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บทคัดย่อ  
           สํานักบรรณสารสนเทศ มสธ. ให้บริการห้องสมุดและสารสนเทศพร้อมกับการสถาปนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า 40 ปี ห้องสมุดได้บันทึก
เรื่องราวผ่านภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ท้ังในภารกิจของห้องสมุดภายในหน่วยงานและความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ในการบริการวิชาการแก่สังคม ตลอดจนมีส่วนร่วมกับเครือข่ายห้องสมุดท่ัวประเทศ อย่างไรก็ตามในการจัดเก็บ
ภาพถ่ายเพ่ือเป็นหลักฐานในการอ้างอิงการดําเนินงานของห้องสมุดแบบเดิมไม่มีความคล่องตัวในการทํางานและการ
เรียกใช้งาน การจัดเก็บภาพถ่ายมีอยู่กระจัดกระจาย มีหน่วยงานจัดเก็บภาพซํ้าซ้อน ภาพถ่ายไม่มีการจําแนก 
หมวดหมู่ หรือให้คําสําคัญ หรือบรรยายเรื่องราวให้เป็นระบบ ทําให้ผู้ขอใช้ภาพถ่ายต้องเสียเวลาในการรอภาพถ่าย 
ดังน้ันคณะทํางานเห็นว่าการปรับกระบวนการทํางานในการจัดการภาพถ่าย ให้สามารถจัดเก็บและค้นคืนภาพถ่าย
ของห้องสมุด มสธ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม Microsoft Access ท่ีสามารถจัดการนําภาพถ่ายและการ
กําหนดรายละเอียดของภาพถ่าย การกําหนดหมวดหมู่ภาพ การค้นคืนภาพถ่ายด้วยคําหรือคําสําคัญ และแสดงผล
การค้นคืนภาพถ่ายตามความต้องการ  

 
คําสําคัญ: การจัดการภาพถ่าย, ห้องสมุด มสธ., มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
ABSTRACT  
 The Office of Documentation and Information, STOU Library provided the library 
and information services since the Sukhothai Thammathirat Open University had been established 
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in 1978.  For over 40 years, the Library recorded various activities via pictures covering the missions 
of the Library both in house and in collaboration with the universities for servicing academics to 
the society and library network through the country.  However, the former management of STOU 
Library’s Pictures, which was an evidence of the library operations, was not flexible and accessible.  
The picture storage was scattered and duplicated.   These pictures were not classified, put the 
keywords, or described systematically.   Therefore, the users took much time for receiving theses 
pictures.  The Working Group agreed that it should be improved the working procedures for efficient 
storage and retrieval with Microsoft Access.   This program could manage the imported pictures, 
give their descriptions, classify these pictures, be retrieved by keyword, and display these pictures, 
according to the user needs.  

 
Keyword: Photos Management, STOU library, Sukhothai Thammathirat Open University 

 
บทนํา 
 สํานักบรรณสารสนเทศ มสธ. ได้ให้บริการห้องสมุดและสารสนเทศพร้อมกับการสถาปนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 จนถึงปัจจุบัน ซ่ึงตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีน้ัน ห้องสมุดได้
บันทึกเรื่องราวผ่านภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ท้ังในภารกิจของห้องสมุดภายในหน่วยงานและความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยในการบริการ วิชาการแก่สั งคม ตลอดจนมีส่ วนร่ วม กับเครือ ข่ายห้องสมุด ท่ัวประเทศ                        
ภาพถ่ายกิจกรรมเหล่าน้ีจึงเป็นสื่อท่ีมีคุณค่า สามารถบอกเล่าเรื่องราวของห้องสมุดผ่านกิจกรรมท่ีห้องสมุดจัดข้ึน 
เพ่ือเป็นหลักฐานในการอ้างอิง ห้องสมุดนํามาใช้งานภายหลัง  อย่างไรก็ตาม การนําภาพถ่ายมาใช้งานระยะแรก ๆ            
มีความง่ายและสะดวก เน่ืองจากมีภาพถ่ายจํานวนไม่มากนัก แต่ระยะต่อมาภาพถ่ายกิจกรรมของห้องสมุด           
มีปริมาณมากข้ึน ผนวกกับเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการจัดเก็บแทนระบบจัดเก็บเดิมท่ีเป็นกระดาษ              
ให้อยู่ในรูปซีดีรอมและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงการจัดการภาพถ่ายในระหว่างน้ียังไม่ได้มีการแยกหมวดหมู่อย่างเป็น
ระบบท้ังในส่วนเน้ือหาและสถานท่ีจัดเก็บ ทําให้เกิดปัญหาในการเรียกใช้ภาพถ่ายท่ีต้องค้นหาภาพถ่ายหลายท่ี            
ท่ีมีความซํ้าซ้อนกัน รวมท้ังผู้ปฏิบัติงานมีจํานวนจํากัด ไม่สามารถให้บริการภาพถ่ายได้อย่างรวดเร็ว 
 จากปัญหาดังกล่าว คณะทํางานเห็นว่าระบบการจัดเก็บภาพถ่ายเดิม ไม่ก่อให้เกิดความคล่องตัว
ในการทํางานและการเรียกใช้งาน โดยผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บภาพถ่ายจะเสียเวลาในการค้นหาภาพถ่าย 
สิ้นเปลืองพ้ืนท่ีจัดเก็บภาพซํ้าซ้อน และผู้ขอใช้ภาพถ่ายต้องเสียเวลาในการรอภาพถ่าย ดังน้ันคณะทํางานเห็นว่า               
การปรับกระบวนการทํางานในการจัดการภาพถ่ายให้สามารถจัดเก็บและค้นคืนภาพถ่ายของห้องสมุด มสธ. ได้อย่าง           
มีประสิทธิภาพ จะต้องมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Access ท่ี
สามารถจัดการนําภาพถ่ายและการกําหนดรายละเอียดของภาพถ่าย การกําหนดหมวดหมู่ภาพ การค้นคืนภาพถ่าย
ด้วยคําหรือคําสําคัญ และแสดงผลการค้นคืนภาพถ่ายตามความต้องการได้ เพ่ือตอบสนองการนําไปใช้งานของ
ห้องสมุดและพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน สามารถเพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ในระบบอินเทอร์เน็ตผ่าน
เว็บไซต์ของห้องสมุดท่ีให้บริการ ผ่านภาพถ่ายกิจกรรมท่ีเปรียบเสมือนคลังเรื่องราวเหตุการณ์ท่ีห้องสมุด มสธ.             
ได้ดําเนินงานตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ 
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วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือการจัดการภาพถ่ายของห้องสมุด มสธ. ให้สามารถจัดเก็บและค้นคืนได้อย่างเป็นระบบและ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 1. ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 คณะทํางานได้มอบหมายให้ผู้ทํางานไปสํารวจและสอบถามผู้ปฏิบัติงานของห้องสมุดบางส่วน
เก่ียวกับภาพถ่ายกิจกรรมของห้องสมุดท่ีมีอยู่ในหน่วยงาน ซ่ึงอาจจะอยู่ในรูปแบบของภาพประกอบหนังสือ              
บนเว็บไซต์ห้องสมุด หรือเป็นภาพถ่ายอัดสําเนารูปแบบกระดาษ รวมท้ังคณะทํางานได้ศึกษาการจัดการภาพถ่าย
ของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือระดมความคิดเห็นในการทํางานข้ันต่อไป 

 2. วิเคราะห์งาน 
 คณะทํางาน พบว่า มีภาพถ่ายเกิดข้ึนจํานวนมากในแต่ละกิจกรรม และอยู่กระจัดกระจาย 
บางครั้งอยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีรับมอบหมายให้ถ่ายภาพ บางครั้งไม่มีการส่งมอบภาพ ทําให้ภาพถ่ายกิจกรรม 
บางอย่างสูญหายไป หรือแม้แต่การเสื่อมสภาพของตัวภาพถ่ายเอง จากวิธีการจัดเก็บ พ้ืนท่ีในการจัดเก็บ วิธีการให้
หมวดหมู่เอง ทําให้ยากต่อการใช้งาน ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบจากอัลบ้ัมรูปต่าง ๆ ท่ีได้จัดเก็บไฟล์ภาพถ่ายท่ี
บันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ในการจัดเก็บท่ีหลากหลาย ทําให้ต้องใช้เวลามากข้ึนในการเรียกใช้งาน
ภาพกิจกรรมในวาระต่าง ๆ ของห้องสมุด 

 3. ออกแบบการจัดการภาพถ่ายห้องสมุด มสธ. โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 
Microsoft Access (ธวัชชัย จําลอง, 2556) ซ่ึงมีข้ันตอนการจัดการ ดังน้ี 
      3.1 การวางแผน จากการศึกษาและวิเคราะห์งานข้างต้นเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปได้ 
โดยกําหนดกรอบการทํางานด้านการจัดเก็บ การแบ่งโครงสร้าง และการค้นคืนภาพถ่ายกิจกรรมของห้องสมุด มสธ. 
      3.2 การมอบหมายงาน ให้คณะทํางานดําเนินงานตามกรอบท่ีกําหนด คือ 
  3.2.1 การรวบรวม ติดตาม และศึกษาภาพถ่ายกิจกรรมท้ังหมดของห้องสมุดทุกแหล่ง 
ข้อมูลในระหว่างปี พ.ศ. 2521 - ปัจจุบัน ได้จํานวน 10,000 ภาพ 
  3.2.2 การคัดเลือกภาพถ่ายและการเตรียมภาพถ่าย 
   1) การคัดเลือกภาพถ่าย โดยเลือกภาพถ่ายท่ีสมบูรณ์ไม่มีรอยฉีกขาด มีความชัดเจน 
ไม่ซ้ํา มีเน้ือหาบรรยาย และระบุวันเดือนปีของเหตุการณ์ในภาพถ่ายน้ัน ได้ภาพถ่าย จํานวน 3,000 ภาพ 
   2) การเตรียมภาพถ่าย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) ส่วนท่ีเป็นภาพบนกระดาษ        
อัดรูปจะนําไปแปลงให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ JPG กําหนดขนาดภาพ ความคมชัด ช่ือไฟล์ และเน้ือหาของภาพถ่าย และ 
2) ภาพถ่ายท่ีเป็นไฟล์อยู่แล้วนํามากําหนดขนาดภาพถ่าย ความคมชัด ช่ือไฟล์ และเน้ือหาของภาพถ่าย  
   3) กําหนดหมวดหมู่ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ (1) การแบ่งกลุ่มภาพตามโครงสร้าง 
ในระยะแรกจะแบ่งหมวดหมู่ภาพกิจกรรมออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านพัฒนาการ ได้แก่ ผู้บริหาร 
พัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศกับงานห้องสมุด และผลงานทางวิชาการ 2) ด้านความร่วมมือหน่วยงานภายใน
และภายนอก ได้แก่ กิจกรรมภายในห้องสมุด เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมปริญญาบัตร กิจกรรมทํานุบํารุง
ศาสนา กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมการจัดการความรู้ และกิจกรรมส่งเสริมการใช้ ส่วนกิจกรรมภายนอกห้องสมุด
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เป็นภาพความร่วมมือเครือข่ายทางวิชาการ 3) ด้านสังคมและชุมชน ได้แก่  โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
การศึกษาดูงาน เป็นต้น (2) การกําหนดคําค้นเพ่ือการเข้าถึงภาพถ่ายกิจกรรมของห้องสมุด โดยสามารถสรุปข้ันตอน  
 

 
 

ภาพท่ี 1 ข้ันตอนการสร้างฐานข้อมูลการจัดการภาพถ่ายกิจกรรมห้องสมุด มสธ. 
 
 
 
 

คัดเลือกภาพถ่าย

กําหนดหมวดหมู่                     

และรายละเอียดภาพถ่าย

จําแนกประเภทภาพถ่าย

กําหนดคําค้นหาภาพถ่าย

การนําภาพ                                         

และรายละเอียดจัดเก็บในฐานข้อมูล

ฐานข้อมูล                       

การจัดการภาพถ่าย

รวบรวม ติดตาม 

และศึกษาภาพถ่าย

การค้นคืน                         

และรายละเอียดภาพถ่าย
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      3.3 การประสานงานและติดตามการทํางาน โดยมีการประชุมและรายงานผลการทํางาน 
ปัญหาและอุปสรรคในการทํางาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน พบว่า          
เมื่อจําแนกภาพถ่ายเพ่ือนําไปจัดเก็บและค้นคืนในระบบการจัดการภาพถ่ายห้องสมุด มสธ. ทําให้ทราบถึงปัญหา
และอุปสรรคของการใช้วิธีการแบบเดิมในการปฏิบัติงาน (บัณฑิต หวังวิวัฒน์ศิลป์,  2547) ดังแสดงในตาราง 
 
ตาราง แสดงการเปรียบเทียบการจัดการภาพถ่ายแบบเดิมและรูปแบบการจัดการภาพถ่ายใหม่ 
 

กิจกรรม 
การปฏิบัติงาน 

เดิม ใหม่ 
1. บันทึกรวบรวมภาพถ่ายในแต่ละ   
    กิจกรรมของห้องสมุด 

- เก็บในรูปแบบอัลบ้ัม 
- เก็บในรูปแบบไฟล์ 
- ไม่มีหลักการตั้งช่ือ 
- ไม่มีการเขียนคําบรรยายภาพ 

- การตั้งช่ือไฟล์และการจัดเก็บ 
- สามารถปรับปรุงภาพให้มีคุณภาพ  
  มีความคมชัด สามารถลบรอย 
  ต่างๆ ทําให้ภาพมีความสมบูรณ์ 

  - นําภาพถ่ายท้ังหมดท่ีผ่านการ 
  จัดเตรียมไว้มาจัดเก็บท่ีเดียวกัน   

2. การค้นหาภาพถ่าย - เสียเวลาในการค้นหาจากการเก็บ 
  หลายท่ี 
- ไม่มีทะเบียนในการลงรายการ 
  ว่าหน่วยงานไหนเก็บภาพไว้ 
- ไม่สามารถกําหนดคําค้นหา 
  ภาพถ่ายได้ 

- ค้นคืนภาพจากคําค้นได้ เรียกดู  
  และใช้งานได้สะดวกรวดเร็วจาก 
  จุดเดียว 
- มีระบบสํารองข้อมูลในการจัดเก็บ 
  ภาพ 

3. ระบบการควบคุมภาพ - ตรวจสอบภาพถ่ายจากแหล่ง 
  ท่ีจัดเก็บ 

- ตรวจสอบแหล่งภาพได้  
  ณ จุดเดียว 

4. การจัดการภาพถ่าย จําแนก 
   ตามโครงสร้าง 
    4.1 ด้านพัฒนาการ 
    4.2 ด้านความร่วมมือ 
         หน่วยงานภายในและ 
         ภายนอก 
    4.3 ด้านสังคมและชุมชน 

- ไม่สามารถดึงภาพถ่ายมาแบ่งกลุ่ม 
  ตามโครงสร้างได้ 

- จําแนกภาพถ่ายตามโครงสร้างได้  
  และสามารถวิเคราะห์ภาพถ่าย 
  แต่ละภาพถ่ายได้ 

5. จัดเก็บข้อมูล - จัดเก็บตามวันกิจกรรมน้ัน ๆ - เก็บในฐานข้อมูล 

       
  3.4 การควบคุมและตรวจสอบผลการใช้โปรแกรม เพ่ือให้กระบวนการจัดการภาพถ่าย
กิจกรรมของห้องสมุด มสธ. บรรลุเป้าหมาย โดยโปรแกรมการทํางานสามารถแสดงผลตามโครงสร้างข้อมูลแบบ            
ตาราง (Table) มีมุมมองการออกแบบ (Design View) โครงสร้างข้อมูลประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1) ช่ือเขตข้อมูล 
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(Field Name) 2) ชนิดข้อมูล (Field Type) 3) คําอธิบาย (Description) 4) คุณสมบัติ เขตข้อมูล (Field 
Properties) สําหรับการบันทึกรายการ Metadata จะบันทึกมุมมอง Datasheet และการแสดงผลออกแบบในรูป
เมนู ประกอบด้วย 1) เมนูการเพ่ิมลดข้อมูล 2) การแก้ไขข้อมูล 3) การนําภาพถ่ายเข้า 4) การค้นหา และ 5) การ
รายงาน ดังตัวอย่างภาพท่ีปรากฏ 
 

 
 

ภาพท่ี 2 แสดงวิธีการทํางานโดยการเพ่ิม การแก้ไข และการบันทึกข้อมูลในคลังภาพห้องสมุด มสธ. 
 

 
 

 
ภาพท่ี 3 หน้าเพจคลังภาพห้องสมดุ มสธ. แบ่งตามโครงสร้างการจัดการภาพถ่ายกิจกรรมห้องสมุด มสธ. 
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ภาพท่ี 4 ตัวอย่างภาพถ่ายจําแนกตามโครงสรา้งการจัดการกลุม่ผู้บรหิารห้องสมดุ มสธ. 
 

 
 

 
ภาพท่ี 5 ตัวอย่างภาพถ่ายด้านความร่วมมือ 
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ภาพท่ี 6 ตัวอย่างภาพถ่ายด้านสังคมชุมชน 
 
      3.5 การประเมินผลการใช้ฐานข้อมูลภาพถ่ายกิจกรรมห้องสมุด 
      คณะทํางานได้ให้ผู้เก่ียวข้องด้านการจัดการภาพถ่ายกิจกรรมห้องสมุด มสธ. จํานวน 6 คน 
ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายบริการสื่อการศึกษา หัวหน้าหน่วยบริการสื่อสิ่งพิมพ์ หัวหน้าหน่วยบริการสื่อโสตทัศน์ นายช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ บรรณารักษ์หน่วยบริการสื่อโสตทัศน์ และบรรณารักษ์หน่วยบริการสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นผู้ประเมินโดยใช้
แบบสัมภาษณ์และการทดสอบการใช้โปรแกรมในเชิงประจักษ์ ด้านการใช้งานเชิงคุณภาพ เพ่ือประเมินความพึง
พอใจ พบว่า ผู้ประเมินมีความคิดเห็นในภาพรวมระดับดีมากท่ีสุด คือ ด้านการเพ่ิมข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ง่ายและ
รวดเร็ว การนําข้อมูลเข้าในระบบทําได้ง่ายและสะดวก ความปลอดภัยของข้อมูลและการสํารองข้อมูล (สิทธิศักดิ์ 
สายเงิน, 2559) และด้านโครงสร้างการจัดเก็บมีประสิทธิภาพ 
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผลและอภิปรายผล 
 1. ด้านการจัดการข้อมูลภาพถ่ายกิจกรรมห้องสมุด 
 ผลจากการใช้โปรแกรม Microsoft Access ในการจัดการภาพถ่ายกิจกรรมของห้องสมุดได้ดีท้ัง
การนําข้อมูลเข้า-ออก การเพ่ิมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน การกําหนดหมวดหมู่ และการใช้งานท่ีง่ายและรวดเร็ว 
เน่ืองจากคณะทํางานได้ศึกษาเอกสาร งานวิจัย และจากการศึกษาการจัดการภาพถ่ายของหน่วยงานอ่ืน ๆ พบว่า มี
การนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการ คือ โปรแกรม Microsoft Access ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีเหมาะสําหรับ
จัดเก็บภาพ มีความสะดวกในการเข้าสู่ระบบและออกจากระบบ โปรแกรมมีลําดับการทํางานท่ีชัดเจนและใช้งานง่าย 
ผู้พัฒนาได้มีความรู้เพ่ิมเติมจากการอบรมโปรแกรมน้ีอย่างต่อเน่ืองสม่ําเสมอ ทําให้เข้าใจระบบการทํางานของ
โปรแกรมและสามารถจัดการเข้าถึงฐานข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนคณะทํางานร่วมกันมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การจัดการภาพถ่ายให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  (สุจิตรา อดุลย์เกษม และวรัฐา นพพรเจริญกุล, 2560; 
อรรถกร เก่งพล, 2555) โดยมีการจําแนกภาพถ่ายตามโครงสร้างท่ีกําหนดตามประสบการณ์การทํางานในห้องสมุดท่ี
ช่วยให้ประยุกต์ใช้งานโปรแกรมได้อย่างเป็นระบบ 
  2. ด้านพึงพอใจของผู้ใช้ระบบและผู้ใช้บริการระบบการจัดการภาพถ่ายและข้อมูลจากภาพ 
พบว่า 1) ระบบช่วยประหยัดทรัพยากรพ้ืนท่ีในการจัดเก็บ และลดความซํ้าซ้อนของข้อมูล 2) ระบบช่วยรักษาความ
คงสภาพของข้อมูล การใช้ข้อมูลร่วมกัน ง่ายต่อการเข้าถึง และสามารถดึงข้อมูลไปใช้ในระบบเครือข่าย ทําให้ผู้มี
ส่วนเก่ียวข้องมีความพึงพอใจระดับดีมากท่ีสุด เพราะโปรแกรมน้ีจะช่วยจัดการภาพถ่ายกิจกรรมของห้องสมุดท่ีมี
ปริมาณมาก ช่วยลดกระบวนการทํางานเดิมและสามารถพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

    1.1 หากหน่วยงานต้องการนําเสนอองค์ความรู้ของหน่วยงานและลิขสิทธ์ิภาพถ่าย ควรใส่ 
ลายนํ้า เพ่ือแสดงความเป็นเจ้าของภาพถ่าย หรือเขียนข้อความไว้ด้านล่างเว็บไซต์ว่าภาพถ่ายเหล่าน้ีเป็นลิขสิทธ์ิของ
หน่วยงาน มิให้มีการละเมิด 

    1.2 ควรศึกษาขอบเขตภาพถ่ายท่ีมีอยู่ท้ังหมด แล้วกําหนดหมวดหมู่ให้ครอบคลุมกิจกรรม 
ท้ังหมดของห้องสมุดตามความเหมาะสม เพ่ือความสะดวกและเข้าใจตรงกันของผู้ใช้บริการในการนําไปใช้งาน 

2. การนําไปใช้ประโยชน์ 
    2.1 สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับองค์ความรู้ด้านอ่ืน ๆ ได้ เช่น การจัดการระบบกิจกรรม

ห้องสมุด การพัฒนาเว็บไซต์จดหมายเหตุห้องสมุด การพัฒนาระบบทะเบียนภาพถ่าย นิทรรศการออนไลน์ และ
พัฒนาสื่อ 360 องศา ในรูปแบบวัตถุเสมือนจริงประกอบคําบรรยายหรือให้ความรู้ เป็นต้น     

    2.2 ต้นแบบระบบจัดเก็บภาพถ่ายและข้อมูลจากภาพถ่าย สามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นงาน 
ท่ีเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับภาพถ่ายได้เต็มรูปแบบ คือ ผู้เข้าใช้คลังภาพถ่าย สามารถท่ีจะเพ่ิมเติมความรู้ของตนเอง  
เข้าไปในส่วนของข้อมูลท่ีมีอยู่เดิมได้ หรือต้องการเสริมความรู้เดิมให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน อาจให้ผู้ใช้ได้มีพ้ืนท่ีสามารถ           
อัปโหลดภาพถ่ายเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้เก่ียวกับภาพถ่าย ในกรณีท่ีคลังภาพถ่ายเดิมยังขาดภาพถ่ายในชุดน้ันอยู่ 
ส่งเสริมให้คลังภาพภาพถ่ายเป็นแหล่งเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ และเกิดความรู้ใหม่เพ่ิมข้ึน 
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 บทคัดย่อ 
 สํานักวิทยบริการ ได้เผชิญกับความท้าทายในด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ 
จํานวนทรัพยากรสารสนเทศเพ่ิมข้ึนทุกปีภายใต้กรอบงบประมาณท่ีจํากัดในการบริหารจัดการ ในขณะท่ีพ้ืนท่ี
ให้บริการคงเดิม สํานักวิทยบริการจึงได้ดําเนินการปรับเปลี่ยนการดําเนินงานเพ่ือให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ได้แก่ 1) 
การจัดสภาพการเรียนรู้ (Learning Environment) ภายใต้แนวคิด Green Library และ Green Office และ
นโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการและสร้าง
บรรยากาศให้เป็น Green Library  2) การก้าวสู่การเป็นห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) เน้นการบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาสื่อ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เหมาะสมกับบริบทของหลักสูตร กลุ่มผู้เรียนและเทคโนโลยีท่ี
เปลี่ยนแปลง ตามกลยุทธ์มหาวิทยาลัยในการพัฒนาการเรียนการสอน และการเรียนรู้แบบ Active Learning และ 
3) เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโดย การขยายผลสู่ชุมชนภายใต้แนวคิด “การส่งเสริม
การรู้สารสนเทศ และพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน” ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายการเป็นองค์กรสีเขียว (Green 
Organization) ของสํานักวิทยบริการซ่ึงจะนําไปสู่ศูนย์การเรียนรู้ท่ียั่งยืนในอนาคต 
 
คําสําคัญ: ห้องสมุดสเีขียว, สํานักงานสีเขียว, องค์กรสเีขียว, ห้องสมุดดิจิทัล, ความยั่งยืน 

 
ABSTRACT 
          The Office of Academic Resources is facing challenge of users’ behavior change 
regarding amount usage of information resources which has been increasing every year with the 
limitation on budgetary framework for management and unchanged service areas. Therefore, the 
Office of Academic Resources has initiated three changes of its operations in order to provide better 
services to the users. 1) Learning Environment under the concept of Green Library and Green Office 
has been arranged in accordance with the policy of Green University to facilitate the users and to 
create the atmosphere of Green Library. 2) The transition to Digital Library has been advanced by 
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emphasizing on electronics service, media development and learning facilities which are suitable 
for various curriculum contexts, different student users and ongoing technology development, 
according to the university strategy regarding teaching development and Active Learning approach. 
3) Being an Energy and Environmental Conservation Learning Center has been focused by expanding 
the performance results to community under the concept of “Information Resources Promotion 
and Development of School Library”, in conformity with Green Organization policy set by the Office 
of Academic Resources in the hope of being an energy and environmental conservation sustainale 
learning center in the future. 

 
Keyword: Green library, Green office, Green organization, Digital library, Sustainability  

 
บทนํา 
  สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Office of Academic Resources, Ubon 
Ratchathani University) เป็นหน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัย มีหน้าท่ี จัดหา 
จัดเก็บและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้แก่ผู้ใช้บริการ ในการสนับสนุนภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยด้านการผลิตบัณฑิต โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 เน้นการพัฒนาการเรียน การสอนและการ
เรียนรู้แบบ Active Learning  ซ่ึงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ทําให้รูปแบบ
การเรียนการสอนเปลี่ยนไป ช่วยอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ขยายเวลาเรียนได้ตลอด 24 
ช่ัวโมง ขยายการเรียนการสอนได้ตามความต้องการของผู้เรียน (ยืน ภู่วรวรรณ และสมชาย นําประเสริฐชัย, 2546, 
น. 21) และมีแนวโน้มท่ีเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้หลายอย่างจะถูกผนวกเข้าด้วยกันอันจะนําไปสู่การพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน (Hasegawa & Kashihara, 2002, p. 1281-
1282; He et al., 2006, p. 2845-2852)  

  การจัดสภาพการเรียนรู้ (Learning Environment) เป็นแนวคิดท่ีสําคัญท่ีได้นํามาปรับใช้ในการ
ดําเนินงานและการให้บริการ เพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ใช้บริการ มีสภาพแวดล้อมท่ีดีจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพและการเรียนรู้ (ปกรณ์ ดิษฐกิจ และคณะ, 2560, น. 159) ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ 
สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ ดังน้ันสิ่งท่ีผู้ให้บริการควรทําคือการสร้างสรรค์
สิ่งแวดล้อมท่ีดีและจัดวิธีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม สิ่งแวดล้อมของการเรียนรู้ประกอบด้วย 3 ส่วนท่ีสําคัญได้แก่ ส่วน
แรกคือผู้ใช้บริการ ซ่ึงเป็นผู้ท่ีต้องการเรียนรู้ เพ่ือบรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหน่ึง ส่วนต่อมาคือ แหล่งการเรียนรู้ท่ี
จะช่วยให้เข้าถึงความรู้ ซ่ึงองค์ความรู้ต้องมีการจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ ส่วนสุดท้าย คือวิธีการเรียนรู้ เป็น
กระบวนการท่ีทําให้ผู้ใช้บริการได้รับประสบการณ์จนก่อให้เกิดการเรียนรู้ข้ึนในตนเอง (สุภาพ กัญญาคํา, 2553, น. 
82)   

  ห้องสมุดสีเขียว สํานักวิทยบริการ เป็นห้องสมุดท่ีให้ความสําคัญในการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให้กับตัว
อาคาร พ้ืนท่ีโดยรอบอาคาร ตลอดจนปรับปรุงระบบต่าง ๆ ให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ ใช้แนวคิดท่ีมีการจัดการห้องสมุด
ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีนโยบายท่ีครอบคลุมการรักษาสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกโดยการลดมลพิษ 
ลดการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรในห้องสมุด เพ่ือสร้างความมั่นใจได้ว่าการใช้ห้องสมุดจะมีผลกระทบต่อ
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สุขภาพน้อยท่ีสุด นําแนวคิดและหลักการของห้องสมุดสีเขียวมาปรับใช้ในการออกแบบและขยายพ้ืนท่ีการเรียนรู้
ร่วมกัน โดยเน้นพ้ืนท่ี ท่ีมีความผ่อนคลาย สบาย อากาศถ่ายเทสะดวก เข้าถึงได้ง่าย ทันสมัยและสวยงาม กระตุ้นให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ร่วมกัน ปรับปรุงพ้ืนท่ีสําหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นสถานท่ีน่าอยู่ 
น่าทํางาน มีความสะอาด สะดวกสบาย ปลอดภัยและมีความสุขในการทํางาน  

 ดังน้ัน เพ่ือปรับปรุงพ้ืนท่ีการให้บริการ และจัดระบบการบริการของสํานักวิทยบริการ จึง
ดําเนินการปรับปรุงการบริการ ประกอบด้วย 1) การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ภายใต้แนวคิด Green 
Library Green Office นโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และนโยบายการเป็นองค์กรสี
เขียวของสํานักวิทยบริการ 2) การก้าวสู่การเป็นห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) และ 3) การเป็นศูนย์การเรียนรู้ 
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  

 
 วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมการบริการท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  
  2. เพ่ือเข้าสู่การเป็นห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) 
  3. เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรูด้้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม     
                   

ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
  1. จัดสภาพแวดล้อมการบริการท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  

  1.1 ลงนามความร่วมมือข้อตกลงทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่าย “ห้องสมุดสีเขียว 
(Green Library)” และสมัครเข้าร่วม “โครงการส่งเสริมสํานักงานสีเขียวท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)” 
เพ่ือนํานโยบาย แนวคิด เกณฑ์มาตรฐาน มาดําเนินการ 

 1.2 กําหนดนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นส่วนหน่ึงของนโยบาย
การบริหารงาน โดยกําหนดในแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 -2564 จากการประชุมระดมความคิดเห็นจาก
นักศึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหาร บุคลากร และร้านกาแฟ กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และ
จัดทําแผนการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) เกณฑ์มาตรฐานสํานักงานสีเขียว 
(Green Office)   

 1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทํางาน เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีพ้ืนท่ี ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
การอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้แนวคิด ผู้บริหาร บุคลากร พนักงานจ้างเหมา ทุกคนมีส่วนร่วม และได้รับความร่วมมือ
จากคณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัย ในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน เช่น อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ อบรมให้
ความรู้ด้านการประหยัดพลังงาน และเรื่องศาสตร์ลมและแสง อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ อบรมให้ความรู้เรื่อง การ
คัดแยกขยะ บุคลากรสังกัดสํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นคณะทํางานโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
กายภาพและเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    

 1.4 คณะทํางานประชุม เพ่ือกําหนดแนวทางการปรับปรุงพ้ืนท่ี โดยเน้นการขยายพ้ืนท่ีจาก
ภายในห้องสมุด ปรับเป็นพ้ืนท่ีสีเขียวรอบอาคาร รวมท้ังการปรับปรุงระบบแสงสว่างภายในอาคาร เพ่ืออนุรักษ์
พลังงาน ประชุมหารือ การปรับปรุงอาคาร ร่วมกับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
แก้ปัญหาอาคารเก่าท่ีเป็นอุปสรรคต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
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 1.5 ผู้รับผิดชอบดําเนินการปรับปรุงพ้ืนท่ีการให้บริการ โดยคํานึงข้อเสนอแนะจาก
ผู้รับบริการ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากร ขนาดของพ้ืนท่ี โดยเน้นเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว การอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้า และการจัดการมลพิษทางอากาศ คือ 
  1.5.1 ปรับปรุงพ้ืนท่ีการให้บริการภายในอาคาร ให้มีความสวยงาม สะอาด สะดวก 
ประหยัดพลังงาน โดย เปลี่ยนจากหลอดฟูลออเรสเซนต์เป็นหลอด LED ปรับปรุงห้องบริการโสตทัศน์โดยติดม่านบัง
แดด จัดทําประตูก้ันพ้ืนท่ีบริเวณช้ัน 2 และช้ัน 3 เพ่ือลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศ ปรับเปลี่ยนสวิตช์
เปิด-ปิดโคมชุดหลอดไฟบริเวณพ้ืนท่ีอ่านหนังสือ เป็นชนิดกระตุกเปิด-ปิดโคมเดี่ยว เพ่ิมแสงสว่างรอบอาคารด้วย
ระบบโซล่าเซลล์ และติดตั้งเครื่องป้ัมนํ้าโซล่าเซลล์ ภายใต้ “โครงการพัฒนาห้องสมุดและฝ่ายเทคโนโลยีทาง
การศึกษาเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัย” งบประมาณ จํานวน 146,720 บาท ซ่ึงผลการประเมิน
ความพึงพอใจจากผู้รับบริการ ด้านอาคารสถานท่ี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉลี่ยระดับ 4.50   
 

  
     
ภาพท่ี 1 ปรับพ้ืนท่ีอ่านหนังสือเป็นหลอดชนิดกระตุก เปิด-ปิดโคมเดี่ยว 
 

  
   
ภาพท่ี 2 ปรับปรุงแสงสว่างรอบอาคารด้วยระบบโซลา่เซลล์ และเครื่องป้ัมนํ้าระบบโซลา่เซลล ์
  
  1.5.2 ขยายพ้ืนท่ีและระยะเวลาการให้บริการ โดยการจัดทําพ้ืนท่ีบริการ 24 ช่ัวโมง Co-
working Space ดําเนินการโดยอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บริหารจัดการโดยสํานักวิทยบริการ  
บริเวณช้ัน 2 อาคารข้อมูลท้องถ่ิน เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีการทํางานร่วมกัน และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ตลอด 24 ช่ัวโมง   
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ภาพท่ี 3 พ้ืนท่ีบริการ Co-working Space  
 1.5.3 สร้างบรรยากาศให้เป็น Green Library โดยการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว สร้างความผ่อน
คลายในการเรียนรู้ของผู้รับบริการ โดยผู้บริหารและบุคลากรร่วมกันปลูกต้นไม้ ดอกไม้และพืชผักสวนครัวบริเวณ
ด้านข้างอาคารข้อมูลท้องถ่ิน เพ่ิมพ้ืนท่ีน่ังอ่านหนังสือภายนอกอาคาร เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า อีกท้ังยัง
ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ามกลางธรรมชาติภายใต้ “โครงการจัดทําห้องสมุดในสวน” งบประมาณ จํานวน 300,000 บาท  
 

    
  
ภาพท่ี 4 พ้ืนท่ีน่ังอ่านภายนอกอาคาร  
  

 
 
 ภาพท่ี 5 พ้ืนท่ีห้องสมุดในสวน 
 

  2. การเป็นห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) 
  สํานักวิทยบริการ ได้ดําเนินการปรับรูปแบบการบริการเพ่ือเป็นห้องสมุดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตามองค์ประกอบของห้องสมุดดิจิทัล ท่ีสําคัญ ดังน้ี  
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 1. คอลเลคช่ันดิจิทัล มีดังน้ี 
  1.1 เอกสารหรือสารสนเทศท่ีห้องสมุดเก็บรวบรวมไว้ ผู้ใช้สามารถค้นคืนได้จากระบบสืบค้น

ข้อมูลสารสนเทศผ่าน Web OPAC (Walai Autolib 2.0) 
 1.2 เอกสารฉบับเต็ม หรือตัวแทนเอกสาร เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป ให้บริการ

ในรูปแบบออนไลน์ท้ังภายในและภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยผ่านระบบเครือข่ายส่วนบุคคลเสมือน (VPN) 
                1.3 เอกสารรูปแบบดิจิทัล เช่น ไฟล์ข้อความ ไฟล์เสียง ไฟล์ภาพ เว็บเพ็จ  ให้บริการใน

รูปแบบออนไลน์ท้ังภายในและภายในนอกเครือข่ายของมหาวิทยาลัยผ่านระบบเครือข่ายส่วนบุคคลเสมือน (VPN) 
 รูปแบบของเอกสารคอลเลคช่ันดิจิทัลน้ัน สํานักวิทยบริการได้จัดหา/บอกรับทรัพยากร
สารสนเทศประเภทฉบับพิมพ์ต่อดิจิทัล คือ ร้อยละ 70.28 ต่อ 29.72 และในปีงบประมาณ 2563 จัดทําแผนการ
ดําเนินงานไว้ท่ีประเภทฉบับพิมพ์ต่อดิจิทัล คือ ร้อยละ 30.00 ต่อ 70.00 ท้ังน้ีสํานักวิทยบริการได้มีการจัดทํา 
Weeding และ Inventory ตามอายุหนังสือและวารสารเพ่ือให้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีอยู่มีความพร้อมใช้งาน และ
เป็นปัจจุบันให้มากท่ีสุด 

  2. กระบวนการจัดเก็บสารสนเทศ 
  การจัดเก็บสารสนเทศเชิงกายภาพ เช่น ข้อความ ภาพลักษณ์ เสียง สํานักวิทยบริการ มีการ

จัดเก็บด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai Autolib 2.0 และระบบสืบค้นข้อมูลสารสนเทศผ่าน Web OPAC และ 
Ebsco Discovery Service (EDS) 

  3. บริการสารสนเทศ 
  การบริการสารสนเทศ จัดทําข้ึนเพ่ือช่วยให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการได้อย่างถูกต้อง 

และรวดเร็วโดยแบ่งออกเป็น 2 งาน คือ 
  3.1 งานบริการเทคนิค หรือ งานวิเคราะห์สารสนเทศ ซ่ึงครอบคลุมการคัดเลือก การจัด

หมวดหมู่ การทํารายการ การทําเมตาดาตา การทําดรรชนี/สาระสังเขป เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยค้นเน้ือหาสารสนเทศ
ในฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai Autolib 2.0 

  3.2 งานบริการผู้ใช้บริการ ครอบคลุมงานท่ีประสานและติดต่อกับผู้ใช้บริการ เช่น การค้นหา 
การยืม-คืน การประชาสัมพันธ์ การยืมระหว่างห้องสมุด การจองห้องประชุมกลุ่มย่อย ซ่ึงผลการประเมินความพึง
พอใจจากผู้รับบริการด้านทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉลี่ยระดับ 4.61 

  4. ผู้ใช้บริการ 
  ผู้ใช้บริการ คือ กลุ่มเป้าหมายสําคัญท่ีจะใช้ประโยชน์จากห้องสมุดดิจิทัล ดังน้ันในการออกแบบ

และพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลจําเป็นต้องพิจารณาความต้องการ และลักษณะของผู้ใช้บริการ ซ่ึงในปัจจุบันกลุ่มผู้ใช้ส่วน
ใหญ่เป็นคนท่ีอยู่ใน Gen Z คนกลุ่มน้ีมีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีต่าง ๆ และเรียนรู้ได้เร็ว โดยพฤติกรรม
ส่วนใหญ่จะติดโลกออนไลน์ จึงรับข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว ใช้สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก (ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา, 2562) ดังน้ันการดึงคนกลุ่มน้ีเข้ามาใช้บริการจึงมีความสําคัญอย่างยิ่ง สํานักวิทยบริการ จึงได้พัฒนารูปแบบ
การบริการให้เป็นแบบดิจิทัลให้ได้มากท่ีสุดเพ่ือรองรับการใช้บริการของคนกลุ่มน้ี เช่น การค้นหา การยืม-คืน การยืม
ระหว่างห้องสมุด การจองห้องประชุมกลุ่มย่อย ระบบทางเข้าออก ฐานข้อมูลออนไลน์สื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์  
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 5. เทคโนโลยสีารสนเทศ 
  สํานักวิทยบริการ ได้มีการโอนถ่ายข้อมูลต่างๆของเครื่องแม่ข่ายท่ีเคยประจําอยู่ท่ีสํานักวิทย

บริการ ไปไว้ท่ีสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพ่ือให้บริการระบบเครือข่ายท่ีพร้อมใช้ เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว 
เสถียร และมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน  
  3. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

              สํานักวิทยบริการ เป็นหน่วยงานแรกในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่ีเข้าร่วมโครงการ Green 
Library (สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2562) โดยผ่านการประเมินในปีงบประมาณ 2561 คะแนน 89 
จาก 100 คะแนน (เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว, 2561) และเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสํานักงานสีเขียวท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Green Office) โดยผ่านการประเมินในปีงบประมาณ 2562 คะแนน 92.47 จาก 100 คะแนน ระดับดี
เยี่ยม (G ทอง) (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2562) จึงคํานึงถึงการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม คือ 

 3.1 การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง โดยการวางนโยบาย ในการเป็นองค์กรสีเขียว กําหนดในแผน
กลยุทธ์สํานักวิทยบริการ  ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 บริหารองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล    
กลยุทธ์ท่ี  5.4 เป็นองค์กรสีเขียว (Green Organization) และในปีงบประมาณ 2563 ได้บรรจุแผนปฏิบัติงานและ
แผนรายจ่ายประจําปี โครงการ“การเป็นองค์กรสีเขียว”งบประมาณ 430,000 บาท “โครงการ Green Library for 
Life” งบประมาณ 80,000 บาท กลุ่มเป้าหมายคือ ครูและนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 30 คน 

 3.2 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยการขยายผลไปสู่ชุมชน 
ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้มีการถ่ายทอดความรู้ในการดําเนินการตามมาตรฐาน Green Library ใน
การประชุมพบปะบรรณารักษ์คณะ เรื่องการลด คัดแยก และการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย อบรมให้ความรู้ด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ร่วมกับกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน “โครงการมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีกับการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนข้ันพ้ืนฐานในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี” อบรมให้ความรู้
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผ่านกิจกรรม “ส่งเสริมการรู้
สารสนเทศ”  

 

  
 
ภาพท่ี 7 กิจกรรมการส่งเสริมการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดโรงเรยีน 
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 ภาพท่ี 8 การอบรมการรู้สารสนเทศ  

 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน ์
  สํานักวิทยบริการจึงได้ดําเนินการปรับเปลี่ยนการบริการ ในการจัดสภาพการเรียนรู้ (Learning 
Environment) ภายใต้แนวคิด ห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และ สํานักงานสีเขียว (Green Office) รวมท้ัง
นโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีน่ังอ่านหนังสือ 
อํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ สร้างบรรยากาศให้เป็นห้องสมุดท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยภายนอกอาคาร
ปรับให้เป็นพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือให้ผู้ใช้บริการมีความผ่อนคลาย ปรับปรุงพ้ืนท่ีภายในโดยจัดมุมต่าง ๆ ให้มีความสะดวก 
สบาย อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า และก้าวสู่การเป็นห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) โดยเน้นการบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
พัฒนาสื่อ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เหมาะสมกับบริบทของหลักสูตร กลุ่มผู้เรียน และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลง ซ่ึง
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาการเรียนการสอน และการเรียนรู้แบบ Active Learning รวมท้ัง
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยการสร้างจิตสํานึกไปยังบุคลากร นักศึกษา ภายใน
มหาวิทยาลัย รวมท้ังโรงเรียนในเครือข่ายมหาวิทยาลัย ผ่านกิจกรรม “ส่งเสริมการรู้สารสนเทศ และกิจกรรมการ
พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน” สอดคล้องกับนโยบายการเป็นองค์กรสีเขียว (Green Organization) ของสํานักวิทย
บริการซ่ึงจะนําไปสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ท่ียั่งยืนต่อไป   
  ข้อเสนอแนะ 
   1. ร่วมมือกับสโมสรนักศึกษา หรือชมรมต่าง ๆ เพ่ือสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
   2. เผยแพร่แนวปฏิบัติ ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย และชุมชนโดยรอบ 
   3. ส่งเสริมการบอกรับประเภทดิจิทัลให้มากข้ึน และการใช้งานระบบเครือข่ายเสมือนส่วนบุคคล 
(VPN) ในการทําวิจัย ซ่ึงสามารถใช้ได้ทุกท่ี ทุกเวลาและทุกอุปกรณ์ (Anytime  Anywhere Anydevice) 
   4. จัดทําแอปพลิเคชันเพ่ือการบริการห้องสมุดโดยเฉพาะเพราะปัจจุบันการระบบการสื่อสารได้
เปลี่ยนแปลงไปตามคนกลุ่ม Gen Z 
   5. พัฒนาบุคลากรเพ่ือการบริการให้รู้เท่าทันสื่อในปัจจุบันจึงจะคุยกับคนกลุ่ม Gen Z ได้เข้าใจ
ตรงกัน   

  6. มีระบบ Access Control เพ่ือวิเคราะห์กลุ่มผู้ใช้บริการ ประกอบการจัดกิจกรรมให้
ครอบคลุมผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม  
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บทคัดย่อ  
  ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มีการเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินห้องสมุดสีเขียว จึงได้
ศึกษาความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของนิสิตเก่ียวกับการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (ห้องสมุดสีเขียว) โดยศึกษา
จากผู้ท่ีเข้ามาใช้บริการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมท้ังยังให้ความรู้ ความเข้าใจ และเพ่ิมกิจกรรมเก่ียวกับการ
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (ห้องสมุดสีเขียว) ให้นิสิตท่ีเข้ามาใช้บริการ ได้มีส่วนร่วมในการช่วยประหยัดพลังงาน จากการ
ศึกษาวิจัย พบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.2 ส่วนใหญ่มีอายุน้อยกว่า 21 ปี ร้อยละ 67.2 ระดับปี
การศึกษาปีท่ี 1 ร้อยละ 35 โดยส่วนใหญ่ คือ นิสิตคณะนิติศาสตร์ ร้อยละ 23.5 การมีส่วนร่วมของนิสิตต่อการเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x� =3.75)  ในด้านการร่วมกันรับผิดชอบต่อการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
และด้านองค์ประกอบของความยั่งยืน  มีค่าเฉล่ียมาก (x� =3.90) รองลงมา ด้านการรับรู้ต่อการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
มีค่าเฉล่ียมาก (x� =3.75) และลําดับสุดท้าย คือ ด้านการร่วมปฏิบัติในการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม มีค่าเฉล่ียมาก 
(x� =3.50) การศึกษาความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วมของนิสิตท่ีส่งผลต่อแนวทางในการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม พบว่า 
การมีส่วนร่วมของนิสิตมีผลต่อแนวทางในการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ซึ่งแต่ละตัวสัมพันธ์ต่อกันและสามารถทํานาย
แนวทางในการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

 
คําสําคัญ: การเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม, มหาวิทยาลัยสีเขียว, ห้องสมุดสีเขียว, การมีส่วนร่วม 
 
ABSTRACT 

 The Library and Learning Center preparing for a Green Library Evaluation. To study the 

students participate in environmentally friendly ( Green Library)  from the Library and Learning Center 
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users and to educate in environmentally friendly (Green Library) activities for the students participation 

in energy saving. The research have showed that most of the population were female students (58.2%) 

during 21 to 25 years old (67.2%) . Most of them were the first-year students (35%) , and studying in 

school of law (23.5%). The overall of students participation in environmentally friendly at a high level 

(Mean =3.75) , the responsibility and sustainability are highest level (Mean =3.90) , the awareness is a 

high level (Mean =3.75) and the high level of the operation in environmentally friendly (Mean =3.50). 

A Study to relationship in the student’s participation affecting the environmentally friendly that found 

the participation of students had an effect to the approach being environmentally friendly.  So which 

one is relevant and able to predict ways in which affects the environmentally friendly. 

 

Keyword: Environment Friendly, Green University, Green Library, Participation 
 
บทนํา 
  การศึกษาถึงแนวทางในการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เป็นการศึกษาถึงแนวทางในการอยู่ร่วมกับ
ส่ิงแวดล้อมท่ีถูกต้อง ร่วมกันรักษาส่ิงแวดล้อมให้อยู่กับเรานาน ๆ ทุกวันน้ีกระแสของภาวะโลกร้อนมีการร่วมรณรงค์มาก
ยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการเกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทุกคนต้องตระหนัก รวมถึงให้ความสําคัญ การมีจิตสํานึกใน
การช่วยกันเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ทุกคนต้องให้ความร่วมมือกัน ซ่ึงสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม 
(2555, น. 227-228) กล่าวถึง กระแสการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในระดับสากล ได้เริ่มข้ึนตั้งแต่มีการก่อตั้ง UNEP ในปี พ.ศ. 
2516 และได้เพิ่มความเข้มข้นมากข้ึน ภายหลังการประชุม Earth Summit ท่ีเมือง Rio de Janeiro ในปี พ.ศ. 2535 
เหตุการณ์เหล่าน้ันแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของนานาประเทศในการผลักดันรูปแบบการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 
Development) และมีอิทธิพลในการกําหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศไทย โดยสามารถสังเกตได้จากทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีสะท้อนแนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยืน ท่ีเริ่มปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับท่ี 6 เป็นต้นมา การเปล่ียนแปลงในลักษณะดังกล่าวเป็นรูปแบบการต่อสู้กับปัญหาส่ิงแวดล้อมตามแนวคิด
ตะวันตก ซึ่ งประเทศไทยเองได้รับหลักการต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ไม่ ว่าจะเป็นหลักการระมัดระวังล่วงหน้า 
(Precautionary Principle) หรือหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle) ในเชิงกฎหมายความตื่นตัว
ด้านการพัฒนาท่ีย่ังยืนในระดับนานาชาติได้รับผลกระทบต่อแวดวงข้าราชการและนักวิชาการในประเทศไทย จนนํามาสู่
การประกาศพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมในปี พ.ศ. 2535 ซึ่งนํามาสู่การก่อต้ังหน่วยงานราชการ
ท่ีสําคัญในประเทศไทย เช่น สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ และกรม
ส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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  การช่วยกันรักษาส่ิงแวดล้อม โดยการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ในระดับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชน ภาคเอกชนในปัจจุบันมีการรณรงค์ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด การใช้กระดาษ Recycle การลด
ค่า Carbon การประหยัดไฟฟ้า รวมถึงการทํา Corporate Social Responsibility (CSR) โดยอาศัยการทํากิจกรรมของ
พนักงาน ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยรักษาส่ิงแวดล้อมท่ีดี โดยเฉพาะในปัจจุบันท่ีสถานศึกษา หรือตาม
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เริ่มตระหนักและร่วมกันรณรงค์ให้มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University ดังเช่น 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (2016) กล่าวถึง มหาวิทยาลัยสีเขียวด้วยความมุ่งมั่น ท่ีจะพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา ให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Campus) ท่ีมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่รื่นรมย์เอ้ือต่อวิถีชีวิตท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้ควบคู่กับการสร้างจิตสํานึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมของนักศึกษา บุคลากรและชุมชน
โดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดําเนินการปรับปรุงในทุก ๆ ด้านอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ภูมิทัศน์ ระบบสัญจร ระบบ
สาธารณูปโภค และพัฒนาโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้การพัฒนาไม่หยุดเพียงแค่การเปล่ียนแปลงทางกายภาพ แต่เป็นการ
เปล่ียนแปลงวิถีการใช้ชีวิตของผู้คน ซ่ึงจะนําไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนต่อไป มหาวิทยาลัยมหิดลได้ปรับนโยบายในการจัด 
สภาพแวดล้อม เพ่ือยกระดับความสําคัญและเอ้ือต่อการทํากิจกรรม เช่น มีการออกแบบและสร้างพื้นท่ีท่ีเอ้ือต่อการเดิน 
การป่ันจักรยาน การขนส่งสาธารณะ กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมการศึกษาท่ีสร้างสรรค์ มีการสร้างสัญลักษณ์ทาง
การจราจรท่ีจดจําง่าย และส่งเสริมกิจกรรมการศึกษา มีการสร้างทางเดินในพื้นท่ีธรรมชาติและพื้นท่ีอนุรักษ์ มีส่ิงอํานวย
ความสะดวก เช่น เครื่องออกกําลังกาย ลานแอโรบิก ฯลฯ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการศึกษา จากตัวอย่างของมหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา ติดหนึ่งในอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ต่าง ๆ ให้สอดรับกับการเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียวได้อย่างดี การทํามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวได้นั้น ต้องมีแนวทางในการร่วมมือกันทํา  
โดยเฉพาะการร่วมรณรงค์ในการประหยัดไฟฟ้าตามห้องเรียน ห้องนํ้าภายในมหาวิทยาลัย การนําแผงโซลาเซลล์ มาช่วย
ประหยัดพลังงาน การคัดแยกขยะโดยให้นิสิตมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ โดยมีการให้ความรู้ความเข้าใจกับนิสิต 
  ห้องสมุดเป็นองค์กรหนึ่งท่ีได้รับผลกระทบและมีส่วนก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนเช่นกัน ห้องสมุดจึงได้
นําแนวคิดสีเขียวมาประยุกต์ใช้ทําให้เกิดห้องสมุดสีเขียว (Green Library) Mulford and Himmel (2010, p. 2) ได้ให้
ความหมายของห้องสมุดสีเขียวว่าเป็นห้องสมุดท่ีมีการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมการ
อ่าน มีสถานท่ีทํางานท่ีปลอดภัยเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและประหยัดพลังงาน จะก่อให้เกิดผลดีแก่ส่ิงแวดล้อมและ
ผู้ใช้บริการ การนําแนวคิดสีเขียวมาใช้กับห้องสมุดช่วยส่งผลให้มีความตระหนักถึงความสําคัญและปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม
ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากห้องสมุดเป็นแหล่งท่ีสามารถเข้าถึงและส่ือสารกับผู้ใช้บริการจะมีความรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์พลังงานและรู้สึกเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Boyden and Weiner, 2000, p. 75) 
  การศึกษาค้นคว้าเรื่องการมีส่วนร่วมของนิสิตต่อการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (ห้องสมุดสีเขียว) : 
กรณีศึกษาศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงเป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของนิสิตใน
ปัจจุบันว่า มีส่วนร่วมมากน้อยเพียงไร เนื่องจากในปัจจุบันนั้นกระแสของการรักษ์โลก หรือการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
เป็นส่ิงสําคัญมาก หลายมหาวิทยาลัยร่วมรณรงค์ ปลุกกระแสให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยมี
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้นิสิตได้เข้าร่วม โดยการศึกษาครั้งนี้ ให้รับรู้ถึงการมีส่วนร่วมของนิสิตในแต่ละคณะต่าง ๆ ว่ามี
ส่วนร่วมในการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมเพียงไร มีการตื่นตัวมากน้อยเพียงไร มีส่วนร่วม มีการปฏิบัติ หรือให้ความสําคัญ 
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ต่อการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมเพียงไร โดยผลการศึกษาท่ีได้จะเป็นส่ิงท่ีสะท้อนให้ทางมหาวิทยาลัยได้รับทราบข้อมูลจาก
นิสิตว่ามีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยมากน้อยเพียงไร เป็นการศึกษาข้อมูลเพื่อเป็นการกระตุ้น หรือช่วยแก้ไขให้นิสิตมีส่วน
ร่วมมากยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ 
                       เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของนิสิตต่อการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (ห้องสมุดสีเขียว) ภายในศูนย์บรรณ
สารและการเรียนรู้ และบริเวณโดยรอบ 
 
ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน 
  วิธีการดําเนินการวิจัย 

  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
แบบสอบถามมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ประชากรในการศึกษา นิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับช้ันปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1 – ช้ันปีท่ี 4 
         จํานวน 400 คน  11 คณะและวิทยาลัย โดยเข้าใช้บริการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ในเดือน สิงหาคม 2562-  
         กันยายน 2562 

 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ดังน้ี 
 2.1 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 2.2 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของนิสิต เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating  

Scale) 5 ระดับ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุดโดยมีตัวแปรท่ีศึกษามี 4 ด้าน ดังน้ี 
  2.2.1 ด้านการร่วมปฏิบัติในการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
  2.2.2 ด้านการร่วมกันรับผิดชอบต่อการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  2.2.3 ด้านการรับรู้ต่อการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
  2.2.4 ด้านองค์ประกอบของความยั่งยืน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. ผู้วิจัยทําการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มประชากรท่ีเข้ามาใช้บริการ ณ ศูนย์บรรณสารและการ
เรียนรู้ 

 2. ผู้วิจัยทําการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 
 3. นําข้อมูลมาวิเคราะห์ และสรุปผล 

  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. หาค่าร้อยละ (Percentage)  แบบสอบถามตอนท่ี 1 

 2. หาค่าเฉล่ีย (Mean)และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แบบสอบถาม    
ตอนท่ี 2 
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 
  การศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของนิสิตต่อการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (ห้องสมุดสีเขียว) : กรณีศึกษา 
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา จากประชากรท่ีทําการศึกษา จํานวน 400 คน โดยมีสรุปผลการวิจัย
และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  สรุปผล  

ผลศึกษาการมีส่วนร่วมของนิสิตต่อการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (ห้องสมุดสีเขียว) :กรณีศึกษาศูนย์
บรรณสารและส่ือการเรียนรู้ จากการศึกษาประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับช้ัน
การศึกษาปริญญาตรี ปีที่ 1 ถึง ปีท่ี 4 จํานวน 11 คณะ 400 คน แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัยในครั้งนี้เป็นการ
หาค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  จากการวิเคราะห์โดยสรุป พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.2 ส่วนใหญ่มีอายุน้อย
กว่า 21 ปี ร้อยละ 67.2 ระดับปีการศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 35 โดยส่วนใหญ่ คือ นิสิตคณะนิติศาสตร์ ร้อยละ 23.5 
  การมีส่วนร่วมของนิสิตต่อการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมในด้านการร่วมปฏิบัติในการเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x� =3.50)  ในด้านการร่วมกันรับผิดชอบต่อการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x� =3.90) ในด้านการรับรู้ต่อการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(x� =3.72) และในด้านองค์ประกอบของความย่ังยืน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x� =3.90)  
  อภิปรายผล 
  การมีส่วนร่วมของนิสิตต่อการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เป็นแนวทางของนิสิตท่ีจะเข้าร่วมเพื่อช่วยให้
ส่ิงแวดล้อมดียิ่งข้ึน การมีส่วนร่วมในการรักษาส่ิงแวดล้อม สามารถดําเนินการได้หลายแนวทาง การมีส่วนร่วมในการคิด
ริเริ่มในการร่วมกันรักษาส่ิงแวดล้อม อันจะเป็นการเริ่มต้นท่ีดีในการร่วมปฏิบัติในการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม การร่วม
ปฏิบัติท่ีดีสามารถปฏิบัติได้ท้ังการร่วมประหยัดการใช้ไฟฟ้า นํ้าประปา การท้ิงขยะให้ถูกท่ี การร่วมกันปลูกต้นไม้ การ
ร่วมกันคัดแยกขยะก่อนท้ิง การประหยัดการใช้กระดาษ รวมถึงความรับผิดชอบต่อการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม การ
ร่วมกันรับผิดชอบในตัวเองในการร่วมปฏิบัติเพ่ือรักษาส่ิงแวดล้อมรอบตัวเรา ความรับผิดชอบเมื่อใช้ไฟฟ้าเสร็จแล้วต้อง
ปิดทุกครั้ง การรับรู้ต่อการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม การรับรู้ต่อข้อมูลข่าวสาร ประกาศ โครงการต่าง ๆ ท่ีจะช่วยทําให้การ
รับรู้ของนิสิตดียิ่งข้ึน การมีทัศนคติท่ีดีต่อการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะการมีจิตใจท่ีร่วมกันรักษาส่ิงแวดล้อมท่ีดี  
การเตรียมความพร้อม หรือความพร้อมในการเริ่มต้นช่วยรักษาส่ิงแวดล้อมท่ีดี และการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารต่อกัน 
อันจะเป็นการแบ่งปันความรู้แลกเปล่ียนข้อมูลต่อกันท่ีดี ซึ่งคล้ายกับการศึกษามหาวิทยาลัยสีเขียวท่ีมหาวิทยาลัย 
Shandong มีการนําเสนอถึงการริเริ่มในการรักษาสภาพแวดล้อม ดังเช่น การประหยัดพลังงาน และประหยัดการใช้น้ํา 
โดยมีมาตรการในการใช้นํ้า การจัดการบรรดาของเสียต่าง ๆ การมีโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการดําเนินการ รวมถึง
การนําไปสู่ความยั่งยืนในการเร่งพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
  การศึกษาแนวทางในการมีส่วนร่วมในการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เป็นการค้นหาแนวทางในการ 
ดําเนินการ หรือแนวทางในการเข้าร่วมในการรักษาส่ิงแวดล้อม โดยท่ีแนวทางในการรักษาส่ิงแวดล้อมมีหลายแนวทาง 
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ไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาความรู้ในการร่วมเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม การรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบข้างในการร่วมเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม การให้ความสําคัญต่อส่ิงแวดล้อมในปัจจุบัน ซึ่งเป็นส่ิงสําคัญในปัจจุบัน โดยเฉพาะในปัจจุบันท่ีทุกคน
ร่วมกันตระหนักหรือให้ความสําคัญต่อภาวะโลกร้อนกันท้ังส้ิน นอกจากนี้แล้วแนวทางในการร่วมเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
นั้น ต้องทําให้ความย่ังยืนในคนรุ่นต่อ ๆ ไป เพ่ือจะได้มีสภาพแวดล้อมท่ีดี มีบรรยากาศท่ีดีในอนาคต 
  ข้อเสนอแนะ 
  1. การศึกษาครั้งน้ีเป็นการสอบถามถึงการมีส่วนร่วมและแนวทางในการดําเนินการให้เป็น 
ห้องสมุดสีเขียว แต่ยังมีอีกหลายแนวทางท่ีจะทําให้ห้องสมุดเป็นห้องสมุดสีเขียวได้อีก 
  2. การศึกษาห้องสมุดสีเขียว สามารถท่ีจะศึกษาถึงกรอบแนวคิด ระเบียบ หรือแนวทางในการช่วย
ประหยัดด้านพลังงานได้อีกหลายแนวทาง 
  3. สามารถท่ีจะศึกษาในห้องสมุด ศูนย์สารสนเทศ ในมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ท่ีมีรูปแบบในการ
ดําเนินการเป็นองค์กรสีเขียว หน่วยงานสีเขียว หรือมหาวิทยาลัยสีเขียวท่ีดี  
  การนําไปใช้ประโยชน์ 
  1. เพื่อเป็นการรับรู้ถึงการมีส่วนร่วมในการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมของนิสิตในคณะต่าง ๆ 
  2. เพื่อนําผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมของนิสิตให้มากยิ่งข้ึน 
  3. เพื่อเป็นแนวทางหรือแนวคิดวิธีการในการช่วยเสริมความรู้เก่ียวกับการเป็นมิตรต่อ 
ส่ิงแวดล้อมท่ีดีต่อนิสิต 
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บทคัดย่อ  
 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาหนังสือเสียงสําหรับนักศึกษาพิการทางการเห็นด้วย

เทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยจากข้อความ และเผยแพร่ผ่านคลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของหอสมุดแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการพัฒนาน้ีมุ่งใช้เทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยจากข้อความ (Text-to-
Speech Synthesis Technology: TTS) ร่วมกับเครื่องมือท่ีหลากหลาย มีการออกแบบและปรับปรุงฟังก์ชันการใช้
งานของคลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้งานอยู่ในปัจจุบันให้เหมาะสมกับการเผยแพร่และเข้าใช้งานหนังสือเสียง 
ตลอดจนใช้กระบวนการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) เพ่ือให้แน่ใจว่าหอสมุดฯ ได้สร้างหนังสือเสียงท่ีมีคุณภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาพิการทางการเห็นอย่างแท้จริง 

 
คําสําคัญ: หนังสือเสียง, ผู้พิการทางการเห็น, เสียงสังเคราะห์ 

 
ABSTRACT  
 The main objective of this study is to develop the audio books for blind students 
by using Thai Text-to-Speech Synthesis Technology (TTS) before publication in electronic resource 
of Thammasat University Library. Such development has adopted the Thai Text-to-Speech 
Synthesis Technology (TTS) with several tools. The function of current electronic resource has been 
appropriately designed for the publication and the use of audio books. The quality management 
system (PDCA) has been used to maintain the quality of audio books and to ensure that it will 
actually meet the requirement of the blind students. 
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Keyword: Audio Book, Blind, Speech Synthesis 

 
บทนํา 
 ผู้พิการเป็นคําอธิบายถึงลักษณะของบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางด้านร่างกาย การมองเห็น การ
ได้ยิน การเคลื่อนไหว ความบกพร่องทางพฤติกรรมการสื่อสาร ความบกพร่องทางอารมณ์ สติปัญญาและการเรียนรู้ 
รวมถึงความบกพร่องทางด้านอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลและเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินกิจกรรมในชีวิตประจําวัน จากรายงาน
ข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทยของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (2562) พบว่า 
ประเทศไทยมีผู้พิการมากกว่า 2 ล้านคน เป็นผู้พิการทางการเห็น 198,407 คน มากเป็นลําดับท่ี 3 ของจํานวนผู้
พิการท้ังประเทศ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนพิการมีสิทธิเท่าเทียมกับคนปกติ รัฐจึงได้กําหนดสิทธิพ้ืนฐานของผู้พิการ
เอาไว้เพ่ือเป็นหลักประกันว่าคนพิการจะได้รับการปฏิบัติและมีสิทธิเท่าเทียมกับคนปกติ ตามพระราชบัญญัติการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 (2551) กําหนดให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
จําเป็นพิเศษของคนพิการ จัดสภาพแวดล้อม ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนบริการเทคโนโลยี สิ่ง
อํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาท่ีคนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ 
  ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนักศึกษาพิการมากกว่า 70 คน ส่วนใหญ่เป็น
นักศึกษาพิการทางการเห็น จากการสํารวจของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า นักศึกษาพิการทางการ
เห็นมีอุปสรรคในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ โดยเฉพาะหนังสืออ่านประกอบการเรียนตามรายวิชาต่าง ๆ 
เน่ืองจากหนังสืออ่านประกอบส่วนใหญ่เป็นสิ่งพิมพ์ทําให้ไม่สามารถอ่านได้ นักศึกษาพิการทางการเห็นต้องอาศัย
ความช่วยเหลือจากศูนย์บริการนักศึกษาพิการจัดทําหนังสืออักษรเบรลล์ (Braille Book) หรือหาอาสาสมัครมาอ่าน
ให้ฟัง ซ่ึงไฟล์เสียงท่ีได้บางครั้งไม่ได้คุณภาพ ขาดการจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบ ทําให้ลําบากต่อการค้นหาเป็นเหตุ
ให้ไม่ทันต่อความต้องการของนักศึกษาในการทบทวนเน้ือหาวิชาในระหว่างการเรียนและก่อนสอบ  
 ดังน้ัน เพ่ือเป็นการสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาพิการทางการเห็นให้เข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศได้ทัดเทียมกับนักศึกษาท่ีมีร่างกายปกติ คณะทํางานจึงได้สํารวจและศึกษาเทคโนโลยีในปัจจุบันเพ่ือ
นํามาพัฒนาหนังสือเสียง (Audio Book) รวมถึงการออกแบบระบบสําหรับจัดเก็บและเผยแพร่หนังสือเสียง 
ตลอดจนวิธีการเข้าใช้งานท่ีเหมาะสมกับนักศึกษาพิการทางการเห็น  
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาหนังสือเสียงสําหรับนักศึกษาพิการทางการเห็นด้วยเทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงพูด
ภาษาไทยจากข้อความ 

 2. เพ่ือหาแนวทางการเผยแพร่หนังสือเสียงท่ีได้จากการพัฒนาสู่นักศึกษาพิการทางการเห็น 
 

ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 1. ขั้นตอนการสํารวจและวางแผน 
 หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ตั้งโครงการจัดทําหนังสือเสียงสําหรับนักศึกษาพิการ
ทางการเห็น คณะทํางานประกอบด้วยบุคลากรงานบริการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานพัฒนาข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์บริการนักศึกษาพิการ สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
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โครงการตําราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสํารวจ 
วางแผน และดําเนินการจัดทําหนังสือเสียงสําหรับนักศึกษาพิการทางการเห็นซ่ึงมีวิธีการดําเนินงาน ดังน้ี 
 คณะทํางานเริ่มต้นจากการสํารวจจํานวนของนักศึกษาพิการทางการเห็น พบว่า ปีการศึกษา 
2561 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนักศึกษาพิการทางการเห็น จํานวน 37 คน โดยศึกษาอยู่ในคณะนิติศาสตร์มาก
ท่ีสุด รองลงมาคือคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ ตามลําดับ การอ่านหนังสือของนักศึกษาพิการ
ทางการเห็นน้ันทําได้โดยการอ่านจากอักษรเบรลล์ ฟังจากเสียงท่ีมีผู้อ่านให้ฟัง และการอ่านตัวอักษรจากหน้าจอโดย
ใช้โปรแกรมช่วยเหลือ เช่น Jaws for Window ร่วมกับ PPA Tatip หรือใช้ฟังก์ชัน Voice over บนสมาร์ตโฟน 
และเสียงของหนังสือท่ีใช้ประกอบเป็นหนังสือเสียงมี 2 รูปแบบ คือ (1) เสียงของมนุษย์ ซ่ึงมีจุดเด่นในด้านความเป็น
ธรรมชาติ แต่ควบคุมคุณภาพได้ยาก และ (2) เสียงสังเคราะห์จากโปรแกรม ซ่ึงมีจุดเด่นในด้านความสม่ําเสมอ และ
สามารถควบคุมคุณภาพได้ง่ายกว่าแบบแรก โดยการบันทึกเสียงเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์น้ันมีด้วยกันหลายรูปแบบ
ข้ึนอยู่กับระบบท่ีอ่าน เช่น หนังสือเสียงระบบ DAISY (Digital Accessible Information System) MP3 และเทป
คาสเซ็ต เป็นต้น จากการสํารวจข้อมูลข้างต้น คณะทํางานได้เลือกทําหนังสือเสียงสําหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์
ก่อน เน่ืองจากมีจํานวนนักศึกษาพิการทางการเห็นมากท่ีสุด โดยเลือกใช้วิธีการสร้างหนังสือด้วยเสียงสังเคราะห์
เน่ืองจากมีความสม่ําเสมอ ตรวจสอบความถูกต้องได้สะดวก และเลือกการเข้ารหัสสัญญาณเสียงดิจิทัลเป็น MP3 
เน่ืองจากรองรับการใช้งานผ่านโปรแกรมหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ได้มาก มีขนาดไฟล์ท่ีไม่ใหญ่จนเกินไปแต่ยังคงคุณภาพ
ของเสียงท่ีดี 
 2. การดําเนินการ  
 คณะทํางานดําเนินการสอบถามนักศึกษาพิการทางการเห็นถึงความต้องการหนังสือว่านักศึกษา
ต้องการหนังสือเล่มใดบ้าง มีเล่มใดท่ีต้องใช้เร่งด่วนหรือไม่ เพ่ือจัดลําดับการทําหนังสือเสียง เมื่อทราบข้อมูล 
คณะทํางานได้ประสานงานกับสํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการตําราและเอกสารประกอบการสอน 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือขอไฟล์หนังสือ ซ่ึงในข้ันตอนน้ีต้องใช้
ระยะเวลา เน่ืองจากต้องขออนุญาตผู้เขียนหรือเจ้าของลิขสิทธ์ิให้ถูกต้องเมื่อได้รับมอบไฟล์หนังสือ คณะทํางานได้
ดําเนินการต่อ ดังน้ี 
 
  
 
 
  
 
 
 
   
  2.1 สกัดตัวข้อความ (Text) จากไฟล์ต้นฉบับ 
    2.1.1 ก่อนสกัดข้อความจากไฟล์ต้นฉบับ คณะทํางานได้แยกเน้ือหาหนังสือเป็นไฟล์ย่อย
ตามโครงสร้างของสารบัญ เพ่ือให้นักศึกษาพิการสามารถเลือกอ่านตามเน้ือหาท่ีสนใจได้ง่าย เช่น หน้าปก สารบัญ 

สกัดตัวข้อความจากต้นฉบับ แปลงข้อความให้เป็นเสียงอ่าน จัดเก็บไฟล์เสียงและให้บริการ  

ภาพท่ี 1 ข้ันตอนการดําเนินการ  
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บทท่ี 1 บทท่ี 2 บทท่ี 3 และบทท่ี 4 เป็นต้น โดยโปรแกรมท่ีใช้แบ่งเน้ือหาของหนังสือเป็นไฟล์ย่อยน้ันข้ึนอยู่กับ
ประเภทไฟล์หนังสือท่ีได้รับมา เช่น .pdf หรือ .docx เป็นต้น โดยส่วนมากมักจะได้รับมาเป็นไฟล์ .pdf  
    2.1.2 การแปลงไฟล์หนังสือ .pdf ให้เป็นข้อความ (Text) คณะทํางานได้เลือกใช้
เทคโนโลยี OCR (Optical character recognition) ใน Google Doc เพ่ือสกัดข้อความออกมาจาก .pdf แต่พบว่า
ไม่ใช่ทุกไฟล์ .pdf ท่ีสามารถทําได้อย่างสมบูรณ์ คณะทํางานจึงแปลงไฟล์ .pdf ให้เป็นไฟล์รูปภาพ .jpg โดยใช้
โปรแกรม Adobe Acrobat เปิดไฟล์ .pdf ท่ีต้องการแปลงเป็นรูปภาพ จากน้ันเลือก File >> Save as >> เลือก 
File type เ ป็น JPEG ในข้ันตอนน้ีหากไม่มี โปรแกรม Adobe Acrobat สามารถแปลงไฟล์ผ่ านเ ว็บไซต์  
https://pdf2jpg.net ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ท้ังน้ีแนะนําให้เลือกความละเอียดของไฟล์ภาพสูงสุด (300 dpi) 
เน่ืองจากความคมชัดของรูปภาพมีผลต่อความถูกต้องของการสกัดข้อความด้วย OCR โดยเฉพาะหากมีตัวเลขไทย 
เช่น ๔ ๕ ๘  
    2.1.3 อัปโหลดไฟล์รูปภาพท่ีได้ลงใน Google Drive แล้วคลิกขวาเพ่ือเลือกเปิดไฟล์
รูปภาพด้วย Google Doc จากน้ันระบบ OCR ของ Google จะแปลงภาพ .jpg ให้กลายเป็นข้อความ (Text) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2.1.4 คัดลอกข้อความจาก Google doc ลงใน Microsoft Word ในข้ันตอนน้ีหากพบ
เชิงอรรถแทรกระหว่างเน้ือหา ให้พิมพ์คําว่า “เชิงอรรถ” ตามด้วยหมายเลขของเชิงอรรถ เช่น “เชิงอรรถ 1” เพ่ือให้
นักศึกษาพิการทางการเห็นทราบว่าตัวเลขน้ัน คือ เชิงอรรถ ไม่เช่นน้ันอาจมีความสับสนได้หากข้อความหน้า
เชิงอรรถเป็นตัวเลขเช่นกัน นอกจากน้ีหากเน้ือหาของเชิงอรรถมีจํานวนมากแนะนําให้แยกส่วนของเชิงอรรถออกไป
อีกไฟล์หน่ึง เช่น บทท่ี 1 และเชิงอรรถ บทท่ี 1 เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 การใช้ OCR ของ Google Doc สกัดข้อความออกจากรูปภาพ 
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  2.2 การแปลงข้อความให้เป็นเสียงอ่าน (.mp3) 
   2.2.1 การแปลงข้อความให้เป็นเสียงอ่าน คณะทํางานใช้โปรแกรม Balabolka ซ่ึงเป็น
โปรแกรมอ่านออกเสียงประเภท TTS (Text-to-Speech Synthesis Technology) สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จให้เปิด Balabolka แล้วไปท่ีคําสั่ง Tools เลือก “Save Auto File 
(Google TTS)...” จะปรากฎหน้าต่างใหม่ให้ใส่ข้อความท่ีต้องการแปลงเป็นเสียง จากน้ันคัดลอกข้อความจาก
เอกสาร Microsoft Word วางลงในหน้าต่าง Save Audio File by Online Text-To-Speech Service เลือก
บันทึกไฟล์โดยคลิกท่ี “Browse” เพ่ือกําหนดท่ีจัดเก็บไฟล์ จากน้ันกด “Save” เพ่ือเริ่มต้นแปลงข้อความเป็นเสียง 
ซ่ึงในขณะท่ีโปรแกรมกําลังประมวลผลจําเป็นต้องเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย 

   
 
 

ภาพท่ี 3 การแบ่งเน้ือหาของหนังสือท่ีมีเชิงอรรถ 

ภาพท่ี 4 ข้ันตอนการแปลงข้อความเป็นเสียงอ่านโดยใช้โปรแกรม Balabolka 
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   2.2.2 เมื่อโปรแกรมประมวลผลข้อความเสร็จสิ้นจะได้ไฟล์เสียงในรูปแบบ .mp3 ให้
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของไฟล์เสียงว่ามีเน้ือหาครบถ้วนหรือไม่ ซ่ึงอาจเลือกฟังเฉพาะส่วนท้ายของไฟล์เสียงโดย
เปรียบเทียบกับข้อความท่ีนํามาแปลง ท้ังน้ี หากข้อความท่ีนํามาแปลงในหน่ึงตอนมีจํานวนมากกว่า 25,000 คํา   
การแปลงข้อความเป็นเสียงจะใช้เวลาท่ีค่อนข้างนาน ซ่ึงสามารถลดเวลาดําเนินการได้โดยการแบ่งเน้ือหาออกเป็น
หลายตอน แล้วจึงนําไฟล์เสียงท้ังหมดมารวมเป็นไฟล์เดียวกันอีกครั้ง แต่การรวมไฟล์เสียงน้ันไม่อาจทําโดยใช้
โปรแกรม Balabolka อีกท้ังเสียงอ่านท่ีได้น้ันค่อนข้างช้าจึงต้องใช้โปรแกรมอ่ืนเพ่ือรวมไฟล์เสียงและเร่งความเร็ว
ของเสียงอ่านในข้ันตอนต่อไป  
   2.2.3 การเร่งความเร็วของเสียงอ่าน เบ้ืองต้นคณะทํางานได้นําไฟล์เสียงจากโปรแกรม 
Balabolka ไปให้นักศึกษาพิการทางการเห็นฟัง พบว่า เสียงอ่านน้ันช้าเกินไป ไม่เหมาะกับการใช้งาน คณะทํางาน
จึงใช้โปรแกรม Audacity ร่วมกับ LAME ซ่ึงเป็นโปรแกรมจัดการไฟล์เสียงแบบไม่มีค่าใช้จ่าย (freeware) มาใช้เร่ง
ความเร็วของเสียงอ่านจากเดิมให้เร็วข้ึนและให้นักศึกษาทดลองฟังอีกครั้ง พบว่า ระดับความเร็วของเสียงอ่านท่ี
นักศึกษาพิการเห็นว่าเหมาะสม ไม่ช้าเกินไป และไม่เร็วจนเกินไป คือ ระดับความเร็วท่ีเพ่ิมข้ึนจากเดิม 30% 
 ท้ังน้ีการใช้โปรแกรม Audacity เพ่ือเร่งความเร็วของเสียงอ่านทําได้โดยเปิดโปรแกรม Audacity 
จากน้ันคลิกลากไฟล์จากแฟ้มข้อมูลมาใส่ในหน้าต่างของโปรแกรม ก่อนเริ่มการเร่งความเร็วของเสียงอ่าน หากมีไฟล์
เสียงย่อย ๆ ท่ีต้องการรวมเป็นไฟล์เดียวกันให้ดําเนินการรวมไฟล์ก่อนโดยลากเมาส์ คลุมแถบข้อมูลเสียงของไฟล์ท่ี
ต้องการนําไปต่อท้าย จากน้ันกดคําสั่ง ctrl + x และนําเคอร์เซอร์ (cursor) ของเมาส์ไปช้ีท่ีท้ายแถบข้อมูลของไฟล์
แรก จากน้ันวางแถบข้อมูลเสียงด้วยคําสั่ง ctrl + v เมื่อรวมไฟล์เสียงเสร็จให้เลือกคําสั่ง “Effect” บริเวณแถบเมนู 
จากน้ันเลือก “Change Tempo …” โดยกําหนด “Percent Change” เป็น 30 และกด “OK” เพ่ือเริ่มต้นเร่ง
ความเร็วของเสียงอ่าน ในข้ันตอนน้ีการดําเนินการอาจใช้เวลามากน้อยไม่เท่ากัน ข้ึนอยู่กับขนาดและจํานวนของไฟล์
เสียงท่ีดําเนินการพร้อมในคราวเดียวกัน 

 
 
  

   ภาพท่ี 5 ข้ันตอนการเร่งความเร็วของเสียงอ่านด้วยโปรแกรม Audacity 
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   2.2.4 เมื่อโปรแกรมเร่งความเร็วของเสียงอ่านเสร็จสิ้นให้เลือกคําสั่ง “File” ไปท่ี 
Export และเลือก “Export Multiple…” กําหนดค่าของ Quality ให้เป็น Standard จากน้ันกด “Export” และ
บันทึกไฟล์ในแฟ้มข้อมูลท่ีกําหนด จากน้ันเปิดไฟล์เสียงทดสอบโดยฟังว่าเสียงถูกเร่งความเร็วตามท่ีกําหนด โดยอาจ
เลือกฟังเฉพาะส่วนท้ายของไฟล์เสียง เปรียบเทียบกับข้อความท่ีนํามาแปลงอีกครั้ง หากเรียบร้อยดีจะเตรียมข้อมูล
สําหรับทํา Metadata และอัปโหลดเข้าระบบเพ่ือให้บริการในข้ันตอนถัดไป 
  2.3 การจัดเก็บไฟล์เสียงและการให้บริการ  
      การจัดเก็บไฟล์เสียงและการให้บริการ คณะทํางานเลือกจัดเก็บไฟล์หนังสือเสียงในระบบ
คลังทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat Digital 
Collection: TUDC)  โดยใช้บริการผ่านเว็บไซต์ http://digital.library.tu.ac.th ภายใต้คอลเลคช่ัน “Audio 
Book” ท้ังน้ีเพ่ืออํานวยความสะดวกและให้สอดคล้องกับการใช้งานของนักศึกษาพิการทางการเห็น คณะทํางานได้
ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานหนังสือเสียงของนักศึกษาพิการ โดยให้ทดลองใช้และเฝ้าสังเกตการใช้งานจริง จัดเก็บ
ปัญหาและอุปสรรคจากการใช้งาน เพ่ือนํามาปรับหน้าจอการแสดงผลของระบบ TUDC โดยเปรียบเทียบได้ ดัง
ตารางท่ี 1   
 
ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบการแสดงผลหน้าจอก่อน-หลังการทดลองใช้งาน 
 

รายละเอียด หน้าจอแสดงผลเดิม หน้าจอแสดงผลใหม ่
ข้อมูลบรรณานุกรม แสดงข้อมูลบรรณานุกรมแบบเต็ม 

ซ่ึงเกินความจําเป็นของนักศึกษาพิการ
ทํา ใ ห้ เสี ย เวลาในการ ค้นหาสิ่ ง ท่ี
ต้องการ 

แสดงข้อมูลบรรณานุกรมเท่าท่ีจําเป็น
สําหรับการใช้งานของนักศึกษาพิการ เช่น 
ช่ือเรื่อง ผู้แต่ง ปีพิมพ์ และครั้งท่ีพิมพ์ 
เท่าน้ัน 

ช่ือไฟล์ ช่ือไฟล์แสดงผลเป็นคําว่า  
“ดาวน์โหลด 1”  
“ดาวน์โหลด 2”  
ทําให้ไม่รู้ว่าไฟล์ท่ีฟังอยู่เน้ือหาส่วนใด
จนกว่าจะเปิดไฟล์น้ัน 

ช่ือไฟล์ปรากฏข้อมูลตามโครงสร้างของ
สารบัญหนังสือ เพ่ือให้เลือกอ่านได้อย่าง
สะดวก 

การปรับเพ่ิม-ลด
ความเร็วของเสยีงอ่าน 

มีความเร็วของเสียงระดับเดียว  ปรับระดับเพ่ิม-ลดความเร็วของเสียงได้ 3 
ระดับ 

 
 นอกจากการปรับการแสดงผลสําหรับคอลเลคช่ัน Audio Book ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริง
แล้ว ยังกําหนดสิทธิให้เข้าใช้งานได้เฉพาะนักศึกษาพิการทางการเห็นและผู้ท่ีเก่ียวข้องเท่าน้ัน เน่ืองมาจากหนังสือท่ี
นํามาทําเป็นหนังสือเสียงน้ีเป็นหนังสือท่ียังคงมีลิขสิทธ์ิและจัดจําหน่ายอยู่ ปัจจุบันมีหนังสือเสียงให้บริการมากกว่า 
40 รายการ 
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล  
 การให้บริการหนังสือเสียงกับนักศึกษาพิการทางการเห็นผ่านระบบคลังทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2562 พบว่า มีนักศึกษา
พิการทางการเห็นเข้าใช้งาน 1,311 ครั้ง จากการสํารวจผลความพึงพอใจจากการใช้บริการของนักศึกษาพิการ
จํานวน 37 คน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในด้านช่องทางการเข้าใช้งาน ร้อยละ 90 ด้านความสะดวกในการ
ค้นหา ร้อยละ 93.5 ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 93.5 การนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 93.5 คิดเป็นความพึงพอใจ
โดยเฉลี่ยคิดเป็น ร้อยละ 92.6 และมีความคิดเห็นต่อความหลากหลายของเน้ือหา โดยนักศึกษามีความเห็นว่าควร
เพ่ิมหนังสือเสียงในสาขาวิชาอ่ืน ๆ นอกจากหนังสือทางด้านกฎหมาย 
 อภิปรายผล  
 การพัฒนาหนังสือเสียงสําหรับผู้พิการทางการเห็นของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์น้ี มี
จุดเริ่มต้นจากโครงการท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือตอบเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ด้านการบริการขององค์กร ด้วยคณะทํางานท่ี
ประกอบด้วยบรรณารักษ์เป็นส่วนใหญ่ จึงทําให้การพัฒนามุ่งเน้นการจัดหาและการนําซอฟต์แวร์มาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมโดยปราศจากค่าใช้จ่าย ท้ังน้ียังมีการพัฒนาหนังสือสําหรับผู้พิการทางการเห็นด้วยรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ี
คณะทํางานยังไม่ได้ทดลอง เช่น การให้บริการในรูปแบบ HTML ซ่ึงนักศึกษาพิการทางการเห็นสามารถใช้ Jaws for 
Window ร่วมกับ PPA Tatip หรือใช้ฟังก์ชัน Voice over บนสมาร์ตโฟนอ่านได้ รวมถึงยังไม่ได้ศึกษาการพัฒนา
หนังสือเสียงผ่านแอปพลิเคชัน ซ่ึงวิธีการต่าง ๆ เหล่าน้ี ล้วนเป็นความท้าทายและเป็นองค์ความรู้ใหม่ท่ีควรเก็บเก่ียว
เพ่ือต่อยอดความรู้เดิม  
 อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการพัฒนาหนังสือเสียงแล้ว สิ่งท่ีคณะทํางานจะต้องให้ความสําคัญต่อไป คือ
การประเมินคุณภาพของหนังสือเสียง และการติดตามสํารวจคุณลักษณะของหนังสือเสียงท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้พิการทางการเห็น เพ่ือนําผลการศึกษามาปรับปรุงและพัฒนางานต่อไป เพราะด้วยเทคโนโลยีท่ี

ภาพท่ี 6 หนังสือเสียงใน Thammasat University Digital Collection 
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เจริญก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด ตลอดจนความชาญฉลาดของมนุษย์ท่ีสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง จึงคาดว่าในอนาคตจะมี
วิธีการพัฒนาหนังสือเสียงท่ีง่าย สะดวก และมีคุณภาพยิ่งข้ึน  
 สําหรับความสําเร็จในก้าวเล็ก ๆ น้ี เกิดข้ึนด้วยความเช่ือของคณะทํางาน ผู้บริหาร และ
ผู้เก่ียวข้อง บนพ้ืนฐานของสิทธิ ความเสมอภาค และเสรีภาพในการเข้าถึงความรู้ ดังคําของผู้ประศาสน์การ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ท่ีกล่าวว่า "มหาวิทยาลัยย่อมอุปมา ประดุจบ่อนํ้า  
บําบัดความกระหายของราษฎร ผู้สมัครแสวงหาความรู้ อันเป็นสิทธิและโอกาสท่ีเขาควรมีควรได้ ตามหลักเสรีภาพ
ของการศึกษา" ดังน้ันนักศึกษาผู้พิการทางการเห็นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงควรได้รับการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ได้รับความรู้ผ่านสื่อทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ  ท่ีเหมาะสมต่อไป โดยมีหนังสือเสียงท่ีพัฒนาข้ึน
น้ีเป็นก้าวแรกและจะมีก้าวต่อ ๆ ไปตามมา 
 ท้ังน้ีสามารถศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาหนังสือเสียงสําหรับผู้พิการทางการเห็นท่ี
น่าสนใจเพ่ิมเติม ได้แก่ (1) การพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้และประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ บนโมบายแอปพลิเค
ชันหนังสือเสียงสําหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น (นิภา ตระกูลวงศ์, 2560) (2) การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ
หนังสือเสียงของนักศึกษาผู้พิการทางสายตา มหาวิทยาลัยรามคําแหง (ศิริกาญจน์ เนียมจันทร์, 2557) (3) ความพึง
พอใจของนักเรียนตาบอดในประเทศไทยต่อหนังสือเสียง หนังสือภาพนูนและหนังสืออักษรเบรลล์ (นล นาคนาคา, 
2555) (4) การสร้างสื่อหนังสือเสียงเรื่องนกในประเทศไทยสําหรับนักเรียนพิการทางสายตา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ (ศิริวรรณ ฉัตรหิรัญมงคล, 2550) และ (5) การประยุกต์ใช้โปรแกรมผลิตและอ่าน
หนังสือเสียงระบบเดซีกับภาษาไทยสําหรับคนตาบอด (ธรรม จุตนาม, 2545) 
 ข้อเสนอแนะ  
 1. จากการดําเนินงานท่ีผ่านมา การพัฒนาหนังสือเสียงของหอสมุดฯ ขับเคลื่อนภายใต้
คณะทํางานของโครงการ ดังน้ันเพ่ือความยั่งยืนจึงควรมีการกําหนดบุคคลและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ตลอดจนมีการ
กําหนดค่าเป้าหมายให้ชัดเจน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 2. มีการติดตามและประเมินการใช้งาน ตลอดจนการศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของ
นักศึกษาพิการทางการเห็นอย่างต่อเน่ือง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการต่อไป 
  3. เพ่ือการพัฒนาหนังสือเสียงให้มีคุณภาพ สามารถดําเนินการได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน ควร
แสวงหาและทําความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญในเรื่องท่ีเก่ียวข้อง  
 4. หาแนวทางขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพ่ือเผยแพร่หนังสือเสียงให้เกิด
ประโยชน์ในวงกว้าง 
 5. ประสานงานและขยายความร่วมมือไปยังสํานักพิมพ์ นักวิชาการ ตลอดจนนักเขียนต่าง ๆ 
เพ่ือการเพ่ิมปริมาณสิ่งพิมพ์ท่ีสามารถนํามาผลิตหนังสือเสียงได้  
 การนําไปใช้ประโยชน์ 

 1. ห้องสมุดต่าง ๆ หรือหน่วยงานท่ีสนใจสามารถนําไปใช้เป็นแนวปฏิบัติการผลิตหนังสือเสียง 
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือซอฟต์แวร์ 

  2. หน่วยงานท่ีมีศักยภาพ สามารถนําผลการศึกษาน้ีไปทําการพัฒนาการผลิตหนังสือเสียงให้มี
คุณภาพยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ  
           สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา  ตระหนักถึงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ รวมท้ัง 

การให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกหนังสือ ตลอดจนปลูกฝังการรักการอ่านให้แก่คณาจารย์และนิสิตของ
มหาวิทยาลัย  โดยได้ดําเนินการโครงการ “อ่านหนังสือให้โดนใจ ต้องไปเลือกเอง” ซ่ึงได้ดําเนินการต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 
15 (พ.ศ. 2562) ด้วยการนําคณาจารย์และนิสิตไปเข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ใน
กรุงเทพมหานคร ปีละ 2 ครั้ง โดยรถบัสปรับอากาศของมหาวิทยาลัย  โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพ่ือส่งเสริมให้
อาจารย์และนิสิต คัดเลือกหนังสือจากหลากหลายสํานักพิมพ์ตามความต้องการและเหมาะสม 2. เพ่ือส่งเสริมให้
อาจารย์และนิสิตรักการอ่านและการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน และ 3. เพ่ือกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ใช้บริการกับ
หอสมุดด้วยกิจกรรมรักการอ่าน  โดยสํานักหอสมุดได้ประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการทุกครั้ง พบว่า
ความพึงพอใจในภาพรวม  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด และประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโครงการอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดเช่นกัน ท้ังน้ีจากผลการศึกษาอาจารย์และนิสิตได้เลือกและซ้ือหนังสือได้ตรงตามความต้องการจาก
หลากหลายสํานักพิมพ์และสามารถนําหนังสือไปใช้ประกอบการเรียนการสอนและการศึกษาได้  ซ่ึงเป็นผลดีต่อ
ห้องสมุดในการกระชับความสัมพันธ์และสร้างความผูกพันอันดีระหว่างผู้ใช้บริการกับห้องสมุด 

 
คําสําคัญ: การเลือกหนังสือ, กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน, การสร้างความผูกพันกับผู้ใช้บริการ 

 
ABSTRACT  

 Burapha University Library has realized that the relationship building with users, 
including providing users to participate in the book selection, as well as implant the love of reading 
for the lecturers and students in the university by conducting Read What You Love, Select What 
You Want which has been conducted continuously for the 15 th year now (2562  B.E. )  by taking 
lecturers and students to participate in the national book fair in Bangkok twice a year by the 
university's air- conditioned bus.  The purposes of this project are as follows:  1 . To promote the 
lecturers and the students to participate in the book selection from a variety of publishers 
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according to the needs and suitability 2.To promote the lecturers and the students to love reading 
and learning more 3 .  To strengthen the good relationship between users and the library with 
reading love activity.  The library has evaluated the satisfaction of every project and found that 
overall satisfaction was the highest level, and the benefits of participating in this project is at the 
highest level as well.  The result of the study to the lecturers and students have selected and 
purchased the books from many publishers and used the books for studying and teaching which is 
good for the library to strengthen the relationship and make the good relationship between the 
users and the library. 

 
Keyword:  Books selection, Library engagement, Relationship with users 

 
บทนํา 

 การอ่านเป็นพ้ืนฐานของการศึกษาเรียนรู้ หากทุกคนมีนิสัยรักการอ่านย่อมจะมีส่วนสําคัญในการ
ส่งเสริมให้ชีวิตประสบความสําเร็จอย่างสมบูรณ์ ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ ซ่ึงมีผลต่อการพัฒนา
ตนเอง พัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศชาติ การอ่านช่วยให้เกิดการพัฒนาด้านการคิด คิดสร้างสรรค์ มีเหตุผลใน
การตัดสินใจ เพ่ิมพูนความรู้ ทันต่อเหตุการณ์ ท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการอ่านยังช่วยให้เกิดความ
เพลิดเพลิน สามารถนําความรู้ท่ีได้จากการอ่านมาใช้ประโยชน์ในการดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันอย่างมีความสุข 
(นัฐพร  ไพยะเสน, 2558, น. 38) และประโยชน์ของการอ่านช่วยให้เกิดการพัฒนาด้านความคิด  สร้างความบันเทิง
และผ่อนคลายในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสามารถช่วยเพ่ิมพูนประสบการณ์ในชีวิตประจําวันอีกด้วย  
จากความสําคัญดังกล่าว สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จึงส่งเสริมให้อาจารย์และนิสิตได้รับโอกาสในการ
แสวงหาความรู้ผ่านการอ่านจากหนังสือซ่ึงเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ท่ีสําคัญ ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเพ่ือให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ และคิดอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วยความรู้จากการอ่าน 
  สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดําเนินการจัดโครงการ “อ่านหนังสือให้โดนใจ ต้องไปเลือก
เอง” โดยเริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยการเชิญชวนเฉพาะคณาจารย์ให้ไปคัดเลือกหนังสือจากร้าน
จําหน่ายหนังสือในกรุงเทพมหานครและในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ โดยดําเนินการต่อเน่ืองมาจนถึงปี พ.ศ. 
2556  จึงเปิดโอกาสให้นิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมโครงการ โดยสํานักหอสมุดเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางให้กับคณาจารย์และนิสิตเป็นประจํา ปีละ 2 ครั้ง คือช่วง เดือนตุลาคม และเดือนเมษายน ตลอดมา
จนถึงปัจจุบัน 
 
วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือส่งเสรมิให้อาจารย์และนิสติ คัดเลือกหนังสือจากหลากหลายสํานักพิมพ์ตามความ
ต้องการและเหมาะสม  

2. เพ่ือส่งเสรมิให้อาจารย์และนิสติรักการอ่านและการเรยีนรู้เพ่ิมข้ึน  
3. เพ่ือกระชับความสมัพันธ์อันดีระหว่างผู้ใช้บริการกับหอสมดุด้วยกิจกรรมรักการอ่าน 
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ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
1. กําหนดวันท่ีจัดโครงการอ่านหนังสือให้โดนใจ ต้องไปเลือกเอง โดยกําหนดเป็นวันพฤหัสบดี 

เพ่ือให้อาจารย์และนิสิตสามารถเข้าร่วมโครงการได้ เพราะเป็นวันทํากิจกรรมของนิสิต 
2. ตรวจสอบการใช้รถบัสปรับอากาศของมหาวิทยาลัยจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  

(e-Booking) เพ่ือทําการจองรถบัส 
3. เมื่อจองรถบัสเรียบร้อยแล้ว จัดทําโครงการ “อ่านหนังสือให้โดนใจ ต้องไปเลือกเอง”     

เสนอขออนุมัติต่อผู้อํานวยการสํานักหอสมุด เพ่ือนําสําเนาของโครงการแนบไปกับบันทึกข้อความการขอใช้รถยนต์
ของมหาวิทยาลัย ส่งให้กับงานกองอาคารสถานท่ีของมหาวิทยาลัย 

4. จัดทําประชาสัมพันธ์โครงการ กําหนดวัน วันท่ี เวลา และจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
เพ่ือให้อาจารย์และนิสิตลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ โดยประชาสัมพันธ์ทางหน้าเว็บไซต์ของสํานักหอสมุดและ 
Facebook สํานักหอสมุด   
 

 
 

ภาพท่ี 1  การประชาสัมพันธ์โครงการ 
 
  5. ขออนุมัติอาหารว่างและเครื่องดื่มจากร้านค้า Café & Library ของสํานักหอสมุด สําหรับ
มอบให้แก่ผู้ร่วมโครงการ 

6. เมื่อได้จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการครบตามจํานวนท่ีแจ้งความจํานงไว้ จะทําการสํารองรายช่ือ              
ผู้ลงทะเบียนไว้ 10 รายช่ือ หากมีท่ีน่ังว่างจากการยกเลิกจะได้แจ้งรายช่ือสํารองเพ่ือเข้าร่วมโครงการ 

7. ดําเนินการติดต่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ จากช่ือ-สกุล คณะ เบอร์โทรศัพท์และอีเมลท่ี 
ให้กรอกรายละเอียดข้อมูล ก่อนวันเดินทาง 3 วัน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมยืนยันการเข้าร่วมโครงการ โดยทางโทรศัพท์ แจ้ง
วัน เวลา ท่ีจุดนัดหมายอีกครั้ง หากติดต่อไม่ได้จะส่งแจ้งไปทางอีเมล หากผู้เข้าร่วมโครงการติดภารกิจจะได้นํา
รายช่ือสํารองมาแทนท่ีต่อไป 
  8. ในวันเดินทาง ผู้เข้าร่วมโครงการ ลงทะเบียนท่ีสํานักหอสมุด พร้อมรับแบบฟอร์มการเสนอ
หนังสือเข้าห้องสมุด  โดยแจกให้อาจารย์หรือบุคลากร ท่านละ 10 แผ่น และนิสิต คนละ 5 แผ่น 
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                                    แบบฟอร์มเสนอหนังสือเข้าสํานักหอสมุด 
 

ชื่อ..................................................นามสกลุ..............................................คณะ............................................ 
โทรศัพท์............................................E-mail………………............................…………………………………………….. 
เสนอแนะหนังสือ 
ชื่อเร่ือง………………………………………............................……………………………………………………………………..... 
ผู้แต่ง…………………………………............................……………………………………………………………..………………… 
ปีพิมพ์..........................ISBN………………………………………….ราคา................................................................. 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

ร้านค้า..................................................................โซน.................................บูธท่ี.......................................... 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
สําหรับเจ้าหน้าท่ี มี       .......เล่ม  เลขเรียก................... ยืม......คร้ัง          ไม่มี  สั่งซ้ือ จํานวน........เล่ม 
 
ภาพท่ี 2   แบบฟอร์มเสนอหนังสอืเข้าสํานักหอสมุด 
 

 
 

ภาพท่ี 3   ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนท่ีสํานักหอสมดุ 
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ภาพท่ี 4  รถบัสปรับอากาศของมหาวิทยาลัยและบรรยากาศภายในรถ 
 
  9.  นําอาหารว่างพร้อมนํ้าดื่มแจกผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

 
 
ภาพท่ี 5  การแจกอาหารว่างและนํ้าดื่ม 
 
  10. เมื่อถึงงานมหกรรมหนังสือแล้ว นําผู้เข้าร่วมโครงการมาท่ีจุดนัดพบเพ่ือนัดหมายเวลาในการ
เดินทางกลับ และให้เดินชมและคัดเลือกหนังสือตามอัธยาศัย 
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ภาพท่ี 6  ผู้เข้าร่วมโครงการอ่านหนังสือให้โดนใจ ต้องไปเลือกเอง 
 
  11. เมื่อถึงเวลากลับ สํารวจผู้เข้าร่วมโครงการให้ครบตามจํานวน และโทรศัพท์แจ้งพนักงาน 
ขับรถบัสมารับท่ีบริเวณจุดนัดหมาย เพ่ือนําผู้เข้าร่วมโครงการข้ึนรถกลับมหาวิทยาลัยบูรพา 
  12. เก็บแบบฟอร์มเสนอหนังสือเข้าสํานักหอสมุด และแจกแบบประเมินความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมโครงการ 

13. รวบรวมรายช่ือหนังสือจากแบบฟอร์มเสนอหนังสือเข้าสํานักหอสมุดท่ีได้รับจากผู้เข้าร่วม 
โครงการมาตรวจสอบกับฐานข้อมูลของสํานักหอสมุด เพ่ือดําเนินการจัดซ้ือหนังสือเข้าห้องสมุดต่อไป 

14.  ประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานและนําผล 
มาปรับปรุงในการดําเนินการจัดในครั้งต่อไป 
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แบบประเมินโครงการ อ่านหนังสือให้โดนใจ ต้องไปเลือกเอง 
วันพฤหัสบดีท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
 1.  เพศ            (     )  ชาย         (     )  หญิง 
 2.  ตําแหน่ง       (     )  อาจารย์     (     )  บุคลากร    (    )  นิสิต  คณะ.................................................. 
ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจและประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม โปรดใส่เครื่องหมาย  √  ในตารางระดับคะแนน  
            (5 = มากท่ีสุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยท่ีสุด) 
 

ความพึงพอใจและประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม ระดับคะแนน 

ความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรม 5 4 3 2 1 

1. ความหลากหลายของหนังสือท่ีนํามาแสดงในงาน      

2. ความเหมาะสมของเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม      

3. ความเหมาะสมของยานพาหนะในการเดินทาง      

4. ความพึงพอใจโดยรวมจากการเข้าร่วมกิจกรรม      

ความพึงพอใจและประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม               ระดับคะแนน 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 5 4 3 2 1 

1. เลือกหนังสือจากสํานักพิมพ์/ ร้านค้า ได้ตรงตามความต้องการ      

2. สามารถนําหนังสือไปใช้ประกอบการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้า      

3. ส่งเสริมให้รักการอ่านและเรียนรู้เพ่ิมขึ้น      

4. ทราบรูปแบบของการพัฒนาตลาดส่ิงพิมพ์ในประเทศไทย      

5. ประโยชน์ท่ีได้รับโดยรวมจากการเข้าร่วมกิจกรรม      
 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ............................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 

 
ภาพท่ี 7  แบบประเมินโครงการอ่านหนังสือให้โดนใจ ต้องไปเลือกเอง 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์  
 สรุปผล อภิปรายผล 

 จากการจัดโครงการ “อ่านหนังสือให้โดนใจ ต้องไปเลือกเอง” สํานักหอสมุดได้ประเมินผล 
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการทุกครั้ง ซ่ึงทุกปีท่ีจัดพบว่าความพึงพอใจในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด และประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับมากท่ีสุดเช่นกัน ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก
อาจารย์และนิสิตได้เลือกและซ้ือหนังสือได้ตรงตามความต้องการจากหลากหลายสํานักพิมพ์และสามารถนําหนังสือ
ไปใช้ประกอบการเรียนการสอนและการศึกษาได้ อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมให้รักการอ่านการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน รวมถึง 
ทําให้ทราบรูปแบบของการพัฒนาตลาดสิ่งพิมพ์ในประเทศไทยอีกด้วย อีกท้ังข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีได้รับจาก
ผู้เข้าร่วมโครงการ คือ ได้รับคําชมและต้องการให้ห้องสมุดจัดกิจกรรมแบบน้ีทุกปี ซ่ึงเป็นผลดีต่อห้องสมุดในการ
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สร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ อีกท้ังยังเป็นการบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ตามแผนยุทธศาสตร์ของห้องสมดุอีก
ด้วย  ดังแสดงค่าของความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ของการจัดกิจกรรม เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 

                ความพึงพอใจการเขา้ร่วมโครงการ       M SD แปลผล 

1. ความหลากหลายของหนังสือท่ีนํามาแสดงในงาน       4.23     0.72 มาก 
2. ความเหมาะสมของเวลาในการเข้าร่วมโครงการ       4.63           0.61 มากท่ีสุด 
3. ความเหมาะสมของยานพาหนะในการเดินทาง      4.96     0.18 มากท่ีสุด 
4. ความพึงพอใจโดยรวมจากการเข้าร่วมโครงการ      4.86   0.34 มากท่ีสุด 

รวม         4.67  0.46 มากท่ีสุด 
ประโยชน์ที่ไดร้ับจากการเขา้ร่วมโครงการ    

1. คัดเลือกหนังสือจากสํานักพิมพ์/ร้านค้าได้ตรงตามความต้องการ        4.50   0.68 มาก 
2. สามารถนําหนังสือไปใช้ประกอบการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้า        4.43   0.67 มาก 
3. ส่งเสริมให้รักการอ่านและเรียนรู้เพิ่มขึ้น       4.80       0.40 มากท่ีสุด 
4. ทราบรูปแบบของการพัฒนาตลาดส่ิงพิมพ์ในประเทศไทย 
5. ประโยชน์ที่ได้รับโดยรวมจากการเขา้ร่วมโครงการ 

      4.44 
      4.73 

  0.67 
  0.58 

มาก 
มากท่ีสุด 

รวม       4.58   0.60 มากท่ีสุด 
 

ภาพท่ี 8  การแสดงค่าของความพึงพอในในด้านต่าง ๆ ของการจัดกิจกรรม 
 
  สําหรับปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ คือ 
  1. ปัญหาในการขอใช้รถบัสของมหาวิทยาลัย ซ่ึงบางครั้งจะได้รถบัสท่ีมีจํานวนท่ีน่ัง 
ไม่เพียงพอกับจํานวนอาจารย์ นิสิต และบุคลากรท่ีจะเข้าร่วมโครงการ 
  2. ระยะเวลาจํากัดในการคัดเลือกและซ้ือหนังสือ ซ่ึงอาจารย์และนิสิตได้เสนอขอให้เพ่ิม
ระยะเวลาให้มากข้ึน 
  ข้อเสนอแนะ 
  1. ในการขอใช้รถบัสของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้ได้จํานวนท่ีน่ังท่ีเพียงพอกับจํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ จะต้องดําเนินการจองเพ่ือขอใช้รถบัสล่วงหน้าเป็นระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 
  2. เพ่ิมระยะเวลาในการคัดเลือกและซ้ือหนังสือมากข้ึนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 
  การนําไปใช้ประโยชน์ 

1. สํานักหอสมดุสามารถจัดซ้ือหนังสือได้ตรงตามความต้องการของอาจารย์ นิสติ และบุคลากร 
  2. สํานักหอสมดุทราบแหล่งจําหน่ายหนังสือและสามารถเลือกประเภทของหนังสือท่ีต้องการได้
อย่างหลากหลาย 
 
รายการอ้างอิง 
นัฐพร ไพยะเสน.  (2558).  การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง สระ กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาไทยสําหรับ    

 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต).  มหาวิทยาลยัราชภฏั 
  สกลนคร.  
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บทคัดย่อ  
           สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีหน้าท่ีจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยวิธีจัดซ้ือ, รับอภินันทนาการ และขอรับ
อภินันทนาการจากหน่วยงานผู้ผลิต ซ่ึงการขอรับอภินันทนาการมีค่าใช้จ่ายในการออกไปรับหนังสือและกระบวนการ
ทางเทคนิค เน่ืองจากหนังสือมีจํานวนมากสําหรับให้บริการท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จึงมีการสํารวจการใช้
หนังสือกลุ่มดังกล่าวเพ่ือหาแนวทางการขอรับอภินันทนาการ โดยใช้ข้อมูลรายการหนังสือขอรับอภินันทนาการและ
ข้อมูลการยืมจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติของห้องสมุด รวมท้ังพิจารณาจากข้อมูลเน้ือหาและหน่วยงานผู้ผลิตท่ี
ผู้ใช้บริการสนใจและทําการยืมในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จําแนกตามสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอน 
จํานวน 12 สาขาวิชา ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562 จากน้ันนําเสนอผลการสํารวจและเผยแพร่ให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องพร้อมจัดทําข้อกําหนดแนวทางการขอรับหนังสืออภินันทนาการเพ่ือพัฒนางานขอรับหนังสือ
อภินันทนาการให้ได้หนังสือท่ีตรงตามความต้องการและมีประโยชน์ต่อผู้ใช้ต่อไป ผลการสํารวจ พบว่า มีรายการ
หนังสือท่ีมีการยืมถึงร้อยละ 45.27 จากจํานวนรายการหนังสือท่ีขอรับอภินันทนาการท้ังหมด 

 
คําสําคัญ: การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ, หนังสืออภินันทนาการ, หนังสือบริจาค, การใช้หนังสือ 
 
ABSTRACT  
  The Office of Documentation and Information, Sukhothai Thammathirat Open 
University has a responsibility for providing information resources to satisfy the needs of users both 
central and regional. Supply by purchasing, obtaining and requesting donation books from the other 
departments. For the requesting donation books method, it has the cost of going out to receive 
books and the cost of technical processes. Due to a lot of books for service both the central and 
regional so there is the study of the usage of donation books by usage of the books entry data and 
use of the books that interested and borrowed by users.  Classified according to the program of 
study at the university with 12 programs in the fiscal year 2016-2019. Distributed project result to 
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relevant staffs and establishing the guidelines for requesting donation books for developed this 
collection to satisfy the needs of users. From the results of the survey, the list of books that have 
usage statistics, 45.27 percent of total. 
 

Keyword: collection development, free books, donation books, borrow books  

 
บทนํา 
 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศมีกระบวนงานท่ีสําคัญคือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เพื�อ
ให้บริการอย่างเพียงพอ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการและสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย (พิมพินี ดําสงค์, 2555, น. 2) การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประกอบด้วยการจัดซ้ือจากเงิน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและการรับอภินันทนาการ  ส่วนของการรับอภินันทนาการน้ัน นอกจากหน่วยงานต่าง ๆ
ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นผู้มอบให้แล้ว ยังมีวิธีดําเนินการขอรับอภินันทนาการโดยการคัดเลือกจาก
แหล่งสารสนเทศต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจหรือเป็นหน่วยงานผู้ผลิตด้วยตนเอง เพ่ือให้ได้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีเน้ือหา
หลากหลายและมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน เน่ืองจากหนังสืออภินันทนาการส่วนมากจะเป็นหนังสือท่ีผลิตจาก
หน่วยงานท่ีมีภารกิจเก่ียวข้องโดยตรงกับเน้ือหาของหนังสือ เช่น หนังสือด้านการศึกษา จากสํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา ด้านการค้าระหว่างประเทศ จากกรมการค้าต่างประเทศ เป็นต้น และเป็นหนังสือท่ีผลิตเพ่ือรายงาน
ผลการดําเนินงาน หรือผลิตในวาระโอกาสพิเศษของหน่วยงานท่ีไม่มีการจําหน่ายท่ัวไป  
 สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีหน้าท่ีในการคัดเลือกและจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือตอบสนองภารกิจด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้บริการท้ังในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ซ่ึงประกอบด้วยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จํานวน 10 แห่ง ศูนย์วิทยบริการบัณฑิตศึกษา จํานวน 2 แห่ง 
และศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. จํานวน 95 แห่ง รวมท้ังสิ้น 108 แห่ง โดยมีทรัพยากรสารสนเทศท่ีได้
จากการจัดซ้ือและการรับอภินันทนาการ ซ่ึงในส่วนของการขอรับอภินันทนาการ จะมีค่าใช้จ่ายในการออกไปรับ
หนังสือและกระบวนการทางเทคนิคห้องสมุด จึงต้องมีการสํารวจการใช้ของหนังสือกลุ่มดังกล่าวว่าผู้ใช้บริการมี
ความสนใจเน้ือหาด้านใด และเป็นสื่อท่ีผลิตจากหน่วยงานใด เช่นเดียวกับการจัดหาด้วยวิธีการจัดซ้ือจากเงิน
งบประมาณ เน่ืองจากข้อมูลสถิติการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศสามารถนํามาใช้ในการประเมินผลนโยบายการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ รวมท้ังเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจบริหารจัดการพ้ืนท่ีเชิงกายภาพด้วย (นิสากร  
อัครสุวรรณกุล และคณะ, 2562, น. 1) จากน้ันนําผลการศึกษาท่ีได้มาจัดทําแนวทางการพิจารณาหนังสือท่ีจะขอรับ
อภินันทนาการ โดยใช้การสํารวจการใช้รายการหนังสือขอรับอภินันทนาการช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562 
จําแนกตามสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอน จํานวน 12 สาขาวิชา 
 การมีแนวทางการพิจารณาหนังสือท่ีจะขอรับอภินันทนาการจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางการ
ติดตามการผลิตทรัพยากรสารสนเทศจากหน่วยงานท่ีผู้ใช้บริการสนใจ หากสาขาวิชาใดยังไม่มีสถิติการใช้จะนําผล
การสํารวจมาใช้ปรับแนวทางในการจัดหาหนังสือต่อไป เพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและกระบวนการ
ทางเทคนิคห้องสมุด รวมถึงการจัดการปัญหาพ้ืนท่ีด้วย เน่ืองจากมีแนวทางการพิจารณาเน้ือหาและหน่วยงานผู้ผลิต
แล้วว่าหนังสือกลุ่มใดเป็นหนังสือท่ีผู้ใช้บริการสนใจและมีแนวโน้มท่ีจะใช้บริการ ดังท่ี ณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย 
(2557, น. 2) ได้กล่าวไว้ว่า “การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเป็นงานสําคัญท่ีจะช่วยให้ได้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมี
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คุณค่า ตรงกับความสนใจและความต้องการของผู้ใช้มากท่ีสุด ซ่ึงบรรณารักษ์ต้องพิจารณาเลือกทรัพยากร
สารสนเทศท่ีมีคุณค่า หากเลือกไม่รอบคอบและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีไม่มีคุณค่าหรือไม่ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้จะเป็นการสูญเปล่าและสิ้นเปลือง” 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสํารวจจํานวนหนังสือขอรับอภินันทนาการและการใช้หนังสือท่ีได้รับอภินันทนาการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562  
 2. เพ่ือกําหนดแนวทางในการขอรับหนังสืออภินันทนาการให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ  
 3. เพ่ือส่งเสริมการใช้หนังสืออภินันทนาการให้มีอัตราการใช้มากข้ึน 

 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 1. กําหนดแหล่งข้อมูลท่ีจะใช้ในการสํารวจ คือข้อมูลรายการหนังสือขอรับอภินันทนาการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562 ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เปรียบเทียบกับรายการขอรับอภินันทนาการท่ีมีการใช้ 
โดยสถิติการใช้จะรวบรวมจากข้อมูลการยืมผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 2 ระบบ คือ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS 
Virtua สําหรับข้อมูลการยืมหนังสือท่ีขอรับอภินันทนาการช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 และระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ MATRIX สําหรับข้อมูลการยืมหนังสือท่ีขอรับอภินันทนาการช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

 
 
ภาพท่ี 1 ข้อมูลการยืมหนังสือของระบบห้องสมุดอัตโนมัต ิVTLS Virtua 
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ภาพท่ี 2 ข้อมูลการยืมหนังสือของระบบห้องสมุดอัตโนมัต ิMATRIX 

 

 2. รวบรวมข้อมูลท่ีได้ท้ังรายการขอรับอภินันทนาการ และการใช้หนังสืออภินันทนาการ ใช้
โปรแกรม Microsoft Excel ดําเนินการรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปน้ี 
  2.1 ข้อมูลรายการหนังสือขอรับอภินันทนาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562 จําแนก
ตามสาขาวิชาในระบบห้องสมุดอัตโนมัต ิ
  2.2 ข้อมูลการใช้หนังสือขอรับอภนัินทนาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562 จําแนก
ตามสาขาวิชาในระบบห้องสมุดอัตโนมัต ิ
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ข้อมูลท่ีได้ทําการรวบรวมในส่วนรายการหนังสือและการใช้หนังสือ
ขอรับอภินันทนาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562  โดยวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปน้ี 
  3.1 เปรียบเทียบรายการหนังสือขอรับอภินันทนาการและข้อมูลการใช้ โดยการหาค่าร้อยละ
จากจํานวนท่ีขอรับท้ังหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562 และจําแนกตามสาขาวิชา 
  3.2 วิเคราะห์หัวข้อรายการหนังสือท่ีมีการใช้ว่าเป็นเน้ือหาด้านใด และจากหน่วยงานใด 
จําแนกตามสาขาวิชา 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล 
 1. รายการหนังสือขอรับอภินันทนาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562 จํานวน 201 
รายการ และมีรายการท่ีมีการใช้ จํานวน 91 รายการ คิดเป็นร้อยละ 45.27 ของหนังสือท่ีขอรับ รายละเอียดตาม
ภาพท่ี 3 
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ภาพท่ี 3 จํานวนรายการหนังสือท่ีขออภินันทนาการและรายการท่ีมกีารยืม 
 

 2. จํานวนร้อยละการใช้หนังสือ จําแนกตามสาขาวิชา โดยสาขาวิชาท่ีมีค่าร้อยละการใช้หนังสือ
มากท่ีสุดคือ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 70.5 รองลงมาคือ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ร้อยละ 54.8 และ
สาขาวิชาท่ีไม่มีการใช้คือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ 
 

ตารางท่ี 1 จํานวนร้อยละการใช้หนังสือ จําแนกตามสาขาวิชา  
 

สาขาวิชา จํานวนรายการ      
ท่ีขอรับ 

จํานวนรายการ 
ท่ีมีการยืม 

ร้อยละการใช้
หนังสือ 

ศิลปศาสตร์ 15 4 26.6 

ศึกษาศาสตร์ 17 12 70.5 

วิทยาการจัดการ 31 17 54.8 

นิติศาสตร์ 11 5 45 

เศรษฐศาสตร์ 3 0 0 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 29 11 37.9 

มนุษยนิเวศศาสตร์ 28 13 46.4 

รัฐศาสตร์ 21 11 52.4 

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 8 3 37.5 

นิเทศศาสตร์ 2 0 0 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 7 38.88 

พยาบาลศาสตร์ 18 8 38.89 
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 3. หัวข้อรายการหนังสือท่ีมีการใช้ จําแนกตามสาขาวิชา ท่ีแสดงถึงความต้องการทรัพยากร
สารสนเทศ ท้ังด้านเน้ือหาและหน่วยงานท่ีผลิต ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 2 หัวข้อรายการหนังสือท่ีมีการใช้ จําแนกตามสาขาวิชา 
 

สาขาวิชา หัวข้อ หน่วยงาน 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ การศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ การศึกษา สํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการ
เรียนรู้และคุณภาพ 

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ การเงินและการลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ การค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ 

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว สํานักพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 

สาขาวิชานิติศาสตร์ ระบบกฎหมาย ศูนย์นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

สาขาวิชานิติศาสตร์ ระบบกฎหมาย สํานักงานศาลยุติธรรม  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์แผนไทย สถาบันวิจัยสมุนไพร 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การป้องกันโรค  สํานักโรคไม่ติดต่อ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การรักษาโรคมะเร็ง มูลนิธิมิตรภาพบําบัด 

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ การดูแลผู้สูงอายุ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้สูงอายไุทย 

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ การดูแลผู้สูงอายุ สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ การปกครองระบอบประชาธิปไตย สถาบันนโยบายศึกษา 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ การปกครองระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และ
สหกรณ ์

ปศุสัตว์ กรมปศุสตัว์ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ   สํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ   สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส ์  

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์ การพยาบาลผู้ป่วย สํานักการพยาบาล 
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 อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษา พบว่ามีอัตราการใช้หนังสืออภินันทนาการ ร้อยละ 45.27 สาขาวิชาท่ีมีสถิติ
การใช้หนังสือมากท่ีสุดคือ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ โดยเป็นเน้ือหาด้านการศึกษาจาก 2 หน่วยงาน ได้แก่ สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาและสํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ โดยข้อมูลท่ีได้มีความหลากหลาย
ของเน้ือหาและหน่วยงานผู้ผลิตในแต่ละสาขาวิชา ซ่ึงสามารถนําข้อมูลดังกล่าวมากําหนดเป็นแนวทางการขอรับ
หนังสืออภินันทนาการและเผยแพร่แก่ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์เบ้ืองต้นในการจัดหาหนังสืออภินันทนาการ ดังน้ี 
 1. กําหนดแหล่งสารสนเทศท่ีต้องการโดยพิจารณาคัดเลือกเน้ือหาท่ีตรงกับหลักสูตรการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยท้ัง 12 สาขาวิชา พร้อมพิจารณาจากข้อมูลหัวข้อเน้ือหาและหน่วยงานเจ้าของผลงานท่ีมี
สถิติการใช้จากการขอรับอภินันทนาการท่ีผ่านมา (ข้อมูลตารางท่ี 2) เพ่ือกําหนดขอบเขตการกําหนดแหล่ง
สารสนเทศและติดตามการผลิตสื่อการศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 2. ตรวจสอบรายการซํ้าของหนังสือท่ีคัดเลือกจากระบบฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของ
ห้องสมุด 
 3. ดําเนินการประสานขอรับหนังสืออภินันทนาการตามจํานวนศูนย์ท่ีให้บริการท่ัวประเทศรวม 
108 แห่ง หรือตามจํานวนเล่มท่ีหน่วยงานเจ้าของหนังสือสะดวก 
 4. แสวงหาแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ ท่ีผลิตทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีคุณค่าและเป็นเน้ือหาเฉพาะ
ทางเพ่ิมเติมเพ่ือปรับปรุงข้อมูลแนวทางการจัดหาให้มีเน้ือหาและหน่วยงานผู้ผลิตให้หลากหลายและครอบคลุมมาก
ยิ่งข้ึน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 แนวทางการขอรับหนังสืออภินันทนาการ 

กําหนดแหลง่สารสนเทศ 

วิเคราะห์เนื �อหาจากข้อมลูหลกัสตูร วิเคราะห์เนื �อหาจากข้อมลูสถิติการใช้ 

ตรวจสอบรายการซํ �า 

ประสานขอรับจากหนว่ยงานเจ้าของผลงาน 

รวบรวมข้อมลูหนงัสอืที�ขอรับเพื�อประเมินการใช้ในปีงบประมาณตอ่ไปและนําผลที�ได้มาปรับปรุงแนวทาง 
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 ข้อเสนอแนะ 
 จากสถิติจํานวนการขอรับหนังสืออภินันทนาการ และสถิติการใช้หนังสืออภินันทนาการ ช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562 มีอัตราการใช้เกือบครึ่งหน่ึงของจํานวนหนังสือท่ีขอรับมา สํานักบรรณสารสนเทศ
จึงควรทําการสํารวจการใช้หนังสืออย่างต่อเน่ือง เพ่ือจะได้ทราบความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้บริการและ
ปรับปรุงแนวทางในการขอรับอภินันทนาการ เน่ืองจากหนังสืออภินันทนาการมีความสําคัญ เพราะเป็นหนังสือท่ีมี
ข้อมูลเฉพาะทางท่ีผลิตจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนท่ีมีภารกิจท่ีเก่ียวข้องโดยตรงอยู่แล้ว อีกท้ังยังมีความ
น่าเช่ือถือ การสํารวจการใช้หนังสือดังกล่าว จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้ติดตามความเคลื่อนไหวการผลิตสื่อจาก
หน่วยงานท่ีผู้ใช้บริการสนใจ หากสาขาวิชาใดยังไม่มีสถิติการใช้จะได้นําข้อมูลมาเป็นแนวทางในการจัดหาหนังสือใน
หัวข้อและหน่วยงานท่ีหลากหลายมากข้ึน  
 การนําไปใช้ประโยชน์ 
 จากการสํารวจการใช้หนังสือขอรับอภินันทนาการ ได้แนวทางการขอรับหนังสืออภินันทนาการ
ว่าในแต่ละสาขาวิชาควรเป็นเน้ือหาด้านใดและเป็นหนังสือท่ีผลิตจากหน่วยงานใด ซ่ึงเป็นการคัดเลือกตามพฤตกิรรม
ของผู้ใช้ ลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการไปรับหนังสือและกระบวนการทางเทคนิคห้องสมุด รวมถึงการบรรเทาปัญหา
ด้านพ้ืนท่ีของห้องสมุด เน่ืองจากมีแนวทางการขอรับหนังสืออภินันทนาการท่ีจะทําให้ได้รับหนังสือท่ีผู้ใช้บริการมี
แนวโน้มท่ีจะใช้จริง ๆ รวมถึงผู้ปฏิบัติงานท่ีจะได้มีแนวทางในการจัดหาและการกําหนดขอบเขตแหล่งสารสนเทศท่ี
ผู้ใช้มีความสนใจและมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้หนังสือท่ีขอรับ
อภินันทนาการในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป 
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บทคัดยอ  
  การวิจัยเชิงสํารวจครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชทรัพยากรสารสนเทศและบริการของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ดานวัตถุประสงคการใชประเภททรัพยากร

สารสนเทศที่ใช บริการสารสนเทศที่ใช วิธีการคนหา ปญหาในการใชสารสนเทศ และบริการของสํานักวิทยบริการ 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ประชากรในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยนครพนม ชั้นปที่ 1- 4 ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปลายปการศึกษา 2562 จํานวน 371 คน 

ไดรับแบบสอบถามคืนทั้งสิ้น 371 ชุด (รอยละ 100.00) วิเคราะหขอมูลโดยใชการหาคาเฉลี่ย (x�) สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  (S.D.) และการวิเคราะหเชิงคุณภาพ ผลการวิจัย พบวา ในภาพรวมนักศึกษาสวนใหญ จํานวน 139 คน  

(x�	= 91.45, S.D. = 0.73) มีวัตถุประสงคในการใชหองสมุดเพื่อการศึกษา (ประกอบการเรียนและทํางานที่ไดรับ

มอบหมาย) ปญหาดานบุคลากรที่ใหบริการ ที่นักศึกษาสวนใหญเห็นวาเปนปญหาระดับปานกลาง ไดแก จํานวน

บุคลากรที่ใหบริการมีนอย (x�	= 59.21, S.D. = 0.49) ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา คือ หองสมุดควรจัดหาหนังสือ

ใหมีเนื้อหาทันสมัย ควรปรับปรุงระบบอินเทอรเน็ตและเครื่องคอมพิวเตอร และบุคลากรที่ใหบริการควรมีจํานวน

เพิ่มขึ้นและควรไดรับพัฒนาทักษะการใหบริการ 

 

คําสําคัญ: การศึกษาการใชหองสมุด, สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม, บริการหองสมดุ 
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ABSTRACT  

 The objective of this survey research was to study the use of 

information resources and services among undergraduate students at  Office of 

Academic Resources, Nakhon Phanom University in terms of usage purpose, types of 

information resources used, information services, searching methods, problems of 

using information and the service of Office of Academic Resources. A questionnaire 

was used a research instrument.  The population of this research was 371 1st-4th year 

undergraduate students in Nakhon Phanom University enrolling in the final semester 

in the academic year 2019. All 371 copies of questionnaire (100.00%) were returned. 

Data collected were then analyzed by determining mean (x�), standard deviation 

(S.D.) and qualitative analysis. The results of this research indicated that most of the 

respondents (n = 139) (x� = 91.45, S.D. = 0.73) had a purpose of  using library for 

education. (for learning and doing assignment). Service personnel was a problem with 

a moderate level. The number of service personnel was less (x�	= 59.21, S.D. = 0.49). 

The suggestions include that the library should provide books with modern content. 

Internet and computer system should be improved. A number of service personnel 

should be increase and their service skills should be developed. 

 

Keyword: Usage of library, Office of Academic Resources, Nakhon Phanom University,  

               Library Services 

 
บทนํา 
  สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแหลงเผยแพร 

สารสนเทศ บริการแกอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม ทําหนาที่ เปนแหลงสารสนเทศ   

ที่ชวยสงเสริมและสนับสนุนใหบรรลุตามวัตถุประสงคตามหลักการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  

ซึ่งการเรียนการสอนยังมีการบูรณาการ รวมกับการวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใตความ

รวมมือกับสถาบันและองคกรตาง ๆ (ภูเบศ ปาโมกขเกษม, 2550, น. 45-53)  นอกจากจะเปนหองสมุดในสถาบัน 

อุดมศึกษาแลวก็ถือไดวาเปนพื้นฐานสําคัญที่จะสรางเสริมการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนนําไปสูการเปนผูที่เรียนรู

ตลอดชีวิต ซึ่งในปจจุบันมแีหลงสารสนเทศท่ีหลากหลายมากขึ้นกวาในอดีต และโดยเฉพาะแหลงสารสนเทศที่เปนใน

รูปแบบของอินเทอรเน็ต ที่ผูใชสารสนเทศสามารถเขาถึงสารสนเทศไดงายขึ้น จึงเปนอีกเหตุปจจัยอีกสวนหนึ่งที่ทํา

ใหนักศึกษาเขาใชงานหองสมุดลดลง (ศิริพร เรืองสินชัยวานิช, 2546, น. 40-52)  ปจจุบันอินเทอรเน็ตไดเขามา      

มีบทบาทในฐานะที่เปนแหลงเรียนรูที่สะดวกในการเขาถึง (เสาวลักษณ บุญเจริญรักษา, สุกัญญา จีราระรื่นศักดิ์, 
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จริยา หวันยุโสบ, วิไลลักษณ ดวงบุปผา, แสงเดือน อุบลศรี, และวราภรณ สุดใจดี, 2552, น. 46) ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะ

ศึกษาวาปจจุบัน นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมระดับปริญญาตรี มีการเขาใชหองสมุดอยางไร โดยศึกษาในเรื่อง

วัตถุประสงคการใช ประเภททรัพยากรสารสนเทศท่ีใชบริการ สารสนเทศทีใ่ช วิธีการแสวงหาสารสนเทศและบริการ

ของหองสมุด เพื่อจะเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการจัดหาทรัพยากรและการบริการของสํานักวิทยบริการ 

(Kylie, 2011, pp. 342-359) ใหสามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาการใชสารสนเทศและบริการของสํานักวิทยบริการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยนครพนม ดานวัตถุประสงคการใชสารสนเทศ ประเภททรัพยากรสารสนเทศที่ใช บริการของสารสนเทศ

ที่ใชในหองสมุด วิธีการคนหาสารสนเทศ   

2. เพื่อศึกษาปญหาในการใชสารสนเทศและบริการของสํานักวิทยบริการ ของนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 

 1. ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนครพนม

ชั้นปที่ 1- 4 ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปลายปการศึกษา 2562 จํานวน 371 คน คํานวณกลุมตัวอยาง  

จากประชากร โดยใชตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกนไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 371 คน หลังจากนั้นทํา

การหาสัดสวนของกลุมตัวอยางแตละชั้นป โดยไดกําหนดขอบเขต และกรอบแนวคิดการวิจัย มีดังตอไปนี้  

  1.1 ดานประชากร ศึกษากลุมตัวอยางจากนักศึกษาชั้นปที่ 1 - 4 มหาวิทยาลัยนครพนม 

จํานวน 371 คน 

  1.2 ดานระยะเวลาศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากแหลงสอบถามและศึกษาขอมูล

ทุติยภูมิ ระหวาง มิถุนายน 2562 ถึง สิงหาคม 2562 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ตัวแปรตาม  

1. สภาพการใชหองสมดุ        

    - วัตถุประสงคการใชสารสนเทศ         

    - ประเภททรัพยากรสารสนเทศที่ใช  

    - บริการของสารสนเทศท่ีใชในหองสมุด 

    - วิธีการคนหาสารสนเทศ  

2. ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการเขา

ใชหองสมุด         

    - ดานสภาพทรัพยากรสารสนเทศ        

    - ดานการบริการ         

    - ดานระเบยีบและขอบังคับ        

    - ดานบุคลากรที่ใหบริการ        

    - ดานตัวนักศึกษา 
 

    ตัวแปรตน  

    1. เพศ 

    2. ชั้นปที่ศึกษา 

    3. สาขาวิชา 
 



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

 

 

 2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด ซึ่งประกอบดวย 3 

ตอน คือ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ ระดับชั้นป และสาขาวิชา ตอนที่ 2 สภาพการใชหองสมุด ไดแก 

วัตถปุระสงคในการใช ประเภททรัพยากรสารสนเทศที่ใช บริการสารสนเทศที่ใช วิธีการคนหาสารสนเทศ และตอนที่ 

3 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการเขาใชหองสมุด ในดานสภาพทรัพยากรสารสนเทศ ดานการบริการ        

ดานระเบียบการใชหองสมุด ดานบุคลากรที่ใหบริการ และดานตัวนักศึกษา  

 3. การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดนําหนังสือ จากสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม   

สงไปถึงคณะ / วิทยาลัย / หนวยงาน ทีส่ังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อขออนุญาตแจกแบบสอบถามใหกับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ผูวิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามและรวบรวมแบบสอบถามคืนดวยตนเองระหวางวันที่ 1 สิงหาคม 

พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 การแจกแบบสอบถามใหกับผูเขาใชบริการสํานักวิทยบริการแบบบังเอิญ 

(Accidental Sampling) จนครบจํานวนตัวอยาง พรอมกับเก็บคืนโดยทันทีหลังจากที่ผู เขาใชบริการตอบ

แบบสอบถามเสร็จเรียบรอยแลว ผูวิจัยจะทําการตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูลคําตอบแตละขอ

ในกรณีที่คําตอบไมสมบูรณ ผูวิจัยจะสอบถามทันที   

    4. การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหโดยใช คาสถิติ คือ วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม โดยการ

หาคาเฉลี่ย (x�) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จัดกลุมคําตอบ 

    เกณฑในการแปลผลคาเฉลี่ย 

    ระดับผลการสํารวจ              คาเฉลี่ย (x�) 

       มากที่สุด   4.51 – 5.00 

       มาก    3.51 – 4.50 

       ปานกลาง   2.51 – 3.50 

       นอย   1.51 – 2.50 

       นอยท่ีสุด   1.00 – 1.50 

 

สรุปผล อภิปรายผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน 

 

ตารางท่ี 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

สถานะภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม     (คน) รอยละ 

1. เพศ   

            ชาย 192 51.75 

            หญิง 179 48.24 

รวม 371 100.00 

2. ชัน้ปทีศ่ึกษา   

           นักศึกษาชั้นปที่ 1 139 37.46 

           นักศึกษาชั้นปที่ 2 97 26.14 

           นักศึกษาชั้นปที่ 3 86 23.18 
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ตารางท่ี 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 
 

สถานะภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม     (คน) รอยละ 

           นักศึกษาชั้นปที่ 4 49 13.20 

รวม 371 100.00 

3. สาขาวิชา   

          สาขาวิชาภาษาไทย 91 24.28 

          สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ 61 16.44 

          สาขาวิชานิติศาสตรบณัฑติ 58 15.63 

          สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 32 8.62 

          สาขาวิชาสังคมศึกษา 31 8.35 

          สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 28 7.54 

          สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 26 7.00 

          สาขาวิชาการจัดการการบิน 25 6.73 

          สาขาวิชาคณติศาสตร 19 5.12 

รวม 371 100.00 

  

 ผูตอบแบบสอบถามมีทั้งหมด 371 คน โดยผูตอบแบบสอบถาม เปนชาย จํานวน 192 คน   

(รอยละ 51.75) และหญิง จํานวน 179 คน (รอยละ 48.24) ประกอบดวย นักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 139 คน   

(รอยละ 37.46) นักศึกษาชั้นปที่ 2 จํานวน 97 คน (รอยละ 26.14) นักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 86 คน (รอยละ 

23.18) นักศึกษาชั้นปที่ 4 จํานวน 49 คน (รอยละ 13.20) เมื่อพิจารณาตามสาขาวิชา พบวา เปนนักศึกษา

สาขาวิชาภาษาไทย จํานวน 91 คน (รอยละ 24.28) รองลงมา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จํานวน 61 คน 

(รอยละ 16.44)  สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต จํานวน 58 คน (รอยละ 15.63) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จํานวน 

32 คน (รอยละ 8.62)  สาขาวิชาสังคมศึกษา จํานวน 31 คน (รอยละ 8.35)  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 28 

คน (รอยละ 7.54) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 26 คน (รอยละ 7.00)  สาขาวิชาการจัดการการบิน 

จํานวน 25 คน (รอยละ 6.73)  สาขาวิชาคณิตศาสตร จํานวน 19 คน (รอยละ 5.12) นําเสนอผลการศึกษาในเรื่องนี้ 

แบงเปน   2 ตอน ดังนี้   
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ตอนที่ 1 สภาพการใชหองสมุด 

 

ตารางท่ี 2 สรุปผลสภาพการใชหองสมุด 

 

                        สภาพการใชหองสมุด          x�         S.D. 

1. การใชหองสมุดเพื่อการศึกษา (ประกอบการเรียนและ

ทํางานที่ไดรับมอบหมาย)  

91.45 0.73 

2 ทรัพยากรสารสนเทศประเภทตีพิมพที่นักศึกษาสวนใหญ

ใช คือ ตําราประกอบการเรียน  

90.67 0.68 

3. สารสนเทศประเภทไมตีพิมพที่นักศึกษา สวนใหญใช คือ 

CD ประกอบการเรียน 

13.16 0.37 

4. ทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเลก็ทรอนิกสที่นักศึกษา

สวนใหญใช คือ ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

28.29 0.42 

5. ภาษาของทรัพยากรสารสนเทศท่ีนักศึกษาสวนใหญใช คือ 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

64.47 0.44 

6. ประเภทของบริการหองสมดุที่นักศึกษาสวนใหญใช คือ 

บริการยมื คืน  

86.18 0.71 

7. นักศึกษาใชบริการสืบคนฐานขอมลูรายการบรรณานุกรม 

ออนไลน 

51.79 0.66 

8 นักศึกษาใชบริการหองมินิเธียเตอร 40.13 0.62 

9. นักศึกษาใชบริการคนสารสนเทศทางอินเทอรเน็ต 23.68 0.34 

10. การเรยีนรูในเรื่องการคนหาสารสนเทศดวยตนเอง 78.29 0.77 

11. วิธีการคนหาสารสนเทศในสํานักวทิยบริการ นักศึกษา

สวนใหญใช คือ การเดินหาที่ชั้นหนังสือ 

82.89 0.79 

 

 ในภาพรวมนักศึกษาสวนใหญ จํานวน 139 คน (x�	= 91.45, S.D. = 0.73) มีวัตถุประสงคใน

การใชหองสมุดเพื่อการศึกษา (ประกอบการเรียนและทํางานที่ไดรับมอบหมาย) ทรัพยากรสารสนเทศประเภท

ตีพิมพที่นักศึกษาสวนใหญใช จํานวน 136 คน (x�	= 90.67, S.D. = 0.68) คือ ตําราประกอบการเรียน ทรัพยากร

สารสนเทศประเภทไมตีพิมพที่นักศึกษาสวนใหญ จํานวน 20 คน (x�	= 13.16,S.D.=0.37) ใช คือ CD ประกอบการ

เรียน และทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกสที่นักศึกษาสวนใหญ จํานวน 43 คน (x�	= 28.29, S.D. = 

0.42) ใช คือ ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส ภาษาของทรัพยากรสารสนเทศท่ีนักศึกษาสวนใหญ จํานวน 124 คน 

(x�	= 64.47, S.D. = 0.44)  ใช คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประเภทของบริการหองสมุดที่นักศึกษาสวนใหญใช 

จํานวน 131 คน (x	�= 86.18, S.D.=0.71) คือบริการยืมคืน นักศึกษา จํานวน 79 คน (x�	= 51.79, S.D. = 0.66) 

ใชบริการสืบคนฐานขอมูลรายการบรรณานุกรมออนไลน นักศึกษา จํานวน 61 คน (x�	= 40.13, S.D. = 0.62) ใช

บริการหองมินิเธียเตอร นักศึกษา จํานวน 36 คน (x�	= 23.68, S.D.=0.34) ใชบริการคนสารสนเทศทางอินเทอรเน็ต 
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การเรียนรูในเรื่องการคนหาสารสนเทศ พบวา นักศึกษาสวนใหญ จํานวน 119 คน (x�	= 78.29, S.D.=0.77) เรียนรู

ดวยตนเอง สวนวิธีการคนหาสารสนเทศในสํานักวิทยบริการ นักศึกษาสวนใหญ จํานวน 126 คน (x�	= 82.89, S.D. 

= 0.79) ใช คือ การเดินหาที่ช้ันหนังสือ 

 

ตอนที่ 2  ปญหาอุปสรรคในการเขาใชสํานักวิทยบริการ   

 

ตารางท่ี 3  สรุปผลปญหาอุปสรรคในการเขาใชสํานักวิทยบริการ              

 

              ปญหาอุปสรรคในการเขาใชสํานักวิทยบริการ                  x�               S.D. 

ดานทรัพยากรสารสนเทศ 

1. ทรัพยากรประเภทสื่อตีพิมพ มเีนือ้หาไมทันสมัย 72.15 0.58 

2 วารสารใหมออกใหบริการชา 65.74 0.56 

3. เนื้อหาไมตรงกับความตองการ 61.32 0.51 

4. ไมเขาใจวิธีสืบคน 60.00 0.49 

ดานการบริการ 

1. ปญหาในการใชบริการสืบคนฐานขอมูลรายการบรรณานุกรมออนไลน 64.88 0.55 

2. บริการตอบคาํถามและชวยคนควา 63.95 0.54 

3. บริการคนสารสนเทศทางออนไลน 61.12 0.52 

ดานระเบียบและขอบังคับ 

1. คาปรับ 51.44 0.47 

2 จํานวนทรัพยากรที่ยมืออกได 48.37 0.42 

3. เวลาเปด-ปดหองสมุด 40.98 0.32 

ดานบุคลากรที่ใหบริการ 

1. จํานวนบุคลากรที่ใหบริการมีนอย 59.21 0.49 

2. บุคลากรขาดทักษะในการใหคําแนะนําและชวยการคนควา 58.63 0.49 

3. บุคลากรขาดความกระตือรือรนในการใหบริการ 55.44 0.47 

4. บุคลากรที่ใหบริการไมมมีนุษยสมัพันธ 53.78 0.45 

ดานตัวนักศึกษา 

1. การขาดทักษะทางดานภาษาอังกฤษ 60.13 0.58 

2. ไมเขาใจวิธีการใชเครื่องมือสืบคน (OPACและฐานขอมลู) 57.24 0.55 

3. ไมกลาขอคําแนะนําหรือขอความชวยเหลือจากบรรณารักษ 55.46 0.53 

  

 ปญหาในการใชหองสมุดของนักศึกษา ในภาพรวม พบวา นักศึกษาสวนใหญเห็นวาปญหา    

ดานทรัพยากรสารสนเทศ ดานบริการ ดานกฎระเบียบการใชหองสมุด ดานบุคลากรทีใ่หบริการและดานตัวนักศึกษา

เอง เปนปญหาระดับปานกลาง ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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 ดานทรัพยากรสารสนเทศ นักศึกษาสวนใหญ เห็นวาทรัพยากรสารสนเทศเปนปญหาระดับ   

ปานกลาง ไดแก ทรัพยากรประเภทสื่อตีพิมพ มีเนื้อหาไมทันสมัย (x�	=72.15, S.D.=0.58) วารสารใหมออก

ใหบริการชา (x�	= 65.74, S.D. = 0.56 ) รองลงมาคือ เนื้อหาไมตรงกับความตองการ (x�	= 61.32, S.D. = 0.51 ) 

และไมเขาใจวิธีสืบคน (x�	= 60.00, S.D. = 0.49) 

 ดานการบริการ ที่นักศึกษาสวนใหญเห็นวาเปนปญหาระดับปานกลาง คือ ปญหาในการใช 

บริการสืบคนฐานขอมูลรายการบรรณานุกรมออนไลน (x�	= 64.88, S.D. = 0.55) รองลงมา คือ บริการตอบคําถาม

และชวยคนควา (x�	= 63.95, S.D. = 0.54) และบริการคนสารสนเทศทางออนไลน (x�	= 61.12, S.D. = 0.52) 

 ปญหาดานระเบียบและขอบังคับ ที่นักศึกษาสวนใหญเห็นวาเปนปญหาระดับปานกลาง ไดแก              

ปญหาเรื่องคาปรับ (x�	= 51.44, S.D. = 0.47) รองลงมา คือ จํานวนทรัพยากรที่ยืมออกได (x�	= 48.37, S.D. = 

0.42) และเวลาเปด-ปดหองสมุด (x�	= 40.98, S.D. = 0.32)  

  ปญหาดานบุคลากรที่ใหบริการ ที่นักศึกษาสวนใหญเห็นวาเปนปญหาระดับปานกลาง ไดแก   

จํานวนบุคลากรที่ใหบริการมีนอย (x�	= 59.21, S.D. = 0.49) รองลงมา คือ บุคลากรขาดทักษะในการใหคําแนะนํา

และชวยการคนควา (x�	= 58.63, S.D. = 0.49)  บุคลากรขาดความกระตือรือรนในการใหบริการ (x�	= 55.44, S.D. 

= 0.47) และบุคลากรที่ใหบริการไมมีมนุษยสัมพันธ (x�	= 53.78, S.D. = 0.45)   

ปญหาดานตัวนักศึกษา พบวา นักศึกษามีปญหาในเรื่องการขาดทักษะทางดานภาษาอังกฤษ 

(x	�= 60.13, S.D. = 0.58) รองลงมาคือ ไมเขาใจวิธีการใชเครื่องมือสืบคน (OPAC) และฐานขอมูล) (x�	= 57.24, 

S.D. = 0.55) และไมกลาขอคําแนะนําหรือขอความชวยเหลือจากบรรณารักษ (	x�	= 55.46, S.D. = 0.53) 

อภิปรายผล 

  ดานทรัพยากรสารสนเทศ พบวา มีความตองการและลักษณะการใชทรัพยากรสารสนเทศของ

สํานักวทิยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ในดานทรัพยากรสารสนเทศ เมื่อดูในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และ

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความตองการตํารา บริการยืม-คืนหนังสือทั่วไป และบริการสืบคนสารสนเทศดวย

ระบบ On – line อยูในระดับมาก สวนสิ่งพิมพที่นกัศึกษาใชในระดับรองลงมา คือ บริการหนังสือพิมพและวารสาร

ฉบับปจจุบัน ดวยเหตุนี้หนังสือและตําราจึงเปนสิ่งพิมพที่มีความสําคัญ และเปนประโยชนตอนักศึกษาเพราะ

นอกจากการเรียนในชั้นเรียนแลว นักศึกษาสามารถอานตําราประกอบคําบรรยายเพิ่มเติมได ประกอบกับเปน  

ทรัพยากรสารสนเทศท่ีสามารถคนหาอานงาย จงึมีผูใชเปนจํานวนมาก 

  ดานบริการ พบวา มีความตองการและลักษณะการใชทรัพยากรสารสนเทศของสํานักวิทย

บริการ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ยกเวน ความตองการใชบริการสืบคนขอมูลทาง

วชิาการอยูในระดับมาก และฐานขอมูลอนไลนอยูในระดับปานกลาง  สวนลักษณะการใชทรัพยากรสารสนเทศอยูใน

ระดับปานกลาง อาจเปนเพราะทรัพยากรสารสนเทศในสํานักวิทยบริการมีจํานวนมาก จึงทําใหนักศึกษาใชไดไม

ทั่วถึง หรืออาจจะไมรูวิธใีช จึงทําใหนกัศึกษาใชบริการไดไมเต็มศักยภาพของทรพัยากรที่มอียู 

ดานระเบียบของสํานักวทิยบริการ ในดานความเหมาะสมของระเบียบ การใชบริการของสํานัก

วิทยบริการ และเวลาเปด – ปดบริการ อยูในระดับมาก ท้ังน้ีเพราะวาหองสมุดคํานึงถึงชวงเวลาที่นักศึกษาจะเขาใช

บริการของสํานักวทิยบริการใหเกิดประโยชนสูงสุด เพราะสํานักวิทยบริการมีบทบาทในการสนับสนุนการเรียนการ

สอนของสถาบัน ตลอดจนเปนแหลงศึกษาคนควาวิจัยอีกดวย สวนในดานอัตราคาปรับของหนังสือตอเลม  ปาย

แนะนําในการใหบริการประเภทตาง ๆ  จํานวนหนังสือที่ใหยืมแตละครั้ง และระยะเวลาใหยืมหนังสือ อยูในระดับ
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ปานกลาง ทัง้น้ีหองสมุดจะตองหาวิธีปรับปรุงแกไขในดานการเพิ่มจํานวนสิ่งพิมพใหยืมไดตอครั้งมากขึ้น ระยะเวลา

ในการยืม– คืนขยายใหนานมากขึ้น จัดทําปายแนะนําการใหบริการประเภทตาง ๆ เพื่อใหผูใชไดรับความสะดวก

รวดเร็ว เกิดประโยชนสูงสุดตอผูใชบริการ 

  ดานบุคลากร พบวา นักศึกษาใชบริการทรัพยากรสารสนเทศ อยูในระดับปานกลาง แสดงให

เห็นวาเจาหนาที่ของสํานักวิทยบริการ ยังขาดคุณสมบัติของผูใหบริการที่ดีในเรื่องความรูทางวิชาการที่จะใหบริการ 

ประสบการณและทักษะตาง ๆ ที่จะทําใหนักศึกษาเกิดความพึงพอใจ ซึ่งการใหบริการที่ประสบความสําเร็จจะตอง

ประกอบดวยคุณสมบัติสําคัญตาง ๆ เชน ความสม่ําเสมอ ความเต็มใจที่จะใหบริการ ความพรอมที่จะใหบริการและ

อุทิศเวลา ปฏิบัติตอผูใชบริการอยางดี มีความสามารถในการใหบริการ มีความสุภาพออนโยน สามารถอธิบาย

ขั้นตอนการใชบริการใหผูใชบริการเขาใจไดชัดเจน และสามารถปฏิบัติถูกตอง สรางคุณภาพของงานบริการให

นาเชื่อถือ พยายามเขาใจ และเรียนรูผูใชบริการ ใหคําแนะนําและเอาใจใสผูใชบริการ ใหความสนใจตอผูใชบริการ  

และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณใหพรอมเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ   

 ดานตัวนักศึกษาเอง พบวา ขาดทักษะทางดานภาษาอังกฤษ อยูในระดับปานกลาง ไมเขาใจ

วิธีการใชเครื่องมือสืบคน (OPAC) และฐานขอมูล อยูในระดับมาก และไมกลาขอคําแนะนําหรือขอความชวยเหลือ

จากบรรณารักษ อยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวา หองสมุดควรมีการสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษ การจัด

กิจกรรมแนะนําการวิธีการใชเครื่องมือสืบคน (OPAC) และฐานขอมูล และสงเสริมผูใหบริการมีความพรอมทางดาน

ทักษะและจิตใจพรอมที่จะใหบริการ  

 สรุปผลการวิจยัในครั้งนี้ แสดงใหเห็นวาไมวาจะเปนดานความตองการใชทรัพยากรสารสนเทศ

ลักษณะการใชทรัพยากรสารสนเทศ และปญหาอุปสรรคในการใชทรัพยากรสารสนเทศ อยูในระดับปานกลาง

ทั้งหมด ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาสํานักวทิยบรกิารอาจกาวล้ําเทคโนโลยีเกินไปทําใหนกัศึกษาและผูใชบริการตามไมทัน

สารสนเทศก็เปนได หรืออาจเปนเพราะสํานักวิทยบริการ ขาดการประชาสัมพันธเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ      

ที่มีอยูใหกับนักศึกษาไดทราบ จึงทําใหการใชทรัพยากรสารสนเทศไมเกิดประสิทธิผลเทาที่ควร ดังนั้น ผลการศึกษา

ที่ไดนี้สามารถเปนแนวทางสําหรับการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหตรงกับความตองการใชและลักษณะการใชของ

นักศึกษา อันจะนํามาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสํานักวิทยบริการ ตลอดจนนําไปสูเปาหมายที่วางไว    

จากผลการวิจัยที่ไดนั้น ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี ้

                 ขอเสนอแนะ  

  1) จากผลการศึกษาที่ พบวา ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งตีพิมพของสํานักวิทยบริการมี

เนื้อหาไมทันสมัย มีสภาพเกาชํารุดและมีจํานวนไมเพียงพอ ผูวิจัยจึงเสนอใหหองสมุดพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่

เพียงพอตอการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทตีพิมพที่มเีนื้อหาทันสมัยเขามาใหบริการในสํานักวิทยบริการ  

  2) จากการศึกษาพบวา บุคลากรมีไมเพียงพอในการใหบริการ รวมทั้งยังขาดทักษะในการ ให

คําแนะนํา และขาดความกระตือรือรนในการใหบริการ จึงเสนอแนะใหทางผูบริหารสํานักวิทยบริการ พิจารณาถึง

ความตองการพัฒนาทักษะของบุคลากรหองสมุดและสนับสนุนใหไดรับการพัฒนาทักษะที่เหมาะสมตอการใหบริการ 

เชน เขารับการอบรมที่เกี่ยวกับงานของหองสมุด การพัฒนาทักษะการใหบริการ  
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  3) ในเรื่องการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ จากการศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญไมทราบวิธ ี

สืบคน ผูวิจัยจึงเสนอแนะใหสํานักวิทยบริการจัดอบรมแนะนําเรื่องวิธีการสืบคนสารสนเทศ โดยอาจจัดอบรมกลุม

ยอยใหนักศึกษาโดยนัดหมายวันเวลาที่ประสงคจะอบรมกับทางหองสมุด รวมทั้งหองสมุดควรจัดทําคูมือ หรือแผน

พับแนะนําการใชหองสมุดและบริการของหองสมุด จัดทําเผยแพรใหนักศึกษาสามารถหยิบอานทําความเขาใจได 

  การนําไปใชประโยชน 

1. เปนขอมูลในการพัฒนาระบบงานใหบริการสํานักวิทยบริการ 

2. เปนขอมูลในการพัฒนาระบบงานจัดหาทรัพยากรเพื่อใหบริการของสํานักวิทยบริการ 
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บทคัดย่อ  
           ในยุคปัจจุบันมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมากข้ึน ห้องสมุดต่าง ๆ จึงต้องมีการประยุกต์ใช้เครื่องมือ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้การทํางานบรรลุเป้าหมายขององค์กร การพัฒนาการให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศ เป็นวิธีการหน่ึงท่ีหลาย ๆ ห้องสมุดได้นํามาใช้เป็นเครื่องมือในการตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 
 การศึกษาครั้งน้ีได้ศึกษาถึงปัจจัยและพฤติกรรมการใช้บริการ ความพึงพอใจในการใช้บริการ    
สํานักวิทยบริการ การศึกษามี 3 วัตถุประสงค์ คือ (1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ สํานักวิทยบริการ           

(2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการสํานักวิทยบริการ ค่าสถิติพ้ืนฐานท่ีใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ) 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการ ใช้บริการ พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริการโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง  ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 และนอกจากน้ันยัง
พบอีกว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีประสบการณ์ทํางานต่างกัน มีความพึงพอใจโดยรวมทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน 

 
คําสําคัญ: บริการห้องสมุด, ความพึงพอใจ, พฤติกรรมการใช้บริการห้องสมุด 

 
ABSTRACT  
  Given the highly competitive environment of business today, all possible business 
tools are needed to be utilzed to stay competitive. User support center service is one of the tools 
used to response to the needs of the users. This study researches factors and Academic Resources 
Center in the Nakhon Phanom University. The objectives of this research are given as follows: (1) 
Study the behavior of Service Academic Resources Center in Nakhonphanom University Services. 
(2) Education Study, satisfaction of service offices, and  The study on the behavior of users are 
based on the arithmetic mean and standard deviation. The basic statistics used are Arithmetic 
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mean (  ) and standard deviation (S.D.) The study have found factors that affect services 
satisfaction and have reported such finding in this report. For example, this research has found that 
there is no differences in user satisfactory based on users with different work experience. The study 
concluded that most of the studied factors contribute moderately to users services satisfaction. 
The average score is 3.16 
 
Keyword: Library service, Satisfaction, Library service behavior 

 
บทนํา 
  ในยุคข้อมูลข่าวสารท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัยนครพนม ในฐานะเป็น
สถาบันอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2548 จึงปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสังคมยุคปัจจุบัน       
ซ่ึงในปัจจุบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเน้นหนักในการส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้า หาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง 
แล้วนํามาอภิปรายแสดงความคิดเห็นและทัศนคติของตน (เกวลี จันต๊ะมา 2549, น. 63–74) สอนแบบการบรรยาย
และวิธีการท่ีฝึกให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากหนังสือ ตําราต่าง ๆ เพ่ิมเติมด้วย ดังน้ัน การเรียนรู้ใน
ระดับมหาวิทยาลัยน้ี  นักศึกษาจะเรียนหรือได้รับความรู้จากห้องเรียนแต่อย่างเดียวเท่าน้ันย่อมไม่เป็นการเพียงพอ
อย่างแน่นอน (สว่างจิต  ศรีระษา, 2532, น. 20)  สํานักวิทยบริการจึงเป็นหน่วยงานท่ีสําคัญในมหาวิทยาลัย เพราะ
สํานักวิทยบริการเป็นสถาบันทางสังคม ท่ีทําหน้าท่ีเก็บรวบรวมสรรพวิทยาการท้ังหลายท่ีมีการบันทึกไว้ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ ต้นฉบับตัวเขียน สิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ ตลอดจนโสตทัศนวัสดุทุกประเภท และมี
การจัดทรัพยากรห้องสมุดเหล่าน้ันไว้อย่างเป็นระบบเพ่ืออํานวยความสะดวกในการใช้และให้บริการแก่ผู้ใช้ในอันท่ี
จะส่งเสริมการศึกษาหาความรู้ ความบันเทิง และความจรรโลงใจ ตามความต้องการและความสนใจ ของแต่ละ
บุคคล (กานต์รวี  โกมลดิษฐ์, 2544, น. 42–50) สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดเป็นหน่วยบริการตามหน่วยงานทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม 
สามารถรองรับนักศึกษาท่ีมาใช้บริการได้อย่างท่ัวถึง โดยเฉพาะในด้านการบริการสารสนเทศโดยใช้คอมพิวเตอร์ 
และโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLIB 2.0 ในการจัดเก็บข้อมูลหนังสือและวารสาร ให้บริการสืบค้นด้าน
สารสนเทศ เพ่ือช่วยให้การค้นคว้าเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากท่ีสุด 
(อริศรา  สิงห์ปัน 2551, น. 70–110)  แต่ในทางปฏิบัติ สํานักวิทยบริการยังไม่สามารถบรรลุถึงเป้าหมายได้ จากการ
รับฟังข้อเสนอแนะและความคิดของผู้ใช้บริการสํานักวิทยบริการ พบว่า ยังมีข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการอีกหลาย
ประการ เช่น ในด้านบริการ 24 ช่ัวโมง หนังสือ วารสารมีน้อย เจ้าหน้าท่ีควรปรับปรุงด้านอารมณ์การให้บริการ จึง
ทําให้สํานักวิทยบริการไม่สามารถจัดบริการได้อย่างสมบูรณ์ และไม่อาจสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างเต็มท่ี 
ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัย จึงสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการของสํานักวิทยบริการในด้านต่าง ๆ คือ ด้านการ
บริการ ด้านทรัพยากรสารนิเทศ ด้านบุคลากร ซ่ึงผลการวิจัยจะทําให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กับงานบริการแล้วยังสามารถใช้เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยในการปรับปรุงการจัดการวิธีการ
ให้บริการให้มีประสิทธิภาพสามารถสนองความต้องการผู้ใช้ได้มากข้ึน  
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วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม  
  2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการสาํนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 1. ศึกษาเอกสาร บทความและรายงานการวิจัย เป็นการค้นคว้าเก่ียวกับทฤษฎี แนวคิด หลักการ     
  ท่ีเก่ียวข้องกับคุณลักษณะของบุคคล                           
 2. กําหนดแผนการดําเนินการวิจัย ตั้งสมมุติฐาน และขอบเขตในการสร้างเครื่องมือให้สอดคล้อง 
  กับวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
  2.1 ตั้งสมมุติฐานการวิจัย 

   1. สถานภาพเพศ แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการสํานักวิทยบริการ 
แตกต่างกัน 
   2. อายุ แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการสํานักวิทยบริการ แตกต่างกัน  
   3. วุฒิการศึกษา แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการสํานักวิทยบริการ แตกต่าง
กัน 
   4. อาชีพ แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการสํานักวิทยบริการ แตกต่างกัน 
   5. ประสบการณ์ทํางาน แตกต่างกัน มีการใช้บริการสํานักวิทยบริการ แตกต่างกัน 
  2.2 ขอบเขตของงานวิจัย มีดังต่อไปน้ี  
   1. ด้านประชากร ศึกษากลุ่มตัวอย่างจาก อาจารย์ บุคลากร บุคคลท่ัวไป และนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยนครพนม 
   2. ด้านระยะเวลาศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากแหล่งสอบถาม และศึกษา
ข้อมูลทุติยภูมิ ระหว่าง มิถุนายน 2562 ถึง สิงหาคม 2562 
   3. พ้ืนท่ีศึกษา โดยมุ่งเน้น ศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการสํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยนครพนม  

 3.  นําข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้ามาสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม เน้ือหาของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมของผู้ใช้บริการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม 
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการสํานักวิทยบริการ 

4.  นําแบบสอบถามไปให้ผู้เช่ียวชาญทําการตรวจสอบ วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิความเท่ียงตรง 
(Validity) โดยคํานวณค่า IOC (Index of Objective Congruence) ผู้วิจัยหาค่าอัตราส่วนความเท่ียงตรงตาม
เน้ือหา (IOC) โดยใช้สูตรดังน้ี คือ 

   IOC = ΣR/N 
    เมื่อ  IOC       แทน  ดัชนีความสอดคล้อง                              
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R   แทน  ผลรวมจากคะแนนรายข้อท่ีได้จากผู้ เ ช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ                             
N      แทน  จํานวนผู้เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิท้ังหมด 

เมื่อได้ค่าดัชนีความสอดคล้องในแต่ละข้อย่อยแล้ว ค่า IOC ต้องมีค่าไม่ต่ํากว่า 0.5 ข้ึนไปจึงถือว่ามีความเท่ียงตรง
ตามเน้ือหา  
  5. นําแบบสอบถามท่ีได้ตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงแล้ว ไปใช้กับกลุ่มทดลองท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
(Try out) จํานวน 30 คน 
  6. นําแบบสอบถามท่ีได้จากกลุ่มทดลองมาคํานวณตรวจสอบหาค่าความเท่ียง (Reliability)   
ของแบบสอบถามโดยใช้วิธีของ (Cronbach, 1970)* 

7. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ แล้วนําไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างท่ีกําหนด 
8. เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าใช้บริการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม  

จํานวน 384 คน 
9. ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี    
   9.1  วิเคราะห์สถานภาพท่ัวไป ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 

 list) ค่าสถิติพ้ืนฐานท่ีใช้ ได้แก่ ค่าความถ่ี  ร้อยละ   
     9.2  วิเคราะห์เก่ียวกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ  
ตรวจสอบรายการ (Check list)  ค่าสถิติพ้ืนฐานท่ีใช้ ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ  
                          9.3 วิเคราะห์เก่ียวกับความพึงพอใจในการมาใช้บริการภายในสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
นครพนม ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ค่าสถิติพ้ืนฐานท่ีใช้ 

ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
(John W. Best, 1970, p. 176) การแปลความหมายของเกณฑ์ระดับคะแนน ใช้การแปล 

 ความหมายตามแบบของ จอห์น ดับบลิว เบส ดังน้ี   
4.50 - 5.00 หมายถึง  สําคัญมากท่ีสุด   
3.50 - 4.49 หมายถึง  สําคัญมาก   
2.50 - 3.49 หมายถึง  สําคัญปานกลาง   
1.50 - 2.49 หมายถึง  สําคัญน้อย   
1.00 - 1.49 หมายถึง  สําคัญน้อยท่ีสุด 
 

ตารางท่ี 1  สรุปการใช้วิธีทางสถิตเิพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ประเภทของแบบสอบถาม  วิธีวิเคราะห์ 

ส่วนท่ี 1  สถานภาพท่ัวไป  
            1.  เพศ  
            2.  อายุ  
            3.  วุฒิการศึกษา  
            4.  ตําแหน่ง/อาชีพ  
            5.  ประสบการณ์ทํางาน 

แบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) 

ความถ่ี สรุปเป็นร้อยละ 
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ตารางท่ี 1  สรุปการใช้วิธีทางสถิตเิพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

ข้อมูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ประเภทของแบบสอบถาม  วิธีวิเคราะห์ 
ส่วนท่ี 2  พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ  
           1.   ท่านเลือกใช้บริการ  
           2.   ความถ่ีในการใช้บรกิาร 
           3.  ระยะเวลาในการใช้บริการ 
           4.  ช่วงเวลาท่ีท่านใช้บริการ 
           5.  ท่านรู้จักสํานักวิทยบริการ 
           6.  วัตถุประสงค์ท่ีท่านใช้บริการ 
           7.  ใครมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกใช้ 
บริการ  
          8.  ท่านเลือกใช้บริการเมือ่ใด 

แบบตรวจสอบรายการ 
 (Check List) 

ความถ่ี สรุปเป็นร้อยละ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 3  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  
         1.  ด้านทรัพยากรสารนิเทศ    
         2.  ด้านการให้บริการของบุคลากร   
         3.  ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

( ) และใช้ค่าเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน (S.D.) 

 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 
 การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของการใช้บริการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม  มี
วัตถุประสงค์  (1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม (2) เพ่ือศึกษาความพึง
พอใจในการใช้บริการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม จากกลุ่มตัวอย่างท่ีทําการศึกษา จํานวน 384 ราย 
โดยจะมุ่งเน้นไปท่ีผู้มาใช้บริการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ประกอบด้วย 4 กลุ่ม กลุ่มนักศึกษา     
กลุ่มอาจารย์ กลุ่มเจ้าหน้าท่ี และกลุ่มบุคคลท่ัวไป ประชากรท้ังหมด จํานวน 384 ราย โดยสามารถสรุปผลการศึกษา
ได้ดังน้ี 

1. ผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของผูต้อบแบบสอบถาม   
 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม     (คน) ร้อยละ 

1. เพศ   

            หญิง 207 53.90 

            ชาย 177 46.09 

รวม 384 100.00 
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ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม     (คน) ร้อยละ 

2. อายุ   

           15 – 20 ปี 122 31.70 

           21 – 30 ปี 159 41.40 

           31 – 40 ปี 103 26.28 

รวม 384 100.00 

3. การศึกษา   

          กําลังศึกษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ี 223 58.07 

          ปริญญาตร ี 81 21.09 

          ปริญญาโท 50 13.02 

          ปริญญาเอก 30 7.81 

รวม 384 100.00 

4. อาชีพ   

          นักศึกษา 196 51.04 

          อาจารย ์ 93 24.21 

         เจ้าหน้าท่ี 50 13.02 

         บุคคลท่ัวไป 45 11.71 

รวม 384 100.00 

5. ประสบการณ์   

           ไม่มีประสบการณ์การทํางาน (กําลังศึกษา)      238 61.97 

           1 – 2 ปี       20 5.20 

           3 – 5 ปี 29 7.55 

           6 – 10 ปี 79 20.57 

           11 ปี ข้ึนไป 18 4.68 

รวม 384 100.00 

 
ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างใช้บริการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลยันครพนม พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีจํานวน 207 คน คิดเป็น ร้อยละ 53.90 รองลงมา คือ เพศชาย จํานวน 177 
คน คิดเป็นร้อยละ 46.09 อายุมากท่ีสุด คือ 15-20 ปี มีจํานวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 31.70 รองลงมา 21 – 30 
ปี  มีจํานวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 41.40 และอายุ 31 - 40 ปี มีจํานวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 26.28 การศึกษา 
กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีจํานวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 58.07 รองลงมา ระดับปริญญาตรี  มีจํานวน 
81 คน คิดเป็นร้อยละ 21.09 ปริญญาโท มีจํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.02 และปริญญาเอก  มีจํานวน 30 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.81 อาชีพเป็นนักศึกษา มีจํานวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 51.04 รองลงมา เจ้าหน้าท่ี มีจํานวน 93 
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คน คิดเป็นร้อยละ 24.21 อาจารย์ มีจํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.02 บุคคลท่ัวไป มีจํานวน 45 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.71 ไม่มีประสบการณ์การทํางาน (กําลังศึกษา) มากท่ีสุด มีจํานวน 238 คน  คิดเป็นร้อยละ 61.97 

รองลงมาประสบการณ์ทํางาน 6 – 10 ปี มีจํานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 20.57 ประสบการณ์ทํางาน 3-5 ปี มี
จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.55 ประสบการณ์ทํางาน 1 – 2 ปี มีจํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.20 
ประสบการณ์ทํางาน 11 ปี ข้ึนไป มีจํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.68 
 1.1 เพศแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการสํานักวิทยบริการ แตกต่างกัน  
 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ T-test ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า เพศแตกต่างกัน มีความ 
พึงพอใจในจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอกับจํานวนผู้ใช้บริการ ความทันสมัยของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่างกัน โดยท่ีผู้ใช้บริการเพศหญิง มีความพึงพอใจมากกกว่าเพศชาย 

       ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ T-test ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า เพศแตกต่างกัน มีความพึง 
พอใจด้านค่าใช้จ่ายโดยภาพรวม ไม่ต้องชําระเงินค่าบริการสํานักวิทยบริการ เพ่ิมเติม (รวมอยู่ในเหมาจ่าย/ปี) ไม่เสีย
ค่าบริการในการใช้อุปกรณ์อ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน 

     ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ T-test ท่ีระดับระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า เพศแตกต่างกัน 
มีความพึงพอใจปัจจัยด้านสถานท่ีโดยภาพรวม ท่ีตั้งของสํานักวิทบริการ หาพบได้ง่าย มีสถานท่ีจอดรถ เวลาเปิด-ปิด 
สะดวกต่อการใช้งาน ความเหมาะสมของอุณหภูมิ แสงสว่างเพียงพอ มีการจัดตกแต่งสถานท่ีอย่างสวยงามการ
เดินทางไป-มา สะดวกไม่แตกต่างกัน  
      ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ T-test ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า เพศแตกต่างกัน                  
มีความพึงพอใจการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ ในสํานักวิทยบริการ แตกต่างกัน โดยท่ีผู้ใช้บริการเพศหญิง     
มีความพึงพอใจมากกกว่าเพศชาย   

    ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ T-test ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า เพศต่างกัน 
มีความพึงพอใจปัจจัยด้านกระบวนการโดยภาพรวม ความรู้ความเช่ียวชาญของเจ้าหน้าท่ี ข้ันตอนการสมัครเข้าใช้
งานไม่ยุ่งยาก ความสะดวกในการ Login เข้าใช้งาน ความสะดวกในการจองการใช้งานระยะเวลาท่ีอนุญาตให้ใช้งาน
ต่อครั้ง ไม่แตกต่างกัน ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ T-test ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า เพศต่างกัน มีความพึงพอใจ
โดยภาพรวมทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน  
 1.2 อายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการสํานักวิทยบริการ แตกต่างกัน  
 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)   
ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีอายุ 21-30 ปี มีความพึงพอใจ จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพียงพอกับ
จํานวนผู้ใช้บริการ อุปกรณ์ต่อพ่วงท่ีจําเป็นต้องใช้ เช่น CD/DVD Drive เพียงพอต่อการใช้งาน มากกว่าผู้ใช้บริการท่ี 
15-20 ปี และ 31-40 ปี ผู้ใช้บริการท่ีมีอายุ 21-30 ปี มีความพึงพอใจ ด้านทรัพยากรสารสนเทศโดยภาพรวม  ความ
ทันสมัยของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ติดตั้งโปรแกรมพ้ืนฐานครอบคลุมต่อการใช้งาน ความเร็วของอินเตอร์เน็ตต่อ
การใช้งานมากกว่า ผู้ใช้บริการท่ีอายุ 15-20 ปี และ 31-40 ปี แตกต่างกัน  
 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ 
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมี อายุ 21 - 30 ปี มีความพึงพอใจปัจจัยไม่ต้องชําระเงิน ค่าใช้บริการสํานักวิทย
บริการ เพ่ิมเติม (รวมอยู่ในการเหมาจ่าย /ปี) มากกว่าผู้ใช้บริการท่ีมีอายุ 15 - 20 ปี และ 31 - 40 ปี ในการใช้
บริการสํานักวิทยบริการ แตกต่างกัน  
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 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า อายุต่างกัน มีความพึงพอใจปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ายโดยภาพรวม ท่ีตั้งของสํานัก
วิทยบริการหาพบได้ง่าย มีสถานท่ีจอดรถ เวลาเปิด-ปิด สํานักวิทยบริการ สะดวกต่อการใช้งาน ความเหมาะสมของ
อุณหภูมิ แสงสว่างเพียงพอ มีการจัดตกแต่งสถานท่ีอย่างสวยงาม การเดินทางไป-มาสะดวก ไม่แตกต่างกัน  

 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ 
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการอายุต่างกันมีความพึงพอใจปัจจัยด้านการส่งเสริมการใช้บริการโดยภาพรวม     
การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์ต่าง ๆ คําแนะนําจากอาจารย์/เจ้าหน้าท่ี คําแนะนําจากผู้ท่ีเคยใช้บริการสํานักวิทย
บริการ การโฆษณาผ่านแผ่นพับ/ใบปลิว การประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ไม่แตกต่างกัน 
 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ 
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า อายุต่างกัน มีความพึงพอใจปัจจัยด้านกระบวนการโดยภาพรวม ความรู้ความเช่ียวชาญของ
เจ้าหน้าท่ี ข้ันตอนการสมัครเข้าใช้งานไม่ยุ่งยาก ความสะดวกในการ Login เข้าใช้งาน ความสะดวกในการจองการ
ใช้งาน ระยะเวลาท่ีอนุญาตให้ใช้งานต่อครั้ง ไม่แตกต่างกัน  
 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ 
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า อายุต่างกัน มีความพึงพอใจโดยรวมทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน  
 1.3 วุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการสํานักวิทยบริการ แตกต่างกัน 
 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ 
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจ ปัจจัยด้านจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์
เพียงพอกับจํานวนผู้ใช้บริการ อุปกรณ์ต่อพ่วงท่ีจําเป็นต้องใช้ เช่น CD/DVD Drive เพียงพอต่อการใช้งาน ความ
ทันสมัยของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ติดตั้งโปรแกรมพ้ืนฐานครอบคลุมต่อการใช้งาน ความเร็วของอินเตอร์เน็ตต่อ
การใช้งาน ไม่แตกต่างกัน  
 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ 
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย โดยภาพรวมไม่
ต้องชําระเงินค่าใช้บริการสํานักวิทยบริการเพ่ิมเติม (รวมอยู่ในการเหมาจ่าย /ปี) ไม่เสีย ค่าบริการในการใช้อุปกรณ์
อ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการเช่าสื่อการเรียนประหยัดกว่าท่ีอ่ืน ไม่แตกต่างกัน 
 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ 
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจปัจจัยด้านสถานท่ีตั้งของสํานักวิทยบริการ 
หาพบได้ง่าย มีสถานท่ีจอดรถ เวลาเปิด-ปิด สะดวกต่อการใช้งาน ความเหมาะสมของอุณหภูมิ แสงสว่างเพียงพอ    
มีการจัดตกแต่งสถานท่ีอย่างสวยงาม การเดินทางไป-มาสะดวก ไม่แตกต่างกัน  
 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ 
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจปัจจัยด้านการส่งเสริมการใช้บริการ       
โดยภาพรวม การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ คําแนะนําจากอาจารย์/เจ้าหน้าท่ี คําแนะนําจากผู้ท่ีเคยใช้
บริการสํานักวิทยบริการ การโฆษณาผ่านแผ่นพับ/ใบปลิว การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ไม่
แตกต่างกัน  
 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจ ปัจจัยด้านกระบวนการโดยภาพรวม 
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ความรู้ความเช่ียวชาญของเจ้าหน้าท่ี ข้ันตอนการสมัครเข้าใช้งาน ไม่ยุ่งยาก ความสะดวกในการ Login เข้าใช้งาน 
ความสะดวกในการจองการใช้งาน ระยะเวลาท่ีอนุญาตให้ใช้งานต่อครั้ง ไม่แตกต่าง  

 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ 
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจโดยภาพรวมทุกด้าน ไม่แตกต่าง  
 1.4 อาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการสํานักวิทยบริการ แตกต่างกัน  

           ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการสํานักวิทยบริการ ไม่แตกต่าง
กัน และอาชีพอาจารย์ มีความพึงพอใจ ปัจจัยความเร็วของอินเตอร์เน็ตต่อการใช้งาน มากกว่าบุคคลท่ัวไป นักศึกษา
และบุคลากรในการใช้บริการสํานักวิทยบริการ แตกต่างกัน  
 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายโดยภาพรวม ไม่ต้อง
ชําระเงินค่าใช้บริการสํานักวิทยบริการเพ่ิมเติม (รวมอยู่ในการเหมาจ่าย/ปี) ไม่เสียค่าบริการในการใช้อุปกรณ์อ่ืน ๆ 
ค่าใช้จ่ายในการเช่าสื่อการเรียนประหยัดกว่าท่ีอ่ืน ไม่แตกต่างกัน  

 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ 
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจ ปัจจัยโดยรวม ท่ีตั้งของสํานักวิทยบริการหาพบ
ได้ง่าย มีสถานท่ีจอดรถ เวลาเปิด-ปิดสํานักวิทยบริการ สะดวกต่อการใช้งาน ความเหมาะสมของอุณหภูมิ แสงสว่าง
เพียงพอ มีการจัดตกแต่งสถานท่ีอย่างสวยงามการเดินทาง ไป-มาสะดวก ไม่แตกต่างกัน  

 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ 
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจปัจจัยโดยรวม การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์
ต่าง ๆ คําแนะนําจากอาจารย์/เจ้าหน้าท่ี คําแนะนําจากผู้ท่ีเคยใช้ บริการสํานักวิทยบริการ การโฆษณาผ่านแผ่นพับ/
ใบปลิว การประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ไม่แตกต่างกัน  

 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ 
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจปัจจัยโดยรวม ความรู้ ความเช่ียวชาญของ
เจ้าหน้าท่ี ข้ันตอนการสมัครเข้าใช้งานไม่ยุ่งยาก ความสะดวกในการ Login เข้าใช้งานความสะดวกในการจองการใช้
งาน ระยะเวลาท่ีอนุญาตให้ใช้งานต่อครั้ง ไม่แตกต่างกัน  

 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)  ท่ีระดับ 
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจปัจจัยโดยรวมทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน  
 1.5  ประสบการณ์ทํางานแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการสํานักวิทยบริการ 
แตกต่างกัน  

 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ 
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีประสบการณ์ทํางาน 11 ปีข้ึนไป มีความพึงพอใจปัจจัยโดยรวมทุกด้าน แตกต่าง
กัน และจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอกับจํานวนผู้ใช้บริการ ความทันสมัยของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ติดตั้ง
โปรแกรมพ้ืนฐานครอบคลุมต่อการใช้งาน ความเร็วของอินเตอร์เน็ตต่อการใช้งานมากกว่าผู้ใช้บริการท่ีประสบการณ์
ทํางานน้อยกว่า 2 ปี 3 - 5 ปี และ 6 – 10 ปี ในการใช้บริการสํานักวิทยบริการ แตกต่างกัน 
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 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีประสบการณ์ทํางานแตกต่างกันมีความพึงพอใจปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายโดยรวม    
ไม่ต้องชําระเงินค่าใช้บริการสํานักวิทยบริการเพ่ิมเติม (รวมอยู่ในการเหมาจ่าย /ปี) ไม่เสียค่าบริการในการใช้อุปกรณ์
อ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการเช่าสื่อการเรียนประหยัดกว่าท่ีอ่ืน ไม่แตกต่างกัน  

 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ 
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีประสบการณ์ทํางานต่างกัน มีความพึงพอใจปัจจัยด้านสถานท่ีโดยภาพรวม 
ท่ีตั้งของสํานักวิทยบริการหาพบได้ง่าย มีสถานท่ีจอดรถ เวลาเปิด-ปิดสํานักวิทยบริการสะดวกต่อการใช้งาน    ความ
เหมาะสมของอุณหภูมิ แสงสว่างเพียงพอ มีการจัดตกแต่งสถานท่ีอย่างสวยงามการเดินทางไป-มาสะดวก     ไม่
แตกต่างกัน  

 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ 
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีประสบการณ์ทํางานต่างกันมีความพึงพอใจปัจจัยด้านส่งเสริมการใช้บริการ  
โดยภาพรวมการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์ต่าง ๆ คําแนะนําจากอาจารย์/เจ้าหน้าท่ี คําแนะนําจากผู้ท่ีเคยใช้บริการ
สํานักวิทยบริการ การโฆษณาผ่านแผ่นพับ/ใบปลิว  การประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ในการ
ใช้บริการสํานักวิทยบริการ ไม่แตกต่างกัน  

 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ 
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีประสบการณ์ทํางานต่างกัน มีความพึงพอใจปัจจัยด้านกระบวนการโดย
ภาพรวม ความรู้ความเช่ียวชาญของเจ้าหน้าท่ี ข้ันตอนการสมัครเข้าใช้งาน ไม่ยุ่งยาก ความสะดวกในการ Login 
เข้าใช้งาน ความสะดวกในการจองการใช้งาน ระยะเวลาท่ีอนุญาตให้ใช้งานต่อครั้ง ไม่แตกต่างกัน  

 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ 
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีประสบการณ์ทํางานต่างกันมีความพึงพอใจโดยรวมทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน 
  2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ 
 
ตารางท่ี 3 สรุปผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ 

 

สรุปผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ จํานวน (คน)    X          

1. ใกล้กับสถานท่ีเรยีน 116 30.13 

2 ความถ่ีในการใช้บริการมากท่ีสุด คือ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง 157 40.78 

3. ระยะเวลาในการใช้บริการมากท่ีสดุ คือ 1-2 ช่ัวโมง/ครั้ง 202 52.47 

4. ช่วงเวลาในการใช้บริการมากท่ีสุด คือ ใช้เฉพาะช่ัวโมงท่ีว่างจากการเรียน 182 47.27 

5. รู้จักสํานักวิทยบริการ รูจั้กมากท่ีสดุ คือ จากเพ่ือน 91 23.64   

6. วัตถุประสงค์ท่ีใช้บริการมากท่ีสุด คือ ใช้ในการค้นคว้าเอกสาร

ประกอบการเรียนหรือรายงาน 

56 14.55 

7. ผู้ท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินเลือกใช้บริการมากท่ีสุด คือ  เพ่ือน 129 33.51 

8 ใช้บริการเมื่อใด มากท่ีสุด คือ เมื่อต้องการค้นหาข้อมลู 127   32.99 
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3. ผลการศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม  
 
ตารางท่ี 4 สรุปผลการศึกษาพฤตกิรรมของผู้ใช้บริการสํานักวิทยบรกิาร มหาวิทยาลัยนครพนม  
 

สรุปผลการศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ สํานักวิทยบริการ  
มหาวิทยาลัยนครพนม 

จํานวน (คน)    X          

1. เพศชาย เลือกปัจจัย ใกล้กับสถานท่ีเรียนมากท่ีสุด 58 32.58 

2 ความถ่ีในการใช้บริการ มากท่ีสุดคือ  สัปดาห์ละ 3 ครั้ง 75 42.13   

3. ระยะเวลาในการใช้บริการ มากท่ีสุด คือ 1-2 ช่ัวโมง/ครั้ง 84 47.19 

4. ช่วงเวลาในการใช้บริการมากท่ีสุด คือ ใช้เฉพาะช่ัวโมงท่ีว่างจากการเรียน 77 43.26 

5. การรู้จักสํานักวิทยบริการมากท่ีสดุคือ เพ่ือน 50 28.09 

6. วัตถุประสงค์ท่ีใช้บริการ มากท่ีสดุคือ ใช้ในการค้นคว้าเอกสารประกอบการ

เรียนหรือรายงาน 

25 14.04 

7. ผู้ท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินเลือกใช้บริการมากท่ีสุดคือ เพ่ือน 61 34.27 

8 ใช้บริการเมื่อใด มากท่ีสุดคือ เมื่อต้องการค้นหา 66  37.08 

 
 

ตารางท่ี 5 สรุปผลการศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

สรุปผลการศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม จํานวน (คน)    X           

1. เพศหญิง เลือกปัจจัยใกล้ กับสถานท่ีเรียนมากท่ีสุด 58 28.02 

2 ความถ่ีในการใช้บริการ มากท่ีสุด คือ  สัปดาห์ละ 3 ครั้ง 82 39.61 

3. ระยะเวลาในการใช้บริการ มากท่ีสุด คือ 1-2 ช่ัวโมง/ครั้ง 118 57.00 

4. ช่วงเวลาในการใช้บริการมากท่ีสุด คือ ใช้เฉพาะช่ัวโมงท่ีว่างจากการเรียน 105 43.26 

5. การรู้จักสํานักวิทยบริการมากท่ีสดุ คือ เพ่ือน 41 19.81 

6. วัตถุประสงค์ท่ีใช้บริการ มากท่ีสดุ คือ ใช้ในการค้นคว้าเอกสารประกอบการเรียน

หรือรายงาน 

31 14.98 

7. ผู้ท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินเลือกใช้บริการมากท่ีสุด คือ เพ่ือน 68 32.85 

8 ใช้บริการเมื่อใด มากท่ีสุดมี 2 เวลาเท่ากัน คือ เมื่อต้องการค้นหาข้อมูล กับเมื่อ

ต้องการส่งการบ้าน/งาน 

61  29.47 
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4. ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย 
นครพนม  
 
ตารางท่ี 6 ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมผีลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลยันครพนม 
 

ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ สํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

                  X          
1. ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการโดยภาพรวม อยู่ในระดับ ปานกลาง  3.16 

2 ด้านการให้บริการ มีความพึงพอใจในการใช้บริการ อยู่ในระดับ ปานกลาง  3.05 

3. ด้านราคาหรือค่าใช้จ่าย มีความพึงพอใจในการใช้บริการ อยู่ในระดบั ปานกลาง  3.09 

4. ด้านสถานท่ี มีความพึงพอใจในการใช้บริการ อยู่ในระดับ ปานกลาง  3.17 

5. ด้านส่งเสริมการใช้บริการ มคีวามพึงพอใจในการใช้บริการ อยู่ในระดับ ปานกลาง  3.25 

6. ด้านกระบวนการ มีความพึงพอใจในการใช้บริการ อยู่ในระดับ ปานกลาง  3.22 

 
การวิจัยน้ี พบว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ รองศาสตราจารย์ปิยะนุช สุจิต (2550, บทคัดย่อ) 

เรื่อง ความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัย พบว่า นักศึกษามีระดับความพึงพอใจในระดับ
มากทุกช้ันปี การทดสอบมาตรฐานพบว่าสถานภาพต่างกัน มีระดับการตัดสินใจในประเด็นความพึงพอใจในการ
ให้บริการ ศูนย์วิทยบริการ โดยภาพรวม แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  
  ข้อเสนอแนะ  

1. ปัจจัยด้านทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า จะต้องมีผู้เช่ียวชาญในการแก้ไขปัญหาได้ตรงความ 
ความต้องการของผู้ใช้บริการอยู่สม่ําเสมอ 
  2. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการใช้บริการ พบว่า ควรส่งเสริมการใช้บริการนอกสถานท่ี  
  การนําไปใช้ประโยชน ์
  1. ทราบความพึงพอใจในการใช้บริการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม  

2. เป็นข้อมูลในการศึกษาพัฒนาระบบงานให้บริการสํานักวิทยบริการ 
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บทคัดย่อ  
 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง นําโมเดลธุรกิจ BMC (Business Model 

Canvas) มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการบริการให้การศึกษาผู้ใช้บริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการและ
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการยุคใหม่   ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายของการบริการให้การศึกษาผู้ใช้บริการ คือ นิสิตช้ันปีท่ี 1 ปี
การศึกษา 2562 โดยกระบวนการปรับปรุงดังกล่าว ประกอบด้วยการดําเนินงานหลัก 7 ข้ันตอน คือ 1) ลงทะเบียน
ออนไลน์ 2) เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยใช้ Smart Phone เป็นอุปกรณ์หลักในการเรียนรู้ 3) การนําชม
ห้องสมุดโดยบรรณารักษ์ 4) การยืมหนังสือด้วยตนเองและการส่งสลิปยืมผ่านออนไลน์ 5) การทําแบบทดสอบ
ออนไลน์ 6) การประเมินผลผ่านออนไลน์ และ 7) การแจ้งผลการอบรมผ่านออนไลน์ ผลจากการให้บริการศึกษาผู้ใช้
ท่ีใช้รูปแบบใหม่ของสํานักหอสมุดในปีการศึกษา 2562 เทียบกับปีการศึกษา 2561 พบว่า 1) จํานวนผู้เข้าใช้บริการ
เพ่ิมข้ึน 13,070 คน คิดเป็นร้อยละ 78 2) จํานวนการยืมทรัพยากรสารสนเทศเพ่ิมข้ึน 1,630 รายการ คิดเป็นร้อย
ละ 36 3) ระดับความพึงพอใจในการจัดบริการให้การศึกษาผู้ใช้ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 4.8 ดังน้ัน การนําโมเดลธุรกิจ BMC 
มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการบริการให้การศึกษาผู้ใช้บริการมีความสอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรม
ของผู้ใช้บริการยุคใหม่ ซ่ึงส่งผลให้สถิติผู้เข้าใช้บริการและสถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศสูงข้ึน 

 
คําสําคัญ: บริการให้การศึกษาผูใ้ช้, โมเดลธุรกิจ BMC, สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
ABSTRACT  

              Thaksin University Library, Phatthalung Campus, has used Hawash's business 
theory or BMC (Business Model Canvas) to improve service quality processes of user education in 
accordance with the needs and behavior of new ear service users. There are 7 main stages of the 
BMC-based process improvement: 1) online registration 2) workshop attention using smart phones 
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as the main device for learning and do activities in class 3) library tour by librarians 4) borrowing of 
library resources and sending of borrowing slips through online loan 5) online quiz 6) online 
workshop assessment and 7) online announcement of workshop learning results. The new service 
user education has deployed to the first year students in academic year 2562. As a result, the 
number of service users and library resource utilization of academic year 2019 in comparison with 
2018 has been increased as follows: 1) 13,070 or 78% of service users 2) 1,630 or 36% items of 
borrowed resources and 3) 4.8% of overall satisfaction of new service user education. 

 
Keyword: BMC, Business Model Canvas, User Education, Thaksin University Library 

 
บทนํา 

 ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะท้ังด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม และการดําเนินชีวิต รวมถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งผลกระทบกับการศึกษาในรูปแบบเดิม 
ทําให้หลักสูตรอบรมต้องมีการเปลี่ยนแปลงเน้ือหาสาระควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ท่ีจําเป็นสําหรับการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของผู้ใช้บริการ โดยบรรณารักษ์ช่วยแนะนําและช่วย
ออกแบบกิจกรรมท่ีช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้สําหรับทักษะ
ท่ีสําคัญแห่งศตวรรษท่ี 21 คือ 1) ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวกําหนดความพร้อมของผู้เรียนเข้าสู่
โลกการทํางานท่ีมีความซับซ้อนมากข้ึนในปัจจุบัน 2) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีเป็นทักษะช่วย
ขับเคลื่อนสําคัญ เน่ืองด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมี
ความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และปฏิบัติงานได้หลากหลายโดยอาศัยความรู้ในหลาย
ด้าน ดังน้ี 1) ความรู้ด้านสารสนเทศ 1.1) การเข้าถึงและการประเมินข้อมูลสารสนเทศ 1.2) การใช้และการจัดการ
สารสนเทศ 2) ความรู้เก่ียวกับสื่อ 2.1) การวิเคราะห์สื่อ 2.2) การผลิตสื่อ 2.3) การพิจารณาและตัดสินใจ 2.4) การ
แก้ปัญหา 3) ความรู้ด้านเทคโนโลยี 3.1) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะด้านชีวิตและการ
ทํางานในการดํารงชีวิตและทํางานในยุคปัจจุบันให้ประสบความสําเร็จ (ไสว ฟักขาว, 2558) 

         โมเดลธุรกิจแคนวาส (Business Model Canvas) เป็นเครื่องมือใหม่สําหรับผู้ประกอบการท่ี
กําลังคิดจะเริ่มต้นธุรกิจหลัก หรือปรับปรุงธุรกิจเดิมให้เติบโตมากยิ่งข้ึน ซ่ึงก่อนเริ่มต้นธุรกิจควรมี Business Model 
ท่ีชัดเจน เพ่ือลดความเสี่ยงในการทําธุรกิจน้ัน ๆ และทําให้เรารู้และเข้าใจภาพรวมของธุรกิจของตัวเองได้มากข้ึนโดย 
BMC มีองค์ประกอบสําคัญ 9 ด้าน (วัรัญญู สุรเดช, 2559) 

 1) ลูกค้าแต่ละกลุ่ม (Customer Segment) ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีสําคัญมากเพราะธุรกิจจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อ
มีลูกค้าท่ีชัดเจน 

  2) คุณค่าท่ีส่งมอบ (Value Proposition) เป็นสินค้าหรือบริการท่ีจะส่งมอบคุณค่าท่ีเป็น
ประโยชน์ส่งต่อไปยังลูกค้า 

 3) ช่องทาง (Channel) คือ ช่องทางท่ีใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้าและส่งมอบคุณค่ไปยัง
ลูกค้า 

4) การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้า (Customer Relationship) เป็นวิธีการท่ีจะสร้าง 
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ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้าได้เห็นและรับทราบคุณค่าท่ีเราจะส่งมอบให้ 
             5) กระแสรายได้ (Revenue Stream) เมื่อคุณค่าได้ถูกส่งไปถึงลูกค้าและมีการให้ค่าตอบแทน
กลับคืนมา มีรายได้เกิดข้ึนอย่างไรบ้าง เมื่อมีการมอบสินค้าหรือบริการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

            6) ทรัพยากรหลัก (Key Resource) เริ่มต้นตั้งแต่ข้ันตอนการสร้างสินค้าหรือบริการ, การ
ติดต่อสื่อสารกับลูกค้า และการเพ่ิมช่องทางการติดต่อกับลูกค้าน้ัน จําเป็นต้องใช้ทรัพยากรหลักอะไรบ้าง เพ่ือให้เกิด
กระแสรายได้ 

            7) กิจกรรมหลัก (Key Activity) คือ กิจกรรมท่ีจําเป็นต้องลงมือทํา เพ่ือสร้างคุณค่าของสินค้า
หรือบริการออกมาให้ดี 

          8) พันธมิตรหลัก (Key Partner) คือ คนท่ีจะช่วยให้แผนภาพธุรกิจประสบความสําเร็จ ซ่ึงเป็น
คนท่ีมีส่วนร่วมในทุก ๆ ส่วนของแผนภาพท้ังหมด 

           9) ต้นทุนท่ีเกิดข้ึน (Cost Structure) แสดงรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนของแต่ละส่วน อาจเป็นท้ังตัวเงิน
หรือเป็นอย่างอ่ืนท่ีต้องเสียไป เช่น เวลาในการทํางาน เป็นต้น 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ บริการให้การศึกษาแก่ผู้ใช้บริการ หลักสูตรนอกช้ันเรียน  
สําหรับนิสิตช้ันปีท่ี 1 หรือเรียกกันว่า ICT 1 เพ่ือให้ความรู้การใช้บริการห้องสมุด และการใช้บริการระบบ OPAC
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 จนมาถึงปีการศึกษา 2561  โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบบรรยายจาก
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการยุคใหม่ท่ีมีการเปลี่ยนไป และสํานักหอสมุดเองประสบปัญหาการเข้าใช้บริการห้องสมุด 
และการใช้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศท่ีลดน้อยลงทุกปี จึงเป็นสาเหตุสํานักหอสมุดต้องค้นหาวิธีการใหม่ ๆ เพ่ือ
ปรับปรุงกระบวนการให้บริการให้การศึกษาผู้ใช้ ในปีการศึกษา 2562 และนําไปสู่การแก้ปัญหาการเข้าใช้บริการ
ห้องสมุด และการใช้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการ 

 ดังน้ันสํานักหอสมุดจึงนํา BMC (Business Model Canvas) มาประยุกต์ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
บริการให้การศึกษาผู้ใช้ ICT 1 เพ่ือปรับปรุงกระบวนการให้บริการ และนําผลการวิเคราะห์มาออกแบบกระบวนการ
ให้บริการรูปแบบใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องความต้องการของผู้ใช้บริการในยุคปัจจุบันมากยิ่งข้ึน รวมท้ังเพ่ือเพ่ิมจํานวน
ผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด และเพ่ิมจํานวนการยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อไป  

 
วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือปรับปรุงกระบวนการบริการให้การศึกษาผู้ใช้บริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ผู้ใช้บริการยุคใหม่ 

 2. เพ่ือเพ่ิมสถิติผู้เข้าใช้บริการและเพ่ือเพ่ิมสถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
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ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิด ของการปรับปรุงกระบวนการบริการให้การศึกษาผู้ใช้บริการ 
 

 1)  ศึกษาและรวบรวมข้อมูล บริการให้การศึกษาผู้ใช้บริการ ICT 1 ปี 2561 (แบบเดิม) ซ่ึงมี
นิสิต จํานวน 625 คน โดยมีข้ันตอนการให้บริการดังน้ี มี 1.1) การลงทะเบียน ผ่านระบบลงทะเบียนหลักสูตรนอก
ช้ันเรียนฝ่ายกิจการนิสิต 1.2) เข้าร่วมอบรมโดยฟังบรรยาย โดยใช้สื่อการสอน (Power Point) 1.3) ทําแบบทดสอบ
ผ่านระบบออนไลน์ 1.4) ประเมินผลบริการด้วยกระดาษ 1.5) แจ้งผลการอบรม ผ่านระบบของฝ่ายกิจการนิสิต 

 2) ระดมความคิด และวิเคราะห์ข้อมูล นําข้อมลูจากการศึกษารวบรวม และรายงานผลการ
ดําเนินงาน ICT1 ปีการศึกษา 2561 มาร่วมระดมความคิดของบุคลากรการจัดการความรู้ และวิเคราะห์ข้อมูลความ
ต้องการผู้ใช้บริการโดยใช้ BMC โตยมผีลการวิเคราะห์แสดงดังภาพท่ี 2 

 
 
 
 

 

2. ระดมความคิด และวิเคราะห์ข้อมูล  
บริการให้การศึกษาผู้ใช้บริการ  (ICT1)  
โดยใช้ BMC 

 

1. ศึกษาและ
รวบรวมข้อมูล 
บริการให้การศึกษา
ผู้ใช้บริการ ICT 1 ปี
การศึกษา 2561 

 

3. ออกแบบกระบวนการใหม่ บรกิารให้การศึกษา
ผู้ใช้ ICT1 

 

4. จัดบริการให้การศึกษาผู้ใช้ ICT 1 (รูปแบบใหม่) 
 

รายงานผล ICT1  
ปี 2561 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลู ด้วย BMC 

กระบวนการบริการให้การศึกษา
ผู้ใช้บริการ ICT 1 (แบบใหม)่ 

5.ประเมินผลจัดบริการ 
6.สรุปผลการจัดบริการ 
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ภาพท่ี 2 แสดงการวิเคราะห์ข้อมลู  ICT 1 แบบใหม่  โดยใช้ BMC 

 
 3) ออกแบบกระบวนการใหม่ นําผลการวิเคราะห์ ด้วย BMC มาใช้ในการออกแบบ

กระบวนการใหม่ สําหรับปรับปรุงการให้บริการ โดยมีคุณลักษณะท่ีสําคัญของกระบวนการใหม่ ดังน้ี 
  - บรรยากาศสนุกสนาน 
  - สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
  - ความหลากหลายของกิจกรรม 

ฝ่ายกิจการนิสติ 
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบร่วม 
ICT 1 

1. ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการโดยใช้ 
Smart Phone ในการ
เรียนหลัก 
2. บริการเว็บไซต์
หลักสตูรนอกช้ันเรยีน 
ICT1 เพ่ือจัดกิจกรรม 
3. กิจกรรมนําชม
ห้องสมุด 

1. บรรยากาศสนุก  
2 .  ส า ม า ร ถ นํ า ไ ป
ประยุกต์ใช้ได้จริง 
3. ความหลากหลาย
กิจกรรม 
4. จั ด กิ จ ก ร ร ม ทุ ก
กิจก รรม เ น้น พ้ืน ท่ี
ภายในห้องสมุด 

 

1. การเข้าถึง
บริการง่ายและ
รวดเร็วรูปแบบ
ออนไลน์ 
2. จัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ Smart 
Phone 
3. รวมบริการไว้จุด
เดียว
(Omnichannel 
Solution) 

นิสิตช้ันปีท่ี 1 ทุก
คนหรือนิสติช้ันปี
อ่ืนท่ีสนใจ
ลงทะเบียนอบรม 
ICT 1 

- บรรณารักษ์/
บุคลากรห้องสมุด 
- ระบบ OPAC 
- ระบบยืมด้วยตนเอง  
- ระบบคืนด้วยตนเอง 

- เว็บไซต์
สํานักหอสมุด 
- Facebook: 
- ฝ่ายกิจการนิสิต 

 

Key Resource 

Key Activities Value Proposition Customer 
Relationship
s 

Customer 
Segments 

Key Partners 

Cost Structure Revenue Streams 

Channels 

- 1. มีกระบวนการบริการให้การศึกษาผู้ใช้บริการ   
 แบบใหม่ 
2. สถิติการใช้บริการห้องสมุด และเพ่ิมสถิติการ  
ยืมทรัพยากรสารสนเทศเพ่ิมข้ึน 
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  - การเข้าถึงบริการง่ายและรวดเรว็ (บริการในรูปแบบออนไลน์) 
  - ใช้เทคโนโลยีใช้ Smart Phone สื่อการเรียนหลัก 
  - รวมบริการไว้จุดเดียว Omnichannel Solution 
  - เพ่ิมสถิติการยมืทรัพยากรสารสนเทศ และสถิติผู้เข้าใช้ห้องสมุดโดยจัดกิจรรม และบริการ

ให้การศึกษาผู้ใช้ ICT 1 เน้นพ้ืนท่ีสํานักหอสมุด  
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ภาพท่ี 3 ข้ันตอนบริการให้การศึกษาผู้ใช้บริการ ICT 1 (รูปแบบใหม)่ 
 

 4) จัดบริการให้การศึกษาผู้ใช้  ICT 1 รูปแบบใหม่ ปีการศึกษา 2562 สํานักหอสมุดจัดบริการ 
ให้การศึกษาผู้ ใ ช้บริการ ICT 1 ตามกระบวนการใหม่  ดังแสดงในภาพท่ี 3 และเปิดให้บริการผ่านเว็บไซต์
https://sites.google.com/tsu.ac.th/libtraining/ict-1 โดยจัดทําผ่าน Google Sites เพ่ือลดข้ันตอน เพ่ิมความ
รวดเร็วการให้บริการ และเพ่ิมความหลากหลายของกิจกรรม แสดงดังภาพท่ี 3 และ 4 

นิสิต ICT 1 บรรณารักษ์ ระบบ ICT 1 แบบใหม ่ ระบบ OPAC

ของ Walai 

บรรณารักษ์เตรียมข้อมูล 

1. ลงทะเบียน

2. เข้าร่วมอบรมสแกน QR 

3.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (ใช้ Smart Phone) 
และนําชมห้องสมุด 

4. ยืมหนังสือและส่งสลิปยืมออนไลน์ 

5. ทําแบบทดสอบ 

6. ประกาศรายช่ือผ่าน ICT 1 
ผ่านเว็บไซต์ ICT 1 
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบกระบวนการให้บริการศึกษาผู้ใช้ ICT1 ปีการศึกษา 2561  (แบบเดิม) และ ปีการศึกษา  
             2562 (แบบใหม่) ดังตารางน้ี 

  
 

กระบวนการ กระบวนการให้บริการ ICT 1 
ปีการศึกษา 2561 (แบบเดิม) 

กระบวนการให้บริการ ICT 1 
ปีการศึกษา 2562 (แบบใหม่) 

1.ลงทะเบียน ผ่านระบบลงทะเบียนหลักสูตรนอกช้ัน
เรียนฝ่ายกิจการนิสติ 

ผ่านเว็บไซต์หลักสตูรนอกช้ันเรยีนจัดทําโดย 
สํานักหอสมุด 

 

2. เข้าร่วมอบรม 1. เซ็นช่ือเข้าร่วมอบรม 
2. อบรมแนะนําการใช้ห้องสมุดผ่าน
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ณ สํานัก
คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย 

 

1. นิสิต Scan QR Code  ลงช่ือเข้าร่วมอบรม
ผ่ าน เ ว็บไซต์หลักสูตรนอกช้ัน เรี ยน  ICT 1 
สํานักหอสมุด 
2. นิสิตอบรมเชิงปฏิบัติการ ผ่าน Smart Phone 
ณ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขต
พัทลุง 
3. บรรณารักษ์นําชมห้องสมุดตามฐานการ
เรียนรู้ 
4. นิสิตยืมหนังสือด้วยตนเอง และส่งสลิปการยืม
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ 

3. ทํา
แบบทดสอบ 

ผ่านระบบแบบทดสอบ ระบบแบบทดสอบ ให้บริการบนเว็บไซต ์

4.ประเมินผล
บริการ 

ผ่านกระดาษ ผ่านเว็บไซต ์

5. แจ้งผลการ
อบรม 

1. สํานักหอสมดุส่งไฟล์ผลการทดสอบไป
ยังฝ่ายกิจการนิสิต 
2. ฝ่ายกิจการนิสิตนําเข้าระบบหลกัสูตร
นอกช้ันเรียน 
3. นิสิตตรวจสอบรายช่ือผ่าน ระบบ
หลักสตูรนอกช้ันเรยีนของฝ่ายกิจการ
นิสิต 

 

ผ่านเว็บไซต์  
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ภาพท่ี 4 เว็บไซต์ หลักสูตรนอกช้ันเรียน ICT1 (ดําเนินการเรียบร้อย ตั้งแต่ เดือน สิงหาคม – กันยายน 2562) 
URL : https://sites.google.com/tsu.ac.th/libtraining/ict-1 

 
 
 
   
 
 
 

 

 
 

 
 
 
ภาพท่ี 5 ข้ันตอนการให้บริการการศึกษา ICT 1 ผ่านเว็บไซต ์
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 5) ประเมินผลการจัดบริการให้การศึกษา ICT 1 
6) สรุปผลการจัดบริการให้การศึกษา ICT1 ผลการดําเนินงาน มีบริการให้การศึกษา 

ผู้ใช้บริการ รูปแบบใหม่ โดยมีข้ันตอน ดังน้ี 1) ลงทะเบียนออนไลน์ 2) เข้าร่วมอบรม โดยมีรูปแบบการอบรมเชิง
ปฎิบัติการ และใช้ Smart Phone เป็นสื่อในการเรียน 3) บรรณารักษ์นําชมห้องสมุด 4) ยืมหนังสือด้วยตนเอง และ
ส่งสลิปยืมผ่านระบบออนไลน์ 5) ทําแบบทดสอบออนไลน์ 6) ประเมินผลบริการให้การศึกษาออนไลน์ และ7) แจ้ง
ผลการอบรมผ่านระบบออนไลน์ 

ข้อดีสําหรับผู้ให้บริการในการใช้ BMC เพ่ือจัดบริการให้การศึกษา 1) BMC เป็นเครื่องมือ 
วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดบริการให้การศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม และทําให้ทีมงานรับรู้รูปแบบและปัญหาไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซ่ึงจะนําไปสู่ความรวดเร็วในการแก้ปัญหาและระดมความคิด 2) BMC เป็นการวิเคราะห์จุดเด่น
จุดด้อยไว้ในแผ่นกระดาษแผ่นใหญ่ แผ่นเดียว และสามารถแปะกระดาษ post-it ลงไปได้ ซึ่งจะสะดวกในการ
แก้ไขและเพิ่ม-ลดข้อมูลได้ ส่วนอุปสรรคและปัญหา บริการให้การศึกษานํา BMC มาใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
จัดบริการ สําหรับผู้ให้บริการไม่พบปัญหาใด เน่ืองจากสํานักหอสมุดได้ให้ความรู้เก่ียวกับ BMC สําหรับบุคลากรก่อน
การดําเนินงาน 

ข้อดีสําหรับผู้ใช้บริการในการใช้ BMC เพ่ือจัดบริการให้การศึกษา ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการ 
ให้การศึกษาผู้ใช้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีกิจกรรมท่ีหลากหลายตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการ จน
สามารถทําให้ระดับความพึงพอใจการใช้บริการเพ่ิมข้ึน ส่วนอุปสรรคและปัญหาสําหรับผู้ใช้บริการในการใช้บริการ
ให้การศึกษาผู้ใช้บริการ มีปัญหาด้านอุปกรณ์โทรศัพท์ Smart Phone ของผู้ใช้บริการ เช่น แบตเตอรี่หมด 
สํานักหอสมุดแก้ปัญหาโดยนําท่ีชาร์ตแบต หรือแบตเตอรี่สํารองเตรียมให้บริการทุกครั้งท่ีมีการจัดบริการให้
การศึกษาผู้ใช้บริการ 

 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล 
 สรุปผลการดํา เนินงานการบริการให้การศึกษาผู้ ใ ช้บริการ ICT 1 ปีการศึกษา 2562 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงได้นําทฤษฏี BMC (Business Model Canvas) มาปรับปรุง
กระบวนการให้บริการ โดยมีกระบวนการบริการรูปแบบใหม่ ดังน้ี  1) ลงทะเบียนออนไลน์ 2) เข้าร่วมอบรม โดยมี
รูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ และใช้ Smart Phone เป็นสื่อในการเรียน 3) บรรณารักษ์นําชมห้องสมุด 4) ยืม
หนังสือด้วยตนเองและส่งสลิปยืมผ่านออนไลน์ 5) ทําแบบทดสอบออนไลน์ 6) ประเมินผลผ่านออนไลน์ และ7) แจ้ง
ผลการอบรมผ่านออนไลน์ ทําให้มีการเพ่ิมสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด และเพ่ิมสถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 
ตารางท่ี 2 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบการให้บริการศึกษาผู้ใช้ ICT 1 ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 
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ตารางท่ี 2 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบการให้บริการศึกษาผู้ใช้ หลักสูตรนอกช้ันเรียน ปีการศึกษา 2561  
และปีการศึกษา 2562 
 

 
 จากการปรับปรุงกระบวนการทําให้มีการเพ่ิมสถิติการใช้บริการห้องสมุด และเพ่ิมสถิติการยืม

ทรัพยากรสารสนเทศ โดยบริการให้การศึกษาผู้ใช้ ICT 1 ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562  พบว่า 1)  ผู้เข้า
ใช้บริการ จํานวน 16,820 ครั้ง และ 29,890 ตามลําดับ ปีการศึกษา 2562 มีผู้เข้าใช้บริการเพ่ิมข้ึน 13,070 คนคิด
เป็นร้อยละ 78 2) จํานวนการยืมทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน 4,527 รายการ และ 6,157 รายการ ตามลําดับ ปี
การศึกษา 2562 มีจํานวนการยืมเพ่ิมข้ึน 1,630 รายการ คิดเป็นร้อยละ 36 3) ระดับความพึงพอใจในการจัดบริการ
ให้การศึกษาผู้ใช้ ร้อยละ 90.60 และร้อยละ 95.40 ตามลําดับ ปีการศึกษา 2562 มีระดับความพึงพอใจในการ
จัดบริการเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 4.8 

อภิปรายผล 
ปีการศึกษา 2562 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดบริการให้การศึกษา 

ผู้ใช้บริการ ICT 1 โดยนําโมเดลธุรกิจแคนวาสBMC (Business Model Canvas) มาปรับปรุงกระบวนการ โดยมี
ข้ันตอนการดําเนินงาน 9 ข้ันตอนหลัก 1) ลูกค้าแต่ละกลุ่ม (Customer Segment) ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีสําคัญมากเพราะ
ธุรกิจจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีลูกค้าท่ีชัดเจน 2) คุณค่าท่ีส่งมอบ (Value Proposition) เป็นสินค้าหรือบริการท่ีจะส่งมอบ
คุณค่าท่ีเป็นประโยชน์ส่งต่อไปยังลูกค้า 3) ช่องทาง (Channel) คือ ช่องทางท่ีใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้า
และส่งมอบคุณค่าไปยังลูกค้า 4) การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้า (Customer Relationship) เป็นวิธีการท่ีจะ
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้าได้เห็นและรับทราบคุณค่าท่ีเราจะส่งมอบให้ 5) กระแสรายได้ 
(Revenue Stream) เมื่อคุณค่าได้ถูกส่งไปถึงลูกค้าและมีการให้ค่าตอบแทนกลับคืนมา มีรายได้เกิดข้ึนอย่างไรบ้าง
เมื่อมีการมอบสินค้าหรือบริการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 6) ทรัพยากรหลัก (Key Resource) เริ่มต้นตั้งแต่ข้ันตอนการ
สร้างสินค้าหรือบริการ, การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า และการเพ่ิมช่องทางการติดต่อกับลูกค้าน้ัน จําเป็นต้องใช้
ทรัพยากรหลักอะไรบ้าง เพ่ือให้เกิดกระแสรายได้ 7) กิจกรรมหลัก (Key Activity) คือ กิจกรรมท่ีจําเป็นต้องลงมือ
ทํา เพ่ือสร้างคุณค่าของสินค้าหรือบริการออกมาให้ดี 8) พันธมิตรหลัก (Key Partner) คือ คนท่ีจะช่วยให้แผนภาพ
ธุรกิจประสบความสําเร็จ ซ่ึงเป็นคนท่ีมีส่วนร่วมในทุก ๆ ส่วนของแผนภาพท้ังหมด 9) ต้นทุนท่ีเกิดข้ึน (Cost 
Structure) แสดงรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนของแต่ละส่วน อาจเป็นท้ังตัวเงินหรือเป็นอย่างอ่ืนท่ีต้องเสียไป เช่น เวลาในการ
ทํางาน  เป็นต้น และนําผลการวิเคราะห์มาออกแบบกระบวนการใหม่ และให้บริการศึกษาผู้ใช้ มีข้ันตอนการ
ดําเนินงาน ดังน้ี 1) ลงทะเบียนออนไลน์ 2) เข้าร่วมอบรม โดยมีรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ และใช้ Smart 

รายการ ผลการดําเนินงาน บริการให้การศึกษา ICT 1 (ภาคเรียนท่ี 1) 

ปีการศึกษา 2561 
ส.ค.61 - พ.ย.61 

ปีการศึกษา 2562 
มิ.ย.62 –ก.ย.62 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 

จํานวนผู้เข้าใช้บริการ 16,820 29,890 78 

จํานวนการยืมหนังสือ 4,527 6,157 36 

ระดับความพึงพอใจการจัดบริการ 
(ร้อยละ) 

90.60 95.40 4.8 
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Phone เป็นสื่อในการเรียน 3) บรรณารักษ์นําชมห้องสมุด 4) ยืมหนังสือด้วยตนเอง และส่งสลิปยืมผ่านระบบ
ออนไลน์ 5) ทําแบบทดสอบออนไลน์ 6) ประเมินผลบริการให้การศึกษาออนไลน์ และ 7) แจ้งผลการอบรมผ่าน
ระบบออนไลน์ จากการปรับปรุงกระบวนการ ส่งผลให้สํานักหอสมุดมีจํานวนผู้เข้าใช้บริการ และมีจํานวนการยืม
ทรัพยากรเพ่ิมมากข้ึน 

ข้อเสนอแนะ 
 - นําทฤษฏี BMC (Business Model Canvas) มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบบริกาใน

ส่วนงานบริการ และงานห้องสมุดอ่ืนต่อไป 
 - บุคลากรร่วมกันศึกษาหาความรู้และแลกเปลี่ยนโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ หรือเครื่องมือบริหาร 

ใหม่ ๆ ซ่ึงสามารถมาปรับใช้งานบริการ และงานห้องสมุดได้ 
การนําไปใช้ประโยชน ์
1. องค์กรสามารถนําทฤษฏี BMC (Business Model Canvas) ไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ 

ปรับปรุงกระบวนการให้บริการ และสร้างกระบวนการใหม่เพ่ือให้บริการสอดคล้องกับความต้องการผู้ใช้บริการได้ 
 2. สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยสามารถนํากระบวนการใหม่ไปให้บริการ เพ่ือเพ่ิมสถิติงานบริการ

ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 3. องค์กรสามารถเพ่ิมผลลัพธ์ เพ่ิมนวัตกรรม และลดค่าใช้จ่าย ลดเวลา ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล 

โดยใช้ BMC (Business Model Canvas) 
 

รายการอ้างอิง 
วรัญญู สรุเดช.  (2559).  Business Model Canvas พ้ืนฐานการเขียนโมเดลธุรกิจ.  สืบค้น 15 ตุลาคม 2562, 

จาก http://www.leaderwings.co/wp-content/uploads/2016/05/Business-Model-Canvas-
Ebook.pdf 

ไสว ฟักขาว.  (2558).  ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21.  สืบค้น 15 ตุลาคม 2562, จาก
 http://web.chandra.ac.th/blog/wp-  
 content/uploads/2015/10/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%
 B0%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8
 %A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-21-
 %E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%9A.pdf 
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บทคัดย่อ  
       บทความน้ีนําเสนอการพัฒนาบริการห้องสมุดแบบผู้รับบริการมีส่วนร่วม    มีวัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือสร้างกลุ่มเครือข่ายรักการเรียนรู้ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2) เพ่ือพัฒนาบริการห้องสมุดแบบ
ผู้รับบริการมีส่วนร่วม จากการดําเนินงานสรุปผลตามวัตถุประสงค์ได้ ดังน้ี  1) กิจกรรมด้านเครือข่ายรักการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 5 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 1.1) การสร้างสมาชิกเครือข่ายรักการเรียนรู้ ได้วางเป้าหมายจํานวนสมาชิกไว้ 
จํานวน 35 คน มีผู้เข้าร่วมเครือข่ายสูงกว่าเป้า จํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 114 1.2) กิจกรรมสัมมนาทักษะท่ี
จําเป็นสําหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 1.3) กิจกรรม
นําชม และแนะนําบริการของห้องสมุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 1.4) กิจกรรม
การเสนอซ้ือหนังสือเข้าห้องสมุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 และ1.5) กิจกรรมการ
สร้างบริการห้องสมุดแบบผู้รับบริการมีส่วนร่วม ได้วางเป้าหมายกิจกรรมในเบ้ืองต้น จํานวน 10 บริการ แต่จากการ
จัดกิจกรรมพบว่าเกินเป้าหมาย โดยได้รับการเสนอเพ่ือการพัฒนาบริการ จํานวน 19 บริการ คิดเป็นร้อยละ 190 2) 
กิจกรรมด้านการพัฒนาบริการห้องสมุดแบบผู้รับบริการมีส่วนร่วม พบว่ามีการนําบริการท่ีได้รับการเสนอเพ่ือนําไป
ปรับปรุงและพัฒนาบริการ  มีความพึงพอใจต่อบริการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51   

 
คําสําคัญ: บริการของห้องสมดุ, เครือข่ายรักการเรียนรู,้ การพัฒนาบริการแบบผู้รับบริการมีส่วนร่วม 
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ABSTRACT 
 This article purposed the development of participatory library service. The 
objectives are 1) To create a network of MaeJo University love learning network 2) In order to 
develop the library service as a participant. The results of the objectives can be summarized as 
follows: 1) Activities on Love Learning Network consists of 5 sub-activities which are 1.1) Creating a 
Love Learning Network Membership Targeted the number of members is 35 people with more 
than the target group of 40 people, representing 114 percent. 1.2) Seminar skills needed for learning 
in the 21st century is at a level most with an average of 4.64. 1.3) Activities for library tour. The 
satisfaction is at the highest level with an average of 4.54. 1.4) Activity for buying books to the 
library the satisfaction is at the highest level with an average equal to 5.00 and 1.5) Activity to 
Creating services in the library as a participant  activities goals initially set up 10 service but the 
activity found that exceeding the goals it was proposed for service development, totally 19 services, 
representing 190 percent. 2) The activity of library service development in the form of recipients 
found that the services that have been proposed for improvement and development of services 
he satisfaction with the service was at the highest level. With an average of 4.51 

 
Keyword: Library services, Love learning network, Development of user engagement services 
 
บทนํา 
  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นองค์กรการบริการมุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ แต่
ด้วยในปัจจุบันพบว่าพฤติกรรมของผู้รับบริการมีการเปลี่ยนแปลงไป จากการศึกษาสภาพการให้บริการของ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบว่า ผู้รับบริการมีวัตถุประสงค์ในการใช้บริการแตกต่างไปจากเดิม และมีความ
ต้องการท่ีหลากหลายมากข้ึน เช่น (1) ด้านทรัพยากรสารสนเทศมีความต้องการทรัพยากรท่ีทันสมัย มีเน้ือหา
หลากหลายท่ีนอกเหนือทางด้านการเกษตร มีหนังสืออ่านเล่นเพ่ิมข้ึน รวมถึงระบบการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศท่ี
เข้าถึงได้ยาก ส่งผลให้ค้นหาหนังสือไม่พบ (2) ด้านบริการการอ่าน มีความต้องการพ้ืนท่ีน่ังอ่านหลากหลายรูปแบบ 
ท้ังพ้ืนท่ีทํางานกลุ่มและพ้ืนท่ีการเรียนรู้ร่วมกัน (Co-Working Space) และ 3) ด้านการจัดกิจกรรมในห้องสมุด ซ่ึง
ห้องสมุดควรจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลาย น่าสนใจมากข้ึน เป็นต้น  
  จากความต้องการของผู้รับบริการท่ีมีความต้องการท่ีหลากหลายและพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลง
ไป ส่งผลกระทบต่อบทบาทการให้บริการของห้องสมุดท่ีจะต้องปรับปรุงและพัฒนารูปแบบบริการให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการมากข้ึน จากการศึกษาแนวคิดบริการสมัยใหม่ เช่น เวคิน นพนิตย์ (2545, น. 6) กล่าว
ว่าผู้รับบริการยุคใหม่จะมีความรู้ มีความทันสมัย มีความคาดหวัง มีความต้องการ และประสงค์จะได้รับบริการอย่าง
ดีเยี่ยม ท้ังความสะดวก รวดเร็ว สบายและมีคุณภาพ  จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ (2555, น. 121) กล่าวว่าหลักการ
บริการ ผู้ให้บริการจะต้องตระหนักถึงคุณค่าของผู้รับบริการ เพราะผู้รับบริการเป็นบุคคลท่ีสําคัญท่ีสุด หาก
ผู้รับบริการได้รับประสบการณ์ท่ีดีย่อมนําผลดีสู่องค์กร และยังมีอํานาจของการประชาสัมพันธ์ผ่านทางการบอกปาก
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ต่อปาก ดังน้ันการเติมเต็มความต้องการของผู้รับบริการจึงถือเป็นวัตถุประสงค์หลักขององค์กร นอกจากน้ีสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2551, น. 64) ยังให้แนวคิดว่าองค์กรจะต้องจัดบริการตอบสนองความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ  โดยคํานึงถึงคุณค่าในมุมมองของผู้รับบริการมากกว่าคํานึงถึงเกณฑ์การวัดความสําเร็จขององค์กร  
แนวคิดน้ีจึงสอดรับในการพัฒนางานบริการท่ีว่า บริการจะต้องตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ  ศูนย์สร้างสรรค์
งานออกแบบ (2557) ให้คําแนะนําหลักในการออกแบบบริการโดยอันดับแรกผู้ให้บริการจะต้องคํานึงถึงกลุ่ม
ผู้รับบริการ และประสบการณ์ในงานบริการน้ันจะต้องถูกพิจารณาและออกแบบผ่านมุมมองของผู้รับบริการเสมอ 
ด้วยการเข้าไปสัมผัสกับ “ชีวิตจริง” ของผู้รับบริการให้ดี หรือท่ีเรียกว่า “อ่านใจ” รู้ถึงความต้องการท่ีแท้จริง หรือ
แนวโน้มท่ีจะคิดหรือจะปฏิบัติอย่างไรในสถานการณ์ต่างกัน ซ่ึงในการพยายามให้ได้มาซ่ึง “ความเข้าใจ” น้ี โดย
จะต้องใช้ “เครื่องมือ” และ “วิธีปฏิบัติ” หลายอย่างเข้าช่วย แต่สิ่งสําคัญคือ ต้องดึงผู้รับบริการให้มาทํางานร่วมกัน
ให้ได้ เพ่ือให้เกิดการจัดบริการหรือการออกแบบบริการตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากท่ีสุด นอกจากน้ี 
สนอง โลหิตวิเศษ (2559, น. 31-40) ยังได้นําเสนอแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning Community) ท่ีกล่าว
ว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นกลุ่มคนท่ีตระหนักถึงความสําคัญ ความจําเป็นของการเรียนรู้ มีทักษะและกระบวนการ
คิด การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการนําความรู้มาใช้ประโยชน์ ทุกคนคิดและปฏิบัติร่วมกัน มีจุดมุ่งหมาย
เดียวกัน ดําเนินชีวิตไปพร้อม ๆ กับการเรียนรู้ การสั่งสมความรู้ และการสร้างความรู้ใหม่  
  สํานักหอสมุด เห็นว่าการนําแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ เป็นรูปแบบกิจกรรมท่ีสนับสนุนและ
เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาบริการของห้องสมุดแบบผู้รับบริการได้เข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลด
ช่องว่างในการให้บริการ และจะก่อให้เกิดการบริการท่ีตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ จึงจัดกิจกรรมเครือข่าย
รักการเรียนรู้ ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาบริการของห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์   
  1. เพ่ือสร้างกลุ่มเครือข่ายรักการเรียนรู้ สาํนักหอสมดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามแนวคิดชุมชน
แห่งการเรียนรู ้
  2. เพ่ือพัฒนาบริการห้องสมดุแบบผู้รับบริการมสี่วนร่วม 
  
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
  1. ศึกษาเอกสาร วรรณกรรมท่ีน่าสนใจ เป็นการศึกษาข้อมูล เพ่ือกําหนดหัวข้อปัญหา 
ตั้งเป้าหมาย และนํามาสู่การวางแผนการดําเนินงาน โดยศึกษาในรูปแบบต่างๆ ดังน้ี 

 1.1 สํารวจสภาพการบริการของห้องสมุด โดยใช้การวิเคราะห์เอกสารการดําเนินงานท่ี
เก่ียวข้อง ได้แก่ (1) เอกสารสรุปผลการรับฟังความต้องการของผู้รับบริการ (Focus Group) สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจําปีงบประมาณ 2561 (2) รายงานการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจําปีงบประมาณ 2561 และใช้วิธีการสังเกตการณ์จากการ
ให้บริการ  
       1.2 ศึกษาวรรณกรรมท่ีน่าสนใจ จากการศึกษาแนวคิดของ Zeisel (2006)  อ้างถึงใน     
พิทยงค์ รุ่งสมบูรณ์ และญาดา ชวาลกุล (2560, น. 127-142) ได้อธิบายว่า การออกแบบบริการเป็นการลดช่องว่าง
ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ดังน้ันควรเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการได้เข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน  โดยสามารถ
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เรียนรู้จากผู้รับบริการโดยตรงผ่านการพูดคุยเพ่ือให้เข้าใจความต้องการ ความปรารถนา และปฏิกิริยาของ
ผู้รับบริการ เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานออกแบบท่ีตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ ท้ังน้ีผู้ให้บริการควรใช้ 
กระบวนการออกแบบท่ีมีประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้รับบริการ  
  2.  วางแผนการดําเนินการจัดกิจกรรม จากการวิเคราะห์ข้อมูลได้สารสนเทศอันเป็นประโยชน์
ต่อการวางแนวทางรูปแบบการจัดทํากิจกรรม โดยได้นํามาสร้างแผนการดําเนินงาน ดังตารางท่ี 1  
 
ตารางท่ี 1   แผนการดําเนินงาน 

 
 
 3. ปฏิบัติตามแผนการดําเนินงาน เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ จึงปฏิบัติตาม
แผนการดาํเนินงาน ดังน้ี  
   กิจกรรมด้านท่ี 1 กิจกรรมเครือข่ายรักการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้สมาชิกมี
นิสัยรักการเรียนรู้ ได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีการปฏิบัติร่วมกันผ่านกิจกรรม อันเป็นตัวเช่ือมเพ่ือให้
เกิดเครือข่ายรักการเรียนรู้ท่ีเข้มแข็ง เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาบริการของห้องสมุดแบบผู้รับบริการเข้ามามีส่วน
ร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงประกอบด้วยกิจกรรมย่อยต่าง ๆ ดังน้ี    
   1.1 กิจกรรมรับสมัครสมาชิกเครือข่ายรักการเรียนรู้ ได้วางเป้าหมายสมาชิกไว้ จํานวน 35 
คน และเปิดรับสมัครสมาชิกผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่ (1) สื่อสังคมออนไลน์ (2) กิจกรรมในงานเปิดโลกกิจกรรม
ประจําปีของมหาวิทยาลัย (3) เคาน์เตอร์บริการของสํานักหอสมุด และ (4) กิจกรรมงานแม่โจ้บุ๊คแฟร์ ประจําปี 
2562   

     1.2 กิจกรรมฝึกอบรมทักษะท่ีจําเป็นสําหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยการจัดสัมมนาท่ี
มีบุคลากรสํานักหอสมุดเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สมาชิกในเรื่องทักษะท่ีจําเป็นของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และ
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองผ่านการเล่นเกมเชิงสร้างสรรค์ ซ่ึงเป็นอีกบทบาทของห้องสมุดท่ีจะต้องให้
ความรู้แก่ผู้รับบริการ  

กิจกรรม เป้าหมาย หน่วยนับ ผลลัพธ ์

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมเครือข่ายรักการเรยีนรู ้    

- สร้างสมาชิกเครือข่ายรักการเรียนรู้   35 คน 40 

- ทักษะท่ีจําเป็นสําหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   82 ร้อยละความพึงพอใจ 92.80 

- กิจกรรมนําชม และแนะนําบริการของห้องสมุด  82 ร้อยละความพึงพอใจ 90.80 

- การเสนอซ้ือหนังสือเข้าห้องสมุด  82 ร้อยละความพึงพอใจ 100 

- การสร้างบริการห้องสมุดแบบผู้รับบริการมีส่วนร่วม  10 บริการท่ีได้รับการเสนอ 19 

กิจกรรมท่ี 2 การจัดการบริการตามความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

82 ร้อยละความพึงพอใจ 90.20 
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 1.3 กิจกรรมนําชมและแนะนําบริการของห้องสมุด โดยมีบรรณารักษ์ได้นําชมและแนะนํา
บริการต่าง ๆ ของห้องสมุด เพ่ือให้สมาชิกเครือข่ายรักการเรียนรู้ รู้ถึงบริการต่างๆ มีความเข้าใจในบทบาทและ
หน้าท่ีของห้องสมุด อันจะทําให้เกิดการใช้ประโยชน์จากห้องสมุดได้อย่างสูงสุด 
 1.4 กิจกรรมการเสนอซ้ือหนังสือเพ่ือการจัดซ้ือจัดหา โดยนําสมาชิกเครือข่ายรักการเรียนรู้ 
ไปเสนอซ้ือหนังสือเพ่ือการจัดซ้ือจัดหาจากร้านหนังสือ ซ่ึงทําให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการจัดซ้ือจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศเข้าห้องสมุดโดยตรง อีกท้ังยังได้ทราบถึงนโยบายในการจัดซ้ือ ระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจน
กระบวนการในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศจนถึงการนําออกให้บริการ   
 1.5 การสร้างบริการห้องสมุดแบบผู้รับบริการมีส่วนร่วม เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้สมาชิก
ได้ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น และเสนอแนวคิดบริการได้อย่างอิสระ ภายใต้หัวข้อ “บริการห้องสมุด
ท่ีไม่มีไม่ได้ เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนา” โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม จากการจัดทํากิจกรรมสรุปผลได้บริการ จํานวน 19 
บริการ ดังน้ี ห้องคาราโอเกะ ห้องดูหนัง ห้องเล่นเกม ห้องดนตรี Co-Working Space & Learning Space Audio 
Library Event Show Case Show Idea พ้ืนท่ีน่ังอ่านหนังสือ พ้ืนท่ีสําหรับจัดกิจกรรม Work Shop มุมทานข้าว 
24 ช่ัวโมง บริการ Delivery สําหรับนักศึกษา มีหนังสือหลากหลาย (การ์ตูน นิยาย นิตยสาร กีฬา) ร้านเครื่องเขียน 
เครือข่ายไร้สายความเร็วสูง (WiFi) ร้านกาแฟท่ีทันสมัย ร้านอาหาร พ้ืนท่ีน่ังเล่น นอนเล่น บริการพ้ืนท่ีน่ังอ่าน 24 
ช่ัวโมง ตู้บริการอาหารและเครื่องดื่มอัตโนมัติ 

 กิจกรรมด้านท่ี 2 การจัดการบริการตามความต้องการของผู้รับบริการ เป็นการนําผลสรุปการ
สร้างบริการห้องสมุดแบบผู้รับบริการมีส่วนร่วม นําเสนอฝ่ายบริการสารสนเทศ เพ่ือนําผลสรุปมาพิจารณาต่อยอดใน
การจัดการและพัฒนาบริการให้สอดคล้องกับความต้องการให้มากท่ีสุด โดยดําเนินการตรวจสอบและจัดแบ่งบริการ
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ บริการใหม่ท่ีห้องสมุดไม่เคยมี  และบริการท่ีต้องปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
สามารถสรุปผล ดังตารางท่ี 2   

 
ตารางท่ี 2  สรุปผลการศึกษาการสร้างบริการห้องสมดุแบบผู้รับบรกิารมีส่วนร่วม 
 

บริการ/กิจกรรม บริการท่ีได้นําเสนอจํานวน 19 บริการ 
การปรับปรุงบริการท่ีมีอยู่เดิม บริการใหม่ 

ห้องคาราโอเกะ  เสนอต่อกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
เพ่ือพิจารณาดําเนินการ โดยกําหนดเป็น 
Action Plan 5 ปี 

ห้องดูหนัง ปรับปรุงห้อง Mini Theater ช้ัน 3 
และเพ่ิมพ้ืนท่ี Movie Zone ช้ัน 2 

 

ห้องเล่นเกม  เสนอต่อกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
เพ่ือพิจารณาดําเนินการ โดยกําหนดเป็น 
Action Plan 5 ปี 
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ตารางท่ี 2  สรุปผลการศึกษาการสร้างบริการห้องสมดุแบบผู้รับบรกิารมีส่วนร่วม (ต่อ) 
 
 

บริการ/กิจกรรม                       บริการท่ีได้นําเสนอจํานวน 19 บริการ 
การปรับปรุงบริการท่ีมีอยู่เดิม บริการใหม่ 

ห้องดนตร ี  เสนอต่อกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
เพ่ือพิจารณาดําเนินการ โดยกําหนดเป็น 
Action Plan 5 ปี 

Co-Working Space 
& Learning Space  

ขยายพ้ืนท่ีให้บริการพร้อมโตะ๊ เก้าอ้ี 
และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ  

 

Audio Library  เสนอต่อกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
เพ่ือพิจารณาดําเนินการ โดยกําหนดเป็น 
Action Plan 5 ปี 

Event Show Case 
Show Idea 

 เสนอต่อกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
พิจารณากําหนดเป็น Action Plan 5 ปี 

พ้ืนท่ีน่ังอ่านหนังสือ ขยายพ้ืนท่ีให้บริการพร้อมโตะ๊ เก้าอ้ี 
และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ 
ท้ัง 3 ช้ัน 

 

พ้ืนท่ีสําหรับจัด
กิจกรรม Work Shop 

 เสนอต่อกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
พิจารณากําหนดเป็น Action Plan 5 ปี 

มุมทานข้าว 24 ช่ัวโมง  เสนอต่อกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
พิจารณากําหนดเป็น Action Plan 5 ปี 

ร้านกาแฟท่ีทันสมัย  แจ้งร้านกาแฟปรับพ้ืนท่ี โต๊ะ เก้าอ้ี 
และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ 

 

ร้านอาหาร  เสนอต่อกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
พิจารณากําหนดเป็น Action Plan 5 ปี 

พ้ืนท่ีน่ังเล่น นอนเล่น  จัดหาโต๊ะญี่ปุ่น เบาะน่ัง หมอน ปู
พรม ตกแต่งบรรยากาศให้ดูสบาย 

 

บริการพ้ืนท่ีน่ังอ่าน 24 
ช่ัวโมง 

 เสนอต่อกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
พิจารณากําหนดเป็น Action Plan 5 ปี 

ตู้บริการอาหารและ
เครื่องดื่มอัตโนมัต ิ

 เสนอต่อกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
พิจารณากําหนดเป็น Action Plan 5 ปี 

บริการ Delivery 
สําหรับนักศึกษา 

 เสนอต่อกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
พิจารณากําหนดเป็น Action Plan 5 ปี 
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ตารางท่ี 2  สรุปผลการศึกษาการสร้างบริการห้องสมดุแบบผู้รับบรกิารมีส่วนร่วม (ต่อ) 
 
 

บริการ/กิจกรรม                       บริการท่ีได้นําเสนอจํานวน 19 บริการ 
การปรับปรุงบริการท่ีมีอยู่เดิม บริการใหม่ 

มีหนังสือหลากหลาย 
(การ์ตูน นิยาย 
นิตยสาร กีฬา) 

1. ประชาสัม พัน ธ์การ เสนอ ซ้ือ
หนังสือออนไลน์ และการเสนอซ้ือ
ในงาน Maejo Book Fair 
2. แยก Collection หนังสือใหม่ 

 

ร้านเครื่องเขียน  เสนอต่อกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
พิจารณากําหนดเป็น Action Plan 5 ปี 

เครือข่ายไรส้าย
ความเร็วสูง (WiFi) 

1. เพ่ิมจุดบริการ WiFi 
2. จัดปริมาณพ้ืนท่ีน่ังให้เหมาะสม 

 

รวม 7 บริการ 12 บริการ 
 
 

  จากตารางท่ี 2 อธิบายได้ว่าการจัดการบริการตามความต้องการของผู้รับบริการ ได้นํามา
ตรวจสอบและจัดแบ่งบริการออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
  1) การปรับปรุงและพัฒนาบริการท่ีมีอยู่เดิม บริการท่ีห้องสมุดให้บริการอยู่แล้ว แต่ยังขาด
ประสิทธิภาพในการให้บริการ แต่สามารถดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาบริการได้ทันที ประกอบด้วย  
  1) พ้ืนท่ีดูหนัง (Movie Zone) ห้องสมุดมีห้องดูหนัง Mini Theater ขนาด20 ท่ีน่ัง ให้บริการ
บริเวณ ช้ัน 3 ได้มีการปรับพ้ืนท่ีและโซฟาใหม่เพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีดีให้ห้องเอ้ือต่อการชมภาพยนตร์ และปัจจุบัน
ได้มีการเพ่ิมพ้ืนท่ีดูหนัง Movie Zone ช้ัน 2 เพ่ือความสะดวกสบาย พร้อมอุปกรณ์ในการชมภาพยนตร์  
  2) การปรับพ้ืนท่ีน่ังอ่าน ห้องสมุดได้ดําเนินการย้ายคอลเลคช่ันหนังสือสิ่งพิมพ์รัฐบาลท่ีมีการ
ใช้งานน้อยนํามาให้บริการแบบช้ันปิด ทําให้มีพ้ืนท่ีน่ังอ่านมากข้ึน และนําโต๊ะ เก้าอ้ี แทรกบริเวณช้ันหนังสือด้วย 
  3) ร้านกาแฟท่ีทันสมัย ห้องสมุดดําเนินการแจ้งทางร้านกาแฟให้มีการปรับพ้ืนท่ี และสิ่ง
อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้มีท่ีน่ังสบาย เพ่ิมเมนูเครื่องดื่ม และขนมในร้านให้มากข้ึน  
  4) พ้ืนท่ีน่ังเล่น นอนเล่น ห้องสมุดได้ดําเนินการเพ่ิมพ้ืนสําหรับน่ังเล่น นอนเล่น และสามารถ
น่ังอ่านหนังสือ โดยได้มีการปูพรม จัดหาโต๊ะญี่ปุ่น เบาะน่ัง พร้อมหมอน และตกแต่งสร้างบรรยากาศให้ดูสบาย ๆ  
  5) เครือข่ายไร้สายความเร็วสูง (WiFi) ห้องสมุดได้ดําเนินการขอเพ่ิมจุดสัญญาณเครือข่ายไร้
สายความเร็วสูงภายในอาคารห้องสมุด และปรับพ้ืนท่ีน่ังอ่านให้เหมาะสมกับจุดบริการเครือข่ายไร้สาย 
  6) หนังสือหลากหลาย เช่น การ์ตูน นิยาย นิตยสาร กีฬา ห้องสมุดได้นําสมาชิกเครือข่ายรัก
การเรียนรู้ ไปเลือกซ้ือหนังสือท่ีร้านหนังสือด้วยตนเอง โดยเลือกซ้ือตามระเบียบการจัดซ้ือจัดหาของสํานักหอสมุด 
  7) Co-Working Space & Learning Space ห้องสมุดได้ดําเนินการรื้อพ้ืนท่ีห้องประชุม  
ช้ัน 1 ไปยังช้ัน 3 เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ี ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และเอ้ือต่อการทํางานร่วมกัน พร้อมอุปกรณ์เพ่ืออํานวยความ
สะดวก 



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

 

 

 

  2) บริการใหม่  บริการท่ีห้องสมุดไม่เคยมีให้บริการมาก่อน และยังไม่สามารถดําเนินการได้ทันที 
ด้วยเหตุปัจจัยภายนอก โดยได้นําบริการใหม่น้ีเสนอต่อกรรมการบริหารสํานักหอสมุดเพ่ือพิจารณาจํานวน 12 
บริการ (ตามตารางท่ี 2) และกรรมการบริหารฯ ได้กําหนดเป็น Action Plan 5 ปี ไว้เพ่ือดําเนินการต่อไป 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน ์

 สรุปผลจากการจัดกิจกรรม สามารถสรุปผลไดด้ังน้ี 
  กิจกรรมด้านท่ี 1 กิจกรรมสร้างเครือข่ายรักการเรียนรู้  

  1.1 สร้างสมาชิกเครือข่ายรักการเรียนรู้ โดยการเปิดรับสมัครสมาชิกจากทุกประเภทสมาชิก 
วางเป้าหมายไว้จํานวน 35 คน มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกท้ังสิ้น 40 คน คิดเป็นร้อยละ 
114 

                1.2 กิจกรรมฝึกอบรมทักษะท่ีจําเป็นสําหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 วางเป้าหมาย

กิจกรรม ร้อยละ 82 ของความพึงพอใจ โดยมีความพึงพอใจในกิจกรรมโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  
=4.64)  
 1.3 กิจกรรมนําชม และแนะนําบริการของห้องสมุด ได้วางเป้าหมายกิจกรรม ร้อยละ 82 

ของความพึงพอใจ โดยมีความพึงพอใจในกิจกรรมโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.54) 
 1.4 กิจกรรมการเสนอซ้ือหนังสือเข้าห้องสมุด ได้วางเป้าหมายกิจกรรม ร้อยละ 82 ของ

ความพึงพอใจ โดยมีความพึงพอใจในกิจกรรมโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 5.00)  
 1.5 กิจกรรมการสร้างบริการห้องสมุดแบบผู้รับบริการมีส่วนร่วม วางเป้าหมายกิจกรรม 

จํานวน 10 บริการ พบว่าเกินเป้าหมาย โดยได้รับการเสนอเพ่ือการพัฒนาบริการห้องสมุด จํานวน 19 บริการ 
  กิจกรรมด้านท่ี 2 การจัดการบริการตามความต้องการของผู้รับบริการ หลังจากท่ีมีปรับปรุง

และพัฒนาบริการ ได้มีการประเมินความพึงพอใจ สรุปผลการประเมินได้ดังน้ี วางเป้าหมายกิจกรรม ร้อยละ 82 

ของความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจในกิจกรรมโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.51) ดังตารางท่ี 3  
 

ตารางท่ี 3 แสดงความพึงพอใจต่อการจัดการบริการตามความต้องการของผู้รับบริการ 
  

บริการ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
ร้านกาแฟท่ีทันสมัย 4.68 ระดับมากท่ีสุด 

พ้ืนท่ีดูหนัง (Movie Zone) 4.58 ระดับมากท่ีสุด 

การปรับพ้ืนท่ีน่ังอ่าน 4.51 ระดับมากท่ีสุด 

เครือข่ายไรส้ายความเร็วสูง (WiFi) 4.50 ระดับมากท่ีสุด 

หนังสือควรมีความหลากหลาย 4.49 ระดับมาก 

พ้ืนท่ีน่ังเล่น 4.44 ระดับมาก 

Co-Working Space & Learning Space 4.39 ระดับมาก 

รวม  4.51 ระดับมากท่ีสุด 
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  อภิปรายผล 
  จากการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาบริการแบบมีส่วนร่วมผ่านเครือข่ายรักการเรียนรู้ เป็น
กิจกรรมเปิดรับสมัครสมาชิกท่ีเป็นผู้รับบริการ เพ่ือสร้างเป็นเครือข่ายรักการเรียนรู้ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีแนวคิดร่วมกันใน
การสร้างสรรค์บริการ ทําให้ห้องสมุดได้แนวคิดการพัฒนาบริการแบบผู้รับบริการมีส่วนร่วม เกิดการพัฒนาบริการท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ และสามารถอภิปรายผลเป็นกิจกรรม ได้ดังน้ี 

 กิจกรรมการสร้างสมาชิกเครือข่ายรักการเรียนรู้   ได้วางเป้าหมายจํานวนสมาชิกไว้ จํานวน 35 
คน พบว่ามีผู้เข้าร่วมเครือข่ายสูงกว่าเป้า จํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 114 เน่ืองด้วยมีช่องทางหลากหลายในการ
รับสมัคร และมีการให้สิทธิพิเศษแก่สมาชิก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิทยงค์ รุ่งสมบูรณ์ และญาดา ชวาลกุล 
(2560, น. 127-142) ท่ีพบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการออกแบบโดยผู้ใช้สูงอายุมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม การส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม บทบาทของผู้มีส่วนร่วม ประเภทของกิจกรรมใน
การมีส่วนร่วม  ท้ังน้ีในการจัดกิจกรรม เพ่ือเปิดให้สมาชิกได้ร่วมทํากิจกรรมร่วมกันได้อย่างพร้อมเพรียง และทํา
กิจกรรมได้อย่างอิสระจึงได้กําหนดวันจัดกิจกรรมท่ีไม่มีการเรียนการสอน ซ่ึงจะไม่กระทบกับการเรียนใด ๆ ของ
สมาชิก ทําให้สมาชิกสามารถเข้าร่วมทํากิจกรรมร่วมกันได้สะดวกด้านเวลามากข้ึน จากการเปิดรับสมัครสมาชิก
เครือข่ายรักการเรียนรู้ท่ีมีผู้สนใจในกิจกรรมเกินเป้าหมายน้ัน ห้องสมุดจึงเห็นความสําคัญและได้วางแผนการพัฒนา
เครือข่ายให้ขยายออกไปในวงกว้างและเสริมสร้างกิจกรรมเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไป 
  กิจกรรมการเสนอซ้ือหนังสือเข้าห้องสมุด สมาชิกในเครือข่ายมีความพึงพอใจในกิจกรรมโดยรวม

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 5.00) เน่ืองจากสมาชิกเครือข่ายรักการเรียนรู้ได้เป็นตัวแทนของเพ่ือนในสาขา 
และเป็นผู้ท่ีมีโอกาสในการเสนอซ้ือหนังสือเข้าห้องสมุดด้วยตนเอง ทําให้ได้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการ นอกจากน้ียังทําให้เกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมในการเสนอซ้ือหนังสือท่ีร้านหนังสือโดยตรง 
จึงเกิดความพึงพอใจในกิจกรรมน้ี    

 กิจกรรมการสร้างบริการห้องสมุดแบบผู้รับบริการมีส่วนร่วม ได้วางเป้าหมายกิจกรรม จํานวน 
10 บริการ แต่จากการจัดกิจกรรมพบว่าเกินเป้าหมาย โดยได้รับการเสนอบริการเพ่ือการพัฒนา จํานวน 19 บริการ 
คิดเป็นร้อยละ 190 โดยแบ่งออกตามลักษณะการนําไปจัดการได้ 2 ประเภท คือ (1) บริการท่ีต้องปรับปรุงและ
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพ เป็นบริการท่ีห้องสมุดสามารถนําไปจัดการเพ่ือการพัฒนาบริการได้ทันที จํานวน 7 บริการ 
ประกอบด้วย ร้านกาแฟท่ีทันสมัย พ้ืนท่ีดูหนัง (Movie Zone) การปรับพ้ืนท่ีน่ังอ่าน เครือข่ายไร้สายความเร็วสูง 
(WiFi) หนังสือควรมีความหลากหลาย พ้ืนท่ีน่ังเล่น Co-Working Space & Learning Space สมาชิกในเครือข่ายมี

ความพึงพอใจในกิจกรรมโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.51) ระดับมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นบริการท่ี
นําเสนอโดยผู้รับบริการ และได้นํามาจัดการพัฒนาบริการตามความต้องการของผู้รับบริการ แสดงถึงความสนใจและ
ใส่ใจต่อผู้รับบริการ นอกจากน้ียังสอดคล้องกับหลักการบริหารราชการและการให้บริการขององค์กรภาครัฐโดยมี
ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง คือการให้บริการตามความต้องการและเง่ือนไขเฉพาะของกลุ่มผู้รับบริการ และส่งเสริม
สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐได้ประยุกต์ใช้แนวคิดและเทคนิควิธีการปฏิบัติงานและการให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ 
ท่ีจะนําไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของการบริการและสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี ท่ีน่าประทับใจ สามารถนําไปสู่การ
ปรับปรุงคุณภาพของการบริการและทําให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ, 2551, น. 64) และ (2) บริการใหม่ท่ีห้องสมุดไม่เคยมี  เป็นบริการท่ียังไม่สามารถดําเนินการได้ทันที อัน
เน่ืองมาจากปัจจัยภายนอก จํานวน 12 บริการ ได้แก่ ห้องคาราโอเกะ ห้องเล่นเกม ห้องดนตรี Audio Library 
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Event Show Case Show Idea พ้ืนท่ีสําหรับจัดกิจกรรม Work Shop มุมทานข้าว 24 ช่ัวโมง ร้านอาหาร บริการ
พ้ืนท่ีน่ังอ่าน 24 ช่ัวโมง ตู้บริการอาหารและเครื่องดื่มอัตโนมัติ บริการ Delivery สําหรับนักศึกษา ร้านเครื่องเขียน 
แต่ท้ังน้ีเน่ืองจากบริการต่าง ๆ เป็นบริการท่ีตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ จึงได้นําบริการดังกล่าวนําเสนอต่อ
กรรมการบริหารสํานักหอสมุดเพ่ือพิจารณาดําเนินการ โดยกําหนดเป็น Action Plan 5 ปี   
  ข้อเสนอแนะ  
   1. ควรมีการขยายขอบเขตสมาชิกเครือข่ายรักการเรียนรู้ไปยังชุมชนอ่ืน ๆ ให้กว้างขวางมากข้ึน 
เช่น ชุมชนกลุ่มนักวิจัย ชุมชนเครือข่ายห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิด การเรียนรู้ร่วมกัน ซ่ึงจะทําให้เกิดการพัฒนาท้ังตัวบุคคลและพัฒนาองค์กรต่อไป 

 2) ควรมีการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ท่ีครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในการนําไปพัฒนาบริการได้อย่างตรงประเด็น  
  3) ในการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการบริการตามความต้องการของผู้รับบริการควรมี
การประเมินก่อนและหลัง เพ่ือให้เห็นภาพถึงการพัฒนาการจัดบริการได้อย่างชัดเจน 
  การนําไปใช้ประโยชน ์
  บริการท่ีนําเสนอข้างต้นเป็นบริการท่ีมาจากความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการท่ีมีความสนใจใน
ห้องสมุดและเป็นกลุ่มรักการเรียนรู้ สามารถนําไปใช้ประโยชน์หรือเป็นแนวทางในการจัดบริการให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ เป็นการกระตุ้นให้ผู้รับบริการมีความสนใจ รักในห้องสมุด และรักการเรียนรู้ ก่อให้เกิด
การขยายเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ท่ีกว้างขวางมากยิ่งข้ึน  
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บทคัดย่อ  
           สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้พัฒนาระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบสถานะการ
จัดซ้ือหนังสือออนไลน์  เพ่ือเพ่ิมช่องทางการให้บริการแจ้งผลการจัดซ้ือหนังสือให้อาจารย์ได้รับทราบอย่างสะดวก
และรวดเร็ว โดยสามารถตรวจสอบผลการจัดหาหนังสือ ตั้งแต่กระบวนการพิจารณาจัดซ้ือจนถึงข้ันตอนการออก
ให้บริการ นอกจากน้ีระบบยังช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ ด้วยการส่งบันทึกข้อความแจ้งผลการจัดหาในรูปแบบ
ของไฟล์ PDF ไปยังระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc) ท่ีมีการใช้งานในมหาวิทยาลัย ท้ังน้ี ห้องสมุดได้มีการใช้
งานระบบตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 ซ่ึงผลการใช้งานระบบ พบว่า อาจารย์ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.35 และในส่วนของบรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงานสามารถลดข้ันตอนการดําเนินงาน ลด
ระยะเวลาในการออกเอกสารบันทึกข้อความเพ่ือให้อาจารย์ได้รับเอกสารเร็วข้ึน โดยเฉลี่ยจาก 2-3 วันทําการ เป็น
ภายใน 4 ช่ัวโมง และลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการใช้กระดาษในการส่งบันทึกข้อความให้อาจารย์ท้ังหมด 4 ครั้ง คือ 
ข้ันตอนการรอพิจารณาข้อมูล การดําเนินการสั่งซ้ือ เตรียมออกให้บริการ และพร้อมให้บริการ รวมถึงการทํารายงาน
สรุปผลภาพรวมประจําปีงบประมาณ  

 
คําสําคัญ: การจัดซ้ือหนังสือ, การแจ้งผลการซ้ือหนังสือ, สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
ABSTRACT  
 Thaksin University Library has developed “The Online Service System of Book 
Acquisition Notification and Status Checking” for lecturers and librarians. The system allows the 
lecturers to be notified and to check the status of book acquisition, requested by the lecturers, 
from the purchasing process to the service providing process. Consequently, the system reduces 
paper usage by sending the acquisition results, as in PDF format, to electronics document system 
(e-Doc) of Thaksin University. Thaksin University Library has delivered this system service since 
March 2019. As a result, the overall satisfaction score is at high level that the average score is 4.35 
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Moreover, the new processes operated by the librarians can reduce total service time from 2 - 3 
working days to within 4 hours. Hence, the librarians can receive the book acquisition results via e-
Doc faster. In addition, the system supports green library according to paper consumption reduction 
from sending paper-based documents to the lecturers through 4 main processes: requested book 
consideration, book acquisition, service delivery preparation and summary and annual expenditure 
report. 

 
Keyword: Book Acquisition, Acquisition Notification, Thaksin University Library 

 
บทนํา 
 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีหลักในการสนับสนุนการเรียนรู้ 
รวมท้ังให้บริการด้านการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า และการวิจัย โดยเน้นการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศท่ี
ตรงตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและครอบคลุมทุกสาขาวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณ ซ่ึงการดําเนินงาน
จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นงานท่ีสําคัญงานหน่ึงของสํานักหอสมุด โดยมีหน้าท่ีหลักในการคัดเลือก 
และจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ท้ังอาจารย์ บุคลากร และนิสิต รวมถึงสอดคล้อง
กับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและนโยบายของสํานักหอสมุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากร
สารสนเทศประเภทหนังสือท่ีเป็นทรัพยากรหลักของสํานักหอสมุด ซ่ึงส่วนใหญ่จะใช้วิธีการจัดหาโดยการจัดซ้ือ 
ดังน้ัน ข้ันตอนก่อนได้มาซ่ึงหนังสือท่ีให้บริการจึงมีความสําคัญไม่น้อย เน่ืองจากบรรณารักษ์จะต้องติดต่อกับ
ผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะอาจารย์ ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดในการเสนอแนะหนังสือเข้าห้องสมุด ดังน้ัน บรรณารักษ์
งานจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ จึงควรตระหนักถึงความจําเป็นท่ีจะต้องได้รับคําแนะนําและความร่วมมือ
จากอาจารย์ในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือในแต่ละสาขาวิชา เพ่ือให้ได้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้บริการมากท่ีสุด พร้อมท้ังการอํานวยความสะดวกในการแจ้งผลการดําเนินการจัดหาให้อาจารย์รับทราบเป็น
ระยะ เน่ืองด้วยความต้องการของอาจารย์ท่ีต้องการติดตามผลการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศว่าดําเนินการไปถึง
ข้ันตอนใดแล้ว ซ่ึงการดําเนินการท่ีผ่านมา บรรณารักษ์จะแจ้งผลการจัดหาผ่านบันทึกข้อความและอีเมล รวมถึง
อาจารย์แต่ละท่าน สามารถตรวจสอบสถานะการจัดซ้ือหนังสือผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้ด้วยตนเอง  โดยการ
ใส่รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน แต่ยังพบว่าอาจารย์หลายท่านไม่สามารถจํารหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของตนเองได้ อีกท้ังยังไม่
สามารถดูรายการหนังสือท่ีอาจารย์ท่านอ่ืนเสนอแนะได้    
 ด้วยเหตุน้ี สํานักหอสมุด จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องปรับปรุงกระบวนการทํางาน โดยจะต้องทํา
การรวบรวมรายช่ือหนังสือท่ีมีอาจารย์เสนอแนะไว้ท้ังหมดแบบออนไลน์ และเพ่ิมช่องทางของการให้บริการ
นอกเหนือจากการแจ้งผลการจัดหาผ่านทางบันทึกข้อความ และผ่านทางอีเมล โดยการพัฒนาระบบบริการแจ้งกลับ
และตรวจสอบสถานะการจัดซ้ือหนังสือออนไลน์ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบผลการจัดหา ตั้งแต่
กระบวนการพิจารณาจัดซ้ือจนถึงข้ันตอนการออกให้บริการ เปรียบลักษณะคล้ายกับการติดตามการส่งสินค้าของ
ภาคธุรกิจ เพ่ือให้ลูกค้าสามารถติดตามได้แบบออนไลน์ โดยใช้ระบบติดตาม (Tracking System) เพ่ือใช้สําหรับ
ติดตามกระบวนการทํางาน ทําให้สามารถทราบได้ว่าผลลัพธ์ในข้ันต่าง ๆ เป็นอย่างไร มีการดําเนินไปถึงส่วนใด 
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รวมถึงสามารถดูรายละเอียดลําดับในการดําเนินการ นอกจากน้ันข้อมูลท่ีได้ยังสามารถนําไปใช้ประเมินระยะเวลาท่ี
จะดําเนินการต่อไป รวมถึงผลลัพธ์ท่ีจะเป็นไปได้ในข้ันต่อ ๆ ไปอีกด้วย (Longdo Dict, ม.ป.ป.)  
 นอกจากน้ี ในการแจ้งผลการจัดหาผ่านทางบันทึกข้อความ และการส่งรายงานสรุปผลภาพรวม
ประจําปีงบประมาณให้อาจารย์ จากเดิมท่ีส่งในรูปแบบของกระดาษ จึงได้นําระบบน้ีเข้ามาเพ่ือปรับเปลี่ยนมาเป็น
รูปแบบไฟล์ PDF ท่ีสามารถส่งข้อมูลให้อาจารย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็นการนําระบบลีน (Lean) มาช่วยในการ
ปรับปรุงการให้บริการ โดยเฉพาะในด้านการกําจัดความสูญเปล่า และการลดช่วงเวลาต่าง ๆ ให้รวดเร็วโดยใช้เวลา
น้อยท่ีสุด (สิริพงศ์ จึงถาวรรณ, 2560, น. 18-19) เพ่ือให้อาจารย์ได้รับข้อมูลท่ีรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการได้รับ
เอกสาร และลดปริมาณการใช้กระดาษ เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานอีกด้วย  
  
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่อาจารย์สามารถตรวจสอบสถานะการสั่งซ้ือหนังสือด้วยระบบ  
 ออนไลน์ 

2. เพ่ือลดปริมาณกระดาษ และประหยัดพลังงาน 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 ข้ันตอนและวิธีการดําเนินการของระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบสถานะการจัดซ้ือหนังสือออนไลน์ 
 
 จากภาพท่ี 1 แสดงข้ันตอนและวิธีการดําเนินการของระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบ
สถานะการจัดซ้ือหนังสือออนไลน์  โดยมีข้ันตอนท่ีสําคัญ ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1) กลุ่มผู้ใช้ 

4.2) บรรณารักษ์

ผู้ปฏิบัติงาน 

 

 

 

1.1) ด้านความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 
      - แบบสัมภาษณ ์
      - แบบสอบถาม 
1.2 ศึกษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ   
      - พฤติกรรมผู้ใช้ 

      - ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

1. การศึกษาข้อมูล 
 

 

 

2.1) เปรียบเทียบข้ันตอน
เดิมและข้ันตอนใหม ่
2.2 ปรับปรุงกระบวนการ
ระบบใหม่ โดยวิธีการ KM 
 

2. การวิเคราะห์และพัฒนา 
 

 

 

3.1) ระบบบริการแจ้งกลับ

และตรวจสอบสถานะการ

จัดซ้ือหนังสือออนไลน์  

3. การนําไปใช้ประโยชน์ 
 

4. วิเคราะห์และประเมินผล 
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 1) ขั้นตอนการศึกษาข้อมูล  มีการศึกษาข้อมูลสําคัญ 2 ด้าน คือ 1.1) ความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย 2 วิธี คือ การสัมภาษณ์กลุ่มตัวแทนอาจารย์แต่ละคณะ และการสุ่มแจกแบบสอบถาม
อาจารย์ 1.2) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยด้านพฤติกรรมผู้ใช้ท่ีเปลี่ยนแปลง และด้านความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   
 2) การวิเคราะห์และพัฒนา มี 2 ข้ันตอน ดังรายละเอียดต่อไปน้ี  
 
ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบข้ันตอนเดิมและข้ันตอนใหม่ของระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบสถานะการจัดซ้ือ 
             หนังสือออนไลน์ 
 

วิธีการแจ้งผล (เดิม) วิธีการแจ้งผล (ใหม่) 
1. การแจ้งผลการจัดหาหนังสือทางอีเมล   1. การแจ้งผลการจัดหาหนังสือผ่านระบบ

ออนไลน์  

2.การแจ้งผลการ จัดหาหนังสือทางบันทึก
ข้อความ (กระดาษ) 

2. การแจ้งผลการจัดหาหนังสือทางบันทึก
ข้อความในรูปแบบไฟล์ PDF เพ่ือเช่ือมต่อกับ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc) ของ
มหาวิทยาลัย 

3. รายงานสรุปผลประจําปีงบประมาณ โดย
รวบรวมรายช่ือของอาจารย์ท่ีเสนอแนะจากไฟล์ 
Excel และส่งให้อาจารย์ในรูปแบบกระดาษ 

3. รายงานสรุปผลประจําปีงบประมาณ โดยดึง
ข้อมูลจากระบบบริการแจ้งกลับฯ และส่งให้
อาจารย์ทางอีเมลในรูปแบบไฟล์ PDF 
 

   
  2.1) การวิเคราะห์และทบทวนกระบวนการเดิม โดยกระบวนการเดิมมีการแจ้งผลการจัดหา
หนังสือทางอีเมลและทางบันทึกข้อความ (กระดาษ) รวมท้ังการแจ้งรายงานสรุปผลประจําปีงบประมาณ  โดยจะต้อง
รวบรวมรายช่ือของอาจารย์ท่ีเสนอแนะจากไฟล์ Excel ซ่ึงค่อนข้างใช้เวลานาน หลังจากน้ันดําเนินการจัดส่งให้
อาจารย์ในรูปแบบกระดาษ ส่งผลให้เกิดปัญหาความล่าช้า และการสิ้นเปลืองกระดาษ  
   2.2) การปรับปรุงกระบวนการระบบใหม่ ผลจากการวิเคราะห์กระบวนการเดิม ได้นํามาสู่
การปรึกษาหารือของบรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงานและนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการ KM สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดของระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบสถานะการจัดซ้ือหนังสือ
ออนไลน์ แสดงดังรูป 
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ภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดของระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบสถานะการจัดซ้ือหนังสือออนไลน์  
 
 จากภาพท่ีแสดงกรอบแนวคิดของระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบสถานะการจัดซ้ือหนังสือ
ออนไลน์  ซ่ึงประกอบด้วย 4 ส่วนท่ีสําคัญ คือ 2.2.1) บรรณารักษ์งานจัดหา ทําหน้าท่ีใส่ข้อมูลรายช่ือหนังสือท่ี
อาจารย์เสนอแนะลงในระบบ และเปลี่ยนสถานะเพ่ือแจ้งผลการจัดหาให้อาจารย์ทราบ 2.2.2) อาจารย์ คือ ผู้
เสนอแนะหนังสือและผู้ใช้งานในตัวระบบในการตรวจสอบสถานะ 2.2.3) ระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบ
สถานะการจัดซ้ือหนังสือออนไลน์ คือ ระบบท่ีบรรณารักษ์งานจัดหาและอาจารย์ใช้งานเก่ียวกับการแจ้งผลการจัดหา
หนังสือ และ 2.2.4) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Doc) คือ ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ใช้สําหรับ
เจ้าหน้าท่ีในการแจ้งผลการจัดหาท่ีได้รับจากตัวระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบสถานะการจัดซ้ือหนังสือ
ออนไลน์ เพ่ือแจ้งผ่านระบบ e-Doc ให้กับอาจารย์   
 ระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบสถานะการจัดซ้ือหนังสือออนไลน์  ได้รับการพัฒนาโดยใช้
ภาษา PHP และ JQuery รวมถึงระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL หลังจากพัฒนาระบบแล้วเสร็จ ได้มีการทดลองใช้
งานระบบ และปรับปรุงระบบให้เหมาะกับการปฏิบัติงาน สามารถเปิดใช้งานระบบจริงเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 
 3) การนําระบบไปใช้ ประกอบด้วยส่วนท่ีเก่ียวข้อง 4 ส่วน คือ บรรณารักษ์งานจัดหา อาจารย์ 
ระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบสถานะการจัดซ้ือหนังสือออนไลน์ และระบบ e-Doc โดยมีระบบข้ันตอนหลัก
ของการดําเนินงาน ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Doc) 

ระบบบริการแจ้งกลับ

และตรวจสอบสถานะการ

จัดซ้ือหนังสือออนไลน์  

อาจารย ์ บรรณารักษ์ 

ฐานข้อมูลของการ
จัดหาหนังสือ 
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ภาพท่ี 3 ข้ันตอนการใช้งานระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบสถานะการจัดซ้ือหนังสือออนไลน์ 

 
 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เริ่มใช้ระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบสถานะการ
จัดซ้ือหนังสือออนไลน์  ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 โดยมีข้ันตอนการใช้งานระบบ แสดงดังแผนภาพท่ี 3 

 3.1)  บรรณารักษ์จัดเตรียมข้อมูลและคีย์ข้อมูลรายช่ืออาจารย์ รายการหนังสือท่ีอาจารย์ 
เสนอแนะลงในระบบ พร้อมท้ังเลือกสถานะของหนังสือแต่ละรายการ โดยเมื่อมีความคืบหน้าในการจัดซ้ือหนังสือ 
(จัดซ้ือหนังสือผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ) บรรณารักษ์ก็จะเปลี่ยนสถานะของหนังสือ ซ่ึงมี 5 สถานะ คือ รอ
พิจารณา ดําเนินการจัดซ้ือ เตรียมออกให้บริการ พร้อมให้บริการ และไม่จัดซ้ือ ซ่ึงบรรณารักษ์จะเลือกระบุเหตุผล 4 
ข้อ ในการท่ีไม่จัดซ้ือ คือ ส่งให้อาจารย์พิจารณาจัดซ้ือในปีถัดไป ไม่มีจําหน่าย รายการเสนอซํ้า และมีให้บริการแล้ว 

อาจารย์ บรรณารักษ์งานจัดหา ระบบบริการแจ้งกลับฯ e-Doc 

1) ใส่ข้อมูล
อาจารย์และ 
รายข่ือหนังสือ
ท่ีเสนอแนะ 

3) ตรวจสอบสถานะการจัดซ้ือ 5 สถานะ 

2) ส่งบันทึก
ข้อความ
แจ้งผลการ
จัดหา 
 

4) รับทราบผลการจัดซ้ือ  

5) เรียกดู
รายงาน
สรุปผล 
ประจําปี
งบประมาณ 

6) แจ้งรายงาน
สรุปผล
ประจําปี
งบประมาณ 
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ภาพท่ี 4 การใส่ข้อมูลลงในระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบสถานะการจัดซ้ือหนังสือออนไลน์ และการแสดงผล 
           สถานะของการจัดหาหนังสือ 
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  3.2) จัดทําและส่งบันทึกข้อความแจ้งสถานะการจัดซ้ือหนังสือให้อาจารย์ทราบในแต่ละ 
ข้ันตอน โดยบรรณารักษ์เลือกรายช่ืออาจารย์แต่ละท่าน แล้วระบบก็จะแสดงรายช่ือหนังสือท้ังหมดท่ีอาจารย์
เสนอแนะ จากน้ันบันทึกไฟล์ “บันทึกข้อความ” ในรูปแบบ PDF (แสดงดังรูปท่ี 5) เพ่ือส่งต่อให้เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ดําเนินการส่งในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc) ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์แต่ละท่านเปิดดูบันทึก
ข้อความดังกล่าวผ่านระบบ e-Doc ซ่ึงจะช่วยประหยัดกระดาษและค่าใช้จ่ายด้วย 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 5 บันทึกข้อความ 
 
  3.3) เรียกดูสรุปรายงานการเสนอแนะหนังสือประจําปีงบประมาณเพ่ือส่งสรุปรายช่ือ 
หนังสือท่ีเสนอแนะท้ังหมดในแต่ละปีงบประมาณให้อาจารย์ทราบ โดยสามารถพิมพ์เป็นกระดาษแล้วส่งแนบพร้อม
กับบันทึกข้อความปะหน้า หรือสามารถส่งเป็นไฟล์ทางอีเมลให้อาจารย์แต่ละท่านได้ 
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ภาพท่ี 6 รายงานสรุปผลประจําปีงบประมาณ 
 
 4) วิเคราะห์และประเมินผล บรรณารักษ์แจ้งประชาสัมพันธ์การใช้ระบบให้อาจารย์ทราบ และ
ประเมินผลความพึงพอใจในการใช้งาน โดยสํานักหอสมุด ได้รับข้อมูลการเสนอแนะรายช่ือจากอาจารย์ 98 คน ใน
การเสนอแนะรายช่ือหนังสือ มีจํานวนท้ังสิ้น 531 รายการ ในปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 ถึง
เดือนกันยายน 2562 โดยได้ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ทดลองใช้งานระบบ และทําการประเมินความพึงพอใจในการ
ใช้งาน ซ่ึงผลการประเมินจากอาจารย์ผู้ใช้งาน จํานวน 52 คน พบว่า มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.35 โดยอาจารย์สามารถตรวจสอบสถานะการสั่งซ้ือได้ในทุกเวลา สถานท่ี และทุกอุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตได้ (ทิพวรรณ สุขรวย และจิตราภรณ์ ชัยมณี, 2561, น. 166)   
 ในส่วนของบรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงาน ในการนําระบบมาใช้เพ่ือแจ้งสถานะการจัดซ้ือในแต่ละ 
ข้ันตอนของการแจ้งผลการดําเนินงาน ท้ังหมด 4 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนการได้รับรายช่ือ  ข้ันตอนการดําเนินการสั่งซ้ือ 
ข้ันตอนการเตรียมออกให้บริการ และข้ันตอนพร้อมให้บริการ รวมท้ังการรายงานสรุปผลภาพรวมประจําปี
งบประมาณ สามารถลดข้ันตอนการดําเนินงาน และลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการดําเนินการ ดังน้ี 
  4.1) กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม  ราคา 0.25 บาท/แผ่น เมื่อส่งบันทึกข้อความให้อาจารย์
ท้ังหมด 98 คน ๆ ละ 4 ครั้ง (4 ข้ันตอน) จะต้องใช้กระดาษ A4 392 แผ่น และเมื่อส่งรายงานสรุปผลภาพรวม
ประจําปีงบประมาณ 1 ครั้ง ท้ังหมด 98 คน จะต้องใช้กระดาษ A4 อีก 98 แผ่น รวมท่ีจะต้องใช้กระดาษ A4 ท้ังสิ้น 
จํานวน 490 แผ่น คิดเป็นเงิน 122.50 บาท 
  4.2) ลดระยะเวลาในการออกเอกสารบันทึกข้อความเพ่ือให้ผู้รับ (อาจารย์) ได้รับ 
เอกสารได้เร็วข้ึน โดยเฉลี่ยจาก 2-3 วันทําการ เป็นภายใน 4 ช่ัวโมง 
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน ์
 สรุปผล 
 จากการท่ีสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้นําระบบบริการแจ้งกลับฯ มาใช้เพ่ืออํานวย
ความสะดวกให้กับอาจารย์ ส่งผลให้อาจารย์มีความพึงพอใจมากข้ึน ได้รับความสะดวกมากข้ึน เพราะมีช่องทางใน
การรับทราบข้อมูลเพ่ิมข้ึน สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้ และสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้ท่ีต้องการใช้บริการท่ี
อํานวยความสะดวกมากข้ึน โดยใช้เวลาท่ีน้อยลง รวมไปถึงมุมมองของบรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงาน ท่ีได้มีการปรับปรุง
กระบวนการทําให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากข้ึน 
 อภิปรายผล 
  ระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบสถานะการจัดซ้ือหนังสือออนไลน์ ช่วยลดค่าใช้จ่ายและ
ข้ันตอนการดําเนินงาน ซ่ึงอํานวยความสะดวกผู้ใช้บริการ (อาจารย์) และผู้ปฏิบัติงาน ระบบบริการแจ้งกลับฯ 
สามารถรองรับการใช้งานได้ในทุกอุปกรณ์ ท้ังคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค และโทรศัพท์มือถือ ทําให้มีการพัฒนาช่อง
ทางการแจ้งกลับให้กับผู้ใช้ได้มากข้ึน นอกจากน้ี ยังสามารถนําระบบบริการแจ้งกลับฯ มาบูรณาการกับระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc) ซ่ึงอาจารย์ทุกท่านจะต้องมีการใช้งานอยู่แล้ว ทําให้การส่งต่อข้อมูลเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว จึงนับว่าเป็นการแจ้งผลการจัดหาหนังสือในช่องทางท่ีเป็นทางการ เมื่อพิจารณาในบริบทของผู้ใช้บริการและ
ผู้ปฏิบัติ ระบบบริการแจ้งกลับฯ ช่วยให้เกิดประโยชน์อ่ืน ดังต่อไปน้ี 
 1) ด้านผู้ใช้บริการ ระบบน้ีเป็นอีกช่องทางหน่ึงของการประชาสัมพันธ์การแจ้งผลการจัดซ้ือ
หนังสือ นอกเหนือจากเดิมท่ีมีการแจ้งผลผ่านทางอีเมล และทางบันทึกข้อความ (กระดาษ) ระบบน้ีช่วยให้อาจารย์
สามารถตรวจสอบสถานะการจัดซ้ือหนังสือได้ด้วยตนเองว่าอยู่ในกระบวนการข้ันตอนใด รวมท้ังอาจารย์แต่ละท่าน
สามารถทราบรายช่ือหนังสือท่ีอาจารย์ท่านอ่ืน ๆ เสนอแนะด้วย ช่วยลดการเสนอแนะหนังสือซํ้าซ้อน 
 2. ด้านผู้ปฏิบัติงาน มีระบบและเครื่องมือท่ีช่วยอํานวยความสะดวกในการจัดทําบันทึกข้อความ
การแจ้งสถานะการจัดซ้ือหนังสือ และจัดทําสรุปรายงานผลการจัดซ้ือหนังสือประจําปีงบประมาณ ทําให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็วข้ึน และประหยัดทรัพยากร (กระดาษ) มากข้ึน นอกจากน้ี มีการจัดเก็บข้อมูล
ส่วนตัวของอาจารย์ เช่น อีเมลมหาวิทยาลัย อีเมลส่วนตัว เบอร์โทรศัพท์ภายในและส่วนตัว ทําให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหา
ข้อมูลได้อย่างสะดวก และรวดเร็วมากข้ึน รวมท้ังยังใช้เป็นข้อมูลสําหรับดําเนินการอ่ืน ๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ 
 ข้อเสนอแนะ  
 ในการดําเนินการข้ันต่อไป ควรปรับปรุงกระบวนการในส่วนของการแจ้งข้อมูล โดยเปิดสิทธ์ิให้
ร้านหนังสือท่ีอาจารย์ได้คัดเลือกจาก Book Fair และอาจารย์ท่ีต้องการเสนอแนะหนังสือ (นอกเหนือจาก Book 
Fair) สามารถใส่ข้อมูลรายการหนังสือท่ีต้องการสั่งซ้ือในระบบโดยตรง เพ่ือความรวดเร็วและประหยัดเวลาในการ
ปฏิบัติงานของบรรณารักษ์ นอกจากน้ีในส่วนของการแจ้งผลกลับหาอาจารย์ อาจเพ่ิมให้มีการแจ้งเตือนผ่านอีเมล 
 การนําไปใช้ประโยชน์  
 ระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบสถานะการจัดซ้ือหนังสือออนไลน์ ของสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ถูกนํามาใช้งาน ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ อาจารย์ ท้ังน้ีมีจํานวน
ผู้ใช้บริการ จํานวน 98 คน โดยมีรายการหนังสือท่ีอาจารย์เสนอแนะ จํานวน 531 รายการ มีการแจ้งผลการจัดหา
หนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบบันทึกข้อความไฟล์ PDF จํานวน 392 ฉบับ 
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และแจ้งรายงานสรุปผลประจําปีงบประมาณในรูปแบบไฟล์ PDF ให้อาจารย์ทางอีเมล จํานวน 98 คน ผลของการใช้
งานระบบบริการแจ้งกลับฯ ในส่วนของผู้ใช้บริการ พบว่า มีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 87 
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ทิพวรรณ สุขรวย, และจิตราภรณ์ ชัยมณี.  (2561).  การพัฒนากระบวนการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบ 
   ออนไลน์ ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 5(3), 156-167. สืบค้น 19 กันยายน  
              2562, จาก https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/view/343 
สิริพงศ์ จึงถาวรรณ.  (2560).  ลีน : ลดต้นทุนธุรกิจ งานเสร็จไว กําไรพุ่ง.  กรุงเทพฯ: ดีดี.  
Longdo Dict. (2562) Tracking system. สืบค้น 19 กันยายน 2562, จาก https://dict.longdo.com/search/     
             *tracking+system* 
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การลดกระบวนการทําบัตรสมาชิกห้องสมดุตามแนวทางลีน 
 

Lean of Reducing User Member Card Process 
 

พนิตา แวดือรามัน 
 

ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนด้ี สํานักวิทยบริการ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  

panita.w@psu.ac.th 
 

บทคัดย่อ  
  การลดกระบวนการทําบัตรสมาชิกห้องสมุดตามแนวทางลีนน้ี ได้จัดทําข้ึนเพ่ือลดข้ันตอนและ 
ลดระยะเวลาการทําบัตรสมาชิกบุคคลภายนอก ของฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผลการดําเนินงาน พบว่า สามารถลดข้ันตอนการทําบัตรสมาชิก
บุคคลภายนอก จากเดิม 13 ข้ันตอน ลดเหลือ 7 ข้ันตอน และสามารถลดระยะเวลาการดําเนินงานจากเดิม
ผู้ใช้บริการจะได้รับบัตรสมาชิกห้องสมุด จากเดิม 5 วันทําการ ลดเหลือ 15 นาที การลดกระบวนการทํางานน้ีส่งผล
ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความสะดวก ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจเท่ากับ 4.72 และผู้ใช้บริการสามารถยืมทรัพยากร
สารสนเทศได้ทันที  

 
คําสําคัญ: การลดกระบวนการทํางาน, การทําบัตรสมาชิกห้องสมดุ, ลีน 
 
ABSTRACT 
  The objective of the project "Lean of reducing the user member card process" is 
to reduce the process and time of making member card for the outside user at John F. Kennedy 
Library, Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus. The results 
found that the user member card process can be reduced from 13 steps to 7 steps. Furthermore, 
the time can be reduced from 5 weekdays to 15 minutes. The reduction in work process leads to 
in the comfortability for operators and user satisfaction at 4.72 and the users can borrow the 
information resources immediately. 

 
Keyword: Reducing the work process, Library member card, Lean 
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บทนํา 
การพิมพ์บัตรสมาชิก เป็นการปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการข้อมูลผู้ใช้บริการท่ีสมัครเป็นสมาชิก

ห้องสมุด เพ่ือการเข้าใช้บริการต่าง ๆ ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ เมื่อผู้ใช้บริการประเภทบุคคลภายนอก ร้อง
ขอทําบัตรสมาชิกห้องสมุดท่ีเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ผู้ใช้บริการต้องยื่นหลักฐานการขอทําบัตรสมาชิก เช่น รูปถ่าย 
1 น้ิว 2 รูป บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรนักเรียน พร้อมค่าบํารุงสมาชิกตามประเภท ผู้ปฏิบัติงานจะให้ผู้ใช้กรอก
รายละเอียดลงในบัตรทะเบียน แล้วนัดวันรับบัตร 5 วันทําการ นําไปใส่ในตู้บัตรสมาชิกบริเวณเคาน์เตอร์ยืม-คืน 
ผู้รับผิดชอบนําบัตรสมาชิกท่ีผู้ใช้บริการร้องขอไปดําเนินการ โดยทําการตรวจสอบหลักฐานการร้องขอการทําบัตร
สมาชิกว่าครบถ้วนหรือไม่ หลังจากน้ันนําบัตรสมาชิกไปพิมพ์ช่ือ สกุล ท่ีอยู่ หรือคณะหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ 
และเตรียมบัตรทะเบียนตามสีท่ีกําหนด เช่น สีฟ้าสําหรับสมาชิกบุคคลภายนอกประเภทยืมทรัพยากรสารสนเทศได้ 
สีนํ้าตาลสําหรับสมาชิกบุคคลภายนอกท่ียืมทรัพยากรสารสนเทศไม่ได้ เป็นต้น นําบัตรสมาชิกไปพิมพ์กับเครื่อง
พิมพ์ดีดไฟฟ้าตามประเภทสมาชิกท่ีตึกเก่า หลังจากน้ัน นําไปเคลือบบัตร ติดรูป ท่ีตึกใหม่ เมื่อเคลือบเสร็จส่งต่อให้
ผู้รับผิดชอบทําการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลสมาชิก  
 ปัญหาท่ีพบในการทําบัตรสมาชิกบุคคลภายนอก คือ 1) พบว่าการกรอกข้อมูลรายละเอียดของ
ผู้ใช้บริการไม่ชัดเจน และไม่ครบถ้วน ทําให้กระทบกับผู้ปฏิบัติงานในเรื่องการบันทึกฐานข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 
และต้องมาแก้ไขซํ้าอีก ทําให้เกิดความล่าช้าในข้ันตอนการรับบัตร 2) พบว่าผู้ใช้บริการท่ีทําบัตรสมาชิกประเภทยืม
ทรัพยากรได้ ต้องการท่ีจะรับบัตรสมาชิกได้เลย เพราะต้องการยืมทรัพยากรสารสนเทศทันที 3) พบว่าผู้ใช้บริการมี
หลักฐานไม่พร้อมในวันทําบัตรสมาชิก เช่น รูปถ่าย บัตรประชาชน หรือใบขับข่ี ทําให้ผู้ใช้บริการขาดสิทธ์ิท่ีจะทํา
บัตรในวันน้ัน ๆ 
 ดัง น้ันผู้รับผิดชอบจึงได้ ศึกษาปัญหาและทบทวนปรับปรุงกระบวนการทําบัตรสมาชิก
บุคคลภายนอกตามแนวทางลีน (Lean) ซ่ึงเป็นการเพ่ิมคุณค่าของการบริการในมุมมองของผู้ใช้บริการ โดยการขจัด
หรือลดความสูญเปล่าในกระบวนการทํางาน  (มารวย ส่งธานินทร์, 2553, น. 9)  
 
วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือลดข้ันตอนการทําบัตรสมาชิกของบุคคลภายนอก 
 2. เพ่ือลดระยะเวลาการทําบัตรสมาชิกของบุคคลภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 การลดกระบวนการทําบัตรสมาชิกห้องสมุดตามแนวทางลีนมีข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน ดังน้ี
 1. การวิเคราะห์ข้ันตอนการทําบัตรสมาชิกบุคคลภายนอก ดังภาพประกอบท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1 ข้ันตอนปฏิบัติงานการทําบัตรสมาชิกบุคคลภายนอก 

 
 
 
 

 

พิมพ์บัตรด้วยโปรแกรม PD Fill PDF Editor Free 
Barcode/ติดรูปถ่าย/เคลือบบัตร  

จัดเก็บสถิติ 

เก็บค่าบํารุงห้องสมุด/ 

ออกใบเสร็จ 

ตรวจสอบ

ถูกต้อง 

เร่ิมต้น 

ไม่ถูกต้อง 

ทําบัตรสมาชิกตามประเภทผู้ใชบ้ริการ 

กรอกข้อมลูในบัตรทะเบียนสมาชิก 

เรียงบัตรทะเบียนสมาชิกตามประเภท 

สิ้นสุด 

บันทึกระเบียนสมาชกิใหม่/ปรับปรุงระเบียนสมาชิกกรณีต่ออายุบัตร 

รับบัตรสมาชิก 
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  2. นําแนวคิดลีน (Lean) ท่ีมุ่งเน้นการกําจัดส่วนเกินท่ีไร้คุณค่า (ศิ-ต รอดเครือวัลย์, 2552,     
น. 3) มาวิเคราะห์เพ่ือลดข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินงานการทําบัตรสมาชิกบุคคลภายนอก โดยใช้เครื่องมือ
สายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping – VSM) ดังน้ี 
 2.1 จัดทํา Pre-Lean กระบวนการทําบัตรสมาชิกบุคคลภายนอก มีการดําเนินงาน จํานวน 
13 ข้ันตอน ใช้เวลา 41 นาที ระยะทาง 10 เมตร มี % ประสิทธิภาพเท่ากับร้อยละ 39 (ดูภาพประกอบ Pre-Lean) 
 2.2 จัดทํา Post-Lean 1 กระบวนการทําบัตรสมาชิกบุคคลภายนอก มีการดําเนินงาน 
จํานวน 10 ข้ันตอน ใช้เวลา 24 นาที ระยะทาง 10 เมตร มี % ประสิทธิภาพเท่ากับร้อยละ 41 (ดูภาพประกอบ
Post-Lean 1) 
 2.3 จัดทํา Post-Lean 2 กระบวนการทําบัตรสมาชิกบุคคลภายนอก มีการดําเนินงาน 
จํานวน 8 ข้ันตอน ใช้เวลา 17 นาที ระยะทาง 5 เมตร มี % ประสิทธิภาพเท่ากับร้อยละ 76.47 (ดูภาพประกอบ 
Post-Lean 2) 
 2.4 จัดทํา Post-Lean 3 กระบวนการทําบัตรสมาชิกบุคคลภายนอก มีการดําเนินงาน 
จํานวน 7 ข้ันตอน ใช้เวลา 16 นาที ระยะทาง 5 เมตร มี % ประสิทธิภาพเท่ากับร้อยละ 81.25 (ดูภาพประกอบ 
Post-Lean 3) 
 ท้ังน้ี ในการจัดทําสายธารแห่งคุณค่าน้ัน ได้กําหนดสีให้แต่ละกิจกรรม ดังต่อไปน้ี 
 สีเขียว  หมายถึง กิจกรรมท่ีมีคุณค่า (Value) 
 สีแดง  หมายถึง กิจกรรมท่ีไม่มีคุณค่า (Non-Value) 
 สีเหลือง หมายถึง กิจกรรมท่ีไม่มีคุณค่า แต่จําเป็นจะต้องดําเนินการ  
    (Non-Value but Necessary) 
  



 

Pre-Lean กระบวนการทําบัตรสมาชิกบุคคลภายนอก 

Pre-Lean จํานวน....13...ขั้นตอน     ใช้เวลา....41....นาที     ระยะทาง   10  เมตร 

 

ภาพที่ 2 Pre-Lean กระบวนการทําบัตรสมาชิกบุคคลภายนอก 

  



 

Post-Lean 1 กระบวนการทําบัตรสมาชิกบุคคลภายนอก 

Post-Lean 1 จํานวน  10  ขั้นตอน     ใช้เวลา  24  นาที     ระยะทาง....10....เมตร 

 

ภาพที่ 3 Post-Lean 1 กระบวนการทําบัตรสมาชิกบุคคลภายนอก 

 



 

Post-Lean 2 กระบวนการทําบัตรสมาชิกบุคคลภายนอก 

Post-Lean 2 จํานวน....8...ขั้นตอน     ใช้เวลา 17 นาที     ระยะทาง 5 เมตร 

 

ภาพที่ 4 Post-Lean 2 กระบวนการทําบัตรสมาชิกบุคคลภายนอก 

 



 

Post-Lean 3 กระบวนการทําบัตรสมาชิกบุคคลภายนอก 

Post-Lean 3 จํานวน 7  ขั้นตอน     ใช้เวลา 16 นาที     ระยะทาง  5  เมตร 

 

ภาพที่ 5 Post-Lean 3 กระบวนการทําบัตรสมาชิกบุคคลภายนอก 
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน ์
  สรุปผล อภิปรายผล 

 ผลการดําเนินงานพบว่า สามารถลดข้ันตอนการทําบัตรสมาชิกบุคคลภายนอก จากเดิม 13 
ข้ันตอน ลดเหลือ 7 ข้ันตอน และสามารถลดระยะเวลาการดําเนินงานจากเดิมผู้ใช้บริการจะได้รับบัตรสมาชิก
ห้องสมุด ภายใน 5 วันทําการ ลดเหลือ 15 นาที การลดกระบวนการทํางานน้ีส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความสะดวก 
ผลการประเมินพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจเท่ากับ 4.72 และสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศได้ทันที  
รายละเอียดตามตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน 

 

ประเด็น 
Pre-

Lean 

Post-

Lean1 

Post-Lean 

2 
Post-Lean 3 

ข้ันตอน (จํานวน) 13 10 8 7 
ระยะเวลา (นาที) 41 24 17 16 
% ประสิทธิภาพ 39 41 76.47 81.25 
อ่ืนๆ ระยะทาง (เมตร) 10 10 5 5 
อ่ืน ๆ เช่น ความ
ปลอดภัย คุณภาพ 
ขวัญกําลังใจของ
บุคลากร ความพึง
พอใจ 
ของผู้ใช้บริการ 

   การประเมินผลการทําบัตรสมาชิก
บุคคลภายนอก  
หลังจากทํา Post-Lean 3 

ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 135 คน 
ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.72 (S.D. 0.513) 

รายการ Mean S.D. แปลผล 
ขั้นตอน
การทํา
บัตรฯ 

4.75 0.242 มากท่ีสุด 

ข้อมูล
บัตร
สมาชิก   
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

4.76 0.221 มากท่ีสุด 

ระยะเวลา
การทํา
บัตร
สมาชิก 

4.61 0.311 มากท่ีสุด 

ความ
สะดวกใน
การทํา
บัตร
สมาชิก 

4.72 0.514 มากท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
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ประเด็น 
Pre-

Lean 

Post-

Lean1 

Post-Lean 

2 
Post-Lean 3 

1. ช่วยลดข้ันตอน และระยะเวลา ไม่ต้องใช้
รูปถ่าย  (9 ) 
2. บริการดี รวดเร็ว ฉับไว ประทับใจ เป็น
มิตร  (8) 
3. สะดวกและรวดเร็ว แถมยังประหยัด
ทรัพยากรท่ีใช้ โดยรวมถือว่าเป็นการ
ปฏิบัติงานท่ีดี (3) 
4. เจ้าหน้าท่ีบรรณารักษ์บริการอย่างดี เป็น
กันเอง (5) 

 
ภาพถ่ายแสดงการดําเนินงาน 
 

ก่อนทํา Lean 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 แบบฟอร์มบัตรทะเบียน

สมาชิกและใบนัดรับบัตร 

ภาพท่ี 7 เครื่องเคลือบบัตร ภาพท่ี 8 พลาสติกเคลือบบัตร

สมาชิก 

ภาพท่ี 9 ผู้ใช้กรอกรายละเอียดในบัตร

ทะเบียนสมาชิก และติดรูปถ่าย 

ภาพท่ี 10 บัตรสมาชิกบุคคลภายนอก

ประเภทยืมทรัพยากรได้ (สีฟ้า) 

ภาพท่ี 11 บัตรสมาชิกบุคคลภายนอก

ประเภทยืมทรัพยากรไม่ได้ (สีนํ้าตาล) 



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

หลังการทํา Lean 

 
 

 

 

 

 

 

 ข้อเสนอแนะ 
  จากการปฏิบัติงานการทําบัตรสมาชิกบุคคลภายนอก ผู้ใช้บริการได้แสดงความคิดเห็นว่า การทํา
บัตรสมาชิกแบบใหม่น้ี ช่วยลดข้ันตอน และระยะเวลา ไม่ต้องใช้รูปถ่าย สะดวกและรวดเร็ว แถมยังประหยัด
ทรัพยากรท่ีใช้โดยรวมถือว่าเป็นการปฏิบัติงานท่ีดี เจ้าหน้าท่ีให้บริการดี รวดเร็ว ฉับไว ประทับใจ เป็นมิตรและเป็น
กันเอง สําหรับผู้ปฏิบัติงาน มีข้อเสนอแนะว่าควรมีการประชาสัมพันธ์การทําบัตรสมาชิกห้องสมุดผ่านช่องทางต่าง ๆ 
เช่น สื่อสังคม ออนไลน์ แจกคู่มือ หรือแผ่นพับให้กับผู้ใช้บริการไว้ศึกษากฎระเบียบ และสิทธิต่างๆ ของสมาชิก 

การนําไปใช้ประโยชน ์
ประโยชน์จากการทําลีน เรื่อง การลดกระบวนการทําบัตรสมาชิกห้องสมุดตามแนวทางลีน 

ส่งผลให้มีจํานวนสมาชิกห้องสมุดประเภทบุคคลภายนอกเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากผู้ใช้บริการไม่ต้องใช้รูปถ่ายในการทํา
บัตร จะได้รับบัตรภายใน 15 นาที และสามารถใช้บัตรในการยืมทรัพยากรสารสนเทศได้ทันที ซ่ึงในปีงบประมาณ 
2561 บุคคลภายนอกสมัครเป็นสมาชิก จํานวน 521 คน และในปีงบประมาณ 2562 บุคคลภายนอกสมัครเป็น
สมาชิก จํานวน 728 คน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 39.73 ห้องสมุดสามารถนําแนวทางการลดกระบวนการทําบัตรสมาชิกตาม
แนวทางลีน ไปใช้กับการทําบัตรสมาชิกประเภทอ่ืน ๆ รวมถึงกระบวนการทํางานต่าง ๆ ในห้องสมุด 
 

ภาพท่ี 12 ทําบัตรสมาชิกบรเิวณเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน

ทรัพยากรสารสนเทศ 
ภาพท่ี 13 แฟ้มทะเบียนสมาชิกและหมายเลขบารโ์ค้ด

สมาชิก 

ภาพท่ี 14 ป้อนข้อมูลสมาชิกในระบบ ALIST ภาพท่ี 15 ติดบาร์โค้ดท่ีบัตรประชาชนและมอบ

ให้ผู้ใช้บริการ 
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แนวปฏิบัติการจัดทําและลงรายการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์วิทยานิพนธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix 

 
Practice Guideline and Catalog Electronic Thesis Documents of 

Phetchaburi Rajabhat University in the Matrix  
Automation Library System 
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บทคัดย่อ  
  การปฏิบัติงานการจัดทําและลงรายการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์วิทยานิพนธ์ของสํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการจัดทําและลง
รายการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและปรับปรุงกระบวนการทํางาน การ
จัดทําและลงรายการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
Matrix กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรท่ีเก่ียวข้องจํานวน 30 คน ผลการประเมินความพึงพอใจมี 3 ส่วน คือ ด้าน
ประสิทธิภาพระบบ ด้านการออกแบบระบบ และการบริการ พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  ซ่ึงมีกระบวนการใหม่ต้องมี
แนวทางการปฏิบัติท่ีดี สามารถนําเอาไปให้กับโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติอ่ืน ๆ ได้ โดยไม่ต้องแก้ไขไฟล์ข้อมูลอีก 
ตลอดจนสามารถลิงก์ข้อมูลในรูปแบบสากล หรือ USMarc ได้  แต่จะต้องมีการประชาสัมพันธ์และการปรับปรุง
กระบวนการทํางานของหน่วยงานบัณฑิตส่วนกลางและส่วนคณะ ให้นําไฟล์และเล่มวิทยานิพนธ์ท่ีถูกต้องตาม
รูปแบบท่ีกําหนดในเอกสาร 

 
คําสําคัญ: การจัดทํา, การลงรายการ, เอกสารอิเล็กทรอนิกส์, วิทยานิพนธ์, ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix 

 
ABSTRACT 
 Performance, preparation and posting of electronic thesis documents of the 
Academic Resources Office Phetchaburi Rajabhat University In the Matrix automation library system, 
the objective is to study the process of creating and posting an electronic thesis document of 
Phetchaburi Rajabhat University and improving work processes. Preparation and posting of 
electronic thesis documents of Phetchaburi Rajabhat University In the Matrix automation library 
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system, the sample consisted of 30 personnel involved. The satisfaction assessment results 
consisted of 3 parts: system efficiency In terms of system design and service, it was found that it 
was in a very good level. Which has a new process, requires good practices Can be brought to 
other automated library programs without having to edit the data file again As well as able to link 
the data in the international format or USMarc, but must publicize and improve the work process 
of the central graduate departments and the faculty to bring the correct files and thesis books in 
the format specified in the document. 

 
Keyword: Preparation, cataloging, electronic documents, thesis, Matrix automation library  

                system 

 
บทนํา 
 ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทมาก เช่น มีการใช้คอมพิวเตอร์ใน
การทํางาน ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือสืบค้นข้อมูลหรือรับส่งข้อมูลระหว่างกัน ตลอดจนใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ี (Mobile 
Phone) หรือโทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสาร องค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนได้นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเข้ามาใช้งานในทุกระดับช้ันขององค์กร ในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT (Information Technology)   
ซ่ึงช่วยให้มนุษย์มีความสะดวกสบายมากข้ึน เพราะเทคโนโลยีสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้เป็นอย่าง
ดี  รวมถึง “ห้องสมุด” หรือ “สํานักวิทยบริการฯ” เองก็ได้นําเทคโนโลยีเข้ามาใช้พัฒนาระบบงานต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่นเดียวกันสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําหน้าท่ีพัฒนา สนับสนุนสื่อการเรียนรู้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย และสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน ในทุกระดับการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น
ระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา ดังน้ันสิ่งสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้ถึงผู้ใช้บริการในทุกระดับก็
เป็นส่วนหน่ึงของสํานักวิทยบริการฯ ซ่ึงในปัจจุบันระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้ถูกนํามาใช้ในการบริการสารสนเทศของ
ห้องสมุดเพ่ือให้เกิดความสะดวกกับผู้ใช้ (วรรณา ศักดารัตน์, 2559, น. 31-32) สํานักวิทยบริการฯ ท่ีผ่านมาได้ใช้
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS ในการจัดการสารสนเทศเพ่ือบริการ งานบริการสารสนเทศประเภทวิทยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์จึงเริ่มเกิดข้ึน โดยในเวลาต่อมาเพ่ือให้การบริการสารสนเทศมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน สํานักวิทยบริการ
ฯ ได้เปลี่ยนมาใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการทํางานของเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน และ
การใช้บริการสารสนเทศของผู้ใช้ ฝ่ายงานเทคนิคและการบริการซ่ึงเป็นส่วนงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการจัดการ
สารสนเทศเพ่ือให้บริการแก่ผู้ใช้จึงได้จัดทํา “แนวปฏิบัติการจัดทําและลงรายการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์วิทยานิพนธ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix”เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติท่ีถูกต้องในการจัดทํา
เอกสารวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์และอาจรวมถึงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอ่ืน ๆ สําหรับให้บริการผู้ใช้ต่อไป 
 ในการจัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การจัดเตรียมเอกสาร/ไฟล์ ถือว่าเป็นส่วนสําคัญในการจัดทํา
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จากเดิมเอกสารท่ีเป็นกระดาษ/รูปเล่ม การจัดเตรียมต้องนํามาสแกนแล้วบันทึกเป็นไฟล์ 
.PDF ลําดับต่อมามีการพัฒนาจากการได้รับเอกสารตัวเล่มมาเป็นได้รับไฟล์เอกสาร Word และ PDF ซ่ึงก็ต้อง
ดําเนินการจัดเตรียมให้อยู่ในรูปแบบ PDF นอกจากการจัดเตรียมให้ไฟล์เอกสารอยู่ในรูปแบบ PDF แล้ว การจัดเก็บ
ก็ยังเป็นปัจจัยสําคัญ ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ความรู้เรื่องการสร้างโฟลเดอร์ การตั้งช่ือไฟล์ ให้สอดคล้องกับรูปแบบของ
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การจัดเก็บข้อมูลท่ีได้กําหนดไว้ (จิรัชยา นครชัย, 2553, น. 2) เพราะการแสดงผลและเผยแพร่เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ต่อผู้ใช้บริการต้องมีความถูกต้องเป็นสําคัญ 

 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษากระบวนการจัดทําและลงรายการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์วิทยานิพนธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 2. เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางาน การจัดทําและลงรายการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์วิทยานิพนธ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix 
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ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 
ตารางท่ี 1 กระบวนการปฏิบัติงานเดิม 
 

 
                  1. เริ่ม 
 
       2. รับมอบสารสนเทศใหม ่
       จากฝ่ายพัฒนาทรัพยากร 
                                     ไม่ถูก 
          3. ตรวจรับสารสนเทศ 
 
 
          4. คัดแยกสารสนเทศ/ 
                 CD ROM 
 
            5. CD ROM 
        จัดเตรียมไฟล์เอกสาร 
 
         6. ลงรายการ  Metadata 
         ในฐานข้อมูล Thailis1 
 
       7. Upload ไฟล์วิทยานิพนธ์ 
        ลงฐานข้อมูล Thailis 
 
   8. นํา URL จากฐานข้อมูล Thailis 
     มาลงรายการในฐานข้อมลู VTLS 
 
                    9. จบ 

1.  เริ่ม 
2.  รับมอบวิทยานิพนธ์จากฝ่ายพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศ 
3.  ตรวจรับวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับ 
4.  คัดแยกประเภทวิทยานิพนธ์/รายงานการ

วิจัย/บทคัดย่อ/CD ROM 
- สารสนเทศท่ีเป็นรายการตัวเล่มจัดเรียงข้ึน 
  ช้ันให้บริการ 

5. CD ROM นํามาจัดการเตรียมไฟล์สําหรับ
จัดทําเป็นอิเล็กทรอนิกส์ 

- แปลงไฟล์เอกสาร Word ให้เป็น PDF 
    - ตัด/ต่อไฟล์ PDF ให้อยู่ในรูปแบบท่ีกําหนด 

(การตั้งช่ือโฟลเดอร์/ไฟล์ จํานวนไฟล์) 
6. เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลThailis 

- เพ่ือลงรายการตัวเล่ม 
7. Upload ไฟล์วิทยานิพนธ์ท่ีจัดเตรียมไว้ใน
รูปแบบ PDF เข้าสู่ระบบฐานข้อมลู Thailis เพ่ือ
เผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์
8. นํา URL จากฐานข้อมูล Thailis มาลง
รายการในฐานข้อมลู VTLS 
   - ค้นหาช่ือเรื่องท่ีจัดทําวิทยานิพนธ์    
     อิเล็กทรอนิกส์ในฐานข้อมูล Thailis 
   - คัดลอก URL ของช่ือเรื่องน้ัน ๆ มาลง
รายการในฐานข้อมลู VTLS ใน Tag 856 
9. จบ 

 
 
 
 
 

แจ้งฝ่ายพัฒนา

ทรัพยากร

เอกสารตัวเลม่ 

จัดข้ึนช้ัน 

ให้บริการ 

ถกู 
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ตารางท่ี 2 กระบวนการปฏิบัติงานใหม่ 
 
  

                 1. เริ่ม 
 
 
       2. รับมอบสารสนเทศใหม ่
        จากฝ่ายพัฒนาทรัพยากร 
 
                                      ไม่ถูก 
           3. ตรวจรับสารสนเทศ 
 
 
 
           4. คัดแยกสารสนเทศ/ 
                 CD ROM 
 
               5. CD ROM 
          จัดเตรียมไฟล์เอกสาร 
 
 
            6. ส่งไฟล์ท่ีจัดเตรียม 
               ให้ผู้ดูแลระบบ 
 
 
        7. ลงรายการวิทยานิพนธ์ 
    อิเล็กทรอนิกส์ในระบบ Matrix 
 
                    8. จบ 
 

1. เริ่ม 
2. รับมอบวิทยานิพนธ์จากฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ 
3. ตรวจรับวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับ 
4. คัดแยกประเภทวิทยานิพนธ์/รายงาน
การวิจัย/บทคัดย่อ/CD ROM 
   - สารสนเทศท่ีเป็นรายการตัวเล่มจัดเรียง 
     ข้ึนช้ันให้บริการ 
5 .  CD ROM นํามา จัดการ เตรี ยม ไฟล์
สําหรับจัดทําเป็นอิเล็กทรอนิกส์ 

- ตัด/ต่อ ไฟล์ PDF ให้อยู่ในรูปแบบท่ี 
  กําหนด (การตั้ ง ช่ือโฟลเดอร์ / ไฟล์

จํานวนไฟล์) 
6. ส่งไฟล์ท่ีจัดเตรียมให้ผู้ดูแลระบบ 

-  ผู้ดูแลระบบนําไฟล์จัดเก็บใน Sever 
7. ลงรายการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ใน
ระบบ Matrix 

- เข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix 
- ลงรายการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ใน Tag 856  
- เช็คการแสดงผลในรูปแบบ 
อิเล็กทรอนิกส์จากหน้าสืบค้น Opac 
สําหรับผู้ใช้บริการ 

8. จบ 
 

 

1(สุวันนา ทองสีสุกใส และเพ็ญแข ประจงใจ, 2554, น. 6-30) 
 
 
 

แจ้งฝ่ายพัฒนา

ทรัพยากร

เอกสารตัวเลม่ 

จัดข้ึนช้ัน 

ให้บริการ 

ถกู 

ผู้ดูแลระบบ

จัดเก็บใน 

Sever 
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ตารางท่ี 3 ปัญหาและอุปสรรค 
 

กระบวนการปฏิบัติงานเดิม กระบวนการปฏิบัติงานใหม ่

1. ไฟล์เอกสารท่ีบันทึกลงใน CD ROM 
1.1 เป็นไฟล์เอกสาร Word ท่ีไม่ตรงกับตัวเล่ม 
1.2 ไฟล์ในรูปแบบ PDF ไม่ตรงกับตัวเล่ม การตั้ง

ช่ือไฟล์และจํานวนไฟล์ท่ีบันทึกลงใน CD 
ROM ของบัณฑิตแต่ละคนไม่เหมือนกัน 

2. การตั้งช่ือไฟล์ไม่ตรงตามรูปแบบท่ีนํามาจัดทํา
วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 
2.1 ในแต่ละช่ือเรื่อง บัณฑิตผู้จัดทําส่งไฟล์ใน 

รูปแบบท่ีไมม่ีข้อกําหนด การตั้งช่ือไฟล์ไม่
เหมือนกัน จํานวนไฟล์ไมเ่ท่ากัน 

1.    ไฟล์เอกสารท่ีบันทึกลงใน CD ROM 
1.1 ไฟล์ในรูปแบบ PDF ไม่ตรงกับตัวเล่ม  
1.2 การตั้งช่ือไฟล์และจํานวนไฟล์ท่ีบันทึกลงใน 

CD ROM ของบัณฑิตแต่ละคนไม่เหมือนกัน 

 
ตัวอย่างไฟล์ CD ROM 
 

 
 

ภาพท่ี 1 CD ROM ท่ีได้รับไฟล์เอกสารในรูปแบบ Word 
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ภาพท่ี 2 CD ROM ท่ีได้รับไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF ท่ีมีจํานวนไฟล์ไม่เท่ากัน และการตั้งช่ือไฟล์ 
 

 
ภาพท่ี 3 CD ROM ท่ีได้รับไฟล์ถูกต้องท้ังจํานวนและการตั้งช่ือไฟล์ 
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สรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 
สรุปผล 
จากการประเมินประสิทธิภาพของระบบผู้ใช้งาน โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน ดังน้ี ส่วนท่ี  

1. ประเมินด้านประสิทธิภาพระบบ ส่วนท่ี 2. ประเมินด้านการออกแบบ ส่วนท่ี 3. ประเมินด้านการบริการผลการ

ประเมินโดยรวมสําหรับส่วนท่ี 3 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมากโดยค่าเฉลี่ยรวม = 4.33 (x� = 4.33) และมี
ประเด็นสรุป ดังน้ี 
 1. กระบวนการปฏิบัติงานเดิมและกระบวนการปฏิบัติงานใหม่ มีข้ันตอนการปฏิบัติตั้งแต่เริ่ม
จนถึงการคัดแยกสารสนเทศมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเหมือนกัน  
  2. ในข้ันการการจัดเตรียมไฟล์เอกสารในกระบวนการปฏิบัติงานเดิมและกระบวนการปฏิบัติงาน
ใหม่ จึงมีข้ันตอนท่ีแตกต่างกัน คือ กระบวนการปฏิบัติงานเดิม หากได้รับไฟล์เอกสาร Word ต้องทําการแปลงไฟล์
ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF และมีข้ันตอนท่ีเหมือนกัน คือ การตัด/ต่อไฟล์ PDF ให้อยู่ในรูปแบบท่ีกําหนดสําหรับการ
จัดทําวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์เท่าน้ัน 
  3. ข้ันตอนการลงรายการในฐานข้อมูล กระบวนการปฏิบัติงานเดิมและกระบวนการปฏิบัติงาน
ใหม่มีข้อแตกต่าง คือ การลงรายการในกระบวนการปฏิบัติงานเดิม มีการลงรายการลงในฐานข้อมูล 2 ฐานข้อมูล คือ 
ฐานข้อมูล Thailis และฐานข้อมูล VTLS ซ่ึงไฟล์จะถูกจัดเก็บอยู่ใน Sever ของ สกอ. (สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา) ส่วนกระบวนการปฏิบัติงานใหม่จะลงรายการในฐานข้อมูล Matrix ซ่ึงไฟล์จะถูกจัดเก็บอยู่ใน Sever 
ของสํานักฯ การจัดเก็บไฟล์ตามกระบวนการปฏิบัติงานเดิมน้ัน อาจทําให้เกิดปัญหาในการเปิดไฟล์จากระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS ไม่สามารถเปิดเอกสารได้  ถ้าเกิดมีการเปลี่ยน Sever จัดเก็บไฟล์ของ สกอ. (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา) ส่วนกระบวนการปฏิบัติงานใหม่น้ันการจัดเก็บไฟล์ไว้ใน Sever ของสํานักฯ หากเกิด
ข้อผิดพลาดต่าง ๆ ผู้ปฏิบัติงานสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที  

  4. ในส่วนน้ีเองอาจส่งผลต่อผู้ใช้บริการในการสืบค้นและดาวน์โหลดไฟล์ คือ ในกระบวนการ
ปฏิบัติงานเดิม หากเกิดปัญหาผู้ใช้บริการไม่สามารถเปิดไฟล์หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ การแก้ไขจะเกิดการล่าช้า
หรืออาจไม่สามารถแก้ไขได้ สํานักฯ ต้องประสานงานสอบถามและแก้ไขปัญหากับทาง สกอ. (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา) ส่วนในกระบวนการปฏิบัติงานใหม่น้ัน เมื่อผู้ใช้บริการเกิดปัญหาการเปิดไฟล์เอกสาร
หรือการดาวน์โหลดไฟล์ ทางสํานักฯ สามารถตรวจเช็ดและแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้บริการได้ทันที 

 
ตารางท่ี 4 สรุปประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานเดิมและงานใหม ่

 

กระบวนการปฏิบัติงานเดิม กระบวนการปฏิบัติงานใหม ่ สรุปประเด็น 

ข้ันตอน 
รับมอบสารสนเทศใหม่จากฝ่าย
พัฒนาทรัพยากร 
ตรวจรับสารสนเทศ 
คัดแยกสารสนเทศ 

ข้ันตอน 
รับมอบสารสนเทศใหม่จากฝ่าย
พัฒนาทรัพยากร 
ตรวจรับสารสนเทศ 
คัดแยกสารสนเทศ 
 

ข้ันตอน 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานท้ัง 3 
ข้ันตอน มีการปฏิบัติงานเหมือนกัน 
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ตารางท่ี 4 สรุปประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานเดิมและงานใหม่ (ต่อ) 
 

กระบวนการปฏิบัติงานเดิม กระบวนการปฏิบัติงานใหม ่ สรุปประเด็น 

ข้ันตอน 
CD ROM การจัดเตรยีมไฟล์
เอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอน 
CD ROM การจัดเตรยีมไฟล์
เอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอน 
CD ROM การจัดเตรยีมไฟล์
เอกสาร 
กระบวนการปฏิบัติงานเดิม 
ไฟล์เอกสารท่ีได้รับมา มีหลาย
ลักษณะ ได้แก่ 
เอกสาร Word ซ่ึงทําให้เกิดปัญหา
การขยับของการจัดเอกสาร การ
ข้ามหน้าของเอกสาร เกิดปัญหาไม่
ตรงตามตัวเล่ม การบันทึกไฟล์ของ
บัณฑิตแต่ละท่านไม่เหมือนกัน และ
การจะจัดทําเป็นอิเล็กทรอนิกส์น้ัน
ต้องนําไฟล์เอกสาร Word มาผ่าน
กระบวนการแปลงไฟล์ให้มาอยู่ใน
รูปแบบ PDF 
เอกสาร PDF ไม่ตรงตามตัวเล่ม 
การบันทึกไฟล์ของบัณฑิตแต่ละ
ท่านไม่เหมือนกัน 
จากน้ันต้องนําเอกสารท่ีเป็น PDF 
มาทําการตัด/ต่อไฟล์  ใ ห้อยู่ ใน
รูปแบบท่ีกําหนด 
กระบวนการปฏิบัติงานใหม ่
ไฟล์ท่ีได้รับอยู่ในรูปแบบ PDF แต่ 
ก็ยังไม่ได้อยู่ ในรูปแบบท่ีกําหนด
สํ า ห รั บ ก า ร ทํ า เ อ ก ส า ร
อิเล็กทรอนิกส์ ต้องนํามาทําการ
ตัด/ต่อไฟล์  ใ ห้อยู่ ในรูปแบบท่ี
กําหนด 
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ตารางท่ี 4 สรุปประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานเดิมและงานใหม่ (ต่อ) 
 

กระบวนการปฏิบัติงานเดิม กระบวนการปฏิบัติงานใหม ่ สรุปประเด็น 

ข้ันตอน 
การลงรายการในฐานข้อมลู 

ข้ันตอน 
การลงรายการในฐานข้อมลู 

ข้ันตอน 
การลงรายการในฐานข้อมลู 
กระบวนการปฏิบัติงานเดิม 
ต้องลงรายการ Metadata และ 
Upload ไ ฟ ล์ เ ข้ า ไ ป เ ก็ บ ใ น
ฐานข้อมูล Thailis แล้วนํา URL ช่ือ
เ รื่ อ งของ เอกสาร น้ัน  ๆ  มาล ง
รายการ (Catalog) ลงใน Tag 856 
ของฐานข้อมูล VTLS อีกครั้งหน่ึง 
เ พ่ือบริ การแ ก่ผู้ ใ ช้บริ การของ
ห้องสมุด การทํางานข้ันตอนน้ีอาจ
เ กิด ปัญหา กับผู้ ใ ช้บ ริ ก า รขอ ง
ห้องสมุดได้ เช่น เปิดเอกสารไม่ได้
เน่ืองจากลิงก์เสีย จาก สกอ. เปลี่ยน
ท่ีจัดเก็บไฟล์/Sever 
กระบวนการปฏิบัติงานใหม่ 
เมื่อกระบวนการจัดเตรียมไฟล์
เรียบร้อยแล้ว ส่งไฟล์ให้กับผู้ดูแล
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  Matrix 
ของสํานักฯ เพ่ือจัดเก็บใน Sever 
แ ล้ ว ล ง ร า ย ก า ร ( Catalog) ใ น
ฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
Matrix ของสํานักฯ เพียงฐานข้อมูล
เดียว ไฟล์เอกสารจะถูกเก็บโดย
สํานักฯ สะดวกในการแก้ไขปัญหา 

 
 อภิปรายผล 
 จากการท่ีได้นํากระบวนการใหม่เข้ามาทดลองปฏิบัติใช้งานภายในหน่วยงานโดยกลุ่มงานเทคนิค
และบริการท่ีใช้งานดังกล่าว ไม่พบประเด็นปัญหาในการดําเนินงาน แต่พบประเด็นปัญหากับหน่วยงานภายนอก 
กล่าวคือ กระบวนการทํางานไม่เหมือนกัน ดังน้ัน หน่วยงานควรมีการประสานงาน การสร้างความเข้าใจตรงกัน และ
กําหนดแนวทางการปฏิบัติท่ีให้มีความสอดคล้องกัน เพ่ือความสะดวกในการทํางานและเกิดความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน  โดยให้มีแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 
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 1. ให้หน่วยงานบัณฑิตของส่วนกลางและคณะท่ีเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา มีแบบฟอร์มส่ง
ไฟล์งานตามท่ีกําหนด 
 2. ให้มีตรวจสอบเอกสารวิทยานิพนธ์และไฟล์เอกสารก่อนท่ีจะอนุมัติ เพ่ือความถูกต้องกับข้อมูล 
 3. เพ่ิมข้อมูลการอนุมัติเอกสารในการส่งเอกสารวิทยานิพนธ์และไฟล์เอกสาร 
 4. มีการประชาสัมพันธ์ให้บัณฑิตทุกสาขารับทราบ 
 ข้อเสนอแนะ 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานจัดทําเอกสารวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สํานักวิทยบริการฯ ซ่ึงเป็นผู้จัดทําวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเผยแพร่และ
ให้บริการกับผู้ใช้บริการท้ังภายในและภายนอก จึงจําเป็นต้องได้รับสารสนเทศท่ีถูกต้องและเป็นมาตรฐาน จึงขอ
เสนอแนะ ดังน้ี 
 1. บัณฑิตวิทยาลัยและบัณฑิตคณะวิชา ควรมีการกําหนดระเบียบข้อบังคับสําหรับการส่ง
วิทยานิพนธ์เพ่ือขอจบการศึกษาให้มีรูปแบบเดียวกัน 

 2. สําหรับสํานักวิทยบริการในการจัดทําเอกสารวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเผยแพร่มีรูปแบบ
ท่ีกําหนดสําคัญในการนําไปใช้ปฏิบัติงานทําเอกสารวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ดังน้ี 

  2.1 ภาษาท่ีใช้ในการตั้งช่ือไฟล์ คือ ภาษาอังกฤษ 

  2.2 การตั้งช่ือไฟล์สําหรับนําไปใช้ปฏิบัติงานกําหนดไว้ 12 ไฟล์ ดังน้ี 

   2.2.1  cover ประกอบด้วย  หน้าปก  หน้าอนุมัติ (มีลายเซ็นกรรมการ) 
   2.2.2  abstract ประกอบด้วย บทคัดย่อภาษาไทย บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
   2.2.3  acknowledgement ประกอบด้วย กิตติกรรมประกาศ 
   2.2.4  content ประกอบด้วย สารบัญ (สารบัญภาพ สารบัญตาราง) 
   2.2.5  chapter 1 ประกอบด้วย บทท่ี 1 
   2.2.6  chapter 2 ประกอบด้วย บทท่ี 2 
   2.2.7  chapter 3 ประกอบด้วย บทท่ี 3 
   2.2.8  chapter 4 ประกอบด้วย บทท่ี 4 
   2.2.9  chapter 5 ประกอบด้วย บทท่ี 5 
   2.2.10  bibliography ประกอบด้วย บรรณานุกรม 
   2.2.11  appendix ประกอบด้วย ภาคผนวก 
   2.2.12  biodata ประกอบด้วย ประวัติผู้เขียน 

3. ไฟล์เอกสารท่ีบัณฑิตส่งต้องตรงกับตัวเล่ม 
 การนําไปใช้ประโยชน์ 
 1. สามารถนําไฟล์ท่ีกําหนดไปใช้ในเว็บไซต์ Thailis หรือโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติอ่ืน ๆ 
 2. เป็นรูปแบบกําหนดแบบสากล 
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บทคัดย่อ  
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดําเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนข้ันพ้ืนฐาน สังกัดเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพ่ือให้

ความรู้ทางด้านบริการวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้ด้านพัฒนาห้องสมุดให้กับโรงเรียนข้ันพ้ืนฐาน ในสังกัด

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี ให้มีการพัฒนาด้านสื่อส่งเสรมิการเรียนการสอน การจัดการห้องสมุดให้ทันสมยัและ

น่าเข้าใช้บริการ ท้ังในด้านการจัดหาหนังสือ จัดเตรียมหนังสือ การจัดห้องสมุดและการดําเนินกิจกรรมห้องสมุด โดย

มีโรงเรียนท่ีเข้าร่วมในการเรียนรู้ จํานวน 10 โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขตท่ี 1-5 สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการดําเนินงานจัดกิจกรรมให้ความรู้กับคณะครูและนักเรียน ท้ัง 10 โรงเรียน โดยมีการให้

ความรู้ด้าน (1) การจัดการห้องสมุดสมัยใหม่ (2) การให้ความรู้ด้านการสืบค้นข้อมูล (3) การจัดให้ความรู้เรื่อง

ห้องสมุดสีเขียว และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  นอกจากน้ันยังได้มีการมอบหนังสือและสื่อการเรียนการสอน ให้กับ

ทางห้องสมุดโรงเรียน ท้ัง 10 โรงเรียน จากการแลกเปลี่ยนให้ความรู้ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ในด้านวิชาชีพ

บรรณารักษ์กับหน่วยงานภายนอกและเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับการบริการวิชาการแก่ชุมชนและ

สังคม 

 

คําสําคัญ: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,  การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน, ห้องสมุดโรงเรียน,  เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

               จังหวัดอุบลราชธานี 
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ABSTRACT  
  The project “Ubon Ratchathani University and Development of Library in 

Fundamental School under Ubon Ratchathani Educational Service area” has been financially 

supported by Ubon Ratchathani University for community services. The objective of this project is 

to provide knowledge in academic services, exchange knowledge in development of library in 

fundamental school under the Ubon Ratchathani educational service area. We focus on many 

aspects, the development of educational media, rearrangement the library to be attractive and 

modern for both in the supplying and preparation of books for library and operation of library 

activities. There are 10 schools participating in the learning in the educational service area 1-5, in 

the educational area Ubon Ratchathani. We organize some activities to educate the faculty and 

students of all 10 schools as following; 1. Modern library management 2. Providing information 

search knowledge 3. Providing knowledge about green libraries and encouraging people to read a 

book. In addition, books and educational materials were also provided to all 10 school libraries 

from the exchange of knowledge, resulting in public relations in the profession of library and 

information science with external agencies. Importantly, we are able to present our Ubon 

Ratchathani University to public community and society in term of academic services. 

 
Keyword: Ubon Ratchathani University, Development of Library, Library in Fundamental  

              School, Ubon Ratchathani Educational Service area 

 

บทนํา 
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีหน้าท่ีหลักสําคัญอีกประการหน่ึง นอกจากทําการสอนและวิจัยแล้ว 

ยังมีหน้าท่ีบริการทางวิชาการแก่สังคมของชุมชนท้องถ่ิน โดยตระหนักถึงเยาวชนท่ีอยู่ในชุมชนท้องถ่ิน เพ่ือเพ่ิม

โอกาสทางการศึกษา และปัจจุบันน้ีได้มีการผลิตสื่อทางการศึกษาออกมาอย่างหลากหลาย หากเด็กมีพ้ืนฐานทาง

การศึกษาท่ีดี มีการกระตุ้นและส่งเสริมเปิดโลกความคิด และจินตนาการของเด็กให้มีความรู้ได้อย่างกว้างไกล  ซ่ึง

สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการวิชาการ ท้ังการให้บริการทางวิชาการแก่

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก โดยมีภารกิจในการสนับสนุนทางด้านการเรียน 

การสอนของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมท้ังการให้บริการแก่ชุมชน ดังน้ัน เพ่ือเป็นการส่งเสริมในการให้บริการ

วิชาการในปี พ.ศ. 2562  แก่ห้องสมุดโรงเรียนในเครือข่ายพันธมิตรและโรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

อุบลราชธานี เพ่ือช่วยสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับห้องสมุดโรงเรียน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี และส่วนหน่ึง

ท่ีควรให้การสนับสนุนด้วยการปลูกฝังนิสัยการรักการอ่าน ท้ังด้านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเพ่ิมความรู้

เก่ียวกับการรักการอ่านและการเข้าถึงความรู้ด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพ่ือให้เยาวชนไทยได้รับการพัฒนา
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คุณภาพทางการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานีมีเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจํานวน 5 เขตพ้ืนท่ี ตั้งอยู่สุดเขตชายแดนตะวันออก

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีขนาดพ้ืนท่ีใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภาค และเป็นอันดับ 5 ของ

ประเทศ (สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี, 2560)  ซ่ึงโรงเรียนท่ีสังกัดในแต่ละเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจะมี

สภาพพ้ืนฐานท่ีแตกต่างกันไป โดยหลัก ๆ จะเน้นในเรื่องของความพร้อมในด้านการให้ความรู้ทางการศึกษาทางด้าน

ห้องสมุดท่ีเป็นส่วนสําคัญท่ีมีบทบาทในการให้บริการความรู้ ซ่ึงบางโรงเรียนยังมีความพร้อมท่ีแตกต่างกัน ดังน้ัน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นหน่วยงานทางการศึกษา ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยในการท่ีจะพัฒนาความรู้ทางด้าน

การศึกษา จึงได้มีการจัดให้บริการความรู้ทางด้านห้องสมุด ท่ีจะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนทางการศึกษา ซ่ึงเป็นความรู้

พ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีให้ความรู้เพ่ือท่ีจะสามารถเรียนรู้ต่อไปในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนข้ันพ้ืนฐานในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี ให้มีความ
ทันสมัยและน่าเข้าใช้บริการ 

             2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะในการใช้สื่อสารสนเทศ สามารถศึกษา

ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง และเรียนรู้การใช้ห้องสมุดได้ถูกต้อง 

 3. เพ่ือส่งเสริมความรู้ด้านห้องสมุดแก่บุคลากรท่ีจะทําหน้าท่ีเป็นครูบรรณารักษ์ให้เข้าใจถึงวิธี 

การจัดหาหนังสือ จัดเตรียมหนังสือ การจัดห้องสมุดและการดําเนินกิจกรรมห้องสมุด 

 

ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
  1. ติดต่อประสานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เขตท่ี 1-5 เพ่ือคัดเลือกรายช่ือ
โรงเรียน เพ่ือท่ีคัดเลือกเข้าร่วมจัดพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน โดยจัดทําหนังสือประสานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขต 1-5 
ขอความอนุเคราะห์ ให้ส่งรายช่ือโรงเรียนท่ีจะให้สํานักวิทยบริการให้ความรู้ทางด้านห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน โดยทางสํานักวิทยบริการจะเป็นผู้คัดเลือกรายช่ือท่ีส่งมา 
  2. แต่งตั้งคณะทํางานผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
  3. ลงพ้ืนท่ีออกสํารวจโรงเรียนตามท่ีเขตได้จัดส่งรายช่ือโรงเรียน โดยการคัดเลือกโรงเรียนเขต
ละ 2 โรงเรียน จาก 5 เขตพ้ืนท่ีการศึกษา รวมท้ังสิ้น 10 โรงเรียน 

 4. บรรณารักษ์ลงพ้ืนท่ี ท่ีโรงเรียนท่ีได้รับคัดเลือก เพ่ือสอบถามเรื่องนโยบายการบริหารงาน
ห้องสมุดโรงเรียน และความต้องการด้านการบริหารจัดการ รวมท้ังกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสํานักวิทยบริการให้คําแนะนํา
เก่ียวกับการบริหารจัดการห้องสมุด 

 5. บรรณารักษ์จัดหาวัสดุ อุปกรณ์และหนังสือ เพ่ือเตรียมไปออกจัดกิจกรรม และให้คําแนะนํา 
และมอบหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียน 

 6. จัดประชุมเตรียมการออกจัดกิจกรรมให้ความรู้กับทางโรงเรียน โดยการกําหนดวันท่ีเตรียมลง
พ้ืนท่ีโรงเรียน 
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 7. จัดทําหนังสือถึงทางโรงเรียนและพ้ืนท่ีเขตการศึกษาเขตท่ี 1- 5 เพ่ือกําหนดวันท่ีจะออกไปจัด
กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับโรงเรียน 

 8. ดําเนินการออกจัดกิจกรรม โดยให้ความรู้ด้านห้องสมุดกับครูท่ีดูแลรับผิดชอบห้องสมุดและ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จํานวน 10 โรงเรียน  

 9. ให้ความรู้เรื่องห้องสมุดสีเขียว ในการรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อม 
 10. ประเมินและสรุปผลในกิจกรรมท่ีได้ดําเนินการ 
 

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล 
 สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดําเนินการ จัดกิจกรรมโครงการโดยถ่ายทอด
ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการห้องสมุด และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กับการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนข้ันพ้ืนฐานในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี จํานวน 10 โรงเรียน ผู้เข้าร่วม
โครงการ ท้ังสิ้น 742 คน โดยมีข้ันตอนการดําเนินโครงการโดยได้ทําหนังสือหารือกับทางเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัด
อุบลราชธานี เพ่ือคัดเลือกโรงเรียน ซ่ึงโรงเรียนท่ีได้เข้าร่วมโครงการจากการออกสํารวจ จํานวน 10 โรงเรียน ได้แก่ 
พ้ืนท่ีการศึกษาเขต 1 ได้แก่  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด จํานวนนักเรียนท่ีเข้าร่วม จํานวน 60 คน และโรงเรียนดอนมด
แดงบ้านดงบัง จํานวนนักเรียนท่ีเข้าร่วม 69 คน พ้ืนท่ีการศึกษาเขต 2 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือ  จํานวน
นักเรียนท่ีเข้าร่วม 88 คน และโรงเรียนบ้านตากแดด จํานวน 68 คน พ้ืนท่ีการศึกษาเขต 3 ได้แก่ โรงเรียนนางาม
(ผลแก้วอุปถัมภ์)  จํานวน 61 คน และโรงเรียนบ้านกุ่ม จํานวน 70 คน พ้ืนท่ีการศึกษาเขต 4 ได้แก่ โรงเรียนบ้านแก
นาคํา จํานวน 72 คน และโรงเรียนบ้านสําโรงคุรุประชาสามัคคี จํานวน 72 คน พ้ืนท่ีการศึกษาเขต 5 ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านอุดมสามัคคี จํานวน 89 คน และโรงเรียนบ้านกลาง จํานวน 93 คน รวมนักเรียนเข้าร่วมในโครงการ
ท้ังสิ้น 742 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนข้ันพ้ืนฐานในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี 
ให้มีความทันสมัยและน่าเข้าใช้บริการ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะในการใช้สื่อสารสนเทศ 
สามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง เรียนรู้การใช้ห้องสมุดได้ถูกต้อง สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม และเพ่ือส่งเสริมความรู้ด้านห้องสมุดแก่บุคลากรท่ีจะทําหน้าท่ีเป็นครูบรรณารักษ์ให้เข้าใจถึงวิธีการ
จัดหาหนังสือ จัดเตรียมหนังสือ การจัดห้องสมุดและการดําเนินกิจกรรมห้องสมุด  



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

 

 
                                        

  ภาพท่ี 1 การสํารวจโรงเรียน 

 

 
                                     
ภาพท่ี 2 คณะศึกษานิเทศก์เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมท่ีโรงเรียน 
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ภาพท่ี 3 คณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมการมอบหนังสือท่ีโรงเรียน 
 

 
                                   
ภาพท่ี 4 การจัดกิจกรรมและมอบหนังสือท่ีโรงเรียน 
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ภาพท่ี 5 การให้ความรู้ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเป็นห้องสมุดสีเขียว 

 

 
              
ภาพท่ี 6 การให้ความรู้การสืบค้นข้อมูลเพ่ือให้นักเรยีนสามารถสืบค้นสารสนเทศจากแหล่งต่างๆ 
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ภาพท่ี  7 หลังจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
 
  อภิปรายผล 

 จากการดําเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนข้ันพ้ืนฐาน

สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ในปี 2562 ผู้ดําเนินโครงการ ได้ประเมินผล จากการดําเนินการในมิติ

ของนักเรียนและมิติของครูโรงเรียนท่ีร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ดังน้ี  

 1. ประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริหารจัดการห้องสมุดให้กับครูท่ีดูแล

ห้องสมุดโรงเรียน ท้ัง 10 โรงเรียน มีความเข้าใจในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การจัดเตรียมหาสื่ออุปกรณ์ต่าง 

ๆ ท่ีช่วยในด้านการเรียนการสอน และรู้จักการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เด็ก

อยากเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน 

 2. จากการประเมินด้วยการสอบถามผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้ดูแลห้องสมุด พบว่า ครูและ

นักเรียนรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ท่ีสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ออกไปให้ความรู้ทางด้านการ

บริหารจัดการห้องสมุดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เน่ืองจากครูท่ีทําหน้าท่ีดูแลห้องสมุด มีภาระงานสอน

และภาระงานดูแลห้องสมุด ทําให้ไม่ได้ดําเนินงานด้านห้องสมุดได้อย่างเต็มท่ี และวุฒิท่ีได้มาดูแลห้องสมุดก็ไม่ตรง

ตามทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ดังน้ัน การท่ีบรรณารักษ์จากทางสํานักวิทยบริการ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการห้องสมุด และให้ความรู้ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริม

การอ่านให้กับนักเรียนเพ่ือเป็นการกระตุน้ให้เด็กอยากเรียนรู ้มีนิสัยรักการอ่าน และยังได้ประชาสัมพันธ์ช่ือเสียงของ

มหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีรู้จักในวงกว้าง ด้านทางสังคม  คุณครูมีความรู้ทางด้านห้องสมุดและสามารถนําความรู้ไปช่วย

พัฒนาห้องสมุดให้เกิดความรู้เพ่ือนําไปสู่นักเรียนในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ข้อเสนอแนะ 

 จากการดําเนินโครงการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนข้ันพ้ืนฐาน 

จังหวัดอุบลราชธานี ท้ัง 10 โรงเรียน ผู้จัดโครงการมีข้อคิดเห็นเพ่ือนําไปพัฒนาโครงการ ดังน้ี 

 1. เพ่ิมระยะเวลาในการออกจัดกิจกรรมและให้ความรู้ท่ีโรงเรียนเพ่ิมข้ึน 

 2. ควรเพ่ิมจํานวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ เน่ืองจากมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ทําให้

นักเรียนอยากมีส่วนร่วมมากข้ึน 

 3. ควรจัดให้เป็นโครงการต่อเน่ือง เพ่ือให้โอกาสโรงเรียนอ่ืนได้เข้าร่วมโครงการเพ่ือพัฒนา

ห้องสมุดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

  การนําไปใช้ประโยชน์ 
 1. โครงการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนข้ันพ้ืนฐาน จังหวัด

อุบลราชธานี เป็นโครงการท่ีตอบสนองพันธกิจของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้านการให้บริการ

วิชาการแก่ชุมชน เพ่ือให้บรรลุตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนด้านวิชาการ 

   2. การให้ความรู้ทางด้านวิชาชีพบรรณารักษ์ เป็นการเพ่ิมศักยภาพของและทักษะทางวิชาชีพใน

การนําความรู้เพ่ือช่วยพัฒนาห้องสมุดจากหน่วยงานภายนอก 

   3. สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ควรดําเนินโครงการขยายผลกับโรงเรียนอ่ืน ๆ 

เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสํานักวิทยบริการกับโรงเรียนเพ่ือตอบสนองภารกิจ

ของมหาวิทยาลัยในด้านการบริการวิชาการ 

 
รายการอ้างอิง 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี. (2560). สืบค้น 15 พฤศจิกายน 2562, จาก 
             http://www.web.moe.go.th/ubnpeo/index.php? 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสอดคล้องด้านเน้ือหา ปริมาณ และความทันสมัยของ

หนังสือท่ีมีในสํานักหอสมุดกับหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฉบับปรับปรุงปี 2559 เครื่องมือท่ีใช้ ได้แก่ ฐานข้อมูล
รายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ  สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แบบบันทึกเน้ือหารายวิชา       
แบบบันทึกจํานวนหนังสือท่ีมีเน้ือหาสอดคล้องกับรายวิชา และแบบบันทึกจํานวนหนังสือแยกตามภาษา สาขาวิชาและ      
ปีพิมพ์  

ผลการวิจัย พบว่า หนังสือท่ีมีเน้ือหาสอดคล้องกับหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จํานวน 
156,046 เล่ม เป็นหนังสือภาษาไทย จํานวน 141,625 เล่ม และหนังสือภาษาอังกฤษ จํานวน 14,421 เล่ม คิดเป็น ร้อยละ 
97.45 ของหนังสือในห้องสมุด  

ด้านความทันสมัย พบว่า หนังสือท่ีมีปีพิมพ์ในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560 หรือ ค.ศ. 2013-2017)      
มีน้อยท่ีสุด ร้อยละ 8.28 ของหนังสือท้ังหมด ส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือท่ีพิมพ์ในช่วง 10 ปี (พ.ศ. 2546-2555 หรือ ค.ศ. 
2003-2012) ร้อยละ 52.50 โดยสาขาวิชาท่ีมีจํานวนหนังสือสอดคล้องกับหลักสูตรมากท่ีสุด คือ สาขาวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาท่ีมีหนังสือสอดคล้อง
กับหลักสูตรน้อยท่ีสุด ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และสาขาวิชาภาษาจีน ส่วนสาขาวิชา
ท่ีมีหนังสือทันสมัยมากท่ีสุด คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ และสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ส่วนสาขาวิชาท่ีมีหนังสือทันสมัยน้อยท่ีสุด คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และ
สาขาวิชาฝรั่งเศสธุรกิจ ตามลําดับ   

 
คําสําคัญ: การวิเคราะห์เน้ือหา, ทรัพยากรสารสนเทศ, หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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ABSTRACT  
The objectives of this research are: 1) to analyze the correspondence between 

the information resources and the curricular of Chiang Mai Rajabhat University revised in 2016 
academic year 2) to study the amount and frequency of books in the library. The research tools 
were the information resource databases of Chiang Mai Rajabhat University and the curriculum 
analysis form. 

The results shows that there were a total of 156,046 books related to the curricular 
offered. Consisting of 141,625 Thai books and 14,421 English language books, representing in total 
97.45% of all the books available in the Library.    

Among these, there were a small proportion of books published during the last 
five years (2013-2017), accounted for only 8.28 of the studied population. Most of the books were 
published during 2003-2012 for 52.50% of the studied population. The curriculum with the highest 
proportion of books corresponding to the curriculum are Product design, Information and 
communication technology and Public administration, the curriculum with the least proportion of 
books are Architecture technology, Japanese language and Chinese language, The curriculum with 
the most current and up-to-date books are Information and communication technology, 
Information science, and English language, while the least current and up-to-date books are 
Architecture technology, Animal science and Thai language respectively.   

 
Keyword: Content analysis, Information resources, Curriculum of Chiang Mai Rajabhat University    

 
บทนํา 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีหน้าท่ี จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศท่ี
หลากหลายรูปแบบ และครอบคลุมทุกสาขาวิชาให้ตรงตามหลักสูตรท่ีเปิดสอน เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย 
และบริการวิชาการแก่บุคคลภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถ่ิน ซ่ึงปริมาณทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีในห้องสมุดถือเป็น
ดัชนีบ่งช้ีด้านคุณภาพการศึกษา บ่งบอกถึงความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย การ
พิจารณาถึงคุณภาพของมหาวิทยาลัย จึงต้องพิจารณาจากสภาพของห้องสมุด ปริมาณทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีใน
ห้องสมุด แต่ท้ังน้ี คุณภาพของทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดไม่ได้ข้ึนอยู่กับปริมาณเพียงอย่างเดียว หากยังรวมถึงความ
ทันสมัย ความหลากหลาย และความสอดคล้องตามหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยเปิดสอนด้วย (นงนารถ ชัยรัตน์, 2542) และ
หัวใจหลักสําคัญของการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ก็คือ งบประมาณ ซ่ึงข้อมูลในการจัดทําคําของบประมาณสําหรับ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศในแต่ละปีงบประมาณน้ัน คํานวณจากจํานวนอาจารย์ นักศึกษา และหลักสูตรท่ีเปิดสอน 
ในขณะท่ีงบประมาณการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมีแนวโน้มท่ีจะถูกปรับลดลงทุกปี แต่เปิดรับนักศึกษาท้ังในระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมข้ึน หรือมีการเปิดหลักสูตรและสาขาวิชาใหม่เพ่ิมข้ึน ส่งผลกระทบกับทรัพยากร
สารสนเทศในห้องสมุดท่ีควรต้องเพ่ิมจํานวนในสัดส่วนท่ีเป็นเหตุเป็นผลกัน ท่ีผ่านมาสํานักหอสมุดไม่เคยมีการศึกษาถึง
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ความคุ้มค่า และความสอดคล้องระหว่างหนังสือกับหลักสูตรท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยมาก่อน จึงทําให้ไม่ทราบว่าหนังสือ
ท่ีจัดหามาน้ันมีปริมาณเพียงพอกับผู้ใช้ และมีความสอดคล้องกับหลักสูตรมากน้อยเพียงใด ซ่ึงจากการศึกษาและทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง อาทิ Course and research analysis using a coded classification system (Lochstet, 
1997) Managing information resources in libraries: Collection management in theory and practice 
(Clayton, 2001). และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องท้ังในประเทศและต่างประเทศ เช่น งานวิจัยของนวลักษณ์ กลางบุรัมย์ (2542),         
สุรีวรรณ จันทร์สว่าง (2555), อรรพรรณ การคนซ่ือ (2557), Kohn (2013) และ Danielson (2012) พบว่า วิธีการศึกษา
ความสอดคล้องของเน้ือหากับหลักสูตรท่ีนิยมนํามาใช้และได้ผลเป็นอย่างดี คือ การนํารายวิชาในหลักสูตรมาวิเคราะห์
เน้ือหา เพ่ือจัดหมวดหมู่ตามระบบแผนการจัดหมู่ และกําหนดหัวเรื่อง แล้วทําการสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศใน
ฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ เพ่ือหาปริมาณ และความทันสมัยของทรัพยากรสารสนเทศ     

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะใช้วิธีการดังกล่าวข้างต้น ในการศึกษาวิเคราะห์ความ
สอดคล้องของหนังสือท่ีให้บริการในสํานักหอสมุดกับหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในด้าน
ปริมาณ ความทันสมัย และความสอดคล้องของเนื้อหากับหลักสูตร เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนจัดสรรงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการประเมินความคุ้มค่า
ด้านปริมาณกับงบประมาณท่ีได้รับ และการพิจารณาคัดออกอย่างสมเหตุสมผล และเพ่ือให้สํานักหอสมุด สามารถ
ทําหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่อาจารย์ และนักศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. ศึกษาความสอดคล้องด้านเน้ือหาของทรัพยากรสารสนเทศในสํานักหอสมุดกับหลักสูตรท่ีเปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

2. ศึกษาปริมาณ และความทันสมัย ของหนังสือท่ีมีในสํานักหอสมุดกับหลักสูตรท่ีเปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 

ผู้วิจัยกําหนดขอบเขตในการศึกษาเฉพาะหนังสือท่ัวไป และหนังสืออ้างอิงท่ีจัดหาด้วยวิธีการจัดซ้ือ
ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ท่ีมีรายการปรากฏในฐานข้อมูลรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศระบบ VTLS 
Virtua จํานวน 160,122 เล่ม (ภาษาไทย 141,851 เล่ม ภาษาอังกฤษ 18,271) ไม่รวมหนังสือประเภทข้อมูลล้านนา 
วิทยานิพนธ์ วิจัย นวนิยาย หนังสือเยาวชน หนังสือท่ีอยู่ระหว่างการซ่อม หนังสือท่ีไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ์ และหนังสือบริจาค
ทุกประเภท โดยศึกษาเฉพาะรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ไม่รวมรายวิชาการวิจัย การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สัมมนา ปัญหาพิเศษ และสหกิจศึกษา โดยมีข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน ดังน้ี  

1. ศึกษาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ พ.ศ. 2558 - 2562 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 ข้อมูล ณ วันท่ีเริ่มดําเนินการศึกษา 10 มิถุนายน 2560 
จํานวน 9 หลักสูตร 41 สาขาวิชา โดยโครงสร้างของหลักสูตร ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ 
(กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ และกลุ่มวิชาชีพบังคับ) และหมวดวิชาเลือกเสรี 
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2. วิเคราะห์เนื้อหาของหนังสือกับรายวิชา 
1. กําหนดหัวเรื่องและเลขหมู่ในแต่ละรายวิชา โดยใช้คู่มือตรวจสอบหัวเรื่องและเลขหมู่ 

ได้แก่ หัวเรื่องออนไลน์สําหรับหนังสือภาษาไทย ของคณะทํางานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
อุดมศึกษา คู่มือหัวเรื่องสําหรับภาษาอังกฤษ (Library of Congress Subject Heading) และคู่มือกําหนดเลขหมู่
ระบบทศนิยมดิวอ้ี (Dewey Decimal Classification and Relative Index) 

2. นําหัวเรื่องและเลขหมู่ท่ีกําหนดไว้ ไปสืบค้นในฐานข้อมูลรายการบรรณานุกรมทรัพยากร
สารสนเทศระบบ VTLS Virtua เพื่อหาจํานวนหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี 2558-2562        

2. พิจารณาความทันสมัยของหนังสือท่ีมีเน้ือหาสอดคล้องกับรายวิชาต่าง ๆ จากปีพิมพ์  
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องจากสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ วารสารวิชาการ 

และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ เว็บไซต์หน่วยงาน ข้อมูลท่ีเผยแพร่ในสื่ออินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
2. ศึกษาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2562 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

2559 หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ และกลุ่มวิชาชีพ (บังคับ)  
3. สร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
4. วิเคราะห์ความสอดคล้องด้านเน้ือหาของหนังสือกับรายวิชา โดยการกําหนดหัวเรื่องและเลขหมู่

ในแต่ละรายวิชา และนําไปสืบค้นในฐานข้อมูลรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศระบบ VTLS Virtua เพ่ือหาจํานวน
หนังสือท่ีมีเน้ือหาสอดคล้องกับรายวิชาต่าง ๆ  

5. วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตารางแยกตามสาขาวิชา ภาษา และปีท่ีพิมพ์ โดยใช้สถิติค่าร้อยละ 
6. นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตาราง และแผนภูมิ แยกตามหลักสูตรและสาขา 
7. สัมภาษณ์ความคิดเห็นของอาจารย์ประจําวิชาเก่ียวกับผลการวิจัยท่ีพบ เพ่ือนําข้อมูลมา

ใช้ประกอบการสรุป และอภิปรายผล 
8. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

4. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. ฐานข้อมูลรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศระบบ VTLS Virtua  
2. แบบกําหนดเน้ือหารายวิชา ใช้บันทึกข้อมูลรายวิชา หัวเรื่อง และเลขหมู่ เพ่ือเป็นแนวทางในการ

สืบค้นหาหนังสือท่ีมีเน้ือหาสอดคล้องกับรายวิชา  
3. แบบบันทึกจํานวนหนังสือท่ีมีเน้ือหาสอดคล้องกับรายวิชา เพ่ือหาปริมาณหนังสือของแต่ละสาขา  
4. แบบบันทึกจํานวนหนังสือแยกตามภาษา และปีพิมพ์ เพ่ือใช้พิจารณาความทันสมัยของหนังสือ  
5. แบบสัมภาษณ์ เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน ในรายวิชาท่ีพบว่า ไม่มีหนังสือท่ี

สอดคล้องด้านเน้ือหาในรายวิชาท่ีสอน หรือในรายวิชาท่ีมีจํานวนหนังสือภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ น้อยกว่า ร้อยละ 10    
  

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 
1. สรุปผล 
จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังน้ี 
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  1.1  จํานวนหนังสือท่ีมีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 สํานักหอสมุด มีหนังสือท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร จํานวน 156,046 เล่ม (ร้อยละ 97.45 ของ

หนังสือท่ีมีในห้องสมุด) เป็นหนังสือภาษาไทย จํานวน 141,625 เล่ม (ร้อยละ 99.84 ของหนังสือภาษาไทยในห้องสมุด) และ
หนังสือภาษาอังกฤษ จํานวน 14,421 เล่ม (ร้อยละ 78.92 ของหนังสือภาษาอังกฤษท่ีมีในห้องสมุด) 

 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงร้อยละของหนังสือท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2558 – 2562 
           

        1.2 ความสอดคล้องของหนังสือกับหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 หนังสือท่ีมีความสอดคล้องกับหลักสูตรมากท่ีสุด ได้แก่ หนังสือในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

ร้อยละ 40.84 และสอดคล้องกับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตน้อยท่ีสุด ร้อยละ 0.56  
 

 
 

ภาพท่ี 2 แสดงร้อยละของหนังสือท่ีมีเน้ือหาสอดคล้องกับหลักสูตร จําแนกตามหลักสตูร 
    

97.45

2.55

หนังสือที่สอดคล้องกับหลักสูตร หนังสือไม่มีความสอดคล้องกับหลักสูตร

บธ.บ., 13.34%
บช.บ., 1.39%

นท.บ., 2.40%

ศ.บ., 2.12%

วท.บ., 40.84%

ศศ.บ., 30.69%

ศศ.ม., 0.56%

นต.บ., 3.40% รป.บ., 5.26%
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   เมื่อจําแนกหนังสือท่ีมีเน้ือหาสอดคล้องกับหลักสูตรตามภาษา พบว่า เป็นหนังสือภาษาไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตมากท่ีสุด ร้อยละ 37.03 และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตน้อยท่ีสุด ร้อยละ 0.51 
ส่วนหนังสือภาษาอังกฤษท่ีมีเน้ือหาสอดคล้องกับหลักสูตรมากท่ีสุด ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ร้อยละ 
3.81 และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตน้อยท่ีสุด ร้อยละ 0.04 เช่นกัน  

 

 
 

ภาพท่ี 3 แสดงร้อยละของหนังสือท่ีมีเน้ือหาสอดคล้องกับหลักสูตร จําแนกตามภาษา 
   
  เมื่อจําแนกความสอดคล้องตามสาขาวิชา พบว่า สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์มีหนังสือ
สอดคล้องกับหลักสูตรมากท่ีสุด ร้อยละ 8.69 รองลงมา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 6.84 
และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ร้อยละ 5.26 ส่วนสาขาวิชาท่ีมีหนังสือสอดคล้องกับหลักสูตรน้อยท่ีสุด ได้แก่ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ร้อยละ 0.32 รองลงมา คือ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ร้อยละ 0.45 และสาขาวิชาภาษาจีน ร้อยละ 0.4
  จําแนกตามภาษา พบว่า เป็นหนังสือภาษาไทยสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์มากท่ีสุด   ร้อยละ 
8.40 รองลงมา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 6.21 และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ร้อยละ 
4.92 ส่วนสาขาวิชาท่ีมีหนังสือภาษาไทยน้อยท่ีสุด ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ร้อยละ 0.31 รองลงมา คือ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระหว่างประเทศ สาขาวิชาภาษาจีน และสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ร้อยละ 0.42 เท่ากัน 
ตามลําดับ  
  ส่วนหนังสือภาษาอังกฤษในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากท่ีสุด ร้อยละ 0.63 
รองลงมา ได้แก่ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ร้อยละ 0.52 และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 0.46 ส่วนสาขาวิชาท่ีมี
หนังสือภาษาอังกฤษน้อยท่ีสุด ได้แก่ สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ ร้อยละ 0.04 และสาขาวิชาเทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม ร้อยละ 0.01  

1.3 ความทันสมัยของหนังสือในสํานักหอสมุดกับหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 การศึกษาความทันสมัยของหนังสือท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แบ่งเป็น 3 ช่วงปีพิมพ์ 

พบว่า หนังสือท่ีมีปีพิมพ์ช่วง 10 ปี (พ.ศ. 2546-2555 หรือ ค.ศ. 2003-2012) มากท่ีสุด ร้อยละ 52.50 รองลงมา 
คือ หนังสือท่ีมีปีพิมพ์เกิน 15 ปี (ก่อนปี 2546 หรือ ก่อน ค.ศ. 2003) ร้อยละ 39.22 และหนังสือท่ีมีปีพิมพ์ไม่เกิน  
5 ปี (พ.ศ. 2556-2560 หรือ ค.ศ. 2013-2017) น้อยท่ีสุด ร้อยละ 8.30 ตามลําดับ 
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37.03

27.77

0.51 3.34 4.92
1.37 0.17 0.38 0.15

3.81 3.56
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บธ.บ. บช.บ. นท.บ. ศ.บ. วท.บ. ศศ.บ. ศศ.ม. นต.บ. รป.บ.

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
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ภาพท่ี 4 แสดงร้อยละของหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่ีมีเน้ือหาสอดคล้องกับหลักสตูร จําแนกตามปีพิมพ 
 
  เมื่อจําแนกความทันสมยัตามภาษา พบว่า หนังสือภาษาไทยท่ีมีปีพิมพ์ช่วง 10 ปี (พ.ศ. 2546-
2555) มากท่ีสดุ ร้อยละ 46.56 และปีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี (2556-2560) น้อยท่ีสดุ ร้อยละ 6.53 ส่วนหนังสือภาษาอังกฤษ 
พบว่า หนังสือปีพิมพ์ช่วง 10 ปี (ค.ศ. 2003-2012) มากท่ีสดุ รอ้ยละ 5.93 และปีพิมพ์ไมเ่กิน 5 ปี (ค.ศ. 2013-2017)  น้อย
ท่ีสุด ร้อยละ 1.75 เช่นกัน 
 

 
 

ภาพท่ี 5 ร้อยละของจํานวนหนังสอืท่ีมีเน้ือหาสอดคล้องกับหลักสูตร จําแนกตามภาษา และปีพิมพ์  
 
 จําแนกความทันสมัยตามหลักสูตร พบว่า หลักสูตรท่ีมีหนังสือปีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี (พ.ศ. 
2556-2560 หรือ ค.ศ. 2013-2017) มากท่ีสุด ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ร้อยละ 10.68 ของหนังสือ
ท้ังหมดในหลักสตูร และหลักสตูรท่ีมีหนังสือทันสมัยน้อยท่ีสุด ได้แก่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ร้อยละ 3.30 

39.22%

52.5%

8.28%
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37.66
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 จําแนกตามภาษา พบว่า หลักสูตรท่ีมีหนังสือภาษาไทยทันสมยัมากท่ีสุด ปีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี 
(พ.ศ. 2556-2560) ได้แก่ หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต ร้อยละ 10.00 ของหนังสือในหลักสูตร และหลกัสูตรท่ีมี
หนังสือภาษาไทยทันสมัยน้อยท่ีสดุ ได้แก่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ร้อยละ 3.26 ส่วนหนังสือภาษาอังกฤษท่ี
ทันสมัยมากท่ีสุด ได้แก่ หลักสูตรเศรฐศาสตรบัณฑิต ร้อยละ 27.23 และหลักสตูรท่ีมีหนังสือภาษาอังกฤษทันสมัย
น้อยท่ีสุด ได้แก่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ร้อยละ 0.04 เช่นกัน 
 จําแนกความทันสมัยตามสาขาวิชา พบว่า สาขาวิชาท่ีมีหนังสือทันสมยัมากท่ีสดุปีพิมพ์ ไมเ่กิน 5 
ปี (พ.ศ. 2556-2560 หรือ ค.ศ. 2013-2017) ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร รอ้ยละ 23.55 รองลงมา 
คือ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์ร้อยละ 14.78 และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ 14.13  ส่วนสาขาวิชาท่ีมหีนังสือทันสมัย
น้อยท่ีสดุ ไดแ้ก่ สาขาวิชาเทคโนโลยสีถาปัตยกรรม ร้อยละ 0.62 รองลงมา คือ สาขาวิชาสตัวศาสตร์ ร้อยละ 0.92 และ
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ รอ้ยละ 1.52 ตามลาํดบั  
 จําแนกตามภาษา พบว่า สาขาวิชาท่ีมีหนังสอืภาษาไทยทันสมยัมากท่ีสดุ ปีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี (พ.ศ. 
2556-2560) ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ 53.85 ของหนังสือท้ังหมดในสาขา รองลงมา คือ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
ร้อยละ 49.21 และสาขาวิชาภาษาจีน ร้อยละ 28.96 และสาขาวิชาท่ีมีหนังสือภาษาไทยทันสมัยน้อยท่ีสดุ ได้แก่ สาขาวิชา
นิติศาสตร์ และสาขาวิชาสตัวศาสตร ์ร้อยละ 3.32 เท่ากัน  ส่วนสาขาวิชาท่ีมีหนังสือภาษาอังกฤษทันสมัยมากท่ีสุด ปีพิมพ์
ไมเ่กิน 5 ปี (ค.ศ. 2013-2017) ได้แก่ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ร้อยละ 47.59 ของหนังสือท้ังหมดในสาขา รองลงมา คือ 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ร้อยละ 46.01 และสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ร้อยละ 44.67 สว่นสาขาท่ีมหีนังสือ
ภาษาอังกฤษทันสมัยน้อยท่ีสุด ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ 0.39 และสาขาวิชาจิตวิทยา ร้อยละ 0.98 และ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและสาขาวิชาภาษาไทย ไม่มหีนังสือภาษาอังกฤษท่ีทันสมยั 

2. อภิปรายผล 
2.1 หนังสือท่ีมีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร 
สํานักหอสมุดมีหนังสือภาษาไทยและหนังสือภาษาอังกฤษท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร ร้อยละ 

97.45 ของหนังสือท้ังหมด พิจารณาตามภาษา พบว่า เป็นหนังสือภาษาไทย จํานวน 141,625 เล่ม ร้อยละ 88.44 
ของหนังสือภาษาไทยท้ังหมด และร้อยละ 78.92 ของหนังสือภาษาอังกฤษท้ังหมด เมื่อพิจารณาแต่ละหลักสูตร 
พบว่า หนังสือท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรมากท่ีสุด คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต รองลงมา คือ หลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ส่วนหนังสือที่สอดคล้องกับหลักสูตรน้อยที่สุด ได้แก่ หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ตามลําดับ 

ผลการศึกษาครั้งน้ี สามารถอธิบายได้ว่าเน่ืองจากแต่ละหลักสูตรมีจํานวนสาขาวิชามากน้อย
ต่างกัน หลักสูตรท่ีมีสาขาวิชามาก จะมีหนังสือท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรมากตามจํานวนรายวิชาท่ีสอน จึงทําให้สัดส่วน
หนังสือท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแปรผันตามรายวิชา นอกจากน้ี งบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีลดลง สวน
ทางกับราคาสิ่งพิมพ์ท่ีสูงข้ึน และคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาให้ความร่วมมือในการเสนอแนะและคัดเลือกเข้าห้องสมดุน้อย 
เพราะบางสาขาวิชามีห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ประจําสาขา เมื่อเปรียบเทียบในด้านของภาษา สํานักหอสมุดมนีโยบายใน
การจัดหาหนังสือภาษาไทย จํานวน 3 เล่ม/ช่ือเรื่อง หนังสือภาษาอังกฤษจํานวน 1 เล่ม/ช่ือเรื่อง สัดส่วนของจํานวนหนังสือ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษจึงต่างกันอย่างเห็นได้ชัด 

พิจารณาแต่ละสาขาวิชาท่ีมีหนังสือน้อยกว่าร้อยละ 10 ของหนังสือในสาขาวิชา พบว่า ทุก
สาขาวิชามีหนังสือท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรน้อยกว่าร้อยละ 10 พิจารณาตามภาษา พบว่า สาขาวิชาท่ีต้องจัดหาหนังสือให้
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สอดคล้องกับหลักสูตรเพ่ิมเติม ได้แก่ หนังสือภาษาไทยสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารระหว่างประเทศ สาขาวิชาภาษาจีน และสาขาวิชาสัตวศาสตร์ และหนังสือภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาจีน 
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 

2.2 ความทันสมัย  
 จากการพิจารณาความทันสมัยของหนังสือท่ีมีเน้ือหาสอดคล้องกับหลักสูตรท้ังภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นหนังสือท่ีมีปีพิมพ์ในช่วง 10 ปี (พ.ศ. 2546-2555 หรือ ค.ศ. 2003-2012)      
มากท่ีสุด ร้อยละ 52.50 ส่วนหนังสือท่ีมีปีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560 หรือ ค.ศ. 2013-2017) ซ่ึงเป็น
หนังสือท่ีทันสมัยท่ีสุด พบว่า มีน้อยท่ีสุดร้อยละ 8.28 

 ผู้วิจัยกําหนดให้ความทันสมัยของหนังสือแต่ละสาขาวิชาจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวน
หนังสือในหลักสูตร ซ่ึงพบว่า มีจํานวน 6 หลักสูตร ท่ีมีหนังสือปีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560 หรือ ค.ศ. 2013-2017)  
ไม่ถึงร้อยละ 10 ได้แก่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   

 สาขาวิชาท่ีควรจัดหาหนังสือท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่ีทันสมัยเพ่ิมเติม ได้แก่ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
และสาขาวิชาจิตวิทยา       

จากผลการศึกษาความทันสมัยท่ีพบ สามารถอธิบายได้ว่า เน่ืองมาจากสํานักหอสมุดได้รับการ
จัดสรรงบประมาณการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีน้อยลง ซ่ึงสวนทางกับราคาสิ่งพิมพ์ท่ีสูงข้ึน หนังสือบางสาขาวิชาท่ีเป็น
วิชาเฉพาะทาง มีการตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ผลิตและจัดจําหน่ายในประเทศน้อย สํานักหอสมุดอาจจัดหาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์มาทดแทน ซ่ึงมีราคาแพง นอกจากน้ี สํานักหอสมุดยังต้องการความร่วมมือจากอาจารย์ซึ่งเป็นผู้มคีวามรู ้และ
ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือคัดเลือกและประเมินเน้ือหาของหนังสือ ซ่ึงในแต่ละปีสํานักหอสมุดได้รับความ
ร่วมมือจากอาจารย์คณะต่าง ๆ ในการเสนอแนะและคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุดน้อย จึงอาจทําให้ห้องสมุด
จัดหาหนังสือท่ีทันสมัยได้ไม่ครอบคลุมทุกหลักสูตร  

นอกจากน้ี ผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีพบว่ามีหนังสือสอดคล้อง
กับหลักสูตรน้อย และล้าสมัย สรุปประเด็นสาระสําคัญได้ว่า ส่วนใหญ่อาจารย์แต่ละสาขาวิชาแสวงหาข้อมูลสารสนเทศ
ประกอบการสอนจากเอกสารประกอบการสอน แหล่งสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์ และค้นหาแหล่ง
สารสนเทศประกอบการสอนจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร ์และ
สาขาวิชาจิตวิทยา บางสาขาวิชาใช้วิธีการสอนจากประสบการณ์ผู้สอน เช่น สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ และเรียนรู้จากสถานท่ีหรือสถานการณ์จริง เช่น สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ และสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เป็นต้น    

3. ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์  
3.1 ข้อเสนอแนะ  

1) ควรมีการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลระเบียนทรัพยากรสารสนเทศในฐานข้อมูล
ห้องสมุดอัตโนมัติให้ถูกต้องสมบูรณ์ก่อนการศึกษาวิจัย  

2) ควรมีการศึกษาความสอดคล้องด้านเน้ือหาของหนังสือกับหลักสูตรทุกครั้งเมื่อมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ 
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3) ควรมีการศึกษาความสอดคล้องด้านเน้ือของของทรัพยากรสารสนเทศประเภทอ่ืน 
เช่น สื่อโสตทัศน์ ดรรชนีวารสาร เป็นต้น 

4) ควรแสวงหาความร่วมมือกับคณาจารย์ประจําหลักสูตรในการคัดเลือกหนังสือท่ีมี
เน้ือหาความสอดคล้องกับรายวิชาในหลักสูตรท่ีตนสังกัด เพ่ือให้มีจํานวนหนังสือท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรเพ่ิมข้ึน  

5) ควรมีการประชาสัมพันธ์บริการเสนอแนะหนังสือเข้าห้องสมุดให้มากข้ึน 
3.2 การนําไปใช้ประโยชน์  

1) ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณการจัดหาหนังสือให้เพียงพอ    
และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ และขยายขอบเขตไปยังทรัพยากรสารสนเทศอ่ืน ๆ ต่อไป 

2) ใช้เป็นแนวทางในการประเมินความคุ้มค่าด้านปริมาณทรัพยากรสารสนเทศกับ
งบประมาณท่ีได้รับ  

3) ผลการศึกษาความทันสมัยของหนังสือสามารถใช้เป็นข้อมูลในการสํารวจการใช้และ
พิจารณาคัดออกหนังสือท่ีมีปีพิมพ์เกิน 10 ปีได้ 

4. ใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร หรือจัดทําหลักสูตรใหม่   
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บทคัดย่อ  
 บริการสารสนเทศแบบ Fast Lane  เป็นการบริการสารสนเทศให้กับผู้ใช้บริการท่ีเข้ามาติดต่อ
ขอใช้บริการด้วยการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ  ซ่ึงผู้ใช้บริการท่ีเข้ามาใช้บริการจะได้รับบริการท่ีรวดเร็ว และได้รับ
การช่วยเหลือเป็นพิเศษกว่าการขอใช้บริการด้วยการสื่อสารเป็นภาษาไทย ท้ังน้ีเพ่ือมุ่งเน้นให้นิสิตได้ฝึกทักษะการ
ติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ เป็นการสร้างความมั่นใจ ความคุ้นเคย จนเกิดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวันและในการทํางานในอนาคตต่อไป  ผลการศึกษาการให้บริการ พบว่า จากจํานวนนิสิตชาว
ไทยท้ังหมดท่ีมาใช้บริการท่ีสํานักวิทยบริการ มีนิสิตเพียง 20 คน มีความสนใจเข้าใช้บริการสารสนเทศแบบ Fast 
Lane  และส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ข้อท่ีนิสิตพึงพอใจมากท่ีสุด ได้แก่ การมาใช้บริการสารสนเทศ
แบบ Fast Lane  ทําให้นิสิตได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ส่วนข้อท่ีนิสิตพึงพอใจน้อยท่ีสุด ได้แก่ นิสิตไม่สามารถ
ใช้บริการสารสนเทศแบบ Fast Lane ในสํานักวิทยบริการได้หลายจุดบริการ ซ่ึงสํานักวิทยบริการจะต้องดําเนินการ
พัฒนาจุดบริการให้มีความชัดเจน และสะดวกต่อการเข้าใช้บริการ รวมท้ังต้องพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีมี
ความหลากหลาย หากต้องการให้เกิดความต่อเน่ืองและยั่งยืนต่อไป 

 
คําสําคัญ: บริการสารสนเทศ, การสื่อสารภาษาอังกฤษ, การสนทนาภาษาอังกฤษ 

 

ABSTRACT  
  Fast Lane Information Service is an information service for users who use English 
during the service.  These users will receive more special assistance as well as quicker service than 
those requesting the service by communicating in Thai.  The service is aimed at encouraging the 
students to practice communication skills in English.  It can help build confidence and familiarity 
until the skills in using English for successful communication can be mastered in their daily life and 
future work. The results showed that, of all the native Thai students who came to use the service, 
only 20 people were interested.  The majority of these users was satisfied with the Fast Lane 
Service at a high level.  The students were highly satisfied with the idea that using the service 
definitely allows the students to practice their English language skills.  However, the students were 
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unsatisfied with the fact that the service areas for Fast Lane information service in the Academic 
Resource Centre were very limited. The Academic Resource Center, therefore, must obviously 
develop the service points and make it more convenient for use.  As well, various forms of activities 
should be introduced, especially when aiming to promote continuous and sustainable service of 
this kind. 

 
Keyword: Information service, English communication, English conversation 

 
บทนํา 
 ปัจจุบันน้ีเป็นท่ีทราบกันดีว่าการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและในการทํางานน้ัน
มีความสําคัญอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ บริษัท ห้างร้าน หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ต่างก็ต้องการ
บัณฑิต หรือคนทํางานท่ีสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี เพ่ือช่วยขับเคลื่อนการดําเนินงานหรือการดําเนินธุรกิจให้ 
เกิดผลสัมฤทธ์ิยิ่งข้ึน  ดังน้ันการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้จ้างงานและเพ่ือให้
นิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาออกไปได้งานทํา เป็นสิ่งท่ีมหาวิทยาลัยและทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยต้องตระหนักและให้
ความสําคัญ ตลอดจนควรได้มีส่วนร่วมช่วยกันผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพด้วย ประกอบกับผลการวิเคราะห์ประเด็น
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเก่ียวกับการผลิตบัณฑิตไม่ตอบสนองความต้องการของตลาด ด้วยปัจจัยท่ี
นิสิตขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ได้ดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
โดยในการน้ี  สํานักวิทยบริการในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ได้เล็งเห็น
ความสําคัญดังกล่าว จึงได้จัดบริการสารสนเทศแบบ Fast Lane ข้ึน ซ่ึงเป็นการบริการสารสนเทศให้กับผู้ใช้บริการ
ท่ีเข้ามาติดต่อขอใช้บริการด้วยการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ซ่ึงผู้ใช้บริการกลุ่มน้ีจะได้รับบริการท่ีรวดเร็ว และให้การ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษกว่าการขอใช้บริการด้วยการสื่อสารเป็นภาษาไทย ท้ังน้ีเพ่ือมุ่งเน้นให้นิสิตได้ฝึกทักษะการ
ติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และยังเป็นการสร้างความมั่นใจ ความคุ้นเคย จนเกิดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
ให้แก่นิสิต สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันและในการทํางานในอนาคตต่อไปได้ 
 
วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

   2. เพ่ือการให้บริการท่ีสะดวก รวดเร็ว แก่นิสิตท่ีสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ 
   3. เพ่ือเป็นการบริหารความเสี่ยงตามประเด็นความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
   การเตรียมการและการวางแผน (PLAN) ดําเนินการโดย 
    1. ประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ให้บริการเพ่ือร่วมกันหาแนวทางการจัดให้บริการ
    2. กลุ่มงานบริการสารสนเทศจัดทําคู่มือ (passport) การใช้บริการสารสนเทศแบบ Fast 
Lane  เพ่ือเป็นคู่มือการใช้บริการ และเป็นบัตรสะสมแต้มเพ่ือแลกของรางวัล และจัดเตรียมของรางวัลเพ่ือช่วยเป็น
แรงจูงใจสําหรับนิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
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ภาพท่ี 1  ตัวอย่าง คู่มือ (passport) การใช้บริการ 
 
     3. งานประชาสัมพันธ์ดําเนินการประชาสัมพันธ์บริการทุกช่องทาง 
    4. จัดเตรียมพ้ืนท่ีให้บริการให้เห็นเด่นชัด และสะดวกในการเข้ามาใช้บริการ  โดยจัดทํา
เส้นทางด่วนบริเวณประตูสํานักวิทยบริการ และให้เข้าใช้บริการทางออก ตรงไปยังจุดบริการหลัก คือ เคาน์เตอร์
บริการตอบคําถามและช่วยค้นคว้า นอกจากน้ีผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการเคาน์เตอร์บริการตามจุดต่าง ๆ  
ในสํานักวิทยบริการได้ 

 
ภาพท่ี 2  พ้ืนท่ีให้บริการสารสนเทศแบบ Fast Lane 

 
    5. จัดทํา Google Form สําหรับจัดเก็บข้อมูลการให้บริการสารสนเทศแบบ Fast Lane  
    6. ประชุมเพ่ือช้ีแจงสร้างความเข้าใจในการให้บริการแก่ผู้ให้บริการทุกระดับ  
    7. ผู้ให้บริการ คือ บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าท่ีผู้ให้ ณ จุดบริการสารสนเทศแบบ Fast Lane 
จะต้องให้บริการด้วยการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษกับนิสิตท่ีมาขอใช้บริการ 
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    8. จัด CRM Corner  โดยในมุมจะจัดให้บริการหนังสืออ่านเล่น, หนังสือเตรียมสอบภาษา, 
เกมฝึกทักษะ และสื่อต่าง ๆ ท่ีจะช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้แก่นิสิต และเพ่ือการผ่อนคลายด้วยเครื่องดื่ม
ท่ีห้องสมุดจัดไว้ให้ในระหว่างรอรับบริการบางประการท่ีจําเป็นต้องรอ 
 

 
ภาพท่ี 3  CRM Corner 
 
   การดําเนินงานให้บริการ (Do)  มีข้ันตอนและวิธีการดังน้ี 
    1. ผู้มีสิทธ์ิใช้บริการ สามารถเข้ามาติดต่อขอใช้บริการต่าง ๆ ได้ท่ีช่องทางออก (ช่องทาง
พิเศษ) 
    2. ผู้ใช้บริการติดต่อขอใช้บริการ ณ เคาน์เตอร์บริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า  
    3. การใช้บริการครั้งแรก ผู้ให้บริการต้องมอบคู่มือ (passport) การใช้บริการสารสนเทศ
แบบ Fast Lane  เพ่ือใช้ในการสะสมแต้มแลกรับของรางวัล 
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ภาพท่ี 4 ป้ายช้ีนําทางและข้ันตอนการใช้บริการและนิสิตท่ีได้รับรางวัลจากการเข้าใช้บริการ 
 
    4. ผู้ ใ ห้บริการสอบถามและกรอกข้อมูลผู้ขอใช้บริการผ่าน Google Form บริการ  
ณ เคาน์เตอร์บริการตอบคําถามและช่วยค้นคว้า โดยระบุเป็นการใช้บริการสารสนเทศแบบ Fast Lane  เพ่ือเก็บ
สถิติ และรายงานมหาวิทยาลัยต่อไป 
    5. ผู้ให้บริการต้องแนะนําการใช้บริการน้ัน ๆ ก่อนการบริการและให้การช่วยเหลือเสมอ 
    6. ผู้ใช้บริการต้องได้รับบริการท่ีรวดเร็วกว่าการบริการท่ัวไป แต่ถ้าหากจําเป็นต้องรอรับ
ทรัพยากรหรือบริการต่าง ๆ ให้เชิญผู้ใช้บริการรอ ณ CRM Corner  
    7. หากต้องประสานการบริการไปยังผู้ปฏิบัติงานในงานต่าง ๆ จะต้องดําเนินการทันที  
เพ่ือให้บริการอย่างรวดเร็ว เช่น หากผู้ใช้บริการต้องการหนังสือ ให้ใช้ข้อมูลของเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบช้ันหนังสือ 
แต่ละหมวดในแฟ้มประสานงาน ซ่ึงจะมีข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ ID LINE และเบอร์โทรศัพท์ ประสานงานขอหนังสือ
ได้เลย 
    8. ผู้ให้บริการต้องให้บริการจนกว่าผู้ใช้บริการจะได้รับสารสนเทศท่ีต้องการ 
    9. ผู้ให้บริการต้องลงลายมือช่ือของตนเองในคู่มือ (passport) การใช้บริการสารสนเทศแบบ 
Fast Lane ให้ผู้ใช้บริการทุกครั้ง เพ่ือเก็บคะแนนแลกของรางวัล 
    10. หากผู้ใช้บริการแสดงคู่มือ (passport) ณ จุดบริการใด ผู้ให้บริการต้องสื่อสารกับผู้ใช้
เป็นภาษาอังกฤษ และลงช่ือผู้ให้บริการทุกครั้ง 
   การเก็บข้อมูลบริการสารสนเทศแบบ Fast Lane  (Check) 
    1. กรอกข้อมูลผู้ขอใช้บริการผ่าน Google Form บริการ ณ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ  
โดยระบุเป็นการใช้บริการสารสนเทศแบบ Fast Lane  เพ่ือเก็บสถิติ และรายงานมหาวิทยาลัย 
    2. รายงานสถิติและรายช่ือผู้ใช้บริการ เสนอต่อผู้บริหารสํานักวิทยบริการ และรายงาน 
ผลการบริหารความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัย ทุก 6, 9 และ 12 เดือน 
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 การประเมินผลการบริการสารสนเทศแบบ Fast Lane (Action) 
    1. จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจท้ังแบบกระดาษและแบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมท้ังสร้าง
คิวอาร์โค้ดผู้ใช้บริการสามารถสแกนด้วยสมาร์ตโฟนเพ่ือประเมินการให้บริการ 

    2. ขอให้ผู้ใช้บริการประเมินผลการให้บริการทุกครั้งด้วยแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือนํา
ผลการประเมินและข้อเสนอแนะปรับปรุงการให้บริการ 

 

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 
            สรุปผลและอภิปรายผล 
 1. การบริการสารสนเทศแบบ Fast Lane เปิดให้บริการเดือน พฤษภาคม-กันยายน 
2562 มีผู้ใช้บริการสนใจเข้าร่วมกิจกรรมและขอใช้บริการจํานวนท้ังสิ้น 20 คน โดยท้ังหมดเป็นนิสิตชาวไทย 
ประกอบด้วยนิสิตปริญญาตรี 18 คน คิดเป็นร้อยละ 90 นิสิตปริญญาโท 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5  และนิสิตปริญญา 
เอก 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5 โดยจําแนกตามคณะ ได้ดังกราฟ 
 

 
 
ภาพท่ี 5  กราฟแสดงข้อมูลผู้ใช้บริการจําแนกตามคณะ 

 
 2. ผลการประเมินผลความพึงพอใจต่อการใช้บริการสารสนเทศแบบ Fast Lane  สํานักวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.09) 
เมื่อจําแนกเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีนิสิตพึงพอใจมากท่ีสุด ได้แก่ การมาใช้บริการสารสนเทศแบบ Fast Lane  ทําให้
นิสิตได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (ค่าเฉลี่ย 4.60) รองลงมา ได้แก่ วิธีการให้บริการมีรูปแบบท่ีชัดเจน เข้าใจง่าย 
และมีหลายกิจกรรมบริการ (ค่าเฉลี่ย 4.47) และการเข้าใช้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว กว่าการเข้าใช้บริการแบบ
ปกติ (ค่าเฉลี่ย 4.40) ข้อท่ีนิสิตพึงพอใจน้อยท่ีสุด ได้แก่ สามารถใช้บริการสารสนเทศแบบ Fast Lane  ในสํานัก
วิทยบริการได้หลายจุดบริการ (ค่าเฉลี่ย 3.33) และผู้ให้บริการมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับนิสิตได้
ดี (ค่าเฉลี่ย 3.73)  
 จากผลการประเมินความพึงพอใจข้างต้น นิสิตมีความพึงพอใจต่อการมาใช้บริการสารสนเทศ
แบบ Fast Lane ทําให้นิสิตได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ วิธีการให้บริการมีรูปแบบท่ีชัดเจน เข้าใจง่าย และมี

6คน35%

5คน25%

4คน20%

2คน10%

1คน5%

1คน5%

ชื
อแผนภูมิ

คณะศกึษาศาสตร์

มนษุยศาสตร์และสคัมศาสตร์

เภสชัศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วิศวกรรมศาสตร์

แพทยศาสตร์



 

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

 

 

หลายกิจกรรมบริการ และการเข้าใช้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว กว่าการเข้าใช้บริการแบบปกติ ท้ังน้ีอาจ
เน่ืองมาจาก การบริการสารสนเทศแบบ Fast Lane เป็นรูปแบบการบริการสารสนเทศแก่นิสิตรูปแบบใหม่ท่ีนิสิตท่ี
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและใช้บริการต้องการมีจุดบริการสําหรับฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือนําไปใช้ในการสอบ 
English Exit Exam และนําไปใช้ในการสอบเข้าทํางาน สอบเรียนต่อ ตลอดจนการสื่อสารในชีวิตประจําวัน รวมท้ัง
เป็นบริการท่ีอํานวยความสะดวกพิเศษกว่าการใช้บริการท่ัวไป เริ่มตั้งแต่การมาใช้บริการโดยไม่ต้องผ่านประตูสแกน
บัตร ได้รับบริการสารสนเทศท่ีสะดวก รวดเร็ว และได้รับการช่วยเหลือในการใช้บริการต่าง ๆ เป็นอย่างดี มีข้ันตอน
การบริการท่ีวางไว้อย่างเป็นระบบ และชัดเจน จนเป็นแนวปฏิบัติท่ีดี 
 ส่วนข้อท่ีนิสิตมีความพึงพอใจน้อย คือ สามารถใช้บริการสารสนเทศแบบ Fast Lane   
ในสํานักวิทยบริการได้หลายจุดบริการ  และผู้ให้บริการมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับนิสิตได้ดี ท้ังน้ี
อาจเน่ืองมาจาก ผู้ใช้บริการยังไม่ทราบว่าสามารถแสดง passport ณ จุดบริการใดก็ได้เพียงแต่ผู้ให้บริการต้อง
สื่อสารกับผู้ใช้เป็นภาษาอังกฤษ และลงช่ือผู้ให้บริการทุกครั้งเพ่ือเก็บสะสมแต้มแลกของรางวัล ส่วนผู้ให้บริการ 
ยังมีบางคนท่ียังมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้ใช้บริการ ซ่ึงสํานักวิทยบริการไม่ได้น่ิงนอนใจ  
มีการพัฒนาทักษะของผู้ให้บริการมาโดยตลอดโดยมีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นประจํา 
ตลอดจนส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมท่ีหน่วยงานต่าง ๆ จัดอยู่เสมอ เพ่ือให้สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ
ชาวต่างชาติได้ดียิ่งข้ึนต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติรัตน์ ดีเยี่ยงอย่าง (2559, น. 94-95) ท่ีพบว่า ผู้ใช้บริการ
ยังไม่ทราบว่า ห้องสมุดมีบริการอะไรบ้าง ตลอดจนไม่ทราบวิธีการใช้บริการ ผู้ใช้บริการไม่ใช้บริการ E-Book 
เน่ืองจากขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ ควรมีการจัดอบรมให้ท้ังกับผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ  
   3. ผลการสอบถามความคิดเห็นของผู้ให้บริการ ผู้เขียนได้สอบถามความคิดเห็นและปัญหาการ
ให้บริการของผู้ให้บริการท่ีให้บริการ ณ จุดให้บริการตอบคําถามและช่วยค้นคว้า ซ่ึงเป็นจุดบริการหลักท่ีผู้ใช้บริการ
เข้ามาใช้บริการมากท่ีสุด จํานวน 7 คน สรุปได้ว่า บริการท่ีผู้ใช้บริการเข้ามาใช้บริการ ประกอบด้วย บริการแนะนํา
การสืบค้น WebOPAC จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมา ได้แก่ บริการหนังสือห้องคลังหนังสือ 3 คน  
คิดเป็นร้อยละ 15 บริการค้นหาหนังสือไม่พบ, บริการยืมหนังสือกรณีพิเศษ และบริการสมัครสมาชิกห้องสมุด  
อย่างละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ตามลําดับ  
   ผู้ให้บริการมีความคิดเห็นว่า เป็นบริการท่ีดีท่ีควรจัดให้มีต่อเน่ือง แต่ควรพัฒนารูปแบบการ
ให้บริการด้วยวิธีอ่ืน เช่น สนทนา ถามตอบ เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมจับฉลากแลกของท่ีระลึก หรือสะสมคะแนน
เพ่ือให้สามารถยืมหนังสือได้จํานวนเพ่ิมข้ึน ควรจัดหาหนังสือบทสนทนาและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษใหม่ ๆ เพ่ิมข้ึน 
ควรจัดให้มีการฝึกภาษาอังกฤษให้กับผู้ให้บริการอย่างสม่ําเสมอ และควรมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิตให้เข้ามา
ใช้บริการมากยิ่งข้ึน เพราะยังมีผู้ใช้บริการมาใช้บริการน้อยมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติรัตน์ ดีเยี่ยงอย่าง 
(2559, น. 95) ท่ีพบว่า ควรมีการจัดอบรมด้านภาษาอังกฤษให้ท้ังกับผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ และสอดคล้องกับ 
สุมลฑา สังใจสม (2559, น. 270-274) ท่ีจัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรห้องสมุด  
เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษท่ีเน้นการสื่อสารในการปฏิบัติงานและนําความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม โดยเชิญวิทยากรมาให้การอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมท้ังฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
ตลอดจนทดสอบความรู้ ผลพบว่า มีผู้ผ่านการทดสอบถึงร้อยละ 90.90 และเห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเน่ือง เพราะความรู้ท่ีได้รับสามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ และงานวิจัยของ วิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์ 
(2560, น. 124-125) ท่ีสังเคราะห์รูปแบบการเรียนภาษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า มีรูปแบบการสื่อสารโดย
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ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย เช่น การชมภาพยนตร์ ข่าว สัมมนา เล่นเกมภาษาผ่าน Youtube เว็บไซต์ หรือ 
iTune เป็นต้น 
                ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 นิสิตเสนอให้มีการกําหนดหัวข้อการสนทนาในแต่ละวันเพ่ือเพ่ิมขอบเขตของคําศัพท์ท่ีใช้ภายใน
ห้องสมุด เพ่ือความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการในห้องสมุด         
                 การนําไปใช้ประโยชน์ 
 1. หลาย ๆ สถาบันอุดมศึกษา มีการสอบ English Exit Exam ห้องสมุดสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้หรือต่อยอดการให้บริการเพ่ือให้เป็นส่วนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และพัฒนานิสิตด้านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ และเป็นแหล่งฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
 2. เป็นการพัฒนาบริการใหม่ ๆ ให้ผู้ใช้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว และได้รับการแนะนํา
ช่วยเหลือในการให้บริการได้อีกช่องทางหน่ึง 
 3. สํานักวิทยบริการสามารถนําไปพัฒนาการบริการ ณ จุดต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน และ
สะดวกต่อการเข้าใช้บริการต่อไป และยังเป็นการฝึกบุคลากรผู้ให้บริการให้มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษไปพร้อม 
ๆ กับผู้ใช้บริการได้อีกด้วย 
  
รายการอ้างอิง  
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เรียนรู้รากเหง้าจากเร่ืองราวของท้องถิ่น 
 

Learning about Oneself through the Local History 
 

รุ่งฤดี  ภูชมศรี 
 

สํานักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
Rungrudee.p@msu.ac.th 

 

บทคัดย่อ  

กิจกรรม “เรียนรู้รากเหง้าจากเรื่องราวของท้องถ่ิน”  สํานักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินจังหวัดมหาสารคาม และเพ่ือให้นักเรียน
ได้รู้จักท้องถ่ินของตน ภูมิใจในท้องถ่ินของตน พร้อมจะอนุรักษ์ สืบสานให้คงอยู่  ผลการดําเนินงาน พบว่า   
1) นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินจังหวัดมหาสารคาม เก่ียวกับประเพณี วัฒนธรรมของภาคอีสาน เรื่องราว
เก่ียวกับโบราณสถาน สถานท่ีสําคัญในจังหวัดมหาสารคาม และประเพณี วิถีชีวิต วัฒนธรรมอีสาน 2) นักเรียนได้
รู้จักท้องถ่ินของตน ภูมิใจในท้องถ่ินของตน โดยภาพส่วนใหญ่ท่ีนักเรียนวาดเป็นสถานท่ีสําคัญในท้องถ่ินของนักเรียน
และได้อธิบายถึงสิ่งท่ีวาด ความเก่ียวข้องกับนักเรียน เมื่อร่วมกิจกรรมมีการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อ

กิจกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ( = 4.92)  ผลการสัมภาษณ์นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  นักเรียน
ได้รับความรู้เก่ียวกับสถานท่ีสําคัญในท้องถ่ินของตนเอง กิจกรรมวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราวบ้านตัวเองได้ทําให้ทราบ
ว่าชุมชน ท้องถ่ินตน มีสถานท่ีน่าสนใจ มีความภูมิใจในบ้านเกิดของตน และอยากจะรักษาไว้ให้ดี  ตลอดจนอยากให้
จัดกิจกรรมแบบน้ีอีกเรื่อย ๆ เพราะได้รับความรู้และความสนุกสนาน 

 
คําสําคัญ : ประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน, การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ิน, นักเรียนกับวัฒนธรรมท้องถ่ิน, บรกิารชุมชน,     

                สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 
ABSTRACT  
 Learning about Oneself through Local History was a project held by Academic 
Resource Center of Mahasarakham University. It aimed at providing the students opportunities to 
learn about Mahasarakham’s local history and getting the students to know their local 
communities, to be proud of and willing to continue and preserve them. The results found are as 
follows: 1)  The students learned about Mahasarakham’s local history regarding traditions, the 
northeastern cultures, historic sites, main attractions of the province, and northeastern traditions, 
lifestyles, and cultures. 2) The students got to know their own communities. Most of the pictures 
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they painted were the main attractions in their local communities with the explanations of how 
they were related to them. The students indicated their satisfaction towards the activities. 

Overall, the satisfaction was at the highest level ( = 4.92) The interviews were also conducted 
and it showed that the students had learned about the important places in their local 
communities. They knew that there were interesting places in their community from painting 
activities. They had pride on their hometowns and wanted to preserve the places. Moreover, 
they wanted to participate in this type of activity in the future because it was knowledgeable and 
enjoyable.  

 
Keyword: Local history, Conservation of local cultural, Students and local cultural, Community  

                Services, Academic Resource Center Mahasarakham University 

                 
บทนํา 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  หมวด 4 มาตรา 23 การจัดการศึกษาท้ัง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสําคัญท้ังความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสม (1) ความรู้เก่ียวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับ
สังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เก่ียวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทย 
และระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (2) ความรู้และทักษะ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมท้ังความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบํารุงรักษาและ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน และ (3) กล่าวถึงแนวทางการจัด
การศึกษาว่าต้องเน้นความรู้เก่ียวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และในมาตรา 24 (3) กล่าว
ว่า จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติ ให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น รักการอ่านและเกิด
การใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542, น. 12-13) 

การเรียนรู้รากเหง้าจากเรื่องราวของท้องถ่ิน เป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีมีการบูรณาการทางความคิด
ของนักเรียน ต่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน ท่ีจะทําให้นักเรียนได้เรียนรู้เก่ียวกับท้องถ่ินของตนเอง  ได้เรียนรู้
วิถีชุมชนท้องถ่ิน ภูมิปัญญาชาวบ้าน  ซ่ึงเป็นการเรียนรู้รากเหง้าของตน จะทําให้เกิดความภูมิใจในท้องถ่ิน ภูมิใจใน
ตนเอง ตลอดจนมีภูมิคุ้มกันทางความคิด ทําให้เป็นคนประพฤติดีประพฤติชอบ  

สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นแหล่งรวมทรัพยากรสารสนเทศท่ีหลากหลาย
ท้ังเน้ือหาและรูปแบบ และเป็นองค์กรท่ีสนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยและชุมชนอย่างต่อเน่ืองเสมอ
มา จึงเล็งเห็นว่าควรมีการจัดกิจกรรม “เรียนรู้รากเหง้าจากเรื่องราวของท้องถ่ิน” ในโครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชน ในการออกให้บริการตามอําเภอต่าง ๆ ของจังหวัดมหาสารคาม เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวของท้องถ่ิน 
รู้จักรากเหง้าของตน เกิดสํานึกความเห็นคุณค่า ความภูมิใจในท้องถ่ินของตน พร้อมจะสืบสาน รักษาให้คงอยู่ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินจงัหวัดมหาสารคาม 

           2. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักท้องถ่ินของตน  ภูมิใจในท้องถ่ินของตน พร้อมจะอนุรักษ์  
สืบสานให้คงอยู่ 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 

1. จัดทําแผนการบริการวิชาการ   
2. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ    

 3. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ  โดยเน้นกิจกรรมภายใต้หัวข้อการ
เรียนรู้เก่ียวกับประวัติศาสตร์ท้องถ่ินมหาสารคาม  เช่น ประเพณี วัฒนธรรม โบราณสถาน  สถานท่ีสําคัญในท้องถ่ิน
ของตน และ/หรือจังหวัดมหาสารคาม  ผู้ร่วมดําเนินงานทําความเข้าใจร่วมกันว่าประวัติศาสตร์ท้องถ่ินในชุมชน
ท้องถ่ินของนักเรียน คือ เรื่องราวท่ีมีอยู่ในชุมชน ท้องถ่ินของนักเรียน ไม่ว่าจะเป็น บ้าน วัด โรงเรียน สถานท่ีสําคัญ
ในชุมชนของนักเรียน ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในชุมชนของนักเรียน เป็นต้น 

4.  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ท่ีใช้ในกิจกรรม เช่น  
      - หนังสือ สื่อมัลติมเีดีย เก่ียวกับประเพณี วัฒนธรรม ประวัตศิาสตรจั์งหวัดมหาสารคาม 

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
      - อุปกรณ์สําหรับการปฏิบัติ กระดาษเทาขาว กระดาษ A4  ดินสอ สีไม้ ปากกาเมจิก  
5. ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน 
 5.1 การจัดกิจกรรม “เรียนรู้รากเหง้าจากเรื่องราวของท้องถ่ิน” กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน

ระดับประถมศึกษา ปีท่ี 4-6  ในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ได้ดําเนินโครงการ/กิจกรรม คือ 
  5.1.1 โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ร่วมกับโครงการปกป้องเชิดชูสถาบัน

พระมหากษัตริย์ บําบัดทุกข์ บํารุงสุข แก่ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนท่ี) เป็นโครงการให้บริการ
ประชาชนของจังหวัดมหาสารคาม ออกให้บริการทุกวันพุธท่ีสามของทุกเดือน โดยมีส่วนราชการในจังหวัด
มหาสารคามร่วมออกให้บริการ และสํานักวิทยบริการ ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออกให้บริการ
วิชาการ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ร่วมกับจังหวัดมหาสารคามทุกเดือน สถานท่ีจัดกิจกรรม
ให้บริการ กําหนดโดยฝ่ายปกครองของจังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมในบริเวณพ้ืนท่ีของโรงเรียน วัด หรือองค์การ
บริหารส่วนตําบล (รุ่งฤดี ภูชมศรี, 2562, น. 4)  ปีงบประมาณ 2562 สํานักวิทยบริการ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านและการเรียนรู้ ได้จัดกิจกรรม “การเรียนรู้รากเหง้าจากเรื่องราวของท้องถ่ิน” ให้กับนักเรียนท่ีมาร่วมกิจกรรม 
คือ นักเรียนระดับประถมศึกษา ปีท่ี 4-6 ซ่ึงเป็นนักเรียนของโรงเรียนท่ีเป็นเจ้าของสถานท่ี และนักเรียนในโรงเรียน
ใกล้เคียง โดยได้ออกให้บริการ จํานวน 11 ครั้ง มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 132 คน ดังตาราง  
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ตารางท่ี 1 แสดงสถานท่ีจดักิจกรรมและจํานวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม “เรียนรูร้ากเหง้าจากเรื่องราวของ           
              ท้องถ่ิน” 

 

คร้ังท่ี 
วัน เดือน ปี 
ท่ีดําเนินการ 

สถานท่ี 
จัดกิจกรรม 

อําเภอ 
นักเรียนเข้าร่วม 
กิจกรรม (คน) 

1 18 ตุลาคม 2561 โรงเรียนบ้านหัวหม ู พยัคฆภูมิพิสัย 12 

2 21 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก โกสุมพิสัย 14 

3 19 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตําบล 
หนองกุง 

แกดํา 10 

4 20 กุมภาพันธ์ 2562 วัดบ้านหัวนาคํา เมืองฯ 16 

5 20 มีนาคม 2562 วัดบ้านนาคําน้อย ช่ืนชม 9 

6 24 เมษายน 2562 โรงเรียนบ้านหัวดง นาดูน 7 

7 22 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนบ้านแบกสมบูรณ์วิทย ์ เชียงยืน 10 

8 19 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านยาง บรบือ 15 

9 4 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านเขวาใหญ ่ กันทรวิชัย 12 

10 29 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง กุดรัง 18 

11 25 กันยายน 2562 วัดบ้านหนองเลา นาเชือก 9 

จํานวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม   132 
 

                     5.1.2 โครงการรักการอ่าน ได้ดําเนินงานจัดกิจกรรมในรูปแบบค่ายรักการอ่านสําหรับ
เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีท่ี 4-6 โรงเรียนบ้านสังข์ทอง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีนักเรียนร่วม
กิจกรรม 65 คน (รุ่งฤดี ภูชมศรี, 2559, น. 7) 

 5.2 การดําเนินกิจกรรม ผู้ดําเนินกิจกรรมหลักเล่าเรื่อง หรือตํานานของจังหวัดมหาสารคาม
หรือเรื่องราวเก่ียวกับโบราณสถานสําคัญของจังหวัดมหาสารคามให้นักเรียนฟัง พร้อมเปิดวีดิทัศน์  
สื่อมัลติมีเดียประกอบการเล่าเรื่อง และสรุปร่วมกันว่าแต่ละชุมชน ท้องถ่ินต่างมีเรื่องราว สถานท่ีสําคัญในท้องถ่ิน
ของตน ตลอดจนมีประเพณี วัฒนธรรมท่ีคนในชุมชนได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา  
 5.3 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มทํากิจกรรมเล่าเรื่องราวเก่ียวกับท้องถ่ินของตนเอง โดยการวาด 
ภาพ พร้อมระบายสี ลงในกระดาษเทาขาวร่วมกัน 
 5.4 ผู้ดําเนินกิจกรรมคอยให้คําปรึกษา แนะนํานักเรียนว่าในชุมชนของนักเรียนมีอะไรท่ี
สําคัญสําหรับชุมชน โดยแต่ละภาพให้มีแม่นํ้า หรือถนนหลัก เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นของการวาดภาพอ่ืน ๆ ลงไปและมี
ความเช่ือมโยงถึงกัน  
 5.5 เมื่อนักเรียนวาดภาพเสร็จเรียบร้อย ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนําเสนอเรื่องราวเก่ียวกับ
ชุมชน ท้องถ่ินของตน ตามภาพท่ีวาด โดยนําเสนอทุกกลุ่ม 
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 5.6 ผู้ดําเนินกิจกรรมหลักสรุปเรื่องราวท้องถ่ินของแต่ละกลุ่ม และเช่ือมโยงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างกันกับภาพท่ีนักเรียนวาดว่ามีความเก่ียวข้อง สมัพันธ์กับวิถีชีวิตของนักเรียน ตลอดจนมี
ความสําคัญกับคนในชุมชน ท้องถ่ินอย่างไร 
 6. ประเมินผลการจัดกิจกรรม แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์   
 7. สรุปและรายงานผล  
  

 

 
 
ภาพท่ี 1 นักเรียนร่วมกันระดมความคิด และเริม่ลงมือวาดภาพ 
 

  
 
ภาพท่ี 2 นักเรียนร่วมกันวาดภาพ ระบายสี สถานท่ีสําคัญ เรื่องราวในท้องถ่ินของตน 
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ภาพท่ี 3 นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราวในท้องถ่ินของตนประกอบภาพวาด 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน ์
          สรุปผล 
 สํานักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ดําเนินกิจกรรม  “เรียนรู้รากเหง้าจากเรื่องราว
ของท้องถ่ิน” ให้กับนักเรียนตามโครงการรักการอ่าน และโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ร่วมกับโครงการ
ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ในทุกอําเภอ ของจังหวัดมหาสารคาม   
  ผลการดําเนินงาน 
  1.  นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินจังหวัดมหาสารคามจากการได้ดูวีดิทัศน์ และจาก
การอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ท้องถ่ินของจังหวัดมหาสารคาม เก่ียวกับประเพณี วัฒนธรรมของภาคอีสาน เรื่องราว
เก่ียวกับโบราณสถาน สถานท่ีสําคัญในจังหวัดมหาสารคาม ท่ีทางโครงการฯ ได้จัดเตรียมไว้ ท้ังน้ีจากการร่วม
กิจกรรม นักเรียนมีความสนใจในสถานท่ีสําคัญของท้องถ่ินและประวัติความเป็นมาของโบราณสถาน สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ
ของจังหวัดมหาสารคาม เช่น พระธาตุนาดูน พระยืนกันทรวิชัย วนอุทยานโกสัมพี ปูทูลกระหม่อม ป่าดูนลําพัน 
ประเพณีอีสาน 12 เดือน (ฮีตสิบสอง) วิถีชีวิต วัฒนธรรมอีสาน เป็นต้น  
  2.  นักเรียนได้รู้จักท้องถ่ินของตน  ภูมิใจในท้องถ่ินของตน พร้อมจะอนุรักษ์ สืบสานให้คง 
อยู่ เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการดู ฟัง อ่าน จากสื่อท่ีนําเสนอแล้ว ผู้ดําเนินโครงการสรุปเรื่องราว และให้นักเรียน
ร่วมกันวาดภาพระบายสีบอกเล่าเรื่องราวของสิ่งสําคัญ สถานท่ีสําคัญในท้องถ่ิน ตลอดจนงานบุญประเพณีของตน 
นักเรียนได้ร่วมกันปรึกษา พูดคุย วางแผน การทํางานและการวาดภาพ ซ่ึงภาพส่วนใหญ่ท่ีนักเรียนวาดภาพจะเป็น
สถานท่ีสําคัญในท้องถ่ิน เช่น วัด  สิม (โบสถ์) โรงเรียน แม่นํ้า หนองนํ้า ป่าไม้  รวมท้ังงานบุญต่าง ๆ ซ่ึงสิ่งท่ีนักเรียน
วาดอยู่ในท้องถ่ินของนักเรียนจริง และเมื่อวาดภาพเสร็จมีการนําเสนอ บอกเล่าอธิบายถึงสิ่งท่ีวาด และความ
เก่ียวข้องกับนักเรียน  เมื่อร่วมกิจกรรม มีการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรม “เรียนรู้รากเหง้าจาก

เรื่องราวของท้องถ่ิน” โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ( = 4.92)  นักเรียนพึงพอใจต่อการได้รับความรู้  

สนุกสนานจากการร่วมทํากิจกรรมของโครงการอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ( = 4.98)  พึงพอใจกับการได้บอกเล่า

เรื่องราวผ่านการวาดภาพ ระบายสี อยู่ในระดับมากท่ีสุด  ( = 4.93)  และการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วม

กิจกรรมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ( = 4.86)  ตามลําดับ 
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     ผลการสัมภาษณ์นักเรยีนท่ีเข้าร่วมโครงการรักการอ่าน  นักเรียนไดร้ับความรูเ้ก่ียวกับสถานท่ี
สําคัญในท้องถ่ินของตนเอง ชอบกิจกรรมวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราวบ้านตัวเอง อยากให้จัดกิจกรรมแบบน้ีอีกเรื่อย ๆ 
ได้รับความรู้และความสนุกสนาน ได้รู้ว่าบ้านตัวเอง อําเภอตัวเองมีสถานท่ีน่าสนใจ มีความภูมิใจในบ้านเกิดของตน  
          อภิปรายผล 
 สํานักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ดําเนินกิจกรรม “เรียนรู้รากเหง้าจากเรื่องราว
ของท้องถ่ิน” ให้กับนักเรียนตามโครงการรักการอ่าน และโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ร่วมกับโครงการ
ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบําบัดทุกข์บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัด
มหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนท่ี) ในทุกอําเภอ ของจังหวัดมหาสารคาม ซ่ึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาเป็นส่วนใหญ่  กิจกรรมได้ทําให้นักเรียนได้ความรู้  ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนของตน ได้ทราบความ
เป็นมาของสถานท่ีสําคัญต่าง ๆ ในชุมชน ตลอดจนจังหวัดมหาสารคาม จากหนังสือและสื่อวิดีทัศน์ท่ีนําออก
ให้บริการ การได้วาดภาพบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนของตน ผ่านการถ่ายทอดหรือนําเสนอความคิดผ่านภาพวาดท่ี  
ร่วมกันพูดคุย ปรึกษาหารือ วางแผนการวาดจนวาดภาพแล้วเสร็จออกมาเป็นผลงานของแต่ละกลุ่ม ซ่ึงภาพส่วน
ใหญ่ท่ีนักเรียนวาดภาพเป็นสถานท่ีสําคัญในท้องถ่ิน เช่น วัด  สิม (โบสถ์) โรงเรียน  แม่นํ้า หนองนํ้า ป่าไม้  รวมท้ัง
งานบุญต่าง ๆ ซ่ึงสิ่งท่ีนักเรียนวาดอยู่ในท้องถ่ินของนักเรียนจริง และนักเรียนได้อธิบาย บอกเล่าเรื่องราวของท้องถ่ิน
ของตน และบอกเล่าถึงความเก่ียวข้อง ความสําคัญกับตนเอง ชุมชน ท้องถ่ิน  และนักเรียนจะช่วยกันดูแลรักษา 
สถานท่ีสําคัญน้ันไว้ต่อไป  กิจกรรม “เรียนรู้รากเหง้าจากเรื่องราวของท้องถ่ิน”  จึงเป็นกิจกรรมท่ีเด็กนักเรียนได้
เรียนรู้เก่ียวกับท้องถ่ินของตน  เกิดความหวงแหนอยากจะปกปักรักษาไว้  รัก เกิดความภาคภูมิใจในท้องถ่ินของตน 
พร้อมกันน้ัน ยังได้ปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความอยากรู้ และต้องค้นคว้าเพ่ิมเติม ซ่ึงจะทําให้เกิดนิสัยรักการอ่าน 
นําไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อไปได้   
           ข้อเสนอแนะ 

1. ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนเก่ียวการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน ควรมีความร่วมมือ
กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การบริการวิชาการน้ันเป็นไป
ตามความต้องการของชุมชน เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการและเกิดความเข้มแข็งของชุมชนมากข้ึน 

2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินให้ครอบคลุมในระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
ตลอดจนระดับมัธยมศึกษา เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถ่ินตามลําดับข้ัน และความเหมาะสม
กับวัยและช้ันเรียนของผู้ร่วมกิจกรรม  
          การนําไปใช้ประโยชน ์

1. โรงเรียนสามารถนํากิจกรรม ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินได้ 

2. ห้องสมุดสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุดผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ท้องถ่ินของแต่ละท้องถ่ินได้  

3. ชุมชนสามารถนําความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจําวันได้ 

4. ผู้ดําเนินงานห้องสมุดของชุมชนสามารถนําความรู้ท่ีได้จากการอบรมไปถ่ายทอดให้กับ 
ผู้ดําเนินงานห้องสมุดอ่ืน ๆ ได้ 
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5. ห้องสมุดโรงเรียนอาจทําฐานข้อมูลสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์ของชุมชนเพ่ือเป็นแหล่ง
ค้นคว้าเพ่ิมเติมให้กับนักเรียนและผู้สนใจท่ัวไปไดเ้รียนรู ้
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บริการ 24 ช่ัวโมง @ สํานักหอสมุด กําแพงแสน 
 

24-Hour Service @ Kamphaeng Saen Library  
 

เรวัติ อํ่าทอง, นภัสมน แทนเพชร, สุมลฑา สังใจสม 
 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
 eatrao@ku.ac.th 
libnpm@ku.ac.th 

libsts@ku.ac.th 
 

บทคัดย่อ  
           สํานักหอสมุด กําแพงแสน ได้รับข้อมูลการร้องขอจากนิสิต ให้มีพ้ืนท่ีอ่านหนังสือ 24 ช่ัวโมง จึง
ได้ดําเนินการทดลองนําร่องเปิดบริการ 24 ช่ัวโมง ในระหว่างวันท่ี 11 - 15 ธันวาคม 2561 เมื่อสิ้นสุดโครงการ
ทดลองนําร่องดังกล่าว พบว่า การขยายระยะเวลาเปิดบริการ ได้รับความสนใจตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้รับบริการ 
และได้รับการสนับสนุนจากรองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน ให้สํานักหอสมุด กําแพงแสน เปิดให้บริการเพ่ิม
ในช่วงก่อนสอบและระหว่างสอบ เพ่ือให้นิสิตได้มีเวลาศึกษาค้นคว้าและทบทวนตลอดจนเตรียมความพร้อมช่วงก่อน
สอบและระหว่างสอบ โดยท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ยินดีให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ตลอดจนค่าสาธารณูปโภค ในช่วงขยายเวลาเพ่ิมในการเปิดให้บริการตั้งแต่ปีการศึกษา 
2561 จนถึงปัจจุบันทางสํานักหอสมุด กําแพงแสน ได้ดําเนินการเปิดบริการ  24 ช่ัวโมง  ในช่วงก่อนสอบและ

ระหว่างสอบ ไปแล้วจํานวน 4 ครั้ง มีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 24 ช่ัวโมง ในระดับมากท่ีสุด (x� = 4.71)   

 
คําสําคัญ: บริการห้องสมุด 24 ช่ัวโมง, พ้ืนท่ีบริการน่ังอ่านหนังสือ, ความผูกพันกับผู้ใช้บริการห้องสมุด 

 
ABSTRACT  
 In response to students’ request for 24-hour services, Office of Kamphaeng Saen 
Library conducted a pilot trial project providing 24-hour services between 11 th -  15  th December 
2 0 1 8 .  At the end of the pilot trial project, it was found that the extension of service hours had 
received a great response from students and support from the Vice President of Kamphaeng Saen 
Campus for the Office of Kamphaeng Saen Library to extend more services before and during the 
exam allowing students to have time to study, research, and review, as well as preparing for the 
exam. Thus, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus is pleased to support the expenses for 
operating staff as well as the cost of the infrastructure during the extended period of service. Since 
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the academic year 2 0 1 8  until now, the Office of Kamphaeng Saen Library has provided 2 4 -hour 
services before and during the exam for 4 times and won the user satisfaction at the highest level 

(x�= 4.71).    

 
Keyword: 24 hour library service, Reading area, Library User Engagement 

 
บทนํา 
 สํานักหอสมุด กําแพงแสน ได้รับข้อมูลการร้องขอจากนิสิต ให้มีพ้ืนท่ีอ่านหนังสือ 24 ช่ัวโมง 
รวมถึงผลจากการศึกษาความต้องการ/ความคาดหวังของนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ท่ีมีต่อการให้บริการของสํานักหอสมุด กําแพงแสน และจาก
การศึกษาความพึงพอใจ ความผูกพัน และปัญหาการใช้บริการของผู้รับบริการของสํานักหอสมุด กําแพงแสน ในปี
การศึกษา 2560 ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้สํานักหอสมุด กําแพงแสนขยายระยะเวลา
ให้บริการ/ห้องสมุดเปิด 24 ช่ัวโมง ท้ังน้ีเน่ืองจากเวลาเดิมไม่สอดคล้องกับการมาใช้บริการ คือ สํานักหอสมุดปิด
บริการพร้อมกับเวลาเลิกเรียน ทําให้ไม่มีโอกาสมาใช้บริการ ด้วยเหตุผลน้ีจึงควรมีการเปิดบริการ 24 ช่ัวโมง เป็น
การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 
 ในระหว่างวันท่ี 11 - 15 ธันวาคม 2561 สํานักหอสมุด กําแพงแสน ได้ดําเนินการทดลองนําร่อง
เปิดบริการ 24 ช่ัวโมง มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดําเนินงานทดลองนําร่องเปิดบริการ 24 
ช่ัวโมง ผู้ตอบแบบสํารวจมีระดับความพึงพอใจต่อการเปิดบริการ 24 ช่ัวโมงของสํานักหอสมุด กําแพงแสน  โดย
ภาพรวมในระดับมากท่ีสุด 
 รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน มีความห่วงใยนิสิต เน่ืองจากนิสิตมีความประสงค์ขอให้
สํานักหอสมุด กําแพงแสน ขอเพ่ิมขยายเวลาเปิดบริการมากข้ึน เพ่ือให้บริการแก่นิสิต อาจารย์ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ได้ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าและทบทวนเพ่ือการเรียนการสอนได้อย่างเต็มท่ีช่วงก่อนสอบ
และช่วงสอบ สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีความเห็นท่ีสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว เพราะภารกิจของสํานักหอสมุด 
กําแพงแสน คือ การให้บริการสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตบัณฑิตคุณภาพ และการ
วิจัย  
 สํานักหอสมุด กําแพงแสน  ตระหนักถึงบทบาทในการเป็นหน่วยงานท่ีให้บริการทางวิชาการ  
ให้แก่นิสิต อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และชุมชนภายนอก เพ่ือเพ่ิมคุณภาพทาง
การศึกษาและงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ซ่ึงตามปกติสํานักหอสมุด กําแพงแสน จะเปิดให้บริการช่วงก่อนสอบและ
ระหว่างสอบภาคปลาย วันจันทร์ ถึง วันเสาร์  ตั้งแต่เวลา 8.30 - 24.00 น.  และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 11.00 - 
22.00 น. ดังน้ันสํานักหอสมุด กําแพงแสน จึงเปิดบริการเพ่ิมช่วงก่อนสอบและระหว่างสอบภาคปลาย และขยาย
ระยะเวลาตั้งแต่ 24.00 น. - 06.00 น. ของวันรุ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นิสิต อาจารย์ และบุคลากร ได้มีสถานท่ีในการศึกษาค้นคว้า
ทบทวน เตรียมความพร้อมในการสอบของนิสิต และสามารถใช้พ้ืนท่ีของสํานักหอสมุด กําแพงแสน เป็นท่ีอ่าน
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หนังสือเพ่ือทบทวนความรู้ความเข้าใจอีกท้ังมีห้องอ่านหนังสือเดี่ยว ห้องอ่านหนังสือกลุ่ม และพ้ืนท่ีอ่านหนังสือตาม
อัธยาศัยช่วงก่อนสอบและระหว่างสอบ 
 2. เพ่ือส่งเสริมในการเข้าใช้บริการสํานักหอสมุดให้มากยิ่งข้ึน 
 3 .  เ พ่ื อ ต อ บ ส น อ ง น โ ย บ า ย ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง นิ สิ ต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
 4. เพ่ือปกป้องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะนิสิตมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 ก่อนดําเนินการทดลองนําร่องเปิดบริการ 24 ช่ัวโมง ในระหว่างวันท่ี 11 - 15 ธันวาคม 2561 
สํานักหอสมุด กําแพงแสน ได้ดําเนินการ ดังน้ี 
 1. ผู้อํานวยการและทีมบริหารแจ้งนโยบาย แนวคิดการเปิดบริการ 24 ช่ัวโมงแก่บุคลากร และ
ประชุมบุคลากรผู้ ท่ีมีจิตอาสาเข้ามาช่วยงานบริการ 24 ช่ัวโมงเพ่ือหาแนวทางตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการในการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ เช่น ด้านพ้ืนท่ีอ่านหนังสือ 24 ช่ัวโมงและองค์ประกอบอ่ืน ๆ ท่ีจะ
เสริมในการให้บริการช่วงเปิดบริการ 24 ช่ัวโมง 
 2. สํารวจพ้ืนท่ีในการเปิดให้บริการ 24 ช่ัวโมง ได้แก่ พ้ืนท่ีอาคาร 1 ช้ัน 1 และช้ัน 2  
 3. กําหนดเวลาเปิดให้บริการคือเวลา 24.00 น. - 06.00 น. และเว้นช่วงเวลา 06.00 - 08.30 น. 
เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีทําความสะอาดอาคาร สถานท่ี  
 4. มีบุคลากรผู้ให้บริการ จํานวน 2 คน ได้แก่ บุคลากรของสํานักหอสมุด ชาย 1 คน และ
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 1 คน เพ่ืออํานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ดูแลอาคารสถานท่ีและความปลอดภัย 
 5. สํานักหอสมุด กําแพงแสน จัดบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มเป็นบริการเสริมสําหรับนิสิต 
ได้แก่ กาแฟ โอวัลติน ขนม โดยอนุญาตให้รับประทานในพ้ืนท่ีท่ีกําหนดไว้ ซ่ึงได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคณะ
กรรมการบริหารของสํานักหอสมุด   
 6. การกําหนดแบ่งโซนรับประทานอาหารว่าง ใช้พ้ืนท่ีโถงกลางของอาคาร 1 ช้ัน 1 หากไม่
เพียงพอสามารถใช้บริเวณรอบนอกได้  
 7. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ท่ีมีจิตอาสาไม่มีค่าตอบแทนเป็นค่าล่วงเวลา  
 8. ประเมินผลการดําเนินงานและสรุปเป็นรายงานผลการดําเนินงานโครงการทดลองนําร่องเปิด
บริการ 24 ช่ัวโมง เสนอต่อผู้อํานวยการ และผู้บริหารของวิทยาเขตกําแพงแสน ตามลําดับ 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลองนําร่องเปิดบริการ 24 ช่ัวโมง ในระหว่างวันท่ี 11 - 15 ธันวาคม 2561 
สํานักหอสมุด กําแพงแสน ได้รับความสนใจตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้รับบริการ และได้รับการสนับสนุนจากรอง
อธิการบดี วิทยาเขตกําแพงแสน ให้สํานักหอสมุด กําแพงแสน เปิดให้บริการเพ่ิมในช่วงก่อนสอบและระหว่างสอบ
เพ่ือให้นิสิตได้มีเวลาศึกษาค้นคว้าและทบทวนตลอดจนเตรียมความพร้อมช่วงก่อนสอบและระหว่างสอบ โดยท่ี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ยินดีให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
ตลอดจนค่าสาธารณูปโภค ในช่วงขยายเวลาเพ่ิมในการเปิดให้บริการตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 จนถึงปัจจุบัน  
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 การเปิดบริการ 24 ช่ัวโมง หลังสิ้นสุดการทดลองนําร่อง มีข้ันตอนและวิธีการดําเนินงานการ
ปฏิบัติงานจริง ดังน้ี 
 1. จัดทําโครงการและงบประมาณ เสนอมายังรองวิทยาเขตกําแพงแสน เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณจากเงินรายได้จากส่วนกลางของวิทยาเขตกําแพงแสน 
 2. แต่งตั้งคณะทํางานห้องสมุด 24 ช่ัวโมง เพ่ือให้การดําเนินงานเปิดให้บริการเพ่ิมในช่วงก่อน
สอบและระหว่างสอบ 24 ช่ัวโมง ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ประชุมคณะทํางานห้องสมุด 24 ช่ัวโมง เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเปิดบริการ 24 ช่ัวโมงทุก
ภาคการศึกษา 
 4. จัดเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน 1 คน ป้องกันเหตุและดูแล
พ้ืนท่ีรอบนอกอาคาร และสํานักหอสมุด กําแพงแสน ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จัด
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 2 คน เข้าร่วมตรวจการ มีการส่งภาพข่าว ให้กับกลุ่มผู้รับผิดชอบอย่างต่อเน่ืองจนถึง
ออกเวร 
 5. ดําเนินการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 6. จัดเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานนอกเวลา จํานวน 2 คน เพ่ือสับเปลี่ยนปฏิบัติงานและดูแลความ
เรียบร้อยพ้ืนท่ีภายในอาคาร โดยมีคณะทํางานปฏิบัติงานตามตารางการปฏิบัติหน้าท่ี ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาได้รับ
อนุญาตให้หยุด 1 วันหลังเลิกงานเวลา 06.00 น. โดยไม่ถือว่าเป็นวันลา และทําหนังสือขออนุญาตการหยุดจาก
ผู้อํานวยการ สํานักหอสมุด กําแพงแสน หากเลิกงานเวลา 06.00 น.ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ ซ่ึงเป็นวันหยุด 
ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าล่วงเวลาช่ัวโมงละ 100 บาท 
 7. มอบหมายให้ประธานโครงการอ่ิมสุขด้วยรัก ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน จัดเตรียมอาหาร
หรืออาหารว่างตามสมควร สําหรับเจ้าหน้าท่ี ท่ีเข้าปฏิบัติงานนอกเวลาช่วงเวลา 24.00 - 06.00 น. 
 8. เปิดพ้ืนท่ีให้บริการ 24 ช่ัวโมง ดังน้ี 
  8.1 ช่วงสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 9 - 16  มีนาคม 2562  พ้ืนท่ีในการ
เปิดให้บริการ 24 ช่ัวโมง ได้แก่ อาคาร 1 ช้ัน 1 - 2 และ อาคาร 2 ช้ัน 1 
  8.2 ช่วงสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 7 - 18 พฤษภาคม  2562 พ้ืนท่ีใน
การเปิดให้บริการ 24 ช่ัวโมง ได้แก่ อาคาร 1 ช้ัน 1 - 2 และ อาคาร 2 ช้ัน 1 
  8.3 ช่วงสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันท่ี 26 - 31 สิงหาคม 2562 พ้ืนท่ีใน
การเปิดให้บริการ 24 ช่ัวโมง ได้แก่ อาคาร 1 ช้ัน 1 - 2 อาคาร 2 ช้ัน 1 
  8.4 ช่วงสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันท่ี 4 - 20  พฤศจิกายน 2562  พ้ืนท่ี
ในการเปิดให้บริการ 24 ช่ัวโมง ได้แก่ อาคาร 1 ช้ัน 1 - 2 และ อาคาร 2 ช้ัน 1 – 3 
 9. จุดบริการเครื่องดื่มรอบดึก จัดเพ่ิมเป็น 2 จุด เน่ืองจากท่ีผ่านมามีจํานวนผู้เข้าใช้บริการ
จํานวนมาก 
 10. มอบหมายให้งานอาคารสถานท่ีจัดเตรียมถุงใส่ขยะให้เพียงพอ 
 11. มอบหมายให้งานอาคารสถานท่ีดําเนินการเรื่องไฟฟ้า แสงสว่าง ภายนอกอาคารให้เพียงพอ 
โดยติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่างจากโซล่าเซล 
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 12. มอบหมายนักวิชาการพัสดุ ประสานงานหน่วยงานผลิตนํ้าดื่มให้ส่งและสํารองนํ้าดื่มให้
เพียงพอ 
 13. การเก็บสถิติผู้เข้าใช้บริการตั้งแต่ช่วงเวลา 22.00 - 06.00 น. ให้ผู้เข้าเวรเก็บสถิติจํานวนผู้
เข้าใช้บริการทุก 2 ช่ัวโมง โดยเก็บสถิติแยกอาคาร และแยกช้ัน 
 14. ประธานคณะทํางาน จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจการเปิดบริการ 24 ช่ัวโมง นําเสนอ
ต่อท่ีประชุมคณะทํางานห้องสมุด 24 ช่ัวโมง และดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปและรายงานผลโครงการห้องสมุด
เปิดบริการ 24 ช่ัวโมง 
 15. มีพิธีเปิดโครงการห้องสมุด 24 ช่ัวโมงอย่างเป็นทางการในวันอังคารท่ี 7 พฤษภาคม 2562 
โดยเชิญรักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน และคณะผู้บริหารมาเปิดงาน 
 16. แนวปฏิบัติสําหรับผู้ปฏิบัติงานบริการ 24 ช่ัวโมง (คณะทํางานจัดการความรู้ หอสมุด
พระราชวังสนามจันทร์, 2554, น. 25-26) 
  16.1 กรณีมีความจําเป็นฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานท่ีจําเป็นในการติดต่อ ติด
ประกาศไว้ท่ีทางเข้า - ออก แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีเวรประจําวันรับทราบ มีการทําหนังสือถึงสถานีอนามัย หน่วยงานรักษา
ความปลอดภัย สถานีดับเพลิง หน่วยไฟฟ้า สถานีตํารวจ โรงพยาบาล แจ้งให้ทราบเรื่องการเปิดบริการ 24 ช่ัวโมง 
เพ่ือให้หน่วยงานดังกล่าวเตรียมความพร้อมกรณีมีความจําเป็นฉุกเฉิน ดําเนินการจัดซ้ือยาสามัญมาไว้ให้บริการให้
เพียงพอ 
  16.2  แนวทางแก้ปัญหากรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ฝนตก ขอให้เจ้าหน้าท่ีอยู่เวรประจําวันประเมิน
สถานการณ์ความรุนแรงและปฏิบัติดังน้ี 
   - ประกาศให้ผู้ใช้บริการขยับรถบริเวณด้านหน้าอาคารเพ่ือกันก่ิงไม้หล่นใส่รถ และให้ไป
จอดรถท่ีด้านหลังอาคาร 1 และบริเวณโรงจอดรถยนต์เจ้าหน้าท่ี 
   - ขอให้เตรียมไฟฉายให้จุดบริการทางเข้า - ออก และจุดบริการยืม - คืน หนังสือ 
   - กรณีเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับและประสานงานไฟฟ้า ได้รับแจ้งไฟดับนานเกิน 2 ช่ัวโมง 
ให้ประกาศปิดบริการ กรณีมีฝนตกและมีผู้ใช้บริการไม่สามารถกลับได้ขอให้คงเปิดบริการตามเดิม และเตรียมร่ม
สําหรับให้บริการ จํานวน 30 คัน 
  16.3 บริเวณลานจอดรถด้านหน้าอาคารได้นําแผงก้ันทางเข้า - ออก เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
รถพยาบาลสามารถเข้า - ออก ได้สะดวก 
 17. ปัญหาท่ีพบในการใช้บริการต่าง ๆ จากแบบประเมินบริการ 24 ช่ัวโมง ประธานคณะทํางาน 
สรุปปัญหาท่ีพบ นําเสนอต่อท่ีประชุมคณะทํางานห้องสมุด 24 ช่ัวโมงเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้เก่ียวข้องช่วยพิจารณาข้อปรับปรุงแก้ไข 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน ์
           สรุปผล 
 สรุปผลโครงการห้องสมุดเปิดบริการ 24 ช่ัวโมง สําหรับนิสิต สํานักหอสมุด กําแพงแสน ดังน้ี 
 ผู้รับผิดชอบโครงการได้ดําเนินการแจกแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการสํานักหอสมุด 
กําแพงแสนต่อการเปิดบริการ 24 ช่ัวโมง โดยใช้แบบประเมินออนไลน์เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ท่ีเข้าใช้บริการ 24 
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ช่ัวโมง กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสําเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, น. 42-
43) วิธีการทางสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สรุปผล
โครงการได้ตามตาราง ดังต่อไปน้ี  
 
ตาราง แสดงรายละเอียดโครงการ/พ้ืนท่ีให้บริการ จํานวนผู้เข้าใช้บริการโดยเฉลี่ยต่อวัน จํานวนผู้ตอบแบบประเมิน 
และระดับความพึงพอใจ  
 

รายละเอียดโครงการ / พ้ืนท่ีให้บริการ จํานวนผู้เข้าใช้
บริการ (คน) 

โดยเฉลี่ยต่อวัน 

จํานวนผู้ตอบแบบ
ประเมิน (คน) 

ระดับความพึง
พอใจ 

แปลผล 

คร้ังท่ี 1 ดําเนินงานทดลองนําร่องเปิดบริการ 24 
ช่ัวโมง ช่วงสอบปลายภาค ระหว่างวันท่ี 11 – 15 
ธันวาคม 2561 โดยบุคลากรจิตอาสา/พ้ืนท่ีอาคาร 1 
ช้ัน 1 และช้ัน 2 

565 283 
 

4.61 มากท่ีสุด 

คร้ังท่ี 2 เปิดบริการ 24 ช่ัวโมง ช่วงสอบกลางภาค
ระหว่างวันท่ี 9 – 16  มีนาคม 2562  โดยขอใช้เงิน
รายได้ปี 2562 จากส่วนกลางเป็นค่าใช้จ่าย/อาคาร 
1 ช้ัน 1-2 อาคาร 2 ช้ัน 1  

900 286 4.77 มากท่ีสุด 

คร้ังท่ี 3 เปิดบริการ 24 ช่ัวโมง 1 สัปดาห์ ก่อนสอบ
และช่วงสอบปลายภาค ระหว่างวันท่ี 7 - 18 
พฤษภาคม 2562  โดยขอใช้เงินรายได้ปี 2562  จาก
ส่วนกลางเป็นค่าใช้จ่าย/อาคาร 1 ช้ัน 1-2 
อาคาร 2 ช้ัน 1 

1,392 428 4.78 มากท่ีสุด 

คร้ังท่ี 4 เปิดบริการ 24 ช่ัวโมง 1 สัปดาห์ ก่อนสอบ
กลางภาค ระหว่างวันท่ี 26 - 31 สิงหาคม2562 โดย
ขอใช้เงินรายได้ปี 2562 จากส่วนกลางเป็นค่าใช้จ่าย
/อาคาร 1 ช้ัน 1-2 อาคาร 2 ช้ัน 1 

1,568 568 4.68 มากท่ีสุด 

คร้ังท่ี 5 เปิดบริการ 24 ช่ัวโมง 1 สัปดาห์ ก่อนสอบ
และช่วงสอบปลายภาค ระหว่างวันท่ี 4 - 20  
พฤศจิกายน 2562  โดยขอใช้เงินรายได้ปี 2563  
จากส่วนกลางเป็นค่าใช้จ่าย/อาคาร 1 ช้ัน 1-2 
อาคาร 2 ช้ัน 1-3 

1,327 
ข้อมูล ณ วันท่ี 19 
พฤศจิกายน 2562 

684 
ข้อมูล ณ วันท่ี 19 
พฤศจิกายน 2562 

4.49 
ข้อมูล ณ วันท่ี 19 
พฤศจิกายน 2562 

มาก 
ข้อมูล ณ วันท่ี 19 
พฤศจิกายน 2562 
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 จากตารางข้างต้น การจัดโครงการห้องสมุดเปิดบริการ 24 ช่ัวโมง  
 ครั้งท่ี 1 มีผู้เข้าใช้บริการโดยเฉลี่ยต่อวันจํานวน 565 คน มีผู้ตอบแบบประเมิน จํานวน 283 คน 
และมีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 4.61  
 ครั้งท่ี 2 มีผู้เข้าใช้บริการโดยเฉลี่ยต่อวันจํานวน 900 คน มีผู้ตอบแบบประเมิน จํานวน 286 คน 
และมีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 4.77   
 ครั้งท่ี 3 มีผู้เข้าใช้บริการโดยเฉลี่ยต่อวันจํานวน 1,392 คน มีผู้ตอบแบบประเมิน จํานวน 428 
คน และมีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 4.78  
 ครั้งท่ี 4 มีผู้เข้าใช้บริการโดยเฉลี่ยต่อวันจํานวน 1,568 คน มีผู้ตอบแบบประเมิน จํานวน 568 
คน และมีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 4.68  
 ครั้งท่ี 5 มีผู้เข้าใช้บริการโดยเฉลี่ยต่อวันจํานวน 1,327 คน มีผู้ตอบแบบประเมิน จํานวน 684 
คน และมีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 4.49 (ข้อมูล ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2562) 
 สํานักหอสมุด กําแพงแสน ได้ดําเนินการเปิดบริการ  24 ช่ัวโมง  ในช่วงก่อนสอบและระหว่าง

สอบ ไปแล้วจํานวน 5 ครั้ง มีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 24 ช่ัวโมง โดยภาพรวมในระดับมากท่ีสุด            

(x�= 4.67)   
 อภิปรายผล   
 การเปิดบริการ 24 ช่ัวโมง  ในช่วงก่อนสอบและระหว่างสอบ ท่ีสํานักหอสมุด กําแพงแสน ได้

ดําเนินการไปแล้ว จํานวน 5 ครั้ง มีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 24 ช่ัวโมง โดยภาพรวมในระดับมากท่ีสุด 
สอดคล้องกับผลจากการศึกษาความต้องการ/ความคาดหวังของนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ท่ีมีต่อการให้บริการของสํานักหอสมุด กําแพงแสน (สํานักหอสมุด 
กําแพงแสน, 2560, บทคัดย่อ) และจากการศึกษาความพึงพอใจ ความผูกพัน และปัญหาการใช้บริการของ
ผู้รับบริการของสํานักหอสมุด กําแพงแสน ผลการศึกษาพบว่า ผู้รับบริการมีความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม จาก
การบริการต่าง ๆ ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน คือ ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้สํานักหอสมุด กําแพงแสนขยาย
ระยะเวลาให้บริการ ควรเปิดบริการ 24 ช่ัวโมง (สํานักหอสมุด กําแพงแสน, 2560, บทคัดย่อ) สอดคล้องกับ
การศึกษาของ (มะลิวัลย์ สินน้อย, 2561, บทคัดย่อ) ท่ีได้ศึกษาความต้องการใช้บริการห้องสมุด สํานักวิทยบริการ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ต้องการให้ห้องสมุดขยายเวลาเปิด 
ช่วงก่อนสอบ ให้เปิดบริการ 24 ชม. 
 ข้อเสนอแนะ  
  ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ  
  1. บริการห้องสมุด 24 ชม. เป็นโครงการท่ีดี เพราะนิสิตได้มีสถานท่ีอ่านหนังสือท่ีปลอดภัย 
  2. บริการห้องสมุด 24 ชม. เป็นโครงการบริการท่ีดีสําหรับนิสิต เพราะจะได้มีท่ีอ่านหนังสือ
ช่วงสอบ อยากให้มีตลอดไป 
  ข้อเสนอแนะจากผู้รับผิดชอบโครงการ 
  โครงการน้ีน่าจะเป็นแนวคิดสําหรับการจัดบริการสําหรับนิสิต เสนอแนะห้องสมุดท่ียังไม่มี
บริการ 24 ช่ัวโมง เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์  
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 การนําไปใช้ประโยชน์ 
 1. ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากสํานักหอสมุด กําแพงแสน ซ่ึงเตรียมความพร้อมทุก ๆ ด้าน
โดยเฉพาะสิ่งอํานวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐานท่ีครบครัน เหมาะสําหรับนิสิตใช้เตรียมความพร้อมในการสอบแต่ละ
ภาคการศึกษา 
 2. ผู้ใช้บริการสามารถใช้พ้ืนท่ีของสํานักหอสมุด กําแพงแสน เป็นท่ีอ่านหนังสือเพ่ือทบทวน
ความรู้ความเข้าใจอีกท้ังมีห้องอ่านหนังสือเดี่ยว ห้องอ่านหนังสือกลุ่ม และพ้ืนท่ีอ่านหนังสือตามอัธยาศัยช่วงก่อน
สอบและระหว่างสอบ 
 3. การจัดโครงการห้องสมุดเปิดบริการ 24 ช่ัวโมง เป็นการตอบสนองตรงตามความต้องการของ
นิสิตและตามนโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน  
 4. นิสิตมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน มีสถานท่ีสําหรับอ่านหนังสือทําให้เกิด
ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนิสิต 
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บทคัดย่อ  
การวิจัย เรื่อง การใช้เทคโนโลยีคิวอาร์ โค้ด เ พ่ือสนับสนุนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) เพ่ือใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด สนับสนุนการใช้งาน
โสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียน 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้คิวอาร์โค้ดเพ่ือสนับสนุนการใช้งาน
โสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียน และ 3) เพ่ือการสนับสนุนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์อย่างคุ้มค่า โดยกลุ่มตัวอย่างท่ี
ใช้ในการทดลองครั้งน้ี  ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนประจําอาคารเรียนรวมอาคาร 9 เฉลิมพระเกียรติและอาคาร 31 
ยุพราชเบญจมงคล จํานวน 73 คน เครื่องมือท่ีใช้ ได้แก่ เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด แบบประเมินการใช้งานเทคโนโลยีคิว
อาร์โค้ด และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด 

ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการออกแบบและประเมินคุณภาพการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพ่ือ

สนับสนุนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยภาพรวมมีความเหมาะสมมาก (x�= 3.93)  
2) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการหลังการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพ่ือสนับสนุนการใช้งาน

โสตทัศนูปกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (x�= 3.64) ด้านการ

นําเสนออยู่ในระดับพึงพอใจมาก (x�= 3.72 ) ด้านเน้ือหาอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (x�= 3.61 ) และด้านการ

ออกแบบอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (x�= 3.60 ) 

 
คําสําคัญ: การใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด, เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด, โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน  
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ABSTRACT  
The  research  has  the  objectives  1 )  to use QR code technology to support 

audio visual equipment 2) to study satisfaction of QR code technology customers to support audio 
visual equipment. 3) by use audio visual equipment cost effective as possible. The samples of this 
study are  the instructors of  Nakhon Ratchasima Rajabhat  University  who  teach  in building no.9 
and building 31. The tools for this experiment consisted QR code technology, QR code technology 
assessment form and satisfaction questionnaire for customers. 

The results of this  research were as  follows  1)  design and assessment QR code 

technology were high level (x�= 3 . 9 3 )  2) the overall satisfaction were high level (x�= 3 .6 4 )  the 

satisfaction in presentation (x�=3.72 ), content (x�=3.61 ) and design (x�= 3.60)  were high level  

 
Keyword: Using QR-Code technology, QR-Code technology, Visual equipment utilization 

 
บทนํา 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทอย่างแพร่หลายในทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรภาครัฐหรือเอกชนในทุก ๆ ประเภทธุรกิจ ท้ังธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เน่ืองจากการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ช่วยก่อให้เกิดประโยชน์ต่าง ๆ มากมายต่อองค์กรน้ัน ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บข้อมูล การสืบค้นข้อมูล   
และการประมวลผลข้อมูล การเข้าถึงสื่อต่าง ๆ เป็นต้น การเลือกเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรน้ันมี
ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานภายในองค์กร ก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และ
เทคโนโลยีน้ันก่อให้เกิดองค์ความรู้ต่าง ๆ อีกมากมาย (จักรกฤษณ์  หมั่นวิชา และคณะ, 2559, น. 1428 ) 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย   
เพ่ือพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เป็นผู้นําในการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเหมาะสมมาบริหารจัดการมี
ระบบบริการท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาคมมหาวิทยาลัยและท้องถ่ิน โดยมีพันธกิจ คือ
เป็นแหล่งเรียนรู้ในการบริหารจัดการและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา มี
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีหลากหลายรูปแบบ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าและวิจัยของ
มหาวิทยาลัยและสังคมท้องถ่ิน นอกจากน้ียังทําหน้าท่ีจัดหาสนับสนุนและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ
พัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ผู้บริหาร 
ตลอดจนเป็นแหล่งในการบริการด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย (สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2558, น. 11) 

กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เป็นกลุ่มงานหน่ึงท่ีสังกัดสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นศูนย์กลางการออกแบบและพัฒนาการให้บริการ ให้
คําแนะนํา ฝึกอบรมด้านโสตทัศนูปกรณ์ มีพันธกิจในการคัดเลือก จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ ผลิตสื่อโสตทัศน์ และสื่อ
มัลติมีเดีย ส่งเสริมการใช้สื่อ ให้บริการซ่อมบํารุงโสตทัศนูปกรณ์ ตลอดจนแนะนําให้คําปรึกษาการใช้โสตทัศนูปกรณ์
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน (กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 
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2559)  ในปัจจุบันมีอาคารเรียนท่ีรับผิดชอบให้บริการ จํานวน 2 อาคาร คือ อาคาร 9 และอาคาร 31 จํานวน
ห้องเรียนท่ีให้บริการ จํานวน 60 ห้องเรียน โดยภายในห้องเรียนมีอุปกรณ์โสตทัศน์ท่ีให้บริการ คือ เครื่องเสียง 
ไมโครโฟน เครื่องฉาย LCD Projector  TV  เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ 3 มิติ (Visualizer) ซ่ึงภายในห้องเรียน มี
การจัดทําผังการใช้งานเป็นลําดับข้ันตอนไว้ประจําห้องเรียน แต่การใช้งานอาจยังไม่ครอบคลุมความต้องการได้   
ปัจจุบันเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือเข้ามามีบทบาทต่อการทํางานมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวคิดในการนํา
โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) เข้ามาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน โดยใช้ช่องทางการสื่อสารท่ีนําเทคโนโลยี 
คิวอาร์โค้ด (QR code) มาใช้ คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาผลการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพ่ือสนับสนุนการใช้
งานโสตทัศนูปกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ หลังการใช้เทคโนโลยี
คิวอาร์โค้ด เพ่ือส่งเสริมการใช้โสตทัศนูปกรณ์ สําหรับบุคลากรสายสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนและบริการอ่ืน 
ๆ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนองตอบต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการมากท่ีสุด รวมท้ัง
เพ่ือการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยคิีวอาร์โค้ดในการใช้งานโสตทัศนูปกรณภ์ายในห้องเรียน 

 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้คิวอาร์โค้ดในการใช้งานโสตทัศนูปกรณภ์ายในห้องเรียน 

 3. เพ่ือการสนับสนุนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์อย่างคุ้มค่า 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพ่ือสนับสนุนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

โดยแบ่งการดําเนินการวิจัยออกเป็นข้ันตอน ซ่ึงมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การออกแบบเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพ่ือสนับสนุนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ภายใน
ห้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยได้กําหนดขอบเขต ดังน้ี 

ผู้เช่ียวชาญด้านสื่อและนวัตกรรม เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาในสาขาเทคโนโลยีการศึกษา  จํานวน 
2 คน 

ผู้เช่ียวชาญในด้านเน้ือหา ผู้มีประสบการณ์ทํางานเก่ียวกับโสตทัศนูปกรณ์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
มีคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีเก่ียวข้องทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาหรือนวัตกรรมทางการศึกษา จํานวน 2 คน 
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ภาพ ป้าย QR Code แสดงข้ันตอนการใช้อุปกรณ์โสตในห้องเรยีน 

 
ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาผลการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพ่ือสนับสนุนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้จากการใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) จากบุคลากรสายสอน ท่ีใช้ห้องเรียนอาคาร 9 และอาคาร 31 ในภาคเรียนท่ี 2/2559 

ขั้นตอนท่ี 3  การศึกษาความพึงพอใจของผู้ ใ ช้ คิวอาร์ โ ค้ด เ พ่ือสนับสนุนการใช้งาน
โสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียน  
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 

สรุปผล  
1. ผลการออกแบบและประเมินผลการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพ่ือสนับสนุนการใช้งาน

โสตทัศนูปกรณ์ ภายในห้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พบว่า ผลการประเมินความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ โดยภาพรวม มีความเหมาะสมในระดับมาก (x�= 3.93) ด้านเน้ือหาได้มีการประเมินจากผู้เช่ียวชาญ 
จํานวน 2 ท่าน ผู้เช่ียวชาญได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า ป้ายคิวอาร์โค้ดมีความง่ายต่อการเข้าใช้งาน สามารถเข้าถึงได้
อย่างรวดเร็ว สื่อความหมายได้ตรงตามความต้องการ สามารถนําไปใช้เพ่ือส่งเสริมการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ภายใน
ห้องเรียนได้เป็นอย่างดี 

2. การศึกษาความพึงพอใจของการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพ่ือสนับสนุนการใช้งาน
โสตทัศนูปกรณ์ ภายในห้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  มีความพึงพอใจด้านการออกแบบอยู่ในระดับ
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มาก (x�= 3.60) ความพึงพอใจด้านเน้ือหาอยู่ในระดับมาก (x�= 3.61) ด้านการนําเสนอความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มาก (x�= 3.72)  และโดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x�= 3.64)   
อภิปรายผล   
การใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพ่ือสนับสนุนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ ภายในห้องเรียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  สามารถอภิปรายผลได้ดังต่อไปน้ี 
 1. ผลการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพ่ือสนับสนุนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ ภายในห้องเรียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยประเมินด้านการใช้งานท่ัวไปมีการประเมินอยู่ในระดับมีความเหมาะสมมาก 
ระบบท่ีพัฒนาง่ายต่อการใช้งาน ส่วนประกอบของมัลติมีเดียแสดงผลได้ถูกต้อง การเรียกใช้งานมีความสะดวก
รวดเร็ว สามารถนําไปใช้เพ่ือสนับสนุนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียนได้ ด้านการประมวลผลข้อมูลมีการ
ประเมินอยู่ในระดับมีความเหมาะสมมาก มีการเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว การแสดงผลมีความถูกต้องชัดเจน ข้อความ 
รูปภาพ และเสียงบรรยายประกอบ แสดงผลได้ถูกต้องชัดเจน สามารถนําไปใช้เพ่ือสนับสนุนการใช้งาน
โสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียนได้ ด้านการประมวลผลข้อมูลมีการประเมินอยู่ในระดับมีความเหมาะสมมาก มีการ
ลําดับข้ันตอนของสื่อได้ดี ภาพมีการสื่อความหมาย เสียงมีความชัดเจน-เข้าใจ สามารถนําไปใช้เพ่ือสนับสนุนการใช้
งานโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียนได้ ด้านประโยชน์ท่ีได้รับมีการประเมินอยู่ในระดับมีความเหมาะสมมาก 
สามารถเป็นช่องทางท่ีช่วยในการแก้ไขปัญหาในการใช้โสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียน เป็นระบบท่ีอํานวยความ
สะดวกในการเข้าถึงข้อมูล และเป็นการประยุกต์ใช้งานแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี เพ่ือเอ้ือต่อการเรียนการ
สอน สามารถนําไปใช้เพ่ือสนับสนุนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียนได้ ด้านความเหมาะสมของวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดแสดงคิวอาร์โค้ดมีการประเมินอยู่ในระดับมีความเหมาะสมมาก อุปกรณ์ท่ีใช้ทําคิวอาร์โค้ด
เหมาะทนทาน เห็นชัดเจน เน้ือหาบนแผ่นป้ายคิวอาร์โค้ดมีความเหมาะสม สามารถนําไปใช้เพ่ือสนับสนุนการใช้งาน
โสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียนได้ และในด้านเน้ือหาผู้เช่ียวชาญได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า ป้ายคิวอาร์โค้ดมีความ
ง่ายต่อการเข้าใช้งาน สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว สื่อความหมายได้ตรงตามความต้องการ สามารถนําไปใช้เพ่ือ
สนับสนุนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของขวัญจุฑา  คําบรรลือ 
(2558, น. 84-85) ได้ทําการวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับ
ศูนย์รวบรวมสายพันธ์ุกล้วยไม้เฉลิมพระเกียรติ โดยได้ศึกษาสภาพและความต้องการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด 
ออกแบบและประเมินเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ศึกษาผลการใช้และความพึงพอใจของผู้ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด แบบประเมินเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด แบบประเมินความรู้ของ
ผู้ใช้บริการและแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลการวิจัย พบว่า ผู้ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดมีความพึง
พอใจในด้านการออกแบบ ด้านเน้ือหา และด้านการนําเสนอ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงงานวิจัยน้ีผู้เช่ียวชาญให้ความ
คิดเห็นว่าเป็นงานวิจัยท่ีมีประโยชน์และสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง ทําให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของกล้วยไม้
ได้มากข้ึน สามารถนําไปใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ได้ 

จากการศึกษาความพึงพอใจของการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพ่ือสนับสนุนการใช้งาน
โสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ หลังการใช้
เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพ่ือสนับสนุนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (x�= 3.64) โดยระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ด้านการนําเสนอ มีความพึง

พอใจมาก (x�= 3.72)  รองลงมา คือ ด้านเน้ือหา (x�= 3.61) และด้านการออกแบบ (x�= 3.60) จากการท่ีผู้วิจัยได้ใช้
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เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพ่ือสนับสนุนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
น้ัน เป็นการอํานวยความสะดวกให้บุคลากรสายสอนสามารถเรียนรู้การใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียนได้
ด้วยตนเอง และสามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องเรียนได้ โดยการนํา
เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดมาใช้ในการเก็บสื่อวิดีโอสําหรับแนะนําการใช้งานและการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับ
โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและท่ัวถึงกันทุกห้องเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เยาวภา เข่ือนคํา (2558) ได้ศึกษาการใช้คิวอาร์โค้ดสําหรับวิทยานิพนธ์ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือแก้ปัญหาการเข้าถึงข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของวิทยานิพนธ์และงานวิจัยให้
ผู้ใช้บริการห้องสมุดสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน โดยได้ทําการศึกษาข้อมูล
เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เลือกโปรแกรมการสร้างคิวอาร์โค้ดท่ีเหมาะสม ทําการติดคิวอาร์โค้ดท่ีตัวเล่มวิทยานิพนธ์และ
งานวิจัย ผลการวิจัย พบว่า การนําระบบคิวอาร์โค้ดไปประยุกต์ใช้กับวิทยานิพนธ์ ผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับมาก 
และสามารถแก้ปัญหาการเข้าถึงข้อมูลฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของวิทยานิพนธ์ได้สะดวก รวดเร็วมากข้ึน 
ท้ังน้ีปัญหาท่ีพบในการทํางานครั้งน้ี การสร้างคิวอาร์โค้ดในปริมาณมาก ๆ ทําให้เกิดการสับสน จึงต้องมีการ
ตรวจสอบก่อนนําไปติดท่ีตัวเล่มทุกเล่ม เพ่ือให้การแสดงผลวิทยานิพนธ์ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ตรงกับตัวเล่ม ทําให้เกิด
ความล่าช้าในการติดคิวอาร์โค้ดกับตัวเล่ม ซ่ึงในการจัดทําใน collection อ่ืนจะต้องมีการแสดงบาร์โค้ด หรือสิ่งท่ี
แสดงว่าคิวอาร์โค้ด เป็นฉบับเดียวกับตัวเล่มเอกสาร ผลจากการนําระบบการใช้คิวอาร์โค้ด สําหรับวิทยานิพนธ์
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สามารถต่อยอดเพ่ือทําใน collection งานวิจัยต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

 1.1 การใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ควรมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีดี 
 1.2 ผู้ใช้บริการต้องมีสมาร์ตโฟนท่ีสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดได้ 

 1.3 ควรทําข้ันตอนในรูปแบบโปสเตอร์คู่กับคิวอาร์โค้ด เน่ืองจากผู้ใช้บริการบางท่านไม่
สะดวกในการใช้เทคโนโลยี 

 2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
  พัฒนาต่อยอดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยคิีวอาร์โค้ด ร่วมกับระบบเสมือนจริง Augmented 

Reality เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้แบบเสมือนจริง 
  การนําไปใช้ประโยชน์ 

พัฒนาเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดในการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียน  เพ่ือสนับสนุนการใช้

งานโสตทัศนูปกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นการอํานวยความสะดวกให้บุคลากรสายสอนสามารถ

เรียนรู้การใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียนได้ด้วยตนเอง และสามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับอุปกรณ์

โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องเรียนได้ โดยการนําเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดมาใช้ในการเก็บสื่อวิดีโอสําหรับแนะนํา

การใช้งานและการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและท่ัวถึง

กันทุกห้องเรียน 
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บทคัดย่อ  
 Lucky Day เป็นกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการใช้บริการ
ห้องสมุดและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบเกมลุ้นโชค เพ่ือให้ผู้ใช้บริการ
รับสิทธิพิเศษท่ีศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้จัดให้ เช่น สิทธ์ิรับวันยืมเพ่ิม หรือจํานวนหนังสือเพ่ิม เป็นต้น ผลการ
ดําเนินกิจกรรม พบว่า ผู้ใช้บริการให้ความสนใจและมีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมในระดับมาก 

 
คําสําคัญ: การส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด, บริการห้องสมุด, กิจกรรมห้องสมุด 

 
ABSTRACT 
 Lucky Day is to promoting library services activities. The purpose is to promote 
and development of library services activities. The providing a game-based event to the Library, for 
those who use special privileges at the library such as eligible for additional loan or number of 
books increased.The results of the activity found that the moreinterested and satisfied with 
participating in activities at a high level 

 
Keyword: Promoting Library Services Activities, Library Services, Library Activities 
 
บทนํา 
  บทบาทการให้บริการของห้องสมุดในปัจจุบัน การท่ีจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ให้บริการจากรูปแบบเดิม โดยมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้สารสนเทศและมีสามารถแสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลาง ดังน้ัน 
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจะสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สถาบันอุดมศึกษา มี
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ความสําคัญและมีบทบาทเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ในสถานศึกษาท่ีจะต้องพัฒนาให้ทันสมัยอย่างต่อเน่ือง (สุริ
ทอง ศรีสะอาด, 2544) ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในปัจจุบันจึงทําหน้าท่ีเป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้ห้องสมุดและทรัพยากร
สารสนเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายคือ ทําให้ผู้ใช้รู้ว่าห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศประเภทใดให้บริการบ้าง เปิดโอกาส
ให้ผู้ใช้เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีอยู่ และพยายามส่งเสริมให้ผู้ใช้เกิดความต้องการท่ีจะใช้ทรัพยากรเหล่าน้ันเพ่ิม
มากข้ึน เพ่ือให้เกิดประโยชน์และได้ผลคุ้มค่ามากท่ีสุด (ประภาศรี เขียวคง, 2553) 
  จากความสําคัญดังกล่าว ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงคิดค้นกิจกรรม
การให้บริการ เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้ใช้บริการ ในการเข้าใช้บริการ การยืมทรัพยากรสารสนเทศ รวมถึงบริการ
อ่ืน ๆ ของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรม Lucky Day โดยดําเนินรูปแบบกิจกรรมผ่านเกม 
Lucky wheel ท่ีได้พัฒนาข้ึน เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้ร่วมลุ้นโชครับสิทธิพิเศษ จากการทํากิจกรรมผ่านสมาร์ตโฟน 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด 

 2.  เพ่ือพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 กิจกรรม Lucky Day มีข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน ดังน้ี 
 1.  ศึกษาและวางแผนรูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด 
 2. กําหนดเง่ือนไขการร่วมกิจกรรม  
 3. พัฒนาเกม Lucky wheel และทดสอบเกมเพ่ือสํารวจความบกพร่องท่ีจําเป็นต้องปรับปรุง
แก้ไข 
 4. ดําเนินกิจกรรม  
 ผู้ใช้บริการท่ีเป็นสมาชิกของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ สามารถเข้าร่วมกิจกรรม Lucky Day 
ได้ทุกคน โดยมีเง่ือนไข ดังน้ี  
  4.1 กิจกรรม Lucky Day สําหรับนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา  
  4.2 Log in เข้าเกม Lucky wheel โดยผ่านสมาร์ตโฟน เพ่ือรับสิทธ์ิหมุนฟรีวันละ 1 ครั้ง/
บัญชี/วัน ไม่สามารถสะสมสิทธ์ิได้ (นับสิทธ์ิหลังเวลา 00.00 น. ของแต่ละวัน) และสามารถร่วมกิจกรรมเพ่ือรับสิทธิ
พิเศษได้ทุกวัน ตลอดระยะเวลาของการจัดกิจกรรม 
  4.3 ผู้ร่วมกิจกรรมรับสิทธ์ิได้ท่ีเคาน์เตอร์บริการก่อนยืมทรัพยากรสารสนเทศเท่าน้ัน ในช่วง
เวลาท่ีเปิดให้บริการ (08.00 น. – 20.30 น.) และสามารถร่วมกิจกรรมได้ ตั้งแต่ 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2562  
  4.4 สิทธิพิเศษท่ีได้รับ คือ รับวันยืมเพ่ิม จํานวนหนังสือเพ่ิม และรับเหรียญ Lib coin เพ่ิม 
(สําหรับนิสิตเท่าน้ัน) โดยสิทธ์ิท่ีรับเป็นการรับสิทธ์ิเฉพาะการร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งเท่าน้ัน และไม่สามารถนําสิทธ์ิ
ท่ีได้รับไปใช้ในครั้งต่อไปได้ แต่สามารถร่วมกิจกรรมได้ทุกวันตลอดระยะเวลาของการจัดกิจกรรม และจะมีเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบการรับสิทธ์ิทุกครั้ง 



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

 

 
ภาพท่ี 1 หน้าจอ Login 

 
  4.5 ผู้ใช้บริการท่ีร่วมกิจกรรมหนุนวงล้อ Lucky wheel เพ่ือลุ้นโชครับสิทธิพิเศษต่าง ๆ เช่น 
สิทธ์ิรับวันยืมเพ่ิม หรือจํานวนหนังสือเพ่ิม เป็นต้น 
 

 
 

 
ภาพท่ี 2 หน้าจอ Lucky wheel 
 
  4.6 เมื่อหมุนวงล้อ Lucky wheel แล้ว ผู้ใช้บริการยื่นรับสิทธ์ิ ต่อผู้ให้บริการท่ีเคาน์เตอร์
บริการยืม-คืน  
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ภาพท่ี 3 หน้าจอแสดงสิทธ์ิพิเศษท่ีได้รับ 

 

 

 
 
ภาพท่ี 4 ผู้ใช้บริการร่วม กิจกรรม Lucky Day 
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  4.7 ประเมินกิจกรรม โดยการสํารวจความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม จํานวน 100 คน และ
นําข้อมูลท่ีได้จากการสํารวจความคิดเห็นมาพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรม 
  4.8 ผลการดําเนินกิจกรรม มีผู้ใช้บริการท่ีได้รับสิทธิพิเศษ ในระหว่างวันท่ี 1 สิงหาคม - 29 
กันยายน 2562 ดังภาพ 

 

 
 
ภาพท่ี 5 แผนภูมิแสดงสถิติการใช้สิทธ์ิ Lucky Day 
 
 จากภาพ 5 พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับสิทธิพิเศษมากท่ีสุดคือ วันยืมเพ่ิม หนังสือเพ่ิม เหรียญ 
Lib coin และไม่รับสิทธ์ิ ตามลําดับ 
  
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล 
 จากการดําเนินกิจกรร Lucky Day โดยการสํารวจความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม จํานวน 100 
คน ผลการดําเนินกิจกรรม พบว่า ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหา

น้อย ดังน้ี 1. รูปแบบกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ( x =4.50) 2. สิทธ์ิพิเศษท่ีได้รับ มีค่าเฉลี่ย ( x =4.34) 3. ประโยชน์ท่ีได้รับ

จากการร่วมกิจกรรม  มีค่าเฉลี่ย ( x =4.31)  4.  เป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย  ( x =4.20)    

5. ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ( x =4.11) และสิทธิพิเศษท่ีผู้ใช้บริการได้รับมากท่ีสุด คือ วันยืมเพ่ิม 
นอกจากน้ีต้องการให้ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พัฒนากิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการในรูปแบบอ่ืน ๆ อีก เพ่ือ
ส่งเสริมและดึงดูดความสนใจในบริการของห้องสมุด จากการดําเนินกิจกรรมพบปัญหา ดังน้ี 
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วันยืมเพ่ิม หนังสือเพ่ิม เหรียญ Lib coin ไม่รับสิทธ์ิ
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 ด้านบุคลากร 
 การดําเนินกิจกรรม Lucky Day เป็นกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากบุคลากรทุกคนในศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ และบุคลากรท่ีประจําอยู่เคาน์เตอร์ให้บริการมีภาระหน้าท่ีงาน
หลายอย่าง ทําให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน เช่น การประทับตราวันกําหนดส่งผิด การเพ่ิมเหรียญ Lib coin 
ผิด  
 ด้านการประชาสัมพันธ์ 
 การประชาสัมพันธ์กิจกรรม Lucky Day ท่ีมีการดําเนินการผ่านช่องทาง Facebook, Chatbot
น้องบันน่า และเคาน์เตอร์บริการน้ันมีความหลากหลาย แต่ยังขาดความต่อเน่ือง จึงทําให้ผู้ใช้บริการบางส่วนไม่
ทราบและไม่สามารถเข้าถึงกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดเท่าท่ีควร 
 อภิปรายผล 
  Lucky Day เป็นกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการใช้บริการ
ห้องสมุดและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบเกมลุ้นโชค เพ่ือให้ผู้ใช้บริการ
รับสิทธิพิเศษท่ีศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้จัดให้ เช่น สิทธ์ิรับวันยืมเพ่ิม หรือจํานวนหนังสือเพ่ิม เป็นต้น ซ่ึงผู้
ให้บริการควรทําการศึกษารายละเอียดของกิจกรรม เพ่ือป้องกันปัญหาการเพ่ิมสิทธิพิเศษให้ผู้ร่วมกิจกรรมท่ีได้รับ
รางวัล ซ่ึงสอดคล้องกับประภาศรี เขียวคง (2553) ท่ีพบว่า ปัญหาในการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดสําหรับนักศึกษาท่ี
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย คือ ปัญหาขาดแคลนบุคลากรในการดําเนินงานด้านการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด ท้ังน้ีอาจ
เน่ืองจากลักษณะงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุดต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายงานในห้องสมุด ซ่ึง
กระจายไปตามงานท่ีเก่ียวข้องกับบุคลากรผู้รับผิดชอบ ซ่ึงแต่ละบุคคลย่อมมีหน้าท่ีและภาระงานประจําของตนเอง
อยู่แล้ว เมื่อต้องมารับผิดชอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุดอีกหน้าท่ีหน่ึง จึงต้องมีการแบ่งเวลาสําหรับการ
ทํางานเพ่ือให้บรรลุตามหน้าท่ี นอกจากน้ันบุคลากรสําหรับดําเนินงานด้านการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด ก็ควรจะมี
คุณสมบัติและความสามารถท่ีเหมาะสมด้วย เช่น มีความรู้ทางเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์การตลาด รวมท้ังต้อง
เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี เน่ืองจากบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีในส่วนน้ีจําเป็นจะต้องมีความสามารถในการประสานงานกับ
ฝ่าย/แผนกอ่ืน ๆ ท้ังภายในและภายนอกห้องสมุดอีกด้วย ในส่วนการประชาสัมพันธ์ ควรดําเนินการประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเน่ืองและหลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ สอดคล้องกับ ประภาศรี 
เขียวคง (2553) ท่ีกล่าวไว้ว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีวิธีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเหมือนกัน คือ
ประชาสัมพันธ์ด้วยเว็บไซต์ห้องสมุด/มหาวิทยาลัย ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากเว็บไซต์ห้องสมุด/มหาวิทยาลัยเป็นสื่อ
ประชาสัมพันธ์ท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่ายและเป็นแหล่งข้อมูลบริการต่าง ๆ ของห้องสมุด ช่วยเผยแพร่ข่าวและกิจกรรม
ของห้องสมุดและยังสามารถเช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์แหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของมัสฤมล มาเจริญ (2550) ท่ีพบว่า สื่อท่ีควรใช้ประชาสัมพันธ์ท้ังภายนอกและ
ภายในคือเว็บไซต์ห้องสมุด 
  ในส่วนของผู้ร่วมกิจกรรมท่ีไม่รับสิทธ์ิท่ีได้รับน้ัน จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการให้เหตุผลว่า ไม่มี
เวลารอคอยในการเพ่ิมสิทธ์ิ เน่ืองจากรีบไปเรียน รีบไปข้ึนรถ เป็นต้น ท้ังน้ีศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ได้มีแนวทาง 
โดยการอธิบายให้ผู้ใช้บริการมาร่วมลุ้นโชคเพ่ือรับสิทธิพิเศษจากการร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ  
 1. ควรกําหนดนโยบายการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้

บริการห้องสมุดอย่างต่อเน่ือง 
2. ควรกําหนดบุคลากรในการดําเนินการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดเพ่ือรับผิดชอบการ

กําหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดให้ชัดเจน 
 3. บุคลากรท่ีปฏิบัติงานควรมีความรู้ความความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรม การใช้

เทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์ การตลาด เป็นต้น 
การนําไปใช้ประโยชน ์

  ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง รวมท้ังการวางแผนการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการใช้
บริการห้องสมุดอย่างต่อเน่ือง 
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บทคัดย่อ  
 การแนะนําการใช้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เ ป็นโครงการท่ีจัดข้ึนเพ่ือ            
ส่งเสริมให้นิสิตใหม่ มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการเข้าใช้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ และมี
ทักษะการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศท่ีถูกต้อง และสามารถเข้าถึงสารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือใช้ประกอบการศึกษาได้
อย่างถูกต้องและตรงกับความต้องการ แต่เน่ืองด้วยข้อจํากัดของระยะเวลาในการดําเนินงาน ศูนย์บรรณสารและการ
เรียนรู้ จึงประยุกต์ใช้โปรแกรม Kahoot ในกิจกรรมแนะนําการใช้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เพ่ือ
กระตุ้นและดึงดูดให้นิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากกว่าการน่ังฟังการแนะนําเพียงอย่างเดียว ผลการดําเนินงาน 
พบว่า นิสิตมีความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 
คําสําคัญ: บริการห้องสมุด, กิจกรรมห้องสมุด, คาฮูท 

 
ABSTRACT 
  The introduction of service to the library and learning center is a project for 
promote and held to encourage new students have knowledge and have skills in accessing to the 
library services and have the skills to search information resources and able to access various 
information for educational to use correctly and meets the needs. However, due to the limitation 
of the duration of operations therefore the library applied Kahoot program for introduction library 
service for stimulate and attract students to participate in activities more than just listening to 
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suggestions. The results of the activity found that the more interested and satisfied with 
participating in activities at a high level. 

 
Keyword: Library services, Library activities, Kahoot 

 
บทนํา 
  ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา มีหน้าท่ีให้บริการทรัพยากรสารสนเทศและ
เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียน การสอน การศึกษาค้นคว้าของมหาวิทยาลัย รวมท้ังมีหน้าท่ีส่งเสริมการศึกษา
เรียนรู้ของบุคลากรและนิสิต เพ่ือให้มีทักษะในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับ
ความต้องการ (วิชญนนท์ มณีชาติ, 2556)  
  โครงการแนะนําการใช้บริการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้เป็นโครงการท่ีจัดทําข้ึน เพ่ือเป็น
การส่งเสริมให้นิสิตใหม่ มีทักษะการเข้าใช้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ให้มีทักษะการสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศท่ีถูกต้อง และสามารถเข้าถึงสารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือใช้ประกอบการศึกษาได้อย่างถูกต้องและตรงกับความ
ต้องการ รวมท้ังมีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบต่าง ๆ ของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้  
  โปรแกรม Kahoot เป็นเกมท่ีตอบสนองต่อการเรียนรู้ ช่วยให้นิสิตท่ีร่วมกิจกรรมแนะนําการใช้
บริการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ สนุกกับการเรียนรู้ โดยผ่านการตอบคําถาม Kahoot เป็นเกมการเรียนรู้ ซ่ึง
ประกอบด้วย คําถามปรนัย เช่น การตอบคําถาม การอภิปราย หรือการสํารวจ โดยคําถามจะแสดงท่ีจอหน้าโปรเจก
เตอร์และให้นิสิตร่วมตอบคําถามบนอุปกรณ์มือถือ หรือไอแพด (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ม.ป.ป.)  
  การประยุกต์ใช้โปรแกรม Kahoot ในกิจกรรมแนะนําการใช้บริการของศูนย์บรรณสารและ    
การเรียนรู้ เพ่ือกระตุ้นและดึงดูดให้นิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากกว่าการน่ังฟังการแนะนําเพียงอย่างเดียว และ
เน่ืองจากข้อจํากัดของเวลาในการดําเนินกิจกรรม ดังน้ันจึงทําการประยุกต์ใช้โปรแกรม Kahoot ในกิจกรรมแนะนํา
การใช้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือประยุกต์ใช้โปรแกรม Kahoot ในกิจกรรมแนะนําการใช้บริการของศูนย์บรรณสาร                
และการเรียนรู้ 
 2. เพ่ือกระตุ้นและดึงดูดให้นิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมแนะนําการใช้บริการของศูนย์บรรณสาร
และการเรียนรู้ 
 3. เพ่ือแนะนําการใช้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
  การประยุกต์ใช้โปรแกรม Kahoot ในกิจกรรมแนะนําการใช้บริการของศูนย์บรรณสารและการ
เรียนรู้ มีข้ันตอน ดังน้ี 
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  1.  การวางแผน 
 1.1 ศึ กษารู ปแบบ และลงทะ เ บียนการ ใ ช้ ง าน  โปรแกรม Kahoot ท่ี เ ว็บ ไ ซต์  
www.kahoot.com  
  1.2 กําหนดรูปแบบกิจกรรมและของรางวัลให้กับนิสิตท่ีตอบคําถามได้มากท่ีสุด จํานวน 5 
อันดับ 
  2.  การกําหนดคําถาม 
 2.1  กําหนดคําถามท่ีเก่ียวข้องการบริการของศูนย์บรรณสารฯ จํานวน 15 ข้อ 
 ตัวอย่างคําถาม เช่น 1. นิสิตระดับปริญญาตรีสามารถยืมหนังสือได้ก่ีเล่ม 2. นิสิตระดับ
ปริญญาตรีสามารถยืมหนังสือได้ก่ีวัน 3.หากส่งหนังสือคืนเกินกําหนดจะมีค่าปรับต่อเล่มต่อวันเท่าไหร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพท่ี 1 การตั้งค่าคําถามในระบบ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 2 ตัวอย่างการตั้งคําถามในระบบ 
    

 2.2  ทดสอบการใช้งาน โดยให้เจ้าหน้าท่ีทําการกรอกข้อมูลรหัส (PIN) สําหรับการเล่นเกม
จากโปรแกรม kahoot โดยเล่นเกมตอบคําถามท้ังหมด 15 ข้อ เพ่ือตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ  
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ภาพท่ี 3 ตัวอย่างคําถาม 
 
  3. ดําเนินกิจกรรม 
 3.1 บรรยายให้ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับริการต่าง ๆ ของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เพ่ือให้
นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเบ้ืองต้น โดยใช้เวลาประมาณ 15 นาที และร่วมกิจกรรมตอบคําถามกับโปรแกรม Kahoot 
15 นาที  
 3.2 ให้นิสิตร่วมกิจกรรมตอบคําถามเก่ียวกับบริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ผ่าน
เว็บไซต์ www.Kahoot.it โดยใช้สมาร์ตโฟน หรือ ไอแพด (iPad) ท่ีมีการเช่ือต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
 3.3 อธิบายข้ันตอนและรายละเอียดต่าง ๆ ให้กับนิสิตท่ีร่วมกิจกรรม เพ่ือให้มีความเข้าใจใน
การร่วมกิจกรรม  
 3.4 ให้นิสิตกรอกข้อมูลรหัส (PIN) สําหรับการเล่นเกมในแต่ละครั้ง ดังภาพตัวอย่าง  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพท่ี 4 ตัวอย่างการกําหนด PIN 

PIN ท่ีระบบกําหนด 



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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 5 ตัวอย่างหน้าจอใส่รหัส PIN 
 
 3.5 ดําเนินกิจกรรม โดยมีการกําหนดระยะเวลาของคําถามแต่ละข้อเป็นเวลา 10 วินาที เมื่อ
ดําเนินกิจกรรมเสร็จแล้ว ระบบจะแสดงผลผู้ตอบคําถามถูกต้องมากท่ีสุด และทําการมอบของรางวัลให้กับนิสิตท่ี
ตอบคําถามได้ถูกต้องมากท่ีสุด จํานวน 5 อันดับ ในการดําเนินกิจกรรมในแต่ละรอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 6 กิจกรรมการร่วมตอบคําถาม 

 
 
 
 

 

ระบบุหมายเลข 
PIN ท่ีระบบ

กําหนด 
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ภาพท่ี 7 การมอบรางวัลให้กับนิสติท่ีชนะเลิศกิจกรรมตอบคําถาม  
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล 
 จากการดําเนินกิจกรรมโครงการแนะนําการใช้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยพะเยา  ด้วยการประยุกต์ใช้โปรแกรม kahoot โดยการสํารวจความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม พบว่า 
ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี 1. รูปแบบกิจกรรม มี

ค่าเฉลี่ย ( x =4.65) 2. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการร่วมกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ( x =4.51) 4. ระยะเวลาในการร่วม

กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ( x =4.11) จากการดําเนินกิจกรรมพบปัญหา ดังน้ี 
 ด้านระยะเวลา  
 การดําเนินกิจกรรมโครงการแนะนําการใช้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้  
มหาวิทยาลัยพะเยา ถูกกําหนดระยะเวลาเพียง 30 นาที ทําให้การดําเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเร่งรีบ                   
การนําเสนอข้อมูลการให้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ไม่ครบถ้วน 
 ด้านสถานท่ีจัดกิจกรรม  
 การดําเนินกิจกรรมโครงการแนะนําการใช้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ถูก
กําหนดให้จัดเป็นรอบและมีท้ังหมด 5 ห้องประชุม โดยทําการสลับกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือไปแนะนํานิสิตใหม่ ทําให้
ต้องสูญเสียเวลาในการเดินไปเตรียมกิจกรรมในแต่ละรอบ 
 อภิปรายผล 
 การประยุกต์ใช้โปรแกรม Kahoot ในกิจกรรมแนะนําการใช้บริการของศูนย์บรรณสารและการ
เรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นการนําสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปประยุกต์ใช้งานด้านการส่งเสริมการเรียนรู้เก่ียวกับบริการ
ของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ สําหรับนิสิตใหม่ โดยรูปแบบของกิจกรรมได้มีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิม ทําให้
เกิดการสร้างแรงดึงดูดความสนใจของนิสิต และเกิดกระตุ้นการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ของนิสิตใหม่ ท่ีมีต่อการแนะนํา
บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ รวมท้ังทําให้กิจกรรมไม่น่าเบ่ือหน่าย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนุกสนาน 
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มากกว่าการมาน่ังฟังการแนะนําการใช้บริการห้องสมุดเพียงอย่างเดียว ซ่ึงสอดคล้องกับ นัสฤมล มาเจริญ (2550) ท่ี
พบว่า สื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่วยกระตุ้นความสนใจผู้ร่วมกิจกรรม สะดวก และรวดเร็วในการเข้าถึง 
 จากปัญหาด้านระยะเวลาและสถานท่ีของการดําเนินกิจกรรมโครงการแนะนําการใช้บริการของ
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ท่ีถูกกําหนดระยะเวลาเพียง 30 นาที ทําให้การดําเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเร่งรีบ                   
และทําให้การนําเสนอข้อมูลการให้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ไม่ครบถ้วน ผู้ประสานงานควร
เสนอแนะระยะเวลาท่ีเหมาะสมให้กับผู้จัดกิจกรรม เพ่ือการจัดสรรเวลาให้เหมาะสมในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 
และผู้จัดกิจกรรมควรหาสถานท่ีให้เหมาะสมกับจํานวนนิสิต และเพ่ือไม่ให้สูญเสียเวลาในการเดินทางไปเตรียม
กิจกรรมในแต่ละรอบ 

ข้อเสนอแนะ  
  ควรใช้โปรแกรม Kahoot ไปประยุกต์ในกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย 
เช่น แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนในการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ และเป็นการกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 

การนําไปใช้ประโยชน ์
  นําไปประยุกต์เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของนิสิต ในกิจกรรมแนะนําการใช้บริการ
และกิจกรรมอ่ืน ๆ ของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ 
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บทคัดย่อ  
           การเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุดมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งท่ีจะช่วยพัฒนาบริการของ
ห้องสมุด การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการส านักหอสมุด มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group) และใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  ( In-depth 
interview) ซึ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ นิสิต อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของคณะ ส านัก และสถาบันที่สังกัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จ านวน 76 คน เครื่องมือที่ใช้  คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง         
(Semi-structured or guided interviews) มีการบันทึกเทปและถอดเทป วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปแบบแยก
ประเด็น  
           ผลการศึกษา พบว่านิสิตปริญญาตรี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร   
ส่วนใหญ่มีความต้องการบริการและทรัพยากรสารสนเทศ 2 ประเด็นใหญ่  ๆ คือ (1) บริการพื้นฐานของห้องสมุด 
ประกอบด้วย 7 ประเภทบริการหลัก ๆ ได้แก่ (1.1) บริการพื้นท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก (1.2) บริการห้องศึกษา
เดี่ยว/กลุ่ม (1.3) บริการสืบค้นฐานข้อมูลจากภายนอกห้องสมุด (1.4) บริการยืม-คืนสื่อสิ่งพิมพ์และอุปกรณ์เพื่อการ
เรียนรู้ (1.5) บริการยืมระหว่างห้องสมุด/บริการน าส่งหนังสือและส าเนาบทความวารสารวิชาการ (1.6) บริการยืม
ต่อทรัพยากร (Renew) และ (1.7) บริการสอนการรู้สารสนเทศ และ (2) บริการต่าง ๆ ในอนาคตตามความคาดหวัง
ของผู้ใช้ห้องสมุด ประกอบด้วย 6 ด้านใหญ่ ๆ ได้แก่ (2.1) ด้านทรัพยากรสารสนเทศ (2.2) ด้านบริการ              
(2.3) ด้านทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนการสอน (2.4) ด้านทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ (2.5) ด้านสถานที่ และ    
(2.6) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก นอกจากนี้ผู้วิจัยได้รับความความคิดเห็น ปัญหา และข้อเสนอแนะของผู้ใช้
ห้องสมุดในแต่ละกลุ่ม ซึ่งผลจากการศึกษาการสนทนากลุ่มดังกล่าวนับว่าเป็นข้อมูลส าคัญและจ าเป็นต้องปรับปรุง
เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการของห้องสมุดให้ดีมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ค าส าคัญ: ผู้ใช้ห้องสมุด, ห้องสมุดและบริการของห้องสมุด, ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา--การศึกษาการใช้,  

                การสนทนากลุม่, การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก, ส านักหอสมุด มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์  

 
ABSTRACT  
   To understand the needs of library users is very important to help improve library 
services. The objective of this research was to study user needs for Kasetsart University Library 
services by using a focus group study and the in-depth interview method. The participants consisted 
of students, professors, researchers and supporting staff from the faculties and the institutions of 
Kasetsart University, Bangkhen, totaling 76 people. The tools used for this research were semi-
structural interview form (semi-structured or guided interviews), tape recording and transcription, 
data analysis, and summarizing by category. 
  The results of the study showed that most of undergraduate students, graduate 
students, professors, researchers, and staff need services and information resources in 2 major 
areas: (1) The basic library services which consisting of 7 major services as follows: (1.1) space and 
facilities service (1.2) individual/group study room service (1.3) database search through remote 
access service (1.4) circulation service for printed media and learning tools (1.5) interlibrary 
loan/delivery services (1.6 ) renewal service  (1.7) information literacy service and (2) Services in 
the future according to the library users’ expectations consisting of 6 major areas, including          
(2.1) information resources (2.2) services (2.3) resources to support teaching and learning                
(2.4) resources for learning (2.5) space and (2.6) facilities. In addition, participants in each group also 
provided their opinions, problems, and suggestion. The results of this study are considered 
important and will be used to further improve the quality and efficiency of library services. 

 
Keyword: Library users, Libraries and library services, Academic libraries -- Use studies,  

                 Focus group, In-depth interview, Kasetsart University Library 

 
บทน า 
  เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า ห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าที่ส าคัญของผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะ
นิสิต อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร ทั้งนี้การบริการทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ นอกจากจะจัดหาเพื่อให้สอดคล้อง 
กับหลักสูตรการเรียนการสอนแล้ว การศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการนับเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ห้ องสมุด 
ทราบความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้บริการ และสามารถจัดบริการให้สอดคล้อง และตรงตามความต้องการ  
ของผู้ใช้บริการ ห้องสมุดจึงจ าเป็นต้องเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ ตามกลุ่มเป้าหมาย (Segment) เพื่อสามารถ
ตอบสนองความต้องการผู้ใช้ห้องสมุดในแต่ละกลุ่มได้  
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  ในระยะเวลาที่ผ่านมา ส านักหอสมุดยังไม่เคยมีการศึกษาความต้องการบริการของผู้ใช้ แต่มี
เพียงการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561  
พบว่ามีความต้องการและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการให้บริการของส านักหอสมุดหลายเรื่อง เช่ น ต้องการ 
พื้นที่นั่งอ่าน จ านวนโต๊ะและเก้าอี้ในช่วงสอบ ต้องการให้บุคลากรมีจิตใจบริการดีและมีคุณภาพ ต้องการพื้นที่  
Co-working space เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบ ต้องการให้ห้องสมุดเปิดบริการในวันเสาร์  
และอาทิตย์ก่อนช่วงเวลา 11.00  น. และต้องการให้บริการยืม Laptop วันเสาร์และอาทิตย์ได้ เป็นต้น  
ซึ่งความคิดเห็นดังกล่าวยังไม่สามารถเป็นตัวแทนในการบ่งบอกถึงความต้องการผู้ใช้ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้  
อย่างแท้จริง (เพ็ญสุภา แก้วพิทยาภรณ์ และคณะ, 2562)  
   ดังนั้นเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของผู้ใช้บริการทุกระดับ คณะผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธีการสนทนา
กลุ่ม (Focus group) และได้เล็งเห็นถึงความแตกต่างของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม และเวลาของแต่ละกลุ่มที่ไม่ตรงกัน จึง
เลือกใช้วิธีการการสนทนากลุ่มกับนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
interview) แบบมีโครงสร้างกับกลุ่มอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร ท้ังนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลความต้องการบริการของ
ผู้ใช้บริการส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น และผลจากการศึกษานี้จะได้น ามา
พัฒนาปรับปรุงบริการของห้องสมุดให้สอดคล้องตรงกับความต้องการของผู้ใช้ต่อไป  
 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยวิธีการ
สนทนากลุ่ม (Focus group) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) ในประเด็นเกี่ยวกับบริการ
พืน้ฐานของห้องสมุด และบริการต่าง ๆ ในอนาคตตามความคาดหวังของผู้ใช้ห้องสมุด ประกอบด้วย 6 ด้านใหญ่ ๆ 
ได้แก่ (2.1) ด้านทรัพยากรสารสนเทศ (2.2) ด้านบริการ (2.3) ด้านทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนการสอน        
(2.4) ด้านทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ (2.5) ด้านสถานท่ี และ (2.6) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนในการด าเนินการ เริ่มตั้งแต่ (1) ประชุมปรึกษาหารือภายในกลุ่มท างานวิจัย (2) ศึกษา
เอกสารและจัดเตรียมค าถาม (3) ติดต่อประสานงานจากคณะต่าง ๆ และขออนุญาตเก็บข้อมูล (4) ด าเนินการศึกษา
แบบวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group) จ านวน 15 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 นิสิตปริญญาตรี 4 คน ครั้งที่ 2 นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 2 คน ครั้งที่ 3 อาจารย์/นักวิจัย 2 คน  ครั้งที่ 4 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 3 คน ครั้งที่ 5 นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 8 คน ครั้งที่ 6 นักวิจัย 8 คน ครั้งที่ 7 นิสิตปริญญาตรี 12 คน ครั้งที่ 8 อาจารย์/นักวิจัย 4 คน และ
บุคลากร 1 คน ครั้งที่ 9 นิสิตปริญญาตรี 5 คน ครั้งที่ 10 นักวิจัย 4 คน ครั้งที่ 11 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 1 คน  
และบุคลากร 1 คน ครั้งที่ 12 อาจารย์/นักวิจัย 2 คน ครั้งที่ 13 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 5 คน ครั้งที่ 14 นิสิต
ปริญญาตรี 3 คน และครั้งที่ 15 นักวิจัย 4 คน และใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) จ านวน 
7 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 อาจารย์/นักวิจัย 1 คน ครั้งที่ 2 อาจารย์/นักวิจัย 1 คน ครั้งที่ 3 อาจารย์/นักวิจัย 1 คน      
ครั้งที่ 4 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 1 คน ครั้งที่ 5 บุคลากร 1 คน ครั้งที่ 6 อาจารย์/นักวิจัย 1 คน และครั้งที่ 7 
อาจารย์/นักวิจัย 1 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 22 ครั้ง โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 16-20 กันยายน 2562 และ 15 
ตุลาคม 2562 (5) รวบรวมผลที่ได้จากการศึกษา และ (6) วิเคราะห์และสรุปผลที่ได้จากการศึกษา  
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  ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการรวบรวมโดยการสนทนากลุ่ม  (Focus 
group discussion) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) เพื่อระดมความคิดเห็นความต้องการ
บริการส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของผู้ใช้บริการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แล้วน าความคิดเห็นมาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งข้ึน 
  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ นิสิตปริญญาตรี จ านวน 24 คน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 20 คน 
อาจารย์/นักวิจัย จ านวน 13 คน นักวิจัย จ านวน 16 คน และบุคลากร จ านวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 76 คน ตามคณะ 
ส านัก และสถาบันที่สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จ านวน 17  แห่ง ประกอบด้วย (1) คณะเกษตร       
(2) คณะเศรษฐศาสตร์ (3) คณะบริหารธุรกิจ (4) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (5) คณะประมง (6) คณะสังคมศาสตร์   
(7) คณะมนุษยศาสตร์ (8) คณะวนศาสตร์ (9) คณะอุตสาหกรรมเกษตร (10) คณะวิทยาศาสตร์ (11) คณะเทคนิค
การสัตวแพทย์ (12) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (13) คณะสิ่งแวดล้อม (14) คณะศึกษาศาสตร์ (15) ส านักงานอธิการบดี      
(16) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และ (17) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
  ข้อจ ากัดในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสนทนากลุ่มตั้งแต่ตอนแรก แต่เนื่องจากการ
นัดหมายเวลาในการสนทนากลุ่ม (Focus group) ในแต่ละครั้งไม่เป็นไปตามช่วงเวลาที่นัดหมายกัน ท าให้ต้องมีการ
เลื่อนนัดหมายหลายครั้ง ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงต้องเลือกใช้วิธีการสนทนากลุ่มผสมผสานกับการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth interview) เพื่อช่วยให้การสัมภาษณ์ได้ทุกกลุ่มทั้งนิสิตปริญญาตรี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรได้ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
           สรุปผล  
 ผลการศึกษา พบว่านิสิตปริญญาตรี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรส่วน
ใหญ่มีความต้องการบริการพื้นฐานของห้องสมุดทั้ง 7 ประเภทบริการ ได้แก่ (1) บริการพื้นที่และสิ่งอ านวยความ
สะดวก (2) บริการห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม (3) บริการสืบค้นฐานข้อมูลจากภายนอกห้องสมุด (4) บริการยืม-คืนสื่อ
สิ่งพิมพ์และอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ (5) บริการยืมระหว่างห้องสมุด/บริการน าส่งหนังสือและส าเนาบทความ
วารสารวิชาการ (6) บริการยืมต่อทรัพยากร (Renew) และ (7) บริการสอนการรู้สารสนเทศ ส าหรับความต้องการ
บริการต่าง ๆ ในอนาคตตามความคาดหวังของผู้ใช้ห้องสมุด ประกอบด้วย 6 ด้านใหญ่ ๆ ได้แก่ (1) ด้านทรัพยากร
สารสนเทศ (2) ด้านบริการ (3) ด้านทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนการสอน (4) ด้านทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้       
(5) ด้านสถานท่ี และ (6) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก สรุปได้ ดังนี้  
  1. บริการพ้ืนฐานของห้องสมุด ได้แก่  
  1.1 บริการพ้ืนที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  พบว่านิสิตปริญญาตรี และนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษามีความต้องการใช้บริการพื้นที่น่ังอ่านหนังสือในช่วงสอบ  
  1.2 บริการห้องศึกษาเด่ียว/กลุ่ม พบว่านิสิตปริญญาตรี และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามี
ความต้องการกระดานอัจฉริยะ (Interactive White Board) และการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รับทราบ  
  1.3 บริการสืบค้นฐานข้อมูลจากภายนอกห้องสมุด พบว่านิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ 
และนักวิจัยมีความต้องการฐานข้อมูลด้านการตลาดและผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ ฐานข้อมูล Mintel ฐานข้อมูล
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ทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ได้แก่ ฐานข้อมูล JSTOR หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางด้าน Food, Food 
Science, Food Technology, Food Micro-biology, Bio-Technology วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านเกษตร 
ได้แก่ Agricultural, Industrial Crops and Products วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ทางด้านวนศาสตร์ ได้แก่ Ecologist, 
Engineering, GIS, Forest และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์  
  1.4 บริการยืม-คืนสื่อสิ่งพิมพ์และอุปกรณ์เพ่ือการเรียนรู้ พบว่านิสิตปริญญาตรี นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา และอาจารย์มีความต้องการยืม-คืนหนังสือได้ทุกคณะที่ไหนก็ได้ และต้องการยืมหนังสือได้นานถึง 6 
เดือน เพื่อใช้เขียนต าราและงานวิจัย  
  1.5 บริการยืมระหว่างห้องสมุด/บริการน าส่งหนังสือและส าเนาบทความวารสารวิชาการ 
พบว่า อาจารย์มีความต้องการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุดและและน าส่งมาให้อาจารย์ที่ห้องสมุดของคณะ และเพิ่ม
ระยะเวลาในการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุดมากขึ้น และต้องการให้บริการน าส่งหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ให้อาจารย์ ได้
อย่างรวดเร็วและทันท่วงที  
  1.6 บริการยืมต่อทรัพยากร (Renew) พบว่านิสิตปริญญาตรี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และ
อาจารย์มีความต้องการขยายเวลาการยืมต่อ (Renew) หนังสือได้นานกว่า 1 สัปดาห์  
  1.7 บริการสอนการรู้สารสนเทศ พบว่านิสิตปริญญาตรี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และ
อาจารย์มีความต้องการให้ห้องสมุดประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ห้องสมุดรับทราบ     
           2. บริการต่าง ๆ ในอนาคตตามความคาดหวังของผู้ใช้ห้องสมุด  
            2.1 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ พบว่านิสิตปริญญาตรี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์
มีความต้องการเพิ่มต าราเรียน (Text books) ใหม่ ๆ ในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ  โดยเพิ่มจ านวนหนังสือที่ให้บริการแห่งละ 2-3 
เล่ม และควรประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการด าเนินงานจัดซื้อว่าสามารถท าได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
   2.2 ด้านบริการ พบว่านิสิตปริญญาตรี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์มีความต้องการ
บริการแจ้งข่าวสาร บริการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการสืบค้นฐานข้อมูลเฉพาะบุคคล และบริการสถิติการใช้ฐานข้อมูล
เป็นรายสัปดาห์ และรายเดือนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของห้องสมุด ท้ังนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
บริการของห้องสมุดให้ผู้ใช้รับทราบอย่างท่ัวถึง และเป็นช่องทางแก้ปัญหาให้แก่ผู้ใช้เบื้องต้น 
   2.3 ด้านทรัพยากรท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย พบว่านิสิตปริญญาตรี และ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีความต้องการเครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องสแกนเอกสาร ต้องการเครื่อง 3D Printing ส าหรับ
ใช้ออกแบบงานสถาปัตยกรรมหรือแบบจ าลองต่าง ๆ รวมทั้งนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีความต้องการโปรแกรม
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ถูกลิขสิทธ์ิ โปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษท่ีถูกลิขสิทธิ์ 
   2.4 ด้านทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้ พบว่านิสิตปริญญาตรีมีความต้องการบริการบอร์ดเกม 
(Board Games) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน เสริมสร้างสติ การแก้ปัญหา และการวางแผน 
   2.5 ด้านสถานที่ พบว่านิสิตปริญญาตรี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และ
บุคลากรมีความต้องการบริการให้เช่าห้องประชุม และที่จอดรถ นอกจากนี้ นิสิตปริญญาตรีมีความต้องการพื้นที่
ส าหรับนั่งอ่านแบบ Co-working space เพิ่มมากข้ึน เพื่อเป็นพ้ืนท่ีเรียนรู้และแลกเปลี่ยนร่วมกัน 
   2.6 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่านิสิตปริญญาตรี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ 
นักวิจัย และบุคลากรมีความต้องการปลั๊กไฟและอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ บริเวณโต๊ะอ่านหนังสือ หรือตามก าแพง  
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ต้องการที่นั่งสบาย และโซฟารูปแบบใหม่ ต้องการเก้าอี้นวด ต้องการมุมบริการเครื่องดื่ม กาแฟ และอาหารว่าง
ภายในห้องสมุด ต้องการจอแสดงพื้นที่ใช้ฮีทแมป (Heat Map) เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีและเชิญชวนให้น่า
เข้าใช้ห้องสมุด 
  อภิปรายผล 
           ผลการวิจัยในส่วนความต้องการบริการของห้องสมุดในอนาคตตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการ
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า  
 1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ พบว่านิสิตปริญญาตรี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์มี
ความต้องการเพิ่มต าราเรียนต่าง ๆ ทั้งด้านสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sinnoy (2009) ที่ศึกษา
การศึกษาความต้องการใช้บริการห้องสมุด ส านักวิทยบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบว่านักศึกษา
ส่วนใหญ่มีความต้องการเพิ่มจ านวนหนังสือภาษาไทย และหนังสือภาษาต่างประเทศ โดยการจัดหาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้ นอกจากนี้ยังควรประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพในการด าเนินงานจัดซื้อตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ได้ทันต่อการให้บริการแก่ผู้ใช้ ส าหรับอาจารย์มีความต้องการฐานข้อมูลทางด้านสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ คือฐานข้อมูล JSTOR ส่วนนักวิจัยมีความต้องการฐานข้อมูลด้านการตลาดและผลิตภัณฑ์อาหาร คือ
ฐานข้อมูล Mintel เป็นต้น อาจเป็นเพราะว่าฐานข้อมูลที่ให้บริการของห้องสมุดมีหลากหลาย และผู้ใช้แต่ละกลุ่มมี
ความต้องการที่แตกต่างกันเพื่อให้ตอบสนองกับผู้ใช้เฉพาะกลุ่มสาขาวิชา ดังนั้นห้องสมุดควรศึกษาความต้องการใช้
ฐานข้อมูลให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้ที่ใช้จริงและสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัย การจัดสรร
งบประมาณที่ได้รับอย่างเหมาะสม และความคุ้มค่าในการบอกรับฐานข้อมูลด้วยเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Sunthon (2005) ที่พบว่าทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์มีเนื้อหาท่ีไม่ตรงกับความต้องการ    
 2. ด้านบริการ พบว่านิสิตปริญญาตรี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์มีความต้องการ
รับทราบบริการแจ้งข่าวสาร การสืบค้นฐานข้อมูลเฉพาะบุคคล และข้อมูลสถิติการใช้ฐานข้อมูลเป็นรายสัปดาห์ และ
รายเดือนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของห้องสมุด สอดคล้องกับงานวิจัยของระเบียบ แสงจันทร์ (2552) ที่ศึกษาการศึกษา
ผู้รับบริการของส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและบริการ  
ต่าง ๆ เชิงรุกของห้องสมุด โดยวิธีการเพิ่มช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กว้างไกลและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การเผยแพร่กิจกรรมผ่านเว็บไซต์ บริการข่าวสารผ่าน TV Chanel@CAR โทรทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 
(Unetwork TV) รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) ในรูปแบบต่าง ๆ 
เป็นต้น 
 3. ด้านทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย พบว่านิสิตปริญญาตรี และนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษามีความต้องการเครื่องถ่ายเอกสาร สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sinnoy (2009) ที่ศึกษาการศึกษา
ความต้องการใช้บริการห้องสมุด ส านักวิทยบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่
มีความต้องการด้านสถานที่ในประเด็นการเพิ่มจุดให้บริการถ่ายเอกสาร และเพิ่มจ านวนเครื่องถ่ายเอกสาร         
(พูลสุข ปริวัตรวรวุฒิ และคณะ, 2550) ส่วนความต้องการเครื่องสแกนเอกสาร สอดคล้องกับงานวิจัยของ เดชศักดิ์ 
ศานติวิวิฒน์ และเยาวพร ศานติวิวิฒน์ (2548) ที่ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการของห้องสมุด
สมนึก พูนทรัพย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่าผู้ใช้มีความต้องการให้ห้องสมุดเพิ่มจ านวน
เครื่องสแกนเนอร์ของห้องสมุดเพื่อใช้ในการสแกนภาพ รวมทั้ง ความต้องการเครื่อง 3D Printing เพื่อใช้ในการ
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ออกแบบงานสถาปัตยกรรมหรือแบบจ าลองต่าง ๆ ของนักศึกษา ความต้องการโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
อาจมีความจ าเป็นที่นักศึกษาต้องการใช้ในการวิเคราะห์และแปลผล เพื่อใช้ในการท าวิทยานิพนธ์และงานวิจัย และ
โปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ถูกลิขสิทธ์ิที่ใช้ตรวจสอบไวยากรณ์ทั้งบทคัดย่อและเนื้อหาในบทความ
ทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ และงานวิจัย ทั้งนี้ห้องสมุดอาจมีการพิจารณาจัดให้บริการตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับการสอนการเรียนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 4. ด้านทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้ พบว่านิสิตปริญญาตรีมีความต้องการบริการบอร์ดเกม 
(Board Games) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน เสริมสร้างสติ การแก้ปัญหา และการวางแผน อาจเป็นเพราะปัจจุบัน
บอร์ดเกมได้รับความนิยมในหมู่นักศึกษามีจัดให้บริการในห้องสมุดมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เช่น ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Puttarangsi (2017) ที่ศึกษาการประยุกต์ใช้บอร์ดเกมเพื่อ
พัฒนาทักษะสื่อสารการแสดง พบว่าการ เล่นบอร์ดเกมช่วยพัฒนาทักษะของนักศึกษา 10 ทักษะ ได้แก่                  
(1) ความสามารถในการใช้ภาษาพูด (2) ความพร้อมของอารมณ์และความรู้สึก (3) ความพร้อมของประสาทสัมผัส 
(4) สมาธิ (5) ความสามารถในการสังเกต (6) ความจ า (7) ความเข้าใจ (8) ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ      
(9) ความกล้าแสดงออก และ (10) การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า   
 5. ด้านสถานที่ พบว่านิสิตปริญญาตรี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมี
ความต้องการบริการให้เช่าห้องประชุม อาจเป็นเพราะสถานที่ของห้องสมุดมีความพร้อมและเหมาะสมทั้งอุปกรณ์
และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดให้บริ การเช่าห้อง
ประชุม อบรม สัมมนา มีบริการจัดเลี้ยงอาหารว่างและอาหารกลางวัน รวมทั้งมีบุคลากรผู้เช่ียวชาญที่ให้ค าปรึกษา
แนะน าและให้บริการด้านผลิตสื่อมีเดีย (Media Production) ที่ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล (Office of 
Academic Resources, Chulalongkorn University, 2019) ในขณะที่ความต้องการพื้นที่ส าหรับนั่งอ่านแบบ   
Co-working space เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่เรียนรู้และแลกเปลี่ยนร่วมกันนั้น สอดคล้องกับ  Sukin & Leenara  
(2019) ที่ใหแนวคิดการจัดบริการในอนาคตของห้องสมุดมหาวิทยาลัยช้ันน าในประเทศไทยว่าห้องสมุดได้จัดพื้ นที่
บริการเด่น ๆ 6 รูปแบบ ได้แก่ บริการพื้นที่นั่งอ่าน 24 ช่ัวโมง พื้นที่ส่งเสริมการค้นคว้าด้านการเรียนการสอนและ
การวิจัย พ้ืนท่ีท างานร่วมกัน พ้ืนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ พื้นท่ีนั่งสบาย (Relax) และพื้นท่ีบริการส าหรับเด็ก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Sinnoy (2009) พบว่าห้องสมุดควรเพิ่มจ านวนที่นั่งอ่าน และมีการจัดอุปกรณ์ตกแต่งห้องสมุดให้
ทันสมัย อาจเป็นเพราะว่าจ านวนนักศึกษาที่มาใช้บริการห้องสมุดเพิ่มขึ้น นอกจากนี้สถานท่ีจอดรถของห้องสมุดก็ยัง
มีความจ าเป็นต่อผู้ใช้ทุกกลุ่มที่มีผลต่อการเข้ามาใช้บริการในห้องสมุด สอดคล้องกับงานวิจัยของจีรภา สิมะจารึก 
และคณะ (2548) พบว่าที่จอดรถเหมาะสมแต่คับแคบ ไม่เพียงพอและควรเพิ่มบริเวณที่จอดรถ (นิติพร สุนทรนนท์, 
2560) และห้องสมุดบางแห่ง อาทิเช่นห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลก็ให้
ความส าคัญเกี่ยวกับท่ีจอดรถส าหรับผู้พิการที่ได้มาตรฐานและใกล้อาคารห้องสมุด (Phitthayayon, 2014) 
 6. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่านิสิตปริญญาตรี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัย 
และบุคลากรมีความต้องการปลั๊กไฟและอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ บริเวณโต๊ะอ่านหนังสือ หรือตามก าแพง ต้องการที่นั่ง
สบาย และโซฟารูปแบบใหม่ ต้องการเก้าอี้นวด ต้องการมุมบริการเครื่องดื่ม กาแฟ (Bilandzic and Foth, 2013) 
และอาหารว่างภายในห้องสมุด ต้องการจอแสดงพื้นท่ีใช้ฮีทแมป (Heat Map) เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีและ
เชิญชวนให้น่าเข้าใช้ห้องสมุด สอดคล้องกับผลงานของ Aabseenak and Panyainkaew  (2018) และงานของ 
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Singapore Management University (2015) ที่พบว่ามีการประยุกต์ Library Heatmap โดยใช้ติดตั้งอุปกรณ์
ภายในห้องสมุด เพื่อวัดระดับความหนาแน่นของจุดพื้นที่ที่ผู้ใช้ห้องสมุดมาใช้บริการ ณ พื้นท่ีต่าง ๆ ภายในห้องสมุด
ผ่านการเช่ือมต่อเทคโนโลยีสื ่อสารแบบไร้สาย  (Wireless-Fidelity) ในรูปแบบการประมวลผลแบบทันที       
(Real time processing) เช่น ห้อง study room เป็นต้น 
            ข้อเสนอแนะ 
 ความคิดเห็น ปัญหาและข้อเสนอแนะจากนิสิตปริญญาตรี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ 
นักวิจัย และบุคลากร ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่  
 1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ การให้สิทธิ์อาจารย์มีส่วนร่วมในการคัดเลือก e-Book     
แต่ส่งบันทึกไปยังคณบดีโดยตรง ท าให้เรื่องเกิดความล่าช้า จึงควรส่งเรื่องไปที่ e-mail ของอาจารย์แต่ละท่าน
โดยตรง อยากให้ห้องสมุดแจ้งให้อาจารย์ทราบว่าติดปัญหาอะไร และอยากให้ประเมินคุณภาพเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ว่า
สามารถจัดซื้อหนังสือให้ได้ไม่เกิน 60 วันท าการ  
 2. ด้านบริการ ได้แก่ การเปิด-ปิดให้บริการห้องสมุดได้ตลอด 24 ช่ัวโมง การเพิ่มช่องทางจ่าย
ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต (Credit/Debit) หรือจะสแกน QR Code เพื่อจ่ายค่าปรับ Cashless ผ่านแอปพลิเคชันให้
ง่ายและสะดวกรวดเร็ว และการแจ้งข่าวสารโปรแกรมฝึกอบรมผ่านโปรแกรมการสอนการรู้สารสนเทศมาถึงอาจารย์
ล่าช้า กว่าจะได้รับเรื่องมาโครงการก็จัดอบรมไปแล้ว ควรแจ้งให้อาจารย์ทราบก่อนล่วงหน้า และส่งเมล์ให้อาจารย์
โดยตรงแต่ละคน  
 3. ด้านสถานที่ ได้แก่ สถานที่บางจุดเป็นมุมอับอากาศไม่โปร่ง (ช้ัน 3 อาคารช่วงเกษตร      
ศิลปการ) ควรเพิ่มสถานที่จอดรถให้เพียงพอ โดยการจัดสรรพื้นที่จอดรถให้กับอาจารย์ที่มาใช้บริการห้องสมุดด้วย 
การสร้างมาตรการแก้ไขปัญหาการจองโต๊ะที่นั่งในช่วงสอบ เพราะห้องสมุดกลางเป็นพื้นที่สาธารณะ ควรมีสิทธิที่  
เท่าเทียมกันในการได้ใช้บริการ  
 4. ด้านเครือข่ายความร่วมมือกับห้องสมุด มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ได้แก่ ควรมีความ
ร่วมมือในการเช่ือมโยงฐานข้อมูลต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัยกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มี 
MOU ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน เหมือนอย่างเช่นการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาไปศึกษาต่อกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ  
 5. ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ห้องสมุดควรมีระบบ AI ช่วยในการบริหารจัดการ
ห้องสมุด เพราะห้องสมุดมีการจัดเก็บข้อมูลดีอยู่แล้ว และต้องมีการท าเมทาดาทา (Metadata) ข้อมูลกลางในการ
เป็นข้อมูลกลาง เพื่อเช่ือมโยงบริการของห้องสมุดได้ทุกรายการ 
            การน าไปใช้ประโยชน์ 
  การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) ท าให้ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทราบ
ความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุดอย่างตรงไปตรงมาในประเด็นเกี่ยวกับด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านบริการ       
ด้านทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนการสอน ด้านทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ ด้านสถานที่ และด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก รวมถึงความคิดเห็น ปัญหาและข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ส านักหอสมุดสามารถน าข้อคิดเห็น ปัญหาด้านต่าง  ๆ  
และข้อเสนอแนะ และความต้องการดังกล่าวมาปรับปรุงการบริการที่มีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้น และจัดบริการรูปแบบ   
ใหม่ ๆ ที่สอดคล้องและตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุดมากยิ่งขึ้น เช่น การใช้บริการพื้นที่นั่งอ่าน
หนังสือในช่วงสอบ การยืม-คืนหนังสือได้ทุกคณะ การขยายเวลาการยืมต่อ (Renew) หนังสือได้นานกว่า 1 สัปดาห์                 



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

 

 

การประชาสัมพันธ์บริการต่าง ๆ แก่ผู้ใช้ได้รับทราบอย่างท่ัวถึง การจัดพื้นท่ีส าหรับนั่งอ่านแบบ Co-working space 
เพิ่มมากข้ึน การจัดพื้นที่ท่ีนั่งสบายและโซฟารูปแบบใหม่ การจัดบริการเก้าอี้นวด การจัดมุมบริการเครื่องดื่ม กาแฟ 
และอาหารว่างภายในห้องสมุด การแสดงพื้นที่ใช้ฮีทแมป (Heat Map) บนหน้าจอโทรทัศน์ เป็นต้น และน า
ผลการวิจัยไปใช้ประกอบการประกันคุณภาพประจ าปี 2563 ของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
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บทคัดย่อ  
  สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดบริการ TSU i-Classroom @Library ข้ึนมาโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมบทบาทของห้องสมุดในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
และพฤติกรรมของผู้เรียนและผู้สอนในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) 
และการปรับกระบวนการและสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้และห้องเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped 
Classroom) ท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติในช้ันเรียนและการศึกษาเน้ือหาด้วยตนเองนอกช้ันเรียน โดยห้องสมุดได้มีการจัด
และปรับปรุงสภาพแวดล้อม ทรัพยากรสารสนเทศ บรรณารักษ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ของห้องสมุด 
รวมถึงการนํา TSU Google Apps for Education ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและไม่มีค่าจ่ายมาใช้กับ
การจัดการเรียนการสอนของผู้สอนและการเรียนรู้ของผู้เรียน TSU i-Classroom @Library ได้ถูกนํามาใช้ใน 5 
รายวิชากลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงมีผู้เรียนจํานวนท้ังหมด 516 คน โดยมีผลของการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด (X�=4.55) และเมื่อพิจารณาด้านผู้เรียนและผู้สอนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X�=4.61) 
และ (X�=4.56) ตามลําดับ นอกจากน้ี บริการทรัพยากรสารสนเทศ บรรณารักษ์และห้องเรียนของห้องสมุดได้รับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X�=4.49) 

 
คําสําคัญ: บทบาทของห้องสมุด, TSU i-Classroom @Library, การเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21, 

               ห้องสมุดกับการเรียนการสอน 

 
ABSTRACT  
 Thaksin University Library has provided TSU i-Classroom @Library service with the 
purpose of increasing the library role to support teaching and learning management conforming to 
the requirements and behavior of 21st Century student and teachers. The new service supports a 
type of blended learning or “Flipped Classroom” that focuses on “Active Learning” in classrooms 
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and provides or deliveries online instructional content for student self-learning outside of the 
classroom. TSU i-Classroom @Library leads to the arrangement and improvement of library services, 
learning environment, resources, facilities and librarians. Moreover, it adopts TSU Google Apps for 
Education to support 21st Century teach and learning management especially for “Active Learning” 
and “Flipped Classroom”. Hence, the assessment results from 516 users in 5 subjects showed that 
the overall satisfaction was at the highest level (X�=4.55). Considering in some specific aspects, it 
was found that 1) the satisfaction of the students and teachers was at the highest level, (X�=4.61) 
and (X�=4.56) respectively  2) the satisfaction of library services, resources, librarians and classrooms 
was at a high level, (X�=4.49). 

 
Keyword:  Role of Library, TSU i-Classroom @Library, 21st Century Learning and Teaching 

                 Library and Teaching 

 
บทนํา 
 ปัจจุบันเป็นยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในโลกอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการพัฒนาและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือเช่ือมโยงระบบและข้อมูลต่าง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน รวมถึงการปรับเปลี่ยนทางสังคม
ท่ีก้าวเข้าสู่ยุคศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงส่งผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวิถีการดํารงชีวิตของมนุษย์อย่างท่ัวถึง ใน 3 ด้าน
หลัก คือ 1) ด้านสังคมท่ีเปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ จากสังคมชนบทกลายเป็นสังคมเมือง จากสังคมเมือง
กลายเป็นสังคมประเทศหรือสังคมโลก ท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีการเคลื่อนย้ายแรงงานส่งผลให้เกิด
ความขัดแย้งและก่อให้เกิดปัญหาการแข่งขันในสังคมและเรียกร้องสิทธิมนุษยชนมากข้ึน 2) ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่ีมีการพัฒนาสู่ยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสังคมยุคดิจิทัล (Digital Society) มีการประดิษฐ์คิดค้น
นวัตกรรมอย่างหลากหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม และ 3) ด้านเศรษฐกิจ จากระบบเศรษฐกิจใน
ปัจจุบันเป็นระบบทุนเสรีนิยมมากข้ึน โดยมีการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างอํานาจในการต่อรองและความได้เปรียบทาง
เศรษฐกิจท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  เป็นระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ เน้นการพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการ
แข่งขันมากข้ึน การผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพสูงแต่ต้นทุนการผลิตต่ําส่งผลให้ทุกสังคมต้องมีการปรับตัว (สภาพร 
พฤฑฒิกร, 2560, น. 38)   
 จากสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21  ท่ีส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ชัดเจนในด้านสังคม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาถือเป็น
นัยยะสําคัญท่ีจะต้องเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้สามารถอยู่รอด และเหมาะสมกับสภาพสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็น
สังคมแห่งยุคดิจิทัล ซ่ึงเป็นยุคท่ีเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้า ทําให้มีความสะดวกรวดเร็วในการสื่อสาร การ
ส่งผ่านข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ต่าง ๆ ทําให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วทุกท่ีและ
ตลอดเวลา (สุกัญญา แช่มช้อย, 2560, น. 14) 
  ดังท่ีสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2557, น. 61) ได้กล่าวไว้ว่า การสอนและการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 เป็นการศึกษาท่ีกําลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากสถานศึกษาท่ีมีห้องเรียนหรือมีการสอน
แบบดั้งเดิม เป็นการเรียนรู้ ท่ีมีการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมากข้ึน มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของการใช้
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เทคโนโลยี  ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 จึงมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีสําคัญใน
ศตวรรษท่ี 21 สําหรับการดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ  ซ่ึงวิจารณ์ พานิช (2555, น. 15-16) ได้กล่าวถึงการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีต้องก้าวข้าม “สาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้เพ่ือให้ได้ “ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 โดยผู้สอน
จะออกแบบการเรียนรู้ เปลี่ยนบทบาทของตนเอง จากผู้สอนเป็นโค้ช (Coach) ในการให้คําแนะนํา ช้ีแนะและ
อํานวยความสะดวก (Facilitator) เน้นการเรียนรู้ แบบ PBL (Problem-Based Learning) ให้ผู้เรียนฝึกฝนการ
เรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือให้เกิดทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ท่ีสําคัญ มี 4 ด้านด้วยกัน คือ 1) ความรู้ในวิชาหลัก (Core 
Subjects) คือความรู้สหวิทยาการ (Interdisciplinary) และความรู้รอบตัวอ่ืน ๆ  2) ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 
(Life and Career Skills) 3) ทักษะการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมใหม่ (Learning and Innovation Skills) และ 4) 
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information Media and Technology Skills) ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Prensky (2012, น. 17-20) ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้เรียนในยุคดิจิทัล ในฐานะเป็นหุ้นส่วนการเรียนรู้โดยมี
คุณลักษณะท่ีสําคัญ คือ 1)  นักวิจัย โดยท่ีครูไม่จําเป็นต้องบอกความรู้ให้ผู้เรียนมากนัก แต่จะปล่อยให้ผู้เรียนหา
คําตอบด้วยตนเอง แล้วนําความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือน ๆ และครู ซ่ึงมีการบอกความรู้หรือการบรรยาย
นอกจากจะไม่เหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียนในยุคดิจิทัลแล้ว ยังเป็นการทําให้บรรยากาศการเรียนรู้ไม่น่าสนใจ         
2) ผู้ใช้และผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี ผู้เรียนในยุคดิจิทัลจะมีความคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้เรียน
จะสนุกและมีความสุขกับการเรียนรู้ผ่านทางวิดีโอ เกมส์ บล็อก (Blog) และการสื่อสารออนไลน์ต่าง ๆ เป็นการสร้าง
บรรยากาศการแลกเปลี่ยนรู้ร่วมกัน  3) นักคิดและนักสื่อความคิด ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดให้มีเหตุผล และคิดวิเคราะห์
ให้มากข้ึน เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ท้ังการพูดและการเขียนผ่านบล็อก (Blog) หรือ สื่อสังคมออนไลน์  4) ผู้
เปลี่ยนโลก การท่ีผู้เรียนได้ใช้ความรู้ท่ีได้ไปในทางสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ หรือยิ่งใหญ่ ความรู้
น้ันก็สามารถเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างได้ 5) ครูของตนเอง ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย เช่น การอ่านหนังสือ การค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต การสอบถามข้อมูลหรือแนวทางจากเพ่ือนและการ
ปรึกษาผู้เช่ียวชาญในเรื่องน้ัน ๆ 
 ด้วยเหตุน้ี สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซ่ึงเป็นหน่วยงานสนับสนุนการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ซ่ึงได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 จึงจําเป็นต้องปรับบทบาท
การดําเนินงานด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนยุคใหม่ ด้วยการ
จัดบริการ TSU i- Classroom @Library ท่ีรองรับการจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning)  เพ่ือ
รองรับความต้องการของมหาวิทยาลัยและผู้เรียนยุคใหม่ โดยมีการบูรณาการเรียนการสอนสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อม และการเพ่ิมบทบาทของห้องสมุดในการส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนและวิจัยท่ีสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 รวมท้ังช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน ผู้สอน และ
บรรณารักษ์ในการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน  ซ่ึงสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ปรับปรุงเละพัฒนาใน 3 ด้าน คือ 1) ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 2) ด้านบริการ และ                         
3) ด้านบรรณารักษ์ ในการสนับสนุนการเรียนการสอนในยุคศตวรรษท่ี 21 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
วัตถุประสงค์ 
             1. เพ่ือเพ่ิมบทบาทและจัดสภาพแวดล้อมของห้องสมุดในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ี
สอดคล้องกับเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
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             2. เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน ผู้สอน และบรรณารักษ์ในการจัดการเรียนการสอนด้วย             
TSU i-Classroom @Library  
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 

 
 
            
 
 
   

 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 1 ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงานพัฒนา TSU i-Classroom @Library 
 

 จากภาพท่ี 1 แสดงข้ันตอนและวิธีการดําเนินงานในการพัฒนาบริการ TSU i-Classroom 
@Library โดยมีข้ันตอนต่าง ๆ ดังน้ี 
 1) การศึกษาข้อมูล โดยมีการศึกษาข้อมูลสําคัญ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1.1) ข้อมูลผู้เรียน             
ยุคใหม่ ในด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และความต้องการและพฤติกรรมของผู้เรียน  1.2) ข้อมูลด้าน    
การศึกษา 4.0 ประกอบด้วย 1.2.1) กระบวนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ห้องเรียนและวิธีการเรียนการสอน  และ 
1.2.2) ข้อมูลมหาวิทยาลัย 4.0 1.3) ข้อมูลห้องสมุด 4.0 แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ                     
ด้านบริการ และด้านบรรณารักษ์  1.4) ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่และอนาคตท่ีรองรับการเรียนการสอน
ในศตวรรษท่ี 21 และ 1.5) ข้อมูลการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 มาดําเนินงาน โดยเลือกใช้ Google Classroom เพราะไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้
งานง่ายและมีฟังก์ชันการใช้งานหลากหลายท่ีสามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่   
                      2) การวิเคราะห์และพัฒนาบริการ TSU i-Classroom @Library โดยมีการวิเคราะห์จากการ
ดําเนินงานดังน้ี  
  2.1) การวิเคราะห์ด้วย SWOT 
   S = Strength (จุดแข็ง) บรรณารักษ์และบุคลากรมีความพร้อมในการเรียนรู้ มีใจรักงาน
บริการและมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพ่ือลดรอบการทํางานอย่างต่อเน่ืองและมีทรัพยากร
สารสนเทศท่ีหลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 

1.1) ผู้เรียนยุคใหม่ 
- ทักษะการเรียนรู้ 
- ความต้องการและพฤติกรรม 
1.2)  การศึกษา 4.0       
- กระบวนการจัดการเรียนรู้  
- มหาวิทยาลัย 4.0 
1.3) ห้องสมุด 4.0  
1.4) เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 
1.5) การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

1. การศึกษาข้อมูล 

2.1 SWOT Analysis 
2.2 KM 
 

3. การนําไปใช้ประโยชน์ 

3.1 TSU i-Classroom @Library 

4.1) กระบวนการเรียนการสอน 
      4.1.1 ) ผู้เรียน  
      4.1.2)  ผู้สอน   
      4.1.3)  หอ้งสมุด      

4. วิเคราะห์และประเมินผล    

2. การวิเคราะห์และ
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  W = Weakness (จุดอ่อน) เครื่องคอมพิวเตอร์ซ่ึงเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการเรียน
การสอนของผู้ใช้บริการมีจํานวนน้อย ไม่เพียงพอต่อการให้บริการผู้ใช้บริการกลุ่มใหญ่ 
  O = Opportunity (โอกาส) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศเอ้ือต่อการพัฒนา
บริการต่าง ๆ แก่ผู้ใช้บริการและไม่มีค่าใช้จ่าย 
  T = Threat (อุปสรรค) พฤติกรรมของผู้ใช้บริการในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเปลี่ยนแปลงไปและมี
ความต้องการท่ีหลากหลาย และมีงบประมาณท่ีจํากัด                                                                                                  
  2.2) การวิเคราะห์จากผลการศึกษาบทความ เรื่องบทบาทของห้องสมุดต่อการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning ของ เสาวภา เพ็ชรรตัน์ (2560, น. 1-18)  
                         2.3)  กรอบแนวคิด ผลจากการวิเคราะห์ได้นํามาพัฒนากรอบแนวคิด TSU  i-Classroom 
@Library แสดงดังภาพท่ี 2   

 
                               เรียน                                                     จัดสอน 
  ทํากิจกรรม                          0y            0yf     จัดกิจกรรม 

 
 
 
  

 
 

 
ภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดของ TSU i-Classroom @Library 
 

TSU i-Classroom @Library ผู้สอน ผู้เรียน 

                  ห้องสมุด 

ทรัพยากรสารสนเทศ บรรณารักษ์ ห้องเรียน บริการ 
การสนับสนุนการเรียนการสอนของห้องสมุด 

การเรียนการสอนแบบ Active Learning และ Flipped  Classroom 
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ภาพท่ี 3 องค์ประกอบหลักของ TSU i-Classroom @Library 
 
                        จากภาพท่ี 3 แสดงองค์ประกอบหลักของ TSU i-Classroom @Library ซ่ึงมีองค์ประกอบท่ี
สําคัญ  4 ส่วน คือ 
  3.1) ห้องสมุด (Library) แบ่งเป็น 2.3.1) TSU i-Classroom ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์
สําหรับสอน ระบบบันทึกการสอน จอภาพและปากกาทัชสกรีน เครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) และเครื่องฉายโปรเจคเตอร์  
2.3.2) TSU i-Library ประกอบด้วย ทรัพยากรสารสนเทศ (Resource) บริการ (Service)  เว็บไซต์ TSU i-Library 
และบรรณารักษ์ (Librarian) 
  3.2) เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา (Educational Technology) ใช้ TSU 
Google Apps For Education เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะ Google Classroom, Google Drive, 
Google Doc, Google Sheet, Google Slide, Google Site และ Google Hangout 
  3.3) ผู้ใช้ (User) คือ ผู้ใช้บริการ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) ผู้สอน (Instructor) และ 
บรรณารักษ์ (Librarian) และ 2) ผู้เรียน (Student) 
  3.4) 21 st Century Learning  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับการเรียน
การสอนในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) และการเรียนแบบกลับหัวกลับหาง 
(Flipped Classroom) 
 4) การนําไปใช้ประโยชน์ สํานักหอสมุดได้จัดบริการ TSU i-Classroom @Library พร้อมจัด
ห้องเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเก่ียวข้องสําหรับผู้เรียน ผู้สอน และบรรณารักษ์เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียน
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การสอนแบบ Active Learning และห้องเรียนแบบ Flipped Classroom โดยมีข้ันตอนดําเนินการให้บริการดัง
แสดงในภาพท่ี 4 
 

 
 
ภาพท่ี 4 ข้ันตอนการดําเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ TSU i-Classroom @Library 
 
 จากภาพท่ี 4  แสดงข้ันตอนการดาํเนินการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ TSU i-Classroom 
@Library ซ่ึงมีการดําเนินงาน 3 ข้ันตอนหลัก คือ  
                   4.1) ขั้นตอนการเตรียมชั้นเรียน เก่ียวข้องกับ 
        4.1.1) ผู้สอน คือ อาจารย์ผู้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active 
Learning และ Flipped Classroom ซ่ึงเป็นการเรียนรู้แบบผสมผสาน เพ่ือให้ผู้เรียนมีบทบาทในการแสวงหา
ความรู้และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้ ความเข้าใจและนําไปประยุกต์ใช้ได้ ตลอดจนผู้สอนเป็นผู้เตรียม
เน้ือหาและส่งคําร้องพร้อมเน้ือหาและกิจกรรม ให้แก่ ผู้ดูแลระบบ (Admin) ซ่ึงเป็นบรรณารักษ์ของห้องสมุด  
       4.1.2) ผู้ดูแลระบบ คือ บรรณารักษ์ผู้ดูแลระบบ TSU i-Classroom @Library 
โดยรับคําร้องและเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนการสอนจากผู้สอน และดําเนินการสร้างออกแบบใส่เน้ือหาและ
กิจกรรมของช้ันเรียนด้วยTSU i- Classroom @Library โดยใช้ TSU Google Classroom นอกจากน้ีบรรณารักษ์
สร้างเว็บไซต์ TSU i-Library โดยใช้ TSU Google Site เพ่ือเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอนผ่าน TSU  i-
Classroom @Library  ซ่ึ งประกอบด้ วย  3 เ ม นูหลั ก คื อ  1)  Search & Find   2)  Service ไ ด้ แ ก่  Borrow, 
Research/Seminar และ Group Study Room และ 3) ติดต่อสอบถาม ซ่ึงจะนําลิงก์ของเว็บไซต์แขวนในช้ันเรียน
รายวิชาต่าง ๆ ของผู้สอนตลอดจนเผยแพร่ให้บริการบนเมนูบริการอ่ืน ๆ ในหน้าเว็บไซต์ของสํานักหอสมุด 
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ภาพท่ี 4 หน้าหลักของเว็บไซต์ TSU i-Library  แสดงผลบนจอภาพของ PC และ Smart Phone 
 
 นอกจากน้ีสํา นักหอสมุดได้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่ องการสร้าง ช้ันเรียนออนไลน์                        
TSU i-Classroom @Library ด้วยแอปพลิเคชัน TSU Google Classroom ให้แก่บรรณารักษ์และเจ้าหน้าท่ีของ
สํานักหอสมุดท้ังหมด เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับ TSU Google Classroom และสามารถนําความรู้ท่ี
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในงานและถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียนผู้สอนได้ 
 

 
 
ภาพท่ี 5  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างช้ันเรยีนด้วยแอปพลิเคชัน TSU Google Classroom 

 
  4.2) ขั้นตอนการเรียนรู้ เก่ียวข้องกับ 
      ผู้เรียน คือ นิสิตผู้เข้าใช้งานเพ่ือการเรียนการสอนผ่าน TSU i-Classroom @Library ซ่ึง
ผู้เรียนสามารถเข้าช้ันเรียนได้ 2 วิธี คือ การใส่รหัสเข้าช้ันเรียนและผู้สอนเชิญผู้เรียนผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Mail) ซ่ึงผู้สอนจะสอนและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และทํากิจกรรมต่าง ๆ ได้ท้ังในและนอกช้ัน
เรียน 
                         4.3) ขั้นตอนหลังจบการเรียนรู้ ผู้สอนตรวจช้ินงาน ให้คะแนนและตัดเกรดผู้เรียน ส่วน
ผู้เรียนสามารถเข้ามาดูคะแนนในช้ันเรียนได้ตลอดเวลา 
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ภาพท่ี 6 ตัวอย่างหน้าจอช้ันเรียน TSU i-Classroom @Library วิชา 0215324 ระบบสนับสนุนการตดัสินใจ 

 
5) การวิเคราะห์และประเมินผล โดยมีการดําเนินงานท่ีสําคัญดังต่อไปน้ี 

 5.1) การเลือกกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือการวิเคราะห์และประเมินผลดังแสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1    5 รายวิชากลุ่มเป้าหมาย ช้ันเรียน TSU i-Classroom @Library 
 

 
 5.2 การสร้างชั้นเรียน  สําหรับ 5 รายวิชา กลุ่มเป้าหมายสร้างช้ันเรียนด้วยแอปพลิเคชัน 

TSU Google Classroom ซ่ึงเก่ียวข้องกับบรรณารักษ์และผู้สอน ดําเนินการใส่เน้ือหาท่ีสําคัญดังน้ี   
 5.2.1) บรรณารักษ์  
 1) ใส่ม.คอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
  2) ใส่แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ คือ เว็บไซต์สํานักหอสมุด และเว็บไซต์ TSU i-

Library 
 5.2.2) ผู้สอน  
 1) แนบไฟล์เน้ือหาและใบงาน  โดยไฟล์เน้ือหาประกอบด้วย เอกสารประกอบการ

สอน และคลิปการบรรยาย เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ก่อนเข้าช้ันเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน 
      2) สร้างใบงานเดี่ยว หรือใบงานกลุ่มสําหรับผู้เรียน โดยระบุช่ืองานและคําอธิบาย

ของงาน ระบุคะแนน วันท่ีครบกําหนดส่ง และเพ่ิมไฟล์เน้ือหาในแต่ละบทลงในช้ันเรียนท่ีบรรณารักษ์สร้างไว้ให้  
  3) เพ่ิมผู้เรียนเข้าช้ันเรียน โดยเพ่ิมผู้เรียนด้วยการเชิญผู้เรียนผ่านทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) 

 
ที่ 

 
รายวิชา 

ระ
ดับ

กา
รศึ

กษ
า/

ชั้น
ปี จํา
นว

น  
ผู้สอน 

1. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ป.ตรี/3 10 อ.ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท 

2. การสืบค้นทางวิชาการและสรุปบทความ ป.ตรี/4 84 อ.ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว 

3. ICT 3  การสืบค้นข้ันสูงเพ่ือการวิจัยและสัมมนา ป.ตรี3-4 259 บรรณารักษ์ 

4. ICT 4 การเขียนอ้างอิงบรรณานุกรม ป.ตรี3-4 64 บรรณารักษ์ 

5. ICT Graduate การค้นคืนสารเทศสําหรบันิสิตปริญญาโท ป.โท  99 บรรณารักษ์ 
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  5.2.3) การจัดเตรียมห้องเรียน คอมพิวเตอร์สําหรับสอน ระบบบันทึกการสอน จอภาพ
และปากกาทัชสกรีน เครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) และเครื่องฉายโปรเจคเตอร์สําหรับการเรียนการสอนผ่าน TSU i-
Classroom @Library 

 5.3 การเรียนการสอน ผู้สอนดําเนินการสอนผ่าน TSU i-Classroom @Library โดยให้
นิสิตเข้าช้ันเรียน 2 วิธี คือ 1) เพ่ิมผู้เรียนโดยการเชิญผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) และ 2) ผู้เรียนใส่
รหัสเข้าช้ันเรียนด้วยตนเอง หลังจากน้ันผู้สอนจะแนะนํา 1) รายละเอียดของรายวิชา ม.คอ.3  2) บริการและแหล่ง
ทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุด และ 3 ) สอน และให้นิสิตทํากิจกรรมแบบฝึกหัด ทดสอบการเรียนรู้และให้
คะแนน จากน้ันนิสิตสามารถดูผลการเรียนผ่าน TSU Google Classroom ได้ 

 5.4 การติดตามและประเมินผลการดําเนินการ เมื่อสิ้นสุดการเรียนในช้ันเรียนผู้สอนจะให้ 
ผู้เรียนกรอกแบบประเมินออนไลน์จากในระบบ TSU i-Classroom @Library และกรอกแบบฟอร์มลงช่ือเข้าช้ัน
เรียน TSU i-Classroom @Library 
 

              
 
ภาพท่ี 6 บรรยากาศการเรยีนการสอนด้วย TSU i-Classroom @Library  
 
 5.5 การประชาสัมพันธ์บริการ TSU i- Classroom @Library ผ่านทางเว็บไซต์และ 
เฟซบุ๊กของสํานักหอสมดุ 

 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน ์

 สรุปผล 
 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ดําเนินงานเป็นระยะเวลากว่า 1 ปี โดยได้เพ่ิมบทบาทของ

ห้องสมุดในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ผ่านระบบTSU i-Classroom @Library ซ่ึงผล
การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการเรียนการสอนด้วย TSU i-Classroom @Library ประจําปีการศึกษา 
2562 จํานวนผู้ตอบแบบประเมินออนไลน์ 516 คน ผลการประเมิน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน พบว่า ความพึงพอใจใน
ภาพรวมท้ัง 3 ด้าน อยู่ในระดับมากท่ีสุด (X�=4.55) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผู้เรียนความพึงพอใจ
ต่อการเรียนด้วย TSU i-Classroom อยู่ในระดับมากท่ีสุด (X�=4.61) รองลงมา คือ ด้านผู้สอนความพึงพอใจต่อ
รูปการสอนอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X�=4.56) และด้านห้องสมุดความพึงพอใจต่อบริการ ทรัพยากรสารเทศ 
บรรณารักษ์ และห้องเรียนความพึงอยู่ในระดับมาก (X�=4.49) 
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  อภิปรายผล 
 การเรียนการสอนด้วย TSU i-Classroom @Library สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน

และผู้สอนท่ีช่วยเสริมสร้างทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพราะมีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และ Flipped 
Classroom ซ่ึงมีเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอน คือ 1) TSU i-Classroom ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์สําหรับ
สอน ระบบบันทึกการสอน จอภาพและปากกาทัชสกรีน เครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi)  และเครื่องฉายโปรเจคเตอร์                         
2) TSU i-Library ประกอบด้วย ทรัพยากรสารสนเทศ (Resource)  บริการ (Service)  เว็บไซต์ i-Library และ 
บรรณารักษ์ (Librarian)  และ 3) Educational Technology ได้แก่ Google Classroom, Google Drive, Google 
Doc, Google Sheet, Google Slide, Google Site และ Google Hangout เพ่ือรองรับกระบวนการการเรียนการ
สอนในศตวรรษท่ี 21 สําหรับผู้เรียน ผู้สอน และบรรณารักษ์  TSU i-Classroom @Library  เป็นรูปแบบการเรียน
การสอนท่ีมีการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายต่ํามาก เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและน่าสนใจ 
ตลอดจนสํานักหอสมุดเอง ได้จัดห้องท่ีรองรับการเรียนการสอนสมัยใหม่ และมีแหล่งทรัพยากรสารสนเทศและมี
บรรณารักษ์ท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ของช้ันเรียนได้  ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(2557, น. 61) ท่ีกล่าวไว้ว่า การสอนและการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นการศึกษาท่ีกําลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว จากสถานศึกษาท่ีมีห้องเรียนหรือมีการสอนแบบดั้งเดิม เป็นการเรียนรู้ท่ีมีการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมากข้ึน 
มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของการใช้เทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 จึงมุ่งหวังให้ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ โดยทักษะในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสําคัญ คือ ทักษะการ
เรียนรู้ (Learning Skill) 

 ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรจัดห้องเรียนให้มีคอมพิวเตอร์ท่ีเพียงพอและมีระบบอินเทอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพและมี

ความเสถียร 
 2. ควรจัดคอมพิวเตอร์และโต๊ะเรียนท่ีสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก เพ่ือรองรับการทํากิจกรรม

ในรูปแบบ Active Learning  
 3. บรรณารักษ์และผู้สอนควรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 

21 และมีทักษะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4. ในระยะต่อไปอาจมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างการเรียนแบบ

ห้องเรียนปกติกับห้องเรียน TSU i-Classroom @Library  
 5. หากต้องการส่งเสริมให้อาจารย์ ช่วยกันผลิตราย วิชาสําหรับการเรียนแบบ TSU                      

i-Classroom @Library อาจมีการกําหนดค่าตอบแทน เช่น รายวิชาละ 5,000  บาท เป็นต้น 
 การนําไปใช้ประโยชน์ 

             1. สําหรับผู้สอน พัฒนาทักษะผู้สอนในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และ                     
Flipped Classroom และช่วยให้ผู้สอนประหยัดเวลาและมีเวลาในการสอนมากข้ึน เพราะสามารถตั้งโจทย์ 
มอบหมายการบ้านให้ผู้เรียนทํา และสามารถแนบไฟล์และกําหนดวันท่ีส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย ตรวจการบ้านของ
ผู้เรียนแต่ละคน พร้อมท้ังให้คะแนนและคําแนะนําตลอดจนสามารถเชิญผู้สอนท่านอ่ืน ๆ เข้าร่วมในช้ันเรียนเพ่ือ
ร่วมกันจัดการเรียนการสอนได้ 
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   2. สําหรับผู้เรียน พัฒนาทักษะของผู้เรียนด้วยการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ใน Google Classroom 
และเกิดทักษะการค้นคว้าด้วยตนเองจากรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ Active Learning และ Flipped Classroom 

 3. สําหรับบรรณารักษ์ พัฒนาทักษะบรรณารักษ์ในการใช้เครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอน
ในศตวรรษท่ี 21 และเป็นบริการเชิงรุกส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด  

 4. สําหรับห้องสมุด มีนวัตกรรมและเป็นต้นแบบของห้องสมุดของวิทยาเขตและเป็นต้นแบบให้
ทางคณะวิชาท่ีสนใจนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ตลอดจนช่วยให้ห้องสมุดประหยัด
ค่าใช้จ่ายท่ีจะต้องซ้ือซอฟต์แวร์และสร้างห้องเรียนออนไลน์ท่ีมีราคาสูงมากได้  
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บทคัดย่อ   
สํานักหอสมุด กําแพงแสน ให้ความสําคัญกับการบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย 

แบ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้รับบริการ บุคลากรสํานักฯ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตกําแพงแสน ซ่ึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีบทบาทสําคัญต่อความสําเร็จขององค์กรด้านการบริการ ดังน้ัน สํานักหอสมุด 
กําแพงแสน จึงกําหนดแนวทางการบริหารความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยดําเนินการภายใต้ แนวคิด 
“การสร้างความสุขให้เกิดข้ึนท่ีสํานักหอสมุด กําแพงแสน” เพ่ือสนับสนุนเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความ
ผาสุก (Happiness University)  1 ใน 6 เป้าหมายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2559, น.1) โดยกําหนดไว้ 2 โครงการ คือ 1. โครงการอ่ิมสุขด้วยรัก 2. โครงการ Happy Time : Happy Birth 
Day จากการดําเนินงานของท้ัง 2 โครงการ พบว่า 1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการอ่ิมสุขด้วย

รัก ในระดับดีมาก (  = 4.65) 2. ผู้บริหารส่วนงาน ได้กําหนดเป็นนโยบายให้ทุกส่วนงานภายใน จัดงบประมาณ
สนับสนุนการจัดโครงการอ่ิมสุขด้วยรัก 3. บุคลากรสํานักหอสมุด กําแพงแสน มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ 

Happy Time : Happy Birth Day ในระดับดีมาก (  = 4.37)   

 
คําสําคัญ:  การบริหารความสัมพันธ์, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ความสุข 

 
ABSTRACT  
  The Office of Kamphaeng Saen Library (OKPSL), has  realized the importance of 
managing relationship with OKPSL’s stakeholders including 3 groups of: 1) service recipients, 2) 
OKPSL’s staff and 3) internal administrators under Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus 
(KU.KPS). As the stakeholders are important players in the operations and success of an organization 
especially the service organization, so the OKPSL has established guidelines for managing 
relationships with OKPSL's stakeholder groups. In doing so at the beginning, the operations have 
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been based on the concept of "creating happiness at the OKPSL " to support the goal of becoming 
the Happiness University, one of the 6 goals of Kasetsart University in order to create good 
relationships among stakeholder groups based on happiness. Hence, there were 2 projects 
implemented under the above concept including: The Happiness Filled with Love Project (HFLP) 
and The Happy Time: Happy Birthday Project (HTHBP). These lead to 3 key results as follows: 1)   

The  group of service recipients was satisfied with the HFLP at the very good level (  = 4.65)  2) 
The group of internal administrators recommended that all KU.KPS’s faculties and offices should 
have the policy to financially subsidize the HFLP by the OKPSL. 3) The  group  of the OKPSL’s staff 

was satisfied with the HTHBP at the very good level (  = 4.37)      

 
Keyword: Relationship Management, Stakeholder, Happiness  

 
บทนํา 
   สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีภารกิจหลักในการให้บริการท้ังในส่วนของบริการทรัพยากร
สารสนเทศ และบริการสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกให้กับนิสิต บุคลากร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ด้วยภารกิจของการเป็นหน่วยงานให้บริการ สํานักหอสมุด กําแพงแสน จึงจําเป็นต้องมีการ
บริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความสุข ความพึงพอใจ ความ
ประทับใจในการรับบริการ รวมไปถึงเกิดทัศนคติท่ีดีต่อสํานักหอสมุด  
   ซ่ึงสํานักหอสมุด กําแพงแสน ได้แบ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสํานักฯ ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  
  1. กลุ่มผู้รับบริการ แบ่งเป็น นิสิตระดับปริญญาตรี  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์-นักวิจัย 
และบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

2. กลุ่มบุคลากรสํานักหอสมุด กําแพงแสน  
3. กลุ่มผู้บรหิารส่วนงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

และได้ดําเนินการกําหนดรูปแบบกิจกรรมท่ีสามารถนําผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมาร่วม  
กิจกรรมด้วยกัน ภายใต้แนวคิด “การสร้างความสุขให้เกิดข้ึนท่ีสํานักหอสมุด กําแพงแสน” โดยแบ่งกิจกรรม
ออกเป็น 2 ส่วน คือ  

  1. โครงการอ่ิมสุขด้วยรัก เป็นโครงการท่ีมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในทุกกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ลักษณะกิจกรรมเป็นการจัดเลี้ยงอาหารเย็น ระหว่างเวลา 17.00 – 18.30 น. และอาหารว่างช่วงดึก เวลา 22.00 น. 
เป็นต้นไป ในช่วงสอบปลายภาคของแต่ละภาคการศึกษา ให้กับนิสิตท่ีมาใช้บริการสํานักหอสมุด กําแพงแสน โดยมี
แนวคิดให้ส่วนงานภายในได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม และเข้าร่วมกิจกรรมในการแจกอาหารเย็นให้กับนิสิต 
และมีบุคลากรของสํานักหอสมุด กําแพงแสน เป็นผู้ดําเนินการจัดเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ในการดําเนิน
กิจกรรม โดยมุ่งหวังเพ่ือเปิดโอกาสให้กับผู้บริหารจากทุกส่วนงานได้มีโอกาสพบปะ และให้กําลังใจกับนิสิตท่ีมาใช้
บริการสํานักหอสมุด กําแพงแสนในการเตรียมตัวสําหรับการสอบ รวมไปถึงบุคลากร สํานักหอสมุด กําแพงแสน ได้
มีโอกาสและทําความรู้จักคุ้นเคยกับผู้บริหารจากส่วนงานต่าง ๆ อันจะนํามาซ่ึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เพ่ือ
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สร้างโอกาสในอนาคตท่ีจะร่วมกันสร้างสรรค์งานท่ีเป็นประโยชน์ต่อไปให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากน้ัน
สิ่งท่ีสําคัญ คือ ได้สร้างให้เกิดความสุขกับทุก ๆ คนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มผู้บริหาร ตัวแทนจากส่วนงาน และ
บุคลากร สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีความสุขจากการเป็นผู้ให้ นิสิตซ่ึงเป็นผู้รับบริการมีความสุขจากการเป็นผู้รับ 
นอกจากน้ันกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับนิสิตท่ีเข้าใช้บริการสํานักหอสมุด กําแพงแสน ใน
เรื่องของการเดินทางไปรับประทานอาหารเย็นด้านนอก ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตขุณะ
เดินทางอีกด้วย 

2. โครงการ Happy Time : Happy Birth Day เป็นการดําเนินการในส่วนของกลุ่มบุคลากร 
สํานักหอสมุดกําแพงแสน ลักษณะกิจกรรมเป็นการจัดเลี้ยงวันเกิดในช่วงเวลา 12.00 – 13.00 น. ให้กับบุคลากร
สํานักหอสมุด กําแพงแสน ท่ีเกิดในแต่ละเดือน โดยจะดําเนินการแบ่งกลุ่มบุคลากรเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม 
ภายใต้แนวคิดการสร้างความผาสุกให้เกิดข้ึนในท่ีทํางาน เน่ืองจากบุคลากรทุกคนเป็นทรัพยากรท่ีสําคัญและส่งผล
ต่อความสําเร็จของการดําเนินงานของหน่วยงาน และในหน่วยงานน้ันประกอบด้วยบุคลากรท่ีมีความหลากหลายใน
ทุกเรื่อง ดังน้ันการทําให้กลุ่มคนท่ีมีความแตกต่างกันน้ันสามารถอยู่ร่วมกันอย่างดีและมีความสุข เพ่ือก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการทํางานเป็นทีมน้ัน จําเป็นต้องมีการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ดังน้ันการดําเนินการจึง
จําเป็นต้องหาจุดร่วมในความต่างเหล่าน้ัน ซ่ึงพบว่า“วันคล้ายวันเกิด” เป็นอีก 1 วันสําคัญของแต่ละบุคคล และเป็น
สิ่งท่ีเราทุกคนมีเหมือนกันและมีความเสมอภาคกัน เพราะคนเรามีวันเกิดได้เพียง 1 วันเท่าน้ันใน 1 ปี ดังน้ันจึงได้
เลือกจัดกิจกรรมส่งผ่านความสุขในวันเกิดข้ึน เพ่ือให้บุคลากรทุกคนได้ร่วมกันแสดงความยินดี ส่งผ่านความ
ปรารถนาดีให้แก่กันและกัน ด้วยแรงกายแรงใจของพวกเราทุกคน นับเป็นการส่งมอบความสุข ระหว่างบุคลากร 
ภายในสํานักหอสมุด กําแพงแสน สุขท่ีได้จากการเป็นผู้ให้ และสุขท่ีได้จากการเป็นผู้รับ ทําให้ผู้บริหาร และบุคลากร
ได้มีโอการพบปะ พูดคุย สื่อสารเรื่องราวสําคัญกันเพ่ิมข้ึน อันจะนํามาซ่ึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันเพ่ือสร้าง
โอกาสในอนาคตท่ีจะร่วมกันสร้างสรรค์งานท่ีเป็นประโยชน์ต่อไป และท่ีสําคัญกิจกรรมน้ีดําเนินการโดยไม่ใช้
งบประมาณของสํานักหอสมุด กําแพงแสน  
 
วัตถุประสงค์ 

 1. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 2. สร้างเวลาแห่งความสุขให้เกิดท่ีสํานักหอสมุด กําแพงแสน  

3. เพ่ิมช่องทางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
   ในเบ้ืองต้น สํานักหอสมุด กําแพงแสน ได้กําหนดแนวคิดในการบริหารความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของสํานักหอสมุด กําแพงแสน ในการน้ี คือ “การสร้างความสุขให้เกิดข้ึนท่ีสํานักหอสมุด 
กําแพงแสน” หลังจากน้ันกําหนดรูปแบบกิจกรรมภายใต้เง่ือนไขการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย
กิจกรรมในช่วงแรก กําหนดกิจกรรมเป็น 2 โครงการ ดังน้ี  
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ตารางท่ี 1 ตารางแสดงกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 

1. โครงการอ่ิมสุขด้วยรัก 1. กลุ่มผู้รับบริการ โดยเน้นท่ีกลุ่มนิสิตระดับปริญญา
ตรี  และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
2. กลุ่มบุคลากรสํานักหอสมุด กําแพงแสน  
3. กลุ่มผู้บริหารส่วนงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน 

2. โครงการ Happy Time : Happy Birth Day กลุ่มบุคลากรสํานักหอสมุด กําแพงแสน 

 

ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 

   ขั้นตอนและวิธีการการดําเนินงานของแต่ละโครงการ 
    โครงการอ่ิมสุขด้วยรัก เริ่มดําเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน แบ่งการ 

ดําเนินงานออกเป็น  
   1. ก่อนเริ่มกิจกรรม  
   นําเรื่องเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
และจัดทําบันทึกข้อความเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากส่วนงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ จากน้ันกําหนด
ปฏิทินในการจัดเลี้ยงอาหาร และประชาสัมพันธ์ให้กับนิสิตได้รับทราบ พร้อมท้ังจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ ท่ี
เก่ียวข้อง 
   2. ระหว่างดําเนินกิจกรรม 

  2.1 จัดเตรียมอาหารและสถานท่ี โดยบุคลากรสํานักหอสมุด กําแพงแสน 

  2.2 ทีมงานบุคลากรทําการสื่อสารข่าวสารสําคัญให้กับนิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการ 
  2.3 ผู้บริหาร/ผู้แทน จากส่วนงานท่ีให้การสนับสนุนกล่าวทักทายและให้โอวาทในการเตรียม
ตัวสอบ  
  2.4 เริ่มกิจกรรมเลี้ยงอาหารเย็น 

  2.5 ทําการประเมินผลโครงการ 
   3. หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม 

  3.1 จัดทําแบบสรุปวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ 
  3.2 จัดทํารายงานสรุปผลการจัดโครงการ 
  3.3 จัดทําบันทึกข้อความเพ่ือแสดงความขอบคุณกับทุกส่วนงานท่ีให้การสนับสนุน 

  3.4 นําเรื่องเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน เพ่ือสรุปผลการดําเนินงาน 
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ตารางท่ี 2 แสดงรายนามผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรม ช่วงสอบปลายภาค ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา พ.ศ. 2560 

 

คร้ัง
ท่ี 

วันท่ี ผู้สนับสนุน รายการอาหาร จํานวน
งบประมาณ 

1 30 เม.ย. 61 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน เก๊ียวนํ้า 3,500.00 

2 3 พ.ค. 61 บริษัท เกษมชัยฟู๊ด จํากัด ข้าวไข่เจียว 3,060.00 

3 7 พ.ค. 61 สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. จํากัด ราดหน้า 5,000.00 

4 9 พ.ค. 61 คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ ข้าวต้ม 2,000.00 

บริษัท แลคตาซอย จํากัด นํ้านมถ่ัวเหลือง 3,600.00 

5 10 พ.ค. 61 รองคณบดฝี่ายการศึกษาและประกัน
คุณภาพ คณะเกษตร กพส. 

ผัดซีอ๋ิว 2,000.00 

6 15 พ.ค. 61 นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
กําแพงแสน 

ก๋วยเตี๋ยว 
และขนมหวาน 

 
 

10,000.00 

7 16 พ.ค. 61 นายพีระพล แจ้งศรี และ  
นางบุญสม แจ้งศร ี

ข้าวเหนียวไก่ทอดและ
หมูทอด 

4,000.00 

สํานักส่งเสรมิและฝึกอบรม กําแพงแสน ไอศครีม 3,000.00 

8 17 พ.ค. 61 นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
กําแพงแสน 

มาม่าตม้  
และ มาม่าผดั 

2,000.00 

9 16-17 พ.ค. 
61 

ศิษย์เก่าและผู้ปกครอง ขนมคุกก้ี กับ 
เครื่องดื่ม  

ช่วงเวลา 22.00 น. 

2,500.00 

1- 17 พ.ค. 
61 

คณะศึกษาศาสตร์และ 
พัฒนศาสตร ์

กาแฟ โอวัลติน 
ช่วงเวลา 22.00 น. 

3,500.00 

1-17 พ.ค. 61 ผู้บริหารและบุคลากร สํานักหอสมุด 
กําแพงแสน 

กาแฟ โอวัลติน 
ช่วงเวลา 22.00 น. 

5,000.00 

รวม 49,160.00 
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ตารางท่ี 3 แสดงรายนามผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรม ช่วงสอบปลายภาค ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา พ.ศ. 2561 

  

คร้ัง
ท่ี 

วันท่ี ผู้สนับสนุน รายการอาหาร จํานวน
งบประมาณ 

1 7 พ.ค.62 
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

ก๋วยเตี๋ยวหมู , ไก่ 
4,000.00 

บุคลากรสํานักหอสมุด กําแพงแสน 2,400.00 
2 10 พ.ค.62 นายก อบต.กําแพงแสน ก๋วยจ๊ับ 5,000.00 

3 13 พ.ค.62 
นายก อบต.กําแพงแสน ก๋วยจ๊ับ , ผัดซีอ๊ิว 8,000.00 

คุณนุสรณ์ ปานนพภาและครอบครัว ข้าวหมกไก่ 
 (200 จาน) 

6,000.00 

4 14 พ.ค.62 คณะสัตวแพทยศาสตร ์ ผัดไท ผัดซีอ๊ิว 3,000.00 

5 15 พ.ค.62 
คณะเกษตร กําแพงแสน ข้าวกระเพราไก่ , 

 ไข่ต้ม 
5,000.00 

6 16 พ.ค.62 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ข้าวมันไก่ 4,000.00 
สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 

คลายง่วง ช่วงสอบ รอบดึก  
เวลา 21.00 น. 

นมเกษตร , 
นํ้าเต้าหู้ , ขนมปัง 

5,000.00 

7 17 พ.ค.62 

คณบดีคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
 
 

ข้าวต้ม 
จํานวน 2 หม้อ 

ประมาณการ 
3,000.00 

คณะประมง 
 
 

ข้าวต้มมัด 
จํานวน 200 มัด 

ประมาณการ 
2,000.00 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 
 

ไอศกรีมตัก 3,000.00 

8 
7 – 18  พ.ค. 

62 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
(งบสนับสนุนสอบกลางภาค) 

เครื่องดื่มร้อน 
(โอวัลติน , ไมโล , 

กาแฟ) 

2,000.00 

สํานักส่งเสรมิและฝึกอบรม กพส. 3,000.00 
ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด กพส. 2,000.00 

ผช.ผอ.ด้านบริหารและพัฒนาทรพัยากร
บุคคล 

1,200.00 

ผช.ผอ.ด้านการคลังและพัสด ุ 1,500.00 
หัวหน้าฝ่ายบริการ 1,000.00 

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศฯ 1,000.00 
รักษาการหัวหน้าสํานักงานเลขาฯ 1,000.00 

รวม (หกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 63,100.00 
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ภาพท่ี 1 แสดงภาพกิจกรรมโครงการอ่ิมสุขด้วยรัก 
 
   โครงการ Happy Time : Happy Birth Day เริ่มดําเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึง

ปัจจุบัน โดยเริ่มจากการกําหนดผู้รับผิดชอบการเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมในแต่ละเดือน หลังจากน้ัน

ผู้รับผิดชอบกําหนดรูปแบบการจัดงาน กําหนดวันในการจัดงาน และจัดเตรียมสถานท่ี อาหาร และดําเนินการตาม

รูปแบบท่ีกําหนดในแต่ละเดือน ซ่ึงผู้รับผิดชอบในการจัดมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละช่วงปี ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 4 ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรม 

 

ระยะเวลาดําเนินการ รูปแบบการดําเนินการ งบประมาณ 

ปี พ.ศ. 2560 บุคลากรฝ่ายบริหารและธุรการนําร่อง
เป็นเจ้าภาพ เดือนละ 1 คน 

ผู้ อํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสน 
สนับสนุนท้ังหมด 

ปี พ.ศ. 2561 ฝ่ายงานภายในรับผิดชอบหมุนเวียนใน
แต่ละเดือน 

1. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสน 
สนับสนุนครึ่งหน่ึง 
2. บุคลากรสํานักหอสมุด กําแพงแสน ร่วม
สมทบทุน 

 

ปี พ.ศ. 2562 จับสลากแบ่งกลุ่มสีในการรับผิดชอบ
หมุนเวียนในแต่ละเดือน 

1. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสน 
สนับสนุนครึ่งหน่ึง 
2. บุคลากรสํานักหอสมุด กําแพงแสน ร่วม
สมทบทุน 
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ภาพท่ี 2  แสดงภาพกิจกรรม โครงการ Happy Time : Happy Birth Day 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์  
   สรุปผล 
   จากการดําเนินกิจกรรมการบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชองหน่วยงาน ภายใต้
แนวคิด “การสร้างความสุขให้เกิดข้ึนท่ีสํานักหอสมุด กําแพงแสน” น้ัน พบว่า  
   1. โครงการอ่ิมสุขด้วยรัก ดําเนินการท้ังสิ้น 17 ครั้ง แบ่งเป็น  
 
ตารางท่ี 5 จํานวนการจัดกิจกรรมโครงการอ่ิมสุขด้วยรัก และจํานวนผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม 

 

ระยะเวลา จํานวนคร้ังในการจัด จํานวนผู้สนับสนุน 
ปีการศึกษาพ.ศ. 2560 9 ครั้ง 13 

ปีการศึกษาพ.ศ. 2561 8 ครั้ง 13 

 
   2. โครงการ Happy Time : Happy Birth Day ดําเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560 ดําเนินการ
แล้วท้ังสิ้น 34 ครั้ง  
 
ตารางท่ี 6 จํานวนการจัดกิจกรรมโครงการ Happy Time : Happy Birth Day 
 

ระยะเวลา จํานวนคร้ังในการจัด 

ปี พ.ศ.2560 12 ครั้ง 

ปีพ.ศ. 2561 12 ครั้ง 

ปีพ.ศ. 2562  12 ครั้ง 
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   อภิปรายผล 
   โครงการอ่ิมสุขด้วยรัก ได้รับการตอบรับจากส่วนงานท้ังภายในและภายนอกเป็นอย่างดี มี
หน่วยงานสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ิมข้ึนเป็นประจําทุกปี อีกท้ังยังสามารถรักษาส่วนงานเดิมท่ีร่วมให้การ
สนับสนุนไว้ได้เป็นอย่างดี จนปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน โดยรองอธิการบดี วิทยาเขต
กําแพงแสน ได้มอบนโยบายให้กับทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จัดเตรียม
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการอ่ิมสุขด้วยรัก ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน นอกจากน้ันกิจกรรมดังกล่าวยังช่วย
ลดระยะห่างระหว่างผู้บริหารจากส่วนงานภายในวิทยาเขตกําแพงแสน กับบุคลากรของสํานักหอสมุด กําแพงแสน  
ทําให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวคิด มุมมองในการดําเนินงานมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ีสํานักหอสมุด 
กําแพงแสน ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมในการดําเนินงานของสํานักฯ จากหน่วยงานภายนอก นับเป็น
ก้าวแรกของกิจกรรมการบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซ่ึงนอกจากจะเป็นการสร้างสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง
กันแล้ว ยังเกิดเป็นความร่วมมือในการดําเนินงานส่วนอ่ืนเพ่ิมเติมอีกด้วย  
   ในส่วนของกลุ่มผู้รับบริการน้ันพบว่านิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ

ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ( = 4.65) ผู้รับบริการมีความต้องการให้จัดกิจกรรมในลักษณะน้ีต่อไป (คณะทํางาน
บริการ 24 ช่ัวโมง, 2562, น.3) 
    ในส่วนของโครงการ Happy Time : Happy Birth Day ดําเนินการท้ังสิน 36 ครั้ง พบว่า จาก
การดําเนินการอย่างต่อเน่ืองตลอด 3 ปี โดยมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการจัดโครงการ ในปี พ.ศ. 

2561 พบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับดีมาก ( = 4.37) และบุคลากรของ
สํานักหอสมุด กําแพงแสน เห็นด้วยกับการจัดกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 96.87 ของบุคลากรท้ังหมด  
   ข้อเสนอแนะ 
   1. ควรศึกษาและวิเคราะห์การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นอ่ืน ๆ เพ่ือ
จัดรูปแบบกิจกรรมให้ครอบคลุม ตรงประเด็น และเหมาะสมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้กับกิจกรรมด้านการบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสํานักหอสมุด กําแพงแสน  
   2. ควรทําการศึกษาข้อมูลด้านโภชนาการให้เหมาะสมกับกลุ่มนิสิตเป้าหมาย เพ่ือให้การจัดเลี้ยง
อาหารไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและการเรียนรู้ของนิสิต 
   การนําไปใช้ประโยชน์ 
   1. เป็นการปลูกฝังให้บุคลากรเกิดความรัก ความสามัคคี เรียนรู้ประสบการณ์จากการเป็นผู้ให้ 
และเป็นผู้รับเกิดความสุขและอ่ิมเอมใจในขณะท่ีมีการจัดกิจกรรม 
   2. เป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลการดําเนินงานของสํานักหอสมุด กําแพงแสนในแต่ละ
ช่วงเวลาให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   3. เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   4. เป็นกิจกรรมท่ีทําให้ผู้รับบริการประทับใจ พัฒนาเป็นความผูกพัน และการบอกต่อเพ่ือให้มีผู้
เข้าใช้บริการมากยิ่งข้ึน  
   5. สร้างการมีส่วนร่วมระดับหน่วยงานเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการดําเนินงานด้านอ่ืนต่อไป 
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บทคัดย่อ  
           การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักเรียนโรงเรียน
ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองป่าตอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศท่ีจําเป็นสําหรับผู้
สูงวัย  และเพ่ือแนะนําการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมสําหรับผู้สูงวัย  ดําเนินการโดย จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างวันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ถึง วันท่ี 4 กันยายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. รวม 30 
ช่ัวโมง ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศว่าด้วยอาหาร
สําหรับผู้สูงอายุ การท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ แหล่งเรียนรู้ท่ีสําคัญในจังหวัดภูเก็ต การใช้สมาร์ตโฟนท่ี
เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ การใช้แอปพลิเคชันท่ีจําเป็นสําหรับผู้สูงอายุ  และสารสนเทศภูเก็ตกับการเป็นเมือง
เครือข่ายสร้างสรรค์วิทยาการด้านอาหารของยูเนสโก ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนผู้สูงอายุมีความพึงพอใจด้าน
เน้ือหา อยู่ในระดับดีมาก และด้านการนําความรู้ไปใช้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 

 
คําสําคัญ: การรู้สารสนเทศ, กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้, สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับผู้สูงอายุ,  

               โรงเรียนผู้สูงอายุ 

 
ABSTRACT  
 Learning activity arrangement of information and information technology for 
elderly students of Patong municipality school aimed to educate the necessity information and 
information resources and to advise the appropriate information technology for elderly. The 
learning activity were held on 11 th July to 4 th September 2 0 1 9 , average 3 0  hours. Learning 
Activities  consisted of information learning, information resources, mainly learning information 
resources in Phuket,  essential smart phone and application for elderly, tourism for elderly, 



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

 

 

information in food technology for elderly and UNESSCO Creative City of Gastronomy. The learning 
activity findings the level of contents satisfaction for respondents was very high and the level of 
the transfer of acquired knowledge satisfaction for respondents was high. 

 
Keyword: Information literacy, Promoting active learning, Information technology for ageing,  

                Elderly school 

 
บทนํา 
 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมของสาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการให้บริการสารสนเทศ บริการความรู้ในลักษณะต่าง ๆ ท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับ
บริบทของแต่ละพ้ืนท่ี ชุมชน สังคม  ซ่ึงกิจกรรมบริการวิชาการท่ีสาขาดําเนินการมุ่งจัดให้สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการท่ีตอบสนองการพัฒนาท้องถ่ิน และความเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และสิ่งสําคัญประการหน่ึงในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ คือ การกําหนดประเด็นความรู้ให้ทันยุคสมัยและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย   
 ผู้สูงอายุเป็นอีกหน่ึงกลุ่มเป้าหมายของสาขาวิชาท่ีมุ่งจะจัดบริการความรู้ สารสนเทศท่ีทันสมัย
และเหมาะสมกับวัย ในช่วงกลางปีท่ีผ่านมานับเป็นโอกาสดีของผู้เขียนท่ีได้เป็นคณะทํางานและผู้สอนของโรงเรียน
ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองป่าตอง จึงได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ผู้สูงอายุ ซ่ึงเป็น
นักเรียนของโรงเรียนจํานวน 45 คนท่ีประสงค์จะเข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองป่าตองท่ี
ดําเนินการและขับเคลื่อนโดยผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองป่าตองและทีมงานร่วมกับคณะอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซ่ึงโครงการดังกล่าวจัดข้ึนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีป่าตอง จังหวัด
ภูเก็ต      
 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกิจกรรมท่ีออกแบบเพ่ือให้
ความรู้แก่ผู้สูงอายุในรายวิชาสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียน
ผู้สูงอายุได้เรียนรู้เก่ียวกับสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวัน
ของพลเมืองภูเก็ตซ่ึงอยู่ในเมืองอัจฉริยะ (smart city) และเมืองเครือข่ายสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารของ
ยูเนสโก (Phuket :  city of gastronomy) ซ่ึงสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2561) และสมาน 
ลอยฟ้า (2554, น. 54) ได้กล่าวไว้สอดคล้องกันว่า ผู้สูงอายุควรมีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีและควร
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ผู้สูงอายุ และสมาน ลอยฟ้า (2554, น. 62) ยังเน้นย้ําว่า การให้ความรู้
ความเข้าใจ การพัฒนาทักษะและส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์สําหรับผู้สูงอายุเป็นสิ่งจําเป็นและเป็นความท้าทาย
เร่งด่วน ควรมีการดําเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศท่ีจําเป็นสําหรับผู้สูงวัย   
 2. เพ่ือแนะนําการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมสําหรับผู้สูงวัย 
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ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองป่าตอง เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองป่าตอง
และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตภายใต้การดูแลของผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองป่าตองและ
คณะทํางานและท่ีปรึกษาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองป่าตองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นําโดย
อาจารย์ ดร.อดุล นาคะโร อาจารย์สังกัดกลุ่มวิชาชีพ คณะครุศาสตร์  ซ่ึงคณะทํางานได้ดําเนินการออกแบบเพ่ือ
จัดการเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองป่าตอง ประกอบด้วยข้ันเตรียม ข้ันดําเนินการ และข้ันสรุป ดังน้ี 
 ข้ันเตรียม 
             1. ศึกษาสถานการณ์ บริบท และความจําเป็นของผู้สูงอายุในการเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ จากเอกสาร 
บทความ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  
 2. สอบถามความคิดเห็น/ความต้องการของนักเรียน จํานวน 39 คน เก่ียวกับประเด็นต่าง ๆ ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย จํานวน 4 กลุ่ม แล้วนําความคิดเห็นกลุ่มย่อยมาสรุป
เป็นมติร่วม  
              3. นําประเด็นท่ีได้จากการสอบถามความคิดเห็นและข้อมูลบริบทสถานการณ์และข้อมูลท่ีจําเป็น
สําหรับผู้สูงอายุมาสังเคราะห์และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท้ังภาคเรียน   
              4. นําเสนอแผนกิจกรรมการเรียนรู้ต่อผู้ประสานงานของโรงเรียนเพ่ือนําเสนอและขออนุมัติ   
              5. เตรียมสื่อความรู้ และสื่ออ่ืน ๆ สําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 ข้ันดําเนินการ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุ จํานวน 39 คน ตลอดภาคเรียน ทุกวันพฤหัสบดี 
เวลา 13.00-16.00 น. ระหว่างวันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ถึงวันท่ี 4 กันยายน 2562 รวม 30 ช่ัวโมง ประกอบด้วย
กิจกรรมดังน้ี  

กิจกรรมท่ี 1  เรียนรู้การเป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณค่า ประกอบด้วยกิจกรรมท่ีสะท้อนให้เห็นถึง
ความรู้ในตัวผู้สูงวัยแต่ละคน พร้อมตัวอย่างและกรณีศึกษา  ได้แก่ เพจตายายสอนหลาน ยูทูบการทําแป้งข้าวหมาก  

 

     
 

ภาพท่ี 1- 2 การให้ความรู้เรื่องความรู้และองค์ความรู้ในตัวผูสู้งอายุ  
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 กิจกรรมท่ี 2  เรียนรู้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศว่าด้วยอาหาร ประกอบด้วยกิจกรรม
การให้ความรู้เก่ียวกับสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับอาหาร พร้อมตัวอย่าง
และสื่อประกอบ ได้แก่ แอปพลิเคชัน food panda delivery  เว็บไซต์เก่ียวกับอาหาร  
 
 

 
 
ภาพท่ี 3 การเรียนรู้แหล่งสารสนเทศอาหารผ่านคิวอาร์โค้ด  
 

    
 
ภาพท่ี 4-5   การให้ความรู้เก่ียวกับการใช้แอปพลิเคชันสั่งอาหาร  
 
 กิจกรรมท่ี 3  เรียนรู้สารสนเทศอาหารภูเก็ตและความเป็นเมืองเครือข่ายสร้างสรรค์ด้าน
วิทยาการอาหารของยูเนสโก (Phuket city of gastronomy) ประกอบด้วยกิจกรรมการให้ความรู้เก่ียวกับอาหาร
พ้ืนเมืองภูเก็ต  ภูเก็ต : เมืองเครือข่ายสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารของยูเนสโก พร้อมของตัวอย่างและสื่อ
ประกอบ ได้แก่ เพลงของกินภูเก็ตหรอยหรอย  ตัวอย่างขนมพ้ืนเมืองภูเก็ต  เว็บไซต์ว่าด้วยภูเก็ต : เมืองเครือข่าย
สร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารของยูเนสโก  และการสาธิตและทําขนมอังกู๊  
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ภาพท่ี 6 การเรียนรู้เรื่องการทําขนมอังกู๊ ขนมมงคลภูเก็ต  
 

 
 

ภาพท่ี 7 เรียนรู้อาหารภูเก็ตจากเพลง 
 
 กิจกรรมท่ี 4  เรียนรู้แหล่งสารสนเทศว่าด้วยอาหารภูเก็ตในชุมชน ประกอบด้วยกิจกรรม
การศึกษาดูงานแหล่งสารสนเทศท่ีสําคัญ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านบางเหนียว  ศาลเจ้าพ้อต่อก๋ง  
 

 
 

ภาพท่ี 8 การศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ชุมชนบางเหนียว  
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ภาพท่ี 9-10  การศึกษาดูงานพิธีกรรมในประเพณีพ้อต่อภูเก็ต ณ ศาลเจ้าพ้อต่อก๋ง  
 

 กิจกรรมท่ี 5 เรียนรู้สารสนเทศอาหารสําหรับผู้สูงอายุ ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เก่ียวกับ
สารสนเทศอาหารท่ีเหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ พร้อมตัวอย่างสื่อ ได้แก่ เว็บไซต์เก่ียวกับอาหารผู้สูงอายุ คลิปวีดิทัศน์
เก่ียวกับการรับประทานอาหาร 5 หมู่ท่ีเหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ  
 

 
 

ภาพท่ี 11  การเรียนรู้เก่ียวกับอาหารสําหรับผู้สูงอายุจากสื่อ  
 
 กิจกรรมท่ี 6 เรียนรู้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมสําหรับ
ผู้สูงอายุ ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เก่ียวกับการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุกับการประดิษฐ์
ของท่ีระลึกในการท่องเท่ียวภูเก็ต พร้อมตัวอย่างสื่อ ได้แก่ เว็บไซต์ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ  สารสนเทศการ
เตรียมตัวก่อนเท่ียวของผู้สูงอายุ แนะนําการใช้แอปพลิเคชันจองท่ีพัก และจองตั๋วเครื่องบิน   
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ภาพท่ี 12 การให้ความรู้เก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียวและแนะนําแหล่งท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมสาํหรับผู้สูงอายุ   
 

 
 

ภาพท่ี 13 การให้ความรู้เก่ียวกับการใช้แอปพลิเคชันในการจองตั๋วเครื่องบินและท่ีพัก  
 

 
 

ภาพท่ี 14 ผู้สูงอายุกับการทําของท่ีระลึกเพ่ือการท่องเท่ียว  
 
 กิจกรรมท่ี 7 เรียนรู้การใช้สมาร์ตโฟนท่ีเหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ ประกอบด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้การใช้ Line บนสมาร์ตโฟน การถ่ายภาพด้วยสมาร์ตโฟน และการตกแต่งภาพการ์ตูนบนสมาร์ตโฟน  
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ภาพท่ี 15-16  การเรียนรูเ้ก่ียวกับการใช้สมารต์โฟนเพ่ืองานต่าง ๆ    
 
 กิจกรรมท่ี 8  เรียนรู้แหล่งสารสนเทศท่ีใหญ่ท่ีสุดในจังหวัดภูเก็ต  ประกอบด้วยกิจกรรม
การศึกษาดูงานหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ได้แก่ การศึกษาดูงานบริการของหอสมุด  การฝึกปฏิบัติการใช้
คอมพิวเตอร์และสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต  
 

 
 
ภาพท่ี 17 การศึกษาดูงานหอสมดุมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
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ภาพท่ี 18  ผู้สูงอายุกับการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต  
 

 ข้ันสรุป  
                1. ผู้เขียน ผู้ประสานงานของโรงเรียน และนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมการนําเสนอผลการเรียนรู้
ของนักเรียนท่ีผ่านมา ประกอบด้วยกิจกรรมบูรณาการสารสนเทศอาหารภูเก็ตกับการสันทนาการ ช่ือชุดการแสดง
รีวิวประกอบเพลงของกินภูเก็ตหรอยหรอย การประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีผ่าน และการพูด
แสดงความรู้สึกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนผู้สูงอายุ    
                2. สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเข้าช้ันเรียน จํานวน 39 คน โดยใช้แบบสอบถามท่ี
ผู้สอนสร้างข้ึนโดยครอบคลุมประเด็นการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร เน้ือหาท่ีสอดคล้องกับความสนใจ ความ
ต้องการ มีความทันสมัย สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ และการนําความรู้ไปใช้และเผยแพร่/
ถ่ายทอดต่อได้    
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 
           สรุปผล 
 สารสนเทศและแหล่งสารสนเทศท่ีจําเป็นสําหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ สารสนเทศและแหล่ง
สารสนเทศเก่ียวกับความรู้และองค์ความรู้ในตัวผู้สูงอายุ อาหารท่ีเหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ แหล่งสารสนเทศ
เก่ียวกับอาหาร สารสนเทศเพ่ือการท่องเท่ียวและการทําของท่ีระลึก  สารสนเทศและแหล่งสารสนเทศความเป็น
เมืองอาหารโลกของภูเก็ต แหล่งเรียนรู้สารสนเทศท้องถ่ินในจังหวัดภูเก็ต   
              การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ การใช้แอปพลิเคชันในการสั่ง
อาหาร  การจองตั๋วเครื่องบิน  การจองท่ีพัก  การสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ การใช้ไลน์ท่ีถูกต้อง  การใช้สมาร์ตโฟน
ในการถ่ายภาพ แต่งภาพ และการบันเทิง  
              การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักเรียนผู้สูงอายุ 
โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง พบว่า นักเรียนผู้สูงอายุให้ความสนใจ และตั้งใจเรียนรู้เป็นอย่างมาก ซ่ึงจะเห็นได้จาก
การเข้าช้ันเรียน การให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมการเรียนรู้ทุกครั้ง และสามารถทําผลงานจากกิจกรรมการ
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เรียนรู้ได้อย่างถูกต้องและสวยงาม และเมื่อพิจารณาเรื่องความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า มีความ
พึงพอใจด้านเน้ือหา ระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.51) เมื่อจําแนกเป็นรายข้อ พบว่า  เน้ือหาสอดคล้องกับความสนใจและ
ความต้องการ มีความพึงพอใจระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.46) เน้ือหาสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน  มีความ
พึงพอใจระดับดีมาก (4.54) เน้ือหามีความทันสมัย สอดคล้องกับสังคมและโลกปัจจุบัน มีความพึงพอใจระดับดีมาก 
(4.54)  ส่วนความพึงพอใจด้านการนําความรู้ไปใช้ อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.33) เมื่อจําแนกเป็นรายข้อ พบว่า 
สามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.59) มีความมั่นใจ
และสามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปใช้ได้ มีความพึงพอใจระดับดี (4.08) และสามารถนําความรู้ไปเผยแพร่และถ่ายทอด
ได้ มีความพึงพอใจระดับดี (4.33)   
           อภิปรายผล  
             การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักเรียนผู้สูงอายุ 
โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง เป็นกิจกรรมท่ีสร้างความพึงพอใจให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ ดังจะเห็นได้จากผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนผู้สูงอายุเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า ด้านเน้ือหา มีความพึงพอใจ
ระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.51) และด้านการนําความรู้ไปใช้ มีความพึงพอใจระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.33)  ท้ังน้ีอาจ
เน่ืองมาจากก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เขียนได้สอบถามความคิดเห็น  ศึกษาสถานการณ์และบริบทความจําเป็น 
และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ แล้วออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นเรื่องใกล้ตัวและต้องใช้ในชีวิตประจําวัน
ของผู้สูงอายุ    
          ข้อเสนอแนะ  
              1. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แก่กลุ่มเป้าหมายกลุ่มต่าง ๆ จําเป็นต้องศึกษาความ
ต้องการและบริบท สิ่งแวดล้อมของพ้ืนท่ีประกอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
              2. กิจกรรมท่ีจัดให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุต้องเป็นเรื่องใกล้ตัวและอยู่ในชีวิตประจําวันมากท่ีสุด   
          การนําไปใช้ประโยชน์  
              เป็นแนวทางและแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการเรียนรูส้ําหรับผูส้งูอายุของผู้สนใจและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคาดหวังการบริการวิชาการของครูบรรณารักษ์และ
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือสําหรับห้องสมุดโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาในเขตจังหวัดพิษณุโลก 
สุโขทัย และอุตรดิตถ์ ซ่ึงการศึกษาดังกล่าวจะได้มาซ่ึงแนวทางรูปแบบการให้บริการวิชาการและการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือท่ีเหมาะสมแก่ห้องสมุด  
  ผลการศึกษา พบว่า 
   1. ครูบรรณารักษ์หรือผู้ปฏิบัติหน้าท่ีทางด้านห้องสมุดโรงเรียนส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 51-60 ปี 
มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี โดยไม่มีวุฒิการศึกษาสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับห้องสมุด ซ่ึงส่วนใหญ่มีตําแหน่ง
เป็นครูซึ่งมีภาระการสอน จํานวน 11-20 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ และปฏิบัติงานด้านห้องสมุด 0-5 ปี นอกจากน้ียังพบว่า
ครูบรรณารักษ์หรือผู้ปฏิบัติหน้าท่ีทางด้านห้องสมุดส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าร่วมการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม/สัมมนา 
เพ่ือพัฒนาตนเองทางด้านห้องสมุดเลย 
   2. ห้องสมุดโรงเรียนส่วนใหญ่มีขนาดห้องสมุดขนาดเล็ก (1-2 ห้องเรียน) มีบุคลากรปฏิบัติงาน
ประจําห้องสมุด จํานวน 1 คน ทรัพยากรสารสนเทศส่วนใหญ่เป็นหนังสือภาษาไทย จํานวน 1-5,000 รายการ และ
ยังขาดหนังสือภาษาอังกฤษ งบประมาณท่ีได้รับไม่เกิน  20,000 บาท และไม่มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ในการบริหาร
จัดการห้องสมุด   
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   3. ครูบรรณารักษ์หรือผู้ปฏิบัติหน้าท่ีทางด้านห้องสมุดโรงเรียนมีความคาดหวังในการรับบริการ

วิชาการและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับมาก (x�= 3.76) โดยมีความคาดหวังในการรับบริการวิชาการใน

หัวข้อเก่ียวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมากท่ีสุด อยู่ในระดับมาก (x�= 4.33) และการสร้างเครือข่ายการจัด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านมากท่ีสุดอยู่ในระดับมาก (x�= 3.94) สําหรับปัญหาท่ีทางห้องสมุดสมุดโรงเรียนพบมากท่ีสุด

คือ งบประมาณไม่เพียงพอ อยู่ในระดับมาก (x�= 4.29) 

 

คําสําคัญ: ครูบรรณารักษ์, เครือข่ายความร่วมมือ, บริการวิชาการ, ห้องสมุดโรงเรียน 

 
ABSTRACT 
  The purpose of this research was to study the academic service expectations of 
librarians and the cooperation network for school libraries in secondary education areas in 
Phitsanulok, Sukhothai and Uttaradit provinces. The study will provide guidelines, academic 
services, and the creation of a network of appropriate partnerships for libraries.  
  The study found that 
  1. Most of the librarians or library staff in the school are aged between 51-60 years 
and have a bachelor's degree which does not have any other educational qualifications related to 
the library. Most of them are teachers with a teaching load of 11-20 hours per week and operating 
0-5 years of library work. In addition, most librarians or library staff have never participated in training 
/ seminar activities to develop themself in the library program. 
  2. Most school have a small library size (1-2 classrooms), there are 1 library staff. 
The information resources are in Thai language books of 1-5,000 items and still lack English books. 
The budget received is not over 20,000 baht and still don’t have automatic library system. 
  3. The librarians or library staff in the schools have the expectation of the academic 

services and cooperation network at the high level (x�= 3.76). The expectation of academic services 

on topics related to reading promotion activities the most with the high level (x�= 4.33), and the 

networking of reading promotion activities was at the high level (x�= 3.94). The problems found by 

the school library were insufficient budget at the high level (x�= 4.29) 

 
Keyword: Librarian, Collaborative network, Academic services, School library 
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บทนํา 
 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เมื่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยท่ีจะ
เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ท้ังน้ีเมื่อพิจารณาคุณภาพคน พบว่ายังมีปัญหาในแต่
ละช่วงวัยและส่งผลกระทบต่อเน่ืองถึงกันตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่พัฒนาการไม่สมวัยในเด็กปฐมวัย ผลลัพธ์ทางการ
ศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ํา การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความสําคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้
มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยท่ีต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะชีวิต เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะท่ีดีมี
คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้และความสามารถปรับตัวเท่าทัน
กับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวท่ีรวดเร็ว บนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสังคมท่ีเข้มแข็งท้ังสถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนท่ีร่วมกัน พัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกท้ังยัง
เป็นทุนทางสังคมสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2559, น. 65)     
  ห้องสมุดโรงเรียนเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาท้ังระบบท่ีมีการจัดประมวลประสบการณ์ให้แก่
นักเรียนตามหลักสูตรใหม่ คือ มุ่งให้นักเรียนรู้จักหาวิธีเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการแสวงหาความรู้เพ่ือนําไปสู่การคิด
เป็นและแก้ปัญหาเป็น ดังน้ันผู้เก่ียวข้องในทุกส่วนท้ังผู้บริหาร ครูและบรรณารักษ์ จึงต้องร่วมมือกันส่งเสริมให้
ห้องสมุดเป็นศูนย์การเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์แบบ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง นอกเหนือจากการ
เรียนในห้องเรียน โดยมุ่งเน้นให้ผู้ใช้ห้องสมุดได้รับสารสนเทศท่ีตรงกับความต้องการ ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อ
เหตุการณ์ และได้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าท่ีสุด ท่ีผ่านมาห้องสมุดโรงเรียนมักประสบปัญหาเก่ียวกับการขาดแคลน
บุคลากรประจําห้องสมุดหรือบรรณารักษ์ ทรัพยากรสารสนเทศไม่เพียงพอ ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 
ดังน้ันจึงจําเป็นต้องศึกษาความต้องการของบุคลากรในเขตพ้ืนท่ีบริการการศึกษาให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานในการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมให้มีระบบการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 
  การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนเป็นหน้าท่ีสําคัญประการหน่ึงของมหาวิทยาลัย ในฐานะท่ีเป็น
สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงมีภารกิจท่ีสําคัญในการเป็นศูนย์บริการ
ทางวิชาการแก่ท้องถ่ิน การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาความคาดหวังการบริการวิชาการของครูบรรณารักษ์และการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือสําหรับห้องสมุดโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาในเขตจังหวัด พิษณุโลก 
สุโขทัย และอุตรดิตถ์ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของครูบรรณารักษ์ในห้องสมุดโรงเรียนในเขตจังหวัดพิษณุโลก 
เพ่ือให้สามารถนําข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการพิจารณากําหนดกิจกรรม และวางแผนการดําเนินการให้บริการทางวิชาการ
แก่ห้องสมุดโรงเรียนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
  1. เพ่ือศึกษาความคาดหวังของครูบรรณารักษ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการด้าน
ห้องสมุดท่ีจัดโดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
  2. เพ่ือศึกษาความคาดหวังของครูบรรณารักษ์ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ห้องสมุดโรงเรียนกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
  การศึกษาวิจัยเรื่อง ความคาดหวังของครูบรรณารักษ์ท่ีมีต่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างห้องสมุดโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาในเขตจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ กับสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามครั้งน้ี ใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือท่ี
ผู้วิจัยสร้างข้ึนเป็นแบบสอบถาม ซ่ึงผู้วิจัยได้กําหนดแนวทางในการดําเนินการวิจัย ดังน้ี  
  1) ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาในเขตจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ จํานวน 84 โรงเรียน 
  2) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาในเขตจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ จํานวน 52 โรงเรียน ซ่ึงได้จากการส่งแบบสอบถามไปยัง
โรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มประชากร จํานวน 84 โรงเรียน และได้รับแบบสอบถามตอบกลับมา จํานวน 52 โรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 61.90 จากแบบสอบถามท้ังหมด 

 3) เครื่องมือการวิจัยท่ีใช้ในเก็บรวบรวบข้อมูล คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 ตอน ได้แก่ 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบและเติมคํา ซ่ึงเป็นคําถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนตัว
ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีจํานวน 8 ข้อ ประกอบไปด้วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ตําแหน่ง ภาระงานอ่ืน 
ๆ ในโรงเรียนนอกเหนือจากงานห้องสมุด จํานวนช่ัวโมงสอนต่อสัปดาห์ (โดยเฉลี่ย) ประสบการณ์ในการทํางานใน
ตําแหน่งครูบรรณารักษ์/หัวหน้าห้องสมุด ประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการด้านห้องสมุด เป็น
ข้อมูลประเภทนามบัญญัติ ตอนท่ี 2 ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับห้องสมุดโรงเรียน เป็นคําถามเก่ียวกับขนาด บุคลากร 
จํานวนทรัพยากร แหล่งงบประมาณของห้องสมุด โปรแกรมหรือระบบห้องสมุดอัตโนมัติ กิจกรรมด้านต่าง ๆ มี
จํานวน 7 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบและเติมคํา เป็นข้อมูลประเภทนามบัญญัติ ตอนท่ี 3 เป็นคําถามเก่ียวกับความ
คาดหวังในการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการด้านห้องสมุดและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
โรงเรียน จํานวน 47 ข้อ โดยคําถามจะถามถึงระดับความคาดหวัง เป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ ตอนท่ี 4 ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน เป็นคําถามเก่ียวกับสภาพปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงานด้านต่าง ๆ จํานวน 14 ข้อ เป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และตอนท่ี 5 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมแต่ละด้าน จํานวน 5 ข้อ เป็นคําถามแบบปลายเปิด 
  4) การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ตามข้ันตอนโดยเริ่ม
จากการจัดทําหนังสือนําส่งจากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพ่ือ
ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีจะทําการเก็บข้อมูล จากน้ันดําเนินการ
แจกจ่ายแบบสอบถามไปยังกลุ่มประชากร โดยขอความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูบรรณารักษ์ใน
โรงเรียน พร้อมส่งแบบสอบถามกลับคืนมายังผู้วิจัย ผู้วิจัยทําการเก็บรวบรวมแบบสอบถามท้ังหมดท่ีได้ นํามา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามจากน้ันนําข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์ 

 5) การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการวิจัยครั้งน้ี แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 5 
ตอน ตามรายละเอียดในแบบสอบถาม   ข้อมูลท่ีรวบรวมได้นํามาดําเนินการวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี ค่า
ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel จากน้ันจึงสรุปผล 
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน ์
 สรุปผลการวิจัย 

   1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 แผนภูมิท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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 แผนภูมิท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ตอ่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับห้องสมุดโรงเรียน 
 

 แผนภูมิท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูท่ัวไปเก่ียวกับห้องสมุดโรงเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   3. ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังในการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการด้านห้องสมุดและการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดโรงเรียนในแต่ละด้านพบว่า  
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ตารางท่ี 1 แสดงความคาดหวังในการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการด้านห้องสมุด 
 

กิจกรรมบริการวิชาการทางด้านห้องสมุด x�       S.D. แปลความ 
การเข้าชมนิทรรศการด้านห้องสมดุ   3.71 0.97 มาก 
การฟังบรรยาย/ประชุม/สัมมนาทางวิชาการ 3.65 0.88 มาก 
การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น (1-2 วัน) 3.67 0.92 มาก 
การฝึกอบรมหลักสูตรระยะยาว (1-2 สัปดาห์) 2.92 0.92 ปานกลาง 
การเข้ารับการบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการ 3.40 0.89 ปานกลาง 

รวม 3.47 0.92 ปานกลาง 
  
   จากตาราง พบว่ากิจกรรมท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังในการเข้าร่วมกิจกรรมบริการ
วิชาการอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังในการเข้าชม

นิทรรศการด้านห้องสมุดมากท่ีสุดอยู่ในระดับมาก (x�=3.71) รองลงมาคือ การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น (1-2 วัน) 

อยู่ในระดับมาก (x�=3.67) และการฟังบรรยาย/ประชุม/สัมมนาทางวิชาการอยู่ในระดับมาก (x�=3.65) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 2   แสดงความคาดหวังในหัวข้อของกิจกรรมทางด้านห้องสมุด 
 

 หัวข้อของกจิกรรมทางด้านห้องสมุด x� S.D. แปลความ 

1. งานเทคนิคห้องสมุด    
 1.1  การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 3.90 1.05 มาก 
 1.2  การวิเคราะห์หมวดหมู่และทํารายการทรัพยากร 

      สารสนเทศ 
3.79 0.89 มาก 

 1.3  การซ่อม/การจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือให้ 
      บริการ 

3.67 0.86 มาก 

 รวม 3.79 0.93 มาก 
2. กิจกรรมห้องสมุด    
 2.1  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 4.33 0.65 มาก 
 2.2  การจัดนิทรรศการ 4.08 0.81 มาก 
 2.3  การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมดุ 3.85 0.87 มาก 
 รวม 4.09 0.78 มาก 
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 ตารางท่ี 2   แสดงความคาดหวังในหัวข้อของกิจกรรมทางด้านห้องสมุด (ต่อ) 
 

หัวข้อของกจิกรรมทางด้านห้องสมุด x� S.D. แปลความ 
3. งานบริการห้องสมุด    
    3.1   บริการยมื-คืน 3.96 0.97 มาก 
    3.2   บริการสอนวิธีการใช้ห้องสมุด 3.87 0.93 มาก 
    3.3   บริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า 3.87 0.93 มาก 
    3.4   บริการข่าวสารทันสมัย 3.94 0.96 มาก 
    3.5   บริการสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส/์ 
           อินเทอร์เน็ต 

3.92 0.90 มาก 

    3.6   บริการลักษณะพิเศษ/ เชิงรุก เช่น ห้องสมุด 
           เคลื่อนท่ีห้องสมุดในช้ันเรียน ห้องสมุดในสนามเด็ก 
           เล่น 

3.73 0.99 มาก 

รวม 3.88 0.95 มาก 
4. งานเทคโนโลยีห้องสมุด    
    4.1   การพัฒนาระบบห้องสมดุอัตโนมตัิ  3.90 0.93 มาก 
    4.2   การพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด  3.77 0.96 มาก 
    4.3   การพัฒนาห้องสมดุดิจิทัล  3.81 0.95 มาก 
    4.4   ระบบอินเทอรเ์น็ต  3.96 0.93 มาก 
    4.5   Line 3.63 0.99 มาก 
    4.6   Facebook 3.85 0.89 มาก 

รวม 3.82 0.94 มาก 
5. งานบริหารจัดการห้องสมดุ    
   5.1   การวางแผนกลยุทธ์และการกําหนดนโยบายในการ 
          บริหารจัดการ  

3.75 0.86 มาก 

   5.2   การออกแบบอาคาร สถานท่ี ครุภัณฑ์ ห้องสมุด  3.83 0.99 มาก 
   5.3   การประชาสัมพันธ์ 3.90 0.87 มาก 

รวม 3.83 0.91 มาก 
รวมท้ังสิ้น 3.88 0.90 มาก 

 

   จากตารางพบว่าหัวข้อของกิจกรรมทางด้านห้องสมุดท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังใน

การเข้าร่วมมากท่ีสุดคือ หัวข้อด้านกิจกรรมห้องสมุดอยู่ในระดับมาก (x�=4.09) รองลงมาคือ ด้านงานบริการ

ห้องสมุดอยู่ในระดับมาก  (x�=3.88) และด้านการบริหารจัดการห้องสมุดอยู่ในระดับมาก (x�=3.83) ตามลําดับ ส่วน

หัวข้อกิจกรรมท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังน้อยท่ีสุดคือ ด้านงานเทคนิคห้องสมุดอยู่ในระดับมาก (x�= 
3.79) 
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ตารางท่ี 3   แสดงความคาดหวังในวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือตา่ง ๆ ในการดําเนินงานห้องสมุด 
 

 วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือต่างๆ ในการดําเนินงานห้องสมุด x� S.D. แปลความ 

 1.  คู่มือการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน 3.67 0.92 มาก 
 2.  คู่มือการลงรายการหนังสือ 3.65 0.95 มาก 
 3.  คู่มือการวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือ 3.77 0.92 มาก 
 4.  คู่มือการกําหนดเลขผู้แต่ง 3.67 0.92 มาก 
 5.  วัสดุอุปกรณด์้านการซ่อมหนังสือ 3.71 0.93 มาก 
 6.  คู่มือการจัดนิทรรศการห้องสมดุ 3.75 0.92 มาก 
 7.  คู่มือการจัดสื่อและกิจกรรมสําหรับห้องสมดุ 3.79 0.99 มาก 
 8.  คู่มือการจัดรูปแบบบริการของห้องสมุดโรงเรียน 3.88 0.94 มาก 
 9.  ระบบห้องสมุดอัตโนมตั ิ 3.96 0.97 มาก 
 10.  คอมพิวเตอร ์ 4.10 0.99 มาก 
 11.  เครื่องปริ้นเตอร ์ 4.02 0.80 มาก 

 รวม 3.82 0.93 มาก 

  
   จากตารางพบว่าด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมาก 

(x�=3.82) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังในวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร์มากท่ีสุด อยู่ในระดับมาก (x�=4.10) รองลงมาคือเครื่องปริ้นเตอร์ (x�=4.02) และระบบห้องสมุด

อัตโนมัติอยู่ในระดับมาก (x�=3.96) ตามลําดับ ส่วนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ท่ีมีความคาดหวังน้อยท่ีสุดคือ 

คู่มือการลงรายการหนังสืออยู่ในระดับมาก  (x�= 3.65) 
 
ตารางท่ี 4   แสดงความคาดหวังในสถานท่ีจัดกิจกรรมบริการวิชาการ 
 
 สถานท่ีจัดกิจกรรมบริการวิชาการห้องสมุด      x� S.D. แปลความ 

 1.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 3.89 0.83 มาก 
 2.  ศูนย์ฝึกอบรม/โรงแรมในเขตพ้ืนท่ีต้นสังกัด  3.79 0.98 มาก 
 3.  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตน้สังกัด  3.69 0.92 มาก 

 รวม 3.79 0.91 มาก 
  
   จากตาราง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังในสถานท่ีจัดกิจกรรมบริการวิชาการใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x�=3.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังในสถานท่ีจัด

กิจกรรมบริการวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมากท่ีสุด อยู่ในระดับมาก (x�=3.89) รองลงมาคือ ศูนย์

ฝึกอบรม/โรงแรมในเขตพ้ืนท่ีต้นสังกัด อยู่ในระดับมาก (x�=3.79) ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 5   แสดงความคาดหวังในการสร้างเครือข่าย 
 

 เครือข่าย x� S.D. แปลความ 
 1.  เครือข่ายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  3.79 0.98 มาก 

 2.  เครือข่ายการยมืระหว่างห้องสมุด  3.77 0.94 มาก 

 3.  เครือข่ายการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมตัิ  3.83 0.96 มาก 

 4.  เครือข่ายการพัฒนาห้องสมุดดจิิทัล  3.88 0.94 มาก 

 5.  เครือข่ายการพัฒนาเว็บไซต์หอ้งสมุด  3.83 0.96 มาก 

 6.  เครือข่ายการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  3.94 0.99 มาก 

 7.  เครือข่ายการจัดนิทรรศการ 3.85 0.89 มาก 

 รวม 3.84 0.95 มาก 

  

   จากตาราง พบว่า ความคาดหวังในการสร้างเครือข่ายน้ันผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังใน

การสร้างเครือข่ายอยู่ในระดับมาก (x�=3.84) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังใน

การสร้างเครือข่ายเครือข่ายการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมากท่ีสุดอยู่ในระดับมาก (x�=3.94) รองลงมาคือ 

เครือข่ายการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลอยู่ในระดับมาก (x�= 3.88) และเครือข่ายการจัดนิทรรศการอยู่ในระดับมาก 

(x�=3.85) ตามลําดับ ส่วนความคาดหวังในการสร้างเครือข่ายท่ีน้อยท่ีสุด คือเครือข่ายการยืมระหว่างห้องสมุดอยู่ใน

ระดับมาก (x�= 3.77)    
    4. ผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน พบว่า ห้องสมุดโรงเรียนท่ีทําการศึกษา

ส่วนใหญ่มีปัญหาในภาพรวมระดบัมาก (x�=3.82)เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าห้องสมุดโรงเรยีนมีปัญหาด้าน

งบประมาณไม่เพียงพอมากท่ีสดุอยู่ในระดับมาก (x�=4.29) รองลงมาคือ อุปกรณ์เทคโนโลยีไมเ่พียงพอและอุปกรณ์

เทคโนโลยีไม่ทันสมยั อยู่ในระดับมาก (x�= 4.12) และบุคลากรไม่เพียงพออยู่ในระดับมาก (x�= 4.10) ตามลําดับ 
ส่วนปัญหาท่ีห้องสมุดโรงเรยีนมีน้อยท่ีสุด คือครไูมส่นับสนุนให้นักเรยีนศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด อยู่ในระดับมาก 

(x�= 3.13)  
  5. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 1. ด้านการบริการวิชาการต้องการพัฒนาตนเองในกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการอบรม สัมมนา การ
อบรมเชิงปฏิบัติการเป็นประจําทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 2. หัวข้อกิจกรรมเป็นหัวข้อทางดา้นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเข้าใช้ห้องสมุด       
 3. การดําเนินงานของห้องสมุดโรงเรียนควรเน้นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียน 
 4. เน้ือหาหลักสูตรของกิจกรรมมีความต้องการหลักสูตรเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริม
การอ่านท่ีมีเน้ือหาหลักสูตรท่ีทันสมัยโดยนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน  
 5. สถานท่ีจัดอบรม สัมมนา และอบรมเชิงปฏิบัติการต้องการให้จัดท่ีสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เน่ืองจากมีความพร้อมทุกด้าน       
 6. ด้านเครือข่ายมีความต้องการในการสร้างเครือข่ายในลักษณะออนไลน์เพ่ือความสะดวก
และรวดเร็วอันจะเอ้ือต่อการดําเนินงานห้องสมุดโรงเรียนในพ้ืนท่ีใกล้เคียงกันมากยิ่งข้ึน            
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 7. ด้านปัญหาและอุปสรรคการดําเนินงาน เสนอแนะว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ยังมีการเข้าใช้
บริการน้อยและยังขาดแรงจูงใจในการอ่าน รวมถึงผู้ปฏิบัติงานยังขาดทักษะ ความรู้ทางด้านบรรณารักษ์และมีภาระ
งานอ่ืน ๆ ท่ีต้องรับผิดชอบจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มท่ี นอกจากน้ีในด้านงบประมาณยังมีผลต่อการบริหารจัดการ

ห้องสมุดท่ีถือเป็นปัญหาและอุปสรรคสําคัญอย่างยิ่ง 

  อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื่องความคาดหวังของครูบรรณารักษ์ท่ีมตี่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ระหว่างห้องสมดุโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาในเขตจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ กับสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสามารถอภิปรายในประเด็นท่ีสําคัญ ดังน้ี 
   ห้องสมุดโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาในเขตจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ 
มีขนาดห้องสมุดขนาดเล็ก 1-2 ห้องเรียน และมีความคาดหวังในการเข้าชมนิทรรศการด้านห้องสมุดสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ทิพภา ปลีหะจินดา (2554, น. 47-59) ท่ีว่าห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกส่วนใหญ่
เป็นห้องสมุดขนาดเล็ก 1-2 ห้องเรียน ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนให้ครูบรรณารักษ์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการใน
ภาพรวมในระดับปานกลางโดยสนับสนุนด้านเวลา ด้านบุคลากร และด้านงบประมาณ ตามลําดับ ด้านกิจกรรมครู
บรรณารักษ์มีความต้องการอันดับหน่ึงด้านศึกษาดูงานในห้องสมุดท่ีได้มาตรฐาน รองลงมาคือการจัดหลักสูตรระยะ
สั้น 1-2 วัน และการเข้าชมนิทรรศการ นอกจากน้ีผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังรับบริการวิชาการเก่ียวกับ
หัวข้อของกิจกรรมทางด้านห้องสมุด และการสร้างเครือข่ายซ่ึงต้องการรับบริการเก่ียวกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุปผา ไชยแสง และคณะ (2560, น. 35) ดาราวรรณ 
สุวรรณทา (2556, น. 90) ท่ีพบว่า ครูบรรณารักษ์มีความต้องการศึกษาดูงานห้องสมุดโรงเรียนท่ีได้มาตรฐานใน
ประเทศและใช้สื่อรูปแบบต่าง ๆ ประกอบการจัดกิจกรรมของห้องสมุด ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ครู
บรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดมีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการทุกด้านไม่แตกต่างกัน และ
ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนท่ีสนับสนุนให้ครูบรรณารักษ์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการไม่แตกต่างกัน รวมท้ัง
มีข้อเสนอแนะเก่ียวกับลักษณะของการจัดกิจกรรมบริการวิชาการท่ีต้องการคือกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การ
จัดระบบห้องสมุดอัตโนมัติ การจัดหมวดหมู่หนังสือและรูปแบบการสอนโดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ 
  ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
   1.  ควรศึกษาการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัตสิําหรับห้องสมดุโรงเรียน 
   2.  ควรศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมในการจัดกิจกรรมส่งเสรมิการอ่านแก่ครูบรรณารักษ์
ห้องสมุดโรงเรียน 
  3.  ควรศึกษาการพัฒนาระบบเครอืข่ายออนไลน์ของห้องสมุดโรงเรยีน 
  การนําไปใช้ประโยชน ์
  1. การฝึกอบรมในหลักสตูรระยะสั้น 1-2 วัน ในหัวข้อเก่ียวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
โดยจัดท่ีสํานักวิทยบริการฯ  
  2. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือท่ีเน้นเก่ียวกับกิจกรรมส่งเสรมิการอ่าน  
  3. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในการบริหารจัดการห้องสมุดซ่ึงเป็นสิ่งท่ีสํานักวิทยบริการฯ มีความ
เป็นไปได้ท่ีจะพัฒนาให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนต่อไป 



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

 

รายการอ้างอิง 
ดาราวรรณ สุวรรณทา.  (2556).  รูปแบบการจัดบริการวิชาการและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือสําหรับห้องสมุด
 โรงเรียนในจังหวัดจันทบุรี (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต).  ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา. 
ทิพภา ปลีหะจินดา.  (2554).  ความต้องการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาค
 ตะวันออก.  ชลบุรี: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 
บุปผา ไชยแสง, นูรีดา จะปะกียา, จารุณ การี, ชุติมา คําแก้ว, และชินวัจน์ งามวรรณากร.  (2560).  ความต้องการ
 บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดยะล.  อินฟอร์เมช่ัน, 24(2), 25-26. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  (2559).  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564.  ผู้แต่ง. 



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

 

การใช้อินโฟกราฟิกในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและบริการ 
ของห้องสมุดมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 

 
Using  Infographics to Promote Library Resources and Library Services 

at Prince Songkla University, Trang Campus 
 

อุไร ไปรฮูยัน, สุพรรษา บุญเกื้อ 
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  
urai.p@psu.ac.th 

supansa.b@psu.ac.th 
 

บทคัดย่อ  
   โครงการน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
และบริการของห้องสมุดผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด และเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ชมสื่ออินโฟ
กราฟิกของห้องสมุด การพัฒนาอินโฟกราฟิกมีจํานวน 10 ผลงาน ตามกรอบการดําเนินงาน 3 ด้าน คือ 1) การ
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาดห้องสมุด 2) การนําเสนอทรัพยากรสารสนเทศท่ีน่าสนใจของห้องสมุด และ  3) 
การให้ความรู้เรื่องการรู้สารสนเทศ สําหรับการสํารวจความพึงพอใจของผู้ชมอินโฟกราฟิกของห้องสมุด รวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 42 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ Google Forms นํามาวิเคราะห์
ข้อมูลแบบพรรณนา โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) อัตราส่วนร้อยละ (Percentage) ผลการสํารวจความพึงพอใจในแต่ละ
ด้านประกอบด้วย ด้านการออกแบบ ด้านรูปภาพ ด้านเน้ือหา ด้านการนําอินโฟกราฟิกมาใช้ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เก่ียวกับห้องสมุด พบว่า ความพึงพอใจทุกด้านมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

 
คําสําคัญ: อินโฟกราฟิก, การส่งเสรมิการใช้บริการ, การประชาสมัพันธ์ห้องสมุด, การแนะนําผู้ใช้บรกิาร 

 
ABSTRACT 
   The project aims to develop infographics to promote library resources and 
library services through the library marketing channels and to assess the satisfaction of the 
library’s infographic media audience. The infographic project consists of 10 works based on the 
framework of 3 aspects which are 1)  Public relations and marketing communications for the 
library 2) Presentation of interesting resources of the Library and 3) Information literacy. The data 
of the satisfaction survey of the infographics viewer derived from 42 samples by online 
questionnaire using Google Forms. The data was presented as descriptive analysis, using mean 
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and percentage. The survey results in each area consist of design, images, content and the use of 
infographic to publicize the library. It was found that all aspects of their satisfaction were at the  
highest level.  
 

Keyword: Infographics, Library service promoting, Library public relations, User instruction 

 
บทนํา 
  ห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ มีการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีระบบ
สืบค้นสารสนเทศให้ผู้ใช้บริการได้เข้าถึงอย่างสะดวกรวดเร็ว รวมท้ังจัดบริการต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนต่อการศึกษา
ค้นคว้า การวิจัย รวมท้ังการใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ อาจกล่าวได้ว่าทรัพยากร
สารสนเทศท่ีห้องสมุดจัดหามาให้บริการน้ัน หากไม่ได้มีการนํามาใช้ประโยชน์ก็นับว่าเป็นความสูญเปล่าเป็นอย่างยิ่ง 
การสื่อสารเพ่ือให้ผู้ใช้บริการทราบถึงทรัพยากรสารสนเทศหรือบริการท่ีห้องสมุดจัดให้ รวมท้ังเทคนิควิธีการในการ
ใช้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีความสลับซับซ้อน โดยนําการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารทางการตลาดมาช่วยให้
ผู้ใช้บริการรับรู้และรับทราบสิ่งท่ีห้องสมุดให้บริการ (รัฐธีร์ ปภัสสุรีย์โชติ และปรีดี ปลื้มสําราญกิจ, 2558, น. 170)  
Mi และ Nesta (2006, p. 415) ระบุว่าเหตุผลของการไม่ใช้บริการห้องสมุดเกิดจากห้องสมุดขาดการสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพไม่สร้างความดึงดูดใจต่อผู้ใช้รุ่นใหม่ ‘ภาพ’ นับเป็นเครื่องมือสื่อสารข้อมูล (Information)   ท่ีเติมเต็ม
การสื่อสารท่ีคําพูดอธิบายได้ไม่หมด รูปแบบการสื่อสารด้วยภาพท่ีว่าน้ันคือ “อินโฟกราฟิก” (Infographic) (ซากุรา
ดะ, 2558, น. 8) อินโฟกราฟิก (Infographics) มาจากการผสมระหว่างคําว่า Information ท่ีแปลว่า ข้อมูล กับ 
คําว่า Graphic ท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างภาพให้ปรากฏข้ึน Infographic เป็นการนําข้อมูลมาสรุปและจัดทําเป็นสื่อ
กราฟิก (จุติพงศ์ ภูสุมาศ, 2560, น. 2) โดยการอธิบายข้อมูลท่ีมีความซับซ้อนให้สามารถทําความเข้าใจได้ง่าย ผ่าน
การออกแบบและจัดวางองค์ประกอบเป็นอย่างดี (รัฐธีร์ ปภัสสุรีย์โชติ และปรีดี ปลื้มสําราญกิจ, 2558, น. 164)  
จุติพงศ์ ภูสุมาส (2560, น. 10–13) แบ่งประเภทอินโฟกราฟิก เป็น 3 ประเภท คือ  1) อินโฟกราฟิกแบบภาพน่ิง 
(Statistic infographic) ท่ีสรุปเน้ือหาลงในหน่ึงหน้าโดยการใช้ไอคอนรูปภาพและข้อความ 2) อินเตอร์แอ็คทีฟ
อินโฟกราฟิก (Interactive infographic) เป็นอินโฟกราฟิกท่ีมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม เปลี่ยนการแสดงได้ตามท่ีผู้ชม
เลือก  3) โมชันอินโฟกราฟิก (Motion infographic) เป็นอินโฟกราฟิกท่ีมีการเคลื่อนไหว อาจอยู่ในรูปแบบไฟล์
วิดีโอหรือไฟล์เคลื่อนไหวอ่ืน ๆ มักถูกใช้ในการเล่าเรื่องหรืออธิบายกลไกตา่ง ๆ  
 เครื่องมือสําหรับสร้างอินโฟกราฟิกท่ีเป็นภาพน่ิง แบ่งได้เป็น 2 ประเภท  (รัฐธีร์ ปภัสสุรีย์โชติ  
และปรีดี ปลื้มสําราญกิจ, 2558, น. 183–184) ประเภทท่ีหน่ึง ซอฟต์แวร์ท่ีต้องติดตั้งลงบนเครื่อง ได้แก่ Microsoft 
Word, Microsoft Powerpoint, Adobe Illustrator และ Adobe Photoshop ประเภทท่ีสอง คือ บริการบนเว็บ 
หมายถึงผู้ให้บริการเครื่องมือช่วยสรา้งอินโฟกราฟิกบนเว็บไซต์ มีท้ังบริการท่ีเสียค่าใช้จ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้แก่ 
Piktochart, Canva, Easelly, Infogram, Venngage เป็นต้น  สําหรับเครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนาครั้งน้ี  คือ
โปรแกรม Adobe Illustrator และ โปรแกรม Adobe Photoshop คุณภาพของอินโฟกราฟิกจําเป็นต้องคํานึงถึง
รากฐานของอินโฟกราฟิกซ่ึงประกอบไปด้วย 3 ส่วน (Siricharoen & Siricharoen, 2015) ประกอบด้วย  
1) องค์ประกอบภาพ ได้แก่ สี กราฟิก สัญลักษณ์ ไอคอน แผนท่ี เป็นต้น 2) องค์ประกอบเน้ือหา ได้แก่ ข้อมูลสถิติ 
ข้อความ การอ้างอิง กรอบเวลา เป็นต้น 3) ความรู้  เป็นการสรุปเพ่ือแสดงเรื่องราวหรือข้อความ ซ่ึงสามารถนํามา
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จัดแบ่งประเด็นการประเมินคุณภาพสื่อได้ 3 ประเด็นหลัก ดังน้ี 1) ด้านการออกแบบ พิจารณาถึงความน่าสนใจของ
การออกแบบ การใช้สี ตัวอักษร การจัดวางตําแหน่งของภาพและข้อความ 2) ด้านรูปภาพ พิจารณาถึงความ
น่าสนใจ ความเหมาะสม รวมถึงภาษาและข้อความท่ีใช้สื่อความหมายของภาพ 3) ด้านเน้ือหา พิจารณาถึงความ
น่าสนใจ ความเหมาะสมของเน้ือหา รวมถึงการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์  
  การพัฒนาอินโฟกราฟิกในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและบริการของห้องสมุด ใน
ด้านเน้ือหาท่ีจะนําเสนอและเผยแพร่ ได้ทําการวิเคราะห์จากเอกสารของ รัฐธีร์ ปภัสสุรีย์โชติ และปรีดี ปลื้มสําราญ
กิจ (2558) เรื่อง อินโฟกราฟิกส์กับการประยุกต์ใช้ในห้องสมุด (Infographics, Applications in Libraries) พบว่า 
การใช้อินโฟกราฟิกท่ีเก่ียวข้องกับการบริการห้องสมุด  มีใช้ 3 ด้าน คือ 1) การประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด
ห้องสมุด 2) นําเสนอทรัพยากรสารสนเทศท่ีน่าสนใจของห้องสมุด 3) การให้ความรู้ เรื่องการรู้สารสนเทศ 
  ในยุคของการสื่อสารปัจจุบันท่ีอินเทอร์เน็ตมีการเติบโต มีเว็บไซต์ในการเข้าถึงข้อมูล และโดย 
เฉพาะความแพร่หลายในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ท่ีเข้าถึงได้ทุกคน การท่ีอินโฟกราฟิกสามารถ
นํามาใช้เผยแพร่ทางเว็บไซต์และสือ่สังคมออนไลน์ได้น้ัน อินโฟกราฟิกจึงเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดท่ีจะเป็น
ท่ีดึงดูดใจและพร้อม ๆ กับการเป็นระบบการสื่อสารข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้พัฒนาเรื่อง 
“การใช้อินโฟกราฟิกในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและบริการของห้องสมุด มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง”  
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและบริการของ 
ห้องสมุดผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด 
  2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ชมสื่ออินโฟกราฟิกของห้องสมุด 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
  การพัฒนาครั้งน้ีเป็นความร่วมมือกันระหว่างบรรณารักษ์และนักวิชาการอุดมศึกษาท่ีปฏิบัติ
หน้าท่ีด้านเทคโนโลยีการศึกษา ทีมงานท่ีจัดทํามี 2 คน บรรณารักษ์ทําหน้าท่ีกําหนดหัวข้อในการจัดทํา รวบรวม
ข้อมูล และเรียบเรียงเน้ือหา ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีด้านเทคโนโลยีการศึกษา ทําหน้าท่ีออกแบบและจัดทําอินโฟกราฟิก และ
สุดท้ายบรรณารักษ์นําอินโฟกราฟิกเผยแพร่ ข้ันตอนการจัดทําอินโฟกราฟิก มี 5 ข้ันตอน ตามภาพประกอบ 1  
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 ภาพท่ี 1 แสดงข้ันตอนการจัดทําอินโฟกราฟิก 
 
 1. กําหนดหัวข้อในการจัดทํา 
  กําหนดหัวข้อโดยการนําปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงของผู้ใช้บริการมาเป็นหัวข้อในการจัดทําอินโฟ
กราฟิก เพ่ือสร้างความรู้และเข้าใจในการรับบริการ รวมท้ังประชาสมัพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้รับบริการ 
  2. รวบรวมข้อมูล 
  รวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกับหัวข้อท่ีได้กําหนดไว้ เพ่ือง่ายต่อการดําเนินการออกแบบ ซ่ึงข้อมูล
ต้องมีความทันสมยัและรอบด้าน โดยการสืบค้นข้อมลูจากเว็บไซตต์่าง  ๆ  ในด้านเน้ือหา ตลอดจนข้อมลูเชิงสถิติท่ี
เก่ียวข้อง จากน้ันจึงคัดข้อมูลท่ีถูกต้องท่ีสุดออกมาใช้ในการออกแบบ 
  3. เรียบเรยีงเน้ือหา 
   นําข้อมูลท่ีไดม้าจัดตามลําดับ มีการเลือกเน้ือหาท่ีเป็นประเด็นสําคัญ จัดแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ เพ่ือให้
ง่ายต่อความเข้าใจ จัดวางเน้ือหา พิจารณาตัดคําให้มีความกระชับโดยเน้นการใช้คําสําคัญเพ่ือให้อ่านเข้าใจง่าย  
   4. ออกแบบและจัดทํา 
   ออกแบบร่างของ Infographic จากน้ันนํา Draft มาเปลี่ยนให้เป็น Infographic  ด้วยโปรแกรม 
Adobe Illustrator จัดวาง Lay out จัดวางองค์ประกอบของรูปภาพ มีการเลือกใช้สีท่ีเหมาะสม การใช้ภาพหรือ
สัญลักษณ์ท่ีสื่อความหมาย การใช้ข้อความท่ีมีความกระชับ การเลือกรูปแบบการนําเสนอท่ีเหมาะสมกับข้อมูล   
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ภาพท่ี 2 แสดงการจัดทําอินโฟกราฟิกด้วย Adobe Illustrator 
 
  5. เผยแพร ่
              นําอินโฟกราฟิกท่ีจัดทําเรียบร้อยแล้ว เผยแพร่ทางสื่อ Social media ทางเพจ Facebook ของ
ห้องสมุด เพจ Facebook ของมหาวิทยาลัย มีการแสดงคําโปรยท่ีภาพเพ่ือให้เกิดความน่าสนใจ กระตุ้นการเข้าชม 
นอกจากน้ียังได้นําอินโฟกราฟิกเผยแพร่ตามจุดบริการในห้องสมุด ตัวอย่างคําโปรย เช่น “ยืมต่อหนังสือง่าย ๆ อ่าน
ต่อยาว ๆ สบายกระเป๋าไม่ต้องจ่ายค่าปรับ เข้ายืมต่อจากหน้าเว็บไซต์ห้องสมุด http://library.trang.psu.ac.th”  

 
                                  
 

 

 

 

 

 

                                  
 
ภาพท่ี 3 เพจเฟซบุ๊กห้องสมุดท่ีเผยแพร่อินโฟกราฟิก                            
   
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน ์
 สรุปผล 

 ผลการดําเนินการจัดทําอินโฟกราฟิกสามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ ได้ดังน้ี 
  1. การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและบริการของ 

ห้องสมุด  
  ผลงานอินโฟกราฟิกท่ีจดัทําข้ึนมีท้ังหมด 10 เรื่อง จัดแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น คือ  
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   1. การประชาสมัพันธ์และสื่อสารการตลาดห้องสมุด จํานวน 6 เรื่อง ดังน้ี  
1) Counter Service จุดบริการยมืคืนหนังสือของห้องสมุด มีบริการอะไรบ้าง 2) สิทธิการยืมทรัพยากร ห้องสมุด  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  3) เทคนิคการอ่านของผู้ประสบความสําเร็จ Bill Gates  4) ทําไม 
นักศึกษา ม.อ.ตรัง ต้องอ่านหนังสือมากข้ึน  5) กิจกรรมนักอ่าน 5 ดาว 6) PSU Trang Library Sound Zones 
 2. นําเสนอทรัพยากรสารสนเทศท่ีน่าสนใจของห้องสมุด จํานวน 2 เรื่อง ดังน้ี 1) 7 ข้ันตอน
การยืมระหว่างห้องสมุดผ่านระบบ Catalog Sharing ของ PULINET และ 2) 3 ข้ันตอนง่าย ๆ อ่านบทความ
วารสารไทยกับฐาน THAIJO 
 3. การให้ความรู้เรื่องการรู้สารสนเทศ จํานวน 2 เรื่อง ดังน้ี 1) 4 Step to Renew Book  
Online และ 2) การอ่านของนักศึกษายุคใหม่ในยุคดิจิทัล 
 
1. การประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาดห้องสมุด  
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ภาพท่ี 4 แสดงอินโฟกราฟิกด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาดห้องสมุด 
 
2. นําเสนอทรัพยากรสารสนเทศท่ีน่าสนใจของห้องสมุด 
 

  

 
ภาพท่ี 5 แสดงอินโฟกราฟิกนําเสนอทรัพยากรท่ีน่าสนใจของห้องสมุด 
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 3. การให้ความรู้เร่ืองการรู้สารสนเทศ 
 

  

                           
ภาพท่ี 6 แสดงอินโฟกราฟิกการให้ความรู้เรื่องการรูส้ารสนเทศ 

 
ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ  
ใช้ระยะเวลาดําเนินงานเป็นเวลา 8 เดือน ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562 
2. การประเมินผลโดยการวัดจากความพึงพอใจของผู้ชมสื่ออินโฟกราฟิก 
เป้าหมายของระดับความพึงพอใจมีค่าคะแนนไม่น้อยกว่า 4 โดยมีเกณฑ์ค่าคะแนนเฉลี่ย ดังน้ี 

คะแนน 4.51 - 5.00 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
คะแนน 3.51 - 4.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
คะแนน 2.51 – 3.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง  
คะแนน 1.51 – 2.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย 
คะแนน 1.00 – 1.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยท่ีสดุ 
    การสํารวจความพึงพอใจของผู้ชมอินโฟกราฟิกของห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตตรัง เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น โดยวิธีการเลือกตามความสะดวก (กัลยา วานิชย์
บัญชา, 2554, น. 18-19) มีจํานวนกลุ่มตัวอย่าง 42 คน ซ่ึง Gosset (1908 as cited in Zabell, 2008) ได้กําหนด
กลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสมว่าต้องไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง เพ่ือให้ค่าเฉลี่ยของตัวอย่างมีการกระจายแบบปกติ  
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามออนไลน์ Google Forms โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังน้ี 
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ตารางท่ี 1 ความพึงพอใจด้านการออกแบบ 
 

ประเด็นวัดความพึง
พอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับความ
พึงพอใจ 

 
ร้อยละ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

1.1 การออกแบบสื่อมี
ความน่าสนใจ 

28 11 3 0 0 4.60 มากท่ีสุด 92 

1.2 การใช้สีและตัวอักษร
มีความเหมาะสม 

25 15 2 0 0 4.55 มากท่ีสุด 91 

1.3 การจัดวางตําแหน่ง
ของรูปภาพและข้อความ
ง่ายต่อความเข้าใจ 

25 13 3 0 0 4.50 มาก 90 

รวม 4.55 มากท่ีสุด 91 
 
  จากตาราง 1 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ชมอินโฟกราฟิกของห้องสมุด 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มีความพึงพอใจด้านการออกแบบอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย
รวม 4.55 หรือร้อยละ 91 
 
ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจด้านรูปภาพ 
 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับความ
พึงพอใจ 

 
ร้อยละ มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

2.1 ความน่าสนใจของ
ภาพทีใช้ประกอบ 

26 12 4 0 0 4.52 มากท่ีสุด 91 

2.2 ความเหมาะสมของ
ภาพท่ีใช้ประกอบ 

25 14 3 0 0 4.52 มากท่ีสุด 91 

2.3 ภาษาและข้อความท่ี
ใช้สื่อความหมาย 

27 11 3 0 0 4.60 มากท่ีสุด 92 

รวม 4.55 มากท่ีสุด 91 

 
  จากตาราง 2 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ชมอินโฟกราฟิกของห้องสมุด 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มีความพึงพอใจด้านรูปภาพอยู่ในระดับมากท่ีสดุ คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวม 
4.55 หรือร้อยละ 91 
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ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจด้านเน้ือหา 
 

ประเด็นวัดความพึง
พอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับความ
พึงพอใจ 

 
ร้อยละ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

3.1 เน้ือหามีความ
น่าสนใจ 

25 13 4 0 0 4.50 มาก 90 

3.2 การจัดเรยีงลําดับ
เน้ือหา 

23 17 2 0 0 4.50 มาก 90 

3.3 ความเหมาะสมของ
ภาพกับเน้ือหาท่ีนําเสนอ 

26 13 3 0 0 4.55 มากท่ีสุด 91 

3.4 การนําความรู้ท่ีได้ไป
ใช้ประโยชน์ 

26 12 4 0 0 4.52 มากท่ีสุด 91 

รวม 4.52 มากท่ีสุด 91 

 
  จากตาราง 3 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ชมอินโฟกราฟิกของห้องสมุด 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มีความพึงพอใจด้านเน้ือหาอยู่ในระดับมากท่ีสดุ คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวม 
4.52 หรือร้อยละ 91 
 
ตารางท่ี 4 ความพึงพอใจในการนําอินโฟกราฟิกมาใช้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เก่ียวกับห้องสมุด 
 

ประเด็นวัดความพึง
พอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

 
ร้อยละ มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสุด 

ท่านมีความพอใจในการ
นําอินโฟกราฟิกมาใช้
ประชาสมัพันธ์ ให้ความรู้
เก่ียวกับห้องสมุด 

28 12 2 0 0 4.62 มากท่ีสุด 93 

รวม 4.62 มากท่ีสุด 93 
 
  จากตาราง 4 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ชมอินโฟกราฟิกของห้องสมุด 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  มีความพึงพอใจในการนําอินโฟกราฟิกมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ ให้
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ความรู้เก่ียวกับห้องสมุดอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวม 4.62 หรือร้อยละ 93 
   อภิปรายผล   

  การใช้สื่ออินโฟกราฟิกเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ นับได้ว่าเป็นสื่อท่ีเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายในยุค
ดิจิทัล สอดคล้องกับท่ี Mi และ Nesta (2006, p. 415) ระบุว่าเหตุผลของการไม่ใช้บริการห้องสมุดเกิดจากห้องสมุด
ขาดการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ ไม่สร้างความดึงดูดใจต่อผู้ใช้รุ่นใหม่ ซ่ึงผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ของห้องสมุดท่ีอยู่ในวัย 
Gen Z จะมีพฤติกรรมการเสพเน้ือหาท่ีเร่งรีบหรือมีเวลาจํากัด การชมอินโฟกราฟิกสามารถกวาดสายตาอ่านและทํา
ความเข้าใจได้ภายในระยะเวลาท่ีไม่นาน ดังน้ันการออกแบบ Infographic ให้สวยงาม มีสีสันท่ีโดดเด่น และนําเสนอ
เรื่องราวให้ดึงดูดใจ จะเป็นการกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจตั้งแต่แรกเห็น เกิดความรู้สึกอยากอ่าน และมี
โอกาสท่ีจะแชร์ต่ออย่างรวดเร็ว  

 ข้อเสนอแนะ  
    1) การกําหนดประเด็นหรือหัวข้อในการจัดทําอินโฟกราฟิก ควรมีการจัดทําแบบสํารวจความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ เพ่ือจะไดพั้ฒนาหัวข้อท่ีตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 
    2) หัวข้อท่ีจัดทําอินโฟกราฟิก ควรจัดทําในประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจในวงกว้างด้วย ไม่
เฉพาะเจาะจงกับท่ีเก่ียวกับห้องสมุดท่ีสังกัดเท่าน้ัน ควรมีหัวข้อท่ีใช้ได้กับหลายห้องสมุดและเป็นเรื่องท่ีมีประโยชน์
กับคนท่ัวไป จะทําให้สื่ออินโฟกราฟิกมีพลังดึงดูดและได้รับการแชรแ์บ่งปันอย่างกว้างขวาง      
               3) ควรพัฒนาอินโฟกราฟิกในรูปแบบ Motion infographic เพ่ือสรา้งความดึงดูดใจจาก
ภาพเคลื่อนไหวโดยเผยแพรส่ลับกับอินโฟกราฟิกแบบภาพน่ิง 
   การนําไปใช้ประโยชน ์
    ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ 
     1) ผู้ใช้บริการไดร้ับข่าวสารในช่องทางท่ีสะดวก เข้าถึงได้ง่าย 
    2) ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใจข่าวสารของห้องสมุดได้ง่ายข้ึนในเวลาท่ีรวดเร็วและจํากัด 
    ประโยชน์ต่อห้องสมุด 
    1) ห้องสมุดสามารถใช้อินโฟกราฟิกในการรายงานทางสถิตติ่าง ๆ ของห้องสมุด  
    2) ห้องสมุดสามารถใช้สื่ออินโฟกราฟิกเผยแพรห่ลากหลายช่องทาง ท้ังท่ีเป็น Social media 
เว็บไซต์ รวมท้ังใช้อินโฟกราฟิกในการจัดทําป้ายติดตามจุดบริการตา่ง ๆ ของห้องสมุด 
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