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บทคัดยKอ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดHจัดแลกเปลี่ยนองคJความรูHในองคJกรเรื่องการแลก 

เปลี่ยนเรียนรูHในการปฏิบัติงาน โดยใชHกระบวนการ PDCA มาจัดองคJความรูH ดําเนินการจัดการความรูHตามแนวทาง 
กพร. 7 ข้ันตอน เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูH ไดHจํานวนแนวปฏิบัติ 2 แนวปฏิบัติ คือ 1) หมุนเวียน
เรียนรูHงานฝXายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ขอซ้ือขอจHางอยZางไรไมZใหHพลาด และเผยแพรZความรูHผZานแผZนพับและ
ชZองทางออนไลนJ เชZน เว็บเพจสํานัก ยูทูป และเฟซบุ]ก    
  ผลการประเมินความพึงพอใจจากผูHเขHารZวมโครงการโดยรวมอยูZในระดับดี (4.35) เมื่อจําแนก
เปaนกิจกรรมหมุนเวียนเรียนรูHงานฝXายเทคโนโลยีสารสนเทศ และขอซ้ือขอจHางอยZางไรไมZใหHพลาด มีคZาเฉลี่ยความ  
พึงพอใจเทZากันอยูZในระดับดี (4.00) และจากการติดตามการนําแนวปฏิบัติท่ีไดHไปใชHพบวZา บุคลากรไดHนําแนวปฏิบัติ
หมุนเวียนเรียนรูHงานฝXายเทคโนโลยีไปใชHในการถZายโอนความรูHและปฏิบัติงานแทนกันไดH สZวนการขอซ้ือขอจHาง    
อยZางไรไมZใหHพลาด ชZวยลดความผิดพลาดในการเขHาใชHระบบจัดซ้ือจัดจHางของสํานักงบประมาณ และมีหนZวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยไดHนําแนวปฏิบัติน้ีไปใชHตZอ  

 
 คําสําคัญ: การแลกเปลี่ยนเรียนรูH, การจัดการเรียนรูH, กระบวนการ PDCA 
 
Abstract  

Knowledge sharing  among staffs  of the  Office of Academic  Resources    and  IT,  
Phuket Rajabhat University (ARIT PKRU) based on PDCA cycle and knowledge management process 
(7 KM process of Office of the Public Sector Development Commission : OPDC). Knowledge sharing 
activity found 2 guidelines;   
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1) the guideline for IT job and 2) the guideline of using e-GP (Electronic Government Procurement: 
e-GP). They were published on brochures and via online platform included ARIT PKRU website, 
YouTube and Facebook. 

The overall level of satisfaction for all respondents was high (x̄ =4.35), the level of 

satisfaction for the guideline for IT job activity and the guideline of e-GP were high (x̄ =4.00). 
Furthermore, staffs of IT applied  their sharing knowledge of the guideline for IT job and able to 
rotate their jobs.  And most of staffs in ARIT applied the guideline of using e-GP  to reduce their 
mistake on e-GP system, in addition, the guideline of e-GP was requested by the internal PKRU 
department. 

 
Keywords:  Knowledge Sharing, Knowledge Management, PDCA Cycle  

 
บทนํา  

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเปaนหนZวยงานท่ีทําหนHาท่ี 
จัดหา เผยแพรZ และใหHบริการสารสนเทศ ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เพ่ือตอบสนองความตHองการของผูHใชHบริการ และ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยเพ่ือการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย บุคลากรผูHปฏิบัติงานเปaนผูHท่ีมี
ความรูHความเช่ียวชาญในงานท่ีรับผิดชอบเปaนอยZางดี และมีเทคนิคอันเกิดจากการปฏิบัติงานเฉพาะบุคคล                      
การจัดการความรูH (KM) เปaนกระบวนการท่ีรวบรวม สรHาง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกตJใชHความรูHในองคJกร 
โดยพัฒนาระบบจากขHอมูลไปสูZสารสนเทศ  ผลจากการพัฒนาจะทําใหHองคJกรสามารถพัฒนาเปaนองคJกรแหZงการ
เรียนรูH ซ่ึงสอดคลHองกับสถานการณJในโลกยุคปzจจุบัน องคJกรแหZงการเรียนรูHตHองมีความสามารถในการบริหารจัดการ
ความรูHท่ีมีอยูZใหHเกิดประโยชนJสูงสุด และสามารถบริหารใหHบุคลากรในองคJกรทุกคนมีความตระหนักในการพัฒนา
ความรูHความสามารถของตนเองอยZางตZอเน่ือง และนําไปสูZการพัฒนาองคJกรอยZางยั่งยืนไดHในท่ีสุด  และหากมี
กระบวนการจัดการความรูHแลHวยังสามารถท่ีจะนําแนวคิดการบริหารงานท่ีทําใหHการดําเนินงานเปaนไปอยZางมีระบบ 
โดยมีเป{าหมายใหHเกิดการพัฒนาอยZางตZอเน่ือง ข้ันตอนการบริหารกิจกรรมสอดคลHองกับแนวทางของกระบวนการ 
PDCA ซ่ึงจะชZวยใหHการจัดการความรูHเปaนไปอยZางมีระบบและครบถHวน ทําใหHกิจกรรมมีความเหมาะสมกับองคJกร 
การสํารวจสถานการณJขององคJกรในประเด็นตZางๆ เพ่ือมาใชHเปaนขHอมูลป{อนเขHาสําหรับการวางแผนและกําหนดแนว
ทางการดําเนินงาน มีการตรวจสอบประเมินผลเปaนระยะ อีกท้ังยังมีการวิเคราะหJผลสําเร็จ ทําใหHรูHถึงจุดอZอน                 
จุดแข็งของการดําเนินงาน และถือเปaนบทเรียนสําหรับการดําเนินงานตZอไป และตรงจุดน้ีเองท่ีจะทําใหHสามารถ
ยกระดับการปรับปรุงและพัฒนาไดHจริ ง มี โอกาสท่ีการพัฒนาตZอยอดจะเปaนไปอยZาง เหมาะสมและ                                 
ถูกทิศทาง (กัลยารัตนJ ธีระธนชัยกุล, 2558, น. 138, สุธาสินี โพธิจันทรJ, 2558, น. 93 และ Gupta, 2006, p. 46) 

           ฝXายงานหอสมุด สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดH นํากระบวนการการจัดการ
ความรูH และแนวคิดการบริหารงาน PDCA  มาจัดดําเนินการจัดการความรูHของบุคลากรในองคJกร ทําใหHเกิดแนว
ปฏิบัติเรื่องหมุนเวียนเรียนรูHงานฝXายหอสมุด ผลท่ีไดHรับจากการจัดกิจกรรมทําใหHฝXายงานหอสมุดไดHถZายโอนความรูH
งานระหวZางผูHปฏิบัติงานท้ังฝXายงานบริการสารสนเทศและฝXายงานเทคนิค ทําใหHสามารถรูHงานและปฏิบัติงานแทนกัน
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ไดHตZอมาสํานักจึงเล็งเห็นผลสําเร็จท่ีไดHจึงจัดขยายโครงการการจัดการความรูH ใหHกับฝXายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งานการพัสดุสํานักงาน (ปาจารียJ  ติ้วสิขเรศ. การสื่อสารสZวนบุคคล, 18 กันยายน 2562) และ (มาลิน เสง่ียมกุล.                   
การสื่อสารสZวนบุคคล, 9 กันยายน 2562) 

โดยการรวบรวมองคJความรูHเฉพาะท่ีมีอยูZในองคJกร ซ่ึงกระจัดกระจายอยูZในตัวบุคคลหรือเอกสาร  
มาพัฒนาใหHเปaนระบบ เพ่ือใหHบุคลากรสามารถเขHาถึงความรูHและเกิดประโยชนJในการปฏิบัติงาน  
 
วัตถุประสงคN 

  1. เพ่ือเปaนการจัดการความรูHของบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2. เพ่ือเผยแพรZแนวปฏิบัติท่ีไดHจากการจัดการความรูHของบุคลากรในสํานักใหHแกZหนZวยงานและ 

หนZวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 

  ใชHแนวทางการดําเนินงานท่ีไดHดําเนินการตามหลัก PDCA มาจัดการความรูH (KM)  ในองคJกร
ดําเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูHในการปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรูHเปaนกระบวนการท่ีตนกับเพ่ือน
รZวมงานแบZงปzนความรูH ทักษะและประสบการณJซ่ึงกันและกัน โดยบุคคลมีความสมัครใจท่ีจะใหHบุคคลอ่ืนเขHาถึง
ความรูH ประสบการณJหรือความเช่ียวชาญท่ีตนเองมี หรือเปaนการนําเอาความรูHท่ีมีอยูZในองคJกร มาผZานกระบวนการ
เพ่ือเผยแพรZใหHกับผูHอ่ืนท้ังภายในและภายนอกองคJการ (Zhu, Li & Luo, 2010, p. 509) โดยในข้ันตอนของการ
ปฏิบัติงานไดHนําความรูHท่ีฝzงอยูZในคน (Tacit Knowledge) ประสบการณJ ทักษะ พรสวรรคJ เทคนิค การทํางานท่ี             
สั่งสมมาจนชํานาญมาเขHากระบวนการความรูH 7 ข้ันตอน ไดHแกZ 

            ข้ันตอนท่ี 1 การบZงช้ีความรูH  หนZวยงานตHองสํารวจความรูHท่ีบุคลากรจําเปaนตHองใชHเพ่ือใหH                        
การทํางานบรรลุเป{าหมาย โดยสํารวจวZา เราตHองการความรูHอะไร และท่ีมีอยูZเพียงพอหรือไมZ 

            ข้ันตอนท่ี 2 การสรHางและแสวงหาความรูH เมื่อสํารวจแลHวเห็นวZาความรูHท่ีมีอยูZไมZเพียงพอก็ตHอง
ไปแสวงหามาเพ่ิมเติมใหHไดHครบถHวนสมบูรณJมากท่ีสุด  
                       ข้ันตอนท่ี 3 การจัดการความรูHใหHเปaนระบบ เมื่อไดHความรูHมาเพียงพอแลHว ก็นํามาจัดหมวดหมูZใหH 
ชัดเจน และจัดเก็บไวHในรูปแบบตZาง ๆ ท้ัง เอกสาร หนังสือ เทป วีซีดี เปaนตHน 

           ข้ันตอนท่ี 4 การประมวลและกลั่นกรองความรูH ตHองนําความรูHท่ีจัดเก็บเปaนหมวดหมูZไวHแลHวมา
ทบทวนกลั่นกรอง ใหHมีความทันสมัย 
                       ข้ันตอนท่ี 5 การเขHาถึงความรูH ตHองมีการจัดชZองทางเผยแพรZความรูHทางชZองทางตZางๆ ท่ี
หลากหลาย เพ่ือใหHบุคลากรสามารถเขHาถึงความรูHไดHสะดวก รวดเร็ว และท่ัวถึง 

             ข้ันตอนท่ี 6 การแบZงปzนแลกเปลี่ยนความรูH จัดกิจกรรมใหHบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูH                                
เชZน กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice หรือ Cop.), การสอนงาน (Coaching) และระบบพ่ีเลี้ยง 
(Mentoring) เปaนตHน 

                      ข้ันตอนท่ี 7 การเรียนรูH  กําหนดใหHบุคลากรในองคJกรตHองใชH KM เขHามาชZวยในการทํางานเพ่ือ
ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ โดย อาจกําหนดเปaนนโยบาย จากผูHบริหารขององคJกรจากข้ันตอนดังกลZาว ทางสํานักไดH
ดําเนินงานตามข้ันตอน ดังน้ี 
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P การวางแผน แตZงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ศึกษานโยบาย ขHอกําหนด เกณฑJมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ท่ีเก่ียวขHองกับการจัดการความรูH และเสนอโครงการตZอมหาวิทยาลัย 

D การปฏิบัติ ดําเนินการจัดการความรูตามแนวทาง กพร. 7 ขั้นตอน  

 1. การบKงชี้ความรู 
คณะกรรมการการจัดการความรูHของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชุมคัดเลือกสรุปประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรูH  โดยวางแผนกําหนดประเด็น
ความรูHและเป{าหมายของการจัดการองคJความรูH ดHานการแลกเปลี่ยนเรียนรูHในการ
ปฏิบัติงานและการบริการ โดยใหHบุคลากรดHานบรรณารักษJ ดHานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประชุมรZวมกันกําหนดประเด็นความรูHและเป{าหมายการจัดการความรูH 

 2. การสรางและแสวงหาความรู 
การสอบถามจากผูHรูH  ผูHปฏิบัติ เปaนผูHท่ีมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชHในการบริหาร
จัดการงาน และการสอบถามจากผูHรูH ปราชญJชาวบHาน ท่ีมีความรูHความสามารถ ในการ
เปaนหนังสือมีชีวิต  คณะกรรมการคHนหาแนวปฏิบัติท่ีดี โดยสรุปไดH 2 ประเด็น คือ  
กิจกรรมหมุนเวียนเรียนรูHงาน ฝXายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการงาน เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน และขอซ้ือขอจHางอยZางไรไมZใหHพลาด  ฝXายงานพัสดุ
สํานักงาน 

 3. การจัดการความรูใหเปYนระบบ 
รวบรวมความรูHท่ีไดHรับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูHจัดทําเปaนรายงานผลการแลกเปลี่ยน
เรียนรูHในการปฏิบัติงานและการบริการ ดังน้ี 
    3.1 กิจกรรม หมุนเวียนเรียนรูHงาน ฝXายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการ 
งาน เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน   
    3.2  กิจกรรม ขอซ้ือขอจHางอยZางไรไมZใหHพลาด  เปaนกิจกรรมท่ีชZวยใหHเจHาหนHาท่ี
ผูHปฏิบัติงานท่ัวไป ใชHเปaนแนวทางในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจHาง กZอนสZงใหHเจHาหนHาท่ี
พัสดุของงานบริหารงานท่ัวไปของหนZวยงาน ดําเนินการอยZางถูกตHองเปaนไปตาม พรบ.
การจัดซ้ือจัดจHางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ กระทรวงการคลงั
วZาดHวยการจัดซ้ือจัดจHางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

 4. การประมวลผลกลั่นกรองความรู 
การสรุปองคJความรูHและกลั่นกรององคJความรูHท่ีจะเปaนประโยชนJตZอการทํางานของ
บุคลากรตZอไป ตลอดจนวางแผนการเผยแพรZองคJความรูHดังกลZาว 

 5. การเขาถึงความรู 
การเผยแพรZองคJความรูHใหHกับสํานักวิทยบริการฯ และบุคลากรหนZวยงานอ่ืนใน
มหาวิทยาลัย ราชภัฏภูเก็ต 
    5.1 เผยแพรZผZานทาง แผZนพับ 
    5.2 เผยแพรZผZานชZองทางออนไลนJ เชZน เว็บเพจของสํานักฯ Website (YouTube), 
Facebook 
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 6. การแบKงป̂นแลกเปลี่ยนเรียนรู 
แบZงปzนองคJความรูH ใชHเอกสารเผยแพรZองคJความรูHท่ีเปaนลายลักษณJอักษร (Explicit 
Knowledge) ผZานทางเว็บไซดJ  Facebook, YouTube และ แหลZงเรียนรูH Human 
Library Corner ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต และการจัดทําเปaนคูZมือ สรุปองคJความรูH ดHานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ท้ังน้ีบุคลากร
สามารถนําองคJความรูHดังกลZาวไปใชHในการปฏิบัติงานตZอไป ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรูH
ใหHกับอาจารยJ บุคลากร และนักศึกษาหนZวยงานอ่ืนภายในมหาวิทยาลัย 

 7.การเรียนรู 
บุคลากรในสํานักฯ ตลอดจน อาจารยJ บุคลากร และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนําองคJ
ความรูHจากการจัดการความรูHไปปรับใชHในการปฏิบัติงาน 

C การตรวจสอบ
ประเมินผล 

การติดตามผลการดําเนินงานในแตZละข้ันตอนตามกรอบระยะเวลา และประเมินผลการ
ดําเนินโครงการจากบุคลากรท่ีเขHารZวมการจัดการความรูHและการนําความรูHไปใชHในการ
ปฏิบัติงาน 

A การปรับปรุง นําผลประเมินการดําเนินโครงการมาใชHในการพัฒนางานและวางแผนการจัดการความรูH
ในป�ถัดไป  

 
สรุปผล อภิปรายผล ขอเสนอแนะและการนําไปใชประโยชนN 

สรุปผล 
ผลการดําเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรูHในการปฏิบัติงานไดHแนวปฏิบัติจํานวน  2 แนวปฏิบัติ คือ  
1. แนวปฏิบัติการหมุนเวียนเรียนรูHงานในงานฝXายเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดHมีการสอบถามจากผูHรูH  

ผูHปฏิบัติ ผูHท่ีมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชHในการบริหารจัดการงาน และ การสอบถามจากผูHรูH ปราชญJชาวบHาน 
ท่ีมีความรูH ความสามารถ ในการเปaนหนังสือมีชีวิต  คณะกรรมการคHนหาแนวปฏิบัติท่ีดี  โดยไดHข้ันตอนการ
หมุนเวียนเรียนรูHงานมีข้ันตอน คือ 

1.1 การจัดคูZกลุZมงาน  
1.2 จัดทําคูZมืองาน  
1.3 สอนงาน  
1.4 ปฏิบัติงานจริง  
1.5 ติดตามผล  
1.6 เสนอแนะปรับปรุง  

และเมื่อไดHขHอมูลจากกิจกรรมจึงนํามาจัดทําเปaน แผZนพับ เผยแพรZองคJความรูHใหHกับบุคลากรใน 
ฝXายงานเทคโนโลยีสารสนเทศสํานักวิทยบริการฯ และยังไดHเผยแพรZผZานชZองทางออนไลนJ เชZน เว็บเพจของสํานักฯ  
ยูทูป และเฟซบุ]ก   ใหHบุคลากรสามารถนําองคJความรูHดังกลZาวไปใชHในการปฏิบัติงานตZอไป  
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ภาพท่ี 1 กระบวนการหมุนเวียนเรียนรูHงาน และคูZมือการปฏิบัติงาน 

 
2. แนวปฏิบัติขอซ้ือขอจHางอยZางไรไมZใหHพลาด เปaนกิจกรรมท่ีชZวยใหHเจHาหนHาท่ีผูHปฏิบัติงานท่ัวไป 

ใชHเปaนแนวทางในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจHาง กZอนสZงใหHเจHาหนHาท่ีพัสดุของงานบริหารงานท่ัวไปของหนZวยงาน 
ดําเนินการอยZางถูกตHองเปaนไปตาม พรบ.การจัดซ้ือจัดจHางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ 
กระทรวงการคลังวZาดHวยการจัดซ้ือจัดจHางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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ภาพท่ี 2 การเขียนแบบฟอรJมขอซ้ือขอจHาง 
 

           ผลการประเมินความพึงพอใจจากผูHเขHารZวมโครงการ 32 คน คิดเปaนรHอยละ 82.50 ผลความพึง
พอใจจากกิจกรรมโดยภาพรวมอยูZในระดับดี (4.35) เมื่อจําแนกเปaนกิจกรรมหมุนเวียนเรียนรูHงานฝXายเทคโนโลยี
สารสนเทศมีคZาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมอยูZในระดับดี (4.00) เมื่อจําแนกเปaนรายดHาน พบวZา ดHานความรูHกZอนการ
เขHารZวมโครงการอยูZในระดับพอใชH (3.30) ดHานความรูHหลังการเขHารZวมโครงการอยูZในระดับดี (4.26) และดHานความรูH
ท่ีไดHรับนําไปประยุกตJใชHในการทํางานไดHจริงอยูZในระดับดี  (4.26) และกิจกรรมหมุนเวียนเรียนรูHงาน ฝXายเทคโนโลยี
สารสนเทศมีคZาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมอยูZในระดับดี (4.00) เมื่อจําแนกเปaนรายดHาน พบวZา ดHานความรูHกZอน                  
การเขHารZวมโครงการอยูZในระดับพอใชH (3.26) ดHานความรูHหลังการเขHารZวมโครงการอยูZในระดับดี (4.26) และ                   
ดHานความรูHท่ีไดHรับนําไปประยุกตJใชHในการทํางานไดHจริงอยูZในระดับดี  (4.11) (ธันยJชนก จรัสจินดา. การสื่อสารสZวน
บุคคล, 16 กันยายน 2562) 
 ผลการสัมภาษณJและติดตามการนําแนวปฏิบัติไปใชH พบวZา บุคลากรฝXายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศของสํานักไดHนําแนวปฏิบัติหมุนเวียนเรียนรูHงานฝXายเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชHในการปฏิบัติงาน        
สZวนแนวปฏิบัติขอซ้ือขอจHางอยZางไรไมZใหHพลาด บุคลากรไดHนําไปใชHลดความผิดพลาดในการเขHาใชHระบบจัดซ้ือจัดจHาง
ของสํานักงบประมาณ   
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           ผลการเผยแพรZแนวปฏิบัติ ผZานแผZนพับและชZองทางออนไลนJ พบวZา ทางสํานักไดHนําแผZนพับแนว
ปฏิบัติท้ัง 2 แนวปฏิบัติ เผยแพรZในสZวนประชาสัมพันธJประตูทางเขHาหอสมุด เผยแพรZในกิจกรรม Book Mobile 
ภายในมหาวิทยาลัย และเผยแพรZในกิจกรรมการนําเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรูHในการปฏิบัติงานตZอผูHบริหาร
มหาวิทยาลัย และทางเว็บไซตJ  พบวZา มีการเขHาชมเว็บไซตJการจัดการความรูHของสํานัก ในสZวนของแนวปฏิบัติ
หมุนเวียนเรียนรูHงานฝXายเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 80 ครั้ง และแนวปฏิบัติขอซ้ือขอจHางอยZางไรไมZใหHพลาด 
จํานวน 82 ครั้ง  
  อภิปรายผล  

                         1. การจัดการความรูHของบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดHจัดแลกเปลี่ยน
องคJความรูHในองคJกร การแลกเปลี่ยนเรียนรูHในการปฏิบัติงาน โดยใชHกระบวนการ PDCA มาจัดองคJความรูH ดําเนินการ
จัดการความรูHตามแนวทาง กพร. 7 ข้ันตอน  เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูH  ไดHจํานวนแนวปฏิบัติ         
2  แนวปฏิบัติ คือ 

1.1  หมุนเวียนเรียนรูHงานฝXายเทคโนโลยีสารสนเทศ  
1.2  ขอซ้ือขอจHางอยZางไรไมZใหHพลาด  

จากกิจกรรมท่ีไดHจัดข้ึนมีผลการประเมินความพึงพอใจผูHเขHารZวมโครงการมีคZาเฉลี่ยอยูZในระดับดี  
จากการติดตามการนําแนวปฏิบัติไปใชH บุคลากรฝXายงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักไดHนําแนวปฏิบัติหมุนเวียน
เรียนรูHงานฝXายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการงานเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน ไปใชHในการถZายโอน
ความรูHงานใหHกับผูHรZวมงาน สามารถเรียนรูHงานของแตZและสZวนงานไดHและหากเมื่อบุคลากรในสZวนงานใดลาปXวยหรือ
ลากิจ หรือมีเหตุจําเปaนท่ีไมZสามารถปฏิบัติหนHาท่ีไดH บุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยูZ สามารถปฏิบัติงานแทนกันไดH ลดความ
ลZาชHาและปฏิบัติงานไดHอยZางตZอเน่ือง (ทัยกิจ แซZเ จ๋ีย.  การสื่อสารสZวนบุคคล, 11 กันยายน 2562)  และ                    
(ภูมิสถิต เมตตาจิตร.  การสื่อสารสZวนบุคคล, 3 ตุลาคม 2562)  สZวนแนวปฏิบัติขอซ้ือขอจHางอยZางไรไมZใหHพลาด 
บุคลากรไดHนําแนวปฏิบัติไปใชH ทําใหHลดความผิดพลาดในการเขHาใชHระบบจัดซ้ือจัดจHางของสํานักงบประมาณ ซ่ึงกZอน
หนHาจะมีแนวปฏิบัติ บุคลากรมักจะเกิดขHอผิดพลาดในการกรอกขHอมูลในระบบการจัดซ้ือจัดจHางในอัตราท่ีสูงมาก 
เมื่อไดHนําแนวปฏิบัติจากกิจกรรมไปใชH อัตราความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนนHอยลงอยZางมาก (สุนิษา เพชรจันทรJ.                         
การสื่อสารสZวนบุคคล, 11 กันยายน 2562)  และ (ปราณี ปุตตสะ.  การสื่อสารสZวนบุคคล, 11 กันยายน 2562) 

2.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดHเผยแพรZแนวปฏิบัติท่ีไดHจากการจัดการความรูH 
ของบุคลากรในสํานักใหHแกZหนZวยงานและหนZวยงานภายในมหาวิทยาลัย และเผยแพรZความรูHจากแนวปฏิบัติผZาน
แผZนพับ  ณ ประชาสัมพันธJของหอสมุด เผยแพรZผZานโครงการ Book Mobile ของหอสมุด และชZองทางออนไลนJ 
จากจํานวนการเขHาชมเว็บไซตJการจัดการความรูHของสํานัก มีผูHเขHาชมแนวปฏิบัติหมุนเวียนเรียนรูHงานฝXายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแนวปฏิบัติขอซ้ือขอจHางอยZางไรไมZใหHพลาด โดยเฉลี่ยรวม 81 ครั้ง นอกจากน้ียังมีหนZวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย คือ สํานักงานอธิการบดี ไดHขอนําแนวปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจHางไปใชHตZอภายในหนZวยงาน                                 
(สุนิษา เพชรจันทรJ.  การสื่อสารสZวนบุคคล, 11 กันยายน 2562)  และ (ปราณี ปุตตสะ. การสื่อสารสZวนบุคคล,             
11 กันยายน 2562)             
  ขอเสนอแนะ 

 ควรมีการนํากิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูHในการปฏิบัติงาน ไปปฏิบัติใชHในฝXายงานอ่ืนๆ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน และการตZอเน่ืองของการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคJกร 
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e-SMART ISO : Document Control System 
 

ชลนรี กล+อมใจ, อังคณา แซ+เจี่ย 
 

หน+วยแผน งานยุทธศาสตร>และพัฒนาองค>กร หอสมุดแห+งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร>  
chonaree@tu.ac.th 

 angkanas@staff.tu.ac.th 
 

บทคัดย+อ  
           หอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG ไดIรับการรับรองการบริหารคุณภาพมาตรฐาน 
ISO9001:2015 ภายใตIการบริหารคุณภาพ กระบวนงานตDางๆ ไดIรับการควบคุมการดําเนินงานดIวยคูDมือการ
ปฏิบัติงานของกระบวนงาน ซ่ึงในระยะแรกเอกสารท่ีอยูDในระบบบริหารคุณภาพถูกจัดทําในรูปแบบฉบับพิมพG และ
เมื่อดําเนินงานไประยะหน่ึง พบวDาสาเหตุของการเกิดป[ญหาความไมDสอดคลIองของการปฏิบัติงาน และการใชIขIอมูล
อยDางไมDมีประสิทธิผลของบุคลากร ลIวนเกิดจากความผิดพลาดของผูIปฏิบัติงาน (Human Error) ดIวยเหตุน้ีจึงมีการ
ปรับใชIระบบการบริหารเอกสารแบบไรIกระดาษ e-SMART ISO เพ่ือลดป[ญหาความผิดพลาดของผูIปฏิบัติงาน 
รวมถึงทําใหIบุคลากรสามารถใชIขIอมูลของคูDมือการปฏิบัติงานในระบบบริหารคุณภาพไดIอยDางมีประสิทธิผล 
นอกจากน้ีชDวยลดปริมาณการใชIกระดาษ พรIอมท้ังสนับสนุนการดําเนินงานภายใตIนโยบายหIองสมุดสีเขียว และ
นโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีมีเปeาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ดIวย
ระยะเวลาการใชIระบบบริหารเอกสาร e-SMART ISO กวDา 8 เดือน พบวDาสามารถลดการเกิดป[ญหาการปฏิบัติงาน
ไมDสอดคลIอง ซ่ึงพิจารณาไดIจากจํานวนเอกสารใบขอใหIมีการปฏิบัติการแกIไขและปรับปรุง (Corrective Action 
Request : CAR) ลดระยะเวลารอคอยในข้ันตอนตDางๆ ของการควบคุมขIอมูลและเอกสาร รวมถึงเพ่ิมความสะดวก
ใหIแกDบุคลากรในการดําเนินการจัดทําเอกสารใหมD แกIไข ยกเลิก ทบทวนเอกสาร และการเขIาถึงขIอมูลไดIทุกท่ี             
ทุกเวลาผDานระบบ e-SMART ISO ซ่ึงเปmนระบบการบริหารเอกสารแบบออนไลนG 

 
คําสําคัญ: ระบบบริหารเอกสาร, e-SMART ISO, การควบคุมเอกสาร, เอกสาร ISO 

 
ABSTRACT  
 Thammasat University Library certified Quality Management ISO9001:2015. There 
are various procedures in document control system. In the beginning documents in the quality 
management system were produced in print form. When operating for a while found that the cause 
of inconsistency in the operation and ineffective use of information by personnel. All caused by 
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human error. For this reason, paperless document management systems are used to reduce “e-
SMART ISO”. As well as allowing personnel to use the information of the operation manual in the 
quality management system effectively. In addition, it helps to reduce paper usage. Along with 
supporting operations under the green library policy and the policy of the university that has 
Sustainable Development Goals (SDGs). With the use of the e-SMART ISO document management 
system for more than 8 months, we found that it can reduce inconsistency in operations which 
can be considered from the number of documents for the Corrective Action Request (CAR), 
reducing waiting times in various procedures of data and document control. As well as increasing 
the convenience for personnel in the process of creating new documents, editing, canceling, 
reviewing documents and accessing information anywhere. Every time through the system e-SMART 
ISO, an online document management system. 

 
Keyword: Document Control, e-SMART ISO , ISO Document 

 
บทนํา 
 หอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG เปmนหนDวยบริการอยูDภายใตIสังกัดสํานักงานอธิการบดี                  
มีภารกิจหลักคือการสนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยมุDงเนIนการใหIบริการสารสนเทศ
แกDนักศึกษา อาจารยG และบุคลากรเปmนสําคัญ ตลอดระยะเวลาการใหIบริการท่ีกIาวเขIาสูDปvท่ี 84 หอสมุดฯ ยังคง
มุDงมั่นท่ีจะพัฒนา และจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีครอบคลุมหลักสูตรการเรียนการสอน และตอบสนองความ
ตIองการของผูIรับบริการ การพัฒนานวัตกรรมบริการท่ีสอดรับกับพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการบริหาร
จัดการอาคารสถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวกอยDางตDอเน่ือง โดยมีเปeาหมายหลักคือการยกระดับบริการใหIดี และ
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 ปv 2560 หอสมุดฯ ไดIรับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001:2015 และอยูD
ระหวDางการขอการรับรองการจัดการดIานสิ่งแวดลIอมมาตรฐาน ISO14001:2015 ท้ังน้ีเพ่ือใหIการดําเนินงานเปmนไป
ตามกลไกของระบบอยDางตDอเน่ือง จึงมีการจัดทําคูDมือการปฏิบัติงานในกระบวนงานตDางๆ ของหอสมุดฯ ซ่ึงใน
ระยะแรกของการใชIระบบบริหารคุณภาพ หอสมุดฯ จัดทําคูDมือการปฏิบัติงานในรูปแบบฉบับพิมพGเปmนหลัก และ
เผยแพรDเอกสารในรูปแบบดิจิทัลไฟลGผDานระบบเครือขDายภายในของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG ซ่ึงมีผูIควบคุมเอกสาร 
(Document Control Center : DCC) เปmนผูIรับคํารIองขอจัดทําเอกสารใหมD แกIไข ยกเลิก ทําสําเนา และแจกจDาย
แกDหนDวยงานท่ีเก่ียวขIองท้ังหมด 
 ดIวยระบบการบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2015 กําหนดใหIมีการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายใน เพ่ือติดตาม ประเมินประสิทธิผลของการใชIระบบการบริหารคุณภาพอยDางนIอยปvละ 1 ครั้ง ซ่ึงผลการตรวจ
ติดตามทุกครั้งน้ัน กระบวนงานการควบคุมเอกสารและขIอมูลจะพบการปฏิบัติงานไมDสอดคลIองดIวยสาเหตุท่ีคลIาย
เดิม หรือแตกตDางกันออกไป เชDน ไมDมีการข้ึนทะเบียนเอกสาร (Master List) เอกสารแจกจDายท่ีอยูDในหนDวยงานอ่ืน
ไมDเปmนป[จจุบัน เน่ืองจากความลDาชIาของข้ันตอนการทําสําเนา และแจกจDายเอกสาร เปmนตIน ซ่ึงสาเหตุของป[ญหาเกิด
จากความผิดพลาดของผูIปฏิบัติงาน (Human Error) อีกท้ังเมื่อไดIรับฟ[งป[ญหาจากบุคลากรท่ีเก่ียวขIอง พบวDาข้ันตอน
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การดําเนินการเอกสารในรูปแบบฉบับพิมพG และดิจิทัลไฟลGไมDมีประสิทธิภาพเทDาท่ีควร สDงผลทําใหIการใชIขIอมูลไมD
เกิดประสิทธิผล นอกจากน้ีจากการเก็บขIอมูลปริมาณการใชIกระดาษในระบบบริหารคุณภาพเปmนระยะเวลา 1 ปv 
พบวDามีปริมาณสูงถึง 24,111 ใบ  
 ดังน้ันเพ่ือแกIไขป[ญหาท่ีกลDาวมาขIางตIน รวมถึงลดปริมาณการใชIกระดาษ พรIอมท้ังสนับสนุน
การดําเนินงานภายใตIนโยบายหIองสมุดสีเขียว และนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีมีเปeาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable Development Goals – SDGs) หอสมุดฯ จึงมีนโยบายในการจัดหาระบบบริหารจัดการเอกสารใน
ระบบบริหารคุณภาพ โดยมุDงศึกษาการใชIระบบการบริหารเอกสารแบบไรIกระดาษ e-SMART ISO พรIอมท้ังสํารวจ
ความพึงพอใจของบุคลากรหอสมุดฯ ตDอการใชIระบบดังกลDาวดIวย 
 
วัตถุประสงค> 
 เพ่ือศึกษาการใชIระบบ e-SMART ISO ชDวยสรIางความสะดวกในการทํางานใหIแกDผูIปฏิบัติงานใน
ระบบเอกสารบริหารคุณภาพของหอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 ระยะท่ี 1 : ศึกษาป[ญหาและสาเหตุท่ีแทIจริงของการเกิดป[ญหา 
 ดIวยหอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรGไดIรับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน  
ISO9001:2015 ซ่ึงภายใตIการดําเนินงานอยDางเปmนมาตรฐานน้ัน จําเปmนตIองมีคูDมือการปฏิบัติงานในแตDละหนDวยงาน
ตDางๆ ท้ังน้ีเอกสารตDางๆ ถูกจัดเก็บ ดําเนินการ และแจกจDายดIวยศูนยGควบคุมขIอมูลและเอกสาร (Document  
Control Center : DCC) ในระยะแรกจัดทําคูDมือปฏิบัติงานกระบวนงานตDางๆ ดIวยเอกสารฉบับพิมพG ซ่ึงพบป[ญหา 
ตDางๆ ดังน้ี 
 1. ความผิดพลาดในการดําเนินงานอันเกิดจากผูIปฏิบัติงาน (Human Error) 

1.1 การละเลยตDอการจัดทําบัญชีรายการเอกสาร (Master List) ซ่ึงเปmนเอกสารท่ีใชIสําหรับ 
อัพเดทรายการเอกสารท่ีอยูDในระบบ พรIอมช้ีบDงสถานะของเอกสาร เพ่ือใหIงDายตDอการคIนหา 
      1.2 การทําสําเนาและแจกจDายเอกสาร กลDาวคือ เมื่อ DCC ไดIรับเอกสารจากผูIรับผิดชอบแตD
ละกระบวนงาน จะตIองทําสําเนาพรIอมท้ังประทับตราหนDวยงานทุกหนIาของเอกสาร และดําเนินการแจกจDายแกD
หนDวยงาน ซ่ึงมีท้ังศูนยGทDาพระจันทรG และรังสิต ซ่ึงจํานวนข้ันตอนการดําเนินงานท่ีมาก ทําใหIเกิดความลDาชIาในการ
แจกจDาย และไมDสะดวกตDอท้ังผูIปฏิบัติงาน และหนDวยงานอ่ืนๆ 
 2. ระยะเวลารอคอยในข้ันตอนการดําเนินงานการควบคุมเอกสารและขIอมูล (Document and 
Information Control)  
 กลDาวคือเอกสารแตDละชุดไดIรับการทบทวน และอนุมัติเอกสารดIวยผูIมีอํานาจตามประเภทของ
เอกสารท่ีระบุไวIในคูDมือการปฏิบัติการเอกสารและขIอมูล ซ่ึงหากผูIมีอํานาจในการลงนามทบทวน อนุมัติเอกสารติด
ประชุม หรือติดราชการท้ังภายในประเทศและตDางประเทศ จะทําใหIเกิดระยะเวลารอคอย สDงผลทําใหIเอกสารไมDไดI
รับการอนุมัติ และบังคับใชIตามกรอบเวลาท่ีควรจะเปmน ทําใหIไมDสอดคลIองกับการปฏิบัติงานจริง 
 3. ปริมาณกระดาษท่ีไหลเวียนในระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015  
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 จากการเก็บสถิติการใชIทําสําเนาเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ ตั้งแตDเดือนตุลาคม 2560 ถึง 
ตุลาคม 2561 พบวDาใชIกระดาษไปประมาณ 24,111 ใบ ซ่ึงสDงผลตDอการใชIทรัพยากรทางธรรมชาติ และงบประมาณ
ในการบริหารงาน 
 4. ความยากของการใชIงานขIอมูลและเอกสารออนไลนG 
 นอกจากการเก็บขIอมูลและเอกสารคูDมือการปฏิบัติงานของกระบวนงานตDางๆ ในรูปแบบเอกสาร
แลIว หอสมุดฯ มีการกําหนดใหIจัดเก็บและเผยแพรDขIอมูลและเอกสารผDานทางออนไลนG โดยหอสมุดฯ ไดIประยุกตG
การจัดเก็บเอกสารในระบบบริหารคุณภาพในระบบการประชุมไรIกระดาษของมหาวิทยาลัย ซ่ึงจากการรับขIอ
รIองเรียนของผูIปฏิบัติงานของแตDละกระบวนงาน พบวDา ระบบดังกลDาวมีรูปแบบท่ีไมDสอดคลIองกับการปฏิบัติงานจริง 
เชDน ไมDทราบวDาเอกสารฉบับใดเปmนฉบับลDาสุด ระบบใสDไดIเพียงรหัสเอกสาร ซ่ึงผูIปฏิบัติงานไมDทราบวDารหัสน้ันคือ
เอกสารช่ือวDาอะไร นอกจากน้ีดIวยจํานวนรายการเอกสารมีปริมาณมาก ทําใหIเกิดความไมDสะดวกในการใชIงาน 
 ระยะท่ี 2 : ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขIอง 
 ดIวยความกIาวหนIาของเทคโนโลยี ประกอบกับความเขIาใจอยDางถDองแทIในเรื่องขIอมูลและเอกสาร
ของระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 จึงมีบริษัทผูIพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอยูDจํานวนหน่ึง ซ่ึงหอสมุด
แหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรGไดIพิจารณาแลIว เห็นวDาระบบบริหารจัดการ e-SMART ISO เปmนระบบท่ีถูกพัฒนาข้ึน
เพ่ือรองรับการจัดการเอกสารตามระบบบริหารคุณภาพ โดยมีฟ[งกGชันและ Flow การไหลของเอกสารท่ีสอดคลIอง
กับแนวปฏิบัติ เพ่ือใชIบริหารจัดการเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ ดังน้ันจึงเริ่มศึกษาระบบดIวยการอบรมการใชI
ระบบโดยวิทยากรของบริษัท กระท่ังการกําหนดเสIนทางเอกสาร นําเอกสารเขIาระบบ และเริ่มใชIอยDางเปmนทางการ 

 
 
ภาพท่ี 1  แสดงข้ันตอนการดําเนินงานดIานเอกสารในระบบบริหารคุณภาพกDอนและหลังการใชIระบบบริหารเอกสาร  
           e-SMART ISO 
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สรุปผล อภิปรายผล ข�อเสนอแนะ และการนําไปใช�ประโยชน> 
 สรุปผล 
 จากการใชIระบบบริหารจัดการเอกสาร e-SMART ISO พบวDาสามารถชDวยลดความผิดพลาดจาก
การปฏิบัติงานของผูIปฏิบัติงาน ลดระยะเวลารอคอยการทบทวนและอนุมัติเอกสารของผูIมีอํานาจ ซ่ึงสามารถ
ทบทวน และอนุมัติเอกสารไดIทุกท่ี ทุกเวลา อีกท้ังชDวยลดปริมาณการใชIกระดาษ กลDาวคือ จากเดิมท่ีมีปริมาณการ
ใชIกระดาษประมาณ 24,111 ใบตDอปv หลังจากการใชIระบบดังกลDาว ปริมาณการใชIกระดาษในกระบวนการควบคุม
เอกสารและขIอมูลเหลือ 0 ใบ นอกจากน้ีบุคลากรสามารถเขIาถึงเอกสารไดIอยDางงDายดIวยรหัสเอกสารหรือช่ือเอกสาร 
และท่ีเมนูเอกสารบังคับใชIจะแสดงเพียงเอกสารฉบับลDาสุด ซ่ึงแกIป[ญหาการเขIาถึงเอกสารออนไลนGรูปแบบเกDา และ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการเขIาถึงเอกสารไดIเปmนอยDางดี 
 อยDางไรก็ตามจากการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรหอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรGใน
การใชIระบบจัดการเอกสาร e-SMART ISO ดIวยจํานวนผูIตอบแบบสอบถาม 60 คน จาก 138 คน พบวDามีระดับ
ความพึงพอใจในระบบดังกลDาวอยูDในระดับพึงพอใจถึงพึงพอใจมาก ท้ังน้ีมีประเด็นท่ีตIองนํามาปรับปรุงในเรื่องการ
แจIงเตือนเอกสารบังคับใชIใหมDผDานอีเมล ซ่ึงอยูDระหวDางการพิจารณาการคงอยูDพรIอมบอกเหตุผลหรือยกเลิก 
 อภิปรายผล 
 ดIวยการใชIเทคโนโลยีเปmนตัวชDวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานในการควบคุมเอกสารและ
ขI อมู ล ในร ะบบบริ ห า ร คุณภาพ ISO9001 : 2015  สD งผ ล ใหI ผูI ปฏิ บั ติ ง านและ บุคลากรหอสมุ ดแหD ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG สามารถเขIาถึงเอกสารไดIอยDางสะดวก เขIาถึงไดIทุกท่ีทุกเวลา ทําใหIขIอมูลในคูDมือการ
ปฏิบัติงานถูกนําไปใชIไดIอยDางครอบคลุม และท่ัวถึง เพ่ิมความเปmนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และลดขIอผิดพลาด
จากการปฏิบัติงาน 
 จากการใชIงานระบบ e-SMART ISO ท่ีผDานมา การท่ีผูIปฏิบัติงานสามารถเรียนรูI และเขIาใจการ
ทํางานของระบบไดIอยDางรวดเร็ว เน่ืองมาจากระบบ e-SMART ISO ถูกพัฒนาข้ึนมาใหIสอดคลIองกับหลักการ และ
กลไกของระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2015 ซ่ึงบริษัทผูIพัฒนาระบบดังกลDาวไดIรับการรับรองมาตรฐาน
ดังกลDาวดIวยเชDนกัน ซ่ึงแสดงใหIเห็นวDาบริษัทเขIาใจการดําเนินงานภายใตIการบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน 
ISO9001:2015  
 ดIวยระบบ e-SMART ISO มีฟ[งกGชันการทํางานหลายมิติท่ีทําใหIการควบคุมเอกสารและขIอมูล
เปmนไปอยDางราบรื่น เปmนระบบแลIว ในมิติของผูIใชIงานระบบก็สามารถเขIาถึงเอกสารไดIตามสิทธ์ิอยDางสะดวกทุกท่ี     
ทุกเวลา นอกจากน้ีผูIปฏิบัติงานสามารถกําหนด Flow การไหลของเอกสารใหIผDานการอนุมัติตามกระบวนการ
ควบคุมเอกสาร ซ่ึงผูIอนุมัติเอกสารสามารถเขIาถึง พิจารณา และอนุมัติเอกสารไดIทุกท่ีทุกเวลา ลดระยะเวลารอคอย
กรณีใชIเอกสารในรูปแบบฉบับพิมพGท่ีตIองรอใหIผูIบริหารเขIามาเซ็นตGอนุมัติเอกสาร ในสDวนการแจกจDายเอกสารผDาน
ระบบออนไลนG ชDวยลดเวลาการสDงเอกสาร หรือเดินแจกจDายเอกสาร และสามารถแกIไขป[ญหาการสูญหายของ
เอกสารท้ังระหวDางการแจกจDาย หรือการจัดเก็บเอกสารไวIในหนDวยงานดIวย นอกจากน้ี e-SMART ISO มีระบบการ
แจIงเตือนเมื่อมีเอกสารท่ีเก่ียวขIองไดIรับการปรับปรุงในระบบดIวย ท้ังน้ีเพ่ือสรIางความตระหนักใหIแกDบุคลากรทราบ
ถึงเอกสารฉบับใหมDท่ีไดIมีการบังคับใชIอยDางเปmนทางการ 
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 ข�อเสนอแนะ 
 จากการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรหอสมุดท่ีมีตDอระบบ e-SMART ISO พบวDาผูIใชIงาน
ระบบมองวDาระบบการแจIงเตือนเอกสารบังคับใชIใหมDผDานทางอีเมลจะทําใหIพ้ืนท่ีในอีเมลลดนIอยลง และเต็มในท่ีสุด 
ดIวยเหตุน้ีผูIดูแลระบบตIองสรIางความตระหนัก และความเขIาใจถึงความสําคัญของการสDงอีเมลแจIงเตือนถึงเอกสาร
บังคับใชIใหมDใหIแกDบุคลากรทราบถึงประโยชนG ท้ังน้ีในแตDละ Module ของระบบ e-SMART ISO เปmนฟ[งกGชันการ
ทํางานท่ีมีวัตถุประสงคGในการใชIงานแตกตDางกัน Module : Document Control เปmนการบริหารจัดการเอกสารใน
ระบบบริหารคุณภาพ ซ่ึงทางหอสมุดฯ ไดIใชIงานครบทุกประโยชนGการใชIงานแลIว ดIวยเหตุน้ีในระยะตDอไปผูIดูแล
ระบบจะศึกษาฟ[งกGชันการใชIงานของ Module : Document Record ของระบบ e-SMART ISO เอ้ือประโยชนGตDอ
การจัดเก็บเอกสารราชการอ่ืนๆ รDวมดIวย  
 การนําไปใช�ประโยชน> 
 ประโยชน>ต+อผู�รับบริการ 
 1.ผูIรับบริการหIองสมุดไดIรับบริการท่ีมีมาตรฐานจากหอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG 
ประโยชนGตDอผูIปฏิบัติงาน 
 2. ลดความผิดพลาด และเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการควบคุมเอกสารและขIอมูล 

ภาพท่ี2 หนIา Interface ของระบบ e-SMART ISO 

ภาพท่ี 3 หนIาจอแสดงการขอแกIไข ยกเลิก ทบทวนเอกสาร 
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 3. ผูIปฏิบัติงานสามารถเขIาถึง และใชIขIอมูลในเอกสารไดIอยDางสะดวก รวดเร็ว 
 ประโยชน>ต+อหอสมุดแห+งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร> 
  เพ่ิมระดับความพึงพอใจของผูIรับบริการดIวยการบริการท่ีเปmนมาตรฐาน 
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การบริหารจัดการ: สํานักงานไร�กระดาษ 
 

Management: Paperless Office 
 

ฐิติรัชทน( ป*กกะทานัง 
 

ภารกิจด�านสารบรรณ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก5น  
ptitir@kku.ac.th 

 

บทคัดย5อ  
         ภารกิจสารบรรณ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกGน เปIนงานท่ีเก่ียวขJองกับหนังสือ เอกสาร
ทางราชการ สิ่งพิมพM ท่ีมีเขJาออก ทุกวัน  เอกสารหรือสิงพิมพMเหลGาน้ันไดJมีการทําสําเนาเพ่ือสGงตGอหรือแจJงเวียนใหJ
รับทราบภายในสํานักหอสมุด เมื่อรับทราบแลJวก็ท้ิงไป บางเรื่องก็จัดเก็บเขJาแฟRมเพ่ือเปIนขJอมูลในการนําไปใชJตGอ ใน
แตGละ วัน ก็จะมีกระดาษในปริมาณ ท่ีมาก ภาร กิจสารบรรณ จึง ไดJ นํ า  Google Drive, Google Team,            
Google Sheets,  Google Docs มาประยุกตMใชJในการปฏิบัติงาน สอดคลJองกับการเปIนหJองสมุดสีเขียวท่ีเปIนหน่ึง
ในยุทธศาสตรMท่ีสําคัญของสํานักหอสมุด  
     
คําสําคัญ: การบรหิารจัดการ, สาํนักงานไรJกระดาษ, สํานักงานอิเล็กทรอนิกสM, การใชJงาน Google drive :  

               สํานักงานหJองสมุด 
 

ABSTRACT  
        Correspondence work of Khon Kaen University Library relates to books, 
government documents, publications that are issued daily. These documents or publications have 
been copied and forwarded to inform librarians and library officers. Some files are stored in the 
archives for further use, but some are thrown away. Therefore, a large amount of papers is wasted 
every day. Thus, the Library correspondence work has introduced Google Drive to help managing 
the documents and reducing the paper used as one of the Green Library strategies. 

 
Keyword: Management, Paperless Office, E-Office, Google Drive Usage, Library office 
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บทนํา 
 ภารกิจสารบรรณ งานบริหารและอํานวยการ สํานักหอสมุด เปIนภารกิจท่ีมีหนJาท่ีเก่ียวกับการ

รับเขJา-และสGงออก จัดเก็บเอกสาร หนังสือทางราชการของสํานักหอสมุดท้ังหมด ซ่ึงในวันหน่ึงๆมีหนังสือเขJา ออกใน
ปริมาณท่ีมากและหลากหลายประเภทท้ังจากหนGวยงานภายในและหนGวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย การจัดเก็บ
เอกสารจึงมีความสําคัญ หนังสือราชการท่ีเขJาออกบางเรื่องมีความสําคัญตJองจัดเก็บท้ังตJนฉบับ และการสGงถึง
เจJาของเรื่องหรือผูJรับผิดชอบ อาจจะตJองทําฉบับสําเนาสGงถึงผูJรับผิดชอบ ในแตGละเรื่องอาจจะมีการจัดเก็บเอกสาร
และสGงเอกสารมากกวGาหน่ึงชุด ทําใหJเกิดความเสียเวลาในกระบวนการดําเนินงานท่ีตJองนําตJนฉบับมาทําสําเนาและ
สGงถึงผูJเก่ียวขJอง  และสิ้นเปลืองกระดาษ นอกจากน้ียังสิ้นเปลืองเน้ือท่ีในการจัดเก็บเอกสาร และปkญหาหน่ึงท่ี
ตามมาก็คือการคJนคืนตJนเรื่องท่ีจัดเก็บในกรณีท่ีผูJรับผิดชอบทําสําเนาเรื่องสูญหาย และกรณีท่ีผูJบริหารตJองการ                  
ตJนเรื่องเพ่ืออJางอิงเอกสารท่ีสําคัญ ทําใหJการคJนคืนเอกสารตJนฉบับเปIนไปดJวยความยากลําบาก เน่ืองจากมีจํานวน
มาก ทําใหJยิ่งเสียเวลาในการดําเนินงาน และเอกสารบางครั้งไมGทันตGอความตJองการใชJงานใหJกับผูJบริหาร ซ่ึงท่ีผGาน
มาภารกิจสารบรรณไดJมีการปรับปรุงกระบวนการดําเนินการในระยะแรกไดJปรับการทําสําเนาเอกสารใหJผูJเก่ียวขJอง
โดยการนําตJนเรื่องมาสแกนแลJวเวียนแจJงผGานจดหมายอิเล็กทรอนิกสM  (E-Mail)   จะชGวยแกJปkญหาการหลงลืม
เอกสารของผูJเก่ียวขJองไดJในระดับหน่ึง แตGยังติดปkญหาการคJนคืนตJนเรื่อง ในระยะท่ีสองจึงไดJนําเอา  Google Drive 
ท่ีเปIนบริการจาก Google มาประยุกตMใชJในการจัดเก็บเอกสารและคJนคืนเอกสาร โดยการนําไฟลMฝากไวJในพ้ืนท่ี
จัดเก็บในระบบคลาวดMและการทําสํารองขJอมูลใหJเกิดความปลอดภัย ทําใหJสามารถใชJไฟลMเหลGาน้ันไดJในทุกท่ีทุกเวลา 
ทําใหJสืบคJนขJอมูลไดJอยGางรวดเร็ว สามารถลดการใชJกระดาษและพ้ืนท่ีในการจัดเก็บหนังสือ ปRองกันหนังสือสูญหาย
ระหวGางดําเนินการ  
 
วัตถุประสงค( 

1. เพ่ือปรับกระบวนการทํางานใหJเปIนระบบและสามารถนําเทคโนโลยีมาใชJในการปฏบัิติงาน 
 เอกสาร 

2. เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บขJอมูลสามารถคJนคืนเรื่อง 
ไดJอยGางสะดวก รวดเร็ว 

3. เพ่ือลดการใชJพ้ืนท่ีในการจัดเก็บเอกสาร 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 

1. แยกประเภทของเอกสาร หนังสือตGาง ๆ ท้ังรับเขJา และสGงออก ตลอดจนประกาศ คําสั่ง  
ระเบียบตGาง ๆ หนังสือ “ลับ”  

2. ดําเนินการสแกนเอกสารท้ังหนังสือรับ หนังสือสGง  
3. จัดเก็บเปIนไฟลMตามเลขหนังสือรับ และหนังสือสGง โดยตั้งกลGองเก็บเอกสาร (Folder) และ 

จัดเก็บในแตGละเดือน 
4. อัปโหลดข้ึนไวJใน Google Drive 
5. แชรMใหJกับบุคลากรท่ีเก่ียวขJอง  
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สรุปผล อภิปรายผล ข�อเสนอแนะ และการนําไปใช�ประโยชน( 
 สรุปผล 

 ในการนําระบบ e-Document มาใชJในการปฏิบัติงานน้ันจะชGวยลดการใชJทรัพยากรสํานักงาน 
และชGวยลดเวลาในการติดตGอสื่อสารระหวGางหนGวยงาน สิ่งท่ีเดGนชัดของการดําเนินงานจัดเก็บเอกสารในรูปแบบไฟลM
อิเล็กทรอนิกสM ทําใหJงานภายในของหนGวยงานรวดเร็วข้ึน การสGงเอกสารระหวGางกันรวดเร็ว แมJการสGงขJามคณะ 
สํานัก สถาบัน ก็จะไปไดJทันที สGงผลในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานโดยรวมของหนGวยงานลดเวลาอยGางชัดเจน 
การจัดการเอกสารดีข้ึน จะมีการจัดหมวดหมูGและเรียกใชJเอกสารยJอนหลังไดJงGายข้ึน ระบบการคJนหาเอกสารจะทํา
ใหJเขJาถึงเอกสารในรายละเอียดไดJมากข้ึน สิ่งสําคัญอยGางมากคือ การลดกระดาษ การลดพ้ืนท่ีการเก็บเอกสาร                 
หากลดการใชJกระดาษ ยGอมหมายถึงการลดคGาใชJจGายของหนGวยงานลงไปไดJมาก 

เปรียบเทียบสถิติการใชJกระดาษในการพิมพMจดหมายราชการตGาง ๆ กGอนการนําระบบ 
Paperless office มาใชJในการปฏิบัติงาน ระหวGางปtงบประมาณ  2560-2562 ดังน้ี  
 
 ตารางท่ี 1 แสดงสถิติจาํนวนเอกสารท่ีจดัเก็บ 
 

ปt ตJนฉบับ สําเนา สGงE-Mail รวม 

2560 1560 1560 0 3120 

2561 1975 1665 310 4260 

2562 1251 0 1251 1251 

 
         จากตารางจะเห็นไดJวGาในปt 2560  ซ่ึงยังไมGไดJปรับกระบวนการจะมีปริมาณการจัดเก็บเอกสาร
รวมจํานวน 3,120  แผGน ภายหลังการดําเนินงานท่ีปรับปรุงในระยะแรกปt 2561 ท่ีลดการทําสําเนาสGงผูJท่ีเก่ียวขJอง
และสGงแจJงเรื่องผGาน  E-Mail สามารถลดจํานวนการจัดเก็บเอกสารลงประมาณ 310 แผGน และระยะท่ีสอง ลดการ
ทําสําเนาเอกสารท้ังหมดเปIน 100% สามารถลดจํานวนการทําสําเนาไดJ  1,251 แผGน และหากดําเนินการไดJตGอไป 
ภารกิจสารบรรณจะสามารถประหยัดกระดาษและมีพ้ืนท่ีใชJประโยชนMในสGวนตGาง ๆ ของสํานักหอสมุดไดJอยGางมี
ประสิทธิภาพตGอไป 

            จากขJอสรุปดังกลGาวเราอาจประยุกตMปรับใชJในการดําเนินงานดJานพัสดุการเงินเพ่ือลดปริมาณ
การใชJกระดาษและการจัดเก็บเอกสารทางพัสดุ การเงิน โดยไมGจําเปIนตJองทําสําเนาเอกสารไดJอีกตGอไป อีกท้ังยังใชJ
ประโยชนMในการลดการใชJกระดาษในการประชุมรGวมเครือขGายหJองสมุดมหาวิทยาลัยจังหวัดขอนแกGน 10 แหGง  

อภิปรายผล 
เปรียบเทียบกระบวนการจัดการเอกสาร/หนังสือ กGอนและหลังการนําระบบ Paperless Office 

มาใชJในการปฏิบัติงานระหวGางปtงบประมาณ 2560-2562 
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ภาพท่ี 1 แผนภูมิข้ันตอนการปฏิบัติงานกGอนนําดําเนินการระบบ Paperless 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 แผนภูมิข้ันตอนการปฏิบัติงานหลังการนําระบบ Paperless มาใชJในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
 
  การดําเนินงานพัฒนาระบบจัดการเอกสาร/หนังสือ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสMบนคลาวดM  ท้ังน้ี
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภาพรวมขององคMกรใหJดีข้ึน มีขอบเขตดังน้ี 

1. พัฒนาระบบบนพ้ืนเทคโนโลยีโดยจัดเก็บบนคลาวดM 
            2. กําหนดโครงสรJางของการจัดเก็บเอกสาร การกําหนดชนิดของแฟRมขJอมูล การกําหนดสิทธิ

การเขJาถึงขJอมูล 
3. ในการคJนหาขJอมูลสามารถทําไดJจากฐานขJอมูล 
4. ลดปkญหางานดJานเอกสารท่ีเกิดข้ึนกGอนมีการนําระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกสMมาใชJ 
5. ในการจัดเก็บเอกสารสามารถกระทําไดJดJวยวิธีการอัปโหลดเอกสาร 
เปรียบเทียบงบประมาณการใชJทรัพยากรสํานักงานหลังการนําระบบ Paperless office มาใชJ 

ในการปฏิบัติงาน ระหวGางปtงบประมาณ 2560-2562 
 
 
 
 
 

 

คัดแยกเอกสาร/

หนังสือ 

เอกสาร/หนังสือจาก

ภายนอกและภายใน 

เจJาหนJาท่ีลงทะเบียน

รับ-สGง เอกสาร/หนังสือ 

เสนอผูJบริหารสั่งการ 

 

นําสําเนาสGงผูJเก่ียวขJอง 

(กรณีมผีูJเก่ียวขJองหลาย

คน) 

จัดเก็บตJนฉบับเขJาแฟRม

เอกสารและจัดเก็บในตูJ

เอกสาร 

สารบรรณบันทึก

ลงในระบบรับ-สGง

หนังสือ 

สําเนาเอกสาร/หนังสือ 

สGงใหJผูJเก่ียวขJอง 

รับ/คัดแยกเอกสาร 
จัดแฟRม/เสนอ

ผูJบริหาร 

ผูJบริหารสั่งการ/ลง

บันทึกสGงผูJเก่ียวขJอง 

เจJาหนJาท่ีลงทะเบียน

รับ-สGงเอกสาร 

 

Scan สGง

ผูJเก่ียวขJองทาง 

E-mail 

ตJนฉบับสGง

ผูJเก่ียวขJอง/เก็บเขJา

แฟRมสารบรรณ 
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบงบประมาณการใชJทรัพยากรสํานักงานหนังสือ/เอกสารลงทะเบียนรับเขJา กGอนและหลังการ 
  นําระบบ Paperless office มาใชJในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

 

ปQ ต�นฉบับ สําเนา ส5งmail รวม คิดเปSนเงิน 

2560 1560 3120 0 3120 599.04 

2561 1975 3950 350 3950 758.40 

2562 1251 
(ม.ค.-ก.ค.62) 

0 1251 1251 0 

 
จากภาพเปรียบเทียบงบประมาณการใชJทรัพยากรสํานักงานกGอนและหลังนําระบบ Paperless  

Office มาใชJในการปฏิบัติงาน  โดยเก็บสถิติจากหนังสือ/เอกสาร ลงทะเบียนรับเขJามาและเสนอผูJบริหารสั่งการ
เรียบรJอยแลJว ระหวGางปtงบประมาณ 2560-2563 พบวGา กGอนนําระบบ Paperless Office มาใชJในการปฏิบัติงานมี
การซ้ือกระดาษทําสําเนาของงบประมาณปt 2560  จํานวน 599.40 บาท และปtงบประมาณ 2561 จํานวน 758.40 
บาท ท้ังน้ี ปtงบประมาณ 2562 ไดJดําเนินการระบบ Paperless office สามารถลดงบประมาณ 100% 
  หมายเหตุ:   

  1. กรณีเปIนเอกสาร “ลับ” หนGวยงานยังไมGมีนโยบายใหJจัดเก็บออนไลนMเน่ืองจากจํานวน
เอกสาร “ลับ” มีจํานวนนJอยในแตGละปt  
    2. เน่ืองจากภารกิจสารบรรณเพ่ิงเริ่มดําเนินงานและกําลังอยูGในระหวGางการเก็บขJอมูลเพ่ิมเติม
และมีโครงการใหJบุคลากรประเมินผลการปฏิบัติงานในชGวงปลายเดือนมกราคม 2563 
    3. เอกสาร/หนังสือ ท่ีสGงใหJบุคลากรทาง E-mail น้ันไดJรับความเห็นชอบจากบุคลากรท่ีจะ
รับทราบเอกสาร/หนังสือทาง E-mail แลJว และเมื่อบุคลากรไดJรับหนังสือ/เอกสารแลJวก็จะดําเนินงานตามคําสั่งการ
ของผูJบริหารทันที ทําใหJไมGเกิดความลGาชJา 

ข�อเสนอแนะ 
  การปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการเอกสาร ซ่ึงจะเปIนแนวทางในการปรับปรุงระบบ 
Paperless Office ดังน้ีคือ 

1. การคJนคืนเอกสารยJอนหลังทําไดJยาก 
2. ระบบอิเล็กทรอนิกสMจะรวดเร็วก็ตGอเมื่อไดJรับความรGวมมือจากทุกภาคสGวนเพ่ือปRองกันการ 

ทํางานซํ้าซJอน 
3. ไมGตJองสGงเอกสารฉบับสําเนาใหJกับผูJเก่ียวขJองอีกเมื่อดําเนินการสGงทาง E-Mail เรียบรJอย 

แลJว 
4. การนําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ดJานระบบสํานักงานไรJกระดาษไปใชJงานใหJไดJ 
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ประสิทธิภาพท่ีสมบูรณMน้ันควรช้ีแจงทําความเขJาใจกับบุคลากรในหนGวยงานใหJเขJาใจ และมีการอบรมสัมมนา 
ฝzกอบรม เพ่ือใหJเกิดทักษะในการใชJงานระบบสํานักงานไรJกระดาษ จึงจะเกิดประโยชนMอยGางมาก 

2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จะตJองไดJรับการสนับสนุนจากผูJบริหาร เปIนอยGางดี  
ดังน้ันหากจะนําไปใชJงาน ผูJบริหารในองคMกรจะตJองสนับสนุนเพราะผูJบริหารสามารถนําไปใชJเปIนนโยบายในการแจJง
หนังสือเวียนทางระบบเครือขGายเปIนสํานักงานไรJกระดาษ จะทําใหJประสบความสําเร็จไดJ 

3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมีระบบการสGงหนังสือเวียนใหJเปIนรายบุคคลหรือ 
หนGวยงาน โดยสามารถเขJาถึงขJอมูลไดJเปIนการสGวนตัว หรือหนGวยงานเทGาน้ัน โดยใชJระบบรหัสผGานและพาสเวิรMดเขJา
สูGระบบเพ่ือเปIนการปRองกันหนังสือ/เอกสารของทางราชการตามระเบียบสารบรรณ 

การนําไปใช�ประโยชน( 
  การนําระบบ Paperless Office มาใชJในสํานักงานน้ันทําใหJสามารถนํามาใชJประโยชนMไดJดังน้ีคือ 
  1. ลดข้ันตอนของเจJาหนJาท่ีในการจัดทําตJนฉบับ จัดทําสําเนา และทําลายเอกสาร 
  2. ลดภารกิจในการเดินทางไปประชุม มาเปIนการประชุมผGานคอมพิวเตอรM รายงานการประชุม
ผGาน Google Drive 
  3. ลดปkญหาการจัดทํา จัดเก็บเอกสารซํ้าซJอนโดยใชJหลักการสํานักงานปราศจากเอกสาร 
(Paperless Office) 
  4. เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและลดคGาใชJจGายการดําเนินงานตGาง ๆ ภายในสํานักงาน 
  5. ชGวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัต ิ
  6. ประหยัดสถานท่ีจัดเก็บเอกสาร 
  7. หนGวยงานสามารถขยายเครือขGายไดJ และไดJนําระบบการประชุมกลุGมเครือขGายหJองสมุด
จังหวัดขอนแกGน จํานวน 10 แหGง คือ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี, วิทยาลัย
บัณฑิตเอเชีย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตอีสาน, วิทยาลัยอาชีวศึกษา ขอนแกGน, วิทยาลัยเทคนิค
ขอนแกGน, หJองสมุดโรงพยาบาลขอนแกGน, หJองสมุดธนาคารแหGงประเทศไทยสํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ขอนแกGน, หJองสมุดเทศบาลนครขอนแกGน, หJองสมุดองคMการบริหารสGวนจังหวัดขอนแกGน, หJองสมุดสGงเสริม
การศึกษาตลอดชีวิต สํานักงานสGงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแกGน (กศน.) ใน
การประชุมเครือขGายโดยใชJการประชุมและรายงานการประชุมบน Google Drive, Google Sheets และดําเนินการ
อบรมการใชJระบบ Paperless Office ใหJกับสมาชิกเครือขGายเพ่ือเปIนการแลกเปลี่ยนเรียนรูJ 
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บทคัดย�อ  
           การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคFเพ่ือศึกษาระบบการบริหารสินคJาคงคลังวัสดุสํานักงานและเพ่ือ
ประยุกตFใชJระบบ ABC ในการแบPงกลุPมวัสดุสํานักงานของศูนยFบรรณสารและการเรียนรูJ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย
เก็บขJอมูลจากรายการวัสดุสํานักงาน ประจําปVงบประมาณ 2562 จํานวน 54 รายการ มีปริมาณท่ีตJองใชJตPอปVท้ังสิ้น 
คิดเปXนรJอยละ 100 มีตJนทุนรวมตPอการใชJ 149,905 บาท โดยเรียงลําดับ ดังน้ี 1. วัสดุสํานักงานกลุPม A มีจํานวน
รายการวัสดุสํานักงาน จํานวนท้ังสิ้น 28 รายการ มีปริมาณท่ีตJองใชJตPอปV 1,018 คิดเปXนรJอยละ 87.14 ของปริมาณท่ี
ตJองใชJตPอปV 121,355 บาท คิดเปXนรJอยละ 80.95 ของตJนทุนรวมตPอการใชJท้ังหมด 2. วัสดุสํานักงานกลุPม B มีจํานวน
รายการวัสดุสํานักงาน จํานวนท้ังสิ้น 16 รายการ มีปริมาณท่ีตJองใชJตPอปV 215 คิดเปXนรJอยละ 9.88 ของปริมาณท่ี
ตJองใชJตPอปV 21,990 บาท คิดเปXนรJอยละ 14.67 ของตJนทุนรวมตPอการใชJท้ังหมด 3. วัสดุสํานักงานกลุPม C มีจํานวน
รายการวัสดุสํานักงาน จํานวนท้ังสิ้น 10 รายการ มีปริมาณท่ีตJองใชJตPอปV 335 คิดเปXนรJอยละ 2.98 ของปริมาณท่ี
ตJองใชJตPอปV 6,560 บาท คิดเปXนรJอยละ 4.38 ของตJนทุนรวมตPอการใชJท้ังหมด ซ่ึงวัสดุสํานักงานกลุPม A ควรจะสั่งซ้ือ
สินคJาดJวยความรอบคอบและระมัดระวังในการกําหนดปริมาณการสั่งซ้ือ การกําหนดจุดสั่งซ้ือเพ่ือลดปริมาณของ
คงเหลือเทPาท่ีเปXนไปไดJหรือเพ่ือป]องกันการขาดแคลน ตJองมีการควบคุมปริมาณและการสั่งซ้ือ ตลอดจนการตรวจ
นับของคงเหลืออยPางเขJมงวดรัดกุมและสม่ําเสมอ วัสดุสํานักงานกลุPม B ควรจะสั่งซ้ือสินคJาท่ีประหยัดในการกําหนด
ปริมาณการสั่งซ้ือและการกําหนดจุดสั่งซ้ือ การควบคุมตามปกติอาจตรวจสอบเปXนระยะ ๆ เชPน ทุก ๆ 3 เดือน และ
วัสดุสํานักงานกลุPม C ควรจะสั่งซ้ือไดJครั้งละมาก ๆ เพ่ือป]องกันการขาดแคลนสินคJา ไมPตJองควบคุมเครPงครัดนัก มี
การตรวจนับเปXนครั้งคราวหรือจดบันทึกเมื่อมีการซ้ือเพ่ิม 

 
คําสําคัญ: สินคJาคงคลัง, วัสดุสํานักงาน, ระบบ ABC 

 
ABSTRACT  
 This study aims to study the inventory management system of office supplies and 
to apply the ABC system to group the office supplies of the Library and Learning Center, University 
of Phayao, by collecting information from the bill of materials. Annual budget 2019 number 54 
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items are estimated to apply per year. As a percentage of 100, the total cost per use of 149,905 
baht, respectively. 1. The Office material Group A has a total number of office supplies, with the 
quantity required per year 1,018, as 87.14% of the quantity required per year 121,355 baht, as 
80.95% of total cost per 2. The Office material Group B has 16 total number of office supplies, with 
the required quantity per year, 215 as 9.88% of the required quantity per year 21,990 baht, as 
14.67% of total cost peruse. 3. Office Material Group C There is 10 total number of office supplies 
per year, 335 as 2.98% of the required quantity per year 6,560 baht as 4.38% of total cost peruse. 
The Office material Group A should be ordered with care carefully and carefully in determining the 
order quantity. Determination of order to reduce the amount of remaining balance as possible or 
to prevent shortage Quantity and order control is required, as well as strict and consistent counting 
of the remaining balance. Office Material Group B should be ordered economical to determine the 
order quantity and order assignment. Regular control may be monitored periodically, such as every 
3 months, and the material of the Office C group should be ordered very quickly to prevent product 
shortage. No strict control. Are counted periodically or take notes when a purchase is added. 

 
Keyword: Inventory, Office material, ABC Classification 

 
บทนํา 
 งานธุรการ ศูนยFบรรณสารและการเรียนรูJ มีหนJาท่ีรับผิดชอบในการจPายวัสดุสํานักงาน และ       
การบริหารวัสดุสํานักงาน โดยปnจจุบันระบบบริหารวัสดุสํานักงานน้ันใชJระบบ Enterprise Resource Planning 
(ERP) Microsoft Dynamics AX และระบบสารสนเทศการบริหารสินคJาคงคลัง (iMS) ควบคุมวัสดุสํานักงานคงคลัง
หรือสินคJาคงเหลือ (Inventory) ซ่ึงเปXนสิ่งท่ีจําเปXนสําหรับองคFกรเพราะจัดเปXนสินทรัพยFหมุนเวียนรายการหน่ึงพึงมี
ไวJเพ่ือใหJการดําเนินงานเปXนไปไดJอยPางราบรื่น การมีสินคJาคงคลังมากเกินไปอาจเปXนปnญหากับองคFกร ท้ังในเรื่อง
ตJนทุนการเก็บรักษาท่ีสูง สินคJาเสื่อมสภาพ หมดอายุ ลJาสมัย ถูกขโมย หรือสูญหาย นอกจากน้ี ทําใหJสูญเสียโอกาส
ในการนําเงินท่ีจมอยูPกับสินคJาคงคลังน้ีไปหาประโยชนFในดJานอ่ืน ๆ แตPในทางตรงกันขJาม ถJาองคFกรมีสินคJาคงคลัง
นJอยเกินไป ก็อาจประสบปnญหาสินคJาขาดแคลนไมPเพียงพอ (Stock Out) สูญเสียโอกาสในการปฏิบัติงานท่ีเรPงดPวน 
และอาจตJองสูญเสียผูJใชJบริการไปในท่ีสุด นอกจากน้ี ถJาสิ่งท่ีขาดแคลนน้ันเปXนวัตถุดิบท่ีสําคัญ การปฏิบัติงาน
ดําเนินงานท้ังการจัดซ้ือจัดหาทรัพยากร งานวิเคราะหFทรัพยากร งานบริการและงานเทคโนโลยีสารสนเทศก็อาจตJอง
หยุดชะงัก ซ่ึงอาจสPงผลตPอภาพลักษณFขององคFกรในอนาคตไดJ ดังน้ันจึงเปXนหนJาท่ีของผูJปฏิบัติงานพัสดุในการจัดการ
สินคJาคงคลังของตนใหJอยูPในระดับท่ีเหมาะสม ไมPมากหรือนJอยจนเกินไป เพราะการลงทุนในสินคJาคงคลังตJองใชJเงิน
จํานวนมาก และอาจสPงผลกระทบถึงสภาพคลPองขององคFกรไดJ 
  การจัดการสินคJาคงคลังวัสดุสํานักงาน โดยนําระบบ ABC มาประยุกตFใชJจะทําใหJเกิดความมี
ประสิทธิภาพของการจัดการวัสดุสํานักงานท่ีเปXนระบบมากยิ่งข้ึน โดยระบบ ABC น้ันเปXนระบบท่ีไดJรับความนิยม
เปXนอยPางมาก มีการแบPงวัสดุสํานักงานออกเปXนกลุPมตามมูลคPาของวัสดุสํานักงานท่ีหมุนเวียน โดยมีเกณฑFในการ
จัดแบPงคือ  



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

 

  กลุPมท่ี 1 เรียกวPา กลุPม A ไดJแกP รายการวัสดุคงคลังจํานวนไมPมาก (ประมาณรJอยละ 20 ของ
จํานวนรายการวัสดุคงคลังท้ังหมด) แตPตJองจัดสรรเงินทุนจํานวนมากถึงประมาณรJอยละ 80 ของมูลคPาของวัสดุคง
คลังท้ังหมดไปรองรับ 
   กลุPมท่ี 2 เรียกวPา กลุPม B ไดJแกP รายการวัสดุคงคลังจํานวนมากถัดข้ึนมา (ประมาณรJอยละ 30 
ของจํานวนรายการวัสดุคงคลังท้ังหมด) ท่ีตJองจัดสรรเงินทุนไปรองรับประมาณรJอยละ 15 ของมูลคPาของวัสดุคงคลัง
ท้ังหมดไปรองรับ 
  กลุPมท่ี 3 เรียกวPา กลุPม C ไดJแกP รายการวัสดุคงคลังจํานวนมากท่ีสุด (ประมาณรJอยละ 50 ของ
จํานวนรายการวัสดุคงคลังท้ังหมด) ท่ีตJองจัดสรรเงินทุนไปรองรับประมาณรJอยละ 5 ของมูลคPาของวัสดุคงคลัง
ท้ังหมดไปรองรับ ระบบ ABC จะมีการบริหารตJนทุนในเรื่องของการสั่งซ้ือตJนทุนในการจัดเก็บสินคJา ถJาการจัดการ
ระบบสินคJาคงคลังไมPดีพอ จะทําใหJวัสดุสํานักงานบางอยPางไมPเพียงพอ หรือเกิดการถือครองมากเกินไปทําใหJเกิด
ตJนทุนและคPาเสียโอกาส มีคPาใชJจPายท่ีเพ่ิมมากข้ึน และปnญหาอ่ืน ๆ อีกมากมาย  
 
วัตถุประสงค0 
 1. เพ่ือศึกษาระบบการบริหารสินคJาคงคลังวัสดุสํานักงานของศูนยFบรรณสารและการเรียนรูJ
มหาวิทยาลัยพะเยา 
  2. เพ่ือประยุกตFใชJระบบ ABC ในการแบPงกลุPมวัสดุสํานักงานของศูนยFบรรณสารและการเรียนรูJ
มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 1. จัดทําขJอมูลทางคงคลัง โดยมีรายละเอียดเปXนจํานวนท่ีตJองการตPอปV และราคาตPอหนPวย
ของคงคลังแตPละชนิด 
 2. หาจํานวนเงินของของคงคลังท่ีหมุนเวียนคลังในรอบปV สําหรับของแตPละชนิด 
 3. จัดเรียงลําดับขJอมูลท่ีเก็บไวJตามขJอ 1 ใหมP ตามลําดับของจํานวนเงินท่ีหมุนเวียนในคลังตามท่ี
คํานวณไดJในขJอ 2 
 4. หาคPาเปอรFเซ็นตFของจํานวนหนPวยสะสมในแตPละชนิดของคงคลังและของจํานวนเงินสะสม
ของคงคลังท่ีหมุนเวียนในคลัง 
 5. นําเอาคPาเปอรFเซ็นตFในขJอ 4 มาแบPงชนิดของคงคลังเปXนชนิด A, B, C ตามความเหมาะสม 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข�อเสนอแนะ และการนําไปใช�ประโยชน0 
 สรุปผล 
 รายการวัสดุสํานักงานกลุPม A โดยการจัดลําดับวัสดุสํานักงานแบบ ABC จํานวน 28 รายการ ซ่ึง
เรียงจากตJนทุนรวมมากไปหาตJนทุนรวมนJอย ดังน้ี วัสดุสํานักงานท่ีมีตJนทุนมากท่ีสุดคือ หมึกพิมพF HP CE505A 
ตJนทุนรวม 10,380 บาท คิดเปXนรJอยละ 6.92 รองลงมาคือ ตลับผJาหมึก ยี่หJอ Epson รุPน ERC-38B สีดํา ตJนทุนรวม 
6,550 บาท คิดเปXน  รJอยละ 4.37 หมึกพิมพF Laser ยี่หJอ Samsung รุPน MLT-D105L สีดํา ตJนทุนรวม 6,100 บาท 
คิดเปXนรJอยละ 4.07 กระดาษปอนดFรองปกชนิดหนา120g ขนาด 31x43 น้ิว ตJนทุนรวม 6,000 บาท คิดเปXนรJอยละ 
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4 ปลั๊กพPวง ขนาดยาว 5 เมตร ตJนทุนรวม 5,500 บาท คิดเปXนรJอยละ 3.67 หมึกพิมพFHP CE285A ตJนทุนรวม 
5,360 บาท คิดเปXนรJอยละ 3.58 เทปโฟม 2 หนJา ขนาด 21x5 เมตร ยี่หJอ3M ตJนทุนรวม 4,875 บาท คิดเปXน      
รJอยละ 3.25 หมึกพิมพFLaser ยี่หJอBrother รุPนTH-261BK สีดํา ตJนทุนรวม 4,580 บาท คิดเปXนรJอยละ 3.06 
กระดาษความรJอน ขนาด 80 มม.x70 มม. รุPน Thermal Slip Paper สีขาว ตJนทุนรวม 4,450 บาท คิดเปXนรJอยละ 
2.97  เทปใส 2 น้ิว ตJนทุนรวม 4,200 บาท คิดเปXนรJอยละ 2.80 ป]ายสติ๊กเกอรFแล็ป ขนาด A14 50x50 มม.       
ยี่หJอชJาง ตJนทุนรวม 4,200 บาท คิดเปXนรJอยละ 2.80 ถPานชารFจAAA แพ็ค 2 กJอนยี่หJอ Energizer ตJนทุนรวม 
4,000 บาท คิดเปXนรJอยละ 2.72 หมึกพิมพF ยี่หJอ Epson รุPน Matte Black(C13T327800) สีดําดJาน ตJนทุนรวม 
4,000 บาท คิดเปXนรJอยละ 2.67 หมึกพิมพF Laser ยี่หJอ Brother รุPนTH-261C สีฟ]า ตJนทุนรวม 3,980 บาท คิดเปXน
รJอยละ 2.66 หมึกพิมพF Laser ยี่หJอ Brother รุPนTH-261M สีชมพู ตJนทุนรวม 3,980 บาท คิดเปXนรJอยละ 2.66 
หมึ ก พิมพF Laser ยี่ หJ อBrother รุP นTH-261Y สี เ หลื อง  ตJน ทุนรวม  3 , 980 บาท  คิด เปX นรJ อยละ  2 .66                              
กระดาษสติ๊กเกอรFขาวดJาน A4 ตJนทุนรวม 3,900 บาท คิดเปXนรJอยละ 2.60 กาวลาเท็กซF TOA 32 ออน                                    
ตJนทุนรวม 3,900 บาท คิดเปXนรJอยละ 2.60 เทปใส 1 น้ิว ตJนทุนรวม 3,840 บาท คิดเปXนรJอยละ 2.56                        
กาวน้ําขนาด 50 มม. ยี่หJอ UHU ตJนทุนรวม 3,840 บาท คิดเปXนรJอยละ 2.56 กระดาษถPายเอกสารA4/80g 500 
แผPน ตJนทุนรวม 3,750 บาท คิดเปXนรJอยละ 2.50 กระดาษความรJอน ขนาด 75x75 มม. ตJนทุนรวม 3,500 บาท คิด
เปXนรJอยละ 2.33 กระดาษสติ๊กเกอรFขาวดJานขนาด 210x297 มม. สีขาว ตJนทุนรวม 3,250 บาท คิดเปXนรJอยละ 
2.17 กระดาษถPายเอกสารA4/70g 500 แผPนตJนทุนรวม 3,210 บาท คิดเปXนรJอยละ 2.14 หมึกเครื่องแฟกซFโทรสาร
ยี่หJอ Panasonic รุPนKXFAT411E สีดํา ตJนทุนรวม 3,000 บาท คิดเปXนรJอยละ 2.00 ชุดปากกา ตั้งโต�ะ สีดํา ตJนทุน
รวม 2,985 บาท คิดเปXนรJอยละ 1.99 ป]ายสติ๊กเกอรF ขนาด 25x50 มม. ตราชJางสีขาว ตJนทุนรวม 2,100 บาท คิด
เปXนรJอยละ 1.40 ปากกาเขียนครุภัณฑF ยี่หJอSAKURA สีขาว ตJนทุนรวม 1,875 บาท คิดเปXนรJอยละ 1.25 ตามลําดับ 
  รายการวัสดุสํานักงานกลุPม B โดยการจัดลําดับวัสดุสํานักงานแบบ ABC จํานวน 16 รายการ ซ่ึง
เรียงจากตJนทุนรวมมากไปหาตJนทุนรวมนJอย ดังน้ี วัสดุสํานักงานท่ีมีตJนทุนมากท่ีสุดคือ  แฟ]มโชวFเอกสาร ขนาด        
2 น้ิว ยี่หJอชJาง ตJนทุนรวม 1,725 บาท คิดเปXนรJอยละ 1.15 น้ํายาลบคําผิดแบบปากกา ตJนทุนรวม 1,725 บาท คิด
เปXนรJอยละ 1.15 ท่ีเหลาดินสอ ขนาดใหญP ตJนทุนรวม 1,700 บาท คิดเปXนรJอยละ 1.13 ตรายางวันท่ี ยี่หJอ Shiny 
หมึกในตัว ตJนทุนรวม 1,650 บาท คิดเปXนรJอยละ 1.10 หมึกเติมรันนัมเบอรF ตJนทุนรวม 1,650 บาท คิดเปXนรJอยละ 
1.10 ท่ีเจาะกระดาษ 2 รู ขนาดกลาง ตJนทุนรวม 1,550 บาท คิดเปXนรJอยละ 1.03 ถPานชารFจAA แพ็ค 2 กJอนยี่หJอ 
Energizer ตJนทุนรวม 1,350 บาท คิดเปXนรJอยละ 0.90 กรรไกร 8 น้ิว ตJนทุนรวม 1,300 บาท คิดเปXนรJอยละ 0.87 
กระดาษการFดขาว A4/180g 50 แผPน ตJนทุนรวม 1,275 บาท คิดเปXนรJอยละ 0.85 หมึกปริ้นเตอรF ขนาด 70ml 
ยี่หJอEpson รุPนT6641 สีดํา ตJนทุนรวม 1,175 บาท คิดเปXนรJอยละ 0.78 หมึกปริ้นเตอรF ขนาด 70ml ยี่หJอEpson 
รุPนT6642 สีฟ]า ตJนทุนรวม 1,175 บาท คิดเปXนรJอยละ 0.78 หมึกปริ้นเตอรF ขนาด 70ml ยี่หJอEpson รุPนT6643   
สีแดง ตJนทุนรวม 1,175 บาท คิดเปXนรJอยละ 0.78 หมึกปริ้นเตอรF ขนาด 70ml ยี่หJอEpson รุPนT6644 สีเหลือง 
ตJนทุนรวม 1,175 บาท คิดเปXนรJอยละ 0.78 แล็คซีน ขนาด 1.5 น้ิว 1,140 บาท คิดเปXนรJอยละ 0.76 ท่ีเย็บกระดาษ 
เบอรF 10 ยี่หJอMax(คละสี) ตJนทุนรวม 1,125 บาท คิดเปXนรJอยละ 0.75 กระดาษปกสีA4/80g 500 แผPน สีฟ]า 
ตJนทุนรวม 1,100 บาท คิดเปXนรJอยละ 0.73 ตามลําดับ   
  รายการวัสดุสํานักงานกลุPม C โดยการจัดลําดับวัสดุสํานักงานแบบ ABC จํานวน 10 รายการ  
ซ่ึงเรียงจากตJนทุนรวมมากไปหาตJนทุนรวมนJอย ดังน้ี วัสดุสํานักงานท่ีมีตJนทุนมากท่ีสุดคือ คัตเตอรFเหล็กกลาง 
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ตJนทุนรวม 1,050 บาท คิดเปXนรJอยละ 0.70 คัตเตอรFเหล็กใหญP ตJนทุนรวม 1,000 บาท คิดเปXนรJอยละ 0.67       
ลวดเย็บกระดาษ No.3-1M1/4 ขนาด 6 มม. ยี่หJอMAX ตJนทุนรวม 800 บาท คิดเปXนรJอยละ 0.53 ปากกา            
เนJนขJอความ ตJนทุนรวม 760 บาท คิดเปXนรJอยละ 0.51 ชุดปากกาตั้งโต�ะ ยี่หJอGold Point สีขาว ตJนทุนรวม      
700 บาท คิดเปXนรJอยละ 0.47 กระดาษแข็งทําปก เบอรF24 ขนาด 27x31 น้ิว ตJนทุนรวม 560 บาท คิดเปXน           
รJอยละ 0.37 ซองสีนํ้าตาลA4 ขยายขJาง ตJนทุนรวม 500 บาท คิดเปXนรJอยละ 0.33 แทPนตัดสก็อตเทปชุดใหญP 
ตJนทุนรวม 490 บาท คิดเปXน รJอยละ 0.33 หมึกเติมแทPนประทับตราสีนํ้าเงิน ตJนทุนรวม 200 คิดเปXนรJอยละ 0.13 
ตามลําดับ 

อภิปรายผล 
  การจัดลําดับความสําคัญของวัสดุสํานักงาน จํานวนท้ังสิ้น 54 รายการ มีปริมาณท่ีตJองใชJตPอปV
ท้ังสิ้น คิดเปXนรJอยละ 100 มีตJนทุนรวมตPอการใชJ 149,905 บาท โดยเรียงลําดับ ดังน้ี วัสดุสํานักงานกลุPม A มีจํานวน
รายการ วัสดุ สํ า นัก งาน จํานวน ท้ั งสิ้ น  28  ร ายการมีปริ ม าณ ท่ีตJ อง ใชJ ตP อปV  1 ,018  คิ ด เปXน รJ อยละ                                  
87.14 ของปริมาณท่ีตJองใชJตPอปV 121,355 บาท คิดเปXนรJอยละ 80.95 ของตJนทุนรวมตPอการใชJ ท้ังหมด                                        
รองลงมา คือ วัสดุสํานักงานกลุPม B มีจํานวนรายการวัสดุสํานักงาน จํานวนท้ังสิ้น 16 รายการ มีปริมาณท่ีตJองใชJตPอ
ปV 215 คิดเปXนรJอยละ 9.88 ของปริมาณท่ีตJองใชJตPอปV 21,990 บาท คิดเปXนรJอยละ 14.67 ของตJนทุนรวมตPอการใชJ
ท้ังหมด และวัสดุสํานักงานกลุPม C มีจํานวนรายการวัสดุสํานักงาน จํานวนท้ังสิ้น 10 รายการ มีปริมาณท่ีตJองใชJตPอปV 
335 คิดเปXนรJอยละ 2.98 ของปริมาณท่ีตJองใชJตPอปV 6,560 บาท คิดเปXนรJอยละ 4.38 ของตJนทุนรวมตPอการใชJ
ท้ังหมด ซ่ึงเมื่อใชJระบบ ABC บริหารตJนทุนในเรื่องของการสั่งซ้ือ ตJนทุนในการจัดเก็บสินคJา ถJาการจัดการระบบ
สินคJาคงคลังมีประสิทธิภาพจะทําใหJวัสดุสํานักงานมีใหJบริการอยPางเพียงพอ และหากถือครองวัสดุสํานักงาน           
มากเกินไปจะทําใหJเกิดตJนทุนและคPาเสียโอกาส มีคPาใชJจPายท่ีเพ่ิมมากข้ึนซ่ึงสอดคลJองกับ บุษยมาส กอกนJอย                  
(2556, น.55) ศึกษาการบริหารสินคJาคงคลังวัสดุสํานักงานแบบ ABC กรณีศึกษาสPวนงานการเงินและพัสดุ คณะ
ศิลปศาสตรF มหาวิทยาลัยพะเยา พบวPา เมื่อจัดกลุPมวัสดุสํานักงานจํานวน 81รายการแบบ ABC Classification 
พบวPา วัสดุสํานักงานในกลุPม A มีตJนทุนรวมการใชJสูงท่ีสุด คิดเปXนรJอยละ 74.94 ของตJนทุนรวมการใชJท้ังสิ้น แตPมี
ปริมาณวัสดุสํานักงานนJอยท่ีสุด คิดเปXนรJอยละ 53.92 ของปริมาณวัสดุสํานักงานท้ังสิ้น สPวนวัสดุสํานักงานในกลุPม B 
มีตJนทุนรวมการใชJสูงรองลงมา คิดเปXนรJอยละ 16.72 ของตJนทุนรวมการใชJท้ังสิ้นแตPมีปริมาณวัสดุสํานักงานนJอย
รองลงมา คิดเปXนรJอยละ 16.56 ของปริมาณวัสดุสํานักงานท้ังสิ้นและวัสดุสํานักงานในกลุPม C มีตJนทุนรวมการใชJ
นJอยท่ีสุด คิดเปXนรJอยละ 8.34 ของตJนทุนรวมการใชJท้ังสิ้น แตPมีปริมาณวัสดุสํานักงานสูงท่ีสุดคิดเปXนรJอยละ 29.52 
ของปริมาณวัสดุสํานักงานท้ังสิ้น  
   สอดคลJองกับผลการศึกษาของ ชูเพ็ญ วิบูลยFสันติ (2546, น.19-33) พบวPา เมื่อจัดลําดับ
ความสําคัญของยาท้ังหมด 1,238 รายการโดยวิธี ABC Analysis 376 รายการถูกจัดอยูPในกลุPม A คิดเปXน 30.50% 
ของยาท้ังหมดและเปXนยอดขาย 80% ของจํานวนเงินท้ังหมดยา 332 รายการถูกจัดอยูPในกลุPม B คิดเปXน 26.97% 
ของยาท้ังหมด และเปXนยอดขาย 15% ของจํานวนเงินท้ังหมดและยาท่ีเหลือ 523 รายการถูกจัดอยูPในกลุPม C         
คิดเปXน 42.49% ของยาท้ังหมดและเปXนยอดขาย 5% ของจํานวนเงินท้ังหมด และสอดคลJองกับผลการศึกษาของ 
พงษFดนัย คําแสน (2542, บทคัดยPอ) พบวPา การประยุกตFใชJระบบ ABC สามารถแบPงเวชภัณฑFท้ังหมดออกเปXน       
3 กลุPมตามมูลคPาการใชJ ซ่ึงไดJจากอัตราการใชJตPอปVคูณดJวยราคาทุนตPอหนPวย ดังน้ี กลุPม A ประกอบดJวยเวชภัณฑF
จํานวน 231 รายการคิดเปXนรJอยละ 10.42 ของรายการเวชภัณฑFยาท้ังหมดโดยมีมูลคPาการใชJรJอยละ 70.09 ของ
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มูลคPาเวชภัณฑFท่ีมีการใชJท้ังหมดในรอบปV กลุPม B ประกอบดJวยเวชภัณฑFจํานวน 424 รายการ คิดเปXนรJอยละ 19.12 
ของรายการเวชภัณฑFยาท้ังหมดโดยมีมูลคPาการใชJรJอยละ 22.06 ของมูลคPาเวชภัณฑFท่ีมีการใชJท้ังหมดในรอบปV       
กลุPม C ประกอบดJวยเวชภัณฑF จํานวน 1,562 รายการ คิดเปXนรJอยละ 70.46 ของรายการเวชภัณฑFยาท้ังหมด โดยมี
มูลคPาการใชJรJอยละ 7.85 ของมูลคPาเวชภัณฑFท่ีมีการใชJท้ังหมดในรอบปV 

ข�อเสนอแนะ 
   จากการศึกษาการบริหารสินคJาคงคลังของศูนยFบรรณสารและการเรียนรูJ มหาวิทยาลัยพะเยา         
มีขJอเสนอแนะดังน้ี 
    1. วัสดุสํานักงานกลุPม A ควรจะบันทึกรายการอยPางถูกตJองสมบูรณF ตรวจสอบความถูกตJอง
เก่ียวกับของคงเหลือ ของสPงคืนอยPางสม่ําเสมอ การสั่งซ้ือสินคJาจะตJองสั่งดJวยความรอบคอบและระมัดระวังในการ
กําหนดปริมาณการสั่งซ้ือ การกําหนดจุดสั่งซ้ือเพ่ือลดปริมาณของคงเหลือเทPาท่ีเปXนไปไดJหรือเพ่ือป]องกันการขาด
แคลน ตJองมีการควบคุมปริมาณและการสั่งซ้ือ ตลอดจนการตรวจนับของคงเหลืออยPางเขJมงวดรัดกุมและสม่ําเสมอ 
    2. วัสดุสํานักงานกลุPม B ควรจะบันทึกรายการตามปกติ การวิเคราะหFปริมาณการสั่งซ้ือท่ี
ประหยัดในการกําหนดปริมาณการสั่งซ้ือและการกําหนดจุดสั่งซ้ือ การควบคุมตามปกติอาจตรวจสอบเปXนระยะ ๆ 
เชPน ทุก ๆ 3 เดือน 
    3. วัสดุสํานักงานกลุPม C ควรจะบันทึกรายการแบบงPาย ๆ ก็เพียงพอ การสั่งซ้ือไดJครั้งละมาก ๆ 
เพ่ือป]องกันการขาดแคลนสินคJา ไมPตJองควบคุมเครPงครัดนักมีการตรวจนับเปXนครั้งคราวหรือจดบันทึกเมื่อมีการซ้ือ
เพ่ิม 
  ข�อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต�อไป 
   จากการศึกษาการบริหารสินคJาคงคลังของศูนยFบรรณสารและการเรียนรูJ มหาวิทยาลัยพะเยา 
โดยใชJเฉพาะ ABC Classification เทPาน้ัน ควรจะทําการหาปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยัด (Economic Order 
Quantity: EOQ) 

การนําไปใช�ประโยชน0 
  1. ทําใหJไดJขJอมูลในการตัดสินใจในการสั่งซ้ือวัสดุสํานักงานของศูนยFบรรณสารและการเรียนรูJ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีมีประสิทธิภาพตรงความตJองการของผูJสั่งซ้ือโดยสามารถบริหารตJนทุนในเรื่องของการสั่งซ้ือ 
และตJนทุนในการจัดเก็บสินคJาไดJอยPางเหมาะสมและไดJวัสดุสํานักงานท่ีมีคุณภาพ  
    2. ทําใหJลดคPาใชJจPายในการจัดหาและจัดเก็บรักษาวัสดุสํานักงานของศูนยFบรรณสารและการ
เรียนรูJ มหาวิทยาลัยพะเยา  
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บทคัดย�อ  
  สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชดํา เนินการจัดการความรูJ                 
เรื่องการจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ โดยมีวัตถุประสงคRเพ่ือรวบรวมและ
จัดเก็บองคRความรูJจากผูJทรงคุณวุฒิ ผูJเช่ียวชาญ จากการแบOงปVนแลกเปลี่ยนเรียนรูJ และจากการรOวมกันฝXกปฏิบัติ 
และเพ่ือสรJางนวัตกรรมการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิกสR ซ่ึงเป\นบริการ
จดหมายเหตุดิ จิ ทัลในรูปแบบใหมO  โดยดํา เ นินงานตามกระบวนการจัดการความรูJของมหาวิทยาลัย                               
สุโขทัยธรรมาธิราชท่ีมี 5 ข้ันตอนสําคัญ คือ 1.การกําหนดประเด็นความรูJ 2.การกําหนดบุคลากรกลุOมเป̂าหมาย                    
3.การแบOงปVนและแลกเปลี่ยนเรียนรูJ 4. การรวบรวมความรูJ และ 5. การนําความรูJท่ีไดJมาปรับใชJในการปฏิบัติงาน
จริง ซ่ึงผลท่ีไดJจากการจัดการความรูJทําใหJไดJคูOมือปฏิบัติงานท่ีรวบรวมองคRความรูJดJานการจัดการเผยแพรOสารสนเทศ
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือจากผูJทรงคุณวุฒิและผูJเช่ียวชาญ ไดJแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีเป\นผลจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูJและรOวมฝXกปฏิบัติ รวมถึงไดJเผยแพรOประสบการณRและองคRความรูJในลักษณะตOาง ๆ อาทิ           
การแบOงปVนไปสูOบุคลากรกลุOมเป̂าหมาย จํานวน 74 คน การจัดกิจกรรมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูJและศึกษา       
ดูงาน จํานวน 4 กิจกรรม และการเขียน Blog จํานวน 4 เรื่อง ท่ีสําคัญไดJนวัตกรรมการเผยแพรOสารสนเทศ            
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิกสRท่ีเป\นบริการจดหมายเหตุดิจิทัลแบบใหมO ทําใหJผูJรับบริการ
เขJาถึงเอกสารจดหมายเหตุไดJอยOางสะดวกรวดเร็ว ตอบสนองความตJองการใชJบริการในรูปดิจิทัล ชOวยกระตุJนความ
สนใจในการใชJเอกสารจดหมายเหตุ และสามารถเผยแพรOสารสนเทศไดJอยOางกวJางขวางท้ังในระดับหนOวยงาน
จดหมายเหตุ ในระดับวงวิชาการ/วิชาชีพ ในระดับชุมชนและในระดับชาติ 
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ABSTRACT  

        Office of Documentation and Information, Sukhothai Thammathirat Open University 
(STOU) proposed the project on knowledge management and dissemination of University Archives 
to collect and preserve insights from professions and experts who have direct experience on the 
management and dissemination of University Archives, and brought together ideas shared from the 
target personnel who thought, worked and practiced together. The knowledge management 
process includes: configure the issues, define the target group, knowledge sharing and learning, 
knowledge collecting and apply the knowledge to use in the actual performance. The result of this 
project, had the manual operation is a knowledge of dissemination of University Archives in book 
format, had the good practice. In addition, Office of Documentation and Information had launched 
an innovative service on the digital or electronic books which would improve service convenience, 
increase accessibility through multiple service channels and meet the need of users. This would 
expand to another kind of university archives, academic/professional,  community and national 
level.  
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                Digital Archives 
 
บทนํา 

สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีพันธกิจในการจัดบริการสารสนเทศท่ี 
เก่ียวขJองกับประวัติ พัฒนาการและอัตลักษณRของมหาวิทยาลัย อันประกอบไปดJวยสารสนเทศจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัย สารสนเทศการศึกษาทางไกล สารสนเทศสุโขทัยศึกษา สารสนเทศพระปกเกลJาศึกษา และสารสนเทศ
นนทบุรีศึกษา สําหรับสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเป\นสารสนเทศท่ีมีคุณคOาและมีความสําคัญอยOางยิ่งตOอ
การดําเนินงานการศึกษาคJนควJาและทําวิจัยเก่ียวกับมหาวิทยาลัย สารสนเทศเหลOาน้ีบันทึกอยูOในเอกสารจดหมาย
เหตุประเภทตOาง ๆ เชOน เอกสารราชการ สื่อสิ่งพิมพR สื่อโสตทัศนR และสื่ออิเล็กทรอนิกสR เป\นตJน การเขJาถึง
สารสนเทศในเอกสารจดหมายเหตุตามท่ีตJองการไดJอยOางรวดเร็วน้ัน ตJองอาศัยการเผยแพรOสารสนเทศเหลOาน้ันใน
รูปแบบตOาง ๆ เชOนการจัดประชุมทางวิชาการ/สัมมนา/บรรยาย/ฝXกอบรม การจัดนิทรรศการ และการจัดทําหนังสือ 
เป\นตJน ซ่ึงการเผยแพรOในรูปหนังสือถือวOาเป\นการเผยแพรOท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพราะสามารถเผยแพรOไดJอยOาง
กวJางขวางภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว อยOางไรก็ดีในการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ
จําเป\นตJองอาศัยเทคนิควิธีการทางวิชาการและวิชาชีพจดหมายเหตุ เพ่ือสืบเสาะแสวงหา จัดการความรูJ เรื่อง              
การจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ เพ่ือใหJบุคลากรกลุOมเป̂าหมายไดJมีความรูJ 
รวบรวม คัดเลือก จัดเก็บ ประมวลเน้ือหาและเผยแพรOสูOสาธารณะ จากประสบการณRการเผยแพรOสารสนเทศ
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือมาตั้งแตOปu พ.ศ. 2532-2561 ท่ีสํานักบรรณสารสนเทศไดJสั่งสมประสบการณR



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

 

และสรJางองคRความรูJในการจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือมา จํานวน 7 ช่ือเรื่อง 
รวมถึงประสบการณRท่ีเพาะบOมจากการจัดทําหนังสือในเรื่องอ่ืน ๆ เชOน หนังสือชุดนนทบุรีศึกษา หนังสือท่ีจัดทําใน
วาระและโอกาสพิเศษตOาง ๆ อีกจํานวนประมาณ 50 ช่ือเรื่อง ซ่ึงองคRความรูJในการจัดทําหนังสือตOาง ๆ เหลOาน้ีไดJ           
สั่งสมอยูO ในตัวบุคคลผูJมีประสบการณRตรงท่ีเ ก่ียวขJองเทOา น้ัน ดัง น้ันในปuงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานัก               
บรรณสารสนเทศจึงดําเนินการจัดการความรูJ เรื่อง การจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูป
หนังสือ เพ่ือใหJบุคลากรกลุOมเป̂าหมายไดJมีความรูJ ทักษะ และมีแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีจะสามารถดําเนินการรวบรวม
สารสนเทศ จัดเก็บ วิเคราะหR สังเคราะหRและดําเนินการจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูป
หนังสือไดJอยOางกวJางขวางและมีประสิทธิภาพ รวมถึงจะไดJถOายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูJรOวมกันเพ่ือสรJาง
วัฒนธรรมท่ีดีในการดําเนินการจัดการความรูJในระดับหนOวยงาน ระดับชุมชน และระดับชาติตOอไป 
 

                                          

 
ภาพท่ี 1 หนังสือจากการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตมุหาวิทยาลัย และท่ีสํานักบรรณสารสนเทศจัดทํา 
 
วัตถุประสงค4 

            1. เพ่ือถOายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูJจากประสบการณRของผูJมีองคRความรูJในดJานการศึกษา
รวบรวม คัดเลือก จัดเก็บ วิเคราะหR สังเคราะหR ประมวล และสรJางองคRความรูJในการจัดการเผยแพรOสารสนเทศ
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือท่ีเป\นแนวปฏิบัติท่ีดีสําหรับการดําเนินงานสูOบุคลากรกลุOมเป̂าหมาย  

            2. เพ่ือสรJางนวัตกรรมในการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสRท่ีเป\นบริการจดหมายเหตุดิจิทัลแบบใหมO เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการเขJาถึงเอกสารจดหมายเหตุไดJ
อยOางรวดเร็ว ตอบสนองความตJองการใชJบริการในรูปดิจิทัล ชOวยกระตุJนความสนใจในการใชJเอกสารจดหมายเหตุ 
และสามารถเผยแพรOสารสนเทศไดJอยOางกวJางขวาง 

  
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 

           สํานักบรรณสารสนเทศไดJดําเนินการจัดการความรูJ  ในปuงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง                      
การจัดการเผยแพรO สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ โดยดําเนินงานตามข้ันตอนของเกณฑR
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่ีกําหนดใหJมีข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน 5 ข้ันตอน ดังน้ี 
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  1. การกําหนดประเด็นความรูSท่ีจําเปUนหรือสําคัญต�อการปรับปรุงกระบวนการ ผลิตภัณฑ4 
หรือบริการของหน�วยงาน ท่ีสอดคลSองกับพันธกิจของหน�วยงานอย�างนSอย 1 ประเด็น  โดยสํา นัก                           
บรรณสารสนเทศไดJกําหนดประเด็นความรูJ เรื่อง “การจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูป
หนังสือ” ท่ีมีความสอดคลJองกับพันธกิจของสํานักบรรณสารสนเทศ ในขJอ 4 จัดบริการสารสนเทศท่ีเก่ียวขJองกับ
ประวัติ พัฒนาการ และ อัตลักษณRของมหาวิทยาลัย และแตOงตั้งคณะทํางานดําเนินการจัดการความรูJ ประจําปu
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือการพัฒนาหนOวยงานสูOองคRกรการเรียนรูJ  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 2 หนังสือจากการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตมุหาวิทยาลัยท่ีจัดทําในปuงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง     
           วิจิตรกิตติการ: ประวัติ ผลงาน และบรรณานุกรมผลงาน (พ.ศ. 2554-2561) (ซJาย) และ วิจิตรลิขิต (ขวา) 
 
  2. การกําหนดบุคลากรกลุ�มเปZาหมายท่ีจะพัฒนาความรูSและทักษะอย�างชัดเจนตามประเด็น
ความรูSท่ีกําหนดในขSอ 1 ซ่ึงไดJกําหนดกลุOมเป̂าหมายในการพัฒนาความรูJและทักษะอยOางชัดเจน จํานวน 4 กลุOม 
ไดJแกO  

2.1 กลุOมคณะทํางานดําเนินการจัดการความรูJ ประจําปuงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน  
11 คน                       

2.2 กลุOมบุคลากรภายในสํานักบรรณสารสนเทศ ไดJแกO บรรณารักษR นักเอกสารสนเทศ และ 
ผูJเก่ียวขJองในงานบริการสารสนเทศ  อัตลักษณRมหาวิทยาลัย เชOน งานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย งานสารสนเทศ
พระปกเกลJาศึกษา งานสารสนเทศสุโขทัยศึกษาและงานนนทบุรีศึกษา จํานวน 50 คน  

2.3 กลุOมบุคลากรภายนอกสํานักบรรณสารสนเทศ จํานวน 10 คน 
2.4 กลุOมบุคลากรจากเครือขOายหJองสมุดมหาวิทยาลัยสOวนภูมิภาค (PULINET) จํานวน  

74 คน 
  3. การแบ�งป̂นและแลกเปลี่ยนเรียนรูSจากความรูS  ทักษะของผูSมีประสบการณ4ตรง                 
(Tacit Knowledge) เพ่ือคSนหาแนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) ตามประเด็นความรูSท่ีกําหนดในขSอ 1 และ
เผยแพร�ไปสู�บุคลากรกลุ�มเปZาหมายท่ีกําหนด โดยจัดกิจกรรมเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูJ จํานวน 4 กิจกรรม ไดJแกO  

3.1 กิจกรรมการเตรียมการจัดการความรูJ เรื่อง การจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุ 
มหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ  

3.2 การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูJในการจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุ 
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มหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ จํานวน 4 เรื่อง คือ  
3.2.1 แนะนําจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยและการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุ 

มหาวิทยาลัย  
3.2.2 ยJอนรอย...กวOาจะเป\นหนังสือจากสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย   
3.2.3 ประสบการณRการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปเว็บไซตR  
3.2.4 ประสบการณRการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปนิทรรศการ 

ออนไลนR 
   3.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูJ เรื่อง การจัดการสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยและ 

สารสนเทศทJองถ่ินนนทบุรีศึกษาและการเผยแพรOสูOชุมชน  
   3.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรูJและศึกษาดูงาน เรื่อง เทคโนโลยีการพิมพRหนังสือเลOมและการพิมพR 

ดิจิทัล 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3 กิจกรรมการสัมมนา แบOงปVน แลกเปลี่ยนเรียนรูJและศึกษาดูงาน 

 
  4. การรวบรวมความรูSตามประเด็นความรูSท่ีกําหนดในขSอ 1 ท้ังท่ีมีอยู�ในตัวบุคคลและแหล�ง
เรียนรูSอ่ืน ๆ ท่ีเปUนแนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) มาพัฒนาและจัดเก็บอย�างเปUนระบบ โดยเผยแพร�ออกมา
เปUนลายลักษณ4อักษร (Explicit Knowledge) โดยดําเนินการรวบรวม วิเคราะหR สังเคราะหRความรูJท่ีอยูOในตัว
บุคคลและแหลOงเรียนรูJอ่ืน ๆ ท่ีเป\นแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนา จัดเก็บและเผยแพรOใหJบุคลากรกลุOมเป̂าหมายและ          
ผูJท่ีสนใจตJองการเพ่ิมพูนความรูJความสามารถ สามารถเขJาถึงแนวปฏิบัติท่ีดีไดJงOาย ผOานชOองทางและเอกสารท่ีเป\น
ลายลักษณRอักษร จํานวน 6 ชOองทาง/เลOม ไดJแกO 

4.1 เว็บไซตRการจัดการความรูJของสํานักบรรณสารสนเทศ เผยแพรOผลงานออกมาเป\นลาย 
ลักษณRอักษร จํานวน 11 เรื่อง (https://library.stou.ac.th/about/knowledge-management/#!)  

     4.2 ฐานขJอมูลกลางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักบรรณสารสนเทศ เผยแพรO 
ผลงาน จํานวน 49 เรื่อง (http://172.20.6.99/intra/qa/) 
               4.3 บล็อก “บรรณสาระความรูJ” ของสํานักบรรณสารสนเทศ ซ่ึงใชJเป\นเครื่องมือเผยแพรO
ความรูJจากการจัดการความรูJ เ พ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูJ กับบุคลากร และเผยแพรOผลงาน จํานวน 4 บล็อก 
(https://library.stou.ac.th/libblog/) 
                4.4 เว็บไซตRหJองสมุด ท่ีใชJในการเผยแพรOกิจกรรมเก่ียวกับการจัดการความรูJ จํานวน         
3 กิจกรรม (https://library.stou.ac.th) 



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

 

          4.5 คูOมือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูป
หนังสือ จํานวน 1 เลOม (เผยแพรOในเว็บไซตRของหJองสมุด https://library.stou.ac.th/about/knowledge-
management/#!) 

        4.6 แนวปฏิบัติท่ีดี เรื่อง การจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูป
หนังสือ จํานวน 1 เลOม (เผยแพรOในเว็บไซตRของหJองสมุด https://library.stou.ac.th/about/knowledge-
management/#!) 

     4.7 การนําความรูJท่ีไดJจากการจัดการความรูJในปuงบประมาณปVจจุบันเป\นลายลักษณRอักษร  
(Explicit Knowledge) และจากความรูJ ทักษะของผูJมีประสบการณRตรง (Tacit Knowledge) ท่ีเป\นแนวปฏิบัติท่ีดี
มาปรับใชJในการปฏิบัติงานจริง โดยจัดทําเป\นหนังสืออิเล็กทรอนิกสR เรื่อง “พระบรมราโชวาทและพระราโชวาท      
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปuการศึกษา 2525 – 2559 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” จํานวน                     
292 หนJา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4 หนังสืออิเล็กทรอนิกสR เรื่อง ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราโชวาท พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
           ประจําปuการศึกษา 2525 – 2559 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 
สรุปผล อภิปรายผล ขSอเสนอแนะ และการนําไปใชSประโยชน4 
            สรุปผล 

ผลจากการจัดการความรูJ เรื่อง การจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูป 
หนังสือ สOงผลใหJสํานักบรรณสารสนเทศไดJองคRความรูJในการจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยใน
รูปหนังสือ ในรูปคูOมือปฏิบัติงาน ไดJแนวปฏิบัติท่ีดีในการดําเนินงานจัดการความรูJ ไดJเผยแพรOองคRความรูJใน                  
ลักษณะตOางๆ รวมถึงยังไดJสรJางนวัตกรรมใหมOในการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสRท่ีเป\นบริการสารสนเทศจดหมายเหตุดิจิทัลแบบใหมO สรุปพอสังเขปไดJดังน้ี  
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ภาพท่ี 5  คูOมือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ 
 

คู�มือปฏิบัติงาน เร่ือง การจัดการเผยแพร�สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ  
เป\นผลลัพธRท่ีไดJรวบรวมองคRความรูJจากผูJทรงคุณวุฒิและผูJเช่ียวชาญ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีมา
บรรยาย แบOงปVนและแลกเปลี่ยนเรียนรูJใหJบุคลากรกลุOมเป̂าหมาย จํานวน 4 กิจกรรม/ครั้ง ไดJแกO 1.1 กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูJ เรื่อง “การเตรียมการจัดการความรูJของสํานักบรรณสารสนเทศ ประจําปuงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ในประเด็นความรูJ เรื่อง การจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ” 1.2 กิจกรรมการ
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูJ เรื่อง“การจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ”                          
1.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูJ เรื่อง “การจัดการสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยและสารสนเทศทJองถ่ิน
นนทบุรีศึกษาและการเผยแพรOสูOชุมชน” ซ่ึงเป\นกิจกรรมภายใตJการฝXกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสรJางงานจากงาน
ประจําดJานหJองสมุดและสารสนเทศและการเผยแพรOสูOชุมชน และ 1.4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูJและศึกษาดูงาน 
เรื่อง “เทคโนโลยีการพิมพRหนังสือเลOมและการพิมพRดิจิทัล”จนกOอใหJเกิดเป\นเน้ือหาท่ีสําคัญปรากฏในคูOมือปฏิบัติงาน 
จํานวน 3 บท ไดJแกO บทท่ี 1  บทนํา ประกอบดJวยความเป\นมาของโครงการจัดการความรูJ วัตถุประสงคR ขอบเขต
การดําเนินงานและประโยชนRท่ีจะไดJรับ บทท่ี 2 การศึกษาคJนควJาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขJอง ประกอบดJวย
ความหมายของจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย การจัดการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย การเผยแพรOสารสนเทศจดหมาย
เหตุและการจัดทําหนังสือ และ บทท่ี 3 กระบวนการจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูป
หนังสือ ซ่ึงเป\นองคRความรูJท่ีไดJรวบรวม ไดJแกO การเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ในรูปหนังสือ ยJอนรอย...กวOาจะเป\นหนังสือ...จากสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย การเผยแพรOสารสนเทศ   
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปเว็บไซตR การเผยแพรOสารสนเทศ จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปนิทรรศการออนไลนR 
และการจัดทําหนังสือดJวยเทคโนโลยีการพิมพRหนังสือเลOมและการพิมพRดิจิทัล 
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ภาพท่ี 6 แนวปฏิบัติท่ีดี เรื่อง การจัดการเผยแพรOสารสนเทศ    จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ 
 

 แนวปฏิบัติท่ีดี เร่ือง การจัดการเผยแพร�สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ  
เป\นผลลัพธRท่ีไดJจากการแบOงปVน แลกเปลี่ยนเรียนรูJและฝXกปฏิบัติของกลุOมเป̂าหมาย ทําใหJไดJมีการสรุปบทเรียน  วิธี
ปฏิบัติและข้ันตอนการปฏิบัติงานในการดําเนินงานจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยใน  รูป
หนังสือ ดังปรากฏตามข้ันตอนในภาพท่ี  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
ภาพท่ี 7 ข้ันตอนการจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ 

วิเคราะหRเน้ือหา และจัดวาง

รวบรวม คัดเลือกขJอมูล และภาพประกอบ 

ประมวลและพัฒนาเน้ือหา 

ออกแบบรูปเลOมและ

ประเมินความพึง

จัดพิมพRและ

สรุปและรายงาน

กําหนดวิธีการดําเนินงาน 

ตรวจพิสูจนRอักษร 
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     ข้ันตอนการจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือดังกลOาว สามารถ
อธิบายรายละเอียดไดJดังน้ี (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561, น. 38-39) 
     1. กําหนดวิธีการดําเนินงาน มีดังน้ี 
     1.1 กําหนดระยะเวลาดําเนินงาน การดําเนินงานควรอยูOในแผนงานท่ีกําหนด ดังน้ัน
ระยะเวลาควรกําหนดใหJชัดเจน เน่ืองจากอาจเกิดผลกระทบกับการทําสัญญาจัดจJางพิมพRหนังสือ ระยะเวลาในการ
เบิกจOายงบประมาณ ท้ังน้ีกระบวนการจัดพิมพRหนังสือตJองใชJเวลาอยOางนJอย 15 วัน หลังจากตJนฉบับ (Artwork) 
ไดJรับการตรวจและแกJไขโดยสมบูรณRแลJว 
                        1.2 กําหนดวัตถุประสงค4และนโยบาย ตJองชัดเจนเพ่ือเป\นกรอบในการจัดการเผยแพรO
สารสนเทศอยOางมีประสิทธิภาพ และตJองเป\นวัตถุประสงคRและนโยบายของผูJบริหารระดับสูงข้ึนท่ีจะสOงผลกระทบท้ัง
ทางตรงและทางอJอมตOอการจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ  
                        1.3 กําหนดวิธีการดําเนินงาน เป\นรายละเอียดท่ีตJองกําหนดตั้งแตOเบ้ืองตJน เชOน จะเผยแพรOใน 
รูปแบบไหน ตJองจัดบริการอะไรไวJรองรับ กฎระเบียบท่ีเก่ียวขJองในการเผยแพรOการรวบรวมสถิติ  การดําเนินการ
อยOางเป\นระบบและตOอเน่ือง หนJาท่ีของผูJปฏิบัติงานท่ีตJองรับผิดชอบ จัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณR เพ่ือเป\นการ
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและสรJางบรรยากาศท่ีดีในการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
ใหJกับผูJรับบริการ เป\นตJน 
     2. วิเคราะห4เนื้อหาและจัดวางโครงเร่ือง  
 เป\นการวิเคราะหRเน้ือหาในภาพรวมตามแนวคิดท่ีไดJรับ และกําหนดขอบเขตเน้ือหาหนังสือใน 
แตOละบท (Chapter) ไดJชัดเจน หลังจากน้ันนําเน้ือหาแตOละบทมาวิเคราะหRตOอเพ่ือใหJไดJเน้ือหาท่ีมีความเหมาะสม 
ถูกตJองและสมบูรณRมากท่ีสุด (ยวิญฐากรณR ทองแขก, 2560, น. 129-130) 
     3. รวบรวม คัดเลือกขSอมูล และภาพประกอบ  
 เป\นการสํารวจและรวบรวมขJอมูลและภาพประกอบจากเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
ประเภทตOาง ๆ และอาจคัดเลือกจากแหลOงจัดเก็บขJอมูลและภาพของหนOวยงานท่ีเก่ียวขJอง ท้ังน้ีขJอมูลและภาพตJองรูJ
ประวัติหรือท่ีมาของขJอมูลท่ีจะนํามาเป\นเน้ือหาของหนังสือ เพ่ือเพ่ิมความนOาเช่ือถือใหJกับหนังสือเลOมน้ัน ๆ  
     4. ประมวลและพัฒนาเนื้อหา  
 เป\นการรJอยเรียงเน้ือหาตามลําดับเหตุการณRของโครงรOางหนังสือตามท่ีไดJวางไวJตั้งแตOแรก ท้ังน้ี
พิจารณาถึงความถูกตJองและเหมาะสมในประเด็นตOาง ๆ ดังน้ี 

4.1 จัดเรียงเลขหนSาและออกแบบเลขหนSา โดยเริ่มตั้งแตOหนJาเป�ดบท ซ่ึงจะอยูOในหนJาเลขค่ี
ท่ีขวามือเสมอ และควรมีการนําเสนอเน้ือหาในหนJาเป�ดบทดJวย ควรมีการใชJคําใหJคงเสJนคงวาตลอดท้ังเลOม 
โดยเฉพาะคําราชาศัพทR         
                           4.2 ใชSคําใหSเหมาะสม กับเนื้อหาและเหมาะสมกับฐานันดรศักดิ์ในปVจจุบันควรระวังเรื่อง
การตัดคําหรือฉีกคํา และการใชJคํายOอใหJถูกตJอง  

     4.3 คําอธิบายภาพ ในการแทรกเน้ือหาและภาพประกอบในหนังสือควรใหJสอดคลJองกัน
ระหวOางเน้ือหาและภาพ ควรใชJคําอธิบายภาพใหJคงเสJนคงวา และไมOควรใชJภาพซํ้ากัน  

 5. ออกแบบรูปเล�มและปก 
5.1 รูปเล�ม ควรออกแบบใหJเหมาะสมกับวัตถุประสงคRของการจัดพิมพRและงบประมาณ 
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 โดยคํานึงถึงความคุJมคOา แตOตJองมีองคRประกอบครบถJวนสมบูรณR  
       5.2 ปก การจัดวางตําแหนOงตัวอักษรและภาพประกอบ ควรพิจารณาถึงความถูกตJองและ
เหมาะสมในประเด็นตOาง ๆ เชOน รูปแบบตัวอักษรและสัญลักษณR ควรใชJฟอนตRและสีตัวอักษรใหJเหมาะสมกับ
กระดาษและพ้ืนท่ีของหนังสือ และในการออกแบบปก ควรออกแบบปกมากกวOา 1 แบบ โดยคํานึงถึงสเปคของปก
ซ่ึงจะเก่ียวขJองกับคOาใชJจOายในการจัดพิมพR เชOน การปV�มนูน ปV�มฟอยลRเงินและปV�มฟอยลRทอง เป\นตJน นอกจากน้ีควร
พิจารณาการจัดวางตําแหนOงภาพประกอบ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของตําแหนOงในการวางภาพ เชOน ภาพ
พระพุทธรูป ภาพพระบรมวงศานุวงศR และการเลือกภาพมาใชJในการป�ดเลOมเพ่ือเพ่ิมความนOาสนใจใหJกับหนังสือ 

6. ตรวจพิสูจน4อักษร  
 กองบรรณาธิการท่ีทําหนJาท่ีในการตรวจพิสูจนRอักษรจะตJองมีความรูJเก่ียวกับเน้ือหาของหนังสือ 
ควรใชJความละเอียดรอบคอบในการตรวจการใชJคําและการสะกดคําใหJถูกตJองตามหลักไวยากรณR รวมถึงพิจารณา
ความถูกตJองและเหมาะสมในองคRประกอบอ่ืน ๆ ของหนังสือ และตJองมีการตรวจรูปเลOมจําลองของหนังสือเพ่ือ
ป̂องกันขJอผิดพลาดหรือตรวจสอบสีของรูปเลOมดJวย  

7. จัดพิมพ4และเผยแพร� 
 เมื่อจัดพิมพRแลJวดําเนินการเผยแพรOในทันที โดยอาจเผยแพรOในวันมีกิจกรรมสําคัญของ
หนOวยงาน หรืออาจเป\นการจัดกิจกรรมการเผยแพรOหนังสือเป\นการเฉพาะ เพ่ือกระตุJนและสOงเสริมการใชJหนังสือ 
นอกจากน้ีอาจเผยแพรOหนังสือในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสR ผOานเว็บไซตRหJองสมุดท่ี https://library.stou.ac.th 
เพ่ือใหJผูJใชJสามารถเขJาถึงไดJอยOางกวJางขวางและตลอด 24 ช่ัวโมง  

8. ประเมินความพึงพอใจ  
 เป\นข้ันตอนสําคัญในการจัดทําหนังสือเผยแพรO เพ่ือใหJทราบผลสัมฤทธ์ิของการจัดทําหนังสือ ซ่ึง
ผูJอOานท่ีไดJทําการประเมินผลความพึงพอใจและอาจมีขJอเสนอแนะท่ีเป\นประโยชนRสําหรับคณะผูJจัดทําท่ีจะนํามา
ปรับปรุงและพัฒนาใหJการจัดทําหนังสือในโอกาสตOอไปใหJดียิ่งข้ึน  

9. สรุปและรายงานผล 
 เป\นข้ันตอนสุดทJายของการจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ 
เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานในทุกข้ันตอนและรายงานตOอผูJบริหารหนOวยงาน ผูJบริหารมหาวิทยาลัย ตลอดจน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปuของหนOวยงาน  
 

            นวัตกรรมใหม�ในการเผยแพร�สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส4  เป\นผลลัพธRมาจากกระบวนการจัดการความรูJสูOการปฏิบัติงานจริง โดยการถOายทอดความรูJระหวOาง 
ผูJมีประสบการณRตรงกับผูJปฏิบัติงานกลุOมเป̂าหมายทําใหJไดJหนังสืออิเล็กทรอนิกสRท่ีเป\นบริการจดหมายเหตุดิจิทัล 
เรื่อง “ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราโชวาท พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปuการศึกษา 2525 – 2559 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” นับเป\นนวัตกรรมใหมOของสํานักบรรณสารสนเทศในการสรJางและพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสRดJวยโปรแกรม InDesign ดJวยตนเอง จากเดิมท่ีใหJสํานักพิมพRเป\นผูJออกแบบและจัดพิมพR ซ่ึงขJอดีของ
การจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกสRคือผูJปฏิบัติงานสามารถปรับปรุงแกJไขเปลี่ยนแปลงเน้ือหาไดJตลอดเวลาและยัง
สามารถพัฒนาเน้ือหาไดJอยOางตOอเน่ืองหลากหลาย นอกจากน้ีในดJานผูJรับบริการยังไดJรับความสะดวกในการเป�ดใชJ
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งานไดJจากทุกอุปกรณR เป\นการตอบสนองตามความตJองการผูJรับบริการท่ีตJองการเรียกดูเอกสารจดหมายเหตุใน
รูปแบบดิจิทัล รวมถึงชOวยลดการใชJกระดาษซ่ึงสอดคลJองกับนโยบายการเป\นหJองสมุดสีเขียวดJวย  
            อภิปรายผล  

ผลจากการจัดการความรูJเรื่องการจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูป
หนังสือทําใหJกลุOมเป̂าหมายท่ีเป\นผูJปฏิบัติงานและผูJใหJบริการมีความรูJ ความเขJาใจและสามารถดําเนินการจัดการ
เผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือตามท่ีผูJทรงคุณวุฒิและผูJเช่ียวชาญไดJถOายทอดองคR
ความรูJไวJไดJ ท้ังน้ีเน่ืองจากผูJปฏิบัติงานไดJมีการนําองคRความรูJดังกลOาวมาแบOงปVนและแลกเปลี่ยนเรียนรูJรOวมกันจน
ไดJ แนวปฏิบัติท่ีดีท่ีจะเป\นเครื่องมือในการพัฒนางานใหJบรรลุเป̂าหมายท้ัง 3 ประการไปพรJอม ๆ กัน ไดJแกO บรรลุ
เป̂าหมายของการพัฒนางานจัดการความรูJเรื่องการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ 
บรรลุเป̂าหมายของการพัฒนาคนท่ีจะมาปฏิบัติหนJาท่ีแทนบุคลากรท่ีจะเกษียณท่ีมีประสบการณRตรงเรื่องน้ี และ
บรรลุเป̂าหมายของการพัฒนาองคRกรใหJเป\นองคRกรแหOงการเรียนรูJท่ีบุคลากรรOวมกันคิด รOวมกันคJนเพ่ือหาวิธีการ
ใหมO ๆ ในการผลิตผลิตภัณฑR หรือ บริการ อันจะนํามาซ่ึงการเพ่ิมประสิทธิผลในการดําเนินงานขององคRกรตOอไปไดJ
ในอนาคต นอกจากน้ี จากการจัดการความรูJเรื่องน้ีทําใหJเกิดการสรJางนวัตกรรมใหมO (Innovation) โดยการเรียนรูJ
ตOอยอดจากความรูJท่ีฝVงในตัวคนของผูJท่ีมีประสบการณRจัดทําหนังสือมาอยูOรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสR ถือเป\น
บริการ   จดหมายเหตุดิจิทัลแบบใหมOท่ีสามารถเผยแพรOและใชJประโยชนRไดJอยOางกวJางขวาง เพ่ิมความสะดวกใน
การใชJงานกับทุกอุปกรณR พรJอมท้ังตอบสนองความตJองการของผูJรับบริการในยุคดิจิทัล  

            ขSอเสนอแนะ 
  1. ดJานการจัดการความรูJ ควรจัดการความรูJในเรื่องการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยในรูปแบบอ่ืน ๆ เชOน การเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปแบบการจัดนิทรรศการ 
การประชุม/ฝXกอบรม/บรรยายทางวิชาการ และการจัดทําเว็บไซตR เป\นตJน 

2. ดJานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสR ควรพัฒนาตOอยอดดJวยการนําเทคโนโลยีอ่ืนๆ มาใชJประกอบการ 
สรJางหนังสืออิเล็กทรอนิกสRเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมความทันสมัย ความนOาสนใจและประโยชนRใชJสอย เชOน นําเทคโนโลยี
ปVญญาประดิษฐR (Artificial Intelligence) หรือท่ีเรียกสั้นๆ วOา AI มาใชJ เป\นตJน 
            การนําไปใชSประโยชน4  

1. ประโยชน4ต�อผูSปฏิบัติงาน ท้ังบุคลากรกลุOมเป̂าหมาย ผูJปฏิบัติงานและผูJใหJบริการมีความรูJ
ความเขJาใจในวิธีการจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือและสามารถนําองคRความรูJน้ี
ไปใชJประโยชนRในการเผยแพรOใหJแกOหนOวยงานอ่ืนตOอไป 
  2. ประโยชน4ต�อผูSรับบริการ การเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ 
นอกจากจะเป\นการอํานวยความสะดวกแกOผูJรับบริการใหJสามารถเขJาถึงเอกสารจดหมายเหตุไดJอยOางสะดวกรวดเร็ว
แลJว ยังเป\นการชOวยกระตุJนความสนใจในการใชJเอกสารจดหมายเหตุของผูJรับบริการดJวย  
  3. ประโยชน4ดSานการพัฒนางานจดหมายเหตุ การนําเทคโนโลยีมาประยุกตRใชJทําใหJ             
งานจดหมายเหตุไดJนวัตกรรมการเผยแพรOสารสนเทศในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสR ซ่ึงเป\นบริการจดหมายเหตุ
ดิจิทัลแบบใหมOท่ีจะทําใหJผูJรับบริการไดJรับความสะดวก เป\นการเพ่ิมชOองทางการใชJสารสนเทศจดหมายเหตุ          
เป\นตJนแบบท่ีดีท่ีสามารถขยายผลไปสูOการเผยแพรOสารสนเทศอ่ืนๆ นอกจากน้ียังสOงผลตOอภาพลักษณRใหJงาน   
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จดหมายเหตุมีความทันสมัย ตอบสนองความตJองการของผูJรับบริการในยุคสังคมดิจิทัลและรองรับสังคมแหOง                 
การเรียนรูJตลอดชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ตOอไป 
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บทคัดย�อ  
           การจัดการความรูEงานวิชาการสูFการยกระดับคุณภาพการใหEบริการของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพ่ือพัฒนาองคRกรสูFการยกระดับคุณภาพการใหEบริการ 
ขับเคลื่อนโดยใชEกระบวนการคEนหาปSญหาจากการปฏิบัติงานภายในองคRกรในรูปของโจทยRวิจัยท่ีสนับสนุนใหE
บุคลากรไดEดําเนินการ ใชEกระบวนการดําเนินงานแบบมีสFวนรFวมของบุคลากรภายในองคRกรในการกําหนดประเด็น
ปSญหาและหาทางออกรFวมกัน จากการวิเคราะหRขEอมูล เชิงเน้ือหาในประเด็นของการจัดการความรูEเพ่ือจัดทํา
โครงการท่ีชFวยยกระดับคุณภาพการใหEบริการ ประกอบดEวย โครงการ Add Line Young บริการเชิงรุกแนะนําการ
ใชE QR Code จาก Line Bot ในการเขEาออกประตู และการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ทําใหEเกิดความสะดวก
รวดเร็วพรEอมท้ังยังไดEรับขEอมูลขFาวสารท่ีสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแจEงใหEทราบ โครงการระบบ
บริหารจัดการเสนอซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ พัฒนาระบบจัดซ้ือจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ควบคูFกับการใหEบริการ
เชิงรุก ในการแจEงผลการพิจารณาตลอดจนสถานะของข้ันตอนการจัดหาทรัพยากรแกFผูEใชEบริการ ผFาน Line Bot 
ท้ังน้ีก็เพ่ือตอบสนองการใหEบริการกับผูEใชEอยFางมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด 

 
คําสําคัญ: การจัดการความรูE, การบริการ, สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัย 

  
ABSTRACT  
 The knowledge management of the Office of Academic Resources and Information 
Technology, Pibulsongkram Rajabhat University proceed to develop the organization, improve 
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service quality by finding problems from the operation within the organization best on routine to 
research problems that support by the organization and to proceed through the participatory 
process within the organization to determine the issues and find the solutions together. The 
analysis data of content in terms of knowledge management to create an activity plan that helps 
to improve the service of the Office of Academic Resources and Information Technology in the 
year 2019. The management has the policy to create “Add Line Young Project”. The proactive 
service suggests using QR Code from LINE BOT to access doors and recover resources resulting in 
convenience and speed, as well as receiving news and information from the Office of Academic 
Resources and Information Technology. The procurement system for information resources along 
with proactive services In informing the result of consideration and status of the process of 
procuring resources through users of LINE BOT, to provide the most efficient service to users. 

 
Keyword:  Knowledge Management,  Service, Academic Resource and Information Technology 

Center, University 

 
บทนํา 
 ภายใตEความกEาวหนEาของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนล้ําไปอยFางกEาวกระโดด การพัฒนาคนเปqนเรื่อง
สําคัญ โดยเฉพาะการสรEางบุคลากรในชFวงการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหมFทุกวันน้ี ดEวยเหตุวFาการเปลี่ยนแปลงของ
โลกยุคใหมFเปqนการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฝtามือซ่ึงกFอใหEเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญFท่ีมีอิทธิพลตFอความคิดพ้ืนฐาน 
ความทรงจํา และความเคยชินเกFาๆ รวมท้ังประสบการณRท่ีเช่ือมโยงกับรากฐานทางสังคม วัฒนธรรม ความเช่ือ 
จารีต ท่ีสั่งสมกันมายาวนาน การเสริมสรEางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยRจึงเปqนยุทธศาสตรRหน่ึงท่ีถูกกําหนดไวEใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหFงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)   
 การพัฒนาคนในโลกยุคใหมF บางสFวนอาจจะตEองพ่ึงพาประสบการณRเกFา ในแงFของศักยภาพ
พ้ืนฐานความเปqนมนุษยRและความสัมพันธRทางสังคม แตFสําหรับการพัฒนาคุณภาพท่ีจะตEองเช่ือมโยงกับโลกอนาคต
และความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแลEว ความคาดหวังตFอกระบวนการและผลลัพธRจะตEองคิดใหมFทําใหมF เปลี่ยน
วิธีคิด Mindset ใหมF ท่ีตEองรื้อสรEางแนวปฏิบัติออกจากประสบการณRและภาพจําเดิมๆ ซ่ึงเรื่องเหลFาน้ีเปqนเรื่องท่ียาก
และทEาทายท่ีสุดในกระแสของความเปลี่ยนแปลง การจัดการความรูEเปqนการรวบรวมองคRความรูEท่ีมีอยูFในองคRกร    
ท้ังความรูEโดยนัยซ่ึงกระจัดกระจายอยูFในตัวบุคคลและความรูEท่ีปรากฏชัดเจนในรูปของเอกสารตFาง ๆ มาพัฒนาใหE
เปqนระบบเพ่ือใหEทุกคนในองคRกรสามารถเขEาถึงและนําความรูEไปใชEเพ่ือพัฒนาตนเองใหEเปqนผูEรูEและปฏิบัติงานไดEอยFาง
มีประสิทธิภาพ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2548, น. 4) 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดEนําแนว
ทางการจัดการความรูEมาใชEในการพัฒนาบุคลากรดEานการใหEบริการตามพันธกิจของหนFวยงาน ดEวยกระบวนการ
แบFงปSนแลกเปลี่ยน จัดเก็บ และเผยแพรFความรูEในรูปแบบตFาง ๆ มีการจัดอบรม KM ใหEบุคลากรในหนFวยงาน      
การแสดงความคิดเห็นผFานระบบ Line กลุFม เพ่ือสFงเสริมใหEการแลกเปลี่ยนความรูEการใหEบริการอยูFอยFางสม่ําเสมอ 
เพ่ือรองรับสภาวการณRการแขFงขันและตอบสนองตFอผูEใชEบริการมีความตEองการท่ีหลากหลาย ซับซEอน รวมถึงเมื่อ
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บุคลากรลาออก/เกษียณ หรือเปลี่ยนหนEาท่ีไปก็จะไมFสFงผลกระทบตFอการดําเนินงาน เน่ืองจากความรูEจัดเปqน
สินทรัพยRท่ีจับตEองไมFไดEขององคRกร การท่ีบุคลากรลาออก/เกษียณไปพรEอมกับความรูEจึงถือเปqนการสูญเสียของ
องคRกรดEวย ซ่ึงการจัดการความรูEดังกลFาวจะเปqนเครื่องมือสําคัญท่ีจะชFวยใหEหนFวยงานนําไปใชEประโยชนRในการ
บริหารงานและปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาองคRกรใหEเปqนไปในทิศทางเดียวกันตFอไป 
 
วัตถุประสงคM 
 งานวิจัยเรื่อง “การจัดการความรูEสูFการยกระดับคุณภาพการใหEบริการของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” มีวัตถุประสงคRเพ่ือการจัดการองคRความรูEการออกแบบ
การใหEบริการของบุคลากรสํานักวิทยบริการฯ  โดยการเก็บรวมรวมขEอมูลจากการวิจัย ประสบการณRจากการทํางาน 
การฝ}กอบรม ศึกษาดูงานจากหนFวยงานท้ังภายในและภายนอกในชFวงระหวFางป~งบประมาณ 2560-2561 ซ่ึงเปqน
ความรูEท่ีมีอยูFในตัวบุคคล มาแลกเปลี่ยนเรียนรูEระหวFางกัน โดยมีเป�าหมายเพ่ือการยกระดับการใหEบริการตามพันธกิจ
ขององคRกร 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 การจัดการความรูEงานวิชาการสูFการยกระดับคุณภาพการใหEบริการของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เปqนการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือใชEเปqนขEอมูลประกอบการจัดทําแผนการจัดการความรูEของ         
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป~งบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีเนEนกระบวนการมีสFวนรFวมของ
บุคลากรภายในองคRกร มีข้ันตอนและวิธีการดําเนินการ ดังน้ี 
 1. ประชากรและกลุFมตัวอยFางในการวิจัยน้ี จําแนกเปqน 4 กลุFมงาน ตามโครงสรEางการแบFงสFวน
ภายใน ไดEแกF  

1.1 กลุFมงานบริการสารสนเทศและการจัดการทรัพยากร  
1.2 กลุFมงานเทคนิคสารสนเทศ  
1.3 กลุFมงานเครือขFายบริการวิชาการและหEองประชุม  
1.4 กลุFมงานบริหารท่ัวไป 

ซ่ึงประกอบดEวย ผูEอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ จํานวน 1 คน รองผูEอํานวยการสํานักวิทย 
บริการฯ จํานวน 3 คน  หัวหนEาสํานักงานผูEอํานวยการ จํานวน 1 คน  หัวหนEางาน จํานวน 5 คน เจEาหนEาท่ี
บริหารงานท่ัวไป จํานวน 1 คน  บรรณารักษR จํานวน 6 คน นักเอกสารสนเทศ จํานวน 6 คน ผูEปฏิบัติงาน                        
โสตทัศนศึกษา จํานวน 1 คนผูEปฏิบัติงานหEองสมุด จํานวน 3 คน  และชFางไฟฟ�า จํานวน 1 คน รวมท้ังสิ้น 28 คน 

2. เครื่องมือท่ีใชEในการศึกษา การแบFงกลุFมเพ่ือระดมความคิดแบบมีโครงสรEางโดยใชEลักษณะ
ของการป�อนคําถามและแบบสังเกต โดยมีประเด็นคําถามและการสังเกต เก่ียวกับความรูE ปSญหาและอุปสรรคท่ีพบ
จากการใหEบริการ ความสนใจในการออกแบบการใหEบริการ  

3. การเก็บรวบรวมขEอมูล มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังน้ี 
ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพและแนวทางการจัดการความรูEของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ   ข้ันตอนน้ีเปqนการทําความเขEาใจรFวมกันในประเด็นท่ีเก่ียวขEองกับการจัดการความรูE ประเมิน
สถานการณRปSจจุบันของสํานักวิทยบริการฯ เพ่ือคัดเลือกประเด็นของการนําเขEาสูFกระบวนการจัดการความรูE   
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ข้ันตอนท่ี 2 ศึกษาสภาพปSญหาท่ัวไปของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการ
เก็บรวบรวมขEอมูลจากการวิจัยแบบ R to R ของบุคลากรภายในสํานัก ประสบการณRจากการทํางาน การฝ}กอบรม 
ศึกษาดูงานจากหนFวยงานท้ังภายในและภายนอกในชFวงระหวFางป~งบประมาณ 2560-2561 ซ่ึงเปqนความรูEท่ีมีอยูFใน
ตัวบุคคลมาแลกเปลี่ยนเรียนรูEระหวFางกัน โดยมีเป�าหมายเพ่ือการยกระดับการใหEบริการตามพันธกิจขององคRกร 

ข้ันตอนท่ี 3 ใชEกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสFวนรFวมในการจัดการความรูEจากงาน
วิชาการสูFการยกระดับคุณภาพการใหEบริการของสํานักวิทยบริการฯ โดยมีวิธีการดังน้ี 

1.จัดเวทีนําเสนอผลงานวิจัย R to R ของบุคลากรท่ีไดEรับทุนสนับสนุนการวิจัยในป~งบประมาณ 

 2561 จํานวน 5 เรื่อง ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 รายช่ือหัวขEองานวิจัย R to R ของบุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ลําดับ
ท่ี 

หัวขEองานวิจัย R to R ประเด็นความรูEนําไปตFอยอด 

1. การประเมินตัวบFงช้ีมาตรฐานหEองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏพิบูลสงคราม ผูEรับผิดชอบ นางรัตนพา พันธRศรี   

สํานักมีขEอมูล พ้ืนฐานนําไปใชE เปqน
แนวทางในการพัฒนาการทํางานของ
สํานักใหEสอดคลEองกับองคRประกอบ
และตัวบFงช้ีคุณภาพ 

2. การตรวจสอบคุณภาพของรายการทรัพยากรสารสนเทศใน
ฐานขEอมูลระบบหEองสมุด สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผูEรับผิดชอบ 
นางสาวอัจฉราพร แยEมเหม็น  นางจิตราภรณR ไกรฤทธ์ิ 

การล งร ายการบรรณา นุกรม ใน
ฐานขEอมูลระบบหEองสมุดอัตโนมัติ มี
ค วามสํ า คัญ ในการสื บคE นขE อมู ล
สารสนเทศจะสFงผลตFอการเขEาถึง
สารสนเทศของผูEใชEบริการ 

3. ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูEใชEบริการตFอการบริการ
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ผูEรับผิดชอบ นางสาวอมรรัตนR  ศรีลออ 

เปqนแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการ
ดําเนินงานบริการในดEานตFางๆ ใหE
สอดคลEอง กับความคาดหวังของ
ผูEใชEบริการ 

4. การพัฒนาระบบเฝ�าระวังและแจEงเตือนสภาพแวดลEอม
อัตโนมัติของหEองเครื่องแมFขF ายผFานแอปพลิ เคชันไลนR   
ผูEรับผิดชอบ นายสมภพ  มุสิกร 

ดูแลเครื่องมือในการใหEบริการพรEอมใชE
งานตลอดเวลาโดยไมFติดปSญหาผFาน
แอปพลิเคชัน 

5. บรรยากาศองคRกรและประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม ผูEรับผิดชอบ นายมนตRชัย  สุริยามาตร 

บรรยากาศองคR กร ท่ีดี สF งผลและ
ประสิท ธิภาพในการ ทํ างานของ
บุคลากร 
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2. การวางแผนแบบมีสFวนรFวมในการออกแบบการใหEบริการของสํานักวิทยบริการฯ โดยใชE 
กระบวนการวิพากษRตามประเด็นคําถามท่ีผูE วิจัยออกแบบไวE อาทิ อะไรคือปSญหาท่ีเกิดจากการใหEบริการ                      
จุดเดFน-จุดดEอยขององคRกรเปรียบเทียบกับองคRกรอ่ืน ๆ ท่ีไปศึกษาดูงาน และความตEองการของบุคลากรท่ีอยากใหE
สํานักฯ พัฒนาไปแบบใด อะไรคือสิ่งท่ีอยากใหEกับผูEมารับเกิดความประทับใจ ฯลฯ เพ่ือเปqนการปูพ้ืนประเด็นสภาพ
ปSญหา และใหEบุคลากรของสํานักวิทยบริการฯ เกิดความตEองการท่ีจะมีสFวนรFวมในกระบวนการวิจัย ดังภาพท่ี 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 การวางแผนแบบมีสFวนรFวมในการออกแบบการใหEบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 3. วิเคราะหRขEอมูลเชิงเน้ือหาในประเด็นของการจัดการความรูEเพ่ือจัดทําแผนโครงการท่ีชFวย 

ยกระดับการใหEบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในป~งบประมาณถัดไป 
 
สรุป อภิปรายผล ข�อเสนอแนะ และการนําไปใช�ประโยชนM 
 สรุป และอภิปรายผล 

1. การศึกษาสภาพและแนวทางการจัดการความรู�ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จากการดําเนินงานการจัดการความรูEงานวิชาการสูFการยกระดับคุณภาพการใหEบริการของ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สามารถสรุปผลเก่ียวกับการศึกษา
สภาพและแนวทางการจัดการความรูEตามกระบวนการ (เสาวภา หลิมวิจิตร, 2552, น. 45-64) ดังน้ี 

1.1 กําหนดผูEรับผิดชอบในการดําเนินงาน เพ่ือดําเนินงานจัดการความรูEของสํานักวิทย 
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บริการและในแตFละป~มีการหมุนเวียนการจัดกิจกรรม KM ไปทุกกลุFมงาน ซ่ึงในป~ 2562 กลุFมงานบริการสารสนเทศ
และการจัดการทรัพยากร เปqนผูEดําเนินกิจกรรมและโครงการตFาง ๆ ในการจัดการความรูE  

1.2 การกําหนดความรูE สํานักวิทยบริการฯ จัดโครงการการจัดการเรียนรูE KM ในหัวขEองาน    
วิชาการสูFการยกระดับคุณภาพการใหEบริการของสํานักวิทยบริการฯ โดยใหEบุคลากรท่ีไดEรับงบประมาณสนับสนุน
งานวิจัย R to R นําเสนอผลงาน ท้ังน้ีผูEบริหารและบุคลากรสํานักวิทยบริการฯ แบFงกลุFมรFวมกันวิเคราะหRผลจาก
ผลการวิจัยของบุคลากรท่ีไดEรับสนับสนุนทุนวิจัยของสํานักวิทยบริการฯ เพ่ือหาประเด็นปSญหาของการใหEบริการและ
นําผลท่ีไดEมาออกแบบบริการเพ่ือใหEสอดคลEองกับความตEองการของผูEรับบริการ 

1.3 สรEางและแสวงหาความรูE  สํานักวิทยบริการฯ มีกระบวนการคEนหารวบรวมความรูEและ 
แนวปฏิบัติท่ีดีท่ีมีแลEวในตัวบุคลากรของสํานักวิทยบริการฯ จากการฝ}กอบรม/ การแลกเปลี่ยนเรียนรูE/ การศึกษา     
ดูงาน นําองคRความรูEท่ีไดEมาตFอยอดเพ่ือจัดโครงการ KM ของสํานักวิทยบริการฯ โดยบุคลากร รFวมกันออกแบบการ
บริการ/พัฒนาแนวทางการใหEบริการท่ีสอดคลEองกับความตEองการของผูEใชEบริการโดยแบFงออกเปqน 2 กลุFมไดEแกF 
กลุFมงานบริการสารสนเทศและการจัดการทรัพยากร/กลุFมงานเครือขFายบริการวิชาการและหEองประชุม กลุFมงาน
เทคนิคสารสนเทศ 

                1.4 การจัดเก็บความรูE สํานักวิทยบริการฯ ไดEนําเอาองคRความรูEท่ีไดEจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรูEประสบการณR วิธีการทํางาน เก่ียวกับการออกแบบการใหEบริการโดยมีขEอมูลท่ีไดEจากการวิจัยเปqนฐานชFวย
สFงเสริมการทํางานของบุคลากรภายในสํานักวิทยบริการฯ นําไปสูFการพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองใหEตรงตFอ
ความตEองการของผูEใชEบริการจัดทําในรูปแบบคูFมือ แผFนพับ เว็บไซตR 

1.5 การเขEาถึงความรูE  สํานักวิทยบริการฯ ทราบกระบวนการคEนหาประเด็นปSญหาจากการ 
ทํางานท่ีนําไปสูFการแกEปSญหาโดยมีงานวิจัยเปqนพ้ืนฐานการใชEผลงานวิชาการท่ีนําไปสูFการยกระดับคุณภาพการ
ใหEบริการของสํานักวิทยบริการฯ สรEางโอกาสและชFองทางเพ่ือใหEเกิดการแบFงปSนแลกเปลี่ยนเรียนรูEระหวFางบุคลากร
ภายในองคRกรบุคลากรของสํานักวิทยบริการฯเรียนรูEการออกแบบการใหEบริการจากขEอเสนอแนะงานวิจัย 
                            1.6 การใชEความรูE สํานักวิทยบริการฯนําความรูEไดEรFวมกันระดมสมองกําหนดองคRความรูEท่ี
จําเปqนสําหรับการดําเนินงานท่ีไดEจากการจัดการความรูE โดยนําไปตFอยอดเปqนโครงการ กิจกรรมตFางๆในการ
แกEปSญหาใหEสอดคลEองกับความตEองการของผูEใชEบริการ 

โดยระบบกลไกการจัดการความรูEของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพิบูลสงคราม สามารถอธิบายไดEดังภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2 กลไกการจัดการความรูEของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

2. การศึกษาสภาพป\ญหาท่ัวไปของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     การรายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรูEและการเผยแพรFขEอมูลการจัดกิจกรรมงาน

วิชาการสูFการยกระดับคุณภาพการใหEบริการของสํานักวิทยบริการฯ โดยแบFงกระบวนการจัดการความรูE เปqน 2 กลุFม  

กํากับติดตามและสนับสนุนการจัดการเรยีนรูEของแตFละกลุFมงาน 

ติดตามผลนําไปใชE 

เริ่มตEน 

ทบทวนการจัดการความรูEท่ีผFานมา 

วิเคราะหRแผนกลยุทธRของสํานักวิทยบริการฯตามพัธกิจท่ีรับผดิชอบ

เพ่ือกําหนดประเด็นท่ีตEองการจัดการเรยีนรูE 

จัดทําแผนจัดการความรูE 

ผูEอํานวยการพิจารณา

อนุมัติแผนจัดการความรูE 

ดําเนินการจัดการความรูEตามกระบวนการ 6 ข้ันตอน 

รวบรวมขEอคEนพบทีไดEจากการจัดการความรูEของแตFละกลุFมงานเพ่ือ

ประเมินผลและปรับปรุงสนับสนุนการจัดการเรยีนรูE 

สิ้นสุด 
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 กลุFมท่ี1งานบริการสารสนเทศและการจัดการทรัพยากรและงานเครือขFายบริการวิชาการและ
หEองประชุม              

 กลุFมท่ี 2 งานเทคนิคสารสนเทศ (รัตนพา พันธRศรี. 2562, น. 28-29) รายละเอียดการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรูE แสดงในตารางท่ี 2 และ 3 

 
ตารางท่ี 2 การแลกเปลี่ยนเรียนรูEเพ่ือการออกแบบการใหEบริการของงานบริการสารสนเทศและการจัดการทรัพยากร 
             และงานเครือขFายบริการวิชาการและหEองประชุม 

 

ประเด็นท่ีแลกเปลี่ยน จุดปะทะ/ป\ญหา แนวทางแก�ไข(บริการใหม�) 
1. บริการจุดตEอนรับ ผูEใชEบริการไมFมีบัตรสมาชิกมาในการ

เขEาใชEบริการ 
ใหEบริการ Add Line ของสํานักวิทยบริการ 
เพ่ือใชE QR Code ในการเขEาใชEหEองสมุด 
(ดังภาพท่ี 3) 

2. บริการคEนหาทรัพยากร
สารสนเทศ 

ผูEใชEบริการไมFสามารถสืบคEนหนังสือ
ดEวยตัวเองไดEบางครั้งไมFพบหนังสือ
อยูFบนช้ัน 

ใหEบริการแนะนําการสืบคEนหนังสือ 
คEนหาหนังสือ ช่ือ เรื่ องใกลE เ คียงใหE กับ
ผูEใชEบริการ 

3. บริการหEองระดมสมอง ผูE ใชEบริการไมFทราบกฎระเบียบ
เง่ือนไขการใชEทําใหEถูกตัดสิทธิการใชE
บริการ 

อธิบายกฎระเบียบการเขEาใชEหEองระดม
สมองใหEผูEใชEบริการทราบและปฏิบัติ 

4. บริการยืม-คืน
ทรัพยากรสารสนเทศ  

ไมFสามารถยืมไดE 
 (บัตรหมดอายุ ไมFไดEเปqนสมาชิก) 

แนะนําผูE ใชEตFออายุสมาชิก แนะนําผูE ใชE
สมัครสมาชิกสมทบ 

5. บริการสื่อโสตทัศนR อุปกรณRไมFเพียงพอ  ซ้ืออุปกรณRเพ่ิมและแนะนําผูEใชEบริการเขEา
ใชEบริการหEองมินิเธียเตอรRซ่ึงมีบริการทุกวัน 
วันละ2รอบ 

6. ทางออกประตู หนังสือยืมไมFสําเร็จ  แนะนําผูEใชEติดตFอบริการยืม-คืนและเพ่ิมจุด
ยืม-คืนท่ีจุดตEอนรับ 
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ภาพท่ี 3 ข้ันตอนการลงทะเบียน รับ QR Code ในการเขEาใชEบริการหEองสมุด 
 
ตารางท่ี 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรูEเพ่ือการออกแบบการใหEบริการของงานเทคนิคสารสนเทศ 
 

ประเด็นท่ีแลกเปลี่ยน จุดปะทะ/ป\ญหา แนวทางแก�ไข(บริการใหม�) 
1. กระบวนการจัดซ้ือ
ทรัพยากรสารสนเทศของ
สํานักวิทยบริการฯ 

อาจารยRไมFสนใจมาคัดเลือกหนังสือ 
และการคัดเลือกจากแค็ตตาล็อก
ไมFไดEเห็นตัวเลFมเน้ือหาขEางใน 

จัดทําสื่อประชาสัมพันธRระบบเสนอซ้ือ
หนังสือประชุมช้ีแจงหลักเกณฑRรEานคEา 
พรEอมท้ังรับสมัครรEานคEาออนไลนRสรEาง
เว็บไซตR  (ดังภาพท่ี 4) 

2. นําเขEาขEอมูลรายช่ือ
หนังสือในระบบจัดซ้ือ
ออนไลนR 

รE านคE า/สํา นักพิมพRผูEดูแลระบบ
จัดซ้ือ 

พัฒนาระบบเสนอซ้ือหนังสือ 
สรEางความเขEาใจเก่ียวกับระบบ 

3. สั่งซ้ือหนังสือ จัดหาหนังสือไมFไดEเน่ืองจากหนังสือ
ไมFมีในสต็อกท่ีสํานักพิมพR รEานคEาสFง
หนังสือไมFตรง edition กับท่ีสั่งไวE 
สํานักพิมพRไมFมีตัวแทนขายในไทย 

สั่งซ้ือหนังสือทุกรายการท่ีเสนอ 

4. ตรวจรับ รEานคEา/สํานักพิมพR การรับสินคEา/หนังสือทุกรายการท่ีจัดสFง
และตรวจสอบความถูกตEอง 

5. ดําเนินการทางเทคนิค  ผูEเสนอแนะหนังสือ (ผูEใชEบริการ) 
 

แจEงสถานะกระบวนการจัดซ้ือผFาน Line 
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ภาพท่ี 4 ระบบบริการเสนอซ้ือหนังสือออนไลนR 

 
  3. การวิเคราะหMข�อมูลเชิงเนื้อหาในประเด็นของการจัดการความรู�เพ่ือจัดทําแผนโครงการท่ี
ช�วยยกระดับการให�บริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปdงบประมาณถัดไป 

   ข�อเสนอแนะ 
   1. ควรใชEกระบวนการการจัดการความรูE (KM) ในบุคลากรใหEมากข้ึนโดยมีการฝ}กปฏิบัติบุคลากร
ในสํานักวิทยบริการฯ ใหEมีความรูEในดEานการจัดการความรูEอยFางตFอเน่ือง เปqนประจํา จนเกิดเปqนวัฒนธรรมองคRกร 
   2. สํานักวิทยบริการฯ ควรกําหนดใหEการจัดการความรูE (KM) เปqนนโยบายของหนFวยงาน โดย
ตEองกําหนดเป�าหมายและระยะเวลาท่ีชัดเจน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลอยFางเปqนรูปธรรมและจริงจัง 
   3. ควรเพ่ิมชFองทางการจัดการความรูEและการเผยแพรFใหEกับบุคลากรสํานักวิทยบริการฯและผูEท่ี
สนใจใหEเขEาถึงไดEงFาย สะดวกและรวดเร็ว ตลอดจนจัดกิจกรรมตFางๆ รวมไปถึงการอบรม สัมมนาท้ังบุคลากรภายใน
และภายนอกเพ่ือไดEมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูEท่ีหลากหลายข้ึนและสามารถ นํามาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการ
ความรูEของตัวเอง และเกิดเปqนเครือขFายของการจัดการความรูE  
  การนําไปใช�ประโยชนM 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการความรูEงานวิชาการสูFการยกระดับคุณภาพการใหEบริการของ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม”  สามารถนําไปใชEประโยชนR ดังน้ี 

1. ประโยชนRตFอผูEใชEบริการหEองสมุด 
    บุคลากรของสํานักวิทยบริการฯ มีความรูEความเขEาใจตFอการดําเนินงานดEานการจัดการความรูE 

โดยความกEาวหนEาของการดําเนินงานดEานการจัดการความรูEสามารถวิเคราะหRขEอมูลเชิงเน้ือหานํามาประกอบการ
วางแผนกิจกรรมท่ีชFวยยกระดับการใหEบริการของสํานักวิทยบริการฯ ซ่ึงนําไปสูFการปรับปรุงกระบวนการใหEบริการ
แบบเชิงรุกท่ีตรงกับความตEองการของผูEใชEบริการ เกิดโครงการบริการตFางๆเชFน 

1.1 โครงการ Add Line Young ออกใหEบริการ Add Line ของสํานักวิทยบริการฯ เพ่ือใชE  
QR Code ในการเขEาใชEบริการสําหรับนักศึกษาป~ท่ี 1 ท่ียังไมFไดEรับบัตรนักศึกษา และแนะนําใหEนักศึกษาป~อ่ืนๆ 
รวมท้ัง อาจารยR บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Add Line ของสํานักวิทยบริการฯเพ่ือ ใชE QR Code 
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แทนการใชEบัตรประจําตัว ในการเขEาออกประตูและการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ สะดวกรวดเร็วพรEอมท้ังยัง
ไดEรับขEอมูลขFาวสารท่ีสํานักวิทยบริการฯ  

1.2 บริการฝ}กอบรมการสืบคEนทรัพยากรสารสนเทศใหEกับนักศึกษาทุกช้ันป~ท่ีสนใจ  
1.3 บริการตอบคําถามชFวยคEนควEาหาขEอมูลบริเวณช้ัน 2 และช้ัน 3  
1.4 บริการอธิบายกฎระเบียบการเขEาใชEหEองระดมสมองใหEผูEใชEบริการเขEาใจพรEอมติดป�าย

เตือนท่ีหEองระดมสมองใหEเขEาใจถึงกฎระเบียบ  
1.5 เพ่ิมหEองคาราโอเกะ อีก 1 หEอง จากเดิม 2 หEองเปqน 3 หEอง เพ่ือรองรับผูEใชEบริการพรEอม

ท้ังซFอมแซมอุปกรณRท่ีชํารุดและจัดหาอุปกรณRเพ่ิมในการใหEบริการสื่อโสตทัศนR 
1.6 บริการระบบบริการเสนอซ้ือหนังสือออนไลนRไดEรับความสะดวก สามารถเสนอซ้ือ

ทรัพยากรสารสนเทศไดEทุกสถานท่ีทุกเวลาผFานระบบออนไลนRและสามารถติดตามกระบวนการทํางานตFางๆไดE
ทุกข้ันตอนดEวยตนเอง แจEงผลการพิจารณาจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศแบบเชิงรุกผFาน Line Bot ไดEสะดวก
รวดเร็วทันตFอความตEองการ 

2. ประโยชนRตFอหEองสมุด 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดEคูFมือการจัดการความรูEเพ่ือใชEเปqนแนวทางรFวมกัน 

ในการปฏิบัติงาน ชFวยเพ่ิมขีดความสามารถในการตัดสินใจและวางแผนดําเนินงานใหEรวดเร็ว และดีข้ึน 
 
รายการอ�างอิง 
รัตนพา พันธRศรี.  (2562).  คู�มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการความรู�ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลย ี
        สารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม.  พิษณโุลก: สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
        มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 
เสาวภา หลิมวิจติร.  (2552).  การจัดการความรูEในหEองสมุดสถาบันอุดมศึกษา.  วารสารบรรณารักษศาสตร*, 29(1), 
        45-64. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสถาบันเพ่ิมผลผลิตแหFงชาติ.  (2548).  คู�มือการจัดทําแผนจัดการ  

        ความรู�: โครงการพัฒนาส�วนราชการ ให�เป1นองค*กรแห�งการเรียนรู�และการจัดการความรู�ในส�วนราชการ.  
        กรุงเทพฯ: ผูEแตFง. 



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

 

การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
Personnel Participation in Educational Quality Assurance of Academic 

Resource and Information Technology, Phetchaburi Rajabhat University 
 

สวรินทร์ ยั่งยืนรัตน์, นงลักษณ์ พหุพันธ์, อัจฉราพร เลี้ยงอยู่, มธุรส ปราบไพรี, ภาคย์ พราหมณ์แก้ว 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
sawarin.yun@mail.pbru.ac.th 

 nonglux.pah@mail.pbru.ac.th 
 artcharaporn.lan@mail.pbru.ac.th 

maturose.pra@mail.pbru.ac.th 
 bhark.pra@mail.pbru.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา 2) ระดับการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษา และ 3) หาแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากรภายในส านักวิทยบริการฯ ประชากรในการศึกษาคือบุคลากรทั้งหมดของส านักวิทยบริการฯ 
จ านวน 22 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการประชุมกลุ่มย่อยและการสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดย การวิเคราะห์ข้อมูล               
เชิงเนื้อหาและสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (รุ่งเรือง  สิทธิจันทร์, 2558,          
น. 105) 
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือบุคลากรของส านักวิทยบริการฯ (ร้อยละ 77.28) 
และผู้บริหาร (ร้อยละ 22.72) ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 77.28) ปริญญาโท (ร้อยละ 18.18) และ 
ปริญญาเอก (ร้อยละ 4.54) ตามล าดับ ประสบการณ์ท างานมากกว่า 20 ปี (ร้อยละ 40.91) พัฒนาการการมีส่วนร่วม        
ในการวิจัยสามารถก าหนดได้ 3 ระยะ คือระยะที่ 1 บุคลากรยังไม่มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ระยะที่ 2 และ 3 บุคลากรได้
เข้ามามีส่วนร่วมและรับผิดชอบการท าประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มมากข้ึน โดยภาพรวมการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก            
(�̅� = 4.32, SD = 0.648) ได้แก ่ด้านการด าเนินงานอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.72, SD = 0.550) ด้านการปรับปรุงและ
พัฒนาอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.36, SD =0.657) ด้านการมีส่วนในการวางแผน (�̅� = 4.18, SD = 0.664) และด้านการ
ติดตามผลการด าเนินงาน (�̅� = 4.04, SD = 0.722) ตามล าดับ แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมคือการอบรม           

mailto:sawarin.yun@mail.pbru.ac.th
mailto:nonglux.pah@mail.pbru.ac.th
mailto:maturose.pra@mail.pbru.ac.th
mailto:bhark.pra@mail.pbru.ac.th
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สร้างความรู้ความเข้าใจ การจัดท าระบบการท างานและจัดเก็บข้อมูล การประชุมเพื่อทบทวนและติดตามผล และการน า
ผลไปปรับปรุงและพัฒนางานอย่างเป็นรูปธรรม 

 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม, การประกันคุณภาพการศึกษา, ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
ABSTRACT 

 The objective of this study aimed to 1. study the development of educational quality 
assurance, 2. study level of personnel participation and 3. create guidelines for personnel participation 
in educational quality assurance. The population was 22 from all of the staff in the Academic Resources 
and Information Technology. Collecting data from group meetings and questions. They were analyzed 
by using content analysis and descriptive statistics which were percentage, mean and standard 
deviation.  

 The results showed that most of the respondents were personnel (77.28%) and 
administrators (22.72%), graduated with a bachelor's degree (77.28%), work experience was more than 
20 years (40.91%). The development of personnel participation can be determined in 3 phases: phase 
1, personnel were not involved in the operations, phase 2 and phase 3 personnel were increasingly 
involved and responsible for educational quality assurance. The overall participation was at a high 
level (�̅� = 4.32, SD = 0.648).  . Regarding to the operational aspect, it was in the highest level (�̅� = 4.72, 
SD = 0.550).  Aspect of improvement and development were in the high level (�̅� = 4.36, SD = 0.657), 
followed by planning participation (�̅� = 4.18, SD = 0.664) and performance monitoring (�̅� = 4.04, SD = 
0.722) respectively. The guidelines to create participation were staff training, building knowledge and 
understanding, establishing a working system and data storage, meetings for review and follow-up and 
applying the results to improve and develop the work in concrete. 

 
Keyword: Participation, Educational Quality Assurance, Academic Resource and Information 

Technology 
 
บทน า 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2553 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนดระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อใช้เป็นกลไกในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ
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สถาบันอุดมศึกษา รวมถึง กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ได้ก าหนดแนวทางการ
พัฒนาและแก้ปัญหาอุดมศึกษาท่ีไร้ทิศทาง ซ้ าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้กลไกการประเมินคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการด าเนินการ ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นการควบคุมคุณภาพ 
การติดตาม การตรวจสอบ และการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ด าเนินตามภารกิจให้บรรลุ
ตามเป้าประสงค์ รวมถึงการมีพัฒนาการในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 การด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีด้าน          
การประกันคุณภาพการศึกษาจ าเป็นต้องเกิดความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ช่วยกันขับเคลื่อนให้บรรลุตามแผน             
การบริหารและการจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อบรรลุสู่การจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน โดยส านักวิทยบริการฯ เป็นหน่วยงาน
สนับสนุนด้านการบริการทรัพยากร สื่อ สารสนเทศ และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้ตระหนักและมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้
สอดคล้องกับการจัดการคุณภาพการศึกษาตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ดังนั้น การจัดท าการประกันคุณภาพการศึกษา
จึงเป็นหน้าท่ีที่ส านักวิทยบริการฯ ต้องร่วมกันขับเคลื่อนให้ส าเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิผล  ทั้งนี้ ส านักวิทยบริการฯ 
ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา                
ด้วยการมอบหมายให้บุคลากรทุกกลุ่มงานได้ความรับผิดชอบดูแลองค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมินที่
สอดคล้องตามภารกิจของกลุ่มงาน เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่เป็นเลิศ ผลจากการตรวจประเมินคุณภาพภายในส านักวิทย
บริการฯ ปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา พบว่า ส านักวิทยบริการฯ มีผลการตรวจประเมินอยู่ในระดับดี คะแนน 4.46 จาก
คะแนนเต็ม 5 โดยมีการด า เนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพอย่างครบวงจรคุณภาพ PDCA                               
(พัชมณ ใจสอาด, 2556,น. 46) ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาคือ การพัฒนาต่อยอดจากจุดเด่นของ
ตัวช้ีวัดโดยเฉพาะด้านอัตลักษณ์ของส านักวิทยบริการฯ ให้เพิ่มขึ้นไปอีก เพื่อเป็นต้นแบบหรือหน่วยงานน าร่อง เช่น                 
ด้านการพัฒนาองค์กรสีเขียว การบริการ การบริการวิชาการ และการมีส่วนร่วมของบุคลากร เป็นต้น จากผลการ
ด าเนินงานที่ถูกประเมินในระดับดีถึงดีมากที่ผ่านมา ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาพัฒนาการของการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับส านักว่าเป็นอย่างไร การมีส่วนร่วมของบุคลากรนั้นอยู่ในระดับ
ใด รวมถึงแนวทางพัฒนาการจัดท าการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งหวังที่จะน าผลการศึกษาที่ได้ไป
พัฒนาการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพของส านักวิทยบริการฯ ให้เกิดการมีส่วนร่วมและการท างานเป็นทีมจาก
บุคลากรและเกิดการด าเนินงานบริการสารสนเทศเชิงผลลัพธ์ยิ่งข้ึนต่อไป  

 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาพัฒนาการการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
 2. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
 3. เพื่อหาแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน (บุญชม ศรีสะอาด, 2547, น. 8) 
 1. ก าหนดประเด็นและปัญหาที่จะด าเนินการศึกษา โดยตั้งข้อสังเกตจากการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในท่ีผ่านมา ซึ่งพบว่า จ านวนของบุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการท าประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น และ
จากการประชุมเห็นว่าควรมีการศึกษาเพื่อหาแนวทางสนับสนุนการมีส่วนร่วมนี้อย่างต่อเนื่องและจัดการความรู้ที่ได้รับ 
 2. การก าหนดวัตถุประสงค์การศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและ
เป็นกรอบแนวทางในการศึกษาในครั้งนี ้
 3. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 4. ก าหนดรูปแบบการศึกษา โดยเป็นการศึกษาทั้งเชิงปริมาณได้แก่การสอบถามและเชิงคุณภาพจาก
การประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 5. ก าหนดประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้บริหารและบุคลากรทั้งหมดของส านักวิทย
บริการฯ จ านวน 22 คน 
 6. การสร้างเครื่องมือและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ  
  6.1 เครื่องมือท่ีใช้ส าหรับการศึกษาเชิงปริมาณคือ แบบสอบถาม  
  รายละเอียดของแบบสอบถามประกอบด้วยค าถามปลายปิดและปลายเปิด ดังนี ้
   6.1.1 ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบส ารวจ
รายการ (Check List) ประกอบด้วย สถานภาพของบุคลากร วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน  
   6.1.2 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับตัวบ่งช้ีที่รับผิดชอบ/เป็นที่ปรึกษาในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของบุคลากรส านักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
   6.1.3 ตอนที่ 3 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ตามวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง คือ 1) การมีส่วนร่วมในการวางแผน (Plan) 2) การมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงาน (Do)  3) การมีส่วนร่วมในการติดตามผลการด าเนินงาน (Check)  4) การมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
และพัฒนา (Act) (บุรพร ก าบุญ, 2560,น.1748) โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  
   6.1.4 ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคลากร 
   เกณฑ์ในการแปลความหมายของข้อมูลจากค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด, 2547) ดังนี ้
   ค่าเฉลี่ย แปลความหมาย 
   4.51-5.00 แปลความหมาย มีส่วนร่วมงานประกันคุณภาพมากท่ีสุด 
   3.51-4.50 แปลความหมาย มีส่วนร่วมงานประกันคุณภาพมาก 
   2.51-3.50 แปลความหมาย มีส่วนร่วมงานประกันคุณภาพปานกลาง 
   1.51-2.50 แปลความหมาย มีส่วนร่วมงานประกันคุณภาพน้อย 
   1.00-1.50  แปลความหมาย มีส่วนร่วมงานประกันคุณภาพน้อยท่ีสุด 
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  6.2 เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการศึกษาเชิงคุณภาพคือ แบบรายการการประชุมกลุ่มย่อยใช้ประเด็น
ค าถามจากวงจรเดมมิ่ง คือ PDCA  
 เครื่องมือดังกล่าวได้น าเสนอที่ปรึกษาและหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามจากค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของแบบสอบถาม พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.94 ซึ่งการประเมิน
ความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟาได้มีการพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินความเที่ยงสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ดังนี้ 
(ศิริชัย กาญจนวาสี, 2544,น. 71) 

 ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α)  การแปลความหมายระดับความเที่ยง 
 มากกว่า 0.9   ดีมาก 
 มากกว่า 0.8   ด ี
 มากกว่า 0.7   พอใช้ 
 มากกว่า 0.6   ค่อนข้างพอใช้ 
 มากกว่า 0.5   ต่ า 
 น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 0.5  ไม่สามารถรับได้ 
 7. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการแจกแบบสอบถาม (สุดีพร ฉันท์เฉลิมพงศ์. ม.ป.ป.,น. 55)                     
ให้บุคลากรส านักวิทยบริการฯ ท้ังหมด จ านวน 22 ชุด จากนั้นได้จัดการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การหาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 8. การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่  
  8.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าความถี่ ร้อยละ 
ของข้อมูลสถานภาพ  
  8.2 ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบ่งช้ีที่รับผิดชอบ/ที่ปรึกษาในการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยหาค่าความถี่และค่าร้อยละ 
  8.3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร โดย
ใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคลากรส านักวิทยบริการฯ จ าแนกตามสถานภาพ ประสบการณ์ในการท างาน และประสบการณ์ในการท างานด้าน
ประกันคุณภาพ  
 ส่วนการรวบรวมข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อยหรือการศึกษาเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
เนื้อหา (Content Analysis) 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์  
 สรุปผล และอภิปรายผล                                                              
 การศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากรส านักวิทยบริการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดหาแนวทาง
สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่ก าหนด ทั้งนี้ 
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการฯ มีความแตกต่างจากการประเมินในระดับหลักสูตร           
คณะ และมหาวิทยาลัย เพราะเป็นหน่วยงานสนับสนุน ดังนั้น การประเมินผลจึงประเมินเพียงบางองค์ประกอบ ผลจาก
การศึกษาพบว่า 
 ส่วนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรปฏิบัติงาน ร้อยละ 

77.28 และผู้บริหารร้อยละ 22.72 ตามล าดับ (พิมพ์นภัส ภูมิกิตติพชิญ์, 2560, น. 11) 
 

ตารางที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ จ านวน(คน) ร้อยละ 
      ผู้บริหาร 5 22.72 
      บุคลากรปฏิบัติงาน 17 77.28 

รวม 22 100 
 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นบุคลากรปฏิบัติงาน ร้อยละ 77.28 และผู้บริหารร้อยละ 22.72  

ตามล าดับ 
 
  2. การศึกษา 
 
ตารางที่ 2 ระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ 
      ปริญญาเอก 1 4.54 
      ปริญญาโท 4 18.18 
      ปริญญาตร ี 17 77.28 

รวม 22 100 

   
การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 77.28   

ปริญญาโท 18.18 และปริญญาเอกร้อยละ 4.54 ตามล าดับ 
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  3. ประสบการณ์การท างาน 
 
ตารางที่ 3 ประสบการณ์การท างาน 
 

ประสบการณ์การท างาน จ านวน(คน) ร้อยละ 

      มากว่า 20 ปี  9 40.91 
      16-20 ป ี 3 13.64 
      11-15 ป ี 8 36.36 
      5-10 ปี 2 9.90 
      น้อยกว่า 5 ปี - 0.00 

รวม 22 100 

 
                        จากการส ารวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 20 ปีคิด
เป็นร้อยละ 40.91 รองลงมา11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.36 16-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.64 และ 5-10 ปี                           
คิดเป็นร้อยละ 9.90 ตามล าดับ 
 ส่วนท่ี 2 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาพัฒนาการการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
 การประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการฯ สามารถแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรและแบ่งออกเป็น 3 ช่วงระยะเวลา ดังนี ้
 ระยะที่ 1 การเริ่มต้นการประกันคุณภาพเมื่อ 20 ปีที่ผ่านมา ส านักวิทยบริการฯ ได้เข้ารับการตรวจ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้เกณฑ์ระดับมหาวิทยาลัยจ านวน 4 องค์ประกอบ ได้แก่  
 องค์ประกอบท่ี 1 ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน   
 องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารจัดการ     
 องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ     
 องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ    
 ผู้ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบหลักในการวางแผนงาน ด าเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ น าผลการประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนาองค์กรคือ ผู้บริหารของส านักวิทยบริการฯ โดยบุคลากรมีส่วนเกี่ยวข้องเพียงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารว่ามี
การตรวจประเมินและได้เข้าร่วมรับฟังการรายงานผล แต่บุคลากรระดับปฏิบัติงานไม่ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนงาน 
ไม่ได้มีความเข้าใจ หรือได้รับมอบหมายในการจัดท าการประกันคุณภาพการศึกษาแต่อย่างใด 

ผลจากการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงานพบว่า ส านักวิทยบริการฯ ได้ค่า
คะแนนดังน้ี ปีการศึกษา 2529-2538 เฉลี่ยคะแนน 3.85 ระดับดี ปีการศึกษา 2539-2548 เฉลี่ยคะแนน 3.97 ระดับดี 
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 ระยะที่ 2 การมีส่วนร่วมในระดับกลาง ในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา พบว่า ผู้บริหารชุดใหม่ได้มีนโยบาย
ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการท าประกันคุณภาพการศึกษามากยิ่งข้ึน โดยกลุ่มที่เข้ามามีส่วนร่วมคือ กลุ่มหัวหน้าหน่วยงาน
และนักบรรณารักษ์เพราะมีความเกี่ยวข้องกับตัวช้ีวัดแต่ละองค์ประกอบโดยตรง ได้แก่ การบริหารงาน การบริการ   
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การเรียนรู้หรือได้รับการพัฒนาความรู้ของบุคลากรเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริงและการถ่ายทอดงานของผู้บริหาร อย่างไรก็ตาม บุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดการเข้าร่วมการพัฒนาตนเองหรือ
การเข้ารับการอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เกณฑ์ที่ถูกใช้ประเมินประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ โดย
องค์ประกอบท่ีเพิ่มขึ้นมาคือ องค์ประกอบท่ี 11 อัตลักษณ์ส านักวิทยบริการฯ การก าหนดเกณฑ์ดังกล่าวเกิดจากนโยบาย
ของการจัดท าการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้ส านักวิทยบริการฯ ได้มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดเกณฑ์การประเมินตนเอง โดยพิจารณาจากอัตลักษณ์ของส านักวิทยบริการฯ จากการประชุมระดมความคิดเห็น
ท าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก าหนดอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร คือด้านการบริการได้แก่ 
 ผลจากการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงานพบว่า ส านักวิทยบริการฯ ได้ค่า
คะแนนดังน้ี ปีการศึกษา 2549-2550 เฉลี่ยคะแนน 4.18 ระดับดี ปีการศึกษา 2551-2558 คะแนน 4.36 ระดับดี  
 ระยะที่ 3 การมีส่วนร่วมอย่างเต็มรูปแบบ เริ่มต้นเมื่อ 3 ปีท่ีผ่านมา เนื่องจากการก าหนดตัวช้ีวัดการ
ประกันคุณภาพได้มีการปรับเปลี่ยนและให้แต่ละหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการก าหนดตัวช้ีวัดที่สะท้อนอัตลักษณ์ของแต่
ละหน่วยงาน ดังนั้น ส านักวิทยบริการฯ จึงได้ก าหนดให้บุคลากรทุกส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร         
การเรียนรู้ การลงมือปฏิบัติท าเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อน าไปสู่แนวทางการปฏิบัติงานประจ าด้วย
เช่นเดียวกัน ประกอบด้วย 12 ตัวบ่งช้ี แบ่งเป็นตัวบ่งช้ีระดับรวมทุกหน่วยงานสนับสนุน และตัวบ่งช้ีตามอัตลักษณ์ของ
ส านักวิทยบริการฯ  
 ผลจากการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงานพบว่า ส านักวิทยบริการฯ ได้ค่า
คะแนนดังนี้ ปีการศึกษา 2559 คะแนน 4.32 ระดับดี ปีการศึกษา 2560 คะแนน 4.73 ระดับดีมาก และปีการศึกษา 
2561 คะแนน 4.46 ระดับดี 
 จากพัฒนาการการจัดท าการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการฯ พบว่า ในช่วงระยะที่ 
2 และ 3 บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานเพิ่มมากขึ้น และผลคะแนนที่ถูกประเมินจากคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลการประเมินปีการศึกษา 2561 
ลดลงเนื่องจากจ านวนของตัวบ่งช้ีที่เพิ่มขึ้น และเกณฑ์ดั งกล่าวได้น ามาใช้หลังจากเสร็จสิ้นการศึกษาไปแล้ว ท าให้
บุคลากรยังไม่มีความเข้าใจในบางตัวบ่งช้ีหรือไม่สามารถวางแผนการด าเนินงานได้ตามเกณฑ์ดังกล่าว 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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ตารางที่ 4 ระดับการมสี่วนร่วมในงานการประกันคณุภาพการศึกษา    
 

ระดับการมีส่วนร่วม �̅� ค่าเฉลี่ย (SD) การแปลผล 
1. ด้านการมสี่วนในการวางแผน 4.18 0.664 มาก 
2. ด้านการมสี่วนร่วมในการด าเนนิงานประกันคุณภาพ 4.72 0.550 มากที่สุด 
3. ด้านการมสี่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนา 4.36 0.657 มาก 
4. ด้านการมสี่วนร่วมในการติดตามผลการด าเนินงาน 4.04 0.722 มาก 

รวม 4.32 0.648 มาก 

  
 โดยภาพรวมการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.32, SD= 0.648) เมื่อจ าแนกรายด้านพบว่า 
บุคลากรมีส่วนร่วมด้านการด าเนินงานอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.72, SD = 0.550) ด้านการปรับปรุงและพัฒนาอยู่ใน
ระดับมาก (�̅� = 4.36, SD = 0.657) ด้านการมีส่วนในการวางแผน (�̅� = 4.18, SD = 0.664) และด้านการติดตามผลการ
ด าเนินงาน (�̅� = 4.04, SD = 0.722) ตามล าดับ ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับการวจิัยการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีของ
บุรพร ก าบุญ (2560) พบว่ามีผลคะแนนอยู่ในระดับมาก ในขณะที่ผลการศึกษาของรุ่งเรือง  สิทธิจันทร์ (2558) พบว่า 
การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามผลคะแนนอยู่ใน
ระดับปานกลาง  
 
ตารางที่ 5 ตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 

ตัวบ่งชี้ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ เพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามภารกิจ 5 

10.87 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 การส่งเสริมการใช้งานวิเคราะห์ หรืองานวิจัยสถาบันเพื่อการ
พัฒนาหน่วยงาน 5 

 
10.87 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 ระดับความส าเร็จของการให้บริการ 4 8.69 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 ระดับความผูกพันของบุคลากร 3 6.52 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 ระดับความส าเร็จการพัฒนาสูส่ านักงานสีเขียว (Green Office) 4 8.69 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.6.1 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 3 6.52 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.6.2 ระบบการพัฒนาบุคลากร 4 8.69 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.7 ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของผู้บริหารระดับ
หน่วยงาน 2 

4.35 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ระดับความส าเร็จการพัฒนาสู่ห้องสมุดสีเขียว (Green Library) 5 10.87 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 5 10.87 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 จ านวนเรื่องในฐานข้อมูลท้องถิ่น 2 4.35 

 ตัวบ่งช้ีที่  3.5 นวัตกรรมการบริการสารสนเทศเชิงรุก 2 4.35 
รวม 46 100 

 
ผลการศึกษาตัวบ่งช้ีปีการศึกษา 2561 จ านวน 12 ตัวบ่งช้ี พบว่า บุคลากรบางส่วนมีส่วนร่วมในการ 

ด าเนินงานมากกว่าหนึ่งตัวบ่งช้ี ดังนี้ ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ เพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามภารกิจ ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 การส่งเสริมการใช้งานวิเคราะห์ หรืองานวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาหน่วยงาน ตัวบ่งช้ีที่ 
3.1 ระดับความส าเร็จการพัฒนาสู่ห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และตัวบ่งช้ีที่ 3.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มากที่สุดถึง
ร้อยละ 10.87 รองลงมาคือ ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 ระดับความส าเร็จของการให้บริการ ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 ระดับความส าเร็จการ
พัฒนาสู่ส านักงานสีเขียว (Green office) ตัวบ่งช้ีที่ 1.6.2 ระบบการพัฒนาบุคลากร (ร้อยละ 8.69) ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 ระดับ
ความผูกพันของบุคลากร ตัวบ่งช้ีที่ 1.6.1 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (ร้อยละ 6.52) และตัวบ่งช้ีที่ 1.7 ผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของผู้บริหารระดับหน่วยงาน (ร้อยละ 4.35)  ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 จ านวนเรื่อง                    
ในฐานข้อมูลท้องถิ่น และ ตัวบ่งช้ีที่ 3.5 นวัตกรรมการบริการสารสนเทศเชิงรุก (ร้อยละ 4.35) ตามล าดับ 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อหาแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
 จากการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร โดยใช้แนวคิด PDCA โดยพบว่าบุคลากรต้องการมี             
ส่วนร่วมแต่ละด้านดังน้ี    
 1. ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน (Plan) ควรวางแผนการพัฒนาบุคลากรด้านความรับผิดชอบ 
แต่ละตัวบ่งช้ีที่สอดคล้องกับภาระงานประจ าอย่างชัดเจน สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองด้วยการเข้ารับการ
อบรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ เช่น การก าหนดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ และการเขียน SAR เป็นต้น มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง                                                           
 2. ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (Do) ควรสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน (SAR) โดยมีการให้ค าปรึกษาจากผู้ที่มีความรู้ 
ความเข้าใจทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง                                                                    
 3. ด้านการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผลการด าเนินงาน (Check) ควรมีการประชุมหารือเกี่ยวกับ
เกณฑ์ การทบทวนผลการด าเนินงานที่สอดคล้องกับภาระงานประจ า โดยก าหนดเป็นวาระอย่างชัดเจน 
  4. ด้านการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนา (Act) ควรหาแนวทางในการพัฒนา ก ากับติดตาม 
และตรวจสอบการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมี
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การปรับปรุงวิธีการเก็บข้อมูลและเอกสารให้เป็นระบบและรัดกุมมากข้ึน และการน าผลไปปรับปรุงและพัฒนางานอย่าง
เป็นรูปธรรม                                  

ข้อเสนอแนะ  
  1. ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรด้านประกันคุณภาพการศึกษา เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน
เกณฑ์ตัวบ่งช้ี 

 2. ควรมีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บหลักฐานที่น ามาประกอบให้สอดคล้องกับตัวบ่งช้ี 
        3. ควรพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น  
เพื่อแลกเปลี่ยนและยกระดับผลการประเมินการประกันคุณภาพของส านักฯ ให้สูงขึ้น  

4. ควรมีการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มงานและต าแหน่งจะท าให้เห็นระดับการมีส่วนร่วมและแนว
ทางการพัฒนาบุคลากรแต่ละกลุ่มงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

การน าไปใช้ประโยชน์ 
  จากการวิจัยการศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากรท าให้ทราบว่าบุคลากรของส านักฯ ต้องการมี             
ส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาแต่ละด้าน ส่งผลต่อการวางแผนและด าเนินงานให้การด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของส านักวิทยบริการฯ ในปีการศึกษาต่อไปมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จยิ่งข้ึน 
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บทคัดยLอ  
           งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคEเพ่ือศึกษาสภาวะอนามัยสิ่งแวดลMอมและประสิทธิภาพดMานทรัพยากร
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยแบSงการศึกษาออกเปTน       
3 ดMาน ไดMแกS 1) ดMานอนามัยสิ่งแวดลMอม ประกอบดMวย ปริมาณฝุXนละอองรวมหรือฝุXนขนาดไมSเกิน 100 ไมครอน     
อุณหภูมิ ระดับเสียง และคSาแสงสวSาง 2) ดMานการจัดการทรัพยากรและพลังงาน ประกอบดMวย การใชMไฟฟ[าโดย
คํานวณดัชนีประสิทธิภาพการใชM ไฟฟ[า (Energy Utilization Index, EUI)  และปริมาณการใชM นํ้าประปา                 
3) การจัดการของเสียและมลพิษ ประกอบดMวยการบําบัดนํ้าเสีย และการจัดการขยะมูลฝอย ซ่ึงผลจากการศึกษา
พบวSา ในภาพรวมสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบริหารจัดการดMานอนามัยสิ่งแวดลMอมและ
ประสิทธิภาพดMานทรัพยากรอยูSในเกณฑEมาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด และสอดคลMองแนวทางหMองสมุดสีเขียว 

 
คําสําคัญ: อนามัยสิ่งแวดลMอม, หMองสมุดสีเขียว, สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัย 

 
ABSTRACT  
 The objective of this research is to study the environment health conditions, and 
resource management efficiency of the Office of Academic Services and Information Technology. 
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Pibulsongkram Rajabhat University.  The study is divided into 3  areas which are 1 )  environmental 

health consisting of the total amount of dust or particle size  1 00  microns, temperature, noise 
level and lighting intensity 2 )  resource and energy efficiency management consists of electricity 
consumption by calculating the Energy Efficiency Index ( EUI)  and the amount of water supply.        
3) waste and pollution management consisting of waste water treatment capacity and solid waste 
management which the results of the study found that In the overall, the Office of Academic 
Resources and Information Technology There are a relatively good management of environmental 
health and resource efficiency with in the standard required by law and consistent with the green 
library guidelines. 

 
Keyword: Environmental Health, Green Library, The Office of Academic Services and Information  

                Technology, University 

 
บทนํา 
 ปsจจุบันปsญหาสิ่งแวดลMอมเปTนปsญหาท่ีทุกคนตMองใหMความตระหนักและรSวมมือกันอยSางจริงจัง 
หน่ึงในแนวทางสําคัญอันจะนํามาซ่ึงการจัดสภาพแวดลMอมท่ีดีในมหาวิทยาลัย คือการปรับสภาพแวดลMอม เปTนท่ี
ทราบกันดีวSาสภาพแวดลMอมมีอิทธิพลตSอพฤติกรรมมนุษยE หากมีการจัดพ้ืนท่ีและการจัดการท่ีดี ยSอมสSงผลใหMเกิด
คุณภาพชีวิตท่ีดีและยั่งยืน  
 แนวคิดท่ีใหMการจัดการและการใชMหMองสมุดเปTนมิตรตSอสิ่งแวดลMอม นโยบายจะครอบคลุมถึงการ
รักษาสภาพแวดลMอมท้ังภายในและภายนอกหMองสมุด โดยการลดมลพิษ ลดการใชMพลังงาน และการใชMทรัพยากรใน
หMองสมุดเพ่ือสรMางความมั่นใจไดMวSาการใชMหMองสมุดจะไมSกSอใหMเกิดอันตรายตSอสุขภาพของผูMมาใชMบริการ เชSน                
การกําจัดฝุXนและสิ่งสกปรกภายในหMองสมุด หรือการเปลี่ยนรูปแบบทรัพยากรสารสนเทศใหMอยูSในรูปแบบของ
อิเล็กทรอนิกสEมากข้ึน ดังน้ันในการบริการจัดการหMองสมุดน้ันตMองตระหนักถึงผลกระทบท่ีมีตSอสิ่งแวดลMอม และเลือก
ท่ีจะบริหารจัดการโดยเนMนการมีจิตสํานึกของความรับผิดชอบตSอสิ่งแวดลMอม สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดMทําการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดลMอมภายในสํานักฯ เพ่ือใชMเปTน
ขMอมูลพ้ืนฐานสําหรับการออกแบบหMองสมุดสีเขียว ปรับพ้ืนท่ีและออกแบบพ้ืนท่ีใชMงานภายในใหMเหมาะสมตSอการใชM
ประโยชนE สรMางบรรยากาศในการเรียนรูM กระตุMนใหMเกิดความคิดสรMางสรรคEและเปTนแหลSงเรียนรูMรSวมกันของบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบ รวมไปถึงการสรMางพ้ืนท่ีสําหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรใหMมีความสุข  
เปTนสถานท่ีนSาอยูS นSาทํางาน ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และมีความสุขในการทํางาน ซ่ึงนอกจากจะชSวยสรMาง
บรรยากาศการเปTนแหลSงเรียนรูMภายในมหาวิทยาลัยตอบสนองตSอพันธกิจการเปTนแหลSงเรียนรูMตลอดชีวิตของชุมชน
แลMวยังกSอใหMเกิดจิตสํานักในการรักษาสิ่งแวดลMอม ซ่ึงเปTนพ้ืนฐานสูSการพัฒนาอยSางยั่งยืนตSอไป 
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  เพ่ือศึกษาสภาวะอนามัยสิ่งแวดลMอมและประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 

 การวิจัยเรื่องสภาวะอนามัยสิ่งแวดล�อมของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในครั้งน้ีจะศึกษาวิเคราะห)ข�อมูลด�านอาชีวอนามัยสิ่งแวดล�อมพ้ืนฐาน              
และประเมินประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏั
พิบูลสงคราม โดยมีรายละเอียดข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน ดังน้ี  

ประชากรและตัวอย�าง 
 ประชากรและตัวอย.างในการศึกษาครั้งน้ี ได�แก. พ้ืนท่ีของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ขนาดพ้ืนท่ีใช�สอยประมาณ 7,500 ตารางเมตร ครอบคลุมท้ัง 4 ช้ันของอาคาร โดยแบ.งพ้ืนท่ีให�บริการ
เป7น โซน A และ B รายละเอียดการจัดพ้ืนท่ีให�บริการ แสดงในตารางท่ี 1  

  

 
ภาพท่ี 1 พ้ืนท่ีสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
ตารางท่ี 1 การจัดพ้ืนท่ีให�บริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ช้ัน 
พ้ืนท่ีการให�บริการ 

A B 
1. พ้ืนท่ีลานจอดรถ ธนาคาร ร�านสะดวกซ้ือ  

ตู�คืนหนังสืออัตโนมัติ และสํานักงานผู�อํานวยการ 
ห�องจัดเล้ียงอาหารสําหรับงานประชุม 

2. ห�องคอมพิวเตอร)ฝAกอบรม (Training Room) พ้ืนท่ี
บริการคอมพิวเตอร) วารสาร หนังสือพิมพ) หนังสือ

บริการยืม-คืนหนังสือและตอบคําถาม 
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อ�างอิง วิทยานิพนธ) วิจัย หนังสือเยาวชน  ลาน
นิทรรศการและกิจกรรม 

พ้ืนท่ีบริการหนังสือนวนิยาย เรื่องส้ัน และวรรณกรรม
ชนะการประกวด ท่ีน่ังพักผ.อนรับประทานอาหารว.าง
และเครื่องด่ืม ลานนิทรรศการและกิจกรรม 

3. ห�อง Discussion Room 1-7 และพ้ืนท่ีน่ังอ.าน
หนังสือ 

บริการยืม-คืนหนังสือ ห�อง Discussion Room 8-13 
บริการห�องสรรพวิทยาท�องถิ่น  

4. พ้ืนท่ีชมภาพยนตร) ห�องชมภาพยนตร)แบบกลุ.ม 1-2 
ห�องคาราโอเกะ 1-2 

ห�องประชุมขนาด 200 ท่ีน่ัง ห�องประชุมขนาดกลาง 1-
3 ห�องละหมาดชาย/หญิง และห�องศาสนาคริสต) 

 
เคร่ืองมือท่ีใช�และวิธีการเก็บรวบรวมข�อมูล 
การศึกษาน้ีเป7นการดําเนินการสํารวจข�อมูลอนามัยสิ่งแวดล�อมและการจัดการทรัพยากรของ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในช.วงระหว.างเดือน                         
สิงหาคม 2561- กุมภาพันธ) 2562 รวมถึงการศึกษาจากข�อมูลข้ันท่ี 2 (Secondary Data) ท่ีเป7นข�อมูลจากการ
ดําเนินกิจกรรมห�องสมุดสีเขียวของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป\ 2560-2561 โดย
วิธีดําเนินการวิจัยประกอบด�วย 
  1. การศึกษาด�านอนามัยสิ่งแวดล�อม ได�แก. 

1.1 การตรวจวัดค.าฝุ]นละอองรวมหรือฝุ]นขนาดไม.เกิน 100 ไมครอน (TSP) โดยใช�เครื่องวัด 
ฝุ]นละอองในอากาศขนาดเล็ก (Mini High Volume Air Sampier) ECOTECH รุ.น 04-0886 

1.2 การตรวจวัดค.าอุณหภมูิ โดยใช�เครื่องมือวัดอุณหภูมิ (Thermometer)  
1.3 การตรวจวัดค.าระดับเสยีง โดยใช�เครื่องวัดเสยีง (Sound Level Meter) TES 1357 
1.4 การตรวจวัดค.าความเข�มของแสง โดยใช�เครื่องวัดแสง (Lux Meter) EXTECH 407026 

  2. การศึกษาด�านการจัดการใช�ทรพัยากรและพลังงาน ได�แก. 
2.1 การตรวจวัดค.าการใช�ไฟฟnา และประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองต�น ดังน้ี 

 2.1.1 ค.าการใช�พลังงานไฟฟnารายเดือน / รายป\ 
   2.1.2 ค.าระดับของดัชนีการใช�พลงังาน (Energy Utilization Index; EUI) 

2.2 การตรวจวัดปริมาณการใช�นํ้าประปารายเดือน / รายป\ 
  3. การศึกษาด�านการจัดการของเสีย ได�แก. 

3.1 ขยะมูลฝอยท่ีถูกผลติข้ึนภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศทําการเก็บ 
รวบรวมช่ังนํ้าหนักขยะท่ีถูกผลิตข้ึนรายวัน และจําแนกขยะตามประเภทหลัก ๆ เป7น 3 ประเภท ได�แก. ขยะรีไซเคิล 
ขยะอินทรีย) และขยะท่ัวไป 

3.2 การวิเคราะห)คุณภาพนํ้าท้ิง  
   ทําการตรวจวิเคราะห)คุณภาพนํ้าท้ิงท่ีผ.านกระบวนการบําบัดจากระบบบําบัดนํ้าเสีย
แบบติดกับอาคารซ่ึงเป7นระบบแบบเติมอากาศ แล�วเปรียบเทียบกับค.ามาตรฐานคุณภาพนํ้าท้ิงจากอาคารตามท่ี
กฎหมายกําหนด โดยดัชนีคุณภาพนํ้าท้ิงท่ีทําการตรวจวัดวิเคราะห)ประกอบไปด�วย 

 3.2.1 ค.าความเป7นกรด-เบส (pH) โดยใช�เครื่อง pH Meter ของ METTLER  
TOLEDO 
   3.2.2 ค.าปริมาณออกซิเจนท่ีจุลชีพใช�ในการย.อยสลายสารอินทรีย) (Biochemical 
Oxygen Demand, BOD) โดยวิธี Azide Modification 
   3.2.3 ค.าของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (Total Soluble Solid) โดยอบให�ความร�อนใน
ตู�อบท่ีอุณหภูมิ 103 - 105 °C 
   3.2.4 ค.าของแข็งละลายท้ังหมด (Total Dissolved Solids) โดยอบให�ความร�อนใน
ตู�อบท่ีอุณหภูมิ 103 - 105 °C 
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   3.2.5 ค. า นํ้า มั น แ ล ะ ไ ข มั น  ( Fa t ,  o i l  and  g rea se )  ใ น นํ้า เ สี ย  โ ด ย ใ ช�  
ก า รส กัดด�วยกรวยแยก 
   3.2.6 ค.าตะกอนหนัก (Settleable Solids) โดยใช� Imhoff Cone 
   3.2.7 ค.าซัลไฟด) (Sulfide) โดยวิธีไอโอโดเมตริก  
   3.2.8 ค.าไนโตรเจนท้ังหมด (Total Nitrogen) โดยวิธี Kjeldahl Method  
 
สรุปผล อภิปรายผล ข�อเสนอแนะ และการนําไปใช�ประโยชนF 
 สรุปผล และอภิปรายผล 
 1. ด�านอนามัยสิ่งแวดล�อม   
    การศึกษาดMานอนามัยสิ่งแวดลMอมในพ้ืนท่ีของสํานักวิทยบริการฯ ท้ัง 4 ช้ัน ไดMผลดังน้ี 

1.1 คSาปริมาณฝุXนละอองรวมหรือฝุXนขนาดไมSเกิน 100 ไมครอน (TSP) 
 

ตารางท่ี 2 คSาปริมาณฝุXนละอองรวมหรือฝุXนขนาดไมSเกิน 100 ไมครอน (TSP) ท่ีไดMจากการตรวจวิเคราะหE  
 

พ้ืนท่ีตรวจวัด 
คSาปริมาณฝุXนละออง (มิลลิกรัมตSอตารางเมตร) 

โซน A โซน B 

ช้ัน 1 0.0078 0.0250  

ช้ัน 2 0.0223 0.0200 

ช้ัน 3 0.0083 0.0083 

ช้ัน 4 0.0280 0.0277 

คSาเฉล่ีย 0.0198+0.0089 

 
เมื่อเปรียบเทียบคSาปริมาณฝุXนละอองรวมหรือฝุXนขนาดไมSเกิน 100 ไมครอน (TSP) ท่ีไดMจากการ 

ตรวจวิเคราะหEในแตSละช้ันภายในอาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงมีคSาเฉลี่ยเทSากับ 
0.0198+0.0089 มิลลิกรัมตSอตารางเมตร กับคSามาตรฐานอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไปตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลMอมแหSงชาติ ฉบับท่ี 10 (2538, น. 245) ท่ีกําหนดใหMคSาเฉลี่ยของฝุXนละอองรวมหรือฝุXนละอองขนาดไมSเกิน 
100 ไมครอน ในเวลา 24 ช่ัวโมง จะตMองไมSเกิน 0.33 มิลลิกรัมตSอลูกบาศกE พบวSาปริมาณฝุXนละอองรวมท่ีตรวจวัดไดM
อยูSในเกณฑEท่ีกฎหมายกําหนดท้ังน้ีเน่ืองจากในอาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปTนอาคารป~ด ไมSมี
กิจกรรมท่ีกSอใหMเกิดฝุXนละออง อีกท้ังยังมีแมSบMานทําความสะอาดทุกวันอยSางสม่ําเสมอ 

1.2 อุณหภูม ิ
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ตารางท่ี 3 คSาอุณหภูมิภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไดMจากการตรวจวัด 
 

พ้ืนท่ีตรวจวัด 
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 

โซน A โซน B 

ช้ัน 1 - 24.24+0.72 

ช้ัน 2 25.21+0.93 21.21+0.44 

ช้ัน 3 21.95+0.95 23.00+1.53 

ช้ัน 4 25.57+1.49 23.87+0.93 

คSาเฉล่ีย 23.58+1.62 

 
เมื่อเปรียบเทียบคSาอุณหภูมิท่ีไดMจากการตรวจวัดในแตSละช้ันภายในอาคารสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ กับกฎของกระทรวงแรงงาน เรื่อง มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดMานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลMอมในการทํางานเก่ียวกับความรMอน แสงสวSาง และเสียง พ.ศ. 2559             
(น. 49) ท่ีกําหนดไวMวSาควรมีอุณหภูมิเวตบัลบEโกลบ (Wet Bulb Globe Temperature - WBGT) ไมSสูงกวSา                    
34 องศาเซลเซียส พบวSามีคSาอยูSในเกณฑEท่ีกฎหมายกําหนด 

อุณหภูมิเปTนปsจจัยแวดลMอมอยSางหน่ึงท่ีสSงผลตSอประสิทธิภาพการทํางานและการเรียนรูMข้ึนหรือทํา 
ใหMมีสมาธิมากข้ึน  ในบทความเรื่อง ออฟฟ~ศรMอนไปหรือหนาวไป? เป~ดแอรEอุณหภูมิไหนท่ีพอดีกับการทํางาน (เวปไซตE
ของ the matter, 2562)  ไดMอMางอิงผลสํารวจจากมหาวิทยาลัยคอแนล (news.cornell.edu) วSาท่ีอุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส เปTนอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตSอการทํางาน โดยอัตราความเร็วในการพิมพEของเจMาหนMาท่ีผูMปฏิบัติงานจะอยูSท่ี 
100% อัตราการพิมพEผิดอยูSท่ี 10% แตSถMาลดอุณหภูมิหMองลงเหลือ 20 องศาเซลเซียส ความเร็วในการพิมพEจะลดลง
เหลือ 54% และอัตราการพิมพEผิดอยูSท่ี 25% ซ่ึงคSาอุณหภูมิภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไดM
จากการตรวจวัดอยูSในชSวงท่ีเหมาะสมตSอการทํางาน 

1.3 คSาระดับเสียง 
 
ตารางท่ี 4 คSาระดับเสียงภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไดMจากการตรวจวัด 
 

พ้ืนท่ีตรวจวัด คSาระดับเสียง (เดซิเบลเอ (dB(A))  

โซน A โซน B 

ช้ัน 1 72.01 0.00 

ช้ัน 2 65.52 67.09  

ช้ัน 3 56.43 63.30  

ช้ัน 4 58.62 72.15 
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ผลจากการตรวจวัดระดับคSาความดังของเสียงในพ้ืนท่ีของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
สารสนเทศท่ีตรวจวัดในชSวงเวลาทําการ 12 ช่ัวโมง มีคSาสูงสุด เทSากับ 72.15 dB(A) เมื่อเทียบกับคSามาตรฐาน
กระทรวงแรงงาน ไดMกําหนดแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดMานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลMอมในการทํางานเก่ียวกับความรMอน แสงสวSาง และเสียง พ.ศ. 2559 (น. 50) เรื่องการ
ตรวจวัดเสียงดัง (Noise Measurement) ท่ีตMองควบคุมมิใหMลูกจMางไดMรับสัมผัสเสียงท่ีมีระดับเสียงสูงสุด                    
(Peak Sound Pressure Level) ของเสียงกระทบหรือเสียงกระแทก (Impact of Impulse Noise) เกิน 140       
เดซิเบล หรือไดMรับสัมผัสเสียงท่ีมีระดับเสียงดังตSอเน่ืองแบบคงท่ี (Continuous Steady Noise) เกินกวSา 115 dB(A) 
ซ่ึงคSาระดับเสียงภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไดMจากการตรวจวัดไดMอยูSในเกณฑEท่ีกฎหมาย
กําหนด 
 

1.4 คSาความเขMมของแสง  

 

ตารางท่ี 5 คSาเฉลี่ยความเขMมของแสงภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไดMจากการตรวจวัด 
 

จุดท่ีตรวจวัด ความเขMมของแสง (ลักซE) เฉล่ียขณะเป~ดไฟ ความเขMมของแสง (ลักซE) เฉล่ียขณะป~ดไฟ  

พ้ืนท่ีช้ัน 1 
โซน A 403±548.56 298.78±0.00 

โซน B - - 

พ้ืนท่ีช้ัน 2 
โซน A 324.72+99.20 67.18+25.10 

โซน B 341.26+283.31 176.57+64.64 

พ้ืนท่ีช้ัน 3 
โซน A 769.44 ± 282.54 201.09 ± 221.22 

โซน B 255.08+109.54 82.05+83.28 

พ้ืนท่ีช้ัน 4 
โซน A 244.86+81.69 78.15+66.65 

โซน B 276.27+102.41 126.15+107.66 

 
เกณฑEมาตรฐานของกระทรวงแรงงาน วSาดMวยกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร 

จัดการ และดําเนินการดMานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลMอมในการทํางานเก่ียวกับความรMอน      
แสงสวSาง และเสียง พ.ศ. 2559 (น. 50) และตามประกาศกรมสวัสดิการและคุMมครองแรงงาน เรื่องมาตรฐาน              
ความเขMมของแสง พ.ศ. 2560 (น. 15) กําหนดคSามาตรฐานบริเวณพ้ืนท่ีใชMประโยชนEท่ัวไปดังน้ี 
  บริเวณหMองสุขา หMองลอบบ้ี หรือบริเวณตMอนรับ คSาเฉลี่ยความเขMมของแสงสวSางอยูSท่ี 100 ลักซE 
จุดท่ีความเขMมของแสงสวSางต่ําสุด 50 ลักซE  
  บริเวณโรงอาหาร หMองปรุงอาหาร หMองตรวจรักษา คSาเฉลี่ยความเขMมของแสงสวSางอยูS ท่ี            
300 ลักซE จุดท่ีความเขMมของแสงสวSางต่ําสุด 150 ลักซE  
  บริเวณพ้ืนท่ีใชMประโยชนEในสํานักงาน บริเวณหMองสํานักงาน หMองฝ�กอบรม หMองบรรยาย       
หMองสืบคMนหนังสือ/เอกสาร หMองคอมพิวเตอรE หMองประชุม บริเวณโต�ะประชาสัมพันธE คSาเฉลี่ยความเขMมของแสงสวSาง
อยูSท่ี 300 ลักซE จุดท่ีความเขMมของแสงสวSางต่ําสุด 150 ลักซE  
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  บริเวณพ้ืนท่ีท่ัวไปท่ีมีการสัญจรของบุคคลและ/หรือยานพาหนะในภาวะปกติ และบริเวณท่ีมี
การสัญจรในภาวะฉุกเฉิน ภายนอกอาคาร บริเวณลานจอดรถ ทางเดิน บันได คSาเฉลี่ยความเขMมของแสงสวSางอยูSท่ี 
50 ลักซE จุดท่ีความเขMมของแสงสวSางต่ําสุด 25 ลักซE  
  บริเวณประตูทางเขMาใหญSของสถานประกอบกิจการ คSาเฉลี่ยความเขMมของแสงสวSางอยูS ท่ี              
50 ลักซE  
  ภายในอาคาร บริเวณลานจอดรถ ทางเดิน บันได คSาเฉลี่ยความเขMมของแสงสวSางอยูSท่ี 100 ลักซE 
จุดท่ีความเขMมของแสงสวSางต่ําสุด 50 ลักซE  
  บริเวณ ลิฟทE คSาเฉลี่ยความเขMมของแสงสวSางอยูSท่ี 100 ลักซE   

จากการตรวจวัดความเขMมของแสงในพ้ืนท่ีสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อ
เปรียบเทียบกับคSามาตรฐานดังกลSาวจะเห็นไดMวSามีบางจุดในบางพ้ืนท่ีท่ียังไมSผSานเกณฑE โดยผSานเกณฑEคิดเปTนรMอยละ 
61.36 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด และไมSผSานเกณฑEคิดเปTนรMอยละ 38.64 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด ซ่ึงในประเด็นดังกลSาวสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะไดMนําขMอมูลไปใชMประกอบการจัดทําแผนเพ่ือปรับปรุงระบบแสงสวSางของ
หลอดไฟภายในอาคารตSอไป 

2. ด�านการจัดการทรัพยากรและพลังงาน 
2.1 การใชMไฟฟ[าของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดเปTนอาคารท่ีมีการใชMไฟฟ[าสูงเปTน   
ลําดับตMน ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยคิดเปTนรMอยละ 10 ของการใชMไฟฟ[าของท้ังมหาวิทยาลัย สถิติการใชMไฟฟ[า ของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในป� พ.ศ. 2559  2560 และ 2561 แสดงในตารางท่ี 6 
 
ตารางท่ี 6 แสดงคSาปริมาณการใชMไฟฟ[าของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ป� จํานวนหนSวย ไฟฟ[า บาท คSาไฟฟ[าเฉล่ีย 
(หนSวย/บาท) 

คSา 
EUI 

2559 รวมท้ังป� 1,028,224.00 4,150,778.52 4.04 
  

-0.54 

เฉล่ียรายเดือน 85,685.33 345,898.21 

2560 รวมท้ังป� 1,014,928.00 4,098,325.80 4.04 
  

-0.58 

เฉล่ียรายเดือน 84,577.33 341,527.15 

2561 รวมท้ังป� 1,044,861.88 4,221,241.99 4.04 -0.80 

เฉล่ียรายเดือน 87,071,082 351,770.17 

  

จากการประเมินการใชMพลังงานไฟฟ[าของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ 
นํามาคํานวณหาคSา EUI เพ่ือเปรียบเทียบคSามาตรฐานการจัดการใชMพลังงาน ซ่ึงมีสูตรการคํานวณดัชนีช้ีวัด
ประสิทธิภาพ    การใชMไฟฟ[า (Energy Utilization Index, EUI) ดังน้ี 
 

EUI = 
(��% ของ ���∗) – ���∗ 

���
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* SEU Standard Electricity Utilization ปริมาณการใชMไฟฟ[ามาตรฐาน (kWh; กิโลวัตตE-ช่ัวโมง)  
* AEU Actual Electricity Utilization ปริมาณการใชMไฟฟ[าจริง (kWh; กิโลวัตตE-ช่ัวโมง) 
  หากคSา EUI มีคSาเปTนบวก (+) แสดงวSาหนSวยงานมีการจัดการดMานการใชMพลังงานท่ีดี แตSถMาดัชนี
มีคSาเปTนลบ (-) แสดงวSาหนSวยงานยังมีการจัดการดMานการใชMพลังงานไมSดี จึงตMองมีปรับปรุงการใชMพลังงาน 
(สํานักงานแผนนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2561, น. 59)  ซ่ึงจากขMอมูลตัวเลขการใชMพลังงานของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพบวSายังมีการใชMพลังงานท่ีไมSดี เน่ืองจากในชSวงระหวSางป� 2559-2561 มี
คSา EUI ติดลบตSอเน่ือง จึงตMองมีมาตรการเสริมปรับปรุงการใชMพลังงานภายในอาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใหM คSา EUI แสดงผลคSาเปTนผลบวก 

2.2 ปริมาณใชMนํ้าประปา  
        คSาปริมาณการใชMนํ้าประปาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในป� 2559  
2560   และ 2561 ดังแสดงในตารางท่ี 7 
 
ตารางท่ี 7 แสดงคSาปริมาณการใชMนํ้าประปาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ป� พ.ศ. ปริมาณการใชMนํ้า (m3) 

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

2559 299 329 464 402 268 84 64 597 597 617 638 219 4578 

2560 229 296 527 415 276 59 65 315 696 628 504 133 4143 

2561 114 128 134 143 102 33 28 152 181 177 167 98 1457 

  
จากการประเมินปริมาณการใชMนํ้าประปาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเห็นไดMวSาใน

เดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมมีปริมาณการใชMนํ้านMอยกวSาเดือนอ่ืน ๆ เน่ืองจากชSวงเวลาดังกลSาวเปTนชSวงท่ี
มหาวิทยาลัยป~ดภาคเรียน แตSสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศยังเป~ดทําการเพ่ืออํานวยความสะดวก
ใหMกับผูMมาใชMบริการ จึงทําใหMมีผูMใชMบริการนMอยกวSาวันเป~ดภาคเรียนตามปกติ เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการใชM
นํ้าประปาตSอจํานวนผูMเขMามาใชMบริการ พบวSามีคSาอยูSระหวSาง 18.16-22.88 ลิตร/คน/วัน หรือเทSากับ 0.00015-
0.00309 ลิตร/ตารางเมตร/วัน เมื่อเทียบกับเกณฑEมาตรฐานการใชMนํ้าเฉลี่ยรายวันของกรมควบคุมมลพิษ (2551,  
น. 1-4) ซ่ึงรายงานตัวเลขไวMท่ี 3.8 ลิตร/ตารางเมตร/วัน พบวSาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ประมาณการใชMนํ้าไมSสูงมากนักซ่ึงอาจเปTนเพราะผูMมาใชMบริการท่ีสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปTนการ
มาใชMบริการแบบช่ัวคราวในชSวงระยะเวลาสั้น ๆ ทําใหMตัวเลขการใชMนํ้าไมSสูงเมื่อคิดเปTนตSอหนSวยพ้ืนท่ีอาคารตSอวัน 
นอกจากน้ีเมื่อวิเคราะหEถึงจํานวนผูMใชMบริการหMองสมุดซ่ึงมีแนวโนMมลดลง ประกอบกับในป� 2561 สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศไดMเพ่ิมมาตรการในการประหยัดนํ้าและปรับปรุงวัสดุอุปกรณEเก่ียวกับระบบนํ้าประปา
ภายในอาคารท่ีชํารุดทําใหMตัวเลขการใชMนํ้ามีคSาลดลงอยSางตSอเน่ือง 

3. การจัดการของเสียและมลพิษ  
3.1 การจัดการนํ้าเสียของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบบําบัดนํ้าเสียแบบประจําตึก 
เปTนระบบเติมอากาศ (Anaerobic Filter) จํานวน 3 ถัง ความจุ 10,000 ลิตร จากการตรวจวิเคราะหEคุณภาพนํ้าท้ิง
ท่ีผSานการบําบัดกSอนปลSอยออกสูSแหลSงนํ้าภายนอก ไดMผลดังแสดงในตารางท่ี 8 
 
ตารางท่ี 8 ผลการตรวจวิเคราะหEคุณภาพนํ้าท้ิงท่ีผSานการบําบัดจากระบบบําบัดนํ้าเสียของสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

พารามิเตอรE 
คSามาตรฐาน 

(mg/L) 
คุณภาพนํ้าท้ิงท่ีไดMจากการตรวจ

วิเคราะหE (mg/L) 
เทียบกับเกณฑE
คุณภาพนํ้าท้ิง 

ความเปTนกรด-ดSาง (pH) ตMองมีคSาระหวSาง 5-9 7.25-7.34 ผSานเกณฑE 

บีโอดี (BOD) คSาไมSเกิน 20 8.75-15.00 ผSานเกณฑE 

สารแขวนลอย  
(Suspended Solids) 

คSาไมSเกิน 30 22.00-92.00 ไมSผSานเกณฑE 

ซัลไฟดE (Sulfide) คSาไมSเกิน 1.0 9.33-10.22 ไมSผSานเกณฑE 

สารละลายไดMท้ังหมด  
(Total Dissolved Solids) 

ตMองมีคSาเพ่ิมจากปริมาณ
สารละลายในนํ้าใชMตามปกติไมS

เกิน 500 
333.00-1444.00 ผSานเกณฑE 

ตะกอนหนัก  
(Settleable Solids) 

คSาไมSเกิน 0.5 0.10-0.20 ผSานเกณฑE 

นํ้ามันและไขมัน  
(Fat Oil Grease) 

คSาไมSเกิน 20 0.40-3.20 ผSานเกณฑE 

ทีเคเอ็น (TKN) คSาไมSเกิน 35 0.42-2.28 ผSานเกณฑE 

 
ผลจากการตรวจวิเคราะหEคุณภาพนํ้าท้ิงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เปรียบเทียบกับเกณฑEในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลMอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายนํ้าท้ิง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (2549, น. 8) อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จัดอยูSในอาคารประเภท ก พบวSามีดัชนีบางตัวยังไมSผSานเกณฑEมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิง จําเปTนท่ีสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะตMองจัดหามาตรการเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพนํ้าใหMไดMมาตรฐานกSอนการปลSอย
ออกสูSแหลSงนํ้าสาธารณะภายนอกมหาวิทยาลัย 

3.2 การจัดการขยะมูลฝอย  
         ในการจัดการดMานขยะมูลฝอยของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีแนวทาง

ในการดําเนินการเพ่ือใหMงSายตSอการบริหารจัดการ โดยจําแนกขยะมูลฝอยออกเปTน 3 ประเภท ประกอบดMวย  
3.2.1 ขยะท่ัวไป ไดMแกS ถุงพลาสติก ถุงขนม หลอด เปTนขยะท่ีสSงกําจัดภายนอก 

มหาวิทยาลัย โดยมีเทศบาลพลายชุมพลเขMามาเก็บเพ่ือนําไปกําจัดตSอไป 
3.2.2 ขยะรีไซเคิล ไดMแกS ขวดพลาสติก ขวดแกMว กระดาษ กลSองกระดาษลัง เปTนขยะท่ี 
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คัดแยกเพ่ือจําหนSาย แมSบMานประจําอาคารจะทําการคัดแยกและหาพ้ืนท่ีจัดเก็บเพ่ือรอจําหนSายใหMกับผูMรับซ้ือของเกSา
ท่ีมีใบอนุญาตในการประกอบกิจการอยSางถูกตMองตามกฎหมายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

3.2.3 ขยะอินทรียE ไดMแกS เศษอาหารจากหMองอาหาร จะมีการทําปุ�ยหมักและนํากลับมา 
ใชMปลูกพืชผักสวนครัวในพ้ืนท่ีหลังอาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ปริมาณสัดสSวนของขยะมูลฝอยแตSละประเภทท่ีถูกผลิตและมีการเก็บรวบรวมขMอมูลแสดงดัง 
ตารางท่ี 9 
 
ตารางท่ี 9 ปริมาณของขยะมูลฝอยท่ีถูกผลิตข้ึนจากกิจกรรมการใหMบริการ 
 

ประเภท (กิโลกรมั) 
ป� พ.ศ. 

2559 2560 2561 
ขยะท่ัวไป 1,724.70 1,759.87 1,265.50 

ขยะรีไซเคิล 534.60 553.50 626.96 

ขยะอินทรียE 0.00 180.50 571.13 

 
         ขยะมูลฝอยท่ีถูกผลิตข้ึนจากกิจกรรมการใหMบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พบวSามีอัตราการผลิตนMอยกวSา 0.2 กิโลกรัม/คน/วัน เมื่อเปรียบเทียบกับคSาของกรมสSงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลMอม 
(2561, น. 13) ท่ีรายงานสถิติอัตราการผลิตขยะของคนไทยในป� 2556 ท้ังประเทศเฉลี่ยเทSากับ 1.15 กิโลกรัม/คน/
วัน จึงถือวSามีอัตราการผลิตขยะมูลฝอยในปริมาณท่ีต่ํากวSาอัตราการผลิตขยะเฉลี่ยของคนไทย ซ่ึงสSวนหน่ึงอาจเปTน
เพราะนักศึกษา อาจารยE และเจMาหนMาท่ี เขMามาใชMบริการภายในสํานักวิทยบริการฯ ในระยะเวลาสั้น ประกอบกับ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีมาตรการกําหนดไมSใหMมีการนําอาหารเขMามารับประทานภายในพ้ืนท่ี
การใหMบริการ จึงทําใหMขยะท่ีถูกผลิตข้ึนมีปริมาณนMอย  

ข�อเสนอแนะ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีการดําเนินการจัดเก็บขMอมูลดMานอนามัย

สิ่งแวดลMอมและประสิทธิภาพดMานทรัพยากรอยSางตSอเน่ือง เพ่ือสอดคลMองกับแนวปฏิบัติหMองสมุดสีเขียว และขยายผล
การดําเนินงานไปสูSการเปTนองคEกรสีเขียวตSอไป 

การนําไปใช�ประโยชนF 
ผลจากการวิจัยน้ีสามารถใชMเปTนขMอมูลเพ่ือเครื่องมือปลูกจิตสํานึกผูMใชMบริการและบุคลากรของ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการอนุรักษEพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลMอม รวมถึงใชMเปTน
แนวทางในการจัดการดMานพลังงานของอาคารอยSางมีประสิทธิภาพ ลดหรือป[องกันผลกระทบจากการใชMอาคารตSอ
สิ่งแวดลMอมและสุขภาวะของผูMมารับบริการ อีกท้ังใชMเปTนแนวทางในการดูแลบํารุงรักษาอาคารและสิ่งอํานวยความ
สะดวกตSาง ๆ 
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บทคัดย่อ 
   

การพัฒนาแนวทางการสื่อสารองค์กร ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                   
มีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กร โดยน าหลัก SIPOC Model (S – Supplier/Stakeholder,              
I – Input, P – Process, O – Output และ C – Customer) เป็นแนวทางในการพัฒนา และใช้กระบวนการจัดการ
ความรู้ของห้องสมุดในการศึกษา และด าเนินงาน ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 1) วางแผน และก าหนดแนวทางการพัฒนา                           
2) รับฟังความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กร 3) น าผลสรุปมาปรับปรุงวิธีการ  
และประเมินผลลัพธ์เพื่อพัฒนาการสื่อสารให้เหมาะสม สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ผลการด าเนินงานพบว่า ขั้นตอนการสื่อสารของ
บุคลากรห้องสมุดลดลง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ระยะเวลาการสื่อสารลดลงจาก 1 วัน เป็น 1 ช่ัวโมง โดยมี   
ช่องทางการสื่อสารที่ใช้ภายในองค์กรที่มากข้ึน ความชัดเจนของสารมีมากขึ้นจากระดับ 2 เป็นระดับ 4 โดยวัดจากความ
เข้าใจของบุคลากร รวมทั้งการเปิดรับข่าวสารข้อมูลภายในหน่วยงานมีการเปิดรับอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน ท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานตามที่
ก าหนด ส่งผลให้การท างานในองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 
ค าส าคัญ: การสื่อสารองค์กร, การสื่อสารผ่านผู้บริหาร, การสื่อสารภายในองค์กร 
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ABSTRACT  
Internal communication development of Faculty of Medicine Library, Chiang Mai 

University aims to Develop management communication and internal communication by using the 
SIPOC Model (S-Supplier / Stakeholder, I-Input, P-Process, O-Output and C-Customer) as a guideline for 
communication development. And use the PDCA quality management cycle which consists of Plan the 
organization's communication process. By study current communication process of the organization 
Choose the appropriate corporate communication process for communication from executives 
communication and internal communication. Evaluation of corporate communication Improve and 
develop organization communication to be effective. Performance shows that corporate 
communication in 4 directions, downward communication, upward communication, horizontal 
communication and diagonal communication. There are reduced communication procedures. Suitable 
for the current situation and library staff can choose the right channel of communication in each 
situation resulting in the work being completed in the specified period correctly and completely. The 
result revealed that the communication process of library’s staff was decreased with more efficiency. 
For example, the duration of communication was shortened from one day to an hour through more 
internal communication channels. The clarity of message was rose from level 2 to 4 evaluated from 
staff’s understanding including continuation of the internal media exposure that is suitable to the 
current situation, resulting in the staff’s work quality and standard. These factors improve the work 
performance of the organization.  

 
Key word: Communication Organization, Management Communication, Communication in  

        Organization 

  
บทน า 

     การสื่อสารภายในองค์กรเป็นกระบวนการติดต่อสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ระหว่างคนในองค์กรการสื่อสาร  
องค์กรที่ดีนั้นท าให้เกิดความเข้าใจในนโยบายของผู้บริหารอย่างถ่องแท้ไปในทิศทางเดียวกัน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
และความไว้วางใจระหว่างบุคลากร เพิ่มจ านวนการสื่อสารจากล่างขึ้นบน ส่งผลให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานองค์กรอย่างเข้มแข็ง แต่จากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล สมาร์ทโฟน และ อินเทอร์เน็ต ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง องค์กรต่างพบกับคลื่นพายุดิจิทัลที่โหมกระหน่ า (Digital Disruption) เมื่อบุคลากรในองค์กรมี
ความคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น มช่ีองทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การแลกเปลี่ยน และส่งต่อโดยไม่มี
ข้อจ ากัดเรื่องสถานที่และระยะเวลานั้น ข้อดีคือเกิดการต่อยอดความคิดและต่อยอดการพัฒนางานที่มากขึ้น แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ท าให้ความเข้าใจในข้อมูลที่สื่อสารกันภายในองค์กรเปลี่ยนแปลงและผันผวนได้อย่างรวดเร็วเช่นเดยีวกนั 
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เมื่อลักษณะของการสื่อสารภายในองค์กรเปลี่ยนแปลงไปองค์กรจึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงและยืดหยุ่นตามสถานการณ์
ของโลกและยุคที่เปลี่ยนแปลงและหาเครื่องมือที่ปรับปรุงกระบวนการและรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นห้องสมุดเฉพาะทางด้านการแพทย์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ตั้งอยู่ที่ช้ัน 5-8 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มีพื้นท่ีให้บริการ 5,500 ตารางเมตร ที่น่ังอ่าน
ประมาณ 500 ที่น่ัง เปิดให้บริการทุกวันยกเว้นวันหยุดสิ้นปี และ วันสงกรานต์ มีการแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 4 
หน่วยได้แก่ หน่วยบริหารธุรการ หน่วยจัดการทรัพยากรสารสนเทศ หน่วยบริการ และหน่วยส่งเสริมการเรียนรู้ นับว่า
เป็น หน่วยงานขนาดเล็ก มีบุคลากร 23 คน มีความหลากหลายของบุคลากรปฏิบัติงาน เนื่องจากบุคลากรมีภูมิหลัง 
ความรู้และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน จึงท าให้เกิดปัญหาในการสื่อสารทั้งในหน่วยงานเดียวกัน และระหว่างหน่วยงาน 
โดยส่วนใหญ่ปัญหาหลักที่เกิดขึ้น คือปัญหาเรื่องความชัดเจนในการสื่อสาร การสื่อสารที่คลาดเคลื่อน ความเข้าใจใน
สารของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน ทั้งนี้จึงต้องมีการพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อให้เกิดการสื่อสารภายในองค์กร
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

การติดต่อสื่อสารประกอบด้วยองค์ประกอบหลากหลาย ที่จะก่อให้เกิดการติดต่อสื่อสารระหว่าง
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลขึ้น การติดต่อสื่อสารในองค์กรก็เช่นเดียวกัน จะเห็นได้ว่ารูปแบบหรือพฤติกรรมของการ
ติดต่อสื่อสารเกิดขึ้นได้ในหลากหลายวิธีการ รูปแบบและลักษณะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบท ความต้องการของการสื่อสาร 
ความเหมาะสม รวมถึงประโยชน์ในการสื่อสารในแต่ละครั้ง การบริหารจัดการการสื่อสารในองค์กรให้สามารถบรรลุ
เป้าประสงค์ยังผลถึงความส าเร็จได้นั้น บุคลากรและทุกหน่วยงานในองค์กรต้องรู้จักวิธีการและปรับใช้รูปแบบ 
กระบวนการของการสื่อสารให้เกิดมีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์ในการสื่อสารมากที่สุด เพื่อให้การสื่อสารมี
ประสิทธิผล ก่อให้เกิด การด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ (วิเชียร วิทยอุดม, 2556. น. 12-16) 
 
วัตถุประสงค ์

เพื่อพัฒนากระบวนการสื่อสารองค์กรผ่านผู้บริหาร และ การสื่อสารภายในองค์กร ให้มปีระสิทธิภาพ 
 

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พัฒนาการสื่อสารองค์กร ตามแนวทางทฤษฎี 

SIPOC Model โดยมีขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
 1. Plan วางแผนกระบวนการสื่อสารองค์กร 

1.1 ศึกษาทฤษฎีและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ทฤษฎีการสื่อสารองค์กร และ ทฤษฎี 
SIPOC  

Model 
 การสื่อสารองค์กร (Corporate Communication) ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 3 ส่วน ได้แก่ 
ก า ร สื่ อ ส า รผ่ า นผู้ บ ริ ห า ร  ( Management Communication), กา รสื่ อ ส า รภาย ในองค์ ก ร  ( Organizational 
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Communication) และการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) (ศิระ ศรีโยธิน, 2560, น. 1) ซึ่งในการ
พัฒนาการสื่อสารองค์กรของห้องสมุด ได้เลือกพัฒนาในส่วนของ การสื่อสารผ่านผู้บริหาร และ การสื่อสารภายในองค์กร  
      1.2 SIPOC Model คือการทบทวนภาพรวมกระบวนการท างานภายในองค์กร อันประกอบไป 
ด้วย  S - Stakeholder หมายถึง ผู้ส่งมอบสิ่งของหรือข้อมูลที่จะต้องน าไปผ่านกระบวนการ I - Input หมายถึง สิ่งของ
หรือข้อมูลที่จะต้องน าไปผ่านกระบวนการ P - Process หมายถึง กระบวนการอันประกอบไปด้วยหลาย ๆ ขั้นตอน
เพื่อที่จะเปลี่ยนสิ่งของหรือข้อมูลต้นทาง (Input)ให้กลายเป็นสิ่งของหรือข้อมูลที่ต้องการ (Output) ที่เป็นไปตามความ
ต้องการของลูกค้า O - Output หมายถึง สิ่งของหรือข้อมูลที่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า C - Customer 
หมายถึง ลูกค้าผู้ก าหนดความต้องการของสิ่งของหรือข้อมูล (บุญเลิศ คณาธนสาร, 2559) เมื่อสามารถทบทวน
กระบวนการท างาน ท าให้ทราบจุดแข็ง (Strength) และโอกาสพัฒนา (Opportunity of Improvement ) สามารถ
ก าหนดแผนเพื่อหาทางพัฒนากระบวนการให้ดีขึ้น  

1.3 ศึกษาแผนยุทธศาสตร์ส านักหอสมุดระยะ 5 ปี (2560 -2564) 
 2. Do พัฒนากระบวนการสื่อสารองค์กร 

2.1 ศึกษากระบวนการสื่อสารของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ในปัจจุบัน โดยศึกษาจากการใช้ 
แบบสอบถามเรื่องการสื่อสารองค์กรของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ สอบถามไปยังบุคลากรของห้องสมุดทุกคน และใช้
วิธีสัมภาษณ์บุคลากรเกี่ยวกับประเด็นต่างๆเรื่องการสื่อสารภายในองค์กร แล้วจึงน ามาสรุปเป็นกระบวนการสื่อสารของ
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ในปัจจุบัน 

2.2 ออกแบบกระบวนการหลักของการสื่อสารองค์กร 2 กระบวนการคือ การสื่อสารจากผู้บริหาร  
และ การสื่อสารภายในองค์กร ด้วยการประยุกต์ใช้ทฤษฎี SIPOC Model โดยการวิเคราะห์ 5 ปัจจัยหลักได้แก่                   
S – Supplier/Stakeholder,  I – Input, P – Process, O – Output และ C – Customer  

2.1.1  ก าหนดบุคคล/ส่วนงานท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย (Supplier/Stakeholder) 
2.1.2  ก าหนดปัจจัยน าเข้า (Input) 
2.1.3  ก าหนดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Step) 
2.1.4  ก าหนดผลลัพธ์ของกระบวนการท างาน (Output) 
2.1.5  ก าหนดผู้รับบริการ (Customer) 

        2.3 จัดท ากระบวนการหลักได้แก่ การสื่อสารองค์กรตามหลัก SIPOC Model 
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ตารางที่ 1 กระบวนการสื่อสารองค์กรตามหลัก SIPOC Model ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 
/ขั้นตอนในการ

ด าเนินงาน 

สินค้าหรือ
บริการ 

ผู้รับบริการ ตัวชี้วัด 

(Stakeholder) (Input) (Process) (Output) (Customer) (KPIs) 
S1 ผู้ บ ริ ห า ร
ห้องสมุด 
S1.1 ผู้ บ ริ ห า ร
ส านักหอสมุด 
 S1.2 ผู้ บ ริ ห าร
ห้อ งสมุดคณะ
แพทยศาสตร์ 
S2 ผู้ปฏิบัติงาน
ห้อ งสมุดคณะ
แพทยศาสตร์ 

I1 แผนยุทธศาสตร์
ส านักหอสมุด/คณะ
แพทยศาสตร์ 
I2 ระเบียบ              
พนักงานประจ า
มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม่  
I3 ข้อตกลงร่วมกัน
ใ น ก า ร สื่ อ ส า ร
องค์กร 

Step1 วางแผนและ
ก าหนดเป้าหมายของ
การสื่อสารองค์กร 
Step2 ก า ห น ด ก ลุ่ ม
ผู้รับสาร  
Step3 ก าหนดทิศทาง 
(Direction) ในการส่ง
สาร 
Step4  ก า ห น ด
ช่องทางในการรับสาร  
Step5 ด าเนินการส่ง
สาร 
Step6 ประเมินผลการ
ส่งสาร 

O1 ส า ร ที่ สื่ อ
ผ่ านผู้ บริ หาร
องค์กร 
O2 สารที่สื่อ
ผ่าน
ผู้ปฏิบัติงาน
ภายในองค์กร 
  

C1 
ผู้ปฏิบัติ งาน
ห้องสมุดคณะ
แพทยศาสตร์ 
  
  

1. ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของ
ผู้ปฏิบัติงาน
ห้องสมุด ท่ีมี
ต่อการสื่อสาร
ของผู้บริหาร
องค์กร ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 85 
2. ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของ
ผู้ปฏิบัติงาน
ห้องสมุด ท่ีมี
ต่อการสื่อสาร
ภายในองค์กร 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 
 

 
3. Check ประเมินผลการสื่อสารองค์กร 

3.1 ประเมินการสื่อสารองค์กรโดยใช้แบบสอบถาม  ห้องสมุดได้ท าการประเมินการสื่อสาร
องค์กร  

โดยได้แบ่งออกเป็น 4 ประเด็นหลักได้แก ่
 3.1.1 การสื่อสารจากบนลงล่าง 
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  3.1.2 การสื่อสารจากล่างขึ้นบน 
  3.1.3 การสื่อสารแนวนอน 
  3.1.4 การสื่อสารแนวไขว้ 

ผลการประเมินพบว่า ร้อยละ 60.9 เห็นว่า การพัฒนาการสื่อสารองค์กร ท าให้บุคลากรสามารถ 
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามก าหนด ในระดับมาก และ ร้อยละ 21.7 เห็นว่า 
ท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามก าหนดในระดับ มากที่สุด  
 4. Act  ปรับปรุงและพัฒนาการสื่อสารองค์กรให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

หลังการประเมินการสื่อสารองค์กร ห้องสมุดได้ท าการจัด Focus Group เพื่อสรุปแนวทางการ
พัฒนาการสื่อสารองค์กรอีกครั้ง และได้ลดจ านวนช่องทางการสื่อสารองค์กรในประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะด้านการสื่อสาร
ผ่านผู้บริหาร ให้เกิดการสื่อสารแนวระนาบในองค์กรมากข้ึน 
 
สรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 

 สรุปผล 
ผลการด าเนินงานจากการศึกษา พบว่า การสื่อสารองค์กรทั้งการสื่อสารจากผู้บริหาร และการสื่อสาร

ภายในองค์กร มีขั้นตอนการสื่อสารที่ลดลง จากเดิมที่มีขั้นตอนการสื่อสารผ่านหัวหน้าหน่วยอย่างเป็นทางการ ปรับมา
เป็น บุคลากรของห้องสมุดทุกคนมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับตัวเอง เพื่อใช้ในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานที่ง่าย       
สะดวกขึ้น ท าให้สามารถลดขั้นตอนการสื่อสารให้รวดเร็ว ตัวอย่างเช่น การสื่อสารของหัวหน้าห้องสมุดไปสู่บุคลากรทุก
คน ใช้ระยะเวลาการสื่อสารลดลงจาก 1 วัน เป็น 1 ช่ัวโมง  โดยมีช่องทางการสื่อสารผ่าน Social Media ใช้ภายใน
องค์กรเป็นองค์ประกอบที่ท าให้ระยะเวลาการสื่อสารลดลง ในเรื่องความชัดเจนของสารมีมากข้ึนจากระดับ 2 เป็นระดับ 
4 โดย วัดจากความเข้าใจสารของบุคลากร รวมทั้งการเปิดรับข่าวสารข้อมูลภายในหน่วยงานมีการเปิดรับอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และบุคลากรของห้องสมุดสามารถเลือกช่องทางในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมใน               
แต่ละสถานการณ์ที่พบเจอ โดยช่องทางการสื่อสารภายในหน่วยงานที่ท าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและมี
มาตรฐานตามที่ก าหนดนั้น ได้แก่ ช่องทางการสื่อสารด้วยวาจา เมื่อพบหน้าหรือทางโทรศัพท์ รองลงมาคือช่องทางการ
สื่อสารผ่าน Social Media และ การสื่อสารผ่าน E-mail ตามล าดับ ส่วนการสื่อสารด้วยการท าหนังสือจากหน่วยงาน
เป็นช่องทางที่ปฏิบัติน้อยที่สุด ซึ่งช่องทางเหล่านี้ส่งผลให้การท างานในองค์กรเกิดความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ส่วนเรื่องปัจจัยและกระบวนการในการสื่อสารภายในหน่วยงานนั้น บุคลากรสามารถท าความเข้าใจ
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้วิธีในการติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงานที่หลากหลาย ซึ่งมีความเพียงพอต่อ
การสื่อสารภายในองค์กร ท าให้การติดต่อประสานงานส าเร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด รวมทั้งยังสามารถสื่อสารหรือ
ประสานงานภายในหน่วยงาน ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนบุคลากรมีการเปิดรับข่าวสารข้อมูลภายใน
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง มีความสนใจและสามารถปฏิบัติตามสิ่งที่รับรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อได้รับแจ้งจากทุก
ช่องทางทั้งในเวลาและนอกเวลาปฏิบัติงาน ซึ่งโดยสรุปแล้ว แนวทางการสื่อสารของบุคลากรได้ให้ความส าคัญกับช่องทาง
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การสื่อสารภายในหน่วยงาน ทั้งหมด 4 ช่องทาง ได้แก่ 1) ผ่านทางวาจาเมื่อพบหน้าหรือทางโทรศัพท์ 2) ผ่านการ
สนทนาทาง Social Media 3) ผ่านการประสานงานผ่านหัวหน้าหน่วย และ 4) ผ่านท่ีประชุม 
 

 อภิปรายผล 
การพัฒนากรสื่อสารองค์กรท าให้ห้องสมุดสามารถมองเห็นจุดแข็ง โอกาสในการพัฒนางาน และการ

พัฒนากระบวนการท างานของห้องสมุด 
 

ตารางที่ 2  การทบทวนกระบวนการสื่อสารองค์กรตามหลัก SIPOC Model 
 

จุดแข็ง โอกาสในการพัฒนางาน การพัฒนากระบวนการท างาน 
1. ห้องสมุดมีโครงสร้างการปฏิบตังิาน
ที่ชัดเจน ท าให้การสื่อสารองค์กร
สามารถก าหนดกลุ่มผู้รับสารได้อยา่ง
ถูกต้อง  
2. บุคลากรห้องสมุดมีพื้นฐานในการ
เป็นผู้ฟังที่ดี  

1. พัฒนาทักษะการสื่อสาร 
2. พัฒนาทักษะการเป็นผู้ตอบสนอง 
เมื่อมีการสื่อสารองค์กร 

เมื่อการสื่อสารผ่านผู้บริหาร และ
การสื่อสารภายในองค์กรมีความ
เข้มแข็ง ห้องสมุดสามารถพัฒนา
ด้านการสื่อสารภายนอกองค์กร 
ซึ่งเป็นการสร้างแบรนด์ทีด่ีของ
องค์กรในอนาคต 

 
ข้อเสนอแนะ   
 ควรมีการศึกษาเรื่องการสื่อสารภายนอกองค์กรควบคู่ไปกับการสื่อสารผ่านผู้บริหารและการสื่อสาร

ภายในองค์กร  เพื่อให้เกดิการสร้างแบรนด์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรไปพร้อมกัน ส่วนในการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ที่ดีนั้น จะสามารถช่วยปรับปรุงการสื่อสารภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ด้วยวิธีการสร้างความคิดให้ชัดเจนก่อน
ท าการสื่อสาร ก าหนดเป้าหมายในการสื่อสาร และติดตามผลของการสื่อสารอยู่เสมอ 

การน าไปใช้ประโยชน์ 
1.ห้องสมุดอื่น ๆ สามารถน าเรื่อง การสื่อสารผ่านผู้บริหาร และ การสื่อสารภายในองค์กร ไปเป็น

แนวทางในการพัฒนาการสื่อสารขององค์กรได้เป็นอย่างดี  โดยสามารถน าไปพัฒนาทักษะการสื่อสารของบุคลากรใน
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารหลักขององค์กรใน 3 ด้าน ได้แก่ 

1.1 ด้านการน าองค์กร ผู้น าองค์กรที่ดีต้องมีการวางแผนการสื่อสารองค์กร ท้ังเรื่องที่จะท าท้ังใน 
ปัจจุบันและในอนาคต ควรปฏิบัติตามสิ่งที่ได้กล่าวไว้กับบุคลากรในหน่วยงาน และควรเป็นผู้ฟังที่ดี 

    1.2 ด้านการฟัง ผู้ฟังที่ดี คือผู้ฟังที่สามารถจับประเด็นของข่าวสาร ความรู้สึกของผู้ให้ข่าวสาร 
การสังเกต ปฏิกิริยา การตอบสนองและแสดงความรู้สึกในการสื่อสาร 

    1.3 ด้านการเป็นผู้ตอบสนอง ผู้ตอบสนองที่ดีจะต้องให้ข้อมูลย้อนกลับต่อคู่สนทนาว่าตนเองรู้สึก 
อย่างไรและ เข้าใจในสารหรือไม่ 
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บทคัดยDอ  
           การ วิ จัย น้ีมี วั ต ถุประสงคE เ พ่ือ วิ เคราะหEความ เสี่ ย งจากปI จ จัยภายนอกและ จัด ทํา 
แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจําปR
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยเนTนกระบวนการมีสUวนรUวมของบุคลากรภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศผลจากการวิเคราะหEสภาพแวดลTอม (Swot Analysis) โอกาส ผลกระทบ และระดับความรุนแรง นํามา
จัดลําดับความเสี่ยง พบความเสี่ยงจากปIจจัยภายนอกจํานวน 3 ดTาน คือ ความเสี่ยงดTานกฎหมายและขTอกําหนด
ผูกพันองคEกร ความเสี่ยงดTานกลยุทธE และความเสี่ยงดTานการเงิน  ซ่ึงจําแนกไดTเปaน 4 ลําดับ ไดTแกU 1) การขาด             
การดําเนินการเก็บรักษาขTอมูลตามพระราชบัญญัติวUาดTวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรE พ.ศ. 2550           
2) การปeดตัวของสํานักพิมพEทําใหTกระทบตUอการจัดหาทรัพยากร 3) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ไมUมีนโยบายท่ีชัดเจนในการสนับสนุนฐานขTอมูลออนไลนE และ 4) จํานวนนักศึกษาท่ีเขTาศึกษาตUอในระดับอุดมศึกษา
มีจํานวนลดนTอยลง 

 
คําสําคัญ: แผนบริหารความเสี่ยง, สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัย 

  
ABSTRACT  
 The Objective of this research is to analyze the risk from external factors for the 
risk management plan of the Office of Academic Resources and Information Technology, 
Pibulsongkram Rajabhat University in the annual budget of 2562 by focusing on the participation 
process. The attribute of the environmental analysis (SWOT Analysis) results including the 
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opportunity, impact and severity as taken to prioritize risks arising found risks from external factors, 
consisting of 3 aspects; compliance risk, strategic risk and financial risk. The risk can be classified 
into 4 levels which are 1) the lack of data storage operations according to  Computer-related Crime 
Act B.E 2550  2) The closing of the publisher will affect the procurement of resources 3) The Office 
of the Higher Education Commission (OCSC) does not have a clear policy to support online data 
and 4) the number of students enrolled in higher education has decreased. 
 
Keyword: Risk Management Plan, Office of Academic Resource and Information Technology  

                Center, University 

 
บทนํา 
 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมปIจจัยดTานความเสี่ ยงนับเปaนเครื่องมือสําคัญ 
แ ล ะ มี ป ร ะ โ ย ช นE ใ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร อ ง คE ก ร ใ หT ส า ม า ร ถ บ ร ร ลุ เ ปv า ห ม า ย แ ล ะ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง คE                                                   
ตามท่ีกําหนดไวTไดTอยUางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดTวยการบริหารปIจจัยและควบคุมกิจกรรมท้ังกระบวนการ 
การดําเนินงานตUางๆโดยลดมูลเหตุของแตUละโอกาสท่ีกUอใหTเกิดความเสียหายในการดําเนินงานดTานตUางๆ ขององคEกร 
สรTางมาตรการควบคุมความเสี่ยง ทําใหTองคEกรสามารถขับเคลื่อนไปสูUเปvาหมายไดTอยUางมั่นคง 
 ในปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พิบูลสงครามไดTดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของหนUวยงานข้ึน โดยกําหนดกรอบการระบุความเสี่ยง 
ระดับหนUวยงาน ตามประเด็นหลักของแผนยุทธศาสตรE 5 ปRของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(พ.ศ. 2560 - 2564) แผนกลยุทธEการเงิน และขTอเสนอแนะจากกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปRการศึกษา 2560 มาประกอบการพิจารณา โดยใชTกระบวนการระบุความเสี่ยงแบบผสม Top-down 
and Bottom-up Risk Identification เพ่ือจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจําปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 และถUายทอดแผนบริหารความเสี่ยงสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ลงสูUการปฏิบัติ โดยการระบุโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลTองกับมาตรการตอบสนองความเสี่ยงของ
หนUวยงาน พรTอมกําหนดกรอบระยะเวลาและผูTรับผิดชอบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน เพ่ือใหTผลการดําเนินงานใน
ภาพรวมสามารถบรรลุผลตามตัวช้ีวัด และเปvาหมายตัวช้ีวัดขององคEกรไดT นอกจากน้ียังเปeดโอกาสใหTหนUวยงาน           
ตUาง ๆ ภายใน ซ่ึงประกอบดTวย งานบริหารท่ัวไป งานบริการสารสนเทศและการจัดการทรัพยากร งานเทคนิค
สารสนเทศ งานเครือขUายบริการวิชาการและหTองประชุม สามารถดําเนินการระบุประเด็นความเสี่ยง/โครงการ/
กิจกรรมระดับหนUวยงานเพ่ิมเติมในประเด็นความเสี่ยงดTานอ่ืนๆ ท่ีสําคัญระดับหนUวยงานตามท่ีเห็นควรดําเนินการไดT 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเล็งเห็นวUาการบริหารความเสี่ยง เปaนเรื่องท่ีสําคัญ
และมีประโยชนEอยUางมากในการท่ีจะนําหลักการของการบริหารความเสี่ยงไปใชTในการวางแผนควบคูUกับการ
บริหารงานบริหารโครงการ หรือบริหารองคEกร ไดTอยUางเหมาะสมและบรรลุผล ตามวิสัยทัศนE พันธกิจ เปvาหมายและ
วัตถุประสงคEขององคEกรท่ีวางไวT ซ่ึงแผนบริหารความเสี่ยงดังกลUาวเปaนเครื่องมือสําคัญท่ีจะชUวยใหTหนUวยงานนําไปใชT
ประโยชนEในการบริหารงานและปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาองคEกรใหTเปaนไปในทิศทางเดียวกันตUอไป 
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วัตถุประสงคE 
 วัตถุประสงคEของงานวิจัยน้ีเพ่ือศึกษาและวิเคราะหEความเสี่ยงท่ีเกิดจากปIจจัยภายนอกและ
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประจําปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท้ังน้ีเพ่ือเปaนการยกระดับการเตรียมความพรTอมในการบริหารความเสี่ยงและเสนอ
แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตUอมหาวิทยาลัยตUอไป 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 

งานวิจัยเรื่องปIจจัยภายนอกกับการบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม น้ีเปaนการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือใชTเปaนขTอมูลประกอบการจัดทํา               
แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีเนTน
กระบวนการมีสUวนรUวมของบุคลากรภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงแบUงการดําเนินการวิจัย
ออกเปaน 3 ข้ันตอนท่ีสําคัญคือ  
 ขั้นตอนท่ี  1 การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผูTวิจัยดําเนินการวิจัยเปaน 2 ข้ัน ดังน้ี 

1. การวิจัยเอกสาร เปaนการศึกษาองคEความรูTท่ีเปaนประโยชนEตUอการกําหนดกรอบการศึกษาวิจัย
และพัฒนา แนวคิดการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาแผนบริหารความเสี่ยง โดยใชTขTอมูลจากโครงการทบทวน 
แผนยุทธศาสตรE แผนกลยุทธEการเงิน มาประกอบการพิจารณา 
  2. การวิจัยภาคสนามท่ีเนTนกระบวนการมีสUวนรUวมของบุคลากรในทุกระดับ ไดTแกU ผูTอํานวยการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 คน รองผูTอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศจํานวน 3 คน  หัวหนTาสํานักงานผูTอํานวยการ จํานวน 1 คน  หัวหนTางาน จํานวน 5 คน เจTาหนTาท่ี
บริหารงานท่ัวไป จํานวน 1 คน  บรรณารักษE จํานวน 6 คน นักเอกสารสนเทศ จํานวน 6 คน ผูTปฏิบัติงาน                 
โสตทัศนศึกษา จํานวน 1 คนผูTปฏิบัติงานหTองสมุด จํานวน 3 คน  และชUางไฟฟvา จํานวน 1 คน รวมท้ังสิ้น 28 คน 
โดยมีข้ันตอนการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 

2.1 วิเคราะหEสภาพแวดลTอม (Swot Analysis) 
2.2 การวิเคราะหEโอกาส ผลกระทบ ระดับและจัดลําดับความเสี่ยง 

 2.3 นําความเสี่ยงท่ีผUานการพิจารณารUวมกัน ใสUแบบฟอรEมการวิเคราะหEความเสี่ยง 
ปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัย และนําสUงโครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 2.4 นําผลพิจารณาและใหTขTอเสนอแนะจากโครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษาแจTงใหTคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบเพ่ือขอมติในการแกTไข 
 2.5 พิจารณาหาแนวทางและโครงการเพ่ือแกTไขความเสี่ยง 
 2.6 รายงานความกTาวหนTาการบริหารความเสี่ยงใหTคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ  
 2.7 รายงานความกTาวหนTาการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 , 9 , 12 เดือน ไปยัง
โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

2.8 สรุปแผนบริหารความเสี่ยงฉบับสมบูรณE 
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ขั้นตอนท่ี 2 การสร\างและตรวจสอบกลไกการบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการดําเนินการแบUงเปaน 2 ข้ันตอน ดังน้ี 

1. กําหนดบทบาทของคณะทํางานบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แบUงเปaน 

 2 ฝ~าย ไดTแกU 
1.1 คณะกรรมการอํานวยการ มีหนTาท่ีใหTคําปรึกษาเก่ียวกับแนวทาง วิธีการ ข้ันตอนในการ 

จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงรวมถึงนโยบายท่ีเก่ียวขTอง ติดตามการแกTไขปIญหาความเสี่ยงนําผลการดําเนินการแผน
บริหารความเสี่ยงรายงานใหTผูTบริหารและบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศรับทราบ 

1.2 คณะกรรมการดาํเนินงาน มีหนTาท่ีศึกษา วิเคราะหE ระดมสมอง ในการจัดทําแผนบริหาร 
ความเสี่ยง  

2. การสรTางกลไกการบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  กลไกการบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักวงจรการ
บริหารงานคุณภาพ (PDCA) มีรายละเอียด ดังน้ี 

P = Plan (ข้ันตอนการวางแผน) การจัดทําคําสั่งแตUงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
โดยพิจารณาใหTความเห็นชอบโดยผูTอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายใหTผูTบริหาร
และบุคลากรทุกคนมีสUวนรUวมในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือใหTไดTแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมาจากความ
คิดเห็นของทุกคนในหนUวยงานและมีความเขTาใจไปในทิศทางเดียวกัน  
  D = Do ข้ันตอนการปฏิบัติ (ข้ันตอนการปฏิบัติ) เมื่อไดTรับคําสั่งแตUงตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและทราบวันดําเนินโครงการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดTดําเนินการวิเคราะหEสภาพแวดลTอม 
(Swot Analysis) วิเคราะหEโอกาส ผลกระทบ จัดลําดับความเสี่ยง จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง นําเสนอใหT
คณะกรรมการอํานวยการพิจารณาและใหTขTอเสนอแนะและปรับแกTตามขTอเสนอแนะ 

C = Check (ข้ันตอนการตรวจสอบ) นําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีผUานการพิจารณาและใหTความ 
เห็นชอบโดยคณะกรรมการอํานวยการจัดสUงไปยังโครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือพิจารณาและใหTขTอเสนอแนะประธานคณะกรรมการฝ~ายดําเนินการนําผลการพิจารณาและ
ขTอเสนอแนะแจTงใหTคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบหากมีขTอเสนอแนะใหTดําเนินการขอมติในการแกTไขแผน
บริหารความเสี่ยงจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนําสUงโครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกัน
คุณภาพเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

A = Action (ข้ันตอนการดําเนินงานใหTเหมาะสม) ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  
รายงานความกTาวหนTาของการบริหารความเสี่ยงใหTคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดTรับทราบและใหTขTอเสนอแนะ 
หากมีขTอเสนอแนะใหTดําเนินการปรับแกTไขและรวบรวมเปaนรูปเลUมแผนบริหารความเสี่ยงของหนUวยงานฉบับสมบูรณE 

ขั้นตอนท่ี 3 การรายงานและเผยแพรDผลการบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ในข้ันตอนน้ี ผูTวิจัยจะทําการรายงานผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการเผยแพรU
ขTอมูลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง 
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สรุปผล อภิปรายผล ข\อเสนอแนะ และการนําไปใช\ประโยชนE 
 สรุปผล 
 ผลการวิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดTดังน้ี 

1. การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

     ผลจากการดําเนินการตามข้ันตอนบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความเสี่ยงท่ีเกิดจากปIจจัยภายนอก จํานวน 4 ลําดับ 3 ดTาน ดังน้ี  

1.1 ความเสี่ยงทางดTานกฎหมาย และขTอกําหนดผูกพันองคEกร (Compliance Risk)  
ลําดับท่ี 1 ขาดการดําเนินการเก็บรักษาขTอมูลใหTเปaนไปพระราชบัญญัติวUาดTวยการ 

กระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรE พ.ศ. 2550 
1.2 ความเสี่ยงทางดTานกลยุทธE (Strategic Risk) 
      ลําดับท่ี 2 การปeดตัวของแหลUงผลิตหนังสือทําใหTกระทบตUอการจัดหาทรัพยากร  
      ลําดับท่ี 3 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไมUมีนโยบายท่ีชัดเจน 

ในการสนับสนุนฐานขTอมูลออนไลนE  
1.3 ความเสี่ยงทางดTานการเงิน (Financial Risk)       

                                 ลําดับท่ี 4 จํานวนผูTเขTาเรียนลดลง  
2. การสร\างและตรวจสอบกลไกการบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
กลไกการบริหารความเสี่ยงตามหลักวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ของสํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสรปุข้ันตอนการดําเนินงานไดTดังภาพท่ี 1 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผูTรับผิดชอบโครงการจัดทําคําสั่งแตUงตั้ง 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 
ผูTบริหารสํานักวิทยบริการฯ พิจารณา 

คําสั่งแตUงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

ไมUเห็นชอบ/สUงคืนแกTไข 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง วิเคราะหEสภาพแวดลTอม (Swot Analysis) 
วิเคราะหEโอกาสและผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 

และจัดลําดับความเสี่ยง จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 

เห็นชอบ 

P 

D 
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โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการ 

และประกันคุณภาพการศึกษาพิจารณาและใหTขTอเสนอแนะ 

แจTงผลการพิจารณาใหTคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ 

เพ่ือขอมติในการแกTไขแผนบริหารความเสีย่ง 

มีขTอเสนอแนะ แกTไขแลTว 

 

รายงานผลการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 

ใหTบุคลากรในหนUวยงานไดTรับทราบ 

คณะกรรมการอํานวยการพิจารณาและ 

ใหTขTอเสนอแนะแผนบริหารความเสี่ยง 

มีขTอเสนอแนะ/สUงคืนแกTไข 
เห็นชอบ 

ปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

รายงานความกTาวหนTาการบริหารความเสีย่ง 

ใหTคณะกรรมการบริหารความเสีย่งรับทราบ  

จัดสUงแผนบริหารความเสี่ยงท่ีผUานความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการอํานวยการบรหิารความเสี่ยง 

ไปยังโครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

1 

1 

C 
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ภาพท่ี 1 กลไกการบริหารความเสีย่งของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศโดยใชTกระบวนการ PDCA 
   

3. การรายงานและเผยแพรDผลงานการบริหารความเสี่ยง 
การรายงานผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง และการเผยแพรUขTอมูลการดําเนินงาน 

การบริหารความเสี่ยง จากการจัดประเด็นปIญหาและระดับความเสี่ยงพบวUา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจากปIจจัยภายนอก 4 ลําดับ ซ่ึงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดTเสนอ                  
แนวทางแกTไขและโครงการเพ่ือลดปIจจัยเสี่ยง ดังน้ี 

 
ตารางท่ี 1 แนวทางและโครงการเพ่ือแกTไขความเสีย่ง 

 

ลําดับท่ี ประเด็นความเสี่ยง ลักษณะของความเสี่ยง แนวทางแก\ไข โครงการ 

1. ขาดการดําเนินการ
เก็บรักษาขTอมูลใหT
เปaนไป
พระราชบัญญัติวUา
ดTวยการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอรE               
พ.ศ. 2550 

ความเสีย่งทางดTาน
กฎหมาย และ
ขTอกําหนดผูกพันองคEกร 
(Compliance Risk)  
 

ในปRงบประมาณ 2562 
มีการพัฒนาโปรแกรม
เก็บประวัติขTอมูลการใชT
งานคอมพิวเตอรE (Log) 
/การใชTคอมพิวเตอรE/
การเบิกจUายพัสด ุ/
หนังสือเขTา-ออก 

  1. โครงการจัดเก็บ
ขTอมูลการใชTงาน
คอมพิวเตอรE 
  2. โครงการอบรม
เพ่ือสรTางความเขTาใจ
เก่ียวกับ
พระราชบัญญัติ
คอมพิวเตอรE 

 

ปรับแกTตามขTอเสนอแนะ 

คณะกรรมการอํานวยการพิจารณาและ 

ใหTขTอเสนอแนะความกTาวหนTาการบริหารความเสี่ยง 
 

จัดสUงรายงานความกTาวหนTาการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง 

รอบ 6 , 9 , 12 เดือน 
ไปยังโครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

เห็นชอบ 

มีขTอเสนอแนะ 

สรุปแผนบริหารความเสี่ยงฉบับสมบูรณE A 

C 
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ลําดับท่ี ประเด็นความเสี่ยง ลักษณะของความเสี่ยง แนวทางแก\ไข โครงการ 

2. การปeดตัวของแหลUง
ผลิตหนังสือทําใหT
กระทบตUอการจัดหา
ทรัพยากร 

ความเสีย่งทางดTาน 
กลยุทธE (Strategic 
Risk) 

การสั่งซ้ือหนังสือ
ภาษาตUางประเทศ / 
สิ่งพิมพEท่ีเปaน E-Book / 
การรวบรวมแหลUงขTอมลู
องคEความรูTในรูปแบบ
ของอิเล็กทรอนิกสE 

  1. จัดทําโครงการ
รวบรวมแหลUงขTอมูล
องคEความรูT
อิเล็กทรอนิกสEแบบ  
Open Source  
  2. โครงการจัดอบรม
ใหTความรูTการผลิต
หนังสือ ตํารากับ
สํานักพิมพE 

3. สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 
ไมUมีนโยบายท่ี
ชัดเจนในการ
สนับสนุนฐานขTอมลู
ออนไลนE 

ความเสีย่งทางดTาน   
กลยุทธE (Strategic 
Risk) 

เตรียมความพรTอม 
ดําเนินการจัดหา
งบประมาณสําหรับการ
ซ้ือฐานขTอมูลวิจัย
ออนไลนE ในกรณีท่ี
สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) 
ไมUสนับสนุน 

จัดหางบประมาณใน
การซ้ือฐานขTอมูล
ออนไลนE 

4. จํานวนผูTเขTาเรียน
ลดลง 

ความเสีย่งทางดTาน
การเงิน (Financial 
Risk) 

การทําโครงการหรือ
กิจกรรมตUางๆ อาจจะ
ตTองมีการรUวมมือกับ
หนUวยงานอ่ืนๆ เพ่ือใหTมี
การใชTงบประมาณอยUาง
คุTมคUา   

จัดทําโครงการใน
ลักษณะบูรณาการ
รUวมกับหนUวยงานอ่ืนๆ 

 
ซ่ึงในปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 น้ี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดTมีมติรUวมกันดําเนินการ 

แกTไขปIญหาความเสี่ยงในลําดับท่ี 1 กUอน เน่ืองจากเปaนประเด็นเรUงดUวนและเล็งเห็นวUาเปaนความเสี่ยงท่ีเก่ียวขTอง 
กับพระราชบัญญัติกฎหมาย อาจสUงผลตUอภาพลักษณEของหนUวยงานจนไดTรับความเสียหาย จึงไดTพัฒนาระบบจัดเก็บ
ขTอมูลจราจรคอมพิวเตอรEภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามข้ึน 
โดยระบบจัดเก็บขTอมูลจราจรคอมพิวเตอรEฯ ดังกลUาวของ คม กันชูลี (2562,น. 42) สามารถจัดเก็บขTอมูลจราจร
คอมพิวเตอรEในฐานขTอมูล MySQL ตรวจสอบและยืนยันสิทธ์ิการใชTงานเครือขUายอินเทอรEเน็ตผUานระบบพิสูจนEตัวตน 
แสดงขTอมูลจราจรคอมพิวเตอรEของผูTใชTบริการ คTนหาขTอมูลจราจรท่ีสํารองไวTจากวันท่ี ระบบท่ีใชTงาน เว็บไซตEหรือ
ชนิดขTอมูล Log File การใชTงานเครือขUายอินเทอรEเน็ต อยUางนTอย 90 วันและเรียกดูยTอนหลังไดT ซ่ึงผลจากการเก็บ
สถิติโดยใชTระบบจัดเก็บขTอมูลจราจรคอมพิวเตอรEฯ ตั้งแตUวันท่ี 8-31 กรกฎาคม 2562 มีผูTใชTงาน จํานวน 1,291 คน 
เวลาในการใชTงานรวม 2,239 ช่ัวโมง 25นาที 08 วินาที เวลาในการใชTงานเฉลี่ย 1.7 ช่ัวโมง/คน เมื่อแยกจําแนกตาม
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วันท่ีใชTงาน พบวUา จํานวนการใชTงานเฉลี่ย 67.95 คน/วัน เครื่องคอมพิวเตอรEท่ีใชTงาน 43.89 เครื่อง/วัน และยังไมU
พบการใชTงานเว็บไซตEท่ีเขTาขUายการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวUาดTวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอรE พ.ศ. 2550 ซ่ึงแสดงใหTเห็นวUาสามารถแกTไขปIญหาความเสี่ยงในขTอน้ีไดTท้ังน้ี ความเสี่ยงในลําดับท่ี 2-4 
จะนํามาพิจารณาในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในปRงบประมาณตUอไป 

อภิปรายผล 
จากความหมายของความเสี่ยงท่ีนักวิชาการหลายทUานไดTใหTคํานิยามพอจะสรุปไดTวUา 

ความเสี่ยง คือ โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปลUา หรือเหตุการณEท่ีไมU             
พึงประสงคEหรือการกระทําใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนภายใตTสถานการณEท่ีไมUแนUนอน ซ่ึงอาจเกิดข้ึนในอนาคตและมี
ผลกระทบหรือทําใหTการดําเนินงานไมUประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคEและเปvาหมายขององคEกร ท้ังในดTาน
ยุทธศาสตรE การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ดังน้ัน การบริหารความเสี่ยงจึงเปaนกระบวนการสําคัญท่ีจะทํา
ใหTการดําเนินงานขององคEกรเปaนระบบและตUอเน่ือง ชUวยใหTองคEกรลดมูลเหตุของแตUละโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย 
ใหTระดับของความเสียหายและขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยูUในระดับท่ีองคEกรยอมรับไดT ประเมิน
ไดT ควบคุมไดT และตรวจสอบไดTอยUางมีระบบโดยคํานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงคEหรือเปvาหมายขององคEกรเปaนสําคัญ 
ในปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดT
ประเมินปIจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) ภายนอกท่ีอาจเปaนตTนเหตุหรือสาเหตุท่ีมาของความเสี่ยงท่ีจะทําใหTการ
ดําเนินงานของสํานักวิทยบริการฯ ไมUบรรลุวัตถุประสงคEท่ีกําหนดไวT ประกอบดTวย 

1. ขาดการดําเนินการเก็บรักษาขTอมูลใหTเปaนไปตามพระราชบัญญัติวUาดTวยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอรE พ.ศ. 2550 

           ความเสี่ยงในเรื่องขาดการดําเนินการเก็บรักษาขTอมูลใหTเปaนไปตามพระราชบัญญัติวUาดTวยการ
กระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรE พ.ศ. 2550 ทําใหTกระทบตUอการใหTบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ สอดคลTองกับ พระราชบัญญัติวUาดTวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรE พ.ศ. 2550  (น. 11) 
มาตรา 26 ผูTใหTบริการตTองเก็บรักษาขTอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรEไวTไมUนTอยกวUาเกTาสิบวันนับแตUวันท่ีขTอมูลน้ันเขTาสูU
ระบบคอมพิวเตอรE แตUในกรณีจําเปaนพนักงานเจTาหนTาท่ีจะสั่งใหTผูTใหTบริการผูTใดเก็บรักษาขTอมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอรEไวTเกินเกTาสิบวันแตUไมUเกินสองปRเปaนกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ไดT ผูTใหTบริการจะตTองเก็บ
รักษาขTอมูลของผูTใชTบริการเทUาท่ีจําเปaนเพ่ือใหTสามารถระบุตัวผูTใชTบริการ นับแตUเริ่มใชTบริการและตTองเก็บรักษาไวT
เปaนเวลาไมUนTอยกวUา 90 วันนับตั้งแตUการใชTบริการสิ้นสุดลง ความในวรรคหน่ึงจะใชTกับผูTใหTบริการประเภทใด 
อยUางไรเมื่อใดใหTเปaนไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ผูTใหTบริการใดไมUปฏิบัติตามมาตราน้ีตTองระวาง
โทษปรับไมUเกิน 500,000 บาท 
  2. การปeดตัวของสํานักพิมพEทําใหTกระทบตUอการจัดหาทรัพยากร  

ความเสี่ยงในเรื่องการปeดตัวของสํานักพิมพEทําใหTกระทบตUอการจัดหาทรัพยากรของ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เน่ืองจากรูปแบบการรับขTอมูลขUาวสารของประชาชนท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
จากขTอมูลปR พ.ศ. 2558 – 2562 ซ่ึง ไอโกะ ฮามาซากิ (2562) รายงานวUามีสื่อสิ่งพิมพEปeดตัวหรือยกเลิกการพิมพEบน
กระดาษอยUางนTอย 40 แหUง ท้ังท่ีเปaนนิตยสารและหนังสือพิมพE อาทิ นิตยสารซุบซิบ OOPS!, OHO, ZOO, FHM, 
เปรียว, lemonade, candy, VOLUME, IMAGE, COSMOPOLITAN, บางกอกรายสัปดาหE, เนช่ันสุดสัปดาหE  
seventeen, สกุลไทย, ขวัญเรือน, ดิ ฉัน, คูUสรTางคูUสม, พลอยแกมเพชร, ครัว, Lonely, Planet, Traveller 
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Thailand, หนังสือพิมพEบTานเมือง, หนังสือพิมพEโพสตEทูเดยE ฯลฯ เปaนตTน นอกจากน้ียังมีสื่อสิ่งพิมพEทTองถ่ินอยUาง
หนังสือพิมพEเชียงใหมUนิวสEท่ีนําเสนอขUาวภาคเหนือมานานกวUา 27 ปR ท่ีไดTยุติบทบาทในรูปแบบของหนังสือพิมพEโดย
ผันตัวไปนําเสนอขUาวในรูปแบบออนไลนEบนเว็บไซตEอยUางเต็มตัวสอดคลTองกับเกรียงศักดิ์ เจริญวงศEศักดิ์ (2562) ท่ี
กลUาววUา ปIจจุบันคนเลือกท่ีจะอUานหนังสือผUานสื่อตUางๆผUานดิจิทัลมากข้ึนเพราะนอกจากจะสะดวกรวดเร็วอUานไดT 
ทุกท่ีทุกเวลาแลTวยังประหยัดกวUาการซ้ือเปaนเลUมเหมือนในอดีตซ่ึงในอนาคตการลงทุนพิมพEหนังสือเพ่ือจําหนUายจะ
ลดลงเรื่อยๆ เน่ืองจากไมUมีคนซ้ือและไมUมีโฆษณา หนังสือพิมพE นิตยสาร วารสารตUางๆตTองปรับตัวมาสูUการทํา
ออนไลนEเต็มรูปแบบและนําเสนอผUานชUองทางโซเชียลมีเดียซ่ึงตTนทุนต่ํากวUาและเขTาถึงไดTรวดเร็วกวUา 

3. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไมUมีนโยบายท่ีชัดเจนในการสนับสนุน
ฐานขTอมูลออนไลนE  

 ในปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดTดําเนินโครงการ
พัฒนาเครือขUายหTองสมุดในประเทศ (ThaiLis) ซ่ึงเปaนการพัฒนาความรUวมมือระหวUางหTองสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบัน
ในสังกัดกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย สกอ. ไดTดําเนินการบอกรับสมาชิกฐานขTอมูลอิเล็กทรอนิกสE
เพ่ือการสืบคTน (วารสารออนไลนE) ซ่ึงมีฐานขTอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสEในสาขาวิชาตUาง ๆ รวมถึงฐานขTอมูลเพ่ือการ
อTางอิง (Citation Database) จํานวน 10 ฐานขTอมูล เพ่ือใหTบริการกับนิสิต นักศึกษา คณาจารยE และนักวิจัยใน
หนUวยงานใชTประโยชนEดTานการศึกษาและวิจัย อยUางไรก็ตามเน่ืองจากการดําเนินการบอกรับสมาชิกฐานขTอมูล
อิเล็กทรอนิกสEเพ่ือการสืบคTนและฐานขTอมูลเพ่ือการอTางอิงเปaนการดําเนินงานตามปRงบประมาณ ซ่ึงยังไมUมีประกาศ
เปaนนโยบายท่ีชัดเจนจาก สกอ.วUาจะใหTการสนับสนุนอยUางตUอเน่ืองตลอดไป ทําใหTเปaนความเสี่ยงของสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจะมีฐานขTอมูลอิเล็กทรอนิกสEเ พ่ือการสืบคTนและฐานขTอมูลเพ่ือการ                           
อTางอิงใชTเน่ืองจากท่ีผUานมามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไมUไดTจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดซ้ือฐานขTอมูล
อิเล็กทรอนิกสEเองเพราะมีราคาสูง  

4. จํานวนผูTเขTาเรียนลดลง สUงผลกระทบตUองบประมาณรายไดTของมหาวิทยาลัยและสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    

ความเสี่ยงเรื่องจํานวนผูTเขTาเรียนลดลง สUงผลกระทบตUองบประมาณรายไดTของมหาวิทยาลัยและ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคลTองกับลงทุนแมน (2562) ซ่ึงเขียนไวTในบทความเรื่องวิกฤติ
มหาวิทยาลัยไทย กลUาววUาอัตราการเกิดของประชากรเปaนสUวนหน่ึงท่ีทําใหTอัตราการเขTามาลงทะเบียนเรียนในระดับ
มหาวิทยาลัยลดลง ในชUวงระหวUางปR พ.ศ. 2505–2525 จํานวนเด็กเกิดใหมUของไทยเฉลี่ยอยูU ท่ี 1,000,000–
1,200,000 คนตUอปRอยUางไรก็ตามหลังจากปR พ.ศ. 2525 จํานวนเด็กเกิดใหมUของไทยมีแนวโนTมลดลงอยUางตUอเน่ือง          
ปR พ.ศ. 2530 เด็กเกิดใหมUของไทยเทUากับ 884,043 คน ปR พ.ศ. 2550 เด็กเกิดใหมUของไทยเทUากับ 797,588 คน        
ปR พ.ศ. 2560 เด็กเกิดใหมUของไทยเทUากับ 702,755 คน ซ่ึงหากดูตามตัวเลขก็หมายความวUาในอนาคตจํานวนเด็กท่ี
จะเขTาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยอาจจะลดลงไปอีก แตUกUอนท่ีจะถึงอนาคตวันน้ีมหาวิทยาลัยของไทยหลายแหUงก็
กําลังประสบปIญหาจากการท่ีนักศึกษามาสมัครเรียนลดลงแลTว การลดลงของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยไมU
เพียงแตUทําใหTรายไดTซึ่งเปaนคUาธรรมเนียมดTานการศึกษาของแตUละมหาวิทยาลัยลดลงแตUยังทําใหTงบประมาณท่ีแตUละ
มหาวิทยาลัยจะไดTรับจัดสรรจากภาครัฐน้ันลดลงดTวย จากปR พ.ศ. 2560 จํานวน 112,975 ลTานบาท มาอยูUท่ี 
108,941 ลTานบาทในปR พ.ศ. 2561 ซ่ึงเมื่อดูจํานวนเด็กเกิดใหมUท่ีลดลงและประเทศไทยกําลังเขTาสูUสังคมผูTสูงอายุมาก
ยิ่งข้ึนจึงมีความเปaนไปไดTสูงท่ีภาครัฐอาจนํางบประมาณไปจัดสรรใชTจUายดTานอ่ืนๆ ท่ีไมUใชUดTานอุดมศึกษา 
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ข\อเสนอแนะ 
  1. ควรมีการพิจารณาศึกษาปIจจัยความเสี่ยงอ่ืนๆ ท้ังภายนอกและภายในเพ่ือใหTไดTขTอมูลท่ี
แมUนยําและละเอียดมากยิ่งข้ึน รวมถึงพิจารณาผลกระทบท่ีเกิดรUวมระหวUางปIจจัยความเสี่ยงภายนอกและภายในมา
ประกอบการวิเคราะหEความเสี่ยงเพ่ือสรTางความตระหนักใหTเห็นเปaนรูปธรรม 
  2. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรมีการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคEกรแบบ
บูรณาการ โดยมีการจัดการอยUางมีระบบและตUอเน่ือง ใหTการบริหารความเสี่ยงเปaนสUวนหน่ึงของการดําเนินงาน
ตามปกติ โดยอาจใหTมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชTเพ่ือการจัดการท่ีดีตUอไป 
  การนําไปใช\ประโยชนE 
  1. การประเมินความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พิบูลสงคราม ในปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดลําดับความเสี่ยงไวT 4 อันดับ ซ่ึงนํามาทําการวางแผนและจัดทํา
โครงการเพ่ือลด/ควบคุมระดับความเสี่ยงแลTวในอันดับท่ี 1 ซ่ึงในปRงบประมาณ พ.ศ. 2563 หากประเด็นความเสี่ยง
ลําดับท่ี 2-4 ยังเปaนประเด็นความเสี่ยงขององคEกรอยูU คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศจะตTองหาแนวทางเพ่ือการกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) ใหT
มหาวิทยาลัยตUอไป 
  2. ควรมีการติดตามตรวจสอบระบบจัดเก็บขTอมูลจราจรคอมพิวเตอรEภายในสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เปaนระยะๆ เพ่ือใหTแนUใจวUาระบบยังสามารถทํางานไดT 
อยUางมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบการเขTาใชTงานเว็บไซตEท่ีเขTาขUายการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวUาดTวย
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรE พ.ศ. 2550 ท้ังน้ีเพ่ือลดความเสี่ยงในประเด็นดังกลUาว 
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บทคัดยอ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคE 1) เพ่ือศึกษาปLญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานเอกสารดิจิทัลของ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ 2) เพ่ือพัฒนาเครือขRายความรRวมมือการจัดการเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม กลุRมตัวอยRาง ไดTแกR  ผูTบริหาร และผูTปฏิ บัติ งาน กลุRมละ จํานวน 22 คน  เครื่องมือ ท่ี ใชT                          
คือ แบบสอบถาม  2 ชุด  ไดTแกR ชุดผูTบริหาร และชุดผูTปฏิบัติงาน  ชุดผูTบริหาร มีคRาความเช่ือมั่น เทRากับ 0.88     
ชุดผูTปฏิบัติงาน มีคRาความเช่ือมั่น เทRากับ 0.98  สถิติท่ีใชTในการวิเคราะหEขTอมูล ไดTแกR ความถ่ี คRารTอยละ และสRวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   ผลการวิจัย พบวRา ผูTบริหารมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาเครือขRายความรRวมมือในการ

จัดเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยรวม อยูRในระดับปานกลาง ( X = 3.50)  ผูTปฏิบัติงานมีระดับ
ปLญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานจัดทําเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยรวมทุกดTาน อยูRในระดับ 

ปานกลาง (X  = 3.04)  สRวนผูTปฏิบัติงานมีระดับความคิดเห็นตRอสภาพปLจจุบันการพัฒนาเครือขRายความรRวมมือใน

การจัดการเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยรวมทุกดTาน อยูRในระดับปานกลาง (X  = 2.90)  และ
ผูTปฏิบัติงานมีระดับความคิดเห็นตRอสภาพท่ีพึงประสงคEของการพัฒนาเครือขRายความรRวมมือในการจัดการเอกสาร

ดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยรวมทุกดTานอยูRในระดับมาก (X  = 4.05)   

  
คําสําคัญ:  เอกสารดิจิทัล, เอกสารอิเล็กทรอนิกสE, จดหมายเหตุดิจิทัล, เครือขRาย, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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Abstract 
                    The objectives of this research were twofold: 1)  to investigate the 
problems  and obstacles in the operation of digital documents of Mahasarakham 
University, and 2) to develop a digital document management collaboration network 
of Mahasarakham University.  There were two sample groups i.e. 22 executives and 
22 workers.  The research tools were two sets of questionnaires, namely executive 
and worker sets.  The Reliability of the executive set = 0.88, and that of the worker 
set = 0.98.  The statistics used for data analysis were frequency, percentage, and 
standard deviations. 
        The results of the research revealed that, overall, the executives’ 
opinion regarding the development of the digital document collaboration network of 
Mahasarakham University was at a medium level (= 3.50).  The workers reflected that 
the level of problems and obstacles in the operation of digital documenters at 
Mahasarakham University in all aspects was at a medium level (= 3.04).  The overall 
opinion of the workers on the current state of the development of the digital 
document collaboration network of Mahasarakham University in all aspects was at a 
medium level (= 2.90).  In addition, the level of the workers’ opinion on the 
desirable conditions of the development of the digital document collaboration 
network of Mahasarakham University in all aspects was at a high level (= 4.05). 
 
Keyword: Digital Documents, Electronic Documents, Digital Archives, Network, Mahasarakham  

    University 
 
บทนํา 

         จากพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแหRงชาติ พ.ศ. 2556 เลRม 130 ตอนท่ี 23 ก ไดTระบุชัดเจน
เก่ียวกับคํานิยาม เอกสาร เอกสารจดหมายเหตุ เอกสารราชการ เอกสารสRวนบุคคล เปmนเอกสารท่ีสิ้นกระแสการ
ใชTงาน และไดTรับการประเมินคุณคRา ควรคRาแกRการเก็บรักษาและอนุรักษEไวTเพ่ือเปmนมรดกทางวัฒนธรรมดTาน
ประวัติศาสตรEของชาติ และเพ่ือประโยชนEในการศึกษา การคTนควTา หรือการวิจัย (ราชกิจจานุเบกษา, 2556, น.1) 
ปLจจุบันพัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกิดข้ึนมาซ่ึงความเปลีย่นแปลงหลายอยRางในการบริหารจัดการหTองสมดุ 
ความเจริญกTาวหนTาของเทคโนโลยีท่ีทําใหTเกิดแนวคิดในการพัฒนาหTองสมุดใหTเขTาสูRการเปmนหTองสมุดดิจิทัล 
(Digital Library) หTองสมุดก็มีการจัดเก็บและการใหTบริการสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสEหรือดิจิทัล มีการ
ใหTบริการสารสนเทศในลักษณะของเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) และสื่อผสม (Multimedia) ทําใหTผูTใชTสามารถ
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เขT า ถึ งส ารสน เท ศ ท่ี ตT อ งก าร ไดT อ ยR า งส ะด วกรวด เร็ ว ใน ลั ก ษ ณ ะข องก ารสื บ คT น แ บ บ อ อ น ไล นE                            
(นํ้าทิพยE วิภาวิน, 2541, น. 5)   

จากแนวโนTมการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากทรัพยากร 
สารสนเทศรูปแบบสิ่งพิมพEท่ีนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชTพิมพEเผยแพรRผลงานวิชาการใหTอยูRในรูปดิจิทัลและ
รูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล ทําใหTสถาบันอุดมศึกษาตTองมีการปรับเปลี่ยนโดยการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาชRวย กรณีตัวอยRาง หนRวยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยไดTเริ่มนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตEใชTใน
การจัดการเอกสาร พบปLญหาการขาดแคลนบุคลากรผูTเช่ียวชาญในการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
โดยเฉพาะ และอุปกรณEจัดเก็บเน้ือหาดิจิทัลในกระบวนการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล ยังมีไมR
เพียงพอท้ังดTานปริมาณและสมรรถนะ  

งานจดหมายเหตุและสารสนเทศมหาวิทยาลัย สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
จึงเล็งเห็นความสําคัญของการรRวมมือกันแกTปLญหาและรRวมกันวางแผนระยะยาวในการแกTปLญหาในการรRวมมือกัน
ในลักษณะใชTทรัพยากรรRวมกัน (Sharing Resources) การสรTางความรRวมมือเพ่ือนําไปสูRการเช่ือมโยงในลักษณะ
เครือขRาย ก็นับไดTวRาเปmนรูปแบบหน่ึงของการรวมกลุRม ท้ังน้ีเพราะเปmนการสรTางเครือขRาย  การเช่ือมโยงกันน้ีจะใชT
ระบบโทรคมนาคมชRวยใหTการติดตRอไดTสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน ผูTใชTไดTมีโอกาสเขTาถึงสารสนเทศตามความตTองการ
และสิ่งท่ีควรจะไดTรับอยRางครบถTวน ถูกตTอง เชิงลึก และทันสมัยเทRาเทียมกัน รวมท้ังลดการทํางานท่ีซํ้าซTอน                 
ลดคRาใชTจRาย เวลาและแรงงาน และสามารถนํางบประมาณหรอืทรัพยากรท่ีมีอยูRจํานวนเทRาเดมิน้ันไปพัฒนางานไดT
มากข้ึน นอกจากน้ีทําใหTเกิดมีมาตรฐานในการทํางาน ตลอดจนเปmนการเผยแพรRสารสนเทศเขTาถึงผูTใชT 
 
วัตถุประสงค7 

1. เพ่ือศึกษาปLญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม 

2. เพ่ือพัฒนาเครือขRายความรRวมมือในการจัดการเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม            
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 

1. ประชากรและกลุRมตัวอยRางท่ีใชTในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดTวย ผูTบริหารจํานวน 22 คน และ 
ผูTปฏิบัติงาน จํานวน 22 คน ชุดผูTบริหาร มีคRาความเช่ือมั่น  เทRากับ 0.88 ชุดผูTปฏิบัติงาน มีคRาความเช่ือมั่น  
เทRากับ 0.98 
              2. เครื่องมือท่ีใชTในการเก็บรวบรวมขTอมูลของการวิจัย ครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม แบRงเปmน 2 ชุด  
ไดTแกR ชุดผูTบริหาร และชุดผูTปฏิบัติงาน มี 2 ลักษณะ  คือ แบบสํารวจรายการ  (Check  List) และแบบมาตราสRวน
ประมาณคRา (Rating  Scale)  
              3. สถิติท่ีใชTในการวิเคราะหEขTอมูล  ไดTแกR ความถ่ี รTอยละ คRาเฉลี่ย และสRวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
สรุปผล อภิปรายผล ขJอเสนอแนะ และการนําไปใชJประโยชน7 
   สรุปผล 

ตอนท่ี 1 ความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาเครือขRายความรRวมมือในการจัดเอกสารดิจิทัลของ 
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มหาวิทยาลยัมหาสารคามของผูTบริหาร 
 
ตารางท่ี  1  รTอยละความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาเครือขRายความรRวมมือในการจัดเอกสารดจิิทัลของ 
             มหาวิทยาลัยมหาสารคามของผูTบริหาร 
 

ความคิดเห็นตอการพัฒนาเครือขายความรวมมือในการจัดการ
เอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

จํานวน (คน)  
N=22 

ระดับ          
ความคิดเห็น 

X  SD 

1. ทRานรูTจักคําวRา “เอกสารจดหมายเหต”ุ เพียงใด 4.18 0.79 มาก 

2.ทRานรูTจักคําวRา “เอกสารดิจิทัล” เพียงใด 4.36 0.65 มาก 

3. ทRานเห็นวRาเอกสารจดหมายเหตุมีความสําคัญระดับใด 4.50 0.67 มาก 

4.ทRานเห็นวRาการบรหิารเอกสารดจิิทัลในมหาวิทยาลัยอยูRในระดับใด 3.45 0.85 ปานกลาง 

5. ทRานคิดวRามหาวิทยาลัยควรตั้งงบประมาณสนับสนุนในดTาน
ฮารEดแวรE ซอฟตEแวรE บุคลากร เพ่ือพัฒนาไปสูRสังคมดิจิทัล  

3.91 1.10 มาก 

6.เอกสารจดหมายเหตุประเภทใดบTางท่ีหนRวยงานทRานจัดทําเปmน
เอกสารดิจิทัล 

   

  6.1 ประวัติผูTบริหาร 2.82 1.65 ปานกลาง 

  6.2 บุคคลท่ีสรTางช่ือเสียง 2.27 1.51 นTอย 

  6.3 เอกสารอาคาร สถานท่ี 2.45 1.40 นTอย 

  6.4 เอกสารการบริหาร 3.23 1.57 ปานกลาง 

  6.5 เอกสารทางกฎหมาย 3.14 1.67 ปานกลาง 

  6.6 เอกสารหลักสูตร 2.91 1.74 ปานกลาง 

  6.7 สิ่งพิมพEตRอเน่ืองของมหาวิทยาลัย 2.77 1.66 ปานกลาง 

  6.8 กฤตภาคขRาวของมหาวิทยาลัย 2.91 1.54 ปานกลาง 

  6.9 เอกสารผลงานทางวิชาการ 2.64 1.67 ปานกลาง 

  6.10 โสตทัศนวัสด ุ 2.32 1.46 นTอย 

  6.11 ของท่ีระลึก 2.05 1.43 นTอย 

7.ทRานเห็นวRาควรมีหนRวยงานหลักในการบริหารจัดการเอกสารดิจิทัล
ของมหาวิทยาลัยหรือไมR 

2.50 0.80 นTอย 

8.ทRานเห็นวRาควรมีการจัดตั้งเครือขRายเอกสารจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลยัมหาสารคามหรือไมR 

4.41 0.79 มาก 

9. ทRานเห็นควรมีการกําหนดนโยบายดTานเอกสารดิจิทัลจากผูTบรหิาร
สูงสุดของมหาวิทยาลัยหรือไมR 

4.50 0.74 มาก 

10. ทRานเห็นควรมีการกาํหนดมาตรฐานในการจัดการเอกสารดิจิทัลรRวมกันหรือไมR 4.68 0.47 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี  1  (ตRอ) 
 

ความคิดเห็นตอการพัฒนาเครือขายความรวมมือในการจัดการ
เอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

จํานวน (คน) 
N=22 

ระดับ           
ความคิดเห็น 

X  SD 

11. ทRานเห็นควรใหTมหาวิทยาลัยมีระบบการจัดเก็บเอกสารดิจิทัลของ
มหาวิทยาลยัหรือไมR 

4.73 0.45 มากท่ีสุด 

12.ทRานเห็นวRามหาวิทยาลยัมหาสารคาม ควรจัดตั้ง  
หอจดหมายเหตมุหาวิทยาลัยมหาสารคามเปmนเอกเทศหรือไมR 

4.41 1.05 มาก 

รวม 3.50 1.17 ปานกลาง 

 
ผลการวิเคราะหEขTอมูล พบวRา ผูTบริหารมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาเครือขRาย    

ความรRวมมือในการจัดเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรวม อยูRในระดับปานกลาง (X = 3.50)  
เมื่อพิจารณารายขTอ พบวRา ผูTบริหารเห็นควรใหTมหาวิทยาลัยมีระบบการจัดเก็บเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยอยูRใน

ระดับมากท่ีสุด (X = 4.73)  รองลงมา คือ  ผูTบริหารเห็นควรมีการกําหนดมาตรฐานในการจัดการเอกสารดิจิทัล

รRวมกัน อยูRในระดับมากท่ีสุด (X = 4.68)   และผูTบริหารเห็นวRาเอกสารจดหมายเหตุมีความสําคัญ และเห็นควรมี

การกําหนดนโยบายดTานเอกสารดิจิทัลจากผูTบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย  อยูRในระดับมาก (X = 4.50)    
 

ตอนท่ี 2 ปLญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานจัดทําเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคามของ 
ผูTปฏิบัติการ 
 
ตารางท่ี 2  ระดับความคิดเห็นปLญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานจัดทําเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัย 
    มหาสารคามของผูTปฏิบัติงาน 
 

ความคิดเห็นปYญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานจัดทําเอกสาร
ดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคามของผูJปฏิบัติงาน 

X  SD ระดับ           
ความคิดเห็น 

ดJานนโยบายเอกสารดิจิทัล 

1.การกําหนดนโยบายในการดําเนินเอกสารดิจิทัล 3.50 0.74 ปานกลาง 

2.การกําหนดผูTรับผิดชอบในการดาํเนินการเอกสารดิจิทัลเปmนงานหลัก 2.91 1.26 ปานกลาง 

3. การกําหนดคลังจัดเก็บเอกสารดิจิทัล 3.09 0.97 ปานกลาง 

4.การกําหนดโครงสรTางงานดTานเอกสารดิจิทัลอยRางชัดเจน 3.59 1.00 มาก 

5.การสRงเสริมขวัญและกําลังใจบุคลากรในการปฏิบัติงานเอกสารดิจทัิล 3.45 0.80 ปานกลาง 

6. ความรRวมมือ/ประสานงานกับหนRวยงานอ่ืน 3.18 1.05 ปานกลาง 

รวม 3.28 0.97 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 2 (ตRอ) 
 

ความคิดเห็นปYญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานจัดทําเอกสาร
ดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคามของผูJปฏิบัติงาน 

X  SD ระดับ           
ความคิดเห็น 

ดJานการจัดทําเอกสารดิจิทัล 

1.งบประมาณในการจัดทําเอกสารดิจิทัล 3.50 0.85 ปานกลาง 

2.เครื่องมือ อุปกรณE  ซอฟตEแวรE ในการจัดทําเอกสารดิจิทัล 3.23 0.97 ปานกลาง 

3. โปรแกรมคอมพิวเตอรE ระบบฐานขTอมูล ในการจัดการเอกสารดิจทัิล 3.18 0.85 ปานกลาง 

4.มาตรฐานในการจัดการเอกสารดิจิทัล 3.41 0.95 ปานกลาง 

5. เซิรEฟเวอรEในการจัดเก็บเอกสารดิจิทัล 3.50 1.18 ปานกลาง 

6.บุคลากรไมRมีความรูT ความชํานาญในการจัดการไฟลEเอกสารดจิิทัล 2.68 1.04 ปานกลาง 

7.บุคลากรทํางานไมRตรงกับตําแหนRงงานหนTาท่ี 2.36 1.46 ปานกลาง 

8.บุคลากรในการจัดทําเอกสารดิจทัิลโดยตรงไมRม ี 2.68 1.32 ปานกลาง 

รวม 3.06 1.07 ปานกลาง 

ดJานระบบการจัดเก็บเอกสารดิจทัิล 

1.ระบบมีความเสถียร คลRองตัวในการปฏิบัติงาน 2.86 1.32 ปานกลาง 

2.ระบบมีเน้ือท่ีจดัเก็บเอกสารดิจทัิลมาก 2.86 1.24 ปานกลาง 

3.ระบบใชTงานงRาย  สะดวก ไมRซับซTอน 2.59 1.33 ปานกลาง 

4. ระบบสามารถเช่ือมโยงเอกสารดิจิทัลไดT 2.91 1.47 ปานกลาง 

5.ระบบสามารถสืบคTนเอกสารในคลังเอกสารดิจิทัลไดT 2.86 1.58 ปานกลาง 

รวม 2.81 1.38 ปานกลาง 

ดJานการลงรายการเอกสารดิจิทัล 

1. ระบบการลงรายการเอกสารดิจทัิล 3.23 1.06 ปานกลาง 

2. การเลือกขTอมูลสําหรับการลงรายการเอกสารดิจิทัล 3.36 0.95 ปานกลาง 

3.ความรูT ความชํานาญในการลงรายการเอกสารดิจิทัลของผูTปฏิบัติงาน 2.95 0.89 ปานกลาง 

4.คูRมือในการปฏิบัติงาน 2.82 1.18 ปานกลาง 

รวม 3.09 1.02 ปานกลาง 
ดJานการบริการเอกสารดิจิทัล 

1.ความเสถียรของเว็บไซตEของหนRวยงาน 3.00 1.44 ปานกลาง 

2.การเป|ดดูเอกสารดิจิทัล 2.95 1.46 ปานกลาง 

3.การตรวจเอกสารดิจิทัลกRอนเผยแพรR 3.00 1.44 ปานกลาง 

4.ความรวดเร็วในการเขTาถึงเอกสารดิจิทัล 3.00 1.38 ปานกลาง 

5.ความถูกตTองสมบูรณEของเอกสารดิจิทัล 2.95 1.36 ปานกลาง 

รวม 2.98 1.416 ปานกลาง 
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โดยรวม 3.04 1.17 ปานกลาง 

                 
   ผลการวิเคราะหEขTอมูล พบวRา ระดับปLญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานจัดทําเอกสารดิจิทัล

ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามของผูTปฏิบัติงาน โดยรวมทุกดTานอยูRในระดับปานกลาง (X  = 3.04)  เมื่อพิจารณา
รายดTาน พบวRา ผูTปฏิบัติงานมีระดับปLญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานจัดทําเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม อยูRในระดับปานกลางทุกดTาน เรียงลําดับจากสูงไปหาต่ําสามอันดับแรก ดังน้ี คือ ดTานนโยบายเอกสาร

ดิจิทัล (X =3.28) รองลงมา คือ ดTานการลงรายการเอกสารดิจิทัล (X  = 3.09)  และดTานการจัดทําเอกสารดิจิทัล 

(X  = 3.06)  
อภิปรายผล  
1. ผลการวิเคราะหEขTอมูลของผูTบริหาร ดังน้ี 

                     ผลการวิเคราะหE พบวRา ผูTบริหารมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาเครือขRายความรRวมมือ
ในการจัดเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรวม อยูRในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายขTอ พบวRา 
ผูTบริหารเห็นควรใหTมหาวิทยาลัยมีระบบการจัดเก็บเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยและเห็นควรมีการกําหนด
มาตรฐานในการจัดการเอกสารดิจิทัลรRวมกัน อยูRในระดับมากท่ีสุด ท้ังน้ีเปmนเพราะเอกสารดิจิทัลเปmนเอกสารท่ีมี
ความสําคัญดTานการบริหารของหนRวยงาน ซ่ึงจะชRวยลดปLญหาการสื่อสาร การจัดเก็บ การสืบคTน เอกสารสูญหาย
งRาย และสิ้นเปลืองทรัพยากรอยRางกระดาษ (ศิริรัตนE ตรงวัฒนาวุฒิ, 2551,น. ง)   
   2. ผลการวิเคราะหEขTอมูลของผูTปฏิบัติงาน ดังน้ี  
                 ผลการวิเคราะหEขTอมูล พบวRา ผูTปฏิบัติงานเคยดําเนินงานจัดการเอกสารดิจิทัลมากท่ีสุด เพราะ
เปmนงานในหนTาท่ีท่ีจะตTองทําเปmนประจํา ไดTแกR การพิมพEงาน  สอน บรรยาย จัดทําวาระการประชุม การจัดทํา
โครงงาน การจัดเก็บเอกสารในรูปกระดาษ และทําการอัปโหลดไฟลEเอกสารดิจิทัลในระบบเปmนประจํา เพ่ือเผยแพรR
บนเว็บไซตE นอกจากน้ียังจัดทําสื่อการประชาสัมพันธEของหนRวยงานเพ่ือเผยแพรRบนเว็บไซตE  ดTานนโยบายในการ
ดําเนินงานเอกสารดิจิทัล พบวRา หนRวยงานไดTกําหนดนโยบายในการดําเนินงานเอกสารดิจิทัลมากท่ีสุด และไดT
กําหนดดTานรูปแบบการจัดทําเอกสารดิจิทัลมากท่ีสุด โดยไมRเปmนลายลักษณEอักษร จะเห็นไดTวRาในปLจจุบันในการ
ปฏิบัติงานเอกสารดิจิทัล มีความสําคัญอยRางยิ่งตRอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามพระราชบัญญัติ
การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 เปmนกฎหมายท่ีมีสRวนเก่ียวขTองกับเอกสารในหนRวยงานภาครัฐ 
โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดTานดิจิทัลมาใชTในการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการขTอมูล การใหTบริการสารสนเทศ และการสื่อสารของหนRวยงานภาครัฐ   
      ดTานการจัดการเอกสารดิจิทัล พบวRา หนRวยงานไมRมีการกําหนดลักษณะ/ขอบเขตหนTาท่ี                 
(Job Description) เก่ียวกับการจัดทําเอกสารเปmนลายลักษณEอักษร รTอยละ 90.00 และหนRวยงานมีการกําหนด
ลักษณะ/ขอบเขตหนTาท่ี (Job Description) เก่ียวกับการจัดทําเอกสารเปmนลายลักษณEอักษร  รTอยละ 10.00  
ผูTปฏิบัติงานคิดวRาการปฏิบัติงาน ดTานเอกสารดิจิทัลตรงตามภาระท่ีไดTรับมอบหมาย  รTอยละ 86.36  และ
ผูTปฏิบัติงานคิดวRาการปฏิบัติงานดTานเอกสารดิจิทัลไมRตรงตามภาระท่ีไดTรับมอบหมาย  รTอยละ 13.64  สRวนรูปแบบ
การบริหารงานเอกสารดิจิทัล พบวRา บริหารตามภารกิจหนTาท่ีของหนRวยงานมากท่ีสุด รTอยละ 52.17 สRวน
ผูTรับผิดชอบในการจัดทําเอกสารดิจิทัล เปmนเจTาหนTาท่ีบริหารงานท่ัวไปและนักวิชาการคอมพิวเตอรEมากท่ีสุด        
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รTอยละ 26.31 ในการปฏิบัติงานผูTปฏิบัติงานจัดการเอกสารดิจิทัลดTวยวิธีสแกน จดหมายเหตุดั้งเดิมท่ีเปmนแอนะล็อก 
โดยเอกสารจดหมายเหตุเหลRาน้ันอาจเปmน แฟ~มเอกสาร สิ่งพิมพE แผนท่ี แบบแปลน ภาพวาด สื่อบันทึก เสียง วีดิ
ทัศนE ภาพถRาย สิ่งของตัวอยRาง ฯลฯ แตRความทTาทายท่ีหนRวยงาน/หอจดหมายเหตุตTองเผชิญในยุคเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล คือ การจัดการเอกสารจดหมายเหตุท่ีเกิดจากการแปลงรูป (Digitization) เอกสารจดหมายเหตุดั้งเดิมท่ี
เปmนแอนะล็อก ใหTเปmน “เอกสารจดหมายเหตุอิเล็กทรอนิกสE”  (Electronic Archives) และการจัดการเอกสาร
จดหมายเหตุดิจิทัล (Digital Archives) ท่ีเปmนเอกสารดิจิทัลตั้งแตRเกิด (Born-Digital) (สมสรวง พฤติกุล, 2561,         
น. 77)   
  ดTานการลงรายการเอกสารดิจิทัล พบวRา หนRวยงานมีการลงรายการเอกสารดิจิทัลมากท่ีสุด            
รTอยละ 59.09 วิธีการลงรายการเอกสารดิจิทัลโดยวิธีอ่ืน ๆ  รTอยละ 40.91 รองลงมา คือ วิธีการลงรายการเอกสาร
ดิ จิทัลบางเขตขTอมูล รTอยละ 31.82 และวิธีการลงรายการเอกสารดิ จิ ทัลทุกเขตขTอมูล  รTอยละ 27.27                 
สRวนมาตรฐานการลงรายการท่ีหนRวยงานใชT พบวRา  มาตรฐานท่ีพัฒนาข้ึนเอง รTอยละ 40.91 รองลงมา คือ  
มาตรฐานอ่ืนๆ รTอยละ 36.36  และดับลินคอรEเมทาดาทา (Dublin Core Metadata) เปmนรTอยละ 13.63  สRวนการ
จัดเก็บไฟลEขTอมูลเอกสารดิจิทัล  พบวRา เก็บไวTท่ี Server ของหนRวยงาน และ เก็บไวTท่ี Hard Disk มากท่ีสุด  รTอยละ 
36.36 รองลงมา คือ เก็บไวTท่ี Cloud Computing  รTอยละ 18.18 และ เก็บไวTท่ี Server หนRวยงานภายนอก                 
รTอยละ 9.10  
   ดTานการบริการเอกสารดิจิทัล  พบวRา  บริการเอกสารดิจิทัลผRานเว็บไซตEมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลTอง
กับบุญเลี้ยง ทุมทอง และวรุณกาญจนE วริศเศรษฐEชาญ  (2553, น. 66)  ไดTศึกษาพฤติกรรมการใชTอินเทอรEเน็ตของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบวRา บุคลากรในมหาวิทยาลัยใชTอินเทอรEเน็ตมากท่ีสุด และสถานการณEใน
ปLจจุบันและสารสนเทศท่ีเกิดข้ึนแตRละวัน เน่ืองจากในปLจจุบันการสื่อสาร สถิติการสืบคTนขTอมูลผRานเว็บไซตEมากท่ีสุด 
ท้ังน้ีเปmนเพราะเอกสารดิจิทัลเปmนเอกสารท่ีมีความสําคัญดTานการบริหารของหนRวยงาน  ซ่ึงจะชRวยลดปLญหาการ
สื่อสาร การจัดเก็บ การสืบคTน เอกสารสูญหายงRาย และสิ้นเปลืองทรัพยากรอยRางกระดาษ   (ศิริรัตนE ตรงวัฒนาวุฒิ, 
2551, น. ง)  และสอดคลTองกับงานวิจัยของ เอ้ืออารียE ปานพิมพEใหญR (2553, บทคัดยRอ) พบวRา ไดTพัฒนาระบบการ
จัดเก็บและคTนคืนจดหมายเหตุและสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่ีพัฒนาข้ึนมีคุณสมบัติครอบคลุมการ
ทํางานไดTอยRางมีประสิทธิภาพ จัดเก็บเอกสารฉบับเต็ม ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว  เพ่ืออํานวยสะดวกในการ
เขTาถึงสารสนเทศไดTและงRายตRอการใชTงาน   

2. ปLญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานจัดทําเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
จากผลการวิเคราะหEขTอมูลดTานปLญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานจัดทําเอกสารดิจิทัลของ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคามท่ีเปmนปLญหามากท่ีสุด คือ ดTานนโยบายเอกสารดิจิทัล พบวRา ผูTปฏิบัติงานมีระดับปLญหา
และอุปสรรคในการการกําหนดโครงสรTางงานดTานเอกสารดิจิทัลอยRางชัดเจนมากท่ีสุด  เปmนเพราะเอกสารในปLจจุบัน
จําเปmนตTองจัดการเอกสารตั้งแตRตTนกําเนิด เพ่ือใหTเปmนเอกสาร/สื่อดิจิทัลท่ีมีคุณภาพ ตTองมีการสรTางสรรคEสื่อดิจิทัลท่ี
มีคุณภาพ ไดTแกR การบริหารจัดการโฟลเดอรEและแฟ~มเอกสาร การสรTางเอกสารงานพิมพEท่ีมีคุณภาพ การจัดการ
เอกสาร PDF การเตรียมภาพดิจิทัล และขTอกําหนดการพัฒนาเอกสารเว็บ (บุญเลิศ อรุณพิบูลยE และบุญเกียรติ 
เจตจํานงนุช, 2561, น.123) สRวนดTานการลงรายการเอกสารดิจิทัล พบวRา ผูTปฏิบัติงานมีระดับปLญหาและอุปสรรค
มากท่ีสุด คือ การเลือกขTอมูลสําหรับการลงรายการเอกสารดิจิทัล  และดTานการจัดทําเอกสารดิจิทัล พบวRา 
ผูTปฏิบัติงานมีระดับปLญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด คือ งบประมาณในการจัดทําเอกสารดิจิทัล และเซิรEฟเวอรEในการ
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จัดเก็บเอกสารดิจิทัล การจัดเก็บขTอมูลเอกสารดิจิทัลตTองใชTงบประมาณสูง เน้ือท่ีจัดเก็บไมRเพียงพอ จากการอบรม
เชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรูT เห็นปLญหาอุปสรรคในการประสานงานและประชาสัมพันธEเรื่องราว เช่ือมโยง
ขTอมูลกันจึงเห็นควรจัดสรTาง Facebook Fanpage  ข้ึนเพ่ือเปmนการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนเรียนรูT ดTานเอกสาร
ดิจิทัล เพ่ือเปmนคลังความรูTเอกสารดิจิทัล และคลังเอกสารจดหมายเหตุขององคEกรไดT ซ่ึงจัดเก็บไวTใน Cloud 
Computing จะชRวยใหTลดตTนทุนการบํารุงรักษาและพ้ืนท่ีจัดเก็บไดT (กุสลวัฒนE คงประดิษฐE, 2559, น. 43) 

4. การพัฒนาเครือขRายความรRวมมือในการจัดการเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
4.1 สภาพปLจจุบัน พบวRา ผูTปฏิบัติงานมีความคิดเห็นตRอสภาพปLจจุบันการพัฒนาเครือขRาย 

ความรRวมมือในการจัดการเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคามมากท่ีสุด คือ ดTานบุคลากรผูTปฏิบัติงาน 
รองลงมา คือ ดTานเครือขRายความรRวมมือ  และดTานนโยบาย  ในดTานบุคลากรผูTปฏิบัติงาน พบวRา ผูTปฏิบัติงานมี
ความรูTเรื่องการใชTอุปกรณEคอมพิวเตอรE เครื่องสแกน และเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคลTองกับงานวิจัยของ                
บุญเลี้ยง ทุมทอง และ วรุณกาญจนE วริศเศรษฐEชาญ  (2553, น. 66)  ไดTศึกษาพฤติกรรมการใชTอินเทอรEเน็ตของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบวRา บุคลากรในมหาวิทยาลัยใชTอินเทอรEเน็ตมากท่ีสุด เพราะถือวRาเปmน
สิ่งจําเปmนและบุคลากรใชTอินเทอรEเน็ตเพราะถือวRาเปmนสิ่งท่ีจําเปmน ใชTในการศึกษาในปLจจุบันเปmนสิ่งท่ีคุTมคRา  

4.2 สภาพท่ีพึงประสงคE พบวRา ผูTปฏิบัติงานมีความคิดเห็นตRอสภาพท่ีพึงประสงคEการพัฒนา 
เครือขRายความรRวมมือในการจัดการเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคามมากท่ีสุด คือ ดTานบุคลากร
ผูTปฏิบัติงาน รองลงมาคือ ดTานการจัดทําเอกสารดิจิทัล และดTานเครือขRายความรRวมมือ ในดTานบุคลากรผูTปฏิบัติงาน
ท่ีมีความพึงประสงคEมากท่ีสุด คือ จะตTองมีความรูTดTานงานสารบรรณ  มีความรูTดTานการจัดหมวดหมูR จัดเก็บ และ
บริการเอกสารดิจิทัล และมีความรูTเรื่องการใชTอุปกรณEคอมพิวเตอรE เครื่องสแกน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึง
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดTานเอกสารจดหมายเหตุ จะตTองมีการพัฒนาตนเองดTานวิชาการ ดTานบริการ และดTาน
เทคโนโลยี ซ่ึงสอดคลTองกับงานวิจัยสาคร ทิพวนนอก (2548, น. 116-128)  จากการอบรมเชิงปฏิบัติการสํานักวิทย
บริการ เปmนหนRวยงานสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในทุกๆ ดTานงานจดหมายเหตุและสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปmนหนRวยงานตTนแบบจึงไดTมีการพัฒนา Facebook Fanpage : MSU Digital Archives 
เพ่ือสรTางเครือขRายบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดTานเอกสารดิจิทัลของหนRวยงาน เปmนการประชาสัมพันธE เปmนแหลRงรวม
ขTอมูล สารสนเทศเอกสารท่ีเก่ียวขTองกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใหTกับสมาชิกเครือขRาย คือบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน
ดTานเอกสารดิจิทัล ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นอกจากใหTความสําคัญกับการสงวนรักษาเน้ือหาดิจิทัลแลTว ยังมี
วัตถุประสงคEเพ่ือการแบRงปLนการใชTทรัพยากรจดหมายเหตุรRวมกัน นอกจากน้ี การสรTางเครือขRายหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยดิจิทัล ยังตTองใหTความสําคัญกับความสามารถทํางานรRวมกันไดTระหวRางหอจดหมายเหตุทTองถ่ิน ท่ีมี
มาตรฐานตRาง ๆ เขTามาเก่ียวขTอง ท่ีอยูRบนพ้ืนฐานการมีโครงสรTางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ี
สนับสนุนจะชRวยใหTการทํางานรRวมกันไดTประสบความสําเร็จ การใชTการคํานวณบนกTอนเมฆ (Cloud Computing) 
จะชRวยตTนทุนการบํารุงรักษาและพ้ืนท่ีจัดเก็บไดT (กุลวัฒนE คงประดิษฐE,  2559, น. 43) 
 

ขJอเสนอแนะ  
 

   1. นําขTอมูลปLญหาและอุปสรรคการดําเนินงานพัฒนาเครือขRายเอกสารดิจิทัลมหาวิทยาลัย 
มหาสารคามมาดําเนินงานเพ่ือใหTบรรลุผล 
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   2. มหาวิทยาลัยตั้งอยูRในชุมชน ฉะน้ัน มหาวิทยาลัยควรมีการสรTางเครือขRายจดหมายเหตุ 
ชุมชนไวTดTวยเน่ืองจากเอกสารจดหมายเหตุท่ีมีความสําคัญในดTานความคิด ดTานภูมิปLญญา และดTานวัฒนธรรม 
   3. ควรมีการกําหนดนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยโดยผูTบริหารระดับสูงสุดเปmนผูTกําหนด  
เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีบทบาทพัฒนาท้ังมหาวิทยาลัยและชุมชน 
   การนําไปใชJประโยชน7 
   1. ประโยชน7ตอหJองสมุด 

1.1 เปmนหนRวยงานตTนแบบท่ีดําเนินการจัดการเอกสารจดหมายเหตุหรือเปmนพ่ีเลี้ยงของ 
หนRวยงานท่ีจะพัฒนางานจดหมายเหตุของสถาบันไดT 

1.2 มีพันธมิตรการสรTางเครอืขRายจดหมายเหตุรRวมกันภายในสถาบันเดียวกัน ในระดับชุมชน  
ระดับทTองถ่ิน ระดับภูมิภาค และระดับประเทศไดT 

2. ประโยชน7ตอผูJใชJบริการ 
2.1 เปmนแหลRงขTอมูลเพ่ือเปmนประโยชนEสําหรับการสืบคTนขTอมูลของสมาชิกเครือขRาย 
2.2 เปmนแหลRงเก้ือกูล สนับสนุนขTอมูลสําหรับอTางอิง เพ่ือท่ีจะทําวิจัยในอนาคต รRวมกันไดT 
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