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ความทาทายของหองสมุดมหาวิทยาลัยยุคใหม 
             

 



            ในยุคท่ีเราตองพบกับการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ สงผลใหมหาวิทยาลัยมีแนวโนมในการเปลี่ยนแปลงการจัด
การศึกษาแนวใหม มีการเปดมหาวิทยาลัยใหเปนตลาดวิชาท่ีบุคคลหลายกลุมเปาหมายสามารถเขามาศึกษาเรียนรูไดท้ัง
แบบหลักสูตรประกาศนียบัตรและหลักสูตรบัณฑิตศึกษาท่ัวไป เพ่ือการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาตาง ๆ ท่ีตรงกับความ
ตองการของตลาดงาน นอกจากนี้ยังเนนการเปนองคกรตนแบบในการรับผิดชอบตอสังคม โดยนําเทคโนโลยีมาใชในการ
จัดการองคกร การใหบริการ และการศึกษา นําไปสูการเปน Smart/Digital University  และเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนจึง
กอใหเกิดการสนับสนุนการวิจัยท่ีมุงตอบโจทยการแกปญหาระดับชุมชน นําไปสูการขยายผลการวิจัยในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลกตอไป 
            หองสมุดซ่ึงเปนหนวยงานหนึงท่ีมีหนาท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยแกนิสิต นักศึกษา และบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย ก็เผชิญกับความทาทายรูปแบบใหม ๆ ไดแก 
            1. Information resources are everywhere : แหลงสารสนเทศมีอยูทุกหนทุกแหง จะทําอยางไรใหทรัพยากร
ท่ีเรามีอยูมีเพียงเราเทานั้นท่ีมี (This it information in only here!!) 
            2. Availabilities of information access tools : ตองมาใชเครื่องมือท่ีเรามี 
            3. Competition of information providers : ทําอยางไรใหเราตางจากผูใหบริการสารสนเทศอ่ืน ๆ 
            4. Higher ICT skills of the customers : ผูใชบริการมีทักษะทางเทคโนโลยีท่ีสูงมากยิ่งข้ึน 
            5. Customers’ demands driven : พฤติกรรมการเรียนรู และการใชสารสนเทศของผูใชบริการเปลี่ยนแปลงไป 
            6. New styles of living & learning : ผูคนมีไลฟสไตลท่ีเปลี่ยนแปลงไป เชน การหาสารสนเทศท่ีตองการหรือ
สิ่งท่ีตองการไดจากท่ีบาน บรรยากาศแบบรานกาแฟท่ีชวยดึงดูดใจใหอยากเขาใชบริการ เปนตน 
            7. Intellectual, ethical, copyright issues : ความเปนเจาของทรัพยสินทางปญญาของทรัพยากรท่ี
มหาวิทยาลัยมีอยู 
            ดวยเหตุท้ังหลายนี้ หองสมุดจึงจําเปนตองมีการปรับบทบาทการทํางานขององคกร โดยอาศัยหลักการบริหาร
หองสมุดแนวใหม Principle of 3C  

 
 

            1. Core value คานิยมหลักของหองสมุด ไดแก 
                  - Access ตองสนันสนุนการเขาถึงการศึกษาคนควา 
                  - Education ตองเปนสถานท่ีสําหรับการใหความรู 
                  - Intellectual สรางเสริมผลผลิตทางวิชาการทุกรูปแบบโดยไมทีอคติ  
                  - Life long learning เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 
                  - Preservation ใหบริการทรัพยากรท่ีมึคุณคาตอการศึกษาคนควา 
                  - Service ใหบริการแกผูใชทุกคนอยางเทาเทียม 
                  - Social ใหบริการเพ่ือรับใชสังคม 
            2. Customer รูจักกลุมผูใชของหองสมุด สามารถแบงประเภทกลุมผูใช และระบุความตองการของแตละกลุมได 
            3. Change ในทุกการเปลี่ยนแปลงจะตองยึดหลักคานิยมของหองสมุดและความตองการของผูใชบริการเปนหลัก 
                  - Infrastructure Change โครงสรางพ้ืนฐานของหองสมุดตองมีการเปลี่ยนแปลง 
                  - Service Change การใหบริการในรูปแบบใหม ๆ 
                  - Physical Change ตัวอาคารและพ้ืนท่ีการใหบริการของหองสมุดตองมีการปรับปรุงใหทันสมัย 
                  - People Change บุคลากรหองสมุดตองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางาน 



 

 
 
สารสนเทศหองสมุดแบบเปดและการเช่ือมโยงของโลกดวยเทคโนโลยีการเช่ือมโยงสารสนเทศหองสมุด 
            ทุกหองสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศเหมือน ๆ กัน แตจะทําอยางไรใหทรัพยากรสารสนเทศท่ีเรามีนั้นมีเอกลักษณ
เฉพาะตัว และสามารถเชื่อมโยงกับทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีอยูในหองสมุดอ่ืน ๆ ไดดวยการใชเทคโนโลยี RDF 
 

 
 
Together We Share: From Resources to Users’ Knowledges and Experiences 
            ทรัพยากรในรูปแบบเดิม ๆ ทําใหลําบากในการแบงปน หองสมุดสามารถนําเทคโนโลยีมาชวยในการจัดการเรื่อง
เหลานี้ เพ่ือใหทรัพยากรสามารถแบงปนกันไดงายข้ึน มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน ตัวอยางของการแบงปน
ทรัพยากรรวมกัน ไดแก ฐานขอมูล Gale Virtual Reference Library (GVRL) ของขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวน
ภูมิภาค (PULINET) เม่ือหองสมุดท่ีเปนสมาชิกหนวยงานใดบอกรับหนังสืออิเล็กทรอนิกสรายชื่อไหน สมาชิกหองสมุดท่ี
เหลือจะสามารถเขาใชไดเชนกัน 
 

 
 
 



เทคโนโลยีและนวัตกรรมการใหบริการสารสนเทศ 
            Ebsco ไดแจงเรื่องควรทราบ ดังนี้ 
            1. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาบอกรับฐานขอมูลท้ังหมด 11 ฐาน โดยยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการ
บอกรับฐานขอมูล HW Wilson, ABI/INFORM Collection และ ScienceDirect  
            2. ฐานขอมูล EBSCO Open Dissertations สามารถเขาถึงวิทยานิพนธ/ปริญญานิพนธฉบับเต็มไดโดยไมเสีย
คาใชจาย 
            3. ฐานขอมูล Business Source Complete สามารถทดลองใชไดโดยไมเสียคาใชจาย 

 

 
 
การปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองคกรเพ่ือความย่ังยืน 
            วัฒนธรรมองคกร คือ สิ่งท่ีจะกําหนดทิศทางของหนวยงาน เพราะบุคลากรเม่ือเขาไปทํางานในองคกรจะถูกหลอ
หลอมดวยวัฒนธรรมขององคกรนั้น ๆ เชน ตัวอยางการปฏิบัติงานจากผูบริหาร หรืออุปนิสัยของคนสวนมากในองคกร  
ดังนั้น หลักสําคัญในการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน จึงควรเริ่มพัฒนาท่ีบุคลากรเปนพ้ืนฐาน โดยใชหลัก 6H ไดแก 
            1. Humans – คนหรือบุคลากรนับเปนรากฐานของการพัฒนาสูองคท่ียั่งยืน 
            2. Heart – จิตใจเกิดจากรากฐานของการพัฒนาคน 
            3. Head – ความคิดเกิดจากรากฐานของการพัฒนาจิตใจ 
            4. Hands – การปฏิบัติเกิดจากรากฐานของการพัฒนาความคิดและจิตใจ 
            5. Habit – นิสัยหรือพฤติกรรมเกิดจากรากฐานของการปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ 
            6. Harmony – ความสามัคคีเกิดจากคนท่ีมีนิสัยหรือพฤติกรรมคลายกัน ทํางานรวมกัน 
            เพราะจิตใจของคนเปนพ้ืนฐานของการกระทํา ถาบุคลากรในองคกรไดรับการหลอหลอมใหมีจิตใจท่ีดี ยอมสงผล
ใหมีความคิดและการปฏิบัติท่ีดีอยางสมํ่าเสมอ จนเกิดเปนการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กลายเปน
วัฒนธรรมองคกรท่ีชวยขับเคลื่อนในการทํางาน  โดยการทํางานท่ีดีนั้นควรหม่ันบันทึกขอผิดพลาดของการทํางาน เพ่ือให
เกิดการแลกเปลี่ยนปญหาและวิธีการแกไขในปญหานั้น ๆ รวมกัน  
 

 



การนําเสนอผลงานประเภทโปสเตอร 
 
การจัดการความรูในสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดย วาทินี เขมากโรทัย และธนวิตร พัฒนะ 
            ท่ีมาของการจัดทําแนวทางการจัดการความรูของสํานักหอสมุด สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มีการจัดการความรูภายในหนวยงานมาโดยตลอด แตยังขาดการดําเนินงานท่ีสมํ่าเสมอ และไมครอบคลุมทุกฝายงาน 
ตลอดจนบุคลากรของสํานักหอสมุดยังไมไดมีสวนรวมในการจัดการความรูอยางแทจริง และเพ่ือใหเกิดคานิยมการจัดการ
ความรูในทุกฝายงาน สํานักหอสมุดจึงไดจัดทําแนวทางการจัดการความรูตามวิธีการแหงศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 คือ เขาใจ เขาถึง พัฒนา โดยเชื่อมโยงกับวงจรการบริหารงานคุณภาพ 
(PDCA: Plan Do Check Act) มีท้ังหมด 7 ข้ันตอน ไดแก 
   เขาใจ เช่ือมกับ Plan  
            1. ตั้งทีมงานเพ่ือขับเคลื่อนการจัดการความรู 
  - กําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบคณะกรรมการ 
  - สรางความเขาใจแกผูบริหารและหัวหนาฝายถึงหนาท่ีของคณะกรรมการในการคัดเลือกตัวแทนบุคลากร
แตละฝายเปนคณะกรรมการ 
  - แตงตั้งคณะกรรมการ 
            2. จัดทําแผนการดําเนินงานการจัดการความรูของสํานักหอสมุด 
  - กําหนดแผนและข้ันตอนการดําเนินงาน 
  - กําหนดแบบฟอรมในการนําเสนอหัวขอการจัดการความรูท่ีตองการดําเนินการ 
  - ผลักดันใหมีการนําการจัดการความรูเขาเปนสวนหนึ่งของภาระงานฝาย โดยเปนตัวชี้วัดหลักในการ
ปฏิบัติงานของหัวหนาฝาย 
            3. จัดทําโครงการการจัดการความรูของสํานักหอสมุด 
  - นําเสนอโครงการ และดําเนินโครงการตามรูปแบบการดําเนินโครงการปกติ 
  เขาถึง เช่ือมกับ Do 
            4. ใหความรู ความเขาใจในเรื่องการจัดการความรู 
  - ใหความรูภาพรวมตาง ๆ เก่ียวกับ KM 
  - แนะนําวิธีการจัดทําคลิปวีดิโอหรือโปรแกรมนําเสนอตาง ๆ ในการนําเสนอผลงานเพ่ือใชในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูหรือเผยแพร 
  - แนะนําวิธีการจัดเก็บความรูเพ่ือการแบงปนผานระบบ KUKR และ KU Workplace 
            5. สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรผาน KU Workplace  
  - การตั้งคําถามใหบุคลากรมาแสดงความคิดเห็นหรือการบันทึกไฟลข้ึนระบบ 
Knowledge Management in Kasetsart University Library 
  เขาถึง เช่ือมกับ Check 
            6. สนับสนุนและติดตามการจัดการความรูภายในฝายใหดําเนินการครบข้ันตอนท่ีกําหนด 
  - คณะกรรมการคอยใหคําปรึกษาและชวยเหลือในเรื่องตางๆ ระหวางการจัดทํา KM 
  - ติดตามและรายงานความกาวหนาการจัดการความรูของฝายงานผานท่ีประชุมผูบริหาร 
  พัฒนา เช่ือมกับ Act 
            7. ประเมินผลการดําเนินงาน 
  - สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานการจัดการความรู และนําเสนอตอผูบริหาร 
  - นําผลสรุปมาพัฒนา ปรับปรุงแผนการดําเนินงานตอไป 
โดยคณะกรรมการกําหนดเนื้อหาในการจัด KM เปน 3 เรื่อง คือ 
            1. เปนความรูท่ีมีอยูในตัวบุคคลและเก่ียวของกับการทํางาน 
            2. เปนความรูท่ีจําเปนตอการดําเนินงานตามภารกิจองคกร 



            3. เปนความรูท่ีจําเปนตอการพัฒนางานสูวิสัยทัศนขององคกร 
การนําไปใชประโยชนกับงานหองสมุด 
            การจัดการความรูไดกลายเปนสวนหนึ่งของงานประจํา โดยเปนภาระงานหลักท่ีหัวหนาฝายตองรับผิดชอบและ
กํากับ ติดตาม ใหเกิดข้ึนภายในฝาย จึงเกิดองคความรูท่ีดี และเปนประโยชนแกหองสมุดอยางตอเนื่อง นํามาสูคานิยมเรื่อง
การจัดการความรู 
 
นําเสนอผลงานประเภทบรรยายในหองประชุมกลุมยอย จําแนกตามกลุม 1-3 
            กลุม CRM การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) 
            กลุม KM การบริหารองคกร การจดัการความรู 
            กลุม IT การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 
การบริหารโครงการดวยระบบปฏิทินกิจกรรมแบบเบ็ดเสร็จ  
โดย ธนาภรณ ฉิมแพ ประจักษ สุขอราม และจารุวรรณ มีศีล 
            จากการศึกษาระบบเดิมท่ีใชงานพบวาไมสามารถตอบสนองความตองการในการบริหารโครงการท่ีมีรายละเอียด
และข้ันตอนเอกสารท่ีเพ่ิมมากข้ึน อีกท้ังการประสานงานเพ่ือบริหารโครงการจะตองดําเนินงานหลายชองทางกับหลายฝาย 
จึงไดพัฒนาระบบการบริหารโครงการดวยระบบปฏิทินกิจกรรมแบบเบ็ดเสร็จ เพ่ือใหผูรับผิดชอบโครงการทํางานไดอยาง
คลองตัว ลดข้ันตอน ลดระยะเวลา และลดขอผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน 
            การพัฒนาระบบใชหลัก PDCA คือ ทบทวนการทํางานเดิม ศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวของเพ่ือพัฒนา ท้ังปญหา ความ
ตองการ เทคโนโลยีท่ีจะนํามาใช มีการประชุมวิเคราะหรวมกันของทีมงาน การวางแผน การทดสอบระบบ การทดลองใช
จริงในชวงระยะเวลาหนึ่ง การรับฟงขอมูลจากผูใชงาน การปรับปรุงแกไขขอผิดพลาด และการพัฒนาตอยอด 
            ตัวระบบจะรวมกิจกรรมตาง ๆ ท่ีผูรับผิดชอบโครงการตองประสานงาน เพ่ือลดข้ันตอนและระยะเวลาการบริหาร
โครงการไวในท่ีเดียวกัน ไดแก การจองหองประชุม การประสานจัดเตรียมอุปกรณโสตทัศนูปกรณ การจัดเลี้ยง การ
ประสานจองท่ีจอดรถ รวมถึงชวยลดขอผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการจัดทําเอกสารทางราชการใหเปนไปตามรูปแบบการ
รางหนังสือตามระเบียบสารบรรณ ตลอดจนการคํานวณคาใชจายในการจัดเลี้ยงตามระเบียบเบิกจายงานคลังและพัสดุ โดย
พัฒนาเปนแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกสท่ีประมวลผลไดอัตโนมัติ ในดานการประชาสัมพันธกิจกรรมก็เปนอีกชองทางหนึ่งใน
การสื่อสาร ทําใหผูใชและบุคลากรรับทราบขอมูลไดลวงหนา นอกจากนี้ยังมีระบบประเมินผลความพึงพอใจในการใหบริการ
ดานตาง ๆ เปนคลังขอมูลสําหรับผูบริหารไดอีกดวย 
            พัฒนาข้ึนเพ่ือมุงเนนการสรางความสะดวกใหกับผูรับผิดชอบโครงการตาง ๆ ของสํานักหอสมุด ชวยการจัดทํา
เอกสารท่ีถูกตองตามระเบียบทางราชการ การบริหารโครงการและการเบิกขายโรงการ ประมวลผลขอมูลอัตโนมัติ มีคลัง
จัดเก็บขอมูล  
 
การเสริมสรางความสุขคนทํางานของหอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล  
โดย อาทิตยา ทรัพยสิน และศรัณย ธรรมทักษิณ 
            หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดลดําเนินงานตามนโยบาย Happy University ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
จัดกิจกรรมเพ่ือกระตุนใหบุคลากรเกิดความสนใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตท้ังทางกายและใจ โดยเริ่มจากการวิเคราะหผล
สํารวจความสุขของบุคลากรในป 2560 ดวยแบบสํารวจ HappiNometer ท่ีจัดทําโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมของ
มหิดล ในป 2561 ไดดําเนินโครงการ Happy Library We Mahidol โดยจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือพัฒนาความสุขใน 6 มิติ 
จาก 9 มิติ ตามเกณฑ  HappiNometer ไดแก ผอนคลายดี จิตวิญญาณดี น้ําใจดี สุขภาพดี สุขภาพเงินดี และสังคมดี โดย
ขาดอีก 3 มิติ คือ ครอบครัวดี ใฝรูดี การงานดี 
            ซ่ึงผูบริหารของหอสมุดไดกําหนดนโยบายเรื่องนี้ไวในยุทธศาสตรของหองสมุด เปนกลยุทธท่ีวาดวยเรื่องการ
เสริมสรางความสุขคนทํางานและสุขภาวะขององคกรแบบยั่งยืนตามเกณฑ HappiNometer หลังจากนั้นจึงแสวงหาและ
คัดเลือกผูนํากิจกรรมท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม มีทักษะในการประสานงาน มีความรูความสามารถ และชื่นชอบหรือถนัดในมิติ



ตาง ๆ ผูนํากิจกรรมหรือหัวหนาโครงการในแตละมิติจะดําเนินการจัดกิจกรรมสรางเสริมความสุขใหแกบุคลากรในท่ีทํางาน
เปนระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตเดือนมกราคม - มิถุนายน ป 2561  
            ผอนคลายดี – เปดโอกาสใหบุคลากรจัดแสดงดนตรีชวงเวลาพักกลางวัน 
            จิตวิญญาณดี – จัดไปทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตรท่ีอยุธยา โดยรถโดยสาร ขสมก. ไหวพระ ทําบุญ ศึกษา
ประวัติศาสตร หรือจัดกิจกรรมทําบุญตาง ๆ 
            น้ําใจดี – ประดิษฐสมุดทํามือ โดยนํากระดาษท่ีใชแลว 1 หนา ขอรับบริจาคจากหนวยงานตาง ๆ ของหองสมุด  
ฝกออกแบบปก โดยมีการใหความรูแกบุคลากรท้ังภายในและภายนอกดานการออกแบบวาดภาพ แลวจึงนําสมุดไปบริจาค
แกโครงการจิตอาสาสมุดเพ่ือนองเปเปอรเรนเจอร และบริจาคแกเด็กท่ีขาดแคลนในพ้ืนท่ีตาง ๆ 
            สุขภาพดี – จัดกิจกรรมใหความรูดานการดูแลรักษาสุขภาพและการออกกําลังกายโดยผูเชี่ยวชาญจากคณะ
วิทยาศาสตรการกีฬา มีการจัดกิจกรรมออกกําลังกายหลังเลิกงานตามความสนใจท่ีหลากหลาย เชน เตนแอโรบิก เดิน โยคะ 
            สุขภาพเงินดี – ใหความรูดานการเงินและสวัสดิการโดยผูเชี่ยวชาญ รวมถึงเปดตลาดจําหนายสินคาทํามือ  ท้ัง
สิ่งของ อาหาร และของมือสองของบุคลากรแกบุคลากรดวยกันภายในมหาวิทยาลัย ทุกวันท่ี 1 และ 16 ของทุกเดือน 
            สังคมดี – จัดกิจกรรมจิตอาสาตาง ๆ เชน ทําตุกตาบีบมือ หรือสบูทํามือ เพ่ือทําไปสงตอความสุขสูชุมชน 

 
ขอคิด 
            การพัฒนาองคกรในยุคท่ีหลายสิ่งหลายอยางเปลี่ยนแปลงไป สิ่งสําคัญท่ีสุด คือ การพัฒนาบุคลากรในองคกร 
โดยบุคลากรควรมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาทัศนคติของตนเองในการทํางาน เปดใจใหกวางในการศึกษาและเรียนรูสิ่งใหม
อยูเสมอ  พัฒนาตนเองใหมีความสามารถท่ีเหมาะสมกับยุคปจจุบันมากข้ึน รวมถึงมีความสามารถท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน
อีกดวย นอกจากนี้องคกรควรใหการสนับสนุนและสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีดีและมีคุณคาตอการปฏิบัติงาน เนื่องดวย
วัฒนธรรมองคกรนั้นสามารถเปนตัวกําหนดพฤติกรรมการทํางานของสวนรวม สงผลตอสุขภาพกาย และสุขภาพใจของ
บุคลากรได  
 
ประโยชนท่ีไดรับ 
            1. ไดแนวคิดการพัฒนาการปฏิบัติงานเพ่ือปรับใชกับงานของหองสมุด 
            2. ไดแลกเปลี่ยนประสบการณและการแสดงความคิดเห็นกับหองสมุดอ่ืน ๆ 
 

หัวขอการปรับปรุง / พัฒนา รายงานผลการปรับปรุง / พัฒนา ภายในวันท่ี 
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