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บทคัดยอ 

           งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ หอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดําเนินกลยุทธการ

สื่อสารในหัวขอ “ใกลชิด With RM” ดวยกระบวนการบริหารคุณภาพ  (PDCA) เพ่ือผลิตสื่อเผยแพรประชาสัมพันธ

สรางความรู ความเขาใจและทัศนคติท่ีดตีองานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ดําเนินงานระหวางเดือน ม.ค. - เม.ย. 

2564 ผลิตสื่อประชาสัมพันธท้ังสิ้น 11 ช้ินงาน เนนนําเสนอประเด็นภารกิจและการปรับปรุงกระบวนงาน เผยแพร

ผาน 3 ชองทาง ผลการสํารวจความคิดเห็นจากกลุมตัวอยาง 35 คน  พบวาชองทางท่ีมีผูเห็นงานมากท่ีสุดคือ       

เฟซบุก (TULIB Townhall) รองลงมาคือ กลุมไลน (Libstaff) และอีเมล มีระดับความพึงพอใจตอเน้ือหาอยูท่ี 4.41 

มากกวารูปแบบนําเสนออยูท่ี 4.09 จากคะแนนเต็ม 5 ไดรับ 14 คําชม และ 10 ขอเสนอแนะ ท้ังในดานการจัดทํา

สื่อประชาสัมพันธ และเน้ือหาท่ีตองการใหนําเสนอ 
 

คําสําคัญ: การสื่อสาร, การสื่อสารภายในองคกร, กลยุทธการประชาสัมพันธ, หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  
 

ABSTRACT  

 The Thammasat University Library Information Resources Management (RM) Department 

implemented a strategy to develop communication termed “Closer With RM”. A quality management process 

was developed with the plan do check act (PDCA) method to build knowledge and positive attitudes about 

the Information RM Department. From January to April 2021, eleven press releases were generated, mostly 

distributed through three channels. A survey of 35 samples found that the most viewed channel was Facebook 

(TULIB Townhall), followed by LINE (Libstaff) and email, in decreasing order of significance. The content 

satisfaction level was at 4.41, above the presentation style of 4.09.  Fourteen compliments and ten suggestions 

were received in terms of media preparation and content to be presented. 
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บทนํา  
 การบริหารจัดการ “การสื่อสาร” ท่ีดีกลายเปนองคประกอบท่ีสําคัญมากข้ึนเรื่อย ๆ และอาจ

เรียกไดวาเปนหน่ึงในตัวบงช้ีถึงความสําเร็จของทุก ๆ องคกร (ยุบล เบ็ญจรงคกิจ, 2554, น. 5) ประกอบกับการ

ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีในปจจุบันท่ีมีการสื่อสารตลอดเวลา แสดงใหเห็นวาการสื่อสารท่ีดีจะชวยพลิกวิกฤตใหเปน

โอกาส แตในทางกลับกันการสื่อสารท่ีขาดการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพอาจจะทําใหโอกาสกลายเปนวิกฤตได

เชนกัน (พงษพิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ และเกียรติศักดิ์ จันทรลอย, 2564) ดังน้ัน การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพจึงเปนหัวใจ

สําคัญขององคกร หากพิจารณาถึงองคประกอบของกระบวนการสื่อสารแบบดั้งเดิมท่ีประกอบไปดวย ผูสงสาร 

(Source) ตัวสาร (Message) ชองทางการสื่อสาร (Channel) ผูรับสาร (Receiver) เสียงรบกวน (Noise) และการ

ตอบกลับ (Feedback) ในขณะท่ีการสื่อสารปจจุบันมีชองทางการสื่อสารเพ่ิมมากข้ึน ทําใหเกิดกระบวนการสื่อสาร

แบบใหม ท่ีผูสงสารสามารถเปนผูรับสารและในทางกลับกันผูรับสารก็สามารถเปนผูสงสารได จึงทําใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็วและกวางขวางมากยิ่งข้ึน (วิกานดา พรสกุลวานิช, 2562, น. 19-28)  

 การบริหารจัดการการสื่อสารท้ังภายในและภายนอกองคกร จึงถูกหยิบยกใหเปนหน่ึง

องคประกอบสําคัญของการบริหารจัดการองคกรคุณภาพควบคูกับการบริหารงานสวนอ่ืน ๆ ซึ่งในระบบบริหาร

คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ไดกําหนดใหองคกรตองกําหนดความจําเปนของการสื่อสารท่ีเก่ียวของกับ

ระบบบริหารจัดการท้ังภายในและภายนอกองคกรดังน้ี  1. สิ่งท่ีตองการสื่อสาร (What) 2. เมื่อไรท่ีจะสื่อสาร 

(When) 3. สื่อสารถึงใคร (With whom) 4. ใครเปนผูสื่อสาร (Who) และ 5. กระบวนการท่ีใชสื่อสารใหเกิดผล 

(How) (พงษพิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ และเกียรติศักดิ์ จันทรลอย, 2564) 

 ท้ังน้ี หอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งดําเนินการบริหารองคกรภายใตมาตรฐาน ISO 

9001:2015 ไดกําหนดกลุมเปาหมายในการสื่อสาร ประเด็นการสื่อสาร วิธีการสื่อสาร ผูสงสารและชวงเวลาเพ่ือให

การดําเนินงานดานการสื่อสารมีความชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งในกลุมบุคลากรหอสมุดฯ จะมีประเด็นการ

สื่อสาร เชน นโยบายการบริหารคุณภาพและสิ่งแวดลอม ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน บริบทองคกร เปนตน และมี

วิธีการสื่อสารหลายชองทาง ไมวาจะเปน จดหมายขาว ปายประชาสัมพันธ อีเมล กลุมไลน Libstaff  (หอสมุดแหง-

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2564, น. 6-7) ประกอบกับในชวงไตรมาส 1 ของปงบประมาณ 2564  (ตุลาคม-ธันวาคม 

2563) ไดมีการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรเพ่ือการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานในหัวขอ ปญหาการทํางาน

ไมไหลลื่น (Hassle Free) พบวา ปญหาการทํางานไมไหลลื่น (Hassle Free) 5 อันดับแรก ไดแก 1. ปญหา         

การสื่อสารระหวางหนวยงาน 2. ปญหาการใชงานเครือขายอินเทอรเน็ต 3. ปญหาภาษาตางประเทศ 4. ปญหา

ความคิดสรางสรรค และ 5. ปญหาสุขภาพจากการทํางาน ตามลําดับ 

 งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งเปนหนวยงานภายใต ศูนยทรัพยากรสารสนเทศ ของ

หอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีหนาท่ีและบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศของ

หองสมุด ดูแลบริหารจัดการขอมูลทรัพยากรสารสนเทศในฐานขอมูล รวมถึงดูแลการบอกรับและตออายฐุานขอมูล

ออนไลนตาง ๆ ตามงบประมาณประจําป ถือเปนงานเบ้ืองหลังสนับสนุนการขับเคลื่อนงานบริการของหอสมุดฯ ท้ัง

การบริการฐานขอมูลออนไลน การบริการวารสารและฐานขอมูลดรรชนีวารสาร และการพัฒนาขอมูลบรรณานุกรม

ในฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดสาขาตาง ๆ  โดยมีการแบงหนวยงานยอยเปน 3 หนวยงาน ไดแก 

หนวยจัดหา หนวยแคตตาล็อก และหนวยวารสาร มีบุคลากรท้ังสิ้น 17 คน (ขอมูล ณ 30 สิงหาคม 2564) ดวย

ลักษณะงานท่ีชัดเจน มีรูปแบบการทํางานเฉพาะตัว ผูปฏิบัติงานสวนใหญทํางานผานคอมพิวเตอรสวนบุคคล 



ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ตามลักษณะงานท่ีเก่ียวของกัน อาทิ การจัดซื้อหรือตออายุฐานขอมูลออนไลน การ

บอกรับและตออายุวารสารท้ังรูปแบบตัวเลมและออนไลน การจัดทํารายการและแกไขขอมูลบรรณานุกรมใน

ฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดใหเปนปจจุบัน เปนตน  

 สําหรับปญหาการสื่อสารระหวางงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศกับสวนงานอ่ืน ๆ ท่ีผานมา 

พบวา ปนเรื่องความถ่ีในการสื่อสารท่ีคอนขางนอยโดยเฉลี่ยเดือนละ 1-2 ครั้ง  และเน้ือหาในการสื่อสาร ซึ่งมีเพียง

การแจงเรื่องการปรับปรุงระบบฐานขอมูล ขาวสารจากฐานขอมูลตางประเทศ เมื่อเทียบกับสวนงานอ่ืน ๆ ท่ีมีการ

สื่อสารอยางตอเน่ืองและมีประเด็นท่ีนําเสนอเก่ียวกับภารกิจงานท่ีหลากหลาย อาทิ งานบริการแจงเรื่องการปรับปรงุ

บริการใหม ๆ  การเปลี่ยนแปลงเวลาเปด-ปดบริการ งานอํานวยการแจงขอมูลสวัสดิการใหม  และการบริการตาง ๆ 

เชน บริการรถตูรับ-สงเอกสาร เปนตน อีกท้ัง ผลการสํารวจปญหาการทํางานไมไหลลื่นท่ีระบุถึงปญหาดานการ

สื่อสารระหวางหนวยงานของหอสมุดฯ กอนหนาน้ี จึงไดริเริ่มนําประเด็นดังกลาวมาดําเนินการแกไข โดยเริ่มตนจาก

การสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรหอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ท่ีเคยติดตอกับงานจัดการทรัพยากร

สารสนเทศ ในเรื่องความเขาใจเก่ียวกับการทํางานของงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทของงานท่ีมีการ

ติดตอระหวางกัน  ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการทํางาน และประเมินระดับความใกลชิดระหวางกัน เพ่ือนํามา

เปนแนวทางการพัฒนาการสื่อสารกับหนวยงานอ่ืน ๆ  

 จากการสํารวจกลุมตัวอยางจํานวน 43 คน พบวา มีคาระดับความใกลชิดอยูท่ี 3.56 จากคะแนน

เต็ม 5 เรื่องท่ีติดตอกับงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศมากท่ีสุด ไดแก การสอบถามเก่ียวกับขอมูลวารสาร 

ฐานขอมูลหนังสือ และทรัพยากรอ่ืน ๆ รองลงมาไดแก การรับ-สงหนังสือ หรือ เอกสาร  การแจงแกไขขอมูล

ทรัพยากรสารสนเทศหองสมุด และสอบถามข้ันตอนการทํางาน ตามลําดับ วิธีการติดตอท่ีใชมากท่ีสุด คือ ไลน

สวนตัว หรือ ไลนกลุมของหองสมุด รองลงมาคือ มาพบดวยตนเอง และโทรศัพทสํานักงาน หรือ โทรศัพทสวนตัว  

นอกจากน้ัน ยังพบประเด็นท่ีเปนขอเสนอแนะในการทํางาน อาทิ การปรับปรุงกระบวนงาน การสอบถามความ

คืบหนาของการแกไขเลขหมูในฐานขอมูล เปนตน 

 ดังน้ัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพดานการสื่อสารระหวางหนวยงาน และสรางความรู ความเขาใจและ

ทัศนคติท่ีดีระหวางงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศกันหนวยงานอ่ืน ๆ ภายในหอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

มากยิ่งข้ึน งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ จึงไดดําเนินกลยุทธประชาสัมพันธของหนวยงานข้ึน  
 

วัตถุประสงค  

 การดําเนินกลยุทธประชาสัมพันธของงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ มีวัตถุประสงคดังน้ี  

1. เพ่ือผลิตและเผยแพรสื่อประชาสัมพันธ ท่ีสรางความเขาใจเก่ียวกับการทํางานของงาน

จัดการทรัพยากรสารสนเทศ  

2. เพ่ือรับทราบขอคิดเห็นท่ีมีตอภาพลักษณของงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ รวมถึง

ขอเสนอแนะตาง ๆ เพ่ือนํามาปรับปรุงดานการประชาสัมพันธ พัฒนาการสื่อสารระหวางหนวยงานใหสอดคลองกับ

เปาหมายขององคกร 

ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 

 การดําเนินกลยุทธการประชาสัมพันธ ไดใชแนวทางการดําเนินงานตามวงจรบริหารงานคุณภาพ 

(PDCA) ซึ่งประกอบดวยการดําเนินงานดังน้ี 



1. P-Plan การวางแผนการดําเนินงาน กลยุทธการประชาสัมพันธ 

1.1 การระดมสมองบุคลากรภายในหนวยงาน หลังจากท่ีไดสรุปขอมูลแบบสํารวจ

ความใกลชิดของหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีตองานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ไดมีการประชุมระดมสมองบุคลากรภายใน

หนวยงานเบ้ืองตน เพ่ือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานท่ีสําคัญ คือ การประชาสัมพันธผลงานและความคืบหนาการ

ทํางานภายในงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศใหแกบุคลากรภายในหอสมุดฯ ไดรับทราบผานชองทางการสื่อสาร

ขององคกร  
1.2 กําหนดทีมงานเพ่ือดําเนินการ ในการดําเนินงานกิจกรรมดังกลาว ไดมอบหมาย

ทีมผูดําเนินการ จํานวน 6 คน เปนกลุมบรรณารักษท่ีมีความถนัดดานการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ การจัดทําเน้ือหา 

และการใชสื่อสังคมออนไลน เพ่ือจัดทําขอมูลเน้ือหาและผลิตสื่อประชาสัมพันธของงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

ประชาสัมพันธตามชองทางตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม  
1.3 การระดมสมองกลุมยอย เพ่ือกําหนดแผนงาน ความรับผิดชอบในสวนตาง ๆ 

และกําหนดช่ือหัวขอหลักของการประชาสัมพันธน้ีวา “ใกลชิด With RM” เพ่ือสื่อถึงการเพ่ิมความใกลชิดกับงาน

จัดการทรัพยากรสารสนเทศ โดย “RM” มีท่ีมาจากคําวา “Resources Management”  ซึ่งเปนสวนหน่ึงจากช่ือ

ภาษาอังกฤษของงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ท่ีวา “Information Resources Management Department” 

ซึ่งประกอบดวย   

   1.3.1 ทีมงานแบงเปน 2 สวนคือ สวนรวบรวมและผลิตขอมูล และสวน

จัดทําสื่อประชาสัมพันธ  
   1.3.2 การกําหนดเน้ือหาเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการและสนับสนุน

นโยบายองคกร ไดแก รายงานความคืบหนาการแกไขเลขหมูหนังสือ การปรับเปลี่ยน

กระบวนการทํางานเปนรูปแบบออนไลนของหนวย ประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีนาสนใจ  
   1.3.3 กําหนดชองทางประชาสัมพันธ โดยเนน 3 ชองทางท่ีเปนการสื่อสาร

ภายในของหอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดแก   

    1. กลุม ไลน (Line)  Libstaff   

    2. TULIB Townhall คือ เฟซบุก (Facebook) กลุมปดท่ีจัดทํา

ข้ึนเปนพ้ืนท่ีแลกเปลี่ยนความรูและขอมูลขาวสารระหวางกันภายในองคกร  

    3. Libstaff คือ กรุปเมลของบุคลากร เพ่ือใชในการแจงขาวสาร

และขอมูลตาง ๆ ใหบุคลากรไดรับทราบ อาทิ ประกาศของมหาวิทยาลัย ขาวการ

ประชุม/สัมมนา/อบรม เปนตน 

   1.3.4 กําหนดระยะเวลาดําเนินการเพ่ือประเมินผล คือ ตั้งแตมกราคม-

เมษายน 2564 
   1.3.5 การประเมินผลและรายงาน โดยใชการสํารวจความคิดเห็นแบบ

ออนไลนเพ่ือประเมินและทําสรุปรายงานผล    

2. D-Do การดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน  

2.1 รวบรวมและผลิตขอมูล ทีมงานรวบรวมและผลิตขอมูล จะดําเนินการจัดทํา

ขอมูลตามประเด็นและหัวขอท่ีกําหนดโดยสอบถามไปยังผูรับผิดชอบโดยตรง อาทิ ขอมูลการแกไขเลขหมูใหม โดย



ดึงขอมูลจากระบบฐานขอมูลบรรณานุกรมของหองสมุด พรอมจัดทําตารางขอมูลแยกตามหองสมุดสาขาตาง ๆ เพ่ือ

รวบรวมสถิติท้ังหมด และสงตอใหทีมจัดทําสื่อประชาสัมพันธไดออกแบบ  

2.2 ออกแบบและผลิตสื่อ ทีมผลิตสื่อประชาสัมพันธ จัดทํารูปแบบสื่อประชาสัมพันธ

ตามประเด็นและเน้ือหาท่ีไดรับมา โดยใชเครื่องมือการผลิตในรูปแบบออนไลนผานเว็บไซต canva.com เพ่ือสะดวก

ตอการดําเนินงานและการแกไขไดรวดเร็ว  

2.3 พิจารณาและตรวจสอบขอมูล สื่อและเน้ือหาท่ีดําเนินการเสร็จเรียบรอยสงให

ทีมงานชวยพิจารณาปรับปรุงแกไขกอนนําเสนอหัวหนางานไดพิจารณากอนประชาสัมพันธ  

 2.4 ดําเนินการประชาสัมพันธ ผูรับผิดชอบประชาสัมพันธจะสงขอมูลและสื่อ

ประชาสัมพันธ ตามชองทางการประชาสัมพันธของหนวย 3 ชองทางตามความเหมาะสม  

3. C-Check การตรวจสอบการดําเนินงาน  

 ในการตรวจสอบการผลการประชาสัมพันธ ไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากร

หอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรท่ีมีตอการประชาสัมพันธของงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ระหวางวันท่ี 

20-25 มีนาคม 2564   

 จากการสํารวจกลุมตัวอยางจํานวนท้ังสิ้น 35 คน พบวา มีผูเคยเห็นการประชาสัมพันธจํานวน 

32 คน คิดเปนรอยละ 91.43 จากผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด โดยสวนใหญเห็นขอมูลจากประชาสัมพันธจาก 

TULIB Townhall  มากท่ีสุด รองลงมาคือ กลุมไลน – Libstaff  และอีเมล โดยมีระดับความพึงพอใจดานเน้ือหาอยู

ท่ีระดับ 4.41 (จากคะแนนเต็ม 5)  และความพึงพอใจดานรูปแบบการนําเสนออยูท่ีระดับ 4.09 (จากคะแนนเต็ม 5)   

 นอกจากน้ัน ยังมีผูแสดงความคิดเห็น 24 คน โดยแบงเปน คําชมจํานวน 14 คําชม และ

ขอเสนอแนะ 10  ขอเสนอแนะ ท้ังในดานการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ เน้ือหาท่ีตองการใหนําเสนอ และการปรับปรงุ

การทํางาน 

4. A-Act การปรับปรุงการดําเนินงาน    

 จากผลการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอสื่อประชาสัมพันธของงานจัดการทรัพยากร

สารสนเทศ จึงไดนํามาพัฒนาปรับปรุงการประชาสัมพันธ โดยเลือกการชองทางประชาสัมพันธผาน TULIB Townhall 

เปนหลัก ดวยจุดเดนของ TULIB Townhall ซึ่งเปน เฟซบุก ท่ีมีผูใชงานเปนจํานวนมาก และสามารถแสดงเน้ือหา

ไดหลายรูปแบบ รวมท้ังผูอานยังสามารถแสดงความคิดเห็นและมีการโตตอบระหวางกันระหวางผูโพสตเน้ือหาและ

ผูอานดวย 
 นอกจากน้ัน ในสวนของสื่อและเน้ือหาท่ีนําเสนอ สวนใหญพึงพอใจตอรูปแบบการนําเสนอเปน

แบบอินโฟกราฟฟก พรอมแนะนําเน้ือหาท่ีตองการใหนําเสนอเปนเรื่องใหม ๆ และเรื่องท่ีมีความเขาใจไมตรงกัน

ระหวางงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศและงานอ่ืน ๆ เชน การตรวจสอบแยกประเภททรัพยากร เปนตน 
  

ผลการดําเนินการ อภิปรายผล  

                        ในการดําเนินกลยุทธ “ใกลชิด With RM” ระหวางเดือนมกราคม-เมษายน 2564 มีการผลิตสื่อ

เพ่ือประชาสัมพันธ จํานวนท้ังสิ้น 11 ช้ินงาน มุงนําเสนอใหเห็นภารกิจของงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ โดยแบง



สัดสวนเน้ือหาตามหนวยยอยภายในงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  ดังตารางแสดงการประชาสัมพันธในหัวขอ 

“ใกลชิด With RM” น้ี 

ตารางแสดงการประชาสัมพันธ หัวขอ “ใกลชิด With RM” 

หัวขอการประชาสัมพันธ ชองทางการเผยแพร 

Line  

(Libstaff) 

Facebook page 

(TULIB Townhall) 

e-mail 

หนวยจัดหา 

ข้ันตอนการสงเอกสารการจัดซื้อ กรณีงานจัดการฯ เปนผู

จัดซื้อ 

   

หนวยวารสาร 

วิธีการ Check in วารสารออนไลน    

หนวยแคตตาล็อก 

ความคืบหนาการแกไขเลขหมู (Recat)    

Recat ยากไหม? มีข้ันตอนอะไรบาง    

เกร็ดเล็ก ๆ ในการ Recat     

สรุปการแกไขเลขหมูใหม (Recat)    

วิธีการสรางหัวเรื่องภาษาไทย    

บริการจดัทํา CIP    

เร่ืองอ่ืน ๆ 

ผลสํารวจความใกลชิดกับงานจดัการทรัพยากรสารสนเทศ    

“Hot search” คําฮติๆ จากผูใชบริการ     

ความสําเร็จ OKRs ของงานจัดการฯ    
 

ภาพท่ี 1 ตัวอยางสื่อประชาสัมพันธผานชองทางอีเมล 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    ท่ีมา : TU-mail 



ภาพท่ี 2 ตัวอยางการประชาสัมพันธผาน TULIB Townhall 
 

 
ท่ีมา: TULIB Townhall 

   ท้ังน้ี จากการดําเนินกลยุทธประชาสัมพันธ “ใกลชิด With RM”  เมื่อนํามาวิเคราะหประเมินผล

การสื่อสารตามแบบจําลองของแมคนามารา (ยุบล, 2554, หนา 105-106) ซึ่งประกอบดวย 3 สวนท่ีสําคัญ ดังน้ี  

 สวนท่ี 1 ปจจัยนําเขา ไดแก เนื้อหาและประเด็นท่ีนําเสนอ ทีมงานไดพิจารณาจัดทําเน้ือหา

และประเด็นนําเสนอตามขอเสนอแนะจากการสํารวจระดับความใกลชิดกับงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และ

สอดแทรกใหเห็นภารกิจและการปรับปรุงกระบวนงานท่ีเก่ียวของกับสวนงานอ่ืน ๆ เพ่ือเสริมสรางความเขาใจในการ

ทํางานรวมกัน โดยแบงออกเปน 3 ประเด็น คือ  

  ประเด็นท่ี 1 ความคืบหนาของการทํางาน โดยนําเสนอเรื่องการแกไขเลขหมูใหม ท่ี

งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ โดยหนวยแคตตาล็อกเปนผูดําเนินงาน เพ่ือใหบุคลากรหอสมุดฯไดทราบถึง

ความกาวหนาและผลการดําเนินงานท่ีผานมา รวมถึงสวนท่ียังตองดําเนินการใหแลวเสร็จดวย 

  ประเด็นท่ี 2 การปรับปรุงกระบวนการทํางาน นําเสนอประเด็นการปรับปรุง

กระบวนงานท่ีเปนออนไลนภายในหนวยงานท่ีจะชวยอํานวยความสะดวกใหกับหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแก  

  - วิธีการ Check in วารสารออนไลน ซึ่งอํานวยความสะดวกใหแกหองสมุดสาขา

ดําเนินงานดานการใหบริการวารสารไดสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึนและสามารถตรวจสอบสถานะของวารสารไดทันที  

  - ช้ันตอนการสงเอกสารการจัดซื้อ กรณีงานจัดการฯเปนผูจัดซื้อ ท่ีจําเปนตองทํางาน

รวมกับงานอํานวยการ ท่ีชวยเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในสงตอขอมูล ลดการใชกระดาษในการพิมพเอกสาร

ประกอบการจัดซื้อ อาทิ  แบบบันทึกขอความ ใบเสนอราคา เปนตน 



  - บริการจัดทํา CIP ท่ีงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ใหบริการแกสํานักพิมพของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยปรับปรุงการจัดสงขอมูลและเอกสารผานอีเมล เพ่ืออํานวยความสะดวกและ

เพ่ิมความรวดเร็วในการดําเนินงาน  

  ประเด็นท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ ท่ีนาสนใจ ไดแก ผลสํารวจความใกลชิดกับงานจัดการ

ทรัพยากรสารสนเทศ “Hot search” คําฮิตๆ จากผูใชบริการ ความสําเร็จ OKRs ของงานจัดการฯ วิธีการสรางหัว

เรื่องภาษาไทย ซึ่งในสวนน้ีจะเปนการนําเสนอขอมูลเพ่ือเปนความรูแกบุคลากรสวนอ่ืน ๆ ไดมีความเขาใจเก่ียวกับ

งานตาง ๆ ท่ีงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศรับผิดชอบในปจจุบัน 

 สวนท่ี 2 ผลผลิต ไดแก  สื่อประชาสัมพันธและชองทางการสื่อสาร  สื่ อ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ท่ี

ดําเนินการผลิตจะเนนการใชภาพประกอบขอความท่ีสั้น กระชับ และอานงาย  

 โดยสื่อสารผานชองทาง TULIB Townhall มากท่ีสุด เน่ืองจาก เห็นวา เปนชองทางท่ีมีผูนิยมใช

งาน เปนชองทางท่ีไมเปนทางการมาก สามารถใชภาษาท่ีอานงาย เพ่ิมเติมสื่อไมวาจะเปนภาพ คลิปวิดีโอ ในเน้ือหา

ท่ีจะโพสตได และท่ีสําคัญยังสามารถทราบผลตอบรับจากจํานวนผูเห็นขอมูล จํานวนผูกดไลก ผูแสดงความคิดเห็น 

ซึ่งสอดคลองกับผลการสํารวจท่ีพบวา TULIB Townhall เปนชองทางท่ีมีผูเห็นสื่อประชาสัมพันธมากท่ีสุด โดย 

โพสตเรื่อง ความสําเร็จ OKRs ของงานจัดการฯ เปนโพสตท่ีมีผูเห็นขอมูลมากท่ีสุด 86 คน ผูกดไลก 22 คน ผูกด

หัวใจ 2 คน และมีคอมเมนท 7 คอมเมนท 
 

ภาพท่ี 3 โพสตเร่ือง ความสําเร็จ OKRs ของงานจัดการฯ 

 
  ท่ีมา: TULIB Townhall 

 



  สวนท่ี 3 ผลลัพธ  ไดแก ความคิดเห็นตอสื่อและเนื้อหาการประชาสัมพันธ  จากสํารวจผล

การดําเนินงานประชาสัมพันธของงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ พบวา มีผูแสดงความคิดเห็น 24 คน จากจํานวน

กลุมตัวอยางท้ังหมด 35 คน คิดเปนรอยละ 68.57  โดยแบงเปน คําชมจํานวน 14 คําชม และขอเสนอแนะ 10  

ขอเสนอแนะ  

 โดยคําชมมากท่ีสุด คือ คําชมดานเน้ือหาท่ีทําใหมีความรูเพ่ิมมากข้ึน 6 คําชม  รองลงมาคือ คํา

ชมดานรูปแบบการนําเสนอท่ีทําใหมีความนาสนใจ 2 คําชม สวนขอเสนอแนะ 10  ขอเสนอแนะ โดยสรุปเปน

ประเด็นในสวนของความตองการใหมีการประชาสัมพันธและนําเสนอขอมูลอยางตอเน่ือง และตองการใหนําเสนอ

ขอมูลท่ีเก่ียวของกับงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ อาทิ การแนะนําหมวดหมูในระบบ LC แนะนําบุคลากรภายใน

หนวยงาน นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีท่ีนํามาใชในการทํางาน เปนตน 

 ท้ังน้ี จากความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามจะเห็นไดวา กลยุทธการประชาสัมพันธ “ใกลชิด 

With RM” ทําใหหนวยงานอ่ืน ๆ มีความเขาใจเก่ียวกับการทํางานของงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศมากยิ่งข้ึน 

และช่ืนชอบรูปแบบการนําเสนอ นอกจากน้ัน ยังไดรับทราบความตองการของบุคลากรในสวนงานอ่ืน ๆ ท่ีมีตองาน

จัดการทรัพยากรสารสนเทศ อาทิ ความรูท่ีเก่ียวของกับงาน การแนะนําบุคลากรใหมภายในหนวยงาน เปนตน   

 อยางไรก็ตาม กลยุทธการประชาสัมพันธ “ใกลชิด With RM”  อาจเปนเพียงแนวทางเบ้ืองตนท่ี

มุงหวังใหหนวยงานอ่ืน ๆ ไดรับทราบถึงบทบาทและภารกิจของงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศมากยิ่งข้ึน และได

นํามาเปนแนวทางปรับปรุงการสื่อสารระหวางหนวยงานใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนในอนาคต  

 

สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน 

 สรุปผล 

 กลยุทธการประชาสัมพันธ “ใกลชิด With RM”  ของงานการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ถือ

เปนการสื่อสารภายในองคกรท่ีทําใหหนวยงานอ่ืน ๆ ไดเขาใจและทราบถึงบทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบ และ

ภารกิจสําคัญของงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศเพ่ิมมากยิ่งข้ึน จากเน้ือหาท่ีนําเสนอ อาทิ ข้ันตอนการสงเอกสาร

การจัดซื้อ กรณีงานจัดการฯ เปนผูจัดซื้อ การตออายุฐานขอมูลออนไลน การพัฒนาฐานขอมูลดรรชนีวารสาร การ

ปรับปรุงกระบวนงาน การจัดทําขอมูล CIP ใหแกสํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนตน รวมไปถึงการ

พิจารณาเลือกชองทางการสื่อสารประชาสัมพันธท่ีมีประสิทธิภาพระหวางหนวยงานดวยกัน หรือระหวางบุคคลกับ

บุคคลท่ีจําเปนตองติดตอสื่อสารระหวางกันไดดียิ่งข้ึน  

 ในดานภาพลักษณของงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ จากผลสํารวจพบวา กลยุทธการ

ประชาสัมพันธ “ใกลชิด With RM” สงผลใหมุมมองและแนวคิดของบุคลากรหอสมุดฯ จากหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีตอ

ภาพลักษณของบุคลากรภายในงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศท่ีดีมากข้ึน ท้ังในดานความรู ความสามารถ และ

ความคิดสรางสรรค รวมท้ังเพ่ิมความเช่ือมั่นในเรื่องของคุณภาพและประสิทธิภาพการทํางานท่ีเปนระบบ มีความ

ชัดเจน จากการทําสื่อประชาสัมพันธและนําเสนอขอมูลตาง ๆ ดวย 

  ขอเสนอแนะ 

 การดําเนินกลยุทธประชาสัมพันธ “ใกลชิด With RM” เปนกิจกรรมท่ีดําเนินการในระยะสั้น 

และมีการสํารวจความคิดเห็นจากกลุมตัวอยางเพียงบางสวน ขณะท่ีการพัฒนาการสื่อสารภายในระหวางหนวยงาน

ในองคกรจําเปนตองพิจารณาในหลายประเด็น เชน อุปสรรคในการสื่อสาร ความเขาใจของบุคลากร นอกเหนือจาก 



ชองทาง/วิธีการสื่อสาร เพ่ือใหขอมูลตาง ๆ สงไปอยางท่ัวถึงท้ังองคกร ขณะเดียวกัน การสื่อสารเพ่ือใหขอมูล ความรู

แกบุคลากรไดเขาใจถึงบทบาทภารกิจของแตละหนวยงาน จําเปนตองดําเนินการอยางตอเน่ือง ควบคูกับการติดตาม

และประเมินผลอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะในประเด็นท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงกระบวนงานภายใน

หนวยงานท่ีมีสวนเก่ียวของกัน เพ่ือสรางความเขาใจถึงแนวทางการดําเนินงานท่ีเปนทิศทางเดียวกันทุกระดับท่ัวท้ัง

องคกร  

  

 การนําไปใชประโยชน   

 1. หองสมุดอ่ืน ๆ สามารถนํากระบวนการและวิธีการดําเนินงานในกิจกรรม “ใกลชิด with RM” 

เปนแนวทางการในการพัฒนาการสื่อสารภายในองคกร เพ่ือเพ่ิมความรูความเขาในเก่ียวกับบทบาท หนาท่ีของแตละ

หนวยงาน ลดปญหาดานการสื่อสารในการทํางาน ชวยสรางความเขาใจท่ีดีระหวางกันมากยิ่งข้ึน 

 2. การพิจารณาเลือกวิธีการและชองทางการสื่อสารระหวางกันในทุกระดับ ไมวาจะเปน การ

สื่อสารภายในหนวยงาน หรือ การสื่อสารระหวางบุคลากรภายในหนวยงานท่ีมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากปจจุบันมีสื่อ

ออนไลนและชองทางการสื่อสารใหม ๆ ท่ีพัฒนาข้ึน ผูบริหารและบุคลากรภายในหนวยงานอาจจะมารวมกัน

พิจารณาเลือกชองทางและวิธีการสื่อสารท่ีเหมาะสมระหวางกัน  รวมถึงแนวทางปฏิบัติในการสื่อสารของแตละ

ชองทาง เช่ือวาจะชวยลดความผิดพลาดในการสื่อสาร และสนับสนุนใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 3. การนําเสนอประเด็นหรือขอมูลในการสื่อสารระหวางหนวยงานเพ่ือใหเกิดความเขาใจระหวาง

กันมากยิ่งข้ึน อาทิ การแนะนําบุคลากรภายในหนวยงาน ผลการดําเนินงานของแตละหนวยงานท่ีสนับสนุนการ

ดําเนินงานขององคกร การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการใหม รวมถึงความรูใหม ๆ ท่ีเปนประโยชน เพ่ือใหหนวยงาน

อ่ืน ๆ ไดรับทราบและมคีวามเขาใจข้ันตอนการทํางานท่ีตอเน่ืองกัน สามารถสนับสนุนชวยเหลือซึ่งกันและกันใหงาน

ตาง ๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

รายการอางอิง  
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