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บทคัดย่อ 
           แนวทางการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 ห้องสมุดมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา
สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการจัดทำและการ
ดำเนินการตาม ISO9001:2015 ของห้องสมุดมหาวิทยาลัย 2) เพื ่อศ ึกษาผลสัมฤทธิ ์การดำเนินการตาม 
ISO9001:2015 ของหอ้งสมุดมหาวิทยาลยั 3) เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลของการดำเนินงานห้องสมุด
ตามมาตรฐาน ISO9001:2015 พบว่า 1) แนวทางไปสู ่ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 ของห้องสมุด
มหาวิทยาลัย ได้ทั้งหมด 12 ขั้นตอน ดังน้ี 1. ผู้บริหารกำหนดนโยบายคุณภาพ สื่อสารกับบุคลากร จัดสรรและ
สนับสนุนทรัพยากร 2. การฝึกอบรมให้ความรู้ 3. ผู้บริหารแต่งตั้งคณะทำงาน 4. วิเคราะห์บริบทขององค์การ 5. 
กำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพ 6. จัดทำเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ 7. การประเมินสมรรถนะ 8. การประเมิน 
ผู้ให้บริการภายนอก 9. การตรวจติดตามภายใน 10. การทบทวนระบบบริหารคุณภาพ 11. การประเมินระบบ
บร ิหารคุณภาพภายนอก 12. ได ้ร ับการรับรอง  2) ผลส ัมฤทธ์ิการดำเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ 
ISO9001:2015 หลักการของ Balanced Scorecard คือ 1. มิติประสิทธิผล ISO9001:2015 เป็นการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามมาตราฐานการอุดมศึกษาไทยตามมาตรฐานสากล บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย สร้างนวัตกรรม ลดความซ้ำซ้อน และการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 2. มิติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 
ผู้ใช้บริการห้องสมุด ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 3. มิติการบริหารจัดการ ห้องสมุดเป็นหน่วยงาน
ให้บริการมุ่งสร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการ ปรับปรุงกระบวนงานสม่ำเสมอตามวงจร PDCA 4. มิติการเรียนรู้และ
การพัฒนา พัฒนาความรู้ความสามารถผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดโดยจัดหลักสูตรตรงต่อความต้องการ และจัดการความรู้ 
 

คำสำคัญ: ห้องสมุดมหาวิทยาลัย, ISO9001:2015, ประกันคุณภาพ 
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Abstract 
 Guidelines for Quality Management of University Library Using ISO90001:2015: a 
Case Study of Library and Information, National Institute of Development Administration aim to 1) 
Study the elaboration and the implementation in accordance with ISO90001:2015 of the University 
Library; 2) Study the achievements of the implementation in accordance with ISO90001:2015 of 
the University Library; 3) Propose the guidelines of effectiveness development of the Library’s 
performance in accordance with ISO90001:2015.  This study reveals that 1) the guidelines towards 
the ISO90001:2015 Quality Management of the University Library comprise 12 stages as follows: 1. 
The executives define the quality policy, communicate with their personnel, allocate and support 
resources, 2. Knowledge training, 3. The executives appoint the working group, 4. Analyzing the 
organization context, 5. Defining the purpose of the quality, 6. Preparing the quality management 
document, 7. Capacity assessment, 8. Assessment on external service providers, 9. Internal Audit, 
10. Quality Management Review, 11. External Audit on quality management, 12. Having been 
certified;  2) The achievements of ISO90001:2015 Quality Management implementation according 
to the balanced scorecard principles are 1. In a perspective of ISO90001:2015 effectiveness   that 
assures the education quality according to Thai university education standards, international 
standards, achieves the university’s purpose and goals, creates innovation, reduces redundancies, 
and continuous performance; 2. In a perspective of stakeholders which are library service users, 
library service officers, university executives; 3. In a perspective of management: The Library is a 
work unit aiming at providing satisfaction to service users, regularly improving the working  process 
in accordance with PDCA cycle; 4.  In a perspective of learning and development: to develop the 
library service officers’ knowledge and ability by providing courses responding to the needs and by 
managing knowledge. 
 
Key words: University Library, ISO9001:2015, Quality Assurance 
 
บทนำ  
 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพ
ถือเป็นเครื่องมือในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัย จึงต้องมีการพัฒนากระบวนการทำงานให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีคุณภาพ (สุวิมล ธนะผลเลิศ, 2551, หน้า 5) ห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่าง
มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการทำงานตามมาตรฐานสากล  คำนึงถึงความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่งในเรื่อง
ระบบประกันคุณภาพ จึงมีการนำระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 ที่มุ่งเน้นความสำคัญของผู้รับบริการมาใช้
ในการบริหารจัดการห้องสมุด ตอบสนองต่อความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง 
ด้วยกระบวนงาน และการประเมินผลการให้บริการ แล้วทำการวิเคราะห์ นำมาปรับปรุงระบบดำเนินงานของ
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ห้องสมุดอย่างต่อเน่ือง เพ่ือรักษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการตลอดไป สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้
กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันในเรื่อง “การพัฒนาระบบบริหารงานต่าง ๆ ของสถาบันให้เอื้อต่อการปฏิบัติ
ภารกิจไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ” โดยผู้บริหารสถาบันมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งยกระดับสถาบันให้ก้าวสู่การเป็นสถาบัน
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล จึงมีนโยบายให้สำนักบรรณาการพัฒนา พัฒนากระบวนการทำงานและการ
ให้บริการให้เกิดประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ศึกษาถึงการนำระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 มาพัฒนางานห้องสมุดมหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดประสิทธิผล
ประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ ซึ่งการศึกษานี้จะนำไปสู่การพัฒนางานและคุณภาพการ
บริการของห้องสมุด รวมถึงสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ และภาพลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
วัตถุประสงค์  
 1) เพื่อศึกษาการจัดทำและการดำเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 ของ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย 

 2) เพื ่อศึกษาผลสัมฤทธิ ์การดำเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 ของ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย 

 3) เพื ่อเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลของการดำเนินงานห้องสมุดตามมาตรฐาน 
ISO9001:2015 ใหแ้ก่สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบนับัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
 
ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ  
 วิจัยเป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย (ภาพที่ 1) แบ่งการวิจัยเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ 
 1) การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการศึกษาการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 ของ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth Interview) จากผู ้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key 
Informant) ได้แก่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง , 
หอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักบรรณสารการ
พัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อนำไปถอดบทเรียน และสรุปประเด็นพัฒนาแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธ์ิการนำระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 เพ่ือจดัทำวิจยัเชงิปรมิาณในข้ันตอนต่อไป 
 2) การวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการศึกษาผลสัมฤทธ์ิการนำระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 
ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย จำนวน 4 แห่ง และ
ผู้ใช้บริการสำนักบรรณสารการพัฒนา โดยการใช้แบบสอบถาม จำนวน 2 ชุด ได้แก่  

(1)   แบบสอบถามชุดที่ 1 สำหรับผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย ได้แก่ บรรณารักษ์ 
นักเอกสารสนเทศ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการโสตทัศนวัสดุ นักจดหมายเหตุ ภัณฑารักษ์ เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าท่ีธุรการ และพนักงานห้องสมุด 

(2) แบบสอบถามชุดที่ 2 สำหรับผู้ใช้บริการสำนักบรรณสารการพัฒนา แบ่งออกเป็น 3 
ประเภท คือ นักศึกษา บุคลากร และสมาชิกสมทบ (ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป)
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ข้อกำหนด ISO9001:2015 

1) บริบทองค์กร  

2) ภาวะผู้นำ  

3) การวางแผน  

4) การสนับสนุน  

5) การดำเนินการ  

6) การประเมินสมรรถนะ 

7) การปรับปรุง 

การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
1) ด้านการวางแผน 
2) ด้านการดำเนินงาน 
3) ด้านการตัดสินใจ 
4) ด้านการประเมินผล 

ผลสัมฤทธิ์การนำระบบบริหารคุณภาพ 
ISO9001:2015  

มาใช้ในการบริการจัดการ 
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย 

ตามหลัก Balance Scorecard 
1) มิติประสิทธิผล 
2) มิติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3) มิติการบริหารจัดการ 
4) มิติการเรียนรู้และการพัฒนา 

 

แนวทางการพฒันาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ห้องสมุดมหาวิทยาลัย  

กรณีศึกษาสำนักบรรณสารพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

ห้องสมุดมหาวิทยาลัย 

1) สำนักหอสมุดกลาง  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

2) หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

3) สำนักงานวิทยทรัพยากร  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

4) สำนักบรรณสารการพัฒนา  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
 

ประเด็นศึกษาเพื่อถอดบทเรียน 

1) การดำเนินงานระบบคุณภาพ ISO9001:2015 
2) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
3) สภาพแวดล้อมขององค์กร 
4) บทบาทของผู้บริหาร 
5) แผนปฏิบัติงานองค์กร 
6) การบริหารทรัพยากร 
7) กระบวนการภายในองค์กร 
8) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
9) การปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
10) ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

การฝึกอบรมเก่ียวกับระบบบริหารคุณภาพ 
ISO9001:2015 

1) การเข้าร่วมฝึกอบรม 
2) ความถ่ีของการเข้าร่วมฝึกอบรม 
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ผลการดำเนินการ อภิปรายผล  
 1. การดำเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 ของหอ้งสมุดมหาวิทยาลยั  
 การดำเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 ของหอ้งสมุดมหาวิทยาลัยท้ัง 4 แห่ง 
พบว่า ระบบการบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยมีที ่มาจากที่ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 6 มาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47-51 ได้กำหนดให้สถานศึกษาทุกระดับดำเนินการด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา ด้วยเหตุน้ีห้องสมุดมหาวิทยาลัยจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา จึงเลือก
นำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015 มาใช้ดำเนินงาน ผู้บริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างมีความมุ่งมั่นใน
การนำระบบบริหารคุณภาพเข้ามาประยุกต์ใช้งานในองค์กร และมีความประสงค์ที่จะสื่อสารให้กับผู้ปฏิบัติงาน
ห้องสมุดได้ทราบและนำไปปฏิบัติ ผลการศึกษาถอดบทเรียนจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ สำนัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง, หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และสำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งเป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัยจาก
คณะทำงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เริ่มจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 ก่อนปี 
พ.ศ. 2563 โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant) และศึกษาหนังสือ ตำรา บทความทางวิชาการ 
รายงานการวิจัย ผลงานการศึกษาวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถสรุปแนวทางไปสู่ระบบบริหาร
คุณภาพ ISO9001:2015 ของหอ้งสมุดมหาวิทยาลยั ได้ท้ังหมด 12 ข้ันตอน (ภาพที่ 2) ดังน้ี 

1) ผู้บริหารกำหนดนโยบายคุณภาพ สื่อสารกับบุคลากร จัดสรรและสนับสนุนทรัพยากร 
2) การฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 
3) ผู้บริหารแต่งต้ังคณะทำงาน 
4) วิเคราะห์บริบทขององค์การ 
5) กำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพ 
6) จัดทำเอกสารในระบบบริหาคุณภาพ 
7) การประเมินสมรรถนะ 
8) การประเมินผู้ให้บริการภายนอก 
9) การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) 
10) การทบทวนระบบบริหารคุณภาพ (Management Review) 
11) การประเมินระบบบริหารคุณภาพภายนอก (External Audit) 
12) ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 
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ผู้บริหาร ก าหนดนโยบายคุณภาพ สื่อสารกับบุคลากร 
จัดสรรและสนับสนุนทรัพยากร

การฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับระบบบริหารคุณภาพ 
ISO9001:2015

ผู้บริหารแต่งต้ังคณะท างาน

วิเคราะห์บริบทขององค์กร

ก าหนดวัตถุประสงค์คุณภาพ

จัดท าเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ

การประเมินสมรรถนะ

การประเมินผู้ให้บริการภายนอก

การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)

การทบทวนระบบบริหารคุณภาพ 
(Management Review)

การประเมินระบบบริหารคุณภาพภายนอก 
(External Audit)

ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015

ภาพที ่2  สรุปแนวทางการดำเนินตามระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 ของห้องสมุดมหาวิทยาลัย 
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  2. ผลสัมฤทธิ ์การดำเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 ของห้องสมุด
มหาวิทยาลัย โดยผู้วิจัยได้ประยุกต์หลักการของ Balanced Scorecard ซึ่งมีการพิจารณาประเด็นหลัก 4 ด้าน 
(ภาพที่ 3) สามารถอภิปรายผล ด้ังน้ี 
 

 
 
ภาพที่ 3  ผลสัมฤทธิ์การดำเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 หลักการของ Balanced Scorecard 

 
2.1 มิติด้านประสิทธิผล  

  1) การประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอุดมศึกษาไทย 
ระบบการบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2015 สนับสนุนการประกันคุณภาพ

การศึกษาตามมาตรฐานการอุดมศึกษาไทย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47-51 
ได้กำหนดให้สถานศึกษาทุกระดับดำเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 กล่าวถึง มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ ข้อ 5.3 “สถาบันอุดมศึกษามี
ระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และ
สถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการกำกับให้การจัดการศึกษาและการดำเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตาม
กฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง” 

2) การบริหารงานมาตรฐานสากลตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย  
ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 เป็นระบบบริหารจัดการคุณภาพ

หน่ึงที่นิยมแพร่หลาย และได้รับการยอมรับเพ่ือยืนยันคุณภาพขององค์กร สามารถใช้ได้กับทุกองค์กรทั้งธุรกิจผลิต 
ธุรกิจบริการ รวมถึงหน่วยงานราชการ โดยไม่จำกัดขนาดองค์กร รวมทั้งหน่วยงานสนับสนุนทางวิชาการใน
มหาวิทยาลัย รวมถึงห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างนำระบบ ISO9001:2015 มาใช้เป็นเครื่องมือประกันคุณภาพให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากลตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย  

มิติประสิทธิผล 
ประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตราฐานการ

อุดมศึกษาไทยตามมาตรฐานสากล บรรลุเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย สร้างนวัตกรรม ลดความซ้ าซ้อน

มิติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้ใช้บริการห้องสมุด ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

มิติการบริหารจัดการ 

ห้องสมุดให้บริการมุ่งสร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการ 
ปรับปรุงกระบวนงานสม่ าเสมอตามวงจร PDCA

มิติการเรียนรู้และการพัฒนา 

พัฒนาความรู้ความสามารถผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดโดย
จัดหลักสูตรตรงต่อความต้องการ และจัดการความรู้

ผลสัมฤทธิ์การด าเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 
หลักการของ Balanced Scorecard
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3) การบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของห้องสมุดมหาวิทยาลัย 
การขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของการนำระบบบริหารคุณภาพ

มาตราฐาน ISO9001:2015 มาใช้ในห้องสมุดมหาวิทยาลัย จำเป็นต้องกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน ซึ่งเป็น
กลไกหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรต้ังแต่ข้ันตอนแรกจนถึงข้ันตอนสุดท้าย
คือ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมแก้ปัญหา ร่วมค้นหาข้อมูล ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับผลจากการพัฒนา  
(พิชชา บัวแย้ม, 2547) แนวคิดสำคัญของระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2015 มีการจัดวางและพัฒนา
ระบบการบริหารเพ่ือประกันคุณภาพที่สามารถตรวจสอบได้โดยผ่านระบบเอกสารอย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร 
จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ แสดงถึงข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ลดความสูญเสียในการปฏิบัติงาน ทั้งน้ีเพ่ือสร้างความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ ซึ ่งห้องสมุดมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายหลักเพื ่อสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษา
ค้นคว้าวิจัยด้วยการเป็นแหล่งทรัพยากรเรียนรู ้ มีเป้าหมายสร้างความพึงพอใจให้ผู ้ใช้บริการ ได้แก่ นักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร รวมถึงชุมชน 

4) การสร้างนวัตกรรม ลดความซ้ำซ้อน และการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง 
กระบวนการดำเนินงานระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2015 ของห้องสมุด

มหาวิทยาลัย ต้องดำเนินการตาม “ข้อกำหนด 9.1.2 ความพึงพอใจลูกค้า องค์กรจะต้องเฝ้าติดตาม ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับระดับการรับรู้ของลูกค้า ที่ลูกค้าต้องการ และคาดหวังของลูกค้าได้รับการเติมเต็ม องค์กรจะต้องการ
วิธีการเพ่ือจะให้ได้ข้อมูลเหล่าน้ีมาติดตามและทบทวน” (สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.), 2561) 
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยจึงมีการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการ และจัดทำระบบจัดการข้อร้องเรียนและ
ข้อเสนอแนะ เพ่ือทราบถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการห้องสมุด การแก้ปัญหานำไปสู่การพัฒนา
งานสร้างนวัตกรรม ออกแบบงานเพ่ือลดความซ้ำซ้อน  

5) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 ของห้องสมุด

มหาวิทยาลัยจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญสามารถสรุปได้ 3 ปัจจัย ได้แก่ ผู้บริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัย ความร่วมมือของ
บุคลากรในห้องสมุดมหาวิทยาลัย และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยต้องมีเป้าหมายและทิศทางเดียวกัน 

6) บทบาทของผู้บริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัย 
ผู้บริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัยมีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนให้ระบบบริหารคุณภาพ 

ISO9001:2015 ให้ประสบความสำเร็จ จากผู้ให้ขอ้มูลสำคญัสามารถสรุปได้ ดังนี้ (1) ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร (2) 
ผู้บริหารเห็นความสำคัญของระบบบริหารคุณภาพกับการดำเนินงานของห้องสมุดมหาวิทยาลัย กำหนดเป้าหมาย
และทิศทางการปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน (3) ผู้บริหารเป็นผู้สื่อสารทำความเข้าใจกับผู ้ปฏิบัติงาน
ห้องสมุด (4) ผู้บริหารทำหน้าท่ีควบคุมดูแล มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน รวมถึงให้คำปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาข้ึน (5) 
ผู้บริหารจัดหาและสนับสนุนทรัพยากรในการดำเนินงาน (6) ผู้บริหารสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 

2.2 มิติด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
1) ผู ้ใช ้บริการห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทการ

ให้บริการ เหมาะสมกับการนำระบบ ISO9001:2015 ซึ่งครอบคลุมกระบวนการทำงานที่เน้นการตรวจสอบ การ
ร้องเรียน และการนำผลมาปรับปรุงการให้บริการ มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ  
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2) ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ ์การนำระบบบริหารคุณภาพ 
ISO9001:2015 มาใช้ในการบริหารจัดการห้องสมุดมหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่าผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดมีความ 
พึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน ระดับมากที่สุด คือ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดเป็นทรัพยากรสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนระบบ
บริหารคุณภาพ  

3) ผู้บริหารมหาวิทยาลัย มีบทบาทดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
และกำกับดูแลหน่วยงานภายในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด (KPI) รวมถึงจัดสรรและสนับสนุน
งบประมาณในการดำเนินงาน 

2.3 มิติด้านการบริหารจัดการ  
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานลักษณะการให้บริการ สอดคล้องกับระบบบริหาร

จัดการมาตรฐาน ISO9001:2015 เพ่ือเสรมิสรา้งความม่ันใจใหกั้บผูใ้ชบ้รกิาร มุ่งการปรบัปรงุกระบวนการสม่ำเสมอ 
และต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการ สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO9001:2015 ตามวงจร PDCA  
(Plan-Do-Check-Act) เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนระบบบริหารคุณภาพให้ประสบความสำเร็จ  

2.4 มิติด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 
การนำระบบบริหารคุณภาพมาตราฐาน ISO9001:2015 มาใช้งานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย 

จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม โดยการให้ความรู้และความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ตามข้อกำหนดของ 
ISO9001:2015 ดังน้ี 

1) การพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยเพิ่มมาก
ขึ้น ให้มีความรู้ความเข้าใจในขั ้นตอนการดำเนินงานของระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 และต้องจัดการ
ฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ 

2) การจัดหลักสูตรสำหรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 
ให้กับผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย 

3) การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ของระบบบริหารคุณภาพ 
ISO9001:2015 ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด เพ่ือสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 
 
สรุปผล ข้อเสนอแนะ และการนำไปใช้ประโยชน์  
 สรุปผล 
 1. สรุปผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบหลักที่
เกี่ยวข้องระบบคุณภาพ ISO9001:2015 ของห้องสมุดมหาวิทยาลัย จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ สำนักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง, หอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และ สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งหมดจำนวน 10 ท่าน สามารถสรุปผลจาก
การสัมภาษณ์ 6 หัวข้อ ดังน้ี 1) กรอบประเด็นศึกษาเพ่ือถอดบทเรียน 2) ข้อกำหนด ISO9001:2015 3) การมีส่วน
ร่วมของผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 4) การฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ 5) ผลสัมฤทธิ์การนำระบบบริหาร
คุณภาพ ISO9001:2015 มาใช้ในการบริหารจัดการห้องสมุดมหาวิทยาลัยตามหลัก Balance Scorecard 6) แนว
ทางการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 หอ้งสมุดมหาวิทยาลยั กรณีศกึษาสำนักบรรณสารการพัฒนา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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 2. สรุปผลวิจัยจากแบบสอบถามชุดที่ 1 ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 
223 คน พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอยู ่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ลักษณะงานที่
รับผิดชอบงานบริหารและธุรการ ประสบการณ์ทำงานเก่ียวกับระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 มากกว่า 3 ปี 
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน สถานภาพในระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 ระดับปฏบัิติการ  
  2.1 การนำข้อกำหนด ISO9001:2015 มาใช้ในการบริหารจัดการห้องสมุดมหาวิทยาลัย 
ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบริบทองค์กร พบว่าห้องสมุดมีการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  2) ด้าน
ภาวะผู้นำ พบว่าผู้บริหารห้องสมุดได้มอบหมายหน้าที่ และอำนาจให้ผู้รับผิดชอบในระบบการจัดการคุณภาพไว้
อย่างชัดเจน 3) ด้านการวางแผน พบว่าห้องสมุดมีการกำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพอย่างชัดเจน 4) ด้านสนับสนุน 
พบว่าห้องสมุดมีการพิจารณาองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 5) ด้านการดำเนินการ พบว่าห้องสมุดมีช่องทาง
ในการรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ 6) ด้านการประเมินสมรรถนะ พบว่าห้องสมุดมีตัวชี้วัดความสำเร็จ 7) ด้าน
การปรับปรุง พบว่าห้องสมุดมีการเก็บทำหลักฐานการปรับปรุงแก้ไขที่เกิดปัญหาจากปฏิบัติงาน 
  2.2 การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 ทั้ง 4 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านการวางแผน พบว่าผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดมีส่วนร่วมรับรู้ และทำความเข้าใจเก่ียวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยมองค์กร นโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์คุณภาพ และแผนงานของห้องสมุด 2) ด้านการดำเนินงาน พบว่า 
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดมีส่วนร่วมสนับสนุนหรือดำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 ของหอ้งสมุด 3)
ด้านการตัดสินใจ พบว่าผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดมีส่วนร่วมในการแสดงความคิ ดเห็นเกี ่ยวกับการนำระบบบริหาร
คุณภาพ ISO9001:2015 มาใชบ้รหิารจดัการหอ้งสมุด 4) ด้านการติดตามประเมินผล พบว่าผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดมี
ส่วนรับรู้ความสำเร็จและข้อผิดพลาดที่เกิดจากการดำเนินงานระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 ของหอ้งสมุด 
  2.3 การฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 นำมาใช้ในการบริหาร
จัดการห้องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่าผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดผ่านการเข้าร่วมฝึกอบรม ฝึกอบรม 3-4 เดือน/ครั้ง  หัวข้อ
เคยผ่านการฝึกอบรมมากที่สุด คือ หัวข้อข้อกำหนดของ ISO9001:2015 และความต้องการฝึกอบรมมากที่สุด คือ 
ข้อกำหนดของ ISO9001:2015 
  2.4 ผลสัมฤทธิ์การนำระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 มาใช้ในการบริหารจัดการ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านมิติด้านประสิทธิผล พบว่าผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดสามารถให้ข้อมูลได้
อย่างถูกต้องชัดเจน 2) มิติด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่าผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน 3) 
มิติด้านการบริหารจัดการภายใน พบว่าผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดสามารถเข้าร่วมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองได้ และมิติ
ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา พบว่าหัวหน้างานมีการสื่อสารข้อกำหนดการปฏิบัติงานไปยังผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.5 ปัญหาและอุปสรรคของการนำระบบบร ิหารคุณภาพ ISO9001:2015 พบว่า
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดมีความสับสนในการตีความข้อกำหนด ISO9001:2015 
 3. สรุปผลวิจัยจากแบบสอบถามชุดที่ 2 ผู้ใช้บริการห้องสมุด ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 
383 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดเป็นนักศึกษาปริญญาโท มีความถ่ีในการเข้าใช้ห้องสมุดทั้ง Onsite และ 
Online เข้าใช้ห้องสมุด 1-2 ครั ้ง/สัปดาห์ การเข้าใช้บริการห้องสมุดครั ้งสุดท้าย Onsite และ Online เดือน
กรกฎาคม-ตุลาคม 2563  
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 3.1 ความคิดเห็นผู ้ใช้บริการตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO9001:2015 ทั ้ง 7 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านบริบทองค์กร พบว่าคือ ห้องสมุดมีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการให้บริการ เช่น คอมพิวเตอร์, Wi-Fi, 
ปลั๊กไฟ, ที่นั่งอ่าน, จุดบริการน้ำดื่ม เป็นต้น 2) ด้านภาวะผู้นำ พบว่าห้องสมุดมีการให้บริการเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน  
3) ด้านการวางแผน พบว่าห้องสมุดมีการปรับเปลี่ยนบริการให้สอดคล้องกับสถานการณ์  4) ด้านการสนับสนุน 
พบว่าห้องสมุดมีพ้ืนที่น่ังอ่าน และห้องค้นคว้าส่วนบุคคลที่เพียงพอ  5) ด้านการดำเนินการ พบว่าบรรณารักษ์และ
เจ้าหน้าท่ีมีความใส่ใจให้บริการ 6) ด้านการประเมินสมรรถนะ พบว่าห้องสมุดมีการตรวจสอบเครื่องมือ และอุปกรณ์
ที่ใช้ภายในห้องสมุดให้พร้อมใช้งาน 7) ด้านการปรับปรุง คือห้องสมุดมีช่องทางการรับข้อร้องเรียนและมีการแก้ไข
ปัญหาอย่างทันท่วงที 

 3.2  ความพึงพอใจต่อการใช้บริการสำนักบรรณสารการพัฒนา ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
ทรัพยากรสารสนเทศ พบว่าห้องสมุดมีระบบการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศที่ง่าย และสะดวกต่อการเข้าถึง 2) ด้าน
บริการ พบว่าห้องสมุดมีบริการที่เป็นระบบและเป็นขั้นตอน 3) ด้านผู้ให้บริการ พบว่าบรรณารักษ์และเจ้าหน้าท่ี
ให้บริการด้วยความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ 4) ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่าห้องสมุดมีห้องน้ำท่ี
สะอาดถูกสุขอนามัย 
 ข้อเสนอแนะ  
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยงานรับรองมาตรฐาน 
สากลในการบริหารจัดการหน่วยงานภายในสถาบันที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 โดยมี
บทบาทและหน้าท่ีในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 

2) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
ประกันคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001:2015 ของห้องสมุดมหาวิทยาลัย เพ่ือยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ 
รวมถึงการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนก่อนและหลังการดำเนินงานตามระบบบริหาร
คุณภาพ รวมทั้งแบ่งปันประสบการณ์ให้กับห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ยังไม่ใช้ดำเนินการ เพื่อนำเป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจก่อนจะใช้งาน ร่วมมือจัดกิจกรรม และเผยแพร่ข้อมูลเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถจัดใน
รูปแบบต่าง ๆ 
 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบติ 

1) ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่เริ่มงานโดยการมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ การปฏิบัติงาน รับผลประโยชน์ และการประเมินผล ผู้บังคับบัญชาควรกระตุ้นให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมด้วยการใช้กระบวนการกลุ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพ การมีส่วนร่วมของ
บุคลากรถือเป็นหลักการสำคัญประการหน่ึงของระบบการบริหารคุณภาพ  

2) ผู้บริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้มีการจัดประชุม สัมมนา ศึกษาดงูาน 
ฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการให้ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 และเทคนิค
การให้บริการที่มีคุณภาพ เป็นการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดมีความต่ืนตัว 

3) สำนักบรรรสารการพัฒนา ต้องมีการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจและความ
ต้องการของผู้ใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ และทุกประเภทของผู้ใช้บริการ รวมถึงจัดทำระบบจัดการข้อร้องเรียนและ
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ข้อเสนอแนะ ผู ้ใช้บริการหลากหลายช่องทาง นำผลที่ได้มาปรับปรุงการปฏิบัติงาน ตามแนวคิดวงจรคุณภาพ 
Deming Cycle หรือ PDCA Cycle ลดช่องว่างความผิดพลาดในปฏิบัติ มุ่งเน้นสู่บริการที่มีคุณภาพย่ิงข้ึนไป 

4) สำนักบรรณสารการพัฒนา สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการความรู้เกี ่ยวกับระบบ
บริหารคุณภาพ ISO9001:2015 ให้เป็นระบบเพ่ือให้บุคลากรสามารถค้นหาและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายและ
รวดเร็ว ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบเอกสารดิจิทัล  

5) สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ผ่าน
การรับรองคุณภาพงานตามมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 ให้มีส่วนช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน 
เช่น ด้านการจัดการความรู้ แบ่งปันความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ทำงานในเชิงลึก ระหว่างหน่วยงานภายในของ
สถาบัน ด้านทรัพยากรบุคคล ระบบพี่เลี้ยง การยืมตัวบุคลากรมาช่วยงาน ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่าย และลดระยะเวลา 

3. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (Knowledge Management) กรณีศึกษา
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ได้รับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001:2015 เพื ่อค้นหาเครื ่องมือมา 
สนับสนุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
  2) ควรศึกษาการพัฒนานวัตกรรมโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
เอกสาร ISO9001:2015 ของห้องสมุดมหาวิทยาลัย เพ่ือลดปัญหาในการปฏิบัติงาน และช่วยอำนวยความสะดวกให้
งานเกิดประสิทธิภาพ ได้แก่ งานการจัดเก็บเอกสาร การทำแบบฟอร์ม ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การติดตามงาน เป็นต้น 
  3) ควรศึกษาเปรียบเทียบระบบประกันคุณภาพของห้องสมุดมหาวิทยาลัย ที่ใช้ระบบอื่น ๆ  
เช่น EdPEx, TQA ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือนำจุดเด่นไปสู่การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 การนำไปใช้ประโยชน์ 

1. ห้องสมุดมหาวิทยาลัย สามารถนำแนวทางการจัดทำและดำเนินการประกันคุณภาพตาม
ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 ไปใช้งานได้ 

2. ผลการวิจัยเป็นกรณีศึกษาให้กับห้องสมุดมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนนำระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 มาใช้งาน 

3. สำนักบรรณสารการพัฒนา ทราบถึงข้ันตอนและแนวทางไปสู่ระบบบริหารคุณภาพ  
4. สำนักบรรณสารการพัฒนา ทราบความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือใช้ในการพัฒนา

บริการที่เป็นเลิศย่ิงข้ึน 
5. สำนักบรรณสารการพัฒนา ได้พัฒนากระบวนการทำงานให้สอดรับกับระบบบริหาร

คุณภาพ ISO9001:2015 ก่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรม และลดความซ้ำซ้อนการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 



13 
 

รายการอ้างอิง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สำนักงานวิทยทรัพยากร.  (2563).  ความพึงพอใจของผู้รับบริการของสำนักงานวิทย

ทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. จาก https://www.car.chula. ac.th/upload/2563.pdf 
นภดล ร่มโพธ์ิ.  (2553).  การวัดผลองค์กรแบบสมดุล. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
นฤมล กิจไพศาลรัตนา.  (2550).  การประยุกต์ใช้การวัดผลเชิงดุลยภาพ (Balanced scorecard) ในการบริหาร

จัดการงานห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รายงานการวิจัย).  กรุงเทพฯ:  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

น้ำทิพย์ วิภาวิน.  (2550).  การบริหารห้องสมุดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: เอสอาร์พริ้นต้ิงแมสโปรดักส์. 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 . 

ราชกิจจานุเบกษา 116(74), หน้า 1-28. 
พิชชา บัวแย้ม. (2547).  กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์ชุมชนด้านกายภาพโดยใช้เทคนิคการ

ประเมินชุมชนอย่างรวดเร็วในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยมือ: กรณีศึกษาตำบลท่าช้าง กิ่งอำเภอสว่าง
วีรวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี. (วิทยานิพนธ์ปริญญาพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต),  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์. 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง, สำนักหอสมุดกลาง.  (2563).  การบริหารงานระบบคุณภาพ ISO 9001 ความเป็นมา. จาก 
https://www.lib.ac.th/about/iso-index.php 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สำนักบรรณสารการพัฒนา.  (2563).  รายงานการสำรวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการห้องสมุด NIDA สำนักบรรรสารการ
พัฒนา สถาบันบ ัณฑิตพัฒนบร ิหารศาสตร ์ ป ีการศ ึกษา 2563 . จาก http://library.nida.ac.th 
/2015/files/satisfaction2563.pdf 

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.  (2561).  การจัดการระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015. จาก 
http://pr.tisi.go.th/การจัดการระบบบริหารคุณภาพ-iso-90012015 

สุวิมล ธนะผลเลิศ.  (2551).  การจัดระบบบริหารคุณภาพ.  กรุงเทพฯ:  ศูนย์บรรสารสนเทศทางการศึกษา คณะ 
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 


