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บทคัดยอ 

           การเรียนรูในโลกปจจุบันไมจํากัดเพียงการเรียนรูผานสือ่สิ่งพิมพหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส เนื่องจาก

เทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่เขามามีบทบาทตอการดํารงชีวิตของเรา ก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอ

การเรียนรู ดวยเหตุนี้เอง หอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจึงพัฒนาบริการหองสมุดสรรพสิ่ง (Library of 

Things) คือ หองสมุดที่ใหบริการวัสดุและอุปกรณท่ีนอกเหนือจากหนังสือ วารสาร หรือสื่อโสตทัศน เพื่อเปน

เครื่องมือชวยสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย เพ่ือตอบโจทยการเรียนรูอยางไรขีดจํากัด ที่ไมไดผานสื่อ

ประเภทสิ่งพิมพเพียงอยางเดียว แตเกิดจากการลงมือปฏิบัติจริงดวยเชนกัน 

 หอสมุดฯ จึงเปลี่ยนบทบาทจากในอดีตที่เปนเพียงสถานท่ีใหบริการยืมหนังสือและพ้ืนท่ีอาน  

มาเปนพื้นท่ีเพ่ือการเรียนรู (Learning space) ที่ใหบริการยืมสรรพสิ่ง (Things) เชน คอมพิวเตอรพกพา แท็บเล็ต 

กลองบันทึกภาพเคลื่อนไหว อุปกรณเสริมการใชงานคอมพิวเตอร ปลั๊กไฟ สายชารจ เปนตน เพ่ือตอบสนองความ

ตองการและสงเสริมประสิทธภิาพการเรียนรูไรขีดจํากัด พรอมกับสงเสริมภาพลักษณการบริการหองสมุดยุคใหม  

 

คําสําคัญ: หองสมุดสรรพสิ่ง, บริการหองสมุด, การเรียนรูไรขีดจํากัด 

 

ABSTRACT  

 Learning today is not limited to print and electronic media vehicles. As technology 

plays an ever-increasing role in daily life, new factors affect education. To meet these innovations, 

the Thammasat University Library developed a Library of Things ( LoT)  to provides materials and 

equipment beyond traditional resources.  Providing research and teaching support, LoT results in 

learning without limitations that surpasses print media to extend to actual practice. The library has 

changed its time- honored role as a place for borrowing and reading books to become a learning 

space providing services for borrowing portable computers, tablets, cameras and computer 

accessories, power outlets, and charging cables to meet user needs and promote limitless learning 

efficiency while promoting the image of library services for a new era. 
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บทนํา 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปจจุบันเปนสังคมแหงการเรียนรูและขอมูลขาวสาร ที่ทุกคน

สามารถแสวงหาและเรียนรูไดโดยไมมีขอบเขตจํากัด ทําใหสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนใหทันตอ

สถานการณเพ่ือใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ความสําคัญของสถาบันอุดมศึกษาใน

ฐานะเปนคลังปญญาของประเทศจึงมีบทบาทหนาที่ตองเตรยีมคนใหมีความพรอมรับตอการเปลีย่นแปลงของสังคมที่

เกิดขึ้นในปจจุบันและอนาคตเพ่ือการพัฒนาประเทศอยางมีประสิทธภิาพ 

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ 12 ป พ.ศ. 2560-2564 มีความมุงหมายท่ีจะ

พัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะ GREATS หมายถึง การมี G-Global Mindset ทันโลกทันสังคม R-Responsibility 

สํานึกรับผิดชอบอยางยั่ งยืน E-Eloquence สื่อสารอยางสรางสรรคทรงพลัง A-Aesthetic appreciation  

มีสุนทรียะในหัวใจ T-Team leader เปนผูนําทํางานเปนทีม S-Spirit of Thammasat มีจิตวิญญาณธรรมศาสตร  

มีทักษะการเปนผูประกอบการ (Entrepreneur) และมีทักษะ 3 ภาษา ดวยกระบวนการเรียนรูตามแนวทาง Active 

Learning ซึ่งเปนการเรียนรูเกิดที่นอกหองเรียน และไมไดผานสื่อประเภทสิ่งพิมพเพียงอยางเดียว แตเกิดจากการ 

ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งคุณลักษณะ GREATS นี้เปนคุณลักษณะสําคัญของการเรียนรูที่จําเปนตอการดํารงชีวิต 

ในศตวรรษที่ 21 ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  

ใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง มีความสามารถในการแสวงหาและใชสารสนเทศเพ่ือแกไขปญหา 

ทั้งในระดับปจเจกและระดับสังคม (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2561) 

 หอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนหนวยงานใหบริการทรัพยากรสารสนเทศทั้ง  

สิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส วัสดุอุปกรณ ฯลฯ แกนักศึกษา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษา คนควาวิจัย 

จึงตระหนักในความสําคัญของรูปแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาโดยเฉพาะดานทรัพยากรสารสนเทศ วัสดุและ

อุปกรณเสริมการเรียนรูในฐานะเครื่องมือที่จะนําไปสูการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง จึงไดปรับเปลี่ยน

บทบาทไปจากเดิมท่ีเคยใหบริการเฉพาะทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ งานวิจัย วารสาร โสตทัศนวัสด ุ

และอ่ืน ๆ ไปสูการเปนหองสมุดสรรพสิ่ง (Library of Things) กลาวคือ หองสมุดที่ ใหบริการทรัพยากร  

ที่นอกเหนือจากหนังสือ วารสาร ฐานขอมูล หรือสื่อโสตทัศน เพ่ือเปนเครื่องมือที่สนับสนุนการเรียนการสอน  

และการวิจัยของประชาคมธรรมศาสตร สรรพสิ่ง (Things) ท่ีใหบริการ ไดแก คอมพิวเตอรพกพา แท็บเล็ต  

กลองบันทึกภาพเคลื่อนไหว หูฟง แปนพิมพ กลองเว็บแคม ปลั๊กไฟ สายชารจ เปนตน เพื่อเสริมการเรียนรูและ

มุงหวังใหผูรับบริการไดเรียนรูทักษะใหม ๆ ผานสรรพสิ่ง (Things) ที่หองสมุดจัดหา และสรางระบบที่เอ้ือกับ

ผูรับบริการซึ่งสอดคลองกับแนวคดิเรื่องเศรษฐกิจแบงปน (Sharing economy) ชวยผูรับบริการในการลดคาใชจาย

ในการซื้อสิ่งของที่นาน ๆ ใช หรือสิ่งของนั้นมีราคาแพงจนไมสามารถซื้อไดอีกดวย 

  

วัตถุประสงค 

 เพื่อพัฒนานวัตกรรมบริการสรรพสิ่ง (Things) ท่ีชวยสนับสนุนการเรียน การสอนและการวิจัย 

ของผูใชบริการที่ตอบสนองความตองการและสรางประสบการณตรงในการใชสรรพสิ่ง (Things)  

 



ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 

 1. ศึกษาความตองการ 

 เริ่มจากการศึกษาความตองการในดานตาง ๆ ของผูใชบริการ เพื่อนํามาวิเคราะหและดําเนินการ

จัดหาใหตรงตามความตองการมากที่สุด โดยหอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเลือกใชวิธีการสอบถามผานการ

ทําแบบสอบถามผาน Survey Monkey ดําเนินการระหวางวนัที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2563 
 

 
 

ภาพที่ 1. ประชาสัมพันธ “แบบสาํรวจความตองการใชอุปกรณเพ่ือสนับสนุนการเรยีนออนไลน 

ในบริการ Library of things” ผาน Survey Monkey 

 

 2. ออกแบบและพัฒนาบริการ 

 2.1 กําหนดประเภทวัสดุและอุปกรณตามหมวดหมู  3 ประเภท ไดแก  (1) เครื่องมือ

อิเล็กทรอนิกส เชน คอมพิวเตอรพกพา แท็บเล็ต กลอง DJI Pocket2 กลอง GoPro9 ไมกันสั่น (Stabilizer)      

ไมคไรสาย (Wireless microphone) เครื่องวัดระยะดวยเลเซอร (Laser measure) เปนตน (2) อุปกรณเสริม 

การใชงานคอมพิวเตอร เชน เมาสไรสาย (Wireless Mouse) หูฟงไรสาย (Wireless Headset) แปนพิมพไรสาย 

(Wireless Keyboard) เปนตน (3) วัสดุอุปกรณอ่ืน เชน ที่ตั้งอานหนังสือ (Book Stand) บริการดูหนังออนไลน

เน็ตฟลิกซ (NETFLIX) บอรดเกม (Board Game) ปลั๊กพวงสายไฟ (Power Strip) เปนตน ทั้งนี้ ประเภทอุปกรณ 

มีความสัมพันธกับคาปรับกรณียืมเกินกําหนด   

 2.2 กําหนดผูมสีิทธิยืมวัสดุและอุปกรณ จํานวนและระยะเวลายืม 

 2.3 กําหนดอัตราคาปรับและการชดใชกรณีชํารุดหรือสูญหาย 

 2.4 กําหนดวิธีการยืมวัสดุและอุปกรณในรูปแบบเดียวกับการยืมทรัพยากรสารสนเทศประเภท

สิ่งพิมพ โดยการวิเคราะหหมวดหมูและทํารายการในระบบหองสมุดอัตโนมัติ KOHA เพ่ือรวบรวมบริการยืม

ทรัพยากรใหอยูในจุดเดียว (One stop service) เปนการอํานวยความสะดวกใหผูใชบริการ โดยไมตองเรียนรูระบบ

ใหมใหเกิดความยุงยาก 

 

 



 3. ประชาสัมพันธบริการ 

 หลังจากดําเนินการตามขั้นตอนเ พ่ือใหวัสดุและอุปกรณพรอมบริการแลว หองสมุด 

ไดจัดทําคูมือรายชื่ออุปกรณที่มีใหบริการตาง ๆ และประชาสัมพันธใหผูใชทราบถึงบริการ Library of Things  

โดยมีการจัดทําสื่อพรอมนําเสนอรายละเอียดและวิธีใชบริการใหแกผูใชทราบผานชองทางออนไลนตาง ๆ ไดแก 

Facebook, E-Mail, Twitter และ Instagram  
 

 
 

ภาพที่ 2. โปสเตอรประชาสัมพันธผานชองทางออนไลนตาง ๆ 

 

 4. วิธีการใชบริการ  

 นั กศึ กษา  อาจารย และบุ คลากรแจ งความประสงค ยื มอุ ปกรณ  Library of things  

ตามจุดบริการของหองสมุดสาขา โดยแสดงบัตรนักศึกษาหรือบัตรประจําตัวพนักงานมหาวิทยาลัยตอเจาหนาที่  

กรณีท่ีไมไดนําบัตรดังกลาวมา สามารถแสดง Virtual Card ที่อยูบนแอปพลิเคชัน TULIB ตอเจาหนาที่ได 

 

 5. การใหบริการ  

 ระเบียบการยืมทรัพยากรฯ ของหองสมุดฯ ไดระบุประเภทและระยะเวลาการยืมอุปกรณสาํหรบั

สมาชิกหองสมุด แตเนื่องจากในชวงภาคการศึกษาที่ 1/2564 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรประกาศจัดการเรียนการ

สอนในรูปแบบออนไลน เพื่อสนองตอบมาตรการควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

หอสมุดฯ จึงขยายระยะเวลาการยืมอุปกรณ Library of things จากระยะเวลาใหยืมปกติ 1 วัน เปน 1 ภาค

การศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับความตองการยืมอุปกรณระยะยาวสําหรับการเรียนการสอนออนไลนตลอดภาค

การศึกษา และดวยจํานวนอุปกรณที่มีจํากัด หองสมุดจึงรวมกับกองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใน

การพิจารณารายชื่อนักศึกษาผูขาดแคลนทั้งอุปกรณการเรยีนออนไลนและทุนทรัพยเปนผูไดรับสทิธยิืมอุปกรณ  โดย

มีรายละเอียดการใหบริการ ดังนี ้

 5.1 เจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบสิทธิของผูยืมในระบบหองสมุดอัตโนมัต ิKOHA 

 5.2 เจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบความพรอมใชงานของอุปกรณ 



 5.3 เจาหนาที่ดําเนินการยืมอุปกรณและแจงวนักําหนดคืนแกผูรับบริการ 

 5.4 กอนรับคืนอุปกรณจากผูยืม เจาหนาที่จะดําเนินการตรวจสอบสภาพความพรอมใชงานของ

อุปกรณ หากพบความเสียหายใหดําเนินการตามระเบียบ และเนื่องจากการใหบริการนี้ สวนหนึ่งอยูในชวงการแพร

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดังนั้นหอสมุดฯ จึงกําหนดแนวทางในการรักษาความสะอาด

อุปกรณดวยการเช็ดน้ํายาฆาเช้ือกอนสงตออุปกรณใหผูยืมคนอ่ืนทุกครั้ง 

 

 6. การประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ 

 หลังจากใหบริการมาระยะเวลาหนึ่งแลว หอสมุดฯ จะดําเนินการประเมินความพึงพอใจ 

ของผูใชบริการ เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการวิเคราะหและจัดหาอุปกรณเพ่ิมเติมสําหรับการบริการใน

ปการศึกษาถัดไป เพ่ือใหเกิดประโยชนและตอบโจทยความตองการวัสดุและอุปกรณท่ีตอบสนองการเรียนการสอน

และการวิจัยอยางมีประสิทธภิาพ 

 

ผลการดําเนินการ อภิปรายผล  

 จากการศึกษาความตองการวัสดุและอุปกรณของผู ใชบริการจํานวน 300 คน ผูตอบ

แบบสอบถามจํานวนเกินครึ่งมีความตองการแท็บเล็ตและคอมพิวเตอรพกพาเพ่ือนํามาใชประกอบการเรียน 

นอกจากนี้ยังมีความตองการอุปกรณ Google Chromecast โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนําไปใชในการสงและควบคุม

เนื้อหาประเภทวิดีโอจากอุปกรณคอมพิวเตอรขนาดเล็ก เชน โทรศัพท แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอรพกพาไปยัง

อุปกรณที่มีจอภาพขนาดใหญ ไดแก เครื่องโทรทัศนที่หองสมุดติดตั้งไวในหองศึกษาคนควาแบบกลุม (Study room) 

นอกจากนี้ ผูใชยังเสนอใหหองสมุดจัดหาที่ตั้งอานหนังสือ ปลั๊กไฟ และสายชารจประเภทตาง ๆ ดวย หลังจากท่ี

หอสมุดฯ ทราบความตองการของผูใชแลว จึงดําเนินการจัดซื้ออุปกรณตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางฯ  

พรอมกับการกําหนดนโยบายและระเบียบการใหบริการอุปกรณประเภทตาง ๆ  

 การใหบริการ Library of things ตั้งแต 1 ตุลาคม 2563 ถึง 1 ตุลาคม 2564 พบวามีผูใชบริการ 

จํานวน 27,217 คน และจํานวนการยืม 35,839 ครั้ง โดยสวนใหญเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สดุ รองลงมา

เปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย และบุคลากร ตามลําดับ หากพิจารณาตามคณะที่สังกัด พบวาเปน

ผูใชบริการจากคณะศิลปศาสตรมากที่สุด จํานวน 6,196 ครั้ง รองลงเปนคณะนิติศาสตร จํานวน 5,341 ครั้ง คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 4,199 ครั้ง คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จํานวน 3,363 ครั้ง และคณะ

รัฐศาสตร จํานวน 2,631 ครั้งตามลําดับ โดยอุปกรณที่ถูกยืมมากที่สุดคือ ปลั๊กพวงสายไฟ (Power Strip) จํานวน 

11,363 ครั้ง รองลงมาคือ คอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook) จํานวน 5,585 ครั้ง แท็บเล็ต (iPad) จํานวน 3,991 

ครั้ง ปากกาสไตลัส (Apple pencil) จํานวน 3,011 ครั้ง และหูฟง (Headset) จํานวน 2,591 ครั้ง ตามลําดับ 

 บริการ Library of things ที่ ไดรับความนิยมในชวงของการเรียนการสอนออนไลนคือ  

บริการดูหนังออนไลนเน็ตฟลิกซ (NETFLIX) ซึ่งไดการตอบรับและคําชมจากผูใชบริการเปนจํานวนมาก จากสถิต ิ

การใชบริการจากผูใชจํานวน 418 คน พบวา วัตถุประสงคในการใชบริการท่ีมากท่ีสุดคือ เพื่อความบันเทิง จํานวน  

321 คน รองลงมาคือ เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ จํานวน 70 คน และเพื่อการเรียนการสอน จํานวน 35 คน 

ตามลําดับ     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3. จํานวนคณะที่ใชบริการ (ครั้ง) 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 4. จํานวนครั้งท่ีอุปกรณถูกยืม (ครั้ง) 

 

 หลังจากใหบริการมาระยะเวลาหนึ่งแลว หอสมุดฯ มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ 

โดยจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ Library of Things ในรูปแบบออนไลนผาน Survey 

Monkey มีผูตอบแบบประเมินจํานวน 222 คน ผูใชบริการมีความพึงพอใจในวัสดุอุปกรณตรงความตองการอยูใน

ระดับพึงพอใจมาก คาเฉลี่ย 4.30 คิดเปนรอยละ 86 ความพึงพอใจในความสะดวกในการรับบริการอยูในระดับพึง

พอใจมาก คาเฉลี่ย 4.39 คิดเปนรอยละ 87.8 ความพึงพอใจในความรวดเร็วในการรับบริการอยูในระดับพึงพอใจ

มาก คาเฉลี่ย 4.50 คิดเปนรอยละ 90 และความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก คาเฉลี่ย 4.45 คิดเปน

รอยละ 89 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 5. แบบประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ Library of Things 

 

 การใหบริการ Library of things ทําใหหอสมุดฯ เห็นถึงแนวโนมผูใชบริการที่เขามาใชบริการที่

หอสมุดฯ วามีความสอดคลองกับการเรียนการสอนในปจจุบันที่มีการนําเทคโนโลยีตาง ๆ มาปรับใชเพ่ืออํานวย 

ความสะดวกใหทั้งกับผูสอนและผูเรียนเอง หอสมุดฯ จึงพยายามพัฒนาบริการหรือนวัตกรรมใหม ๆ มาสนับสนุน

ผูใชบริการทุกกลุมทั้งทางตรงและทางออม โดยจากการใหบริการ Library of things สถิติในการยืมอุปกรณท่ีมี

ใหบริการมากที่สุด ไดแก  

 1. ปลั๊กพวงสายไฟ (Power Strip) โดยรูปแบบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเปลี่ยนไป  

วัสดุและอุปกรณ (Library of Things) ที่จะชวยใหนักศึกษาเขาถึงขอมูลขาวสารและความรู หรือสื่อสังคมออนไลน

ตาง ๆ จะผานโทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอรพกพา ซึ่งเปนอุปกรณท่ีนักศึกษาใชงานในชีวิตประจําวัน  

เปนเครื่องมือที่ชวยสนับสนุนการเรียนการคนควาหาขอมูลตาง ๆ ของนักศึกษาใหเปนไปไดอยางราบรื่น  

แตถาอุปกรณเหลานั้น ไมพรอมใชงานเนื่องจากแบตเตอรี่หมดก็อาจจะทําการเรียนรูเกิดสะดุดได ดังนั้น ปลั๊กไฟ 

จึงเปนอุปกรณที่ผูใชบริการยืมมากที่สุด และจากผลการใชงานนี้ หองสมุดไดเพ่ิมจุดบริการปลั๊กไฟใหครอบคลุมพ้ืนที่

นั่งอานใหมากข้ึน ดังนี้ หอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ จํานวน 86 จุด หอสมุดปรีดี พนมยงค จํานวน 25 จุด หองสมุด 

นงเยาว ชัยเสรี จํานวน 61 จุด   

 2. คอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook) เปนอุปกรณท่ีมีสถิติการยืมมากรองลงมาจากปลั๊กพวง

สายไฟ เปนผลมาจากการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน ทําใหการทํางานในรูปแบบเดิม คือการพิมพออกมาเปน

เอกสารเพ่ือสงงานใหอาจารยผูสอนหมดไป กลายมาเปนการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนแทน คอมพิวเตอร

แบบพกพาจึงกลายเปนอุปกรณท่ีนักศึกษายืมไปใช เนื่องจากฟงกชันการใชงานที่สะดวกและเหมาะสมกับการเรียน

การสอนมากกวาการใชอุปกรณอื่น ๆ   

 3. แท็บเล็ต (iPad) และปากกาสไตลัส (Apple pencil) เปนอุปกรณที่มีสถิติการยืมมาก

รองลงมาจากคอมพิวเตอรแบบพกพา เนื่องจากมีความสะดวกในการใชงาน มีขนาดเล็ก น้ําหนักเบา เหมาะกับการ

อานไฟลงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส อีกท้ังยังสามารถแกไข ขีดเขียน การจดบันทึก การเนนขอความไดตาม

ตองการ สามารแบงปนไฟลงานหรือสงเมลใหอาจารยผูสอนไดทันที ซึ่งสะดวกมากในการเรียนในรูปแบบออนไลน 



 4. หูฟง (Headset) เปนอุปกรณที่มีสถิติการยืมมากรองลงมาจากไอแพค และปากกาสไตลัส 

เนื่องจากเปนอุปกรณท่ีมีความจําเปนในการเรียนออนไลน ประชุมหรือคุยงาน ที่หากเกิดข้ึนในพื้นที่สาธารณะ  

การเปดลําโพงจะเปนการรบกวนบุคคลอื่น นอกจากนั้น การใชหูฟงแบบมีไมโครโฟนในตัวจากบริการ Library of 

Things สามารถตัดเสียงรบกวนจากขางนอกไดดวย ซึ่งทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธภิาพมากขึ้น 

 5. บริการดูหนังออนไลนเน็ตฟลิกซ (NETFLIX) เปนบริการที่มีความถ่ีในการใชบริการในชวงท่ีมี

การเรียนการสอนออนไลนมากท่ีสุด เนื่องจากชวยผอนคลายความเครียดจากการเรียน หรือเพ่ือวัตถุประสงคอื่น  

เชน เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ เพื่อการเรียนการสอน โดยผูใชสงคําขอผานเว็บหอสมุด เจาหนาท่ี 

จะดําเนินการเช่ือมตอไปยังเครื่องผูใชบริการผานโปรแกรม AnyDesk ซึ่งเปนโปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร

ระยะไกลเพ่ือเขาสูระบบใหผูใช เปนการอํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษา อาจารยและบุคลากร ตามวิสัยทัศนของ

หอสมุดในการสงเสริมการเรียนรูและการวิจัยทุกที่ ทุกเวลา 

 จากการใหบริการสรรพสิ่ง นอกจากจะตอบสนองความตองการของผูใชบริการแลว หอสมุดฯ  

ยังไดเปนสวนหนึ่งในการขยายโอกาสการเขาถึงทางการศึกษาและการเรียนรู ใหกับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย

โดยการจัดหาอุปกรณสนับสนุนการเรียนมาใหบริการ ซึ่งการใหบริการนี้จะเปนประโยชนอยางแทจริง  

หากผูใชบริการนําสรรพสิ่งไปใชเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรู   

 ในสวนของผลการประเมินความพึงพอใจการรับบริการ Library of Things นักศึกษามีความพึง

พอใจในความรวดเร็วในการใหบริการอยูในระดับพึงพอใจมาก คาเฉลี่ย 4.50 คิดเปนรอยละ 90 อาจเนื่องจาก

ขั้นตอนในการติดตอเพ่ือขอใชบริการไมยุงยากซับซอน ความพึงพอใจในวัสดุอุปกรณตรงความตองการอยูในระดับ

พึงพอใจมาก คาเฉลี่ย 4.30 คิดเปนรอยละ 86 อาจเนื่องมาจากอุปกรณท่ีมีใหบริการบางชนิดยังไมตอบสนองการ

เรียนการสอนของผูใชบริการ ซึ่งหองสมุดไดนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะมาปรับปรุงบริการใหดียิ่งข้ึนในปถัด ๆ ไป 

  

สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน                        

สรุปผล  

 หอสมุดฯ จัดหาวัสดุและอุปกรณที่จะชวยสนับสนุนการเรียนการสอนใหตอบสนองการเรียนรูใน

ลักษณะ Active Learning เพื่อท่ีผูใชจะไดรับประสบการณตรงจากการใชงานอุปกรณตาง ๆ อีกทั้งยังเปนการ

สงเสริมภาพลักษณของหอสมุดฯ จากเดิมท่ีใหบริการเพียงแคหนังสือและพื้นที่นั่งอาน มาเปนหอสมุดฯ ยุคใหมที่มี

ทรัพยากรหลากหลาย รวมถึงมีการนํานวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม ๆ มาใหบริการไดอยางตรงความตองการของ

ผูใช ทําใหไดรับคําชมจากผูใชบริการ และบุคคลทั่วไปผานชองทางสื่อสังคมออนไลนตาง ๆ และหองสมุดนําขอมูล

ปอนกลับ (Feedback) จากผูใชบรกิารมาวิเคราะหเพ่ือที่จะนําไปปรับปรุงบริการใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6. คําชื่นชมบางสวนของบริการ Library of things ทางชองทางโซเชี่ยลตาง ๆ 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. อุปกรณบางประเภทท่ีมีราคาคอนขางสูง และวิธีการใชงานคอนขางซับซอน ควรตองม ี

การฝกอบรมเจาหนาที่ผูใหบริการมีความรูความเขาใจในการใชงานอุปกรณนั้น ๆ เพ่ือที่จะแนะนํา ตอบคําถาม และ

แกไขปญหาที่อาจเกิดข้ึนในระหวางใชงานใหกับผูใชบริการได 

 2. อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่มีราคาสูง เชน แท็บเล็ต ( iPad), คอมพิวเตอรแบบพกพา 

(Notebook) กลองบันทึกภาพเคลื่อนไหว เปนตน ควรตองมีการทําประกันความคุมครองดานความเสียหายจากการ

ใชงานหรืออุบัติเหตุ เพ่ือลดภาระคาใชจายหากเกิดความเสียหายจนตองซอมแซม 

  

 การนําไปใชประโยชน  

 1. ใชเปนแนวทางการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศอ่ืน ๆ นอกเหนือจากหนังสือ 

 2. เปนบริการที่ชวยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของอาจารย นักศึกษา และบุคลากร  

ที่สอดคลองกับสถานการณในปจจุบันที่มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน 

 3. ผูปฏิบัติงานทราบแนวโนมความตองการใชบริการวัสดุอุปกรณของผูใชบริการ เพื่อใชเปน

แนวทางปรับปรุงการใหบริการวสัดุอุปกรณใหเพียงพอกับความตองการ และตอบโจทยกับผูใชทุกกลุม 

 4. เปนการเพิ่มทักษะในการใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ทั้งผูใหบริการและผูใชบริการ 
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