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บทคัดยอ  

           การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการและความรวมมือระหวางหองสมุดทางการ

พยาบาลในประเทศไทย พัฒนาเครือขายหองสมุดทางการพยาบาลแหงประเทศไทยโดยใช LINE Application และ

พัฒนาเว็บไซตขอมูลหลักฐานเชิงประจักษทางการพยาบาลในลักษณะ Open Access เปนการวิจัยเชิงพรรณนา ใช

แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากหัวหนาหองสมุดของสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลของรัฐท้ังหมดจํานวน 

40 คน ผลการวิจัยพบวา ไดรับแบบสอบถามคืนจํานวน 36 ชุด (รอยละ 90.00) หัวหนาหองสมุดจํานวน 31 แหง 

(รอยละ 77.50) เขารวมกลุมเครือขายหองสมุดทางการพยาบาลแหงประเทศไทย รูปแบบของกิจกรรมความรวมมือ

ทีห่ัวหนาหองสมุดสวนใหญตองการมากที่สุด รอยละ 91.67 คือ การพัฒนาฐานขอมูลที่ใหบริการออนไลนในลกัษณะ 

Open Access หัวขอท่ีตองการใหปรากฎในฐานขอมูลมากที่สุด รอยละ 88.89 คือ ขอมูลสิ่งพิมพและฐานขอมูล

อิเล็กทรอนิกสท้ังที่หองสมุดแตละแหงจัดซื้อและแบบ Open Access กิจกรรมความรวมมือระหวางหองสมุด

ประกอบดวย การแบงปนขอมูลสิ่งพิมพและฐานขอมูล และการพัฒนาเว็บไซต Thailand Nursing Research & 

Educational Resources Gateway ผลการวิจัยพบวา หัวหนาหองสมุดมีคะแนนการรับรูระดับความรวมมือ

ระหวางหองสมุดชวงกอนและหลังดําเนินกิจกรรมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) 

 

คําสําคัญ: การพัฒนาเวบ็ไซต, ความรวมมือระหวางหองสมุด, เครือขายหองสมุดทางการพยาบาลแหงประเทศไทย  

 

ABSTRACT  

 This research aims for studying the needs and collaboration among nursing 

libraries in Thailand, developing Thailand nursing library network using LINE Application and 

developing an open-access nursing evidence-based website. It was a descriptive research. Use the 

questionnaire as a tool to collect data from the 40 chief librarians of the state nursing educational 

institutes. The 36 surveys (90.00%) were thus returned and 31 chief librarians (77.50%) joined the 

Thailand Nursing Library Network LINE group. The results of this survey found that the collaborative 



activities that 91.67 % of chief librarians preferred developing the open access database. The topic 

that needs to appear in the open access database ( 88. 89 % )  were printed materials, electronic 

databases purchased by libraries and open access format. Collaborative activities between libraries 

include:  sharing the list of printed materials and electronic databases and developed Thailand 

Nursing Research & Educational Resources Gateway website.  The results showed that the library 

collaborative activities perception of chief librarians scored before and after conducting 

collaborative activities, statistically significantly different (p < 0.05). 

 

Keyword: library collaboration, Thailand nursing library network, website development          

                 

บทนํา  
 ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันมีผลตอการการดําเนินงานของหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษาที่มีหนาท่ีสําคัญในการจัดหาวัสดุสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ เพ่ือใหสอดคลองกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดหาวารสารภาษาตางประเทศและฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ซึ่ง

จะมีราคาคาบอกรับสูงข้ึนทุกป (ชุมภู เมืองคลี่, 2554, น. 118-119) ทําใหการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของ

หองสมุดเพื่อใหบริการไดอยางครบถวนตามความตองการของผูใชบริการเปนไปไดยาก หองสมุดทางการพยาบาล

สวนใหญมักประสบปญหาไดรับงบประมาณจํากัด จากปญหาดังกลาวทําใหผูวิจัยเกิดแรงบันดาลใจในการริเริ่มสราง

เครือขายความรวมมือระหวางหองสมุด เพราะการที่หองสมุดมารวมตัวกันเปนเครือขาย จะสามารถชวยกันพัฒนา

งานบริการหองสมุดของแตละสถาบันใหมีประสิทธิภาพทัดเทียมกัน และเปนการผนึกกําลังในการตอรองกับบริษัท

ตางชาติซึ่งจะทําใหประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศหองสมุด (กนกกร กมลเพ็ชร และ วรีฉัตร 

สุปญโญ, 2563, น. 87) 

 ผูวิจัยซึ่งทํางานในตําแหนงหัวหนางานหองสมุดคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ได

พัฒนาเว็บไซต Evidence-Based Nursing Practice & Research Support Website และนําเสนอผลงานในการ

ประชุมวิชาการระดับชาต ิPULINET 2021 ใน พ.ศ. 2563 ซึ่งกรรมการท่ีพิจารณาผลงานมีขอเสนอแนะใหพัฒนาตอ

ยอดเว็บไซตดังกลาวเพื่อใหอาจารย นักศึกษา พยาบาลวิชาชีพสามารถใชประโยชนรวมกันไดในระดบัประเทศ การ

พัฒนาตอยอดเว็บไซตดังกลาว จําเปนตองมีความรวมมือระหวางหองสมุดทางการพยาบาลในประเทศไทย ในชวง

เวลาที่ผานมาหองสมุดทางการพยาบาลในประเทศไทยแตละแหงตางดําเนินงานโดยไมมีความรวมมือระหวาง

หองสมุดอยางเปนรูปธรรม ผูวจิัยจึงทําวิจัยเรื่องนีเ้พ่ือศึกษาและพัฒนาความรวมมอืระหวางหองสมุดดานงานเทคนิค  

งานบริการและสงเสริมการเรียนรูของบุคลากรหองสมุด โดยใช LINE Application เชิญหัวหนาหองสมุดทางการ

พยาบาลทุกแหงท่ีสังกัดสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลของรัฐและสภาการพยาบาลใหการรับรองสถาบัน พ.ศ. 

2564 จํานวน 40 แหง เขารวมการวิจัยและทํากิจกรรมความรวมมือระหวางหองสมุดทางการพยาบาลในประเทศ

ไทย รวมทั้งพัฒนาเว็บไซตรวมขอมูลหลักฐานเชิงประจักษทางการพยาบาลแบบ Open Access เพ่ือใหอาจารย 

นักศึกษา และพยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศสามารถเขาถึงฐานขอมูลทางวิชาการที่มีคุณภาพประกอบการเรียนการ

สอนและการทําวิจัย รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลไดในทุกสถานที่และทุกเวลาไดอยางเสรี ซึ่งจะเปน

ประโยชนมากตอการปฏิบัติการพยาบาลสงเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูปวยในประเทศไทยใหดียิ่งข้ึน 



นอกจากนี้จากผลของการพัฒนาเครือขายหองสมุดทางการพยาบาลแหงประเทศไทยจะทําใหเกิดความรวมมือในการ

ใชทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดรวมกันและมีความรวมมือในการจัดซื้อวารสารภาษาตางประเทศและฐานขอมูล

อิเล็กทรอนิกสในรูปแบบ Consortium ซึ่งจะทําใหประหยัดงบประมาณไดจํานวนมหาศาล 

 

วัตถุประสงค  

 1. ศึกษาความตองการและความรวมมือระหวางหองสมุดทางการพยาบาลในประเทศไทย  

 2. พัฒนาเครือขายหองสมุดทางการพยาบาลแหงประเทศไทย  

   3. พัฒนาเว็บไซตขอมูลหลักฐานเชิงประจักษทางการพยาบาลในลักษณะ Open Access เพ่ือใช

ประโยชนรวมกันในระดับประเทศ 

 

ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ  
 1. ศึกษาเอกสารที่เก่ียวของ และสํารวจหองสมุดทางการพยาบาลในประเทศไทย พัฒนา

โครงการวิจัย และเครื่องมือวิจัย  

 2. วิเคราะหสาเหตุของปญหา โดยใชวิธี Root Cause Analysis ดังภาพที่ 1 

 

 
ภาพที่ 1.  การวิเคราะหสาเหตุของปญหา 

 

3. พัฒนาเครื่องมือวิจัยคือ แบบสอบถามจํานวน 2 รายการ ไดแก แบบสอบถามเรื่องการศึกษา

ความรวมมือระหวางหองสมุดทางการพยาบาลในประเทศไทย  และแบบสอบถามเรื่องการรับรูของหัวหนาหองสมุด

เกี่ยวกับระดับความรวมมือระหวางหองสมุดทางการพยาบาลในประเทศไทยภายหลังการมีกลุมเครือขายหองสมุด

ทางการพยาบาลในประเทศไทย ซึ่งเครื่องมือดังกลาวไดผานการตรวจสอบความตรงดานเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ

ทางการพยาบาลและทางสารสนเทศศาสตรจํานวน 3 คน หลังจากโครงการวิจัยไดรับการรับรองจริยธรรมการวิจัย

จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 



เลขที่ IRB-NS2021/08.2402 แลว ไดสงบันทึกขออนุญาตเก็บขอมูลจากหัวหนาหองสมุดทางการพยาบาลทั้งหมด

ผานผูบริหารของหนวยงานตนสังกัดทุกแหง พรอมท้ังแนบแบบสอบถามสําหรับผูบริหารพิจารณาวาจะอนุญาตให

บุคลากรเขารวมการวจิัยหรือไมอนุญาต รวมทั้งเอกสารชี้แจงผูเขารวมการวิจัย และหนังสือแสดงเจตนายินยอมเขา

รวมการวิจัยโดยไดรับการบอกกลาวและเต็มใจไปทางไปรษณีย จึงดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแสดง

กระบวนการวิจัย ดงัตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1  กระบวนการวิจัย 

แผนภูมิสายงาน 

(Flowchart) 
ขั้นตอน / วิธีดําเนินการ 

 

 

1. วางแผนสํารวจความตองการและความรวมมือระหวาง

หองสมุดทางการพยาบาลดานการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ

และการใหบริการ วางแผนพัฒนาเครือขายหองสมุด ทํา

โครงการวิจัยและเครื่องมือวิจัย แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา 3 คน 

เสนอโครงการวจิัยขอรับรอง IRB ปรับแกวธิกีารวจิัยและ

เครื่องมือตามคาํแนะนําของกรรมการ  

 

 

 

 2. โครงการวิจัยไดรับการรับรอง IRB แลว ลงมือเก็บขอมูล โดย

สงแบบสอบถามท่ีเชิญเขารวม LINE เครือขายหองสมุดทางการ

พยาบาลแหงประเทศไทยไปยังหัวหนาหองสมุดผานผูบริหาร

หนวยงานตนสังกัด และแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาประจํา

เครือขายจํานวน 2 คน 

 3. จัดทําทําเนียบบรรณารักษ นัดประชุมออนไลน แบงปนขอมูล

หองสมุด สิ่งพิมพ ฐานขอมูล ความรู และประสบการณ ผาน 

LINE เพ่ือใชพัฒนาเว็บไซตตอยอดจาก Evidence-Based 

Nursing Practice & Research Support Website ที่พัฒนาใน 

พ.ศ. 2563 

 

 

4. รวบรวมและจําแนกขอมูล ทําแผนผังเว็บไซต  

เพื่อพัฒนาเว็บไซตที่ใชประโยชนรวมกันระดับประเทศ แบบ 

Open Access 

 

  5. ประเมินผลการรับรูระดับความรวมมือระหวางหองสมุด

ภายหลังมี LINE เครือขายหองสมุดฯ ประชาสัมพันธและ

สงเสริมการใชเว็บไซต และประเมินผลความพึงพอใจของ

สมาชิกในเครือขายที่มีตอเว็บไซต 

 

 6. สรุปผลการวิจัย  

 

 

สงโครงการขอ IRB เมื่อผานการรับรองแลว เก็บ

ขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และใช LINE 

Application เชิญหัวหนาหองสมุดเขารวม

เครือขายหองสมุด 

ขอคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษา และทํา

กิจกรรมความรวมมือระหวางหองสมุดทางการ

พยาบาล 

รวบรวมขอมูลทําแผนผังเว็บไซตและพัฒนา

เว็บไซตท่ีใชประโยชนรวมกันระดับประเทศแบบ 

Open Access 

ประเมินผลระดับการรับรูกิจกรรมความรวมมือ

ภายหลังมี LINE เครือขายหองสมุดฯ 

ประชาสัมพันธสงเสริมการใชเว็บไซต และ

ประเมินผลเว็บไซต 

จบ 

เริ่มตน 

วางแผน สํารวจความตองการและความรวมมือ

ระหวางหองสมุดทางการพยาบาล ทําโครงการ 

วิจัยและเครื่องมือวิจัย 



ผลการดําเนินการ อภิปรายผล 

จากการสงแบบสอบถามไปยังหัวหนาหองสมุดจํานวน 40 คน เพ่ือศึกษาความตองการและความ

รวมมือระหวางหองสมุดทางการพยาบาลในประเทศไทย พบวา ไดรับการตอบกลับจํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 

90.00 หองสมุดจํานวน 31 แหงตอบรับเขารวมเครือขายหองสมุดทางการพยาบาลแหงประเทศไทยโดยใช LINE 

Application คิดเปนรอยละ 77.50 ประกอบดวยหองสมุดทางการพยาบาลสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จํานวน 

7 แหง หองสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีท่ัวประเทศจํานวน 21 แหง หองสมุดวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 

หองสมุดวิทยาลัยพยาบาลตํารวจและหองสมุดคณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย เครือขายหองสมุดทางการพยาบาล

แหงประเทศจึงไดเกิดขึ้นเปนครั้งแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 สรุปผลการสํารวจความตองการเบื้องตน พบวา 

รูปแบบของกิจกรรมความรวมมือที่หองสมุดสวนใหญตองการมากที่สุด รอยละ 91.67 คือ การพัฒนาฐานขอมูล

ทรัพยากรสารสนเทศที่ใหบริการออนไลนในลักษณะ Open Access  หัวขอที่ตองการใหปรากฎในฐานขอมูลมาก

ที่สุด รอยละ 88.89 คือ ขอมูลสิ่งพิมพ ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสทั้งท่ีหองสมุดจัดซื้อและแบบ Open Access  

 

ตารางที่ 2  รูปแบบกิจกรรมความรวมมือระหวางหองสมดุในเครือขายฯ เรียงตามลําดับความตองการ 

รายการ จํานวนผูตอบ รอยละ 

1. พัฒนาฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศท่ีใหบริการออนไลนในลักษณะ 

Open Access รวมกัน 

33 91.67 

2. สงเสริมและสนับสนุนการใชทรัพยากรสารสนเทศที่ใหบริการออนไลนใน

ลักษณะ Open Access รวมกัน 

32 88.89 

3. พัฒนาความรวมมือระหวางหองสมุดในดานการแลกเปลี่ยนเรียนรู  

ความกาวหนาดานเทคโนโลยี และนวัตกรรมตาง ๆ ในการดําเนินงานของแต

ละหองสมุด 

32 88.89 

4. เปนศูนยรวมขอมูลหลักฐานเชิงประจักษทางการพยาบาลและสาขาวิชาที่

เก่ียวของ 

27 75.00 

5. พัฒนาความรวมมือระหวางหองสมุดในดานการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 

การจัดเก็บและการใหบริการ 

26 72.22 

 

 เดือนพฤษภาคม 2564 ผูวิจัยไดวางแผนพัฒนากิจกรรมความรวมมือระหวางหองสมุดดานงาน

เทคนิค งานบริการและสงเสริมการเรียนรูของบุคลากรหองสมุดโดยเรียนเชิญศาสตราจารย ดร. ชุติมา สัจจานันท

อดีตนายกสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย และ ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล อดีตผูอํานวยการหอสมุดและคลัง

ความรู มหาวิทยาลัยมหิดล เปนผูทรงคุณวุฒิและอาจารยที่ปรึกษาประจําเครือขายหองสมุดทางการพยาบาลแหง

ประเทศไทยเพื่อใหคําแนะนําในการพัฒนาเครือขายและกิจกรรมความรวมมือระหวางหองสมุดทางการพยาบาล 

 ระหวางเดือนพฤษภาคม - เดือนสิงหาคม 2564 เครือขายหองสมุดทางการพยาบาลแหง

ประเทศไทยไดดําเนินกิจกรรมความรวมมือโดยใชอีเมล LINE กลุมเครือขายฯ และการประชุมออนไลนเปนระยะเพ่ือ

รวมมือกันจัดทําทําเนียบบรรณารักษหองสมุดทางการพยาบาลในประเทศไทย พัฒนากิจกรรมความรวมมือระหวาง

หองสมุดดานงานเทคนิค งานบริการและสงเสริมการเรียนรูของบุคลากรหองสมุดตามลําดับความสําคัญ ซึ่งไดรับ



ความรวมมือท่ีดีจากสมาชิกในเครือขายฯ มีการแบงปนขอมูลรายชื่อวารสารภาษาไทย วารสารภาษาอังกฤษ และ

ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีจัดซื้อ พรอมทั้งช่ือที่อยูของผูขายหรือตัวแทนจําหนาย ในดานงานบริการและสงเสริมการ

เรียนรูของบุคลากรหองสมุดนั้น มีการแบงปนขอมูลหองสมุด เว็บไซต รูปภาพหองสมุด วีดิทัศนและ YouTube 

แนะนําหองสมุด แหลงขอมูลทางการพยาบาลแบบ Open/Access มีการจัดประชุมออนไลนเพ่ือรวมแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น เชน การกําหนดเงื่อนไขในการจัดซื้อวารสารภาษาตางประเทศและฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสรวมกัน

ระหวางหองสมุดทางการพยาบาลแบบ Consortium ในกรณีท่ีมีการจัดซื้อซ้ําซอนกัน เปนตน 
การพัฒนาเว็บไซตขอมูลหลักฐานเชิงประจักษทางการพยาบาลในลักษณะ Open Access   

จากการแบงปนขอมูลหองสมุด สิ่งพิมพและฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดในเครือขาย 

ผูวิจัยไดรวบรวม เรียบเรียง จําแนกขอมูลสิ่งพิมพและฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดในเครือขาย และ

ฐานขอมูลทางวิชาการแบบ Open Access ทําใหประสบความสําเร็จในการพัฒนาเว็บไซต Thailand Nursing 

Research & Educational Resources Gateway โดยตอยอดผลงานท่ีจัดทําใน พ.ศ. 2563 คือ Evidence-Based 

Nursing Practice & Research Support Website เพ่ือใหผูใชบริการสามารถเขาถึงแหลงสารสนเทศดานการเรยีน

การสอนและวิจัยที่ครอบคลุมยิ่งข้ึน เว็บไซตมีหัวขอหลักจํานวน 5 หัวขอ ดังน้ี 

 1. About Us ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของเครือขายฯ ขอมูลหองสมุด

และนามานุกรมบรรณารักษหองสมุดทางการพยาบาลในประเทศไทย 

 2. Library Resources ประกอบดวยขอมูลรายช่ือวารสารภาษาไทย วารสารภาษาตางประเทศ

และฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีหองสมุดทางการพยาบาลจัดซื้อ พรอมท้ัง Location code ของหองสมุดท่ีใหบริการ 

 3. Open Access Resources ประกอบดวยฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสประเภทตาง ๆ  ที่ใหบริการ

ออนไลนแบบ Open Access เชน ฐานขอมูล E-Books, E-Journals, E-Databases, E-Thesis เปนตน 

 4. Research Support Tools ประกอบดวยขอมูลอิเล็กทรอนิกสประเภทตาง ๆ ทีสนับสนุน

การทําวิจัย เชน Instrument Databases, Intervention Databases, Innovation Databases เปนตน 

                        5. Additional Topics ประกอบดวยหัวขออื่น ๆ เชน Clinical Practice Guidelines, Expert 

Databases, Application และ Search Tips 

 เดือนสิงหาคม 2564 ผูวิจัยไดแนะนําวิธีการใชเว็บไซตน้ีแกหัวหนาหองสมุดที่เปนสมาชิกใน

เครือขายฯ หลังจากนั้นประเมินผลความพึงพอใจ พบวา หัวหนาหองสมุดจํานวน 31 คน มีความพึงพอใจในภาพรวม

ในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 83.87 รองลงมา มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเปนรอยละ 16.13 สมาชิกใน

เครือขายสวนใหญมีขอเสนอวาควรมกีาร ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอมูลในเว็บไซตเปนระยะอยางตอเนื่อง 

 

 



 
 

ภาพที่ 2. เวบ็ไซต Thailand Nursing Research & Educational Resources Gateway 

 

ที่มา: สืบคนขอมลูไดจาก https://nssgateway.com/ 

 

การประเมินผลการรับรูระดับความรวมมือระหวางหองสมุดทางการพยาบาล 

ภายหลังจากการพัฒนากิจกรรมความรวมมือระหวางหองสมุดเปนเวลานาน 10 สัปดาห ผูวิจัย

ไดประเมินผลการรับรูระดับความรวมมือระหวางหองสมุดทางการพยาบาลในประเทศไทยของหัวหนาหองสมุด

ภายหลังการมีกลุมเครือขายหองสมุดฯ โดยใชแบบสอบถาม ไดรับการตอบกลับจํานวนท้ังหมด 31 ชุด (100 %) 

วิเคราะหขอมูลโดยการหาคา paired sample t-test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนการรับรูของ

หัวหนาหองสมุดทางการพยาบาลเก่ียวกับระดับความรวมมือระหวางหองสมุดทางการพยาบาลในประเทศไทยในชวง

กอนและภายหลังการมีกลุมเครอืขายหองสมุดทางการพยาบาลในประเทศไทย พบวา หัวหนาหองสมุดมีคะแนนกอน

และหลังดําเนินกิจกรรม แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) 

 

  



ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการรับรูของหัวหนาหองสมุดทางการพยาบาล

เก่ียวกับระดับของความมือระหวางหองสมุดทางการพยาบาลในชวงกอนและภายหลังมีกลุมเครือขาย

หองสมุดฯ  

รายการ 
Pretest 

N = 31 

Posttest 

N = 31 

Paired Differences 

Sig. 

Pair 1 การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ

หองสมุดรวมกันในลักษณะภาคคีวามรวมมือ 

(Consortium) เพ่ือใหมีอํานาจตอรองกับ

บริษัทหรือผูแทนจําหนายฐานขอมูล 

3.65  

(SD = 1.142) 

4.23 

(SD = .920) 

.020* 

Pair 2 การแลกเปลี่ยนหนังสือและวารสาร

รวมกัน หากหองสมุดใดไดรับบริจาคหนังสือ

และวารสารจํานวนหลายฉบับ (Copies) 

3.71 

(SD = 1.101 

4.32 

(SD = .909) 

.018* 

Pair 3 การแบงปนขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ

หองสมุดและรานคาสําหรับการจดัหาสิ่งพิมพ

ฉบับ Print และ Electronic  

3.65 

(SD = 1.112) 

4.26 

(SD = .855) 

.011* 

Pair 4 การจัดอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และแนะนําแหลงขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ

หองสมุดสําหรับผูรับบริการผานระบบออนไลน

รวมกัน 

4.00 

(1.000) 

4.52 

(.926) 

.040* 

Pair 5 การประชุมทางวชิาการผานระบบ

ออนไลนระหวางหองสมุดทางการพยาบาลใน

ประเทศไทย 

3.71 

(SD = 1.321) 

 

4.35 

(SD = .915) 

.023* 

Pair 6 การอบรมดานเทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือ

การผลิตสื่อเพ่ือสงเสริมความรูแกบุคลากร

หองสมุด เชน MOOC, Interactive 

Multimedia … etc. 

3.71 

(SD = 1.101) 

4.29 

(SD = .938) 

.015* 

Pair 7 การเยี่ยมชมหองสมดุทางการพยาบาล

ในประเทศไทยผานระบบออนไลน 

3.35 

(SD = 1.253) 

4.23 

(SD = .884) 

.002* 

*<0.05     

 จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวา การรับรูของหัวหนาหองสมุดทางการพยาบาลเกี่ยวกับระดับของ

ความมือระหวางหองสมุดทางการพยาบาลในชวงกอนและภายหลังมีกลุมเครือขายหองสมุดทางการพยาบาลแหง

ประเทศไทย มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 

 

 



สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน 

 การมีเครือขายหองสมุดทางการพยาบาลแหงประเทศไทยจากหองสมุดทางการพยาบาลท่ัว

ประเทศจากทุกสังกัดท่ัวทุกภาคในประเทศไทย จํานวนท้ังหมด 31 แหง โดยใช LINE Application ทําใหการ

ประสานงานมีประสิทธิภาพและประหยัดคาใชจาย บรรณารักษมีชองทางที่สะดวกรวดเร็วในการติดตอสื่อสาร 

ระหวางหองสมุด มีการแบงปนขอมูลหองสมุด แลกเปลี่ยนเรียนรูดานประสบการณการทํางานหองสมุดและความรู

ทางวิชาการระหวางหองสมุด ทําใหเปนประโยชนตอการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบรรณารักษหองสมุด

ทางการพยาบาล ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการบริการหองสมุดใหดียิ่งขึ้น สอดคลองกับการศึกษาเรื่อง

เครือขายสารสนเทศหองสมุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของไชยวัฒน วงศสุวรรณ และคณะ พบวา การฝกอบรม

และสงเสริมการใชโปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติ ULIbM (Union Library Management) รวมกันระหวาง

หองสมุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหผูเขารวมเครือขายมีความพึงพอใจในเครือขายสารสนเทศโดยรวมทุก

ดานในระดับมาก และมีการพัฒนาเชื่อมโยงแหลงทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือ

ใชประโยชนรวมกันจํานวนมากกวา 900,000 รายการ (ไชยวัฒน วงศสุวรรณ และคณะ, 2557, น. 47) 

 ผลการวิ จัยนี้พบวาหองสมุดทางการพยาบาลสวนใหญจัดซื้อวารสารและฐานขอมูล

อิเล็กทรอนิกสซ้ําซอนกันตามที่ปรากฎขอมูลในเว็บไซต Thailand Nursing Research & Educational Resources 

Gateway หัวขอ Library Resources ทําใหมีแนวทางในการพัฒนาความรวมมือในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ

หองสมุดแบบ Consortium ซึ่งจะทําใหประหยัดงบประมาณหองสมุดไดจํานวนมาก ผูวิจัยจึงเตรียมวางแผนที่จะทํา 

MOU ขอตกลงความรวมมือระหวางหองสมุดทางการพยาบาลในประเทศไทยอยางเปนทางการ ในการใชทรัพยากร

สารสนเทศหองสมุดรวมกันและทําขอตกลงความรวมมือการจัดซื้อวารสารภาษาอังกฤษและฐานขอมูล

อิเล็กทรอนิกส (E-Databases) รวมกันในรูปแบบ Consortium เพ่ือขอบริการสงเสริมการขายและสวนลดพิเศษ

จากผูขายหรือผูแทนจําหนาย 

 แหลงขอมูลในเว็บไซต Thailand Nursing Research & Educational Resources Gateway 

ซึ่งเกิดจากการแบงปนขอมูลทรัพยากรสารสนเทศระหวางหองสมุดทางการพยาบาลนั้นเปนประโยชนอยางยิ่งตอ

อาจารย นักศึกษาพยาบาล รวมทั้งพยาบาลวิชาชีพ ชวยสนับสนุนการเรียน การสอน การศึกษาคนควาวิจัย  และ

การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลซึ่งจะสงผลทําใหผูปวยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึน สอดคลองกับการศึกษาเรื่องขายงาน

หองสมุดและเว็บไซดของหองสมุดสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกา จํานวน 45 แหง ของ Chadwell ซึ่งพบวาการ

มีขายงานหองสมุดและแหลงรวบรวมขอมูลเว็บไซดทําใหประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ

รวมกันและเปนประโยชนมากตอการเรียน การสอน และการคนควาวิจัยของสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกา 

(Chadwell, 2011, pp. 22-23) 

 

                       ขอเสนอแนะ  

 1.  งานวิ จัยนี้ มี ข อจํ ากัด ในการ กําหนดกลุมตั วอย า งเฉพาะหั วหนาหอ งสมุดสั ง กัด

สถาบันการศึกษาทางการพยาบาลของรัฐในประเทศไทยเทานั้น ในระยะตอไปควรขยายความรวมมือกับหองสมุด

ทางการพยาบาลที่สังกัดสถาบันการศึกษาของเอกชน เพ่ือใหเกิดประโยชนกับนักศึกษา อาจารยและพยาบาลวิชาชีพ

ไดครอบคลุมมากยิ่งข้ึน  และควรปรับปรุงแหลงขอมูลในเว็บไซตใหมีความสมบูรณมากขึ้น 



 2. เว็บไซตในรูปแบบ Web Portal นี้ ควรไดรับการตรวจสอบ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือ

เพ่ิมเติมขอมูลเปนระยะอยางตอเนื่อง  

 3. ควรมีการสํารวจปญหา อุปสรรค ในการทํางาน รวมทั้งความตองการของสมาชิกในเครือขาย

หองสมุดทางการพยาบาลในประเทศไทยเก่ียวกับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะเพื่อดําเนินกิจกรรมความรวมมือ

ระหวางหองสมุดใหสอดคลองกับความตองการของสมาชิกตามลําดับความสําคัญ 

 

                        การนําไปใชประโยชน 

  การพัฒนาเครือขายหองสมุดทางการพยาบาลแหงประเทศไทยนี้ ทําใหเกิดความรวมมือในการ

ใชทรัพยากรรวมกันระหวางหองสมุด มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสมาชิก เปนตัวอยางที่ดีตอการพัฒนาเครือขาย

หองสมุดในสาขาวิชาอ่ืน ๆ เนื่องจากความกาวหนาของสื่อสังคมออนไลนในปจจุบันมีหลายรูปแบบ ทําใหเอ้ือ

ประโยชนตอการรวมกลุม สามารถติดตอสื่อสารไดสะดวกรวดเร็วและประหยัดคาใชจาย นอกจากน้ีเว็บไซต 

Thailand Nursing Research & Educational Resources Gateway เปนประโยชนอยางยิ่งตออาจารย นักศึกษา

พยาบาล และพยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศ รวมถึงบุคคลทั่วไปสามารถสืบคนขอมูลไดอยางเสรี (Open Access) มี

แหลงขอมูลหรือฐานขอมูลสําหรับสืบคนขอมูลไดจํานวนมากขึ้นและครอบคลุมเนื้อหามากกวาเดิม  
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