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บทคัดยอ  

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดพัฒนาบริการใหการศึกษา TSU LIB i-Training : ICT 1 

ซึ่งเปนจัดการอบรมแบบออนไลน กรณีศึกษา หลักสูตรนอกช้ันเรียน ICT 1 ของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนากระบวนการบริการอบรมแบบออนไลน โดยใชกระบวนการคิดเชิงออกแบบของ 

Stanford d. school และเพ่ือใหนิสิตไดรับความรูเกี่ยวกับการใชทรัพยากรและบริการของหองสมุดอยางมีคุณภาพ

มากยิ่งข้ึน ซึ่งมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 1) บรรณารักษศึกษาความตองการของผูใชบริการ 2) จัดทําแผนการสอน

รวมกับฝายกิจการนิสิต 3) บรรณารักษออกแบบจัดทําหองเรียนออนไลน จัดทําขอมูล สื่อการเรียน ผาน TSU LIB i-

Classroom โดยชี้แหลงทรัพยากรและบริการของสํานักหอสมุด 4) บรรณารักษประชาสัมพันธผาน line เขารวม

กิจกรรม 5) ผูเรียนลงทะเบียน ตรวจสอบรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารวมกิจกรรมผาน เว็บ TSU LIB i-Training 6) 

บรรณารักษใหความรู/แนะนําการทํากิจกรรม 7) ผูเรียนทํากิจกรรม สงงานและประเมินผลความพึงพอใจกิจกรรม 

ผาน TSU LIB i-Classroom สอบถามปญหาการใชบริการ ผาน LIB Clinic 8) บรรณารักษตรวจช้ินงานใหคะแนน 

9) ผูเรียนดูคะแนนการเขารวมกิจกรรม ผานเว็บ TSU LIB i-Training 10) บรรณารักษแจงผลคะแนน/สรปุ/ประเมนิ

กิจกรรมรวมกับเจาหนาที่กิจการนิสิต จากรายงานสรุปผลระดับความความพึงพอใจการใชบริการ ปการศึกษา 2564 

ผลการดําเนินการ พบวา 1) ดานเนื้อหาสาระ/รูปแบบการอบรม ระดับความพึงพอใจภาพรวมมีคาเฉลี่ย 4.36 2) 

ดานกิจกรรมที่ 1 LIB TSU ระดับความพึงพอใจภาพรวมมีคาเฉลี่ย 4.36 3) ดานกิจกรรมที่ 2 ยืม/ถอดบทเรียน E-

Book ระดับความพึงพอใจภาพรวมมีคาเฉลี่ย 4.40 4) ระดับความพึงพอใจภาพรวมกิจกรรม ICT 1 ระดับความพึง

พอใจภาพรวมมีคาเฉลี่ย 4.47  

 

คําสําคัญ: อบรมออนไลน, กระบวนการคิดเชิงออกแบบ, หลักสูตรนอกชั้นเรียน 

 

 



 ABSTRACT  

 Thaksin University Library developed an educational service called TSU LIB i-

Training: ICT 1. It was an online training for extracurricular course enrolled by the first year students. 

The objectives of this research were 1)  to develop the process of an educational service with a 

design thinking approach of Standford d.  School that was based on the empathy of the students 

and 2)  to provide knowledge to the students to access and use the academic resources and 

services of the library for their study. The development process of the training service consisted of 

10 main steps :  1)  librarians study the requirements of students 2)  librarians work with student 

affairs to develop training course 3) librarians design online classroom and produce learning 

contents and media for TSU LIB i-Classroom that the students can access academic resources and 

services of the library 4)  librarians publish the activity to the students via LINE app 5)  students 

enroll the online training class 6) librarians train the students via the online classroom 7) students 

are taught and do workshop guided by the librarians 8) librarians check and mark student 

assignments 9)  students check their own learning marks 10)  librarians submit student marks 

together with training detail and evaluation reports to the student affairs. The evaluation results of 

student training in academic year 2021 showed the average satisfaction levels in 4 aspects : 1) 4.36 

for learning contents and online training 2) 4.36 for learning activity 3) 4.40 for activities of E-Book 

borrowing and lessons learned 4) 4.47 for activity overview.  
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บทนํา  
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ตองกาวขาม “สาระวิชา” ไปสูการเรียนรูเพื่อใหไดทักษะแหง

ศตวรรษที่ 21 โดยผูสอนจะออกแบบการเรียนรู เปลี่ยนบทบาทของตนเองจากผูสอนเปนโคช (Coach) ในการให

คําแนะนํา ช้ีแนะ และอํานวยความสะดวก (Facilitator) เนนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) ให

ผูเรียนฝกฝนการเรียนรูดวยตนเองเพื่อใหเกิดทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ท่ีสําคัญ 4 ดาน คือ 1) ความรูในวิชาหลัก 

(Core Subjects) ความรูสหวิทยาการ (Interdisciplinary) และความรูรอบตัวอ่ืนๆ 2) ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 

(Life and Career Skills) 3) ทักษะการเรียนรูและสรางนวัตกรรมใหม (Learning and Innovation Skills) 4) 

ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills)  (สํานักหอสมุด

มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2561, น. 4) 

การบริการ 4.0 (Service 4.0) คือการบริการที่ไดจากการบริหารประสบการณของลูกคา 

(Customer Experience Management – CEM) ซึ่งตอบสนองและรองรับความตองการ วิถีชีวิตและพฤติกรรม

ของลูกคายุคใหมซึ่งยึดโยงอยูกับเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะ Gen Z การบริการ 4.0 จําเปนตองสรางนวัตกรรมการ

บริการที่เนนการพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสังคมที่เชื่อมตอเขาถึงลูกคาโดยไมมีขอจํากัดของ

พรมแดนหรือพื้นที่บริการ รวมทั้งสามารถเขาถึงบริการไดทุกที่และทุกเวลา (Omni Channel Service) กุญแจ



สําคัญของความสําเร็จของการบริการ 4.0 คือ บุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง, การจัดวางองคการบริการ, เทคโนโลยี

ดิจิทัลที่ทันสมัย, Internet of Things, สื่อสังคม, การสื่อสารกับลูกคา, ขอมูลขนาดใหญ (Big Data), นวัตกรรมการ

บริการ และการเขาถึงไดทุกที่ทุกเวลา (Omnipresent) การบริการ 4.0 ชวยสนับสนุนการเปนหองสมุด 4.0 

(Library 4.0 - Next Generation Library) เปนหองสมุดยุคใหมที่มีการปรับตัวจากหองสมุดแบบเดิม ซึ่งเปนโลก

ของฐานความรูและการสรางสรรคนวัตกรรมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ทุกดาน สามารถ

ปรับตัว เรียนรูและพรอมที่จะเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหไดผลสําเร็จตามเปาหมายที่เหมาะสมกับบริบทของการพัฒนาของ

สังคมและชุมชน องคกรและประเทศ การพัฒนาและดําเนินการของหองสมุด 4.0 จึงสอดคลองกับทิศทางของการ

พัฒนาประเทศสูการเปน Thailand 4.0 (สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทกัษิณ, 2561, น. 5) 

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เปนกระบวนการคิดสรางนวัตกรรมอยางเปน

ระบบเพ่ือแกปญหา โดยการสรางสรรคนวัตกรรมผานบริการใหมๆที่ใชการทําความเขาใจในปญหาอยางลึกซึ้ง โดยมี

ผูใชบริการเปนศูนยกลาง นําเอาความคิดสรางสรรคและมุมมองจากแหลงอ่ืนๆมา สรางไอเดีย ทดสอบและพัฒนา 

เพื่อใหไดแนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทยกับผูใชและสถานการณ (DEX Space, 2016) โดยกระบวนการคิดเชิง

ออกแบบของ Stanford d. school มี 5 ขั้นตอน 1) Empathy การทําความเขาใจกลุมเปาหมายใหมากที่สุด โดย

การเอาใจเขามาใสใจเรา 2) Define การสังเคราะห ขอมูล การตั้งคําถามปลายเปดที่ผลักดันใหเกิดความคิด

สรางสรรค ไมจํากัด กรอบของการแกปญหา ซึ่งภายหลังจากการเรียนรูและทําเขาใจตอกลุม บุคคลเปาหมายแลว ก็

ตองวเิคราะห ปญหา กําหนดใหชัดเจนวาจริงๆ แลว ปญหาที่เกิดขึ้นคืออะไร เลือกและสรุป แนวทางความเปนไปได 

3) Ideate การระดมความคิด ใหม ๆ อยางไมมีขีดจํากัด หรือการ สรางความคิดตางๆ ใหเกิดขึ้น โดยเนน การหา

แนวคิดและแนวทางในการแกไขปญหาใหมากท่ีสุด หลากหลาย โดยความคิดและแนวทางตาง ๆ ที่คิดข้ึนมานั้นก็

เพ่ือตอบโจทยปญหาที่ เกิดขึ้นในข้ันตอน Define 4) Prototype การสรางแบบ จําลอง หรือการสรางตนแบบขึ้นมา 

เพื่อใหผูใชสามารถทดสอบและตอบ คําถามหรือกระตุนใหเกิดการ วิพากษวิจารณ เพื่อที่เราจะไดเขาใจ สิ่งที่เรา

อยากรูมากยิ่งข้ึน และยิ่งสรางเร็วเทาไรก็ยิ่งไดพบขอผิดพลาด และเรียนรูเกี่ยวกับความคิดของเราไดเร็วเทาน้ัน 5) 

Test หรือการทดสอบ โดย เราทําแบบจําลองที่สรางขึ้นมา ทดสอบกับผูใช หรือกลุมเปาหมาย เพื่อสังเกต

ประสิทธิภาพการใชงาน โดยการตอบรับขอเสนอแนะตาง ๆ ตลอดจนคําแนะนํามาใชในการพัฒนา และปรับปรุง

ตอไป (มานิตย อาษานอก, 2561) 

มานิตย อาษานอก (2561) ไดแบงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เปน 3 ระยะ ระยะที่ 1 เขาใจ

ปญหา (Understand) เปนระยะการใชเวลาทําความเขาใจปญหาอยางลึกซึ้ง (Empathy) และกําหนดประเด็นและ

ทิศทางในการแกปญหาท่ีชัดเจน (Define) ถูกตอง ตรงประเด็น ระยะที่ 2 พัฒนาไอเดีย (Create) เปนระยะที่สราง

ไอเดีย (Ideate) หรือการตอยอดจากหลากหลายมุมมอง (Idea Generation) เพื่อนําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรมที่

แปลกใหม และตอบโจทยการแกไขปญหา ระยะท่ี 3 สงมอบนวัตกรรม (Deliver) เปนระยะเปลี่ยนไอเดียเปน

นวัตกรรมตนแบบ (Prototype) และทําการทดสอบ (Test) กับกลุมเปาหมาย ปรับปรุงแกไข จนสามารถนําไปใชได

จริง  

สํานักหอสมุด มีขอจํากัดดานบุคลากรทางดานเทคโนโลยีและงบประมาณ จึงนําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรชักาลท่ี 9 พระราชทานชี้แนะแนวทางในการดําเนินชีวิต 

โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุมกันใชความรูและคุณธรรม เปนพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิต ให

สามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืน พรอมรับความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นภายใตกระแสโลกาภิวัฒน (กาญจนา 



กําเนิดพันธ, 2558) มารวมบริหารจัดการ โดยพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีเชิญวิทยากรในหนวยงานมาใหความรู

และแลกเปลี่ยนเรียนรูใหบรรณารักษ, นําเทคโนโลยทีี่มีอยูที่ไมมีคาใชจายมาใชออกแบบกระบวนการ เปนตน 

ปการศึกษา 2564 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดบริการใหการศึกษาใหกับนิสิตชั้นปที่ 

1 แบงออกเปน 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรม TSU LIB Seed เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหมของ

มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยจัดอบรมรูปแบบออนไลน จํานวน 2 ชั่วโมง เพ่ือแนะนําการใชบริการสํานักหอสมุดเบื้องตน 

และวิธีการคนหาทรัพยากรสารสนเทศอยางงาย 2) กิจกรรม ICT 1 เปนหลักสูตรนอกชั้นเรียน หลักสูตรบังคับที่นิสิต

ชั้นปที่ 1 ทุกคนตองเขารวมและผานกิจกรรม เพ่ือใหนิสิตชั้นปที่ 1 มีความรูความเขาใจการใชหองสมุด การคนหา

ทรัพยากรสารสนเทศผาน OPAC การยืมตอ การจอง การตรวจสถานะการใชบริการ การยืม-คืนดวยตนเอง การยืม

และใช E-Book ภาษาไทย และสามารถนําความรูไปใชสนับสนุนการเรียนของตนเองไดอยางมีประสิทธภิาพและเปน

รูปธรรม ดังนั้นสํานักหอสมุดเล็งเห็นความสําคัญในการจัดหลักสูตรนอกช้ันเรียน ICT 1 เปนอยางมาก จึงไดนํา

กระบวนการคิดเชิงออกแบบมาใชพัฒนารูปแบบการอบรมเชิงปฎิบัติการแบบออนไลน เพ่ือใหบริการอบรมใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกผูใชบริการ  

  

วัตถุประสงค  

เพ่ือศึกษาพัฒนากระบวนการบริการอบรมออนไลน โดยใชกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ  

 
 

ภาพที่ 1. กรอบแนวคิดการพัฒนา TSU LIB i-Training: ICT 1 ดวย Design Thinking 



จากภาพที่ 1 แสดงข้ันตอนการดําเนินงานบริการจัดอบรมออนไลนเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน 

โดยใชกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในการปรบัปรุงกระบวนการใหบริการ แบงออกเปน 3 ระยะ 

จํานวน 5 ขั้นตอนหลัก ดังนี ้

  1. Understand ระยะที่ 1 การทําความเขาใจปญหาอยางลึกซึ้ง และกําหนดประเด็นและทิศ

ทางการแกปญหาที่ชัดเจน (มานิตย อาษานอก, 2561) 

1.1 Empathy บรรณารักษผูใหบริการสัมภาษณนิสิตดวยวิธีการสัมภาษณแบบวิเคราะห

แกนสาระ (Thematic Analysis) โดยจัดกิจกรรม LIB TALK ICT 1 เพื่อเก็บและรวบรวมขอมูลการสัมภาษณนิสิต 

จํานวน 32 คน, ศึกษาเอกสารการรายงานสรุปผลกิจกรรมการอบรม ICT 1 ปการศึกษา 2563, เพื่อศึกษาปญหา/

ความตองการอยางแทจริง 

1.2 Define บรรณารักษสํานักหอสมุดศึกษาเรียนรูเครื่องมือเทคโนโลยีใหมๆจากบุคลากร

ดานเทคโนโลยีของหนวยงาน เลือกเครื่องมือใชงานงาย ไมมีคาใชจาย ตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง เชน 

Google For App Education , Canva For Education TSU เปนตน ศึกษาบทความและงานวิจัยที่เก่ียวของ เชน 

การวิเคราะหขอมูล SWOT Analysis สํานักหอสมุด จากบทความเรื่อง บทบาทของหองสมุดในการสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21: TSU i-Classroom@Library (เสาวภา เพ็ชรรัตน, 2562, น. 1-10) การ

จัดการอบรมออนไลนจากบทความเรื่อง บทบาทของหองสมุดกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

(เสาวภา เพ็ชรรัตน, 2560) บทความเรื่อง การจัดการเทคนิคการสอนดวยนวัตกรรมหองเรียนออนไลน โดย Google 

Classroom สูไทยแลนด 4.0 (สุมนา สุขพันธ, 2561) บทความเรื่อง การปรับเปลี่ยนวิธกีารสอนการสืบคนขั้นสูงเพ่ือ

จัดทําโครงงาน สัมมนา วิจัย (เนาวลักษณ แสงสนิท และ พงษพันธ พิณโท, 2563) บทความเรื่อง การจัด

สภาพแวดลอมการเรียนรูออนไลนกับการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 (ธนะวัฒน วรรณประภา และ อมรรักษ ทศพิมพ, 

2562, น. 1-10) งานวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของนิสิตตอการจัดการเรียนการสอนผานกูเกิลคลาสรูมราย

วิชาประวัติศาสตรดนตรีตะวันตก (นัฏฐิกา สุนทรธนผล, 2562, น. 73-86) เปนตน บรรณารักษรวมระดมสมอง

วิเคราะหแกนสาระ (Thematic Analysis) จากขอมูลการสัมภาษณกิจกรรม LIB TALK ICT 1 แยกประเด็น และ

คนหา Pain/Gain Point มีแนวทางการแกปญหา/ความตองการของผูใชบริการอยางเปนรูปธรรม 

2. Create เปนระยะที่ 2 สรางความคิด หรือตอยอดจากหลากหลายมุมมอง เพ่ือนําไปสูการ

สรางสรรคนวัตกรรมที่แปลกใหมและตอบโจทยการแกปญหา (มานิตย อาษานอก, 2561) 

2.1 Ideate ผูบริหารและบุคลากรมีการประชุมระดมสมอง สรางและพัฒนากรอบแนวคิด 

TSU LIB i-Training : ICT 1 ดวย Design Thinking และกรอบแนวคิดระบบการใหบริการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ

ออนไลน TSU LIB i-Training : ICT 1 เพ่ือพัฒนานวัตกรรมบริการในรูปแบบออนไลนผานเว็บ  

 3. Deliver เปนระยะท่ี 3 เปลี่ยนความคิดเปนนวัตกรรมตนแบบ และทําการทดสอบกับ

กลุมเปาหมาย ปรับปรุงแกไข จนสามารถนําไปใชงานไดจริง (มานิตย อาษานอก, 2561) 

3.1 Prototype บรรณารักษผูใหบริการนํากรอบแนวคิดระบบการใหบริการอบรมเชิงปฏิบัติ 

การแบบออนไลน TSU LIB i-Training: ICT 1 มาพัฒนาเปนกระบวนการบริการอบรมออนไลนเชิงปฏิบัติการ 

สําหรับผู ใชบริการ ผานเว็บ TSU LIB i-Training โดยใช  TSU Google Apps for Education เชน Google 

Classroom, Google Site/Doc/Sheet/Form เปนตน โดยเปดทดลองใชบริการผานกิจกรรม TSU LIB Seeds 

ผาน URL: https://qrgo.page.link/2rHLw สําหรับนิสิตช้ันปที่ 1 ในเดือนเมษายน ป 2564 นําผลการใหบริการ



 

ปรับปรุงกระบวนการ ตอมาเปดใหบริการในกิจกรรม หลักสูตรนอกชั้นเรียน ICT1: TSU LIB i-Training: ICT 1  

ผาน URL: https://qrgo.page.link/XC4uU เดือนกันยายน  

3.2 Test บรรณารักษผูใหบริการนําตนแบบของบริการมาทดสอบใชงานจริงกับการจัด

อบรมออนไลนเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนอกชั้นเรียน ICT1 สําหรับนิสิตชั้นปที่ 1 ประจําปการศึกษา 1/2564 จํานวน 

801 คน จัดขึ้นในเดือนกันยายน โดยมีการรับฟงเสียงลูกคา ทั้งปญหา/ความตองการ ผานบริการ LIB Clinic และมี

การปรับปรุงกระบวนการ และระบบอยางตอเนื่องจนสิ้นสุดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน 

 

ผลการดําเนินการ และอภิปรายผล  

ผลจากการวิเคราะหขอมูล โดยนํากระบวนการคิดเชิงออกแบบมาใชปรับปรุงกระบวนการ

บริการจัดอบรมแบบออนไลน มีกรอบแนวคิด จัดบริการ ICT 1 ปการศึกษา 2564 ดังน้ี 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 2. กรอบแนวคิดระบบการใหบริการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน (TSU LIB i-Training: ICT 1) 

 

 จากภาพที่ 2 กรอบแนวคิดระบบการใหบริการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน (TSU LIB i-

Training: ICT 1) มีผูเก่ียวของ 3 สวน คือ 

 1. ฝายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณมอบหมายใหฝายกิจการนิสิตเปนผูรับผิดชอบหลักสูตร

นอกช้ันเรียน ของนิสิต หลักสูตรนอกชั้นเรียน ICT 1 กําหนดช่ัวโมงการเรียนรู 2 ช่ัวโมง รวมกับสํานักหอสมุด เพ่ือ

รวมวางแผนและกําหนดทิศทาง จัดทําแผนการสอนรวมกัน 

 2. บรรณารักษ จัดทําแผนการสอน และจัดระบบลงทะเบียน จัดทําหองเรียนออนไลน  

(i-Classroom) ประกอบดวย กิจกรรม/ฝกปฏิบัติ สื่อการเรียน ชิ้นงาน/คะแนน การสื่อสารใหกับนิสิตชั้นปที่ 1 โดย

ใชกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 

 3. นิสิตชั้นปที่ 1 ผูใชบริการซึ่งตองลงทะเบียนและเขารวมอบรม TSU i-Classroom: ICT 1  



   จากกรอบแนวคิดระบบการใหบริการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน TSU LIB i-Training: 

ICT 1 มีการจัดบริการอบรมออนไลน TSU i-Training ICT 1 ดังนี ้

 
ภาพที่ 3. แผนผังการทํางานแบบลําดับปฏิสัมพันธ บริการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน  

TSU LIB i-Training: ICT 1 

 

 แผนผังการทํางานแบบลําดับปฏิสัมพันธ (Sequence Diagram) บริการอบรมเชิงปฏิบัติการ

แบบออนไลน TSU LIB i-Training: ICT 1 มีขั้นตอนดังน้ี 

 1. กอนเรียน บรรณารักษศึกษาความตองการของผูใชบริการ และจัดทําแผนการสอนรวมกับ

ฝายกิจการนิสิต โดยบรรณารักษนําแผนการสอนสําหรับออกแบบจัดทําหองเรียนออนไลน รวมถึงการจัดทําขอมูล 

สื่อการเรียน ผาน TSU LIB i-Classroom โดยชี้แหลงทรัพยากรและบริการของสํานักหอสมุด และประชาสัมพันธ

ผาน line เพ่ือผูเรียนเขารวมกิจกรรม ผูเรียนศึกษาขอมูล ลงทะเบียน ตรวจสอบรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารวมกิจกรรมผาน 

เวบ็ TSU LIB i-Training 

 2. ระหวางเรียน ประกอบดวย บรรณารักษใหความรู/แนะนําการทํากิจกรรม ผูเรียนทํากิจกรรม

และสงงานโดยเขาถึง/ใชทรัพยากรและบริการหองสมุด และประเมินผลความพึงพอใจกิจกรรม ผาน TSU LIB i-

Classroom กรณีมีปญหาสอบถามการใชบริการ ผาน LIB Clinic  

 3. หลังเรียน ประกอบดวย  บรรณารักษตรวจชิ้นงานใหคะแนน ผูเรียนดูคะแนนเขารวมกิจกรรม 

ผานเว็บ TSU LIB i-Training และบรรณารักษแจงผลคะแนน/ สรุป/ ประเมินกิจกรรมรวมกับเจาหนาที่กิจการนิสิต 

 

 

 

 

 

 



 

 ภาพที่ 4. WEB LIB Seeds     ภาพที่ 5. WEB ICT1 

 

จากผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกระบวนการใหบริการอบรม ICT 1 ปการศึกษา 2563 และป

การศึกษา 2564 

 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบกระบวนการใหบริการอบรม ICT 1 ปการศึกษา 2563 และปการศึกษา 2564 

ขั้นตอนการ

ดําเนินการ 

กระบวนการ 

ปการศึกษา 2563 

(Onsite+Online) 

ปการศึกษา 2564 

(Online) 

กอนเรียน 

 

1) ประชาสัมพันธเขารวมกิจกรรม 1) บรรณารักษศึกษาความตองการของผูใชบริการ  

2) จัดทําแผนการสอนรวมกับฝายกิจการนิสิต  

3) บรรณารักษออกแบบจัดทําหองเรียนออนไลน จัดทํา

ขอมูล สื่อการเรียน ผาน TSU LIB i-Classroom โดยช้ี

แหลงทรัพยากรและบริการของสํานักหอสมุด  

4) บรรณารักษประชาสัมพันธผาน line เขารวมกิจกรรม 

5) ผูเรียนลงทะเบียน ตรวจสอบรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารวม

กิจกรรมผาน เวบ็ TSU LIB i-Training 

ระหวางเรียน 

 

2) นิสิตลงทะเบียนผานฝายกิจการนิสิต 

3) ตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารวมกิจกรรม  

4) ศึกษาคลิปการเรียนรู ทํากิจกรรมและสง

ชิ้นงาน และประเมินผลความพึงพอใจ  

6) บรรณารักษใหความรู/แนะนําการทํากิจกรรม   

7) ผูเรียนทํากิจกรรม สงงานและประเมินผลความพึงพอใจ

กิจกรรม ผาน TSU LIB i-Classroom สอบถามปญหาการ

ใชบริการ ผาน LIB Clinic  

หลังเรียน 5) บรรณารักษตรวจชิ้นงานใหคะแนน แจงผล

คะแนนผานเวบ็สํานักหอสมุด และฝายกิจการ

นิสิต 

8) บรรณารักษตรวจชิ้นงานใหคะแนน  

9) ผูเรียนดูคะแนนเขารวมกิจกรรม ผานเวบ็ TSU LIB 

i-Training 

10) บรรณารักษแจงผลคะแนน/ สรุป/ ประเมินกิจกรรม

รวมกับเจาหนาที่กิจการนิสิต 



 ปการศึกษา 2563 มีการจัดบริการอบรมออนไลน 5 ข้ันตอน คือ 1) ประชาสัมพันธเขารวม

กิจกรรม 2) นิสิตลงทะเบียนผานฝายกิจการนิสิต 3) ตรวจสอบรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารวมกิจกรรม 4) ศึกษาคลิปการ

เรียนรู ทํากิจกรรมและสงช้ินงาน และประเมินผลความพึงพอใจ 5) บรรณารักษตรวจชิ้นงานใหคะแนน แจงผล

คะแนนผานเว็บสํานักหอสมุด และฝายกิจการนิสิต ผลจากการปรับปรุงกระบวนการบริการอบรมออนไลน ป

การศึกษา 2564 มีขั้นตอนเพ่ิมข้ึน รายละเอียดดังนี้ 1) บรรณารักษศึกษาความตองการของผูใชบริการ 2) จัดทํา

แผนการสอนรวมกับฝายกิจการนิสิต 3) บรรณารักษออกแบบจัดทําหองเรียนออนไลน จัดทําขอมูล สื่อการเรียน 

ผาน TSU LIB i-Classroom โดยช้ีแหลงทรัพยากรและบริการของสํานักหอสมุด 4) บรรณารักษประชาสัมพันธผาน 

line เขารวมกิจกรรม 5) ผูเรียนลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารวมกิจกรรมผาน เว็บ TSU LIB i-Training 

6) บรรณารักษใหความรู/แนะนําการทํากิจกรรม 7) ผูเรียนทํากิจกรรม สงงานและประเมินผลความพึงพอใจ

กิจกรรม ผาน TSU LIB i-Classroom สอบถามปญหาการใชบริการ ผาน LIB Clinic 8) บรรณารักษตรวจชิ้นงานให

คะแนน 9) ผูเรียนดูคะแนนเขารวมกิจกรรม ผานเว็บ TSU LIB i-Training 10) บรรณารักษแจงผลคะแนน/สรุป/ 

ประเมินกิจกรรมรวมกับเจาหนาที่กิจการนิสิต 

 การนํากระบวนการคิดเชิงออกแบบของ Stanford d. School 5 ข้ันตอน คือ Empathy, 

Define, Ideate, Prototype, Prototype มาใชในการพัฒนากระบวนการบริการอบรมออนไลน ในปการศึกษา 

2564 พบขอดี ดังนี้ 1) มีการบูรณาการระหวางบรรณารักษผูใหบริการและผูใชบริการมีการรวมคิดรวมทํา 2) เปน

แนวคิดท่ีมีขั้นตอนเพ่ือออกแบบการแกปญหาอยางเปนระบบ และคํานึงถึงจุดรวมระหวางปจจัยดานความตองการ

ของผูใชบริการ ความเหมาะสมของสภาพแวดลอม เกิดความเปนไปไดในเชิงปฏิบัติ 3) เกิดกระบวนการคิดที่มีการ

วิเคราะหสถานการณ และการเปลี่ยนแนวคิดไปสูรูปธรรมไดอยางประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองบทความวิจัย เรื่อง 

การบูรณาการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อพัฒนานวัตกรรมสื่อ โครงการชุมชนทองเที่ยวโอ

ทอปนวัตวิถี บานวังยาว ตําบลเก้ิง อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม (กอเกียรติ ขวัญสกุล, 2564) 

 ผลจากการใหบริการอบรมออนไลนเชิงปฏิบัติการ ICT 1 ในปการศึกษา 2564  มีการวิเคราะห

ขอมูลเชิงคุณภาพ ดวยการวิเคราะหแกนสาระ (Thematic Analysis) โดยสัมภาษณนิสิต จํานวน 47 คน สรุปผล

การสัมภาษณดังรายละเอียด 

 

ตารางที่ 2  แสดงผลการสัมภาษณของผูใชบริการอบรมออนไลนเชิงปฏิบัติการ ปการศึกษา 2564 

แกนสาระสําคัญ 

ผูเรยีน: นิสิตมีความคดิเห็นอยางไร รูปแบบกิจกรรม ICT 1 ปการศกึษา 2564 ในกิจกรรม "กอนเรียน" ระหวาง

เรียน และหลังเรียน (เชน การลงทะเบียนผานหลักสูตรฯ, การสรางกลุม Line, การประชาสมัพันธ) นิสิตระบุเปน

ขอๆทั้งขอที่ชอบ/ขอควรปรับปรุง/ความคาดหวังในอนาคต ผูเขารวมสัมภาษณ 47 คน 

ดานประชาสัมพันธ 

- ประชาสัมพันธทั่วถึง สื่อสาร

เขาใจงาย (21) 

- ประชาสัมพันธไมท่ัวถึง  (2) 

- ชองทางการติดตอ ผาน Line 

กลุม สะดวกรวดเร็ว  (31) 

ดานขั้นตอน/กิจกรรม 

- อธิบายละเอียด  (17) 

- ขั้นตอนใชงานงาย (9) 

- สะดวกทํากิจกรรมผานออนไลน (25) 

- E-Book นาสนใจ มีหลากหลาย (16) 

- ขั้นตอนยืม E-Book ยาก (1) 

 ดานบุคลากร (LIB Clinic) 

- บุคลากรสื่อสาร เขาใจดี (11) 

- บุคลากรบริการดี (26) 

- ตอบคําถามรวดเร็ว (18) 

- อธิบายอยางละเอียด (7) 



   

การประเมินประสิทธภิาพของรูปแบบการจัดบริการอบรมออนไลนเชิงปฏิบัติ ดวยการสัมภาษณ

เจาะลึกนิสิต และวิเคราะหขอมูลดวยแกนสาระ พบวา นิสิตรับทราบขอมูลประชาสัมพันธ ชองทางการติดตอ, เขาใจ

ขั้นตอนการทํากิจกรรม, ประทับใจการใหบริการ, สื่อการสอนนาสนใจ สามารถทํากิจกรรมผาน Google 

Classroom ได, สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง มีความจําเปนตอการเรียน, เปนกิจกรรมท่ีเปนประโยชน สวน

ความเห็นตองการปรับปรุงเพิ่มเติม ดานการประชาสัมพันธ, การยืม E-Book และความละเอียดคลิปวิดีโอสื่อการ

สอน 

 นอกจากนี้ จากผลการประเมินความพึงพอใจ เนาวลักษณ แสงสนิท และ ปติมา แกวเขียว 

(2564, น. 1-5) พบวา 1) ดานเน้ือหาสาระ/รูปแบบการอบรม ระดับความพึงพอใจภาพรวมมีคาเฉลี่ย 4.36 หัวขอ

รูปแบบการสอนสอดคลองกับยุคสมัย ระดับความพึงพอใจสูงสุด มีคาเฉลี่ย 4.42 2) ดานกิจกรรมที่ 1 LIB TSU 

อบรม ระดับความพึงพอใจภาพรวมมีคาเฉลี่ย 4.36 3) ดานกิจกรรมที่ 2 ยืม/ถอดบทเรียน E-Book ระดับความพึง

พอใจภาพรวมมีคาเฉลี่ย 4.40 หัวขอความรูที่ไดรับ ระดับความพึงพอใจสูงสุด มีคาเฉลี่ย 4.49 และ คาเฉลี่ย 4.50 

ตามลําดับ สอดคลองกับการสัมภาษณแกนสาระของผูใชบริการ ปการศึกษา 2564 4) ระดับความพึงพอใจภาพรวม

บริการ ICT 1 ระดับความพึงพอใจภาพรวมมีคาเฉลี่ย 4.47 ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมท้ังแบบสัมภาษณและการ

ตอบแบบสอบถาม มีความสอดคลองกับงานวิจัยของ นัฏฐิกา สุนทรธนผล (2562, น. 73-86) เรื่อง การศึกษาความ

พึงพอใจของนิสิตตอการจัดการเรียนการสอนผาน Google Classroom สําหรับรายวิชาประวัติดนตรีตะวันตก ซึ่ง

พบวา นิสิตมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก ทําใหนิสิตรูจักเทคโนโลยีใหม ๆ สามารถใชงานไดทุกที่ ทุก

เวลา ทุกอุปกรณ โดยเฉพาะจากสมารทโฟนและ Tablet นิสิตซึ่งเปนผูเรียนยุคใหมที่มีทักษะการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีทันสมัยมีความพึงพอใจมากและสามารถเรียนรูและใชงานระบบการเรียนการสอนไดอยางมี

ประสิทธภิาพ 

 

สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน  

สรุปผล    
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดพัฒนาบริการใหการศึกษา TSU LIB i-Training: ICT 1 

ซึ่งเปนการจัดอบรมแบบออนไลน กรณีศึกษา หลักสูตรนอกชั้นเรียน ICT 1 ของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 

มีการพัฒนากระบวนการบริการการศึกษาดวย โดยใชกระบวนการคิดเชิงออกแบบของ Stanford d. school และ

เพ่ือใหนิสิตไดรับความรูเกี่ยวกับการใชทรัพยากรและบริการของหองสมุดสําหรับการศึกษาที่มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน ซึ่ง

มีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 1) บรรณารักษศึกษาความตองการของผูใชบริการ 2) จัดทําแผนการสอนรวมกับฝาย

กิจการนิสิต 3) บรรณารักษออกแบบจัดทําหองเรียนออนไลน จัดทําขอมูล สื่อการเรียน ผาน TSU LIB i-Classroom 

ดานสื่อการสอน 

- คลิปวีดีโอ อธิบายดเีขาใจงาย (17) 

- บางคลิปยังไมละเอียด (2) 

- Google Classroom เขาใชงาย 

(19) 

สิ่งที่ไดรับจากการอบรม 

- นําไปใชในอนาคตไดจริง (25) 

- มีความจําเปนตอการเรียน (11) 

- ใชเวลาวางอานหนังสือ (1) 

- กิจกรรมเปนประโยชน (28) 

- เรียนรูโปรแกรมใหม (3) 

 



โดยชี้แหลงทรัพยากรและบริการของสํานักหอสมุด 4) บรรณารักษประชาสัมพันธผาน line เขารวมกิจกรรม 5) 

ผูเรียนลงทะเบียน ตรวจสอบรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารวมกิจกรรมผาน เว็บ TSU LIB i-Training 6) บรรณารักษใหความรู/

แนะนําการทํากิจกรรม 7) ผูเรียนทํากิจกรรม สงงานและประเมินผลความพึงพอใจกิจกรรม ผาน TSU LIB i-

Classroom สอบถามปญหาการใชบริการ ผาน LIB Clinic 8) บรรณารักษตรวจชิ้นงานใหคะแนน 9) ผูเรียนดู

คะแนนเขารวมกิจกรรม ผานเว็บ TSU LIB i-Training 10) บรรณารักษแจงผลคะแนน/สรุป/ประเมินกิจกรรม

รวมกับเจาหนาที่กิจการนิสิต จากรายงานสรุปผลระดับความความพึงพอใจการใชบริการ ปการศึกษา 2564 ผลการ

ดําเนินการ พบวา 1) ดานเนื้อหาสาระ/รูปแบบการอบรม ระดับความพึงพอใจภาพรวมมีคาเฉลี่ย 4.36 2) ดาน

กิจกรรมที่ 1 LIB TSU ระดับความพึงพอใจภาพรวมมีคาเฉลี่ย 4.36 3) ดานกิจกรรมที่ 2 ยืม/ถอดบทเรียน E-Book 

ระดับความพึงพอใจภาพรวมมีคาเฉลี่ย 4.40 4) ระดับความพึงพอใจภาพรวมกิจกรรม ICT 1 ระดับความพึงพอใจ

ภาพรวมมีคาเฉลี่ย 4.47  

ผลจากการปรับปรุงพัฒนากระบวนการบริการอบรมออนไลน โดยใชกระบวนการคิดเชิง

ออกแบบ กรณีศึกษา หลักสูตรนอกชั้นเรียน ICT 1 พบขอดี สํานักหอสมุดสามารถดําเนินงานอยางเปนระบบในการ

ใหบริการตรงตามความตองการของผูใชบริการอยางท่ีไดกลาวไวขางตน สํานักหอสมุด จึงนํากรอบแนวคิดการพัฒนา 

TSU LIB i-Training: ICT 1 และกรอบแนวคิดระบบการใหบริการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน TSU LIB i-

Training: ICT 1 มาเปนตนแบบ ดําเนินงานบริการอบรมออนไลนทุกหลักสูตร เชน หลักสูตรนอกชั้นเรียน ICT 2, 

หลักสูตรนอกชั้นเรียน ICT 3, หลักสูตรนอกชั้นเรียน ICT 4, หลักสูตรอบรมออนไลน สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  

และนอกจากนี้หองสมุดอ่ืน ๆ สามารถนํากรอบแนวคิดการพัฒนา TSU LIB i-Training: ICT 1และ กรอบแนวคิด

ระบบการใหบริการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน TSU LIB i-Training: ICT 1 มาประยุกตใช ปรับตามความ

เหมาะสมตามบริบทไดเชนกัน 

ขอเสนอแนะ 

1. บรรณารักษตองมีการพัฒนาตนเองนอกเหนือจากความรูในศาสตรวิชาชีพ โดยเฉพาะดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการเรียนรูยุคใหม เพื่อการบริการและการพัฒนา/ปรับปรุงบริการใหการศึกษาที่มี

ประสิทธภิาพและประสิทธิผล 

2. ผู เรียนตองมีความพรอมของคอมพิวเตอรและอุปกรณที่ เ ก่ียวของ รวมทั้งเครือขาย

อินเทอรเน็ตท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอตอการใชงาน รวมถึงควรไดรับการอบรมการใชระบบเบื้องตน กอนเริ่มการเขา

รวมกิจกรรมในช้ันเรียนจริง 

การนําไปใชประโยชน 

1. ผูเรียน เกิดทักษะและประสบการณในการเรียนรูสาํหรับการสืบคนสารสนเทศจากแหลง

เรียนรูทีมี่คุณภาพสําหรับการจัดทําโครงการ, สัมมนา, วิจัย และการเรียนในรายวิชาอื่น 

2. บรรณารักษ เกิดทักษะในการพัฒนานวัตกรรมงานหรือบริการใหมๆที่มีการบูรณาการ

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย และถายทอดองคความรูสูบุคคลอ่ืนของสํานักหอสมุดและหนวยงานอ่ืน 

3. หองสมุด มีกรอบแนวคิดการพัฒนา TSU LIB i-Training: ICT 1 และกรอบแนวคิดระบบการ

ใหบริการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน  TSU LIB i-Training : ICT 1 เปนตนแบบ ดําเนินงานบริการอบรม

ออนไลนทุกหลักสูตร เชน หลักสูตรนอกชั้นเรียน ICT 2, หลักสูตรนอกชั้นเรียน ICT 3, หลักสูตรนอกชั้นเรียน ICT 4, 

หลักสูตรอบรมออนไลน สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สูการเปนนวัตกรรมบริการ 4.0 ท่ีมีการนําเทคโนโลยี



สารสนเทศท่ีทันสมัยมาประยุกตใช โดยไมมีคาใชจาย ชวยใหเกิดการใชบริการและทรัพยากรสารสนเทศอยางคุมคา

และสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ และมีกระบวนการใหบริการอบรมออนไลนในรูปแบบใหมสอดคลอง

ความตองการผูใชบริการ 

4. มหาวิทยาลัย มตีนแบบของนวัตกรรมการสอนรูปแบบใหมสําหรบัคณะ/หนวยงานภายใน/

ภายนอก ซึ่งประหยัดงบประมาณ และสอดคลองกับทิศทางและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

5. หองสมุดภายในและภายนอกประเทศ สามารถนํากรอบแนวคิดการพัฒนา TSU LIB i- 

Training: ICT 1และ กรอบแนวคดิระบบการใหบริการอบรมเชิงปฏบิัติการแบบออนไลน TSU LIB i-Training: ICT 

1 มาประยุกตใช ปรับตามความเหมาะสมตามบริบทเพื่ใหบริการไดตรงตามความตองการ 

 

รายการอางอิง 

กอเกียรติ ขวัญสกุล. (2564). การบูรณาการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมสื่อ  
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