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บทคัดยอ  

           สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดพัฒนาบริการสอนการรูสารสนเทศ (Information 

Literacy) อยางตอเนื่องใหสอดคลองกับการเปลี่ยนฉับพลันทางดิจิทัล (Digital Disruption) และแนวทาง CMU 

Transformation เพ่ือสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตและชีวิตวิถีใหม (New Normal) ในสถานการณการแพรระบาด

ของโรค COVID-19  จึงมีแนวคิดในการวิเคราะหและศึกษาผลการดําเนินงานบริการสอนการรูสารสนเทศ ซึ่งได

จัดเก็บ รวบรวมไว มาวิเคราะห เพ่ือการปรับปรุง/พัฒนาบริการ โดยใชวิธีการศึกษาเชิงเอกสาร วิเคราะหขอมูล

ตั้งแตปงบประมาณ 2560-2564 ผลการศึกษาแบงเปน 2 สวน ไดแก (1) ขอมูลการจัดบริการสอนการรูสารสนเทศ 

หัวขอการอบรม และการจัดกิจกรรมในรูปแบบบรรยายโดยปรบัเปลี่ยนเปนระบบหองเรียนออนไลน และ (2) ปญหา

ในการใหบริการสอนการรูสารสนเทศ พบวา มีผูเขาอบรมท้ังหมด 10,831 คน เปนนักศึกษาปริญญาตรี 9,005 คน 

คะแนนความพึงพอใจในการฝกอบรมเฉลี่ยรอยละ 92 เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา พบวา ผูอบรมมีความพึงพอใจ

ลดลงในบางดาน เชน การสื่อสารระหวางวิทยากรและผูเขาอบรม ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เปนตน ขอเสนอแนะ

ที่ได คือ วิทยากรควรเพิ่มทักษะการนําเสนอและแกไขปญหาเฉพาะหนา และจัดกิจกรรมฝกอบรมแบบผสมผสาน 

เพ่ือเปดโอกาสใหผูสนใจอบรมสามารถเลือกรูปแบบตามความเหมาะสมของตนเองได 

 

คําสําคัญ: การสอนการรูสารสนเทศ, การสงเสริมการเรียนรู, บริการสนับสนุนการวิจัย, บริการสอนการรู

สารสนเทศ, สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

ABSTRACT 

 Chiang Mai University Library develop information literacy service continuously to 

support digital disruption and CMU Transformation ( Lifelong learning and new normal)  in case of 

COVID-19 situation. The objective of lessons learning from information literacy instruction services 

is to study and analyze the data of information literacy instruction services since 2017- 2021.  The 



results can be divided to 2 parts.  ( 1)  Information literacy instruction service:  There are several 

topics about information literacy and technology and spend 1-2 hours per topic. (2) Problem about 

information literacy instruction service:  There are 10,831 participants.  Most of them are 

undergraduate students ( 9,005 participants) .  The average of satisfaction is 92 percent.  There are 

problems about communication between librarians and participants, internet connection.  Some 

suggestions are likes librarian should learn presentation and solving problem skill and the activities 

should be various. 

 

Keyword:  Learning Support, Information Literacy Instruction, Information Literacy Instruction 

Service, Research Support Service, Chiang Mai University Library  

 

บทนํา 
 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดพัฒนาบริการสอนการรูสารสนเทศใหสอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตรสํานักหอสมุด ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งภายหลังขยายแผนถึงป 2565 และเปาหมายและทิศทาง

ของมหาวิทยาลัยมาอยางตอเนื่อง กิจกรรมท่ีจัดไดแก การอบรมประจําเดือนผานกิจกรรม CMU Library Training 

ของหองสมุดกลาง และกิจกรรม Library Class ของหองสมุดคณะ รวมถึงจัดอบรมตามความตองการของผูใช เชน 

Information Seeking, EndNote Program, Guide to Getting Published, Turnitin for Students/Instructors 

เปนตน และประเมินหลังการฝกอบรมในทุกครั้ง เพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนตอการปรับปรุง/พัฒนาบริการ

ดังกลาว  

 ในชวงการพัฒนาป 2560 – 2564 สํานักหอสมุดไดปรับเปลี่ยนและพัฒนาบริการสอนการรู

สารสนเทศมาอยางตอเนื่องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบรกิารใหดียิง่ขึ้น ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนฉับพลนัทางดจิทัิล 

(Digital Disruption) และแนวทาง CMU Transformation ดานการสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตและชีวิตวถิีใหม 

(New Normal) ในสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 จึงมีแนวคิดในการวิเคราะหขอมูลผลการ

ดําเนินงานบริการสอนการรูสารสนเทศ ซึ่งไดจัดเก็บ รวบรวมไว มาวิเคราะหขอมูลแยกเปนประเด็นที่สําคัญตาง ๆ 

อาทิ ความพึงพอใจของผูใชบริการ ขอเสนอแนะ ปญหาในการบริการ ฯลฯ เพื่อนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุง/

พัฒนาบริการสอนการรูสารสนเทศอยางตอเนื่อง ใหสอดคลองกับความตองการของนักศึกษา อาจารย นักวิจัย 

ผูใชบริการ ณ ปจจุบัน ทันตอยุคสมัย และเกิดประโยชนตอผูใชบริการมากที่สุด 

 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือวิเคราะหการจัดบริการสอนการรูสารสนเทศท่ีดําเนินการในรอบการดําเนินงานตามแผน

ระยะป 2560-2564   

 2. เพื่อศึกษาปญหาการใหบริการสอนการรูสารสนเทศ  

 3. เพ่ือนําผลการศึกษามาปรับปรุง/พัฒนาบริการสอนการรูสารสนเทศ ใหสอดคลองกับความ

ตองการของนักศึกษา อาจารย นักวิจัย  

  



ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 

 การถอดบทเรียนจากการจัดบริการสอนการรูสารสนเทศดวยวิธกีารศึกษาเชิงเอกสาร วิเคราะห

ขอมูลที่จัดเก็บตั้งแตปงบประมาณ 2560-2564 (เริ่ม 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564) โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี ้

 1. กําหนดขอบเขตขอมูลท่ีตองการศึกษา  

 กําหนดขอบเขตของขอมูลท่ีตองการศึกษา คือ การจัดบริการสอนการรูสารสนเทศในชวงป 

2560-2564 ไดแก หัวขอ เนื้อหา รูปแบบการจัดกิจกรรมฝกอบรม สถานที่ วิทยากร เพ่ือใชเปนประเด็นในการเลือก

เอกสารศึกษาตอไป 

 2. ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากเอกสารและบุคคล  

 ศึกษาขอมูลจากแหลงตาง  ๆ ไดแก เอกสารการจัดทําโครงการ เอกสารประกอบการอบรมใน

แตละหัวขอ แบบทดสอบและประเมินความพึงพอใจหลังเขารวมกิจกรรมฝกอบรม แบบสอบถามการติดตามผลหลัง

การฝกอบรม และวรรณกรรมที่เก่ียวของ สําหรับขอมูลที่ไมปรากฏในเอกสาร ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของ 

ไดแก บรรณารักษ (วิทยากรผูฝกอบรม) 

 3. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากเอกสารและบุคคล  

 เมื่อไดขอมูลจากเอกสารและบุคคลแลว นํามาวิเคราะหโดยแยกเปน 2 สวน ดังนี ้

  สวนท่ี 1 ขอมูลการจัดบริการสอนการรูสารสนเทศ  

หัวขอและเนื้อหาของโปรแกรมการฝกอบรม วิเคราะหขอมูลจากเอกสารประกอบการอบรม

ที่จัดทําขึ้นในแตละครั้ง เพื่อเปรียบเทียบลักษณะของโปรแกรมการฝกอบรมวาไดพัฒนาไปในทิศทางใด 

รูปแบบการจัดกิจกรรมฝกอบรม สถานที่ วิทยากร วิเคราะหขอมูลที่ไดจากเอกสารและ

สัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ เพ่ือพิจารณาพัฒนาการของกิจกรรมฝกอบรมวาไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝกอบรมและ

สถานที่ใหเขากับสถานการณตาง ๆ อยางไรบาง โดยเฉพาะในชวงสถานการณ COVID-19 และวิทยากรไดพัฒนา

ทักษะความรูเพ่ือการฝกอบรมดวยวิธีใด และมีประสิทธิภาพอยางไร 

 สวนท่ี 2 ปญหาในการใหบริการสอนการรูสารสนเทศ  

โดยวิเคราะหจากผูรวมกิจกรรมและตอบแบบสอบถามในชวงเวลาที่กําหนดไวในขอบเขต

การศึกษา และวิทยากรผูฝกอบรมในชวงเวลาที่ผานมา เพ่ือเปรียบเทียบปญหาตามหัวขอตาง ๆ ระหวางผูอบรมกับ

วิทยากร 

 4. สรุปผลและจัดทําเอกสารฉบบัสมบูรณ  

ประกอบไปดวยขอมูลตามขอ 2 และ 3 ในลักษณะของรายงานและแนวปฏิบัติ เพ่ือเผยแพรให

ผูปฏิบัติงานดานการจัดกิจกรรมฝกอบรมของหองสมุดอื่น ๆ ตอไป 

 

ผลการดําเนินการ อภิปรายผล 

 ผลการดาํเนินการ 

                        จากการศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลการบริการสอนการรูสารสนเทศ และนําเสนอใน

ประเด็นตาง ๆ ไดผลการศึกษา 2 สวน ไดแก ขอมูลการจัดบริการสอนการรูสารสนเทศ และปญหาการใหบริการ

สอนการรูสารสนเทศ สามารถอธิบายรายละเอียดไดดังน้ี 



1. ขอมูลการจัดบริการสอนการรูสารสนเทศ คือ การจัดบริการสอนการรู ประกอบไปดวยหัวขอ

โปรแกรมการอบรม เน้ือหาในการฝกอบรม รูปแบบการจัดกิจกรรมฝกอบรมและสถานที่ฝกอบรม และวิทยากร มี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.1 หัวขอโปรแกรมการอบรม 

 

ตารางที่ 1  หัวขอโปรแกรมการอบรม 

หัวขอ รายละเอียด 
ปที่มีการจัดอบรม 

2560 2561 2562 2563 2564 

CMUL OPAC เรียนรูวิธสืีบคนหนังสือในหองสมดุ

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ตรวจสอบสิทธิ์การยืม

และประวัติการยืม 

/ / / / / 

Information 

Seeking 

เรียนรูวิธีคนหาบทความ งานวิจัยและ

วิทยานิพนธ จากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่

สํานักหอสมุดใหบริการ 

/ / / / / 

Endnote เรียนรูการใชโปรแกรมจดัการบรรณานุกรมจาก

แหลงตาง ๆ 

/ 

Web 

/ 

Web 

/ 

Web 

/ 

X9 

/ 

20 

Turnitin สําหรับ

อาจารย และ

นักศึกษา 

เรียนรูการใชโปรแกรมการตรวจสอบการ

คัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism) 

สําหรับนักศึกษา/อาจารย 

/ / / / / 

Guide to 

getting 

published 

เรียนรูการใชงานฐานขอมูลเพื่อการผลิตผลงาน

วิชาการ เชน การคัดเลือกวารสาร การคนหา

ดัชนีช้ีวัดคุณภาพวารสาร 

/ / / / / 

เทคนิคการสราง

สื่อเพ่ือนําเสนอ

ผลงานทาง

วิชาการ 

เรียนรูเทคนิคการออกแบบสื่อตามองคประกอบ

ตาง ๆ และการใชโปรแกรมสรางสือ่แบบงาย ๆ 

    / 

เทคนิคการสืบคน 

Google แบบมือ

อาชีพ 

เรียนรูเทคนิคการสืบคน google โดยใชฟงกชัน

ขั้นสูง และคณุสมบัติเสรมิตาง ๆ ของ google 

ที่ใชในชีวิตประจําวัน 

    / 

  

 

 

 

 

 



 1.2 เน้ือหาในการฝกอบรม 

 

ตารางที่ 2  เน้ือหาในการฝกอบรม 

เนื้อหาในการฝกอบรม 

ป 2560 - ยึดเนื้อหาการอบรมตามเอกสารอบรมชุดเดิม (จัดทําโดยใชโปรแกรม PowerPoint) ไมมีการ

เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเน้ือหาในเอกสารประกอบการอบรม 

- แจกเอกสารประกอบการอบรมในรูปแบบเอกสารกระดาษใหผูเขาอบรม 

ป 2561 - ปรับเนื้อหาการอบรมในเอกสารตามการเปลี่ยนแปลงของขอมูล เชน หนาเว็บไซต ฐานขอมูล 

และอื่น ๆ ใหตรงตามปจจุบันมากที่สุด แตยังยึดโครงรางเนื้อหาเดิม 

- ยกเลิกการแจกเอกสารประกอบการอบรมในรูปแบบกระดาษ เปลี่ยนเปนการอัปโหลดไฟล

รูปแบบ PDF บนเว็บไซตใหผูใชดาวนโหลดประกอบการอบรม 

ป 2562 - จัดทําเนื้อหาในเอกสารประกอบการอบรมแยกเปน 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ป 2563 - ปรับโครงรางเนื้อหาใหมใหกระชับมากข้ึน ลดเนื้อหาสวนที่ไมจําเปนออก ใชวิธีการอธิบาย

เพิ่มเติมในขณะที่บรรยายแทน เพ่ือใหผูเขาอบรมไดเรียนรูและปฏิบัติจริง อีกทั้ง ลดจํานวนหนา

เอกสารไมใหมากเกินไป 

ป 2564 - ดําเนินการป 2562 และ 2563 อยางตอเนื่อง 

- เพิ่มการสํารวจการเปลี่ยนแปลงของขอมูล และปรับแกไขเอกสารในทุกเดือน หรือหากพบการ

เปลี่ยนแปลง จะรีบแกไขทันที 

- ปรับปรุง Layout ของเน้ือหาในเอกสารในหัวขอเดิมและใหมใหเปนรูปแบบเดียวกัน เชน เพ่ิม

โครงรางเน้ือหายอย เพ่ือใหผูเขาอบรมไดเห็นขอบเขตเนื้อหาคราว ๆ จัดใหทุกหนามีหัวขอชัดเจน  

- จัดทําเนื้อหาในรูปแบบออนไลน คือ บันทึกวีดิโอการสอน โดยจัดทําตามความตองการของคณะ

หรือสาขาวิชาที่แจงความประสงคในรูปแบบดังกลาว 
  

 

 1.3 รูปแบบการจัดกิจกรรมฝกอบรมและสถานที่ฝกอบรม 

 

ตารางที่ 3  รูปแบบการจัดกิจกรรมฝกอบรมและสถานที่ฝกอบรม 

รูปแบบการจัดกิจกรรมฝกอบรม และสถานท่ีฝกอบรม 

ป 2560 Onsite 

- จัดกิจกรรมฝกอบรมรายภาคการศึกษา โดยกําหนดตารางวนัและเวลาลวงหนา  

- กรณีที่ไมสะดวกในวัน/เวลาที่กําหนด สามารถรวมกลุมมากกวา 5 คน เพ่ือขอรับการฝกอบรมใน

วันและเวลาที่สะดวกได (On request) 

- ลงทะเบียนฝกอบรมผานระบบที่สํานักหอสมุดพัฒนาขึ้น 

- สอนในหองฝกอบรมคอมพิวเตอรของหองสมุด หรือคณะ/สาขาวิชา 

- เมื่อเสร็จสิ้นการอบรม จะมีแบบทดสอบหลังเรียนและประเมินความพึงพอใจ 

ป 2561 



ป 2562 Onsite 

- ยกเลิกการจดักิจกรรมตามตาราง เปลี่ยนเปนการฝกอบรมแบบ On request  

- ลงทะเบียนฝกอบรมผาน Microsoft Form 

- สอนในหองฝกอบรมคอมพิวเตอรของหองสมุด หรือคณะ/สาขาวิชา 

- เมื่ออบรมเสร็จแลว จะมีแบบทดสอบหลังเรียนและประเมินความพึงพอใจ 

ป 2563 Onsite + Online 

- จัดการฝกอบรมแบบ On request 

- ลงทะเบียนฝกอบรมผาน Microsoft Form 

- ผสมผสานระหวางการสอนในช้ันเรียนกับระบบออนไลน (Zoom หรือ Microsoft Teams) 

- เมื่อเสร็จสิ้นการอบรม จะมกีารประเมินความพึงพอใจ 

ป 2564 Online 

- ปรับเปลี่ยนการจัดกจิกรรมฝกอบรม โดยแบงเปน 2 รูปแบบ คือ ตารางประจําเดือน และการ

เปนวิทยากรรวมสอนในกระบวนวชิา/กิจกรรมตาง ๆ รวมไปถึงการฝกอบรมแบบ On request  

- ลงทะเบียนฝกอบรมผาน Google Form (กรณีอบรมตามตารางประจําเดือน) 

- ปรับเปลี่ยนการจัดกจิกรรมฝกอบรมเปนระบบออนไลนท้ังหมด (Zoom หรือ Microsoft 

Teams)  

- เมื่อเสรจ็สิ้นการอบรม จะมีแบบทดสอบหลังเรียนและประเมินความพึงพอใจ 
  

 

1.4 วิทยากร 

 - วิทยากรหรือผูใหบริการฝกอบรมเปนบรรณารักษทั้งหมด โดยมีการปรับเปลี่ยนวทิยากรในชวง

ที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกร (ประมาณป 2562-2563) 

 - วิทยากรทุกคนมีความถนัดในหัวขอ/โปรแกรมฝกอบรมตาง ๆ มากกวาหนึ่งหัวขอ/โปรแกรม 

สามารถใหการฝกอบรมในทุกหัวขอ และสลับหัวขอ/โปรแกรมฝกอบรมระหวางกันได 

 - วิทยากรเรียนรูเทคนิคการนําเสนอใหนาสนใจจากประสบการณ ไดแก การฟงบรรยายจาก

วิทยากรทานอื่นที่มีประสบการณ  

 

 2. ปญหาการใหบริการสอนการรูสารสนเทศ ในสวนนี้ประกอบไปดวยขอมูลผูเขาอบรม 

(สถานภาพ ความพึงพอใจ และหัวขอที่เสนอแนะ) ปญหาที่พบจากการฝกอบรมการรูสารสนเทศ ท้ังในสวนของผูเขา

อบรมและวิทยากร มีรายละเอียดดังน้ี 

2.1 ขอมูลผูเขาอบรม ในป 2560-2562 เก็บขอมูลผูเขาอบรมเทาน้ัน ในขณะที่ป 2563-2564 

ไดเพ่ิมการเก็บขอมูลผูเขาอบรมทั้งหมด (ขอมูลถึงวันที่ 20 กันยายน 2564) สามารถแสดงขอมูลไดดังน้ี 

 

 

 



2.1.1 สถานภาพ  

 

 
 

 

ภาพที่ 1. ขอมูลผูเขาอบรม ในป 2560-2564 

 

2.1.2 ความพึงพอใจ  

 

ตารางที่ 4  ผลการศึกษาความพึงพอใจ ในป 2560 - 2564 

ความพึง

พอใจ 

เนื้อหาในการ

บรรยาย 

สื่อ/เอกสาร

ประกอบการ

บรรยาย 

ระยะเวลาใน

การบรรยาย 

สถานท่ีจัด

กิจกรรม/ 

ระบบหองเรียน

ออนไลน 

การนําเสนอ

ของวิทยากร 

รวม 

ป 2560 ไมมีขอมลู 

ป 2561 4.58 

ป 2562 4.79 

ป 2563 4.62 4.40 4.47 4.53 
(มีทั้ง 2 รูปแบบ) 

4.62 4.53 

ป 2564 4.53 4.50 4.37 4.37 
(ระบบหองเรียน

ออนไลน) 

4.47 4.49 

 

 

 

2560

Onsite

2561

Onsite

2562

Onsite

2563

Onsite+Online

2564

Online

บุคลากร 13 20 0 22 140

อาจารย 21 19 8 39 45

ปริญญาเอก 39 55 12 58 113

ปริญญาโท 292 377 57 204 292

ปริญญาตรี 1926 2428 1310 1074 2267

สถานภาพ



2.1.3 ดานหัวขอการฝกอบรม สรุปผลที่ได คือ ผูเขาอบรมสวนมาก ตองการใหจัดอบรมใน

หัวขอที่เก่ียวกับการใชงานโปรแกรมพ้ืนฐาน เชน โปรแกรม Microsoft Office เทคนิค/ความรูทางดานไอที เชน 

แนะนําแอปพลิเคชันในชีวิตประจําวัน ภาษาและการสื่อสาร เชน เทคนิคการเขียนเรซูเม และหัวขอที่เกี่ยวกับการทํา

วิจัยและวิทยานิพนธ 

2.1.4 ปญหา จากการรวบรวมขอมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจในสวนของผูเขาอบรม 

และการสัมภาษณวิทยากรหรือผูใหบริการฝกอบรม ในชวงที่มีการปรับรูปแบบการสอนเปนออนไลน สามารถสรุป

ปญหาที่พบไดดังน้ี 

 

ตารางที่ 5  ปญหา จากการรวบรวมขอมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจในสวนของผูเขาอบรม และการสัมภาษณ

วิทยากรหรือผูใหบริการฝกอบรม 

หัวขอปญหา ผูเขาอบรม วิทยากร 

เน้ือหาในการบรรยาย - เนื้อหามีปริมาณมากในระยะเวลา

ที่จํากัด ทําใหตามบทเรียนไมทัน 

- ตองการใหเพ่ิมหรือขยายความใน

บางประเด็น 

- เนื้อหาท่ีบรรยายมีความสําคัญทุก

ประเด็น หากตัดออกอาจทําใหไม

ตอเนื่อง 

- ไมสามารถลงลึกในบางประเด็นได  

(สัมพันธ กับระยะเวลาในการ จัด

กิจกรรม) 

สื่อ/เอกสารประกอบการบรรยาย - ตองการใหบันทึกการจัดกิจกรรม

เก็บไว เพราะตามไมทัน/ตองการดู

อีกครั้งในภายหลัง 

- ไมสะดวกในการบันทึกการจัด

กิจกรรม เนื่องจากการบรรยายสาธิต

ในบางโปรแกรมมีขอมูลที่ไมสามารถ

เผยแพรได 

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม - ระยะเวลาที่อบรมไมตรงกับที่แจง

ไวในกําหนดการ ควรจัดสรรให

เหมาะสมกับเน้ือหา 

- มีเหตุขัดของระหวางการอบรม  

(สัมพันธ กับสถานที่จัดกิจกรรม/

ระบบหองเรียนออนไลน/เครือขาย

อินเทอรเน็ต) 

( สั ม พั น ธ กั บ ก า ร นํ า เ ส น อ ข อ ง

วิทยากร) 

สถานที่จัดกิจกรรม/ 

ระบบหองเรียนออนไลน 

- เมื่ออบรมผานระบบหองเรียน

ออนไลน ในบางครั้งไดยินเสียง

รบกวน 

-  สถาน ท่ีที่ ใ ช ในการ เปดระบบ

หองเรียนออนไลน บางครั้งอาจมี

เสียงรบกวนท่ีไมสามารถควบคุมได 

การนําเสนอของวิทยากร - วิทยากรนําเสนอเร็วเกินไป ทําให

ปฏิบัตติามไมทัน 

 

- นํา เสนอเร็วเนื่องจากตองการ

นําเสนอเนื้อหาใหทันกับระยะเวลา 

  

  



 อภิปรายผล 

 1. ขอมูลการจัดบริการสอนการรูสารสนเทศ 

 จากผลการศึกษาและวิเคราะหขอมูลการจัดบริการสอนการรูสารสนเทศ สามารถอภิปรายผล

แยกตามหัวขอ ดังน้ี  

 หัวขอฝกอบรม พบวา ในระยะเวลาที่ผานมามีการฝกอบรมในหัวขอหลัก โดยปรับเปลี่ยน

รายละเอียดของหัวขอใหตรงตามความตองการของผูใชบริการ เชน Endnote ท่ีเปลี่ยนจากเวอรชันเว็บไซตเปน

โปรแกรม และในชวงป 2564 มีการเพ่ิมหัวขอฝกอบรมที่หลากหลายมากข้ึน ไมไดเปนการใชงานฐานขอมูลหรือ

บริการของหองสมุดโดยตรง เชน เทคนิคการสรางสื่อเพื่อนําเสนอผลงานทางวิชาการ เทคนิคการสืบคน Google 

แบบมืออาชีพ ซึ่งสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุดฯ (สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2563) คือ 

เพ่ิมหัวขอการอบรมที่สอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน/สอดคลองกับหลักสูตรของคณะ เชน การประเมิน

สารสนเทศ การคัดเลือกสารสนเทศที่เปนขาวสาร การแสวงหาสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชา หลักสูตรสําหรับ

ผูสูงอายุ แหลงสารสนเทศท่ีเผยแพรบน Social Media (free content) เปนตน 

 เนื้อหาในการฝกอบรม พบวา มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีจัดทําเนื้อหาอยางตอเน่ืองเพ่ือใหได

เนื้อหาประกอบการอบรมที่ถูกตอง สมบูรณ ในขณะเดียวกันก็ปรับเปลี่ยนเนื้อหาใหมีความกระชับมากที่สุด โดย

พิจารณาโครงรางเนื้อหาในเอกสารประกอบการอบรมทั้งหมด เพื่อตัดขอมูลที่ไมจาํเปนออก โดยใชวิธีอธบิายเพ่ิมเตมิ

ในขณะอบรมแทน เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถเรียนรูและเขาใจไดงาย และไดแจกเอกสารประกอบการอบรมใหผูใช 

เพื่อใชในการทบทวนยอนหลังไดดวย โดยเปลี่ยนเปนรูปแบบอิเล็กทรอนิกสในชวงป 2561 เพ่ือลดปริมาณการใช

กระดาษ และสะดวกตอการเขาถึงของผูใชดวย และในชวงป 2564 ไดจัดทําเน้ือหาในรูปแบบสื่อออนไลน คือ บันทึก

วิดีโอการสอน โดยจัดทําตามความตองการของคณะหรอืสาขาวิชาที่แจงความประสงคในรูปแบบดงักลาว ซึ่งเปนการ

เปลี่ยนแปลงตามสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19  

 รูปแบบการจัดกิจกรรมฝกอบรมและสถานที่ หองสมุดไดจัดกิจกรรมฝกอบรมในรูปแบบการ

บรรยายประมาณ 1-2 ช่ัวโมง และไดรับเชิญเปนวิทยากรในกระบวนวิชาหรือกิจกรรมของคณะหรือสาขาวิชา ซึ่ง

สอดคลองกับขอมูลของ อังสนา ธงไชย (2557) ที่อธิบายรูปแบบการจัดกิจกรรมฝกอบรมที่มีหลากหลายรูปแบบ 

ไดแก การปฐมนิเทศ การอบรมระยะสั้น การสอนเสริมในกระบวนวชิา เปนตน ทั้งนี้ ไดปรับเปลี่ยนรูปแบบใหเขากับ

สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงในแตละป โดยเฉพาะในชวงป 2563-2564 ที่เกิดสถานการณการแพรระบาดของโรค 

COVID-19 ทําใหไมสามารถจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุมคนจํานวนมากได ดังนั้น หองสมุดจึงตองเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการจัดกิจกรรมฝกอบรมและสถานที่เปนการฝกอบรมผานระบบออนไลน เพ่ือใหเกิดการจัดกิจกรรมสงเสริม

การเรียนรูอยางตอเนื่อง  

 วิทยากรไดปรับตัวในการจัดฝกอบรม เพ่ือใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากมีความรู

ความสามารถในการสืบคนขอมูลสารสนเทศแลว ยังตองเรียนรูทักษะการสื่อสาร การใชงานเทคโนโลยี 

ภาษาตางประเทศใหมากขึ้น เพ่ือรองรับตอพฤติกรรมการเรียนรูของผูใชและสถานการณที่เปลี่ยนแปลง 

 2. ปญหาการใหบริการสอนการรูสารสนเทศ 

 จากผลการศึกษาขอมูลของผูฝกอบรม พบวา ในแตละปจะมีผูเขาฝกอบรมเฉลี่ย 1,000-2,000 

คนตอป โดยในชวงป 2562-2563 มีจํานวนลดลง เนื่องจากเปนชวงที่เปลี่ยนการฝกอบรมจากตารางฝกอบรมเปน

รูปแบบ On Request ผูเขาอบรมในแตละครั้งมีจํานวนนอย หากเทียบกับการจัดกิจกรรมฝกอบรมแบบมี



กําหนดการชัดเจนในป 2564 แบบตารางประจําเดือน จากตัวเลขผูเขาอบรม พบวา มีนักศึกษาระดับปริญญาตรมีาก

ที่สุด เนื่องจากเปนกลุมท่ีเพ่ิงเริ่มเขาสูการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งเนนใหผูศึกษาไดเรียนรูดวยตนเอง และมีการ

คนควาวิจัยประกอบการเรียน ดังนั้น นักศึกษาระดับปริญญาตรีจึงตองการเรียนรูการสืบคนสารสนเทศในระดับมาก 

เพื่อตอยอดการศึกษาในอนาคต สอดคลองกับงานวิจัยของ ไปรมา เฮียงราช (2561) และ เพชรรัตน ใชสงคราม 

(2557)  คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีระดับการรูสารสนเทศโดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง โดยเฉพาะดาน

การเขาถึงสารสนเทศ จึงตองการเขารวมการฝกอบรมมากเพ่ือพัฒนาทักษะการเขาถึงสารสนเทศของตนเอง 

 ในสวนของปญหาการใหบริการสอนการรูสารสนเทศ เมื่อเปรียบเทียบขอมูลในป 2563 กับป 

2564 พบวา ผูอบรมมีความพึงพอใจลดลงในบางดาน เนื่องจากการปรับเปลี่ยนการฝกอบรมในรูปแบบออนไลน ซึ่ง

มีลักษณะเปนการสื่อสารทางเดียว วิทยากรไมสามารถเขาถึงผูเขาอบรมไดโดยตรง ทําใหไมสามารถรับรูไดวาผูเขา

อบรมเขาใจในเนื้อหาหรือไม หรือตองการใหอธิบายในสวนใดเพิ่มเติม นอกจากนี้ ยังมีปจจัยภายนอกที่ไมสามารถ

ควบคุมได เชน ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ที่มีผลตอคุณภาพของระบบหองเรียนออนไลน ทําใหผูอบรมไมสามารถ

ฝกอบรมไดอยางมีประสิทธิภาพ ในดานสื่อและเอกสารประกอบการบรรยาย มคีวามพึงพอใจเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีการ

จัดทําสื่อที่มีเน้ือหาเขาใจไดงาย สามารถนําไปทบทวนยอนหลังได  

 

สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน 

   สรุปผล 

 ผลการดําเนินการสรุปไดวา ในระยะเวลาตั้งแตป 2560-2564 มีหัวขอการอบรมที่เกี่ยวของกับ

สืบคนสารสนเทศและเทคโนโลยี และจัดกิจกรรมในรูปแบบบรรยายประมาณ 1-2 ช่ัวโมงเปนหลัก โดยในชวง

สถานการณ COVID-19 (ป 2563-2564) ไดปรับเปลี่ยนเปนระบบหองเรียนออนไลน โดยมีบรรณารักษเปนวทิยากร

ฝกอบรม โดยในชวงระยะเวลาดังกลาว (ป 2560-2564) มีผูเขาอบรมทั้งหมด 10,831 คน สวนใหญเปนนักศึกษา

ปริญญาตรี 9,005 คน คะแนนความพึงพอใจในการฝกอบรมเฉลี่ยรอยละ 92 (คะแนนในป 2561-2564) 

   ขอเสนอแนะ 

   จากผลการดําเนินงานขางตน สามารถใหขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาการจัดบริการสอนการรู

สารสนเทศในปงบประมาณถัดไป ดังน้ี 

   1. ควรเพ่ิมหัวขออบรมท่ีเก่ียวของกับการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน เทคนิคความรู

ดานไอที ภาษาและการสื่อสาร ซึ่งเปนความรูท่ีจําเปนสําหรับการใชชีวติในศตวรรษที่ 21 และขยายโอกาสการอบรม

ใหกับผูใชบริการประเภทบุคคลทั่วไปดวย 

   2. ควรเพ่ิมทักษะของวิทยากรหรือผูใหการฝกอบรมใหมีทักษะการนําเสนอ การแกไขปญหา

เฉพาะหนาใหมากข้ึน เพ่ือนําเสนอเน้ือหาในการอบรมไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถรับมือกับปญหาที่อาจ

เกิดขึ้นในระหวางการจัดกิจกรรมฝกอบรม  

   3. ควรจัดกิจกรรมฝกอบรมในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการฝกอบรมในชั้นเรียน ฝกอบรมผาน

ระบบหองเรียนออนไลน และจัดทําสื่อหรือบทเรียนในรูปแบบออนไลน เพ่ือเปดโอกาสใหผูสนใจอบรมสามารถเลือก

รูปแบบตามความเหมาะสมของตนเองได 

   4. ควรขยายชองทางการประชาสัมพันธใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายแตละกลุม เพ่ือให

ผูใชบริการแตละกลุมสามารถเขาถึงกิจกรรมฝกอบรมไดมากขึ้น 



   การนําไปใชประโยชน 

 1. ผลการศึกษาสามารถนําไปปรับปรุง/พัฒนาบริการสอนการรูสารสนเทศของสํานักหอสมุดให

มีความสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการและมีประสิทธภิาพมากยิ่งข้ึน ทั้งในดานหัวขอ เนื้อหา รูปแบบการ

จัด วิทยากร ฯลฯ  

 2. สามารถนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาจัดทําแนวทาง/คูมือปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรม

ฝกอบรม เพ่ือเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมฝกอบรมสําหรับหองสมุดอ่ืน ๆ ตอไป 

 3. สามารถนําขอมูลพื้นฐาน ปญหา และขอเสนอแนะมาใชในการออกแบบเชิงประสบการณ 

เพื่อพัฒนาระบบจัดกิจกรรมฝกอบรมการรูสารสนเทศอยางครบวงจร ประกอบไปดวยระบบลงทะเบียน การ

ตรวจสอบรายช่ือ ปฏิทินกิจกรรม หองเรียนออนไลน ระบบทดสอบหลังฝกอบรม และประเมินความพึงพอใจ 
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