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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถปุระสงคเพ่ือประเมินประสิทธผิลการใหบริการหองคนควา วิเคราะหชองวาง

ในการพัฒนาการใหบริการหองคนควา และเสนอแนวทางที่เหมาะสมของการพัฒนาการใหบริการหองคนควาในยุค

ที่สรางความพลิกผันทางเทคโนโลยี ตามหลักการบริหารเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard) ซึ่งเปนการวิจัยเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใชแบบสัมภาษณและแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ผลการวิจัย 

พบวา เมื่อนําการบริหารเชิงดุลยภาพมาประยุกตใชในการประเมินผลการใหบริการหองคนควา มีแนวทางที่

เหมาะสมตอการบริหารจัดการหองคนควา ดังนี ้1) มุมมองดานประสิทธิผลการใหบริการ พบวา ผูใชบริการเขามาใช

งานหองคนควาเพ่ือการศึกษา การคนควา การอบรม การวิจัย การเรียนรูตามอัธยาศัย เพิ่มพูนความรู เพิ่มทักษะ

การคิดอยางสรางสรรค แลกเปลี่ยนเรียนรูเปนกลุม การนําเสนองาน การสรางแรงบันดาลใจจากการชมภาพยนตร 

และการศึกษารูปแบบใหมผานการเลนบอรดเกม 2) มุมมองดานผูมีสวนไดสวนเสีย พบวา ผูใชบริการหองคนควา มี

ความคิดเห็นตอการเปนหองคนควา ในภาพรวมอยูในระดับทีไ่มตองปรับปรุงเลยดีอยูแลว 3) มุมมองดานการบริหาร

จัดการภายในเพ่ือการใหบริการ พบวา (1) ดานการวางแผน มีการนําขอเสนอแนะ/ขอรองเรียนของผูใชบริการมา

วางแผนเพ่ือดําเนินการแกปญหา มีการนําสถิติตาง ๆ มาวางแผนในการจัดหางบประมาณการใหบริการหองคนควา 

(2) ดานการดําเนินงาน มีการกําหนดคานิยมหลักในการทํางาน การกระจายอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบและการ

ตัดสินใจไปในแตละสวนงาน พรอมกับสงเสริมใหบุคลากรทํางานเปนทีม (3) ดานการติดตามและประเมินผล มีการ

ติดตามและประเมินผลความคืบหนาของงานท่ีดําเนินการตามแผน มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการตอ

การใชงานหองคนควา วิเคราะห ตรวจสอบปญหา และประเมินความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน (4) ดานการพัฒนา มีการ

ประเมินวิเคราะหขอดี ขอเสีย พรอมกับนําปญหาที่เกิดขึ้นไปปรับปรุงพัฒนา และวางแผนการดําเนินงานของการ

ใหบริการหองคนควาอยางตอเนื่อง ตามขอเสนอแนะของผูใชบริการ เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป และศึกษาการ

สรางนวัตกรรมตาง ๆ จากหองสมุดมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ 4) มุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา พบวา (1) ดานระบบ

การเขาใชงานหองคนควา ผูใชบริการสามารถจองหองคนควาไดหลายชองทาง ระบบมีการแจงเตือนลวงหนาของ

การบริการหองคนควาผานแอพพลิเคช่ันและรองรับระบบปฏิบัติการท่ีหลากหลาย (2) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก มี

การปรับปรุงระบบเครือขายใหเอ้ือตอการใชบริการหองคนควา และภายในหองคนความีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ี



จําเปนและตรงตอการใชงาน รวมถึงมีการออกแบบและตกแตงที่ทันสมัย และมีความปลอดภัย (3) ดานการแนะนํา

การใชงานหองคนควา มีการแนะนําการใชงานหองคนควาแกผูใชบริการไดอยางถูกตอง (4) ดานการอบรมการเขาใช

งานหองคนควา มีการเรียนรูและการฝกปฏิบัติงานไปพรอมการทํางานจริง (On Job Training: OJT) และมีการ

สงเสริมใหหองคนความีความเปนวัฒนธรรมสีเขียว เปนวัฒนธรรมที่ประหยัดพลังงาน  

 

คําสําคัญ: หองคนควา, การบรหิารเชิงดุลยภาพ, การเรียนรู, ความพลิกผันทางเทคโนโลย ี

 

ABSTRACT 

 The objective of the study was to evaluate the effectiveness of the study room, 

analyze gaps in the development of study room services and propose appropriate guidelines for 

improving the service of the study room in disruptive technology era according to the principles of 

Balanced Scorecard.  Using a combination of quantitative and qualitative research.  The interview 

form and questionnaire were used as data collection tools.  The results of the research when 

applying the principles of Balanced Scorecard in the evaluation of study room service.  There are 

appropriate guidelines for the management of study room as follows:  1)  Service efficiency 

perspective, it was found that users used the study room for education, research, training, informal 

learning, increase knowledge and creative thinking skills, group learning, presentations, movie 

inspiration and a new form of education through playing board games.  2)  The stakeholder 

perspective, it was found that the service users of the study room there are opinions on being a 

study room. Overall, it's at a level that doesn't need to be improved at all. 3) Internal management 

perspective for service, it was found that (1) planning: Suggestions/complaints of service users are 

used to plan for solving problems.  Various statistics are used for planning management a budget 

for study room services. (2) Operations: There are core values in work. Decentralization authority, 

Responsibilities and decision-making in each department along with encouraging personnel to work 

as a team.  ( 3)  Monitoring and Evaluation:  The progress of the planned work is monitored and 

evaluated. There is an assessment of the satisfaction of service users with the use of study rooms, 

analyzes, and checks for problems and assess the risks that may arise. (4) Development: There is 

an assessment, analysis of advantages and disadvantages, along with bringing problems that arise 

to improve/  develop.  and continually plan the operation of the study room service according to 

the suggestions of service users, changing technology and study the creation of innovations from 

other university libraries. 4) Learning and growth perspective, it was found that (1) The system for 

accessing the study room users can book study rooms in many ways. The system provides advance 

notification of the study room service through the application and supports a variety of operating 

systems. (2) Facilities: The network system has been improved to facilitate the use of study room 

services and there are facilities that are necessary and direct to use within the study room including 



a modern design and decoration and is safe. (3) Introducing the use of the study room: There is a 

recommendation to use the study room to the users correctly.  ( 4)  Training for using the study 

room:  There are learning and on the job training along with the actual work and promoting the 

study room to be a green culture it is an energy-saving culture. 

 

Keyword: Study Room, Balanced Scorecard, Learning, Disruptive Technology Era 

 

บทนํา 

ปจจุบันมีการประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีสรางความพลิกผัน (Disruptive Technology) เพื่อให

กิจการใด ๆ ก็ตาม ทันตอการเปลี่ยนแปลง เปนการสรางมูลคา และทันตอการแขงขัน เทคโนโลยีที่สรางความพลิก

ผันนี้ไดเขามามีบทบาทอยางมากตอแวดวงการศึกษา โดยเฉพาะวงการหองสมุดที่มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขา

มาใชในงานอยางแพรหลาย ดังเชน ระบบหองสมุดอัตโนมัติ (Integrated Library System หรือ Automated 

Library System) มีการทํางานเชื่อมโยงกัน ทั้งงานจัดหา งานวิเคราะหหมวดหมู และงานบริการทรัพยากร

สารสนเทศ เพ่ือรองรับภารกิจหลักในการใหบริการตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ สรางความสะดวก รวดเร็ว 

ตอบสนองตอความตองการของผูใชบริการหองสมุด ทั้งนี้ หองสมุดจะมีผูใชบริการมากหรือนอยนั้นขึ้นอยูกับ

ประสิทธภิาพของกระบวนการทํางานของแตละหองสมุด (ปริญญา บุญศรัทธา และ พนม จรูญแสง, 2553) 

หองคนควาของสํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปดใหบริการมา

ตั้งแตแรกเริ่มกอตั้งสํานักบรรณสารการพัฒนา โดยในระยะแรกหองคนความีขนาดเล็ก มีจํานวนเพียง 12 หอง 

แบงเปน 8 หอง สําหรับบริการอาจารยและนักวิชาการของสถาบัน และอีก 4 หอง สําหรับบริการนักศึกษา (สุภา

ภรณ สังขศรี, 2522, น. 67) สํานักบรรณสารการพัฒนาไดจัดพ้ืนที่ใหบริการหองคนควาบริเวณชั้น 3 และชั้น 4 

ภายในอาคารบุญชนะ อัตถากร โดยใหบริการแกสมาชิกหองสมุด ประกอบดวย นักศึกษาทั้งระดับปริญญาโท และ

ปริญญาเอก อาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร หองคนควาของสํานักบรรณ

สารการพัฒนา มีจํานวนท้ังสิ้น 75 หอง แบงเปน หองคนควาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก จํานวน 32 หอง และหอง

คนควาสําหรับนักศึกษาปริญญาโท จํานวน 43 หอง เวลาในการใหบริการยืมหองคนควา เปนไปตามเวลาเปด-ปด 

ของหองสมุดคือ วันจันทรถึงวันศุกร เวลา 8.30-19.30 น. วันเสารและวันอาทิตย เวลา 8.00-21.00 น. ผูใชบริการ

แสดงบัตรนักศึกษาติดตอขอใชบริการยืมหองคนควาดวยตนเอง ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 เปนตนมา สํานัก

บรรณสารการพัฒนา ไดนําการใหบริการผานระบบการจองทรัพยากรออนไลนมาใชกับการใหบริการหองคนควา 

ผูใชบริการสามารถทํารายการจอง การคืน การตออายุการใชงานหองคนควาดวยตนเอง ผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

ผาน Mobile Application หรือผานเครื่อง Kiosk Register ได เพื่อเกิดความสะดวกแกผูใชบริการและลดเวลาใน

การติดตอขอใชบริการที่เคานเตอร ซึ่งจากการเปดใหบริการยืมหองคนควาผานระบบออนไลน หองสมุดยังไมไดมี

การสํารวจประสิทธิผลของการปรับเปลี่ยนระบบของการใหบริการ 

คณะผูวิจัยมีความตองการพัฒนาการใหบริการหองคนควา ในยุค Disruptive Technology ขึ้น 

โดยทําการศึกษาหาวิธใีนการปรับปรุงคุณภาพการบริการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อใหหองคนความีความ

ทันสมัยและตอบสนองความตองการของผูใชบริการมากที่สุด ภายหลังจากท่ีไดศึกษาคนควาเกี่ยวกับการปรับปรุง

คุณภาพการบริการดังกลาว พบวา การวัดผลเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard) สามารถนํามาเปนเครื่องมือ



ทางการบริหารจัดการและการประเมินผลรูปแบบหนึ่งที่นาสนใจในการประยุกตใช ซึ่งเปนชุดของการวัดผลการ

ปฏิบัติงานที่มีสวนชวยในการกําหนดกรอบของการวัดผลและการบรหิารเชิงกลยุทธท่ีครอบคลุมครบถวนทุกประเด็น 

(Kaplan & Norton, 1996) ซึ่งเปนวิธีท่ีไดรับความนิยมและมกีารนําไปใชในองคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

ทั้งในประเทศและตางประเทศอยางแพรหลาย (นฤมล กิจไพศาลรัตนา, 2550) 

ดังนั้น จากที่มาและความสําคัญดังกลาว คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีศึกษาการปรับปรุง

กระบวนการใหบริการและเนนการพัฒนาการใหบริการหองคนควา เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของหองคนควาใน

ยุคท่ีเทคโนโลยีสรางความพลิกผัน และเพ่ือรุกไปสูความกาวหนาทางเทคโนโลยีในดานการใหบริการ คณะผูวิจัยได

เล็งเห็นถึงความจําเปนที่จะทําการศึกษาแนวทางการพัฒนาหองคนควาเพ่ือการเรียนรูในยุคที่สรางความพลิกผันทาง

เทคโนโลยีนี้ข้ึน เพ่ือประเมินประสิทธิผลการใหบริการหองคนควา วิเคราะหชองวางในการพัฒนาการใหบริการหอง

คนควา และเสนอแนวทางที่เหมาะสมของการพัฒนาการใหบริการหองคนควาในยุคที่สรางความพลิกผันทาง

เทคโนโลยี ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรและกลยุทธดานการบริการของหองสมุดท่ีคํานึงถึงผูใชบริการเปนสําคัญ 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือประเมินประสิทธิผลการใหบริการหองคนควาของสํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

2. เพื่อวิเคราะหชองวางในการพัฒนาการใหบริการหองคนควาของสํานักบรรณสารการพัฒนา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

3. เพ่ือเสนอแนวทางที่เหมาะสมของการพัฒนาการใหบริการหองคนควาในยุคที่สรางความพลิก

ผันทางเทคโนโลย ี
  



ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1. ขั้นตอนและวิธีการดาํเนนิงาน 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาแบบสมัภาษณ 

สําหรับผูบริหารและผูปฏิบัติงานบริการหองคนควาและ

เจาหนาที่เทคโนโลยีสารสนเทศของหองสมุด เพื่อทําการเก็บ

ขอมูลจากการสัมภาษณผูเกี่ยวของของหองสมุดมหาวิทยาลัย 

7 แหง โดยใชวิธกีารเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) 

พัฒนาแบบสอบถาม 

สําหรับผูใชบริการหองคนควา ซ่ึงเปนนักศึกษาของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรที่เขามาใชบริการหองคนควาของ

สํานักบรรณสารการพัฒนา  

เก็บขอมูลการสัมภาษณ  

จากผูบริหารและผูปฏิบัติงาน  

(ผูปฏิบัติงานบริการหองสมุด/เจาหนาทีเ่ทคโนโลยี

สารสนเทศ) ของหองสมุดมหาวิทยาลัย 7 แหง  

เก็บขอมูลแบบสอบถาม  

จากผูใชบริการหองคนควาในกลุมนักศึกษาของ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรที่เขามาใชหองคนควาของ

สํานักบรรณสารการพัฒนา 

รวบรวมและสรุปผลวิเคราะหขอมูล 

เชิงคุณภาพ (Content Analysis) ของขอมูลการสัมภาษณ 

ศึกษาทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรม เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของหองคนควาเพ่ือการเรียนรู

ในยุคที่สรางความพลิกผันทางเทคโนโลยี 

รวบรวมและสรุปผลวิเคราะหขอมูล 

เชิงปริมาณ (Quantitative data) ของขอมูลแบบสอบถาม 

สรุปวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

และใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปวเิคราะห เพื่อแจกแจง

ความถี่ (Frequency) หาคารอยละ(Percentage) คาเฉล่ีย 

( ഥ ) และ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

สรุปผลการวิจัย และแนวทางการพัฒนาการใหบริการ 



 

ภาพที่ 2. กรอบความคิดในการวจิัย 

 

ผลการดําเนินการ อภิปรายผล  

  ผลการดําเนินงาน 

1. ถอดบทเรียน: กรณีศึกษาการบริการหองคนควาของหองสมุดมหาวิทยาลัย โดยการสัมภาษณ

กลุมผูบริหารและผูปฏิบัติงานท่ีทําหนาที่เกี่ยวกับการใหบริการหองคนควาหองสมุดของสถาบันอุดมศกึษาในประเทศ

ไทย ในเครือขายคณะทํางานความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ฝายเทคโนโลยีสารนิเทศ จํานวน 7 

แหง ไดแก 1) สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2) สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน 3) 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 4) หอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 5) สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย

นเรศวร 6) สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และ 7) สํานักบรรณสารการ

พัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ผูวิจัยไดถอดบทเรียนจากการสัมภาษณ: กรณีศึกษาการบริการหอง

คนควาของหองสมุดมหาวิทยาลัย ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย แลวนํามาวิเคราะหขอมูลโดยวิธีสังเคราะหเนื้อหา 

(Content Analysis) เพ่ือใชเปนแนวทางการพัฒนาหองคนควาเพ่ือการเรียนรูในยุคที่สรางความพลิกผันทาง

เทคโนโลยี โดยมีเนื้อหาแบงตามรายดาน ดังนี้ (1) นโยบายการบริการหองคนควา (2) การดําเนินงานบริการหอง

คนควา (3) ปญหา/อุปสรรคของการใหบริการหองคนควา (4) ตัวช้ีวัด/ความสําเร็จของการใหบริการหองคนควา (5) 

แผนการพัฒนาบริการหองคนควาในอนาคต และ (6) การพัฒนาจากการไดรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

- ผูบริหารหองสมุด 

- ผูปฏบิัติงาน (ผูปฏิบัติงานบริการหอง

คนควา/เจาหนาที่เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

- ผูใชบริการหองคนควา 

การบริหารจัดการภายในเพ่ือการ

ใหบริการ 

- การวางแผน 

- การดําเนินงาน 

- การติดตามประเมินผล 

ประสิทธิผลการใหบริการ 

- การศึกษา การคนควา การวิจัย 

- การเรียนรูตามอัธยาศัย 

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

- การทํางานเปนทีม/การทํางาน

ถอดบทเรียน: กรณีศึกษาการบริการหองคนควาของหองสมดุมหาวิทยาลัย 

- นโยบายการบริการหองคนควา  - การดําเนินงานการใหบริการหองคนควา 

- ปญหา/อุปสรรคของการใหบริการหองคนควา - ตัวชี้วัด/ความสําเร็จของการใหบริการหองคนควา 

- แผนการพัฒนาบรกิารหองคนควาในอนาคต - การพัฒนาจากการไดรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001 

การเรียนรูและพัฒนา 

- ระบบการเขาใชงานหองคนควา 

- สิ่งอํานวยความสะดวก 

- การแนะนําการใชงานหองคนควา 

- การอบรมการใชงานหองคนควา 

แนวทางการ

พัฒนาการ

ใหบริการ

หองคนควา

เพ่ือการ

เรียนรูในยุค

ท่ีสรางความ

พลิกผัน 

ทาง

เทคโนโลยี 



2. ความคิดเห็นตอการเปนหองคนควา ใชแบบสอบถาม (Questionnaires) ไปยังผูใชบริการ

หองคนควา ของสํานักบรรณสารการพัฒนา โดยขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 1) สถานภาพมากที่สุด

เปนนักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ รองลงมาเปนนักศึกษาปริญญาเอก และลําดับสุดทายเปนนักศึกษาปริญญาโท 

ภาคพิเศษ 2) อายุมากที่สุดอายุระหวาง 30-39 ป รองลงมาอายุระหวาง 40-49 ป และลําดับสุดทายอายุ 50 ปขึ้น

ไป 3) เพศหญิงมากกวาเพศชาย 4) สังกัดคณะมากที่สุดสังกัดคณะบริหารธุรกิจ รองลงมาสังกัดคณะรัฐประศาสน

ศาสตร และลําดับสุดทายสังกัดคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม และ 5) ความถ่ีในการใชบริการหองคนควา ก่ึง

หนึ่งใชบริการหองคนควาสัปดาหละ 1 ครั้ง อีกกึ่งหนึ่งใชบริการหองคนควาเดือนละ 1 ครั้ง และลําดับสุดทายมี

ความถี่ในการใชบริการหองคนควาแบบอื่น ๆ เชน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เปนตน และลักษณะการเปนหองคนควา 

ผูใชบริการหองคนความีความคิดเห็นตอการเปนหองคนควา ของสํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ

หารศาสตรในภาพรวมอยูในระดับท่ีไมตองปรับปรุงเลยดีอยูแลว เมื่อแยกตามรายดานพบวา ลักษณะการเปนหอง

คนควาในทุกดานจัดอยูในระดับท่ีไมตองปรับปรุงเลยดีอยูแลว โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยดังน้ี ระดับความคิดเห็นท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงที่สุด 2 ดานเทากัน คือ ดานผูใหบริการ และดานทรัพยากร รองลงมา คือ ดานเทคโนโลยี ดานการ

สงเสริมและสนับสนุนการเรียนรู ดานบริการ และดานอาคารสถานที่ ตามลําดับ สวนขอเสนอแนะ คือ ควรมีการ

ประชาสัมพันธกระบวนการ/ขั้นตอนการใชบริการหองคนควาใหชัดเจน และหลากหลายชองทาง ตองการใหมี

สถานที่สําหรับรับประทานอาหาร/เครื่องดื่มใหกับผูใชบริการ และควรมีอุปกรณตาง ๆ ในหองคนควาเพ่ือรองรับ

ผูใชบริการยุคดิจิทัล 

3. การประเมินประสิทธิผล วิเคราะหชองวางในการพัฒนาการใหบริการหองคนควา และ

กําหนดแนวทางท่ีเหมาะสมของการพัฒนาการใหบริการหองคนควาในยุคท่ีสรางความพลิกผันทางเทคโนโลยี ตาม

หลักการบริหารเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard) คณะผูวิจัยไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการกําหนดมุมมองตาม

แนวทางของการบริหารเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard: BSC) โดยไดพิจารณาจากบริบทและการใหบริการ

หองคนควาของสํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จึงไดกําหนดมุมมองของการ

พัฒนาการใหบริการหองคนควาไว 4 มุมมอง ดังนี้ (1) มุมมองดานประสิทธิผลการใหบริการ (2) มุมมองผูมีสวนได

สวนเสีย (3) มุมมองดานการบริหารจัดการภายในเพ่ือการใหบริการ ประกอบดวย ดานการวางแผน ดานการ

ดําเนินงาน ดานการติดตามและประเมินผล และดานการพัฒนา และ (4) มุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา 

ประกอบดวย ดานระบบการเขาใชงานหองคนควา ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานการแนะนําการใชงานหอง

คนควา และดานการอบรมการเขาใชงานหองคนควา จากทั้ง 4 มุมมอง มีความสัมพันธกัน หองสมุดจึงให

ความสําคัญกับทุกมุมมอง และปฏิบัติใหสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของหองสมุดใน

การใหบริการหองคนควา จากนั้นผูวิจัยทําการประเมินประสิทธิผลการใหบริการหองคนควาทั้งในเชิงคุณภาพและ

ปริมาณ ตามหลักการบริหารเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard) พรอมกับนําผลการประเมินทั้งสองสวนที่ไดไป

วิเคราะหเพ่ือหาชองวางในการพัฒนาการใหบริการหองคนควา สุดทายผูวิจัยไดกําหนดแนวทางที่เหมาะสมของการ

พัฒนาการใหบริการหองคนควาในยุคท่ีสรางความพลิกผันทางเทคโนโลยีจากผลการวเิคราะหชองวางตอไป 

อภิปรายผล 

จากการวิจัยสามารถอภิปรายผลได ดังน้ี  

1. การประเมินประสิทธิผลการใหบริการหองคนควาของสํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พบวา หองสมุดมุงตอบสนองความตองการของผูใชเปนสําคัญ และจัดหาสิ่งอํานวยความ



สะดวกใหแกผูใชบริการหองคนควาของหองสมุด ซึ่งสอดคลองกับ นฤมล กิจไพศาลรัตนา (2550, น. 110) ที่ไดกลาว

ไววา มุมมองดานผูใชบริการ ประเด็นสําคัญที่ตองพิจารณา ไดแก หองสมุดจะตอบสนองความตองการของผูใชเปน

สําคัญ และอํานวยความสะดวกทุกดานแกผูใชในการเขาใชบริการหองสมุด เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การ

คนควาและการวิจัย โดยผูใชบริการตองการใชงานหองคนควาเพ่ือใชในการศึกษา การคนควา การอบรม การวิจัย 

การเรียนรูตามอัธยาศัย และสรางสรรคนวัตกรรม รวมถึงหองคนความีความยืดหยุน และปลอดภัยในการใชงาน อีก

ทั้งเพ่ิมพูนความรู ทักษะ และพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนกลุม การนําเสนองาน การชม

ภาพยนตร การเลนบอรดเกมหรือ e-Sport และการเรียนการสอน การฝกปฏิบัติการจัดรายการโทรทัศน สอดคลอง

กับ รุจโรจน แกวอุไร และ ชโรชีนีย ชัยมินทร (2562, น. 369) ที่กลาววา พื้นที่การเรียนรูเปนพ้ืนท่ีที่ออกแบบอยาง

ยืดหยุนเพ่ือใหผูใชสามารถพูดคุย ระดมความคิด การอภิปราย การจัดแสดง หรือแมกระทั่งการแสดงออกทาง

ความสามารถของเด็กและเยาวชน เปนพ้ืนที่สําหรับการพบปะพูดคุยแบบกลุมขนาดเล็กและกลุมขนาดใหญ การจัด

บรรยากาศในพื้นที่การเรียนรูตองเอ้ือตอการเกิดความคิดสรางสรรคและการเรียนรูอยางสนุกสนาน รวมถึงเปนพ้ืนที่

สรางแรงบันดาลใจจนจุดประกายความคิดและนําไปสูการสรางสรรคผลงานที่จะถายทอดใหกับผูอื่นตอไปได  

2. การวิเคราะหชองวางในการพัฒนาการใหบริการหองคนควาของสํานักบรรณสารการพัฒนา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ดานการบริหารจัดการภายในเพ่ือการใหบริการ ใหสถาบันพัฒนาแอพลิเคชั่น

สวนกลางเพียงแอพพลิเคชั่นเดียว เพ่ือใหผูใชไดรับบริการที่ดีและสะดวกที่สุด สอดคลองกับ ภัทรวดี สุริยะ และ

ภคมณ ยะยศ (2562, น. 8) ที่กลาววา อยางไรก็ตามการพัฒนาการใหบริการหองคนควาแบบกลุมและแบบเดี่ยว 

และการพัฒนาโปรแกรมรองรับการใหบริการจะยังดําเนินตอไปเพ่ือสงบริการที่ดีท่ีสุดตอผูใชบริการอยางตอเนื่อง 

ดานการเรียนรูและพัฒนา มีการปรับปรุงสถานที่และสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู และปรับปรุงกายภาพของหอง

ใหเก็บเสียง จัดหาจอภาพโทรทัศนไวใหบริการในหองคนควาใหครบทุกหอง หองสมุดควรใหบริการเครื่องจําหนาย

อาหารและเครื่องดื่มแบบใหบริการตนเอง และมีการใหยืม Notebook หรือ iPad มีการนํากระจกมาใชเขียนแทน

กระดานไวทบอรด รวมถึงจัดใหมี On the Job Training ใหกับบุคลากร นอกจากนี้ยังมี Google Jamboard ไวท

บอรดดิจิทัลเพื่อการทํางานรวมกันที่สามารถเชื่อมตอกับจอโทรทัศน และใชปากกาสมารทบอรดเขียนได และ

สอดคลองกับ รุจโรจน แกวอุไร และ ชโรชีนีย ชัยมินทร (2562, น. 366, 373) ที่วา หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเปน

แหลงเพ่ือการศึกษาคนควาและเรียนรู จึงตองมีการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่และการใหบริการ โดยจัดเปนพื้นท่ีสําหรับการ

เรียนรูใน 4 ลักษณะ คือ (1) พื้นที่การเรียนรู (2) พื้นที่สรางแรงบันดาลใจ (3) พื้นท่ีพบปะ และ (4) พื้นที่แสดงออก 

หองสมุดไดจัดใหมีพื้นที่การเรียนรูไวใหบริการ พื้นที่สําหรับการศึกษาสวนบุคคล พื้นที่ทํางานกลุม ซึ่งมีการออกแบบ

ตกแตงภายในของสถานที่ มีสิ่งอํานวยความสะดวก มีสภาพแวดลอม และบรรยากาศของพื้นท่ีการเรียนรูที่ดเีหลานี้ 

ตอบสนองความตองการของผูใชในยุคดิจิทัล  

3. แนวทางท่ีเหมาะสมของการพัฒนาการใหบริการหองคนควาในยุคที่สรางความพลิกผันทาง

เทคโนโลย ีตามหลักการบริหารเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard) คณะผูวิจัยไดกําหนดมุมมองท่ีมคีวามสัมพันธ

ซึ่งกันและกัน ทั้งหมด 4 มุมมอง ไดแก มุมมองดานประสิทธผิลการใหบริการ มุมมองดานผูมีสวนไดสวนเสีย มุมมอง

ดานการบริหารจัดการภายในเพ่ือการใหบริการ และมุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา โดยยึดบริบทขององคกร ซึ่งมี

ความสอดคลองกับแนวคิดของ พสุ เดชะรินทร (2548, น. 62) กลาวไววา การกําหนดมุมมองไมมีกฎตายตัววาตอง

ประกอบไปดวย 4 มุมมองตามท่ี Kaplan and Norton (1996) ผูคิดคน BSC กําหนดขึ้น ไดแก ดานการเงิน ดาน



ลูกคา ดานกระบวนการภายใน และดานการเรียนรูและพัฒนา ถาองคกรใดตองการมีมากหรือนอยกวา 4 มุมมอง

มาตรฐานนี้ก็ไมผิดกฎใด ๆ ขึ้นอยูกับกลยุทธและความสําคัญที่องคกรใหมากกวา 

 

สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนาํไปใชประโยชน 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ทีมุ่งเนนปรับปรุงคุณภาพการบริการ และ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใหหองคนความีความทันสมัยและตอบสนองความตองการของผูใชบริการมากที่สุด 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินประสิทธิผล วิเคราะหชองวางในการพัฒนา และเสนอแนวทางที่เหมาะสมของการ

พัฒนาการใหบริการหองคนควา ซึ่งสรุปผลที่ไดจากการถอดบทเรียนของการใหบริการหองคนควาของหองสมุด

มหาวิทยาลัยทั้ง 7 แหง สามารถสรุปออกเปน 6 ดาน ดังนี้ 1) ดานนโยบายการบริการหองคนควา หองสมุดมีการ

ขยายเวลาใหบริการหองคนควาถึงเที่ยงคืนในชวงสอบ มีการปรับปรุงพื้นที่และสภาพแวดลอมทั้งภายในและ

ภายนอกหองคนควาเพื่อเอ้ือตอการเรียนรู ระบบของหองคนควาสวนใหญมีระบบการแจงเตือนลวงหนากอนเขาใช

งานหองคนควา และเจาหนาที่หองสมุดที่ใหบริการจะทําหนาที่ดูแลความเรียบรอยของระบบใหบริการหองคนควา

ใหสามารถเขางานไดตลอดเวลา 2) ดานการดําเนินงานบริการหองคนควา หองสมุดมีการนําสถิติการใชงานหอง

คนความาพิจารณาถึงทิศทาง ปริมาณการใชงาน และนํามาพิจารณากําหนดไวในแผนการดําเนินงานในอนาคต 

หองสมุดบางแหงมีการวางแผนใชหองคนควาใหเกิดประโยชน โดยการจัดใหกลุมอาจารยไดมาใชในการบันทึกวิดีโอ

การสอนออนไลน นอกจากนี้ มีการวางแผนการจัดซื้ออุปกรณ/สิ่งอํานวยความสะดวก (Facilities) ใหที่เหมาะสมกับ

การใหบริการหองคนควา มีการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ และการสรางความ

รวมมือกับหองสมุดอื่น มีการประชาสัมพันธขอมูลกฎระเบียบกติกาการใชงานหอง เพ่ือสงเสริมการใชงานหอง

คนควา หองสมุดบางแหงมีการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานหองคนควา มีการนําขอรองเรียนของหองคนควา

เขามาในระบบจัดการขอรองเรียนตามมาตรฐาน ISO โดยมีการตอบกลับขอรองเรียนตาง ๆ กลับไปยังผูใชตาม

ระยะเวลาที่หองสมุดกําหนดไว มีการใชแอพพลิเคช่ันของหองสมุดในการจองใชงานหองคนควา มีการใช QR Code 

สแกนเพื่อแจงปญหาการใชงานหองคนควา มีบริการแจงเตือนเก่ียวกับการใชงานบริการหองคนควาตาง ๆ ผาน

แอพพลิเคชั่นของหองสมุด มีการนํา Google Jamboard มาใชเชื่อมตอจอทีวีและอุปกรณอ่ืน ๆ โดยสามารถใช

ปากกาสมารทบอรดเขียนได 3) ดานปญหา/อุปสรรคของการใหบริการหองคนควา ผูใชบริการไมมาใชบริการตาม

เวลาท่ีไดทําการจองไว ผูใชบริการเขาใชงานหองคนควาไมได ผูใชบริการขาดความรูและความเขาใจในการใชตัว

แอพพลิเคช่ันในการจองหองคนควา และผูใชบริการหองคนควาสงเสียงดัง รวมถึงเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานหองคนควา

ไมมีความถนัดทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจาหนาท่ีไมสามารถแกไขปญหาไดในทันทีในการใชงานหอง

คนควา นอกจากนี้ หองคนควาไมเก็บเสียง ทําใหเกิดเสียงดัง รบกวนผูใชบริการภายนอกหอง อีกทั้ง จํานวนหอง

คนควายังไมเพียงพอตอความตองการใชงานของนักศึกษา และระบบเครือขายไรสายในหองคนควาใชงานไดไม

เสถียร 4) ดานตัวช้ีวัด/ความสําเร็จของการใหบริการหองคนควา หองสมุดบางแหงมีการจัดทําแผนความเสี่ยงเรื่อง

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับหองคนควา หองสมุดมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใชงาน

หองคนควา เพ่ือนําผลที่ไดไปปรับปรุง/พัฒนาการใหบริการหองคนควาในแตละดาน อีกทั้ง หองสมุดสวนใหญมีการ

อบรมบุคลากรที่เกี่ยวของกับการใหบริการหองคนควาใหทราบวิธีการใชงานจริง และการแกไขปญหาตาง ๆ มีการ

อบรม การทํา KM (Knowledge Management) ปญหาจากการใหบริการหองคนควา และคูมือการใชงานที่เปน

อินโฟกราฟฟก โดยทําเปนลายลักษณอักษรแจงเวียนทางอีเมลใหบุคลากรไดทราบ รวมถึงมี On The Job Training 



ใหกับบุคลากรทุกฝายงานเพ่ือเขามาเรียนรูการใหบริการหองคนควาสามารถทํางานท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน 5) ดาน

แผนการพัฒนาบริการหองคนควาในอนาคต มีการพัฒนาแอพพลิเคช่ัน เปนแอพพลิเคชั่นที่ใชงานรวมกันทั้งสถาบัน/

มหาวิทยาลัย เพ่ือใหผูใชบริการไมตองโหลดหลายแอพพลิเคชั่น และสามารถใชบริการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยไดใน

แอพพลิเคช่ันเดียว มีการพัฒนาดานกายภาพของหองคนควาใหดูทันสมัย มีระบบที่ชวยใหนักศึกษาสามารถเรียน

ออนไลนไดเต็มรูปแบบ รวมถึงสามารถตรวจสอบการใชงานหองคนควาผานการควบคุมโดยระบบกลองวงจรปด 

และนํา Robot มาใชในการไปแจงเตือนผูใชงานหองคนควาที่สงเสียงดัง นอกจากนี้ ผูใชบริการสามารถใชงาน 

Virtual Card ในการเขาใชงานหองคนควาแทนบัตรนักศึกษาได และมีหองคนควาแบบ Smart Meeting Room 

ภายในหองจะประกอบไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ 6) ดานการพัฒนาจากการไดรับรองมาตรฐานสากล ISO 

9001 มีการวางแผนพัฒนาขั้นตอนการใหบริการหองคนควา มีการสอนงานซึ่งกันและกันของเจาหนาที่ บุคลากรตอง

มีคูมือการปฏิบัติงานใหทุกที่ทําไดเหมือนกัน รวมถึงมีการเนนย้ําใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดเปนไปตาม

วิสัยทัศน โดยตระหนักถึงความสําคัญในการสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกผูรับบริการทุกระดับ ภายใตนโยบาย

คุณภาพ และมีคานิยมองคกรรวมกัน สรุปผลความคิดเห็นตอการเปนหองคนควา จํานวน 6 ดาน ผูใชบริการมีความ

คิดเห็นตอการเปนหองคนควาในภาพรวม อยูในระดับ ไมตองปรับปรุงเลยดีอยูแลว ทั้ง 6 ดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ย 

ไดดังนี้ 1) ดานผูใหบริการ 2) ดานทรัพยากร 3) ดานเทคโนโลยี 4) ดานการสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรู 5) ดาน

บริการ และ 6) ดานอาคารสถานที่ ลักษณะการเปนหองคนควาดานผูใหบริการ ผูใชบริการมีความคิดเห็นอยูใน

ระดับ ไมตองปรับปรุงเลยดีอยูแลว จํานวน 4 เรื่อง และผูใชบริการมีความคิดเห็นอยูในระดับ ปรับปรุงหรือไม

ปรับปรุงก็ได จํานวน 1 เรื่อง ลักษณะการเปนหองคนควาดานทรัพยากร ผูใชบริการมีความคิดเห็นอยูในระดับ ไม

ตองปรับปรุงเลยดีอยูแลว จํานวน 4 เรื่อง และผูใชบริการมีความคิดเห็นอยูในระดับ ปรับปรุงหรือไมปรับปรุงก็ได 

จํานวน 1 เรื่อง ลักษณะการเปนหองคนควาดานเทคโนโลยี ผูใชบริการมีความคิดเห็นอยูในระดับ ไมตองปรับปรุง

เลยดีอยูแลว จํานวน 19 เรื่อง ผูใชบริการมีความคิดเห็นอยูในระดับ ปรับปรุงหรือไมปรับปรุงก็ได จํานวน 1 เรื่อง 

และผูใชบริการมีความคิดเห็นอยูในระดับ ตองปรับปรุงเล็กนอย จํานวน 1 เรื่อง ลักษณะการเปนหองคนควาดาน

การสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรู ผูใชบริการมีความคิดเห็นอยูในระดับ ไมตองปรับปรุงเลยดีอยูแลว จํานวน 8 

เรื่อง และผูใชบริการมีความคิดเห็นอยูในระดับ ปรับปรุงหรือไมปรับปรุงก็ได จํานวน 2 เรื่อง ลักษณะการเปนหอง

คนควาดานบริการ ผูใชบริการมีความคิดเห็นอยูในระดับ ไมตองปรับปรุงเลยดีอยูแลว จํานวน 5 เรื่อง ผูใชบริการมี

ความคิดเห็นอยูในระดับ ปรับปรุงหรือไมปรับปรุงก็ได จํานวน 2 เรื่อง และผูใชบริการมีความคิดเห็นอยูในระดับ 

ตองปรับปรุงเล็กนอย จํานวน 1 เรื่อง ลักษณะการเปนหองคนควาดานอาคารสถานที่ ผูใชบริการมีความคิดเห็นอยู

ในระดับ ไมตองปรับปรุงเลยดีอยูแลว จํานวน 5 เรื่อง ผูใชบริการมีความคิดเห็นอยูในระดับ ปรับปรุงหรือไมปรับปรงุ

ก็ได จํานวน 2 เรื่อง และผูใชบริการมีความคิดเห็นอยูในระดับ ตองปรับปรุงเล็กนอย จํานวน 1 เรื่อง สวนการ

เสนอแนะ คือ ควรมีการประชาสัมพันธกระบวนการ/ขั้นตอนการใชบริการหองคนควาใหชัดเจน และหลากหลาย

ชองทาง ตองการใหมีสถานที่สําหรับรับประทานอาหาร และเครื่องดื่มใหกับผูใชบริการ รวมถึงควรมีอุปกรณตาง ๆ 

ในหองคนควาเพ่ือรองรับผูใชบริการยุคดิจิทลั 

การประเมินประสิทธิผลการใหบริการหองคนควาทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยใช

หลักการบริหารเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard: BSC) ประกอบดวย 4 มุมมอง คือ มุมมองดานประสิทธิผล

การใหบริการ มุมมองดานผูมีสวนไดสวนเสีย มุมมองดานการบริหารจัดการภายในเพ่ือการใหบริการ และมุมมอง

ดานการเรียนรูและพัฒนา ผูวิจัยไดสรุปผลการวจิัย ดังนี้  



1) มุมมองดานประสิทธิผลการใหบริการ ผูใชบริการหองคนควาเขามาใชงานหองคนควาเพ่ือใช

ในการศึกษา การคนควา การอบรม การวจิัย การเรียนรูตามอัธยาศัย และสรางสรรคนวัตกรรม รวมถึงหองคนความี

ความยืดหยุน และปลอดภัยในการใชงาน อีกทั้งเพ่ิมพูนความรู ทักษะ และพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยสามารถเรียนรู

ดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต รวมถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนกลุม/การทํางานเปนทีม การนําเสนองาน 

การชมภาพยนตร การเลนบอรดเกมหรือ e-Sport และการเรียนการสอน การฝกปฏิบัติการจัดรายการโทรทัศน  

2) มุมมองดานผูมีสวนไดสวนเสีย พบวา ผูใชบริการหองคนควา มีความคิดเห็นตอการเปนหอง

คนควา ในภาพรวมอยูในระดับที่ไมตองปรับปรุงเลยดีอยูแลว  

3) มุมมองดานการบริหารจัดการภายในเพ่ือการใหบริการ พบวา (1) ดานการวางแผน มีการนํา

ขอเสนอแนะ/ขอรองเรียนของผูใชบริการมาวางแผนเพ่ือดําเนินการแกปญหา มีการนําสถิติตาง ๆ มาวางแผนในการ

จัดหางบประมาณการใหบริการหองคนควา (2) ดานการดําเนินงาน มีการกําหนดคานิยมหลักในการทํางาน การ

กระจายอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบและการตัดสินใจไปในแตละสวนงาน พรอมกับสงเสริมใหบุคลากรทํางานเปน

ทีม (3) ดานการติดตามและประเมินผล มีการติดตามและประเมินผลความคืบหนาของงานที่ดําเนินการตามแผน มี

การประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใชงานหองคนควา วิเคราะห ตรวจสอบปญหา และประเมินความ

เสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน (4) ดานการพัฒนา มีการประเมินวเิคราะหขอดี ขอเสีย พรอมกับนําปญหาที่เกิดข้ึนไปปรับปรงุ

พัฒนา และวางแผนการดําเนินงานของการใหบริการหองคนควาอยางตอเนื่อง ตามขอเสนอแนะของผูใชบริการ 

เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป และศึกษาการสรางนวตักรรมตาง ๆ จากหองสมุดมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  

4) มุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา พบวา (1) ดานระบบการเขาใชงานหองคนควา ผูใชบริการ

สามารถจองหองคนควาไดหลายชองทาง ระบบมีการแจงเตือนลวงหนาของการบริการหองคนควาผานแอพพลิเคชั่น

และรองรับระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย (2) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีการปรับปรุงระบบเครือขายใหเอื้อตอ

การใชบริการหองคนควา และภายในหองคนความีสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนและตรงตอการใชงาน รวมถึงมี

การออกแบบและตกแตงที่ทันสมัย และมีความปลอดภัย (3) ดานการแนะนําการใชงานหองคนควา มีการแนะนํา

การใชงานหองคนควาแกผูใชบริการไดอยางถูกตอง (4) ดานการอบรมการเขาใชงานหองคนควา มีการเรียนรูและ

การฝกปฏิบัติงานไปพรอมการทํางานจริง (On Job Training: OJT) และมีการสงเสริมใหหองคนความีความเปน

วัฒนธรรมสีเขียว เปนวัฒนธรรมที่ประหยัดพลังงาน 

จากการประเมินประสิทธิผลการใหบริการหองคนควาทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยใช

หลักการบริหารเชิงดุลยภาพ จากนี้ ผูวิจัยจะทําการวิเคราะหชองวางในการพัฒนาการใหบริการหองคนควาของ

สํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พบวา 1) ดานประสิทธิผลการใหบริการ ยังขาดการ

พัฒนาใหผูใชบริการหองคนควาสามารถชมภาพยนตร เลนบอรดเกมหรือ e-Sport และการฝกปฏิบัติการจัดรายการ

โทรทัศนได รวมถึงความปลอดภัยในการใชงานยังไมครอบคลุม 2) ดานผูมีสวนไดสวนเสีย ยังไมมีการเปดโอกาสให

ศิษยเกาสามารถขอใชบริการหองคนควาได ยังขาดการนํานักศึกษาและบุคลากรมาพัฒนาระบบการใหบริการหอง

คนควารวมกัน รวมถึงยังไมมีการนํานักศึกษาเขามามีสวนรวมในการจัดทําคลิปสอนการจองหองคนควา 3) ดานการ

บริหารจัดการภายในเพื่อการใหบริการ หนวยงานภายในสถาบันไดมีการพัฒนาแอพลิเคชั่นการจองหองคนควาของ

แตละหนวยงานเอง ทําใหผูใชบริการตองโหลดหลายแอพลิเคช่ัน แทนท่ีจะโหลดเพียงแอพพลิเคชั่นเดียวและ

สามารถใชงานไดอยางครอบคลุม ยังขาดการวางแผนขอเพ่ิมพ้ืนที่หองคนควา ยังไมมีการพิจารณาขยายเวลาปด

ใหบริการหองคนควาในชวงสอบ อีกทั้ง ยังไมมีการวางแผนของบประมาณเพื่อที่จะจัดซื้อครุภัณฑท่ีใชในหองคนควา 



และวัสดุอุปกรณใหอยูในมาตรฐานหองสมุดสีเขียว ยังไมมีการวางแผนการบํารุงรักษา การดําเนินการตรวจสอบ

สัญญาณ Wifi เพ่ิมการประชาสัมพันธตาง ๆ เกี่ยวกับหองคนควาใหครอบคลุมมากขึ้น นอกเหนือจากนี้ ยังขาดการ

ประสานงานหาความรวมมือกับบริษัทภายนอกในการพัฒนาหองคนควา และการนําหุนยนต (Robot) เขามา

ใหบริการหองคนควา รวมไปถึงยังไมมีแผนการแกไขปญหาระบบจองหองใหมีความเสถียร การจัดทําการประเมิน

ความเสี่ยงของการใหบริการหองคนควา พรอมกับยังไมมีการตรวจสอบขอมูลการเขาใชงานของผูใชบริการจาก

ระบบทางเขา-ออก เพื่อตรวจสอบการใหยืมบัตรนักศึกษา และที่สําคัญยังไมมีการตรวจสอบการโอนขอมูลนักศึกษา

จากฐานขอมูลสถาบันเขามาในระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส อีกทั้งยังไมมีการนําสถิติการใชงานหองคนความา

พิจารณาแนวทางทิศทางปริมาณการใชงาน และยังไมมีการนํามาพิจารณากําหนดไวในแผนการดําเนินงานในอนาคต 

4) ดานการเรียนรูและพัฒนา ยังไมมีการปรับปรุงสถานที่และสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรู และปรับปรุงกายภาพ

ของหองใหเก็บเสียง จัดหาจอภาพทีวีไวใหบริการในหองคนควายังไมครบทุกหอง หองสมุดยังไมมีการใหบริการ

เครื่องจําหนายอาหารและเครื่องดื่มแบบใหบริการตนเอง และยังไมมี QR Code ที่ใชในการแจงปญหาการใชงาน

หองคนควาถึงเจาหนาที่ได รวมถึงยังไมมีการจัดทําคูมือการแกปญหาหองคนควา และจัดทําขั้นตอนการใชงานเปน 

Infographics เพ่ือใหผูใชบริการสามารถปฏิบัติตาม และเขาใจไดงาย ยังไมมีบริการใหยืม Notebook หรือ iPad ยัง

ไมมีการนํากระจกมาใชเขียนแทนกระดานไวทบอรด ยังไมมีการจัดทํา KM (Knowledge Management) ของหอง

คนควา โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูปญหาการใชงานหองคนควาอยางเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ยังไมมีการจัดกิจกรรม 

On the Job Training ใหกับบุคลากร ไมมีหอง Broadcast เพ่ือใหนักศึกษาใชในการเรียน การสอน และการวิจัย 

ยังไมมี Google Jamboard ไวทบอรดดิจิทัลเพื่อการทํางานรวมกันที่สามารถเชื่อมตอกับจอทีวี และใชปากกา

สมารทบอรดเขียนได 

จากการวิเคราะหชองวางในการพัฒนาการใหบริการหองคนควาของสํานักบรรณสารการพัฒนา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรท้ังในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซึ่งพบชองวางในการพัฒนาการใหบริการหอง

คนควาจํานวนมาก ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดเสนอแนวทางที่เหมาะสมของการพัฒนาการใหบริการหองคนควาในยุคที่สราง

ความพลิกผันทางเทคโนโลยี ดังตอไปนี้ 1) ดานประสิทธิผลการใหบริการ นอกจากการใชงานหองคนควาเพื่อ

การศึกษา การคนควา การอบรม การวิจัย การเรียนรูตามอัธยาศัย และสรางสรรคนวัตกรรมแลวควรเพ่ิมการ

พัฒนาการใหบริการหองคนควา ดังนี้ (1) การชมภาพยนตร ควรจัดหาภาพยนตรใหผูใชบริการไดมีการสรางแรง

บันดาลใจจากการชมภาพยนตรในหองคนควา (2) การเลนบอรดเกมหรือ e-Sport ในหองคนควา เพิ่มการใหบริการ

โดยใหผูใชบริการมีการศึกษารูปแบบใหมผานการเลนบอรดเกม (3) การเรียนการสอน และการฝกปฏิบัติการจัด

รายการโทรทัศนประเภทตาง ๆ หองสมุดมีการจัดหาวัสดุอุปกรณสําหรับฝกปฏิบัติการจัดรายการโทรทัศนไว

ใหบริการ 2) ผูมีสวนไดสวนเสีย หองสมุดควรเปดโอกาส และใหบริการเพ่ิมเติมจากบริการเดิม ดังนี้ (1) ใหศิษยเกา

สามารถขอใชบริการหองคนควาได (2) มีการจัดโครงการโดยนํานักศึกษาและบุคลากรมาพัฒนาระบบการใหบริการ

หองคนควารวมกัน (3) ใหนักศึกษาเขามามีสวนรวมในการจัดทําคลิปสอนการจองหองคนควา 3) การบริหารจัดการ

ภายในเพ่ือการใหบริการ เพื่อใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจมากที่สุด ควรมีการดําเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ (1) 

หองสมุดแจงใหสถาบันพัฒนาแอพลิเคช่ันสวนกลางเพียงแอพพลิเคชั่นเดียว เพื่อใหผูใชบริการใชงานไดอยาง

สะดวกสบาย ไมซับซอน (2) หองสมุดควรวางแผนขอเพิ่มพ้ืนที่หองคนควาเพ่ือสงเสริมการเรียนรูใหกับผูใชบริการ 

(3) มีการพิจารณาขยายเวลาปดใหบริการหองคนควาถึงเที่ยงคืนในชวงสอบ หรือ 24 ช่ัวโมง (4) หาแหลงทุน

ภายนอกในการพัฒนาหองคนควา และของบประมาณเพ่ือที่จะจัดซื้อครุภัณฑที่ใชในหองคนควา (5) เพิ่มการ



ตรวจสอบสัญญาณ Wifi บริเวณพ้ืนที่ที่ใหบริการหองคนควาอยางสม่ําเสมอ (6) เพิ่มการประชาสัมพันธตาง ๆ 

เกี่ยวกับหองคนควาใหครอบคลุมมากขึ้น (7) ใชขอความติดปายภายในหอง จากการหาม เปนการขอความรวมมือ

แทน (8) มีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับหองคนควาโดยการบอรดแคชผาน Line Official (9) ประสานงานความ

รวมมือกับบริษัทภายนอกในการพัฒนาหองคนควา (10) มีการวางแผนการบํารุงรักษาอุปกรณท่ีใหบริการในหอง

คนควาใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (11) มีการประยุกตใชหุนยนต (Robot) เดินไปเตือนผูใชบริการ

สําหรับหองที่สงเสียงดัง (12) มีการแกไข/ปรับปรุงปญหาระบบจองหองใหมีความเสถียร (13) มีการจัดทําการ

ประเมินความเสี่ยงของการใหบริการหองคนควา (14) เสริมสรางนวัตกรรมการใหบริการหองคนควาใหมีความ

ทันสมัยอยูเสมอ (15) เพ่ิมการตรวจสอบขอมูลการเขาใชงานของผูใชบริการจากระบบทางเขา-ออก เพ่ือตรวจสอบ

การใหยืมบัตรของนักศึกษา (16) หองสมุดนํา Feedback ของผูใชบริการหองคนควาเขาไปในระบบจัดการขอ

รองเรียนตามมาตรฐาน ISO เพื่อใหมีการตอบกลับขอรองเรียนตาง ๆ กลับไปยังผูใชตามระยะเวลาที่หองสมุด

กําหนดไว (17) นําสถิติการใชงานหองคนความาพิจารณาถึงแนวทาง/ทิศทาง ของการพัฒนาการใหบริการตอไป 

และมีการพิจารณากําหนดไวในแผนการดําเนินงานในอนาคต (18) หองสมุดตองมีการวางแผนใชหองใหเกิด

ประโยชน ไมปลอยใหหองวาง โดยจะพิจารณาตามสถานการณ (19) มีการสรางแอพพลิเคช่ันตรวจสอบจํานวน

ผูใชบริการหองคนควาในชวงสถานการณ COVID-19 (20) มีการจัดเตรียมสํารองระบบการใหบริการหองคนควา 

เพื่อรองรับหากระบบทํางานผิดพลาดจนไมสามารถใชงานได 4) การเรียนรูและพัฒนา (1) หองสมุดควรมีการ

ปรับปรุงสถานที่และสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู และปรับปรุงกายภาพของหองใหเก็บเสียงเพื่อไมใหรบกวน

ผูใชบริการคนอ่ืน ๆ (2) จัดหาจอภาพทีวีไวใหบริการในหองคนควาใหครบทุกหอง เพ่ือสะดวกในการนําเสนองาน

ตาง ๆ (3) หองสมุดควรจัดหาบริการเครื่องจําหนายอาหารและเครื่องดื่มแบบใหบริการตนเอง (4) มีการจัดทํา QR 

Code ท่ีใชในการแจงปญหาการใชงานหองคนควาถึงเจาหนาที่ได (5) หองสมุดควรจัดการอบรมการแกปญหาใหกับ

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เพ่ือที่จะสามารถแกปญหาใหกับผูใชบริการไดในทันที (6) หองสมุดควรจัดทําคูมือการ

แกปญหาหองคนควา และจัดทําขั้นตอนการใชงานเปน Infographics เพ่ือใหผูใชบริการสามารถปฏิบัติตาม และ

เขาใจไดงาย (7) หองสมุดควรมีโปรเจคเตอรใหบริการเพื่อความตองการใชงานของผูใชบริการ (8) มีการใหยืม 

Notebook หรือ iPad เพ่ืออํานวยความสะดวก และสนับสนุนในการแสวงหาความรูตาง ๆ (9) มีการเพ่ิมกระจกมา

ใชเขียนแทนกระดานไวทบอรดไวใหบริการในหองคนควาใหครบทุกหอง (10) ควรจัดทํา KM (Knowledge 

Management) ของหองคนควา โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูปญหาการใชงานหองคนควา (11) ตองมกีารจัดกิจกรรม 

On the Job Training ใหกับบุคลากรเพื่อใหมาเรียนรูการปฏิบัติงานจริง และเขาใจวิธีการ/ข้ันตอนอยางถูกตอง 

(12) มีการจัดกิจกรรมใหผูใชบริการเสนอความคิดเห็นผาน Post it ไดอยางอิสระ (13) จัดหาหอง Broadcast 

เพ่ือใหนักศึกษาใชในการเรียน การสอน และการวิจัย และ (14) จัดหา Google Jamboard ซึ่งเปนไวทบอรดดิจิทัล

เพ่ือการทํางานรวมกันที่สามารถเชื่อมตอกับจอทีวี และใชปากกาสมารทบอรดเขียนได 

ขอเสนอแนะ  

1. ลักษณะทางกายภาพของหองคนความีความสําคัญตอการสงเสริมการเรียนรูของผูใชบริการ

อยางแทจริง จึงมีความจําเปนที่หองสมุดควรพิจารณาเรื่องการออกแบบหองคนควาใหเปนหองที่สามารถเก็บเสียงที่

มีประสิทธิภาพสูง  



2. หองสมุดมีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชบริการหองคนควา เพ่ืออํานวยความสะดวก 

รวดเร็ว เขาถึงไดทุกที่ทุกเวลา แกผูใชบริการ ทําใหหองสมุดควรมีแผนรองรับความเสี่ยงตอการเกิดขอผิดพลาดท่ี

อาจจะเกิดขึ้นไดในระหวางการใหบริการผานทางออนไลน 

3. หองสมุดหลายแหงมีพื้นที่แหงการเรียนรูอยางจํากัด จึงทําใหไมมีพ้ืนที่ในการรองรับการ

ใหบริการหองคนควาท่ีมากขึ้นได หองสมุดควรมีการวางแผนจัดหาพื้นที่อ่ืน ๆ เพ่ือขยายพื้นที่แหงการเรียนรูให

เพ่ิมขึ้น 

การนําไปใชประโยชน 

เพื่อใหหองสมุดอื่น ๆ ที่กําลังจะพัฒนาหองคนควาไดนําแนวทางการพัฒนาการใหบริการหอง

คนควาจากการวิจัยนี้ไปปรับปรุงพัฒนาใหทันสมัยมากในยุคท่ีสรางความพลิกผันทางเทคโนโลย ี 
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