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บทคัดย่อ 
 การเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมประสิทธิผลการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ด้วย PDCA Cycle 
ของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการด าเนินงานให้เป็นระบบ โดยใช้วงจร
บริหารงานคุณภาพ PDCA เป็นแนวทางการด าเนินงาน และเพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศให้เพิ่มมากข้ึน 
โดยได้ด าเนินการหนังสือจัดซื้อของห้องสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ 2557-2561 ที่ถูกยืมออก
ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Innovative Millennium ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 - วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
โดยใช้วงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA ซึ่งประกอบด้วย P-Plan, D-Do, C-Check, A-Act มาใช้เป็นแนวทางการ
ด าเนินงาน สามารถน ามาจัดการกระบวนการท างานให้เกิดเป็นระบบ สามารถปรับปรุงวิธีการหรือพัฒนาขั้นตอน
การปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน และเกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการให้ได้มากที่สุด และผลการด าเนินการพบว่า การ
ด าเนินงานในแต่ละส่วนงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง การจัดการทรัพยากรสารสนเทศเกิดประสิทธิภาพ 
และมีความเป็นระบบตามแนวทาง PDCA และสามารถส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศให้เกิดประสิทธิผลจาก
การปฏิบัติงานท่ีเป็นระบบและมีแบบแผนนี้ รวมทั้งการใช้หนังสือจัดซื้อมีอัตราสูงคิดเป็นร้อยละ 80.09 และเพื่อน า
ผลการศึกษามาวิเคราะห์ประสทิธิผลในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีไดจ้ัดการ เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุด และสามารถน าผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการ
จัดการทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยเหตุนี้จึงเกิดการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่คุ้มค่า
และเกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด 
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ABSTRACT  
 Increasing the efficiency and effectiveness of information resources management 
with PDCA cycle of Chiang Mai University Library had objectives were 1 )  to develop a systematic 
work processes with using the PDCA cycle and 2) to promote the use of more information resources. 
This is a study on the use of books purchased from Chiang Mai University Library in the fiscal year 
2014-2018 that was borrowed in Innovative Millennium Library Automation System during January 
1, 2014 - December 31, 2018 with using the PDCA cycle (P-Plan, D-Do, C-Check, A-Act) used as a 
guideline.  From the results that have been prepared can be used to manage the work process as 
a system can improve methods or improve operational procedures for staffs and benefit the service 
users the most.  The results showed that operations in each segment can operate continuously. 
Efficient information resources management and systematic work processes according to the PDCA 
cycle including the use of purchasing books at a high rate accounted for 80.09 percent. And to use 
the results of the study to analyze the effectiveness of the managed information resources. It is 
beneficial to the library's information resource management processes and can use the results of 
the study as a guideline for the development of information resource management processes. For 
this reason, research studies have been conducted on this subject in order to make the most cost-
effective and useful use of information resources. 
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บทน า 
 ทรัพยากรสารสนเทศมีคุณค่าในการสร้างความรู้ ความคิด และสติปัญญา และมีความส าคัญทั้ง
ต่อบุคคลและสังคมในการเป็นเครื่องมือการถ่ายทอดความรู้และสร้างความเข้าใจ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้ง
เสริมสร้างระบบการศึกษา ห้องสมุดในฐานะที่มีบทบาทส าคัญในการให้บริการสารสนเทศแก่สังคม จึงพยายามที่จะ
คัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีคุณภาพดีเข้าไว้ในระบบ เพื่อจัดเก็บและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่
มีคุณค่าและเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ให้มากท่ีสุด 
 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานสนับสนุนบริการวิชาการ ท าหน้าที่จัดหา 
จัดระบบ รวบรวม สงวนรักษา ส่งเสริมการใช้ รวมทั้งให้บริการและเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศหลากหลาย
ประเภท อาทิเช่น หนังสือ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ โสตทัศนวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนทรัพยากรสารสนเทศ
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน และการศึกษาค้นคว้าของนักวิจัย 
อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกทั้งส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังเป็นศูนย์
การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ และการบริหารจัดการเพื่อน าไปสู่บริการที่มีประสิทธิภาพ ส่งผล
ต่อการสนับสนุนการศึกษา การเรียนรู้ การท าวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเพื่อให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีของส านักหอสมุด และแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 



12 (พ.ศ. 2560-2564) นั้น ส านักหอสมุดจึงได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้สนองต่อนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย และวิสัยทัศน์ของส านักหอสมุดในการเป็นประตูการเรียนรู้ช้ันน าเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการ
วิจัยของชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสังคม โดยนโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่ก าหนดขึ้นใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศทั้งห้องสมุดกลางและห้องสมุดคณะ/สถาบัน/ศูนย์ ( ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560) 
 ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมุด ได้ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนการ
ศึกษาดังกล่าว จึงมีกระบวนการจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นระบบ โดยด าเนินการจัดซื้อจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศเข้ามายังห้องสมุด เพื่อรวบรวมน ามาจัดเก็บและให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ โดยเริ่มจากงานพัฒนาและ
จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ ที่จะด าเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามงบประมาณที่ได้จัดสรร โดยมี
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างเป็นระบบ และด าเนินการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตลอดปีงบประมาณ 
เพื่อให้มีทรัพยากรสารสนเทศที่เพียงพอเหมาะสมส าหรับการเรียนการสอน และการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัย 
จากนั้นจึงจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ และส่งงานพัฒนาดิจิทัลคอลเล็กช่ัน เพื่อจัดท าไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ทรัพยากรสารสนเทศ และน าส่งงานบริการสารสนเทศเพื่อน าทรัพยากรสารสนเทศออกให้บริการ รวมทั้งฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด ก็จะช่วยเอื ้ออ านวยด้านระบบและเทคโนโลยีให้ผู ้ใช้บริการเข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศได้อย่างเกิดประสิทธิผล 
 ในการด าเนินการจัดการทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าว เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ระบบ มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้เกิดคุณภาพ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมประสิทธิผลให้กับการ
จัดการทรัพยากรสารสนเทศ จึงได้น าแนวคิดของวงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA ซึ่งประกอบด้วย P-Plan, D-Do, 
C-Check, A-Act มาใช้เป็นแนวทางการด าเนินงาน เพื่อจัดการกระบวนการท างานให้ เกิดเป็นระบบ สามารถ
ปรับปรุงวิธีการหรือพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน และเกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการให้ได้มากที่สุด 
 
วัตถุประสงค ์ 
 1. เพื่อพัฒนากระบวนการด าเนินงานให้เป็นระบบ โดยใช้วงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA เป็น
แนวทางการด าเนินงาน 
 2. เพื ่อวิเคราะห์ประสิทธิผลในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศ 
 
ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ 
 การศึกษาครั้งนี ้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ โดยมีกระบวนการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
(ทรัพยากรสารสนเทศ ในทีนี้ หมายถึง หนังสือจัดซื ้อในช่วงปีงบประมาณ 2557-2561 ของห้องสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที ่อนุญาตให้ยืมออกได้  ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Innovative Millennium โดยสร้าง
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล คือ ตารางบันทึกข้อมูลของหนังสือ โดยการนับความถี่ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 
ซึ่งมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ดังต่อไปนี ้
 1) ศึกษาข้อมูลหนังสือจัดซื้อของห้องสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2561 ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Innovative Millennium 



 2) ศึกษาข้อมูลหนังสือจัดซื้อของห้องสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ถูกยืมออกในระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ Innovative Millennium ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2557 - วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
 3) ศึกษาวิธีการ Create list ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Innovative Millennium  
 4) ทดสอบการ Create list ข้อมูลหนังสือจัดซื ้อของห้องสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Innovative Millennium โดยใช้โปรแกรม Microsoft 
Excel  
 5) ทดสอบการ Export ข้อมูลจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Innovative Millennium ไปสู่
โปรแกรม Microsoft Excel  
 6) ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล Export ในโปรแกรม Microsoft Excel  
 โดยเครื่องมือประกอบด้วย 1. ล าดับท่ี (no.) 2. เลขระเบียนฉบับ (item) 3. เลขหมู่หนังสือ (call 
no.) 4.ช่ือผู้แต่ง (author) 5. ช่ือเรื่อง (title) 6. พิมพลักษณ์ (imprint) 7. จ านวนเล่ม (copy) 8. ราคา  (price)  9. 
หมายเหตุ (note) 10. สถานะของหนังสือ (status) 11. ประเภทของหนังสือ (itype) 12. ภาษา (language) 13. 
สถานที่จัดเก็บ (location) 14. จ านวนครั้งในการยืม (tot checkout) และนับรวมเฉพาะหนังสือวิชาการฉบับพิมพ์ 
ที่อยู่ในหมวด 000-900 เท่านั้น ไม่นับรวมนวนิยายฉบับพิมพ์ และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนอื่น ๆ) ซึ่งใน
กระบวนการจัดการทรัพยากรสารสนเทศนั้น ต้องปฏิบัติงานร่วมกับส่วนงานอื่น ๆ อย่างเป็นระบบ จึงได้น าแนวคิด
ของวงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA ซึ่งประกอบด้วย P-Plan, D-Do, C-Check, A-Act (ดังภาพที่ 1) มาใช้เป็นแนว
ทางการด าเนินงาน  
  

 
ภาพที่ 1. วงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA 

  
 โดยการด าเนินงานตามวงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA ซึ่งประกอบด้วย P-Plan, D-Do, C-
Check, A-Act มีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 

P - Plan

D - Do

C - Check

A - Act



 1. P - Plan การวางแผนด าเนินงาน 
 1.1 ศึกษาข้อมูลและทบทวนข้อมูลจาก 
 1.1.1 แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ตาม
ยุทธศาสตร์เชิงรุก 3 ด้าน ได้แก่ 1) นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 2) นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ 
และ 3) การดูแลผู้สูงอายุ และล้านนาสร้างสรรค์ 
 

 
ภาพที่ 2. แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ 2560-2564) 

 
 1.1.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ.2560-
2564) ตามยุทธศาสตร์ที ่ 1 พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู ้ โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์เชิงรุกและยุทธศาสตร์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 1.1.3 นโยบายและแนวปฏิบ ัต ิการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ส  านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2560-2564 
 โดยส านักหอสมุดมีการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศตามโครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเพือ่
สนับสนุนยุทธศาสตร์เชิงรุกและยุทธศาสตร์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกเนื้อหา ได้แก่ 1) 
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับอาหาร สุขภาพ การดูแลผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมพลังงาน และวิชาการอุบัติใหม่ 
2) ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเสริมสร้างทักษะชีวิต สร้างแรงบันดาลใจ 3) ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมี
เนื้อหาด้านล้านนา 4) ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ และ 5) ทรัพยากร
สารสนเทศท่ีใช้ร่วมกันและมีเนื้อหาหลากหลายสาขาวิชา  
 ซึ่งจะมีการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศโดยผู้มีสิทธิ์ในการคัดเลือกและเสนอรายชื่อทรัพยากร
สารสนเทศ คือบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย 1) อาจารย์ 2) นักวิจัย บุคลากร 3) นักศึกษา และ 
4) บรรณารักษ์  
 โดย เสนอรายช ื ่ อผ ่ านช่ องทางการเสนอซ ื ้ อ  ได ้ แก ่  ระบบเสนอซ ื ้ อ  CMUL Book 
Recommendation การเสนอซื้อภายในงาน CMU Book Fair และการเสนอรายชื่อผ่านทางอีเมล (ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560) 



 2. D – Do การปฏิบัต ิ
 2.1 ด าเนินการในแต่ละส่วนงานร่วมกัน ได้แก่ งานพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ 
งานพัฒนาดิจิทัลคอลเล็กช่ัน งานบริการสารสนเทศ และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 
ดังนี ้

 
ภาพที่ 3. ส่วนงานทีด่ าเนินการร่วมกัน 

 
  2.1.1 งานพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ มีกระบวนการด าเนินงาน ดังนี้ 
  (1) การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ด าเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ตามงบประมาณที่ได้จัดสรร โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างเป็นระบบ และด าเนินการจัดซื้อจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศตลอดปีงบประมาณ เพื่อให้มีทรัพยากรสารสนเทศที่เพียงพอเหมาะสมส าหรับการเรียนการสอน และ
การศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยมีช่องทางการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ ระบบเสนอซื้อ CMUL Book 
Recommendations การเสนอซื้อภายในงาน CMU Book Fair และการเสนอซื้อผ่านทางอีเมล์ (ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560) ให้ด าเนินงานภายใต้นโยบายและแนวปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2560-2564 และแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีของส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ.2560-2564) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564)  
  (2) การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ ด าเนินการดังนี ้
  - เตรียมทรัพยากรสารสนเทศ (เตรียมตัวเล่ม) 
  - สืบค้นและตรวจสอบข้อมูลในระบบ 
  - สร้างระเบียนจัดซื้อ (order) สร้างระเบียนบรรณานุกรม (bib) และสร้าง
ระเบียนฉบับ (item) 
  - จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ และตรวจสอบระเบียนบรรณานุกรม  
  - ควบคุมคุณภาพระเบียนบรรณานุกรม โดยการตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์
ของระเบียนบรรณานุกรม  

งานพัฒนา
และจัดระบบ
ทรัพยากร
สารสนเทศ

งานพัฒนา
ดิจิทัลคอลเล็ก

ชั่น

งานบริการ
สารสนเทศ

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ห้องสมุด



  - เตรียมความพร้อมของตัวเล่มก่อนออกให้บริการ โดยการ ติดลาเบลเลข
เรียกหนังสือ / ติดบัตรก าหนดส่ง / ติดแถบแม่เหล็ก / ติด RFID 
  - ส่งอีเมล์แจ้งผู้ใช้บริการ ให้สามารถยืมตัวเล่มได้ 
  2.1.2 งานพัฒนาดิจิทัลคอลเล็กชั ่น  ด าเนินการจัดท าไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วย หน้าปก และ สารบัญ (เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศได้มากยิ่งข้ึน และเพิ่มการพิจารณาทรัพยากรให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ) 

 
ภาพที่ 4. หน้าจอ OPAC แสดงรายการที่มีไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ของทรัพยากรสารสนเทศ 

 

 
ภาพที่ 5. หน้าจอ OPAC แสดงไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ของทรัพยากรสารสนเทศ 



 
  2.1.3 งานบริการสารสนเทศ ด าเนินการโดยน าทรัพยากรสารสนเทศออกให้บริการ 
และจัดแสดงหนังสือใหม่ในหน้าเว็บไซต์ของส านักหอสมุด โดยเข้าท่ี https://library.cmu.ac.th/ 

 
ภาพที่ 6. การจัดแสดงหนังสือใหม่ในหน้าเว็บไซต์ของส านักหอสมุด 

 
  2.1.4 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด ด าเนินการเอื ้ออ านวยด้านระบบและ
เทคโนโลยีให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างเกิดประสิทธิผล และให้ระบบแสดงภาพหน้าปกหนังสือ 
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเห็นภาพและเข้าใจทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น 

 
ภาพที่ 7. การแสดงภาพหน้าปกหนังสือในหน้าเว็บไซต์ของส านักหอสมุด 

 
  3. C – Check การตรวจสอบและประเมินผล 



 หลังจากด าเนินการน าหนังสือออกให้บริการเรียบร้อยแล้ว การด าเนินการในแต่ละส่วนงาน
ร่วมกัน ได้แก่ งานพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ งานพัฒนาดิจิทัลคอลเล็กชั่น งานบริการสารสนเทศ 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด รวมทั้งงานห้องสมุดคณะ 18 แห่ง เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง ดังนี ้
  3.1 ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของระเบียนบรรณานุกรม ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
Innovative Millennium  
  3.2 การตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูล OPAC (https://search.library.cmu.ac.th) โดย
ผู้ปฏิบัติงานของห้องสมุดกลาง และห้องสมุดคณะต่าง ๆ ทั้ง 18 แห่ง 
  3.3 หากพบปัญหา หรือข้อผิดพลาดใด ๆ ผู้ปฏิบัติงานของห้องสมุดกลาง และห้องสมุดคณะ
ต่าง ๆ ทั้ง 18 แห่ง และผู้ใช้บริการ สามารถแจ้งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อด าเนินการแก้ไขปรับปรุง โดยมี
ช่องทางติดต่อสื่อสารข้อร้องเรียนดังนี ้
  (1) แจ้งได้ที่ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อด าเนินการจัดการแก้ไข 
  (2) แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ ของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทางระบบ 
VOC หรือ Voice of Customer โดยเข้าท่ี https://voc.cmu.ac.th/VOC1 
  (3) แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ ได้ที่ช่องทางการสื่อสารทุกช่องทาง ได้แก่ แจ้งโดยตรง
กับทางส านักหอสมุด โทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook / Line / 
YouTube / Instagram / TikTok / Twitter) 
 

 
ภาพที่ 8. ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ 

 
  4. A - Act การปรับปรุงและพัฒนา 
  4.1 ทบทวน วิเคราะห์กระบวนการ เพื่อปรับปรุงขั้นตอน หรือกระบวนการ 
  4.2 พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากปัญหา หรือกระบวนการต่าง ๆ ที่ติดขัด เพื่อสร้างความ
เข้าใจร่วมกัน และน าไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  4.3 แก้ไขจากข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ โดยการค านึงถึง ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 



 
ภาพที่ 9. แนวปฏิบัติที่เป็นระบบตามวงจร PDCA 

 
ผลการด าเนินการ อภิปรายผล  
 ผลการด าเนินการ สรุปได้ดังนี้ 
 1. กระบวนการด าเนินงานเป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพ โดยใช้วงจรบริหารงานคุณภาพ 
PDCA เป็นแนวทางการด าเนินงาน  
 จากการด าเนินการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ โดยการน าวงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA ซึ่ง
ประกอบด้วย P-Plan, D-Do, C-Check, A-Act มาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน มีผลการด าเนินการดังนี ้
  1.1 การด าเนินการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ได้ผลการด าเนินงานเกินกว่าเป้าหมาย  
จากการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ.2560-2564) ที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่สามารถน าเข้าทรัพยากร
สารสนเทศได้จากหลากหลายช่องทางการจัดซื้อ 
  1.2 แต่ละส่วนงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการด าเนินงานที่เกี่ยวเนื่อง
สัมพันธ์กันของแต่ละส่วนงาน ท าให้มีการติดตามงานในแต่ละส่วน ซึ่งช่วยให้ทราบว่า ทรัพยากรสารสนเทศนั้นอยู่ใน
งานส่วนใด และหากเกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่ท าให้การด าเนินงานสะดุด ไม่ต่อเนื่อง จะน าไปพูดคุยแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากปัญหา หรือกระบวนการต่าง ๆ ที่ติดขัด เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน และน าไปปรับปรุง 

P วางแผนด าเนินงาน

-ก าหนดแผน/นโยบาย

-ด าเนินงานตามขั้นตอน

-แนวปฏิบัติ

D การปฏิบัติ

-ด าเนินการในแต่ละส่วนงาน

-การใช้เทคโนโลยีในการด าเนินงาน

-การท างานร่วมกัน

C การตรวจสอบและประเมินผล

-ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์

-แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ 

A การปรับปรุงและพัฒนา

-ทบทวน วิเคราะห์กระบวนการ 

-พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้

-แก้ไขข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ 



  1.3 จัดท าคู่มือและแนวปฏิบัติเพ่ือปฏิบัติงาน ด้วยการปฏิบัติงานท่ีเป็นระบบ มีแบบแผนใน
การด าเนินงาน ผู้ปฏิบัติงานจึงสามารถจัดท าคู่มือและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานในแต่ละส่วน เพื่อน าไปเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และก่อให้เกิดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
 
 2. การใช้ทรัพยากรสารสนเทศเกิดประสิทธิผล 
 จากการด าเนินการจัดการหนังสือจัดซื ้อของห้องสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน
ปีงบประมาณ 2557-2561 ที่ถูกยืมออกในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Innovative Millennium ระหว่างวันที่ 1 
มกราคม 2557 - วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยใช้วงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ท า
ให้เกิดผลการด าเนินงานดังน้ี 
  2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้หนังสือ 
  จากการศึกษาหนังสือจัดซื ้อของห้องสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ 
2557-2561 ที่ถูกยืมออกในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Innovative Millennium ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 - 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 สามารถสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการใช้หนังสือจัดซื้อได้ดังนี้ 
  1) หนังสือจัดซื้อท้ังหมดที่มีการใช้มากที่สุด ในช่วงปีงบประมาณ 2557-2561 คือ หมวด 
300 สังคมศาสตร์ จ านวน 18,647 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 24.59 รองลงมาคือ หมวด 600 เทคโนโลยี การแพทย์ 
จ านวน 12,432 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 16.40 และหมวด 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จ านวน 10,927 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 14.41 ส่วนหมวดที่มีการใช้น้อยที่สุด คือ หมวด 200 ศาสนา จ านวน 1,084 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.43 
  2) หนังสือจัดซื้อภาษาไทยที่มีการใช้มากที่สุด ในช่วงปีงบประมาณ 2557-2561 คือ 
หมวด 300 สังคมศาสตร์ จ านวน 15,729 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 23.49 รองลงมาคือ หมวด 600 เทคโนโลยี การแพทย์ 
จ านวน 10,605 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 15.84 และหมวด 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จ านวน 10,403 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 15.53 ส่วนหมวดที่มีการใช้น้อยที่สุด คือ หมวด 200 ศาสนา จ านวน 960 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.43 
  3) หนังสือจัดซื้อภาษาต่างประเทศที่มีการใช้มากที่สุด ในช่วงปีงบประมาณ 2557-2561 
คือ หมวด 300 สังคมศาสตร์ จ านวน 2,918 ครั ้ง คิดเป็นร้อยละ 32 .95 รองลงมาคือ หมวด 600 เทคโนโลยี 
การแพทย์ จ านวน 1,827 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 20.63 และหมวด 400 ภาษาศาสตร์ จ านวน 1,096 เล่ม คิดเป็นร้อย
ละ 12.38 ส่วนหมวดที่มีการใช้น้อยที่สุด คือ หมวด 200 ศาสนา จ านวน 124 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.40 
  2.2 การเปรียบเทียบข้อมูลการจัดซ้ือกับการใช้หนังสือและอัตราการใช้ต่อเล่ม 
  จากการศึกษาหนังสือจัดซื ้อของห้องสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ 
2557-2561 ที่ถูกยืมออกในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Innovative Millennium ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 - 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 สามารถสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบข้อมูลการจัดซื้อกับการใช้หนังสือและอัตราการ
ใช้ต่อเล่มได้ดังนี้ 
  1) ในช่วงปีงบประมาณ 2557-2561 มีการจัดซื้อหนังสือทั้งสิ้น จ านวน 15,093 เล่ม มี
การใช้ 75,820 ครั้ง โดยเฉลี่ย 5.02 ครั้งต่อเล่ม และหนังสือหมวดที่มีอัตราการใช้ต่อเล่มมากที่ สุด คือ หมวด 500 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มีอัตราการใช้ 8.92 ครั้งต่อเล่ม รองลงมาคือ หมวด 100 ปรัชญา จิตวิทยา มีอัตราการใช้ 
8.62 ครั้งต่อเล่ม และหมวด 400 ภาษาศาสตร์ มีอัตราการใช้ 6.51 ครั้งต่อเล่ม ส่วนหมวดที่มีอัตราการใช้ต่อเล่ม
น้อยที่สุด คือ หมวด 200 ศาสนา มีอัตราการใช้ 2.17 ครั้งต่อเล่ม 



 2) ในช่วงปีงบประมาณ 2557-2561 มีการจัดซื ้อหนังสือภาษาไทยทั ้งสิ ้น จ านวน 
10,937 เล่ม มีการใช้ 66,965 ครั้ง โดยเฉลี่ย 6.12 ครั้งต่อเล่ม และหนังสือหมวดที่มีอัตราการใช้ต่อเล่มมากท่ีสุด คือ 
หมวด 500 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มีอัตราการใช้ 16.61 ครั้งต่อเล่ม รองลงมาคือ หมวด 100 ปรัชญา จิตวิทยา 
มีอัตราการใช้ 9.75 ครั้งต่อเล่ม และหมวด 400 ภาษาศาสตร์ มีอัตราการใช้ 7.19 ครั้งต่อเล่ม ส่วนหมวดที่มีอัตรา
การใช้ต่อเล่มน้อยท่ีสุด คือ หมวด 200 ศาสนา มีอัตราการใช้ 2.16 ครั้งต่อเล่ม 
  3) ในช่วงปีงบประมาณ 2557-2561 มีการจัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศท้ังสิ้น จ านวน 
4,156 เล่ม มีการใช้ 8,855 ครั้ง โดยเฉลี่ย 2.13 ครั้งต่อเล่ม และหนังสือหมวดที่มีอัตราการใช้ต่อเล่มมากที่สุด คือ 
หมวด 400 ภาษาศาสตร์ มีอัตราการใช้ 3.85 ครั้งต่อเล่ม รองลงมาคือ หมวด 100 ปรัชญา จิตวิทยา มีอัตราการใช้ 
3.07 ครั้งต่อเล่ม และหมวด 800 วรรณกรรม มีอัตราการใช้ 2.66 ครั้งต่อเล่ม ส่วนหมวดที่มีอัตราการใช้ต่อเล่มน้อย
ที่สุด คือ หมวด 700 ศิลปะ นันทนาการ กีฬา มีอัตราการใช้ 1.24 ครั้งต่อเล่ม 
  2.3 การใช้หนังสือจัดซ้ือในอัตราสูง 
  จากการศึกษาหนังสือจัดซื ้อของห้องสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ 
2557-2561 ที่ถูกยืมออกในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Innovative Millennium ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 - 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้มีการจัดซื้อหนังสือทั้งสิ้น จ านวน 15,093 เล่ม มีการใช้ 75,820 ครั้ง และมีจ านวนการ
ยืมทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 80.09 
 อภิปรายผล 
 จากการด าเนินการจัดการหนังสือจัดซื ้อของห้องสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน
ปีงบประมาณ 2557-2561 ที่ถูกยืมออกในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Innovative Millennium ระหว่างวันที่ 1 
มกราคม 2557 - วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยใช้วงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA เป็นแนวทางในการด าเนินงานนั้น 
ท าให้เกิดระบบกระบวนการท างานที่เป็นแบบแผน สามารถด าเนินการไหลเวียนต่อเนื่องได้ทั้งระบบ มีการก าหนด
ผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง ท าให้เกิดความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งสามารถที่จะปรับปรุงพัฒนาหรือ
ถ่ายทอดงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และในกระบวนการ
การบ ารุงรักษาหรือแปลงสื่อให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิทัลยังช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น และจากการปฏิบัติงานที่เป็นระบบและมีแบบแผนนี้ ท าให้สามารถส่งเสริมการใช้งาน
หนังสือจัดซื้อให้มีจ านวนการยืมที่เพ่ิมมากข้ึนถึงร้อยละ 80.09 ท าให้สามารถน าข้อมูลในการยืมหนังสือน้ีมาอภิปราย
ผลเพิ่มเติมได้เพื่อการจัดการหนังสือให้เกิดประสิทธิผลต่อผู้ใช้สูงสุด ดังนี้ 
  1. ด้านการใช้หนังสือจัดซ้ือ 
  จากผลการศึกษาพบว่า อัตราการใช้หนังสือที่จัดซื้อมากที่สุดคือ หมวด 300 สังคมศาสตร์ 
สอดคล้องกับ สายพิณ จีนโน (2551) ของส านักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่หมวดที่
จัดซื้อมากที่สุดคือ หมวด H (สังคมศาสตร์) ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2561 มีทั้งหมด 75,820 ครั้ง โดยเฉลี่ย 
5.02 ครั้งต่อเล่ม และหนังสือหมวดที่มีอัตราการใช้ต่อเล่มมากที่สุด คือ หมวด 500 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มี
อัตราการใช้ 8.92 ครั้งต่อเล่ม รองลงมาคือ หมวด 100 ปรัชญา จิตวิทยา มีอัตราการใช้ 8.61 ครั้งต่อเล่ม และหมวด 
400 ภาษาศาสตร์ มีอัตราการใช้ 6.51 ครั้งต่อเล่ม ส่วนหมวดที่มีอัตราการใช้ต่อเล่มน้อยที่สุด คือ หมวด 200 
ศาสนา มีอัตราการใช้ 2.17 ครั้งต่อเล่ม เมื่อจ าแนกตามภาษาพบว่า หนังสือภาษาไทยมีอัตราการใช้มากกว่าหนังสือ
ภาษาต่างประเทศ เช่นเดียวกับ ธนะเมศฐ์ เชาว์จินดารัชต์ (2560) ที่ได้ท าการศึกษา พบว่า อัตราการใช้หนังสือที่



จัดซื้อระหว่างปีงบประมาณ 2554-2558 ทั้งหมด 9,839 ครั้ง อัตราการใช้เฉลี่ยครั้ง/ปี 715 ครั้ง เมื่อจ าแนกตาม
ภาษาพบว่า หนังสือภาษาไทยมีอัตราการใช้มากกว่าหนังสือภาษาต่างประเทศ และในงานวิจัยของ มัณทะณี ค าโพธิ์ 
(2555) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ของการใช้หนังสือและจัดซื้อของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พบว่า หนังสือภาษาต่างประเทศมีอัตราการใช้ต่อเล่มน้อยกว่าหนังสือภาษาไทยอย่างชัดเจน ทั้งนี้ อัตราการใช้
หนังสือภาษาไทยที่มากกว่าภาษาต่างประเทศ เนื่องจากการจัดซื้อหนังสือภาษาไทยใช้งบประมาณในการจัดซื้อได้
จ านวนหลายเล่มมากกว่าหนังสือภาษาต่างประเทศ และมีแหล่งในการจัดซื้อ เช่น ผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย ผู้แทนจ าหน่าย
ที่หลากหลายและเข้าถึงได้มากกว่าหนังสือภาษาต่างประเทศ ท าให้หนังสือภาษาไทยมีปริมาณมากกว่าและมีโอกาส
ในการใช้มากกว่าเมื่อเทียบกับหนังสือภาษาต่างประเทศ ประกอบกับห้องสมุดมีการจัดซื้อหนังสือภาษาไทยที่มีความ
หลากหลายของเนื้อหาและสอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดสอน ให้มีความสอดคล้องกับข้อมูลที่ตอบสนองยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และส านักหอสมุดในเรื่อง 1) ด้านอาหาร  2) ด้านสุขภาพ 3) ด้านการดูแลผู้สูงอายุ  4) 
ด้านพลังงาน และ 5) ด้านสิ่งแวดล้อม ท าให้ผู้ผลิตโดยหน่วยงาน องค์กร สมาคม ภายในประเทศจัดท าหนังสือ
ภาษาไทย ซึ่งท าให้ผู้ใช้ห้องสมุดอาจเข้าถึงและเข้าใจได้ง่ายกว่าหนังสือภาษาต่างประเทศ 
  2. ด้านหมวดหมู่ของหนังสือจัดซ้ือ 
  จากผลการศึกษาพบว่า ในปีงบประมาณ 2557-2561 หนังสือจัดซื้อทั้งหมดที่มีการใช้มาก
ที่สุด คือ หมวด 300 สังคมศาสตร์ จ านวน 18,647 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 24.59 รองลงมาคือ หมวด 600 เทคโนโลยี 
การแพทย์ จ านวน 12,432 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 16.40 และหมวด 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จ านวน 10,927 
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 14.41 ส่วนหมวดที่มีการใช้น้อยที่สุด คือ หมวด 200 ศาสนา จ านวน 1,084 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
1.43 
 หนังสือจัดซื้อทั้งหมดที่มีการใช้มากที่สุด คือ หมวด 300 สังคมศาสตร์ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สายพิณ จีนโน (2551) ที่พบว่า หนังสือหมวดที่มีการจัดซื้อมากที่สุดคือหมวด H (สังคมศาสตร์) และหนังสอืท่ี
จัดซื้อท้ังภาษาต่างประเทศและภาษาไทย หมวดที่ถูกยืมมากท่ีสุดคือหมวด H (สังคมศาสตร์) มีอัตราการยืมโดยเฉลีย่ 
13.21 ครั้งต่อเล่ม  
 หมวดสังคมศาสตร์ เป็นหมวดที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีผู้เรียนในสายนี้มาก ซึ่งเป็น
การเรียนการสอนในสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิจิตร
ศิลป์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร ์คณะสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะการสื่อสารมวลชน และห้องสมดุ
ศูนย์วิชาการโรงเรียนสาธิต ซึ่งในกระบวนการของการจัดซื้อ ทางส านักหอสมุดก็ได้เ ปิดโอกาสให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย 1) อาจารย์ 2) นักวิจัย บุคลากร 3) นักศึกษา และ 4) บรรณารักษ์ สามารถ
เสนอรายชื่อหนังสือผ่านช่องทางการเสนอซื้อ ได้แก่ ระบบเสนอซื้อ CMUL Book Recommendation การเสนอซื้อ
ภายในงาน CMU Book Fair และการเสนอรายชื่อผ่านทางอีเมล (ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560) ซึ่ง
จะช่วยให้หนังสือท่ีจัดซื้อเข้ามาห้องสมุดตรงต่อตามความต้องการของผู้ใช้บริการ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
หลักสูตรการเรียนการสอน และการวิจัย ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 
 
 



สรุปผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล 
 จากการด าเนินการจัดการหนังสือจัดซื ้อของห้องสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน
ปีงบประมาณ 2557-2561 ที่ถูกยืมออกในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Innovative Millennium ระหว่างวันที่ 1 
มกราคม 2557 - วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยใช้วงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
สามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 
 1. การด าเนินงานจัดการหนังสือจัดซื้อโดยใช้วงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA เป็นแนวทางใน
การด าเนินงานนั้น เป็นประโยชน์และเหมาะสมในการน ามาใช้เพื่อให้การด าเนินงานนั้นมีความเป็นระบบ และเกิด
ประสิทธิภาพในแต่ละกระบวนการเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
 2. การวิเคราะห์การใช้หนังสือจัดซื้อสามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ได้ในหลายแง่มุม ทั้งในเรื่อง
ของอัตราการใช้งานหนังสือ และหมวดหมู่ของหนังสือ ซึ่งจะท าให้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ผู้ใช้บริการได้เพิ่มเติม 
ท าให้เกิดประสิทธิผลในการใช้งานหนังสือได้อย่างคุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุด 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ห้องสมุดควรมีทบทวนกระบวนการด าเนินงานในแต่ละส่วนอย่างสม ่าเสมอ เพื ่อให้ได้
กระบวนการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม 
 2. ห้องสมุดควรส่งเสริมการใช้โดยเพิ่มบริการเชิงรุกให้เพิ่มมากขึ้น หรือเปลี่ยนรูปแบบบริการให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้ใช้บริการให้มากยิ่งขึ้น 
 3. ห้องสมุดควรส่งเสริมการใช้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศให้เพิ่มมากข้ึน 
 4. ห้องสมุดสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการของการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศได้
เพิ่มมากข้ึน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น 
 5. ห้องสมุดควรมีการจัดการความรู ้ KM แก่ผ ู ้ปฏิบัต ิงานในสถานการณ์ที ่ไม ่ปกติ เช่น 
สถานการณ์ COVID-19 เพื่อเตรียมแผนการด าเนินงานไม่ให้สะดุด 
 6. ห้องสมุดควรเตรียมแผนงานรองรับการท างานในสภาวการณ์ที่ไม่ปกติ การท างานจากที่บา้น 
Work From Home (WFH) เพื่อไม่ให้การด าเนินงานขาดความต่อเนื่อง 
 7. ห้องสมุดควรวิเคราะห์จ านวนหนังสือที่ไม่เคยถูกใช้งานเลยว่ามีจ านวนเท่าได โดยแยก
วิเคราะห์เป็นหมวดหมู่ แล้วน าผลที่ได้ไปใช้วางแผนในการแก้ไข/ปรับปรุงต่อไป 
 8. ห้องสมุดควรมีการจัดการหนังสือในขอบเขตเรื่องดังนี้ 
 8.1 ในหมวดที่มีอัตราการใช้ต่อเล่มสูงเป็นพิเศษ เช่น หนังสือหมวด 300 สังคมศาสตร์ 
หมวด 600 เทคโนโลยี การแพทย์ และหมวด 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ห้องสมุดควรให้ความส าคัญกับหนังสือ
ในสาขาวิชาในหมวดเหล่านี้ ควรศึกษาถึงลักษณะของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มการประชาสัมพันธ์หรือเน้นให้
ความส าคัญที่เพิ่มมากข้ึน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและมีจ านวนเพียงพอต่อการใช้ 
  8.2 ในหมวดที่มีการใช้น้อย คือ หมวด 200 ศาสนา หมวด700 ศิลปะ นันทนาการ กีฬา 
และหมวด 000 วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารนิเทศ เบ็ดเตล็ด (ความรู้ทั่วไป) เนื่องจากอาจเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับ



ศาสตร์เฉพาะด้าน มีผู้เรียนน้อย ซึ่งอาจท าให้ผู้ใช้ห้องสมุดเข้าถึงได้น้อย ห้องสมุดจึงควรมีการประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมให้ผู้ใช้ห้องสมุด เพิ่มการใช้หนังสือให้มากขึ้น 
 9. ห้องสมุดควรศึกษาในเรื่องลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง และควรศึกษาเพิ่มในกลุ่มหนังสือที่จดัหา
เข้ามาด้วยวิธีการอื่น ๆ เช่น การขอบริจาคและรับอภินันทนาการ โดยศึกษาเชิงลึกถึงลักษณะและประเภทของ
หนังสือท่ีผู้ใช้ห้องสมุดต้องการในแต่ละหมวดด้วย เพื่อจะได้น าผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการจัดหาหนังสือหรือ
ทรัพยากรสารสนเทศอ่ืน ๆ ของห้องสมุดต่อไป 
 การน าไปใช้ประโยชน์ 
  1. ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ 
  1. ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดได้เพิ่มมากขึ้น 
  2. ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดได้อย่างสะดวกรวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 
  3. เพิ่มโอกาสให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดได้ตรงต่อ
ความต้องการมากยิ่งข้ึน   
  4. เพิ่มโอกาสให้ผู้ใช้บริการสามารถส่งข้อเสนอแนะ/แจ้งข้อร้องเรียน ได้ทุกช่องทางการ
สื่อสารของห้องสมุด 
 2. ประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน 
  1. ผู ้ปฏิบัติงานสามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน โดยใช้วงจรบริหารงาน
คุณภาพ PDCA เป็นแนวทางการด าเนินงาน 
  2. ผู้ปฏิบัติงานได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในกระบวนการด าเนินงานของแต่ละส่วน
งาน และในแต่ละส่วนงานร่วมกัน 
  3. ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสสร้างทีมในการท างานร่วมกัน เพื่อน าไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 
  4. ผู้ปฏิบัติงานสามารถพัฒนางานโดยการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
ได้มากข้ึน 
 3. ประโยชน์ต่อห้องสมุด และมหาวิทยาลัย 
 1. ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดมีการใช้งานเพิ่มมากขึ้น และเกิดความคุ้มค่าในการใช้
งานทรัพยากรสารสนเทศ 
 2. ห้องสมุดสามารถน าแนวทางในการด าเนินงานที่เป็นระบบระเบียบ และมีแบบแผนนี้ไป
ใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานหรือแนวปฏิบัติที่ดีในงานอ่ืน ๆ ได้ 
 3. ห้องสมุดสามารถน าผลจากการศึกษาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศมาใช้ เพื่อคาดคะเน
การใช้ในอนาคต  
 4. ห้องสมุดสามารถน าผลจากการศึกษาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศมาใช้ เพื ่อน าไป
พิจารณาประกอบในการจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุดต่อไปได้ 
 5. ห้องสมุดสามารถน าผลจากการศึกษาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศมาใช้ เพื่อเสริมความ
แข็งแกร่งให้กับสาขาวิชา โดยการพิจารณาทรัพยากรสารสนเทศในสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนได้เพิ่มเติม เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศในสาขาวิชานั้น ๆ ให้มีจ านวนที่เพียงพอกับการเรียนการสอน 



 6. ห้องสมุดสามารถน าผลจากการศึกษาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศมาใช้ เพื่อวิเคราะห์
กลุ่มผู้ใช้ เพื่อจัดรูปแบบในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และบริการต่าง ๆของห้องสมุดเพิ่มเติมได้ 
 7. ห้องสมุดสามารถน าผลจากการศึกษาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศมาใช้ เพื่อสร้างความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน/คณะ/สาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน โดยจะท าใหเ้กิด
การใช้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีคุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุด 
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