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บทบรรณาธิการ 
 
              เนื่องดวยเมื่อวนัที ่ 30 พฤษภาคมที่ผานมา มหาวิทยาลยัรังสิตไดจัดงานเกษยีณอายแุด
อาจารยและบคุลากรของมหาวิทยาลัย และอาจารยอุทัย ทตุิยะโพธิ  อดตีผูอํานวยการสํานักหอสมุดที่
พวกเราเคารพรักก็เปนบุคคลหนึ่งที่เกษียณอายุในครั้งนี ้  และดวยเหตุที่สุขภาพของอาจารยไม
แข็งแรงมากนกัจึงไมไดเดนิทางมารวมในงานดังกลาว คงมีเพียง ดร. มลิวัลย นพวงศ ณ อยุธยา 
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดคนปจจุบันเปนผูรับคํากลาวสดุดีเกยีรติคุณและของที่ระลึกแทน   กอง
บรรณาธิการจึงขอถือโอกาสนี้รวมระลึกถึงคุณูปการของทานที่มีตอสํานักหอสมุด โดยนําบนัทึก
ประวัติการทํางานกับสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต มาพิมพเผยแพรไวในรังสิตสารสนเทศฉบับ
นี้อีกครั้ง 
 นอกจากขอเขยีนขางตนแลวยังมีบทความอืน่ๆ ที่นาสนใจอีกหลายบทความ ไดแก เร่ือง
มนุษยสัมพนัธสําหรับหัวหนาภาควิชาในสถาบันอุดมศึกษาเขียนโดย ผูชวยศาสตราจารยไชยรัตน 
รุจิพงศ การพัฒนาสารสนเทศดานกฎหมายบนเครือขายคอมพิวเตอรโดยใช Metadata Dublin Core 
ศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  การเขียนบทเนื้อหาเพื่อการทําจัดสื่อประสม  
Cataloging in Japanese Libraries  มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard)  องคกร
เสมือน (Virtual Organizations)  และทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอบคุลากรคณะเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
 กองบรรณาธิการขอกราบขอบพระคุณผูเขยีนบทความทกุทาน ที่ไดกรุณาสละเวลาเขียน
หรือมอบบทความที่มีคุณคาใหวารสารรังสิตสารสนเทศเปนผูจัดพิมพ  และขอกลาวคําขออภัย
สําหรับความลาชาในการจดัทําวารสารฉบับนี้ไว ณ โอกาสนี้ 
 
         กองบรรณาธิการ 
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อาจารยอุทัย ทุติยะโพธิกับสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต                            
                                                                                                                      

กองบรรณาธกิาร 
 
 เนื่องในวาระเกษียณอายุการทํางานของอาจารยอุทัย ทุติยะโพธ ิ ในวนัพธุที ่ 31 
พฤษภาคม       ที่ผานมา กองบรรณาธิการจึงขอนําบนัทึกประวัติการทํางานของอาจารยอุทยั
กับสํานกัหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต ที่อาจารยอุทัยไดเขียนไวในหนงัสือ “เจ็ดสิบสองปแหง
ชีวิต ที่ลิขิตดวยเวลา” ซึ่งจดัพิมพโดย สํานักหอสมุด มหาวิทยาลยัมหิดล เนื่องในงานแสดง
มุทิตาจิตแดอาจารยที่มีอายคุรบ 72 ป เมือ่วันที่ 12  กรกฎาคม  พ.ศ.2540   มาพิมพเผยแพร
อีกครั้ง ทัง้นี้เพื่อเปนการรําลึกถึงคุณูปการของอาจารยอุทัย ทติุยะโพธิ ทีไ่ดทําใหกับ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลยัรังสิต ต้ังแตเมื่อเร่ิมมาทาํงานจนถงึวนัเกษียณอายุนบัรวมเวลา
กวา 15 ป 
   
เริ่มปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยรังสิต 
 
 ในตนเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2529 ทานอดีตอธิการบดี (ดร.อาทิตย  อุไรรัตน) ได
ติดตอขอใหไปทําหนาทีท่ี่ปรึกษาเพื่อใหคําแนะนาํแกคุณสุวิช ชูสวสัด์ิ สถาปนิกผูที่จะ
ออกแบบอาคารหอสมุดของมหาวิทยา ลัยรังสิต พรอมกับแจงวาไดไปเปดสํานักงานดําเนนิ
กิจการหองสมดุเปนการชัว่คราวที่ชัน้ 6 อาคารจอดรถ โรงพยาบาลพญาไท 1 และขอใหชวย
ไปดูสถานที่ดวย 
 
การทาํงานรวมกับสถาปนิก 
 
 ไดเร่ิมทํางานกับสถาปนิกตัง้แตตนเดือนกมุภาพนัธ 2529 ไดใหขอมูลและแนะนํา
เร่ืองการออกแบบแปลนอาคารหอสมุดวาแตกตางจากกบัอาคารทัว่ๆไป พรอมทัง้ใหเอกสาร
มาตรฐานหองสมุดมหาวทิยาลัยทีท่บวงมหาวิทยาลัยจดัทําเมื่อ พ.ศ. 2529 ไปศึกษากบัทัง้
แนะนาํใหทราบถึงลักษณะของหองสมุดทีดี่วาเปนอยางใด โดยใหเอกสารภาษาตางประเทศที่
มีภาพประกอบ และขอใหนาํขอคิดเห็นที่ใหไปนําเสนอตอทานอธิการบดีเพื่อขอความเหน็ชอบ
กอนเริ่มรางแปลน จากความคิดเหน็ที่ไดนําเสนอฝากสถาปนกิไดแจงใหทราบวาทาน
อธิการบดีเหน็ชอบและอนุมติัใหดําเนนิการได สถาปนกิไดมาติดตออยูประมาณ 4-5 คร้ัง    
เพื่อซักถามเพิม่เติมในสวนทีข่องใจสงสัยแลวจึงเริ่มลงมือเขียนแปลน 
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ในระยะนี้ไดรับการติดตอจากกระทรวงสาธารณสุข ขอใหไปเปนทีป่รึกษาระยะสัน้ที่
ประเทศพมา ระหวางวันที่ 24 กุมภาพนัธ ถึง 9 เมษายน 2529 ดวยเหตุทีท่างองคการอนามัย
โลกภูมิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต (WHO SEARO) ตองการใหไปทําหนาทีท่ี่ปรึกษาระยะ
ส้ันที่ประเทศพมาเพื่อพัฒนาหองสมุดแพทยแผนโบราณ ใหรูจักเทคนิคการจัดหองสมุด
สมัยใหมพรอมทั้งรูจกัวิธทีี่จะใหบริการแกผูใช ไดไปจัดการอบรมใหแกผูทําหนาที่ในหองสมุด
ประเภทนีท้ี่รางกุง มัณฑะเล และพกุาม ไดทํารายงานเสนอตอองคการอนามัยโลก เร่ือง 
“Library Development on Traditional Medicine in Burma” 

เมื่อกลับจากประเทศพมา สถาปนกิไดมาพบอีก 2-3 คร้ัง แตในระยะหลงัก็จะติดตอ
มาทางโทรศัพท ตอจากนัน้กไ็มไดทราบความคืบหนาของการรางแปลนตามที่ใหขอคิดเห็นไป 

ในเดือนกมุภาพันธ 2530 ดร.อาทิตย  อุไรรัตน อดีตอธิการบดีไดโทรศัพทขอใหไป
ปฏิบัติหนาที่อยางเปนทางการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักหอสมุดในเดือน มนีาคม 2530   
ไดเรียนใหทราบวายงัไมสามารถปฏิบัติในระยะนัน้ได เนื่องจากยังไมหายจากการที่ไดรับ
อุบัติเหตุและไดขอผลัดไปเปนเดือนเมษายน จึงนับเปนการเริ่มตนปฏิบัติงานใหกบั 
มหาวิทยาลยัรังสิตอยางแทจริงตั้งแต วนัที่ 1 เมษายน 2530 เปนตนมา 

 
การสรางอาคารหอสมุด 

 
หลังจากที่ไดมีการแกแบบแปลนกนัอีกหลายครั้งแลว การกอสรางอาคารหอสมุดได

เร่ิมข้ึนเมื่อวนัที่ 23 ธันวาคม 2530 เปนอาคารเสริมเหล็ก 5 ชั้น และชั้นลอย 1 ชั้น มีเนื้อที่ใช
สอยทั้งหมดประมาณ 9,300 ตารางเมตร แบงเปนเนื้อที่สําหรับใชสอยของศูนยเทคโนโลยทีาง
การศึกษาประมาณ 1,000 ตารางเมตร หองสมุดสามารถจุผูอานไดประมาณ 2,000 กวาคน 
และสามารถจหุนงัสือไดประมาณ 4,000,000 เลม แตเนื่องจากการขาดแคลนเหลก็เสนทาํให
การกอสรางตองหยุดชะงกัชัว่ระยะเวลาหนึ่ง สามารถดําเนนิการกอสรางและแลวเสร็จเมื่อ
ปลายเดือนกนัยายน พ.ศ. 2532 ทําใหสามารถปฏิบัติหนาที่ในการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ
ประเภทตางๆ คือ หนังสือ วารสารและสิง่พิมพตอเนื่อง ตลอดจนโสตทัศนวัสดุประเภทตางๆ 
ใหสอดคลองกับความตองการของผูใช  มีการจดัระบบทรัพยากรสารนเิทศใหผูใชสามารถ
เขาถึงขอมูลไดสะดวกรวดเร็ว ถูกตองและตรงกับความตองการ ไดมพีิธีเปดอยางเปนทางการ   
เมื่อวันที ่9 พฤศจิกายน 2532 โดยนายทวิช  กลิ่นปทุม รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวทิยาลยัใน
ขณะนั้น 

ในการกอสรางอาคารหอสมดุ มหาวทิยาลัยไดแตงตัง้ใหเปนกรรมการในการตรวจ
การกอสรางและรับงาน              
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อาคารนี้มีเนื้อที่ใชสอย รวม 6 ชั้น :- 
 
ชั้นที่ 1 ใชเปนที่ปฏิบัติงานของศูนยเทคโนโลยทีางการศึกษา ประกอบดวย หอง

ประชุมสามารถจุผูใชไดประมาณ 300 คน เพื่อการแสดงปาฐกถา การบรรยาย ที่
สํานักหอสมุดหรือคณะอื่นๆ จะมาขอจัด     (เนื่องจากหองเรียนไมพอ ปจจุบันหองนีจ้ะใชเปน
หองเรียนดวย) 

หองทบทวนการศึกษาจัดขึน้เพื่อใหนกัศึกษาใชโดยเฉพาะ (เปนการขออนญุาต
อธิการบดีกอนรางแปลนใหมีเนื้อที่สําหรับหองนี ้ เพือ่กันไมใหนักศึกษาที่ไมไดใชหนงัสือใน
หองสมุดสามารถมาทํากิจกรรมไดโดยไมรบกวนผูใชอ่ืนๆ ในหองอานหนังสือ ทบทวนการ
เรียน จดตํารา พิมพรายงาน) หองนี้จุผูใชไดประมาณ 150 คน สามารถใชไดในวันหนึง่เปน
เวลา 10 ชั่วโมง 

ชั้นที ่ 2 (ชั้นลอย) ดานทิศตะวนัออกใชเปนทีป่ฏิบัติงานของฝายบริหาร ฝายจัด
หมวดหมูและลงรายการ ดานทิศตะวนัตกเปนหองบริการสื่อโสตทัศน ซึง่มีวีดิทัศน  แถบ
บันทกึเสียง  เทปคาสเซท  และสไลด 

ชั้นที่ 3 หองอานหนงัสือตําราทางสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร หองหนงัสืออางอิง 
หองบริการ CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory) และเทคโนโลยทีี่ใชประโยชน
ในการติดตอกบัภายนอกเชน INTERNET  

ชั้นที ่ 4  หองอานหนงัสือตําราทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ชั้นที ่ 5  หองวารสารที่เปนเลมปลีกและรวมเลม 
ชั้นที ่ 6  หอจดหมายเหตุของมหาวทิยาลัย  
 
การดําเนินงานแบงออกเปนฝายตางๆ ดังนี ้

 
 1.  ฝายบรหิาร มีหนาที่รับผิดชอบงานสารบรรณ งบประมาณการเงิน การบริหารงาน
บุคคลและการประสานงานทั่วๆไป จัดหาพัสดุครุภัณฑ จัดเก็บสถิติประมวลผล การ
ปฏิบัติงานของสํานักฯ จัดทํารายงานประจําป และทําการประชาสัมพันธเกีย่วกับ
สํานักหอสมุด ตลอดจนควบคุมดูแลรักษาพัสดุ อาคาร สถานที ่
 2.   ฝายจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ มหีนาที่รับผิดชอบในเรื่องการจัดหา การคัดเลือก
ส่ิงพิมพที่มีคุณคาทางวิชาการเขาสํานักฯ เสนอรายชื่อส่ิงพิมพแตละสาขาวิชาใหอาจารย
พิจารณาเลือกซื้อ ตลอดจน     ดําเนนิการในการจัดซื้อ ขอรับบริจาค แลกเปลี่ยน จัดทาํสถิติ  
การสั่งซื้อแยกตามสาขาวิชา จัดสรรและ    ควบคุมการใชงบประมาณการซื้อหนังสือใหอยูใน
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วงเงินที่ไดรับ และเมื่อปลายป พ.ศ. 2536     ไดเร่ิมดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศดวย
ระบบคอมพิวเตอร 
 3. ฝายจัดหมวดหมูและลงรายการ มหีนาที่รับผิดชอบในการวิเคราะหเนื้อหาของ
หนงัสือ เอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ตลอดจนการดาํเนนิการเกี่ยวกับกรรมวิธี
การเตรียมหนงัสือและเอกสารตางๆ ใหพรอมที่จะบริการไดทันท ี ผลิตและเผยแพรรายชื่อ
หนงัสือใหมประจําเดือน ขณะนี้ไดทําฐานขอมูลรายชือ่หนงัสือ เอกสารเสร็จเรียบรอยแลว
สามารถนําไปสูการยืมไดดวยระบบ Bar Code   
 4. ฝายบริการ มีหนาที่รับผิดชอบในการยืมคืน โดยใชระบบ Bar Code และ
คนขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอรซ่ึงผูใชสามารถคนไดดวยตนเอง (Online Public 
Access Catalog OPAC) บริการหนงัสือสํารอง บริการยืมระหวางหองสมุด บริการ
ขาวสารทันสมัย บรกิารสารนเิทศ การสอนวธิีใชหองสมุด การจัดทาํบรรณานกุรม
เฉพาะวิชา และการทําสถติิ 
 5.   ฝายวารสาร มหีนาที่รับผิดชอบในการจัดหาและใหบริการทางดานวารสาร จลุ
สารและเอกสารตางๆ ทําหนาที่คัดเลือก ส่ังซื้อวารสาร นิตยสารและหนงัสือพมิพ จัดสรรและ
ควบคุมการใชงบประมาณ   การบอกรับวารสารใหอยูในวงเงนิที่ไดรับ จัดทาํสถิติ ทาํสําเนา
สารบาญ ทําดรรชนีวารสาร และกฤตภาคหนงัสือพมิพ      

6. ฝายสื่อโสตทัศน มีหนาที่รับผิดชอบในการศึกษาวิเคราะหและคัดเลือกสื่อวสัดุ    
ส่ือโสตทัศน  ไดแก วีดิทัศน แถบบนัทกึเสียง สไลด และวัสดุลักษณะพิเศษอืน่ๆ ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอการเรียนการสอน เพื่อจัดซื้อหรือติดตอขอรับบริจาคจากหนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานเอกชนทั้งภายในประเทศและตางประเทศที่ใหบริการโสตทัศน 
ประสานงานกบัศูนยเทคโนโลยีทางดานการศึกษาของมหาวิทยาลัยในดานการจัดหาและ
บริการ 
 7. ฝายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนาที่เตรียมการใชคอมพิวเตอร การศึกษาและ
วิเคราะหระบบงานและการบริการ 
     
การพัฒนาการบริการทางวิชาการ 
 สํานักหอสมุดฯ จัดใหมีบริการในรูปแบบตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูใชบริการ ดังตอไปนี้ :- 
บริการหนังสอืสํารอง 
 เปนบริการที่จดัขึ้นเพื่อใหอาจารยผูสอนในกระบวนวิชาใดวิชาหนึง่ ขอใหจัดหนังสอื
ตําราหรือ ส่ิงพิมพที่ใชประกอบการสอนไวใหนักศึกษาไดใชโดยทัว่ถึงและยืมไดตลอดเวลาที่
กําหนดขึ้น 
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บริการจองหนังสือ 
 ในกรณีที่ผูใชหาเอกสารจากชั้นหนงัสือไมพบเพราะมผูีใชอ่ืนยืมไปกจ็ะใหเขียนจองลง
ในแบบฟอรมทางสํานักหอสมุดจะเรียกเอกสารเลมนั้นๆ มาให แตผูใชจะตองมารบัเอกสารให
ตรงตามกําหนดเวลาที่แจงไป 
 
บริการแนะนาํการอาน 
 การจัดเตรียมทรัพยากรสารนิเทศไวใหพรอมสําหรับผูใช คือ การตรวจความเรียบรอย
ถูกตองของหนังสือ วารสาร เอกสารสิง่พมิพกอนนาํออกใหบริการ การจัดแสดงหนงัสือใหม 
 
บริการการใชสื่อโสตทัศน 
 แนะนาํการใชวัสดุอุปกรณส่ือโสตทัศนเพื่อชวยในการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนบริการใหยืมส่ือโสตทัศน ไดแก สไลด เทปคาสเซท วีดิทัศน โดยใหยืมใชไดทั้งภายใน
ภายนอกสาํนกัหอสมุด 
 
บริการชวยการคนควาเอกสารของมหาวิทยาลัย 
 สํานักหอสมุดเริ่มจัดเก็บเอกสารของมหาวทิยาลยั นบัต้ังแตยายเขามาอยูในอาคาร
ใหมเมื่อป    พ.ศ. 2532 เชน งานบุคลากร งานวางแผนและพัฒนา งานวิชาการ งานเขียนของ
อาจารย ตลอดจนขอสอบ ของสาขาวชิาตางๆ ซึ่งในเวลาตอไปจะใชประโยชนเปนแหลง
สําหรับคนควาเอกสารและจดหมายเหตุของมหาวทิยาลัย 
 
บริการขาวสารทันสมัย 
 ไดแก บริการบรรณานุกรมหนงัสือใหม บริการรายการสารบัญวารสารฉบับลาสุด 
บริการเสนอรายชื่อหนงัสือใหมของสาํนกัพิมพ เพื่อใหอาจารยเลือกโดยใหเปนรายชื่อหนงัสือ
ที่มีรายการทางบรรณานุกรมพรอมราคาและแจงวามีตัวเลมที่สํานักหอสมุด ที่จะขอดูได
ภายในเวลา 1 เดือน นับต้ังแตที่แจงไป เพราะหลงัจากนัน้ทางรานจะมารับคืน 
 
 
บริการฐานขอมูล CD-ROM 
 สํานักหอสมุดจัดบริการสืบคนฐานขอมูลสําเร็จรูป (Compact Disc Read Only 
Memory) มาเพื่อบริการผูใชเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2536 แผน CD-ROM นี้  จะตองใช
กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร และอานขอมูลดวยระบบแสงเลเซอร ระบบการทาํงาน
ประกอบดวยแถบบันทกึ (Compact Disc) และหนวยขบั จานบนัทึก (CD-ROM Drive) ซึ่งจะ
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มีกลไกหมุนบนัทกึใหผานหวัอาน เพื่อใหขอมูลปรากฎบนจอภาพของไมโครคอมพวิเตอร และ
สงไปพิมพที่เครื่องพิมพ ขณะนี้ม ี CD-ROM MEDLINE เร่ิมต้ังแตป  ค.ศ. 1992 – 1994 
สําหรับสาขาอืน่ๆ จะไดพิจารณาจัดหาเขามาตามความเหมาะสม 
 
บริการนํา INTERNET มาใช 
 ไดขอ Password จากสถาบันวทิยบรกิาร จุฬากรณมหาวิทยาลยัมาตั้งแตป พ.ศ. 
2535 ไดรับมาแลว แตยงัขาดโทรศัพทสายตรง ปจจุบันไดดําเนนิการติดตั้งและเปดบริการ
แลวตั้งแต พ.ศ. 2536 
 
การยืมคืนหนังสือโดยใชระบบ Bar Code 
 หนงัสือทัง้หมดในสํานกัหอสมุดติด Bar Code เรียบรอยแลว พรอมที่จะใหบริการได
โดยทดลองใชกับอาจารย และบุคลากรของมหาวทิยาลัยกอน สวนนักศึกษาจะใชไดในป
การศึกษาปลายป 2537 
 
บริการการนาํคอมพิวเตอรมาใชกับงานหองสมุด 
 ในป พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหหองสมุดเปนหนวยงานทีม่ีฐานะเทียบเทา
คณะโดยใชชื่อวา “สํานักหอสมุด” แตเนื่องจากเทคโนโลยีไดกาวหนา และวทิยาการในยุค
สังคมขาวสารไดเขามามีบทบาทสาํคัญ และนํามาใชในการจดัการสารนิเทศเพื่อสามารถ
เขาถึงการใชไดอยางมีประโยชน นอกจากนัน้ยงัมกีารรวมตัวกนัเปนเครือขายดวย การใช
ทรัพยากรสารนิเทศ เทคโนโลยีสารนิเทศและคมนาคม จงึเปนสิง่สําคญั 
 สํานักหอสมุด จงึเหน็ควรทีจ่ะใชชื่อใหมเพื่อใหสอดคลองกับงานที่ปฏิบัติในลักษณะที่
เพิ่มศักยภาพใหแกผูใชไดอยางรวดเร็ว และทําหนาที่เปนศูนยกลางเชือ่มโยมระหวางผูใชกับผู
บริการจึงไดขอใชชื่อใหมเปนภาษาไทยและภาษาองักฤษวา “สํานักหอสมุดและศูนยสารนิเทศ 
มหาวิทยาลยัรังสิต” (Rangsit University Library and Information Center) (RULIC) ตอ
อธิการบดี ซึง่ไดใหความเหน็ชอบและอนุมติัใหใชไดต้ังแตวันที ่28 พฤษภาคม 2536 
 สํานักหอสมุด ไดเตรียมการเพื่อหาแนวทางและศึกษาความเปนไปไดที่จะนาํ
เทคโนโลยีสารนิเทศเขามาใชในกิจการของสํานักหอสมดุฯ เพื่อประโยชนของผูใชบริการ 
ยิ่งกวานั้นยังเปนการยกระดบัและ   คุณภาพของสถาบันในฐานะที่เปนหนวยงานที่มีหนาทีท่ี่
ใหบริการสารนิเทศเพื่อการศึกษาและวจิยัอีก ดวยความสําคัญดังกลาว จงึไดหาแนวทางที่
เหมาะสมในการนําคอมพิวเตอรมาใช โดยเริ่มพิจารณาโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงาน
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หองสมุดที่ใชอยูในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย เชน DYNIX, TINLIB, VTLS, URICA 
แตละโปรแกรมมีราคาสงูมาก จึงตองมีการพิจารณาอยางรอบคอบ กอนที่จะตัดสินใจ 
 
 ในขณะที่กาํลงัพิจารณาหาโปรแกรมที่เหมาะสมนั้น สํานักหอสมุดฯ ก็ไดเตรียม
พัฒนาบุคลากรใหมีความรูทางดานคอมพิวเตอรควบคูกันไปโดย 
 1.   สงบรรณารักษหวัหนาฝายทุกฝายไปศึกษาคอมพวิเตอรที่คณะวศิวกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลยัรังสิต 
 2. สงใหหวัหนาฝายทุกฝาย ไปฝกอบรมหลักสูตรภายนอกที่เกีย่วของกับการใช
คอมพิวเตอร เชน โปรแกรม MINI Micro CDS/ISIS ที่สถาบนัวทิยบริการ จฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 
 3.   สงบรรณารักษหัวหนาฝาย 2 คนไปดูงานและฝกงานการใชโปรแกรม CDS/ISIS 
ที่หองสมุดคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ดวย 
 นอกจากนัน้ไดขอใหบรรณารักษในแตละฝายฝกเจาหนาที่ของตนรูจักใชคอมพิวเตอร 
 ในการพิจารณาการนําคอมพิวเตอร เขามาใชกับงานในสํานักหอสมุดฯ ไมวาในดาน
ฮารดแวรและซอฟตแวร ไดรับความชวยเหลือเปนอยางดียิ่งจากศนูยคอมพิวเตอรมหาวิทยา 
ลัยรังสิต 
 การที่ไดติดตอปรึกษากับศูนยคอมพิวเตอรอยางสม่ําเสมอทําใหศูนยคอมพิวเตอร
เสนอจะเขียนโปรแกรมใหกับสํานักหอสมุดฯ 
 
บริการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศสําหรับศูนยบัณฑิตศึกษา 
 
 ไดไปจัดหองสมุดสําหรับนักศึกษาปริญญาโทและนักบริหารทีช่ั้น    9      อาคารฐาน- 
เศรษฐกิจ ถนนวิภาวดี สถานทีท่ี่ใชเปนอาคารเรียนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ทั้งนีเ้พื่ออํานวย
ความสะดวกแกนักศึกษาทีจ่ะไมตองเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยรังสิต 
 ทรัพยากรสารสนเทศจะประกอบไปดวยหนังสือตํารา หนังสืออางองิ วารสาร เอกสาร
ส่ิงพิมพอ่ืนๆ ทัง้ภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยางพรอมมูล รวมทั้งหนงัสือที่มยีอด
จําหนายสูงสดุที่เกี่ยวของกบัหลักสูตรบณัฑิตศึกษา นอกจากนัน้ยงัจัดใหมีวีดิทัศนและ
อุปกรณที่ทนัสมัยอื่นๆ ดวย 
 จัดบรรณารักษไปประจําตลอดเวลาทีม่ีการเรียนการสอนเพื่อใหคําแนะนําและบรกิาร 
พรอมทัง้อํานวยความสะดวกตางๆ ในเรือ่งที่ตองการ รวมทั้งการยมืหนงัสือและสื่อโสตทัศน
บางรายการจากหอสมุด ไปใหโดยไมตองมายืมดวยตนเอง 
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 สําหรับในตนปการศึกษาจะขอใหมีการพานักศกึษาใหมมาปฐมนิเทศการใชหองสมุด
ที่สํานักหอสมดุเปนเวลา 3 ชั่วโมง 
 
บริการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศสําหรับหลกัสูตรโครงการนานาชาต ิ
 
 เนื่องจากในป พ.ศ. 2536 มหาวิทยาลยัไดดําเนินการเปดโครงการหลักสูตร ปรัชญา 
การเมือง และเศรษฐศาสตร (PPE) และในป พ.ศ. 2537 – 2538 อีก 3 หลักสูตร คือ หลักสูตร
บริหารธุรกิจและการเงินระหวางประเทศ หลกัสูตรการบริหารการทองเที่ยวและการโรงแรม 
และหลักสูตรโทรคมนาคม สํานักหอสมุดจึงมหีนาที่จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนอง
ประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนของแตละหลักสูตร ตามงบประมาณที่ทาง
มหาวิทยาลยัจัดสรรใหนับต้ังแตวันที่ 14 พฤษภาคม 2536 เปนตนมา 
 มหาวิทยาลยัไดมีคําสั่งใหเขียนคําแนะนาํในการสรางอาคารหอสมุดของโครงการ
นานาชาติ ทีจ่ะกอสรางที่จงัหวัดภูเก็ต เพื่อใหสถาปนกิใชเปนแนวทางในการดําเนนิงานการ
เขียนแปลนซึง่ไดจัดทําใหเสร็จแลว 
 การผลิตเอกสารเพื่อใชประโยชนในการปฏิบัติงานและเผยแพรในขณะที่มาปฏิบัติ   
งาน ณ สํานักหอสมุด มหาวทิยาลยัรังสิต 

1. การแบงสวนงาน สํานักหอสมุด วทิยาลยัรังสิต 2530 – 2531 
2. ระเบียบการใชหองสมุด 
3. พิธีเปดอาคารหอสมุด วิทยาลัยรังสิตวนัที ่9 พฤศจิกายน 2532 
4. บรรณานุกรมผลงานของอาจารย วิทยาลยัรังสิต 
5. ขาวสารหองสมุด (Library Bulletin) ไดเร่ิมต้ังแตปที่ 1-2530 – ปจจุบัน 

-  มีสาระที่สําคัญ ประกอบดวยเรื่องที่จะเปนความรูทัว่ไป – ทนักบัเหตุการณ     
เปนเรื่องสัน้ๆ    (ประมาณ 10 หนา) 

                  -  รายชื่อหนังสือใหมนีน้อกจากจะเผยแพรในมหาวทิยาลัยแลวยังสงใหหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงตามการตกลงความรวมมือระหวางหองสมุด เพื่อ
แลกเปลี่ยนรายชื่อหนังสือใหมระหวางมหาวทิยาลยัเอกชนดวยกัน        

6. สําเนาสารบาญวารสาร (Current Contents) 
- ริเร่ิมใหมีการถายหนาสารบาญวารสารวิชาการทัง้ภาษาไทย และภาษาตาง    

ประเทศที่ไดรับภายในสัปดาห สงไปใหคณะที่มกีารสอนเกี่ยวกับสาชาวิชา
นั้นๆ โดยจะสงทุกวนัศุกร  เพื่อเปนการแจงใหผูใชทราบวามีบทความใดที่
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นาสนใจโดยไมตองมาที่สํานักหอสมุด ถาตองการวารสารรายการใดก็จะให
ถายสาํเนาจัดทําสงไปใหโดยใชคูปองของอาจารย 

7. จัดทําคูมือเพือ่ประกอบการสอนวิธีใชหองสมุดชื่อวา “แหลงสารนิเทศเพื่อการ     
ศึกษาคนควา”     (2534) 

8. เขียนเรื่อง “สํานักหอสมุดและศูนยสารนิเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต (Rangsit 
University Library and Information Center)” ลงในคูมือนกัศึกษา 2536 ถึง
ปจจุบัน 

 
การเปนกรรมการผูทรงคณุวุฒิ และทีป่รึกษาเมื่อมาปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัยรังสิต 
พ.ศ. 2530 – 2532                  สํานักนายกรฐัมนตรีตามคาํสั่งที่ 25/2530 ลงวนัที ่8 เมษายน  
                              แตงตั้งใหเปนกรรมการอํานวยการ   และประสานงานระบบ      
                     สารนิเทศทางวิชาการแหงชาติ 
พ.ศ. 2530 – 2532 มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราชแตงตั้งใหเปนกรรมการกลุม         

ผลิตชุดวิชาพฒันาทรัพยากรสารนิเทศ  สาขาวิชาศิลปศาสตร 
พ.ศ. 2531 แตงตั้งใหเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 

นโยบายสาํนกัหอสมุดกลาง     สถาบันเทคโนโลยีพระจอม   
เกลาพระนครเหนือ 

พ.ศ. 2531 - เปนอนกุรรมการในคณะอนกุรรมการประสานงานสารนเิทศ 
สาขาแพทยศาสตร    และทีป่รึกษาในคณะอนุกรรมการศูนย  
ประสานงานสารนิเทศศาสตร สาขาสังคมศาสตร  ตามคําสั่ง       

 ของประธานคณะกรรมการอํานวยการ     และประสานงาน  
ระบบสารนิเทศทางวิชาการแหงชาติ                                         

พ.ศ. 2531 – 2533 สํานักนายกรฐัมนตรีแตงตั้งใหเปนอนุกรรมการประสานงาน
ศูนยสารนิเทศทางวิชาการ  ตามคําสั่งของประธานคณะกรรม 
การอํานวยการและประสานงานระบบสารนิเทศทางวิชาการ
แหงชาติ (นายพิชัย  รัตตกลุ) เมื่อวนัที ่7 เมษายน 2531 

พ.ศ. 2535 – ปจจุบัน ไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการวิจยัแหงชาติใหเปนอนุกรรม 
การพัฒนาระบบสารสนเทศการวิจยั 
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ความสนใจในการทาํงานกับมหาวิทยาลัยเอกชน 
 
 การที่มาสนใจทํางานหลงัเกษียณอายุราชการ โดยเฉพาะกับมหาวทิยาลัยเอกชน ก็
เนื่องจากเหตผุลตอไปนี้ :- 

1. ตองการศึกษาถึงขอแตกตางของการปฏิบัติงานระหวางรัฐกับเอกชน ซึ่งในเวลา
ตอไปหาเวลาอยากจะทาํการวิจัยเกีย่วกับเร่ืองนี้หากยังไมมีผูทาํ 

2. มีความรักวิชาชีพและมีความประสงคที่จะทําในสิ่งที่ตองการจะทาํ  แตทําไมทนั
เพราะเวลาเปนเครื่องกาํหนด ดังนัน้ เมื่อมีโอกาสก็พยายามที่จะทําประโยชนใหกับงาน
หองสมุดและชวยสรางทรพัยากรมนุษยเพื่อใหมีความรูและประสบการณที่จะบริการใหผูใชได     
มากที่สุด 

3.   ในสภาพปจจุบันเทคโนโลยีสารนิเทศกาํลังขยายขอบเขตกวางขวางอยางไมหยุด 
ยั้ง    บรรณารักษก็จะตองมีการปรับเปลีย่นบุคลิกภาพใหกาวทนัโลกใหสอดคลองกับหนาที่ที่  
สําคัญของมหาวทิยาลยั คือ จัดการผลิตทรัพยากรมนุษยที่เพียบพรอมดวยสติปญญาและ
ความสามารถเพื่อเปนกําลงัของประเทศผลิตงานวิจัย บริการทางวิชาการแกสังคม และ
ทนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 หนาที่สําคัญทั้ง 5 ประการนี ้ จะนําประเทศชาติไปสูความเจริญทางเศรษฐกิจ 
การศึกษา สังคม และสารนิเทศ สําหรบัการศึกษาในระดับอุดมศึกษามุงเนนใหนักศึกษาได
เพิ่มพนูความรูดวยตนเองมากกวาการศึกษาในชัน้เรียน และแหลงสารสนเทศที่สําคญัที่จะใช
ศึกษาคนควา คือ หองสมดุของมหาวิทยาลัย     ดังนัน้ หองสมุดจึงเปนแหลงวิชาการที่
สงเสริมการคนควาวิจัยชัน้สูงของอาจารยและนักศึกษา นับไดวา “หองสมุดมบีทบาทสาํคัญ
และเปรียบเสมือนหวัใจของการศึกษา” การบริหารจัดการดําเนนิการใหดีจึงนบัวาเปนเรื่อง
ใหญ 
 นอกจากนัน้ในปจจุบันยงัมกีารเปลี่ยนแปลงอยางมากและรวดเร็วของ “สังคมยุค
ขาวสาร” และจะยิง่มากขึ้นเปนลําดับในอนาคต ซึ่งนับวาเปนเรื่องทาทาย “บรรณารักษและ
นักเอกสารสนเทศ” วาจะตองมีความพรอมอยูเสมอทัง้สติปญญา กาํลังใจและกาํลังกาย ใน
อันที่จะพัฒนาความรู ตลอดจนความรวมมอืรวมใจกันที่จะทํางานเพื่อความเปนเลิศทาง
วิชาการ ความสําเร็จในปลายทางก็คงจะเปนไปได ถารวมมือกนัทําอยางจรงิใจและจริงจัง 
 ตลอดระยะเวลา 11 ป ทีม่าปฏิบัติงานที่สํานกัหอสมุดและศูนยสารนิเทศ ที่
มหาวิทยาลยัรังสิต จึงเหมอืนเปนสนทางลัดที่ไดใชความรูและประสบการณมาดําเนนิการให
เปนผลตามงบประมาณที่ไดรับ สรางบุคลากร ตลอดจนนาํเทคโนโลยี สารสนเทศใหมๆ เขา
มาใชเพื่อที่จอเอ้ืออํานวยประโยชนใหเกิดแกมหาวทิยาลัยและแกผูใชไดเร็วกวาในอดีต 
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การเกษียณอายุ 
 
 อาจารยอุทัย ทุติยะโพธ ิ ไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลยัรังสิตมาเปนเวลายาวนานกอนจะลมปวยดวยโรคปอด เมื่อประมาณปลายป 
พ.ศ. 2544 ที่ผานมา หากแตตลอดระยะเวลาการทาํงานของอาจารยอุทัย ทุติยะโพธิ ทานได
บุกเบิกและวางรากฐานการดําเนนิงานของสํานักหอสมดุ     ใหมีความเจริญกาวหนาทัดเทยีม               
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาโดยทั่วไป  ในวาระเกษียณอายกุารทํางานของ อาจารยอุทัย       
ทุติยะโพธ ิ  กองบรรณาธิการและบุคลากรของสํานกัหอสมุดทุกคน ขอกราบอาราธนาคุณพระ
ศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ทัง้หลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลใหอาจารยอุทยัที่เคารพรักของ
พวกเรามีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น เพื่อเปนขวัญและกาํลังใจและเปนปูชนยีบุคคลของวงการ
บรรณารักษ ศาสตรไทยไปอีกนาน 
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บรรณานุกรม 

 
มหาวิทยาลยัมหิดล  สํานักสมุด.  เจ็ดสิบสองปแหงชีวิต ที่ลิขิตดวยเวลา : อาจารย ดร. อุทัย   
         ทุติยะโพธิ.   นครปฐม : สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยมหิดล, 2540.  
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 มนุษยสัมพนัธสําหรับหัวหนาภาควิชาในสถาบันอุดมศึกษา 
 

     ผูชวยศาสตราจารย ไชยรัตน  รุจิพงศ* 
  

ภารกิจสําคัญของสถาบนัอดุมศึกษา คือ มีหนาที่รับผิดชอบในการสรางสรรคพัฒนา
วิชาชพีในสาขา และการบริหารวิชาการสูความเปนเลิศ  โดยมนีโยบายเชงิรุกที่จาํเปนตองใช
ผูบริหารทีม่ีความรูความสามารถ เพราะสถาบันอุดมศึกษาเปนองคการขนาดใหญ มีความ
สลับซับซอน  จึงตองพิจารณาใหรอบครอบถึงความคุมคาการลงทนุ ตองบริหารใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด (อภิชัย  พนัธเสธ และคนอืน่ๆ 2532: 193 ; วิจิตร  
สินสิริ 2534: 7-8) การบริหารวิชาการของสถาบนัอุดมศึกษา ภาควิชาเปนองคการพื้นฐานที่มี
ความสาํคัญในการผลิตบัณฑิต พฒันาหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชาทีรั่บผิดชอบ 
คนควาวิจัยเพือ่บุกเบิกวทิยาการใหมๆ  ทัง้นี ้ เพราะภาควิชามีบุคลากร  คณาจารยทีม่ีความรู
ความสามารถและมีทรัพยากรที่มีคุณภาพในการสรางสรรคนวัตกรรมทางวชิาการ  นอกจากนี้
ภาควิชาเปนองคการพืน้ฐานขนาดเล็ก ทีม่อิีสระเสรีภาพในการเรียนการสอน  การวจิัย  การ
เผยแพรวทิยาการ (วิจิตร  สิหสิริ ม.ป.ป. : 1-3) ที่สนองนโยบาย  ปณิธาน และจุดมุงหมาย
ของสถาบนัอดุมศึกษา  ตลอดจนแสวงหาแหลงทรัพยากรภายนอกมาสนับสนนุภาควิชา  ซึ่ง
สงผลใหสถาบนัอุดมศึกษามมีาตรฐานดีเดน  มีชื่อเสียงและเปนทีย่อมรับของสังคม (ประสม  
สถาปตานนท 2525: 1)  

การที่ภาควิชาจะดําเนนิภารกิจไดครบถวน สมบูรณและมีประสิทธิภาพ จะตองอาศัย
ความรวมมือจากคณาจารยภายในภาควชิา ในการปฏิบัติภารกิจหนาที่ดานวิชาการ การ
บริหารภารกิจพิเศษที่สถาบนัมอบหมายและรับผิดชอบสรางสรรควิทยาการ และสิ่งประดิษฐ
ใหมๆ อันเปนประโยชนตอวงวชิาการและสังคม โดยมีหัวหนาภาควิชาซึง่เปนผูบริหารระดับ
ตนที่มีบทบาทในการกาํหนดนโยบาย เปาหมาย วางแผน และสรางความรวมมือในหมู
คณาจารย (เอกชัย  กี่สุขพนัธุ 2524: 12 ; ไพฑูรย  สินลารัตน 2531: 175-183 ; ตน ปรัชญ
พฤทธิ ์2533: 36 ; วิจิตร  วรุตยางกูร 2533: 105 ; Tucker 1984: 3-6) และหัวหนาภาควิชา
ตองเปนผูมจีดุมุงหมายในการทาํงาน มุงมัน่ที่จะพฒันางานอยูเสมอ สามารถตัดสินใจและ
แกปญหาขอขัดแยงใหลุลวงไป สามารถจงูใจหรือโนมนาวบุคคลอื่นใหต่ืนตัวและทาํงานอยาง
เต็มความสามารถ (พิชญาภรณ อิงคามระธร 2532: 164) 

 
_____________________________________________________________  
* รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ศูนยกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต 
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 บทบาทของหัวหนาภาควชิา 
บทบาทหวัหนาภาควิชาจําแนกได 2 ประการ คือ บทบาทดานวชิาการ และบทบาท

ดานบริหาร (บุญเลิศ  กลางใจ 2533: 2-3) 
1. บทบาทดานวิชาการ  ไดแก 
    1.1  ดานการจัดการเรียนการสอน  หมายถงึ  การจัดกระบวนการเรยีนการสอนให

มีคุณภาพ การปรับปรุงหลักสูตร  การเปดหลักสูตร  หรือโปรแกรมการศึกษาวิชาใหมๆ  การ
วางแผนรับ  นกัศึกษาเขาเรยีนและกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของภาควิชา เปนตน  

    1.2 ดานการวิจัย หมายถงึ การศึกษา คนควา วิจัย การผลิตงาน สรางสรรค การ
ประดิษฐตางๆ การผลิตตํารา และผลงานทางวิชาการ หรือ การวิจยัตามโครงการวิจัยเฉพาะ
เร่ือง เปนตน 

    1.3  ดานการบริหารวิชาการ หมายถึง การจัดโปรแกรม การฝกอบรม การให
คําปรึกษาแนะนําทางสงัคม  การวิจัยคนควาและประยุกตความรูในสาขาของตน  เพื่อชวย
แกปญหาสงัคมในสวนทีเ่กี่ยวของ 

    1.4  ดานการทาํนุบํารุงสงเสริมศิลปวฒันธรรม หมายถงึ การศึกษาคนควา วจิัย 
เกี่ยวกับศิลปวฒันธรรมของชาติ ทองถิ่น เพื่อการอนุรักษและสงเสริมพฒันาใหมีความ
สอดคลองกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

2.  บทบาทดานการบริหาร  เปนการดําเนนิงานเพือ่การวางแผนที่จะนําไปสูการ
ปฏิบัติภารกิจดานตางๆ ของภาควิชา  ซึ่งในเรื่องนีภ้าควิชาจาํเปนจะตองมีขอมูลเพื่อเปน
พื้นฐานในการดําเนนิงาน ไดแก 

2.1 การกําหนดปรัชญา  ภารกิจและจุดมุงหมายของภาควชิา 
2.2 แนวโนมความตองการของสงัคมในดานความตองการผลผลิตและบริการ

ทางวิชาการ 
2.3 งานที่ภาควิชาจะตองรับผิดชอบในชวงของแผนที่เตรียมไว 
2.4 ปริมาณงานทางดานการจัดการเรียนการสอนที่ตองรับผิดชอบ 
2.5 บุคลากรประเภทตางๆ ของภาควิชา ไดแก คณาจารย  นักศึกษา และ

เจาหนาที ่เปนตน 
2.6 อาคารสถานทีแ่ละสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 
2.7 งบประมาณและการเงิน 
 

 ภาควิชาอาจจะมีบทบาทและภารกิจนอกเหนือจากที่กลาวมานี้ ซึง่อาจจะเปนภารกจิ
พิเศษทีม่หาวทิยาลยัสงมอบหมายหรือภารกิจที่ภาควิชากําหนดขึ้นเองก็ได (อุทัย บุญประเสริฐ 
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 2533: 80) ดังนั้นภาควิชาทีแ่ข็งแกรงทางวิชาการจึงตองประกอบดวย คณาจารยผูมีความรู
ความสามารถ นักศกึษา บคุ ุคลากรฝายบริการวิชาการที่มีคุณภาพ ตลอดจนองคความรูและ
แหลงความรูทีไ่ดมาตรฐาน (ประสม  สถาปตานนท 2525: 1) 

 
บทบาทหนาที่ของหัวหนาภาควชิาในฐานะผูนาํทางวิชาการ  
 
 การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ผูนําหรือผูบริหารเปนบุคคลสําคญัที่มีสวนในการ
กําหนด นโยบาย วางแผน และสรางความรวมมือในการทํางานใหเกดิขึ้นระหวางหมูสมาชกิ  
ภาวะผูนําถือเปนกระบวนการซึ่งบุคคลหนึ่งบุคคลใดมอิีทธิพลตอทัศนคติ ความเชื่อ 
พฤติกรรมของผูอ่ืน และพยายามจะโนมนาวใหสมาชิกขององคการประพฤติปฏิบัติไปในทิศ           
ทางที่จะทาํใหมหาวิทยาลยับรรลุเปาหมาย  (สมพงศ  เกษมสนิ 2517: 203-204 ; ธงชัย   
สันติวงษ 2530: 410 ; อรุณ รักธรรม 2532: 195) 
 ผูนําที่ดีจะตองสามารถใชภาวะผูนําในการบริหารงานมากกวาการใชอํานาจบังคับ
เพียงอยางเดยีว กลาวคือ ผูที่แสดงบทบาทเปนผูนํา จะใชภาวะผูนําในรูปแบบตางๆกัน คําวา 
ภาวะผูนํานั้นหมายถงึ คุณลักษณะทีเ่อื้อตอการบริหารงาน  การติดตอสัมพันธระหวางผูนํา
กับผูใตบังคับบัญชา  โดยมีเปาหมายจะใหการปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งบรรลุผลสําเร็จ
ภายใตสภาวะกดดันตางๆ เชน การจัดระบบงาน และอัตรากําลัง เปนตน  ผูนําจะตองใช
ความสามารถในการแกปญหาดานการงานและความสมัพันธระหวางบุคคลที่เกิดขึ้นใหลุลวง
ไปดวยดี (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 2531: 1-3)  ดังนัน้ จึงจะเห็นไดวา 
ภาวะผูนําทางการบริหารตองการความสามารถในการวางแผน การตัดสินใจอยางถกูตอง 
และการใชอํานาจหรืออิทธพิลในการตัดสินใจมีผลในทางปฏิบัติ ซึง่มีวธิีการอยูหลายวธิี  เชน  
การประสานงาน  การใชแรงจูงใจ  การสรางนิสัยใหเปนคนรูจักรับผิดชอบในหนาที่ การ
ตอบสนอง  ความตองการของผูปฏิบัติงาน การลงโทษหรือการใหรางวัล  นอกจากนี้ ผดุง  
พรมมูล (2537: 18) ไดกลาวเพิ่มเติมวา ผูนําทางวิชาการจะเปนผูที่สามารถใชกลยทุธทัง้การ
เปนผูนาํและการบริหาร และนํากลุมใหกระทํากิจกรรมดานวิชาการ จนบรรลุเปาหมายเปนที่
ยอมรับของผูรวมงานและบคุคลทั่วไป 
 หัวหนาภาควชิามีความสําคัญตอการพฒันางานวชิาการของภาควชิา ใหเจริญกาว   
หนา หวัหนาภาควิชาจะตองปฏิบัติภารกิจตามบทบาทดังกลาวใหดีที่สุด และใหเปนทีพ่ึง
พอใจแกบุคคลทุกฝาย คือ  คณาจารย  นักศึกษา  ผูบริหาร  นอกจากนี้  ทัคเกอร (Tucker 
1984: 2-3) ไดจําแนกบทบาทหนาที่ของหัวหนาภาควชิาเพื่อสําหรับเปนแนวทางในการปฏิบัติ
ไวดังนี ้คือ 
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 1. การบริหารงานทัว่ไปของภาควิชา  
1.1 ดําเนนิการประชุมอาจารยในภาควิชา 
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการประจาํภาควิชา 
1.3 มอบหมายภารกิจใหคณะกรรมการภาควชิาเพื่อนําไปปฏิบัติอยางมี

ประสิทธิภาพ 
                  1.4   จัดทําหลักสูตร แผนงาน และกําหนดเปาหมายของภาควิชา  

      1.5   กําหนดกิจกรรมทีภ่าควิชาสามารถใหบริการแกมหาวทิยาลยัและชุมชน 
      1.6   จัดดําเนนิการเพื่อใหหลกัสูตรการเรียนการสอน แผนงาน เปาหมาย  
              และนโยบายของภาควิชาเปนไปดวยความเรียบรอย 
      1.7   พัฒนาภาควิชาใหมีมาตรฐานทางวชิาการและจัดดําเนนิการประเมิน      
              ผลภาควิชา 

       1.8   ใหการบริการแกสมาชิกในภาควชิาในฐานะที่เปนผูสนับสนนุงาน 
                          ของภาควชิา 
       1.9   ใหคําปรึกษาแนะนําหรือแสวงหาหนังสือตําราและสื่อตางๆ เขาหองสมุด 

      1.10  มอบอํานาจในการบริหารงานบางอยางใหบุคคลหรือคณะกรรมการ 
               ชวยรับผิดชอบ 

1.11 สนับสนนุใหคณาจารยในภาควิชารวมแสดงความคิดเหน็เพื่อการปรับปรุง
งานของภาควชิาใหมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 

            2.  การจัดการเรียนการสอน 
2.1  จัดทําตารางสอน 
2.2  นิเทศการสอนภายนอกสถาบัน 
2.3  เปนที่ปรึกษาปริญญานิพนธ แผนการเรียนและหลกัสูตรแก            
       นิสิตบัณฑิตศึกษา 
2.4 จัดทําตารางนเิทศการสอน การใหคําปรึกษาแกนิสิต และการตัดสินผลการ

สอบตางๆ ที ่  ภาควิชาการจัดขึ้น 
2.5  สรางและพัฒนาหลักสตูร รายวิชาและโปรแกรมการศึกษาใหทันสมัย 

            3.  งานกิจการของอาจารย 
3.1 สรรหาและคัดเลือกอาจารยประจําภาควิชา 
3.2 มอบหมายความรับผิดชอบใหอาจารย  เชน  การสอน  การวิจยั  การเปน

กรรมการตางๆ และงานอื่นๆ ที่เกีย่วของกบัภาควิชาหรือมหาวิทยาลยั 
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3.3 กระตุนสงเสรมิใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการและใหบริการทางวชิา 

การแกสังคม 
3.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย 
3.5 สงเสริมใหอาจารยไดรับการเลื่อนขั้นหรือการบรรจุเปนอาจารยประจาํ 
3.6 รวมรับฟงการรองเรียนหรือรองทุกขตางๆ 
3.7 เสริมสรางกาํลังใจในการทาํงานของอาจารย 
3.8 หาวิธีการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานที่บกพรองของอาจารย ตลอดจนเอา

ใจใสดูแลการปฏิบัติงานของสมาชกิคนอืน่ๆ ในภาควิชา 
3.9 ริเร่ิมใหมีการปลดอาจารยหรือใหอาจารยออกจากงาน 
3.10 จัดใหอาจารยไดรับทราบเรื่องราวของภาควิชา  คณะวิชา  และรับทราบ                      

แผนงาน  ของสถาบันกิจกรรมและความคาดหวงัของสถาบัน     
3.11  บํารุงรักษาขวัญและกาํลังใจของผูรวมงาน 

      3.12  หาวิธีปองกันและแกไขปญหาความขัดแยงของอาจารย 
3.13 กระตุนและสงเสริมใหคณาจารยเขารวมกิจกรรมตางๆ ทีภ่าควิชาจัดขึน้ 

             4.  งานกจิกรรมนกัศึกษา 
4.1  การสรรหาและคัดเลือกนักศึกษาเขาเรียนในโปรแกรมการศึกษาของ 
       ภาควิชา 
4.2  ใหคําปรึกษาแนะนาํแกนักศึกษา 
4.3 รวมงานกบัคณะกรรมการนักศึกษาหรือองคการนกัศึกษา 

             5.  การติดตอส่ือสารกับภายนอก 
5.1  ชี้แจงความตองการของภาควิชาตอคณบดีและผูบริหารระดับสูง 
5.2  สรางและธํารงรักษาภาพลักษณและชื่อเสียงที่ดีของภาควิชา 
5.3  เขารวมและประสานกิจกรรมตางๆ กบักลุมสังคมภายนอก 
5.4 ดําเนนิงานเกีย่วกับงานสารบรรณ และการจัดระบบขอมูลของภาควิชาให

สะดวกตอการนําไปใช 
5.5  สรางแบบสอบถามหรอืทําการสํารวจตางๆ เพื่อพฒันาปรับปรุงงานภาควิชา 
5.5 ริเร่ิมและธํารงรักษาไวซึง่ความสัมพันธอันดีกับองคการหรือสถาบนัตางๆ 

ภายนอกมหาวิทยาลัย 
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            6.   งานงบประมาณและทรัพยากร 
6.1 สนับสนนุใหคณาจารยในภาควิชาเสนอเคาโครงการวิจยั เพื่อขอทุนจาก                    

หนวยงาน ของรัฐหรือกองทนุเอกชน 
6.2  จัดทาํงบประมาณการใชจายของภาควิชา 
6.3  แสวงหาแหลงทนุจากภายนอกเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของภาควิชา 
6.4  บริหารงบประมาณของภาควิชาใหมีประสิทธิภาพ 
6.5  จัดลําดับความสําคัญของการใชงบประมาณเพื่อการไปอบรม สัมมนา หรือ    

ศึกษาดูงาน 
6.6  จัดเตรียมรายงานประจําป 

7 งานบริหารสํานักงานภาควชิา 
7.1  จัดสิ่งอํานวยความสะดวกในกิจการสํานกังานภาควชิา ไดแก วัสดุ ครุภัณฑ  

อุปกรณตางๆ ตลอดจนการบํารุงรักษา 
7.2  จัดระบบดูแลความปลอดภัยของอาคารสถานที่และการบํารุงรักษา 

      7.3  ใหการแนะนําและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายธุรการของ      
ภาควิชา 

7.4  จัดทาํระบบขอมูลตางๆ ของภาควิชา และทะเบยีนนักศึกษา วัสดุ ครุภัณฑ 
             8. งานพัฒนาวิชาชพี 

8.1  สงเสริมใหอาจารยพฒันากจิกรรมที่สนใจและสงเสริมความสามารถพเิศษ 
8.2   สนับสนนุใหเกิดการสอนทีดี่ในภาควิชา 
8.3   กระตุนใหอาจารยในภาควชิาทาํการคนควาวจิัย และเขียนบทความทาง

วิชาการเผยแพร 
8.4  สนับสนุนใหมีกิจกรรมที่สงเสริมความรวมมือในการทาํงาน และการยอมรับ

นับถือ  ซึง่กนัและกัน 
8.5  สนับสนุนใหอาจารยเขารวมประชุมสัมมนาทางวิชาการ ทั้งในระดับภูมิภาค

และระดับชาติ 
8.6  เปนตวัแทนของภาควิชาเขารวมประชุมทีจ่ัดขึ้นโดยกลุมวิชาชีพชัน้สงู หรือ

กลุมนกัวิชาการชั้นสงู 
หัวหนาภาควชิา แมจะเปนผูนาํในหนวยงานขนาดเลก็ในมหาวิทยาลัย แตบทบาท

หนาที่ของหวัหนาภาควิชามีความสาํคัญและมีขอบขายการปฏิบัติงานที่กวางขวางความกาว 
หนาทางวิชาการของสถาบนัจึงขึ้นอยูกับความสามารถของหวัหนาภาควิชา 
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 จากการวิจัยเรื่องหนาที่และความรับผิดชอบของหัวหนาภาควิชาในคณะศึกษา         
ศาสตรสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย  โดยรัศมี  ภิบาลแทน (2532: 57-58)  พบวาหนาที่และความ
รับผิดชอบของหวัหนาภาควิชาที่ปฏิบัติจริงกับที่ควรจะปฏิบัติ 5 อันดับสูงสุดตรงกัน ไดแก
เร่ืองดังตอไปนี ้

1. เขารวมประชมุคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อรับนโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัติงาน 

2. เสนอโครงการเพื่อของบประมาณประจําปสําหรับภาควชิา 
3. มีสวนรวมหรือใหความเหน็ในการพิจารณาคัดเลือกอาจารยเขาบรรจุใน

ภาควิชา 
4. แจงระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ ประกาศตางๆ ใหอาจารยในภาควิชาทราบ 
5. มีสวนรวมในการเสนออัตรากําลังอาจารยในภาควิชา 

 
ดังนัน้ หัวหนาภาควิชาจงึเปนผูนาํองคการระดับตนที่สําคัญของสถาบนัอุดมศึกษา มี

บทบาทหนาทีท่ี่ตองรับผิดชอบมากมาย ทั้งดานวิชาการและดานการบริหาร  โดยเฉพาะดาน
การบริหารนั้น  หัวหนาภาควิชาควรมีความรูความเขาใจในหนาที่รับผิดชอบอยางแจมชัด มี
ทักษะในการบริหารงาน และสามารถใชภาวะผูนําอยางเหมาะสมได (ผดุง  พรมมูล 2537: 
25) 
 
ทักษะที่จาํเปนสําหรับหวัหนาภาควิชา 
 
 การบริหารหนวยงานหรือองคการ ไดจําแนกระดับการบริหารออกเปน 3 ระดับ 
(สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 2530: 8-10) คือ 

1. การบริหารระดับสูง (top management)  นักบริหารในระดับนี้เรียกวา นักบริหาร
ระดับสูง (executive) 

2. การบริหารระดับกลาง (middle management) นักบริหารในระดับนี้เรียกวา นัก
บริหารระดับกลาง (manager) 

3. การบริหารระดับตน (lower management) ผูทีท่ําหนาที่ในการบรหิารระดับตนมี
ชื่อเรียกตางๆ กัน ทีน่ิยมใช คือ ผูบังคับบัญชา (supervisor) หรือหัวหนาคนงาน 
(foreman) 
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  หัวหนาภาควชิาในฐานะผูนาํหนวยงานระดับตนของสถาบันอุดมศึกษา  
นอกจากจะตองเปนผูมีความรูความสามารถในสาขาวิชา จาํเปนที่จะตองมีทกัษะในดานการ
บริหาร ซึง่จะชวยใหการปฏิบัติหนาทีข่องหัวหนาภาควิชาประสบความสาํเร็จ และนํา
หนวยงานไปสูเปาหมายที่วางไว (วิจิตร   วรุตยางกูร 2533: 119) ไดระบุทักษะทีจ่ําเปนของ
หัวหนาภาควชิาไวดังนี้ คือ 

1. มีทักษะดานมนุษยสมัพนัธ คือ มีความสามารถในการทํางานรวมกับคณาจารย   
ผูบริหารระดับตางๆ และนักศึกษาไดเปนอยางด ี

2. มีทักษะในการจูงใจ สามารถสรางศรัทธาความเชือ่ถือใหเกิดขึ้นแกสมาชิกใน
ภาควิชา และสามารถหาวิธีการโนมนาวใหมวลสมาชกิรวมมือในการทํางานได
อยางดียิง่ 

3. มีทักษะในการวางแผน การกําหนดเปาหมายของภาควิชาและสรางความจริญ
กาวหนาใหแกภาควิชา 

4. มีทักษะในการแกปญหาความขัดแยง และเขาใจวิธีการจัดการหรือแกปญหาใน
ลักษณะทีเ่พื่อนรวมงานยอมรับ 

5. มีทักษะในการสื่อสาร สามารถชี้แจงนโยบาย แผนการทํางาน และวธิีการทาํงาน
ใหสมาชกิในภาควิชาเขาใจอยางแจมชัด และสามารถประชาสัมพนัธกิจการของ
ภาควิชาใหสมาชิกทั้งใน  และนอกภาควิชาทราบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 นอกจากนีย้ังไดมีผูศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับทักษะที่จาํเปนสําหรับหวัหนาภาควิชาและ  
ไดพบวา ทักษะที่สําคัญของหวัหนาภาควิชาไดแก ทกัษะมนุษยสัมพันธ คือ รูจักการเขา
สมาคมและสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี (เสริมศักดิ์  
วิศาลาภรณ  2525:27) ทักษะการจงูใจคน เพื่อใหผูอ่ืนเหน็คลอยยอมรับนับถอืและยินดี
รวมมือทาํงานของภาควิชาอยางเตม็ความสามารถ(อัญชลีรัตน  บุญชินวุฒกิุล 2530: 
บทคัดยอ) ทักษะการวางแผนเพื่อพัฒนางานภาควิชา จะชวยใหการดําเนนิงานของภาควิชามี
เปาหมาย ทิศทางที่ชัดเจนและการวางแผนจะชวยใหการเตรียมทรัพยากรตางๆ  เชน  
อัตรากําลัง  งบประมาณ  วสัดุอุปกรณ เปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (อัญชลีรัตน  
บุญชินวุฒกิุล 2530: บทคัดยอ ; knowles 1970: 6-39-A) สวน โคล (Cloe 1974: 4776-A) 
ไดศึกษาทักษะที่จําเปนในการบริหารงานวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐอินเดยีนา 
พบวา ทกัษะที่จําเปนและสาํคัญตอความสําเร็จในการบริหารงานม ี 5 ดาน คือ ทกัษะทาง
เทคนิคการ มนุษยสมัพนัธ  การติดตอส่ือสาร  การพฒันาหลักสูตร  และทักษะการจูงใจ 
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  ทัคเกอร (Tucker 1984: 49) ไดระบุทักษะที่จาํเปนของหวัหนาภาควิชา ซึ่ง
สงผลตอประสิทธิผลในการบริหารงานภาควิชา ไดแก  ทักษะการประชุมการกาํหนดปญหา
และแกไขปญหา  การใชภาวะผูนาํใหเหมาะสมกับสถานการณ  การวางแผนและการกําหนด
เปาหมาย  การจูงใจและทักษะ        มนุษยสัมพนัธ  มนษุยสัมพนัธนัน้เปนปจจยัสําคัญอยาง
หนึง่ในการบรหิารงานไมวาจะเปนองคการธุรกิจ  องคการรัฐบาล  องคการทางสังคม  
องคการทางการศึกษา  ตลอดจนองคการระหวางประเทศ หรือองคการหนวยงานใดก็ตามที่มี
บุคคลอยูรวมกัน  เพื่อความสําเร็จตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคขององคการอยางใดอยาง
หนึง่ (เสถียร  เหลืองอราม 2527: 19-21 ; สุนนัท  พิพฒันเพ็ญ 2529: 84) ในแตละองคการ
หัวหนางานควรตระหนักใหดีวา มนษุยสัมพนัธเปนปจจัยสําคัญอนัดับแรกที่เกีย่วของกับ
ความสาํเร็จของงาน (อรุณ  รักธรรม 2533: 41) เพราะบุคคลที่ทํางานอยูรวมกันในองคการทุก
คนตองการอยูอยางมีเกียรต ิ  ไดรับการยอมรับจากเพือ่นรวมงานและผูบังคับบัญชา  ถา
บุคคลใดอยูในองคการโดยขาดการยอมรบันับถือ จะทําใหรูสึกขาดที่พึง่ทางใจเกดิความเบื่อ
หนายตอสภาพการทํางาน 
 ดังนัน้ ทักษะมนุษยสัมพันธ จงึเปนสิ่งสําคัญและจําเปนสําหรับหวัหนาภาควิชาใน
สถาบันอุดมศึกษา ในการติดตอส่ือสาร การประสานงาน การแกปญหาความขัดแยง  การ
ควบคุมองคการ และการประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22

  
บรรณานุกรม 

 
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน, สํานกังาน. การบริหารสําหรับผูบังคับบัญชา.  กรุงเทพฯ :    

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน  สํานกังานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 
2531. 

ตน  ปรัชญาพฤทธิ.์  “หัวหนาภาค.“  ใน การบริหารงานภาควิชา, หนา 30-59.  กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2533. 

ธงชัย  สันติวงษ.  องคการและการบริหาร.  พิมพคร้ังที่ 5.  กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานชิ, 
2530. 

บุญเลิศ  กลางใจ.  “หัวหนาภาควิชา กุญแจดอกสําคัญ.”  ใน อุดมศกึษา : ทางสูความสําเร็จ.  
กรุงเทพฯ : ภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2533. 

ประสม  สถาปตานนท.  “ภาควิชาจะกอหรือจะแกปญหา.” ใน รายงานการสัมมนาเกี่ยวกบั
การบริหารภาควิชา คณะและสถาบนั วันที่ 15-17 ตุลาคม 2525. หนา 1-13.  
กรุงเทพฯ : กองการ    เจาหนาที่ สํานกังานอธิการบดี จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั, 
2525. 

ผดุง  พรมมูล.  การสรางชุดพัฒนาดวยตนเอง เร่ือง มนษุยสัมพนัธสําหรับหวัหนาภาควิชาใน
สถาบันราชภฎั.  ปริญานิพนธการศึกษาดุษฏีบัณฑิต.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ, 2537. (อัดสําเนา) 

พิชญาภรณ  อิงคามระธร.  ความเปนผูนาํทางวิชาการ ความพึงพอใจในงานของหวัหนา
ภาควิชาในสถาบันศึกษาพยาบาลที่สงผลตอความสําเรจ็ในการบรหิารภาควิชา.  
ปริญญานิพนธการศึกษาดษุฏีบัณฑิต. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2532. (อัดสําเนา) 

ไพฑูรย  สินลารัตน.  “บทบาทและหนาทีข่องหัวหนาภาควิชา.”  ใน บทบาทและทศิทางของ
วิทยาลัยครูสําหรับอนาคต.  เอกสารประกอบการสัมมนาหวัหนาคณะวิชาใน
วิทยาลัยครูทัว่ประเทศ 21-23 มิถุนายน 2531 วทิยาลยัครูสุราษฎรธาน,ี 2531. 

รัศมี  ภิบาลแทน.  หนาที่และความรับผิดชอบของหัวหนาภาควิชาในคณะศึกษาศาสตร สังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัย.  กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลัยรามคาํแหง, 2532. 

วิจิตร  วรุตยางกูร.  “หัวหนาภาควิชา”  ใน การบริหารงานภาควิชา.  หนา 104-121.  
กรุงเทพฯ:มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 2533.  อัดสําเนา. 



23

 วิจิตร  สินสิริ.  การบริหารวิชาการของภาควิชา:คณาจารยและนักศึกษา.  เอกสาร
ประกอบคําบรรยายวิชานิสิตและภาวะแวดลอม.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวโิรฒ   ประสานมิตร, ม.ป.ป. 

___________.  การอุดมศึกษาเชงิรุก.  กรุงเทพฯ : เม็ดทรายพริ้นติง้, 2534. 
สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน.  การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพฯ : สํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2530. 
สมพงศ  เกษมสิน.  การบรหิาร.  กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2517. 
สุนันท  พพิัฒนเพ็ญ.  มนุษยสัมพนัธสําหรับครู.  สงขลา : ภาควิชาพืน้ฐานการศึกษา คณะ

วิชาครูสงขลา วิทยาลัยครูสงขลา, 2529.  
เสถียร  เหลืองอราม.  หลักมนุษยสมัพนัธตอการบริหารงานในองคการ.  กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง, 2527.  
เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ.  พฤติกรรมผูนําทางการศึกษา.  พิมพคร้ังที ่2. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนา

พานิช, 2525. 
อภิชัย  พันธเสน และคนอื่นๆ.  การเตรียมอดุมศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสูสังคมทีพ่ึง

ปรารถนา.  กรุงเทพฯ : สถาบันทรพัยากรมนุษย มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร, 2532. 
อรุณ  รักธรรม.  มนษุยสัมพนัธกับนักบริหาร.  กรุงเทพฯ : บริษัทสัมพนัธพาณิชย, 2532. 
อุทัย  บุญประเสริฐ.  “การวางแผนภาควิชา.“  ใน การบรหิารงานภาควชิา.  หนา 82-83. 

กรุงเทพฯ :มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2535.  (อัดสําเนา) 
อัญชลีรัตน  บุญชินวุฒกิุล.  ความตองการในการพัฒนาหัวหนาภาควชิาของมหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ.   ปริญญานพินธการศึกษามหาบัณฑิต.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมติร, 2530.  (อัดสําเนา) 

เอกชัย  กี่สุขพนัธ.  การบริหารงานจองภาควิชาในครุศาสตรหรือศึกษาศาสตร สังกดั
ทบวงมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ.  วิทยานพินธครุศาสตรมหาบัณฑิต.  กรุงเทพฯ  : 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2524. (อัดสําเนา) 

Cloe, Lee Ernest.  “Administrative Competencies Needed in Academic 
Administrative Positions in Instititions of Higher Education in the State of 
Indiana,”  Dissertation Abstracts International, 34 (8) : 4776-A ; February, 
1974. 

Knowles, Asa  S.  Handbook of College and University Administration.  New York : 
Mc Graw-Hill Company, 1970.  



24

 Tucker, Allan.  Chairing the Academic Department.  New York : American 
Council on Education,  Macmillan Publishing Company, 1984. 

 
____________________________________________________________________ 



 25

                                               
      การพัฒนาสารสนเทศดานกฎหมายบนเครือขายคอมพิวเตอรโดยใช 

Metadata Dublin Core 
ศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

                    
นายอทุิตย  พมิพา* 

    
 ศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เร่ิมสนใจวิธีการจัดการ
สารสนเทศโดยใช Metadata มาตั้งแตเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2544  สาเหตุที่นํา Metadata 
มาใช  เนื่องจากศูนยสนเทศและหอสมุดมีสารสนเทศภายในและสารสนเทศที่วิ่งอยูบน
เครือขายอินเทอรเน็ตเปนจํานวนมหาศาล  ทําใหการสืบคนขอมูลที่ตรงกับความตองการทาํได
ยากและเสียเวลามาก  ศูนยสนเทศและหอสมุดจึงพยายามคิดหาวิธีการที่จะนําความรู
เหลานั้นมาใหบริการแกนักศึกษา อาจารย  พนักงาน และบุคคลทั่วไป ประกอบกับรอง
อธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาโดยตรงของ
ศูนยสนเทศและหอสมุดก็มีนโยบายที่จะพัฒนาความเขมแข็งในสารสนเทศเฉพาะดาน ศูนย
สนเทศและหอสมุดจึงไดพิจารณาคัดเลือกดานกฎหมายมาเปนหลัก โดยไดนํา Metadata มา
ประยุกตและปรับปรุงใชในการสรางฐานขอมูล จากนั้นจึงทําการคนหาและศึกษาขอมูล
ทางดานกฏหมายในเว็บไซตตางๆ รวมทั้งขอมูลทางดานกฎหมายจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เพื่อนํามาทําการ Catalog ใหเปนหมวดหมูและจัดเรียงใหเปน
ระเบียบ  
 
1. การพัฒนาบุคลากร 
 

ชวงเดือนพฤศจิกายน 2544 ศูนยสนเทศและหอสมุดสงบุคลากร จํานวน 3 คน  คือ 
นายอทุิตยพิมพา  นางสาวพรพิศ  อุปถมัภ  นางสาวกฤตยา  สุนพงษศรี ไปศึกษาดงูาน
เกี่ยวกับ Metadata ที่ศูนยบริการสารสนเทศทางเทคโนโลย ี (ศสท.) โดยไดรับความรูเกี่ยวกับ 
Metadata จากอาจารยประดิษฐา  ศิริพนัธ และทานไดเอื้อเฟอมอบ Source Code ซึ่งเปน
เวอรชั่นทดลองใชงาน มาทาํการสืบคนขอมูลโดยขอมลูทั้งหมดที่แสดงจะไปดึงมาจาก ศสท. 
จากนั้นผูอํานวยการศูนยสนเทศและหอสมุดจึงมอบหมายใหแผนกเทคโนโลยีหองสมุด ซึ่งเปน 
___________________________________________ 
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*  นักคอมพิวเตอร แผนกคอมพิวเตอร ศุนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัย
ธุรกิจณฑิตย 
แผนกทีม่ีหนาที่ควบคุมดูแลระบบหองสมดุอัตโนมัติดูแลระบบเครือขายของหองสมดุ  และ
การพัฒนาระบบคอมพิวเตอรของศูนย จะทํางานรวมกบัแผนกบริการ โดยนายอุทติย  พิมพา 
และนางสาวพรพิศ  อุปถมัภ เปนผูรับผิดชอบดําเนนิการ 
 
2. การจัดการสนเทศดานกฎหมายบนเครือขาย 
 
        ผูรับผิดชอบไดแบงภาระงานเปน 2 สวนโดยในสวนของการปรับปรุงแกไข Source 
Code ใหตรงกับความตองการจะเปนหนาที่ของนายอทุิตย  พิมพา สวนนางสาวพรพิศ  
อุปถัมภ จะเปนบรรณารักษทีท่ําหนาที่คนควาขอมูลเกีย่วกับ Metadata พรอมทัง้เปนผูพิมพ
ขอมูลลงฐานขอมูล นอกจากยังไดรับความรวมมือจากเพื่อนรวมงานในแผนกบริการที่ชวย
พิมพขอมูลใหเปนอยางดี  
 ปญหาที่พบในการดําเนนิงานชวงแรก  คือ 

1. ไมสามารถสืบคนขอมูลได เนื่องจากมีปญหาบางจุดทําใหไมสามารถ run ขอมูล
ได 

2. ผูปฏิบัติงานยงัขาดความรูเกี่ยวกบั ASP จึงตองใชเวลาในการศึกษาและพัฒนา 
3. ผูปฏิบัติงานไมสามารถเขาไปแกไขฐานขอมูลที่พมิพเขาไปได เนื่องจากไมม ี

Function สําหรับการแกไขขอมูล 
จากปญหาที่พบผูปฏิบัติงานตองใชเวลานานถึง 3 เดือน ในการศึกษาภาษา ASP ทั้ง

การศึกษาแบบพึ่งตนเอง ถามจากผูรู จากหนังสือ จากอินเตอรเน็ต ฝกปฏิบัติ จนมีความ
เขาใจและสามารถตรวจสอบ Source Code จนทราบวาแตละไฟลวามีการทํางานอยางไร 
และพบวามีการเชื่อมโยงบางสวนที่ยังไมสมบูรณ จึงไดเพิ่มเติมในสวนที่ขาดหายไปโดยได
ลองผิดลองถูกอยูหลายครั้ง จากนั้นไดมีการพัฒนา Function ในสวนของการแกไขขอมูลใน
ฐานเพื่อประยุกตใชงานรวมกันระหวาง Source Code ที่ไดมากับ Source Code ที่ประยุกต
จากตัวอยางในหนังสือ ASP หลายๆ เลมพอสมควร  และทําการทดสอบการทํางานจน
สามารถนํามาใหบริการบนเครือขายไดเปนผลสําเร็จ  
 
3.  ความรวมมือทางวิชาการระหวางหองสมุด 
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 ศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไดมีโอกาสสงตัวแทนเขารวม
เปนอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) สังกัด
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ซึ่งมีสมาชิกจํานวน 52 สถาบันทั่วประเทศ 
บุคลากรของศูนยสนเทศและหอสมุด คือ นายอุทิตย  พิมพา ชึ่งรับตําแหนงเปนประธานกลุม
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเสนอใหกลุมงานจัดทําโครงการ Sharing Resource โดยใช 
Metadata Dublin Core ข้ึน ซึ่งที่ประชุมกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศเห็นดวยกับโครงการ
ดังกลาว จึงไดมีการมอบหมายใหหองสมุดสมาชิกแตละแหงไปทําการพัฒนาสารสนเทศ
เฉพาะดานขึ้นกอนที่จะนํามาใชรวมกัน 
 
4.  ประโยชนที่จะไดรับ 
 
 ประโยชนที่ศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เล็งเห็นวาจะไดรับ
จากการนํา Metadata มาจัดการสารสนเทศบนเครือขาย ไดแก 

1. มีความรวดเร็วในการใหบริการสืบคนขอมูล  
2. ไดขอมูลที่ชัดเจน ตรงกับความตองการของผูใหบริการและผูใชบริการมากที่สุด 
3. ไมตองเก็บขอมูลไวที ่ Server เปนจํานวนมาก จึงเปนการประหยัดเนื้อทีเ่ก็บ

ขอมูล 
4. ไมส้ินเปลืองทรัพยากร  เพราะสามารถใชทรัพยากรทีม่อียูไดเต็มประสิทธิภาพ 
5. สามารถพัฒนาและปรับปรุงใหเก็บฐานขอมูลอ่ืนๆ ที่จัดไดวาเปนความรูได

ทั้งหมด 
6. ผูใชบริการสามารถสืบคนไดเองเพราะใชงานงายไมซับซอน 
7. สงเสริมการเรียนรูดวยตนเองใหกับอาจารย  นักศึกษา พนักงาน และบุคคลทั่วไป 
8. ไดขอมูลที่หลากหลายและมีการปรับปรุงใหทนัสมัยอยูเสมอ 
9. ผูปฏิบัติงานไดรับความสะดวกและประหยัดเวลาในการพิมพขอมูล เนื่องจาก

สามารถทํางานรวมกบังานอื่นไดโดยตรงจากหนาจอคอมพิวเตอร 
10. ไดรับความรูจากแหลงความรูทางดานกฎหมายใหมๆ จากทัว่ทุกมุมโลก 
11. สามารถทําการ online ไดและผูใชบริการจากทั่วทุกมมุโลกเขามาใชขอมูลได 
 
เนื่องจาก Metadata ยังเปนเรื่องคอนขางใหมสําหรับผูอานจาํนวนมาก  ผูเขยีนจงึขอ

อธิบายรายละเอียดของ Metadata ไวพอเปนสังเขป  ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเขาใจเบื้องตนกอนที่
จะลงรายละเอียดอื่นๆ ตอไป 
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Metadata คืออะไร 
 
  คือ ขอมูลที่บอกรายละเอียดของขอมูล ซึ่งอาจจะเปนสิ่งของ กิจกรรม  คน 
หรือหนวยงานก็ได และเมื่อมีการแปรขอมูลเหลานี้ใหเปนรูปดิจิตอลแลว   ทุกสิ่งทุกอยางจะมี
สภาพเหมือนกัน ไมสามารถแยกไดวาขอมูลอะไรเปนอะไร 
 
ความจําเปนของ Metadata 
 
  เนื่องจากสารสนเทศที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นอยางรวดเร็ว และไมมีหมวดหมูที่
แนนอน การไมมีกฎเกณฑที่แนนอน ทําใหการสืบคนสารสนเทศเหลานั้นๆ เปนไปไดโดยยาก  
นักคอมพิวเตอรและบรรณารักษจึงไดคิดหาแนวทางที่จะรวบรวมสารสนเทศสาขาตางๆ ที่มี
อยูในโลกนี้เก็บรวบรวมใหเปนหมวดหมู  เพื่อใหงายตอการสืบคนและจัดเก็บ   จึงไดถูก
พัฒนา Metadata  ข้ึนมาเพื่อชวยใหการจัดเก็บขอมูลเปนไปตามลักษณะเฉพาะที่แทจริงของ
ขอมูลแตละรายการ   ทั้งนี้เพื่อนําไปสูการสืบคนที่มีประสิทธิภาพและเปนมาตรฐานเดียวกัน
ทั่วโลก 
  สําหรับศูนยสนเทศและหอสมุด  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ไดนํา 
Metadata มาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อจัดเก็บสารสนเทศทางดานกฎหมาย  โดยนําเว็บไซด
ทางดานกฎหมายมาจัดเก็บไวเปนหมวดหมูในฐานขอมูล   เพื่อความสะดวกในการสืบคนและ
ไดขอมูลทางดานกฎหมายที่ตรงกับความตองการของผูใชบริการ   จากนั้นจึงจะขยายไปสูการ
จัดเก็บสารสนเทศในสาขาอื่นๆ เชน งานวิจัย วิทยานิพนธ  ตลอดจนสื่อโสตทัศนตางๆ 
 
สรุป 
  Metadata แทที่จริง คือ การนําสารสนเทศหรือความรูตางๆ ที่มีอยูในโลกนี้
มาวิเคราะหเพื่อจัดทํารายการและจัดเก็บเปนหมวดหมูไวในฐานขอมูล ซึ่งสารสนเทศหรือ
ความรูตางๆ เหลานี้ อาจจะเปนความรูที่ไดจากแหลงตางๆ เชน หนังสือ วารสาร บทความ 
บทคัดยอ กิจกรรม ประวัติบุคคล ฯลฯ เพื่อใหมีรายการมาตรฐานที่ประกอบดวย รายการผู
แตง ชื่อเร่ือง และคําสําคัญ ที่จะสื่อใหผูใชทราบวาสารสนเทศรายการนั้นๆ   คืออะไร 
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โครงสรางและองคประกอบของ Metadata 
                                                                      
                       
                                             คียตามฟลดที่กําหนด ไมตองทํา 
                        การ Catalog 
                                                                           

               
       
 
 
 
 
          
          
 
                                                                            
 
 
      
     เกิดจากการ Catalog 
อธิบายรายละเอียดและขอเปรียบเทียบ 
 
หมายเลข 1 ตองจัดทําฐานขอมูลเองทั้งหมด หาขอมูล พิมพขอมูล และเมื่อมีขอมูล
จํานวนมากๆ ทําใหเปลืองเนื้อที่ใน Server  และทําให Server ทํางานหนัก และที่
สําคัญบุคลากรทํางานมากขึ้น หนักขึ้น  ถาเนื้อที่ใน Server รองรับไมไดจะเกิดปญหา
ตามมามากมาย 
หมายเลข 2  การพิมพขอมูลสามารถทํางานรวมกับงานอื่นไดในเวลาเดียวกัน 
Server ไมทํางานหนักไมเปลืองเนื้อที่ใน server ไดขอมูลที่ตรงตามความตองการ

ฐานขอมูลที่สรางเองแลวเก็บ 
            ไวใน Server 

Server 

1 

บัตรรายการ ที่สรางขึ้นแลว   
  ไปดึงขอมูลจากขางนอก 

คอมพิวเตอร 
     สืบคน 

2 

ขอมูล 
ขอมูล 

ขอมูล 

ขอมูล 

ขอมูล 

  อินเตอรเน็ต 
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รวดเร็วในการสืบคน และที่สําคัญคือไมตองเก็บขอมูลจํานวนมหาศาลไวที่ server 
ของเรา 
 
องคประกอบไฟลและการทํางานของแตละไฟล 
 
 ประกอบดวย 2 สวนสําคัญ คือ 
 

1. การสืบคนและ Catalog มีไฟลทั้งหมด จํานวน 8 ไฟล 
- Add.asp (ทําหนาที่นําสิ่งที่เราพิมพไปเก็บลงฐานขอมูล) 
- Add_Form.html (หนาฟอรม Catalog) 
- Meta.html (หนาหลัก) 
- Meta_Report.html (หนาอธิบายรายละเอียดของ Metadata) 
- Search_Form.html (หนาสืบคน) 
- Search_Result.asp (แสดงการสืบคนเปนเหมือนบัตรรายการ) 
- Search_Result_Detail.asp (แสดงรายละเอียดของหนา

บัตรรายการ) 
- Dublin.mdb 

2. การปรับปรุงแกไขฐานขอมูล (ปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติม) มีไฟล
ทั้งหมด จํานวน 26 ไฟล 

-     Index.asp (ดึงหนาสําหรับ Login ข้ึนมาเพื่อใหผูเกี่ยวของทํา
การ Login เขาระบบ) 

-     Te.css (Cascading Style Sheet Document)   
- Te_Admin.asp (ไฟลสําหรับเพิ่มหรือลบผูเขาไปแกไขขอมูล 

(RIGHT) 
- Te_CompactDB.asp (ไฟลสําหรับการ Compact ฐานขอมูล) 
- Te_Config.asp (ไฟลสําหรับเชตระบบของการแกไข) 
- Te_Deleterecord.asp (ไฟลสําหรับทําการลบเรคคอรด) 
- Te_Fieldedit.asp (ไฟลสําหรับแกไขฟลด) 
- Te_Fieldremove.asp (ไฟลสําหรับทําการลบฟลด) 
- Te_Footer.asp (ขอความแสดงทายหนาของหนาทุกหนา) 
- Te_Header.asp (ขอความแสดงหัวบนหนาทุกหนา) 
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- Te_Includes.asp (ไฟลสําหรับดึงไฟลอ่ืนมาทาํงานรวมกัน) 
- Te_Indexremover.asp (ไฟลสําหรับสราง Index) 
- Te_Listtable.asp (แสดงรายการตาราง) 
- Te_Logout.asp (ไฟลตัด Process ของผูใชงานเวลาเลกิการ

แกไขหรือแกไขเสร็จแลว) 
- Te_Query.asp (ไฟลสําหรับสราง Query) 
- Te_Queryedit.asp (ไฟลสําหรับแกไข Query) 
- Te_Queryinfo.asp (ไฟลสําหรับแสดงรายการ Query) 
- Te_Runquery.asp (ไฟลสําหรับ Run Query) 
- Te_Searchtable.asp (ไฟลสําหรับคนหาตาราง) 
- Te_Showrecord.asp (ไฟลสําหรับแสดงเรคคอรด) 
- Te_Showtable.asp (ไฟลสําหรับแสดงตาราง) 
- Te_Tablecreate.asp (ไฟลสําหรับสรางตาราง) 
- Te_Tableedit.asp (ไฟลสําหรับแกไขตาราง) 
- Te_Tableremove.asp (ไฟลสําหรับลบตาราง) 
- Teadmin (ไฟลตารางผูมีสิทธิ์ในการแกไขขอมูลสามารถเพิ่ม 

User ได) 
- Memberconnection.inc (ไฟลสําหรับเชื่อมโยง Database) 
- Readme.txt (ไฟลบอกรายละเอียดการเซตระบบ) 
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หนาจอของ Metadata Dublin Core ที่นําไปปรับปรุงใหมทัง้หมด 
 
                   
                        หนาหลกั 
 
 
 
 
 
 

 
            

                 
 
                      หนาสืบคน 
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         หนาแสดงบัตรรายการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
หนาแสดงรายละเอียดของบัตรรายการ 
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                   หนา Catalog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                     หนาแกไขฐานขอมูล 
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                             หนา Admin หลังจากที่ Login แลว 
 

  
 
 
 

หนาเพิ่ม-ลบชื่อผูใชงาน และสิทธิ์ในการเขาแกไขและตรวจสอบ 
 
 

 
 

 
       หนาแสดงชื่อตารางฐานขอมูล และเมนูจัดการ 
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       แสดงขอมูลทั้งหมดในฐานขอมลู แบงเปนหนา และเมนูจดัการ 
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ดับลินคอรเมตะดาตา ฉบับ 1.1 ภาษาไทย 

 
ประกาศ           วันที่ 1999-07-02 
ตัวระบ ุ   
สําหรบัใชแทน ดับลินคอรเมตะดาตา ฉบับ 1.0 1998-09 
ฉบับลาสุด     http://dublincore.org/documents/dces/ 
ภาษาอื่น http://dublincore.org/resources/translations/ 
สถานภาพ เอกสารนี้เปนขอเสนอของโครงการริเร่ิมดับลินคอรเมตะ

ดาตา 
ลักษณะ           ดับลินคอร เมตะดาตาฉบับ 1.1 ใชแทนดบัลินคอร เมตะ

ดาตาฉบับ 1.0                     
ขอความในเอกสารนี ้ใชอางอิงในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ รายงาน เอกสาร โครงการ และกิจกรรมตางๆ 
ที่คณะทาํงานดับลินคอรพฒันาขึน้ 

 
  คําอธิบายศพัท     

Attribute ลักษณะประจาํ 
Dublin Core Metadata Element Set ชุดหนวยขอมลูยอยของดับลิน

คอรเมตะดาตา 
Element หนวยขอมูลยอย (คําแปล ศสท.

สําหรับดับลินคอร)                
สวนยอย (คําแปลราชบัณฑติ) 

Identifier                                                 ตัวระบุ (คําแปลราชบัณฑติ) 
 อางอิง  ศัพทบัญญัติราชบัณฑิตสถาน      http://gdir.gits.net.th/ 
   
                         บทนํา 
  เอกสารฉบับนี้ เปนบทสรุปจากการปรับปรุงแกไขคําจํากัดความเดิมของชุด

หนวยขอมูลยอยดับลิน คอรเมตะดาตา (REF2413) ใชชื่อเปนทางการวา ดับลินคอร
เมตะดาตา ฉบับ 1.1  การกําหนดคําจํากัดความเปนไปตามมาตรฐานที่องคกรดาน
เมตะดาตาอื่นๆใชอางอิง เมื่อกลาวถึงหนวยขอมูลยอยเมตะดาตา เพื่อใหการใช
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คําศัพทของคณะทํางานดับลินคอร เปนแบบแผนสากล  ทุกวงการสามารถสื่อ
ความหมายถูกตองชัดเจนและเขาใจตรงกัน 

 
 หนวยขอมูลยอยดับลินคอรทุกหนวย กําหนดความหมายตามมาตรฐาน ISO/IEC 

11179 ไดแก 
  
 •  ชื่อ Name -  การกาํหนดคําสําหรับเรียกชื่อหนวยขอมูลยอย 
 •  ตัวระบ ุIdentifier  -  ตัวระบุกําหนดเฉพาะสาํหรับหนวยขอมูลยอย 
 •  ฉบับ Version  -  ฉบับของหนวยขอมูลยอย 
 •  หนวยงานที่จดทะเบียน Registration Authority  -  หนวยงานที่จดทะเบียน
หนวยขอมูลยอย 
 •  ภาษา Language  - ภาษาทีห่นวยขอมูลยอยระบุในการใชงาน 
 •  คําจํากัดความ Definition  -  คําอธิบายแนวความคดิ ลักษณะเนือ้หาของหนวย
ขอมูลยอย 
 •  ขอบังคับ Obligation  -  ขอบังคับสําหรับแตละหนวยขอมูลยอยวาตองมีขอมูล
หรือไม 
 •  ประเภทขอมูล Datatype  -  ประเภทของขอมูลทีบั่นทกึในหนวยขอมูลยอย 
 •  จํานวนซ้ําสูงสุด Maximum occurrence  -  การจํากัดจํานวนวามีหนวยขอมูล
ยอยซ้ําไดกี่คร้ัง 
 •  ขอคิดเห็น Comment  -  ขอคิดเห็นเกีย่วกับการใชหนวยขอมูลยอย 
 หนวยขอมูลยอยดับลินคอร ที่ใชอยูและเปนไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 11179 6 
รายการ ไดแก 

 ฉบับ Version:      1.1 
หนวยงานทีจ่ดทะเบียน Registration Authority: Dublin Core Metadata              

Initiative 
 ภาษา Language:     en 
 ขอบังคับ Obligation:     เลือกได Optional 
ประเภทขอมูล Datatype: สายอักขระ Character                 

String 
 จํานวนซ้ําสงูสุด Maximum Occurrence:   ไมจํากัด Unlimited 
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 หนวยขอมูลยอย: ชื่อเรื่อง TITLE 
 ชื่อ:   ชื่อเร่ือง 
 ตัวระบ:ุ              ชื่อเร่ือง 
 คําจํากัดความ:  ชื่อของทรัพยากรสารสนเทศ 
 ขอคิดเห็น:  โดยทั่วไปใหใชชื่อเร่ืองที่รูจกัอยางแพรหลาย 
 
             หนวยขอมูลยอย: เจาของงาน CREATOR 
 ชื่อ:   เจาของงาน 
 ตัวระบ:ุ             เจาของงาน 
 คําจํากัดความ:  ผูที่สรางสรรคเนื้อหาของทรพัยากรสารสนเทศ 

ขอคิดเห็น:  ตัวอยาง   เจาของงานหมายถึง  บุคคล หนวยงาน หนวย                    
บริการ 

 โดยทั่วไปชื่อเจาของงานควรใชชื่อบุคคลหรือหนวยงานที่
สรางสรรคผลงาน 

 
 หนวยขอมูลยอย: หัวเรื่อง และ คําสาํคัญ SUBJECT and  KEYWORDS 
 ชื่อ:  หัวเรื่อง หรือ คําสําคัญ 
 ตัวระบ:ุ  หัวเรื่อง 
 คําจํากัดความ:  หัวขอ ที่อธิบายเรื่องและเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ 
 
 ขอคิดเห็น:  โดยทัว่ไปใชคําสําคัญสําหรับแสดงหัวเรื่อง วลีสําคัญ และรหัส 
    หมวดวิชาที่อธิบายเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ 
 ขอแนะนําวิธปีฏิบัติที่ดีที่สุดคือเลือกใชศัพทควบคมุ หรือระบบจัด      

หมูทีเ่ปนทางการ     
 
 หนวยขอมูลยอย: ลักษณะ DESCRIPTION 
 ชื่อ:   ลักษณะ 
 ตัวระบ:ุ              ลักษณะ 
 คําจํากัดความ:  รายละเอียดเนื้อหาของสารสนเทศ 

ขอคิดเห็น:  ลักษณะอาจหมายถงึ บทคัดยอ สารบัญ การอางองิ                                  
ภาพประกอบเนื้อหาหรือการบรรยายใหทราบเนื้อหา 
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 หนวยขอมูลยอย: สํานกัพิมพ PUBLISHER 
 ชื่อ:   สํานักพิมพ 
 ตัวระบ:ุ             สํานักพิมพ 
 คําจํากัดความ:  หนวยงานที่ผลิตสารสนเทศ 

ขอคิดเห็น:  ตัวอยาง สํานกัพิมพ หมายถึง บุคคล หนวยงาน หนวย  
บริการ 

 โดยทั่วไปชื่อสํานักพิมพควรใชชื่อบุคคลหรือหนวยงานที่
ผลิตผลงาน 

 
 หนวยขอมูลยอย: ผูรวมงาน CONTRIBUTOR 
 ชื่อ:   ผูรวมงาน 
 ตัวระบ:ุ              ผูรวมงาน 
 คําจํากัดความ:  บุคคลหรือหนวยงานที่มีสวนรวมสรางเนือ้หาของผลงาน 
 ขอคิดเห็น:  โดยทั่วไปชื่อผูรวมงานควรใชชื่อบุคคลหรือหนวยงานที่รวม  
                                                 ผลิตผลงาน 
 
 หนวยขอมูลยอย: ป DATE 
 ชื่อ:    ป 
 ตัวระบ:ุ               ป 
 คําจํากัดความ:   ปที่เกี่ยวของกับเหตุการณในวงจรชีวิตของทรัพยากร 
                                                  สารสนเทศ 
 ขอคิดเห็น:  โดยทั่วไป ปจะสัมพนัธกับการสรางสรรคและเผยแพร 
                                                  ทรัพยากรสารสนเทศ 
                ขอแนะนาํวธิีปฏิบัติที่ดีที่สุด คือเขียนตามแบบแผน ISO  
                                                  8601 และตามแบบ ป-เดือน-วัน YYYY-MM-DD 
 
 หนวยขอมูลยอย: ประเภท TYPE 
 ชื่อ:   ประเภททรัพยากรสารสนเทศ 
 ตัวระบ:ุ              ประเภท 
 คําจํากัดความ:  ธรรมชาติหรือชนิดของเนื้อหาของทรพัยากรสารสนเทศ 



 41

 ขอคิดเห็น:  ประเภทหมายถึงคําที่อธิบายหมวดวิชา ภาระหนาที่ ชนดิ  
                                                 หรือ ลําดับชั้น 

ขอเสนอวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด คือใหเลือกใชศัพทควบคมุ 
ตัวอยาง เชน รายการที่ระบใุนคูมือปฏิบัติสําหรับดับลินคอร
ฉบับราง สวนการอธิบายลักษณะรูปรางของทรัพยากร
สารสนเทศใหใชสวนคํายอย รูปแบบ 

 
 หนวยขอมูลยอย: รูปแบบ FORMAT 
 ชื่อ:   รูปแบบ 
 ตัวระบ:ุ              รูปแบบ 
 คําจํากัดความ:  การอธิบายลักษณะรูปรางของทรัพยากรสารสนเทศเชิง 
                                                 กายภาพและดิจิทัล 
 ขอคิดเห็น:  โดยทั่วไป รูปแบบอาจรวมประเภทของสือ่หรือมิติของ 
                                                 ทรัพยากร รูปแบบ 
    อาจใชบอกวาเปนซอฟตแวรหรืออุปกรณทีต่องใชในการ 
                                                 แสดงผล หรือเพื่อปฏิบัติการ 
 
 หนวยขอมูลยอย: รหัส IDENTIFIER 
 ชื่อ:   รหัสทรัพยากรสารสนเทศ 
 ตัวระบ:ุ              รหัส 
 คําจํากัดความ:  การอางอิงถงึทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบปจจุบัน 
 ขอคิดเห็น:  ขอเสนอวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด คือใหระบุทรัพยากรโดยใชสาย 
                                                 อักขระหรอืตัวเลข ตามแบบแผนการกําหนดรหัสประจําตัว      
                                                 ตัวอยาง ระบบรหัสเลขประจําตัว เชน URI, URL, DOI,  
                                                 ISBN 
 
 หนวยขอมูลยอย: SOURCE ตนฉบับ 
 ชื่อ:   ตนฉบับ  
 ตัวระบ:ุ              ตนฉบับ 
 คําจํากัดความ:  การอางอิงถงึที่มาของทรัพยากรสารสนเทศ 
 ขอคิดเห็น:  ทรัพยากรสารสนเทศฉบับปจจุบันอาจดัดแปลงบางสวน 
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                                                 หรือทัง้เรือ่ง ขอเสนอวิธปีฏิบัติที่ดีที่สุด คือใหระบุทรัพยากร 
                                                 โดยใชสายอักขระหรือตัวเลขตามแบบแผนการกาํหนดรหัส 
                                                 ประจําตวั 
 หนวยขอมูลยอย: LANGUAGE ภาษา 
 ชื่อ:   ภาษา 
 ตัวระบ:ุ              ภาษา 
 คําจํากัดความ:  ภาษาที่ใชในการเรียบเรียงสารสนเทศ 
 ขอคิดเห็น:  ขอเสนอวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับขอความในสวนคํายอย  
                                                 ภาษาใชตามแบบ RFC 1766 คือใชรหัสพยัญชนะ 2   
                                                 ตัวอักษร (ISO 639) ตามดวยรหัสประเทศ 2  ตัวอักษร  
                                                 (ISO 3166) ตัวอยาง ‘en-uk’ สําหรบัภาษาองักฤษที่ใชใน 
                                                 ประเทศองักฤษ 
 
 หนวยขอมูลยอย: เรื่องทีเ่กี่ยวของ RELATION 
 ชื่อ:   เร่ืองที่เกีย่วของ 
 ตัวระบ:ุ              เร่ืองทีเ่กี่ยวของ 
 คําจํากัดความ:  การอางอิงถงึทรัพยากรสารสนเทศที่เกีย่วของ 
 
 
 ขอคิดเห็น:  ขอเสนอวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดคือ ใหอางอิงทรพัยากรโดยใชสาย 
                                                 อักขระหรอืตัวเลข ตามแบบแผนกการกําหนดรหัสประจําตัว 
 
 หนวยขอมูลยอย: COVERAGE ขอบเขต 
 ชื่อ:   ขอบเขต 
 ตัวระบ:ุ               ขอบเขต 
 คําจํากัดความ:  ระยะเวลาหรอืขอบเขตเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ 
 ขอคิดเห็น:  โดยทั่วไปขอบเขตหมายถึง สถานที ่ที่ต้ัง ชื่อภูมิศาสตร  
                                                  ชวงเวลา วนัที ่ขอบเขตอํานาจการบรหิารการปกครอง 
     ขอเสนอวธิีปฏิบัติที่ดีที่สุดคือการเลือกใชศัพทบังคับ เชน  
                                                  อรรถาภิธาน อักขรานกุรมภูมิศาสตร ประกาศราชบัณฑิตย 
                                                  สถานวาดวยการถอดอักษรไทยเปนโรมัน และการสะกดชื่อ 
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                                                  ภูมิศาสตรและใหเขียนชื่อสถานที่ระยะเวลาเปนคําบรรยาย 
                                                  แทนตัวเลข 
 
 หนวยขอมูลยอย: สิทธิ RIGHT MANAGEMENT 
 ชื่อ:   สิทธ ิ
 ตัวระบ:ุ              สิทธ ิ
 คําจํากัดความ:  ขอมูลเกี่ยวกับเจาของสทิธิในทรัพยากรสารสนเทศ 
 ขอคิดเห็น:  โดยทั่วไป หนวยขอมูลยอย สิทธ ิจะแสดงในรูปขอความ 
                                                  ประกาศวาดวยการจัดการสิทธิในทรัพยากรสารสนเทศ  
                                                  หรืออางอิงถึงหนวยทีบ่ริการสารสนเทศ ขอมูลเกีย่วกับสิทธ ิ
                                                  รวมถึงสทิธิของทรัพยสินทางปญญา ลิขสิทธิ์ และสิทธิใน 
     ทรัพยสินอืน่ๆ ถาไมมีขอความประกาศในสวนคํายอย สิทธิ  
                                                  หมายความวาไมสามารถสรุปสถานะหรือสิทธิความเปน 
                                                  เจาของทรัพยากรสารสนเทศเรื่องนัน้ๆ 
  

 
__________________________________________________________________________ 
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การเขียนบทเนื้อหาเพื่อการจัดทําสื่อประสม 
                                 

ศิริน  โรจนสโรช *    
 
 ส่ือประสม (Multimedia)  ประกอบดวยเนื้อหาที่เปนอักษร  ภาพ  วดีีทัศน    เสียง
บรรยาย  เสียงดนตรี และการโตตอบ การจัดทําสื่อประสม ผูจัดทําจําเปนตองมีการเขียนบท
เนื้อหาเพื่อใหผูออกแบบสื่อประสมสามารถออกแบบไดสอดคลองกับเนื้อหาที่ตองการแสดง  
และตรงตามวตัถุประสงคของการจัดทําสือ่ประสมเรื่องนั้น 
 
การเขียนบทเนื้อหาสื่อประสม 
 
 การเขียนบทเนื้อหาสื่อประสมมีความสําคัญ คือ ชวยสงเสริมการเรียนรูในเรื่องนัน้ๆ 
แกผูชม และชวยใหผูออกแบบสื่อประสมสามารถออกแบบไดสอดคลองกับเนื้อหาและตรง
ตามวัตถุประสงคดังที่ไดกลาวแลว องคประกอบที่สําคัญในการเขียนบทไดแก ผูเขียนบท และ
วิธีการเขียนบท 
 
 ผูเขียนบทเนื้อหา เปนบุคคลที่มีความสําคัญในการกําหนดเนื้อหา ผูเขียนบทเปนผู
กําหนดโครงเรื่อง คัดเลือกขอมูลและรวบรวมขอมูลที่คนความาไดจากแหลงขอมลูตางๆ และ
นํามาเรียบเรียงใหเปนเรื่องราวที่มีเนื้อหาตอเนื่องกันอยางชัดเจน ไมสับสน เขาใจงาย ให
ความรู ผูเขียนบทตองเปนผูมีความรูเร่ืองที่จะเขียน รวมทั้งตองมีความรูรอบตัว ซ่ึงจะทําใหเกดิ
ประโยชนสามารถนํามาประกอบการเขยีนบทไดในกรณีที่ตองการ นอกจากนี ้ผูเขียนบทตองมี
จินตนาการ เชน ความสามารถในการสรางภาพพจนของเรือ่งที่จะเขียนขึน้ในความคิด 
จินตนาการในการสรางสรรคส่ือประกอบเนื้อหา เชน ภาพตางๆ ซ่ึงเปนเครื่องกระตุนใหส่ือ
ประสมเรื่องนั้นมีความนาสนใจมากขึน้ ผูเขียนบทตองมคีวามสามารถดานภาษา ใชถอยคําและ
ขอความที่กระชับ จับใจความสําคัญไดดี  และสามารถยอความไดอยางสละสลวย 
 
________________________________________________________ 
*   อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร)     จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  
    บรรณารักษ ระดับ 7  หัวหนาหนวยสนเทศสุโขทัยศึกษาและรักษาการในตําแหนงหวัหนา    

ฝายบริการสนเทศ สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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การเขียนบทเนื้อหามีหลายประเภท ไดแก การเขยีนบทเนื้อหาอธิบายภาพ การเขยีน
บท  เนื้อหาสไลด การเขียนบทเนื้อหาเพาเวอรพอยท การเขียนบทเนื้อหารายการโทรทัศน การ
เขียนบทเนื้อหานิทรรศการ การเขียนบทเนื้อหาสื่อประสม การเขยีนบทเนื้อหาทุกประเภทมี
ขั้นตอนเหมือนกันคือ การวางโครงเรื่อง การเขียนเนื้อหา และการสรุป 
 
 การวางโครงเรื่อง โครงเรื่องมีความสําคัญเพราะเปนสวนที่ชวยช้ีนําทางในการเขยีน
เนื้อหา  ทําใหเนื้อหามีความสมบูรณครบถวนครอบคลุมทุกประเดน็ทีต่องการเขียน ในการวาง
โครงเรื่องจึงตองคํานึงถึงประเด็นทีต่องการนําเสนอในเนื้อหา    และกําหนดโครงเรื่องให
ครอบ 
คลุมทุกประเดน็โดยเรยีงลําดบัอยางถูกตอง เพื่อไมใหผูชมเกิดความสับสน 
 
 การเขียนเนื้อหา รูปแบบการเขียนเนื้อหามีหลากหลาย  แตสวนสําคัญประกอบดวย 
โครงสราง 3 สวน ไดแก ความนํา เนื้อหา และความจบ 
 
 ความนํา เปนสวนสําคัญที่จะชวยดึงดดูความสนใจของผูชม ดังนั้น ผูเขียนบทเนื้อหา
จึงจําเปนตองทราบเทคนิคในการเขียนความนํา ส่ิงสําคัญในการเขียนความนําใหสามารถดึงดูด
ใจผูชม คือ การใชภาษา ภาษาที่ใชตองกระชับ ใชประโยคสั้น ไดใจความครบถวน ส่ือ
ความหมายไดตรงความตองการ สละสลวย ความนําตองไมยาวและมีรายละเอียดมากเกินไป 
 

การเขียนเนื้อเร่ือง  ส่ิงสําคัญคือ ตองมีความสมบูรณ จัดประเด็นตางๆ ใหชัดเจน ให
รายละเอียดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงคในการจดัทาํสื่อประสม เชน การ
จัดทําสื่อประสมเพื่อใหความรูทางประวัตศิาสตร ควรเขียนเนื้อหาเรือ่งราวประวัตศิาสตรตาม
วัตถุประสงค  มีความเหมาะสมกับวยัของ ผูชมที่เปนกลุมเปาหมาย ควรคํานงึถึงสื่อที่จะใช
ประกอบดวย เชน จะใชภาพอะไรมาประกอบเนื้อหาแตละตอน การเขียนเนือ้เร่ืองที่เปน
นามธรรมจะทาํใหหาสื่อประกอบไดยาก ดังนั้น ควรเขียนเนื้อเร่ืองที่เปนรูปธรรมเพื่อความ
สะดวกในการจัดหาสื่อประกอบ  เนื้อเร่ืองตองมีความสอดคลองกับสื่อที่ใช ภาษาที่ใชก็มี
ความสําคัญ ควรใชภาษาทีก่ระชับ สละสลวย ประโยคสั้นแตไดใจความครบถวน ไมตอง
พรรณนาความมาก  ในการเขียนบทเนือ้หาสื่อประสม ผูเขียนตองจัดทําหวัขอโดยกําหนดคํา
สําคัญซึ่งอาจเปนวลีหรือหวัเร่ืองสั้นๆ ไวดวยความยาวของเนื้อเร่ืองไมควรเกิน 80 กรอบภาพ 
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ความจบ เปนสวนหนึ่งที่ทําใหเนื้อหานัน้มีความสมบูรณมากขึ้น ความจบมีหลายแบบ 
เชน จบแบบสรุปความ คือ การนําเนื้อเร่ืองมาสรุปประเด็นสําคัญเพื่อทบทวนความจําของผูชม
อีกครั้ง การจบแบบ      คล่ีคลายประเด็น คือการจบที่ทําใหผูชมหมดความสงสัยประเด็นที่
ผูเขียนทําเปนปริศนาใหคิดในเนื้อเร่ือง การจบแบบทิ้งปริศนาใหผูชมคิดตอไปโดยผูเขียน
อาจจะสอดแทรกการคาดเดาของตนไวดวย ความจบทีด่ตีองสัมพันธกับความนําและเนื้อเร่ือง 
โดยไมดึงความสนใจของผูชมไปจากประเด็นหลักของเรื่อง 

การเขียนบทเนื้อหาสื่อประสมที่ดีจะชวยใหส่ือประสมเรื่องนั้นมีความนาสนใจ ผูเขียน
บทเนื้อหาจึงตองมีการฝกฝนเรียนรูวิธีการเขียนบทเพื่อใหเกิดความชํานาญ ซ่ึงจะเกดิประโยชน
ตอผูชมและทําใหการจดัทําสื่อประสมบรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงคในการจัดทํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 47

 
บรรณานุกรม 
 

ชุติมา  สัจจานนัท และคนอืน่ๆ.  การพัฒนาเกณฑการประเมินคาวรรณกรรมไทย.  กรุงเทพฯ : 
สถาบันภาษาไทย, 2543. 

วันเพ็ญ  เซ็นตระกูล. “การเขยีนบทเนื้อหาสารคดีทางโทรทัศน”  เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติ 
             การ เร่ืองการเขียนบทเนื้อหาและสตอรี่บอรดเพื่อการจัดทําสื่อประสม จัดโดย สํานัก    
             บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ณ  อาคารบริภัณฑ  
             มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  วันที่ 27-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543. 

 
___________________________________________________________________ 



 

 

48 

 

 
Cataloging in Japanese Libraries 

                          
Nittaya Bunparit* 

  
 Japan is considered one of world’s major financial centers and 
industrialized countries.  Its technological and economic development have a 
direct impact on the countries of Asia.  Moreover, Japan has contributed 
greatly to establishment of national and international standards in various 
areas including Library and Information Science.  In particular, a number of 
organizations play important role in producing a variety of guidelines and 
standards for cataloging activities in Japanese libraries. 
 
STANDARDIZATION 
 
 This section reflects three points: cataloging rules, subject authorities, 
and classification systems. 
 
 Cataloging Rules 
 
 In regard to the first point, cataloging rules, it is necessary to highlight 
the fact that all Japanese libraries use Nippon Cataloging Rules (NCR) 
compiled by the National Diet Library in 1977.  It is basically for publications in 
the Japanese and Chinese languages and is based on a description unit card 
system (DUCS) and does not conform to the principle of main entry. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* บรรณารักษสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
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 In a catalogue constructed according to this system, multiple entries 
are created for an item by reproducing the unit card made for it.  Unlike Anglo 
American Cataloging Rules (AACR), NCR has no main entry headings and as 
many heading as are needed are recorded in the tracing.  The descriptive part 
of the record is created independently of the headings (Takawashi, 1989). 
 
 Four revisions were carried out in the 1980s.  The NCR was also 
revised in 1987 and published by Japan Library Association (JLA) to conform 
internationally with the AACR2.  However, the NCR1987 is still based on the no 
main-entry principle and incorporates a concept of Bibliographic Level, which 
is also a basic structure of a national union catalog database maintained at the 
National Center for Science Information System (NACSIS).  NACSIS is the sole 
bibliographic utility in Japan (Masuda, 1998).  The concept of bibliographic 
level is also utilized by UNIMARC developed by International Federation of 
Library Associations and Institutes, or by Common Communication Format 
(CCF) developed by UNESCO GIP/UNISIST.  Therefore, the NCR1987 and 
NACSIS database are of international conformity to IFLA and UNESCO 
standards with a minor modification.  A most notable feature of NCR is in its 
treatment of bibliographic hierarchy.  This feature has been incorporated in 
preparation for online catalogs (Takawashi, 1989) 
 
 In April 1994, the JLA published the sixth edition of NCR called 
NCR1987R.  Although NCR1987R is the result of ongoing revisions, it 
maintains the same principles and guidelines as NCR1987.  The major 
differences relate to the rules of some types of materials, notably manuscripts, 
graphic materials, and computer files.  In comparison to AACR2, NCR1987R 
had the following splendid features: 
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 1.  Index: NCR1987R contains the rules not only for filing but also for 
subject cataloging under Subject Headings and Class Number as Headings. 
 2.  Description: NCR1987R was designed separately for Materials for 
the Visually Handicapped in the rules for description.  In general, NCR1987R 
has the same principles and objectives as AACR2R; each chapter starts with 
the definition and scope of the material specific to that chapter and followed by 
its own particular rules, and instructions refer to the related general rules in the 
first chapter. 
 3.  Headings: Unlike AACR2R, NCR1987R has adopted the principle 
based on the no-main entry system.  Thus, all entries are equal access points.  
On the other hand, the main feature for cataloging is called to be in proposing 
title unit entry.  The title unit entry provides only the description of books, 
which starts with the title without author entry headings.  Therefore, a 
NCR1987R catalog record begins with the title while an author statement is 
recorded in the bibliographic description, and necessary headings are 
indicated in tracing (Figure 1).   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
All jangle and riot : a barrister's history of the bar / by R.G. Hamilton. -- 
(BA00698403) 
 
  Abingdon, Oxon : Professional Books, 1988 
  325 p., [8] p. of plates ; 23 cm 
  ISBN: 0862050839 
  AL: Hamilton, R. G. 
  SH: Great Britain. Barristers, history 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Figure 1:  NRC1987R catalog record 
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 However, one of the current problems in library works in Japan is a 
problem of romanization schemes.  It means that a romanized headings for 
CJK materials have to be assigned (Naito, 1987). 
 

Subject Authorities 
 NDL (National Diet Library) and JLA have created their Subject 
Headings, but they are not widely used in Japanese libraries.  Actually, subject 
access is the weak point of Japanese libraries  (Masuda, 1998). 
 From visiting some libraries’s OPACs in Japan, I found that those 
libraries use Library of Congress Subject Headings (LCSH) (Figure 2). 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Algebraic groups and class fields / Jean-Pierre Serre. -- (BA01328170) 
   New York ; Tokyo : Springer-Verlag, c1988 
   ix, 207 p. ; 25 cm. -- (Graduate texts in mathematics ; 117) -- : U.S 
   NOTE: Translation of: Groupes algebriques et corps de classes ; "Translation 
of the  
             French edition" -- T.p. verso ; Bibliography: p. [198]-205 ; Includes 
index 
   ISBN: 038796648X(: U.S) ; 354096648X (: Germany) 
   VT: Groupes algebriques et corps de classes 
   AL: Serre, Jean Pierre 
   CLS: LCC : QA171 ; DC19 : 512/.2 ; NDC7 : 410.78 ; NDC7 : 411.7 ; NDC8 : 
411.6 
   SH: Linear algebraic groups ; Class field theory 
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Figure 2  Catalog record uses Library of Congress Subject Heading 
 
Classification Systems 
 
 The most widely used classification systems in Japanese libraries are 
the Library of Congress Classification (LC), the Dewey Decimal Classification 
(DC), and the Nippon Decimal Classification (NDC).  For instance, the National 
Diet Library and academic libraries employ the LC, DC, and NDC systems  
(Figure 3).  The Nippon Decimal Classification was first proposed by Kiyoshi 
Mori in 1928 and published in the following year.  NDC was influenced by 
Dewey’s Decimal principles, which are comprised of major classification 
categories.  In 1969, the National Diet Library (NDL) developed its own NDL 
Classification with Library of Congress Classification (LC Classification) by 
using one or two letters, and followed by numbers 1 through 999 to cover 
subjects. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Brownian motion and stochastic calculus / Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve.   
   -- (BA01316218) 
  New York ; Tokyo : Springer-Verlag, c1988 
  xxiii, 470 p. ; 25 cm. -- (Graduate texts in mathematics ; 113) -- : U.S. 
  NOTE: Bibliography: p. [447]-458 ; Includes index 
  ISBN: 0387965351(: U.S.) ; 3540965351(: Germany) 
  AL: Karatzas, Ioannis ; Shreve, Steven E. 
  CLS: LCC : QA274.75 ; DC19 : 531/.163 ; NDC8 : 410.8 ; NDC8 : 423.1 
  SH: Brownian motion processes ; Stochastic analysis 
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Figure 3  Catalog record employs LC, DC, and NDC systems 
 
LIBRARIES’ OPACs 
 
 A list of libraries that have their OPACs available via the Internet and 
World Wide Web is shown in Appendix 1.  Although 310 libraries have 
developed their web sites, only a few are available in English.  These web sites 
can be broken down into 9 groups: Online libraries (4), Polytechnic's libraries 
(38), University libraries (207), Hokkaido and Tohuku area (5), Kanto area (2), 
Chubu area (13), Kinki area (12), Chugoku and Shikoku area (5), and Kyushu 
and Okinawa area (6).  After visiting some OPACs of Japanese libraries, the 
connection is very slow and may not even be available when the library is 
closed.  From considering web-accessible library catalogs and plain OPACs of 
some libraries in Japan, I found that they use various library automation 
systems.  For instance, the National Center for Science Information Systems 
(NACSIS) provides WWW interfaces for its OPAC products with NACSIS 
webcat; the University of Electro-Communications Library uses the library 
search system LIMEDIO; the University of Tsukuba has been fully automated 
using Tulips, and so forth (Figure 4). 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Book catalog information 
To Menu 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bibliography 
 
     [* ]  Title 
                   Library automation : experience, methodology, and technology of 
                   the library as an information system 
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     [* ]  Authors 
                   (by) Edward M. Heiliger (and) Paul B. Henderson, Jr 
     [* ]  Publication items 
                   New York : McGraw-Hill, 1971 
     [* ]  Physical description 
                   xii, 333 p : illus ; 23 cm 
     [* ]  Series name 
                  McGraw-Hill series in library education 
     [* ]  Notes 
                  Bibliography: p. (255)-316 
     [* ]  Author information 
                  Heiliger, Edward M., 1909- ; Henderson, Paul B. 
 
     [* ]  Subjects 
                  Libraries -- Automation 
     [* ]  NDC Classification 
                  014.8 
     [* ]  ISBN 
                  0070278881 
     [* ]  NCID 
                  BA11135038 
 
Holdings 
                  Location Call number Material ID Status (Due date) 
                  1�$B3+2M�(B  014.8||H51  2207746946) 
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Figure 4 A corresponding record on LIMEDIO  
 
BIBLIOGRAPHIC UTILITIES 
 
 Bibliographic utilities are large databases of shared cataloging 
information created by the effort of large libraries.  The most popular 
bibliographic utility in Japan is NACSIS-CAT, composed of university libraries 
in this country.  As of December 31, 1996, the number of university libraries 
connected online to NACSIS-CAT was around 485 libraries, and the total 
number of holdings had reached 28.4 million (Books: 25.3 million and Serials: 
3.1 million) (NACSIS, 1997).  NACSIS-CAT is a product of the National Center 
for Science Information Systems (NACSIS) in 1984.  The  
members of this shared cataloging system contribute their acquisition and 
cataloging records in Japan MARC, USMARC, TRC MARC, or GPO MARC and 
use a special terminal software named User Interface Program (UIP) for 
connecting to the system.  In this system, library members can use Japanese 
and European languages. 
 
   NACSIS webcat is the system for searching the union catalog 
databases of books and serials held in the university libraries in Japan on 
World Wide Web.  The database, which are established by using NACSIS-
CAT--the shared cataloging system, may be searched by title, author, 
publisher, publication date, ISBN or ISSN, and keyword.  This webcat display 
contains two different formats--the Brief Record (Figure 5) and the Full Record 
(Figure 6) 
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NACSIS webcat: brief record(s) 
 
112770 record(s) hit. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1. A Survey of cell biology ; v. 103 - v. 113. -- Academic Press, 1986. - 
     - (International review of cytology / editor-in-chief, G.H. Bourne ; editors,  
       K.W. Jeon, M. Friedlander ; v. 103-106, 108-111) 
  2. A catalogue of the Tibetan manuscripts collected by Sir Aurel Stein / edited  
       by the  Seminar on Tibet ; pt. 9. -- Toyo Bunko, 1977 
  3. A comprehensive guide to AI and expert systems using Turbo Pascal /   
       Robert I. Levine, Diane E. Drang, Barry Edelson. -- McGraw-Hill, 1988 
  4. Advances in accounting : a research annual / editor, Bill N. Schwartz;  
       associate editors, philip M.J. Reckers, James W. Deitrick, James H. 
Scheiner ; v. 1: 1984 - supplement 1, 1989. -- JAI Press, 1984 
  5. Algebraic groups and class fields / Jean-Pierre Serre ; : U.S. -- Springer- 
      Verlag, 1988. -- (Graduate texts in mathematics ; 117) 
  6. All jangle and riot : a barrister's history of the bar / by R.G. Hamilton. –  
      Professional Books,1988 
 
[Manual] || [Return] 
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Figure 5  NACSIS webcat brief record 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NACSIS webcat: full record 

  
 [Manual] || [Return] 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A Survey of cell biology. -- (BA01128772) 
   Orlando ; Tokyo : Academic Press, 1986- 
   v. ; 24 cm. -- (International review of cytology / editor-in-chief, G.H. Bourne ;  
   editors,   K.W. Jeon, M. Friedlander ; v. 103-106, 108-111) -- v. 103 - v. 113 
   NOTE: @@@91000***,920310 ==>BA00294696 ; Includes bibliographies and  
   index 
   ISBN: (v. 103) ; (v. 104) ; (v. 105) ; (v. 106) ; (v. 108) ; (v. 109) ; (v. 110) ;  
   (v. 111) ;    (v. 112) ; (v. 113) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Figure 6  NACSIS webcat full record 
 The benefits of NACSIS-CAT are: 
 1.  To achieve labor savings for cataloging works. 

2.  To provide means for construction of efficient union catalogs. 
3.  To maintain the high quality data. 
4.  To provide and maintain holding data for participating libraries. 
5.  To provide an individual library version of CD-ROM service. 

 
STANDARDS FOR MACHINE-READABLE CATALOGING (MARC) 
 In Japan, Japanese MARC was developed by the National Diet Library 
in April 1981 and recorded information in Chinese characters for the first time 
in the world.  Since April 1988, Japan MARC has also been distributed on CD-
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ROM (J-BISC) (National Diet Library, 1996-1997).  Besides this, TRC MARC 
format has been developed by TRC Library Service Co., Ltd.  At present, 70% 
of public libraries an 2,261 libraries have adopted this MARC format (Toshokan 
Ryutsu Center, 1995-1997). 
 
COOPERATION AND NETWORKS 
 In addition to NACSIS-CAT, there is a National Union Catalog Network 
Project of the National Diet Library (NDL).  This is a public library network 
supported by the Information-technology Promotion Agency (IPA).  The main 
objectives of this project are to compile national union catalogs from NDL and 
26 main public libraries in Japan, convert library bibliographic holding data 
into the unified format based on Japan MARC, and provide ILL services among 
their members (National Diet Library, 1996-1997) 
 
 
CONCLUSION 
 Although the rules were applied from Western countries, 
standardization for cataloging in Japan is unique.   For example, NCR1987R is 
applied from AACR2R.  In my point of view, Japan libraries have an attempt to 
develop the appropriate method of cataloging Japanese materials.  Therefore, 
a variety of standards such as NCR1987R, NDC, NDL classification, and 
NACSIS-CAT bibliographic utility, were established. 
 
 
 
 
 
] 
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Appendix 1 
 
Japanese Libraries’ OPACs list* 
 
Lib. Name       Chiba University 
URL            telnet://culis.ll.chiba-u.ac.jp 
                gopher://gopher.ll.chiba-u.ac.jp 
                http://www.ll.chiba-u.ac.jp 
IP Address      133.82.217.1 
Connect         login: culis 
 
 
 
Lib Name  Kouchi University 
URL   telnet://ken01.lib.kochi-u.ac.jp 
IP Address      133.97.81.11 
Connect         login: opac 
                passward: (send cr) 
 
Lib Name  Miyazaki University 
URL             telnet://msptcp.cc.miyazaki-u.ac.jp 
IP Address      133.54.254.1 
Connect             PLEASE KEY IN "TERMINAL TYPE" 
               (send cr, and choice your TERMINAL TYPE) 
                PLEASE KEY IN "APPLICATION NAME" 
                (send cr, and choice "OPAC") 
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Lib Name  Nagaoka University of Technology 
URL             http://nalib.lib.nagaokaut.ac.jp/ 
                telnet://nalib.lib.nagaokaut.ac.jp 
IP Address      133.44.10.121 
Connect         login: opac 
 
Lib. Name  National Laboratory for High Energy Physics 
URL             http://keklib.kek.jp/ 
IP Address      130.87.18.1 
 
Lib. Name       Tokyo Institute of Technology 
URL             telnet://topics.libra.titech.ac.jp 
                gopher://gopher.libra.titech.ac.jp 
IP Address      131.112.212.11 
Connect         ENTER USERID- OPAC 
Lib. Name       The University of Electro-Communications 
URL             telnet://baloo.cc.uec.ac.jp 
IP Address      130.153.46.3 
Connect         ENTER USERID- limepub 
 
Lib. Name       The University of Tokyo 
URL            telnet://library.lib.u-tokyo.ac.jp 
                telnet://liliput.lib.u-tokyo.ac.jp 
                telnet://opac.cc.u-tokyo.ac.jp 
IP Address      130.69.96.3 
                130.69.96.9 
                130.69.240.42 
Connect         ENTER USERID – LIBRARY 
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Lib. Name      University of Tsukuba 
URL            telnet://anzu.cc.tsukuba.ac.jp 
IP Address      130.158.64.40 
Connect        Select menu, "tulips" 
 
Lib. Name       Waseda University 
URL             telnet://wine.wul.waseda.ac.jp 
IP Address      133.9.8.10 
Connect         select- 1 (WINE) 
 
Source:  Agriculture, Forestry and Fisheries Research Information Center.  Jump to  

    Library! (In Japan) [Homepage of the AFF Research Information  
Center],  [Online].  Available: http://ss.cc.affrc.go.jp/ric/opac/opacE.html 
[2002, August 22]. 

 
  Japan OPACs List (Ver 1.3E 1994.9.8), [Online].  Available: gopher://libnext1. 
  Libra.titech.ac.jp:70/0/JAPANOPAC?ELIST 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) 
 

                                                                                 พัชรา  หาญเจริญกิจ* 
 
  การบริหารงานบุคคล นับเปนภารกิจที่สําคญัยิ่งประการหนึ่งของการบริหารองคการ 
เนื่องจากเปนปจจัยทีม่ีสวนทําใหการพฒันาองคการบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายทีว่างไว       
การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการที่เกี่ยวของตัวบคุคลในองคการ นับต้ังแตการสรรหาบุคคลมา
ปฏิบัติงาน การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปจนถึงการใหบุคคลพน
จากงาน (จําเนียร จวงตระกูล 2531: 1) ทั้งนี้ เพ่ือใหองคการไดคนดีมีความรู ความสามารถ และ
ความประพฤติดีมาปฏิบัติงาน  ซึ่งการที่องคการจะไดบุคคลที่มีคุณสมบัติดังกลาวมาปฏิบัติงานนัน้ 
จําเปนตองสรางเครื่องมือสําคัญคือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) 
ขึ้นมาใชในการวัดและประเมินคุณสมบัติของบุคคล  ซึ่งผลที่ไดจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน
จะเปนขอมูลที่องคการนาํไปใชในการพิจารณาการเลื่อนขัน้เลื่อนตําแหนง การพฒันาประสทิธิภาพ
การปฏิบัติงาน การโอนยาย การใหพักงาน และการใหพนจากงาน 

 โดยทั่วไปแลว การทีจ่ะทาํใหการประเมนิผลการปฏิบัติงานดําเนินไปอยางบริสุทธิ์ยุติธรรม  
และเชื่อถือไดนั้น  องคการมักจะสรางเครื่องมือประกอบอีกสวนหนึ่งขึ้นมาใชในการพิจารณา
ประเมินผล ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่ตองใชก็คือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) 
ทั้งนี้เพ่ือใชเปนเกณฑในการเปรียบเทียบผลงานระหวางบุคคลที่ปฏิบัติงานอยางเดียวกนั โดย
องคการตองทําการกาํ หนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไวเปนเกณฑที่ชัดเจนกอนแลว เมื่อดําเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่องคการไดกาํหนดไว  
 
ความหมายของมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

สําหรับคําวามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard)  สํานกังาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2529: 53) ไดใหความหมายวา เปนผลการปฏิบัติงานในระดบั
ใดระดับหนึ่งซึ่งถือวาเปนเกณฑทีน่าพอใจหรืออยูในระดบัที่ผูปฏิบัติงานสวนใหญทําได การกําหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานจะเปนลักษณะขอตกลงรวมกันระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา
ในงานที่ตองปฏิบัติ โดยจะมีกรอบในการพจิารณากาํหนดมาตรฐานหลายๆ ดานดวยกัน อาทิ ดาน
ปริมาณ คุณภาพ  ระยะเวลา  คาใชจาย หรือพฤตกิรรมของผูปฏิบัติงาน เนื่องจากมาตรฐานของ
งานบางประเภทจะออกมาในรูปของปริมาณ ในขณะที่บางประเภทอาจออกมาในรูปของคุณภาพ  
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องคการจึงจําเปนตองกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะของ
งานประเภทนัน้ๆ  
 
ประโยชนของมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 
 หากจะพิจารณาถึงประโยชนที่องคการและบุคคลในองคการจะไดรับจากการกําหนดมาตร 
ฐานการปฏิบัติงานขึน้ใชก็พบวามีดวยกนัหลายประการ ไมวาจะเปนทางดานประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน  การสรางแรงจูงใจ  การปรับปรุงงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังที่อลงกรณ 
มีสุทธา และสมิต สัชฌุกร (3539: 71-72) ไดอธิบายไว ดังนี้ 
 1. ดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหผูปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง  การเปรียบเทียบผลงานทีท่ําไดกับที่ควรจะเปนมีความชัดเจน  
มองเห็นแนวทางในการพฒันาการปฏิบัติงานใหเกิดผลไดมากขึน้  และชวยใหมีการฝกฝนตนเองให
เขาสูมาตรฐานได 
 2.  ดานการสรางแรงจูงใจ มาตรฐานการปฏิบัติงานเปนสิ่งเราใหเกิดความมุงมั่นไปสู
มาตรฐาน  ผูปฏิบัติงานที่มคีวามสามารถจะเกิดความรูสึกทาทาย ผูปฏิบัติงานที่มุงความสําเร็จจะ
เกิดความมานะพยายาม  ผูปฏิบัติงานดีจะเกิดความภาคภูมิใจและสนุกกับงาน 
 3.  ดานการปรับปรุงงาน  มาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหผูปฏิบัติงานทราบวาผลงานที่
มีคุณภาพจะตองปฏิบัติอยางไร  ชวยใหไมตองกําหนดรายละเอียดของงานทุกครั้ง   ทําใหมองเห็น
แนวทางในการปรับปรุงงานและพฒันาความสามารถของผูปฏิบัติงาน และชวยใหสามารถ
พิจารณาถึงความคุมคาและเปนประโยชนตอการเพิ่มผลผลิต 
 4.  ดานการควบคุมงาน  มาตรฐานการปฏิบัติงานเปนเครื่องมือที่ผูบังคับบัญชาใชควบคุม
การปฏิบัติงาน  ผูบังคับบัญชาสามารถมอบหมายอํานาจหนาที่และสงผานคําสั่งไดงายขึ้น  ชวยให
สามารถดาํเนินงานตามแผนงายขึ้นและควบคุมงานไดดีขึ้น 
 5. ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานชวยใหการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเปนไปอยางมหีลักเกณฑ  ปองกันไมใหมกีารประเมินผลการปฏิบัติงานดวยความรูสึก 
การเปรียบเทียบผลการปฏบัิติงานทีท่ําไดกับมาตรฐานการปฏิบัติงานมีความชัดเจน  และชวยให
ผูปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินไดดีขึน้  
 
วิธีกาํหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 สําหรับวธิีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานนัน้สามารถทาํไดหลายวิธี แตที่องคการสวน
ใหญนิยมใชจะมีอยูประมาณ 4 วิธี คือ 
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 1. Historical Standard  เปนวิธีการที่อาศัยขอมลูสถิติการปฏิบัติงานยอนหลังในชวง
ระยะเวลาหนึง่ นํามาคํานวณหาคาเฉลี่ยแลวกําหนดเปนมาตรฐาน โดยอาจเพิ่มหรือลดใหตํ่าลงให
เหมาะสมกับสภาพหรือสถานการณในชวงเวลานั้น 
 2. Market Standard  เปนวิธกีารเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของบุคคลหนึ่งกับผลการ
ปฏิบัติงานของบุคคลอื่นๆ 
 3.  Engineering Standard   เปนวิธีการที่อาศัยหลักเกณฑทางวิทยาศาสตรหรือการ
คํานวณมาชวย เชน การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาในการปฏิบัติงาน (Time and Motion 
Study) ทั้งนี้เพ่ือหาเวลามาตรฐาน (Standard time) 
 4.  Subjective Standard   เปนวิธกีารที่ผูบังคับบัญชาเฝาสังเกตการปฏิบัติงานของ
ผูใตบังคับบัญชา แลวนํามากําหนดเปนมาตรฐาน 
 
ขั้นตอนการกําหนดมาตรฐานการปฏบัิติงาน 
 
 ขั้นตอนการกาํหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบดวย (ชลิดา ศรมณี และพูนศรี สงวน
ชีพ 2528: 184-185)  
 1. เลือกงานหลักของแตละตําแหนงมาทาํการวิเคราะห โดยดูรายละเอียดจากแบบบรรยาย
ลักษณะงาน (Job Description) ประกอบ 
 2.  พิจารณาวางเงื่อนไขหรือขอกาํหนดไวลวงหนาวาตองการผลงานลักษณะใดจาก
ตําแหนงนัน้ไมวาจะเปนปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือวิธีการปฏิบัติงาน   ซึ่งเงื่อนไขหรือขอกาํหนด
ที่ต้ังไวตองไมขัดกับนโยบาย หลักเกณฑ หรือระเบียบขอบังคับของหนวยงานหรือองคการ 
 3. ประชุมผูที่เกี่ยวของ ไดแก ผูบังคับบัญชา หัวหนาหนวยงานทกุหนวยงาน และ
ผูปฏิบัติงานในตําแหนงนัน้ๆ  เพ่ือปรึกษาและหาขอตกลงรวมกัน 
 4. ชี้แจงและทําความเขาใจกับผูปฏิบัติงานและผูเกีย่วของอื่นๆ เกี่ยวกับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่กาํหนดไว 

5. ติดตามดูการปฏิบัติงานแลวนาํมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กาํหนดไว 
6. พิจารณาปรับปรุงหรือแกไขมาตรฐานที่กาํหนดไวใหมีความเหมาะสมยิง่ขึ้น 

 
เกณฑของมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เกณฑที่องคการมักกาํหนดเปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน ไดแก เกณฑดานปริมาณงานและ
ระยะเวลาที่ปฏิบัติ คุณภาพของงาน และลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน  ซึ่งกลาวไดโดย
ละเอียด ดังนี้ 
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1.  ปริมาณงานและระยะเวลาที่ปฏิบัติ  เปนการกําหนดวางานตองมีปริมาณเทาไร และ
ควรจะใชเวลาปฏิบัติมากนอยเพียงใดงานจึงจะเสร็จ เชน กําหนดวาบรรณารักษงานจัดหมวดหมู
และลงรายการจะตองทําการจัดหมวดหมูและลงรายการหนังสือใหไดอยางนอยวันละ 10 เลม หาก
บรรณารักษจดัหมวดหมูและลงรายการไดนอยกวาที่กาํหนด ก็แสดงวาปริมาณของผลการ
ปฏิบัติงานยังไมถึงมาตรฐานที่กําหนดไว  

สําหรับงานทีไ่มสามารถกําหนดเปนปริมาณไดอยางชัดเจน ตัวอยางเชนงานบริการตอบ
คําถามและชวยการคนควา เปนงานที่มีลักษณะการใหบริการแตกตางกันไปแตละวนั เนื่องจากตอง
ขึ้นอยูกับส่ิงทีผู่ใชตองการ การใชเวลาในการคนหาคําตอบสําหรับแตละคําถามกจ็ะไมเทากนัขึน้อยู
กับความยากงายของคําถาม ดังนั้นงานลักษณะเชนนีจ้ะไมสามารถกําหนดมาตรฐานดวยปริมาณ
หรือระยะเวลาที่ปฏิบัติได  

2.  คุณภาพของงาน  เปนการกาํหนดวาผลงานที่ปฏิบัติไดนั้นควรมีคุณภาพดีมากนอย
เพียงใด โดยสวนใหญมักกาํหนดวาคุณภาพของงานจะตองมีความครบถวน ประณีต ถูกตองเชื่อถือ
ได ประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากร เชน มีการกําหนดขอผิดพลาดที่สามารถยอมรับไดวาผิดไดไม
เกินกี่เปอรเซ็นต สูญหายไดไมเกินกี่เปอรเซ็นต หรือเปนการกําหนดใหผลการปฏิบัติงานมีความ
ผิดพลาดหรือบกพรองเปนศูนยเทานั้น  ตัวอยางที่พบก็เชน การกําหนดใหการจัดหมวดหมูและลง
รายการหนังสอืแตละรายการมีความผิดพลาดไดไมเกินรอยละ 10 

3.  ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน  งานบางตําแหนงไมสามารถกําหนดมาตรฐาน
ดวยคุณภาพหรือปริมาณ  แตเปนงานที่ตองปฏิบัติโดยการใชบุคลกิหรือลักษณะเฉพาะบางอยาง
ประกอบ เชน การใชสีหนาและน้ําเสียงของบรรณารักษบริการตอบคําถามและชวยการคนควาใน
ระหวางการติดตอส่ือสารกับผูใชหองสมุด พฤติกรรมและบคุลิกลักษณะที่แสดงออกถอืเปน
องคประกอบที่สําคัญสําหรบัตําแหนงงานบริการที่ตองติดตอกับสาธารณชน เพราะถือไดวาเปน
ตัวแทนขององคการ ดังนั้นการกาํหนดลักษณะพฤติกรรมที่ตองแสดงออกไวในมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานจะชวยใหผูปฏิบัติงานทราบวาตองปฏิบัติตนอยางไร เนื่องจากการแสดงพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสมอาจสงผลเสียตอภาพลักษณขององคการและขวัญกําลังใจของเพื่อนรวมงาน   

อยางไรก็ตาม เพ่ือใหการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับตําแหนงงานตางๆ ใน
องคการมีความเหมาะสมและเปนที่ยอมรับของผูปฏิบัติงาน  ผูทําหนาทีก่ําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานจะตองคํานึงถึงสิ่งสําคัญบางประการนัน่ก็คือ ตองเปนมาตรฐานที่ผูเกี่ยวของทุกฝาย
สามารถยอมรบัได  โดยทั้งผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาเห็นพองตองกันวามาตรฐานมีความ
เปนธรรม ผูปฏิบัติงานทุกคนสามารถปฏิบัติไดตามทีก่ําหนดไว  ลักษณะงานที่กาํหนดไวใน
มาตรฐานตองสามารถวัดไดเปนจํานวน  เปอรเซ็นต หรือหนวยอืน่ๆ ทีส่ามารถวัดได  มีการบันทึกไว
ใหเปนลายลักษณอักษรและเผยแพรใหเปนที่รับรูและเขาใจตรงกัน  และสุดทายมาตรฐานการ
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ปฏิบัติงานที่กาํหนดไวตองสามารถเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ตองไมเปนการเปลี่ยนแปลงเพราะ
ผูปฏิบัติงานไมสามารถปฏิบัติไดตามมาตรฐาน  การเปลี่ยนแปลงควรมีสาเหตุเนื่องมาจากการที่
หนวยงานมีวธิปีฏิบัติงานใหม  หรือนําอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชใหมมาใชปฏิบัติงาน 
 
บทสรุป 
 

หากกลาวโดยสรุปแลว มาตรฐานการปฏิบัติงานถือเปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งที่
องคการจะนํามาใชในการบริหารงานบุคคล เพราะทั้งผูบริหารและผูปฏิบัติงานตางจะไดรับ
ประโยชนจากการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขึน้มาใชรวมกนั  ผูบริหารจะมีเครื่องมือชวย
ควบคุมใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กาํหนดไว การมอบหมายหนาทีแ่ละการสั่งการ
สามารถทําไดโดยสะดวกและรวดเร็ว  การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความยุติธรรมและนาเชื่อถอื 
เนื่องจากมีทั้งหลักฐานและหลักเกณฑที่ผูบริหารสามารถชี้แจงใหผูปฏิบัติงานยอมรับผลการ 
ประเมินไดโดยงาย  ในสวนของผูปฏิบัติงาน มาตรฐานที่กาํหนดไวถือเปนสิ่งทาทายที่ทาํใหเกิด
ความมุงมัน่ทีจ่ะไปใหถึงเปาหมาย  การปฏิบัติงานมีความถกูตองมากขึ้น เนื่องจากผูปฏิบัติงานมี
กรอบหรือแนวทางในการปรับปรุงงานและการพัฒนาศกัยภาพ เพ่ือไปสูมาตรฐานการปฏิบัติงานที่
ทั้งผูปฏิบัติงานและผูบริหารองคการไดรวมกันกําหนดไว เพ่ือคุณภาพของการปฏิบัติงานและความ
เจริญกาวหนาขององคการ 

 
 

ตัวอยางมาตรฐานการปฏบัิติงานของบรรณารักษ 
หองสมุดประชาชนเมืองร็อคกี้ริเวอร 

 
คําอธิบาย  หวัหนางานจะเปนผูทาํหนาทีป่ระเมินพฤติกรรมของบรรณารักษตามแนวทางทีก่ําหนดไวใน  
                  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  โดยจะแบงออกเปน 3  ระดับ ไดแก   
 
ไดมาตรฐาน (Meets Standard)          หมายถึง     การปฏิบัติงานอยูในระดับนาพอใจ 
เกินมาตรฐาน (Exceeds Standard)    หมายถึง     การปฏิบัติงานไดเกินจากมาตรฐานที่กําหนดไวโดย 
                                                                             ไมตองกระตุน 
ตองปรับปรุง (Needs Improvement)   หมายถึง    การปฏิบัติงานยังไมถึงมาตรฐานที่กาํหนดไว ตอง 
                                                                             ไดรับการปรับปรุง 
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การใหบริการแกผูใชหองสมุด 
 

ก.  การประสานสายตา การทักทาย และการพูดคุยดวยทาทีที่เปนมิตร 
ลักษณะการปฏิบัติงานที่ไดมาตรฐาน 
- ทานทกัทายผูใชหองสมุดดวยความสุภาพ 
- ทานจะเงยหนาขึน้มองทนัททีี่ผูใชหองสมดุเขามาใกลและทักทายอยางอบอุน 
- ทานมักจาํผูใชที่เขาหองสมุดบอยๆ ได 
- ทานพูดคุยกับเจาหนาทีทุ่กคนดวยทาททีี่เปนมิตร 
ลักษณะการปฏิบัติงานไดเกินมาตรฐาน 
- ทานจะยังคงทาททีี่เปนมิตรแมกับผูใชที่เปนปญหา 
- ทานมีความเต็มใจที่จะพูดคุยกับผูใชหองสมุดทุกประเภทดวยทาททีี่เปนมิตร 
ลักษณะการปฏิบัติงานที่ตองปรับปรุง 
- ทานแสดงทาทีไมเหมาะสมอยูเสมอ (เชน ทานไมคอยยิม้ ทานแสดงกริยาหยาบคาย ทาน

ทําใหผูอ่ืนรูสึกรําคาญ) 
- ทานมักไมเงยหนาขึน้มองผูใชหองสมุดที่เขามาใกล 
- ทานจะยิม้หรือสบตาผูใชหองสมุดเปนบางโอกาสเทานัน้ 
- ทานจะแสดงทาทียนิดีเฉพาะกับบุคคลทีท่านชอบพอหรือรูจักเทานั้น 

 
-     การตอนรับและใหบริการโดยไมคํานึงถึงเชือ้ชาติ สีผิว เพศ ความพกิาร อาย ุ        
วงศตระกูล  หรือลักษณะอื่นๆ  

ลักษณะการปฏิบัติงานที่ไดมาตรฐาน 
- ทานตอนรับและใหบริการผูใชหองสมุดอยางเทาเทียมกัน 
- ทานแสดงทาทีสุภาพกับผูใชหองสมุดทุกคน 
- ทานตอนรับและปฏิบัติกับผูรวมงานโดยปราศจากอคต ิ
ลักษณะการปฏิบัติงานไดเกินมาตรฐาน 
- ทานเรียนรูที่จะนําวิธีการใหบริการที่เหมาะสมกับผูใชหองสมุดแตละกลุมมาใชไดอยาง

เหมาะสม 
- ทานชวยจัดอปุกรณและเครื่องมือเคร่ืองใชเพ่ือใหบริการแกผูใชหองสมุดที่มีความพิการ 
- ทานใหคําแนะนําเรื่องทรัพยากรหองสมดุที่ตรงกับความตองการของบุคคลดอยโอกาสใน

ชุมชน 
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ลักษณะการปฏิบัติงานที่ตองปรับปรุง 
- ทานละเลยหรอืหลีกเลี่ยงที่จะชวยเหลือผูใชหองสมุดบางกลุม เชน ผูสูงอายุ เด็ก   ชนกลุม

คนดอยโอกาสนอย ฯลฯ 
- ทานใหบริการแกผูใชหองสมุดบางกลุม เชน  เด็ก  ตํ่ากวามาตรฐาน 
- ทานแสดงกริยาหยาบคายกบัผูใชหองสมุดบางกลุม เชน เด็กเล็กๆ 
- ทานหลกีเลี่ยงที่จะชวยเหลือผูรวมงาน เชน นักศึกษาชวยงานหองสมุด 
 

ข. การแสดงการรับรูเมื่อผูใชหองสมุดเขามาขอความชวยเหลือในขณะทีก่ําลังใหบริการ
ผูใชอ่ืนอยู 

          ลักษณะการปฏิบัติงานทีไ่ดมาตรฐาน 
- แมจะกําลังใหบริการผูใชหองสมุดอื่นอยู แตทานจะแสดงทาทางหรือแจงใหผูใช

หองสมุดที่มาขอรับบริการทีห่ลังทราบวาทานจะใหบริการเขาทันททีี่ทาํได 
- ทานแสดงอาการรับรูวาผูใชหองสมุดตองการความชวยเหลือ 
- ทานจะจบการสนทนากับเจาหนาที่อ่ืนๆ ทนัทีเมื่อมีผูใชหองสมุดเขามาขอรับบริการ 

      ลักษณะการปฏิบัติงานไดเกินมาตรฐาน 
- ขณะทีท่านกําลังใหบริการผูใชหองสมุดและมีผูใชอีกคนเขามา ทานสามารถจัดการให

ผูใช 
     ที่เขามาใหมรอทานโดยไมรูสึกกังวล และผูใชทีท่านกําลังใหบริการไมรูสึกขุนเคือง 
- เมื่อทานพบวาผูใชหองสมุดตองการความชวยเหลือ แมทานจะกาํลังอยูในชวงเวลาพัก 
     ทานกแ็สดงความเต็มใจใหความชวยเหลือ 
- เมื่อทานพบวาผูใชหองสมุดตองการความชวยเหลือ แมทานจะไมไดเปนบรรณารักษ 
     ประจําแผนกที่ผูใชกําลังรอรับบริการ แตทานกแ็สดงความเต็มใจเขาไปใหความ  
     ชวยเหลือ 
ลักษณะการปฏิบัติงานที่ตองปรับปรุง 
- ทานกาํลังอยูในระหวางการตั้งใจปฏิบัติงานบางอยางอยู จึงไมสังเกตวามีผูใชตองการ 
      ความชวยเหลือ 
-    ทานจะไมสนใจพูดกับผูใชหองสมุด จนกวาทานจะจบการสนทนากับบุคคลอื่นกอน 
- ทานหยุดการสนทนากับบุคคลอ่ืนชั่วคราว เพ่ือแจงกับผูใชหองสมุดวาทานจะไป

ใหบริการในไมชา  จากนัน้ทานก็สนทนากับบุคคลอื่นตอไป 
-   การไมใชเวลากับผูใชหองสมุดคนใดคนหนึ่งมากเกินไป หากยังมีผูใชอ่ืนกาํลังรอรับ   

             บริการอยู 
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                ลักษณะการปฏิบัติงานทีไ่ดมาตรฐาน 
- ทานประสบความสาํเร็จในการสนองความตองการของผูใชหองสมุดที่ตองการความ 

ชวยเหลือพรอมกันหลายคนไดในเวลาเดียวกัน 
ลักษณะการปฏิบัติงานไดเกินมาตรฐาน 
- เมื่อกิจกรรมการใหบริการมปีริมาณสูงเปนพิเศษ ทานยงัคงสามารถจัดการกับความ

ตองการของผูใชจํานวนมากไดอยางสงบและสะดวกรวดเร็ว  โดยไมทาํใหสูญเสีย
ความสาํคัญของบริการคุณภาพ 

ลักษณะการปฏิบัติงานที่ตองปรับปรุง 
- หากทานกาํลงัใหบริการกับผูใชหองสมุดอยู  ทานจะไมสนใจผูใชอ่ืนทีก่ําลังตองการ

ความชวยเหลอื 
 

ค. การตอบสนองความตองการของผูใชหองสมุดในการการเขาถงึขอมูลและ    
           ทรพัยากรสารสนเทศหองสมุดไดอยางถูกตอง    

     ลักษณะการปฏิบัติงานที่ไดมาตรฐาน 
- ทานสามารถตอบคําถามทัว่ๆ ไปที่เกี่ยวของกับแผนกบริการอื่นๆ       
- ทานไมรีรอที่จะขอใหบรรณารักษแผนกอืน่ชวยเหลือผูใชหองสมุด  หากทานไม 
     สามารถตอบคําถามนัน้ได 
- ทานจะอางอิงแหลงขอมูลทีใ่หแกผูใชหองสมุด 
- ทานจะติดตอขอขอมูลจากแหลงภายนอกหองสมุดตามความเหมาะสม 
- ทานจะแสดงทาทางและความรูสึกเต็มใจบริการเมื่อผูใชหองสมุดตองการใหชวย

คนหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ลักษณะการปฏิบัติงานไดเกินมาตรฐาน 
- ทานกระตือรือรนที่จะเรียนรูวิธีใชงานเครื่องมือและอุปกรณตางๆ เชน เครื่องอาน

ไมโครฟลม  เครื่องพร้ินเตอร  แมจะไมใชขอบเขตหนาที่ที่ปรากฏอยูในแบบบรรยาย
ลักษณะงาน  เพ่ือใหสามารถใหบริการไดหากผูใชหองสมุดตองการความชวยเหลือ 

-  ทานจะแสดงใหเห็นถึงความสามารถและความคิดริเร่ิมในการคนหาคําตอบหรือขอสรุป
สําหรับความตองการของผูใชที่ยากๆ 

- ทานจะทําการจําแนกแหลงทรัพยากรสารสนเทศที่เปนทางเลือกอื่นๆ เก็บรวบรวมไว   
เพ่ือใชในการใหบริการ  

- ทานจะวางแนวทางการพัฒนาวิธีการคนหาสารสนเทศประเภทตางๆ 
 



 71

ลักษณะการปฏิบัติงานที่ตองปรับปรุง 
- ทานไมสามารถตอบคําถามทั่วๆ ไปเกี่ยวกบับริการของแผนกอื่นๆ 
- ทานจะแสดงความไมพอใจหากตองตอบคําถามที่ยากๆ 
- ทานไมใหคําแนะนาํเรื่องแหลงขอมูลหรือหนวยงานบริการที่ถกูตองแกผูใชหองสมดุ 
- ทานแทบจะไมไดอางอิงแหลงสารสนเทศที่คนหาใหผูใชหองสมุด 
- ทานไมสนใจทีจ่ะพัฒนาการคนหาทรัพยากรสารสนเทศ 
- ทานไมเต็มใจใหความชวยเหลือผูรวมงาน ทั้งๆ ที่ทานมขีอมูลที่ผูรวมงานตองการ 
 
 ที่มา : ดัดแปลงจาก  Belcastro, Patricia.  Evaluating Library Staff : A Performance     
          Appraisal System.   Chicago : American Library Association, 1998.  

 
 

_________________________________________________________________________________ 
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องคกรเสมือน (Virtual Organizations)             

                                                                                                          สมปอง อนเดช* 
                  นิตยา บุญปริตร** 

บทนํา 
 
 ในความคิดเห็นของผูที่อยูในแวดวงของงานดานระบบขอมูลและสารสนเทศ คงไมมี
ผูใดกลาปฏิเสธวา งานขอมูลในระดับองคกร ไมวาจะเปนองคกรขนาดเล็กหรือขนาดใหญ 
ระดับชาติหรือ        ระดับนานาชาติ    หากขาดเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีส่ือสาร
โทรคมนาคม การติดตอส่ือสารที่เชื่อมโยงกันเปนลักษณะเครือขายระหวางบุคคลหรือกลุมคน
ทั้งในและนอกองคกร ความสําเร็จของงานจะตองอาศัยเวลานานมากขึ้น เพราะวาเทคโนโลยี
ดังกลาวไดเขามามีบทบาทในการทํางานขององคกร โดยเฉพาะเทคโนโลยีความจริงเสมือน  
(Virtual Reality หรือ VR) ซึ่งกําลังไดรับความสนใจ ทําใหองคกรหลายๆ แหงในปจจุบัน
เปลี่ยนแปลงเปนองคกรเสมอืน (Virtual Organizations)   ซึ่งเปนองคกรแหงจินตนาการที ่ 
ทําใหสมจริงเหมือนวา องคกรแหงความฝนนัน้เปนจริงและเปนสิ่งที่เขาไปสัมผัสไดกับองคกร
เหลานั้นอยางใกลชิด หองสมุดเสมือนจริง (Virtual Library) จัดเปนองคกรหนึ่งที่มกีารนาํเอา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีความจริงเสมือนเขามาใชในการดําเนินงานตางๆ ดังนั้นบทความนี้
จะกลาวถึงความหมาย ลักษณะ รูปแบบ และการทาํงานในองคกรเสมือน 
 
ความหมายและลกัษณะขององคกรเสมือน  
 
  คําวา องคกรเสมือน มาจากศัพทภาษาองักฤษวา Virtual Organizations หรือ VOs 
หมายถึง    ขายงานอิสระ ภายในขายงาน ผูรวมงานทกุคนจะมีหนาที่หลกัและรวมมือกนั
ทํางาน ผลสําเร็จจากการทํางานและการบริการที่องคกรเสมือนจัดทําขึ้น จะขึน้อยูกับ
นวัตกรรมและผูรับบริการหรอืลูกคาเปนสําคัญ โดยองคกรเสมือนมีลักษณะสาํคัญ 8 ประการ 
(Larsen and McInerney, 2002) ดังนี้ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*  บรรณารักษหองสมุดสถาบันพัฒนาการสาธารณสขุอาเซียน  สํานักหอสมุดมหาวทิยาลยั  
   มหิดล 
**บรรณารักษสํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
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1. มีความรวมมอืกันอยางเต็มความสามารถ 
2. มีการสรางนวตักรรมใหม 
3. มีการทาํงานเปนทมี 
4. มีพันธกิจที่สอดคลองกัน 

 
 นอกจากนี้ลักษณะขององคกรเสมือนยังจําเปนตองพิจารณาองคประกอบที่สําคัญ 4 
ประการ (Zhuge and others, 2002) คือ 

1. มีระบบการทํางานแบบอัตโนมัติ 
2. มีความกระตือรือรนในการทํางาน 
3. มีจิตสํานกึรวมกันในการเปนเจาขององคกร 
4. มีความวองไวกระฉับกระเฉง 
 

รูปแบบขององคกรเสมือน 
 
 พัฒนาการขององคกรเสมือนมีรากฐานมาจากการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึ่ง
แบงออกเปน 3 รูปแบบ (Shao, Liao and Wang, 1998) คือ 

1. องคกรเสมือนที่เกิดจากการรวมตัวกนัทางธุรกิจ  ทําใหเกิดจํานวนทรพัยากรเพิ่ม
มากขึ้นความรวมมือระหวางองคกรเหลานี ้ เปนจุดเริ่มตนอันกอใหเกิดการประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

2.  องคกรเสมือนเกิดจากแนวคิดในลักษณะของนามธรรมและองคกรเหลานี้ยังไมมี
รูปแบบทีแ่นนอน 

3. องคกรเสมือนเปนองคกรที่เชื่อมโยงกันโดยใชเทคโนโลยสีารสนเทศเปนหลกั 
 

การทาํงานในองคกรเสมอืน 
 

หากพิจารณาถึงลักษณะขององคกรเสมือนขางตน กอปรกับลักษณะการทาํงานใน
ยุคปจจุบันซึ่งเปนการทํางานแบบระบบเครือขาย ผูทํางานไมจาํเปนตองเผชิญหนากัน หรือ
ทํางานรวมกันในสถานที่เดียวกัน การทาํงานใหเกิดประสิทธิภาพตองอาศัยปจจัยตางๆ ไดแก 
องคประกอบภายใน กระบวนการออกแบบ และองคประกอบภายนอก ซึ่งจะนําไปสู
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ประสิทธิภาพของทีมอันเปนกลไกสําคัญในองคกรเสมือน (Lurey and Raisinghani, 2001) 
ดังรูปและมีรายละเอียดตอไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุป 
 องคกรเสมือน  (VirtualOrganizations)   เปนลักษณะการทํางานที่ใชเทคโนโลยีเชื่อม   
โยงการทาํงานระหวางกนั ผูรวมงานไมจําเปนตองทํางานอยูในสถานที่เดียว มีการใช
ทรัพยากรรวมกันผานทางระบบเครือขาย หลักทาํงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสูดในองคกร
เสมือนนั้นใชวธิีการทาํงานเปนทมี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Job 
Characteristics 

 
Selection 

Procedures 
 

Team Member 
Relations 

 
Team Process 

 
Internal Team 
Leadership 

 

Design 
 

Education 
System 

 
Reward System 

 
Executive 

Leadership Style 
 

Tools and 
Technologies 

 
Communication 

Patterns 

Tearm 
Effectiveness 
(Performance/ 
Satisfaction) 

Internal Group 
Dynamics 

External Support 
Mechanisms 
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ทัศนคติของนกัศึกษาท่ีมีตอบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยรังสิต 
                                             สุภาภรณ  หงษยนต* , เยาวลักษณ   พิมายนอก* 

                            *  คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยรังสติ 
 

บทคัดยอ 
 

                ผูวิจัยมีวตัถุประสงคที่จะศึกษาทัศนคติของนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทยมหาวิทยาลัย
รังสิต ตั้งแตช้ันปที่ 1 ถึงชั้นปที่ 4 โดยการใชแบบสอบถามเพื่อวัดทัศนคติของนักศึกษาตอการ
ปฏิบัติงานของอาจารย เจาหนาที่หองธุรการ และเจาหนาที่หองปฏบิัติการคณะเทคนิคการแพทยใน
ขณะที่กําลังศกึษาอยูในสถาบันนี ้ จากแบบสอบถามที่แจกใหกับนกัศกึษาจํานวน 200 คน ไดรับ
กลับคืนทั้งหมดคิดเปนรอยละ 100 นักศกึษาที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 
70.5) สวนใหญมีอายุ 19-20 ป (รอยละ 47) ศึกษาอยูในชั้นปที ่ 1 มากที่สุด (รอยละ 35.5) และมี
เกรดเฉลี่ยสะสมมากที่สุดอยูในชวง 2.00-2.50 (รอยละ 42) โดยภาพรวมนักศกึษามีทัศนคติที่ดตีอ
อาจารย เจาหนาที่หอง   ธุรการ และเจาหนาที่หองปฏบิัติการในคณะเทคนิคการแพทยในระดับเห็น
ดวย นอกจากนี้นักศกึษามทีัศนคติในระดับไมแนใจในเรื่องตาง ๆ ไดแก บรรยากาศในหองเรียน
เหมาะแกการเรียนการสอน ส่ือที่ใชในการสอนมีความทันสมัย ความเพยีงพอของเจาหนาทีห่อง
ธุรการตอการใหบริการ ความเปนระเบยีบเรียบรอยของหองปฏิบัติการ และแสดงทัศนคติไมเหน็ดวย
ในเรื่องความเพียงพอของอปุกรณตอการเรียนปฏิบัติการ แตอยางไรก็ตามคาเฉลี่ยของทัศนคติของ
นักศึกษาที่มีตออาจารย เจาหนาที่หองธุรการ และเจาหนาที่หองปฏบิัติการในคณะเทคนิคการแพทย
อยูในระดับเหน็ดวย แสดงวาการจดัการเรียนการสอนและปจจยัเกื้อหนุนภายในคณะอยูระดับด ี แต
ควรมีการปรับปรุงในบางสวนเพื่อใหอยูในระดับดีมาก (เห็นดวยอยางยิง่) ตอไป. 
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บทนํา 
 
 ทัศนคติตามพจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 แปลวา แนวความคดิเหน็ 
(1)ซ่ึงหมายถึงความรูสึกสวนตัวที่เห็นดวยหรือไมเห็นดวยตอเร่ืองใดเรื่องหนึ่งหรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง (1) นอกจากนี้ยงัมีผูใหความหมายของทัศนคติไวหลายทาน (2-9)  การวัดทัศนคติ
นั้นนยิมวดัโดยการถามบุคคลที่เราตองการจะวดัวามีปฏิกริิยาอยางไร เห็นดวยหรือไมเห็นดวย
กับขอความ  ตาง ๆ ในแบบวัดที่จดัเรียงไวให (10-15) 
 การประกันคณุภาพการศึกษานั้นประกอบดวยการตรวจสอบตนเอง (Self Study 
Report ; SSR) และการประเมินตนเอง (Self Assessment Report; SAR) ในการตรวจสอบ
ตนเองและการประเมินตนเองนั้นจะมีการประเมินอาจารยซ่ึงประเมินโดยหวัหนาสาขา การ
ประเมินการเรยีนการสอนเปนรายวิชาซึ่งประเมินโดยนักศึกษา และการประเมินเจาหนาที่ซ่ึง
ประเมินโดยหวัหนาหนวยงาน (16,17) จะเห็นไดวาการประเมินการเรยีนการสอนของอาจารย
นั้น เปนการประเมินรายวชิาซึ่งยังไมไดสะทอนใหเหน็ภาพรวมของการจัดการเรยีนการสอน
ของอาจารยทั้งคณะ และการประเมินบคุลากรก็เปนการประเมินการทํางานโดยหวัหนา
หนวยงานเทานั้น ซ่ึงอาจจะยังไมทราบถงึปญหาและอปุสรรคที่นักศึกษาไดรับในขณะทีก่ําลัง
ศึกษาอยู ดังนั้นผูวิจยัจึงมวีตัถุประสงคที่จะศึกษา     ทัศนคตขิองนักศึกษาคณะเทคนิค
การแพทยมหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งแตช้ันปที ่ 1 ถึงชั้นปที่ 4 โดยการใชแบบสอบถามเพื่อวัด   
ทัศนคติของนักศึกษาตอการปฏิบัติงานของอาจารย เจาหนาทีห่องธุรการ และเจาหนาที่
หองปฏิบัติการในขณะที่กําลังศึกษาอยูในสถาบันนี้เพื่อจะไดทราบถึงปญหาเกี่ยวกับการเรียน
การสอนของนักศึกษาที่มีตอการสอนของอาจารยในคณะ การใหบริการของเจาหนาที่และเปน
การเปดโอกาสใหนักศกึษาไดแสดงความคิดเห็นอยางอสิระตอการใหบริการตางๆภายในคณะ 
ซ่ึงจะเปนประโยชนในการนาํมาใชปรับปรุงการเรียนการสอนและการใหบริการตาง ๆ ภายใน
คณะใหมีคุณภาพดีขึ้นตอไป และสอดคลองกับการจัดการศึกษาทีย่ึดนักศึกษาเปนศนูยกลาง
ตามพระราชบญัญัติการจัดการศึกษา พ.ศ. 2542 (18) 
 
วิธีการศึกษา 

 
1. กลุมตัวอยาง 
  คือนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย มหาวทิยาลัยรังสิต ช้ันปที ่ 1-4 รหัส 41xxx-
44xxx) ปการศึกษา 2544-2545 ผูวิจัยไดใชวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบ convenient 
หรือ การสุมตัวอยางโดยบงัเอิญ (accidental sampling) นักศึกษาชั้นปที่ 1-4 มีจํานวน
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ทั้งหมด 299 คน แตผูวิจัยตองการศึกษาจาํนวน 200 คน โดยแบงเปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ( มี
จํานวน 139 คน) ผูวิจัยตองการเพียง      120 คน นักศึกษาชั้นปที่ 2-4 ( มีช้ันปละ 64, 51 และ 
45 ตามลําดับรวม 160 คน) ผูวิจัยตองการเพียง 80 คน เทานั้น 
 
2. การรวบรวมขอมูล 
  ใชแบบสอบถามซึ่งแบงเปนดังนี ้
 สวนที ่1 เปนคําถามปลายปดเกีย่วกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 

เพศ อายุ ช้ันปการศึกษา (รหสันักศึกษา) เกรดเฉลี่ยสะสม (C-GPA) 
 สวนที ่2 เปนคําถามปลายปดเกีย่วกับทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอการปฏิบัติงานของ

อาจารย 14 ขอ เจาหนาที่หองธุรการ 6 ขอ และเจาหนาที่หองปฏิบัติการ 9 ขอ 
   โดยระดับทัศนคติแบงออกเปน 5 ระดับ โดยใชสเกลของ the Likert scale 

(Summated ratings method) (19) ดังนี้  5 = เห็นดวยอยางยิ่ง, 4 = เห็น
ดวย,  3 = ไมแนใจ,  2 = ไมเห็นดวย, 1 = ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

สวนที ่3 เปนคําถามปลายเปดทีใ่หนกัศึกษาแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ  เกี่ยวกบัขอ 
                  เสนอแนะที่ตองการใหปรับปรงุ ผูวิจัยทําการแจกแบบสอบถามและรวบรวม 
                  ขอมูลระหวางเดอืนตุลาคม 2544 ถึง มกราคม  2545  

 
3. การวิเคราะหขอมูล 
  บันทึกขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจยัทางสังคมศาสตร (Statistic 
Package for Social Sciences หรือ SPSS) คํานวณคาเฉลี่ย (mean ; X) คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation ; SD) และคารอยละ แปลผลโดยใชคาเฉลี่ยของคะแนนอยู
ระหวาง 
  4.55-5.00 = เห็นดวยอยางยิ่ง 
  3.55-4.54 = เห็นดวย 
  2.55-3.54 = ไมแนใจ 
  1.55-2.54 = ไมเห็นดวย 
  1.00-1.54 = ไมเห็นดวยอยางยิ่ง (19) 
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ผลการศึกษา 
1. ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
  จากแบบสอบถามที่แจกใหกับนักศกึษาทัง้หมด 200 ราย พบวานกัศึกษาสงกลับคืนมา
ทุกคนคิดเปนรอยละ 100 โดยมีนกัศึกษาเพศหญิงรอยละ 70.5 เพศชายรอยละ 29.5 อายุของ
ผูตอบแบบสอบถามอยูระหวาง 19-20 ปมีจํานวนมากทีสุ่ด คือ 94 คน (รอยละ 47) รองลงมา
คืออายุ 21-22 ป มีจํานวน 70 คน (รอยละ 35) อายุนอยกวาหรือเทากบั 18 ปมีจํานวน 28 คน 
(รอยละ 14) และอายุมากกวา 22 ป มีจํานวนนอยที่สุดคอื 8 คน (รอยละ 4) (รูปที่ 1) 
  จํานวนนักศกึษาที่ตอบแบบสอบถามแยกตามชั้นปพบวามีนักศึกษาชัน้ปที่ 1 มีจํานวน
มากที่สุดคือ 71 คน (รอยละ 35.5) รองลงมาคือช้ันปที่ 4 มีจํานวน 46 คน (รอยละ 23) ช้ันปที่ 
3 จํานวน 42 คน (รอยละ 21) และนอยทีสุ่ดคือช้ันปที่ 2 มีจํานวน 41 คน (รอยละ 20.5) (รูปที่ 
2) 
  เกรดเฉลี่ยสะสมของผูตอบแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีเกรดเฉลี่ยสะสม 
2.00-2.50 มีจํานวนมากที่สุดคือ 86 คน (รอยละ 42) รองลงมาคือเกรดเฉลี่ยสะสม 2.51-3.00 
มีจํานวน 60 คน (รอยละ 30) เกรดเฉลี่ยสะสม 3.01-3.50 จํานวน 23 คน (รอยละ 12) เกรด
เฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.00 มีจํานวน 20 คน (รอยละ 10) และมีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 3.50 
จํานวน 11 คน     (รอยละ 6)  (รูปที่ 3) 
 
2. ทัศนคติของนกัศึกษาที่มีตอบุคลากร 
  ทัศนคติของนักศึกษาที่มีตออาจารยพบวานักศึกษาคณะเทคนิคการแพทยมี
ทัศนคติเห็นดวยตออาจารยในดานการเรียนการสอน ความสามารถในการถายทอดความรู 
การตรงตอเวลา การสอดแทรกจริยธรรมในชั้นเรียน ความสามารถในการใหคําแนะนําของ
อาจารยที่ปรึกษา การดูแลเอาใจใสเมื่ออยูในหองปฏิบัติการ การแกปญหาใหนักศึกษาเมื่อ
นักศึกษามีปญหา สวนในดานบรรยากาศในหองเรียนเหมาะแกการเรียนการสอนนั้น 
นักศึกษามีทัศนคติอยูในระดับไมแนใจ        ( X + SD = 3.320 + 0.807) และทัศนคติตอ
ความทันสมัยของสื่อที่ใชในการเรียนการสอนนั้นก็อยูในระดับไมแนใจเชนเดียวกัน  ( X + SD 
= 3.525 + 0.626) แตโดยสวนรวมนักศึกษามีทัศนคติที่ดีตออาจารยในระดับเห็นดวย (X + 
SD = 4.180 + 0.656) และมีคาเฉลี่ยทั้งหมด (+ SD) = 3.989             (+ 0.086)  ซึ่งอยูใน
ระดับเห็นดวย (ตารางที่ 1) 
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 ทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอเจาหนาที่หองธุรการพบวานักศึกษาคณะเทคนิค
การแพทยมี      ทัศนคติที่เห็นดวยตอเจาหนาที่หองธุรการในดานการแบงหนาที่ที่เหมาะสม 
การมีอัธยาศัยดีในการใหบริการ ความสะดวกรวดเร็วและความสามารถในการใหคําแนะนํา
แกนักศึกษา สวนทัศนคติตอความเพียงพอของเจาหนาที่หองธุรการในการใหบริการนั้นอยูใน
ระดับไมแนใจ  (X + SD = 3.525 + 0.701) แตโดยภาพรวมแลวนักศึกษามีทัศนคติที่ดีตอ
เจาหนาที่ธุรการในระดับเห็นดวย     (X +SD = 3.935 + 0.688) และมีคาเฉลี่ยทั้งหมด ( + 
SD) = 3.814 ( + 0.022) ซึ่งอยูในระดับเห็นดวย (ตารางที่ 2) 
 ทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอเจาหนาที่หองปฏิบัติการพบวานักศึกษาคณะเทคนิค
การแพทยมีทัศนคติที่เห็นดวยตอเจาหนาที่หองปฏิบัติการในดานมีอุปกรณปองกันการเกิด
อุบัติเหตุเมื่อไปใชบริการ มีการจัดแบงหนาที่อยางเหมาะสม มีการจัดเตรียมอุปกรณในการ
ปฏิบัติการไดอยางถูกตอง ความมีอัธยาศัยดี ความรอบคอบในการใชอุปกรณ เครื่องมือ 
สารเคมี ฯลฯ และการใหบริการที่สะดวกรวดเร็ว สวนทัศนคติตอเจาหนาที่หองปฏิบัติการใน
ดานความเปนระเบียบในหองปฏิบัติการอยูในระดับไมแนใจ (X + SD = 3.260+0.810) สวน
ทัศนคติในดานอุปกรณตาง ๆ ในหองปฏิบัติการมีเพียงพอตอการเรียนการสอนอยูในระดับที่
ไมเห็นดวย (X + SD = 2.040 + 0.648) แตโดยภาพรวมแลวนักศึกษามีทัศนคติที่ดีตอ
เจาหนาที่หองปฏิบัติการในระดับเห็นดวย (X + SD = 4.200 + 0.634) และมีคาเฉลี่ยทั้งหมด 
(+ SD) = 3.731 (+ 0.068) ซึ่งอยูในระดับเห็นดวย (ตารางที่ 3) 
 
3. ปญหาและอุปสรรคในการเรียนและขอเสนอแนะ 
   สําหรับแบบสอบถามปลายเปดที่ใหนักศึกษาไดเขยีนปญหาและอุปสรรคในการ
เรียนและขอเสนอแนะที่ตองการใหปรับปรุงสรุปไดในตารางที่ 4 
 
วิจารณ 
   เวลาที่ใชในการศึกษาครั้งนี้อาจจะสั้นเกินไปเพราะทําในชวงเดือนตุลาคม 2544 ถึง 
มกราคม 2545 ซ่ึงอยูในภาคการศึกษาที่ 2/2544-2545 ในการศึกษาครั้งนี้นักศึกษาชั้นปที่ 1 
ซ่ึงมีถึงรอยละ 35.5 ยังไมไดขึ้นมาเรียนวิชาที่คณะเทคนิคการแพทยทําการสอนเลย ดังนั้น
ทัศนคติของ   นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามอาจไมตรงกับลักษณะของอาจารยและ
หองปฏิบัติการของคณะที่แทจริง แตขอมูลที่ไดนี้ก็สามารถใชดูภาพรวมในการจัดการเรียนการ
สอนในสภาวะปจจุบันได นอกจากนี้ชวงเวลาที่มีการแจกแบบสอบถามเปนชวงเวลาที่กําลังมี
การสอบกลางภาค นักศึกษาอาจมีความเครียดในการสอบและไมอยากตอบแบบสอบถามและ
อาจทําใหเกิดทัศนคติในทางลบได 
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   นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 70.5) อายุของผูตอบ
แบบสอบถามที่มีจํานวนมากที่สุดคือ 19-20 ป (รอยละ 47) สวนใหญศึกษาอยูในชั้นปที ่ 1 
(รอยละ 35.5) และมีเกรดเฉลี่ยสะสมอยูในชวง 2.00-2.50 (รอยละ 42) โดยภาพรวมนักศึกษา
มีทัศนคติที่ดีตออาจารย เจาหนาที่หองธรุการ และเจาหนาทีห่องปฏิบัติการในคณะเทคนิค
การแพทยอยูในระดับเห็นดวย 
   ทัศนคติของนักศึกษาที่มีตออาจารยในระดับไมแนใจในดานบรรยากาศในหองเรียน
เหมาะแกการเรียนการสอนและสื่อที่ใชในการเรียนการสอนมีความทันสมัยนั้น จากการสํารวจ
ขอมูลพบวาทัศนคติในขอนี้มีอิทธิพลจากชั้นปการศึกษา (ทดสอบโดยใชคาไคสแควที่ระดับ
นัยสําคัญ p < 0.05) และพบวานักศึกษาชั้นปที่ 2 แสดงทัศนคติในระดับเห็นดวยมจีาํนวนนอย
ที่สุด นักศึกษาชั้นปที่ 2 ไดเรียนวิชาที่คณะฯ ทําการสอนในชวงเวลาที่มีการสอบถามเพียง 3 
รายวิชา ไดแก วิชาพื้นฐานทางเทคนิคการแพทย วิชาพันธุศาสตร และวิชาจุลชีววิทยาเบื้องตน
และมีการใชหองปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาเปนสวนใหญ นักศึกษาในชั้นปนี้มีจํานวนมากเกิน
ปริมาณที่คาดคะเนไว ทําใหสัดสวนอาจารยตอนักศึกษาไมเหมาะสม ซ่ึงแตกตางกับชั้นปอ่ืน ๆ 
โดยช้ันปที่ 1 จะมีการแบงเปน section ประมาณ 30-50 คน/หอง (เรียนที่คณะวิทยาศาสตร) 
ช้ันปที่ 2 มีจํานวนประมาณ 70 คนโดยไมมีการแบงเปน section ในขณะที่นักศึกษาชั้นปที่ 3 
และชั้นปที่ 4 จะมีนักศึกษาจํานวนประมาณ 45 คน/ช้ันปเทานั้น รายวิชาที่นักศึกษาชั้นปที่ 2 
เรียนนั้นมีเนื้อหาคอนขางมาก เวลาที่ใชในการสอนมีจํากัด จึงทําใหบรรยากาศคอนขางเครียด 
เปนเหตุใหนักศึกษาบางกลุมคุยกันทั้งในหองเรียนและในหองปฏิบัติการ และทําใหนักศึกษา
บางคนเสียสมาธิในการเรียน สําหรับในเรื่องของสื่อที่ใชในการเรียนการสอนนั้น พบวาเครื่อง
ฉาย LCD projector มีจํานวนไมเพียงพอ อาจารยไมสามารถใชส่ือที่ทันสมัยในการสอนได
ตามความตองการ นอกจากนี้นักศึกษายังมีความตองการใหอาจารยรวบรวมเอกสาร
ประกอบการสอนเปนรูปเลมเพื่อความสะดวกในการเรียนและการเก็บ ซ่ึงในปจจุบันอาจารย
จะแจกเปน sheet และใหไปถายสําเนาเองซึ่งเปนการไมสะดวกและเสียเวลา 
   ทัศนคติระดับไมแนใจตอเจาหนาที่หองธุรการในเรื่องความเพียงพอของเจาหนาทีต่อ
การใหบริการ อาจเปนเพราะนักศึกษาไมเขาใจระเบียบการใหบริการตาง ๆ ภายในคณะฯ เชน 
การขอใชหองปฏิบัติการเพื่อทําปฏิบัติการนอกเวลา การใชเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อสืบคนขอมูล 
วิธีการใช intranet และ internet  การยื่นเรื่องคํารองตาง ๆ เปนตน จากการทดสอบสมมติฐาน
โดยใชคาไคสแควพบวาความไมเพียงพอของเจาหนาที่ธุรการมีอิทธิพลจากอายุ (p < 0.05) 
นักศึกษาอายุ 21-22 ป และอายุมากกวา 22 ป จะมีทัศนคติเห็นดวยตอขอนี้มีจํานวนนอยกวา
กลุมอื่น ๆ อาจเปนเพราะนักศึกษาในกลุมนี้จะมีการทํางานที่ตองสืบคนขอมูลดวยเครื่อง
คอมพิวเตอรบอย ๆ ในวิชาโครงการพิเศษและวิชาวารสารสโมสร อาจตองมีการขอใช
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หองปฏิบัติการเพื่อทํางานนอกเวลาในการทําวิจัย มีการติดตอเพื่อทําคํารองตาง ๆ เชน การจบ
การศึกษา การสอบใบประกอบโรคศิลปะ การไมเขาใจโครงสรางการบริหารงานของเจาหนาที่
จึงอาจทําใหเสียเวลาเมื่อมาติดตอ จึงไมแนใจวามีเจาหนาที่เพียงพอตอการใหบริการหรือไม 
ดังนั้นทางคณะ ฯ จึงควรมีการแจงเกี่ยวกับการติดตอเหลานี้ใหกับนักศึกษาทราบอยางทั่วถึง 
   ทัศนคติระดับไมแนใจตอเจาหนาที่หองปฏิบัติการในเรื่องความเปนระเบียบของ
หองปฏิบัติการ และมีทัศนคติระดับไมเห็นดวยในเร่ืองความเพียงพอของอุปกรณตอการเรียน
ปฏิบัติการนั้น พบวาอิทธิพลที่มีผลตอทัศนคติดังกลาวคือช้ันปการศึกษา จากการสํารวจขอมูล
พบวานักศึกษาชั้นปที่ 2 มีทัศนคติที่เห็นดวยในเรื่องดังกลาวมีจํานวนนอยที่สุด จากการ
สอบถามหัวหนาหองปฏิบัติการและเจาหนาที่หองปฏิบัติการ พบวามีนักศึกษาหลายชั้นปมาใช
หองปฏิบัติการพรอม ๆ กัน เนื่องจากมีการอบเครื่องแกวใหแหง การตรวจดูลักษณะทางชีวเคมี
ของเชื้อจุลินทรียที่เล้ียงไว และมีการเรียนการสอนในหองนั้น นักศึกษาและอาจารยที่มาใช
อุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ แลวลืมเก็บและการใชน้ําในการยอมสีและในการทําปฏิบัติการไม
ระมัดระวังทําใหเกิดการเปอนเปอะเลอะเทอะ สวนทัศนคติในเรื่องความเพียงพอของอุปกรณ
นั้นอาจเปนเพราะนักศึกษาในชั้นปนี้มีจํานวนมากดังกลาวขางตน จึงทําใหอุปกรณหลายอยาง
ซ่ึงมีจํานวนจํากัดไมเพียงพอกับการใชงาน ไดแก กลองจุลทรรศนซ่ึงปกติแลวนักศึกษาชั้นปที่ 
3 และปที่ 4 จะมีอุปกรณนี้ใชประจําตัวทุกคนและเครื่องมือดังกลาวก็มีราคาแพงมาก 
 
สรุป 

 
   จากที่กลาวมาทั้งหมดจะเหน็ไดวา นกัศึกษาทีพ่บปญหาและอุปสรรคในการเรียน
และการใหบริการของเจาหนาที่นั้นเปนนกัศึกษาชัน้ปที ่ 2 มากที่สุด ซ่ึงขอมูลนี้จะเปน
ประโยชนตอการปรับปรุงการเรียนการสอนของคณะเทคนิคการแพทยใหดีขึ้นตอไป โดย
อาจจะตองมกีารแบงนักศึกษาออกเปน section ซ่ึงจะทําใหสัดสวนอาจารย/นักศึกษา
เหมาะสมขึ้น แตอาจารยก็ตองทํางานหนกัมากขึ้นเชนกนั และจะชวยลดปญหาในเรือ่งอุปกรณ
ไมเพียงพอตอการเรียนดวย การรวบรวม sheet ที่อาจารยแตละทานสอนใหเปนรูปเลมนั้นเปน
ขอเสนอแนะที่ดี เพื่อนักศกึษาจะไดมีความสะดวกและเปนแนวทางในการพัฒนาตาํราใหดีขึ้น
ในอนาคต การเพิ่มสื่อการสอนที่ทันสมัยเชน เครื่องฉายLCD projector ใหมีจํานวนเพยีงพอ
สําหรับการสอนในแตละวชิานั้นคงจะทําไดยากและขึ้นอยูกับนโยบายของมหาวิทยาลัย แต
อยางไรก็ตามทางคณะก็มกีารพัฒนาสื่อการสอนไวสําหรับชวยสอนนกัศึกษาในหลายดาน 
ไดแก การจัดทํา Computer assistant instructor (CAI) และ Online course ในบางวิชาซึ่ง
นักศึกษาจะไดเรียนในชั้นปที่ 3 และปที่ 4 
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   การแสดงทัศนคติในระดับไมแนใจของนกัศึกษาที่มีตอความเพยีงพอของเจาหนาที่
หองธุรการและความเปนระเบียบเรียบรอยของหองปฏิบัติการ เปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นภาพที่
นักศึกษามีตอคณะฯ ไดเปนอยางด ี และเปนขอมูลทีท่างคณะฯ ควรจะนําไปปรบัปรุงตอไป 
อยางไรก็ตาม ทัศนคติของนักศึกษาตออาจารยและเจาหนาที่โดยภาพรวมแลวอยูในระดับที่
เห็นดวยจึงนับวาการดําเนินงานของคณะฯ อยูในดับทีด่ีแตควรจะมีการปรับปรุงในบางสวน
เพื่อใหอยูในระดับที่ดีมากตอไป 
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ตารางที่  1  ทัศนคติของนักศึกษาตออาจารย 
 

ความคิดเห็น 

ขอความ คาเฉลี่ย 
(X) 

คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 

1.  อาจารยในคณะทุกคนมีความรูความสามารถในการถายทอด 
     ความรู 

4.275 0.575 เห็นดวย 

2.  เนื้อหาในการเรียนการสอนมีความทันสมัยไมจําเจ 4.065 0.594 เห็นดวย 
3.  อาจารยทุกทานมีการเตรียมการสอนกอนเสมอ 4.145 0.621 เห็นดวย 
4.  สื่อที่ใชในการเรียนการสอนมีความทันสมัย 3.525 0.626 ไมแนใจ 
5.  อาจารยเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการเรียนในชั้น 
     เรียน 

4.150 0.855 เห็นดวย 

6.  อาจารยมีการสนับสนุนใหนักศึกษาคนควาดวยตนเอง 4.080 0.621 เห็นดวย 
7. อาจารยมีความตรงตอเวลา 4.085 0.632 เห็นดวย 
8. อาจารยมีความสามารถในการจูงใจในการเรียน และมีการสอด 
    แทรกจริยธรรมในการสอน 

3.860 0.783 เห็นดวย 

9.  ทานคิดวาบรรยากาศในหองเรียนเหมาะแกการเรียน การสอน 3.320 0.807 ไมแนใจ 
10.  อาจารยที่ปรึกษาสามารถใหคําแนะนําแกทานไดในเรื่องการ  
       เรียนการสอน 

3.965 0.746 เห็นดวย 

11.  เมื่อมีปญหาและอุปสรรคใด ๆ เกิดขึ้น อาจารยในคณะ 
        สามารถชวยทานได 

4.000 0.737 เห็นดวย 

12. อาจารยแตละทานมีความสามารถเฉพาะดานสามารถที่จะตอบ   
      คําถามทานไดอยางถูกตอง 

4.150 0.663 เห็นดวย 

13. อาจารยใหความดูแลเอาใจใสทานเมื่ออยูในหองปฏิบัติการเปน 
      อยางดี 

4.065 0.673 เห็นดวย 

14. โดยภาพรวมทานมีทัศนคติที่ดีตออาจารยในคณะเทคนิคการ 
      แพทย 

4.180 0.656 เห็นดวย 

เฉล่ีย 3.989 0.086 เห็นดวย 
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ตารางที่  2  ทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอเจาหนาท่ีหองธุรการ 
 

ความคิดเห็น 

ขอความ คาเฉลี่ย 
(X) 

คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 

1.  ทานคิดวาเจาหนาที่หองธุรการมีการแบงหนาที่ที่เหมาะสม 3.935 0.695 เห็นดวย 
2. ทานคิดวาเจาหนาที่หองธุรการมีอัธยาศัยดี 3.985 0.733 เห็นดวย 
3.  ทานคิดวาเจาหนาที่หองธุรการเพียงพอตอการใหบริการ 3.525 0.701 ไมแนใจ 
4.  การใหบริการของเจาหนาที่ธุรการมีความสะดวกรวดเร็ว 3.785 0.743 เห็นดวย 
5. ทานคิดวาเจาหนาที่ธุรการสามารถใหคําแนะนําตาง ๆ ได 3.720 0.703 เห็นดวย 
6.  โดยภาพรวมทานมีทัศนคติที่ดีตอเจาหนาที่ธุรการ 3.935 0.688 เห็นดวย 

เฉล่ีย 3.814 0.022 เห็นดวย 
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ตารางที่  3  ทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอเจาหนาท่ีหองปฏิบัติการ 
 

ความคิดเห็น 

ขอความ คาเฉลี่ย 
(X) 

คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 

1.  ทานคิดวาหองปฏิบัติการมีความเปนระเบียบเรียบรอย 3.260 0.810 ไมแนใจ 
2.  มีอุปกรณปองกันการเกิดอุบัติเหตุเมื่อทานไปใชบริการ 3.960 0.633 เห็นดวย 
3.  หองปฏิบัติการมีการจัดแบงหนาที่ที่เหมาะสม 4.035 0.668 เห็นดวย 
4.  หองปฏิบัติการมีอุปกรณตาง ๆ  เพียงพอในการเรียนการสอน 2.040 0.648 ไมเห็นดวย 
5.  เจาหนาที่หองปฏิบัติการมีความสามารถในการจัดเตรียม 
     อุปกรณในการทําปฏิบัติการ (Lab) อยางถูกตอง 

4.130 0.621 เห็นดวย 

6.  เจาหนาที่หองปฏิบัติการมีอัธยาศัยดีในการใหบริการ 4.090 0.778 เห็นดวย 
7.  เจาหนาที่หองปฏิบัติการมีความรอบคอบในการใชอุปกรณ  
      เครื่องมือ สารเคมี ฯลฯ 

4.080 0.652 เห็นดวย 

8.  การใหบริการมีความสะดวกรวดเร็ว 3.780 0.717 เห็นดวย 
9. โดยภาพรวมทานมีทัศนคติที่ดีตอเจาหนาที่หองปฏิบัติการ 4.200 0.634 เห็นดวย 

เฉล่ีย 3.731 0.068 เห็นดวย 
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ตารางที่ 4  ปญหาและอุปสรรคในการเรียนรวมท้ังขอเสนอแนะที่นักศึกษาอยากใหปรับปรุง 
 
 

1. อยากใหเจาหนาที่ธุรการเปนกันเองกับนักศึกษามาก ๆ เพื่อใหเกิดความมั่นใจเมื่อมาติดตอกับ
เจาหนาที่ธุรการ 

2. ตองการใหบรรยากาศในการเรียนมีความสงบเรียบรอย เพื่อใหเกิดสมาธิในการเรียน 
3. อยากใหนักศึกษาทุกคนมีสวนรวมในหองเรียนมากกวานี้และในการถามของอาจารยควรมีการ

กระจายคําถามใหกับนักศึกษาที่ไมคอยไดรับความใสใจจากอาจารยบาง (ควรมีความเปนกลาง
แกนักศึกษา) เพื่อปองกันทัศนคติที่ไมดีระหวางนักศึกษากับอาจารย 

4. อยากใหอาจารยมีจิตวิทยาในการสอน เชน มีมุขตลกสอดแทรกกับเนื้อหาเขาดวยกัน เวลา
เรียนจะไดไมเครียดและตองการใหอาจารยสอนชาลงกวาเดิมและอธิบายใหละเอียดในเนื้อหา 
เชน อาจารยควรมีการสอนที่ทําใหนักศึกษาเขาใจงายและดึงดูดความสนใจจากนักศึกษาไม
ควรสอนแบบบรรยายตามเอกสารประกอบการสอนทุกตัวอักษรและควรมีการเพิ่มเติมเนื้อหา
การเรียนการสอนใหเขาใจมากกวานี้เพื่อใหนักศึกษาไดเขาใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น 

5. จํานวนอาจารยตอนักศึกษาไมสมดุล (อาจารยนอย)  
6. เครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ในหองปฏิบัติการบางอยางควรมีความปลอดภัย 
7. คณะควรมีอุปกรณในการ present งานหนาชั้นมากกวาที่มีอยูเพื่อใหการเรียนการสอนมีความ

ทันสมัยมากกวาปจจุบัน 
8. อาจารยควรมีการพัฒนา EQ ของนักศึกษา ไมใช IQ อยางเดียว 
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รูปท่ี 1  จํานวนของผูตอบแบบสอบถามแยกตามอาย ุ
 
                   
  

                              
                                     รูปท่ี 2  แสดงจํานวนผูตอบแบบสอบถามแยกตามปการศึกษา 
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                    รูปท่ี 3  ระดับเกรดเฉลี่ยสะสม (C-GPA) ของผูตอบแบบสอบถาม 
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