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editorial

17 ปีแล้วที่วารสารรังสิตสารสนเทศได้ออกเผยแพร่ในแวดวงบรรณารักษ์และสารสนเทศ คณะผู้จัดทำ
ขอขอบพระคุณผู้เขียนทุกท่านที่กรุณาส่งบทความวิชาการ บทความวิจัยสำหรับตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฯ
เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการ และขอขอบพระคุณผู้อ่านทุกท่านที่ติดตามอ่านวารสารฯ
สำหรับสาระที่น่าสนใจในฉบับนี้ ได้แก่ การวัดผลท่ีตามมาจากการจดัการความรูใ้นโรงพยาบาลของรฐัใน
ประเทศไทย ความต้องการและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของอาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการประชาสมัพันธ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
การใชห้้องสมดุเพ่ือการสอนของครโูรงเรียนมธัยมศกึษาในเขตพืน้ท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการในการบริการสำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ทางคณะผู้จัดทำวารสารฯ ขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความที่เสียสละเวลาในการ
พิจารณาบทความ ทำให้คุณภาพของวารสารฯ เป็นท่ีน่าเช่ือถือและมีคุณค่า เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ  และ
ขอขอบคุณผู้เขียนทุกท่านท่ีส่งบทความทีมี่คุณค่าทางวชิาการเขา้ร่วมตีพิมพ์เผยแพร่ ทำให้วารสารฯ สำเร็จตาม
วัตถุประสงค์  หวังเป็นอย่างย่ิงว่าวารสารรงัสิตสารสนเทศ ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 1 น้ี จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน
วิชาชีพและงานวิชาการตา่งๆ ทางคณะผูจั้ดทำวารสารฯ พร้อมท่ีจะรับฟังข้อเสนอแนะจากทกุภาคสว่น เพ่ือทำให้
วารสารฯ น้ี มีการพัฒนามากยิง่ข้ึน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

                                                                                        กองบรรณาธิการ
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บทคัดย่อ

การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานภาพปจัจุบันของการจดัการความรู ้(KM) ในโรงพยาบาลของรฐั
และเพ่ือประเมินผลท่ีตามมา (Outcomes) จากการจดัการความรูใ้น 5 ด้าน คือ การพัฒนาบุคลากร  การพัฒนา
การดำเนินงาน  การพัฒนาองค์กร  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  และทุนทางปัญญา  รวมท้ังรายงานผลจากการ
ศึกษาในประเด็นดังกล่าว  กลุ่มตัวอย่างคือผู้บริหารหรือคุณเอื้อ  ผู้บริหารระดับกลางหรือคุณอำนวย และผู้
ปฏิบัติงานหรือคุณกิจ ของโรงพยาบาล ของรัฐ 20 แห่งที่ให้บริการบำบัด รักษาและดูแลผู้ป่วยที่มีการนำเอา
การจัดการความรูม้าใช้ในโรงพยาบาล  รวบรวมข้อมูลโดยการสมัภาษณ์คุณเอ้ือ 19 ท่าน  คุณอำนวย  19 ท่าน
และแจกแบบสอบถามคณุเอ้ือ คุณอำนวย และคุณกิจรวม 140  ชุด ได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมา ร้อยละ 90

โรงพยาบาลท้ัง 20 แห่งท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างน้ี  เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสขุ 17 แห่ง สังกัด
มหาวิทยาลัย 2 แห่ง  และสังกัดกระทรวงกลาโหม 1 แห่ง ซ่ึงในจำนวน 17 แห่งท่ีสังกัดกระทรวงสาธารณสขุ น้ี
เป็นโรงพยาบาลในส่วนกลาง 4 แห่ง และเป็นโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค 13 แห่ง ซ่ึงประกอบด้วยโรงพยาบาลศูนย์/
ท่ัวไป จำนวน 5 แห่ง  และโรงพยาบาลชมุชน มากทีสุ่ด คือ 8  แห่ง

จากการสมัภาษณ์ พบว่า คุณเอ้ือ ส่วนใหญ่ เป็นแพทย์ และ เป็น เพศหญิง มากกวา่เพศชาย  โดยมีอายุ
36 - 45 ปี มากทีสุ่ด และสำเร็จการศกึษาปริญญาโทมากทีสุ่ด  มีระยะเวลาการปฏบัิติงาน

ส่วนใหญ่ 16-20 ปี  แต่ส่วนใหญ่เข้ามารับผิดชอบงานดา้น KM  3  ปี  ในขณะท่ีคุณอำนวย เป็นพยาบาล
มากกว่าแพทย์ และเป็นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย โดยมีอายุระหว่าง 36-40 ปีมากท่ีสุด   และสำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทมากท่ีสุดเช่นเดียวกัน   ส่วนใหญ่ มีระยะเวลาการปฏิบัติงานมากกว่า 21 ปี  และทำงานด้าน KM มาแล้ว
เป็นเวลา 3 ปี เช่นเดียวกัน  ส่วนคุณกิจ พบว่า เป็น พยาบาลมากกวา่ตำแหน่งอ่ืนๆ และเป็นเพศหญิงถึงร้อยละ
90  มีอายุระหว่าง 41-45 ปีมากท่ีสุด  ส่วนใหญ่สำเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี และปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมา
มากกวา่ 21 ปี  โดยมีระยะเวลาในการปฏบัิติงานด้าน KM  2 ปี

จุดเร่ิมต้นท่ีนำ KM มาใช้ พบว่า โรงพยาบาล 12 แห่ง (ร้อยละ 60) ท่ีอยู่ในเขตภาคเหนอืตอนล่าง ท้ัง
โรงพยาบาลศนูย์/ทัว่ไป และโรงพยาบาลชมุชน  เร่ิมรู้จัก KM โดยการชกัชวนของมหาวทิยาลยันเรศวร (มน.)
ในโครงการเครอืข่ายการจัดการความรูใ้นโรงพยาบาลภาคเหนอืตอนล่าง ซ่ึงเร่ิมเม่ือปี 2547 ในขณะท่ีโรงพยาบาล

ดร.นงเยาว์  เปรมกมลเนตร**
นิตยา  บุญปริตร***
ชินวุฒิ  วิจักษณ์ประเสริฐ****

การวัดผลที่ตามมาจากการจัดการความรู้ในโรงพยาบาลของรัฐในประเทศไทย*

Measurement of Knowledge Management Performance Outcomes in
Public Hospitals in Thailand
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แห่งอ่ืนๆ  นำเอาแนวคิดด้านการจดัการความรู ้มาใช้ เพราะเป็นนโยบายของกรมตน้สังกัดและ/หรือเป็นนโยบาย
ของหน่วยงานซึง่ไดน้ำ KM มาใชใ้นช่วงเวลาใกลเ้คยีงกนั หลังจากนัน้กจิกรรม KM มีพัฒนาการอยา่งตอ่เน่ือง
เช่นในปีงบประมาณ 2548 กิจกรรม KM ในโรงพยาบาลทกุแห่งเป็นกิจกรรมการสรา้งความรู ้ความเข้าใจในเร่ือง
KM รวมทั้งสร้างเวทีให้ผู้ปฏิบัติงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของโรงพยาบาล
ในปีงบประมาณ 2549 กิจกรรมส่วนใหญ่ เป็นกิจกรรมท่ีดำเนินการต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ 2548 มีการขยายผล
ในวงกว้าง  มีแผน KM และมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ KM ในโรงพยาบาลบางแห่ง ในปีงบประมาณ 2550 กิจกรรม
KM เร่ิมชัดเจนมากขึน้ โดยมีการนำ KM มาแทรกกบัการทำงานประจำ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ท่ีทุกโรงพยาบาลได้สนับสนุนให้มีการดำเนินการ ท้ังกับเพ่ือนร่วมงาน  คนไข้และญาติ  รวมท้ังได้บูรณาการ
KM กับกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้รับบริการกลุม่ต่างๆ อีกด้วย

เม่ือวิเคราะห์กิจกรรม/โครงการเพือ่การพัฒนา 5 ด้าน คือ การพัฒนาบุคลากร   การพัฒนาการดำเนนิงาน
การพัฒนาองค์กร    ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  และทุนทางปัญญา ในรอบปีงบประมาณ 2548-2550  พบว่า
โรงพยาบาลได้จัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาในด้านเหล่าน้ีอย่างหลากหลาย  และมีการบูรณาการเคร่ืองมือ KM อย่าง
กว้างขวาง เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การเล่าเรื่อง  สุนทรียสนทนา  After Action Review การจดบันทึก
ตลอดจนการรวมตัวกันเป็นชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)  ซึ่งทุกโรงพยาบาลมีกิจกรรมในลักษณะนี้อย่างสม่ำเสมอ
และเนียนไปกับการทำงานประจำ

สำหรับสถานภาพการจัดการความรู้ในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2551) พบว่าโรงพยาบาลเกือบท้ังหมด
(ร้อยละ 90)  คือ 18 แห่ง จาก 20 แห่ง เห็นความสำคญัของ KM และประยุกต์ใช้ KM แบบเนียนไปกับเน้ืองาน
ท้ังในระหว่างเพ่ือนร่วมงาน คนไข้และญาติ ตลอดจนใช้กับชุมชนในกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  อย่างไรก็ดี การให้
ความสำคญักับกระบวนการ KM และการใช้คำว่า "การจัดการความรู"้ หรือ "KM" น้ัน อยู่ในระดับท่ีแตกต่างกัน
น่ันคือ  บางโรงพยาบาล ให้ความสำคญักับกระบวนการ KM เป็นอย่างมาก และถือว่า KM เป็นเคร่ืองมือพัฒนา
คุณภาพเคร่ืองมือหน่ึง  โดยมีโรงพยาบาล 10  แห่ง ท่ีมีนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับ KM โดยตรง  ซ่ึงบางแห่งได้กำหนดไว้
ในแผนยุทธศาสตร์  บางแห่งกำหนดไว้เป็นยุทธศาสตร์หน่ึงภายใต้การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ส่วนโรงพยาบาล
อ่ืนๆ อีก 8 แห่งน้ัน ยังไม่มีการกำหนดนโยบายทีเ่ก่ียวข้องกับ KM โดยตรง แต่ระบุว่า การจัดการความรู ้ เป็น
ส่วนหนึ่งของระบบคุณภาพที่โรงพยาบาลแต่ละแห่ง ใช้อยู่แล้ว เช่น HA และ CQI เป็นต้น อย่างไรก็ตาม มี
โรงพยาบาล 2 แห่งที่ระบุว่าไม่ได้นำแนวคิดของ KM มาประยุกต์ใช้ โดยโรงพยาบาลแห่งหนึ่งมีเหตุผลคือ
ไม่ต้องการให้ผู้ปฏิบัติงานสับสนเรื่องเครื่องมือ เพราะโรงพยาบาลแห่งนั้นอยู่ในช่วงดำเนินการขอคำรับรองการ
พัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA)  ส่วนอีกแห่งหน่ึงเพราะเห็นว่า KM เทอะทะ  และไม่เหมาะสมในทาง
ปฏิบัติ

ในด้านวิธีการถ่ายทอดนโยบายจากผูบ้ริหาร สู่ ผู้ประสานงานหรอืคุณอำนวย  พบว่าโรงพยาบาล 18 แห่ง
ใช้วิธีการประชุมแบบเป็นทางการ มากกว่าแบบไม่เป็นทางการ เช่นเดียวกับวิธีการถ่ายทอดนโยบายจาก
คุณอำนวย สู่คุณกิจ ซ่ึงพบว่าส่วนใหญ่ใช้การประชุมอย่างเป็นทางการเชน่เดียวกัน

ปัจจัยแห่งความสำเรจ็ในการดำเนนิการ KM ในโรงพยาบาลประกอบดว้ยผู้นำท่ีมีวิสัยทัศน์และเห็นความ
สำคัญของการจัดการความรู้  ผู้ปฏิบัติงานท่ีทราบประโยชน์ของการจัดการความรู้ มีความมุ่งม่ัน  มีความสัมพันธ์ท่ีดี
ต่อกัน  และกระบวนการทีท่ำให้ KM เป็นส่วนหน่ึงของงานประจำ และสร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือ
อำนวยต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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วิธีปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ในโรงพยาบาลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีหลายประการ กล่าวคือ มีการ
บูรณาการเคร่ืองมือคุณภาพหลายๆเคร่ืองมือ รวมท้ัง KM เข้าด้วยกัน  มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนางานประจำ
ให้เป็นงานวิจัย  มีศูนย์ประสานงานในการช่วยเหลือชุมชน  ใช้ KM อย่างเนียนไปกับเน้ืองานประจำ มีการรวมตัวกัน
เป็นเครือข่าย และมีทีมงาน KM ท่ีมีความเข้มแข็ง

จากการประเมนิผลของกลุ่มผู้บริหาร คือ คุณเอ้ือ  และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานคอืคุณกิจ เก่ียวกับผลท่ีตามมา
หรือ Outcomes จากการจดัการความรูใ้นโรงพยาบาล 5 ด้าน คือ การพฒันาบุคลากร (5 เกณฑ์) การพฒันา
การดำเนนิงาน (9 เกณฑ์) การพัฒนาองค์กร (3 เกณฑ์) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (3 เกณฑ์)   และทุนทาง
ปัญญา (1 เกณฑ์)  พบว่า  ความคดิเห็นในภาพรวมของผูบ้ริหารกับผู้ปฏิบัติงาน ในเร่ือง Outcomes ท่ีเกิดจาก
การจัดการความรู ้ไม่แตกต่างกัน น่ันคือพบว่า การจัดการความรูส่้งผลต่อการพัฒนาบุคลากรในเกณฑร์ะดับมาก
ส่วนด้านอ่ืนๆ อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง

หากพิจารณาเกณฑร์ายข้อท้ัง  21 รายการ ของ Outcomes ท้ัง 5 ด้าน  ผู้บริหารเห็นว่า KM ส่งผลให้มี
การเพ่ิมข้ึนของนวัตกรรมและความคดิสร้างสรรคเ์ป็นอันดับหน่ึง แต่ผู้ปฏิบัติงาน เห็นว่า KM ทำให้มีการปรับปรุง
กระบวนการทำงานภายในหนว่ยงาน เป็นอันดับหน่ึง อย่างไรก็ตาม เกณฑ์ท้ังสองเกณฑน้ี์ เป็นเกณฑ์ในด้านการ
พัฒนาการดำเนินงานเช่นเดียวกัน

ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการความรูใ้นโรงพยาบาลทีมี่ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับความรู้
ความเข้าใจและการเห็นความสำคัญของ KM ของผู้ปฏิบัติงาน ส่วนประเด็นท่ีเป็นปัญหาน้อยท่ีสุด คือ ความชัดเจน
ของวิสัยทัศน์หน่วยงาน

Abstract

This research aimed to examine current status of knowledge management (KM) implementation
in 20 public hospitals and evaluate the performance outcomes from such the implementation in five
dimensions namely, employee development, performance development, organizational development,
customer satisfaction, and intellectual capital.

Data was collected via interviewing with 19 CKO, 19 Facilitators and distributed different kinds of
questionnaires to the CKO, the Facilitators and 100 Practitioners of selected 20 public hospitals which
have been employed KM into their work.  90% of the questionnaires were returned. Of the 20 hospitals,
two belong to universities, one is under Ministry of Defense and 17 are under Ministry of Public Health.
Of the 17 hospitals, 5 are general hospital and 8 are community hospitals. As for the interviewed sample
group, most of the CKO were female doctors who were 36-45 years old, held master degree, had been
working in the hospitals for 16-20 years, but the majority had been working in this KM position for 3 years.
Whereas the Facilitators were more female nurses than doctors, 36-40 years old, held master degree,
had been working in these hospitals more than 21 years but work in this KM position for 3 years. The



รังสิตสารสนเทศ ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 1  มกราคม - มิถุนายน 25548 •••

Practitioners, on the other hand, were more female nurses than other positions, 41-45 years old, mainly
held bachelor degree, had been working in the hospitals for more than 21 years, but had been working in
this KM position for 2 years.

As for the starting point of implementing KM, most hospitals (60%) stated that they were informed
about KM when they were invited to join the KM Network for Hospitals in the lower North, sponsored and
organized by the Knowledge Management Institute (KMI) and Narasuen University, respectively, in 2004.
The rest stated that they had to apply KM into their work because it is the policy of their parent organiza-
tions. Since the starting, they had organized KM-related activities year by year, for example in the fiscal
year 2005, the activities focused on creating understanding about KM concept, process, tools and also
created spaces for knowledge sharing. In the fiscal year 2006, the KM projects expanded their scope to
cover more activities, formulated KM plans, and appointed KM committees. In the fiscal year 2007, the
KM activities became more vivid and concrete and were integrated with the daily routine jobs.

When considering the projects/activities related to the 5 dimensions, which are employee devel-
opment, performance development, organizational development, customer satisfaction, and intellectual
capital, it was found that each dimension had a number of various projects and most of them integrated
the KM tools into those activities, such as storytelling, dialogue, AAR, note taking and CoP.

With respect to current status of implementing KM (as of July 2008), the result revealed that  90
% of the examined hospitals valued KM and integrated KM into their daily routine jobs.  However, KM had
been treated differently in terms of the process and the term used. Some hospitals treated KM as a very
important quality tools which 10 of them even formulated KM plans. Whereas the other 8 hospitals also
valued the importance of KM, but had not had the KM plans as such, but claimed that KM had been
among the quality tools the hospitals were employing.  There were 2 hospitals, however, stated that they
did not apply KM into their work for the reason of avoiding the confusing about quality tools among their
practitioners and one stated that because KM process was not practical to implement.

As for the communication channel used between the CKO to the Facilitator and to the Practitio-
ners, it was found that they used the same channel, the formal meeting.  When examined the key
success factors in implementing KM into the hospital work, the results revealed that there were visioned
leaders, committed practitioners and good processes.  Regarding the good practice in implementing KM,
there were various practices, including the integration of different quality tools in addition to KM, the
Routine to Research approach, the creation of coordinating unit to work closely with communities, the
integration of KM process into the routines jobs, the formation of KM-related health network, and high
committed KM team.

With regard to the performance outcome evaluation between the CKO and the Practitioners, the
results revealed that, both of them thought that KM contributed to the employee development in the
higher rate whereas the other four were in the moderate rate.  However when considering the criteria
used in each evaluated dimensions, the result differed between the two groups. The CKO thought that
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KM contributed to the increasing of innovation and creativity the most, whereas the Practitioners thought
that KM contributed to having new or better ways of working the most. As for problems in implementing
KM, it was found that the practitioner-related problems were the main ones whereas the crystal of the
organization policy towards KM was the least.

ความสำคญัและทีม่าของปญัหา

ในปัจจุบันน้ีสังคมโลกมกีารปรับเปล่ียนตลอดเวลา  เน่ืองจากพัฒนาการทางวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลยี
กระแสโลกาภวัิตน์  และการเปน็สังคมเศรษฐกจิฐานความรู ้ ซ่ึงส่งผลให้ทุกองค์กรต้องพัฒนาและปรับตัวเองให้มี
พลวัตเพ่ือให้สามารถแขง่ขันได้  จากการทีอ่งค์กรมีพนักงานตำแหนง่ต่างๆ มาปฏิบัติงานร่วมกัน  ทำให้เกิดการ
สร้างองค์ความรู้  และวิธีการปฏิบัติงานท่ีดี  เพ่ือพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดย้ังและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
ให้กับองค์กรอย่างต่อเน่ือง  องค์ความรู้และวิธีปฏิบัติงานขององค์กรน้ีคือ ทุนทางปัญญาขององค์กร  ซ่ึงจำเป็นต้องมี
การบริหารจัดการอยา่งเป็นระบบ  มิเช่นน้ันจะทำให้องค์กรกลายเปน็องค์กรท่ีขาดความเขม้แข็ง  และไม่สามารถ
ก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนได้  จนส่งผลต่อประสิทธิภาพขององคก์ร  เพ่ือหลีกเล่ียงส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี  จึงต้องนำการ
จัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) มาประยุกต์ใช้  เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร
จนเกิดการเพิ่มพูนของทุนทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง ทำให้องค์กรเกิดความเข้มแข็งและสามารถบรรลุตามวัตถุ-
ระสงค์ ท่ี กำหนด ไว้ได้ (วิจารณ์ พานิช, 2548; บดินทร์ วิจารณ์, 2547)  นอกจากน้ีการจัดการความรูเ้ป็นเคร่ืองมือ
หน่ึงท่ีช่วยส่งเสริม ให้บุคลากรมีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  ทำให้มีการพัฒนางาน  พัฒนาองค์กร  ให้มีความสามารถ
ในการแขง่ขนัทีย่ั่งยนืตอ่ไป

ประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความรู้ ในฐานะเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนางาน
พัฒนาคน และพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพดีข้ึน ดังน้ันรัฐบาลไทยจึงได้ออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ในมาตรา 11 กำหนดไว้ว่า "ส่วนราชการมีหน้าท่ีพัฒนาความรู้ใน
ส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถ
ประมวลผลความรูใ้นด้านต่างๆ  เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการไดอ้ย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกบั
สถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์  และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู ้ร่วมกัน" (สำนักงาน กพร., 2548)
จากพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ส่งผลให้ส่วนราชการในทุกกระทรวง ทบวง กรม รวมทั้งหน่วยงานทางด้าน
สาธารณสุข เช่น โรงพยาบาล เป็นต้น  มีการนำเอาแนวคิดทางด้านการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินงานตัง้แต่ปี พ.ศ. 2546  ซ่ึงหมายความวา่ หน่วยงานเหลา่น้ันได้มีการจดัสรรทนุ  เวลา  สถานที ่และ
ทรัพยากรหอ่ืนๆ มาส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนนิการจัดการความรู ้  ผู้บริหารองค์กรต่างๆ เหล่าน้ันอาจเกิด
คำถามตามมาวา่ การจัดการความรูท่ี้ได้ลงทุนไปแล้วน้ัน  มีส่วนช่วยให้องค์กรพัฒนาได้อย่างไร และส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกต่อองค์กรในด้านต่างๆ อย่างไร  ซึ่งคำถามนี้ได้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยจากนักวิจัย
ท่ัวโลก  เพ่ือวิเคราะห์ผลท่ีตามมา (Outcomes) จากการจดัการความรู ้ในกรณีของประเทศไทย  ยังไม่ปรากฏว่า
มีการประเมินผลที่ตามมา (Outcomes) จากการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้กับโรงพยาบาลของรัฐในประเทศ
ไทยแต่อย่างใด  โครงการนีจึ้งได้ศึกษาในประเดน็ดังกล่าว  เพ่ือให้ทราบผลทีเ่กิดข้ึนจากการจดัการความรูใ้นด้าน
ต่างๆ รวมท้ังสถานภาพปจัจุบัน วิธีปฏิบัติท่ีดี ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค เพ่ือประโยชน์ในการปรบัปรุงเปล่ียน-
แปลงเพ่ือการพัฒนา  ตลอดจนการขยายผลแหง่ความสำเรจ็ต่อไป
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วตัถปุระสงคข์องการวจิยั

1. เพ่ือศึกษาสถานภาพปัจจุบันของการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ใน โรงพยาบาลของรัฐในประเทศไทย

2. เพื่อประเมินผลที่ตามมา (Outcomes) จากการจัดการความรู้ใน 5 ด้าน คือ การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาการดำเนนิงาน  การพัฒนาองค์กร  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  และทุนทางปัญญา

3. เพ่ือรายงานสถานภาพปจัจุบันเกีย่วกบัการจดัการความรู ้และรายงานผลทีต่ามมา(Outcomes) จาก
การจดัการความรูใ้นโรงพยาบาลของรฐั

ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยน้ีเป็นการศึกษาสถานภาพปัจจุบันท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการความรู้   และประเมินผลท่ีตามมา (Out-
comes) จากการจัดการความรูใ้นโรงพยาบาลของรัฐในประเทศไทยทีมี่การนำเอาการจดัการความรูไ้ปประยุกต์ใช้
ในหน่วยงาน จำนวน 20 แห่ง ใน 10 จังหวัด

ในการศึกษาสถานภาพปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ในโรงพยาบาลนั้น ได้ศึกษาทั้งในด้าน
นโยบายและกระบวนการ  ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับ จุดเริ่มต้นที่นำเอาการจัดการความรู้มาใช้
พัฒนาการของการจดัการความรูใ้นรอบปีงบประมาณ 2548-2550  การให้ความสำคญัต่อการจัดการความรูแ้ละ
นโยบายทีเ่ก่ียวข้องกับการจัดการความรู ้  วิธีการถ่ายทอดนโยบายจากผูบ้ริหารสู่ผู้ปฏิบัติ  กิจกรรม/โครงการที่
เก่ียวข้องกับการพัฒนาในด้านต่างๆ  ปัจจัยแห่งความสำเรจ็ และปัญหาและอุปสรรค

ในการประเมินผลท่ีตามมา (Outcomes) จากการจดัการความรู ้ได้ประเมิน 5 ด้าน คือ การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาการดำเนินงาน  การพัฒนาองค์กร  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  และทุนทางปัญญา  โดยในแต่ละด้าน
จะมีรายละเอียดของเกณฑ ์(Criteria) ท่ีใช้เป็นตัววัดรวมท้ังส้ิน 21 เกณฑ์

วิธีดำเนินการวิจัย

1. ศึกษาค้นคว้าจากวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2. กำหนดกลุม่ตัวอย่าง  โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
• กลุ่มตัวอย่างที่เป็นหน่วยงาน
• กลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคคลในหน่วยงาน

3. พัฒนาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยท้ัง 3 ประเภท  โดยนำแบบประเมนิผลไปทดสอบคา่ความเชือ่ม่ันของ
เคร่ืองมือ (Reliability test) โดยการหาค่าสัมประสิทธ์อัลฟ่าด้วยวิธีการของครอนบัค ได้ค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ  0.88

4. รวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างบุคคลในแต่ละหน่วยงานจำนวน 40 ท่าน เกี่ยวกับ
นโยบาย  สถานภาพการจดัการความรู ้  แจกแบบสอบถามเกีย่วกับรายละเอียดกิจกรรม/โครงการทีเ่ก่ียวข้องกับ
การพัฒนาด้านต่างๆ  พร้อมท้ังแจกแบบสอบถามทีเ่ป็นแบบประเมินผลให้กลุ่มตัวอย่างท้ัง 120 ท่าน

5. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวเิคราะห์เน้ือหา  ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
สำเร็จรูป SPSS

6. สรุปผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ
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ระเบียบวิธีวิจัย

กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการวจัิยคร้ังน้ีมี 2 ประเภท คือ
• กลุ่มตัวอย่างที่เป็นหน่วยงาน คณะวิจัยพิจารณาคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นโรงพยาบาลของรัฐที่ให้

บริการบำบดั รักษาและดแูลผู้ป่วย ท่ีมีการนำเอาการจดัการความรูม้าประยกุต์ใช้ในการทำงานของโรงพยาบาล
โดยศึกษาจากเอกสารและเว็บไซต์ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการดำเนินการจัดการความรู้ อาทิเช่น มูลนิธิสถาบัน
ส่งเสริมการจัดการความรูเ้พ่ือสังคม (สคส.) (สถาบันส่งเสริมการจัดการความรูเ้พ่ือสังคม, 2548) รวมท้ังรวบรวม
ข้อมูลจากการสอบถามบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ (วรรณา เลิศวิจิตรจรัส, 2550)
กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นหน่วยงานมี 20 แห่ง

• กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นบุคคลจำนวน 140 ท่าน  ประกอบด้วยบุคคล 3 กลุ่ม คือ
1. ผู้บริหารท่ีทำหน้าท่ีเป็น Chief Knowledge Officer (CKO) หรือคุณเอ้ือของระบบการจัดการความรู้

ในโรงพยาบาลแตล่ะแห่ง ๆ ละ 1 ท่าน  รวม 20 ท่าน
2. ผู้บริหารระดับกลางหรือผู้ท่ีทำหน้าท่ีเป็นผู้อำนวยความสะดวกหรอืคุณอำนวย (Facilitator) ใน

การจัดการความรู ้ และเช่ือมโยงระหว่างผู้ปฏิบัติ กับผู้บริหารของโรงพยาบาลแหง่ละ 1 ท่าน
รวม 20 ท่าน

3. ผู้ปฏิบัติงานในสว่นงานต่างๆของโรงพยาบาลหรอืคุณกิจ แห่งละ 5 ท่าน รวม 100 ท่าน ในการ
คัดเลือกคณุกิจในโรงพยาบาลนัน้ โรงพยาบาลแตล่ะแห่งเป็นผู้คัดเลือกตัวบุคคลเอง

ท้ังน้ีในการระบุบุคคลท้ัง 3 กลุ่มน้ี  จะอ้างอิงจากคำจำกัดความและการอธบิายหน้าท่ีของแต่ละกลุ่มท่ีเสนอ
โดย วิจารณ์  พานิช  (2548) ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี

Chief Knowledge Officer (CKO) หรือ คุณเอ้ือ  คือ ผู้บริหารระดับสูงซ่ึงเป็นผู้กำหนดความรูท่ี้เป็น
หัวใจของการปฎบัิติภารกิจในองค์กร คือ เป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ความรู้ (Knowledge vision) ให้ชัดเจน  พร้อมท้ัง
เช่ือมโยงวิสัยทัศน์ความรู้ให้เข้ากับ วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตรข์ององค์กร  เป็นผู้จัดบรรยากาศ
แนวราบและการบริหารงานแบบเอ้ืออำนาจภายในองค์กร  จัดสรรทรัพยากรสำหรับใช้ในกิจกรรมการจัดการความรู้
ดำเนินการให้การจัดการความรูฝั้งอยู่ในงานประจำ  เช่ือมโยงการจัดการความรูเ้ข้ากับกิจกรรมด้านการสร้างสรรค์
อ่ืนๆ   คอยติดตามและรับรู้ความเคลือ่นไหวของการดำเนนิการจัดการความรู ้ให้คำแนะนำ  จัดให้มีการยกยอ่ง /
ช่ืนชมในผลสำเร็จ  รวมท้ังให้รางวัลท่ีเน้นการสรา้งความภาคภมิูใจในความสำเรจ็ ร่วมแบ่งปันทักษะในการเรยีนรู้
และคอยจับประเด็นจากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผู้บริหารระดับกลาง หรือผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการความรู้ หรือ
คุณอำนวย (Facilitator)  คือ  ผู้ท่ีร่วมมือกับคุณเอ้ือ จัดให้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ความรู้ และเป็นผู้จัดกิจกรรมให้ผู้
ปฏิบัติงานได้ดูดซับความรู้จากแหล่งท่ีมีความรู้ดีเลิศ จัดพ้ืนท่ีเสมือนสำหรับการแลกเปลีย่นเรียนรู้ ส่งเสริมให้เกิด
ชุมชนแนวปฏิบัติ  ทำการเช่ือมโยงระหว่างผู้ปฏิบัติ (คุณกิจ) กับผู้บริหาร (คุณเอ้ือ) เช่ือมโยงระหว่างคุณกิจต่างกลุ่ม
ภายในองค์กร  และเช่ือมโยงระหว่างการจัดการความรูภ้ายในองค์กรกับภายนอกองคก์ร

ผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานต่างๆของโรงพยาบาล หรือ คุณกิจ คือ ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ลงมือปฏิบัติตามคำ
ชักชวนของคณุอำนวย ซ่ึงเป็นผู้ดำเนินการจัดการความรูป้ระมาณร้อยละ 90 - 95 ของกิจกรรมการจดัการความรู้
ทั้งหมด
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  มี 3 ประเภท คือ
• แบบสัมภาษณ์  ซ่ึงมี  2  ประเภทย่อย  คือ

- แบบสัมภาษณ์เพ่ือศึกษานโยบายทีเ่ก่ียวข้องกับการจัดการความรูใ้นโรงพยาบาล  สถานภาพ
การจัดการความรู ้ พัฒนาการของการจดัการความรูใ้นรอบ 3 ปีงบประมาณทีผ่่านมา ปัจจัยแห่ง
ความสำเรจ็  รวมท้ังปัญหาและอุปสรรค ซ่ึงจะรวบรวมข้อมูลโดยการสมัภาษณ์ คุณเอ้ือหน่วยงาน
ละ 1 ท่าน

- แบบสัมภาษณ์เพ่ือศึกษารายละเอยีดของกระบวนการและวธีิการ  การจัดกิจกรรมและโครงการ
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาในด้านต่างๆ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ รวมท้ังปัญหาและอุปสรรค  ซ่ึงจะ
รวบรวมข้อมูลโดยการสมัภาษณ์คุณอำนวย  หน่วยงานละ 1 ท่าน

• แบบสอบถาม เพื่อศึกษารายละเอียดกิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านต่างๆ
และปัจจัยแห่งความสำเรจ็  รวมท้ังปัญหาอุปสรรคทีป่ระสบ ซ่ึงจะสอบถามคณุอำนวย  หน่วยงานละ  1  ท่าน

• แบบสอบถามเพ่ือประเมินผลท่ีตามมา (Outcomes) จากการจดัการความรู ้  ซ่ึงประกอบด้วย เกณฑ์
ประเมิน 21 เกณฑ์ โดยแบ่งระดับการประเมินออกเป็น 5 ระดับตามมาตรวัดของลิเคอร์ท (Likert, 1932)  โดยระดับ
1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยท่ีสุด  และระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยมากทีสุ่ด  แบบสอบถามนีไ้ด้แจกแก่คุณเอ้ือ 20
ท่าน และผู้ปฏิบัติงานหรือคุณกิจ 100 ท่าน เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็น โดยแบบสอบถามนี้ได้นำไป
ทดสอบกบักลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 ตัวอย่าง  และนำมาทดสอบคา่ความเช่ือม่ัน (Reliability test) ก่อนนำไปใช้จริง

การรวบรวมข้อมูล

ในการรวบรวมขอ้มูลน้ัน คณะวิจัยได้รวบรวมข้อมูล 3 วิธี คือ
• การสัมภาษณ์เชิงลึก  ได้สัมภาษณ์คุณเอ้ือ และคุณอำนวย  จำนวน 40 ท่าน  โดยใช้คำถามปลายเปดิ

ท่ีได้ออกแบบไว้แล้วในแบบสัมภาษณ์ ท้ังสองชุด คำถามสำหรบัคุณเอ้ือจะเน้นด้านนโยบาย ส่วนคำถามของคณุ
อำนวย จะเน้นรายละเอียดของกระบวนการจดัการความรู้

• การแจกแบบสอบถามแก่คุณอำนวย แห่งละ 1 ท่าน เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของ
กิจกรรม/โครงการทีเ่ก่ียวข้องกับการพัฒนาด้านต่างๆ  รวมท้ังปัญหาและอุปสรรค

• การแจกแบบสอบถามเพือ่ประเมนิผลทีไ่ดอ้อกแบบไวแ้ลว้  ซึง่จะแจกใหก้บัคณุเอือ้ แห่งละ 1 ทา่น
และแจกแกคุ่ณกิจ แห่งละ 5 ท่าน รวมท้ังหมด  120 ท่าน  ท้ังน้ีจะทำการแจกแบบประเมนิผลท้ังด้วยตัวเอง  ทาง
ไปรษณีย์ และ/หรือ อิเล็กทรอนิกส์

การวิเคราะห์ข้อมูล

• ถอดเทปบทสมัภาษณค์ณุเอ้ือ และคณุอำนวย  แล้วนำข้อมูลเชิงคณุภาพนัน้มาวเิคราะหเ์น้ือหาตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

• วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม และแบบประเมินผลด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์สำเร็จรูป
SPSS โดยใชส้ถติิร้อยละ คา่เฉลีย่  คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน  และนำคา่เฉลีย่ทีไ่ดม้าแปลผลตามเกณฑก์ารแปล
ความหมายคา่เฉล่ียท่ีนำเสนอโดย บุญชม  ศรีสะอาด (ออนไลน์) นอกจากนียั้งได้เปรียบเทียบค่าเฉล่ียเหล่าน้ัน
โดยใช้ Nonparametric test
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วรรณกรรมทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการจดัการความรูใ้นโรงพยาบาลของรฐัในประเทศไทย

โรงพยาบาลของรัฐในประเทศไทย มีแรงผลักดันหลายประการในการพัฒนาการดำเนินงาน และการ
ประยุกต์ใช้การจัดการความรูใ้นการพัฒนางานและบุคลากร  ประการแรก คือ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ในมาตรา 11 ท่ีกำหนดให้ ส่วนราชการ ซ่ึงรวมท้ังโรงพยาบาล
ของรัฐ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ และ
สามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
เหมาะสมกับสถานการณ์ดังได้กล่าวมาแล้ว

ประการท่ีสอง ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ซ่ึงดูแลโดยสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)   สปสช.  ได้ดำเนินการสรา้งหลักประกันสุขภาพให้คนไทยสามารถเขา้รับ
บริการสาธารณสขุ ท้ังการสรา้งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค  การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสุขภาพได้อย่าง
ท่ัวถึงและเป็นธรรม  โดย สปสช. ได้รับความร่วมมือจาก หน่วยบริการสาธารณสขุท้ังภาครัฐและเอกชนท่ัวประเทศ
ในการนี ้รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพือ่การสรา้งหลักประกันสุขภาพท่ัวหน้า (บัตรทอง) ต้ังแต่ปี 2546 ในอัตรา
เหมาจ่าย 1,202 บาทต่อประชากร และปี 2552 ในอัตราเหมาจ่าย 2,202 บาทต่อประชากร โดยให้บริการด้าน
การรักษา ท้ังในส่วนของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน  บริการการแพทยฉุ์กเฉิน การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเร้ือรัง และโรค
ท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง รวมท้ังการสรา้งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ นอกจากนี ้สปสช. ยังได้
พัฒนาสิทธิประโยชน์เพื่อการคุ้มครองสิทธิการรับบริการสาธารณสุขเฉพาะด้านอีกด้วย เช่น บริการทดแทนไต
การให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ป่วยเร้ือรัง  และการให้สารเมทาโดนในการบำบดัรักษาผู้ป่วยท่ีติดสารเสพติด
เป็นต้น (6 ปีของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2551) พระราชบัญญัตินี้ ส่งผลให้โรงพยาบาลทุกแห่ง
โดยเฉพาะโรงพยาบาลชมุชน ต้องปรับเปล่ียนบทบาทจากโรงพยาบาลทีเ่น้นการบำบัดรักษา มาเป็นโรงพยาบาล
ท่ีเน้นท้ังการบำบัดรักษาและการสร้างเสริมสุขภาพ ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมีการประกันคุณภาพ
ขึ้นในสถานบริการสุขภาพในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  กระทรวงสาธารณสุข จึงได้มอบหมายให้
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) สร้างกลไกกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาโรงพยาบาล ซ่ึงเรียกว่า
การรับรองมาตรฐานคณุภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation  หรือ HA)  ซ่ึงเป็นแรงผลักดันประการทีส่าม
เป้าหมายของ HA คือ ส่งเสริมให้ระบบสุขภาพ เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดคุณภาพ   ความ
ปลอดภัย  และผลลัพธ์สุขภาพท่ีดี  ในด้านแนวทางการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลนัน้ แบ่งเป็นบันได
3 ข้ัน  ข้ันท่ีหน่ึง คือการทบทวน แก้ไขป้องกัน และการวางระบบบรหิารความเสีย่งข้ันต้น  ข้ันท่ีสอง คือการวาง
ระบบประกันคุณภาพและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง  ข้ันท่ีสาม คือการปฏิบัติตามข้อกำหนดในมาตรฐาน HA
อย่างครบถ้วน มีบูรณาการ และมีวัฒนธรรมคุณภาพในองค์กร  จะเห็นว่า HA และ KM เป็นเคร่ืองมือเพ่ือช่วยให้
องคก์รทำหนา้ทีต่ามเปา้หมายไดส้มบูรณ์ย่ิงข้ึน หัวใจสำคญัของ HA คอืการประเมนิและปรบัปรุงอย่างตอ่เน่ือง
หัวใจของ KM คือการสร้างและใช้ความรู้ในการทำงาน ต่างก็เสริมซึ่งกันและกันเพื่อเป้าหมายที่การพัฒนางาน
(สถาบันพัฒนาการเดก็ราชนครนิทร์, 2550)

ประการท่ีส่ี ท่ีทำให้การจัดการความรูมี้ความสำคัญต่อการดำเนินงานของโรงพยาบาล น่ันคือ  แผนพัฒนา
สุขภาพแห่งชาติฉบับท่ี 10 (2550-2554) ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ พัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทย ให้เป็นระบบ
สุขภาพพอเพียง  โดยมียุทธศาสตร์หลายประการ และหน่ึงในจำนวนน้ัน คือ การสร้างระบบสุขภาพฐานความรู้ด้วย
การจัดการความรู ้(แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (2550-2554)  กับระบบสุขภาพไทย, ออนไลน์)  ซ่ึง
ทำให้การจัดการความรู้มีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศยิ่งขึ้น
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ประการทีห้่า คือแนวคิดเร่ืองโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพ  (Health Promotion Hospital) ซ่ึงเป็นการปรับ
บทบาทใหส้มดุล ระหว่าง การรักษาพยาบาล  การฟ้ืนฟูสภาพ การเพ่ิมบทบาทดา้นการสรา้ง / ส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค โดยทำให้โรงพยาบาลเป็นแบบอย่างของผู้มีสุขภาพท่ีดี เช่ือมโยงการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล กับ
การดแูลในชุมชน และการดำเนนิการเชิงรุกในชุมชน การดแูลคนดีไม่ให้ป่วย ดูแลคนป่วยไม่ให้ป่วยซ้ำ ย่ิงทำให้
โรงพยาบาลต้องมีการปรับปรุงคุณภาพในทุกๆ ด้านให้มากข้ึน ดังน้ัน การจัดการความรู้ท่ีมีอยู่ในโรงพยาบาล   การ
แลกเปลีย่นเรียนรู้ และการทำงานเปน็ทมีระหว่างผูป้ฏิบัติงาน  จึงเป็นสิง่ทีส่ำคญั เพราะโรงพยาบาลมภีาระกจิ
เพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีมีทรัพยากรเทา่เดิม

ประการทีห่กคือ ระบบการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล เช่น HA และ HNQA ทำให้โรงพยาบาลตอ้งมีการ
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง  ในส่วนของ HA ได้กล่าวไปแล้วในตอนต้น  สำหรับ  HNQA  ซ่ึงย่อมาจาก Hospital Net-
work Quality Audit นั้น เป็นระบบการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลที่สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นผู้คิดริเริ่มขึ้น เป็นมาตรฐานที่มองในมุมของผู้รับบริการ ทางสำนักพัฒนาระบบฯ
จึงได้พยายามคิดระบบการประเมินผลออกมา  เป็นลักษณะของการประกนัคุณภาพให้แก่ลูกค้าหรือผู้มารับบริการ
หน่วยงานจึงต้องกำหนดวิธีการบริการทีเ่หมาะสม (Service procedure) ในทุกจุดสัมผัสบริการ (Service inter-
face) ในการพัฒนาคุณภาพเพ่ือการประกนัคุณภาพ (QA) น้ีใช้หลักการของ TQM  ในการเข้าร่วมการพัฒนาและ
การประเมินนั้นจะต้องสมัครที่สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ในหนึ่งจังหวัดจะทำเป็นเครือข่ายประมาณ 6
โรงพยาบาลเปน็อย่างน้อย (พิเชฐ บัญญัติ, ออนไลน์)

จากกฎหมาย ข้อบังคับ  และแผน ดังได้กล่าวข้างต้น ส่งผลให้โรงพยาบาลต่างๆ มีการพัฒนาการดำเนินงาน
รวมท้ังนำเอาการจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้เป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการพัฒนางานอย่างกว้างขวาง  และมีการรวมตัว
กันเป็นเครอืข่ายดา้นการจดัการความรู ้ เพ่ือประโยชนใ์นการแลกเปลีย่นและเรยีนรู้ระหว่างสมาชกิเครอืข่ายดา้น
การจัดการความรู้ของโรงพยาบาลของรัฐ และเครือข่ายการจัดการความรู้อื่นๆ ที่มีโรงพยาบาลเป็นสมาชิก คือ
โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ในโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือตอนล่าง  เครือข่ายการจัดการความรู้กรมสุขภาพ
จิต  เครือข่ายการจดัการความรูก้รมอนามัย  เครือข่ายการจดัการความรูก้ารดูแลผู้ป่วยเบาหวาน  และเครือข่าย
การจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง

• ข้อมูลเบื้องต้นของโรงพยาบาล
โรงพยาบาลทัง้ 20 แห่งท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างน้ี  เป็นโรงพยาบาลในสงักัดกระทรวงสาธารณสขุ 17 แห่ง

สังกัดมหาวิทยาลัย 2 แห่ง และสังกัดกระทรวงกลาโหม 1 แห่ง ซ่ึงในจำนวน 17 แห่ง ท่ีสังกัดกระทรวงสาธารณสขุ
น้ี เป็นโรงพยาบาลในสว่นกลาง 4 แห่ง คือ สังกัดกรมการแพทย ์ 2 แห่ง  สังกัดกรมควบคมุโรค  1 แห่ง สังกัดกรม
สุขภาพจิต  1 แห่ง และเป็นโรงพยาบาลในสว่นภูมิภาค 13 แห่ง ซ่ึงประกอบด้วยโรงพยาบาลศนูย์/ท่ัวไป จำนวน
5 แห่ง  และโรงพยาบาลชมุชน มากท่ีสุด คือ 8  แห่ง  ในด้านจำนวนเตียงข้ึนอยู่กับประเภทของโรงพยาบาล คือ
หากเป็นโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป จะมีจำนวนเตียงโดยเฉลี่ยจำนวน 529 เตียง แต่หากเป็นโรงพยาบาลชุมชน
จะมีจำนวนเตียงเฉล่ียจำนวน 41 เตียง  และมีจำนวนบุคลากรโดยเฉล่ียแตกต่างกันไป โดยโรงพยาบาลในส่วนกลาง
มีจำนวนบุคลากรโดยเฉล่ีย 1,176 คน ในขณะท่ีโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค ซ่ึงเป็นโรงพยาบาลศูนย์/ท่ัวไปมีจำนวน
บุคลากรโดยเฉลีย่ 1,308 คน ส่วนโรงพยาบาลในสว่นภูมิภาคท่ีเป็นโรงพยาบาลชุมชน มีจำนวนบุคลากรโดยเฉลีย่
149 คน
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• ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์และผู้ตอบแบบสอบถาม
ในการรวบรวมข้อมูลนั้นได้ใช้เครื่องมือในการวิจัย 2 ประเภทคือ การสัมภาษณ์และการแจกแบบ

สอบถาม โดยในการสมัภาษณ์น้ัน ได้สัมภาษณ์บุคคล 2 กลุ่ม คือ คุณเอ้ือ (CKO) และคุณอำนวย (Facilitator)
หรือผู้แทน  โดยได้สัมภาษณ์คุณเอ้ือจำนวน 19 ท่าน และคุณอำนวยจำนวน 19 ท่าน  และพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์
ท่ีเป็น คุณเอ้ือ ของแต่ละโรงพยาบาลนัน้ ส่วนใหญ่ เป็นแพทย์ และ เป็น เพศหญิง มากกวา่เพศชาย  โดยมีอายุ
36-45 ปี มากทีสุ่ด และสำเร็จการศกึษาปริญญาโทมากทีสุ่ด มีระยะเวลาการปฏบัิติงานส่วนใหญ่ 16-20 ปี  แต่
ส่วนใหญ่เข้ามารับผิดชอบงานดา้นการจดัการความรู ้ 3  ปี  ในขณะท่ีคุณอำนวย เป็นพยาบาล  มากกวา่แพทย์
และเป็นเพศหญิง มากกวา่เพศชาย โดยมีอายุระหว่าง 36-40 ปีมากทีสุ่ด และสำเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโท
มากท่ีสุดเช่นเดียวกับคุณเอ้ือ ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานมากกว่า 21 ปี  และทำงานด้านการจัดการความรู้
มาแล้วเป็นเวลา 3 ปี เช่นเดียวกัน

ในการแจกแบบสอบถามนัน้ได้แจกแบบสอบถามให้ คุณเอ้ือ คุณอำนวย และคุณกิจ ในส่วนของคุณเอ้ือ
ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 19 ชุด หรือ ร้อยละ 95  คุณอำนวย ได้รับแบบ สอบถามกลับคืนมา 17 ชุด หรือร้อยละ
85 ส่วนคุณกิจ ได้รับกลับคืนมา 90 ชุด หรือ ร้อยละ 90 และพบว่า คุณกิจเป็น พยาบาล มากกว่าตำแหน่งอ่ืนๆ
และเป็นเพศหญิงถึงร้อยละ 90  มีอายุระหว่าง 41-45 ปีมากทีสุ่ด  และ ส่วนใหญ่สำเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี
และส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมามากกวา่ 21 ปี  โดยมีระยะเวลาในการปฏบัิติงานด้านการจดัการความรู้
2 ปี

การประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ในโรงพยาบาล
ในการศึกษาการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ในโรงพยาบาลนั้น ได้นำเสนอใน 3 ประเด็นหลักคือ

จุดเริ่มต้นที่นำเอาการจัดการความรู้มาใช้  พัฒนาการของการจัดการความรู้ในรอบปีงบประมาณ 2548-2550
และกิจกรรม/โครงการในการพฒันาด้านต่าง ๆ  ซ่ึงสรุปได้ดังน้ี

• จุดเริ่มต้นที่นำเอาการจัดการความรู้มาใช้ในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลทีเ่ป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน 12 แห่ง (ร้อยละ 60) ท่ีอยู่ในภาคเหนือตอนล่าง ท้ังโรงพยาบาล

ศูนย์/ท่ัวไป และโรงพยาบาลชมุชน  เร่ิมรู้จัก การจัดการความรู ้โดยการชกัชวนของมหาวทิยาลัยนเรศวร (มน.)
ในโครงการเครอืข่ายการจัดการความรูใ้นโรงพยาบาลภาคเหนอืตอนล่าง ซ่ึงเร่ิมเม่ือปี 2547 ในขณะท่ีโรงพยาบาล
แห่งอ่ืนๆ  นำเอาแนวคดิด้านการจดัการความรูม้าใช้ เพราะเป็นนโยบายของกรมตน้สังกัดและ/หรือเป็นนโยบาย
ของหน่วยงาน ในส่วนของโรงพยาบาลในกลุ่มแรก หลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรม โรงพยาบาลส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
การจัดการความรู ้เป็นเคร่ืองมือคุณภาพท่ีดี ซ่ึงสามารถนำมาใชป้ระกอบกับเกณฑ์คุณภาพ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
การพัฒนาโรงพยาบาลตามหลักการของ HA (Hospital Accreditation) อยู่แล้ว โรงพยาบาลเหล่านี้ จึงได้นำ
เอาหลักการและเครือ่งมือของการจัดการความรูม้าประยุกต์ใช้ โดยใช้แตกต่างกันไป เช่น บางโรงพยาบาลนำการ
จัดการความรูม้าใช้ในการแกปั้ญหาต่างๆ ของโรงพยาบาล  บางโรงพยาบาลนำการจดัการความรูม้าพัฒนาความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคลากร  ในขณะท่ีบางโรงพยาบาลนำการจดัการความรูม้าพัฒนาการทำงาน เป็นต้น

• พัฒนาการของกิจกรรมการจัดการความรู้ในรอบ 3 ปีงบประมาณทีผ่่านมา (2548-2550)
ในปีงบประมาณ 2548 กิจกรรมการจัดการความรู้ในโรงพยาบาลทุกแห่งมีความคล้ายคลึงกัน น่ันคือเป็น

กิจกรรมการสรา้งความรู ้ ความเข้าใจในเร่ืองการจัดการความรู ้เช่น หลักการ  กระบวนการ เคร่ืองมือท่ีเก่ียวข้อง
รวมท้ังสร้างเวทีให้ผู้ปฏิบัติงานมาแลกเปลีย่นเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ ท่ีอยู่ในความสนใจของทกุโรงพยาบาล  ในปี
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งบประมาณ 2549 กิจกรรมส่วนใหญ่ เป็นกิจกรรมท่ีจัดต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ 2548 มีการขยายผลในวงกวา้ง
และมีพัฒนาการ  โรงพยาบาลบางแห่งมีแผนการจัดการความรู้ของทั้งองค์กร และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
การจัดการความรู้  บางโรงพยาบาลได้จัดทำแผนการจัดการความรู้อย่างชัดเจนในกลุ่มงานพยาบาลเท่าน้ัน  ในปีงบ
ประมาณ 2550 กิจกรรมการจดัการความรู ้ เร่ิมชัดเจนมากขึน้ในโรงพยาบาลหลายแหง่ โดยมีการนำการจดัการ
ความรู้ มาแทรกกับการทำงานประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ทุกโรงพยาบาลได้
สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งกับเพื่อนร่วมงาน และคนไข้และญาติ  รวมทั้งได้บูรณาการการจัดการ
ความรู้ กับกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้รับบริการกลุ่มต่างๆ  เช่น กลุ่มตำรวจ  กลุ่มโรงงาน และกลุ่มเส่ียงในชุมชน

• กิจกรรม/โครงการในการพัฒนาด้านต่างๆ  (ข้อมูล ณ กรกฏาคม 2551)
จากการวเิคราะห์กิจกรรม/โครงการเพือ่การพัฒนา 5 ด้าน คือ การพัฒนาบุคลากร   การพัฒนาการ

ดำเนินงาน  การพัฒนาองค์กร  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  และทุนทางปัญญา น้ัน พบว่า กิจกรรม/โครงการ
ที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาบุคลากรนั้น มีทั้งโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจกับงาน
ในหน้าท่ี ผ่านกิจกรรมการแลกเปลีย่นเรียนรู้ และ โครงการพฒันาทักษะด้านต่างๆ เช่น ทักษะภาษาองักฤษ และ
ทักษะเคร่ืองมือการจัดการความรู ้ ในด้านการพัฒนาการดำเนนิงาน มีท้ัง โครงการทีเ่ก่ียวข้องกับการกำหนดแนว
ปฏิบัติในการปฏบัิติงานด้านใดดา้นหน่ึง  การพัฒนาระบบใหม่ข้ึนมาปรับปรุงการดำเนนิงานในดา้นน้ันๆให้ดีข้ึน
การรวบรวมความรูข้องโรงพยาบาลใหเ้ป็นระบบ และการสรา้งความรูค้วามเข้าใจในเคร่ืองมือคุณภาพต่างๆ เพ่ือ
ให้เกิดนวัตกรรมและการวิจัย

ในดา้นการพฒันาองคก์ร น้ัน มีท้ังกิจกรรมทีส่่งเสรมิให้บุคลากรเกดิความรกั  ความผกูพันต่อเพ่ือน
ร่วมงานและองค์กร กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครือข่าย  และกิจกรรมที่กระตุ้นให้บุคลากรเกิดความรู้
ความเข้าใจ ในมาตรฐานและการพฒันาในทุกๆด้าน  ส่วนกิจกรรมด้านการพฒันาความพงึพอใจของผู้รับบริการ
พบว่า ประกอบด้วย การสำรวจความพงึพอใจของผู้รับบริการ และโครงการทีเ่ก่ียวข้องกับการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การให้บริการ

ในด้านการพฒันาทุนทางปัญญาน้ัน กิจกรรมส่วนใหญ่ เป็นการกระตุน้ให้เกิดการสรา้งนวัตกรรมผ่าน
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัย  เช่นกิจกรรมนำเสนอผลงาน นวัตกรรม และความ
สำเร็จ ท้ังในลักษณะการจดันิทรรศการ ตลอดจนการนำเสนอผลงานพฒันาคุณภาพ  โดยผลงานทีน่ำมาเสนอนี้
เป็นผลงานท่ีแต่ละฝ่ายประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพของงาน  ท้ังในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการบริการผู้ป่วย
หรือการพัฒนาระบบการทำงานของพนกังาน  โดยแต่ละโรงพยาบาลมกีารให้รางวัลแก่ผลงานยอดเย่ียมในแต่ละ
สาขาอกีดว้ย

จะเห็นได้ว่า กิจกรรม/โครงการในการพฒันาด้านต่างๆ น้ี ส่วนใหญ่เป็นไปตามข้อกำหนดในการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล  เกณฑ์ของโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพ  รวมท้ังสอดคล้องกับแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ฉบับที่ 10  โดยได้บูรณาการเครื่องมือคุณภาพหลายเครื่องมือรวมทั้งการจัดการความรู้ เช่น การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผ่านการเลา่เร่ือง  การจัดนิทรรศการ การนำเสนอผลงาน  สุนทรียสนทนา  การทำ After Action Review
การจดบนัทึก  ตลอดจนการรวมตวักันเป็นชุมชนนักปฏิบัติ  ซ่ึงทุกโรงพยาบาลมกิีจกรรมในลักษณะน้ี และเนียน
ไปกบัการทำงานประจำ
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 สถานภาพปจัจุบันของการจดัการความรูใ้นโรงพยาบาล
ในการศึกษาสถานภาพปัจจุบันของการจัดการความรู้ในโรงพยาบาลนั้นได้นำเสนอ 3 ประเด็น คือ

การให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้  วิธีการถ่ายทอดนโยบายจากคุณเอื้อสู ่คุณอำนวย และคุณกิจ
และวิธีปฏิบัติท่ีดีในการจัดการความรูใ้นโรงพยาบาล  แต่ละประเด็นสรุปได้ ดังน้ี

• การให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้
จากการสัมภาษณ์คุณเอื้อและคุณอำนวยหรือผู้แทนของโรงพยาบาลทั้ง 20 แห่ง ในระหว่างเดือน

มีนาคม-กรกฎาคม 2551 พบว่า โรงพยาบาลเกอืบท้ังหมด (ร้อยละ 90)  คือ 18 แห่ง จาก 20 แห่ง เห็นความ
สำคัญของการจัดการความรู ้ว่าเป็นเคร่ืองมือคุณภาพ โรงพยาบาลเหลา่น้ีได้ประยุกต์ใช้การจัดการความรูใ้นการ
ทำงาน ท้ังในระหว่างเพ่ือนร่วมงาน คนไข้และญาติ ตลอดจนใช้กับชุมชนในกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  ซ่ึงในการใช้
การจัดการความรู้ระหว่างเพ่ือนร่วมงานน้ัน พบว่า โรงพยาบาลเกือบทุกแห่งท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างนำการจัดการความรู้
เข้ามาใช้ในการทำงานและเนียนไปกับเนื้องาน โดยเฉพาะในงานพยาบาล ซึ่งมีการใช้การจัดการความรู้อย่าง
กว้างขวาง  ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากแรงผลกัดันหลายประการ เช่น พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซ่ึง
ทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมีการประกนัคุณภาพข้ึนในโรงพยาบาล  มีระบบการพัฒนาและรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล (HA)  ตลอดจนแนวคิดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  และแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 10
ซ่ึงมียุทธศาสตรห์น่ึงท่ีว่าดว้ย การสรา้งระบบสขุภาพฐานความรูด้้วยการจดัการความรู้

อย่างไรก็ดี การให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดการความรู ้และการใช้คำว่า "การจัดการความรู"้ หรือ
"KM" น้ัน อยู่ในระดับท่ีแตกต่างกัน  น่ันคือ  บางโรงพยาบาล ให้ความสำคญักับกระบวนการจดัการความรูเ้ป็น
อย่างมาก และถือว่าการจดัการความรูเ้ป็นเคร่ืองมือพัฒนาคุณภาพเคร่ืองมือหน่ึง โดยมีโรงพยาบาล 10  แห่งท่ีมี
นโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการความรู้โดยตรง  ซ่ึงบางแห่งได้กำหนดอยู่ในแผนยุทธศาสตร์  บางแห่งกำหนดไว้
เป็นยุทธศาสตร์หน่ึงภายใต้การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารของโรงพยาบาลท้ัง
10 แห่งนั้นได้ให้ความสำคัญ และเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ
ปัจจัยแห่งความสำเร็จข้อหนึ่งที่กลุ่มตัวอย่างระบุว่า ผู้บริหารหรือผู้นำมีบทบาทอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของการ
จัดการความรู้

ส่วนโรงพยาบาลอ่ืนๆ อีก 8 แห่งน้ัน ยังไม่มีการกำหนดนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการความรู้โดยตรง
แต่ระบุว่า การจดัการความรู ้ เป็นสว่นหน่ึงของระบบคณุภาพทีโ่รงพยาบาลแตล่ะแห่ง ใช้อยู่แล้ว เช่น HA และ
CQI  เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม มีโรงพยาบาล 2 แห่งท่ีระบุว่าไม่ได้นำแนวคิดของการจดัการความรูม้าประยุกต์ใช้
โดยโรงพยาบาลแหง่หน่ึงมีเหตุผลคือ ไม่ต้องการใหผู้้ปฏิบัติงานสบัสนเรือ่งเคร่ืองมือ เพราะโรงพยาบาลแหง่น้ัน
อยู่ในช่วงดำเนินการขอคำรบัรองระบบการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA)  ส่วนอีกแห่งหน่ึงเพราะ
เห็นว่าการจัดการความรู้เทอะทะและไม่เหมาะสมในทางปฏิบัติ

เป็นที่น่าสังเกตว่า ในโรงพยาบาลชุมชนหลายแห่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ไม่ได้ลงมาร่วมในการ
ปฏิบัติงาน คุณภาพ และการจัดการความรู ้เพราะผู้อำนวยการมีการโอนย้ายเป็นประจำ ดังน้ันผู้กำหนดนโยบาย
และขับเคล่ือนการจัดการความรูใ้นโรงพยาบาลชุมชน จึงเป็นบุคคลในกลุ่มงานพยาบาล ซ่ึงคือผู้บริหารระดับกลาง
เป็นส่วนใหญ่  ส่วนผู้อำนวยการเป็นเพียงผู้ให้การสนับสนุนเท่าน้ัน แสดงว่า ผู้บริหาร ระดับกลางของโรงพยาบาล
ชุมชน เป็นทีมท่ีเข้มแข็งมากในการสรา้งงาน สร้างโครงการตา่งๆ ของโรงพยาบาล
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• วิธีการถ่ายทอดนโยบายจากคุณเอื้อสู่คุณอำนวยและคุณกิจ
โรงพยาบาลทั้งหมด มีโครงสร้างหน่วยงานและโครงสร้างด้านคุณภาพ ดังนั้นจึงมีคณะกรรมการ

หลายชุดในการบรหิารงานโรงพยาบาล เช่น คณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาล ทีมนำพัฒนาคุณภาพ ทีมคร่อม
สายงาน คณะกรรมการผูป้ระสานงานคณุภาพ เป็นต้น ซ่ึงคณะกรรมการเหลา่น้ีมีการประชุมประจำเดือน ดังน้ัน
วิธีการถ่ายทอดนโยบายจากผูบ้ริหาร สู่ผู้ประสานงาน จึงผ่านการประชมุแบบเป็นทางการ คือการประชมุประจำ
เดือนมากกว่าแบบไม่เป็นทางการ

ในด้านวิธีการถ่ายทอดนโยบายจากคุณอำนวยสู่คุณกิจนั้น พบว่าส่วนใหญ่ใช้การประชุมอย่างเป็น
ทางการเช่นเดียวกัน

• วิธีปฏิบัติที่ดีในการนำการจัดการความรู้มาใช้ในโรงพยาบาล
วิธีปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ในโรงพยาบาลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีหลายประการ กล่าวคือ มีการ

บูรณาการเครื่องมือคุณภาพหลายๆเครื่องมือ รวมทั้ง KM เข้าด้วยกัน  มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนางาน
ประจำให้เป็นงานวิจัย  มีศูนย์ประสานงานในการชว่ยเหลือชุมชน  มีการใช้ KM อย่างเนียนไปกับเน้ืองานประจำ
มีการรวมตวักันเป็นเครือข่าย และมีทีมงาน KM ท่ีมีความเข้มแข็ง

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
ปัจจัยแห่งความสำเรจ็ในการดำเนนิการดา้นการจดัการความรูใ้นโรงพยาบาล สามารถสรปุได้ 3 ประเด็น

คือ 1) ด้านผู้นำ ต้องมีวิสัยทัศน์ เห็นความสำคญั และให้การสนบัสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ  2) ด้านผู้ปฏิบัติงาน
ท่ีต้องทราบประโยชน์ของ การจัดการความรู ้และเป็นบุคคลท่ีมีความมุ่งม่ัน  มีทีมงานท่ีดี มีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน
มีความรู้สึกอยากพัฒนา รักทีม รักองค์กร  และรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และ  3) ด้านกระบวนการ ซ่ึงประกอบด้วย
การทำให ้ KM ให้เป็นส่วนหน่ึงของงานประจำ และเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจำวัน  สร้างบรรยากาศและสภาพ
แวดล้อมท่ีเอ้ืออำนวย มีการสือ่สารทีดี่ระหว่างผู้บริหารถึงผู้ปฏิบัติ และระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน และให้ความ
สำคัญ/ยกย่อง บุคลากรที่ดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ เป็นที่น่าสังเกตว่า ปัจจัยแห่งความสำเร็จของ
การจัดการความรูใ้นโรงพยาบาล เป็นประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับคนเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือกระบวนการ  และมีการ
ระบุถึงเทคโนโลยีน้อยมาก ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าการจัดการความรู้เป็นเรื่องของการบริหารจัดการความ
สัมพันธ์ของบุคคลในองคก์ร (พิเชฐ  บัญญัติ, 2547)

การประเมนิผลท่ีตามมา (Outcomes) จากการจัดการความรู้
จากการสอบถามความคดิเห็นเก่ียวกับผลท่ีตามมา หรือ Outcomes จากการจดัการความรูใ้นโรงพยาบาล

5 ด้าน คือ  การพัฒนาบุคลากร (5 เกณฑ์)   การพัฒนาการดำเนนิงาน (9 เกณฑ์) การพัฒนาองค์กร (3 เกณฑ์)
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (3 เกณฑ์)  และทุนทางปัญญา  (1 เกณฑ์)  จากบุคคล 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหาร
คือ คุณเอ้ือ จำนวน 19 ท่าน และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานคือคุณกิจจำนวน 90 ท่าน  ในภาพรวมพบว่า การจัดการความรู้
ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรในเกณฑ์ระดับมาก รองลงมาคือ ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ เช่นเดียวกัน
แต่แตกต่างกันในอันดับสุดท้าย  โดยผู้บริหารมีความคิดว่า การจัดการความรูส่้งผลน้อยท่ีสุดต่อการพัฒนาทุนทาง
ปัญญา  แต่ผู้ปฏิบัติงานมีความคิดว่า การจัดการความรู ้ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร น้อยท่ีสุด  ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็น
เพราะว่าผู้บริหารส่วนใหญ่ซึ่งเป็นแพทย์เป็นผู้ให้การสนับสนุนแต่ไม่ได้ลงมือปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
จึงส่งผลต่อการพฒันาและสรา้งนวัตกรรมในงานทางคลนิิกท่ีตนรับผิดชอบ  ส่วนผู้ปฏิบติังานทีมี่ความคดิเห็นว่า
การจัดการความรูส่้งผลต่อการพัฒนาองค์กรน้อยท่ีสุด  อาจเป็นเพราะว่าพวกเขามุง่เน้นการพัฒนาการทำงานใน
หน้าท่ี  รวมท้ังอาจจะไม่มีส่วนร่วมมากนักในการกำหนดนโยบายหรือทิศทางขององค์กร  จึงทำให้มองว่าการจัดการ
ความรูม้ผีลตอ่การพฒันาองคก์รในระดบันอ้ยทีส่ดุดงักลา่ว
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เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ค่าเฉล่ียของการวดั Outcomes ในท้ัง 5 ด้านน้ัน อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลางถงึ 4
ด้าน โดยมีระดับมากทีสุ่ดเพียงด้านเดียว คือ การพัฒนาบุคลากร  ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะการจดัการความรูเ้ป็นเร่ือง
ที่เกี่ยวกับคนและความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นส่วนใหญ่ นั่นคือ การนำเอาความรู้ฝังลึกของแต่ละบุคคลออกมา
แลกเปล่ียนเรียนรู้  รวมท้ังจัดเก็บให้เป็นระบบ  ซ่ึงกระบวนการทัง้ 2 ประการนีต้้องใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ ท่ีต้อง
อาศัยความสมัพันธ์  และการสือ่สารระหว่างบุคคลเป็นหลัก  ดังน้ันจึงส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีความคดิเห็นว่าการ
จัดการความรู้มีผลต่อการพัฒนาบุคลากรในระดับมาก

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาคา่ของคะแนนเฉลีย่ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ 2 กลุ่มในภาพรวม  พบว่า
ค่าเฉลี่ยของผู้บริหาร สูงกว่าค่าเฉลี่ยของผู้ปฏิบัติงานใน Outcomes ด้านเดียวกัน 3 ด้าน ถึงแม้จะเป็นระดับ
ท่ีไม่มากนัก คือ ต้ังแต่ 0.05-0.2  คือ ด้านการพฒันาบุคลากร  การพัฒนาการดำเนนิงาน และการพัฒนาองค์กร
ส่วนคะแนนเฉลี่ยอีก 2 ด้าน คือความพึงพอใจของผู้รับบริการ และด้านทุนทางปัญญานั้น ระดับคะแนนเฉลี่ย
ใกล้เคียงกันมากคือต่างกันเพียง 0.01 เท่าน้ัน  เม่ือทดสอบในเชิงสถิติ พบว่า ค่าเฉล่ียไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
จึงอาจสรุปได้ว่า ความคดิเห็นในภาพรวมของผูบ้ริหารกับผู้ปฏิบัติงาน ในเร่ือง Outcomes ท่ีเกิดจากการจดัการ
ความรู้ ไม่แตกต่างกัน

หากพิจารณารายละเอียดในด้านเกณฑ์ ท้ัง  21 รายการ ของ Outcomes ท้ัง 5 ด้าน พบว่า ค่าเฉล่ียของ
ความคิดเห็นในรายข้อ มีค่าเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ข้ึนมาถึงเกณฑ์มาก โดยไม่มีค่าเฉล่ียของรายการใดอยูใ่น
เกณฑ์มากท่ีสุดเลย ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า โรงพยาบาลได้นำเอาเคร่ืองมือคุณภาพหลายเคร่ืองมือมาใช้พร้อม
KM เช่น Balanced Scorecard และ Benchmarking เป็นต้น  ซ่ึง เคร่ืองมือเหล่าน้ีล้วนมีส่วนร่วมในการส่งผลต่อการ
พัฒนาในด้านต่างๆ  ดังน้ันเม่ือสอบถามเฉพาะ KM ค่าเฉล่ียของความคดิเห็นจึงอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

ในด้านเกณฑ ์ท้ัง  21 รายการ ของ Outcomes ท้ัง 5 ด้าน  ผู้บริหารเห็นว่า การจัดการความรูส่้งผลให้
มีการเพ่ิมข้ึนของนวัตกรรมและความคดิสร้างสรรค์เป็นอันดับหน่ึง แต่ผู้ปฏิบัติการ เห็นว่า การจัดการความรูท้ำให้
มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในหน่วยงานมากท่ีสุด  ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารต้องมองในภาพ
ท่ีกว้างกว่าผู้ปฏิบัติงาน และเห็นว่าการปรบัปรุงกระบวนการทำงาน คือ ความคดิสร้างสรรค ์ทำให้เกิดนวัตกรรม
แต่หากมองในแงผู้่ปฏิบัติงาน จะเห็นชัดเจนว่า งานในหน้าท่ีของตัวเองมีการปรับปรุงกระบวนการทำงานใหดี้ข้ึน
ซ่ึงถือว่าเป็นประเด็นท่ีมีความสัมพันธ์กัน และเป็นเกณฑ์อยู่ภายใต้หัวข้อเดียวกันคือ ด้านการพัฒนาการดำเนินงาน

ส่วนเกณฑ์ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด 2 อันดับสุดท้ายในมุมมองของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานซ่ึงสอดคลอ้ง
กัน คือ การลดค่าใช้จ่าย และการดึงดูดพนักงานใหม่และจูงใจพนักงานเก่าให้อยู่กับองค์กรอย่างเหนียวแน่น สาเหตุ
ท่ีเป็นเช่นน้ี อาจเป็นเพราะว่าเกณฑท้ั์งสองเกณฑน้ี์ เป็น Outcomes ท่ีอาจจะไม่เกิดข้ึนในทันทีทันใดหลังจากการ
จัดการความรู ้  แต่เป็นผลกระทบจากการจดัการความรู ้ ซ่ึงใช้เวลาพอสมควรจงึจะเห็นผลชัดเจน

จะเห็นไดว่้า ความคดิเหน็ตอ่เกณฑท์ีม่คีา่เฉลีย่สงูเปน็อันดบั 1 ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้สองกลุม่
เป็นเกณฑ์ในด้านการพฒันาการดำเนนิงาน  เช่นเดียวกัน ถึงแม้ว่าเกณฑจ์ะต่างกันบ้างก็ตาม  แสดงใหเ้ห็นว่า
Outcomes ท่ีเกิดจากการจดัการความรูน้ั้น หากพจิารณาในภาพรวม จะส่งผลต่อการพฒันาบุคลากร มากทีสุ่ด
แต่หากพิจารณารายเกณฑ ์จะส่งผลต่อเกณฑ์ท่ีอยู่ในกลุ่มการพัฒนาการดำเนนิงาน มากทีสุ่ด
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ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการจัดการความรู้
จากการสอบถามถงึปัญหาและอุปสรรคในการดำเนนิการจัดการความรูกั้บกลุ่มตัวอย่างท้ัง 3 กลุ่ม คือ

ผู้บริหารคือคุณเอ้ือ คุณอำนวย และผู้ปฏิบัติงาน พบว่าท้ังสามกลุ่มมีความคิดเห็นใกล้เคียงกันในด้านปัญหา น่ันคือ
เป็นประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับบุคลากร  โดยผู้บริหารมีความคิดเห็นว่า ประเด็นท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุด คือ การเห็นความ
สำคัญของการจัดการความรูข้องบุคลากร  (     = 2.74) ในขณะท่ีคุณอำนวยมีความคิดเห็นว่า ประเด็นท่ีเป็นปัญหา
มากท่ีสุดมี 2 ประเด็นคือประเด็นเร่ือง การเห็นความสำคัญของการจัดการความรู้ของบุคลากร เช่นเดียวกับคุณเอ้ือ
แต่มีเพ่ิมอีกหน่ึงประเด็นคือเร่ืองความรูค้วามเข้าใจของบุคลากรเกีย่วกับการจัดการความรู ้ (    = 2.65 เท่ากัน)
ส่วนผู้ปฏิบัติงานหรือคุณกิจ มีความคดิเห็นว่า ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรเกีย่วกับการจัดการความรู ้ (     =
2.78) เป็นปัญหามากทีสุ่ด   ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะคนเปน็ปัจจัยท่ีมีความสำคญัท่ีสุดในการจดัการความรู ้ดังได้กล่าว
มาแล้ว

ส่วนในด้านความคิดเห็นต่อประเด็นที่เป็นปัญหาน้อยที่สุด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 3 กลุ่ม
มีความคดิเห็นสอดคลอ้งกัน คือ เห็นว่า ความชัดเจนของวิสัยทัศน์หน่วยงาน น้ันเป็นประเด็นท่ีมีปัญหาน้อยท่ีสุด
คือ มีค่าเฉล่ียต่ำสุดของทุกกลุ่ม คือ 1.68, 1.18, และ 2.04 สำหรับคุณเอ้ือ  คุณอำนวย และคุณกิจ ตามลำดับ
แสดงให้เห็นว่า   โรงพยาบาลต่างๆ  มีความชัดเจนในเร่ืองของวิสัยทัศน์ในระดับสูง  จึงทำให้มีปัญหาน้อยในเร่ืองน้ี

ดังน้ัน จึงสามารถสรุปได้ว่า ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ในโรงพยาบาลท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ
ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับผู้ปฏิบัติงาน ส่วนประเด็นท่ีเป็นปัญหาน้อยท่ีสุด คือ ความชัดเจนของวิสัยทัศน์หน่วยงาน
เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ระดับค่าเฉล่ียของประเด็นปัญหาในแต่ละรายข้อน้ัน มีค่าเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลางเท่าน้ัน
ไม่มีปัญหาอยู่ในเกณฑ์ระดับมากเลย แสดงให้เห็นว่าการจัดการความรู้ในโรงพยาบาลผ่านการทดลอง แก้ไข  ปรับ
เปล่ียนมาพอสมควรแลว้ และขณะน้ี อยู่ในระดับทรงตัว พร้อมท่ีจะพัฒนาคุณภาพต่อไป

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะต่อโรงพยาบาล
1. ผลการวิจัยพบว่า การจัดการความรู้ ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรในเกณฑ์ระดับมากที่สุด เพียง

ด้านเดียว ส่วนด้านอ่ืนๆ อีก 4  ด้าน คือ การพัฒนาการดำเนินงาน การพัฒนาองค์กร  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
และทุนทางปัญญาน้ัน ยังอยู่ในระดับมาก ดังน้ัน โรงพยาบาลควรใหค้วามสำคญักับการพัฒนาประเดน็อ่ืนๆ ด้วย
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้  โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือการพัฒนาในด้านต่างๆ ควรมี
การจัดให้สมดุลในทุกด้าน

2. ผลจากการประเมนิ Outcomes ในด้านความพงึพอใจต่อผู้รับบริการ ถึงแม้จะมีค่าเฉล่ียในภาพรวมสงู
เป็นอันดับท่ี 2 รองจากการพฒันาบุคลากร แต่หากพิจารณาเกณฑเ์ป็นรายข้อ พบว่า  เกณฑ์ท่ีระบุว่า "มีการสรา้ง
มูลค่าเพิ่มแก่ผู้รับบริการ" นั้น ยังอยู่ในระดับไม่มากนักคือ 3.16 และ 3.26 สำหรับคุณเอื้อ และคุณกิจ ดังนั้น
ควรมีการสำรวจความตอ้งการของผู้รับบริการ ไปพร้อมๆ กับการสำรวจความพงึพอใจ เพ่ือจักได้นำความต้องการ
น้ัน มาพิจารณาดำเนนิการตามความเหมาะสมตอ่ไป

3. ผลจากการประเมิน Outcomes ในด้านการพัฒนาการดำเนินงาน หากพิจารณาเกณฑ์เป็นรายข้อ พบว่า
เกณฑ์ที่ระบุว่า "มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการถ่ายทอดความรู้จากคนหนึ่งไปสู่อีก
คนหน่ึง" น้ัน พบว่ามีค่าเฉล่ียต่ำกว่าเกณฑ์อ่ืนๆ ในด้านเดียวกัน ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าระบบในการแลกเปล่ียนเรียนรู้น้ัน

χχχχχ

χχχχχ

χχχχχ
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อาจข้ึนอยู่กับความสนใจของแตล่ะกลุ่ม มากกวา่การดำเนนิการตามนโยบาย  ดังน้ัน โรงพยาบาลควรมกีลไกใน
การผลักดันให้กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้เป็นไปอย่างเป็นระบบมากขึน้ เช่น มีระบบ Mentor  หรือระบบ Coach-
ing เป็นต้น

4. ผลจากการวิจัย พบว่า ประเด็นปัญหาด้านการจัดการความรู้ในโรงพยาบาล คือ ด้านการเห็นความ
สำคัญของการจัดการความรู ้และความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับการจัดการความรูข้องบุคลากร ดังน้ัน โรงพยาบาล
จึงควรจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งขยายผลจากความสำเร็จของการปฏิบัติงานไปสู่บุคลากรให้มากขึ้น
และต่อเนื่อง สำหรับโรงพยาบาลที่ไม่เคยใช้คำว่าการจัดการความรู้ เพราะเกรงว่าผู้ปฏิบัติงานจะสับสนนั้น
ควรมีการทบทวนวธีิการน้ี เพราะผู้ปฏิบัติงานมีสิทธ์ิท่ีจะทราบว่า พวกเขากำลงัใช้เคร่ืองมืออะไรในการพัฒนางาน
และพัฒนาตวัเอง ไม่ควรปดิกัน้ความรูเ้ร่ืองการจดัการความรูเ้ฉพาะในกลุม่คนบางกลุม่เทา่นัน้

5. โรงพยาบาลอืน่ๆ ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  สามารถนำเกณฑก์ารประเมิน Outcomes ท่ีใช้ในงานวิจัยน้ี
ไปประเมิน Outcomes ของโรงพยาบาลดว้ยตนเอง

6. ผลการวิจัยพบว่า การจัดการความรู้ ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรในเกณฑ์ระดับมากที่สุด ดังนั้น
โรงพยาบาลอ่ืนๆ  ท่ียังไม่นำการจัดการความรู้มาใช้ในการดำเนินงาน  ควรพิจารณานำแนวคิด  หลักการ  เคร่ืองมือ
การจดัการความรูม้าใชใ้นการดำเนนิงานของโรงพยาบาล

ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
1. ผลการวิจัยพบว่า การจัดการความรู้ ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ

ในระดับมาก  ดังน้ัน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลควรกระตุน้  ส่งเสริม  และสนับสนุน
ให้โรงพยาบาลตา่ง ๆ  ให้ความสำคญักับการจัดการความรูเ้พ่ิมมากข้ึน

2. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ควรพิจารณานำเกณฑใ์นการประเมนิ Out-
comes จากการจดัการความรูท่ี้ได้ใช้ในงานวิจัยน้ี  ไปประยุกต์ใช้เป็นส่วนหน่ึงของดัชนีในการพัฒนาคุณภาพของ
โรงพยาบาล
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บทคัดย่อ

การศกึษาวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความตอ้งการ การใช้  และปัญหาในการใชท้รัพยากรสาร-
สนเทศของอาจารยก์ลุ่มวิชาวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ตลอดจนเปรยีบเทียบ
ความต้องการและการใชท้รัพยากรสารสนเทศในดา้นรูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศ  จำแนกตามคณะ  กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นอาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ประจำปีการศึกษา  2550  จำนวน  222  คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม  วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ  (Percentage)  ค่าเฉล่ีย  (Mean)  ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  จากการวิจัยสรุปผล
ไดด้งันี้

1. ความตอ้งการ และการใชท้รัพยากรสารสนเทศของอาจารยก์ลุ่มวิชาวิทยาศาสตรสุ์ขภาพในทกุดา้น
ได้แก่  ด้านเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ  ด้านรูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศ  ด้านความทันสมัยของ
ทรัพยากรสารสนเทศและด้านภาษาของทรัพยากรสารสนเทศ  พบว่า  อาจารย์มีความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ
อยู่ในระดบัปานกลาง

2. ปัญหาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของอาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพในทุกด้าน ได้แก่
ด้านผู้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศ  ด้านแหล่งทรัพยากรสารสนเทศและการใหบ้ริการ  และด้านทรัพยากรสารสนเทศ
พบวา่อาจารยมี์ปัญหาการใชอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง

3. ผลการเปรียบเทียบความต้องการทรัพยากรสารสนเทศด้านรูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศของ
อาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  พบว่า อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์
และคณะกายภาพบำบดั  มีความต้องการทรพัยากรสารสนเทศแตกตา่งกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิท่ีระดับ .05

ผลการเปรียบเทียบการใช้ทรัพยากรสารสนเทศด้านรูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า อาจารย์ในคณะ
ต่างๆ  มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศแตกตา่งกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิท่ีระดับ .05  เป็นรายคู่ ได้แก่  อาจารย์
คณะพยาบาลศาสตรแ์ละคณะแพทยแ์ผนจีน  อาจารย์คณะเภสัชศาสตรแ์ละคณะกายภาพบำบดั    อาจารย์คณะ
เภสัชศาสตร์และคณะแพทย์แผนจีน  อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์และคณะกายภาพบำบัด    อาจารย์คณะเทคนิค
การแพทย์และคณะแพทย์แผนจีน อาจารย์คณะกายภาพบำบดัและคณะสาธารณสขุศาสตร์และส่ิงแวดล้อม  และ
อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมและแพทย์แผนจีน

* นักศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา
** อาจารย์ประจำภาควิชาสารสนเทศศกึษา คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา

ความต้องการและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของอาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Needs and Uses of Information Resources of Health Science Instructors of
Huachiew Chalermprakiet University

จิตติวรรณ  สิทธิวิรัชธรรม*
ดร.ขวัญชฎิล  พิศาลพงศ์**
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Abstract

The objective of this research was to study  the needs,  uses,  and  problems in using of
information resources of instructors in Health Science disciplinary of Hauchiew Chalermprakiet Univer-
sity. The comparative study of the needs and uses of information resources in term of formats of informa-
tion resources according to their faculties was also included. In this study, the sample group was 222
instructors in the year 2550. Questionaries were used to get the required information and the obtained
data was analyzed by Percentage, Mean, Standard Deviation and the analysis of One- Way ANOVA. The
results of this study could be summarized as follows:

1. Needs and uses of information resources of instructors in Health Science disciplinary in
respect to a) the content of information resources, b) formats of information resources, c) currency of
information resources, and d) language of the information resources, were at a moderate level in all
mentioned respects.

2.  Problems in using information resources of instructors in Health Science disciplinary in terms
of  a) the users, b) the information resources, and c) the University Library and its services, were at a
moderate level in all mentioned aspects.

3. When compared the needs of information resources in term of formats of information re-
sources of the instructors in Health Science disciplinary according to their faculties, the significant differ-
ence of needs at the level of 0.05 was found between the Faculty of Medical Technology and the Faculty
of  Physical Therapy.

When compared the uses of information resources in term of formats of information resources of
the instructors in Health Science disciplinary according to their faculties, the significant differences of
uses at the level of 0.05 were found between the Faculty of Nursing and Faculty of Chinese Medicine,
Faculty of Pharmacy and Faculty of Physical Therapy, Faculty of Pharmacy and Faculty of Chinese
Medicine, Faculty of Medical Technology and Faculty of Physical Therapy, Faculty of Medical Technol-
ogy and Faculty of Chinese Medicine, Faculty of Physical Therapy and Faculty of Public Health and
Environment and Faculty of Public Health and Environment and Faculty of Chinese Medicine.



รังสิตสารสนเทศ ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 1  มกราคม - มิถุนายน 2554 ••• 25

ความเปน็มาและความสำคญัของปญัหา

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศหลายประเภท  ท้ังส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือโสตทัศน์
และส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ซ่ึงนับว่ามีบทบาทสำคญัในการสนบัสนุน   การเรียนการสอน การศกึษาคน้คว้าวิจัยของ
นักศึกษา  อาจารย์  และบุคลากรในสถาบนัอุดมศึกษา  ดังน้ันห้องสมุดจึงนับว่าเป็นแหล่งความรู้ท่ีดีท่ีสุดแหล่งหน่ึง
ท่ีผู้ใช้บริการสามารถคน้คว้าหาความรูไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยห้องสมุดจะทำหน้าท่ีเป็นแหล่งเพ่ิมพูนความรู้
เพ่ือให้ผู้ใช้มีต้นทุนแห่งความรู้  (Fund of Knowledge)  อย่างเพียงพอ  และยังเป็นแหล่งช่วยเสริมสร้างให้ผู้ใช้เป็น
ผู้มีทักษะทางปญัญา  (Intellectual  Skills)  ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

จากการที่ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการดังนั้น การจะได้มาซึ่ง
ทรัพยากรท่ีมีคุณภาพและสามารถสนองตอบความตอ้งการของผู้ใช้บริการได้น้ัน  ต้องมีการพิจารณาคัดเลือกจัดหา
ทรัพยากรในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องกับหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัย เปิดสอนเข้ามาไว้ให้บริการ  ซ่ึงห้องสมุดต้องคำนึงถึง
ความสอดคล้องของทรัพยากรสารสนเทศกับหลักสูตรที่เปิดสอนในสาขาวิชาต่างๆ  ตลอดจนสามารถจัดสรร
งบประมาณทีมี่อยู่อย่างจำกดัใหเ้หมาะสมกบัสดัสว่นของทรพัยากรทีจ่ะจัดซือ้จัดหาเขา้หอ้งสมดุ และทีส่ำคญัย่ิง
คือต้องจัดหาทรัพยากรให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ  จึงจะทำให้ทรัพยากรสารสนเทศแตล่ะประเภทท่ีจัด
หามาน้ัน  ได้มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากทีสุ่ด

จากการทีศู่นย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  มีภารกิจหลักเพ่ือสนับสนุนด้าน
หลักสูตรและการเรียนการสอน จึงมีแผนงานและข้ันตอนการดำเนินงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหเ้พียงพอและ
ทันสมัยตามเกณฑม์าตรฐาน ตลอดจนมีระบบและกลไกในการจดัหาทรพัยากรสารสนเทศ  โดยมีการตรวจสอบ
ทรัพยากรสารสนเทศจากฐานขอ้มูลก่อนการพิจารณาจัดซ้ือและประเมินการใช้ทรัพยากรน้ันๆ  เพ่ือเป็นข้อมูลใน
การพิจารณาจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศใหส้นองตอบความตอ้งการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงในบรรดา
กลุ่มวิชาต่างๆ  ท่ีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจัดการเรียนการสอนนัน้ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรสุ์ขภาพนับ
เป็นกลุ่มวิชาที่มีการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน และมีการค้นคว้าวิจัยอย่างหลากหลายเป็นจำนวนมากกว่า
สาขาวิชาอื่นๆ อีกทั้งผู้วิจัยมีหน้าที่ดูแลการจัดหาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ  จึงตระหนักถึงความจำเปน็ในการศกึษาความตอ้งการ และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของอาจารยวิ์ชา
ดังกล่าว  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหา และการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ  ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนและตรงกับความต้องการของผู้ใช้
บรกิารยิง่ขึน้ตอ่ไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพ่ือศึกษาความต้องการทรัพยากรสารสนเทศของอาจารยก์ลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2. เพื่อศึกษาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของอาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

3. เพื่อศึกษาปัญหาในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของอาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหา-
วิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

4. เพ่ือเปรียบเทียบความต้องการ และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศดา้นรูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศ
ของอาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำแนกตามคณะ
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สมมตฐิานในการวจัิย

1. อาจารย์คณะต่างกันมีความต้องการทรัพยากรสารสนเทศด้านรูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศ
แตกต่างกัน

2. อาจารย์คณะต่างกันมีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศดา้นรูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศ แตกต่างกัน

ขอบเขตของการวจิยั

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่  อาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จำนวน  349  คน  (มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ,  2550)  จาก  6  คณะ คือ
คณะพยาบาลศาสตร ์ 55  คน  คณะเภสัชศาสตร์  107  คน  คณะเทคนคิการแพทย ์ 33  คน   คณะกายภาพบำบดั
68  คน  คณะสาธารณสขุศาสตรแ์ละส่ิงแวดล้อม  53  คน  คณะแพทย์แผนจีน  18  คน  และอาจารย์ประจำร่วม
สอนจากมหาวทิยาลัยแพทย์แผนจีนเซ่ียงไฮ้  สาธารณรฐัประชาชนจีน  15  คน  โดยได้กลุ่มตัวอย่างรวมท้ัง  6
คณะ จำนวน  222  คน

2.   แปรท่ีศึกษา
1.  ตัวแปรอิสระ  ได้แก่  คณะต่างๆ ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ ประกอบด้วย

คณะพยาบาลศาสตร ์  คณะเภสัชศาสตร์  คณะเทคนิคการแพทย ์คณะกายภาพบำบดั คณะสาธารณสขุศาสตร์
และส่ิงแวดล้อม  และคณะแพทย์แผนจีน

2. ตัวแปรตาม  ได้แก่ ความต้องการและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศด้านรูปแบบของทรัพยากร
สารสนเทศของอาจารยก์ลุ่มวิชาวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

กรอบแนวความคิดในการวิจัย

               ตัวแปรอิสระ            ตัวแปรตาม

คณะต่าง ๆ ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ
ได้แก่
1. คณะพยาบาลศาสตร์
2. คณะเภสัชศาสตร์
3. คณะเทคนิคการแพทย์
4. คณะกายภาพบำบดั
5. คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
6.  คณะแพทย์แผนจีน

1. ความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ (ด้าน
รูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศ)
1.1  ส่ือส่ิงพิมพ์
1.2  ส่ือโสตทศัน์
1.3  ส่ืออิเล็กทรอนกิส์

2. การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
(ด้านรูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศ)
 2.1  ส่ือส่ิงพิมพ์

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจัิย

• ความต้องการและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศดา้นเน้ือหา  ความทันสมัย และ ภาษาของทรัพยากรสารสนเทศ

• ปัญหาการใชท้รัพยากรสารสนเทศ
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วิธีดำเนินการวิจัย

การศกึษาครัง้น้ีเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research)  โดยการเกบ็ข้อมูลจากแบบสอบถาม
1. ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิยในการศกึษาครัง้น้ี คือ อาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ มหาวิทยาลัย

หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และอาจารย์ประจำร่วมสอนจากมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนเซียงไฮ้ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

2. การกำหนดกลุม่ตวัอยา่งใชใ้นการศกึษามขีัน้ตอนดงันี้

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ อาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม-
พระเกียรติ  จำนวน  200  คน  ทำการสุม่แบบแบ่งช้ัน  (Stratified  Random  Sampling)  เป็นไปตามสัดส่วน
ของอาจารย์ประจำท่ีสังกัดคณะต่างๆ  ท้ังน้ีในกรณีท่ีกลุ่มตัวอย่างในคณะใดมจีำนวนน้อยกว่า 30 คน  จะปรับเพ่ิม
เป็น 30 คน เพ่ือลดความแตกตา่งของจำนวนตวัอย่างในแต่ละกลุ่มย่อย  ให้มีขนาดเป็นกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่
เท่าเทียมกัน และเหมาะสมกบัการใช้สถติิแบบพาราเมตรกิ  (Parametric  Statistics)  ในการทดสอบสมมตฐิาน
สำหรับคณะแพทย์แผนจีนมีจำนวนกลุ่มตัวอย่างเพียง  28  คน  ท้ังน้ีจำนวนกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีใช้สูตร
ทาโร  ยามาเน ่(Taro  Yamane, 1973, p. 125)

สตูร

เมื่อ n คือ ขนาดของกลุม่ตัวอย่าง
        N คือ ขนาดของประชากร

e คือ ความคลาดเคลือ่นของการสุม่ตวัอยา่ง

ตารางท่ี  1 จำนวนกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามคณะ

พยาบาลศาสตร์  55 31

เภสัชศาสตร์ 107 60

เทคนิคการแพทย์  33 33

กายภาพบำบดั  68 40

สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  53 30

การแพทย์แผนจีน  33 28

                            รวม 349 222

คณะ
จำนวน

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ  แบบสอบถามเพือ่ศึกษาความตอ้งการและการใชท้รัพยากรสารสนเทศ
ของอาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  มีความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม
ท้ังฉบับเท่ากับ  0.96
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีกำหนดไว้
จากคณะพยาบาลศาสตร ์คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนคิการแพทย ์คณะกายภาพบำบดั คณะสาธารณสขุศาสตร์
และส่ิงแวดล้อมและคณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ตามจำนวนและรายช่ือของกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีกำหนดไว้โดยเร่ิมแจกแบบสอบถามตัง้แต่วันท่ี 17 มีนาคม 2551  ถึง  วันท่ี 31 มีนาคม 2551  จำนวน
300 ฉบับ ปรากฏว่าเก็บรวบรวมแบบสอบถามไดท้ั้งหมดจำนวน 250 ฉบับ  เม่ือนำมาตรวจสอบแลว้พบว่า เป็น
แบบสอบถามทีส่มบูรณ์จำนวน  222 ฉบับเท่าน้ัน

5. วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation : SD) การทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA)
และสถิติทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคู่  โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลทีไ่ด้รับจากการวจัิยทำใหท้ราบความตอ้งการ  การใชแ้ละปัญหาในการใชท้รพัยากรสารสนเทศดา้น

รูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศของอาจารยใ์นสาขากลุม่วิชาวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่
เปิดสอนและตรงกับความต้องการของอาจารย์มากท่ีสุด  ตลอดจนเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริการทรัพยากร
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สรปุผลการวจิยั
จากการวิจัยสามารถสรุปผลได้ดังนี้
1. สภาพทั่วไปของการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของของอาจารย์กลุ ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ท้ัง 6  คณะ สรุปได้ดังน้ี

• อาจารย์ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน
มากท่ีสุด  รองลงมาคือ  ใช้ในการติดตามข้อมูลข่าวสาร  ความรู้  และพัฒนาการ ในวิชาชีพ  ใช้ในการผลิตผลงาน
ทางวิชาการและการวจัิย  และเพ่ือใช้ในการดำเนนิชีวิตประจำวัน  ตามลำดับ

• อาจารย์ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศจากศนูย์บรรณสารสนเทศ  มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2-3 คร้ังต่อสัปดาห์มากทีสุ่ด  รองลงมาคอื  ใช้ทรัพยากรสารสนเทศ  2-3 คร้ังต่อเดือน
และใช้ทรัพยากรสารสนเทศทกุวัน/ เกือบทุกวันตามลำดับ  ท้ังน้ีมีผู้ไม่เคยใช้ทรัพยากรสารสนเทศจากศนูย์บรรณ-
สารสนเทศ

2. จากการศึกษาความต้องการทรัพยากรสารสนเทศของอาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหา-
วิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ท้ัง 6  คณะ  ผลการวิจัยพบว่า

อาจารย์มีความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็น รายด้าน
พบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ความทันสมัยของทรัพยากรสารสนเทศ รองลง
มาคือ ภาษาของทรัพยากรสารสนเทศ รูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศ และเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ
ตามลำดบั

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  ด้านเน้ือหาของทรัพยากรสารสนเทศ  อาจารย์มีความต้องการทรพัยากร
สารสนเทศโดยรวมอยูใ่นระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทกุข้อ  โดยข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่  วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน  รองลงมาคือ  การแพทย์และสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง  ตามลำดับ
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ด้านรูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศ  อาจารย์มีความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ  โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  รองลงมาคือ  ส่ือ
ส่ิงพิมพ์  และส่ือโสตทัศน์  ตามลำดับ

ด้านความทนัสมัยของทรัพยากรสารสนเทศ  อาจารย์มีความตอ้งการทรพัยากรสารสนเทศโดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่ ทรัพยากรสารสนเทศภายใน 6 เดือน
ท่ีผ่านมา  รองลงมาคือ  ทรัพยากรสารสนเทศยอ้นหลัง 6 เดือน -1 ปี  ย้อนหลัง 1 ปี จนถึง 5 ปี  ย้อนหลัง 6 ปี
จนถึง 10 ปี  ย้อนหลังต้ังแต่ 10 ปี ข้ึน  และไม่จำกัดเวลา  ตามลำดับ

ด้านภาษาของทรพัยากรสารสนเทศ  อาจารย์มีความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ  โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่  ภาษาอังกฤษ  รองลงมาคือ  ภาษาไทย
ภาษาจีน  และภาษาอ่ืนๆ  ตามลำดับ

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  อาจารย์มีความต้องการฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์  โดยรวมทุกคณะใน  3
อันดับแรกได้แก่ ฐานข้อมูล ScienceDirect  เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  รองลงมาคือ ฐานข้อมูล Journals@Ovid Full Text  เป็นฐานข้อมูลวารสาร อิเล็กทรอนิกส์
ครอบคลมุวารสารดา้นแพทยศ์าสตรแ์ละวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ  และฐานข้อมูล ProQuest Digital Dissertations
เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรม และบทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก  ตาม ลำดับ

เม่ือพิจารณาเป็นรายคณะ พบว่าคณะพยาบาลศาสตรมี์ความต้องการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 3
อันดับแรกได้แก่  ฐานข้อมูล MD Consult  เป็นฐานข้อมูลทางการแพทย ์ ให้ข่าวสารและรายงานทางการแพทย์
ในการรักษาและใช้ยา ฐานข้อมูล  CINAHL เป็นฐานข้อมูลวารสารอเิล็กทรอนิกส์ด้านพยาบาลศาสตร ์  และฐาน
ข้อมูล Up to Date เป็นฐานข้อมูลทางการแพทยท่ี์ให้คำตอบสำหรับการรักษา ตามลำดับ

คณะเภสัชศาสตร ์  มีความต้องการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 3 อันดับแรกได้แก่ ฐานข้อมูล Science
Direct  เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์เน้นสาขาวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ  รองลงมา
คือ ฐานข้อมูล MD Consult เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์  และฐานข้อมูล Up To Date เป็นฐานข้อมูล
ทางการแพทยท่ี์ให้คำตอบสำหรบัการรกัษา ตามลำดบั

คณะเทคนคิการแพทย ์ มีความต้องการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 3 อันดับ ได้แก่ฐานข้อมูล Science
Dircet เป็นฐานข้อมูลวารสารอเิล็กทรอนิกส์เน้นสาขาวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีและวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ  รองลงมา
คือฐานข้อมูล Blackwell Synergy เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
การแพทย ์ฯลฯ  และฐานข้อมูล Springer Link  เป็นฐานข้อมูลวารสารอเิล็กทรอนิกส์สาขาวทิยาศาสตรชี์วภาพ
การแพทย์ ตามลำดับ คณะกายภาพบำบัด มีความต้องการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 3 อันดับแรกได้แก่ ฐานข้อมูล
ProQuest Digital Dissertations เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและบทคดัย่อของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก รองลงมาคือ ฐานข้อมูล Jounals@Ovid Full Text เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมทาง
ด้านแพทย์ศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ และฐานข้อมูล Wiley Interscience เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์
ครอบคลุมสาขาเคม ีฟิสิกส์ วิทยาศาสตรชี์วภาพ วิทยาศาสตรก์ายภาพ การแพทย ์ตามลำดับ

คณะสาธารณสขุศาสตรแ์ละส่ิงแวดล้อม มีความตอ้งการใชฐ้านข้อมูลอิเล็กทรอนกิส์ 3 อันดับแรกไดแ้ก่
ฐานข้อมูล ScienceDirect เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์เน้นสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์
สุขภาพ  รองลงมาคือฐานข้อมูล ProQuest Digital Dissertations  เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรม  และบทคัดย่อของ
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  และฐานข้อมูล Journals@Ovid Full Text  เป็นฐานข้อมูลวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมวารสารทางดา้นแพทย์ศาสตร ์และวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ ตามลำดับ
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คณะแพทยแ์ผนจีน มีความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลอิเล็กทรอนกิส ์ 3 อันดบัแรกไดแ้ก ่ ฐานขอ้มูล Up To
Date เป็นฐานข้อมูลทางการแพทยท่ี์ให้คำตอบสำหรับการรักษา  รองลงมาคือ ฐานข้อมูล MD Consult เป็นฐาน
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์  และฐานข้อมูล Scopus เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมวารสาร
ทางดา้นวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละการแพทย ์ตามลำดบั

3. จากการศกึษาการใชท้รัพยากรสารสนเทศของอาจารยก์ลุ่มวิชาวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ  มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ท้ัง 6  คณะ ผลการวิจัยพบว่า

อาจารย์มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่  ภาษาของทรัพยากรสารสนเทศ  รองลงมาคือ  ความ
ทันสมัยของทรัพยากรสารสนเทศ  เน้ือหาของทรัพยากรสารสนเทศ  และรูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศ  ตาม
ลำดบั

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ  ด้านเน้ือหาของทรัพยากรสารสนเทศ  อาจารย์มี
การใช้ทรัพยากรสารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง
ทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่ วิทยาศาสตรก์ารแพทย์พ้ืนฐาน รองลงมาคือ การแพทย์และสาขาวิชาท่ีเก่ียว
ข้อง ตามลำดับ

ด้านรูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศ อาจารย์มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  รองลงมาคือ  ส่ือส่ิงพิมพ์
และส่ือโสตทัศน์  ตามลำดับ

ด้านความทนัสมัยของทรัพยากรสารสนเทศ  อาจารย์มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ  โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง  โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่  ทรัพยากร
สารสนเทศภายใน 6 เดือนท่ีผ่านมา  รองลงมาคือ  ทรัพยากรสารสนเทศยอ้นหลัง 1 ปี จนถึง 5 ปี ย้อนหลัง 6
เดือน -1 ปี  ย้อนหลัง 6 ปี จนถึง 10 ปี  ย้อนหลังต้ังแต่ 10 ปี ข้ึน  และไม่จำกัดเวลา ตามลำดับ

ด้านภาษาของทรัพยากรสารสนเทศ  อาจารย์มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เม่ือพิจารณาเปน็รายขอ้พบวา่ ข้อทีมี่คา่เฉลีย่สงูสดุไดแ้ก ่ภาษาไทย รองลงมาคอืภาษาองักฤษ ภาษาจนี และ
ภาษาอ่ืนๆ ตามลำดับ

4. จากการศึกษาปัญหาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของอาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มหา-
วิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ท้ัง 6  คณะ  ผลการวิจัยพบว่า  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน  โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ  ผู้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศ  รองลงมา
คือ  แหล่งทรัพยากรสารสนเทศและการใหบ้ริการและทรพัยากรสารสนเทศ ตามลำดับ

เม่ือพิจารณาเป็นรายคณะพบว่า  คณะพยาบาลศาสตร์มีปัญหาในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ  โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทกุด้าน  โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ
แหล่งทรัพยากรสารสนเทศและการใหบ้ริการ    รองลงมาคือ  ผู้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศ  และทรัพยากรสารสนเทศ
ตามลำดบั
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คณะเภสัชศาสตรมี์ปัญหาในการใชท้รัพยากรสารสนเทศโดยรวมอยูใ่นระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทกุด้าน โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ  แหล่งทรัพยากรสารสนเทศและการ
ให้บริการ รองลงมาคือ  ผู้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศ ตามลำดับ

คณะเทคนิคการแพทย์มีปัญหาในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ  โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผู้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศ  รองลงมาคือ
แหล่งทรัพยากรสารสนเทศและการใหบ้ริการ และทรัพยากรสารสนเทศ ตามลำดับ

คณะกายภาพบำบดัมีปัญหาในการใชท้รัพยากรโดยรวมอยูใ่นระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าอยู่ในระดับปานกลางทกุด้าน  โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือแหล่งทรัพยากรสารสนเทศและการใหบ้ริการ
รองลงมาคือ  ผู้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศ  และทรัพยากรสารสนเทศ ตามลำดับ

คณะสาธารณสขุและสิง่แวดล้อมมีปัญหาในการใชท้รัพยากรสารสนเทศ  โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง
เม่ือพิจารณาเปน็รายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมากและปานกลาง โดยดา้นทีมี่คา่เฉลีย่สงูสดุคอื ผู้ใช้ทรพัยากรสาร-
สนเทศ รองลงมาคือ  แหล่งทรัพยากรสารสนเทศและการใหบ้ริการ และทรัพยากรสารสนเทศ ตามลำดับ

คณะแพทย์แผนจีนมีปัญหาในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลางและน้อย  โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  ผู้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศ รองลงมาคือ
ทรัพยากรสารสนเทศ และแหล่งทรัพยากรสารสนเทศและการใหบ้ริการ ตามลำดับ

5. ผลการเปรียบเทียบความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ ด้านรูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศ
ของอาจารย์กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ท้ัง  6 คณะ  โดยรวมพบว่า  อาจารย์
คณะเทคนคิการแพทยแ์ละคณะกายภาพบำบดัมีความตอ้งการ ทรัพยากรสารสนเทศดา้นรปูแบบของทรพัยากร
สารสนเทศแตกตา่งกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิท่ีระดับ .05  ซ่ึงสามารถสรปุเป็นรายด้านได้ดังน้ี

ด้านสื่อสิ่งพิมพ์  อาจารย์กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติทั้ง 6 คณะ
มีความต้องการด้านส่ือส่ิงพิมพ์ในภาพรวมแตกต่างกัน  โดยอาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์และคณะกายภาพบำบัด
มีความต้องการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจารย์คณะกายภาพบำบัดและคณะแพทย์
แผนจีน  มีความต้องการแตกตา่งกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิท่ีระดับ .05

ด้านสือ่โสตทศัน์  อาจารยก์ลุ่มวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติท้ัง 6 คณะ
มีความต้องการส่ือโสตทัศน์ในภาพรวมแตกตา่งกัน  โดยอาจารยค์ณะเทคนคิการแพทยแ์ละคณะกายภาพบำบดั
มีความต้องการแตกตา่งกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิท่ีระดับ  .05  อาจารย์คณะเทคนคิการแพทยแ์ละคณะแพทย์
แผนจีนมีความตอ้งการแตกตา่งกันอย่างมีนัยสำคญัท่ีระดับ .05

ด้านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  อาจารย์กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติท้ัง 6 คณะ
มีความต้องการด้านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมแตกต่างกัน  โดยอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์และคณะแพทย์แผนจีน
มีความต้องการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจารย์คณะกายภาพบำบัดและคณะแพทย์
แผนจีน มีความต้องการแตกตา่งกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิท่ีระดับ .05
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ผลการเปรยีบเทียบการใชท้รัพยากรสารสนเทศดา้นรูปแบบของทรพัยากรสารสนเทศ ของอาจารยก์ลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ท้ัง 6 คณะในภาพรวมแตกตา่งกัน  โดยอาจารย์
คณะพยาบาลศาสตรแ์ละคณะแพทย์แผนจีน  มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศดา้นรูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิ ท่ีระดับ .05  อาจารย์คณะเภสัชศาสตรแ์ละคณะกายภาพบำบดั  มีการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศดา้นรปูแบบของทรพัยากรสารสนเทศแตกตา่งกนัอย่างมนัียสำคญัทางสถติิท่ีระดบั .05

อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์และคณะแพทย์แผนจีน มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศด้านรูปแบบของทรัพยากร
สารสนเทศแตกตา่งกนัอยา่งมนัียสำคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05  อาจารยค์ณะเทคนคิการแพทยแ์ละคณะกายภาพ
บำบัด  มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศดา้นรูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศแตกตา่งกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิ
ท่ีระดับ .05  อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์และคณะแพทย์แผนจีน  มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศดา้นรูปแบบของ
ทรัพยากรสารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  อาจารย์คณะกายภาพบำบัดและคณะ
สาธารณสุขศาสตร์และส่ิงแวดล้อม  มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศดา้นรูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศแตกตา่งกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมและคณะแพทย์แผนจีน
มีการใชท้รพัยากรสารสนเทศดา้นรปูแบบของทรพัยากรสารสนเทศแตกตา่งกนัอย่างมนัียสำคญัทางสถติิทีร่ะดบั
.05  ซ่ึงสามารถสรปุเป็นรายด้านได้ดังน้ี

ด้านส่ือส่ิงพิมพ์  อาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติท้ัง 6 คณะ
มีการใชด้้านสือ่ส่ิงพิมพ์ในภาพรวมแตกตา่งกนั  โดยอาจารยค์ณะพยาบาลและคณะแพทยแ์ผนจีน  มีการใชส่ื้อ
ส่ิงพิมพ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์และคณะกายภาพบำบัด  มีการ
ใช้ส่ือส่ิงพิมพ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิท่ีระดับ .05  อาจารย์คณะเภสัชศาสตรแ์ละคณะแพทยแ์ผนจีน
มีการใช้สื่อสิ่งพิมพ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์และคณะ
กายภาพบำบัด มีการใช้ส่ือส่ิงพิมพ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์
และคณะแพทย์แผนจีน  มีการใช้ส่ือส่ิงพิมพ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  อาจารย์คณะกายภาพ
บำบัดและคณะสาธารณสุขศาสตร์และส่ิงแวดล้อม  มีการใช้ส่ือส่ิงพิมพ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ
.05 อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์และส่ิงแวดล้อม  และคณะแพทย์แผนจีนมีการใช้ส่ือส่ิงพิมพ์แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถติิท่ีระดับ .05

ด้านสื่อโสตทัศน์ อาจารย์กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติทั้ง 6 คณะ
มีการใช้ด้านส่ือโสตทัศน์ในภาพรวมแตกตา่งกัน โดยอาจารยค์ณะพยาบาลศาสตรแ์ละคณะแพทย์แผนจีน  มีการ
ใช้ส่ือโสตทัศน์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์และคณะกายภาพบำบัด
มีการใช้ส่ือโสตทัศน์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์และคณะแพทย์แผน
จีน  มีการใช้สื่อโสตทัศน์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์และ
คณะกายภาพบำบดั  มีการใช้ส่ือโสตทัศน์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 อาจารย์คณะเทคนคิ
การแพทย์และคณะแพทย์แผนจีน  มีการใช้ส่ือโสตทัศน์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  อาจารย์
คณะกายภาพบำบดัและคณะสาธารณสขุศาสตร์และส่ิงแวดล้อม  มีการใช้ส่ือโสตทัศน์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถติิท่ีระดับ .05  คณะสาธารณสขุศาสตรแ์ละส่ิงแวดล้อมและคณะคณะกายภาพบำบดั  มีการใช้ส่ือโสตทัศน์
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์และส่ิงแวดล้อม และคณะแพทย์
แผนจีน มีการใช้ส่ือโสตทัศน์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิท่ีระดับ .05
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ด้านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  อาจารย์กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติท้ัง 6 คณะ
มีการใช้ด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมแตกต่างกัน  โดยอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์และคณะกายภาพบำบัด
มีการใชส้ือ่อิเลก็ทรอนกิสแ์ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  อาจารยค์ณะเภสชัศาสตรแ์ละคณะ
แพทย์แผนจีน  มีการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิท่ีระดับ .05  อาจารย์คณะเทคนคิ
การแพทยแ์ละคณะกายภาพบำบดั  มีการใชส้ือ่อิเล็กทรอนกิสแ์ตกตา่งกนัอย่างมนัียสำคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05
อาจารย์คณะกายภาพบำบัดและคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถติิท่ีระดับ .05

อภิปรายผลการวจัิย

จากการศึกษาเรื่อง ความต้องการและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของอาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  สามารถอภปิรายผลการวจัิยได้ดังน้ี

1. สภาพทั่วไปของการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของของอาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มหา-
วิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ท้ัง 6  คณะ อภิปรายได้ดังน้ี

อาจารย์ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนมากท่ีสุด
ท้ังน้ีเน่ืองจากภารกิจหลักของอาจารย์คือการจัดการการเรียนการสอน  ดังน้ันอาจารย์จึงต้องใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
เพ่ือเตรียมการสอน  รองลงมาคือ  ใช้ในการติดตามข้อมูลข่าวสาร  ความรู้  และพัฒนาการในวิชาชีพ  และใช้ในการ
ผลิตผลงานทางวิชาการและการวิจัย ทั้งนี้เนื่องจากอาจารย์มีภารกิจในการผลิตผลงานทางวิชาการและทำวิจัย
เพ่ือใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  อีกท้ังใช้ในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรอบรู้กว้างขวางข้ึนทันต่อการ
เปล่ียนแปลง  โดยนำองค์ความรู้ท่ีได้ไปถ่ายทอดแกนั่กศึกษา  ทำให้เกิดความกา้วหน้าในวิชาชีพต่อไป

อาจารย์ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศจากศนูย์บรรณสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์  ทั้งนี้เนื่องจากศูนย์บรรณสารสนเทศเป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศของ
มหาวิทยาลยั  จึงทำให้อาจารยมี์ความสะดวกในการมาใชบ้ริการมากกวา่แหล่งทรัพยากรสารสนเทศอืน่ๆ

2. จากการศึกษาด้านความต้องการทรัพยากรสารสนเทศของอาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ผลการศกึษาพบว่า  อาจารย์  ท้ัง    6  คณะ  ได้แก่  คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย ์  คณะกายภาพบำบดั  คณะสาธารณสขุศาสตร์และส่ิงแวดล้อม  และ
คณะแพทย์แผนจีน  มีความต้องการทรพัยากรสารสนเทศโดยรวมอยูใ่นระดับปานกลาง  ท้ังน้ีเน่ืองจากอาจารย์
มีความจำเปน็ในการใชท้รัพยากรสารสนเทศ  เพ่ือการปฏบัิติหน้าท่ีในด้านการสอนและการคน้คว้าวิจัย

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  ด้านเน้ือหาของทรัพยากรสารสนเทศ  ค่าเฉล่ียของความต้องการทรัพยากรสาร-
สนเทศในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน  และการแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับที่ใกล้เคียงกันมาก
ท้ังน้ีเน่ืองจากเน้ือหาของทรัพยากรสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน  และการแพทย์และสาขาวิชา
ท่ีเก่ียวข้องมีความสมัพันธ์หรือความสอดคลอ้งกัน  จึงทำให้อาจารย์มีความต้องการทรพัยากรสารสนเทศ เพ่ือใช้
ประกอบการเรยีนการสอนเพราะอาจารยต้์องสอนวิชาพ้ืนฐานกอ่น  เพ่ือเป็นการปรบัพ้ืนฐานไปสูวิ่ชาการแพทย์
และสาขาท่ีเก่ียวข้อง  อีกท้ังอาจารย์อาจต้องการสารสนเทศในเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ  เพ่ือผลิต
ผลงานทางวิชาการอกีดว้ย
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ด้านรูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศ  พบว่า  ในภาพรวมทรัพยากรสารสนเทศทีอ่าจารย์มีความต้องการ
มากท่ีสุดคือส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ท้ังน้ีเป็นเพราะส่ืออิเล็กทรอนิกส์บันทึกสารสนเทศทางวิชาการท่ีทันสมัย และสามารถ
เผยแพร่ได้รวดเร็วมากกว่าส่ืออ่ืนๆ  ตลอดจนสามารถเข้าถึงสารสนเทศดังกล่าวได้ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยไม่
จำกัดเวลาและสถานที ่ จากการวิจัยในคร้ังน้ีพบว่าอาจารย์มีความต้องการส่ือส่ิงพิมพ์และ ส่ือโสตทัศน์ในภาพรวม
น้อยกว่าส่ืออิเล็กทรอนิกส์  เน่ืองจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นศาสตร์มีวิทยาการใหม่ๆ  และมีการเผยแพร่
สารสนเทศที่ทันสมัยเหล่านี้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ซึ่งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์มีการเผยแพร่ช้ากว่าสื่อ
อิเล็กทรอนกิส ์  อีกทัง้สือ่โสตทศันบ์างประเภทกไ็ม่เป็นทีนิ่ยมในการนำมาใชป้ระกอบการเรยีนการสอนหรอืการ
ค้นคว้าวิจัย  เช่น  วัสดุย่อส่วน (ไมโครฟิล์ม  ไมโครฟิช ฯลฯ)   แต่อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากสือ่ส่ิงพิมพ์ใน
รายประเภทแล้ว  อาจารย์มีความต้องการและมีการใช้ส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทหนังสือ/ตำรา  รายงานการวิจัยและวิทยา
นิพนธ์ในระดับมากเนื่องจากหนังสือ/ตำรานำเสนอทฤษฎีที่ใช้เป็นหลักในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
ด้านต่างๆ สำหรับรายงานการวจัิยและวิทยานิพนธ์เป็นรายงานผลการคน้คว้าวิจัยท่ีมีเอกสารหลกัฐานการศกึษา
วิเคราะห์ในเร่ืองต่างๆ ตามหลักวิชาการมีการอ้างอิงแหล่งท่ีมาอย่างชัดเจนตรวจสอบได้และมีผลการวิจัยท่ีมีความ
น่าเช่ือถือ อาจารย์จึงต้องการส่ิงพิมพ์ประเภทดังกล่าวมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การผลิตผลงานทางวิชาการ
และการวิจัย  ดังน้ันอาจสรุปได้ว่าส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีให้ข้อมูลทางวิชาการทีเ่ช่ือถือได้ยังมีความสำคญัและเป็นท่ีต้องการ
ของอาจารยไ์มย่ิง่หยอ่นไปกวา่สือ่อิเลก็ทรอนกิส์

ด้านความทันสมัยของทรัพยากรสารสนเทศ  อาจารย์มีความต้องการทรัพยากรสารสนเทศภายใน 6
เดือนท่ีผ่านมา  และย้อนหลัง 6 เดือน -1 ปี  ส่วนทรัพยากรสารสนเทศยอ้นหลัง 1 ปี จนถึง 5 ปี  ย้อนหลัง 6 ปี
จนถึง 10 ปี  ย้อนหลังต้ังแต่ 10 ปี ข้ึนไปอาจารยมี์ความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง  และมีความต้องการไม่
จำกัดเวลาอยู่ในระดับน้อย  ทั้งนี้เนื่องจากสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นศาสตร์ที่มีพัฒนาการความเคลื่อนไหว
ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว อาจารย์ในสาขาน้ีจะต้องติดตามให้ทันต่อความเปล่ียนแปลงต่างๆ  เหล่าน้ี  จึงมีความต้องการ
ทรัพยากรสารสนเทศทีใ่หม่  ทันสมัย  ซ่ึงตรงกับความต้องการ และความสนใจในชว่งเวลาปัจจุบัน

ด้านภาษาของทรพัยากรสารสนเทศ  อาจารย์มีความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ  และ
ภาษาไทย ท้ังน้ีเน่ืองจากหนังสือ ตำรา และบทความวจัิยในสาขาวทิยาศาสตรสุ์ขภาพมีการจัดพิมพ์และเผยแพร่
เป็นภาษาองักฤษ จำนวนมาก  โดยมีเน้ือหาทีทั่นสมัยและทันต่อความกา้วหน้าในสาขาวชิามากกวา่ภาษาอืน่ๆ
ซ่ึงภาษาองักฤษเปน็ภาษาสากลทีใ่ช้ในการสือ่สารกนัท่ัวโลก  ประกอบกบัอาจารยก์ลุ่มวิชาวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ
มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท (ร้อยละ 78.38) และปริญญาเอก (ร้อยละ 8.11)  จึงทำให้มีทักษะในการใช้ภาษา
อังกฤษท่ีจะทำความเขา้ใจเน้ือหาได้  และอาจารยมี์ความต้องการภาษาไทยอยูใ่นระดับมากเช่นกัน  ท้ังน้ีอาจเป็น
เพราะอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นคนไทยมีความคุ้นเคยกับภาษาไทย มีความถนัด และสามารถเข้าใจในเนื้อหาได้ดี
มากกวา่ภาษาอืน่

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  อาจารย์มีความต้องการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  โดยรวมทุกคณะใน  3  อันดับ
แรก  ได้แก่  ฐานข้อมูล  Science Direct  เป็นฐานข้อมูลวารสารอเิล็กทรอนิกส์เป็นสาขาวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยี
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  รองลงมาคือ  ฐานข้อมูล Journals@Ovid Full Text  เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์
ครอบคลมุวารสารดา้นแพทยศ์าสตรแ์ละวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ  และฐานข้อมูล ProQuest Digital Dissertations
เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรม  และบทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  ท้ังน้ีเน่ืองจากฐาน
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวนำเสนอสารสนเทศทางวชิาการฉบบัเต็ม (Full  text)  ท่ีทันสมัยในสาขาวทิยาศาสตร์
สุขภาพ  และให้ข้อมูลด้านการวิจัย  อีกท้ังเป็นฐานข้อมูลท่ีมีความครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับศาสตร์
ในด้านน้ี  และเป็นฐานข้อมูลท่ีรู้จักของนักวิชาการและนกัวิจัยในสาขานีเ้ป็นอย่างดี  โดยสามารถเขา้ถึงข้อมูลได้
สะดวก  รวดเร็ว  ประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูลเฉพาะสาขาวิชาต่างๆ  ได้ดี  และยังให้ข้อมูลท้ังในอดีตและปัจจุบัน
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ได้ ซึ่งฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้มีการจัดเก็บ รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศจากเอกสารหลายประเภท เช่น
วารสาร  เอกสารการประชมุ  และหนังสือ  เป็นต้น  โดยมีเน้ือหาครอบคลุมหลากหลายวชิาท้ังสาขาวชิากว้าง ๆ
หรือหัวข้อท่ีเฉพาะเจาะจง  ท้ังน้ีจึงทำให้ผู้ใช้บริการฐานข้อมูลในปัจจุบันได้รับสารสนเทศทีมี่ความทันสมัยอยู่เสมอ

เม่ือพิจารณาเป็นรายคณะ  พบว่า  คณะพยาบาลศาสตรมี์ความต้องการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็น
อันดับแรก คือ  ฐานข้อมูล  MD Consult  ซ่ึงเป็นฐานข้อมูลทางการแพทย ์ ให้ข่าวสารและรายงานทางการแพทย์
ในการรักษาและใช้ยา  ท้ังน้ีเน่ืองจากฐานขอ้มูลดังกล่าวเป็นข้อมูลทางการแพทย ์ มีเน้ือหาเก่ียวกับการดแูลรักษา
และการใหก้ารพยาบาลทีต่อ้งอยูบ่นพืน้ฐานวชิาชพีทางการแพทย์

คณะเภสัชศาสตร์  คณะเทคนิคการแพทย์  และคณะสาธารณสขุศาสตร์และส่ิงแวดล้อมมีความต้องการใช้
ฐานข้อมูล ScienceDirect เป็นอันดับแรก ซ่ึงเป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์เน้นสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ท้ังน้ีเน่ืองจากฐานข้อมูลดังกล่าวมีเน้ือหาวิชาท่ีหลากหลายสาขา  เป็นพ้ืนฐานในการศึกษา
เก่ียวกับศาสตร์ทางด้านต่างๆ อีกท้ังฐานข้อมูล ScienceDirect เป็นฐานข้อมูลท่ีให้บริการมาเป็นเวลานาน  มีความ
น่าเช่ือถือทางดา้นข้อมูลวิชาการในสาขาวทิยาศาสตรสุ์ขภาพและสาขาอืน่ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง

คณะกายภาพบำบัดมีความต้องการใช้ฐานข้อมูล ProQuest Digital Dissertations เป็นอันดับแรก
ท้ังน้ีฐาข้อมูลดังกล่าวเป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและบทคดัย่อของวิทยานพินธ์ระดับปริญญาโทและปรญิญาเอก
ซ่ึงอาจารย์อาจมีความต้องการในการใชฐ้านข้อมูลดังกล่าวเพ่ือผลิตผลงานวิจัย  ส่วนฐานข้อมูลท่ีอาจารย์มีความ
ต้องการใช้รองลงมาคือ ฐานข้อมูล Journals@Ovid Full Text  ซ่ึงเป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมวารสาร
ทางด้านแพทย์ศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  โดยอาจารย์คณะกายภาพบำบัด  นำข้อมูลท้ังสองด้านมาสนับสนุน
เพ่ือประกอบการเรยีนการสอน เพราะเปน็ฐานขอ้มูลทีมี่ความทนัสมยัให้ความรูแ้ละทกัษะในการสง่เสรมิสขุภาพ
ป้องกันโรค  รักษาโรค  และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  มีวิวัฒนาการความกา้วหน้าของวงการวชิาชีพกายภาพบำบดั

คณะแพทย์แผนจีนมีความต้องการใช้ฐานข้อมูล Up To Date  เป็นอันดับแรก  เน่ืองจากฐานข้อมูลดังกล่าว
เป็นฐานข้อมูลทางการแพทยท่ี์ให้คำตอบสำหรับการรักษา  ได้ตรงจุดจากประสบการณข์องแพทย์ผู้เช่ียวชาญทาง
อายุรศาสตร ์  เวชศาสตรค์รอบครัว  นรีเวชและกุมารเวช  เป็นประโยชน์ต่อแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยในการดแูล
สุขภาพตนเอง  อีกท้ังฐานข้อมูลดังกล่าวมีการปรับเน้ือหาให้ทันสมัยเป็นประจำทุก 4  เดือน

3. จากการศกึษาการใชท้รัพยากรสารสนเทศของอาจารยก์ลุ่มวิชาวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ  มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ท้ัง 6  คณะ  ผลการศกึษาพบว่า

อาจารย์มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ได้แก่ ภาษาของทรัพยากรสารสนเทศ ความทันสมัยของทรัพยากรสารสนเทศ  เน้ือหา
ของทรัพยากรสารสนเทศ  และรูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศ

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  การใช้ทรัพยากรสารสนเทศดา้นเน้ือหาของทรัพยากรสารสนเทศ  อาจารย์มี
การใช้ทรัพยากรสารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ทั้งเนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
การแพทย์และสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องโดยมีค่าเฉล่ียใกล้เคียงกันมาก  ท้ังน้ีเน่ืองจากเน้ือหาของทรัพยากรสารสนเทศ
ทางด้านวิทยาศาสตรก์ารแพทย์พ้ืนฐาน  และการแพทย์และสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องมีความสัมพันธ์หรือสอดคล้องกัน
อาจารย์มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศเพือ่ประกอบการเรียนการสอนในวิชาพ้ืนฐานและวิชาเฉพาะสาขา  โดยมีการ
จัด การเรยีนการสอนเพือ่ปรับพ้ืนฐานไปสูวิ่ชาการแพทยแ์ละสาขาทีเ่ก่ียวข้อง
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ด้านรูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศ  อาจารย์มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ทรัพยากรสารสนเทศทีอ่าจารย์มีการใช้มากทีสุ่ด  ได้แก่  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ท้ังน้ี
เน่ืองจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้มีการบันทึกสารสนเทศทางวิชาการท่ีทันสมัยและสามารถ เผยแพร่ได้รวดเร็วมากกว่า
ส่ืออ่ืนๆ  ตลอดจนสามารถเขา้ถึงสารสนเทศทางเครอืข่ายอินเทอร์เน็ตโดยไม่จำกัดเวลาและสถานที ่ ส่วนการใช้
สื่อโสตทัศน์อยู่ในระดับน้อย

ด้านความทนัสมัยของทรัพยากรสารสนเทศ  อาจารย์มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ  โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ทรัพยากรสารสนเทศทีอ่าจารย์มีการใช้อยู่ในระดับปานกลาง  ได้แก่
ทรัพยากรสารสนเทศภายใน 6 เดือนท่ีผ่านมา  ย้อนหลัง 1 ปี จนถึง 5 ปี  ย้อนหลัง 6 เดือน -1 ปี  และย้อนหลัง
6 ปี จนถึง 10 ปี  ทั้งนี้เนื่องจากศูนย์บรรณสารสนเทศไม่มีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้บริการแก่อาจารย์กลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ  จึงทำให้อาจารย์ได้มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศทีไ่ม่ค่อยมีความทันสมัยมาก  ส่วนย้อน
หลังต้ังแต่ 10 ปี ข้ึนไป  และไม่จำกัดเวลาอาจารยมี์การใช้อยู่ในระดับน้อย

ด้านภาษาของทรัพยากรสารสนเทศ  อาจารย์มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทรัพยากรสารสนเทศทีอ่าจารย์มีการใช้มากท่ีสุด ได้แก่ ทรัพยากรสารสนเทศภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ ท้ังน้ีเน่ืองจากอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นคนไทยมีความคุ้นเคยกับภาษาไทย ซ่ึงการใช้สารสนเทศ
ท่ีเป็นภาษาไทยนัน้อาจารย์มีความถนัด  และสามารถเขา้ใจในเน้ือหาได้ดีมากกวา่ภาษาอืน่ ๆ   ส่วนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาสากลที่ใช้ในการสื่อสารกันทั่วโลก ประกอบกับอาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นผู้มีความรู้
มีคุณวุฒิสูง มีความสามารถทีจ่ะแปลเน้ือหาภาษาองักฤษได้อย่างละเอียดลึกซ้ึง  จึงทำให้มีทักษะในการใชภ้าษา
อังกฤษ ท่ีจะทำความเขา้ใจเน้ือหาได้  ส่วนภาษาจนีอยู่ในระดับน้อย  และภาษาอืน่ๆ มีความต้องการน้อยท่ีสุด

4. จากการศึกษาปัญหาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของอาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มหา-
วิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ท้ัง 6 คณะ ผลการวิจัยพบว่า  มีปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านผู้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหาในการท่ีอาจารย์ขาดทักษะการใช้เคร่ืองมือในการสืบค้นหรือไม่ ทราบวิธีการสืบค้นข้อมูล
จากฐานข้อมูล  จึงทำให้อาจารย์ค้นหาสารสนเทศไมพ่บหรือได้สารสนเทศทีไ่ม่ตรงกับความต้องการ  รองลงมาคือ
ด้านแหล่งทรัพยากรสารสนเทศและการใหบ้ริการ  โดยศูนย์บรรณสารสนเทศขาดการสง่เสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วม
ในการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ จึงทำให้อาจารย์ได้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศไมต่รงกับความต้องการ  และด้าน
ทรัพยากรสารสนเทศ ท้ังน้ีเน่ืองจากศูนย์บรรณสารสนเทศจัดหาทรัพยากรสารสนเทศไมเ่พียงพอกับความต้องการ
ของอาจารย์

เม่ือพิจารณาเป็นรายคณะพบว่า  คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะกายภาพบำบัดมีปัญหา
ในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง
ทุกด้าน โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  แหล่งทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการ  โดยศูนย์บรรณสารสนเทศขาด
การสง่เสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการคดัเลือกทรัพยากรสารสนเทศ  ท้ังน้ีส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะอาจารยค์ณะ
พยาบาลศาสตร ์ ได้มีการฝกึภาคปฏบัิติให้แก่นักศกึษาภายนอกมหาวทิยาลยัและต้องฝึกปฏิบัติงานบนหอผูป่้วย
สัปดาห์ละ  3-5  วัน  อาจารย์คณะเภสัชศาสตรมี์การเรียนการสอนในหอ้งปฏิบัติการทางเภสชักรรมเป็นส่วนใหญ่
และต้องนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติในหน่วยงานภายนอก  และอาจารยค์ณะกายภาพบำบดัได้มีการฝึกภาคปฏบัิติ
ให้แก่นักศึกษาภายนอก มหาวิทยาลัยและต้องนิเทศนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติในคลินิกกายภาพบำบัดตลอดเวลา
ซ่ึงทำให้อาจารย์ส่วนใหญ่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศในช่วงเวลาท่ีศูนย์บรรณสารสนเทศได้
กำหนดไว้
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               คณะเทคนคิการแพทย ์ และคณะสาธารณสขุและส่ิงแวดล้อมมีปัญหาในการใชท้รัพยากรสารสนเทศ
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากและปานกลาง โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือ ด้านผู้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศ  โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในด้านอาจารยไ์ม่ทราบแหล่งในการคน้หาและวิธีการ
ค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ และอาจารย์ทราบวิธีการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศแต่ค้นหาไม่พบ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะอาจารย์ยังไม่เข้าใจระบบการจัดเก็บ และการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารสนเทศ
และอาจารย์ขาดทักษะการใช้เครื่องมือในการสืบค้นหรือไม่ทราบวิธีการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ

คณะแพทยแ์ผนจีนมีปัญหาในการใชท้รัพยากรสารสนเทศ  โดยรวมอยู่ในระดับน้อยท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  มีทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับแพทย์แผนจีนบางส่วนให้บริการที่คณะ
ตลอดจนอาจารยช์าวจีนมีการสบัเปล่ียนหมุนเวียนเพ่ือเดินทางกลบัประเทศทกุ  6  เดือน  จึงทำให้อาจารย์ไม่ได้
มาใช้บริการท่ีศูนย์บรรณสารสนเทศ   เม่ือพิจารณาเปน็รายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลางและนอ้ย  โดยด้านท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ  ด้านผู้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศ  เน่ืองจากอาจารย์ไม่ทราบแหล่งในการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ
ที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ

5. จากการศกึษาเปรียบเทียบความต้องการ และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศดา้นรูปแบบของทรัพยากร
สารสนเทศของอาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยรวมพบว่า อาจารย์
ต่างคณะกันมีความต้องการ และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศด้านรูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถติิท่ีระดับ .05

จากการผลการทดสอบสมมติุฐานจะเห็นได้ว่า  ผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้  ท้ังน้ีเน่ืองจาก
โดยธรรมชาตขิองการเรยีนการสอนในแตล่ะคณะวชิามเีน้ือหาวชิาเฉพาะดา้น ไดแ้ก ่คณะพยาบาลศาสตรมี์การ
เรียนการสอนทางดา้นการดแูลผู้ป่วย  อนามัยครอบครวั  และอนามยัชุมชน  คณะสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม
ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาสาธารณะมีการเรียนการสอนทางด้านสิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย  คณะเทคนิคการแพทย์มีการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ เพื่อการตรวจ
วิเคราะห์เกี่ยวกับเลือด สารที่คัดหลั่งออกจากร่างกาย  แต่คณะกายภาพบำบัดมีการเรียนการสอนทางด้าน
กล้ามเน้ือ กระดูก เอ็น และข้อ  คณะแพทยแ์ผนจีนมีการเรียนการสอนทางดา้นการแพทยแ์ผนจีน  ยาสมุนไพรจีน
แบบประยุกต์  การนวด  การกดจดุ และการฝังเข็ม  และคณะเภสชัศาสตรมี์การเรียนการสอนทางดา้นเภสัชกรรม
การผลิตเภสัชภัณฑ์สำเร็จรูป และการบริหารจัดการธุรกิจยาและการสาธารณสุข  ซึ่งทำให้มีการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศ  ซ่ึงจัดพิมพ์/ ผลิตและเผยแพร่ท้ังในรูปแบบส่ือส่ิงพิมพ์  ส่ือโสตทัศน์  และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีแตกต่างกัน
โดยมจุีดเนน้ทีไ่ม่เหมือนกนัในแตล่ะสาขาวชิา  บางสาขาวชิาอาจนยิมเผยแพรใ่นรูปแบบสือ่สิง่พิมพ์  ในขณะที่
บางสาขาวชิาอาจนิยมเผยแพร่ในรูปแบบส่ือโสตทัศน์  หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์  อีกท้ังจากการทีอ่าจารย์แต่ละคนใน
แต่ละสาขาวิชาและในช่วงอายุที่มีความแตกต่างกัน อาจมีความถนัดและความเคยชินในการใช้ทรัพยากรสาร-
สนเทศในรูปแบบต่างๆ  ท่ีไม่เหมือนกัน ดังน้ันส่วนใหญ่อาจารย์สาขาวิชาแตกต่างกัน จึงมีความต้องการและมีการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศในรปูแบบต่างๆ ท่ีแตกต่างกัน
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ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้

1. ศูนย์บรรณสารสนเทศควรจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้เพียงพอกับความต้องการของอาจารย์
เน่ืองจากผลการศึกษา  พบว่า  อาจารย์มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศจากแหล่งศูนย์บรรณสารสนเทศ  มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมากที่สุด

2.  ศูนย์บรรณสารสนเทศควรจดัหาทรัพยากรสารสนเทศทางดา้นเน้ือหาวิทยาศาสตรก์ารแพทยพ้ื์นฐาน
และการแพทยแ์ละสาขาวชิาท่ีเก่ียวข้อง  เน่ืองจากผลการศกึษาอาจารยมี์ความต้องการและการใชเ้น้ือหาดังกล่าว
มคีา่เฉลีย่ใกลเ้คยีงกนั

3. ศูนย์บรรณสารสนเทศควรจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เนื่องจากผลการ
ศึกษา  พบว่า  อาจารย์มีความต้องการและการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์มากท่ีสุด  ศูนย์บรรณสารสนเทศควรพจิารณา
จัดหาส่ือดังกล่าวไว้บริการให้เพียงพอ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงควรจัดหาฐานข้อมูล  ScienceDirect,  Journals@Ovid
Full Text,  และ ProQuest Digital Dissertations  เป็นลำดับแรก

4. ศูนย์บรรณสารสนเทศควรจดัหาทรัพยากรสารสนเทศทีมี่ความทันสมัย  เน่ืองจากสาขาวทิยาศาสตร์
สุขภาพเป็นศาสตร์ท่ีมีพัฒนาการ ความเคล่ือนไหวก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ซ่ึงอาจารย์ในสาขาน้ีจะต้องติดตามให้ทัน
ต่อความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ   จึงมีความต้องการทรัพยากรสารสนเทศท่ีใหม่ ทันสมัย ซ่ึงตรงกับความต้องการ  ความ
สนใจ ในช่วงเวลาปัจจุบัน

5. ศูนย์บรรณสารสนเทศควรจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยในจำนวน
ท่ีใกล้เคียงกัน เน่ืองจากผลการศกึษา พบว่า อาจารย์มีความต้องการและการใชท้รัพยากรสารสนเทศทัง้  2  ภาษา
มากที่สุด

6. ศูนย์บรรณสารสนเทศควรจดัหาและจัดให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ  โดยพิจารณาตามธรรมชาติ
ของแต่ละสาขาวชิา  เน่ืองจากสว่นใหญ่อาจารย์ท่ีต่างคณะกนัมีความต้องการและการใชท้รัพยากรสารสนเทศใน
รูปแบบทีแ่ตกต่างกัน

7. ศูนย์บรรณสารสนเทศควรจัดให้มีการทดลองใช้และอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น
ฐานScienceDirect,  Journals@Ovid Full Text,  และ ProQuest Digital Dissertations ฯลฯ  ให้แก่อาจารย์
มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ  เพือ่นำเสนอใหอ้าจารยเ์ขา้มาใชส้บืคน้และเปน็แนวทางในการพจิารณา
จัดซือ้ฐานขอ้มูลอเิลก็ทรอนกิสด์งักลา่วตอ่ไป

8. ศูนย์บรรณสารสนเทศควรประสานงานกับอาจารย์ประจำคณะเพื่อจัดหาสื่อสิ่งพิมพ์ โดยเฉพาะ
หนังสือ/ตำรา  รายงานการวจัิย  และวิทยานิพนธ์  ให้สอดคลอ้งกับหลักสูตรการเรยีนการสอน  โดยให้เพียงพอกับ
ความตอ้งการและการใชข้องอาจารย์

9. ศูนย์บรรณสารสนเทศควรจดัหาและทำสือ่มัลติมีเดีย (วีซีดีรอม, วีซีดี, ดีวีดี) เพ่ือใช้ประกอบการเรยีน
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คำแนะนำ/ อบรม เก่ียวกับแหล่งในการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ  รวมท้ังวิธีการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ  โดย
ควรจัดส่งบรรณารักษ์ไปดำเนินการดังกล่าวยังคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ซ่ึงการ
ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำ/ อบรมดังกล่าวน้ีควรจัดอย่างน้อยภาคการศกึษาละ 1  คร้ัง
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ ปัญหาและทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อการใช้อินเทอร์เน็ต
เพือ่การประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยั

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยมีความรู้ด้านการใช้สื่อประชา-
สัมพันธ์ และได้รับความรู้จากประสบการณ์การทำงาน มีส่วนร่วมในการเลือกใช้ส่ือ ผู้ปฏิบัติงานได้ผ่านอบรมสัมมนา
ด้านการใชอิ้นเทอร์เน็ต และใช้อินเทอร์เน็ตในการประชาสมัพันธ์ทุกวัน มีระยะเวลาการใชค้ร้ังละ 1 ช่ัวโมง โดย
ช่องทางในการกระจายข่าวประชาสัมพันธ์นั้นห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ใช้เว็บไซต์ห้องสมุด ประเภทของ
Social media ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์มากที่สุดคือ Facebook มีการเผยแพร่ข้อมูลบริการ และกิจกรรมของ
ห้องสมุดที่ผ่านอินเทอร์เน็ตมากที่สุด โดยห้องสมุดมหาวิทยาลัยมีการใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตของมากที่สุดคือ
เว็บไซต์ ผู้ปฏิบัติงานมีปัญหาในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยรวมอยู่ที่ระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัญหาท่ีมากท่ีสุดคือห้องสมุดมีจำนวนของผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์น้อย รองลงมาคือ
การนผลการประเมนิมาพัฒนาปรับปรุงการประชาสมัพันธ์  ผู้ปฏิบัติงานมีทัศนคติโดยรวมอยู่ในเชิงบวกต่อการใช้
อินเทอร์เน็ตเพ่ือการประชาสัมพันธ์  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีทัศนคติมากท่ีสุดคืออินเทอร์เน็ตเป็นส่ือ
ท่ีได้รับความนยิมในปัจจุบัน รองลงมาคอืการกลุม่เป้าหมายสามารถเขา้ถงึข่าวสารไดโ้ดยไมจ่ำกัดสถานที่

การดำรงอยู่ขององค์กรในปัจจุบันคือการได้รับการสนับสนุนและมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้า และการท่ีจะ
ได้มาซึ่งการเป็นที่นิยมชมชอบ การยอมรับรวมทั้งการมีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีนั้น ส่วนใหญ่ได้มาจากการ
ประชาสัมพันธ์ เพราะการประชาสมัพันธ์ คือ การกระทำทัง้ส้ิน ท้ังหลาย ท้ังปวง ท่ีเกิดจากการวางแผนลว่งหน้า
(เสรี วงษ์มณฑา, 2540, หน้า 1) การประชาสัมพันธ์เป็นกระบวนการขององคก์รท่ีมีแผนการกระทำต่อเน่ือง (เกษม
จันทร์น้อย, 2537, หน้า 12) ดำเนินการเพื่อเสริมสร้างทัศนคติและความสัมพันธ์ของหน่วยงานกับสาธารณชน
ที่เกี่ยวข้อง เพราะฉะนั้นจึงเป็นลักษณะการสื่อสารแบบสองช่องทาง คือ เผยแพร่ข่าวสารและความคิดเห็นจาก
องค์กรไปสู่ประชาชน และในขณะเดียวกันก็รับฟังความคดิเห็นและเสียงตอบรับจากประชาชนทีมี่ต่อองค์กร และ
ยังเป็นการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจโดยตั้งอยู่บนความเป็นจริง เป็นการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ มีการวางแผน
ปฏิบัติกอ่นการดำเนนิงาน โดยการประชาสมัพันธ์จะมีจุดประสงคเ์พ่ือสรา้งความนยิม สรา้งชือ่เสยีงและปอ้งกนั
ช่ือเสียง แสวงหาความร่วมมือและการสนับสนุนจากประชาชน ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์อันดีของบุคคลท้ังภายใน
และภายนอกองคก์ร (ลักษณา สตะเวทิน, 2540, หน้า 8-9)

การประชาสัมพันธ์มีความสำคัญมาก ซึ่งจะเห็นได้จากนโยบายขององค์กรต่างๆ ที่ได้กำหนดแผนการ
ประชาสัมพันธ์เอาไว้อย่างชัดเจน การประชาสมัพันธ์เป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กร สามารถช่วยแก้ไข
ความเข้าใจผิดของประชาชนกับองค์กร และช่วยรักษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับกลุ่มผู้เก่ียวข้อง หรือกลุ่มท่ีให้
ความสนบัสนุนแก่องค์กร (เสกสรร สายสสีด, 2549, หน้า 5-7) นอกจากนีก้ารประชาสมัพันธ์ยังเป็นหน่ึงในแผน

การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
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ปฏิบัติงานของแตล่ะองคก์ร โดยมหีลักการปฏบัิติเบ้ืองต้นคอื กระตุน้ให้บุคลากรมจิีตสำนกึในการรบัผิดชอบตอ่
สังคมเปล่ียนแปลงอคตแิละสร้างความถกูต้องต่อประชาชนและสงัคม ให้บริการลูกค้าโดยไม่เลือกเวลาและบคุคล
สร้างความสมัพันธ์และมีมิตรไมตรีท่ีดีต่อประชาชนเพ่ือความเจริญก้าวหน้าของกิจการงานและสงัคม ต้องดำเนิน
งานด้วยความซือ่สัตย์สุจริต และช้ีแจง ทำความเขา้ใจ ให้ความรู้ให้การศกึษาแกป่ระชาชน (วิจิต อาวะกุล, 2541,
หน้า 44) ดังน้ันองค์กรต่างๆ จึงได้เล็งเห็นความสำคญัของการประชาสมัพันธ์ และนำเอาการประชาสมัพันธ์มาใช้
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ แม้กระท่ังห้องสมุดซ่ึงเป็นองค์กรท่ีไม่หวังผลกำไรกไ็ด้นำการประชาสมัพันธ์เข้ามาใช้ในการ
ดำเนินงาน ห้องสมุด เพ่ือให้ผู้ใช้มีความเข้าใจ เห็นความสำคญั และใช้ประโยชน์ของห้องสมุดได้อย่างเต็มท่ี

การประชาสัมพันธ์ห้องสมุด คือ การเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม หรือนโยบายต่างๆ ของห้องสมุดไปยังกลุ่ม
เป้าหมายให้ได้รับข้อมูลข่าวสาร  ห้องสมุดเป็นแหล่งให้บริการสารสนเทศแกค่นในสังคมและสนับสนุน ให้มีผู้เข้าใช้
บริการ ดังน้ันการประชาสมัพันธ์จึงช่วยสนับสนุน ให้เกิดการเขา้ใช้ทรัพยากรของหอ้งสมุดและช่วยสร้างทัศนคติ
ท่ีดีต่อห้องสมุดมากข้ึน นอกจากน้ีการประชาสมัพันธ์ห้องสมุดยังสามารถเปลีย่นแปลงการใช้บริการห้องสมุดท่ีผิด
จุดมุ่งหมายได้อีกด้วย (ปิยพักตร์ บัวทอง, 2542, หน้า 2)

การประชาสัมพันธ์เป็นงานท่ีต้องส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมายอย่างมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน แต่ไม่ว่าจะเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือวัตถุประสงค์ใดก็ตาม หากไม่มีส่ือท่ีเป็นตัวกลางในการกระจายขา่วสารขององค์กร หรือเลือกใช้
ไม่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแล้ว การดำเนินการประชาสมัพันธ์น้ันก็จะไม่สามารถบรรลตุามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้
เพราะฉะน้ันองค์กรจึงต้องให้ความสำคญักับส่ือประชาสัมพันธ์ (อรุณรัตน์ ชินวรณ์, 2553, หน้า 22) ซ่ึงส่ือแต่ละ
ประเภทจะมีลักษณะ รูปแบบในการใช้ และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกันออกไป (เกษม จันทร์น้อย, 2537,
หน้า 23) ส่ือช่วยให้ประชาสัมพันธ์ได้รวดเร็ว ชัดเจน และจูงใจได้ผลดีย่ิง (วิจิตร อาวะกุล, 2541, หน้า 102) ส่ือ
ประชาสัมพันธ์ท่ีคุ้นเคย ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ป้ายโฆษณา ใบปลิว ใบปิด แผ่นพับ และส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างอินเทอร์เน็ต (เสรี วงษ์มณฑา, 2546, หน้า 28)

อินเทอร์เน็ตเป็นหนึ่งในสื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้กันมากในยุคนี้ เพราะ อินเทอร์เน็ตจัดเป็นสื่อประเภท
Internet Based Media การนำเสนอผ่านส่ือจึงอาจจะต้องใส่ใจในเร่ืองของเน้ือหาและรูปแบบการนำเสนอให้มีความ
น่าสนใจเป็นพิเศษ นอกจากนี้การที่อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่มีความสามารถในการติดต่อ 2 ทิศทางจึงทำให้ผู้ใช้
สามารถโตต้อบกันได้ อินเทอร์เน็ตเป็นมากกวา่การเปน็ช่องทางในการจดัจำหน่ายแต่เป็นช่องทางในการประชา-
สัมพันธ์ท่ีสามารถชว่ยสร้างภาพลกัษณ์ขององค์กรในราคาทีไ่ม่แพง เม่ือเปรียบเทียบกับการใชส่ื้อชนิดอ่ืน (อุบล
วรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต, 2545, หน้า140) โดยเฉพาะ Social Media หรือส่ือสังคมออนไลน์ เป็นการรวมตวักัน
เพ่ือสร้างความสมัพันธ์ของกลุ่มคนรูปแบบหน่ึงท่ีปรากฏตัวบนอินเตอร์เน็ตท่ีเรียกว่า ชุมชนออนไลน์ (community
online) ซ่ึงมีลักษณะเป็นสังคมเสมือน (virtual community) สังคมประเภทน้ีจะเป็นการให้ผู้คนสามารถทำความรูจั้ก
แลกเปล่ียนความคิด แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน และเช่ือมโยงกันในทิศทางใดทิศทางหน่ึง โดยมีการขยายตัวผ่าน
การติดต่อส่ือสารกนัอย่างเป็นเครือข่าย (network) เช่น เว็บไซต์ Hi5, Facebook, Myspace, YouTube, Twitter
เป็นต้น (อุษา ศิลป์เรืองวิไล และเศรษฐพงค ์มะลิสุวรรณ, ม.ป.ป)

อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างโดยไม่จำกัดกลุ่มและถิ่นที่อยู่ของผู้รับสาร สื่อ
อินเทอร์เน็ตสามารถสร้างกระบวนการปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือสามารถติดต่อ
สื่อสารระหว่างกันได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้สื่ออินเทอร์เน็ตยังสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา สามารถให้
ข่าวสาร ข้อมูลได้มากกว่าสื่อชนิดอื่นๆ ทั้งข้อความภาพและเสียง และยังเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ที่ใช้งบ
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ประมาณน้อยแต่ประสิทธิภาพสูง และสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายทีจ่ำเพาะเจาะจง (selective) โดยเฉพาะกลุม่
เป้าหมายที่มีคุณภาพ

มีการศึกษา มีสถานภาพทางเศรษฐกจิดี และมีกำลังซ้ือ ซ่ึงถือเป็นเป้าหมายหลักในการประชาสัมพันธ์ทาง
การตลาด และยังสร้างภาพลักษณ์ให้กับสถาบันหรือบริษัทได้ โดยไม่จำกัดอยู่เพียงท้องถ่ินหรือสถานทีใ่ดสถานที่
หน่ึงเพียงอย่างเดียว (เสกสรร สายสสีด, 2549, หน้า 195-196) อย่างไรก็ตามส่ือประชาสัมพันธ์เป็นเพียงตัวกลาง
ระหว่างองค์กรกับกลุ่มเป้าหมาย  การท่ีสารน้ันจะถูกส่งไปยังผู้รับได้มากหรือน้อย และผู้รับสามารถทีจ่ะตีความส่ิง
ที่ส่งมาได้เพียงใด ส่วนประกอบสำคัญไม่ใช่เพียงประสบการณ์ของทั้งผู้รับสารเท่านั้น หากแต่ยังต้องขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์และความสามารถของผู้ส่งสารอีกด้วย

ปัจจุบันทุกองค์กรรวมท้ังห้องสมุด ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในงานประชาสัมพันธ์
เพ่ิมมากขึน้ โดยเฉพาะสือ่อินเทอรเ์น็ต เน่ืองจากขอ้ดแีละบริการตา่งๆ ทีมี่บนระบบอนิเทอรเ์น็ต สงัเกตไดจ้าก
ห้องสมุดในแตล่ะท่ีมีเว็บไซต์ของตัวเอง และมีการใหบ้ริการผา่นระบบออนไลน์

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด
มหาวิทยาลัย (2) เพ่ือศึกษาปัญหาการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพ่ือการประชาสมัพันธ์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัย และ (3)
เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์

การศึกษาเรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัย เป็นการวิจัยเชิง
คุณลักษณะกลุ่มตัวอย่างคือผู้ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
จำนวน 89 คน ซ่ึงได้มาโดยการเทยีบจากตาราง Krejcie and Morgan (อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า
43)

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ แบบสอบถามเพ่ือศึกษาเก่ียวกับการใช้  ปัญหาและทัศนคติท่ีมีต่อการใช้
อินเทอร์เน็ตเพ่ือการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย และแบบบันทึกข้อมูลเว็บไซต์ เพ่ือศึกษาเก่ียวกับการใช้
เว็บไซต์ขององค์กรในการประชาสัมพันธ์

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปยงัห้องสมุดมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศจำนวน 89 แห่ง
ห้องสมุดละ1 ชุด และได้กลับคืนมาจำนวน 77 ชุด คิดเป็นร้อยละ 86.51 ของแบบสอบถามทีส่่งไปท้ังหมด การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเสร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ โดยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ความรู้พ้ืนฐานด้านการประชาสมัพันธ์ และการประชาสมัพันธ์ขององค์กร และการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการประชา-
สัมพันธ์ รวมท้ังแบบวิเคราะห์เว็บไซต์ ใช้ค่าร้อยละในการวเิคราะห์ ข้อมูลด้านปัญหาและทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีต่อการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์ ใช้ค่าเฉลี่ยร้อยละ ( χ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
และการทดสอบสมมตฐิานใช้ค่าไคสแควร ์ (Chi-square) และการทดสอบความแตกตา่งของค่าเฉล่ียใช้ t-test
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัย มี

การศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด  สำเร็จการศึกษาจากสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
และมีตำแหน่งงานบรรณารักษ์มากท่ีสุด ส่วนผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งประชาสัมพันธ์ และสำเร็จการศึกษาสาขาวิชา
ประชาสัมพันธ์มีจำนวนน้อยมาก ซึ่งผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่เหล่านี้ไม่มีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นัสฤมล มาเจริญ (2550) ซ่ึงพบว่า ผู้ปฏิบัติงานประชาสมัพันธ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนใหญ่เป็นบรรณารักษ์ ไม่มีวุฒิการศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับการประชาสัมพันธ์ และงานวิจัยของ รัตนา ศรีชนะชัยโชค
(2533) พบว่า ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์โดยตรง นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ในเรื่อง
การประชาสัมพันธ์ด้วย ส่วนเพทาย นาคสุข (2541) ศึกษาเรื่องการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดประชาชนสำหรับ
นักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องการประชาสัมพันธ์

ด้านการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการประชาสมัพันธ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพบว่า ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ด้านการ
ใช้ส่ือประชาสัมพันธ์ และได้รับความรู้จากประสบการณ์การทำงาน มีส่วนร่วมในการเลือกใช้ส่ือ ด้านการประเมินผล
การประชาสัมพันธ์พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ทุกปี ด้วย
การใช้แบบประเมินผลโดยผู้ใช้ ผู้ปฏิบัติงานได้ผ่านอบรมสัมมนาด้านการใช้อินเทอร์เน็ต และใช้อินเทอร์เน็ตในการ
ประชาสมัพันธ์ทุกวัน โดยมีระยะเวลาการใชค้ร้ังละ 1 ช่ัวโมง โดยช่องทางในการกระจายขา่วประชาสมัพันธ์น้ัน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ใช้เว็บไซต์ห้องสมุด รองลงมาใช้ Social media ส่วนประเภทของ Social media
ท่ีใช้ในการประชาสมัพันธ์มากทีสุ่ดคือ Facebook  มีการเผยแพรข้่อมูลบริการ และกิจกรรมของห้องสมุดท่ีผ่าน
อินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด โดยห้องสมุดมหาวิทยาลัยมีการใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตของมากท่ีสุดคือ เว็บไซต์ รองลงมา
คือ Facebook สอดคล้องกับงานวิจัยของ เยาวพร ศานติวิวัฒน์, สิริพร ทิวะสิงห์, ยุวดี มโนมยิทธิกาญจน์, วิลาวัณย์
โต๊ะเอ่ียม และสุทธิลักษณ์ พัดเพ็ง (2547) ผลวิจัยพบว่า สภาพการรบัรู้ข่าวสารการประชาสมัพันธ์ของนักศึกษา
ส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารจากส่ือประเภทเว็บไซต์ของห้องสมุด รองลงมาคือเอกสารแผ่นพับ วิธีท่ีนักศึกษารับรู้ข่าวสาร
มากท่ีสุดคือ การเข้าชมจากเวบ็ไซต์ห้องสมุด รองลงมาคือการอ่านจากแผน่พับ

ด้านปัญหาการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผู้ปฏิบัติงานมีปัญหาในการใช้อินเทอร์เน็ต
เพ่ือการประชาสมัพันธ์ โดยรวมอยู่ท่ีระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัญหาท่ีมากท่ีสุดคือห้องสมุด
มีจำนวนของผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์น้อย รองลงมาคือการนำผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการประชา-
สัมพันธ์ และการวางแผนการปฏบัิติงานล่วงหน้า ซ่ึงสอดคลอ้งกับการวิจัยของ อรอุบล ภูบัวเผ่ือน (2532) พบว่า
ปัญหาและอุปสรรคของงานประชาสัมพันธ์ คือปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางด้านประชาสัมพันธ์  สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ รพีพล ยูวะนิยม (2536) ผลวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่มีอุปสรรคและปัญหาด้านบุคลากรและงบประมาณ ไม่
เพียงพอ แต่ไม่สอดคล้องกับการวิจัยของ นัสฤมล มาเจริญ (2550) ท่ีพบว่า ด้านปัญหาและอุปสรรคในการประชา-
สัมพันธ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัญหาและอุปสรรคท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ
ผู้บริหารห้องสมุดไม่เห็นความสำคัญหรือไม่ให้การสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด
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ด้านทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานต่อการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการประชาสัมพันธ์ จากการวิจัยพบว่าผู้ปฏิบัติงาน
มีทัศนคติโดยรวมอยู่ในเชิงบวกต่อการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ข้อท่ีมีทัศนคติมากท่ีสุดคืออินเทอร์เน็ตเป็นส่ือท่ีได้รับความนิยมในปัจจุบัน รองลงมาคือการกลุ่มเป้าหมายสามารถ
เข้าถึงข่าวสารไดโ้ดยไม่จำกัดสถานทีแ่ละเป็นส่ือท่ีได้ประโยชน์สูง สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ Sharif (2003) ซ่ึง
พบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 97.5 ของผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ในภาคเอกชนและร้อยละ 82.8 ในภาครัฐมีความ
สัมพันธ์ในเชิงบวกต่อการยอมรับอินเทอร์เน็ต และงานวิจัยของ Jun (2002) ท่ีพบว่า ผลกระทบของอนิเทอร์เน็ต
ในการประชาสัมพันธ์เป็นไปในเชิงบวก อินเทอร์เน็ตเป็นการสื่อสารสองช่องทางช่วยพัฒนาการประชาสัมพันธ์
ขององคก์ร

เว็บไซต์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จากการวิจัยพบว่า เว็บไซต์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยมีการแสดงวัน-เวลา
ทำการ/กำหนดเวลาเปดิ-ปิด แสดงทีอ่ยู่/ท่ีต้ัง ประกาศขา่วและกจิกรรมของห้องสมุดมีการไปยังเว็บไซต์ต้นสังกัด
และเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หน่วยงานภายใน และมีการแสดงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดต่อผู้รับผิดชอบ
รวมถงึทางเลอืกภาษาไทย/อังกฤษ ซึง่สอดคลอ้งกบัการวจัิยของ เยาวพร ศานตวิวิฒัน,์ สริพิร ทวิะสงิห,์ ยวุดี
มโนมยิท ธิกาญจน,์ วิลาวัณย์ โต๊ะเอ่ียม และสุทธิลักษณ์ พัดเพ็ง (2547) ท่ีพบว่า เน้ือหาการประชาสมัพันธ์ท่ี
นักศึกษารับรู้มากท่ีสุดคือ เวลาเปิด-ปิดห้องสมุด รองลงมาคือบริการของห้องสมุด และวิธีสืบค้น

ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์
จากผลการวิจัยเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย  ผู้วิจัยขอเสนอ

แนวทางในการปรบัปรุงและพัฒนาการประชาสมัพันธ์ของห้องสมุด ดังน้ี

• ด้านบุคลากร ควรจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งประชาสัมพันธ์และมีความรู้ด้านงานประชาสัมพันธ์
โดยตรงเพื่อพัฒนาการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งควรมีการเพิ่มจำนวนผู้
ปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบัจำนวนของงานประชาสมัพนัธ์

• ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ควรนำเอาผลการประเมินการประชาสัมพันธ์มาพัฒนาเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ในคร้ังต่อไป และควรนำเอาสือ่ใหม่อย่าง Social media เข้ามาใช้ในการประชาสมัพันธ์ให้มากข้ึนเพ่ือส่งเสริมการ
บริการและช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ห้องสมุด

ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษาความพงึพอใจของผู้ใช้ ต่อการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพ่ือการประชาสมัพันธ์ห้องสมุด
2. ศึกษาการใช ้Social Media ในการประชาสมัพันธ์
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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการกระบวนการใช้ห้องสมุดเพื่อการสอนของ
ครูผู้สอน 2) ศึกษาความสามารถของหอ้งสมุดท่ีจะสนับสนุนการสอนใหบ้ริการดา้นการสอน และ 3) เปรียบเทียบ
ความต้องการของครูต่อความสามารถของห้องสมุดจากบรรณารักษ์จำแนกตามประสบการณ์การสอนและกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  และ 4) ศึกษาความเปน็ไปได้ของการใชห้้องสมุดเพ่ือการสอนของคร ูประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย ได้แก่
ครูและบรรณารักษ์โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศกึษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 จำนวน 258 คน

ผลการวจิยัพบวา่
1. ความต้องการของครตู่อความร่วมมือจากบรรณารกัษ์ในการใช้ห้องสมุดเพ่ือการสอนโดยรวม อยู่ใน

ระดับมาก
2. ความสามารถในการให้ความร่วมมือจากบรรณารักษ์แก่ครูโดยใช้ห้องสมุดเพ่ือการสอนโดยรวม อยู่ใน

ระดับมาก
3. ความตอ้งการของครตู่อความสามารถจากบรรณารกัษจ์ำแนกตามประสบการณก์ารสอน และกลุม่

สาระการเรียนรู้มีความแตกต่างกันในเร่ืองความต้องการความร ่วมมือจากบรรณารักษ์เพ่ือใช้ห้องสมุดในการเรียน
การสอน

4. ความเป็นไปได้ของการใช้ห้องสมุดเพ่ือการสอนของครโูรงเรียนมัธยมในเขตกทม. มีความเป็นไปได้
ในการใชห้้องสมุดเพ่ือการสอน  เน่ืองจากความตอ้งการของครผูู้สอนกับความร่วมมือของบรรณารักษ์ไม่ต่างกัน

Abstract

The purposes of this research were to 1) study the needs processes to use the library for teaching
of teachers, 2) study the ability of libraries to support teaching and learning services, 3) compare needs
of teachers to ability of library from the librarians by the experience of teaching and instructional, and 4)
study possibility of using library to teach of teachers. The population included 258 people.

The findings revealed as follows:
1. Teachers need the cooperation from librarians to use the library for teaching was generally

found at high level.

การใชห้อ้งสมดุเพือ่การสอนของครโูรงเรยีนมธัยมศกึษา
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  กรุงเทพมหานคร เขต 1

The Utilization of Libraries for Teaching  by Teachers of Secondary Schools in
Bangkok Educational Service Area Office 1

อภิรดี   อ๋ันประเสริฐ*

*นักศึกษาปริญญาโท  สาขาบรรณารกัษ์ศาสตรและสารสนเทศศาสตร ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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2. The ability to provide cooperation to teachers from librarians using the library for teaching
was generally found at high level.

3. The needs of teachers to ability of librarians by the experience of teaching and instructional
had a different on the needs cooperation of the librarians for library teaching.

4. There is possible to use the library for teaching in secondary schools in Bangkok because
the needs of teachers and the cooperation of the librarian do not different.

บทนำ
กระแสการเปลีย่นแปลงของโลกปจัจุบันซ่ึงเป็นสังคมแหง่การเรยีนรู้ของข้อมูลข่าวสาร ท่ีทุกคนสามารถ

แสวงหาและเรียนรู้ได้โดยไม่มีขอบเขตจำกัด อันมีผลเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีข้อมูล
ข่าวสารทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ  ของสังคมอย่างรวดเร็ว ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม
ส่ิงแวดล้อมและทางการศกึษา ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหาและส่งผลให้มีการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาคุณภาพการศกึษา
ของชาติ ด้วยการปฏิรูปการศึกษาข้ึนเพ่ือมุ่งสร้างคนหรือผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม
และลักษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีจะพัฒนาตนเองและสังคมให้ไปสู่ความสำเร็จได้ (วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2545, น.2) เพ่ือ
พัฒนาคนไทยใหเ้ป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย สติปัญญา จิตใจอารมณ ์และสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม และ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (กรมวิชาการ, 2543, น.1) ในพระราชบัญญัติ
การศกึษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้กำหนดแนวการจดัการศกึษาตาม
มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า
ผู้เรียนมีความสำคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศกึษาตอ้งส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพฒันาตามธรรมชาต ิและเต็ม
ศักยภาพ และมาตรา 24 สถานศึกษาดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ กระบวนการคิดและฝึก
ปฏิบัติให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ โดยการจดัเน้ือหาสาระและกจิกรรมทีผ่สมผสานสาระความรูต่้างๆ อย่าง
สมดุล สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดและความแตกตา่งระหว่างบุคคลของผู้เรียนและได้เรียนรู้จากประสบ-
การณ์ (สำนักคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543, น.7) นับว่าเป็นการจัดการศึกษาท่ีตระหนักในความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และเป็นการศกึษาทีค่รูและบรรณารกัษ์ มีความรว่มมือกันในการจดัการเรยีนการสอน

หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2544  ได้เน้นการให้ผู้เรียนเรียนรู้แบบแสวงหา ลงมือ ค้นคว้า
และทำงานด้วยตนเอง เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งสารสนเทศต่างๆ เป็น
ส่วนสำคัญในเนื้อหาโครงสร้างของหลักสูตรอันเป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา ทั้งเป้าหมายและกระบวนการ
จะเกิดข้ึนได้เม่ือโรงเรียนจัดการศกึษาทีเ่น้นให้เกิดกระบวนการคดิไปพร้อมๆ  กับทำให้เกิดทักษะแสวงหาความรู้
เพ่ือนำไปสู่การคดิเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น ตามหลักการและจดุหมายของหลักสูตรท่ีสร้างข้ึนจากการปรบั
สภาพให้เข้ากับความเป็นไปของสังคมที่เปลี่ยนแปลง อันเนื่องมาจากอิทธิพลของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
เข้ามามผีลกระทบตอ่สภาวะของสงัคมในปจัจุบันทางสงัคมในปจัจุบัน ห้องสมดุจงึมีบทบาทในการสนบัสนนุการ
เรียนการสอน (กรมวิชาการ,  2543, น. 15)

ห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมวัสดุสารสนเทศทุกชนิด ได้แก่ หนังสือ วารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ
ส่ือโสตทัศน์ทุกชนิด และวัสดุอิเล็กทรอนิกส์  สอดคล้องกับหลักสูตรในปัจจุบันเน้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง ทำงานเป็นกลุ่ม นำกระบวนการเรยีนรู้และกระบวนการทางวทิยาศาสตรม์าใช้มากข้ึน (ชูศักรวิชญ์  แสน
ปัญญา, 2546, น.43) ห้องสมุดเป็นแหล่งวิทยาการ ที่สำคัญสำหรับผู้ใฝ่ศึกษาค้นคว้าเข้าใช้บริการสนองความ
ต้องการเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนการสอน ในโลกยุคข่าวสารไร้พรมแดน  ข้อมูลต่างๆ
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ต้องทันสมัยสามารถคน้หาได้รวดเร็ว ในกระบวนการเรยีนการสอนทีเ่น้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางน้ัน การเรียนการ
สอนเฉพาะในหอ้งเรียนไม่เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน ในอันท่ีจะเผชิญกับส่ิงแวดล้อมในชีวิต ในสังคม
เสรีประชาธิปไตย พลเมืองจะต้องมีสติปัญญาความรู้ศีลธรรมสูงพอ ท่ีจะพินิจพิจารณาปัญหาต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
เม่ือเผชิญกับวิกฤตต่างๆก็รู้จักตัดสินใจด้วยความสงบเยือกเย็น ห้องสมุดจึงมีความสำคัญอย่างย่ิงสำหรับการศึกษา
ในปัจจุบัน  เป็นแหล่งวิทยาการทีใ่กล้ตัวนักเรียนมากทีสุ่ด  (กุหลาบ ป้ันลายนาค,  2542,  น. 1)

ห้องสมุดโรงเรียนเป็นรากฐานของการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เป็นศูนย์กลางและหัวใจของโรงเรียน  เป็น
สถานท่ีท่ีทุกคนสามารถเลอืกอ่านหนังสือ และค้นคว้าความรู้ต่างๆ ได้โดยอิสระนอกเหนือจากการเรียนในช้ันเรียน
ซ่ึงจะสร้างความพอใจและความสุขใจให้แก่ผู้รักการอ่านและค้นคว้าเป็นอย่างย่ิง ห้องสมุดโรงเรียนยังช่วยให้นักเรียน
รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการอ่านหนังสือท่ีตนชอบ ทำให้ได้รับความรู้และความเพลิดเพลินอย่างคุ้มค่า
ท้ังน้ีห้องสมุดโรงเรียนจะต้องได้รับการจัดให้ศูนย์กลางของการอ่าน ศูนย์กลางของวัสดุส่ิงพิมพ์และโสตทัศวัสดุท่ีครู
และนักเรียนจะต้องเข้ามาค้นคว้า เป็นศูนย์กลางของการเรยีนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ห้องสมุดต้องวางโครงการ
จัดบริการทีทั่นสมัยและเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ การบริการดงักล่าว มิใช่แต่เพียงการจดัหาวัสดุส่ิงพิมพ์ให้เพียงพอ
แก่ผู้ใช้เท่าน้ัน ยังรวมถึงการสอนสนบัสนุน ส่งเสริมความตอ้งการให้การศกึษาหาความรู ้  การแนะแนวการอา่น
และให้คำแนะนำอ่ืนๆ ด้วย (วาณี  ฐาปนวงศ์ศานติ,  2543,  น. 147)

ด้วยเหตุผลน้ีผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา การบริหารจัดการหอ้งสมุดโรงเรียนในการสนบัสนุนการเรียนการสอน
3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบรกิาร ด้านการเปน็แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ และด้านบริหาร  ท้ังสามดา้นน้ี เป็นยุทธ-
ศาสตร์สำคัญด้านการบริหารจัดการห้องสมุดท่ีสนองความต้องการของผู้ใช้บริการห้องสมุดของโรงเรียน ซ่ึงจะเป็น
แนวทางสำหรบัผูบ้รหิารโรงเรยีนและผูบ้รหิารหอ้งสมดุในการวางแผนเพือ่ปรบัปรงุและพฒันาการบรหิารจดัการ
ห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการเรียนการสอนของนักเรียนและครูให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ต่อไป

วตัถปุระสงคข์องการวจิยั
1. เพื่อศึกษาความต้องการกระบวนการใช้ห้องสมุดเพื่อการสอนของครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษาใน

เขต กทม.
2. เพื่อศึกษาความสามารถของห้องสมุดที่จะสนับสนุนการสอน ให้บริการด้านการสอนเพื่อบริการใน

การสอนตามความต้องการของผู้สอน
3. เพ่ือเปรียบเทียบความต้องการของครู-อาจารย์ต่อความสามารถของห้องสมุดจากบรรณารักษ์จำแนก

ตามประสบการณ์การสอนและกลุ่มสาระการเรียนรู้
4. เพ่ือศึกษาความเปน็ไปได้ของการใชห้้องสมุดเพ่ือการสอนของคร-ู อาจารยโ์รงเรียนมัธยมศึกษาใน

เขตกทม.

วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย มี 2 กลุ่ม ได้แก่
1. ครู - อาจารย์ ท่ีเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ กลุ่มสาระ 1 คน ของโรงเรียนมัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 จำนวน 34 โรงเรียน จำนวน 232 คน
2. บรรณารักษ์ โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1  จำนวน 34 โรงเรียน

จำนวน  26  คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. ลักษณะของเคร่ืองมือวิจัย เป็นแบบสอบถามมี 2 ฉบับ แต่ละฉบับมี 3 ตอน ดังน้ี
ฉบับท่ี 1 เป็นแบบสอบถามของคร ูแบ่งเป็น 3 ตอน คือ
ตอนท่ี 1 สถานภาพทัว่ไปของคร-ูอาจารย์

ตอนท่ี 2 ข้อคำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครู-อาจารย์ และบรรณารักษ์ที่มีต่อการใช้ห้องสมุด
เพ่ือการสอนของครโูรงเรียนมัธยมศึกษา 3 ด้าน คือ ด้านการบรกิาร ด้านการเปน็แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ และ
ด้านการบรหิารห้องสมุด เป็นแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating  Scales) 5 ระดับ ต้ังแต่ระดับน้อย
ที่สุดถึงระดับมากที่สุด

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือระบุความต้องการท่ีท่านมีเก่ียวกับการใช้ ห้องสมุดเพ่ือ
การสอน ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพืน้ท่ีการศึกษากรงุเทพมหานคร เขต 1

ฉบับท่ี 2 เป็นแบบสอบถามของบรรณารกัษ์  แบ่งออกเป็น 3 ตอน
ตอนท่ี 1 สถานภาพทั่วไปของบรรณารักษ์

ตอนท่ี 2 ข้อคำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของบรรณารักษ์ต่อความร่วมมือจากครูอาจารย์ในการ
บริการห้องสมุดของโรงเรียน 3 ด้าน คือ ด้านการบริการ ด้านการเป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศและด้านการ
บริหารห้องสมุด เป็นแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating  Scales) 5 ระดับ ต้ังแต่ระดับน้อยท่ีสุดถึง
ระดับมากที่สุด

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพ่ือระบุความต้องการท่ีท่านมีเก่ียวกับการใช้ห้องสมุดเพ่ือ
การสอนของครโูรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพืน้ท่ีการศึกษา กรุงเทพมหานครเขต 1

การสรา้งและตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอื
ศึกษาเอกสารและงานวจัิยท่ีเก่ียวข้องกับห้องสมุดโรงเรียน แล้วกำหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยเก่ียวกับ

การใช้ห้องสมุดเพ่ือการสอนของครโูรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพืน้ท่ีการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ใน 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านการบรกิาร ด้านการเปน็แหล่งทรัพยากรสารสนเทศและดา้นการบรหิารห้องสมุด

นำข้อมูลมาสร้างแบบสอบถาม มี 2 ชุด ชุดท่ี 1 ใช้สอบถามครู-อาจารย์ และ ชุดท่ี 2 ใช้สอบถามบรรณารักษ์
แต่ชุดละ มี 2 ตอน ดังน้ี

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพทัว่ไปของ ครู - อาจารย์ และบรรณารักษ์โรงเรียนมัธยมศึกษา
เขตพ้ืนท่ีการศกึษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ซ่ึงเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคดิเห็นต่อรูปแบบความร่วมมือครูและบรรณารักษ์ในการบริหาร และ
การจัดการห้องสมุดโรงเรียนในการสนับสนุนการเรียนการสอน 3 ด้าน คือ ด้านการบริการ ด้านการเป็นแหล่ง
ทรัพยากรสารสนเทศ และด้านการบริหารห้องสมุดซ่ึงแบบสอบถามส่วนน้ีจะมีลักษณะเป็นการประเมินค่า  5  ระดับ
คือ  มากทีสุ่ด  มาก   ปานกลาง  น้อย  และน้อยท่ีสุด
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นำแบบสอบถามทีส่ร้างเสรจ็แล้วไปให้ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 5 คน เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถกูต้อง
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา แล้วนำแบบประเมินมาทำการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วจัดพิมพ์แบบ
ประเมิน ประสิทธิภาพฉบับสมบูรณ์โดยนำแบบสอบถามทีส่ร้างข้ึน นำมาหาคา่ IOC (Index of item objective
congruence) เลือกข้อท่ีมีค่า IOC 

≥

0.5  โดยได้ค่า IOC เท่ากับ 0.8 ถึง 1.00

นำแบบสอบถามที่สมบูรณ์ทำการทดลองตอบแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบความเชื่อถือได้ของเครื่องมือ
ได้ไปทดสอบ (try - out) กับ โรงเรียนท่ีอยู่ในเขต 1 โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์ ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งสอบถาม
ออกเป็น 2 ฉบับ แบบสอบถามสำหรบัครู 30 ฉบับ บรรณารักษ์ 3 ฉบับแล้วนำมาวิเคราะห์ความเช่ือถือ (reliabil-
ity) ของแบบสอบถามจากคา่สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (α - coefficient) ตามสูตรของครอนบาค (cronbach) (การวิจัย
การศึกษาเบ้ืองต้น  2545  :  ออนไลน์)  โดยคำนวณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า  (α - coefficient ) ตามวิธี ของครอนบาค
(cronbach) โดยใช้โปรแกรมสำเรจ็รูป ได้ค่าความเชือ่ม่ันของแบบสอบถามเทา่กับ 0.87

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู
ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามไปแจกใหกั้บประชากร โดยมีข้ันตอนดังน้ี

1. ผู้วิจัยได้ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ออกหนังสือเพ่ือขอความ
อนุเคราะห ์ ในการตอบแบบสอบถามจากคร-ูอาจารยแ์ละบรรณารกัษ ์ โรงเรยีนมัธยมศกึษา เขตพ้ืนทีก่ารศกึษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 จำนวน 34 ฉบับ

2. ผู้วิจัยนำหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถึงผู้อำนวยการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร เขต 1 เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยเก็บ
แบบสอบถามดว้ยตนเอง และส่งไปทางไปรษณย์ี

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ทำการเกบ็ข้อมูลช่วงประมาณเดอืน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2553 และ
ได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมา ครู-อาจารย์จำนวน 232  ฉบับ บรรณารักษ์จำนวน 26 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
และได้นำมาตรวจสอบความต้องการและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อทำการวิเคราะห์ในขั้นต่อไป

การวเิคราะหข์อ้มลู
ผู้วิจัยทำการประมวลผลขอ้มูล โดยใช้โปรแกรมสำเรจ็รูป  ตามลำดับ  ดังน้ี

1. นำแบบสอบถามทีส่มบูรณ์ ลงรหัสและบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม SPSS+

2. ดำเนินการวเิคราะห์ข้อมูล ดังน้ี

2.1 นำแบบสอบถามตอนที ่1 วิเคราะห์หาค่าร้อยละจากจำนวนผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด ในส่วน
ที่เกี่ยวกับสถานภาพประชากร

2.2 นำแบบสอบถามตอนที ่2 วิเคราะห์จากค่าเฉล่ีย (μ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) ของ
ความต้องการและความสามารถในการใหบ้ริการ ของการใช้ระบบ และระดับความพอใจ (บุญชม
ศรีสะอาด, 2535, น.113)
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โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนในการตอบ  ดังน้ี
มากที่สุด มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน
มาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 4 คะแนน
ปานกลาง มีค่าคะแนนเท่ากับ 3 คะแนน
น้อย มีค่าคะแนนเท่ากับ 2 คะแนน
นอ้ยทีส่ดุ มีค่าคะแนนเท่ากับ 1 คะแนน

ในการแปลผลคา่เฉล่ีย จะถือเกณฑ์ ดังน้ี (ประคอง  กรรณสูต,  2538, น.77)
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.50 - 5.00 มีความต้องการ/การให้บริการ  ระดับมากทีสุ่ด
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 - 4.49 มีความต้องการ/การให้บริการ   ระดับมาก
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 - 3.49 มีความต้องการ/การให้บริการ   ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50 - 2.49 มีความต้องการ/การให้บริการ   ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 - 1.49 มีความต้องการ/การให้บริการ   ระดับน้อยท่ีสุด
การวเิคราะหข้์อมูล โดยใช้โปรแกรมสำเรจ็รูปในการประมวลผล

3. การเปรียบเทียบความสามารถของบรรณารกัษ์จากครู-อาจารย์ เพ่ือปฏิบัติงานห้องสมุดให้สอดคล้อง
กับการเรียนการสอน จำแนกตามประสบการณใ์นการทำงานทีห้่องสมุดโรงเรียน โดยใช้สถิติ F- test หากพบความ
แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิ จะตรวจสอบความแตกตา่งเป็นรายคูต่ามวิธีของนิวแมน คูลส์

4. การเปรียบเทียบความต้องการของครูกับความสามารถในการให้ความร่วมมือของบรรณารักษ์ เพ่ือหา
ความเป็นไปได้ในแต่ละด้านท้ัง 3 ด้าน โดยใช้สถิติ t-test

5. ข้อเสนอแนะของครูและบรรณารักษ์ จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กรุงเทพมหานคร
เขต 1 ใช้วิเคราะห์และจำแนกรายละเอยีด เป็นประเด็น ท่ีสำคัญ รายข้อ

ผลการวจัิยและการอภปิรายผล

1. สถานภาพและความต้องการของครู-อาจารย์และบรรณารักษ์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 จากสถานภาพของครู-อาจารย์จำนวน 232 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็น เพศหญิง จำนวน

171 คน คิดเป็นร้อยละ 73.71 เป็นเพศชาย จำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 26.29 ซ่ึงมีอายุระหว่าง 41-50 ปี
ร้อยละ 33.62 อายุระหว่าง 36-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.57 เม่ือจำแนกวุฒิการศึกษา ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับปริญญา
ตรี ร้อยละ 76.29 และปริญญาโท ร้อยละ 22.84 ส่วนตำแหน่งหน้าท่ีในฐานะครผูู้สอน ร้อยละ 65.5 และระดับ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้ ร้อยละ 17.67 และอยู่ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทยเปน็ส่วนใหญ่ ร้อยละ 18.53
โดยมีประสบการณใ์นการเรยีนการสอน 26 ปีข้ึนไป ร้อยละ 33.19

1.2 จากสถานภาพของบรรณารกัษ์ จำนวน 26 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จำนวน
21 คน คิดเป็นร้อยละ 80.77 เป็นเพศชาย จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 19.23 ซ่ึง มีอายุระหว่าง 51 - 55 ปี
ร้อยละ 30.77 อายุระหว่าง 36-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.57 เมื่อจำแนกวุฒิการศึกษา ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 76.29 และปริญญาโท 22.84 ส่วนตำแหน่งหน้าท่ีในฐานะครูผู้สอน ร้อยละ 65.5 และระดับหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ร้อยละ 17.67 และอยู่ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทยเปน็ส่วนใหญ่ ร้อยละ 18.53 โดยมี
ประสบการณ์ในการเรียนการสอน 26 ปีข้ึนไป ร้อยละ 33.19
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2. ความต้องการของครู-อาจารย์ต่อความร่วมมือจากบรรณารักษ์ในด้านบริการ ด้าน
ทรัพยากรสารสนเทศ และด้านบริหาร มีความคิดเห็นดังน้ี

2.1 ความต้องการของครู - อาจารย์ ต่อความร่วมมือจากบรรณารักษ์ ในด้านบริการ  ด้านทรัพยากร
สารสนเทศ และด้านบริหาร โดยภาพรวมอยูร่ะดบัมาก (μ = 3.91) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำดับจากมาก
ไปหาน้อย พบว่า ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านบริหาร และด้านการบรกิาร พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

2.1.1 ครู-อาจารย์ ต้องการความร่วมมือจากบรรณารักษ์ ด้านทรัพยากรสารสนเทศจากบรรณ-
รักษ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 3.95)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีทรัพยากรสารสนเทศทีมี่เน้ือหาตรง
ตามความต้องการของครูผู้สอน (μ = 4.03) รองลงมา มีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการจัด
การเรียนการสอนตามหลักสูตร และจัดให้มีเอกสารหลักสูตรสำหรับครู ได้แก่ หลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร
ครบ ทุกช้ัน ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากัน (μ = 3.97) และ จัดให้มีวัสดุ ส่ือ ประกอบการเรยีนรู้
และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ในปริมาณท่ีเพียงพอกับความต้องการของครผูู้สอน (μ = 3.96) ด้านการบรหิาร

2.1.2 ครู-อาจารย์ ต้องการความร่วมมือจากบรรณารักษ์ ในด้านบริการจากบรรณารักษ์
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 3.87)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือให้นักเรียน
ใช้ศึกษาคน้คว้า (μ = 4.03)  แจ้งแหล่งข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศทีค่รูต้องการเพ่ือจัดหาเข้าห้องสมุด (μ = 3.99)
และจัดกิจกรรมห้องสมุดเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระวิชา และให้ความร่วมมือกับครูจัด
นิทรรศการทีเ่ก่ียวข้องกับรายวิชาท่ีสอน  (μ = 3.94 )

2.1.3 ครู-อาจารย์ ต้องการความร่วมมือจากบรรณารักษ์ในด้านการบริหารจากบรรณารักษ์
โดยรวม อยู่ในระดับมาก (μ = 3.94) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบยีบ
ของห้องสมุด (μ= 4.16) มีการจัดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ (μ= 4.13) และ
ช่วยประชาสมัพันธ์และส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทีห้่องสมุดจัดข้ึน (μ = 4.09)

2.1.4 การเปรียบเทียบความต้องการของครู-อาจารย์จากบรรณารักษ์ เพ่ือปฏิบัติงานห้องสมุด
ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนจำแนกตามประสบการณ์ในการสอนในโรงเรียน

แสดงให้เห็นว่าครู-อาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนในโรงเรียนแตกต่างกัน และมีความ
ต้องการความร่วมมือจากบรรณารักษ์เพื่อใช้ห้องสมุดในการสอนไม่แตกต่างกัน

2.1.5 การเปรียบเทียบความต้องการของครู-อาจารย์ต่อความร่วมมือจากบรรณารักษ์ เพ่ือใช้
ห้องสมุดในการสอน จำแนกตามการเรยีนรู้กลุ่มสาระ

แสดงใหเ้ห็นวา่ คร-ูอาจารยท์ีส่งักดักลุม่สาระการเรยีนรูแ้ตกตา่งกนัและมีความตอ้งการความ
ร่วมมือจากบรรณารกัษ์เพ่ือใช้ห้องสมุดในการสอน ไม่แตกต่างกนั

3. ความสามารถของบรรณารักษ์ ต่อความร่วมมือจากครู-อาจารย์ ในการสอนตามความ
ต้องการของผู้สอน ท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบริการ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ และด้านบริหาร ถ้าพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า

3.1 ความสามารถของบรรณารักษ์ต่อความร่วมมือจากครู - อาจารย์ ด้านบริการ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (μ= 4.00) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆของห้องสมุด และ จัดกิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตนเองรับผิดชอบอย่างหลากหลาย จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตนเองรับผิดชอบอย่างหลากหลาย (μ= 4.27) รองลงมาประสานความร่วมมือกับครู
บรรณารักษ์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (μ  = 4.15 ) และ แนะนำหรือมอบหมายงานให้นักเรียนศึกษา
ค้นคว้า และใช้บริการของห้องสมุด (μ = 4.13 )
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3.2 ความสามารถของบรรณารกัษ์ต่อความร่วมมือจากครู -อาจารย์ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก (μ = 3.88) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าให้ความร่วมมือกับห้องสมุดในการจดัซ้ือหนังสือเข้า
ห้องสมุด (μ = 4.19) รองลงมา ห้องสมุดมีจำนวนหนังสือ หนังสืออ้างอิง วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร
ในปริมาณท่ีเพียงพอกับความต้องการของครูผู้สอน (μ = 4.12) และห้องสมุดมีจำนวนหนังสือ หนังสืออ้างอิง วารสาร
นิตยสารหนงัสือพิมพ์ จุลสาร สอดคลอ้งกับหลักสูตร (μ = 4.04)

3.3 ความสามารถของบรรณารกัษ์ต่อความร่วมมือจากครู - อาจารย์ ด้านการบริหาร โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (μ = 3.86) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เร่ืองท่ีบรรณารักษ์ต้องการความรว่มมือสูงสุดมี 3 เร่ืองครูผู้สอน
ใชห้้องสมดุเปน็แหลง่ศกึษาคน้ควา้เพือ่พัฒนาการสอนและพฒันาตนเองและ ช่วยสง่เสรมิใหนั้กเรยีนปฏบัิติตาม
กฎระเบียบของห้องสมุด (μ = 4.19) รองลงมาช่วยประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีห้องสมุด
(μ = 4.15) และ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของห้องสมุด (μ = 4.12)

4. ความเป็นไปได้ของการใช้ห้องสมุดเพื่อการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกทม.
4.1 แสดงให้เห็นว่าครู-อาจารย์ที่สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้แตกต่างกันต้องการความร่วมมือจาก

บรรณารักษ์เพ่ือใช้ห้องสมุดในการสอน ไม่แตกต่างกัน

4.2 แสดงให้เห็นว่า ครู-อาจารย์ท่ีมีประสบการณใ์นการสอนในโรงเรยีน แตกต่างกันต้องการความ
ร่วมมือจากบรรณารกัษ์เพ่ือใช้ห้องสมุดในการสอน ไม่แตกต่างกนั

จากการศึกษาการใช้ห้องสมุดเพื่อการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพ
มหานคร เขต 1

1. การศึกษาความตอ้งการกระบวนการใชห้้องสมุดเพ่ือการสอนของคร ูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต 1
กรุงเทพฯ พบว่า ความต้องการของคร ู - อาจารย์ ต่อความร่วมมือจากบรรณารกัษ์ ในด้านทรัพยากรสารสนเทศ
ด้านบริหาร และด้านการบรกิาร ตามลำดับ เพ่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ได้ดังน้ี

1.1 ความต้องการของคร ู- อาจารย์ มีความต้องการในเร่ืองทรัพยากรสารสนเทศทีมี่เน้ือหาตรงตาม
ความต้องการของครูผู้สอน   มีทรัพยากรสารสนเทศทีมี่เน้ือหาสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
และจัดให้มีเอกสารหลักสูตรสำหรับครู ได้แก่ หลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรครบทุกชั้น ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  จัดให้มีวัสดุ ส่ือ ประกอบการเรียนรู้ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ในปริมาณท่ีเพียงพอกับความต้องการ
ของครูผู้สอน ซึ่งทุกกลุ่มสาระวิชาได้ใช้เป็นแหล่งค้นคว้า ตลอดจนเป็นบทบาทสำคัญของบรรณารักษ์จะจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศเข้ามาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการอ่านของครู - นักเรียนในโรงเรียน
สอดคล้องกับ (วีรวรรณ  วรรณโท และ ณัฐนิช  อักษรวรนารถ, 2545, น.4)ได้กล่าวถึง บทบาทของบรรณารกัษ์
ท่ีจัดหาทรพัยากรสารสนเทศ เพ่ือส่งเสรมิการเรยีนการสอนและการคน้ควา้

1.2 ครู - อาจารย์ ต้องการความรว่มมือจากบรรณารกัษ์ ใน ด้านบริการจากบรรณารกัษ์ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือให้นักเรียนใช้ศึกษาคน้คว้า
แจ้งแหล่งข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศทีค่รูต้องการเพ่ือจัดหาเข้าห้องสมุด  และจัดกิจกรรมห้องสมุดเพ่ือสนับสนุน
การ จัดการเรยีน การสอนทกุกลุ่มสาระวิชา และให้ความร่วมมือกับครูจัดนิทรรศการทีเ่ก่ียวข้องกับรายวิชาท่ีสอน
ตลอดจนการสง่เสริมการอ่าน  การให้บริการชุมชน ซ่ึงเป็นแนวปฏิรูปการศกึษา สอดคลอ้งกับการบริการการอา่น
เป็นสำคัญ แต่การบริการเป็นบทบาทหน่ึงของบรรณารักษ์ทุกคน คำนึงถึงผู้ใช้บริการทุกคนเป็นสำคัญ ซ่ึงสอดคล้อง
กับ   (ประสิทธ์  หงส์ยนต์, 2548,  บทคัดย่อ)  ได้กล่าวถึงการให้บริการในห้องสมุด ในการสง่เสริมการใช้ห้องสมุด
และการจัดกิจกรรมต่างๆ
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1.3 ครู - อาจารย์ ต้องการความร่วมมือจากบรรณารักษ์ใน ด้านการบริหารจากบรรณารักษ์ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน็รายข้อ พบว่า ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบยีบของห้องสมุด มีการจัด
สภาพแวดลอ้ม และบรรยากาศทีเ่อ้ือต่อการจัดการเรยีนรู้และช่วยประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมท่ีห้องสมุดจัดข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับ (คะนึง คงบุตร,  2546, บทคัดย่อ) ได้กล่าวถึงการพัฒนาการดำเนินงาน
ห้องสมุด ควรดำเนินการพัฒนาด้วยกระบวนการการอบรมเชงิปฏิบัติการ เช่น การศึกษาดูงาน และการปฏิบัติจริง

2. เพื่อศึกษาความสามารถของห้องสมุดที่จะให้บริการ เพื่อบริการในการสอนตามความต้องการของ
ผู้สอน

บรรณารักษ์สามารถใหค้วามร่วมมือจากครู - อาจารย์ ด้านบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า
มีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆของห้องสมุด และจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตนเอง
รับผิดชอบอย่างหลากหลาย จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตนเองรับผิดชอบอย่าง
หลากหลาย รองลงมา ประสานความร่วมมือกับครูบรรณารักษ์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ
แนะนำหรือมอบหมายงานใหนั้กเรียนศึกษาคน้คว้าและใช้บริการของห้องสมุด ซ่ึงสอดคลอ้ง กับ (วาณี  ฐาปนวงศ์
ศานติ, 2543, น. 147) กล่าวว่า ห้องสมุดต้องกำหนดนโยบายของงานบริการไว้เป็นกลางสำหรับผู้ใช้ทุกระดับ
และให้สอดคล้องกับสภาพแวดลอ้ม  โดยเฉพาะการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยสีารสนเทศหอ้งสมุด จึงมีนโยบาย
งานบรกิาร

3. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการของครู-อาจารย์ต่อความร่วมมือจากบรรณารักษ์จำแนกตาม
ประสบการณก์ารสอน และกลุ่มสาระการเรยีนรู้

ครู-อาจารย์ท่ีมีประสบการณ์ในการสอนในโรงเรียนมีแตกต่างกันในเร่ืองการต้องการความร่วมมือจาก
บรรณารักษ์เพ่ือใช้ห้องสมุดในการสอน ไม่แตกต่างกันท้ังในด้านการบรกิาร ด้านทรพัยากรสารสนเทศ ด้านการ
บริหาร ซ่ึงสอดคลอ้งกับ (ณัฐนิช  อักษรวรนารถ, 2544, บทคัดย่อ)ได้ศึกษาบทบาทครบูรรณารักษ์ต่อการส่งเสริม
การศกึษาคน้คว้าด้วยตนเองของนกัเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามญัศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์

4. เพื่อศึกษาสร้างแนวทางทางความร่วมมือระหว่างครู-อาจารย์และบรรณารักษ์พัฒนาห้องสมุด
เพื่อสนับสนุนการสอนโดยใช้ห้องสมุด

บรรณารักษ์ต้องการความร่วมมือจากครู-อาจารย์ ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
ท่ีบรรณารักษ์ต้องการความร่วมมือสูงสุดคือด้านการบริการซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านทรัพยากร
สารสนเทศ และด้านการบรหิาร ซ่ึงมีค่าเฉล่ียในระดับมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกับ (เฉลียว  พันธ์ุสีดา, 2532 , น. 25-28)
ได้กล่าวว่า การจัดการศกึษาทีดี่จะต้องให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ซ่ึงลักษณะดงักล่าวจะเกิดข้ึนได้
เม่ือโรงเรียนจัดการศกึษาทีเ่น้นให้เกิดกระบวนการคดิ ด้วยการจดัห้องสมุดให้เป็นโรงเรียน โดยครผูู้สอนและครู
บรรณารักษ์จะต้องประสานกันเพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์มากที่สุด



รังสิตสารสนเทศ ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 1  มกราคม - มิถุนายน 255458 •••

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสำหรับผู้บริหารโรงเรียน
1. ควรให้การสนับสนุนแก่ครู-อาจารย์และบรรณารักษ์ในการร่วมมือกันดำเนินการต่างๆ เพ่ือใช้ห้องสมุด

ประกอบการเรียนการสอนให้มากขึ้น
2. ควรจัดให้มีการประชุมครูและปฐมนิเทศนักเรียน เพื่อชี้แจงให้เห็นความสำคัญและประโยชน์ของ

ห้องสมุดและเน้นในเร่ืองความจำเป็นของการเรียนการสอนโดยใช้ห้องสมุด ท้ังน้ีควรเสนอแนวความคิดและวิธีสอน
แบบต่างๆ ท่ีเก่ียวโยงกับการให้นักเรียนศึกษาคน้คว้าจากหอ้งสมุด และกำหนดนโยบายเกีย่วกับการใช้ห้องสมุด
ประกอบการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้า

ข้อเสนอแนะสำหรับครู
1. ครูควรใช้วิธีการสอนโดยให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าจากห้องสมุด เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้มีโอกาส

ศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง   ครูควรประสานงานกบับรรณารักษ์ล่วงหน้าเสมอ เพ่ือให้การใช้ห้องสมุดของนักเรียน
ได้รับประโยชน์

2. ครูควรพยายามหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดประกอบการเรียนการสอน และหาทาง
พฒันาการสอนโดยใช้ห้องสมุดให้มากยิ่งขึ้น เพราะการสอนด้วยวิธีนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง

3. ต้องการให้ครูผู้สอนในแต่ระดับชั้น  แต่ละวิชาก่อนที่จะส่งให้นักเรียนทำรายงาน หรือหาความรู้
เพ่ิมเติม ครูควรมาสำรวจหนงัสือ ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด นักเรียนจะได้ค้นหาได้
ถูกต้อง หรือครูผู้สอนแจ้งความจำนงใหห้้องสมุดจัดหา จัดเตรียมให้

ข้อเสนอแนะสำหรับบรรณารักษ์
1. ควรประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงประโยชน์จากการใช้ห้องสมุดเพื่อประกอบการเรียนการสอน
2. ควรศึกษาหลักสูตร แผนการสอน โครงการสอน และแบบเรียนต่างๆ ในโรงเรียนและให้ความร่วมมือ

กับครู-อาจารย์ผู้สอนในการวางแผนการสอน  การจัดทรัพยากรสารสนเทศและกจิกรรมห้องสมุดเพ่ือให้สอดคล้อง
กับเน้ือหาวิชา ตลอดจนความตอ้งการของครู

3. ควรสำรวจความต้องการของคร ู-อาจารย์ และนักเร ียน
รวมทั ้งช ่วยเหลือและนักเร ียนในการศึกษาค้นคว้า การจัดนิทรรศการ
การจัดกิจกรรมโดยการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและเตรียมการให้บริการแก่ครูและนักเรียนได้อย่างเหมาะสม

4. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ห้องสมุดจัดโครงการ / กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแก่นักเรียน
เพ่ือให้ปลูกฝังเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน และควรจัดอย่างต่อเน่ืองและมีการประเมนิผล อย่างเป็นระบบ

ข้อเสนอแนะจากผู้วิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศกึษาถงึการใชป้ระโยชนจ์ากหอ้งสมดุทีท่ำใหค้ณุภาพของการศกึษาในโรงเรยีนดขีึน้
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่

การศึกษากรงุเทพมหานคร ในเขตอ่ืนๆ เพ่ือนำผลการศกึษามาปรบัปรุงและพัฒนาการดำเนนิงานห้องสมุดต่อไป
3. ควรศึกษาพัฒนาการดำเนินการจัดกิจกรรมห้องสมุดด้านอื่นๆ เพื่อให้บุคลากรในห้องสมุดให้เกิด

ความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพ ความต้องการ และปัญหาการมส่ีวนร่วมของผู้ใช้บริการ
ในการบริหารงานสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2) เปรียบเทียบสภาพและความต้องการ
มีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการในการบริหารงานสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 3) เพื่อ
เปรียบเทียบความต้องการและปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรอียุธยา ระหว่างสถานภาพของผูใ้ช้บริการ และ 4) ศึกษาแนวทางพฒันาการมส่ีวนร่วมของผู้ใช้บริการ
ในการบริหารงานสำนกัวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ใช้บริการ ประกอบ
ด้วยอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ในปีการศึกษา 2551 จำนวน 380 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติ ค่าที และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว ผลการวิจัย พบว่า

1) ผู้ใช้บริการมีสภาพการมีส่วนร่วม ความต้องการมีส่วนร่วม และปัญหาการมีส่วนร่วม ในการบริหาร
งานของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในระดับปานกลางค่อนข้างน้อย   2) ความ
ต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ของผู้รับบริการ
มีความต้องการสูงกว่าสภาพการมส่ีวนร่วมทุกด้าน   3) ความต้องการและปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกันตามสถานภาพของผูใ้ช้บริการ 4) แนวทาง
การปรับปรุงและพัฒนาการมส่ีวนร่วม ได้แก่ ควรให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการออกความคดิเห็น เสนอแนวทาง
ในการบริหารจัดการ นโยบาย การวางแผนงาน ประเมินผล ควรมีอุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีทันสมัย รวดเร็วและเพียงพอ
ควรมีสำรวจความต้องการอย่างสม่ำเสมอ ควรมีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย และควรมีการประชาสัมพันธ์  ด้วยส่ือ
ต่างๆ  อย่างสม่ำเสมอและท่ัวถึง

Abstract

The purposes of this research were to : 1) study the conditions, needs and problems regarding the
users' participation in the management of the academic resources center at  Phranakhon Si Ayutthaya
Rajabhat University ; 2) compare the conditions and needs to participate in managing Phranakhon Si
Ayutthaya Rajabhat University Academic Resources Center ;  3) compare needs and problems of
management participation of the users classified by their status ; and  4) investigate a guideline to

การมสีว่นรว่มของผูใ้ชบ้รกิารในการบรหิารงานสำนกัวทิยบรกิาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

The Users’ Particpation in the Management of the Academic Resource Center
at Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

ละเอียด  รามคุณ*

*นักศึกษาปริญญาโท  สาขาบรรณารกัษ์ศาสตรและสารสนเทศศาสตร ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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develop the users' participation in the management of the academic resources center. The sample group
consisted of 380 instructors, students, and staff of Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University in the
2008 academic year. The research instrument comprised a questionnaire. Statistical analysis was
performed using percentage, mean, standard deviation, t-test and one way analysis of variance. The
findings were as follows :

1) The conditions, needs and problems of the users' participation in management were at a
moderate to a low level. 2) The users desired to participate in management more highly than the other
types of participation relations to the users' status 3) Differences in the users' status yielded a difference
in their needs to participate and problems involved in management participation. 3) Differences in the
users' status yielded a difference in their needs to participate and problems involved in management
participation. 4) The guidelines to improve and develop the management participation included several
things. The users should express their opinions, propose the guidelines for the management policy,
planning, and evaluation. Modern technology should be equipped quickly and adequately. A regular
survey of the users' needs should be performed. Various activities should be available. Finally, public
announcement should be done regularly and thoroughly through different kinds of media.

บทนำ

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานหลักที่สำคัญยิ่งในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
เน่ืองจากห้องสมุด เป็น หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีสนับสนุนภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ท้ังทางด้านการผลิตบัณฑิต
ส่งเสริมการวิจัยทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของอุดมศึกษาและการให้บริการด้านวิชาการให้คณาจารย์ นักศึกษา และ
บุคลากรในท้องถ่ิน เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและพัฒนาการเรียนรู้ความคิด และส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองและตลอดชีวิต ห้องสมุดยังมุ่งเน้นการบริการให้สะดวก รวดเร็ว แก่ผู้ใช้บริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษา ยังต้องดำเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมินภายนอกจาก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาซึ่งพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 48
ระบุไว้ว่า "ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถาบนัจัดให้มีระบบการประกนัคุณภาพภายในสถาบนัศึกษา และให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการ
ทำรายงานประจำปเีสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพือ่นำไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา และเพ่ือรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก (สำนักงานรับรองมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพการศึกษานายกรัฐมนตรี, 2542, น.29-30) จากการที่จะต้องมีการประเมินทั้งภายในและ
ภายนอก ทำให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต้องมีการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ
ให้มากที่สุด

มาตรฐานห้องสมุด พ.ศ.2549 จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทย
ให้เป็นสังคมแห่งความรู้และการเรียนรู้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เพื่อการตอบสนองการเรียนรู้ด้วยตนเองความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีความต้องการของ
บุคคล และสังคม เพื่อส่งเสริมคุณภาพและพัฒนาห้องสมุดให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีเกณฑ์และ
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แนวทางการบริหารจัดการห้องสมุดสู่มาตรฐานสากล สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  (สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย, 2551, ออนไลน์) มาตรฐานห้องสมุด
พ.ศ.2549 เป็นมาตรฐานกลางเชิงคุณภาพ ใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานห้องสมุด
ประเภทอื่นๆ ห้องสมุดแต่ละประเภท จะกำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินตามองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องและ
เหมาะสมกับภารกิจของห้องสมุดแต่ละประเภท เน้ือหาในมาตรฐานแบง่ออกเป็น 9 หมวดได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ
เป้าหมายและยุทธศาสตร์การบริหาร งบประมาณ บุคลากร ทรัพยากรสารสนเทศ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์
การบริการ เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดและการประเมินคุณภาพห้องสมุด การจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ มีความสำคญัด้านการพฒันาต่อบุคลากรใหค้วามรู้และสติปัญญา เป็นส่ือในการเผยแพร ่การถ่ายทอด
ความรู้ ความคดิประสบการณ ์และความสำคญัต่อสังคมทำให้เกิดการเรยีนรู้ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และ
การพัฒนาประเทศชาติ

การบรหิารงานสำนกัวทิยบรกิาร มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา มีการบรหิารจดัการทรพัยากร
สารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยการจัดระบบด้านการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ งานวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศที่ผ่านการจัดหาของงานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สมาชิกในคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นทำหน้าที่
ประสานงาน ด้านการเลอืกระหว่างหน่วยงานของตนกบัส่วนกลางการเลอืกในรูปคณะกรรมการนี ้ทำให้การเลือก
มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการใช้มีการแก้ปัญหาร่วมกัน
ทำให้ทรัพยากรสารสนเทศทีเ่ลือกมีคุณภาพ  และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้มากข้ึน (ประยงศรี พัฒนกิจ
จำรูญ,  2546, น.166) ถ้าหากเลือกไม่รอบคอบและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ไม่มีคุณค่าหรือไม่ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้  นอกจากจะเป็นการสูญเปล่าอย่างมาก ยังเป็นการส้ินเปลืองงบประมาณในการจัดเตรียมการดูแล
รักษาและเนือ้ท่ีในการจดัเก็บอีกด้วย (สมจิต รัตนสวนจิก,  2549, น.1)

บุคลากรในการมส่ีวนร่วม คือ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรในมหาวทิยาลัยฯ มีส่วนร่วมในลักษณะการ
แสดงความคดิเห็น อาจจะเสนอทางเวบ็ไซต์ห้องสมุดในการสำรวจความตอ้งการของผู้ใช้บริการ การมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการสำนกัวิทยบริการ ด้านการบริหารงานเทคนคิ ด้านการบริหารงานบริการและกิจกรรมต่างๆ เช่น
โครงการงานสัปดาห์หนังสือและสื่อการเรียนการสอนโดยการเชิญร้านค้า สำนักพิมพ์ ศูนย์หนังสือหรือตัวแทน
จำหน่าย ท้ังในและต่างประเทศมาจดักิจกรรมท่ีห้องสมุด เพ่ือให้ผู้มีส่วนร่วมแนะนำ คัดเลือก ส่ังซ้ือทรัพยากรสาร-
สนเทศ ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ (ผกานุช  เหล่าพิเดช, 2549, น.17) เพ่ือให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรการเรียนการสอน โดยยึดนโยบายการเรยีนการสอนของมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยาเป็น
หลักตามสดัส่วน และปริมาณของทรพัยากรสารสนเทศในแตแ่ละสาขาวชิา ให้สอดคลอ้งเป็นไปอย่างเหมาะสม

การมสีว่นรว่มการบรหิารงานสำนกัวทิยบรกิาร เปน็สิง่ทีม่คีวามสำคญัทีส่ำนกัวทิยบรกิารควรจดัทำ แต่
ปรากฏว่า ในการบริหารจัดการที่ผ่านมาพบว่า สำนักวิทยบริการฯ ได้เริ่มให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร
มีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเท่านั้นแต่ก็มีส่วนร่วมน้อย ส่วนด้านอื่นๆ ยังไม่ปรากฏ โดยการมี
ส่วนร่วมในลักษณะเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ ถ้ามีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการในการบริหาร
จัดการใหมี้ประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน ศึกษาข้อบกพร่องในสภาพปจัจุบันท่ีเป็นอยู่ ประโยชน์การศกึษาการมส่ีวนร่วม
การบริหารจัดการ จะทำให้ผู้ใช้บริการสามารถแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ให้ตรงกับความต้องการ และใช้
ทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย รวดเร็ว ก่อให้เกิดการประสานงานระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการ (สมยศ
นาวีการ, 2545, น. 23) การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ได้เน้นให้ประชาชน
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มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย มีส่วนในการตดัสินใจและการวางแผนและการวางแผนพฒันาเศรษฐกจิ สังคม
จัดให้มีการสัมมนาระดมความคิด รับฟังข้อข้อเสนอแนะจากประชาชน เพื่อร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และกรอบ
แนวคิดให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนทกุภาคทกุส่วนในสังกัด (สำนักงานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ, 2543, น.158)

ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยในฐานะผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความสนในทีจ่ะศึกษาสภาพและความตอ้งการ พร้อมท้ังปัญหา
การมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการในการบริหารงานสำนักวิทยบริการฯในการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการ ด้าน
การบริหารงานเทคนคิ ด้านการบรหิารงานบรกิารและกจิกรรมต่าง ๆ ผลจาการการศกึษาครัง้น้ี นำไปสู่แนวทาง
การพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการในการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการ อันจะนำไปสู่การบริหารจัดการอย่าง
มีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งต่อความตอ้งการของผูใ้ช้บริการ

วตัถปุระสงคข์องการวจิยั
1. เพ่ือศึกษาสภาพ ความต้องการ และปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการในการบรหิารงานสำนกัวิทย-

บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา
2. เพ่ือเปรียบเทียบสภาพและความต้องการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการ ในการบริหารงานสำนักวิทยบริการ

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา
3. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการ และปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานสำนักวิทยบริการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา ระหว่างสถานภาพของผูใ้ช้บริการ
4. เพื ่อศึกษาแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู ้ใช้บริการในการบริหารงานสำนักวิทยบริการ

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา

วิธีการวิจัย
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจำนวน 4,950 คน

อาจารย์ 249 คน และบุคลากร จำนวน 288 คน รวมท้ังหมด 5,487 คน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยกำหนดขนาดกลุม่ตัวอย่างโดยใช้ ตารางของเครจซีแ่ละมอร์แกน (Krejcie & Morgan ;
บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น.40) จำนวน 380 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ออกแบบสอบถามเพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลคร้ังน้ี มี 4 ตอน ดังน้ี
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกีย่วกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามซึง่ประกอบด้วย เพศ สถานภาพ

คณะท่ีสังกัด เป็นแบบเลือกตอบ (Check list)

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการมีส่วนร่วมและความต้องการของผู้ใช้บริการในการ
บริหารงานสำนกัวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา ประกอบด้วย
ด้านการบริหารงานสำนักวิทยบริการ ด้านการบริหารงานเทคนิค และด้านการบริหารงานบริการ
และกิจกรรม
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โดยแบบสอบถามเปน็แบบมาตรประมาณคา่ (Rating scales) มี 5 ระดับดังน้ี
5 หมายถงึ มีสภาพ/ความต้องการการมีส่วนร่วมในระดับมากที่สุด
4 หมายถงึ มีสภาพ/ความต้องการการมีส่วนร่วมในระดับมาก
3 หมายถงึ มีสภาพ/ความต้องการการมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง
2 หมายถงึ มีสภาพ/ความต้องการการมีส่วนร่วมในระดับน้อย
1 หมายถงึ มีสภาพ/ความต้องการการมีส่วนร่วมในระดับน้อยที่สุด

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการในการบริหารงานสำนัก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย ด้านการบรหิารงานสำนกั
วิทยบริการ ด้านการบรหิารงานเทคนคิ และด้านการบรหิารงานบรกิาร และกิจกรรม

โดยแบบสอบถามเปน็แบบมาตรประมาณคา่ (Rating scales) มี 5 ระดับดังน้ี
5 หมายถงึ ปัญหาการมีส่วนร่วมในระดับมากที่สุด
4 หมายถงึ ปัญหาการมีส่วนร่วมในระดับมาก
3 หมายถงึ ปัญหาการมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง
2 หมายถงึ ปัญหาการมีส่วนร่วมในระดับน้อย
1 หมายถงึ ปัญหาการมีส่วนร่วมในระดับน้อยที่สุด

ตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของผูใ้ช้บริการในการบริหารงานสำนัก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา

การสรา้งและตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอื
การศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมและความต้องการของผู้ใช้บริการในการบริหารงาน สำนักวิทยบริการ

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา

1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง

2. ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีสร้างเครื่องมือจากตำราและเอกสารต่างๆ

. 3. กำหนดกรอบแนวคดิ ขอบข่ายการสรา้งเครือ่งมือในการวจัิยให้ครอบคลมุเน้ือหาในการวจัิย

4. สร้างแบบสอบถามเรือ่งการมีส่วนร่วม และความต้องการของผู้ใช้บริการในการบรหิารงานสำนกัวิทย-
บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา

5. นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
หลักการและโครงสรา้ง ตลอดจนการใชถ้้อยคำภาษา นำมาหาคา่ IOC (Index of item objective congruence)
และเลือกข้อท่ีมีค่า IOC 0.5 โดยได้ค่า IOC เท่ากับ 0.8 ถึง 1.00

6. นำแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Try -Out) กับผู้ใช้
บริการของสำนกัวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยาซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน

7. นำแบบสอบถามทีท่ดลองใช้ ไปหาความเชือ่ม่ันทางสถติิ โดยคำนวณคา่สัมประสิทธ์ิแอลฟา ( α-Co-
efficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) โดยใช้โปรแกรมสำเรจ็รูปได้ค่าความเชือ่ม่ันของแบบสอบถาม
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การเกบ็รวบรวมขอ้มลู
ผู้วิจัยได้ดำเนินการแจกแบบสอบถามใหผู้้ใช้บริการ อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลกรของสำนกัวิทยบริการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโดยผู้วิจัยส่งและรับแบบสอบถามกลบัคืนด้วยตนเอง และตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับคืน ซึ่งแบบสอบถามที่ได้ดำเนินการแจกทั้งหมดจำนวน 380 ฉบับ ได้รับคืน
จำนวน 380 ฉบับคิดเป็นร้อยละ100 และได้นำมาตรวจสอบความถกูต้องและความสมบรูณ์ของแบบสอบถามเพ่ือ
ทำการวิเคราะห์ในขั้นต่อไป

การวเิคราะหข์อ้มลู
ผู้วิจัยดำเนนิการวเิคราะหข้์อมูลเชิงเน้ือหาดว้ยโปรแกรมสำเรจ็รูป แบ่งการวเิคราะหข้์อมูลดงัน้ี

ตอนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้วิธีแจกแจงความถี่ (Fre-
quency) และหาคา่ร้อยละ(Percentage)จากนัน้นำเสนอในรปูตารางประกอบคำอธบิาย

ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการมีส่วนร่วมและความต้องการการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการในการ
บริหารงาน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วิเคราะห์โดยใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย (Mean)
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เป็นรายขอ้และสรปุรวมในแตล่ะดา้น จากนัน้นำเสนอในรปู
ตารางประกอบคำอธิบายรายการวิเคราะห์โดยการแปลผล

ค่าเฉล่ียตามเกณฑข์อง บุญชม ศรีสะอาด (2545, น.103) ดังน้ี
คะแนนเฉลี่ย

4.51-5.00 หมายถงึ สภาพการมส่ีวนร่วม / ความต้องการ/ระดับมากท่ีสุด
3.51-4.50 หมายถงึ สภาพการมส่ีวนร่วม / ความต้องการระดบัมาก
2.51-3.50 หมายถงึ สภาพการมส่ีวนร่วม / ความต้องการระดับปานกลาง
1.51-2.50 หมายถงึ สภาพการมส่ีวนร่วม / ความต้องการระดับน้อย
1.00-1.50 หมายถงึ สภาพการมส่ีวนร่วม / ความต้องการระดบัน้อยท่ีสุด

ตอนท่ี 3 เปรียบเทียบสภาพการมีส่วนร่วมกับความต้องการการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการในการ
บริหารงาน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำแนกเป็นรายข้อและสรุปรวมในแต่ละด้าน
โดยใช้ t-test

ตอนท่ี 4 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการในการบริหารงาน สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วิเคราะห์โดยใช้วิธีหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Stan-
dard deviation) เป็นรายข้อและสรุปรวมในแต่ละด้าน จากนั้นนำเสนอในรูปตารางประกอบคำอธิบายรายการ
วิเคราะห์โดยการแปลผล ค่าเฉล่ียตามเกณฑข์อง บุญชม  ศรีสะอาด (2545, น.103) ดังน้ี

4.51-5.00 หมายถงึ ปัญหาการมีส่วนร่วมระดับมากที่สุด
3.51-4.50 หมายถงึ ปัญหาการมีส่วนร่วมระดับมาก
2.51-3.50 หมายถงึ ปัญหาการมีส่วนร่วมระดับปานกลาง
1.51-2.50 หมายถงึ ปัญหาการมีส่วนร่วมระดับน้อย
1.00-1.50 หมายถงึ ปัญหาการมีส่วนร่วมนอ้ยที่สุด
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ตอนท่ี 5 เปรียบเทียบระดับความต้องการและระดบัปัญหาการมส่ีวนร่วมการบริหารจัดการ สำนักวิทย-
บริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยาตามสถานภาพของผู้ใช้บริการ โดยใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน

ตอนท่ี 6 สรุปข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการ สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา ของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์เป็นรายข้อและ
สรุปรวมในแต่ละด้านจากนั้นนำเสนอในรูปตารางประกอบคำอธิบาย

ผลการวจัิยและการอภปิรายผล

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการมีส่วนร่วมและความต้องการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการใน การบริหารงาน

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สามารถสรปุผลได้เป็น 6 ตอน ดังน้ี

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ใช้บริการที่เข้าใช้บริการสำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.50 มีสถานภาพเปน็นักศึกษา   ร้อยละ
72.10 สังกัดคณะครศุาสตร ์ร้อยละ 40.26

ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการในการบริหารงาน สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเห็นว่าสภาพมีส่วนร่วมการบริหารงาน
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาอยู่ในระดับปานกลางทัง้ 3 ด้านเม่ือจำแนกเป็นรายด้าน
พบวา่

• ด้านการบริหารงานสำนักวิทยบริการ พบว่า ผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ศรอียุธยา เห็นวา่สภาพการมสีว่นรว่มการบรหิารงานสำนกัวทิยบรกิารโดย ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ทุกข้อสามารถเรียงลำดับของสภาพการมีส่วนร่วมจากมากไป
หาน้อยคือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผลและนำผลการประเมินข้อเสนอแนะมาเป็นข้อมูลในการบริหารงาน
สำนกัวทิยบรกิารใหมี้ประสทิธภิาพมากขึน้ การมสีว่นรว่มในการกระตุน้ ประชาสมัพันธใ์ห้ผู้ใช้บรกิารเหน็ความ
สำคัญของสำนักวิทยบริการ การมีส่วนร่วมในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารสำนักวิทยบริการ
การมีส่วนร่วมในกำหนดแผน/นโยบายของสำนกัวิทยบริการ และค่าเฉล่ียน้อยสุดคือ การมีส่วนร่วมในการแตง่ต้ัง
คณะกรรมการบรหิารงานสำนกัวิทยบริการ ตามลำดบั

• ด้านบริหารงานเทคนิค พบว่า ผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เห็นว่าสภาพการมส่ีวนร่วมด้านบริหารงานเทคนคิ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาจำแนกเรยีง
ลำดับเป็นรายข้อของสภาพการมีส่วนร่วมจากมากไปหาน้อย คือ สำนักวิทยบริการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ การมีส่วนร่วมในนำทรัพยากรสารสนเทศมาใช้ใน
สำนักวิทยบริการและเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้บริการ  การมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ จัดซื้อ จัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ เข้าสำนักวิทยบริการ ตามลำดับ และรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ การมีส่วนร่วมในการ
วางแผน งบประมาณเพ่ือการดำเนนิงานเทคนคิสำนักวิทยบริการ ตามลำดับ
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• ด้านการบริหารงานบริการและกิจกรรม พบว่า ผู้ใช้บริการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เห็นว่าสภาพการมีส่วนร่วมด้านการบริหารงานบริการและกิจกรรม โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาจำแนกเรยีงลำดับเป็นรายข้อของสภาพการมส่ีวนร่วมจากมากไปหานอ้ย คือ สำนัก
วิทยบริการมีการรับบุคคลภายนอกเปน็สมาชิก เพ่ือเสริมสร้างการเรยีนรู้สู่ชุมชน สำนักวิทยบริการเปิดโอกาสให้
ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เช่น การจัดนิทรรศการวันสำคัญๆ อย่างสม่ำเสมอ การมีส่วนร่วมในการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักวิทยบริการให้ผู้ใช้บริการทราบ ตามลำดับ และรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ
การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการให้บริการด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านอาคารสถานที่ วัสดุครุ
ภัณฑ์ ด้านการเขา้ถึงสารสนเทศ ท่ีสอดคล้องต่อความต้องการ ตามลำดับ

ตอนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกับความต้องการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการในการบริหารงาน สำนักวิทยบริการ มหา-
วิทยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา ตามความคดิเหน็ของผูใ้ช้บริการเหน็ว่าความตอ้งการมสีว่นร่วม การบรหิาร
งานสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาอยู่ในระดับมากทัง้ 3 ด้านเม่ือจำแนกเป็นรายด้าน
พบวา่

• ด้านการบริหารงานสำนักวิทยบริการ พบว่า ผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ศรีอยุธยา มีความต้องการมีส่วนร่วมการบริหารงานสำนกัวิทยบริการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก เม่ือพิจารณา
จำแนกเรียงลำดับเป็นรายข้อของความต้องการมีส่วนร่วมจากมากไปหานอ้ย คือ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ปรับปรุงสำนักวิทยบริการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบการบริหารงานท่ีดี
สามารถใหบ้ริการเพือ่ตอบสนองตรงความตอ้งการ การมส่ีวนร่วมในกำหนดแผน/นโยบายของสำนกัวิทยบรกิาร
และรายการท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุดคือ การมีส่วนร่วมในการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานสำนักวิทยบริการ ตามลำดับ

• ด้านบริหารงานเทคนิค พบว่า ผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มีความต้องการมีส่วนร่วมด้านบริหารงานเทคนิค โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาจำแนกเรียงลำดับเป็น
รายข้อของความต้องการมีส่วนร่วมจากมากไปหานอ้ย คือ สำนักวิทยบริการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ท่ีเก่ียวข้อง
มีส่วนร่วมในการคดัเลือกทรัพยากรสารสนเทศ การมีส่วนร่วมในการจดัหาทรพัยากรสารสนเทศทีมี่ประสิทธิภาพ
และสอดคลอ้งกับรายวิชาท่ีเปิดสอน  การมีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะในการบำรงุรักษาทรพัยากรสารสนเทศ สำนัก
วิทยบริการ และรายการทีมี่ค่าเฉล่ียต่ำสุดคือ การมีส่วนร่วมในการวางแผนงบประมาณเพือ่การดำเนินงานเทคนคิ
สำนักวิทยบริการ ตามลำดับ

• ด้านการบริหารงานบริการและกิจกรรม พบว่า ผู้ใช้บริการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มีความต้องการมีส่วนร่วมด้านการบริหารงานบริการและกิจกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาจำแนกเรียงลำดับเป็นรายข้อของความต้องการมีส่วนร่วมจากมากไปหาน้อย คือ มีส่วนร่วมใน
การประเมินผลการดำเนินงานและเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนางานบริการสำนักวิทยบริการให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน
สำนักวิทยบริการเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เช่น การจัดนิทรรศการวันสำคัญๆ อย่าง
สม่ำเสมอ สำนักวิทยบริการมีการจัดบริการที่หลากหลาย รวมทั้งเป็นเครือข่ายห้องสมุดต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรร่วมกัน และรายการทีมี่ค่าเฉล่ียต่ำสุดคือ การมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนในการบริการด้านเทคนคิต่างๆ
ท่ีทันต่อเหตุการณเ์พ่ือกระตุ้นผู้ใช้บริการพฒันาตนเอง ตามลำดบั
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ตอนท่ี 4 การเปรียบเทียบสภาพการมีส่วนร่วมและความต้องการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการในการ
บริหารงาน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการสำนัก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท้ัง 3 ด้าน พบว่าในภาพรวมและในทุกด้าน มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าผู้ใช้บริการมีความต้องการมีส่วนร่วมสูงกว่าสภาพการมีส่วนร่วม
ในการบริหารงาน สำนักวิทยบริการทีไ่ด้รับท้ัง 3 ด้าน คือ ด้านการบรหิารงานสำนกัวิทยบริการ ด้านบริหารงาน
เทคนิค  ด้านการบรหิารงานบรกิารและกจิกรรม และในทุกรายการ

ตอนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการในการบริหารงานสำนักวิทยบริการ มหา-
วิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามคิดเห็นของผู้ใช้บริการเห็นว่าปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน สำนัก
วิทยบริการโดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก เม่ือจำแนกเป็นรายดา้นพบว่า

• ด้านการบรหิารงานสำนกัวิทยบริการ พบว่า ผู้ใช้บริการเห็นว่าปัญหาการมส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน
สำนักวิทยบริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย
คือ ผู้ใช้บริการตระหนกัและเห็นความสำคญัของสำนักวิทยบริการมีการประชาสมัพันธ์การสง่เสริม สนับสนุนการ
ใช้บริการท่ีหลากหลาย สำนักวิทยบริการมีความพร้อมในการพัฒนาและปรับปรุงให้เป็นศูนย์กลางการเรยีนรู้ของ
ชุมชน และรายการทีมี่ค่าเฉล่ียต่ำสุดคือ ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมสนับสนุนในการวางแผน/ นโยบายของสำนกัวิทย
บริการในทุกด้าน ตามลำดับ

• ด้านการบริหารงานเทคนิคสำนักวิทยบริการ พบว่า ผู้ใช้บริการเห็นว่าปัญหาการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานเทคนิคสำนักวิทยบริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำดับค่าเฉล่ีย
จากมากไปหาน้อย คือ สำนักวิทยบริการมีการบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศใหอ้ยู่ในสภาพการใช้งานท่ียาวนาน
สำนักวิทยบริการมีบุคลากรท่ีมีความชำนาญเฉพาะด้าน สำนักวิทยบริการมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยสำหรับสืบค้นข้อมูล
และรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ จัดซื้อ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ตามลำดบั

• ด้านการบริหารงานบริการและกิจกรรม พบว่า พบว่า ผู้ใช้บริการเห็นว่าปัญหาการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานสำนักวิทยบริการ ด้านการบริหารงานบริการและกิจกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย คือ สำนักวิทยบริการมีการประชาสมัพันธ์/การประสาน
ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น  มีการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการให้บริการ ด้านทรัพยากร
สารสนเทศ ด้านอาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ ด้านการเข้าถึงสารสนเทศมีสภาพพร้อมใช้งาน มีการประเมินผล
การดำเนินงานและเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนางานบริการสำนักวิทยบริการอย่างต่อเน่ือง และรายการท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต่ำสุดคือ ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนิทรรศการตา่งๆ ตามลำดับ

ตอนท่ี 6 ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการเพ่ือเป็นแทวทางในการบรหิารงาน สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการได้แก่ ด้านการบริหารงานสำนักวิทย
บริการ ควรให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็น เสนอแนวทางในการบริหารจัดการ นโยบาย การ
วางแผนงาน ประเมินผล ควรมตู้ีหรือบอร์ดแสดงความคดิเห็นและมกีารประชาสมัพันธ์ ควรมแีบบสอบถามและ
สำรวจความต้องการอย่างสม่ำเสมอ ด้านบริหารงานเทคนิค ควรมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวดเร็วและ
เพียงพอกับนักศึกษา เช่น คอมพิวเตอร์ หนังใหม่ๆ และเกมส์ให้บริการ ควรมีการจัดแยกหนังสือท่ีมีอายุเกิน 10
ข้ึนไป อยู่ในท่ีเหมาะสมและให้บริการ ควรมีสำรวจความตอ้งการและการประชาสมัพันธ์อย่างสม่ำเสมอ ด้านการ
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บริหารงานบรกิารและกจิกรรม ควรให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมต่างๆ และการบรกิารเพ่ือทำให้ผู้ใช้
บริการมีความสนใจทีเ่ข้าใช้บริการมากข้ึน และสม่ำเสมอ ควรมีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย และควรเป็นกิจกรรม
ทีส่ง่เสรมิเพ่ือพัฒนาการเรยีนรูจ้ากแหลง่เรยีนรูต่้างๆ ควรมกีารประชาสมัพันธ์จากสือ่ต่างๆ เช่น เสยีงตามสาย
อินเทอร์เน็ต ให้ผู้เข้าใช้บริการให้มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมต่างๆ อย่างสม่ำเสมอและทัว่ถึง และควรมีการแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า

อภิปรายผล
จากการศึกษาสภาพการมีส่วนร่วม และความต้องการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการในการบริหารงานสำนัก

วิทยบรกิาร มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยาของผูใ้ช้บริการ ในปีการศกึษา 2551 ประกอบดว้ย 3 ด้าน
คือ ด้านการบริหารงานสำนักวิทยบริการ ด้านการบริหารงานเทคนิค ด้านการบริหารงานบริการและกิจกรรม ผู้วิจัย
ได้สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล มีข้ออภิปรายดังน้ี

จากผลการศึกษาสภาพการมส่ีวนร่วม และความต้องการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการในการบริหารงานสำนัก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาของผู้ใช้บริการ ในปีการศึกษา 2551สรุปได้ว่าความตอ้งการ
การมีส่วนร่วมของผู้รับบริการมีความต้องการ สูงซ่ึงแตกต่างกับสภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารงานท่ีในปัจจุบัน
ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการบริการค่อนข้างน้อย และในข้อเสนอแนะได้ระบุให้ให้มีบริหารจัดการในด้านต่างๆ
โดยให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวสนับสนุนแนวคิด ของ วาณี
ฐาปนวงศ์ศานติ (2543, น.145-150)  ท่ีกล่าวว่า งานบริการของห้องสมุดเป็นหัวใจสําคัญของห้องสมุด ซ่ึงทําหน้าท่ี
อํานวยความสะดวกและสนองตอบความตอ้งการของผูใ้ช้ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงคท่ี์ต้องการไดรั้บจากหอ้งสมุด
และเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรสารสนเทศและบริการที่มีให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งใน
การส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การบริการข่าวสารที่ทันสมัยการบริการข้อมูลงานวิจัยการสนับสนุน
การใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ และความเพลิดเพลินตลอดจนเกิดความจรรโลงใจที่จะได้รับจากการใช้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ และแนวคิดของ บานช่ืน ทองพันช่ัง (2537, น.65) ได้กล่าวถึง การจัดรวบรวมทรพัยากร
สารสนเทศทีส่รรหาอย่างเหมาะสมนำมาใชบ้ริการดว้ยวิธีต่างๆ เพ่ือให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์สูงสุด และแนวคิดของ
ศิรพร ศรีเชลียง (2542, น.71) กล่าวว่า กิจกรรมที่ห้องสมุดจัดให้แก่ผู้ใช้บริการ ด้วยวิธีการ และกระบวนการ
ต่างๆ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถใชส้ารสนเทศไดต้รงกบัวัตถุประสงคแ์ละความตอ้งการมากทีสุ่ด

สรปุและขอ้เสนอแนะ
ผลท่ีได้จากการวิจัย มีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการ

ในการบริหารงานสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาต่อผู้บริหารสำนักวิทยบริการ ดังต่อไปน้ี

1. ด้านการบริหารงานสำนักวิทยบริการ ควรให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็น เสนอ
แนวทางในการบรหิารจัดการ นโยบาย การวางแผนงาน ประเมินผล ควรมีตู้หรือบอร์ดแสดงความคดิเห็น และ
มีการประชาสมัพันธ์ ควรมแีบบสอบถามและสำรวจความตอ้งการอยา่งสมำ่เสมอ

2. ด้านบริหารงานเทคนิค ควรมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวดเร็วและเพียงพอกับนักศึกษา เช่น
คอมพิวเตอร์ หนังใหม่ๆ และเกมส์ ให้บริการ ควรมีการจัดแยกหนังสือท่ีมีอายุเกิน 10 ข้ึนไป อยู่ในท่ีเหมาะสม
และให้บริการ ควรมสีำรวจความตอ้งการและการประชาสมัพันธ์อย่างสมำ่เสมอ
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3. ด้านการบริหารงานบริการและกิจกรรม ควรให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ และ
การบรกิารเพือ่ทำใหผู้้ใช้บริการมคีวามสนใจทีเ่ข้าใชบ้ริการมากขึน้ และสมำ่เสมอ ควรมกีารจดักจิกรรมทีห่ลาก
หลายและควรเปน็กิจกรรมท่ีส่งเสริมเพ่ือพัฒนาการเรยีนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ควรมีการประชาสมัพันธ์จากสือ่
ต่าๆ เช่น เสียงตามสาย อินเทอร์เน็ตให้   ผู้เข้าใช้บริการให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างสม่ำเสมอและ
ท่ัวถึง และควรมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ศึกษาและติดตามประเมินผลตามแนวทางการมีส่วนร่วมหลังจากได้นำแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติ
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คำแนะนำ...ในการจัดเตรยีมตน้ฉบับวารสารรงัสติสารสนเทศ

วารสารรังสิตสารสนเทศ ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิชาการ บทความวิจัยทางด้านบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารรังสิต
สารสนเทศ เพ่ือให้วารสารได้มาตรฐาน ผู้ประสงค์จะส่งต้นฉบับจะตีพิมพ์ ควรจัดเตรียมต้นฉบับตามคำแนะนำ

ประเภทของบทความ
1. บทความวิชาการ   เป็นบทความวิชาการทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

เทคโนโลยสีารสนเทศ และสาขาวชิาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
2. รายงานการวิจัย   เป็นรายงานผลการศึกษาวิจัยทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

เทคโนโลย ีสารสนเทศ และสาขาวชิาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
3. บทความพิเศษ เป็นบทความที่เกี่ยวกับประสบการณ์ ทัศนคติ บทวิจารณ์ หรือบทสัมภาษณ์

ทางด้าน บรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวชิาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

เงื่อนไขในการพิมพ์
1. บทความหรือรายงานการวิจัยที่ส่งต้องไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นมาก่อน หรือไม่อยู่ใน

ระหว่างท่ีส่งไปพิมพ์ ในวารสารอืน่
2. กองบรรณาธิการสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกและตอบรับการตีพิมพ์สำหรับบทความ หรือรายงาน

การวิจัยท่ีส่ง และความรับผิดชอบใดๆ เก่ียวกับเน้ือหาและความคดิเห็นในบทความหรือรายงานการวจัิยเป็น
ของผู้เขียนเท่าน้ัน

3. ต้นฉบับท่ีจัดส่งจะได้รับการตรวจทานโดยผู้ทรงคุณวุฒิในด้านน้ันๆ (Peer Review)  ก่อนท่ีจะตีพิมพ์

รูปแบบของการเขียนและการเตรียมต้นฉบับ
1. บทความ

ช่ือเร่ืองพิมพ์ไว้หน้าแรกตรงกลาง และช่ือผู้เขียนอยู่ใต้ช่ือเร่ืองเย้ืองไปทางขวามอื  ส่วนสถาบันหรือ
สถานท่ีทำงาน ของผู้เขียน พิมพ์ไว้เป็นเชิงอรรถในหน้าแรก ต้องพิมพ์ต้นฉบับด้วยโปรแกรม Microsoft Word
ส่งพร้อม Diskette

2. รายงานการวิจัย
รูปแบบการเขียนรายงานการวจัิยเหมือนกับการเขียนบทความ โดยมีการเรียงลำดับเร่ือง ดังน้ี
2.1 บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
2.2 คำสำคัญ หรือคำหลัก ระบุคำสำคัญท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใส่ไว้ท้ายบทคัดย่อของแต่ละ

ภาษา
2.3 ความเป็นมาหรือความสำคญัของปัญหา และวัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.4 สมมติฐานของการวจัิย (ถ้ามี)
2.5 กรอบแนวคิดในการวจัิย (ถ้ามี)
2.6 วิธีดำเนินการวิจัยในเร่ืองเคร่ืองมือ วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล และการวเิคราะห์ข้อมูล
2.7 สรุปผลการวิจัย และการวิเคราะห์ผลการวิจัย
2.8 การอภิปรายผลการวจัิย
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2.9 ข้อเสนอแนะ
2.10 เอกสารอา้งอิง

การเขียนเอกสารอ้างอิง

1. การอ้างอิงเอกสารในเรื่อง
ช่ือ-นามสกุล ผู้แต่งสำหรับภาษาไทย หรือนามสกุลสำหรับภาษาอังกฤษ ตามด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค

( , )  ปีท่ีพิมพ์ของเอกสาร : เลขหน้าหนังสือท่ีถูกอ้างอิงในเน้ือความ โดยมีไว้ในวงเล็บแทรกอยู่กับเน้ือหา
ใส่ไว้ท้ายข้อความนัน้

ตัวอย่าง
(กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2545 :79)
(Ziemer, Peterson and Borth, 2003 : 117)

2. การอ้างอิงท้ายบทความหรือรายงานการวิจัย
ให้เรียงลำดับเอกสารภาษาไทยกอ่นภาษาอังกฤษ โดยมีรูปแบบการเขียนดังน้ี

2.1 หนังสือ
ช่ือผู้แต่ง.  ชือ่หนงัสอื.  คร้ังท่ีพิมพ์.  สถานทีพิ่มพ์ : สำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์, ปีท่ีพิมพ์.
ตัวอย่าง
กิตติ ภักดีวัฒนกุล และจำลอง ครุอุตสาหะ.  คัมภร์ีระบบฐานขอ้มลู.  พิมพ์คร้ังท่ี 3.  กรุงเทพฯ

:   โอเดียนสโตร์, 2545.
Ziemer, Rodger E., Peterson, Roger L. and Borth, David.  Spectrum communications.

4th ed.  New York : Prentice-Hall, 2003.

2.2 วารสาร
ช่ือผู้เขียนบทความ.  “ช่ือบทความ,”  ชือ่วารสาร.  ปีท่ี, ฉบับท่ี (เดือน ปี) : เลขหน้า.
ตัวอย่าง
วิรินทร์ เมฆประดิษฐ์สิน.  “ถอดรหัส CPU สายพันธ์ุใหม่,”  ไมโครคอมพวิเตอร.์  23, 234

(มกราคม 2548) : 72-81.
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