
๑ 

 

รายงานการประชุมกลุ่มงานบริการสารสนเทศ คณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายห้องสมุด 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ครังท ี๕/๒๕๕๙   

วนัพฤหัสบดที ี๑๘ สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

ณ  ห้อง ๑๒๐๘  อาคารมังคละพฤกษ์  มหาวทิยาลัยเกริก 

 

รายนามคณะอนุกรรมการทเีข้าร่วมประชุม 

 ๑. อาจารยป์นดัดา  บุญสิงห์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย         ประธาน 

 ๒. อาจารยพ์ชัรินทร์  ยงัยนื วทิยาลยัเซาธ์อีสทบ์างกอก         รองประธาน 

 ๓.  อาจารยส์มร  อุ่นวเิศษ    มหาวทิยาลยัเกริก            อนุกรรมการ 

 ๔. อาจารยพ์รชนก  ละมูล มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ        อนุกรรมการ 

 ๕.  อาจารยน์ฤมล  พฤกษศิลป์ มหาวทิยาลยัรังสิต            อนุกรรมการ 

 ๖. อาจารยรุ่์งลาวลัย ์ ทพัมีบุญ มหาวทิยาลยัรัตนบณัฑิต          อนุกรรมการ 

 ๗. อาจารยก์ษมา  เฮืองศรี         มหาวทิยาลยัศรีปทุม           อนุกรรมการ 

 ๘. อาจารยพ์นิดา  วอ่งไวยทุธ์     มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย         อนุกรรมการ 

 ๙.   อาจารยรั์ตนา  พรหมสวสัดิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร      อนุกรรมการ 

                         และเลขานุการ  

รายนามคณะอนุกรรมการทลีาประชุม 

 ๑.  อาจารยปิ์ยนุช  ประใจครบุรี มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ    รองประธาน 

 ๒.  อาจารยก์รรณิการ์  สุธรรมศิรินุกลู   มหาวทิยาลยักรุงเทพ           อนุกรรมการ 

 ๓.  อาจารยศิ์ริวรรณ    ศิริภิรมย ์  มหาวทิยาลยักรุงเทพ           อนุกรรมการ 

 ๔.  อาจารยณ์ฐัฐศ์ศิ  ธนาบรรณวชิญ ์ มหาวทิยาลยักรุงเทพสุวรรณภูมิ      อนุกรรมการ 

 ๕.  อาจารยภ์ทัรศศิร์  สิริวราเกียรติ มหาวทิยาลยักรุงเทพสุวรรณภูมิ      อนุกรรมการ 

 ๖.  อาจารยท์ศันียา  เชิดสูงเนิน    มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต         อนุกรรมการ 

 ๗.  อาจารยธ์ญัญรัตน์  หวานแท ้ มหาวทิยาลยัคริสเตียน          อนุกรรมการ 

 ๘.  อาจารยสุ์ภี  วหิคไพบูลย ์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์        อนุกรรมการ 

 ๙.  อาจารยภ์ทัรกร  พิณทอง มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ        อนุกรรมการ 

 ๑๐.  อาจารยเ์สาวนีย ์ จนัทร์สีดา มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ        อนุกรรมการ 

 ๑๑.  อาจารยน์พวรรณ  ยตุิธรรม มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี    อนุกรรมการ 

 ๑๒. อาจารยบุ์ญเจือ  ลิมปนโอสถ มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั          อนุกรรมการ 

 ๑๓. อาจารยจ์ุฑานุช  ศิริสวา่ง มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย        อนุกรรมการ 

 ๑๔. อาจารยส์มชาย  หิรัญพานิช มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ์        อนุกรรมการ 

 ๑๕. อาจารยธ์ญัญาภรณ์  โพธิบุตรา วทิยาลยัเซนตห์ลุยส์           อนุกรรมการ 

 ๑๖. อาจารยอุ์ไร  กาญจนาวโิรจน์ วทิยาลยัดุสิตธานี             อนุกรรมการ 

 ๑๗. อาจารยรั์ชนี  บุญคง วทิยาลยัเทคโนโลยจิีตรลดา        อนุกรรมการ 



๒ 

 

 ๑๘. อาจารยกิ์ตติยา  ไชยศรียา สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น      อนุกรรมการ 

 ๑๙.  อาจารยป์รัชญาวรรณ จนัทะขาน สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น      อนุกรรมการ 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

 ๑.  อาจารยม์ทันา  สุวรรณ มหาวทิยาลยัเกริก 

 ๒.  อาจารยส์มใจ  ศรีปาน มหาวทิยาลยัเกริก 

 ๓.  อาจารยพ์งศน์รินทร์  คงสม มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ   

 ๔.  อาจารยค์มเดช  บุญประเสริฐ มหาวทิยาลยัสยาม  

 ๕.  อาจารยก์ลัยาณี  วรีะยทุธวไิล มหาวทิยาลยัสยาม 

 ๖.  อาจารยม์โนณฐั  รัตนจนัทร์ มหาวทิยาลยัสยาม  

 

เริมประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

 

วาระท ี๑ เรืองแจ้งเพือทราบ 

 ๑.๑  ผูล้าประชุม 

  ตวัแทนสถาบนัทีขอลาประชุม  ไดแ้ก่    

   -  อาจารยปิ์ยนุช    ประใจครบุรี   ศูนยบ์รรณสารสนเทศ  มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

   -  อาจารยก์รรณิการ์  สุธรรมศิรินุกลู  และอาจารยศิ์ริวรรณ    ศิริภิรมย ์ สาํนกัหอสมุดและศูนยก์าร

เรียนรู้ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

   -  อาจารยณ์ัฐฐ์ศศิ  ธนาบรรณวิชญ์   และอาจารยภ์ทัรศศิร์  สิริวราเกียรติ   ห้องสมุดแสงหิรัญ  

มหาวทิยาลยักรุงเทพสุวรรณภูมิ 

   -  อาจารยท์ศันียา   เชิดสูงเนิน    จากสาํนกับรรณสาร  มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 

   -  อาจารยธ์ญัญรัตน์  หวานแท ้ ศูนยว์ทิยบริการ  มหาวทิยาลยัคริสเตียน 

   -  อาจารยสุ์ภี  วหิคไพบูลย ์   ศูนยส์นเทศและหอสมุด  มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

   -  อาจารยภ์ทัรกร  พิณทอง   อาจารยเ์สาวนีย ์ จนัทร์สีดา   หอสมุด  มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ   

   -  อาจารยน์พวรรณ  ยติุธรรม    สาํนกัหอสมุด  มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 

   -  อาจารยบุ์ญเจือ  ลิมปนโอสถ   สาํนกัหอสมุด  มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

   -  อาจารยจ์ุฑานุช  ศิริสวา่ง   สาํนกัหอสมุดกลาง   มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 

   -  อาจารยส์มชาย  หิรัญพานิช  สาํนกัหอสมุดกลาง  มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ์

   -  อาจารยธ์ญัญาภรณ์  โพธิบุตรา  ห้องสมุด  วทิยาลยัเซนตห์ลุยส์  

   -  อาจารยอุ์ไร  กาญจนาวโิรจน์  ศูนยว์ทิยบริการ  วทิยาลยัดุสิตธานี 

   -  อาจารยรั์ชนี  บุญคง  หอ้งสมุด  วทิยาลยัเทคโนโลยจิีตรลดา    

   -  อาจารยกิ์ตติยา  ไชยศรียา   อาจารยป์รัชญาวรรณ จันทะขาน   ศูนยว์ิทยบริการ    สถาบัน

เทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น  

มตทิปีระชุม รับทราบ 



๓ 

 

 ๑.๒  สมัมนาวชิาการนานาชาติ "Online Information and Education Conference  " 

  วนัที ๘ – ๙  กนัยายน ๒๕๕๙  จะมีสัมมนาวิชาการนานาชาติ "Online Information and Education 

Conference  "  ณ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 

มตทิปีระชุม รับทราบ 

  

วาระท ี๒ เรืองรับรองรายงานการประชุม 

 ทีประชุมไดร่้วมกนัพิจารณารายงานการประชุมและศึกษาดูงาน ครังที  ๔/๒๕๕๙  วนัพฤหัสบดีที ๒๘ 

กรกฎาคม    ๒๕๕๙  ณ  สาํนกัหอสมุด มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

มตทิปีระชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแกไ้ข 

 

วาระท ี๓ เรืองสืบเนือง 

 ๓.๑ โครงการปรับปรุงทําเนียบนามผู้ให้บริการสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (พ.ศ. 

๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)  และระเบียบการยืมระหว่างห้องสมุด 

  สถาบนัใดทียงัไม่ไดส่้งขอ้มูล หรือตอ้งการปรับปรุงขอ้มูล   สามารถขอแบบฟอร์มและส่งขอ้มูลให้

อาจารยพ์นิดา   วอ่งไวยทุธ์   เพือรวบรวมและเผยแพร่ต่อไป   

มตทิปีระชุม รับทราบ  และขอให้อาจารยพ์นิดา  วอ่งไวยทุธ์  ส่งไฟลแ์บบฟอร์มให้ตวัแทนผูเ้ขา้ร่วมประชุมจาก

สาํนกัหอสมุด  มหาวทิยาลยัสยาม  สาํนกัหอสมุด มหาวทิยาลยัเกริก และสาํนกัหอสมุด มหาวทิยาลยัศรีปทุม  

 

 ๓.๒ โครงการแลกเปลยีนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ในการให้บริการห้องสมุด  

  อาจารยค์มเดช  บุญประเสริฐ   สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลยัสยาม  นําเสนอโครงการแลกเปลียน

เรียนรู้ เรือง “นวตักรรมการบริการ T3C”  (ดงัเอกสารหมายเลข ๑ แนบ) 

มตทิปีระชุม รับทราบ   

 

 ๓.๓ โครงการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูล (เชิญวทิยากรจากบริษัท) และโครงการจดัอบรมวชิาการ 

  กลุ่มงานบริการฯ จะจดัอบรม “เทคนิคและกลยทุธ์การสืบคน้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์”  โดยเชิญ

วทิยากรจาก บริษทั บุ๊ค โปรโมชนั แอนด์ เซอร์วิส  จาํกดั  ซึงอาจารยน์ฤมล  พฤกษศิลป์  ไดติ้ดต่อกบัทางบริษทัเพือ

แจง้หวัขอ้สาํหรับการอบรมแลว้  แต่ยงัไม่ไดน้ดัวนั - เวลา  ทีจะจดัอบรม  

มตทิปีระชุม รับทราบ    

 

 ๓.๔ โครงการศึกษาดูงานด้านบริการ 

  อาจารย์ปิยนุช   ประใจครบุรี  ผูรั้บผิดชอบการประเมินผลโครงการศึกษาดูงานด้านบริการ                     

ณ สาํนกัหอสมุด  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี  ติดภารกิจ ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมในครังนี   จึง

ส่งผลการประเมินใหป้ระธานกลุ่มงานบริการฯ  รายงานในทีประชุม  (ดงัเอกสารหมายเลข ๒ แนบ)   

มตทิปีระชุม รับทราบ  

 



๔ 

 

 ๓.๕  โครงการวจิัยการพฒันางานประจาํสู่การวจิยั  (R to R) 

  ศึกษาเ รือง   “ค วามคุ ้มค่ าในการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ เพือการวิจัยของห้องสมุด

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน” มีสถาบนัทีส่งขอ้มูล  ดงัต่อไปนี 

ท ี สถาบัน ฐานข้อมูล

ทบีอกรับ 

ราคา

ฐานข้อมูล

ทบีอกรับ 

สถิตกิารใช้

ฐานข้อมูล 

ม.ค. -ธ.ค. 

๒๕๕๗ 

(๒๐๑๔) 

สถิตกิารใช้

ฐานข้อมูล 

ม.ค. -ธ.ค. 

๒๕๕๘ 

(๒๐๑๕) 

หมายเหต ุ

๑ มหาวทิยาลยักรุงเทพ      

๒ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต      

๓ มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ      

๔ มหาวทิยาลยัรัตนบณัฑิต      

๕ มหาวทิยาลยัศรีปทุม      

๖ มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิม- 

พระเกียรติ 

 

 
 

 
   

๗ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น - - - - ไม่บอกรับ 

 

มตทิปีระชุม สถาบันทียงัไม่ได้ส่งข้อมูล  โปรดส่งข้อมูลให้เลขานุการภายในวนัพฤหัสบดีที ๑๕ กันยายน 

๒๕๕๙ 

 

วาระท ี๔ เรืองอืน  ๆ

 กาํหนดการประชุมครังต่อไป  ครังที ๖/๒๕๕๙   ประมาณวนัพฤหัสบดีที  ๑๓  ตุลาคม ๒๕๕๙  ณ 

วทิยาลยัเซาธ์อีสทบ์างกอก 

มตทิปีระชุม รับทราบ  

 

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 

 

 

 

                                (นางสาวรัตนา  พรหมสวสัดิ) 

                                ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

 

 

 



๕ 

 

 

โครงการแลกเปลียนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ในการให้บริการห้องสมุด 

เรือง  “นวตักรรมการบริการ T3C” 

 

 
 

 

 
 

เอกสารหมายเลข ๑  



๖ 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



๗ 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



๘ 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



๙ 

 

สรุปความพงึพอใจของผู้เข้าศึกษาดูงาน 

โครงการศึกษาดูงาน  กลุ่มงานบริการสารสนเทศ  (อพส.) 

ณ สํานักหอสมุด  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 

วนัท ี ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

 

มหาว◌ิทยาลัย / สถาบัน 

มหาวิทยาล◌ัย                ตาํแหน่ง จ◌ํานวน (คน)  

เข◌้าร◌่วม

กิจกรรม 

หมายเหต ุ

๑. มหาวทิยาลยัร◌ังส◌ิต 

ส◌ําน◌ักหอสม◌ุด 

     หวัหนา้                   ๑  

๒. มหาวทิยาล◌ัย

เกร◌ิก 

              หวัหนา้ ๑  

๓. มหาวทิยาล◌ัยเทคโนโลยมีหา

นคร 

สาน◌ักหอสม◌ุด 

      บรรณารักษ ์ ๒ คน  

    โปรแกรมเมอร์ ๑ คน    

๓  

๔. มหาวทิยาล◌ัยกรุงเทพ  

ส◌ําน◌ักหอสม◌ุด 

           บรรณารักษ ์ ๑  

๕. มหาวทิยาลยัหอการค◌้าไทย  

ส◌ําน◌ักหอสม◌ุดกลาง 

       บรรณารักษ ์ ๒ คน      

           เจา้หน◌้าที  ๑ คน 

๓  

๖. มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 

สาน◌ักบรรณสาร 

             บรรณารักษ ์ ๑  

๗. มหาวทิยาลยันอร์ทกร◌ุงเทพ       

ส◌ําน◌ักหอสม◌ุดและสารสนเทศ 

             บรรณารักษ ์ ๒  

๘. มหาวทิยาล◌ัยห◌ัวเฉ◌ยีวเฉลิมพระ

เกียรติศ◌ูนย◌์บรรณสารสนเทศ 

               หวัหนา้ ๑  

๙. สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น    

ศ◌ูนย◌์วทิยบริการ 

             บรรณารักษ ์ ๓  

๑๐. วทิยาล◌ัยเซาธ◌์อีสท ์   

ส◌ําน◌ักหอสม◌ุด 

             บรรณารักษ ์ ๒  

๑๑. ว◌ิทยาล◌ัยเซนตห์ล◌ุยส์ 

หอ้งสม◌ุด 

            บรรณารักษ ์ ๑  

เอกสารหมายเลข ๒  



๑๐ 

 

มหาวิทยาล◌ัย                ตาํแหน่ง จ◌ํานวน (คน)  

เข◌้าร◌่วม

กิจกรรม 

หมายเหต ุ

รวม  ๑๑  มหาวทิยาลยั/สถาบนั/ 

วทิยาล◌ัย 

หวัหนา้        จาํนวน ๓ คน  

บรรณารักษ ์จาํนวน  ๑๔ คน 

 โปรแกรมเมอร์ จาํนวน  ๑ คน 

  เจา้หน◌้าที      จาํนวน  ๑ คน 

 

๑๙ คน  

 

ตอนท ี๑  ข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถามความพงึพอใจของผู้เข้าศึกษาดูงาน  โครงการศึกษาดูงานกลุ่ม

งานบริการสารสนเทศ (อพส.) 

 

ตารางที ๑  เพศ 
  

              เพศ                                        ชาย (N=๓)                            หญิง (N = ๑๖)                            รวม  (N=๑๙) 
 

 จ◌ํานวน  ร◌้อยละ จ◌ํานวน ร◌้อยละ จ◌ํานวน ร◌้อยละ 

      
   ผูเ้ข◌้าศ◌ึกษาดูงานฯ ๓  ๑๕.๗๘ ๑๖     ๘๔.๒๒ ๑๙ ๑๐๐ 

        รวม ๓  ๑๕.๗๘ ๑๖     ๘๔.๒๒ ๑๙ ๑๐๐ 

ตาราง ๑  เพศ  ผ◌ู◌้ตอบแบบสอบถามของผูเ้ข◌้าศ◌ึกษาดูงาน โครงการศ◌ึกษาดูงาน กล◌ุ◌่มงานบริการ

สารสนเทศ  (อพส.)  จาํนวน ๑๙ คน  ค◌ิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  จ◌ําแนกเป็นผูเ้ข◌้าศ◌ึกษาดูงานโครงการศึกษาดู

งานฯ  เพศหญิง จาํนวน  ๑๖  คน  คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒๑  และเพศชาย จาํนวน  ๓  คน  ค◌ิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๙  

ตามล◌ําดบั 

 

ตารางที ๒  ตาํแหน่ง 

  

ตาํแหน่ง                       ชาย (N=๓)                          หญิง (N = ๑๖)                            รวม  (N=๑๙) 
 

 จ◌ํานวน  ร◌้อยละ จ◌ํานวน ร◌้อยละ จ◌ํานวน ร◌้อยละ 

      
                      หวัหน◌้า 

                   บรรณารักษ ์

                  โปรแกรมเมอร์ 

                      เจา้หนา้ที 

       ๑ 

       ๑ 

       ๑ 

       - 

  ๕.๒๖ 

  ๕.๒๖ 

  ๕.๒๖ 

     -                    

๒ 

   ๑๓ 

    - 

    ๑ 

      ๑๐.๕๓ 

      ๖๘.๔๓ 

         - 

       ๕.๒๖ 

       ๓ 

     ๑๔ 

       ๑   

       ๑          

      ๑๕.๗๙ 

      ๗๓.๖๙            

        ๕.๒๖ 

        ๕.๒๖ 



๑๑ 

 

รวม        ๓ ๑๕.๗๘    ๑๖     ๘๔.๒๒     ๑๙       ๑๐๐ 

ตาราง ๒  ต◌ําแหน่ง  ของผ◌ู◌้ตอบแบบสอบถาม ของผูเ้ขา้ศึกษาดูงาน โครงการศ◌ึกษาดูงาน กล◌ุ◌่ม

งานบร◌ิการสารสนเทศ (อพส.)  จาํนวน ๑๙ คน  ค◌ิดเป◌น็ร◌้อยละ ๑๐๐  จําแนกเป◌น็ผูเ้ข◌้าศึกษาดูงาน

โครงการศ◌ึกษาดูงานฯ ตาํแหน่งบรรณารักษ ์จาํนวน ๑๔ คน  คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๖๙   ตาํแหน่งหัวหนา้ จาํนวน ๓ 

คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๙  ตาํแหน่งโปรแกรมเมอร์ จาํนวน ๑ คน  คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๖  และตาํแหน่งเจา้หนา้ที  

จาํนวน  ๑ คน  คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๖  ตามลาํดบั 

 

ตารางที ๓  สถาบนัการศึกษาหรือหน่วยงานของผูเ้ขา้ศึกษาดูงาน 

  

    สถาบันการศึกษา                              ชาย (N=๓)                          หญิง (N = ๑๖)                            รวม  (N=๑๙) 
 

   หรือหน่วยงาน จ◌ํานวน  ร◌้อยละ จ◌ํานวน ร◌้อยละ จ◌ํานวน ร◌้อยละ 

      
๑. มหาวทิยาลยัร◌ังส◌ิต        -                      -                        ๑                     ๕.๒๖                    ๑                    ๕.๒๖ 

ส◌ําน◌ักหอสม◌ุด 

๒. มหาวทิยาล◌ัยเกร◌ิก                                 ๑                  ๕.๒๖                   -                         -                         ๑                     

๕.๒๖ 

ส◌ําน◌ักหอสม◌ุด 

๓. มหาวทิยาล◌ัยเทคโนโลยมีหา นคร        ๑                  ๕.๒๖                  ๒                 ๑๐.๕๔                     ๓                 

๑๕.๗๙ 

สาน◌ักหอสม◌ุด 

๔. มหาวทิยาล◌ัยกรุงเทพ                            -                      -                        ๑                     ๕.๒๖                    ๑                     

๕.๒๖ 

ส◌ําน◌ักหอสม◌ุด 

๕. มหาวทิยาลยัหอการค◌้าไทย                 -                      -                        ๓                   ๑๕.๗๙                    ๓                  

๑๕.๗๙ 

ส◌ําน◌ักหอสม◌ุดกลาง 

๖. มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต                    -                      -                        ๑                     ๕.๒๖                    ๑                     ๕.๒๖ 

สาน◌ักบรรณสาร 

๗. มหาวทิยาลยันอร์ทกร◌ุงเทพ                  -                      -                        ๒                  ๑๐.๕๔                    ๒                  

๑๐.๕๔ 

 ส◌ําน◌ักหอสม◌ุดและสารสนเทศ 



๑๒ 

 

๘. มหาวทิยาล◌ัยห◌ัวเฉ◌ยีวเฉลิมพระเกียรต◌ิ  -                      -                        ๑                     ๕.๒๖                    ๑                     

๕.๒๖ 

ศ◌ูนย◌์บรรณสารสนเทศ 

๙. สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น             -                      -                        ๓                   ๑๕.๗๙                    ๓                  ๑๕.๗๙ 

ศ◌ูนย◌์วทิยบริการ 

๑๐. วทิยาล◌ัยเซาธ◌์อีสท ์                            ๑                  ๕.๒๖                   -                         -                         ๑                     

๕.๒๖ 

ส◌ําน◌ักหอสม◌ุด 

    สถาบันการศึกษา                              ชาย (N=๓)                          หญิง (N = ๑๖)                            รวม  (N=๑๙) 

                                                             จ◌ํานวน      ร◌้อยละ                จ◌ํานวน      ร◌้อยละ                     จ◌ํานวน      

ร◌้อยละ 
 

๑๑. ว◌ิทยาล◌ัยเซนตห์ล◌ุยส์                        -                      -                        ๑                     ๕.๒๖                    ๑                     

๕.๒๖ 

หอ้งสม◌ุด 

                  รวม                                  ๓                 ๑๕.๗๘               ๑๖                ๘๔.๒๒                 ๑๙                    ๑๐๐ 

              

ตาราง ๓   สถาบนัการศึกษาหรือหน่วยงาน ของผูต้อบแบบสอบถามทีเขา้ศึกษาดูงาน     โครงการศึกษา

ดูงาน กลุ่มงานบริการสารสนเทศ (อพส.)  จาํนวน ๑๙ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  พบว่า สถาบนัการศึกษาหรือ

หน่วยงานทีส่งบุคลากรเข้าศึกษาดูงาน  จาํนวนสถาบันละ ๓ คน  มีจํานวน ๓ สถาบัน  ได้แก่  มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีมหานคร สาํนกัหอสมุด,  มหาวทิยาลยัหอการค◌้าไทย  ส◌ําน◌ักหอสม◌ุดกลาง, สถาบนัเทคโนโลยี

ไทย-ญีปุ่น  ศ◌ูนย◌์วทิยบริการ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๙   สถาบนัการศึกษาหรือหน่วยงานทีส่งบุคลากรเขา้ศึกษาดู

งาน จาํนวนสถาบันละ  ๒  คน  มีจาํนวน  ๒  สถาบัน  ได้แก่ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ สํานักหอสมุดและ

สารสนเทศ  และวิทยาลยัเซาธ์อีสท์บางกอก สาํนกัหอสมุด, คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๔  และสถาบันการศึกษาหรือ

หน่วยงานทีส่งบุคลากรเขา้ศึกษาดูงาน จาํนวนสถาบนัละ  ๑  คน มีจาํนวน ๖ สถาบนั  ไดแ้ก่  มหาวิทยาลยัรังสิต 

สาํนกัหอสมุด, มหาวทิยาลยัเกริก  สาํนกัหอสมุด, มหาวทิยาลยักรุงเทพ  สาํนกัหอสมุด,  มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 

สํานักบรรณสาร,  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ศูนย์บรรณสารสนเทศ  และวิทยาลัยเซนต์หลุยส์  

หอ้งสมุด  คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๖  ตามลาํดบั 

 

ตอนท ี๒  ความพงึพอใจของผู้เข้าศึกษาดูงาน  โครงการศึกษาดูงาน กลุ่มงานบริการสารสนเทศ (อพส.)  

 

ตารางที ๔  ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ศึกษาดูงาน 

 

  การใหบ้ริการ                           x̄       S.D.         แปลความหมาย 



๑๓ 

 

 

๑.  ก่อน เขา้ศึกษาดูงาน ท่านมีความรู้เรืองทีดูงานมากนอ้ยเพียงใด   ๒.๘๙    ๐.๗๔       ปานกลาง 

๒.  หลงั  เขา้ศึกษาดูงาน ท่านมีความรู้เรืองทีดูงานมากนอ้ยเพียงใด   ๔.๓๒    ๐.๔๘                มาก 

๓. ระยะเวลาในการศึกษาดูงานมีความเหมาะสม           ๔.๔๗    ๐.๕๑                มาก 

๔. บุคลากรเจา้ของสถานทีใหค้าํแนะนาํและความช่วยเหลือ      ๔.๘๔    ๐.๓๘             มากทีสุด 

   ในการศึกษาดูงาน 

๕. สถานที วสัดุ อุปกรณ์ทีใชใ้นการตอ้นรับมีความเหมาะสม     ๔.๗๙    ๐.๔๒             มากทีสุด 

๖. หน่วยงานมีระบบการทาํงานและการจดัการ รวมถึงบรรยากาศ   ๔.๘๙    ๐.๓๒             มากทีสุด 

  ในการทาํงานทีดี 

 

           การใหบ้ริการ                      x̄       S.D.         แปลความหมาย 
 

๗. ท่านใหค้วามสนใจต่อหน่วยงานทีเขา้ศึกษาดูงานมากนอ้ยเพียงใด  ๔.๘๔    ๐.๓๘             มากทีสุด 

๘. การศึกษาดูงานครังนีเป็นประโยชน์กบัท่านมากนอ้ยเพียงใด    ๔.๖๘    ๐.๔๘             มากทีสุด 

๙. ท่านคิดวา่สามารถนาํความรู้ทีไดไ้ปใชใ้นการพฒันางานของท่าน  ๔.๔๗    ๐.๕๑                มาก 

    ไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

๑๐. ท่านสามารถนาํความรู้ทีไดไ้ปถ่ายทอดแก่บุคคลอนืและต่อยอด  ๔.๓๗    ๐.๖๐                มาก 

     องคค์วามรู้ใหม่ได ้

๑๑. ความพงึพอใจภาพรวมจากการศึกษาดูงาน           ๔.๗๔    ๐.๔๕             มากทีสุด 

 

   ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ศึกษาดูงาน โดยรวม            ๔.๔๘    ๐.๓๑                มาก 

 

ตาราง ๔  ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ศึกษาดูงาน  โครงการศึกษาดูงานกลุ่มงานบริการสารสนเทศ  (อพส.)  

โดยรวม  พบวา่  มีความพึงพอใจ ในระดบัมาก  (x̄ = ๔.๔๘)  จาํแนกเป็นรายขอ้  พบวา่  ผูเ้ขา้ศึกษาดูงานโครงการ

ศึกษาดูงานกลุ่มงานบริการสารสนเทศ  (อพส.) ในระดับมากทีสุด  จาํนวน ๖ ขอ้  ไดแ้ก่  หน่วยงานมีระบบการ

ทาํงานและการจดัการ  รวมถึงบรรยากาศในการทาํงานทีดี   (x̄ = ๔.๘๙)  และมีจาํนวน ๒ ขอ้ทีมีค่าเฉลียเท่ากนั  

ไดแ้ก่  บุคลากรเจา้ของสถานทีให้คาํแนะนาํและความช่วยเหลือในการศึกษาดูงาน และผูเ้ขา้ร่วมศึกษาดูงานให้

ความสนใจต่อหน่วยงานทีเขา้ศึกษาดูงานมากน้อยเพียงใด (x̄ = ๔.๔๘)   สถานที  วสัดุ  อุปกรณ์ทีใชใ้นการ

ตอ้นรับมีความเหมาะสม (x̄ = ๔.๗๙)  ความพึงพอใจโดยภาพรวมจากการศึกษาดูงาน (x̄ = ๔.๗๔)  การศึกษาดู

งานครังนีเป็นประโยชน์กบัท่านมากนอ้ยเพียงใด  (x̄ = ๔.๖๘)  และพบวา่  ผูเ้ขา้ศึกษาดูงาน โครงการศึกษาดูงาน

กลุ่มงานบริการสารสนเทศ (อพส.)  มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก  จาํนวน ๔ ขอ้  ซึงพบว่า มีค่าเฉลียเท่ากนั ๒ 

ขอ้  ไดแ้ก่  ระยะเวลาในการศึกษาดูงานมีความเหมาะสม  และผูเ้ขา้ร่วมศึกษาดูงานคิดวา่สามารถนาํความรู้ทีไดไ้ป

ใช้ในการพฒันางานของท่านไดม้ากนอ้ยเพียงใด (x̄ = ๔.๔๗)  ผูเ้ขา้ร่วมศึกษาดูงานสามารถนาํความรู้ทีไดไ้ป



๑๔ 

 

ถ่ายทอดแก่บุคคลอืน และต่อยอดองคค์วามรู้ใหม่ได ้ (x̄ = ๔.๓๗)   หลงั เขา้ศึกษาดูงาน  ท่านมีความรู้เรืองทีดูงาน

มากน้อยเพียงใด  (x̄ = ๔.๓๒)  และพบว่าผูเ้ข้าศึกษาดูงาน  โครงการศึกษาดูงานกลุ่มงานบริการสารสนเทศ 

(อพส.)  พึงพอใจในระดบัปานกลาง   ก่อน เขา้ศึกษาดูงาน ท่านมีความรู้เรืองดูงานมากน้อยเพียงใด  (x̄ = ๔.๘๙)  

ตามลาํดบั 

จากการสอบถามควรมีกิจกรรมเช่นนีอีกหรือไม่  พบวา่  ผูเ้ขา้ศึกษาดูงานในโครงการศึกษาดูงานกลุ่ม

งานบริการสารสนเทศ (อพส.)  จาํนวน ๑๑ สถาบนั  จาํนวน ๑๙ คน  พบวา่  ควรจดักิจกรรม 

ขอ้เสนอแนะอืน ๆ ชอบมากเกียวกบัการบริหารจดัการงานของสาํนกัหอสมุด  มหาวิทยาลยัเทคโนโลย-ี

พระจอมเกลา้ธนบุรี 

 

 


