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สรุปจุดทีเ่ปน็ “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเย่ียม”  
      การบริหารงานห้องสมุดสู่ความเป็นเลิศ ผู้ปฏิบัติงานได้นําเทคนิคการบริหาร 4M มาพิจารณาปัจจัยที่
สนับสนุนการทํางาน และนํา SWOT analysis มาวิเคราะห์หน่วยงาน เพ่ือการบริหารงานที่เป็นระบบ ทําให้
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์สามารถสนับสนุนให้คณะพยาบาลศาสตร์ผ่านการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ของสภาการพยาบาลผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อบริการที่เป็นมาตรฐาน และ
ห้องสมุดมีนวัตกรรมบริการที่ตอบสนองต่อทิศทางของสํานักหอสมุดและมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
ประสิทธผิล 
          1.  ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์เป็นหน่วยงานสนับสนุนคณะพยาบาลศาสตร์ให้ผ่านการรับรอง
สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของสภาการพยาบาล ระยะเวลารับรอง 5 ปีการศึกษา โดยการ
จัดสรรทรัพยากรสารสนเทศและออกแบบบริการได้สอดคล้องกับเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล และการจัดการศึกษา การบริการวิชาการและการวิจัยของคณะและมหาวิทยาลัย 
           2.  ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ได้กลยุทธ์ของสํานักหอสมุดในการบริหารจัดการห้องสมุดให้เป็น “แหล่ง
เรียนรู้สําหรับทุกคน” หรือ KKU Library for All Generation มาจัดบริการห้องสมุดในสวนในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็น
ต้นแบบในการนําไปใช้ของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งจะเปิดให้บริการในเดือนพฤษภาคม 2561 
           3.  เป็นห้องสมุดที่ได้รับการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้ในระดับดีอย่างต่อเน่ือง โดยมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจ 3 ปีย้อนหลัง ร้อยละ 89     
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บทคัดย่อ 
ช่ือเรื่อง : การบริหารงานห้องสมุดสู่ความเป็นเลิศ: กรณีศึกษาห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ 

ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 

ประวัติและความเปน็มาโดยย่อ : 
 ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นห้องสมุดทางการพยาบาล ภายใต้การดูแลของสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเป็นจุดบริการที่คณะพยาบาลศาสตร์ ที่สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย ให้การ
บริการทางวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์  ได้แก่ การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา  ในหลักสูตรต่างๆ ทั้งหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาต่าง 
ๆ อย่างต่อเน่ืองตลอดปี โดยมีผู้ใช้บริการประเภทนี้จํานวนมาก  นอกจากน้ียังให้บริการกับคณาจารย์ นักศึกษา 
และบุคลากรคณะอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และบุคคลผู้สนใจทั่วไป ทั้งใน
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาคอินโดจีน และระดับนานาชาติ  ทําให้ในแต่ละปีห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์มี
ผู้ใช้บริการเฉล่ียจํานวน 65,000 คน 
 
วิสัยทัศน์ คา่นยิม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย  : 
วิสัยทัศน ์
 “เป็นแหล่งเรียนรู้ช้ันเลิศ (Excellent Resources Center) และมีนวัตกรรมการบริการ เพ่ือสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยช้ันนําของโลก" 
 
วัฒนธรรมองค์กร 
     เป็นศูนย์กลางของการสร้างองค์ความรู้ และสนับสนุนการพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์ให้กับ
ผู้รับบริการ” 
 
สมรรถนะหลกั 
 “ทักษะการจัดการทรัพยากรสารสนเทศทีส่ามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ” 
 
พันธกิจ 
             1. เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนยุคใหม่ ที่สามารถเขา้ถึงสารสนเทศ ความรู้และได้รับการบริการได้อย่าง
เสมอภาค ทุก เวลา และทุกสถานท่ี (Access and Discovery)  
             2. เป็นแหล่งรวบรวมข่าวสารที่ทนัสมัย ทีผู่้ใช้สามารถเข้าถึงได้ง่าย (Information)  
             3. เป็นแหล่งข้อมลูสารสนเทศและความรู้เพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศ (Research 
Supports)  
             4. เป็นศูนย์กลางการศึกษาเพ่ือความบันเทิง และการพัฒนาตนเอง (Inspirational Learning)  
             5. เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยทุกรูปแบบ (Intellectual 
Property) 
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ยุทธศาสตร์การบริหารสาํนักหอสมุด ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1) การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและความรู้เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ และสนับสนุนการ
วิจัยเพ่ือผลักดันให้มหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2) เป็นศูนย์กลางความรู้ และบริการเพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิตและการทําวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือความเป็นเลิศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3) เป็นแหล่งขอ้มูลข่าวสารทีท่ันสมัย และคลังทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4) การพัฒนาการบริการลูกค้าและการตลาดเพ่ือการบริการที่เป็นเลิศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5) การบริการจัดการองค์กรอย่างมีคุณภาพ 
 
รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธปีฏิบัติที่เปน็แบบอย่างที่ดีเย่ียมที่สอดคล้องกับค่าประสทิธิผล  
    การบริหารงานของห้องสมุดสู่ความเป็นเลิศน้ัน อันดับแรกต้องได้มาตรฐาน หรือมีกลไกที่ทําให้แน่ใจว่า
ห้องสมุดได้ดําเนินการจัดทรัพยากรและบริการได้ตรงกับความต้องการ มีความเพียงพอ และทันสมัย สนับสนุน
การเรียนการสอน และการวิจัยของคณะได้เป็นอย่างดี  ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ได้ใช้ปัจจัยบริหาร 4M ใน
การดําเนินการได้แก่    
            1. Man ห้องสมุดมีบุคลากรประจํา จํานวน 3 คน โดยมีบรรณารักษ์ 1 คน สังกัดสํานักหอสมุดหน้าที่
หลักในการเป็นผู้ประสานงานห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ เพ่ือประสานนโยบายของสํานักหอสมุด และคณะ
พยาบาลศาสตร์ รวมถึงประสานงานในทีมบริการสารสนเทศเพ่ือการอ้างอิงและวิจัย (Reference Librarian: 
RefLib) ทีมการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ (Information Literacy: IL) ทีมผู้ประสานงานห้องสมุดคณะ 
รวมถึงและประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น   และมีพนักงานห้องสมุด 1 คน พนักงาน
ธุรการ 1 คน สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งพบปัญหาว่า อาจจะมีภาวะงานตึงตัวสําหรับการให้บริการวิชาชีพ 
เช่น บริการสอนและแนะนําการใช้ห้องสมุด คลินิกวิจัยเฉพาะทาง 
             2.  Material ห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมถึงสาขา
อ่ืนๆที่เก่ียวข้องทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และฐานข้อมูลออนไลน์ไว้ให้บริการ นอกจากน้ีทรัพยากรสารสนเทศ รวมถึง
ฐานข้อมูลอ่ืนๆ ที่คณะต่างๆ รวมถึงมหาวิทยาลัยบอกรับ สามารถใช้งานร่วมกันได้ทั้งมหาวิทยาลัย โดยมีบริการ
ยืมข้ามห้องสมุดสาขา บริการนําส่งทรัพยากรสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการรับส่งทรัพยากรจาก
แต่ละห้องสมุดส่งให้กับผู้ใช้บริการ ทําให้ทรัพยากรสารสนแทศมีความหลากหลาย และมีจํานวนมากสอดรับกับ
จํานวนมาตรฐานของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาและเกณฑ์ของสภาพยาบาล 
            3. Method วิ ธีปฏิบั ติงาน การบริหารงานภายใต้คณะพยาบาลศาสตร์  และสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้องสมุดมีแผนปฏิบัติราชการประจําปี เพ่ือให้บรรลุพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยนําเอา
วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะพยาบาลศาสตร์และวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ
สํานักหอสมุดมาเป็นกรอบในการจัดทําแผนฯ และเน่ืองจากห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์จัดเป็นประเภท
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา จึงใช้มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 และเพ่ือคุณภาพในการผลิต
บัณฑิตทางด้านพยาบาลจึงใช้มาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยสภา
การพยาบาล มาเป็นเคร่ืองมือในการจัดทํากรอบความคิดในการพัฒนาแผนงาน/โครงการ ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของห้องสมุดด้วยและได้นํากลยุทธ์กลยุทธ์ประจําปีของสํานักหอสมุดมาใช้ในการบริหารจัดการห้องสมุด
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ให้เป็น “แหล่งเรียนรู้สําหรับทุกคน”หรือKKU Library for All Generation มาจัดบริการห้องสมุดในสวนเป็น
การเพ่ิมมูลค่าให้กับงานห้องสมุด 
            4. Money ห้องสมุดได้รับงบประมาณในการดําเนินงาน จากคณะพยาบาลศาสตร์ และสํานักหอสมุด 
ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สาขาพยาบาลศาสตร์และสาขาท่ีเก่ียวข้องที่ทันสมัยและหลากหลายทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษไว้สนับสนุนการจัดการศึกษาและภารกิจด้านอ่ืนๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการจัดการศึกษา หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขา
พยาบาลศาสตร์ซึ่งไม่ได้เป็นปัญหาในการปฏิบัติงาน ผู้ประสานงานต้องออกแบบการดําเนินงานให้สอดคล้องกับ
งบประมาณที่ได้รับเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
       นอกจากน้ีในการดําเนินงานของห้องสมุด ยังได้ใช้ SWOT analysis ในการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆท่ีมีผล
ต่อการดําเนินงานในเดือนกันยายน-ตุลาคม ของทุกปี เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ในช่วงต้นของปีงบประมาณ ดังน้ี 

1.  Strengths คณะพยาบาลศาสตร์ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
และทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ มีฐานข้อมูลทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมท้ังหนังสือ
ทางการพยาบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาอ่ืนๆที่เก่ียวข้องให้บริการเพียงพอกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ โดยมีสัดส่วน จํานวนหนังสือ 39 เล่ม ต่อนักศึกษา 1 คน สูงกว่าเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา
วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยสภาการพยาบาล จึงทําให้ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ใช้เป็นแนว
ทางการดําเนินงานห้องสมุด 

2. Weaknesses บุคลากรน้อย ไม่มีอัตราทดแทนในอัตราตําแหน่งที่เกษียณอายุราชการจึงทําให้
ห้องสมุดได้หารือกับผู้บริหารสํานักหอสมุด สร้างเป็นเครือข่ายการทํางานของบรรณารักษ์ในการทํางานร่วมกับ
สํานักหอสมุด หมุนเวียนการให้บริการสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัย จํานวนผู้ใช้เพ่ิมมากขึ้น  มี
สัดส่วนผู้ให้บรกิารต่อจํานวนผู้ใช้บริการเพ่ิมขึ้นและบรรณารักษ์ประจําห้องสมุดมีเวลาว่างในการเข้ารับการอบรม 
สัมมนาเป็นการพัฒนาตนเองรองรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ของวิทยากรได้มากขึ้น 

3.   Opportunities  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและพฤติกรรมผู้ใช้ ทําให้ห้องสมุด
สามารถให้บริการผ่านระบบออนไลน์   สามารถประชาสัมพันธ์บริการและบริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า
ได้ทุกที่ ทุกเวลา  

4.  Threats การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ โดยเฉพาะฐานข้อมูลออนไลน์ และวารสารภาษาต่างประเทศ 
มีราคาสูงขึ้นในทุกปี ทําให้ในแต่ละปีต้องใช้งบประมาณจํานวนมากในการจัดซื้อ ซึ่งต้องใช้การพิจารณาให้เหมาะสม 
เพราะอาจจะกระทบต่อจํานวนทรัพยากรต่อจํานวนนักศึกษาได้ 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการบรหิารงานห้องสมุดโดยใช้ปัจจัยบริหาร 4M ในการดําเนินการ และ SWOT 
analysis ในการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆท่ีมีผลต่อการดําเนินงานของห้องสมุด  

1. คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ผ่านการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดย
สภาการพยาบาลและห้องสมุดมีสัดส่วนหนังสือในสาขาพยาบาลศาสตร์และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพจํานวน
หนังสือ 39 เล่ม ต่อนักศึกษา 1 คน ผา่นเกณฑ์รับรองสถาบันฯ ทําให้ห้องสมุดมีแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด 

2. หน่วยงานอ่ืน สามารถใช้รูปแบบของห้องสมุดในสวนในการให้บริการวิชาการแก่สังคมและพัฒนา
สังคมการเรียนรู้ได้  
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3.  การมีเครือข่ายบรรณารักษ์และการทํางานผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถแก้ปัญหาการทาํงานที่มีความ
ตึงตัวได้ และช่วยให้ห้องสมุดให้บริการด้านการเรียนการสอนและการวิจัยได้ 
 
 


