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รายงานผลการจัดการความรู้ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

1. ชุมชนแนวปฏิบัติ  InfoHealthCoP 

2. ประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์   

การบริการและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 

3. องค์ความรู้ที่จ าเป็น     กระบวนการน าชมหอ้งสมุด 

4. กิจกรรม ครั้งที่ 1 

    กิจกรรมเติมเต็มความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "กระบวนการน าชมหอ้งสมุด" 

5. วันที่จัดกิจกรรม  

    วันพุธที่ 4 พฤศจกิายน 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ช้ัน 5 ส านักหอสมุด 

6. วัตถุประสงค์  

  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การน าชมห้องสมุดของแต่

ละแหง่ เพื่อพัฒนาและสร้างเป็นแนวทางการบริการการน าชมหอ้งสมุดที่มคีุณภาพ 

7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ และผูป้ฏิบัติงาน ฝา่ยห้องสมุดและสารนิเทศ

สาขาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ จ านวน 15 คน 

8. วิทยากร นางชมพูนุช  สราวุเดชา, นางเพียงขอบฟ้า ปัญญาเพ็ชร และนางสาวมัณทะณี ค าโพธิ์  

9. สรุปผลการจัดกิจกรรม 

 วิทยากรได้ให้ความรู้และแนะน าบริการน าชมของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของการน าชมหอ้งสมุด ได้แก่  

1) เพื่อปรับปรุงพัฒนาบริการน าชมหอ้งสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้มี

ประสิทธิภาพ 

2) เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานหอ้งสมุดใหม้ีความสามารถในการเป็นผู้น าชมหอ้งสมุดที่มี

มาตรฐานเดียวกัน 

3) เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการน าชมหอ้งสมุด 
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2. ขั้นตอนและวิธีด าเนนิการ 

1) วางแผนการจัดบริการน าชม 

1.1 ก าหนดจุดน าชม (Library Tour Stop)  

1.2 ก าหนดเนือ้หาบรรยายในแต่ละจุดน าชม 

2) เตรียมความพร้อมของผูป้ฏิบัติงานในการเป็นผูน้ าชม 

2.1 จัดอบรมด้านบุคลิกภาพ โดยการเติมเต็มความรูจ้ากวิทยากรผูเ้ชี่ยวชาญมาให้ความรู้

และฝกึปฏิบัติการน าชมหอ้งสมุด 

2.2 ฝกึปฏิบัติการน าชม  

3) แบ่งกลุ่มผู้เยี่ยมชมหอ้งสมุด ในกรณีที่ผู้เยี่ยมชมหอ้งสมุดมีจ านวนมาก จะมีการจัดแบ่งเป็น

กลุ่มย่อย เพื่อให้การน าชมหอ้งสมุดทั่วถึง และผูเ้ยี่ยมชมหอ้งสมุดได้รับความรูเ้ต็มที่ อกีทั้ง

ยังสามารถซักถามข้อสงสัยได้ตามตอ้งการ นอกจากนี้ยังต้องศกึษาสถานะของกลุ่มผูเ้ยี่ยม

ชมหอ้งสมุด เช่น นักเรียน นักศึกษา แพทย์และพยาบาลทั้งในและนอกสถาบัน 

บรรณารักษ์ตา่งสถาบัน บรรณารักษ์ตา่งชาติ ผู้บริหารชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นต้น 

เพื่อจะได้ปรับการเยี่ยมชมห้องสมุดให้มีความเหมาะสม 

4) น าชมหอ้งสมุด 

5) ประเมินผลการให้บริการ แล้วน าผลการประเมินมาเป็นข้อมูลส าหรับปรับปรุงการน าชมให้

มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ เช่น รูปแบบการน าชม ระยะเวลา ขอ้มูลในการน าชม เป็นต้น 

5.1 ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

5.2 ประเมินการให้บริการน าชมของผู้น าชม 

3. ประโยชน์ของการน าชมหอ้งสมุด 

1) ประโยชน์ตอ่ผูเ้ยี่ยมชมห้องสมุด ท าให้ผูเ้ยี่ยมชมหอ้งสมุดได้รูจ้ักและได้รับความรู้เกี่ยวกับ

บริการและการใชท้รัพยากรภายในหอ้งสมุด นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้เยี่ยมชมห้องสมุดมาจากต่างสถาบัน 

ก็จะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ก่อใหเ้กิดการพัฒนา หรอืต่อยอด และ

เกิดเป็นบริการใหม่ๆในห้องสมุดได้ 

2) ประโยชน์ตอ่บุคลากรหอ้งสมุด เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรหอ้งสมุดให้สามารถ

ให้บริการน าชมห้องสมุดได้ทุกคน 

3) ประโยชน์ตอ่หอ้งสมุด ท าให้หอ้งสมุดเป็นที่รู้จักและมีผู้มาใช้บริการมากขึ้น 

ภายหลังการใหค้วามรู้และแนะน าบริการน าชมของหอ้งสมุดคณะแพทยศาสตร์แล้ว สมาชิก

ชุมชนฯ จากห้องสมุดต่างๆ ได้รว่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์การน าชมห้องสมุดรว่มกัน เชน่ กรณีที่มี

การจ ากัดเวลาการน าชม จะให้บริการน าชมหอ้งสมุดในเฉพาะโซนบริการที่เป็นจุดเด่น หรอืเป็น
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ประโยชน์ตอ่ผูเ้ยี่ยมชมหอ้งสมุดเท่านั้น, กรณีที่ผู้เยี่ยมชมเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาจากต่างสถาบัน จะ

ให้บริการน าชมห้องสมุดโดยภาพรวม และแนะน าโซนบริการที่เป็นจุดเด่น เป็นต้น 

นอกจากนีน้ายธนะพันธุ์ การคนซื่อได้น าเสนอกรณีศกึษาการน าชมหอ้งสมุดในห้องสมุด

มหาวิทยาลัยในต่างประเทศให้กับสมาชิกชุมชนฯ ได้แก่ 

1) VirginiaTech University library การน าชมหอ้งสมุดแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คอื 

1.1 Self-guided audio tours เป็นการน าชมหอ้งสมุดผ่าน smartphone หรอื tablet ด้วย

ตนเอง โดยใช้เทคโนโลยี QR code เข้ามาช่วยใหบ้ริการ ซึ่งหอ้งสมุดจะติด QR code นี้

ตามจุดต่างๆ ของหอ้งสมุด  หากต้องการทราบข้อมูลในแตล่ะจุดของหอ้งสมุด ผู้เยี่ยม

ชมสามารถสแกน QR code ด้วยแอพพลิเคช่ันเพื่อฟังค าบรรยายได้ โดยผู้เยี่ยมชม

หอ้งสมุดจะต้องม ีsmartphone หรอื tablet และหูฟังส าหรับฟังค าบรรยายด้วย 

1.2 Class or group tours เป็นการน าชมหอ้งสมุดแบบกลุ่ม 

2) University of Illinois Library เป็นการน าชมหอ้งสมุดที่มีการจัดตารางการน าชมประจ าทุกๆ

เดือน จัดการน าชมห้องสมุดเป็นกลุ่ม ซึ่งจะพาน าชมห้องสมุดกลางและหอ้งสมุดคณะ 
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ผู้เข้าร่วมการจัดการความรู้ 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ห้องสมุดคณะ 

1. นางสาวพรพิศ เดชาวัฒน์ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายห้องสมุดและ

สารนิเทศ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

2. นางสดศร ี กันทะอินทร์  ทันตแพทยศาสตร์ 

3. นายเสรี  ค าเปลี่ยน ทันตแพทยศาสตร์ 

4. นางทิพยวรรณ  สุขรวย เทคนิคการแพทย์ 

5. นางสาวประกายดาว  ศรีโมรา พยาบาลศาสตร์ 

6. นางอรกัญญา  เมธา เภสัชศาสตร์ 

7. นางสาวศริิวรรณ จติรสมัคร เภสัชศาสตร์ 

8. นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ สัตวแพทยศาสตร์ 

9. นางนฤมล ค าอ้าย สัตวแพทยศาสตร์ 

10. นางสาววรรธนันทพร วิลัยรักษ์ สถาบันวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

11. นางชมพูนุช  สราวุเดชา แพทยศาสตร์ 

12. นางเพียงขอบฟ้า ปัญญาเพ็ชร แพทยศาสตร์ 

13. นางสาวมัณทะณี ค าโพธิ์ แพทยศาสตร์ 

14. นางสาวกมลชนก มาแสงตา แพทยศาสตร์ 

15. นางสาวชนันท์ฐิดา  ผะสม แพทยศาสตร์ 
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สรุปผลประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมเติมเต็มความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เรื่อง "กระบวนการน าชมห้องสมุด" 

ชุมชนแนวปฏิบัติ InfoHealthCoP 

วันที่ 4 พฤศจกิายน 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 ส านักหอสมุด 

1. จ านวนผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 15 คน จ านวนผูต้อบแบบประเมิน 15 คน (100%) 

2. ความคิดเห็นต่อความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

รายการ 
ระดับความคดิเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 

1. ความรู้ ความเข้าใจก่อนการ

เข้าร่วมกิจกรรม 

18.18% 43.64% 38.18% - - 3.67 

2. ความรู ้ความเข้าใจหลังการ

เข้าร่วมกิจกรรม 

71.43% 28.57% - - - 4.83 

3. ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไป                

ประยุกต์ใชใ้นงานประจ า                    

77.46% 22.54% 9.1 % - - 4.67 

3. ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 

1. การประชาสัมพันธ์กิจกรรม 24.19% 70.97% 4.84% - - 4.13 

2. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 38.46% 61.54% - - - 4.38 

3. เอกสารประกอบกิจกรรม 42.37% 33.90% 20.34% 3.39% - 4.00 

4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้า

ร่วมกิจกรรม 

52.24% 

 

47.76% 

 

- - - 4.38 
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4. สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม (เกิน/น้อยกว่าความคาดหวัง) 

1. ได้รับความรูเ้กี่ยวกับการน าชมหอ้งสมุด และน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใชใ้นการให้บริการน าชม

หอ้งสมุดของตัวเอง (6 คน) 

2. ได้รับแนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาการน าชมห้องสมุด (1 คน) 

3. ได้รับความรูเ้พิ่มเติมทั้งจากวิทยากรและประธานชุมชนที่เตรยีมมาน าเสนอ และได้แลกเปลี่ยน

เรียนรู้กับหอ้งสมุดอื่นๆ ซึ่งสามารถน าไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม (2 คน) 

 

5. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกิจกรรมครั้งต่อไป 

1. อยากใหม้ีการจัดแบบนีเ้กี่ยวกับบริการพืน้ฐานอื่นๆของห้องสมุดอีก (1 คน) 

 
ภาพกจิกรรมเติมเต็มความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "กระบวนการน าชมห้องสมุด" 
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