
  

องค์ความรู้ เรื่อง บรกิารน าชมห้องสมุด   

 

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาห้องสมุดให้เป็น Learning Center  

กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาบริการและสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ 

ประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ :  

การบริการและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 

ผู้ด าเนินการจัดการความรู้ :  

  ชุมชนแนวปฏิบัติ InfoHealthCoP 

  

 บริการนําชมห้องสมุด เป็นบริการที่ห้องสมุดได้จัดบริการขึ้นเพื่อให้ผูใ้ช้ได้รูจ้ักบริการและ

ทรัพยากรของหอ้งสมุด ตลอดข้อปฏิบัติ/จรรยาบรรณ วันเวลาในการให้บริการ สง่ผลใหผู้ใ้ช้บริการ 

สามารถใช้ทรัพยากรสารสนเทศและบริการของห้องสมุดได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

ชุมชนแนวปฏิบัติ InfoHealthCoP จึงกําหนดให้มีการจัดการความรู้ เรื่อง “บริการนําชม

หอ้งสมุด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกของชุมชนฯ ได้รับความรู้ แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เกี่ยวกับกระบวนการจัดบริการนําชมห้องสมุด ตลอดจนการจัดทําสื่อนําชมห้องสมุด (สิ่งพิมพ์และ 

Visual) จนได้องคค์วามรูท้ี่นําไปปฏิบัติได้จริงและเกิดประโยชน์ต่อการจัดบริการนําชมห้องสมุดให้แก่

ผูใ้ช้บริการในแต่ละหอ้งสมุด 

ในการจัดการความรู้นี้ ชุมชนฯ InfoHealthCoP ได้กําหนดกิจกรรมเติมเต็มความรู้และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กระบวนการนําชมห้องสมุด  การเติมเต็มความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เรื่องการจัดทําสื่อนําชมห้องสมุด (สิ่งพิมพ์และ Visual) จํานวนทั้งหมด 3 ครั้ง และได้มีการนํา

กระบวนการนําชมห้องสมุดของแต่ละห้องสมุด รวมทั้งหมด 5 กระบวนการ มานําเสนอผลงานและ

นําไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง และได้จัดทําพร้อมนําเสนอ สื่อนําชมห้องสมุด (สิ่งพิมพ์และ 

Visual) จํานวนทั้งหมด 4 ผลงาน  
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คู่มือ 

บริการน าชมห้องสมุด 
 

ชุมชนแนวปฏิบัติ InfoHealthCoP จึงกําหนดให้มีการจัดการความรู้ เรื่อง “บริการนําชม

หอ้งสมุด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกของชุมชนฯ ได้รับความรู้ แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เกี่ยวกับกระบวนการจัดบริการนําชมห้องสมุด ตลอดจนการจัดทําสื่อนําชมห้องสมุด (สิ่งพิมพ์และ 

Visual) จนได้องคค์วามรูท้ี่นําไปปฏิบัติได้จริงและเกิดประโยชน์ต่อการจัดบริการนําชมห้องสมุดให้แก่

ผูใ้ช้บริการในแตล่ะห้องสมุด โดยแบ่งการดําเนินงานเป็น 2 สว่น และมีวธิีการดําเนินการดังนี ้ 

1. กระบวนการจัดบริการนําชมหอ้งสมุด 

2. การจัดทําสื่อนําชมหอ้งสมุด (สิ่งพิมพ์และ Visual) 

1. กระบวนการจดับริการน าชมห้องสมุด 

1.  กระบวนการจดับริการน าชมห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ 

 จุดเริ่มต้นของการพัฒนาบริการนําชมของห้องสมุดคณะแพทย์นั้น เริ่มจากในอดีตผู้นําชม

หอ้งสมุดจะเป็นบรรณารักษ์เท่านั้น แต่เนื่องจากห้องสมุดคณะแพทย์เป็นห้องสมุดที่มีการให้บริการ

นําชมเป็นประจําทุกปี อีกทั้งมีพื้นที่ให้บริการถึง 4 ช้ัน ดังนั้นจํานวนบรรณารักษ์ผู้นําชมจึงไม่

เพียงพอ หอ้งสมุดจงึต้องการพัฒนาความสามารถของเจ้าหน้าที่ให้สามารถนําชมห้องสมุดได้ทุกคน 

และการนําชมของทั้งบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ห้องสมุดจึงใช้

กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของชุมชนแนวปฏิบัติคนใกล้หมอมาสร้าง

องค์ความรู้ในการนําชมห้องสมุดที่ดี และเมื่อได้องค์ความรู้ในเรื่องนี้แล้ว ทุกคนในห้องสมุดก็จะได้

แนวปฏิบัติและสามารถใหบ้ริการนําชมหอ้งสมุดในมาตรฐานเดียวกันได้ 

วัตถุประสงค์ของการพฒันาการน าชมห้องสมุดคณะแพทย์ 

1. เพื่อปรับปรุงพัฒนาบริการนําชมห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้มี

ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดให้มีความสามารถในการเป็นผู้นําชม

หอ้งสมุดที่มมีาตรฐานเดียวกัน 

3. เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการนําชมหอ้งสมุด 
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ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ 

1) วางแผนการจัดบริการนําชม ได้แก่ 

1.1 กําหนดจุดนําชม (Library Tour Stop) ทั้งหมด 21 จุด 

1.2 กําหนดเนื้อหาบรรยายในแต่ละจุดนําชม 

2) เตรียมความพรอ้มของผู้ปฏิบัติงานในการเป็นผู้นําชม 

2.1 จัดอบรมด้านบุคลิกภาพ 

2.2 ฝกึปฏิบัติการนําชม 

3) แบ่งกลุ่มผู้เยี่ยมชมห้องสมุด เมื่อห้องสมุดทราบจํานวนผู้เยี่ยมชมแล้ว จะทําการแบ่งกลุ่ม

และมอบหมายหน้าที่ให้ผู้นําชมดูแลในแตล่ะกลุ่ม 

4) นําชมหอ้งสมุด โดยพานําชมไปในแต่ละจุดที่กําหนดไว้ พร้อมอธิบายใหค้วามรูก้ับผูเ้ยี่ยมชม 

5) ประเมินผลการให้บริการ ได้แก่ 

5.1 ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

5.2 ประเมินการใหบ้ริการของผู้นําชม 

หลังจากทราบผลการประเมินแล้ว ห้องสมุดก็จะทําการปรับปรุงบริการนําชมห้องสมุดให้ดี

ยิ่งขึ้น โดยวนกลับไปปรับปรุงตั้งแต่กระบวนการแรกตามหลักวงจร PDCA เพื่อให้บริการนําชมมี

ประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ตอ่ผูเ้ยี่ยมชมมากที่สุด 

2. กระบวนการจดับริการน าชมห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ 

ขั้นตอนและวิธีดําเนินการนําชมของห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์นั้น ได้มีการนําวงจรการ

บริหารงานคุณภาพ PDCA เข้ามาจัดการกระบวนการนําชมหอ้งสมุด ดังนี้  

1) Plan (P)  ได้แก่  

1.1 ประชุมบุคลากรหอ้งสมุดคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อทบทวนกระบวนการนําชมห้องสมุดและ

เตรียมความพรอ้มของผู้ให้บริการนําชม 

1.2 กําหนดจุดนําชม และกําหนดเนื้อหาในการบรรยายของแตล่ะจุด 

2) Do (D) ได้แก่  

2.1 จัดทําเอกสารเนื้อหาการนําชมห้องสมุด โดยแบ่งข้อมูลเป็น 3 ส่วน คือ การบริหาร, 

การบริการ และทรัพยากรของหอ้งสมุด 

2.2 จัดทําสื่อนําชม โดยห้องสมุดได้จัดทําสื่อ 2 แบบ คือ 1. ทัวร์เสมือนจริง (Virtual tour) 

โดยใช้โปรแกรม PowToon ในการสร้างสื่อ 2. Infographic คือ การนําภาพหรือกราฟิกมา

บ่งชีข้้อมูลเช่น การสบืค้นใน OPAC เป็นต้น 
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2.3 นําชมห้องสมุดตามแผนการนําชม ซึ่งในปี 2559 ห้องสมุดได้ให้บริการนําชมห้องสมุด

ไปแล้ว 3 ครั้ง 

3) Check (C) เปรียบเทียบระยะเวลาในการนําชมหอ้งสมุดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้  

4) Act (A) หลังจากผ่านทั้ง 3 กระบวนแล้ว หอ้งสมุดจะจัดเก็บความรูเ้ป็นคู่มอืไว้ ได้แก่ 

4.1 จัดทําคู่มอืนําชมหอ้งสมุด เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดกิจกรรม 

4.2 จัดทําคู่มอืการใชโ้ปรแกรมสําหรับจัดทําสื่อ 

3. กระบวนการจดับริการน าชมห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ 

 กระบวนการสร้างบริการนําชมของห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ ดังนี้ 

1) กําหนดจุดการนําชม โดยห้องสมุดได้กําหนดจุดนําชมทั้งหมด 13 จุด ได้แก่ 

 จุดที่ 1 ด้านหนา้หอ้งสมุด (Front Library) 

 จุดที่ 2 ตู้รับคืนหนังสอื (Book Drop) 

 จุดที่ 3 โซนอ่านหนังสือ (Reading Zone) 

 จุดที่ 4 ห้องค้นคว้ากลุ่มและมุมกาแฟ (Group Study Room and Coffee Zone) 

 จุดที่ 5 OPAC 

 จุดที่ 6 ช้ันหนังสอื (Book shelf) 

 จุดที่ 7 ภาคนิพนธ์ (Term Paper) 

 จุดที่ 8 หนังสือใหม ่(New Books) 

 จุดที่ 9 โซนผ่อนคลาย (Relax Zone) 

 จุดที่ 10 เคาน์เตอรบ์ริการ (Counter Service) 

 จุดที่ 11 คอมพิวเตอร์สําหรับสืบค้น (Computer for Searching) 

 จุดที่ 12 วารสาร (Journals) 

 จุดที่ 13 หอ้งบริการคอมพิวเตอร ์(Computer Service Room) 

2) กําหนดรายละเอียดการนําชม อธิบายรายละเอียดในแตล่ะจุดนําชม 

3) ทดสอบการนําชม 
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4. กระบวนการจดับริการน าชมห้องสมุดคณะทนัตแพทยศาสตร์ 

 ห้องสมุดคณะทันตแพทย์เป็นห้องสมุดที่มีการให้บริการนําชมบ่อยครั้ง และมีผู้เยี่ยมชม

หลากหลายประเภททั้งนักเรียน นักศึกษาแลกเปลี่ยน อาจารย์ต่างชาติ บุคคลภายนอก เป็นต้น ซึ่ง

การนําชมห้องสมุดในช่วงแรกจะไม่มีการกําหนดจุดนําชมและไม่มีแนวปฏิบัติในการนําชมอย่าง

ชัดเจน ซึ่งอาจทําให้ผู้เยี่ยมชมได้รับข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุดไม่ครบถ้วน ดังนั้นห้องสมุดคณะทันต

แพทย์จึงได้กําหนดจุดนําชมของห้องสมุดทั้งหมด 12 จุด ซึ่งได้แนวคิดนี้มาจากห้องสมุดคณะ

แพทยศาสตร์   

5. กระบวนการจดับริการน าชมห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 หอ้งสมุดคณะสัตวแพทย์เป็นอีกห้องสมุดหนึ่งที่มีผู้มาเยี่ยมชมห้องสมุดหลากหลายประเภท 

และเนื่องจากบางครัง้มผีูเ้ยี่ยมชมจํานวนมาก ทําให้ผู้นําชมเพียงคนเดียวไม่เพียงพอ ดังนั้นห้องสมุด

จงึได้ฝึกใหเ้จ้าหนา้ที่ในหอ้งสมุดสามารถพานําชมหอ้งสมุดได้เช่นกัน 

 

แนวทางการให้บริการน าชมห้องสมุด 

1) กําหนดจํานวนผูน้ําชม 

จ านวนผู้ขอเยี่ยมชม จ านวนผู้น าชม 

11 – 20 คน 2 คน โดยแบ่งผู้เยี่ยมชมออกเป็น 2 กลุ่ม และแยกกันเยี่ยมชม

หอ้งสมุด เวียนตามจุดที่กําหนดไว้  

21 – 30 คน 3 คน โดยแบ่งผู้เยี่ยมชมออกเป็น 2 กลุ่ม และแยกกันเยี่ยมชม

หอ้งสมุด เวียนตามจุดที่กําหนดไว้ 

มากกว่า 31  คน 3 คน  โดยแบ่งเวลาในการเยี่ยมชมเป็น 2 ช่วง แบ่งแยกเวลาออก

จากกันให้ชัดเจน 

 

2) กําหนดเส้นทางในการนําชม โดยจํานวนจุดนําชมไว้ 3 จุด 

3) การเตรียมก่อนการนําชม ได้แก่  

3.1 เตรียมตัวผูน้ําชม การแต่งกาย บุคลิกภาพ ทบทวนการนําชมหอ้งสมุด 

3.2 การจัดเตรยีมสถานที่ 

3.3 การจัดเตรียมสิ่งของ เช่น เอกสารแนะนําห้องสมุด ของที่ระลึก กําหนดการเยี่ยม

ชม น้ําดื่ม / ของว่าง เป็นต้น 

4) กําหนดประเภทของผู้มาเยี่ยมชม ซึ่งแต่ละประเภทก็จะมีประเด็นในการนําชมห้องสมุดที่

แตกต่างกัน สามารถจําแนกได้ 4 ประเภท ได้แก่ 
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 4.1 นักศึกษาใหม่ของคณะสัตวแพทย์ มีประเด็นการนําชม ดังนี้ 

• แนะนําผังของห้องสมุด 

• แนะนําบริการของห้องสมุด 

• แนะนําทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ในห้องสมุด 

• แนะนําการจัดหมวดหมูห่นังสือในหอ้งสมุด 

• แนะนํากฎระเบียบการใชห้อ้งสมุด 

• แนะนําเครื่องมือในการค้นข้อมูลในหอ้งสมุด 

• ประชาสัมพันธ์ขา่วสารกิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุด 

4.2 นักเรียน / นักศึกษาสถาบันอื่น มีประเด็นการนําชม ดังนี้ 

• แนะนําผังหอ้งสมุด 

• แนะนําระเบียบการเข้าใช้ห้องสมุดสําหรับบุคลากรภายนอก 

• แนะนําเครื่องมือช่วยค้นข้อมูลของหอ้งสมุด 

• แนะนําบริการพืน้ฐานของหอ้งสมุด 

4.3 บุคลากรห้องสมุดอื่น มีประเด็นการนําชม ดังนี้ 

• แนะนําผังของห้องสมุดเพื่อให้เห็นสถานที่จรงิ 

• แนะนําบริการตา่งๆ ของห้องสมุด 

• เพื่อสัมภาษณ์และสอบถามการทํางานของผูป้ฏิบัติงาน 

• เพื่อให้เห็นกระบวนการทํางานโดยภาพรวมของหอ้งสมุด 

4.4 ผูบ้ริหาร/แขกของคณะสัตวแพทย์ มีประเด็นการนําชม ดังนี้ 

• ให้ข้อมูลสถิตกิารดําเนินงาน ข้อมูลตามองคป์ระกอบต่างๆ  

• แนะนําบริการตา่งๆ ของห้องสมุด 

• การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน 

• เพื่อเห็นกระบวนการงานของห้องสมุด 

5) กําหนดเนือ้หาและขอบเขตของการนําชมหอ้งสมุดในแต่ละจุดนําชม ดังนี้ 

จุดท่ี 1 แนะนําภาพรวมของหอ้งสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร ์ 

 ผู้นําชมกล่าวถึง ประวัติความเป็นมา ที่ตั้ง แนะนําบุคลากร  เวลาเปิด-ปิดบริการ การ

ดําเนนิงานหอ้งสมุด การให้บริการพื้นฐานของห้องสมุด และการให้บริการเพื่อการวิจัย 

จุดท่ี 2 แนะนําทรัพยากรของหอ้งสมุด 
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 ผู้นําชมแนะนําทรัพยากรในแต่ละประเภท  การแบ่งประเภทของหนังสือ การค้นหาหนังสือ

บนช้ัน สิทธิการยืมหนังสอืแตล่ะประเภท  และการสบืค้น CMUL OPAC 

จุดท่ี 3 แนะนํามุมวารสารและสิ่งพิมพ์ตอ่เนื่อง 

 ผู้นําชมอธิบายรายละเอียดของวารสาร สิ่งพิมพ์เบ็ดเตล็ด บริการสิ่งพิมพ์ทั้งวารสาร

เบ็ดเตล็ด, จุลสาร, ข่าวสารมหาวิทยาลัย ช้ันหนังสือพิมพ์รายวัน-รายสัปดาห์  มุมโซฟานั่งอ่าน 

วารสารเย็บเล่มภาษาต่างประเทศ 

6) การประสานงานกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

• งานบริการการศึกษา ประสานงานเรื่องกําหนดการเยี่ยมชมของคณะศกึษาดูงานต่างๆ  

• งานโสตทัศนศึกษา ประสานงานเพื่อขอบันทึกภาพกิจกรรม 

7) ดําเนินการนําชม โดยผู้นําชมจะต้องกล่าวแนะนําตนเองพร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีที่ได้มี

โอกาสต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมห้องสมุดก่อน จากนั้นจึงพานําชมห้องสมุดตามจุดที่กําหนดไว้ และก่อน

จบการนําชมห้องสมุดต้องกล่าวเชิญชวนให้ผู้เยี่ยมชมกลับมาเยี่ยมชมห้องสมุดอีกครั้งในโอกาส

ต่อไป 

8) การประเมินการนําชมห้องสมุด เพื่อนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการนําชม

หอ้งสมุดในครั้งตอ่ไป โดยใช้การประเมิน 2 รูปแบบ ดังนี้ 

• แบบสอบถาม 

• การสัมภาษณ์ดว้ยวาจา 
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2. การจดัท าส่ือน าชมห้องสมุด (ส่ิงพมิพ์และ Visual) 

 การจัดทําสื่อนําชมห้องสมุดให้มีความน่าสนใจ ทั้งรูปแบบสิ่งพิมพ์และ Virtual โดยการใช้

โปรแกรมตา่งๆ และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใชใ้นการจัดทําสื่อนําชมหอ้งสมุด มีวธิีการดังนี้  

 

ก าหนดและเลือกสื่อที่เหมาะสม เพื่อสร้างสื่อน าชมห้องสมุด 

1. การน าชมห้องสมุด โดยมีเอกสารแนะน า/การน าชมประกอบ ได้แก่  

1) สื่อเดิมๆ ที่มีข้อมูลอัดแน่น อยู่ภายในสื่อ เน้นการอธิบายรายละเอียดอย่างละเอียด เช่น 

แผ่นพับ แผ่นปลิว เอกสารเล่มเล็ก เป็นต้น 

2) Visual Content เป็นสื่อที่เน้นการนําเสนอด้วยภาพ และมีข้อมูลประกอบในสื่อน้อย เช่น          

- Infographic คือ ภาพหรอืกราฟิกที่นําเสนอถึงข้อมูล เป็นการย่อข้อมูลแบบสั้นๆ ประกอบ

กับภาพหรือกราฟิก เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย ซึ่งเหมาะกับผู้คนในยุคไอทีที่ต้องการเข้าถึง

ข้อมูลในเวลาที่จํากัด และผู้คนในปัจจุบันมักจดจําจากภาพได้มากกว่าการอ่าน โดยผู้ผลิต

สื่อสามารถนํา Infographic เข้ามาใช้ในการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ได้ เช่น สื่อเพื่อ

ประชาสัมพันธ์ สื่อประกอบสกู้ปข่าว สื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  

สื่อโปรโมทบริการ เป็นต้น 

นอกจาก Infographic แล้ว ในปัจจุบันยังมีการจัดทํา Motion graphic ด้วย ซึ่งเป็น

การสร้างภาพด้วยกราฟฟิคให้มีการเคลื่อนไหวได้ในหลากหลายมิติ และใช้การพากย์เสียง

บรรยายประกอบการนําเสนอ ซึ่งนิยมใช้กับการนําเสนอเรื่องราวที่มีข้อมูลเยอะ เข้าใจยาก 

ให้ออกมาในรูปแบบที่สนุกและเข้าใจได้ง่าย 

กระบวนการดํ า เนินงานในการผลิต  Infographic ของงานประชาสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัย เชยีงใหม่ มีดังนี้ 

1. สร้างโครงเรื่องที่จะผลติ (Infographic Creative)  

2. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อสกัดข้อความสําคัญออกมา แล้วเรียบเรียงข้อมูลให้มี

ความน่าสนใจ จํานวน 1-3 ชิน้งาน  

3. ส่งต่อผู้ผลิตงานเพื่อดําเนินการออกแบบ (Infographic design) โดยใช้โปรแกรม

ออกแบบศลิปกรรม  

4. ได้ชิ้นงาน Infographic ใช้ประกอบเนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์ หรือนําเสนอข้อมูล

ความรูแ้บบเบ็ดเสร็จในชิน้งาน 

- Slide show presentation คือ การนําเสนอข้อมูล ความรู ้โดยส่วนมากมักจะใช้ภาพนิ่งและ

ภาพเคลื่อนไหวประกอบการนําเสนอ เพื่อให้การนําเสนอข้อมูลดูน่าสนใจยิ่งขึ้น 
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- Banner/Images คือ การนําเสนอข้อมูล ข้อความ หรือภาพที่ต้องการเผยแพร่ ที่มีข้อมูล

สั้นๆ กระชับ เข้าใจง่าย เชน่ ข้อความยาวไม่เกิน 140 คํา เป็นต้น 

 งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เริ่มผลิตสื่อ Banners เผยแพร่ โดยการ

แชร์ผ่าน Line กลุ่มต่างๆ โดยความร่วมมือของคณะและส่วนงานต่างๆ ผ่านเครือข่าย

ผูป้ฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ซึ่งทําให้ข้อมูลเข้าถึงผู้อา่นได้ง่าย และรวดเร็วขึ้น 

 

2. ทัวร์เสมือนจรงิ (Virtual tour) ได้แก่ สื่อภาพและเสียง/VDO และสื่อเสียง/Audio Guide 

1) สื่อภาพและเสียง/VDO  

สื่อวีดีทัศน์  คือ การเล่าเรื่องโดยใช้ภาพเคลื่อนไหวทําหน้าที่หลักในการนําเสนอเนื้อเรื่อง

หรือข้อมูลต่างๆ มีเสียงเข้ามาช่วยเสริมในส่วนของภาพเพื่อสื่อความหมาย และสร้างความเข้าใจ 

เรื่องราวในวีดิทัศน์มีการสื่อความหมายได้ตามวัตถุประสงค์ เช่น การนําเอาเนื้อหา มาจัดทําเป็น

รายการสั้น ๆ ใช้เป็นสื่อเพื่อการนําเสนอ การอธิบาย การสอน หรือเพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงค์

หนึ่งตามความต้องการของผู้ผลติ 

 งานประชาสัมพันธ์ มช. ได้ผลิตสื่อวีดิทัศน์มากมาย พร้อมทั้งเผยแพร่วีดิทัศน์เหล่านี้ใน 

YouTube ด้วย เช่น วีดิทัศน์แนะนํามหาวิทยาลัย (มีสามภาษา), คลิปวีดิโอรณรงค์ค่านิยมและ

วัฒนธรรมองค์กร (มี 4 ตอน), วีดิทัศน์ นักท่องเที่ยวชาวจีนกับ มช., มิวสิกวิดีโอประกอบเพลง

ศักดิ์ศร ีมช. ใช้การผูกเรื่องราวแนวโลกสองเวลามาบรรจบกัน เป็นต้น 

 นอกจากนี้ ในห้องสมุดของต่างประเทศก็ได้มีการนําสื่อวีดิทัศน์มาสร้างเป็นสื่อทัวร์เสมือน

จรงิห้องสมุด เช่น Virtual Library of Birmingham ของ The Library of Birmingham, The Lord of the 

Libraries ของ KU Libraries เป็นตน้ 

2)  สื่อเสียง/Audio Guide 

Audio Guide มีการนํามาใช้ในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่น พระตําหนักดอยตุง มีหลายภาษา

ให้เลือก ในต่างประเทศส่วนมากจะมีสื่อนี้ให้บริการ บางแห่งฟรี บางแห่งมีค่าเช่าบริการ  ซึ่ง

หอ้งสมุดสามารถนําสื่อเสียง (Audio Guide) นี ้มาประยุกต์ใช ้เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถชมห้องสมุด

ด้วยตนเอง หรือศึกษาบริการตา่งๆในห้องสมุดได้ด้วยตนเอง เช่น Audio Guide ของ British Museum 

(http://www.britishmuseum.org/visiting/planning_your_visit/audio_guides.aspx) 
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กรอบความคิด  

 การจะสร้างสื่อนําชมห้องสมุดให้มีคุณภาพ สามารถสื่อเรื่องราว ข้อมูล ได้ตาม

วัตถุประสงค์ของผูส้ร้างสื่อนั้น ต้องมีการวางแผนการสรา้งสื่อก่อน ดังนี้ 

 เป้าหมายการผลิต 

- เพื่อใคร (กลุ่มเป้าหมาย เชน่ นักศึกษาปริญญาตรี, นักศึกษาทุกระดับ เป็นต้น)  

 เนือ้หาสาระ 

 - คืออะไร 

  - ใช้อย่างไร 

 - ทําไม/เมื่อไร/ที่ไหน... 

 งบประมาณ 

 แผนดําเนินงาน 

 

ผู้ใช้บรกิารสื่อ 

ช่องทางการเข้าถึงสื่อของผูใ้ช้บริการในปัจจุบัน แบ่งเป็น 3 แบบ ดังนี้ 

1. อ่านอย่างเดียว 

2. อ่านและฟัง 

3. อ่าน ฟัง และเล่นดว้ย (มปีฏิสัมพันธ์กับสื่อ) 

สไตล์การใช้ชีวิต (ในปัจจุบันผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมในการรับรู้สื่อที่ต่างไปจากอดีต ดังนั้นจึงต้องมี

การพัฒนาการสร้างสื่ออยู่เสมอ เพื่อให้สื่อสอดคล้องกับความสนใจและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ

สื่อ) โดยพฤติกรรมของผู้ใชบ้ริการในปัจจุบัน มักมีลักษณะ ดังนี้ 

 1. ชอบที่จะรู้เรื่อง และเข้าใจเนือ้หาในเวลาสัน้ๆ 

 2. สื่อมีความสนุกสนาน ไม่ซ้ําซาก จําเจ 

 3. มคีวามน่าสนใจ 

 4. แปลกใหม่  

 ตัวอย่างการสร้างสื่อที่เกี่ยวกับห้องสมุด โดยการสร้างสื่อวีดีทัศน์  แนะนําบริการต่างของ

ห้องสมุด เช่น The Wizard of Oz - a Tale of Library Circulation ของ Salt Lake County Library 

เป็นวีดีทัศนแ์นะนําการยืมทรัพยากรของหอ้งสมุด   

(https://www.youtube.com/watch?v=3PWq_6s-lJY) เป็นต้น 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3PWq_6s-lJY
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เวลาและการใช้งานสื่อ  

 1. แบบจํากัด คือ การจํากัดให้มีการใช้สื่อ ณ จุดๆนั้น ไม่สามารถใช้สื่อนอกเหนือจากบริเวณที่

กําหนดไว้ หรอื จํากัดเวลาการเข้าใช้ตา่งๆ 

 2. แบบตามอัธยาศัย คอื ผู้ใชบ้ริการสามารถใช้สื่อได้ตามอิสระ ไม่จํากัดขอบเขตพื้นที่ให้บริการ 

หรอืจํากัดเวลา สามารถใช้สื่อได้ทุกที่ ทุกเวลา 

 

เลือกการน าเสนอ 

 ในยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีดจิติอล ดังน้ันเพื่อความนา่สนใจของสื่อที่จะนําเสนอ จึงต้อง

เลือกรูปแบบการนําเสนอใหน้่าสนใจเช่นกัน โดยการนําเอาเทคโนโลยีตา่งๆเข้ามาประยุกต์ใช้ ซึ่งการ

นําเสนอที่น่าสนใจเพื่อเชื่อมต่อไปยังเนื้อหาที่จะนําเสนอมีมากมาย หลายวิธี แต่ที่ได้รับความนิยม 

คือ  

 1. QR code (Quick Response) 

 2. AR code (Augmented Reality) 

  QR code (Quick Response) คือ บาร์โค้ดสองมติิชนิดหนึ่ง ที่ประกอบด้วยมอดูลสีดําเรียง

ตัวกัน มีสัณฐานสี่เหลี่ยม มพีืน้หลังสขีาว ที่สามารถอ่านได้ด้วยเครื่องสแกน QR ในโทรศัพท์มือถือที่

มีกล้อง และสมาร์ทโฟน เพื่อถอดข้อมูลในรูปข้อความ หรือโปรแกรมชี้แหล่งทรัพยากรสากลและ

อื่นๆ 

  ประโยชน์ของ QR Code คือ สามารถนํา QR Code มาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบ 

เช่น แสดง URL ของเว็บไซต์, ข้อความ, เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลที่เป็นตัวอักษรได้อีกมากมาย 

ปัจจุบัน QR Code ถูกนําไปใช้ในหลายๆ ด้านเนื่องจากความรวดเร็ว เพราะทุกวันนี้คนส่วนใหญ่จะมี

มือถือกันทุกคนและมือถือเดี๋ยวนี้ก็มีกล้องเกือบทุกรุ่นแล้ว ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดที่สุดของ QR Code 

คือการแสดง URL ของเว็บไซต์ เพราะ URL โดยปกติแล้วจะจดจํายากเพราะยาวและบางทีก็ จะ

ซับซ้อนมาก แตด่้วย QR Code เราเพียงแค่ยกมือถือมาสแกน QR Code ที่เราพบเห็นตามผลิตภัณฑ์

ต่างๆ, นามบัตร, นิตยสาร ฯลฯ แล้วมือถือจะลิงค์เข้าเว็บไซต์ที่ QR Code นั้นๆ บันทึกข้อมูลอยู่โดย

อัตโนมัติ 

  AR code (Augmented Reality) 

Augmented Reality หรือ AR-Code เป็นเทคโนโลยีที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริง และความ

เสมือนจริง ผสานกันเข้าด้วยกัน ผ่านอุปกรณ์กล้อง Webcam, Computer และPattern โดยภาพที่

ปรากฏให้เห็นในจอภาพ หรือ Monitor จะเป็นภาพที่มีลักษณะ 3 มิติ มุมมอง 360 องศา สามารถ

มองได้รอบด้าน 
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หลักการของ AR ประกอบด้วย 

  1. กล้อง webcam , มอืถือ หรอืตัวจับ sensor อื่นๆ 

  2. AR CODE, ตัว Marker (บางคนเรียกว่า Markup) ต่างๆ 

  3. ส่วนแสดงผล อาจเป็นจอภาพทางคอมพิวเตอร์ หรอืมอืถือ หรอือื่นๆ 

  4. ส่วนประมวลผลเพื่อสรา้ง object 3D เชน่ software 
 

ข้อดีจากการน าระบบ AR มาใช้ 

  1. เป็นการสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้แก่ผู้บริโภค ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการ

เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนรุน่ใหม่ที่ชอบและสนใจเทคโนโลยี 

  2. ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาตําแหน่งและรายละเอียดของสินค้าที่ตนต้องการได้อย่าง

ถูกต้อง ชัดเจน 

  3. สามารถสร้าง Campaign ต่างๆ เพื่อสร้างความสนใจในตัวสินค้า บริการ ซึ่งสามารถ

ดึงดูดผูใ้ช้บริการ กลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้น 
 

การผลิตสื่อ 

 1. ผลติเอง 

  -    ภายในหนว่ยงาน (ฝา่ยศิลปกรรม/ผูป้ฏิบัติงานด้านไอที) 

 2. ใช้ Outsource 

  -   นักศึกษา (พิจารณาจากคณะ สาขาวิชาที่ เปิดการเรียนการสอน)  เ ช่น คณะ

สื่อสารมวลชน หรอืวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มช. 

  -    บริษัทรับจ้าง 

 

ตัวอย่างสื่อแนะน าห้องสมุด 

1. National University of Singapore Libraries 

ให้บริการ Library Guide และ 3D Tour ทําให้ผู้ใช้บริการสามารถชมห้องสมุดด้วยตนเองได้

ทุกที่ ทุกเวลา (http://lib-eguide.nus.edu.sg/books.php) 

2. Library of Alexandria (http://www.3dmekanlar.com/en/library-of-alexandria.html) 

3. King's College, Cambridge (http://www.kings.cam.ac.uk/visit/virtual-tour/index.html) 

 

โปรแกรมแนะน าในการสร้างสื่อ 

1. Adobe Media Encoder  

2. PowToon 

http://lib-eguide.nus.edu.sg/books.php
http://www.3dmekanlar.com/en/library-of-alexandria.html
http://www.kings.cam.ac.uk/visit/virtual-tour/index.html
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พร้อมนี้แต่ละห้องสมุดได้นําเสนอ สื่อนําชมห้องสมุด (สิ่งพิมพ์และ Visual) จํานวนทั้งหมด 4 

ผลงาน  ดังนี ้

1. ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ 

  หอ้งสมุดคณะเภสัชได้เผยแพร่สื่อนําชมบน Facebook ของห้องสมุด คือ PharmacyLib CMU 

และจะเพิ่มการเผยแพรส่ือ่ที่หน้าเว็บไซต์ของหอ้งสมุดที่ 

http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/library/ 

 

ตัวอย่างสื่อน าชมห้องสมุด โดยใช้โปรแกรม PowToon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ 

จัดทําและเผยแพร่สื่อการนําชม โดยห้องสมุดได้ผลิตสื่อแบบ Infographic และคลิป VDO 

แนะนําหอ้งสมุดเผยแพรใ่น YouTube และเว็บไซต์ของหอ้งสมุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/library/
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3. ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ 

 ห้องสมุดคณะแพทย์ได้จัดทําสื่อนําชมห้องสมุดในรูปแบบวิดีโอแนะนําห้องสมุด โดยมี

กระบวนการจัดทํา ดังนี้ 

1) กําหนดวัตถุประสงค์การจัดทํา คือ เพื่อการแนะนําหอ้งสมุด 

2) กําหนดเนื้อหา รวบรวมข้อมูลและรูปภาพทั้งหมด โดยเนื้อหาในการบรรยายแบ่งออกเป็น 3 

ส่วน ดังนี้ 

 - หอ้งสมุดคณะแพทย์ในอดีต 

 - ห้องสมุดคณะแพทย์ในปัจจุบัน 

 - หอ้งสมุดคณะแพทย์ในอนาคต 

3) จัดทํารา่งสคริปต์และเรียบเรียงคําบรรยาย พร้อมทั้งประสานงานกับงานโสตทัศนศึกษาของ

คณะแพทย์เพื่อร่วมจัดทําวิดีโอ 

4) ประชุมร่วมกันกับคณะจัดทําอีกครั้งเพื่อสรุปข้อมูลทั้งหมด ก่อนส่งข้อมูลให้งานโสตฯช่วย

ตัดต่อวดิีโอ 

5) จัดทําวิดีโอโดยงานโสตฯ ทําการตัดตอ่วิดีโอตามสคริปต์ที่หอ้งสมุดกําหนด 

6) ตรวจสอบไฟล์วิดีโอครั้งที่ 1 เพื่อแก้ไขและปรับรายละเอียดใหต้รงตามวัตถุประสงค์ 

7) แก้ไขวิดีโออีกครั้งก่อนการใชจ้รงิ 

8) เผยแพร่วดิีโอทาง YouTube และเว็บไซต์ห้องสมุดคณะแพทย์ 

หอ้งสมุดได้ผลิตวิดโีอแนะนําหอ้งสมุด 2 เวอร์ชัน คอื ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อรอรับ

ผูม้าเยี่ยมชมหอ้งสมุดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
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4. ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ 

  หอ้งสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดทําสื่อนําชมหอ้งสมุดแบบแผ่นพับไว้สําหรับแจกใหก้ับ

ผูม้าเยี่ยมชมห้องสมุดด้วย โดยใช้โปรแกรม Adobe InDesign ในการออกแบบแผ่นพับ 

 

ตัวอย่างการแผ่นพับแนะน าห้องสมุด 
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  จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนแนวปฏิบัติได้เสนอแนะข้อดแีละข้อจํากัดในกําหนด

กระบวนการนําชมหอ้งสมุด และการจัดทําสื่อนําชมหอ้งสมุด(สิ่งพิมพ์และ Visual) โดยสรุปได้ดังนี้ 

 

ข้อดี 

ประโยชน์ของการจัดกระบวนการน าชมห้องสมุดและการจัดท าสื่อน าชมห้องสมุด

(สิ่งพิมพ์และ Visual) 

1) ประโยชน์ตอ่ผูเ้ยี่ยมชมห้องสมุด ทําให้ผูเ้ยี่ยมชมหอ้งสมุดได้รูจ้ักและได้รับความรู้เกี่ยวกับ

บริการและการใชท้รัพยากรภายในหอ้งสมุด นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้เยี่ยมชมห้องสมุดมาจากต่าง

สถาบัน ก็จะทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู ้ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดการพัฒนา หรือ

ต่อยอด และเกิดเป็นบริการใหม่ๆในหอ้งสมุดได้ 

2) ประโยชน์ตอ่บุคลากรหอ้งสมุด เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรหอ้งสมุดให้

สามารถใหบ้ริการนําชมหอ้งสมุดได้ทุกคน 

3) ประโยชน์ตอ่หอ้งสมุด ทําให้หอ้งสมุดเป็นที่รู้จักและมีผู้มาใช้บริการมากขึ้น 

4) ทําให้ผู้ใชบ้ริการหอ้งสมุดสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารของห้องสมุดจากสื่อประเภทต่างๆ 

ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 

ข้อจ ากัดหรอืข้อเสนอแนะ 

1) บางห้องสมุดมพีืน้ที่ไม่มากนัก ควรปรับกระบวนการนําชมและจุดในการนําชมหอ้งสมุด

ให้เหมาะสม  

2) หอ้งสมุดควรนําเทคโนโลยีการผลติสื่อใหม่ๆ มาปรับใช้ในการทําสื่อแนะนําบริการของ

หอ้งสมุด เพื่อให้มีความทันสมัยและน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น 

 

ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อเสนอแนะจากห้องสมุดอื่นๆ  

1) กระบวนการนําชมหอ้งสมุด  

  ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การนําชมห้องสมุดของห้องสมุดต่างๆ มีห้องสมุดต่างๆ 

ร่วมแชร์ประสบการณ ์ดังนี้ 

1) หอ้งสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มีการให้บริการนําชมห้องสมุดเป็นประจําทุกปี ลักษณะ

การนําชมและขั้นตอนการนําชมจะคล้ายคลึงกับห้องสมุดสัตวแพทยศาสตร์ คือ 

แบ่งกลุ่ม แบ่งประเภทของผู้เยี่ยมชมแล้วพานําชมห้องสมุดพร้อมแนะนําตามความสนใจ

ของแต่ละกลุ่ม สําหรับสื่อนําชมมีหลากหลายรูปแบบทั้ง แผ่นพับ Infographic และ

วิดีทัศนใ์น YouTube 
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2) ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ มีการให้บริการนําชม

ห้องสมุดเป็นบางครั้ง ซึ่งการนําชมห้องสมุดยังไม่มีการกําหนดกระบวนการนําชมอย่าง

ชัดเจน ซึ่งหลังจากได้รับความรู้จากกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้ง 2 ห้องสมุดคิดว่าจะมีการ

กําหนดกระบวนการนําชมขึน้มาเพื่อพัฒนาการบริการนําชมให้ดยีิ่งขึน้ 

 

2) การจัดท าสื่อน าชมห้องสมุด(สิ่งพิมพ์และ Visual) 

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างสื่อของห้องสมุดต่างๆ  

1. คณะสัตวแพทยศาสตร์ เนื่องจากพฤติกรรมของนักศึกษา ไม่ค่อยสนใจอ่านแผ่นพับ ทาง

ห้องสมุดจึงเน้นเรื่องการจัดอบรมพร้อมเอกสารประกอบเป็นหลัก จึงไม่ได้มีการผลิตสื่อ (แผ่นพับ) 

เพื่อแนะนําห้องสมุดตอนปฐมนิเทศ นอกจากนี้เว็บของห้องสมุดได้นําเทคโนโลยี Visual มา

ประยุกต์ใช้ดว้ย 

2. คณะเทคนิคการแพทย์ ได้มีการผลิตสื่อโดยการใช้โปรแกรม Emaze ในการสร้างสื่อ

แนะนําหอ้งสมุด 

3. คณะแพทยศาสตร์ ได้มีการจัดทําวีดิทัศน์แนะนําห้องสมุดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

และมีการนําเทคโนโลยี QR Code เข้ามาใช้กับการบริการบ้าง เชน่ การแนะนําหนังสือใหม่ เป็นต้น มี

การจัดทําแผ่นพับแนะนําห้องสมุดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แต่ก็ไม่ค่อยเป็นที่สนใจของ

นักศึกษาเชน่กัน 

4. คณะพยาบาลศาสตร์ มีการจัดทําสิ่งพิมพ์สําหรับแนะนําห้องสมุด โดยจะเน้นที่ แผ่นโบชัว 

ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เนื่องจากมีผู้เยี่ยมชมห้องสมุดที่เป็นบุคคลภายนอกมาก จึง

ต้องการมอบข้อมูลในรูปแบบโบชัวใหส้ามารถอ่านได้ทันที 

5. คณะเภสัชศาสตร์ เนื่องจากมีผู้ใชบ้ริการน้อย จึงไม่ได้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์แนะนําห้องสมุดเลย 

แตจ่ะเน้นการนําเสนอที่เว็บไซต์และ Banner ที่ให้ขอ้มูลสั้นๆ 

6. คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการจัดทําแผ่นพับแนะนําห้องสมุด และตอนนี้มีแผนที่จะทํา 

Visual tour ของห้องสมุด และเผยแพร่ใน YouTube channel, Facebook ด้วย 

 

 

 

 

 


