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ค ำน ำ 
 

 

 เอกสารค าสอนรายวิชาการจัดการองค์การบริการสารสนเทศ มีเนื้อหาทั้งสิ้น 9 บท
ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ ทฤษฎีและหลักการการบริหารองค์การบริการสนเทศ งานนโยบายและ
การวางแผน การจัดองค์การและงานบริหารบุคคล งานธุรการและงานสารบรรณ งานการเงิน
งบประมาณและงานพัสดุ การสื่อสารองค์การ การรายงานและการประชาสัมพันธ์ อาคารสถานที่และ
ครุภัณฑ์ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาตรฐาน การประกันคุณภาพ และกฎหมายเกี่ยวกับ
องค์การบริการสารสนเทศ  
 ผู้เขียนได้รวบรวมเนื้อหาจากสื่อสารสนเทศหลายรูปแบบ ตลอดจนประสบการณ์ตรงใน
การบริหารจัดการห้องสมุด ทั้งการศึกษาอบรม ติดตามความเคลื่อนไหวศาสตร์และศิลป์ในด้านการ
จัดการองค์การบริหารสารสนเทศและจากประสบการณ์สอนมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 27 ปี 
นอกจากบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้สอนสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์แล้ว ยังได้น าเอาประสบการณ์ที่
ได้รับจากการบริการวิชาการ การเป็นวิทยากรเกี่ยวกับการบริหารจัดการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ มา
หลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาเพ่ือใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาผู้จะก้าว
ออกเป็นผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริการสารสนเทศทุกรูปแบบได้อย่างมีความเป็นมือ
อาชีพต่อไป  
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รายวิชา  การจัดการองค์การบริการสารสนเทศ   หน่วยกิต  3 (3-0-6) 
  Information Service Organization Management 
  รวมเรียน  17  สัปดาห์    รวมเรียน  51  ชั่วโมง 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 
 ศึกษาหลักการ ทฤษฎีการบริหาร การจัดการองค์การบริการสารสนเทศ การก าหนด
นโยบาย การวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ การจัดองค์การ การสื่อสาร การบริหารบุคคล การจัดการ
งบประมาณ การประชาสัมพันธ์และรายงาน กระบวนการบริหารจัดการองค์การบริการสารสนเทศ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ ยวข้องกับการจัดการองค์การ
บริการสารสนเทศ มาตรฐานและการประกันคุณภาพในการด าเนินงาน 

 
 

วัตถุประสงค์ทั่วไป 

 
 1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจัดการองค์การบริการสารสนเทศ 
 2. เพ่ือให้มีทักษะและสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย การวางแผน  
การจัดองค์การ งานธุรการ งานสารบรรณ งานพัสดุ งานงบประมาณ งานบุคลากร งานอาคารสถานที่
และครุภัณฑ์  งานสื่อสารองค์การ งานประชาสัมพันธ์และรายงานขององค์การบริการสารสนเทศ 
 3. เพ่ือให้มีความตระหนักและเจตคติที่ดีต่อการพัฒนามาตรฐานและน าหลักการประกัน
คุณภาพมาใช้ในการบริหารจัดการองค์การบริการสารสนเทศ   
 4. เพ่ือให้มีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
เกี่ยวกับองค์การบริการสารสนเทศ 
 5. เพ่ือให้สามารถน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการองค์การบริการ
สารสนเทศ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 6. เพ่ือให้มีค่านิยมในการเป็นผู้บริหารและบุคลากรที่ดีขององค์การบริการสารสนเทศ 
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เนื้อหา 
 
บทที่  1 การบริหารจัดการองค์การบริการสารสนเทศ    3  ชั่วโมง 
 1.  ทฤษฎีและหลักการบริหารและการจัดการ 

 2.  ความหมายของการบริหารและการจัดการ 
 3.  ความส าคัญของการบริหารและการจัดการ 
 4.  ระดับการบริหาร และผู้บริหาร 

 5.  ทฤษฎีการบริหาร 

 6.  การจัดการองค์การบริการสารสนเทศ 

 7.  ความหมายขององค์การบริการสารสนเทศ 

 8.  ประเภทขององค์การบริการสารสนเทศ 

 9.  วัตถุประสงค์ขององค์การบริการสารสนเทศ 
 10.  หลักการจัดการองค์การบริการสารสนเทศ 

 
บทที่  2 งานนโยบายและการวางแผน      5  ชั่วโมง 
 1.  ความหมายของงานโยบายและการวางแผน 

 2.  ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของการวางแผน 

 3.  กระบวนการในการวางแผน 

 4.  ประเภทของการวางแผน 

 5.  การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ 
 6.  กลยุทธ์การวางแผน 

 7.  สิ่งที่ควรวางแผนส าหรับองค์การบริการสารสนเทศ 

 8.  ลักษณะการวางแผนที่ดี 
 9.  ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย แผน แผนงาน และโครงการ 
 

บทที่  3 การจัดองค์การและงานบริหารบุคคล     6  ชั่วโมง 
 1.  ความหมายของการจัดองค์การ 

 2.  ความส าคัญและประโยชน์ของการจัดองค์การ 

 3.  องค์ประกอบขององค์การ 

 4.  ลักษณะและสมรรถนะขององค์การที่มีประสิทธิภาพ 

 5.  โครงสร้างและการจัดแผนกงานในองค์การ 

 6.  ความหมายของการบริหารบุคคล 

 7.  ความส าคัญและประโยชน์ของการจัดการและการวางแผนทรัพยากรบุคคล 

 8.  ปัจจัยในการพิจารณาวางแผนงานบริหารบุคคล 
 9.  การจัดคนเข้าท างาน 
 10.  ภารกิจหน้าที่ของบุคลากรในองค์การบริการสารสนเทศ 
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บทที ่ 4 งานธุรการและงานสารบรรณ      6  ชั่วโมง 
 1.  ความหมายของงานธุรการและงานสารบรรณ 

 2.  ประเภทของงานธุรการและงานสารบรรณ 

 3.  คุณสมบัติของบุคลากรงานธุรการและงานสารบรรณ 

 4.  เอกสารในงานธุรการและงานสารบรรณ 

 5.  หนังสือราชการ มาตรฐานตรา แบบพิมพ์ และซอง 
 6.  รายละเอียดในการพิมพ์หนังสือราชการ 

 7.  การรับ-ส่งหนังสือ  
 8.  การเก็บรักษา การยืม การท าลายหนังสือ 
 9.  การควบคุมคุณภาพงานสารบรรณ 

 
บทที่  5 งานการเงิน งบประมาณ และงานพัสดุ     6  ชั่วโมง 
 1.  ความหมายของงบประมาณและการจัดท างบประมาณ 

 2.  แหล่งงบประมาณ 

 3.  การใช้จ่ายงบประมาณในองค์การบริการสารสนเทศ 

 4.  หลักการตั้งงบประมาณ การควบคุมการใช้งบประมาณ 

 5.  กลยุทธ์การจัดซื้อ และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงบประมาณ 

 6.  ความหมายของพัสดุและงานพัสดุ 
 7.  ประเภทของพัสดุ 
 8.  กระบวนการในการบริหารงานพัสดุ 
 9.  ขอบเขตและขั้นตอนการจัดหาพัสดุ 
 10.  การตรวจรับ การควบคุม การเก็บรักษา และการจ าหน่ายพัสดุ 
 
บทที่  6 การสื่อสารองค์การ การรายงาน และการประชาสัมพันธ์   6  ชั่วโมง 
 1.  ความหมายของการสื่อสาร 

 2.  การสื่อสารกับการบริหารจัดการองค์การ 

 3.  ประเภทของการสื่อสาร 

 4.  วิธีการสื่อสารในองค์การ 

 5.  สื่อและช่องทางการสื่อสารในองค์การ 

 6.  การสื่อสารองค์กร 

 7.  ความหมายของการประชาสัมพันธ์ 
 8.  จุดมุ่งหมายโดยรวมของการประชาสัมพันธ์องค์การ 
 9.  สื่อในการประชาสัมพันธ์ 
 10.  ความหมายและความส าคัญของรายงาน 
 11.  ประเภทของรายงาน 
 12.  สถิติขององค์การบริการสารสนเทศ 
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 13.  รายละเอียดของรายงานและการจัดท า 
 14.  หลักการวางแผนการสื่อสาร การรายงาน และการประชาสัมพันธ์ 
 
บทที่  7 งานอาคารสถานที่และครุภัณฑ์       5  ชั่วโมง 
 1.  ที่ตั้งและอาคารสถานที่ขององค์การบริการสารสนเทศ 

 2.  การออกแบบอาคารองค์การบริการสารสนเทศ 

 3.  การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นในการออกแบบตกแต่ง 
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปแนวทางในการออกแบบตกแต่ง 
 5.  การตกแต่งภายนอก 

 6.  การตกแต่งภายใน 

 7.  แนวคิดในการออกแบบองค์การบริการสารสนเทศสมัยใหม่ 
 8.  หลักการออกแบบองค์การบริการสารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 
 9.  องค์การบริการสารสนเทศสีเขียว 
 10.  การจัดหาครุภัณฑ์ขององค์การบริการสารสนเทศ 
 11.  ชนิดของครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ 
 12.  การจัดวางครุภัณฑ์ 
 
บทที่  8 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม     6  ชั่วโมง 
 1.  หลักการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริการสารสนเทศ 

 2.  ภาระหน้าที่ของานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 3.  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการองค์การบริการสารสนเทศ 

 4.  แนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การบริการสารสนเทศ 

 5.  การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางสังคมกับองค์การบริการสารสนเทศ 

 6.  การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริการสารสนเทศ 

 7.  ความหมายของนวัตกรรม 

 8.  ประเภทของนวัตกรรม 
 9.  การพัฒนาองค์การบริการสารสนเทศเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม 
 10.  กลยุทธ์การเลือกใช้นวัตกรรมเชิงเทคโนโลยี 
 11.  การจัดการนวัตกรรมองค์การบริการสารสนเทศโดยใช้วิธีเริ่มต้นแบบลีน 
 12.  การสร้างตราสินค้าองค์การ 
 13.  องค์การแห่งการเรียนรู้ 
 
บทที่  9 มาตรฐาน การประกันคุณภาพ และกฎหมายเกี่ยวกับองค์การบริการ 8  ชั่วโมง 
 สารสนเทศ 
 1.  ความหมายของมาตรฐาน 

 2.  ประเภทของมาตรฐานองค์การบริการสารสนเทศ 
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 3.  มาตรฐานระดับชาติ มาตรฐานระดับนานาชาติ และมาตรฐานเพื่อการเทียบเคียง 
 4.  ความหมายของการประกันคุณภาพ 

 5.  วัตถุประสงค์ในการประกันคุณภาพ 

 6.  องค์ประกอบของการประกันคุณภาพ 

 7.  หลักการและรูปแบบการประกันคุณภาพ 

 8.  การประเมินระบบประกันคุณภาพ 
 9.  กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการองค์การบริการสารสนเทศ 
 10.  กฎหมายในการบริหารงานบุคคล กฎหมายการจัดหาพัสดุ กฎหมายในการจัดระบบ
เอกสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
 11.  บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บุคลากรองค์การบริการสารสนเทศควรทราบ 
 12.  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการละเมิด ประมวลกฎหมายอาญา และ
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 
 13.  ข้อยกเว้นในการท าซ้ าโดยบุคลากรองค์การบริการสารสนเทศ 

 
 

วิธีสอนและกิจกรรม 

 
 1. บรรยายและอภิปราย ประกอบเอกสารการสอน และ Power point 
 2. จัดกิจกรรมกลุ่ม อภิปรายกลุ่มย่อย และรายงานหน้าชั้นเรียนตามหัวข้อที่มอบหมาย 
 3. สาธิตเพ่ือสร้างความเข้าใจในกระบวนการ และขั้นตอนการปฏิบัติ 
 4. ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการ ออกแบบห้องสมุดในชั้นเรียน  
 5. ศึกษาหนังสือ คู่มือ อินเทอร์เน็ต เพ่ือน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
 6. ศึกษาดูงานองค์การบริการสารสนประเภทต่างๆ 
 7. ท าใบงาน แบบทดสอบ ทดสอบรายบุคคล 
 8. ฝึกปฏิบัติงานและพัฒนาทักษะรายบุคคล 
 9. ทดสอบประเมินผลรายบทโดยใช้แบบทดสอบ 
 10. กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุดและองค์การบริการสารสนเทศในชุมชน 
 
 

สื่อการเรียนการสอน 

 
 1. เอกสารค าสอนรายวิชา การจัดการองค์การบริการสารสนเทศ 
 2. แผ่นดิสเก็ต Power point  
 3. หนังสือ คู่มือ  
 4. แผ่นภาพ แผนภูมิ แผนผัง ของตัวอย่าง 
 5. ซีดีรอม  ฐานข้อมูล อินเทอร์เน็ต 
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 6. ใบงาน แบบฝึกหัด แบบทดสอบ  
 7. ห้องสมุดและองค์การบริการสารสนเทศในชุมชน 
 
 

การวัดและประเมินผล 

 

 1. การวัดผล 

  1.1 คะแนนระหว่างภาคเรียน   60 % 
   1.1.1 ความสนใจและการร่วมกิจกรรม  20 % 
   1.1.2 แบบฝึกหัดและงานที่มอบหมาย  20 % 
   1.1.3 ทดสอบระหว่างภาคเรียน  20 % 
  1.2 คะแนนสอบปลายภาคเรียน   40 % 
 
 2. การประเมินผล 

  2.1 คะแนน 80 – 100 ได้ระดับ  A 
  2.2 คะแนน 75 – 79  ได้ระดับ  B+ 
  2.3 คะแนน 70 – 74  ได้ระดับ  B 
  2.4 คะแนน 65 – 69   ได้ระดับ  C+ 
  2.5 คะแนน 60 – 64   ได้ระดับ  C 
  2.6 คะแนน 55 – 59   ได้ระดับ  D+ 
  2.7 คะแนน 50 – 54   ได้ระดับ  D 
  2.8 คะแนน   0 – 49   ได้ระดับ  E 



แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี  1 
 

การจัดการองค์การบรกิารสารสนเทศ 
 
 

เวลาเรียน  3 คาบ 
 
 

เนื้อหา 
 

 1. ทฤษฎีและหลักการบริหารและการจัดการ 

 2. ความหมายของการบริหารและการจัดการ 
 3. ความส าคัญของการบริหารและการจัดการ 
 4. ระดับการบริหาร และผู้บริหาร 

 5. ทฤษฎีการบริหาร 

 6. การจัดการองค์การบริการสารสนเทศ 

 7. ความหมายขององค์การบริการสารสนเทศ 

 8. ประเภทขององค์การบริการสารสนเทศ 

 9. วัตถุประสงค์ขององค์การบริการสารสนเทศ 
 10. หลักการจัดการองค์การบริการสารสนเทศ 
 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 

 เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทนี้แล้ว ควรมีพฤติกรรมดังนี้ 
 1. ฟังบรรยายทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการแล้วสามารถอธิบายความหมายของการ
บริหารจัดการได้ถูกต้อง 
 2. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการบริหารจัดการองค์การบริการสารสนเทศ 

 3. ยกตัวอย่างหลักการทฤษฎีส าคัญเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการองค์การบริการสารสนเทศ
ได้อย่างน้อย 3 ทฤษฎี 
 4. อภิปรายหลักการบริหารจัดการองค์การบริการสารสนเทศประเภทต่างๆ ที่แตกต่างกัน
ได้อย่างเหมาะสม 

 5. หลังจากศึกษาดูงานสามารถแยกแยะความแตกต่างและเปรียบเทียบประเภทของ
องค์การบริการสารสนเทศได้อย่างน้อย 5 ประภท 

 6. สรุปหลักการในการจัดการองค์การบริการสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง 
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วิธีสอนและกิจกรรม 
 

1. ปฐมนิเทศและอธิบายแนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลราย 
วิชาการจัดการองค์การบริการสารสนเทศ  

2. บรรยายและอภิปราย ประกอบเอกสารค าสอน และ Power point เนื้อหาบทท่ี 1 
 2. ถามตอบเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับองค์การบริการสารสนเทศ
ประเภทต่างๆ และน าภาพตัวอย่างห้องสมุดและองค์การบริการสารสนเทศประเภทต่างๆ ให้ดูและ
ร่วมกันอภิปรายถึงความส าคัญและประโยชน์ของห้องสมุดและองค์การบริการสารสนเทศ 

 3. บรรยายและแสดงตัวอย่างแผนผังโครงสร้างองค์การเขียนตารางสรุปหรือแผนผัง
โครงสร้างองค์การและมอบหมายงานศึกษาโครงสร้างองค์การบริการสารสนเทศประเภทต่างๆ 
 5. จัดกลุ่มเพ่ือศึกษาดูงานองค์การบริการสารสนเทศ ประเภทห้องสมุดโรงเรียน เพ่ือน า 
เสนอหน้าชั้นเรียนในสัปดาห์ถัดไป 

 6.   น านักศึกษาไปศึกษาดูงานห้องสมุดโรงเรียน และร่วมกันสรุปหลักการจัดการองค์การ
บริการสารสนเทศ ผู้สอนสรุปเนื้อหา 

             7.  ท าแบบประเมินความรู้ และแบบทดสอบ 
 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 
 1. เอกสารค าสอน  วิชาการจัดการองค์การบริการสารสนเทศ  บทที่  1 
 2. แผ่นดิสเก็ต Power point บทที่ 1 
 3. ภาพตัวอย่างห้องสมุดและองค์การบริการสารสนเทศประเภทต่างๆ 
 4. ใบงาน “กิจกรรมศึกษาดูงานห้องสมุดโรงเรียน” 
             5.   แบบประเมินความรู้การบริหารจัดการองค์การบริการสารสนเทศ 
 
 

การวัดผลและประเมินผล 
 

 1. สังเกตความสนใจและการร่วมกิจกรรม 
 2. ตรวจผลงานที่มอบหมาย 
 3. ประเมินผลจากการถามตอบ การอภิปราย 
 4. ผลการประเมินความรู้การบริหารจัดการองค์การบริการสารสนเทศ 

             5.   ผลการทดสอบหลังเรียน 
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บทท่ี  1 
 

การจัดการองค์การบรกิารสารสนเทศ 
 
 
 การพัฒนาองค์การบริการสารสนเทศให้เข้มแข็ง และเป็นองค์การที่มีคุณภาพด้วยการ
บริหารจัดการแบบมืออาชีพ ต้องอาศัยกลยุทธ์และทักษะหลายๆ ด้าน เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการ ในขณะเดียวกัน ผู้น าองค์การในฐานะผู้บริหาร รวมไปถึงผู้ปฏิบัติงาน ต้องเป็นผู้ทัน
กระแสโลก รู้เท่าทันโลกวิชาการ แสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา แสดงให้เห็นถึงพลัง ความเข้าใจ และ
รู้จักน าเทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้กับองค์การ เพ่ือท าหน้าที่ในการน าเสนอและให้บริการแก่สาธารณชน 
(ชวน  หลีกภัย, 2554: 13) องค์การที่จะประสบผลส าเร็จได้นั้น จ าเป็นต้องมีผู้บริหารที่จะเป็น
แบบอย่างและมีแนวคิดในการบริหารงานต่าง ๆ ได้อย่างฉับไว ทันสมัย ทันเหตุการณ์ และทันกระแส
ของโลก ซึ่งต้องมีทักษะในการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้องค์การสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้  
เพราะผู้บริหาร มีส่วนส าคัญในการก าหนดทิศทางและกลยุทธ์ในการน าพาองค์การให้ก้าวไปสู่
ความส าเร็จ บรรลุเป้าหมายส าคัญที่จะให้บริการสารสนเทศให้กับผู้ใช้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
ความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการในการจัดการของผู้บริหาร จึงถือเป็นปฐมบทแห่งความส าเร็จของ
องค์การบริการสารสนเทศทุกแห่ง 
 
 

ทฤษฎีและหลักการบริหารและการจัดการ 
 
 ทฤษฎีและหลักการบริหารและการจัดการองค์การเป็นองค์ความรู้ที่จะช่วยให้ผู้บริหาร
องค์การบริการสารสนเทศ มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์และศิลป์ของการบริการ ความรู้ความเข้าใจ
ในทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการที่ถูกต้อง จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถน าเอาไปใช้ในการพัฒนา
องค์การบริการสารสนเทศให้บรรลุสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 1. ความหมายของการบริหารและการจัดการ 
  การบริหาร  (Administration)  มีรากศัพท์มาจากค าว่า  administatrae  แปลว่า 
ช่วยเหลือหรืออ านวยการ การบริหารคือ กระบวนการด าเนินงานขององค์การให้ประสบผลส าเร็จ 
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยอาศัยปัจจัยพื้นฐานและองค์ประกอบต่างๆ ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน (ปิยะนุช  สุจิต, 2551: 6) ได้แก่ บุคลากร (Men) ทรัพยากร วัสดุครุภัณฑ์ 
(Materials) งบประมาณ (Money) และการจัดการ (Management) การน าเอาศาสตร์และศิลปะใน
การบริหารไปบูรณาการส่วนต่างๆ ให้ประสานสัมพันธ์กันได้อย่างลงตัว และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์การ ทั้งในด้านประสิทธิผลและด้านประสิทธิภาพ การบริหาร มักใช้กับหน่วยงานองค์การภาครัฐ
หรือหน่วยงานองค์การที่ไม่แสดงหาผลก าไร 
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  การจัดการ  (Management)  นิยมใช้กับภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจ  มีวัตถุประสงค์   
ในการจัดตั้งเพ่ือมุ่งแสวงหาก าไรหรือก าไรสูงสุด  ในปัจจุบันหลายหน่วยงานน ามาใช้ควบกันว่า     
การบริหารจัดการ  (Management  Administration)  ซึ่งหมายถึง  การด าเนินงานหรือการ
ปฏิบัติงานใดๆ  ขององค์การที่เกี่ยวข้องกับคน  สิ่งของ  และหน่วยงาน  โดยครอบคลุมปัจจัยที่มี  
ส่วนส าคัญต่อการบริหาร  (เสน่ห์  จุ้ยโต, 2545: 6) 
 
 2. ความส าคัญของการบริหารและการจัดการ 
  เป้าหมายหลักของการบริหารองค์การทั่วไปคือ การด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จ
บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ได้ประโยชน์คุ้มค่ากับสิ่งที่ได้ด าเนินการไป รวมทั้งการ
สร้างผลก าไรให้กับองค์การให้ได้มากที่สุด วัตถุประสงค์ขั้นพ้ืนฐานในการบริหาร มี 2 ประการคือ 
ต้องการเป็นผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ และต้องการจัดการงานต่างๆ ขององค์การที่ตนเองสังกัดอยู่ให้
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย (สุกัญญา  มกุฎอรฤดี, 2553: 45; Montana & Charnov, 2000: 5) 
การบริหารและการจัดการจึงเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันจนไม่อาจแยกจากกันได้ 
  หากพิจารณาและศึกษาจากนิยามของ การบริหาร จะพบว่าการบริหารเป็นการท างาน
ให้ส าเร็จโดยอาศัยการจัดการผ่านบุคคลอ่ืน (Drucker, 2006) กระบวนการที่ก่อให้การด าเนินงานใน
องค์การให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้นจึงขึ้นอยู่กับการจัดการ เพราะหน้าที่หลักในการจั ดการ 
ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดการบุคคลากร การน าหรือการสั่งการ และการควบคุม 
(Morrisey, 1970)  การจัดการจึงเป็นกระบวนการประสานหรือบูรณาการ ทรัพยากรต่างๆ ใน
องค์การ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ (เสน่ห์  จุ้ยโต, 2545: 6; Rue & Byars, 2002)  จึง
อาจกล่าวได้ว่า การจัดการเป็นยุทธศาสตร์ของการบริหาร 
 
 3. ระดับของการบริหาร 
  การบริหารจัดการภายในองค์การแตกต่างกันไปตามระดับความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานในองค์การ  ซึ่งสามารถแบ่งระดับของการบริหารออกเป็น 3 ระดับ (เสน่ห์ 
จุ้ยโต, 2554: 9-10) ได้แก่ 
  3.1 ระดับกลยุทธ์ (Strategic Level)  หรือการบริหารระดับสูง  ได้แก่  การวาง
นโยบายขององค์การให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก  โดยอาศัย  นโยบาย 
พันธกิจ  และวิสัยทัศน์ขององค์การเป็นแนวทาง 
  3.2 ระดับยุทธวิธี (Technical Level) หรือการบริหารระดับกลาง ได้แก่ การจัดสรร
ทรัพยากรให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีการก าหนดแผนงาน โครงงาน และ
งบประมาณ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การ 
  3.3 ระดับปฏิบัติการ (Operational Level) หรือการบริหารระดับต้น ได้แก่ การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไปตามแผนงาน โครงงาน และงบประมาณที่ก าหนดไว้ โดยอาศัยการ
ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน 
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 4. ผู้บริหาร 
  ผู้บริหารถือเป็นทรัพยากรหลักของทุกองค์การ  เพราะเป็นผู้น าพาให้องค์การ
ด าเนินงานไปตามทิศทางที่จะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการของ
องค์การ 
  4.1 บทบาทและสมรรถภาพของผู้บริหาร 
   “For get things done through other people” ค ากล่าวของ ดรักเคอร์ 
(Drucker, อ้างถึงใน ธงชัย  สันติวงษ์, 2530: 1) ซึ่งกล่าวถึงความหมายของการบริหารไว้ว่า การท าให้
งานส าเร็จลุล่วงไปโดยอาศัยคนอ่ืนเป็นผู้ท า สะท้อนให้เห็นบทบาทส าคัญของผู้บริหาร ที่จะเป็นผู้
น าเอาปัจจัยการบริหารหรือทรัพยากรการจัดการต่างๆ มาประสานกับทรัพยากรบุคคลทั้งหมดที่มีใน
องค์กร ให้ด าเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง บทบาทส าคัญที่ผู้บริหารต้องปฏิบัติ สามารถ
จ าแนกตามปัจจัยการบริหาร (ปิยะนุช  สุจิต, 2551: 10) ดังตารางที่ 1.1 
 
ตารางที่  1.1  บทบาทของผู้บริหารองค์การ 

 
บทบาทของผู้บริหาร 

คน คัดเลือกบุคลากรใหม่ ใช้ประโยชน์จากบุคลากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
งบประมาณ เพ่ิมรายได้และผลก าไร  ลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
ทรัพยากร ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
ข้อมูลข่าวสาร น าสารสนเทศท้ังภายในภายนอก มาประกอบการตัดสินใจ วินิจฉัย สั่งการ 
วิธีการ น าหลักการ ทฤษฎี เทคนิคการจัดการที่สอดรับกับภารกิจเพ่ือให้ได้เป้าหมาย

สูงสุด 
การตลาด วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือจัดบริการให้สอดรับกับความ

ต้องการ 
เวลา ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดขั้นตอนในทุกกระบวนการ 

 
   การที่บุคคลจะมีบทบาทในฐานะผู้บริหารได้นั้น จะต้องประกอบไปด้วยคุณลักษณะ
หรือสมรรถภาพของผู้บริหารที่ดี  ตามแนวคิดของ  เนเซวิช  (Knezevich, 1984 อ้างถึงใน “ทฤษฎี
การบริหารงาน”, 2559: 1) ดังนี้ 
   1. เป็นนักวางแผน (Planner) 
   2. เป็นนักวิเคราะห์และจัดระบบงาน (System Manager) 
   3. เป็นผู้ก าหนดทิศทางการบริการ (Direction Setter) 
   4. เป็นผู้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change Manager) 
   5. เป็นนักประสานงาน (Coordinator) 
   6. เป็นนักแก้ปัญหา (Problem Manager) 
   7. เป็นนักประเมินผล (Appraiser) 
   8. เป็นนักประชาสัมพันธ์  (Public Relator) 
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   9. เป็นนักวิชาการ (Instructional Manager) 
   10. เป็นผู้น าสังคมได้ (Ceremonial Head) 
   11. มีความสามารถในการจัดองค์การ (Organizer) 
   12. มีความสามารถในการบริหารบุคคล (Personnel Manager) 
   13. มีความสามารถในการสื่อสาร (Communicator) 
   14. มีความสามารถในการกระตุ้นคน (Leader Catalyst) 
   15. มีความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในองค์การ   (Conflict 
Manager) 
   16. มีความสามารถในการตัดสินใจ (Decision Maker) 
   17. มีความสามารถในการบริหารทรัพยากร (Resource Manager) 
  4.2 หน้าที่ของผู้บริหาร 
   “ It takes only a solitary light to guide a thousand ships in from the 
night”  ผู้น าก็เหมือนแสงไฟจากประภาคารอันโดดเดี่ยวที่สามารถน าทางเรือหลายพันล าในยามค่ า
คืน ค ากล่าวของ สตีเฟ่น โคเวย์ (Stephen Covey) ที่แสดงถึงความส าคัญของผู้บริหารที่มีอิทธิพลต่อ
สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบด้าน  ซึ่งหมายถึงหน้าที่หลัก  4  ประการในฐานะผู้น าองค์การของผู้บริหาร 
(จรูญศักดิ์  ฉวีศักดิ์, 2554: 59) 
   4.2.1 เป็นผู้บุกเบิก วางเป้าหมายและแนวทางการท างานขององค์การ (Path 
Finding) 
   4.2.2 เป็นผู้ปรับเปลี่ยนขั้นตอนและระบบการท างาน บูรณาการและเชื่อมโยง
การท างานของทุกฝ่ายเข้าด้วยกัน เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
ขององค์การ (Aligning) 
   4.2.3 เป็นต้นแบบของความศรัทธา  ความไว้เนื้อเชื่อใจแก่บุคคลรอบด้าน 
(Modeling) 
   4.2.4 มอบอ านาจการตัดสินใจเพ่ือให้ได้มาซึ่งการมีส่วนร่วมของคนในองค์การ 
(Empowering) 
   หน้าที่หลัก 4 ประการดังกล่าว เป็นเพียงส่วนหนึ่งในหน้าที่ผู้บริหาร ขอบข่าย
หน้าที่ของผู้บริหาร จะต้องวางแผน ก าหนดนโยบาย จัดองค์การ จัดสรรงบประมาณ จัดคนเข้าท างาน 
วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้บริหารต้อง เป็นหัวหน้า
หรือผู้น า ดูแลรับผิดชอบ กระตุ้นบุคลากรให้ปฏิบัติงาน ประสานและอ านวยการ ควบคุมดูแลงาน
ต่างๆ ให้ด าเนินการและเสร็จสิ้นตามกรอบระยะเวลา ต้องรับผิดชอบในกระบวนการวิธีการท างาน 
เมื่อเกิดปัญหาหรือข้อขัดแย้งใดๆ ของบุคลากรหรือการท างาน ต้องใช้สติปัญญา ปฏิภาณไหวพริบใน
การแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไป ขณะเดียวกันต้องจัดการปรับปรุงในทุกส่วนทุกขั้นตอนให้มีคุณภาพ 
เพ่ือให้การด าเนินงานทุกอย่างในองค์การ บรรลุวัตถุประสงค์ส าเร็จเสร็จสิ้นตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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   ผู้บริหาร  การบริหาร  และการจัดการ  จึงมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้น   
ไม่อาจแยกออกจากกันได้ ผู้บริหารที่ดี ต้องสามารถบริหารจัดการองค์การให้ประสบผลส าเร็จและ
ได้ผลดี การบริหารจัดการที่ดีย่อมท าให้ผู้บริหารประสบผลส าเร็จในการท างานและได้ชื่อว่าเป็น
ผู้บริหารที่ดี ความสัมพันธ์ของ ผู้บริหาร การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังตารางที่ 1.2 
 

ตารางท่ี  1.2  ความสัมพันธ์ของผู้บริหาร การบริหาร และการจัดการ 
 

การบริหาร ผู้บริหาร การจัดการ 
Creating an Agenda 
ก าหนดนโยบาย 

Establishing Direction 
ก าหนดทิศทาง 

การวางแผน   
การจัดการงบประมาณ 

Developing People 
พัฒนาบุคลากร 

Aligning People 
สรรหาคนท างาน 

การจัดองค์การ  
การจัดการบุคคลากร 

Execution 
การด าเนินการ 

Motivating and Inspiring 
จูงใจและสร้างแรงบันดาลใจ 

การควบคุมวินิจฉัยสั่งการ  
การแก้ปัญหาและอุปสรรค 

Outcomes 
ผลลัพธ์ 

Produces Change 
สร้างความเปลี่ยนแปลง 

การควบคุมเป้าหมายและค าสั่งใน
การผลิต 

 
ที่มา:  (จรูญศักดิ์  ฉวีศักดิ์, 2554: 58) 
 
  4.3 ระดับของผู้บริหาร 
   ในทุกองค์การย่อมประกอบไปด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน โดยปกติการแต่งตั้ง
หรือก าหนดต าแหน่งผู้บริหารในองค์แต่ละแห่ง มีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบาย ขนาดและ
ปัจจัยเฉพาะของแต่ละองค์การ โดยทั่วไปอาจแบ่งเป็น 3 ระดับ (ปิยะนุช  สุจิต, 2551: 11-12) ดังนี้  
   4.3.1 ผู้บริหารระดับสูง  (Top Managers)  ได้แก่  ผู้บังคับบัญชาระดับสูงสุด 
มีหน้าทีร่ับผิดชอบในการวางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ก าหนดนโยบายและชี้น าว่าองค์การจะมุ่งไปใน
ทิศทางใด เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
เทคโนโลยี   มีความคิดเชิงกลยุทธ์ที่จะน าความสัมพันธ์หรือความหมาย ระหว่างสิ่ งที่อยู่ ใน
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกในด้านต่างๆ มาใช้ในการวางแผน เพ่ือที่จะได้ด าเนินการให้
ตอบสนอง สอดคล้องและเอ้ือประโยชน์ต่อองค์การให้มากที่สุด ในองค์การทั่วไปผู้บริหารระดับสูง 
ได้แก่ ประธานบริหาร ประธานกรรมการ ผู้อ านวยการ  กรรมการผู้จัดการ เป็นต้น 

   4.3.2 ผู้บริหารระดับกลาง (Middle Managers) ได้แก่ บุคลากรระดับการ
วางแผนกลยุทธ์ มีหน้าที่วางแผนการจัดการระดับเทคนิค ซึ่งเป็นแผนระยะปานกลางให้เป็นไปตาม
แผนระยะยาวที่ผู้บริหารระดับสูงก าหนดไว้ การวางแผนกลยุทธ์ต้องกระท าร่วมกันระหว่างผู้บริหาร
ระดับสูง โดยผู้บริหารระดับกลางจะต้องใช้สารสนเทศและปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
องค์การ โดยผู้บริหารระดับนี้ต้องควบคุมดูแลการด าเนินงานของหน่วยงานย่อยๆ ในองค์การทั่วไป 
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   4.3.3 ผู้บริหารระดับต้น (First-line Managers) ได้แก่ บุคลากรระดับวางแผน
ปฏิบัติการ ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติงานขององค์การ แผนปฏิบัติการเป็นหน้าที่เฉพาะของแต่ละหน่วยงาน 
ซึ่งก าหนดแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ขององค์การ แผนปฏิบัติการ
เป็นแผนระยะสั้น มีลักษณะเป็นงานประจ าวัน ผู้บริหารระดับต้นจึงต้องควบคุมติดตามผลการ
ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ในองค์การทั่วไปผู้บริหารระดับต้น ได้แก่ หัวหน้าแผนก หัวหน้าทีม เป็นต้น 
 

 5. ทฤษฎีการบริหาร 
  5.1 ทฤษฎีพอสคอร์บ (POSDCORB) เป็นแนวคิดของ กูลิค และเออร์วิค (Gulick & 
Urwick) สองนักธุรกิจชาวเยอรมัน ประกอบด้วยหลักการบริหาร 7 ประการ ได้แก่ 

   5.1.1 การวางแผน (Planning) 
   5.1.2 การจัดองค์กร (Organizing 
   5.1.3 การจัดบุคลากร (Staffing) 
   5.1.4 การวินิจฉัยสั่งการ (Directing) 
   5.1.5 การประสานงาน  (Coordinating) 
   5.1.6 การรายงาน (Reporting) 
   5.1.7 การงบประมาณ (Budgeting) 
  5.2 ทฤษฎี 4Ms ถือเป็นทฤษฎีพ้ืนฐานที่กล่าวถึงองค์ประกอบหรือปัจจัยหลักในการ
บริหาร 4 ประการ ได้แก่ 
   5.2.1 บุคลากร (Men) 
   5.2.2 เงิน (Money) 
   5.2.3 วัสดุ (Materials) 
   5.2.4 การจัดการ (Management) 
  5.3 ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์  เป็นแนวคิดของ เอ เอช มาสโลว์ (A. H. Maslow) 
นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน  กล่าวถึงความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ 5 ประการ ได้แก่ 

   5.3.1 ความต้องการด้านร่างกาย 
   5.3.2 ความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัย 
   5.3.3 ความต้องการด้านสังคม 
   5.3.4 ความต้องการการยอมรับจากสังคม 
   5.3.5 ความต้องการได้รับความส าเร็จ 
  5.4 ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์  (Situational Management Theory) หรือ
ทฤษฎีอุบัติการณ์ คิดค้นโดยฟิดเลอร์ (Fiedler, 1967: 1) โดยเปลี่ยนจากการมองการบริหารในเชิง
ปรัชญาไปสู่การบริหารในเชิงความเป็นจริง โดยถือว่า การเลือกทางออกที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหา 
ทางการบริหารถือว่าไม่มีวิธีใดดีที่สุด หลักการบริหารที่ดีคือ การบริหารตามสถานการณ์  ในบาง
สถานการณ์จึงต้องอาศัยการตัดสินใจที่เฉียบขาดของผู้บริหาร แต่บางครั้งก็ต้องอาศัยแรงจูงใจ หรือน า
หลายๆ ทฤษฎีเข้ามาใช้ในแต่ละสถานการณ์   โดยมุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับ
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สภาพแวดล้อมขององค์การ การบริหารจัดการในบางสถานการณ์อาจมีความแตกต่างกันไป จึงต้อง
อาศัยหลักการต่างๆ ดังนี้ 
   5.4.1 สถานการณ์จะเป็นตัวก าหนดการตัดสินใจและรูปแบบในการบริหารที่
เหมาะสม 
   5.4.2 การบริหารจะดีหรือไม่  ขึ้นอยู่กับสถานการณ์  ผู้บริหารจึงจ าเป็นต้อง
พยายามวิเคราะห์สถานการณ์ให้ดีที่สุด 
   5.4.3 เป็นการผสมผสานแนวคิดระหว่างระบบปิดกับระบบเปิด และยอมรับ
หลักการของทฤษฎีที่ว่า ทุกส่วนของระบบต้องสัมพันธ์และมีผลกระทบซึ่งกันและกัน 
   5.4.4 ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและความต้องการของบุคคลในหน่วยงานเป็นหลัก 
มากกว่าจะแสวงหาวิธีการที่ดีเลิศมาใช้ในการท างาน โดยใช้ปัจจัยด้านจิตวิทยามาประกอบการ
พิจารณา 
   5.4.5 เน้นให้ผู้บริหารรู้จักใช้การพิจารณาความแตกต่างที่มีอยู่ในหน่วยงาน ทั้ง
ในด้านบุคคล ระเบียบกฎเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการ การควบคุมงาน ความสัมพันธ์ของบุคคล 
เป้าหมายของการด าเนินงาน เป็นต้น 

  5.5 ทฤษฎี X และทฤษฎี Y เป็นแนวคิดของแมกเกรเกอ (McGregor, 1960 อ้างถึง
ใน  ธร  สุนทรายุทธ, 2554: 124-125) ศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารของสถาบัน MIT 
โดยอธิบายลักษณะของมนุษย์ไว้ 2 ลักษณะดังนี้ 
   5.5.1 ทฤษฎี X ตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับคนและงานว่า โดยธรรมชาติแล้วคนไม่
ชอบท างาน จะพยายามหลีกเลี่ยงหรือบิดพริ้วเมื่อมีโอกาส  ตามความเชื่อนี้ผู้บริหารจ าเป็นต้องใช้
รางวัลและการลงโทษ ผู้บริหารที่เชื่อทฤษฎีนี้จะเห็นว่า การที่จะให้คนในองค์การปฏิบัติงานให้
บรรลุผลตามที่ก าหนดไว้ จ าเป็นต้องใช้วิธีบังคับ ควบคุม ก ากับ ข่มขู่ หรือลงโทษด้วยวิธีต่างๆ  (มอง
คนในแง่ร้าย)  
    การน าทฤษฎี X มาใช้ในการบริหารจัดการในองค์การ มักจะใช้การจูงใจ
ด้านร่างกายและความปลอดภัย โดยมีการควบคุมการท างานอย่างใกล้ชิด 

   5.5.2 ทฤษฎี Y  หลังจากที่แมกเกรเกอได้ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์มากขึ้น จึง
ตั้งสมมุติฐานขึ้นใหม่ โดยเชื่อว่าคนมีความต้องการทางจิตใจ ต้องการท างาน มีความขยันหมั่นเพียร 
ต้องการประสบผลส าเร็จและมีความรับผิดชอบ ขณะปฏิบัติงานคนอาจเห็นว่างานเป็นสิ่งสนุกสนาน
และให้ความเพลิดเพลินด้วย ไม่ใช่ว่าคนจะรังเกียจหรือไม่ชอบงานเสมอไป (Drucker, 1973: 232-
245)  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการมอบหมายงานและควบคุมอย่างเหมาะสม ในทางตรงข้ามหากงานเป็นไปใน
ลักษณะถูกบังคับหรือลงโทษ คนก็จะไม่ชอบงานที่ท า  ดังนั้น จึงไม่ควรควบคุมด้วยการบังคับ ข่มขู่  
แต่ควรเปิดโอกาสให้คนได้ใช้ดุลยพินิจของตนเอง และควบคุมตนเองในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่หรืองานที่
ได้รับมอบหมาย เพราะโดยทั่วไป คนมีความคิดอ่านที่ดี เฉลียวฉลาด มีความคิดริเริ่มที่จะแก้ปัญหา
ขององค์การได้ดีอยู่แล้ว (มองคนในแง่ดี) การน าทฤษฎี Y มาใช้ในการบริหารจัดการในองค์การ จะใช้
ความต้องการด้านชื่อเสียง เกียรติยศ ความสมหวังในชีวิตเป็นแรงจูงใจในการท างาน และมองว่าคนมี
ความสามารถที่จะท างานได้ด้วยตนเอง 
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  5.6 ทฤษฎี Z เป็นแนวคิดของ โอชิ (Ouchi, 1981: 2) ศาสตราจารย์ชาวญี่ปุ่น โดย 
รวมเอาทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของแมกเกรเกอร์มารวมเข้าด้วยกัน  โดยเสนอว่าองค์การต้องมี
หลักเกณฑ์ในการควบคุมมนุษย์ แต่มนุษย์ก็มีความต้องการและรักอิสระ ผู้บริหารจึงมีหน้าที่ที่จะต้อง
ปรับเป้าหมายขององค์การให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบุคลากรในองค์การ โดยมีองค์  ประกอบ
ส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 
   5.6.1 การท าให้ปรัชญาที่ก าหนดไว้บรรลุผลส าเร็จ 
   5.6.2 การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
   5.6.3 การให้ความไว้วางใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
   5.6.4 การให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

   การน าทฤษฎี Z มาใช้ควรให้ความส าคัญกับเรื่องมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ ซึ่ง
ประกอบด้วย คนในองค์การต้องซี่อสัตย์ต่อกัน คนในองค์การต้องมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  และ
คนในองค์การต้องมีความใกล้ชิดเป็นกันเอง  
  5.7 ทฤษฎีการบริหารแบบมีส่วนร่วม คิดค้นโดย อาร์กีริส  (Argyris, 1957  อ้างถึงใน  
ธร  สุนทรายุทธ, 2554: 126-127) นักทฤษฎีองค์การที่เน้นโครงสร้างขององค์การ โดยให้นิยามการมี
ส่วนร่วมว่า เป็นแรงจูงใจให้ผู้ร่วมปฏิบัติงานในองค์การได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ 
และร่วมกันพัฒนาองค์การอย่างเต็มใจ การมีส่วนร่วมประกอบด้วย 
   5.7.1 การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
   5.7.2 การมีส่วนร่วมท าให้เกิดการยอมรับเป้าหมายขององค์การ 
   5.7.3 การมีส่วนร่วมท าให้เกิดความส านึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
   การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยการให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการ
ปฏิบัติงาน ทั้งด้านการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจและการประเมินผล หากผู้บริหารเปิดโอกาสให้
บุคลากรในองค์การมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ย่อมเป็นรากฐานในการสร้างจิตส านึก สร้างความพึง
พอใจในการท างานและสร้างความผูกพันต่อองค์การได้มากยิ่งขึ้น  
   แก่นเนื้อหาสาระของทฤษฎี  โดยแท้จริงแล้วมิได้มีลักษณะเป็นสัจธรรมเสมอไป 
แม้จะต้องการผ่านทดสอบแล้วทดสอบอีกจนเป็นที่น่าเชื่อถือ และเมื่อเวลาผ่านไป บางข้อความใน
ทฤษฎี อาจจะไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง สถานการณ์ หรือสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  ท าให้ต้อง
มีการปรับปรุงแก้ไขทฤษฎีนั้น ๆ ให้ถูกต้อง หรืออาจยกเลิกไปก็ได้ (Stinchcombe, 1968, 1-3) นั่น
คือความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์การจะต้องหมั่นศึกษาเรียนรู้ทฤษฎีและหลักการบริหารใหม่ๆ ทั้งยังต้อง
อาศัยศิลปะในการบูรณาการสหศาสตร์เหล่านั้น มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการ
องค์การของตนเอง เพ่ือให้การด าเนินงานต่างๆ ภายในองค์การส าเร็จตามเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
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การจัดการองค์การบริการสารสนเทศ 
 
 เป้าหมายหลักของการบริหารหรือด าเนินงานห้องสมุด สถาบันบริการสารสนเทศ หรือ
องค์การบริการสารสนเทศไม่ว่ายุคเก่าหรือยุคใหม่ มีหลักคิดเดียวกันคือ ท าให้ผู้ใช้บริการเข้าถึง
สารสนเทศได้สะดวกรวดเร็ว และได้รับสารสนเทศในเวลาและตรงตามที่ผู้ใช้ต้องการ แม้ในยุคที่
องค์การบริการสารสนเทศก้าวสู่ศตวรรษ 2000 เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นองค์ประกอบส าคัญที่
จะช่วยสนับสนุนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ความซับซ้อนในการบริหารจัดการองค์การ
บริการสารสนเทศก็ยิ่งมีเพ่ิมมากข้ึนเช่นเดียวกัน 
 
 1. ความหมายขององค์การบริการสารสนเทศ 
  องค์การบริการสารสนเทศ ประกอบด้วยค าส าคัญคือ องค์การ (0rganization) หรือ 
หมายความว่า ศูนย์รวมกลุ่มบุคคลหรือกิจกรรมที่ประกอบขึ้นเป็นหน่วยงานเดียวกัน เพ่ือด าเนิน
กิจการตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหรือตราสารจัดตั้ง ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานของรัฐ 
หน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานระหว่างประเทศ  ส่วนองค์กร หมายถึงบุคคล นิติบุคคล สถาบันซึ่ง
เป็นส่วนประกอบของหน่วยงานใหญ่ที่ท าหน้าที่สัมพันธ์กัน ในบางกรณี องค์กรหมายรวมถึงองค์การ
ด้วย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546: 1321)  สารสนเทศ (Information) หมายความว่า การแสดงหรือ
ชี้แจงข่าวสารข้อมูลต่างๆ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546: 1182) 
  องค์การบริการสารสนเทศ (Information Service Organization) จึงมีความหมาย
ครอบคลุมกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพ่ือท าหน้าที่ให้บริการสารสนเทศตามความ
ต้องของผู้ใช้ ซึ่งอาจเป็นแหล่งที่มา แหล่งผลิต แหล่งเผยแพร่และให้บริการสารสนเทศ  เช่น ห้องสมุด 
สถาบันบริการสารสนเทศ  ศูนย์สารสนเทศ ศูนย์ข้อมูล แหล่งสารสนเทศ หรือชื่อเฉพาะอ่ืนๆ 
 
 2. ประเภทขององค์การบริการสารสนเทศ 
  องค์การบริการสารสนเทศโดยทั่วไปมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งที่สังกัดหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์การบริการสารสนเทศเชิงพาณิชย์ องค์การบริการสารสนเทศทั่วไป เป็นต้น สามารถ
จ าแนกตามลักษณะขององค์การ ตามขอบเขตหน้าที่  และวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน 
(Penland, 2003: 1535) ดังนี้ 
  2.1 ห้องสมุดหรือหอสมุด (Library) ได้แก่ สถานที่เก็บรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ 
ทั้งวัสดุตีสิ่งพิมพ์และวัสดุไม่ตีพิมพ์  ครอบคลุมบริการพื้นฐานต่างๆ โดยจ าแนกตามวัตถุประสงค์ และ
จดุมุ่งหมายในการจัดตั้ง แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 
   2.1.1 ห้องสมุดโรงเรียน (School Library) จัดตั้งขึ้นในโรงเรียนประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน  สนับสนุนการ
สอนของครูอาจารย์ โดยเน้นสื่อเพ่ือใช้ประกอบการศึกษาตามหลักสูตรและพัฒนาการอ่านเป็นหลัก 
   2.1.2 ห้ องสมุดสถาบัน อุดมศึ กษา (Academic Library) เน้ น ให้ บ ริการ
สารสนเทศครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันเปิดท าการสอน   มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์   มีชื่อเรียกแตกต่างกันไป เช่น หอสมุด 
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ส านักหอสมุด ส านักบรรณสาร ศูนย์บรรณสาร ศูนย์วิทยบริการ ส านักวิทยบริการ ศูนย์สื่อการศึกษา 
ศูนย์การเรียนรู้ เป็นต้น 
   2.1.3 ห้องสมุดเฉพาะ (Special Library) เน้นให้บริการสารสนเทศเฉพาะ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต้นสังกัด โดยเฉพาะในสมาคม หน่วยงานทางวิชาการ หรือสถาบัน
ทางวิชาการเฉพาะด้าน เช่น ห้องสมุดธนาคาร ห้องสมุดโรงพยาบาล ห้องสมุดสมาคมวิชาชีพ 
ห้องสมุดศูนย์หม่อนไหม  เป็นต้น 

   2.1.4 ห้องสมุดประชาชน (Public Library) ห้องสมุดที่รัฐจัดตั้งขึ้นเพ่ือให้เป็น
แหล่งสารสนเทศของชุมชน ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป โดยไม่จ ากัด เพศ วัย อายุ และการศึกษา 
เน้นให้บริการทรัพยากรสารสนเทศและกิจกรรมที่หลากหลาย สอดคล้องกับวิถีชีวิตและมุ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ เช่น ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดประจ าหมู่บ้าน ห้องสมุดประจ า
ต าบล ห้องสมุดประจ าอ าเภอ และห้องสมดุประชาชนประจ าจังหวัด 
   2.1.5 หอสมุดแห่งชาติ (National Library) เป็นแหล่งรวบรวมและบ ารุงรักษา
ทรัพยากรสารสนเทศของชาติ ครอบคลุมทุกศาสตร์สาขาวิชาและทุกรูปแบบ เพ่ือใช้เป็นแหล่งศึกษา
ค้นคว้าและวิจัยแก่ประชาชน เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษาตามอัธยาศัย ท าหน้าที่
เป็นศูนย์ประสานงานระบบสารนิเทศทางวิชาการแห่งชาติ  ศูนย์ข้อมูลวารสารระหว่างชาติ ศูนย์
ก าหนดเลขมาตรฐานสากลประจ าหนังสือ เลขมาตรฐานสากลประจ าวารสาร ศูนย์แลกเปลี่ยนและยืม
สิ่งพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ ศูนย์รวบรวมสิ่งพิมพ์ขององค์กรสหประชาชาติ ศูนย์ก าหนด
รายละเอียดทางบรรณานุกรมของหนังสือ และจัดท าบรรณานุกรมแห่งชาติ เป็นต้น 
   ส านักหอสมุดแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ท่าวาสุกรี ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ สังกัด
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม มีหน้าที่เก็บรวบรวมและสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาของชาติและมี
การขยายสาขาเพ่ือให้บริการในส่วนภูมิภาคต่างๆ รวมเป็น 17 แห่ง (ส านักหอสมุดแห่งชาติ, 2548: 7-
11) ตัวอย่างเช่น หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษกสงขลา หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกกาญจนบุรี 
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่ หอสมุดแห่งชาติชลบุรี หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ นครพนม หอสมุดแห่งชาติอินทร์บุรี สิงห์บุรี หอสมุด
แห่งชาติล าพูน เป็นต้น  
  2.2 ศูนย์สารสนเทศหรือศูนย์เอกสาร  (Information Center/ Documentation 
Center) เป็นหน่วยงานให้บริการสารสนเทศเฉพาะด้าน แก่ผู้ใช้เฉพาะกลุ่มสาขาวิชาหรือสาขาวิชาชีพ 
เช่น นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิชาการ มีลักษณะคล้ายห้องสมุดเฉพาะให้ข้อมูลที่จัดท าขึ้นโดยศูนย์
สารสนเทศหรือศูนย์เอกสารนั้น เช่น สถิติ ตัวเลข รายงานการวิจัย สาระสังเขปและดรรชนี วารสาร
เฉพาะวิชา เช่น ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย (ศบอ.) ศูนย์บริการสารสนเทศทาง
เทคโนโลยี (Technical Information Access Center : TIAC) ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่ง
ประเทศไทย เป็นต้น 
  2.3 ศูนย์ข้อมูล (Data Center) ศูนย์ข้อมูลท าหน้าที่รับผิดชอบการผลิตหรือรวบรวม
ข้อมูล ตัวเลข จัดระบบและเผยแพร่สู่ผู้ใช้ที่อยู่ในเป้าหมาย มักเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน เช่น ศูนย์
ข้อมูลธนาคารกรุงเทพ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ข้อมูล
พลังงานแห่งประเทศไทย สังกัดส านักงานพลังงานแห่งชาติ เป็นต้น 
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  2.4 หน่วยงานทะเบียนสถิติ (Statistical Office) เป็นศูนย์กลางรวบรวมหลักฐานการ
จดทะเบียนหรือลงทะเบียนและรวบรวมสถิติที่เกี่ยวข้อง เป็นหน่วยงานที่สังกัดอยู่ในกระทรวง ทบวง 
กรม เพ่ือรวบรวมสถิติเฉพาะภายในหน่วยงาน เช่น ส านักงานสถิติแห่งชาติ กองการทะเบียนของ
กรมการปกครอง ศูนย์สถิติการพาณิชย์ของกระทรวงพาณิชย์ หน่วยเวชระเบียนของโรงพยาบาล  
เป็นต้น 
  2.5 ศูนย์วิเคราะห์สารสนเทศ (Information Analysis Center) ให้บริการสารสนเทศ
เฉพาะสาขาวิชา โดยน ามาคัดเลือก วิเคราะห์ สรุปและจัดเก็บในลักษณะของแฟ้มข้อมูล (sheet) และ
ปริทัศน์ (review) เพ่ือใช้ในการตอบค าถาม จัดส่งให้บริการข่าวสารทันสมัย ผู้ปฏิบัติงานนี้จึงต้องมี
ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เช่น นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์นักวิชาการ ตัวอย่างของศูนย์วิเคราะห์
สารสนเทศ เช่น สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นต้น 
  2.6 ศูนย์ประมวลและแจกจ่ายสารสนเทศ ( Information Clearing House) ท า
หน้าที่ช่วยเหลือในการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ แนะน าแหล่งสารสนเทศที่เหมาะสม หรือรวบรวม
ทรัพยากรสารสนเทศแล้วแจกจ่ายไปยังผู้ที่ต้องการ โดยการจัดท าสหบรรณานุกรมสาระสังเขปและ
ดรรชนี และรายชื่อเอกสาร ศูนย์ท าหน้าที่ประสานการแจกจ่าย เช่น ศูนย์ประสานงานเครือข่ายระบบ
สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค มีส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเป็นหน่วยประสานงาน และมีประเทศสมาชิกที่ท าหน้าที่เป็นศูนย์ประมวล
และแจกจ่ายสารสนเทศในลักษณะเครือข่าย 12 ประเทศเป็นต้น 
  2.7 ศูนย์แนะแหล่งสารสนเทศ (Referral Centers) ท าหน้าที่รวบรวมแหล่ง ข้อมูล
และสารสนเทศ โดยจัดท าเป็นคู่มือ รายการบรรณานุกรมและดรรชนี เพ่ือแนะน าแหล่งข้อมูล
สารสนเทศที่เหมาะสมตามที่ผู้ใช้ต้องการ เช่น ศูนย์แนะแหล่งสารสนเทศสิ่งแวดล้อมนานา ชาติ ศูนย์
แนะแหล่งสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นต้น 
  2.8 หอจดหมายเหตุ (Archive) หอจดหมายเหตุท าหน้าที่รวบรวมและอนุรักษ์
เอกสารราชการ เอกสารทางประวัติศาสตร์ของหน่วยงาน ได้แก่ ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ บันทึก
หนังสือโต้ตอบ รายงาน แผนที่ภาพถ่าย แบบแปลน เพ่ือเป็นหลักฐานและใช้ค้นคว้าอ้างอิงทาง
วิชาการและการปฏิบัติงาน เช่น หอจดหมายเหตุแห่งชาติ หอจดหมายเหตุส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 
หอจดหมายเหตุของสถาบันทางศาสนา หอจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
  2.9 สถาบันบริการสารสนเทศเชิงพาณิชย์  (Commercial Information Service 
Center) ให้บริการสารสนเทศโดยคิดค่าบริการ มีรูปแบบการบริการต่างๆ ดังนี้ 
   2.9.1 ศูนย์บริการสารสนเทศทันสมัย  (Current  Awareness  Services)  
ให้บริการเลือกสรรสารสนเทศเฉพาะบุคคล (Selective Dissemination of Information Service : 
SDI) โดยจัดส่งรายการทางบรรณานุกรม ดรรชนีและสาระสังเขปให้สมาชิกหรือผู้ใช้บริการ ส่วนการ
เข้าถึงตัวเอกสารต้องอาศัยห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ 
   2.9.2 ส านักงานติดต่อและให้ค าปรึกษาทางสารสนเทศ (Extension Services 
and Advisory) ให้ค าปรึกษาด้านการใช้สารสนเทศในสาขาเกษตร อุตสาหกรรมและกิจการบริการ
สาธารณะอ่ืนๆ หรือแนะน าแหล่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการด าเนินกิจการ 
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   2.9.3 ศูนย์บริการสาระสังเขปและดรรชนี  (Abstract and Index Services 
ให้บริการฐานข้อมูลสาระสังเขปและดรรชนีวารสารทางวิชาการและสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ  ผู้ใช้บริการบอกรับ
เป็นสมาชิก สามารถสืบค้นในระบบออฟไลน์ (offline system) ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภท
วัสดุย่อส่วน ซีดีรอม และระบบออนไลน์ (online system) ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น 
สาระสังเขปและดรรชนี  Biological  Abstracts  และ  Bioresearch  Index  ของบริษัท  BIOSIS  
สาระสังเขปวิทยานิพนธ์ (Dissertation Abstracts International) ของบริษัท University Microfilm 
เป็นต้น 
  2.10 เครือข่ายบริการสารสนเทศ (Information Services Network) การรวมตัวกัน
ขององค์การบริการสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  เช่น เครือข่ายยูนิเน็ต  
(UniNet) มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน โดยด าเนิน
โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย จ านวน 24 แห่ง มีชื่อย่อว่า 
“ThaiLIS” (Thai Library Integrated System) ให้บริการในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งแบบ
บรรณานุกรม และเอกสารฉบับเต็ม (full text) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น (reference 
database) ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิ กส์ (e-Book) และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม 
(dissertation fulltext) 
 

 
 
             ภาพที่  1.1  หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร 
 

3. วัตถุประสงค์ขององค์การบริการสารสนเทศ 
 

  องค์การบริการสารสนเทศ มีบทบาทส าคัญต่อการเรียนรู้ของผู้คนในสังคม  หน้าที่ของ
องค์การบริการสารสนเทศแต่ละประเภทแต่ละแห่งมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่แตกต่างกันไป   
การด าเนินงานเพื่อบริหารจัดการองค์การบริการสารสนเทศ โดยผู้บริหารและบุคลากรภายในองค์การ 
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จึงต้องค านึงถึงวัตถุประสงค์หลักของหน่วยงาน โดยทั่วไปวัตถุประสงค์ขององค์การบริการสารสนเทศ
มีความสอดคล้องกัน 5 ประการ (ปิยะนุช  สุจิต, 2551: 1-2) ดังนี้ 
  3.1 เพ่ือการศึกษา (Education)  
  3.2 เพ่ือการวิจัย (Research) 
  3.3 เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสาร (Information) 
  3.4 เพ่ือความบันเทิง (Recreation) 
  3.5 เพ่ือสร้างสรรค์แรงบันดาลใจ (Inspiration) 
  ในยุคที่สังคมเปลี่ยนไปสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ องค์การบริการสารสนเทศท่ีดี ยังต้อง
บทบาทหน้าที่เพ่ิมมากขึ้นกว่าการเป็นผู้รวบรวมและจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือให้บริการแต่
เพียงฝ่ายเดียว โลกของสังคมความแห่งความรู้ (Knowledge-based Society) องค์การบริการ
สารสนเทศจึงท าหน้าที่เป็นฐานแห่งการสร้างความรู้ 4 ประการ (วรากรณ์ สามโกเศศ, 2551: 35-36) 
ดังนี้ 
  1. การสร้างความรู้หรือองค์ความรู้ (Creation) องค์การบริการสารสนเทศเป็นแหล่ง
สร้างความรู้หรือองค์ความรู้ โดยเฉพาะในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา สถาบันที่ผลิตงานวิจัย 
  2. ความรู้ การศึกษา (Education) องค์การบริการสารสนเทศเป็นสถานที่ถ่ายทอด
ความรู้จากครู อาจารย์ที่ท าหน้าที่สอนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย 
  3. การจัดการความรู้ (Management) องค์การบริการสารสนเทศท าหน้าที่ เป็น
สื่อกลางในการถ่ายทอดหรือถ่ายโอนความรู้ (Knowledge transfer) ไปสู่ผู้ใช้โดยผ่านบริการต่างๆ 
รวมทั้งสนับสนุนสื่อในการถ่ายทอดความรู้ เช่น สื่อโสตทัศนวัสดุต่างๆ 
  4. การน าความรู้มาใช้ (Usage) องค์การบริการสารสนเทศน าความรู้มาใช้เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรในองค์การและหน่วยงาน 
  หน้าที่ที่ส าคัญขององค์การบริการสารสนเทศ คือ การจัดการความรู้ที่ มีอยู่ในสื่อ
สารสนเทศทุกรูปแบบ องค์การบริการสารสนเทศที่ดี นอกจากจะเป็นแหล่งให้บริการความรู้แล้ว    
ในปัจจุบันต้องเป็นนักจัดการความรู้ เป็นผู้สร้างความรู้ น าความรู้ไปใช้ และเป็นผู้น าในการส่งเสริม
สังคมให้กลายเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
 4. หลักการจัดการองค์การบริการสารสนเทศ 

  ทักษะการจัดการของผู้บริหารองค์การบริหารสารสนเทศ เป็นความสามารถส่วนบุคคล 
ทีน่อกจากต้องศึกษาทฤษฎีหลักการการบริหารแล้ว ยังต้องมีความสามารถที่จะน าองค์ความรู้มาปรับ
ใช้เพ่ือจัดการกับปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การได้อย่างเหมาะสม เพ่ือด าเนินงานตาม
ภารกิจขององค์การให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) 
  4.1 หลักการจัดการ 
   เฟโย (Fayol, 1841-1925 อ้างถึงใน ฐาปนา  ฉิ่นไพศาล, 2559: 2-7 – 2-9) 
บิดาแห่งการจัดการสมัยใหม่ ได้ให้หลักท่ัวไปของการจัดการไว้ 14 ข้อ  ดังนี้  
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   4.1.1 การมี เอกภาพในการบั งคับบัญ ชา (Unity of Command) การมี
ผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวจะป้องกันความขัดแย้งหรือความสับสนในองค์การ 
   4.1.2 การแบ่งงานกันท า (Division of Work) งานด้านการจัดการและงาน
เทคนิค ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ จึงต้องมีการแบ่งงานกันท าเพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการ
ใช้แรงงาน 
   4.1.3 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) 
ต้องมีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
   4.1.4 ความมีระเบียบวินัย (Discipline) การยอมรับกติกาและวิธีปฏิบัติต่างๆ
ขององค์การ เพ่ือควบคุมความประพฤติของบุคลากร 
   4.1.5 เอกภาพและทิศทาง (Unity of Direction) ต้องก าหนดทิศทางการ
ท างานเพ่ือให้มีเป้าหมายรวมกัน และท างานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
   4.1.6 ผลประโยชน์ส่วนตัวมีความส าคัญน้อยกว่าผลประโยชน์ขององค์การ 
(Subordination of Individual to the General Interest) ต้องยึดถือผลประโยชน์ขององค์การ
ส าคัญกว่าผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
   4.1.7 ค่าตอบแทนและวิธีจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration  Method) 
ผู้ปฏิบัติงานควรได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และสร้างความพึงพอใจทั้งฝายนายจ้างและลูกจ้าง 
   4.1.8 หลักการรวมอ านาจ (Centralization) ผู้บริหารต้องเลือกระหว่างการ
บริหารแบบรวมอ านาจหรือกระจายอ านาจให้เหมาะสมตามสถานการณ์ 
   4.1.9 หลักสายการบังคับบัญชา (Scalar Chain) การก าหนดสายการบังคับ
บัญชาที่ชัดเจน ท าให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ช่วยก าหนดเส้นทางการใช้อ านาจและ
ช่องทางในการสื่อสาร 
   4.1.10 ค าสั่ง (Order) ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับค าสั่งที่ชัดเจนเพื่อป้องกันการสับสน 
   4.1.11 หลักความเสมอภาค (Equity) ต้องบริหารงานด้วยความยุติธรรม เสมอ
ภาคเท่าเทียมกัน เพ่ือให้ทุกคนยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบวินัยด้วยความเต็มใจ 
   4.1.12 ความมั่นคงในงาน (Stability of Tenure) ผู้ปฏิบัติงานต้องรู้สึกมั่นคงใน
อาชีพ มีช่องทางก้าวหน้าในการท างาน 
   4.1.13 ความคิดริเริ่ม (Initative) ต้องกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมี
ความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน เพ่ือให้งานประสบผลส าเร็จ 
   4.1.14 ความสามัคคี (Esprit de Corps) การสร้างทีมงานในการท างานร่วมกัน
ด้วยความสมัครสมานสามัคคีย่อมท าให้งานประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
  4.2 องค์ประกอบของการจัดการองค์การบริการสารสนเทศ 

   การจัดการองค์การบริการสารสนเทศให้ประสบผลส าเร็จ ประกอบด้วยองค์กอบ
หรือภารกิจ 3 ด้าน ที่ต้องด าเนินการ คือ การจัดการด้านการบริหาร การจัดการด้านเทคนิค และการ
จัดการด้านบริการ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
   4.2.1 การจัดการด้านบริหาร (Administration) หมายถึง กระบวนการที่เก่ียว 
กับการวางนโยบาย การวางแผนเพ่ือน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยผสมผสานปัจจัยในการบริหาร 
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ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ ทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์ วิธีการ ข้อมูลข่าวสาร เวลา การตลาด เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับด าเนินการตามแนวนโยบายขององค์การให้ส าเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
   4.2.2 การจัดการด้านเทคนิค (Technical) หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวกับการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ เข้ามาในองค์การ ด้วยการซื้อ การแลกเปลี่ยน 
การขอรับบริจาค และการจัดท าขึ้นเอง แล้วน าทรัพยากรสารสนเทศเหล่านั้นมาผ่านขั้นตอน การ
จัดเตรียม จัดระบบ จัดเก็บเพ่ือการเข้าถึง ให้บริการและเผยแพร่แก่ผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง
เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในองค์การ งานเทคนิคในองค์การบริการ
สารสนเทศ เป็นงานเบื้องหลัง ที่ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่อาจไม่ทราบว่ามีขั้นตอนค่อนข้างมาก ตั้งแต่   
การคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ที่ส่วนมากเรียกว่า งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ   
งานลงทะเบียนและประทับตราทรัพยากรสารสนเทศ งานวิเคราะห์ระบบและจัดหมวดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศ งานท ารายการเพ่ือการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ งานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ  
เพ่ือความพร้อมและยืดอายุในการใช้งาน เช่น งานเข้าปกหนังสือใหม่ งานซ่อมหนังสือ งานเขียนสัน  
ผนึกบัตร เป็นต้น 
   4.2.3 การจัดการด้านบริการ (Services) หมายถึง  กระบวนการในการปฏิบัติ 
งานเพ่ือให้บริการสารสนเทศ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายในการเข้าใช้บริการ ตั้งแต่การ
เตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ การสร้างบรรยากาศเพ่ือเชิญชวนให้เข้าใช้ การจัด
อาคารสถานที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม การประดับตกแต่งท้ังภายในภายนอกเพ่ือจูงใจ
และสร้างสุนทรียภาพ การจัดวางครุภัณฑ์ ที่พักสายตา การจัดชั้นหนังสือให้สะอาดเป็นระบบ อ านวย
ความสะดวกให้เข้าใช้และสืบค้นได้อย่างสะดวกรวดเร็ว การจัดบริการรูปแบบต่างๆ เพ่ือเอ้ือประโยชน์
และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้สารสนเทศ ตลอดจนการให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้ 
 
 

สรุป 
 
 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของการจัดการองค์การบริการสารสนเทศ ทั้ง 3 ด้าน จะเห็นว่า
มีภาระงานต่างๆ ครอบคลุมกระบวนการการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกส่วนในองค์การ ผู้บริหารจึง
จ าเป็นต้องอาศัยหลักการในการบริหารมาจัดการทั้งเรื่องการวางแผน การจัดองค์การ การจัดการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบังคับบัญชา การประสานงาน การควบคุม การติดตามและ
ประเมินผล รวมทั้งต้องมีทักษะหลายด้าน ทั้งด้านความคิด ด้านเทคนิค ด้านบุคลากร จึงจะสามารถ
บริหารจัดการองค์การให้ประสบผลตามที่ต้องการ ทั้งนี้ต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ของ
ผู้บริหารแต่ละคน ตลอดจนความร่วมมือของผู้ปฏิบัติงานในองค์การทุกคน  
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ค าถามท้ายบท 
 
 
1. จงอธิบายความสัมพันธ์ของค าว่า การบริหาร กับค าว่า การจัดการ มาพอสังเขป 
2. การบริหารแบ่งออกเป็นก่ีระดับ ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
3. จงระบุสมรรถภาพของผู้บริการที่พึงประสงค์มาอย่างน้อย 10 ข้อ 
4. ผู้บริหารแบ่งออกเป็นกี่ระดับ อะไรบ้าง จงอธิบายแต่ละระดับพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
5. ทฤษฎี 4Ms ประกอบด้วยปัจจัยส าคัญอะไรบ้าง จงอธิบายความส าคัญของแต่ละปัจจัย 
6. หลักการของทฤษฎีการบริหารแบบมีส่วนร่วม จะส่งผลดีต่อการพัฒนาองค์การบริการสารสนเทศ 
 อย่างไร 
7. องค์การบริการสารสนเทศหมายถึงอะไร แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง 
8. หอสมดุแห่งชาติของไทย ตั้งอยู่ที่ใด มีบทบาทหน้าที่อย่างไร 
9. จงอธิบายหน้าที่ของหอจดหมาย พร้อมทั้งอธิบายถึงความส าคัญที่มีต่อองค์การ 
10. ห้องสมุดแบ่งออกเป็นกี่ประเภท จงยกตัวอย่างห้องสมุดที่ท่านรู้จักมาประเภทละ 3 แห่ง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี  2 
 

งานนโยบายและการวางแผน 
 
 

เวลาเรียน   5  คาบ 
 
 

เนื้อหา 
 1. ความหมายของงานนโยบายและการวางแผน 

 2. ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของการวางแผน 

 3. กระบวนการในการวางแผน 

 4. ประเภทของการวางแผน 

 5. การก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

 6. กลยุทธ์การวางแผน 

 7. สิ่งที่ควรวางแผนส าหรับองค์การบริการสารสนเทศ 

 8. ลักษณะการวางแผนที่ดี 
 9. ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย แผน แผนงาน และโครงการ 

 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 
 เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทนี้แล้วสามารถ 
 1. อธิบายความหมาย ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของการวางแผนได้อย่างถูกต้อง 
 2. เมื่อก าหนดโจทย์ให้สามารถเลือกประเภท ระบกุระบวนการ และเขียนกลยุทธ์การ
วางแผนได้ 
 3. ยกตัวอย่างประเภทของการวางแผนได้อย่างครบถ้วนทั้ง 3 ประเภท 

 4. มีทักษะในการเขียนนโยบาย แผน แผนงาน และโครงการพัฒนาองค์การบริการ
สารสนเทศตามท่ีก าหนดให้ได้ 
 6. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการกระบวนการวางแผนที่ดี โดยน าไปใช้ในการ
วางแผนในชีวิตประจ าวัน 
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วิธีสอนและกิจกรรม 
 
 1. บรรยาย ประกอบเอกสารค าสอน และ Power point เนื้อหาบทท่ี 2 

 2. ยกตัวอย่างในการก าหนดนโยบาย แผน แผนงาน และโครงการองค์การบริการ
สารสนเทศ และมอบหมายให้ผู้ศึกษาท าใบงาน ฝึกเขียนนโยบาย แผน แผนงาน และโครงการ 

 3. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มและมอบโจทย์ให้เลือกประเภทองค์การบริการสารสนเทศ และ
เขียนกระบวนการ และกลยุทธ์การวางแผน แล้วให้น าเสนอและอภิปรายรายกลุ่ม 
 4. ให้ประเด็น โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน เพ่ือให้ไปศึกษาหนังสือ อินเทอร์เน็ต 
เพ่ือน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
 5. ซักถามและให้ตอบค าถามและยกตัวอย่างประเภทของการวางแผน 

 6. ทดสอบประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบ 
 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 
 1. เอกสารค าสอนวิชา การจัดการองค์การบริการสารสนเทศ บทที่ 2 
 2. แผ่นดิสเก็ต Power point  บทที่ 2 
 3. แผนยุทธศาสตร์การบริหารองค์การบริการสารสนเทศ 
 4. ตัวอย่าง แผน แผนงาน โครงการองค์การบริการสารสนเทศ 

             5.   ใบงาน  การเขียนแผนและโครงการห้องสมุดโรงเรียน  กระบวนการและกลยุทธ์การ
วางแผน 

             6.   แบบทดสอบ 
 
 

การวัดผลและประเมินผล 
 
 1. สังเกตความสนใจและการร่วมกิจกรรม 
 2. ประเมินผลงานที่มอบหมาย การรายงาน 

 3. ประเมินผลจากการถามตอบ การอภิปราย 
 4. ตรวจแบบทดสอบ 
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บทท่ี  2 
 

งานนโยบายและการวางแผน 
 
 
 การบริหารจัดการองค์การบริการสารสนเทศ ประกอบด้วยงานหลายประเภท ได้แก่ งาน
นโยบายและการวางแผน งานบุคลากร งานธุรการ งานธุรการและงานสารบรรณ  งานการเงิน
งบประมาณ งานสื่อสารองค์กร รายงานและการประชาสัมพันธ์ งานพัสดุ ครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ 
งานนวัตกรรมและเทคโนโลยี  งานประเมินผล มาตรฐานและการประกันคุณภาพ 
 งานนโยบายและการวางแผน เป็นงานแรกที่ผู้บริหารองค์การบริการสารสนเทศจะต้อง
ด าเนินก่อนงานอ่ืนๆ ทั้งนี้เพราะเป็นงานที่ต้องด าเนินการไว้ล่วงหน้า เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
ก าหนดเป้าหมายและทิศทางในการปฏิบัติงานขององค์การ นโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้จะเป็น
ทิศทางในการปฏิบัติงานในอนาคตขององค์การ การก าหนดนโยบายและการวางแผนจึงอาจเรียกว่า
เป็นหัวใจส าคัญของผู้บริหารองค์การ 

 ในบทนี้จะกล่าวถึงงานนโยบายและการวางแผน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
 

งานนโยบายและการวางแผน 
 
 นโยบายและแผนงานขององค์การบริการสารสนเทศ คือเข็มทิศจะช่วยน าพาให้ก้าวไปใน
ทิศทางที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่องค์การก าหนดไว้ การวางแผนเป็นกระบวนการที่มี
ความส าคัญมากที่สุดของกระบวนการบริหาร เพราะการพิจารณาเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
องค์การบริการสารสนเทศ แล้วคิดหาวิธีการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จ าเป็นต้องมีการคิดไว้
ก่อนลงมือท า และต้องอาศัยความคิดที่รอบคอบ การปฏิบัติงานต่างๆ จะประสบผลส าเร็จมากหรือ
น้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการวางแผนให้สอดคล้องกับนโยบาย ช่วยให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพในทิศทางที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังช่วยท าให้เกิดการประสานงานที่ดีระหว่างบุคลากร 
หน่วยงานในองค์กร ให้รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจน ช่วยขจัดปัญหาในความขัดแย้งใน
องค์การ ลดค่าใช้จ่ายทั้งแรงงานและงบประมาณ งานนโยบายและการวางแผนจึงถือเป็นหัวใจส าคัญ
ขององค์การบริการสารสนเทศที่ผู้บริหารทุกระดับจะต้องให้ความส าคัญ แผนที่ดีจะช่วยให้งานทุก
อย่างด าเนินไปอย่างราบรื่น และประสบผลส าเร็จตามนโยบายขององค์การ 
 
 1. ความหมายของนโยบายและการวางแผน 
  1.1 นโยบาย หมายถึง หลักการที่ถูกก าหนดขึ้นเป็นแนวทางกว้างๆ เพ่ือให้บุคลากร
ในองค์การหรือหน่วยงานใดๆ ใช้ในการตัดสินใจและท างานให้ไปในทิศทางเดียวกัน เป็นเครื่องมือชี้น า
การกระท า ที่จะส่งผลให้งานส าเร็จ เป็นเครื่องก าหนดเป้าหมายและทิศทางในการปฏิบัติงาน 
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ผู้บริหารองค์การบริการสารสนเทศจึงต้องก าหนดนโยบายขององค์การ และวางแผนให้สอดรับกับ
นโยบายที่ได้วางไว้ (บ าเพ็ญ  โรจน์ปรีชา, 2545: 51) นโยบายของแต่ละองค์การมักสอดคล้องกับ
นโยบายของหน่วยงานที่อยู่เหนือขึ้นไป เช่น นโยบายระดับกรม นโยบายระดับกระทรวง นโยบาย
ระดับชาติ  เป็นต้น 

  1.2 การวางแผน คือ การก าหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่จะท าไว้ล่วงหน้า โดย
ก าหนดวิธีและแนวปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุถึงความส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย รวมถึงการสร้างแผนในระดับ
ต่างๆ เพ่ือรวบรวมและประสานกิจกรรมต่างๆ เข้าด้วยกัน (Robbins, 1990: 12) เป็นการตัดสินใจไว้
ว่าจะท าอะไร ท าท าไม ท าเมื่อใด และใครเป็นคนท า สาคร  สุขศรีวงศ์ (2554: 99) ได้ให้ความหมาย
ของการวางแผนไว้ว่า หมายถึง การก าหนดพันธกิจ เป้าหมายและแผนงาน เพ่ือให้องค์การปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามท่ีประสงค์  การวางแผนจึงเป็นกระบวนการที่ต้องตัดสินใจ
ล่วงหน้าเกี่ยวกับการก าหนดวัตถุประสงค์ และวิธีด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุ ประสงค์ที่ตั้งไว้ และถือ
เป็นหน้าที่ล าดับแรกๆ ของผู้บริหาร (Ghilyer, 2012: 50; Rue & Byars, 2007: 137)  
 
 2. ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของการวางแผน 
  การวางแผนเป็นกระบวนการที่อาศัยทักษะความคิดและสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับ
นโยบายขององค์การ เป็นกระบวนการทางการบริหารขั้นแรก ที่องค์การจะเริ่มต้นท า มีความส าคัญ
และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การดังนี้ 
  2.1 ความส าคัญของการวางแผน 
   องค์การทุกประเภทจะต้องมีการวางแผนเพ่ือช่วยให้การท างานเป็นไปอย่างมี
ระบบ  แผนหรือแผนงานที่ผ่านการคิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบ  จึงมีความส าคัญต่อองค์การ  (วันชัย  
มีชาติ, 2557: 149) ดังนี้ 
   2.1.1 แผนเป็นเครื่องมือและแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรในองค์การ แผน
เป็นสิ่งบอกให้ทราบว่าภารกิจใดจะต้องด าเนินการ ให้ทางเลือกและแนวทางในการด าเนินการ 
น ามาใช้จัดสรรทรัพยากให้พร้อมส าหรับการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย 
   2.1.2 แผนเป็นแนวทางในการจัดระบบ ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามผลการ
ด าเนินงานขององค์การ การวางแผนและการควบคุมจึงเป็นขั้นตอนคู่ขนานในการบริหารงานของ
องค์การ 
   2.1.3 การวางแผนเป็นเครื่องกระตุ้นและจูงใจผู้ปฏิบัติงานในองค์การ เพราะ
การวางแผนจะบ่งบอกทิศทางในอนาคตขององค์การ ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ กระตุ้นความพยายาม ความทุ่มเทที่จะท างานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว 
  2.2 วัตถุประสงค์ของการวางแผน 
   การวางแผนมีวัตถุประสงค์ส าคัญ 4 ประการ (ฐาปนา  ฉิ่นไพศาล, 2559: 4-2) 
ได้แก่ 
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   2.2.1 เป็นการก าหนดทิศทางให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ท าให้มีเป้าหมาย
และทิศทางในการปฏิบัติงาน รู้หน้าที่ความรับผิดชอบ และไม่เกิดการก้าวก่ายกันในการท างาน ทั้งยัง
ท าเกิดการท างานที่สอดประสานกันท างานเพ่ือก้าวสู่ความส าเร็จร่วมกัน 
   2.2.2 เพ่ือลดความไม่แน่นอนจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากผู้บริหาร 
การวางแผนจะแนวทางท่ีองค์การยึดมั่นร่วมกัน 
   2.2.3 ช่วยลดการท างานที่ซ้ าซ้อน ลดกิจกรรมที่จะเกิดความสูญเปล่า 
   2.2.4 เป็นการก าหนดเป้าหมายหรือมาตรฐานที่ใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงาน  
การควบคุมเป็นการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับเป้าหมายว่ามีความแตกต่างกันเพียงใด 
 
 3. กระบวนการในการวางแผน 
  การวางแผนเป็นเรื่องของอนาคตซึ่งไม่อาจคาดเดาได้ การด าเนินงานขององค์การที่ไม่
สามารถปรับเปลี่ยน หรือยืดหยุ่นแผนไปตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป อาจท าให้เกิดปัญหาในการ
ด าเนินงาน ดังนั้น ในกระบวนการวางแผนจึงต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารที่สมบูรณ์ เพ่ือให้สามารถ
คาดการณ์อนาคต และลดข้อจ ากัดในด้านต่างๆ เพ่ือการวางแผนที่สอดรับกับสภาพการณ์ที่น่าจะเป็น
และก่อให้เกิดผลส าเร็จในการท างานมากที่สุดขั้นตอนในการวางแผนสรุปเป็นล าดับดังตารางที ่2.1 
 
ตารางท่ี  2.1  ขั้นตอนในการวางแผน 

 

 
ที่มา : (ปรับปรุงจาก บ าเพ็ญ  โรจน์ปรีชา, 2545: 65 

ขั้นที่ กระบวนการ 
1 ก าหนดวัตถุประสงค์ 

ก าหนดเป้าหมายในอนาคตท้ังระยะสั้น ระยะยาว 

2 วิเคราะห์และประเมินสภาพวะแวดล้อม 
วิเคราะห์สถานะองค์การ สภาวะแวดล้อมภายในภายนอก และทรัพยากรที่มี 

3 ระบุทางเลือก 
หาทางที่เป็นไปได้ที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย 

4 ประเมินทางเลือก 
พิจารณาข้อดีและข้อเสียของแต่ละทางเลือก 

5 เลือกทางที่ดีท่ีสุด 
เลือกทางเลือกท่ีดีที่สุดและมีข้อเสียน้อยที่สุด 

6 น าแผนไปปฏิบัติ 

ระบุบุคคล ทรัพยากร วิธีการประเมินแผนและการรายงาน 
7 การควบคุมและประเมินผล 

ทบทวน วิเคราะห์ เตรียมปรับปรุงแผน  
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  3.1 การก าหนดวัตถุประสงค์ ผู้บริหารระดับกลางและระดับปฏิบัติการจะต้องก าหนด
วัตถุประสงค์ขึ้น โดยมุ่งเน้นและให้ความส าคัญต่อองค์การและผู้ปฏิบัติงาน การก าหนดวัตถุประสงค์
จะได้รับอิทธิพลจาก วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์การ ทั้งยังต้องก าหนดให้สอดคล้องกับ
เป้าหมาย สภาวะแวดล้อม ทรัพยากร ตลอดจนอาศัยประสบการณ์ของผู้บริหารเอง ภายใต้ปรัชญา
และจริยธรรมขององค์การ 
  3.2 การวิเคราะห์และประเมินสภาวะแวดล้อม  เป็นขั้นตอนส าคัญที่ผู้บริหารที่มี
หน้าที่วางแผนจะต้องพิจารณา เพราะจ าเป็นต้องน ามาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดทรัพยากรต่างๆ ทั้งเรื่อง
คน วัตถุดิบ เงิน ระยะเวลา และข้อมูลข่าวสาร ซึ่งล้วนแต่มีความจ าเป็นส าหรับการบริหาร นอกจากนี้ 
การวิเคราะห์และประเมินสภาวะแวดล้อมยังต้องครอบคลุมทั้งส่วนที่อยู่ภายในและภายนอกองค์การ 
เพ่ือจะได้พิจารณาถึงจุดอ่อนจุดแข็ง โอกาสตลอดจนปัจจัยคุกคาม ซึ่งจะส่งผลต่อการด าเนินการตาม
เป้าหมายขององค์การ โดยทั่วไปนิยมใช้วิธีการ SWOT 
  3.3 การก าหนดทางเลือก ทางเลือกที่จะน าองค์การไปสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จ
ต้องค านึงถึงความสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงาน ทางเลือกในหนทางต่างๆ อาจมีระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือ
ต้องใช้ทรัพยากรที่แตกต่างกันไป ดังนั้น ผู้บริหารต้องอาศัยบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์มาให้
ค าแนะน าในการเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมแก่องค์การ 
  3.4 การประเมินทางเลือก ทางเลือกที่มีทั้งหมด ต้องถูกประเมินข้อดีข้อเสีย เพ่ือ
พิจารณาว่า ทางเลือกใดมีความเหมาะสมกับทรัพยากรและข้อจ ากัดขององค์การ การประเมิน
ทางเลือกจะท าให้องค์การบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3.5 เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด  การวิเคราะห์ผลได้และต้นทุนในแต่ละทางเลือกจะเป็น
หนทางที่ดีที่สุดที่ใช้ในการตัดสินใจ ผู้บริหารจะต้องเลือกทางท่ีดีที่สุดจากทางเลือกท้ังหมด 
  3.6 การด าเนินการตามแผน  หลังจากได้จัดท าแผนการปฏิบัติการและแผนยุทธวิธี
เรียบร้อยแล้ว ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาแผนก่อนน าไปใช้ 
  3.7 การควบคุมและการประเมินผล ผู้บริหารต้องมีการควบคุมกระบวนการในการ
จัดท าแผนและมีการเตรียมการที่จะปรับปรุงแผนเมื่อมีความจ าเป็น โดยเฉพาะเมื่อสภาวะแวดล้อม
ต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป ต้องมีการทบทวนแผนเพื่อปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
 

 4. ประเภทของการวางแผน 
  การวางแผนสามารถจ าแนกออกได้ตามระยะเวลาการด าเนินการ และตามปริมาณการ
ใช้งาน เป็น แผนระยะยาว แผนระยะกลาง และแผนระยะสั้น จ าแนกตามระดับปริมาณการใช้งาน 
เป็นแผนที่ใช้ครั้งเดียว แผนที่ใช้ประจ า และแผนฉุกเฉิน  จ าแนกตามระดับการบริหาร แบ่งเป็นแผน
กลยุทธ์ แผนยุทธวิธี และแผนปฏิบัติการ  สรุปเป็นแผนภาพ ดังภาพที่ 2.1 
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              ภาพที่  2.1  ประเภทของแผน 
              ที่มา : (สาคร  สุขศรีวงศ์, 2552: 109) 
 
  ในที่นี้จะกล่าวถึงการจ าแนกประเภทของแผนตามระดับการบริหาร  ซ่ึงแบ่งเป็น  3 
ประเภท  (วันชัย  มีชาติ, 2557: 155; ตุลา  มหาพสุธานนท์, 2554: 120; วิเชียร  วิทยอุดม, 2554: 
5-8; Robbins & Coulter, 2005: 162-163) ดังนี้ 
  4.1 แผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ มี
ที่มาจากรากศัพท์ภาษากรีกโบราณว่า Stratego หมายถึง “การวางแผนเพ่ือท าลายศัตรูโดยการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ” (ธร  สุนทรายุทธ, 2554: 213) แผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์จึง
เป็นการวางแผนอย่างกว้าง ๆ โดยผู้บริหารระดับสูงระยะยาว 3-5 ปี หรือมากกว่านั้น เป็นแผนระดับ
ภาพรวมขององค์การ (corporate  level) เพ่ือการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ไว้ล่วงหน้าส าหรับ
ทิศทางขององค์การให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ก าหนดการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม 
  4.2 แผนยุทธวิธีหรือแผนบริหาร (Tactical Plan/Management Control) เป็นการ
วางแผนโดยผู้บริหารระดับกลาง เป็นแผนในระดับหน่วยงานย่อยขององค์การ โดยน าแผนยุทธศาสตร์
มาแตกเป็นแผนย่อยๆ  เพ่ือด าเนินการให้สอดคล้องกันและช่วยให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 
จะแสดงถึงการก าหนดเป้าหมายหรือแนวทางการด าเนินงานของแต่ละฝ่ายในระยะเวลา 1-3 ปี โดย
น าเอาแผนระยะยาวมาแบ่งไปตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเพ่ือให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 
เช่น แผนการผลิต แผนการเงิน แผนการตลาด แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 
  4.3 แผนปฏิบัติการ (Operational Planning) เป็นการวางแผนระยะสั้นโดยผู้บริหาร
ระดับต้น เพ่ือสนับสนุนแผนยุทธวิธีและแผนกลยุทธ์ เป็นแผนในระดับหน่วยงานซึ่งจะก าหนดวิธีใน
การน าแผนและนโยบายต่างๆ  ไปใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในช่วงเวลาระยะเวลา  1  ปี  แสดง

ประเภทของแผน 

แบ่งตามระยะเวลา แบ่งตามระดับการบริหาร แบ่งตามการใช้ 

แผนระยะยาว 

แผนระยะกลาง 

แผนระยะสัน้ 

แผนกลยทุธ์ 

แผนยทุธวิธี 

แผนท่ีใช้ครัง้เดยีว 

แผนท่ีใช้ประจ า 

แผนฉกุเฉิน แผนปฏิบตัิการ 
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รายละเอียดโครงการและกิจกรรมในการด าเนินงาน  วิธีปฏิบัติ เครื่องมือ อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ 
  การวางแผนในองค์การมีหลายระดับ แต่ละระดับมีความส าคัญและมีความจ าเป็น
ส าหรับองค์การ แผนทั้งสามระดับที่กล่าวมามีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน  แผนกลยุทธ์ใช้
ก าหนดทิศทางการด าเนินงานขององค์การ จ าเป็นต้องใช้แผนยุทธวิธีที่ประกอบด้วยวิธีการต่างๆ ที่จะ
น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ โดยอาศัยแผนปฏิบัติการเป็นรายละเอียดในการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น หากองค์การสามารถวิเคราะห์และเขียนแผนโดยมีเป้าหมายเดียวกัน  ย่อมจะส่งผลให้
การด าเนินงานภายในองค์การเป็นไปในทิศทางเดียวกันและจะน าไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

 5. การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ 
  ในกระบวนการวางแผนขององค์การ สิ่งที่จะปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจนเพ่ือสร้าง 
ความเข้าใจให้กับบุคลากรในองค์การตลอดจนสาธารณชนทั่วไปได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
และวัตถุประสงค์ ร่วมทั้งกระบวนส าคัญ  ดังนี้  (วันชัย  มีชาติ, 2557: 157; บ าเพ็ญ  โรจน์ปรีชา, 
2545: 62) 
  5.1 วิสัยทัศน์  (Vision)  คือ  ข้อความทั่วไปซึ่งก าหนดทิศทาง  ภารกิจ  อธิบาย
รายละเอียดขององค์การ ขอบเขตการปฏิบัติงาน ความต้องการของตลาดและค่านิยม 
  5.2 พันธกิจ (Mission) คือ ข้อความที่ชัดเจนของจุดมุ่งหมายหลักขององค์การใน
ปัจจุบันและอนาคต เป็นข้อความที่ระบุภารกิจที่องค์การจะพยายามท าให้บรรลุ เป็นทัศนคติหรือ
ค่านิยม แสดงให้เห็นบรรยากาศและคุณภาพขององค์การ แสดงจุดยืนที่แตกต่างจากองค์การอ่ืนๆ  
ภายใต้ภารกิจที่สอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัดขององค์การ 

  5.3 เป้าหมาย  (Goal) คือ สิ่งที่องค์การต้องการให้บรรลุ  การก าหนดเป้าหมายของ
องค์การมักก าหนดเป้าหมายในลักษณะเป็น SMART-GOAL ได้แก่ เป้าหมายที่มีความเฉพาะเจาะจง 
(Specific) สามารถวัดได้ (Measurable) เป็นที่เห็นพ้องต้องกันหรือตกลงร่วมกัน (Agreeable) เป็น
เป้าหมายที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ (Realistic) และมีช่วงเวลาก าหนดไว้ (Time-frame) นอกจากนี้
เป้าหมายที่ดีต้องสามารถปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จได้ (Challenge but Attainable) และต้องเขียนไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร (Written) เพ่ือให้บุคลากรในองค์การรับรู้ร่วมกัน 
  5.4 วัตถุประสงค์   (Objectives)  คือแนวทางที่น าไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุ
จุดมุ่งหมาย เป็นกิจกรรมที่คาดการณ์ในอนาคตที่แน่นอนว่า เมื่อด าเนินการตามแผนงานแล้วจะท าให้
บรรลุผลตามเป้าหมายทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

  5.5 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก ได้แก่ การวิเคราะห์จุดแข็ง 
(Strengths) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity)  และอุปสรรค (Threat)  
  5.6 การวางแผนกลยุทธ์  เป็นการพัฒนาแผนระยะยาวขององค์การบนพ้ืนฐานของ 
โอกาสและอุปสรรคจากการประเมินสภาวะแวดล้อมภายนอก และจุดแข็งจุดอ่อนจากการประเมิน
สภาวะแวดล้อมภายใน 
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  5.7 การก าหนดกลยุทธ์ เป็นการก าหนดแนวนโยบายวิธีไปสู่สิ่งที่องค์การต้องการ   
ซึ่งต้องอาศัยกลยุทธ์ทั้งในระดับองค์การ กลยุทธ์ระดับหน่วยงาน และกลยุทธ์ระดับหน้าที่ในแผนกงาน
ต่างๆ 
  5.8 การด าเนินกลยุทธ์ เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงจากกลยุทธ์ไปสู่การกระท า โดย
การวางแผนการด าเนินงานโดยละเอียด เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  5.9 การประเมินผลและควบคุมกลยุทธ์ เป็นการพิจารณาว่า กลยุทธ์ที่ด าเนินการนั้น
บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์หรือไม่ เพียงใด ผู้บริหารจะต้องประเมินผลกระทบของกลยุทธ์และ
การตอบสนองที่เหมาะสม 
 
 6. กลยุทธ์การวางแผน 
  ผู้บริหารองค์การบริการสารสนเทศจ าเป็นต้องมีการจัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน โครงการ 
และคู่มือปฏิบัติงาน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ระบุไว้ในแผนงาน  ซึ่งมี
รายละเอียด (บ าเพ็ญ  โรจน์ปรีชา, 2545: 64) ดังนี้ 
  6.1 การจัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน  ปฏิทินปฏิบัติงานคือตารางที่แสดงข้อมูลรายเดือน
ตลอดปี ซึ่งมีรายละเอียดระบุว่าจะต้องปฏิบัติงานใดในช่วงเวลาใด เพ่ือให้งานด้านนโยบายและการ
วางแผนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ขององค์การ ผู้บริหาร
องค์การบริการสารสนเทศจ าเป็นต้องด าเนินการให้มีการจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร และควรระบุช่วงเวลาและผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน เพ่ือให้สามารถตรวจสอบติดตาม และ
ประเมินผลได ้
  6.2 การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับผู้ปฏิบัติงาน
ในองค์การได้ใช้เป็นคู่มือในการท างาน หรือใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการแก้ปัญหา แก้ข้อสงสัย หรือ
เมื่อมีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับแนวปฏิบัติต่างๆ  คู่มือปฏิบัติงานยังใช้เป็นเครื่องมือควบคุมการปฏิบัติงานให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน ลดระยะเวลาในการอบรมหรือสอนงานแก่บุคลากร และลดข้อขัดแย้งเกี่ยวกับ
การท างาน 
   6.2.1 คู่มือปฏิบัติงานในองค์การบริการสารสนเทศที่ดี ควรระบุวิธีการและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยละเอียด และเป็นไปตามล าดับขั้นตอนการท างานตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด
กระบวนการท างาน เพ่ือให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้ประโยชน์ ควรเขียนเป็นล าดับข้อ ประกอบด้วย
หัวข้อและรายละเอียดส าคัญต่างๆ ดังนี้ 
    6.2.1.1 ประวัติความเป็นมาขององค์การบริการสารสนเทศ 
    6.2.1.2 นโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์การบริการสารสนเทศ 
    6.2.1.3 การจัดแผนกงานขององค์การบริการสารสนเทศ 
    6.2.1.4 ระเบียบข้อบังคับขององค์การบริการสารสนเทศ 
    6.2.1.5 หลักและวิธีปฏิบัติงานแต่ละด้านโดยละเอียด 
    ควรมีแผนผัง แผนภูมิ แผนภาพ หรือภาพประกอบเพ่ือช่วยให้ง่ายต่อการ
ท าความเข้าใจ และจะส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นย า รวดเร็ว และมีคุณภาพอีก
ด้วย 
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   6.2.2 ประโยชน์ของคู่มือปฏิบัติงาน 
    คู่มือปฏิบัติงานขององค์การมีประโยชน์ทั้งต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
ดังตารางที ่2.2 
 
ตารางท่ี  2.2  ประโยชน์ของคู่มือปฏิบัติงาน 
 

ประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน ประโยชน์ต่อผู้บริหาร 
1) ใช้เป็นเครื่องช่วยอธิบายงานส าหรับบุคลากร

ใหมใ่ห้ทราบรายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงาน 
ท าให้เรียนรู้งานได้เร็ว ประหยัดเวลาและแรงงานในการ
มอบหมายและรับงาน 

1) ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับ
มอบหมายงาน สับเปลี่ยนงาน ได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลาและแรงงาน 

2) ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากร
ทุกคนในองค์การ และช่วยให้ข้อมูล กฎเกณฑ์ หลักการ 
รายละเอียดของงานแก่ผู้มีปัญหาในการปฏิบัติงาน 

2) ใช้เป็นเกณฑ์ประกอบการ
ประเมินผลงานของบุคลากรในองค์การ 

3) สร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้องค์การ 
ท าให้งานประเภทเดียวกัน ไม่ว่าใครเป็นผู้ปฏิบัติก็ต้องมี
แบบแผนเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

3) ใช้ในการสร้างมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรให้องค์การ 

4) ช่วยลดปัญหาและข้อโต้แย้งของบุคลากรใน
องค์การ เพราะคู่มือระบุอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
แต่ละงานไว้อย่างชัดเจน 

4) ช่วยป้องกันปัญหาและข้อขัดแย้ง
ระหว่างบุคลากร เกี่ยวกับหลักการ 
ระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือรายละเอียด
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

5) ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางาน
ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

5) ใช้เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์
องค์การ และใช้ประกอบการชี้แจงเพ่ือ
ขอรับการสนับสนุน ทั้งด้านอัตราก าลัง 
งบประมาณ หรือทรัพยากรเพ่ือพัฒนา
คุณภาพงาน 

 
  6.3 การจัดท าโครงการ  โครงการ หมายถึง กิจกรรมที่ด าเนินการขึ้นเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของแผนงานที่ก าหนดไว้ มีระยะในการด าเนินงานให้ส าเร็จในระยะเวลาที่ก าหนด (สุทธิ
มา  ช านาญเวช , 2553: 171) โครงการเป็นแนวปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าเพ่ือให้ทราบทิศ
ทางการด าเนินงานในอนาคต เป็นสิ่งที่บอกให้ผู้บริหาร บุคลากร ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบว่า 
องค์การจะท าอะไร (What) เหตุใดต้องท า (Why) ท าที่ไหน (Where)  ท าเมื่อไร (When) ใครเป็น
ผู้ท า (Who) ท าอย่างไร (How) ใช้งบประมาณเท่าใด (How much) ท าให้บุคลากรในหน่วยงาน
สามารถปฏิบัติงานไปตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ให้ส าเร็จลุล่วงไปตามระยะเวลาที่ก าหนด และ
สามารถตรวจสอบ     การด าเนินงานได้เป็นระยะๆ ว่าปฏิบัติงานได้ครบถ้วนตามที่วางแผนไว้หรือไม่ 
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   6.3.1 ประโยชน์ของโครงการ  
    6.3.1.1 เป็นแนวทางในการบริหารงานของผู้ปฏิบัติงาน เป็นเครื่องแสดง
แนวทางความคิดให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
    6.3.1.2 เป็นเอกสารหลักฐาน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบล่วงหน้าว่าต้อง
ท าอะไร เมื่อไร อย่างไร 
    6.3.1.3 เป็นเครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ
ว่าปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามที่ ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งเป็นเครื่องบ่งชี้ความรับผิดชอบของ
ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการนั้นๆ 
   6.3.2 ประเภทของโครงการ  โครงการมีหลายรูปแบบและเป็นเรื่องยากที่จะ
แบ่งประเภทให้ชัดเจนได้  ในที่นี้แบ่งประเภทของโครงการตามลักษณะของสถานการณ์ที่เผชิญ ได้ 3 
ประเภทใหญ่ๆ (ปกรณ์  ปรียากร, 2542: 6-7) ดังนี้ 
    6.3.2.1 โครงการปรับปรุงแก้ไขปัญหา (Improvement Project)  เป็น
โครงการระยะสั้นมาก และเกิดขึ้นเสมอ เนื่องจากการแก้ไขและปรับปรุงงานถือเป็นเรื่องปกติ ในกรณี
ที่งานประจ ามีปัญหาแต่ไม่สามารถแก้ไขได้ จึงจ าเป็นต้องแยกงานออกมาเป็นโครงการ เพ่ือแก้ปัญหา
ของงานประจ านั้นให้หมดไป  เช่น การแก้ไขปัญหาการท างานล่าช้า การพัฒนาบุคลากร การซ่อม
บ ารุงเครื่องมือในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
    6.3.2.2 โครงการริ เริ่มหรือนวัตกรรม (Innovation Project) เป็ น
โครงการริเริ่ม เพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ การแก้ปัญหาอาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการได้ หรือไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในองค์กรได้ จึงจ าเป็นต้อง
ใช้เทคโนโลยีหรือวิธีการใหม่ที่จะช่วยให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โครงการ
พัฒนาระบบการลงทะเบียนผู้ใช้ห้องสมุดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โครงการจัดซื้อระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ เป็นต้น 
    6.3.2.3 โครงการวิจัยและพัฒนา (Research and Development 
Project) เป็นโครงการบุกเบิกหรือโครงการน าร่อง (Pilot Project) หรือโครงการค้นคว้าทดลอง 
(Experiment Project) เป็นโครงการศึกษาค้นคว้าเพ่ือหาองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนา 
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโครงการที่ต้องอาศัยทุนและความเข้มแข็งในการด าเนินการสูง ผลการวิจัยจะเป็น
ประโยชน์ต่อการน ามาใช้ทั้งในระดับองค์การ ชุมชน และระดับประเทศ 

   6.3.3 การเขียนโครงการ  การเขียนโครงการที่ดี ควรมีรายละเอียดในประเด็น
ต่างๆ สอดคล้องสัมพันธ์กัน มีเนื้อหาสาระครบถ้วน อ่านเข้าใจง่าย มองเห็นภาพในการด าเนินการได้
ตั้งแต่ต้นจนจบ โครงการที่ดีต้องเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาต่อกลุ่มเป้าหมายหรือ
ส่วนรวม สามารถแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของชุมชนที่องค์การรับผิดชอบได้  
รายละเอียดของโครงการประกอบด้วยส่วนต่างๆ เรียงตามล าดับ ได้แก่ ส่วนน า กล่าวถึงข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ เช่น รหัสโครงการ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ งานหรือแผนงาน  ส่วนของ
เนื้อหา กล่าวถึงรายละเอียดของโครงการประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
แนวทางหรือข้ันตอนการด าเนินการ กิจกรรมการด าเนินงานและระยะเวลา  ระยะเวลาการด าเนินการ 
งบประมาณ การประเมิน  ผล ผลที่คาดว่าจะได้รับ และผู้รับผิดชอบโครงการ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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    6.3.3.1 รหัสโครงการ ฝ่ายแผนงานขององค์การจะเป็นผู้ระบุรหัส
โครงการ หากไม่ทราบอาจเว้นไว้เพื่อให้ผู้รับผิดชอบลงในภายหลัง 
    6.3.3.2 ชื่อหน่วยงาน ระบุชื่อของหน่วยงานตามล าดับจากใหญ่ไปย่อย 
    6.3.3.3 ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงการ ที่สื่อความหมายชัดเจน และไม่
ยืดยาวจนเกินไป 
    6.3.3.4 งาน ให้ก าหนดชื่องาน  หรือหากไม่มีอาจระบุลักษณะของ
โครงการ เช่น โครงการต่อเนื่อง โครงการใหม่ เป็นต้น 
    6.3.3.5 แผนงาน ให้ก าหนดชื่อแผนงานที่สอดคล้องกับที่บันทึกไว้แผน
กลยุทธ์ แผนบริหาร หรือแผนปฏิบัติการขององค์การ หากเป็นโครงการอิสระที่ไม่ปรากฏในแผนก็ไม่
ต้องก าหนดชื่อแผนงาน 
    6.3.3.6 หลักการและเหตุผล กล่าวถึงความเป็นมา แนวคิด หลักการ 
เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องด าเนินโครงการ หากมีการอ้างอิงนโยบาย แผนงาน หรือแหล่งข้อมูลที่
น่าเชื่อถือจะช่วยท าให้โครงการน่าสนใจและได้รับความเห็นชอบมากยิ่งข้ึน 
    6.3.3.7 วัตถุประสงค์ กล่าวถึงผลที่ต้องการให้เกิดจากการด าเนิน
โครงการ อาจเขียนเป็นวัตถุประสงค์ทั่วไป วัตถุประสงค์เฉพาะก็ได้ แต่ต้องมีลักษณะเป็นรูปธรรม มี
ความชัดเจน สามารถปฏิบัติ วัดและประเมินผลได้ อาจมี 2-5 ข้อ ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของแต่ละ
โครงการ 
    6.3.3.8 เป้าหมาย ระบุผลของโครงการที่ต้องให้เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้น
โครงการโดยเขียนให้ชัดเจนในเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ ว่าต้องการ 
    6.3.3.9 แนวทางและขั้นตอนการด าเนินการ แจ้งขั้นตอนการปฏิบัติการ
ว่าจะท าอะไรบ้าง ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดโครงการ เพ่ือให้มองเห็นแนวทางในการท างาน 
    6.3.3.10  กิจกรรมและระยะเวลา  เขียนรายละเอียดกิจกรรมที่ปฏิบัติ
ตามล าดับตามห้วงระยะเวลาที่ระบุไว้ในโครงการ ส่วนใหญ่มักเขียนในรูปแบบตาราง (Grant Chart) 
    6.3.3.11  ระยะเวลาการด าเนินการ  ระบุช่วงเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการเมื่อใด 
    6.3.3.12  งบประมาณ เป็นการประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยเขียน
แยกประเภทและชนิดของเงิน เช่น เงินงบประมาณ เงินรายได้  ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย เป็นต้น 
    6.3.3.13  การประเมินผล  ระบุแนวทางว่ามีวิธีการประเมินผลอย่างไร  
และการด าเนินที่บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้มีวิธีการตัดสินอย่างไร 
    6.3.3.14  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  เป็นการคาดการถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมเมื่อด าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว โดยเขียนในลักษณะเป็นประโยชน์หรือสร้าง
คุณค่า 
    6.3.3.15  ผู้รับผิดชอบโครงการ ระบุชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งมีหน้าที่
ในการจัดท าโครงการนั้นให้ประสบผลส าเร็จ 
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    เพ่ือให้การเขียนโครงการมีความสมบูรณ์และสร้างความเข้าใจให้กับ
ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน ผู้บริหารองค์การบริการสารสนเทศสามารถใช้หลักการตั้งค าถาม 5W 2H  
หรือ 7 ค าถาม  ได้แก่  ท าอะไร (What)  เหตุใดต้องท า (Why) ท าที่ไหน (Where) ท าเมื่อไร (When) 
ใครเป็นผู้ท า (Who) ท าอย่างไร (How) ใช้งบประมาณเท่าใด (How much) ทั้งนี้ยังต้องอาศัยข้อมูล
อ้างอิงและทักษะในการเรียบเรียงของผู้เขียนโครงการประกอบกันด้วย  ในบางหน่วยงานการเขียน
ข้อเสนอโครงการอาจใช้แบบกรอกข้อความ (form) ที่มีการจัดท าไว้ส าหรับให้น าเสนอโครงการได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม การจัดท าข้อเสนอโครงการและการเขียนโครงการ มีความส าคัญ
ต่อความส าเร็จของโครงการที่จะได้รับการอนุมัติและน าไปวางแผนด าเนินการ โครงการที่จัดท า
ข้อเสนออย่างดีจะได้รับการคัดเลือกให้ด าเนินการ และยังเอ้ืออ านวยให้โครงการบรรลุผลสัมฤทธิ์เมื่อ
น าโครงการไปปฏิบัติ (มยุรี  อนุมานราชธน, 2551: 70) 
 
 7. สิ่งท่ีควรวางแผนส าหรับองค์การบริการสารสนเทศ 

  สิ่งที่ผู้บริหารองค์การบริการสารสนเทศควรวางแผนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรที่เก่ียวข้อง (ปิยะนุช  สุจิต, 2551: 55-56) มีดังนี ้
  7.1 การวางแผนโครงสร้างองค์การ   การจัดองค์การเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดระเบียบความรับผิดชอบต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือก าหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากร
ในองค์การ การจัดองค์การจะต้องแบ่งงานออกเป็นกลุ่มงานต่างๆ พร้อมตั้งชื่อกลุ่มงาน ก าหนด
ต าแหน่งผู้รับผิดชอบงาน ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ และควรมีการเขียนในลักษณะ
เป็นโครงสร้างเพ่ือให้มองเห็นภาพการจัดองค์การได้อย่างชัดเจน การจัดองค์การที่ดีจะช่วยให้งาน
บริหารและการด าเนินงานในองค์การเป็นไปได้สะดวกยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการสั่งการ การควบคุมงาน 
ติดตามประเมินผล การรายงาน และการปรับปรุงแก้ไข 
  7.2 การวางแผนด้านบุคลากร  แผนด าเนินงานด้านบุคลากรก็มีความส าคัญมาก 
เนื่องจากเป็นผู้ด าเนินงานต่างๆ ในองค์การให้บรรลุวัตถุประสงค์ การวางแผนตั้งแต่การสรรหา
บุคลากร โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้คนดีมีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับงาน ต้องก าหนดวิธีการ
คัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างให้ผู้ปฏิบัติงาน
เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อองค์การ ส่วนการสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากร ทั้งการเลื่อนขั้น เลื่อน
ต าแหน่ง เพ่ิมเงินเดือน ให้รางวัล หรือยกย่องชมเชย จะย่อมจะสร้างความพึงพอใจให้กับบุคลากรใน
องค์การ ซึ่งจะส่งผลให้ทุกคนทุ่มเทชีวิตจิตใจท างานเพ่ือองค์การ 
  7.3 การวางแผนด้านงบประมาณ  งบประมาณถือเป็นเรื่องละเอียดและต้องให้ความ
ใส่ใจเป็นกรณีพิเศษ  ผู้บริหารที่ดีจะสามารถใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์และ
สร้างคุณค่าให้กับองค์การได้อย่างสูงสุด การวางแผนงบประมาณ ไม่ได้มีขอบเขตแค่การพิจารณา
งบประมาณที่ต้องใช้เพ่ือการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การเท่านั้น  แต่ยังรวมถึง     
การแสวงหางบประมาณ  การจัดท าค าของบประมาณ  การค านวณ  วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายส าหรับ 
ค่าตอบแทน เงินเดือน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย ค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นใน
ระหว่างการด าเนินงานในองค์การ การวางแผนว่าต้องใช้จ่างอะไรบ้าง ใช้เมื่อใด ใช้เท่าใด ยังต้อง
ค านึงถึงระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการเงินและพัสดุของทางราชการหรือหน่วยงาน การวางแผนด้าน
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งบประมาณยังต้องสอดคล้องสัมพันธ์กันกับแผนงานอ่ืนๆ เกือบทั้งหมด เช่น แผนพัฒนาบุคลากร 
แผนการปรับปรุงอาคารสถานที่  แผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นต้น การวางแผน
งบประมาณที่ดี รัดกุมและรอบคอบ จะท าให้ผู้บริหารสามารถมีเงินใช้ตลอดระยะเวลาที่ด าเนิน
โครงการและกิจกรรมต่างๆ 

  7.4 การวางแผนด้านอาคารสถานที่ องค์การบริการสารสนเทศทุกแห่งจ าเป็นต้องมี
การวางแผนด้านอาคารสถานที่ตั้งแต่เบื้องต้น เพราะเป็นปัจจัยหลักที่จะสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใช้บริการ
ให้ความสนใจ หากวางแผนหรือก าหนดสัดส่วนการใช้สอย การจัดวาง การตกแต่งให้เหมาะสม
สวยงาม นอกจากจะท าให้สามารถดึงดูดให้ผู้ใช้เข้าใช้บริการ ยังสร้างความสะดวกสบายในการใช้งาน 
ลดค่าใช้จ่ายและแรงงานที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขในภายหลัง และสามารถปรับแต่งดัดแปลงหรือต่อเติม
ได้ องค์การบริการสารสนเทศใดมีนโยบายในการก่อตั้งหรือขยายสาขา ก็ต้องมีก าหนดไว้ล่วงหน้าใน
แผนงาน 

  7.5 การวางแผนด้านสถิติและรายงาน ข้อมูลจากผลการด าเนินงานต่างๆ ของ
องค์การบริการสารสนเทศ มีคุณค่าต่อการน ามาใช้ประโยชน์ต่อองค์การ ใช้เป็นเครื่องมือควบคุม   
การปฏิบัติงานของบุคลากร  ใช้ในการรายงานผลการปฏิบัติงาน  ใช้ในการประชาสัมพันธ์องค์การ  
ใช้ในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนางาน และยังใช้ในการประเมินผลงานได้ด้วย ดังนั้นผู้บริหารต้อง
วางแผนเพื่อจัดระบบสารสนเทศด้านสถิติและรายงานไว้ตั้งแต่แรก 
  7.6 การวางแผนด้านการด าเนินงานและโครงการพิเศษอ่ืนๆ ได้แก่ การก าหนด
นโยบายและวิธีปฏิบัติงานต่าง ๆ เพ่ือให้เหมาะสมกับองค์การบริการสารสนเทศแห่งนั้นๆ เช่น วิธี
ปฏิบัติงานเทคนิคประเภทต่างๆ นโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาทรัพยากร รูปแบบการ
ให้บริการ  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ การแนะน าการใช้ทรัพยากรสารสนเทศประเภท
ต่างๆ การให้บริการประเภทต่างๆ  เป็นต้น  ทั้งนี้แต่ละองค์การย่อมมีนโนบายและการปฏิบัติที่
แตกต่างกันไปสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์การแต่ละแห่งนั่นเอง 
 

 8. ลักษณะการวางแผนที่ดี 
  ลักษณะการวางแผนที่ดี สามารถสรุปได้ดังนี้ (เขมขนิษฐ์  แสนยะนันท์ธนะ, 2552: 33; 
สาคร  สุขศรีวงศ,์ 2552: 111-112) 
  8.1 มีความเฉพาะเจาะจง  (Specific)  มีความชัดเจน  (Clear)  และมุ่งสู่ความส าเร็จ
ตามเป้าหมาย (Goal Oriented) ระบุวิธีที่จะใช้เพ่ือให้เกิดผลดีที่สุด เพ่ือให้สามารถน าไปปฏิบัติได้
โดยตรง และควรเป็นไปเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้โดยตรง 
  8.2 มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนได้ (Flexibility and Adaptable) แผนที่
ดีต้องสามารถปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

  8.3 มีความครอบคลุม  (Comprehensiveness)  การวางแผนควรมีแผนหลักและ 
แผนย่อย  ครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดของทั้งองค์การ 

  8.4 มีการก าหนดเกณฑ์ควบคุม  (Control Standard)  แผนที่ดีต้องใช้เป็นแนวทาง
และเป็นมาตรฐานเพ่ือที่จะสามารถใช้ควบคุมการปฏิบัติงานต่างๆ  ให้เป็นไปตามวัตดุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ 
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  8.5 มีความคุ้มค่า (Cost Effectiveness) ผลการด าเนินงานตามแผนต้องคุ้มค่ากับ
ทรัพยากรและงบประมาณท่ีก าหนดไว้ 
  8.6 มีเหตุมีผล  (Rationality)  การวางแผนที่ดีต้องมีหลักการ  มีเหตุมีผลในการจะ
ด าเนินการ 
  8.7 มีระยะเวลาที่ชัดเจน (Time Span) การวางแผนที่ดีควรมีระยะเวลาก ากับเพ่ือให้
การปฏิบัติงานมีความชัดเจน ว่า เริ่มเม่ือใด ท าอะไรเมื่อใด และจะสิ้นสุดเมื่อใด 

  8.8 มีความต่อเนื่อง (Continuous Process) นอกจะมีการก าหนดระยะเวลาใน  
การด าเนิน งานไว้ในแผนอย่างชัดเจนแล้วก็ตาม การวางแผนด าเนินการจะต้องมีความต่อเนื่อง เพื่อให้
การตรวจสอบและควบคุมการท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  8.9 ท าให้เกิดการประสานงาน (Improve Coordination) ต้องมีการก าหนดหน้าที่
ต่างๆ ของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละแผนกงานที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เพ่ือให้เกิดการประสานงานกันใน 
การด าเนินงาน 

  8.10  มีลักษณะเน้นอนาคต (Future Oriented) เนื่องจากแผนเกิดจากการก าหนด
แนวทางการด าเนินการไว้ในอนาคต  ดังนั้น  การวางแผนที่ดีต้องอาศัยการพยากรณ์ล่วงหน้าถึง   
ความเป็นไปได้ว่าจะสามารถด าเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ 
เช่น ค่าใช้จ่ายที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคต  เทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต เป็นต้น 

  8.11  สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง (Practically Plan)  ไม่ว่าแผนจะเขียนไว้ดีเพียงใด 
ก็ตาม สิ่งส าคัญที่สุดคือ เป็นแผนที่สามารถด าเนินการให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ได้    
ไม่เกินจริง 
  8.12  เป็นที่ยอมรับ  (Acceptable)  แผนที่ดีควรเป็นที่ยอมรับจากฝ่ายต่างๆ  ที่
เกี่ยวข้องและไม่สร้างความขัดแย้งจนส่งผลเสียต่อองค์การ  
 
 9. ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย แผน แผนงาน และโครงการ 
  นโยบาย (Policy) เป็นขอบเขตของแนวทางในการปฏิบัติที่ก าหนดไว้อย่างกว้างๆ 
เพ่ือให้ผู้บริหารตัดสินใจเลือก ในการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้บริหารจะใช้เป็นกรอบในการตัดสินใจท าแผน 
แผนงาน และโครงการ  แผน (Plan) เป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการวางแผน ซึ่งได้ก าหนดวิธีการหรือ
แนวทางในการด าเนินเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนแบ่งเป็นหลายประเภท เช่น แผน
กลยุทธ์ แผนยุทธวิธี และแผนปฏิบัติการ ซึ่งแผนส่วนใหญ่ประกอบด้วยกลุ่มกิจกรรมย่อยๆ เรียกว่า 
แผนงาน (Program) กลุ่มกิจกรรม งาน หรือกิจกรรมย่อยที่มีความสัมพันธ์กันหลายงาน มีลักษณะ
เป็นงานชั่วคราวมีระยะเวลาด าเนินงานที่แน่นอน โดยก าหนดวันเริ่มต้นและสิ้นสุด เรียกว่ า โครงการ 
(Project) (Larson & Gray, 2011: 6; วิไลรัตน์  สุภามา, 2558: 52) 
  ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย แผน แผนงาน และโครงการ เขียนเป็นแผนภูมิให้เข้าใจ
ง่าย ดังภาพที่ 2.2 
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ภาพที่  2.2  ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย แผน แผนงาน และโครงการ 
                 ที่มา :    (วิไลรัตน์  สุภามา, 2558: 52) 
 

  งานนโยบายและแผนงาน เป็นงานที่ผู้บริหารองค์การบริการสารสนเทศต้องหันมาให้
ความส าคัญมากยิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี  ความรู้ 
ต้องค านึงถึงการน าเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการจัดการ ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของให้องค์การ ให้ก้าวทันหรือเทียบเท่าหน่วยงานในลักษณะเดียวกัน การ
ที่องค์การมีภารกิจที่ยุ่งยากซับซ้อนขึ้น องค์การจ าเป็นต้องใช้การแก้ปัญหาด้วยการจัดท าโครงการโดย
มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว ความต้องการของผู้ใช้บริการที่มี
ความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์การต้องปรับตัวและก้าวให้ทันเทคโนโลยีต่าง ๆ 
ให้สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกับผู้ใช้บริการ ผู้ผลิตสารสนเทศ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือ
สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ ให้ได้รับการตอบสนองที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทรัพยากรต่างๆ มี
มูลค่าเพ่ิมมากขึ้น องค์การต้องมีนโยบายและวางแผนที่จะใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าเพ่ือประหยัดต้นทุน 
ทั้งต้นทุนด้านบุคลากร งบประมาณ และเวลา การพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือการแข่งขันก็
เป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เพราะผู้ใช้บริการต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการ
และความพึงพอใจ การรักษากลุ่มผู้ใช้บริการเก่าและเพ่ิมผู้ใช้บริการรายใหม่ เป็นการรักษาความอยู่
รอดขององค์การบริการสารสนเทศในปัจจุบัน ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องมีนโยบายและแผนงานครอบคลุม
ทุกด้าน เพ่ือขับเคลื่อนให้ภารกิจทั้งหมดขององค์การบรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 
 

นโยบาย 

แผน 1 แผน 2 

แผนงาน 1 แผนงาน 2 แผนงาน 3 

โครงการ 3  โครงการ 2 โครงการ 4 โครงการ 1 

กิจกรรม 1 กิจกรรม 3 กิจกรรม 2 กิจกรรม 4 
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สรุป 
 

 ปัจจัยส าคัญที่ผลักดันให้องค์การบริการสารสนเทศจะต้องมีการวางแผน  ได้แก่  
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในองค์การรวมทั้งหน่วยงานที่อยู่นอกองค์การ และการปฏิบัติที่มีความ
ซับซ้อนยุ่งยากมากขึ้น  ส่งผลให้องค์การต้องมีการปรับเปลี่ยนการวางแผนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 การวางแผนที่ดีจะช่วยให้ผู้บริหารและบุคลากรในองค์การ มีกรอบทิศทางที่ชัดเจนในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์การได้ก าหนดไว้ หากองค์การใดไม่มีการวางแผน 
เปรียบเหมือนขาดเข็มทิศในการปฏิบัติงาน การวางแผนจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายใน
องค์การ ผู้เกี่ยวข้องกับการวางแผนต้องมีความรู้ มีประสบการณ์ และอาศัยสารสนเทศที่ดี เพื่อให้แผน
มีความชัดเจน สมบูรณ์และมีความเป็นไปได้น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตามแม้องค์การมีแผนที่ดี แต่ไม่
สามารถน าแผนไปสู่การปฏิบัติให้เป็นจริงได้ องค์การก็ไม่ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ 
การน าแผนไปด าเนินงานจึงจ าเป็นต้องอาศัยเครื่องมือที่จะช่วยให้บุคลกรมีความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น 
การเขียนโครงการ ปฏิทินปฏิบัติงาน และคู่มือปฏิบัติงาน เป็นตัวอย่างเครื่องมือที่นิยมน ามาใช้ในการ
แสดงรายละเอียด โครงการ กิจกรรมขั้นตอนที่จะต้องด าเนินการตามแผน ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงาน
ในองค์การบริการสารสนเทศประสบผลส าเร็จในการด าเนินงาน ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ค าถามท้ายบท 
 
 
1. การวางแผนมีความส าคัญต่อองค์การบริการสารสนเทศอย่างไร จงอธิบายมาพอสังเขป 
2. การวางแผนกลยุทธ์ หมายความว่าอย่างไร จงอธิบายและยกตัวอย่างประกอบ 
3. Operational Planning  คือแผนในระดับใด  มีความส าคัญต่อองค์การอย่างไร 
4. ปฏิทินปฏิบัติงาน  มีความส าคัญต่อการบริหารจัดการองค์การอย่างไร และมีประโยชน์อย่างไร 
5. คู่มือปฏิบัติงานที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไร จงยกตัวอย่างมา 5 ข้อ 
6. จงบอกประโยชน์ของคู่มือปฏิบัติงานส าหรับผู้บริการองค์การมาพอสังเขป 
7. โครงการ มีก่ีประเภท อะไรบ้าง จงอธิบาย 
8. จงระบุรายละเอียดต่างๆ ในการเขียนโครงการมาให้ครบ 
9. จงอธิบายวิธีการเขียนเป้าหมายของโครงการ และยกตัวอย่างส่วนส าคัญท่ีต้องกล่าวถึง 
 ในการเขียนเป้าหมาย 
10. สิ่งใดบ้างท่ีองค์การบริการสารสนเทศต้องวางแผน จงยกตัวอย่างมา 5 ข้อ 
11. จงอธิบายลักษณะของการวางแผนที่ดีมาพอสังเขป 
12. จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย แผนงาน และโครงการ  
13. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับค ากล่าวที่ว่า “ความส าเร็จขององค์การ อยู่ที่การวางแผน” 
14. ปัญหาหรืออุปสรรคส าคัญที่ท าให้การท างานของห้องสมุดไม่เป็นไปตามแผน ท่านมีความคิดเห็น 
 ว่ามาจากสิ่งใด เพราะเหตุใด 
15. เครื่องมือส าคัญที่นิยมน ามาใช้ในการวิเคราะห์หาข้อดีข้อด้อยขององค์การเรียกว่าอะไร 
 จงอธิบาย 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี  3 
 

การจัดองค์การและงานบริหารบุคคล 
 
 

เวลาเรียน  6 คาบ 
 
 

เนื้อหา 
 
 1. ความหมายของการจัดองค์การ 

 2. ความส าคัญและประโยชน์ของการจัดองค์การ 

 3. องค์ประกอบขององค์การ 

 4. ลักษณะและสมรรถนะขององค์การที่มีประสิทธิภาพ 

 5. โครงสร้างและการจัดแผนกงานในองค์การ 

 6. ความหมายของการบริหารบุคคล 

 7. ความส าคัญและประโยชน์ของการจัดการและการวางแผนทรัพยากรบุคคล 

 8. ปัจจัยในการพิจารณาวางแผนงานบริหารบุคคล 
 9. การจัดคนเข้าท างาน 
 10. ภารกิจหน้าที่ของบุคลากรในองค์การบริการสารสนเทศ 

 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 
 เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทนี้แล้วสามารถ 
 1. เมื่อฟังการบรรยายแล้วสามารถอธิบายความหมายของการจัดองค์การได้ถูกต้อง 
 2. ระบปุระเภทของการจัดการได้ครบถ้วน 
 3. สามารถบอกความส าคญัและประโยชน์ของการจัดองค์การอย่างน้อย 5 ข้อ 

 4. ตระหนักเห็นความส าคัญและประโยชน์ของการจัดการและการวางแผนทรัพยากร
บุคคลได้ 
 5. เมื่อก าหนดโจทย์ให้สามารถเลือกและวางแผนการสรรหาบุคลากรส าหรับองค์การ
บริการสารสนเทศได้ 
 6. สร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ในการพิจารณาและประเมินบุคลากรได้อย่างน้อย 1 รูปแบบ 

 7. เมื่อได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในองค์การบริการสารสนเทศสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
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วิธีสอนและกิจกรรม 
 
 1. บรรยายและอภิปราย ประกอบเอกสารค าสอน และ Power point บทที่ 3 

 2. จัดกิจกรรมกลุ่ม อภิปรายกลุ่มย่อยตามหัวข้อที่มอบหมาย ประโยชน์และความส าคัญ
ของการจัดการ 
 3. ศึกษาองค์การบริการสารสนเทศออนไลน์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือน าเสนอผล
การศึกษาค้นคว้ารายบุคคล 
 4. ท าใบงาน “ศึกษาดูงานห้องสมุดโรงเรียน” รายกลุ่ม 
 5. ก าหนดโจทย์ในการเลือกและวางแผนการสรรหาบุคลากรส าหรับองค์การบริการ
สารสนเทศ ให้ผู้ศึกษาตรวจสอบและประเมินการสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ในการพิจารณาและประเมิน
บุคลากร 
 6. มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยบรรรณารักษ์ในองค์การบริการสารสนเทศเพ่ือฝึก
ทักษะในองค์การบริการสารสนเทศตามที่มอบหมาย 

 7. ทดสอบประเมินผลรายบทโดยใช้แบบทดสอบ 
 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 
 1. เอกสารค าสอนวิชา การจัดการองค์การบริการสารสนเทศ บทที่ 3 
 2. แผ่นดิสเก็ต Power point บทที่ 3 
 3. แผนภูมิโครงสร้างองค์การบริการสารสนเทศ 
 4. คู่มือปฏิบัติงาน 
 5. ใบงาน 
 
 

การวัดผลและประเมินผล 
 

 1. สังเกตความสนใจและการร่วมกิจกรรม 
 2. ตรวจผลงานและประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน 
 3. ประเมินผลจากการถามตอบ การอภิปราย 
 4. ตรวจผลงานและผลจากแบบทดสอบ 
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บทท่ี  3 
 

การจัดองค์การและงานบริหารบุคคล 
 
 
 ทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นฟันเฟืองส าคัญในการขับเคลื่อนให้องค์การก้าว
ไปสู่ความส าเร็จ เพราะเป็นผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากองค์การ เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการที่จะดึงศักยภาพของบุคลากรมาใช้ในการ
พัฒนาองค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากทรัพยากรบุคคลถือเป็นสิ่ งจ าเป็นที่องค์การส่วนใหญ่
ต้องมีการลงทุน จะเห็นได้จากการจัดสรรงบประมาณส่วนใหญ่ขององค์การทั้งภาครัฐและเอกชน 
ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะอยู่ในส่วนของเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนมากที่สุด อย่างไรก็ตาม การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลก็เป็นกุญแจส าคัญที่จะน าไปสู่การเพ่ิมผลผลิตและสร้างก าไร หากผู้บริหารมีกลยุทธ์
ในการจัดองค์การที่ดี  เชื่อได้ว่าองค์การที่ลงทุนในเรื่องบุคลากร จะเป็นการเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ด้านความรู้ความสามารถ ทักษะในการท างาน ประสบการณ์ ความคิด พลัง และความ
ผูกพันของบุคลากรให้กับองค์การได้อย่างเป็นอย่างดี 
 
 

การจัดองค์การ  (Organizing) 
 
 องค์การคือการรวมส่วนประกอบต่างๆ ได้แก่ คน เป้าหมาย การประสานสัมพันธ์ในการ
ปฏิบัติงาน โครงสร้าง สภาพแวดล้อมขององค์การได้อย่างเหมาะสม เมื่อผู้บริหารมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการบริหารจัดการองค์การ และได้ด าเนินการก าหนดพันธกิจ เป้าหมาย และจัดท า
แผนงานหรือวิธีการที่จะด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว กิจกรรมหลักที่จะต้องด าเนิน การต่อไป 
คือ การจัดองค์การ โดยผู้บริหารต้องก าหนดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับบุคลากรใน
องค์การ ว่ามีต าแหน่งใด จะจัดกลุ่มงานหรือโครงสร้างองค์การให้มีลักษณะอย่างไร จึงจะเหมาะสมกับ
ความต้องการขององค์การ จะมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แต่ละระดับอย่างไร ผู้บังคับบัญชา
แต่ละคนจะมีผู้ใต้บังคับบัญชาจ านวนมากน้อยเท่าใด จะใช้หลักการในการบริหารแบบใด หรือมี
วิธีการอย่างไร เพ่ือให้บุคลากรในองค์การท างานประสานสอดคล้องกันเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ให้
มากที่สุด 
 
 
 
 
 



44 

 

 1. ความหมายของการจัดองค์การ 
  การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การออกแบบงาน การจัดแผนกงาน การ
จัดแบ่งหน้าที่ และการประสานงานระหว่างบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ในองค์การ เพ่ือให้องค์การ
สามารถด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (สาคร สุขศรีวงศ์, 2552: 127)  
  การจัดองค์การ จึงเป็นการก าหนดโครงสร้างขององค์การอย่างเป็นทางการ โดยการ
จัดแบ่งออกเป็นหน่วยงานย่อยๆ ด้วยการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานไว้อย่าง
ชัดเจน (ค านาย  อภิปรัชญาสกุล , 2557: 18) หากองค์การใดมีการจัดองค์การที่ดี ก็จะส่งผลให้เกิด
ประโยชน์และความส าเร็จในกับองค์การ อย่างน้อย 4 ประการ (สาคร  สุขศรีวงศ์, 2552: 126) ได้แก่ 
  1. ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในองค์การ การจัดองค์การที่ดีจะส่งเสริมให้บุคลากร
ในหน่วยงานมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน การสื่อสาร การสั่งการมอบหมายหน้าที่ และรายงานผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนการน าเสนอเพ่ือการพิจารณาระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ภายใน
องค์การจะด าเนินไปอย่างสะดวกรวดเร็ว สิ่งเหล่านี้ย่อมส่งเสริมและเพ่ิมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
ในองค์การเดียวกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 
  2. ความส าเร็จขององค์การ  เมื่อผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนสามารถท าหน้าที่ได้อย่างเต็ม 
ที่ภายใต้สภาพแวดล้อมทางการบริหารที่เหมาะสม ย่อมน าไปสู่ความส าเร็จทั้งในด้านประสิทธิภาพที่
เพ่ิมขึ้น ได้แก่ องค์การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ากับผลส าเร็จ  และด้านประสิทธิผลได้แก่ องค์การ
สามารถด าเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  การจัดองค์การที่ดียังช่วยสนับสนุนให้การ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์ต่างๆ ขององค์การประสบผลส าเร็จอย่างยั่งยืนอีกด้วย 
  3. ความก้าวหน้าของบุคลากรในองค์การ เมื่อบุคลากรท างานได้ผลดีมีคุณภาพ 
องค์การประสบผลส าเร็จในการด าเนินงาน ผลประโยชน์ย่อมย้อนกลับมาสู่ผู้ปฏิบัติงานในองค์การ  
ท าให้ได้รับการเลื่อนข้ัน เลื่อนต าแหน่งในหน้าที่การงาน ได้รับรางวัลและความชื่นชมจากผู้บริหาร 
  4. การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์การ การจัดองค์การที่ดีจะเอ้ือ
ให้ผู้ปฏิบัติงานท าหน้าที่ของตนเองได้อย่างเต็มที่ เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเป็นความเชี่ยวชาญ 
และเมื่อได้ปฏิบัติงานจนประสบผลส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย ย่อมน าไปสู่ความมั่นใจ เกิดความ
ภาคภูมิใจและเห็นความส าคัญของตนเองและองค์การ 

 
 2. ความส าคัญของการจัดองค์การ 
  องค์การเป็นที่รวมของทรัพยากรในการบริหารทั้งบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
อาคารสถานที่ งบประมาณ และการจัดการ เมื่อองค์การมีหน้าที่และภารกิจที่ต้องด าเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ความจ าเป็นในการแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบให้แก่ทุกคนในองค์การ จึงเป็น
สิ่งที่ไม่สามารถหลักเลี่ยงได้ เพราะไม่มีหน่วยงานใดที่จะประสบผลส าเร็จได้ด้วยฝีมือของคนเพียงคน
เดียว หากแต่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนในองค์การทั้งสิ้น ดังนั้น การจัดองค์การจึงถือเป็นส่วน
หนึ่งของการด าเนินงานในทุกหน่วยงาน เนื่องจากงานที่ต้องปฏิบัตินั้นมีมาก ต้องมีการจัดหมวดหมู่
ของงานที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกันมารวมไว้ด้วยกัน และสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถที่
จะปฏิบัติงานเหล่านั้นให้ประสบผลส าเร็จ บรรจุหรือแต่งตั้งเป็นหัวหน้างาน เป็นผู้ปฏิบัติงาน ขึ้นอยู่
กับความเหมาะสมและปัจจัยหลายอย่างท่ีจะได้กล่าวในล าดับต่อไป 
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 3. ประโยชน์ของการจัดองค์การ 
  การจัดองค์การก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อองค์การ ต่อผู้บริหาร และต่อผู้ปฏิบัติงาน 
ดังนี้ (สมคิด  บางโม, 2558: 108-109; สุดารัตน์  พิมลรัตนกานต์, (ม.ป.ท.): 95-96) 
  3.1 ประโยชน์ต่อองค์การ 
   3.1.1 การจัดโครงสร้างองค์การที่ดีและเหมาะสม ย่อมท าให้องค์การด าเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และองค์การมีการเติบโต 
   3.1.2 การท างานเป็นระบบ ไม่ซ้ าซ้อน มีแผนกงานที่สอดคล้องกับภารกิจ 
   3.1.3 ประหยัดแรงงาน ประหยัดต้นทุนที่ต้องใช้ในองค์การ 
   3.1.4 องค์การสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ง่ายตาม 
  3.2 ประโยชน์ต่อผู้บริหาร 
   3.2.1 บริหารจัดการได้ง่าย  รู้หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล
องค์การ 
   3.2.2 แก้ไขปัญหาการท างานที่ซ้ าซ้อนได้ดี 
   3.2.3 การมอบหมายอ านาจ หน้าที่ท าได้ง่าย ขจัดปัญหาการเกี่ยงงานหรือปัด
ความรับผิดชอบ 
   3.2.4 สามารถควบคุมและติดตามงานได้ง่าย ไม่ท าให้เกดิการค่ังค้าง ณ จุดใด 
  3.3 ประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน 
   3.3.1 รู้อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตัวเองอย่างชัดเจน 
   3.3.2 การได้รับมอบหมายงานที่เหมาะสม ย่อมสร้างความพึงพอใจ และเห็น
คุณค่าของตนเอง 
   3.3.3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของตนเอง 
   3.3.4 เข้าใจความสัมพันธ์ของตนเองกับบุคคลหรือฝ่ายอ่ืนๆ ท าให้ติดต่อกันได้ดี
ขึ้น 

  การจัดองค์การท าให้เกิดความชัดเจนของสภาพแวดล้อมในการท างาน  ท าให้เกิดสาย
การบังคับชัญชา ช่วยให้บุคลากรเข้าใจสถานะและความรับผิดชอบของตนเอง สามารถประสานงาน
กับสภาพแวดล้อม ช่วยสร้างความสัมพันธ์กับหน้าที่อ่ืนเกี่ยวข้อง ช่วยให้เกิดความเข้าใจในระบบการ
ท างาน และช่วยให้การท างานร่วมกันเป็นอย่างราบรื่น 
 
 4. องค์ประกอบขององค์การ 
  องค์ประกอบส าคัญขององค์การ มีดังนี้ 
  4.1 การรวมตัวของคน (A Social Collection) องค์การประกอบด้วยคนตั้งแต่ 2 คน
ขึ้นไปร่วมกันปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ การอยู่ร่วมกันจึงต้องมีความร่วมมือร่วมแรงกายแรงใจใน
การด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จ 
  4.2 เป้าหมาย (Goal) เป้าหมายขององค์การถูกก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ เป้าหมายของผู้ปฏิบัติงานในองค์การหนึ่งๆ ย่อมมีความสอดคล้อง
กับเป้าหมายขององค์การ 
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  4.3 โครงสร้าง (Structure) โครงสร้างถูกก าหนดโดยแบบแผนของความร่วมมือของ
บุคลากรในองค์การ แสดงให้เห็นถึงล าดับ (Hierarchy) ขั้นตอนของการบริหารและความสัมพันธ์ของ
แต่ละฝ่าย 
  4.4 สภาพแวดล้อม (Environment Embeddedness) สิ่งแวดล้อมมีผลต่อองค์การ 
การสื่อสารองค์การเกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอกองค์การ 
  4.5 การประสานความสัมพันธ์ (Coordination) การประสานกันในการด าเนิน
กิจกรรมของฝ่ายต่างๆ ในองค์การ จะน าไปสู่เป้าหมายได้ด้วยความร่วมมือกันของบุคลากรทุกคนใน
องค์การ 
 
 5. ลักษณะและสมรรถนะขององค์การที่มีประสิทธิภาพ 
  การที่จะท าให้องค์การบริการสารสนเทศด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมาย
เพ่ือการบริการแก่ผู้ใช้บริการ จ าเป็นพัฒนาองค์การให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะที่พึงประสงค์ 
(สุชาดา  รังสินันท์, 2559: 4-8)  ดังนี้ 
  5.1 ความยืดหยุ่น  (Flexibility)  ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
สามารถท าให้หลากหลายรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์การควรให้ความสนใจใน
ด้านความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
มากกว่าการเป็นผู้เชี่ยวชาญ 
  5.2 การเป็นผู้มีริเริ่มสร้างสรรค์  (Creativity)  องค์การควรสนับสนุนและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรในองค์การ ดึงความคิดสร้างสรรค์และวิสัยทัศน์จากผู้ปฏิบัติงาน 
  5.3 การเพิ่มโอกาสในการแสวงหาความรู้ (Increased Availability of Information) 
องค์การต้องส่งเสริมให้บุคลากรเข้าอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน พัฒนาทักษะด้านต่างๆ  
  5.4 การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participation Management) องค์การต้องเปิด
โอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจมากยิ่งขึ้น 
  5.5 ยกย่องการท างานเป็นทีม (Team Rewards and Recognition) องค์การให้
ความส าคัญกับการท างานเป็นทีม ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ เพ่ือสร้าง
สัมพันธภาพอันดี และส่งเสริมให้การสื่อสารในองค์การเป็นไปในลักษณะกัลยาณมิตร 
  5.6 ผลประโยชน์ตอบแทนที่หลากหลาย (Variable Compensation) องค์การต้อง
ใช้ระบบความรู้ความสามารถมาเป็นตัวก าหนดอัตราค่าตอบแทน เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันและ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  เพ่ิมรูปแบบในการตอบแทน  เช่น  โบนัส  รางวัล  การเชิดชูเกียรติ    
เป็นต้น 
  5.7 ผู้ใช้บริการคือเป้าหมายส าคัญ องค์การควรให้ความส าคัญกับการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพแก่ผู้ใช้บริการ เพราะผู้ใช้บริการคือลูกค้าท่ีจะท าให้องค์การสามารถด ารงอยู่ได้ 
  5.8 มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงาน กระบวนการในการด าเนินในองค์การต้องชัดเจนตั้งแต่
ระดับบุคคล ถึงระดับองค์การ มีเป้าหมายในการท างาน สอดคล้องสัมพันธ์และเชื่อมโยงตรงกันหมด
ทั้งองค์การ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลตลอดเวลา เพ่ือให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตาม
ตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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  5.9 มีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสภาพแวดล้อม   องค์การที่ประสบผลส าเร็จ
ต้องเป็นองค์การที่ปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 
  5.10  มีความทันสมัยและใช้เทคโนโลยี  ต้องรู้จักน าวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ มา
ปรับใช้กับการปฏิบัติงานภายในองค์การ ปรับปรุงวิธีการ กระบวนการท างาน  ก้าวทันกับยุคสมัยและ
กระแสโลกาภิวัตนท์ี่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา 
 
 6. โครงสร้างขององค์การ 

  หลักการท างานขององค์การเป็นกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรและปัจจัยทางกายภาพต่างๆ ขององค์การ ต้องอาศัยการจัดองค์การที่เป็น
ระบบ และเข้าใจหลักการท างานขององค์การ แนวคิดในการท างานขององค์การที่เป็นที่นิยมและรู้ จัก
กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ ทฤษฎีระบบราชการ (Bureaucracy) ซึ่ งคิดค้นโดย Max Weber 
นักวิชาการชาวเยอรมัน ซึ่งเสนอแนวคิดในการจัดโครงสร้างองค์การดังนี้ (สมคิด  บางโม, 2558: 
108-109; ฐาปนา  ฉิ่นไพศาล, 2559: 5-6 – 5-9; สุดารัตน์  พิมลรัตนกานต์, (ม.ป.ท.): 46-48) 
  6.1 สายการบังคับบัญชา (Chain of Command/Line of Authority/Hierarchy)  
หมายถึง ความสัมพันธ์ตามล าดับชั้นระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้ทราบว่าการ
ติดต่อสื่อสารในองค์การมีทางเดินอย่างไร ใครรายงานถึงใครไปจนถึงผู้บริหารระดับสูงสุด สายการ
บังคับบัญชาจะอยู่บนพ้ืนฐานหลัก 2 ประการได้แก่ การมีเอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of 
Command) หมายถึงผู้ใต้บังคับบัญชาจะรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว และหลักการ
รายงานตามสายการบังคับบัญชา (Scalar Principle) หมายถึงต้องมีการก าหนดทิศทางการรายงาน
อย่างชัดเจนจากผู้บริหารระดับบนไปยังผู้บริหารระดับล่าง หรือการรายงานจากระดับล่างไปสู่
ระดับบน  สายการบังคับบัญชาที่ดีควรมีลักษณะดังนี้  
   6.1.1 สายการบังคับบัญชาควรมีลักษณะชัดเจนว่า ใครเป็นผู้มีอ านาจสั่งการ
และสั่งไปยังผู้ใด  และต้องมีการรายงานต่อใคร มีเส้นทางเดินในทิศทางใด 
   6.1.2 จ านวนล าดับชั้นในแต่ละสายไม่ควรมีมากเกินไป เพ่ือให้สามารถควบคุม
ได้สะดวกและท่ัวถึง 
   6.1.3 สายการบังคับบัญชาไม่มีความซ้ าซ้อนหรือก้าวก่ายกัน ควรจัดให้มี
ผู้รับผิดชอบเพียงคนเดียว เพ่ือป้องกันการสับสน 
  6.2 อ านาจการบังคับบัญชา (Delegation of Authority)  หมายถึงการมอบหมาย
อ านาจหน้าที่ให้กับบุคลากรในระดับต่าง ๆ โดยอาศัยสายการบังคับบัญชา ทั้งเนื่องเพราะผู้บริหารไม่
สามารถปฏิบัติงานทุกงานได้ส าเร็จโดยล าพัง  ผู้บริหารต้องกระจายอ านาจให้กับสมาชิกในองค์การ
อย่างเหมาะสมกับกับ อ านาจหน้าที่จะอ้างสิทธิในการตัดสินใจในการปฏิบัติ หรือการให้ค าแนะน าใน
กิจกรรมต่างๆ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับงาน เพ่ือให้องค์การประสบผลส าเร็จ อ านาจ
หน้าที่จะมีลดหลั่นลงมาตามสายการบังคับบัญชา มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกรับผิดชอบหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย ทุกต าแหน่งจึงต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย องค์การจึงจะบรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ หากบุคลากรในองค์การต่างยอมรับอ านาจหน้าที่และรับผิดชอบต่องาน 
การปฏิบัติงานต่างๆ ย่อมประสบผลส าเร็จ 
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  6.3 การรวมหรือกระจายอ านาจ (Centralization and Decentralization)  หมายถึง 
การที่ผู้บริหารต้องรู้จักการเลือกรูปแบบในการมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจ สั่งการและ 
การปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารระดับล่าง ด้วยการกระจายอ านาจไปยังผู้บริหารระดับรองลงมาหรือ
องค์การจะเลือกการรวมอ านาจไว้ที่ผู้บริหารสูงสุดเพียงผู้เดียว เพราะแม้ว่าผู้บริหารระดับสูงจะ
กระจายอ านาจหน้าที่ไปตามสายการบังคับบัญชาแล้วก็ตาม แต่องค์การยังต้องมีการรวมอ านาจ
บางอย่างไว้ที่ผู้บริหารระดับสูง  รูปแบบในการรวมอ านาจหรือกระจายอ านาจ มีความแตกต่างกัน  
(สุดารัตน์  พิมลรัตนกานต์, (ม.ป.ป.): 100) ดังนี้ 
   6.3.1 การรวมอ านาจ  (Centralization)  หมายถึง  ระบบการบริหารแบบ
ศูนย์กลาง ที่อ านาจอยู่ที่ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานระดับสูงเพียงจุดเดียว ผู้บริหารสูงสุดมีอ านาจใน
การตัดสินใจ สั่งการหรืออนุมัติก่อนจึงจะด าเนินการใดๆ ได้ ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องรอรับค าสั่งและต้อง
ยอมรับการตัดสินใจใดที่ที่ผู้บริหารมอบนโยบายมา ข้อดีคือ การที่องค์การด าเนินการไปในทิศทางที่
ชัดเจนแน่นอน มีความรวดเร็วในการน าไปปฏิบัติหรือด าเนินการค าสั่งหรือการตัดสินใจนั้นได้ทันที  
ข้อเสียคือ ผู้บริหารระดับล่างไม่มีส่วนร่วม ขาดความริเริ่ม การท างานล่าช้า และมีลักษณะเป็น    
เผด็จการ 
   6.3.2 การกระจายอ านาจ (Decentralization) หมายถึง ระบบการบริหารแบบ
กระจายอ านาจลงไปให้ผู้บริหารระดับล่าง โดยกระจายอ านาจส่วนใหญ่ลงไปให้ผู้บริหารระดับล่าง
สามารถตัดใจได้ทันที ไม่ต้องรอความเห็นชอบจากผู้บรหิารในส่วนกลาง ผู้บริหารระดับล่างจึงสามารถ
ตัดสินใจสั่งการในการด าเนินการได้เอง  ข้อดีคือ สามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่ต้ องการความ
รวดเร็ว ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการด าเนินงาน  ผู้ปฏิบัติมีความคิดริเริ่ม มีความภาคภูมิใจใน
ตัวเอง  ข้อเสียคือ การตัดสินใจสั่งการที่ผิดพลาดย่อมท าให้องค์การเกิดความเสียหาย การใช้อ านาจ
เกินบทบาทหน้าที่ของตนเองในการตัดสินใจหรือสั่งการของผู้ใต้บังคับบัญชา 
   ในองค์การบริการสารสนเทศยุคใหม่ ภารกิจต่างๆ ที่จะต้องบริหารจัดการมี
จ านวนมาก แนวโน้มในปัจจุบันจึงเห็นว่า มุ่งเน้นการกระจายอ านาจไปสู่ผู้บริหารระดับล่างมากขึ้น 
เพ่ือให้การบริหารจัดการเกิดความคล่องตัว ด าเนินไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพในการบริหาร
มากขึ้น เพราะการด าเนินการต่างๆ ต้องการความรวดเร็ว ท างานแข่งกับเวลาและคู่แข่งขันที่มีเพ่ิม
มากขึ้น และเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว ทุกที่ และทุก
เวลา 
  6.4 ช่วงการควบคุมหรือช่วงการจัดการ (Span of Control/Span of Management) 
หมายถึง สิ่งที่แสดงให้ทราบว่าผู้บังคับบัญชาคนหนึ่งมีหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การควบคุม หรือผู้ใต้
บังคับปัญชากี่หน่วยงานกี่คน  จ านวนของผู้ใต้บังคับบัญชามีผลต่อการท างานร่วมกันระหว่างผู้บริหาร
กับบุคลากรในองค์การ เพราะหากผู้บริหารที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาจ านวนน้อย ย่อมสามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกันได้อย่างใกล้ชิด มีประสิทธิภาพในควบคุมและประสานงาน  ผู้บริหารที่มีผู้ใต้บังคับบัญชามาก
อาจไม่สามารถท างานใช้เวลาให้ค าแนะน าหรือควบคุมประสานงานได้อย่างทั่วถึง ท าให้เกิดปัญหา
องค์การได้  หลักในการพิจารณาก าหนดช่วงการควบคุม มีองค์ประกอบที่ส าคัญได้แก่ ความสามารถ
ของผู้บังคับบัญชา การได้รับการฝึกฝนอบรมของพนักงาน ความซับซ้อนยุ่งยากของงาน  ตลอดจน
ความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น (สมคิด  บางโม, 2558: 111-112) 
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  6.5 หน่วยงานหลักและหน่วยงานที่ปรึกษา (Line and Staff Positions) หน่วยงาน
หลักหมายถึง หน่วยงานที่ท าหน้าที่โดยตรงเพ่ือวัตถุประสงค์ขององค์การ บุคลากรที่ปฏิบัติงานขึ้นตรง
ตามสายบังคับบัญชา ผู้บริหารที่มีต าแหน่งในหน่วยงานหลักขององค์การสามารถตัดสินใจหรือให้
ค าแนะน าโดยตรงที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ หน่วยงานที่ปรึกษา 
หมายถึงหน่วยงานที่ช่วยให้หน่วยงานหลักปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น ส่วนใหญ่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะงาน 
เฉพาะด้าน หรือเป็นรูปคณะกรรมการที่ปรึกษา เช่น คณะกรรมการฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิจัยและวางแผน 
ฝ่ายตราจสอบ เป็นต้น การแบ่งงาน (Division of Work) เพ่ือมอบหมายงานให้แก่บุคลากรหรือ
หน่วยงานใดที่มีความรู้ความสามารถหรือความถนัดมีผลต่อการด าเนินงานในองค์การ  ตามแนวคิด
ระบบราชการของเว็บเบอร์เห็นว่า การจัดโครงสร้างองค์การตามลักษณะที่กล่าว เป็นองค์การที่มี
ประสิทธิภาพการท างานมากที่สุด เพราะมีการแบ่งกันท าหน้าที่และความช านาญเฉพาะ มีสายบังคับ
บัญชาที่จัดเจน มีการก าหนดอ านาจหน้าที่ตามต าแหน่ง การท างานมีความมั่นคง มีระบบระเบียบใน
การปฏิบัติในการด าเนินงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร บุคลากรท างานโดยมีความก้าวหน้า โดยอาศัย
ความรู้ ความสามารถและตามระดับความอาวุโส 
 
 

 
 
ภาพที่ 3.1 ตัวอย่างโครงสร้างองค์การ ศูนย์วิทยบริการ 

ที่มา: (ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559: 1)  
 



50 

 

 7. การจัดแผนกงานในองค์การ 
  การจัดแผนกเป็นการจัดองค์การเพ่ือให้เกิดประสานความร่วมมือในแนวนอน ซึ่งเรียก 
ว่า การจัดองค์การแบบแนวนอน (The Horizontal Organization) เป็นการก าหนดหน่วยงานใน  
แต่ละระดับให้เชื่อมโยงประสานกิจกรรมต่างๆ  ให้สอดคล้องกัน  โดยประกอบด้วย  2  ส่วน  คือ  
การจัดแผนก  และการประสานงานในแนวนอน  (ฐาปนา  ฉิ่นไพศาล , 2559: 5-9 – 5-13; นิตยา   
เงินประเสริฐศรี, 2558: 45) 
  7.1 การจัดแผนก (Departmentalization) คือการรวมงานและกิจกรรมต่างๆ ที่
เหมือน กันเข้าด้วยกันตามล าดับกระบวนการภายใต้หลักเกณฑ์การท างานร่วมกัน เมื่อผู้บริหารแบ่ง
งานตามหน้าที่ตามองค์ประกอบของงานที่จ าเป็นในองค์การ จะต้องมีการจัดกลุ่มของงานโดย
พิจารณาควบคู่ไปกับโครงสร้างขององค์การ การจัดแผนกจ าแนกออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ 
   7.1.1 การจัดแผนกตามหน้าที่ (Functional Departmentalization) เป็นการ
จัดแผนกงานตามความถนัดของแต่ละบุคคล เช่น การเงิน สารสนเทศ การบริการ การประชาสัมพันธ์ 
เป็นต้น ข้อดีคือ บุคลากรที่มีความช านาญเหมือนกันสามารถสื่อสารและร่วมกันท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ข้อเสียคือ บุคลากรในแต่ละแผนกมองเห็นเฉพาะหน้าที่ของตนเองขาดการมองใน
ภาพรวม ท าให้เกิดปัญหาการสื่อสารกับพนักงานในแผนกอ่ืน และยากต่อการพัฒนาคนไปสู่ระดับที่สูง
กว่าเนื่องจากท างานและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
   7.1.2 การจัดแผนกตามกระบวนการ (Process Departmentalization) เป็น
การจัดแผนกตามกระบวนการในการผลิต โดยใช้ขั้นตอนในการปฏิบัติงานมาจัดแผนกงาน เช่น แผนก
จัดหาทรัพยากร แผนกทะเบียน แผนกวิเคราะห์ทรัพยากร แผนกท ารายการและเครื่องมือช่วยค้น 
เป็นต้น ข้อดีคือ ผู้บริหารและบุคลากรมุ่งสนใจในความช านาญเป็นพิเศษ ท าให้เกิดโอกาสในการ
แข่งขันและพัฒนาโดยน าเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ ข้อเสียคือ อาจไม่ค านึงถึงสภาพแวดล้อมภายนอก
และเป้าหมายขององค์การเพราะความคุ้นชินกับงานเฉพาะ บุคลากรมักสื่อสารเฉพาะกับแผนกงานที่มี
กระบวนการต่อเนื่องกันเท่านั้น  
   7.1.3 การจัดแผนกตามผลิตภัณฑ์ (Product Departmentalization) เป็นการ
จัดแผนกงานตามสินค้าและบริการที่องค์การผลิต โดยองค์การสนับสนุนให้บุคลากรในแต่ละกลุ่ม
มุ่งเน้นไปยังกิจกรรมที่ผลิตสินค้าและบริการของตนเอง เช่น แผนกบริการตอบค าถามและช่วยการ
ค้นคว้า แผนกสื่อโสตทัศน์ แผนกวารสารและหนังสือพิมพ์ เป็นต้น ข้อดีคือ สามารถพัฒนาประสบ
การในการผลิตสินค้าและบริการมาใช้ในการพัมนาประสิทธิภาพงานให้สูงขึ้นได้ ท าให้เกิดความ
สะดวกในการประสานกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ข้อเสียคือ บุคลากรแต่ละกลุ่มมุ่งสนใจ
เฉพาะผลิตภัณฑ์ของตนเอง กรณีที่มีผลิตภัณฑ์ในองค์กรจ านวนมาก อาจสร้างความสับสนให้กับ
ผู้ใช้บริการในการติดต่อกับแผนกงานต่างๆ ในองค์การ 
   7.1.4 การจัดแผนกตามภูมิศาสตร์ (Geographic Departmentalization) เป็น
การจัดแผนกงานตามพ้ืนที่หรือภูมิศาสตร์ ตามท าเลที่ตั้งของลูกค้า เช่น การจัดแผนกตามชื่อจังหวัด 
จัดแผนกตามชื่อภูมิภาค เป็นต้น ข้อดีคือ สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมได้
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถกระจายสินค้าและบริการได้อย่างกว้างขวาง ข้อเสียคือ อาจ
ประสบผลการในการประสานงานในหลายๆ ท าเลที่ตั้ง 
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   7.1.5 การจัดแผนกงานตามโครงการ (Project Departmentalization) เป็น
การจัดแผนกงานตามทีมงานที่แต่งตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะในการกิจกรรมหรือภารกิจใดภารกิจหนึ่ง 
ประกอบ ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความช านาญเฉพาะ เช่น แผนกพัฒนาระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ แผนกวิจัยนวัตกรรมบริการ  เป็นต้น ข้อดีคือ การจัดแผนกงานตามโครงการมัก
เป็นการด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาก าหนด การปฏิบัติงานจึงท าให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่ค่อนข้างเร็ว บุคลากรมักท างานได้รวดเร็วและคล่องตัว เนื่องจากการได้รับการสนับสนุน
ค่อนข้างชัดเจน ส่วนข้อเสียคือ บุคลากรที่อยู่ในแผนกก็จะให้ความสนใจในโครงการของตนเอง
มากกว่าเป้าหมายรวมขององค์การ 
   7.1.6 การจัดแผนกตามเวลา (Time Departmentalization) เป็นการจัด
แผนกงานตามระยะเวลาที่ใช้ในการท างาน เช่น แผนกท างานกลางวัน แผนกท างานล่วงเวลา เป็นต้น 
ข้อดีคือ การปฏิบัติงานแตกต่างกันเฉพาะเวลาเท่านั้น แต่ภาระหน้าที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ท าให้ผู้
ปฏิบัติสามารถสื่อสารและเข้าใจงานร่วมกันได้  
  7.2 การประสานงานในแนวนอน (Horizontal Coordination) เมื่อผู้บริหารแบ่ง
แผนกงานในองค์การไว้อย่างชัดเจนก็ตาม แต่ในการปฏิบัติงานจริง อาจมีการท างานข้ามกลุ่มสายงาน
กันได้ เนื่องจากบุคลากรต้องอาศัยความร่วมมือในการประสานกันในแนวนอน การประสานงานกันใน
แนวนอนจะท าให้เกิดการไหลของข้อมูลข้ามแผนกงาน ซึ่งย่อมมีผลต่อความส าเร็จในองค์การ รูปแบบ
การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันของแต่ละแผนกงานในองค์การ จ าแนกออกเป็น 3 วิธี คือ 
   7.2.1 การพ่ึงพาอาศัยโดยใช้ทรัพยากรในองค์การร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ร่วมกัน 

   7.2.2 การพ่ึงพาแบบล าดับตามการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนงานส าเร็จ 
   7.2.3 การพ่ึงพาแบบแลกเปลี่ยนกันทั้งผลผลิตและปัจจัยน าเข้าโดยมีทิศทาง
ย้อนไปมาอาศัยซึ่งกันและกัน แต่ละแผนกเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ มีปฏิสัมพันธ์กันแบบสองทาง 
  สิ่งที่ที่องค์การแต่ละแห่งจะต้องระลึกอยู่เสมอคือ การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ 
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา องค์การต้อง
ปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมให้มีสมรรถะสูงขึ้นและเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง โดยการพัฒนาองค์การ 
(Organization Development) ด้วยน ากระบวนการจัดระบบท าให้องค์การอยู่ ในภาวะที่ เป็น
ระเบียบ โครงสร้างในทุกๆ ระบบย่อยท างานสอดคล้องประสานสัมพันธ์กัน  เพ่ือวัตถุประสงค์เพียง
หนึ่งเดียวขององค์การ (Mclean, 2006: 2; ศิรภัสสรศ์  วงศ์ทองดี, 2557: 241-242) 
 
 การจัดองค์การเป็นภารกิจขององค์การที่ต้องด าเนินการต่อจากการวางแผน เมื่อผู้บริหาร
วางแผนโดยก าหนดพันธกิจ เป้าหมาย และแผนงานแล้ว ผู้บริหารต้องท าหน้าที่ต่างๆ ได้แก่ การ
ออกแบบงาน ออกแบบโครงสร้างองค์การ การแบ่งอ านาจหน้าที่ และการประสานงาน บทบาทของ
ผู้บริหารในฐานะผู้จัดองค์การต้องก าหนดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบให้บุคลากรในองค์การ 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานท างานที่เหมาะสม มีความพึงพอใจในการท างานและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การออกแบบโครงสร้างองค์การต้องมีการจัดกลุ่มงาน และเลือกใช้โครงสร้างที่
เหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ขององค์การ ส่วนการจัดแบ่งหน้าที่สามารถมอบหมายงานและ
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กระจายอ านาจไปยังบุคลากรองค์การตามขอบเขตการบริหารที่ เหมาะสม โดยค านึงความรู้
ความสามารถของแต่ละบุคคล รวมทั้งตามล าดับอาวุโส ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ของแต่ละองค์การ 
การจัดองค์การที่ดีจะท าให้การปฏิบัติงานในองค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการประสานงาน 
ร่วมมือกันด าเนินงานต่างๆ ขององค์การให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน 

 
 

งานบริหารบุคคล 
 

 คนเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุด และถูกจัดเป็นเป็นทุน (Human Capital) ที่ท าให้องค์การ
ได้เปรียบในการแข่งขัน การบริหารจัดการองค์การบริการสารสนเทศจึงจ าเป็นต้องใช้ “คน” มาเป็น
ก าลังส าคัญ กลยุทธ์ในการบริหารคนหรือบุคลากรซึ่งถือเป็นทุนหรือทรัพยากรขององค์การ จึงเป็น
ปัจจัยส าคัญที่จะท าองค์การประสบผลส าเร็จในการด าเนินงาน โดยมีผลการวิจัยยืนยันว่า ปัจจัยทั้ง
สองมีความสัมพันธ์กันอย่างมากในเชิงบวก (พยัต วุฒิรงค์, 2559: 14) เป้าหมายของการลงทุนเกี่ยว 
กับบุคลากรขององค์การ จึงอยู่ที่การเพ่ิมมูลค่าขององค์การให้สามารถสร้างผลงานไปสู่ความเป็นเลิศ 
(สุกัญญา  มกุฏอรฤดี, 2551:  66) องค์การต่างๆ จึงมุ่งเน้นที่จะสร้างคนดี คนเก่ง และท าให้บุคคล
เหล่านี้อยู่ในองค์การได้นานที่สุด 

 
 1. ความหมายของการบริหารบุคคล 
  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management: HRM) หรือเรียก
ง่ายๆ ว่า งานบริหารบุคคล หมายถึง การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้
องค์การมีบุคลากรที่เพียงพอทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากบุคลากร
ในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ (สาคร  สุขศรีวงศ์, 2552: 
267;  Ivancevich, 2010: 4)  
  การบริหารบุคคล เป็นกระบวนการสรรหาและจัดการเพ่ือให้คนที่มีอยู่ได้ใช้ศักยภาพ
เต็มที่ สามารถคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ปรับปรุงงาน สร้างผลงานเพ่ือน าไปสู่ผลการปฏิบัติงานโดยรวมของ
องค์การ (สุชาดา  รังสินันท์, 2588: 14)  งานบริหารบุคคลต้องอาศัยการจัดการหรือการวางแผน การ
จัดคนเข้าท างาน การฝึกอบรมและการพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และการรักษาความสัมพันธ์ ผู้บริหารมีหน้าที่ที่จะต้องพิจารณาก าหนดความต้องการก าลังคนของ
องค์การทั้งในปริมาณและคุณภาพของก าลังคนตามแผนงานขององค์การที่ก าหนดไว้  หาวิธีการเพ่ิม
ศักยภาพทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัด และดึงศักยภาพที่มีอยู่ในแต่ละบุคคลออกมาใช้ในการพัฒนางาน
เพ่ือผลลัพธ์สู่การให้บริการที่ดีท่ีสุดแก่ผู้ใช้บริการ 
 
 2. ความส าคัญของการจัดการหรือการวางแผนทรัพยากรบุคคล 
  การจัดการหรือการวางแผนทรัพยากรบุคคล คือ กระบวนการคาดการณ์ความต้องการ
ด้านบุคลากรขององค์การ อันจะส่งผลถึงการก าหนดวิธีปฏิบัติงานและตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่
ก่อนเข้าท างาน ขณะปฏิบัติงานในองค์การ จนกระทั่งพ้นออกจากองค์การ เพ่ือให้องค์การใช้เป็น
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แนวทางปฏิบัติ และเป็นหลักประกันว่าองค์การจะมีบุคลากรที่คุณภาพอยู่อย่างเพียงพออยู่เสมอ 
ตลอดจนเพ่ือให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work : OWL) ที่เหมาะสม สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การ (กรรณิการ์ 
สุวรรณศรี, 2559: 45)  กระบวนการด าเนินงานขององค์การจึงต้องมีการวางแผนในเรื่องต่อไปนี้ การ
สรรหาคนที่เหมาะสม การพัฒนาก าลังคนให้มีประสิทธิภาพ การรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรก าลังคนของ
องค์การ และการใช้ประโยชน์จากก าลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ (จาริณี  เอ่ียมสะอาด , 2558: 44-45)
ผู้ท าหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์การอาจมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป เช่น ฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบุคลากร หรือฝ่ายบุคคล ขึ้นอยู่กับขนาด ขอบเขตงานหรือปัจจัยอ่ืน
ใดของแต่ละองค์การ 
 
 3. ประโยชน์ของการบริหารบุคคล 
  ในองค์การบริการสารสนเทศทุกประเภทจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรใน
องค์การจ านวนมาก ประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานที่แตกต่างกันทั้งเพศวัย การศึกษา ความรู้ความสามารถ 
ความช านาญ บุคลิกภาพ เป็นต้น การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์การจึงมีความส าคัญและ
ก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์การหลายประการ (สาคร  สุขศรีวงศ์, 2552: 266; กุลชลี  พวงเพ็ชร์, 
2558: 2-4) ดังนี้ 
  3.1 สามารถวางแผนการจัดหาบุคลากรให้เพียงพอ และสอดคล้องกับแผนงานของ
องค์การ เพ่ือการบรรลุเป้าหมายขององค์การ 
  3.2 เพ่ือเป็นการจ้างงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรง
ตามความต้องการขององค์การ 
  3.3 สามารถชักจูงให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถสนใจสมัครเข้าท างานในองค์การ  
สร้างความพึงพอใจในงานและการบรรลุเป้าหมายสูงสุดให้กับบุคลากร 
  3.5 สามารถฝึกฝนและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพ่ิมมากยิ่งขึ้น และ
สร้างแรงจูงใจในการพัฒนางาน 
  3.6 มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความกระตือรือร้น 
  3.7 ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในการท างาน มีความสัมพันธ์อันดีกับองค์การ ลด
อัตราการลาออกจากงาน เป็นการสร้างคุณภาพชีวิตในการท างาน 
  3.8 เกิดประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณเกี่ยวกับ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
และรางวัล 
 
 4. ปัจจัยในการพิจารณาในการวางแผนงานบริหารบุคคล 
  ในการวางแผนงานบริหารบุคคลขององค์การมีปัจจัยส าคัญที่ควรพิจารณา ดังนี้ 
  4.1 ความต้องการก าลังคน (Human Resource Demand) องค์การต้องพยากรณ์
หรือคาดการณ์ปริมาณความต้องการก าลังคน โดยพิจารณาจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลกระบทต่อ
ปริมาณคนขององค์การ ได้แก่  
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   4.1.1 การเปลี่ยนแปลงองค์การ  หมายถึง การเปลี่ยนแปลงใดๆ ขององค์การซึ่ง
จะมีผลกระทบต่อก าลังคนขององค์การ  เช่น การเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย กลยุทธ์ พันธกิจ หรือ
แผนงาน ย่อมจ าเป็นต้องเพ่ิมอัตราก าลังคนให้รองรับการขยายกิจการ รวมทั้งการปรับลดขนาด
โครงสร้างองค์การ การน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ ก็จ าเป็นต้องลดก าลังคน หรือหาอัตราก าลังที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะกลุ่มมาท างาน 
   4.1.2 การเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร หากมีการเปลี่ยนแปลงก าลังคนตามปกติ 
เช่น การเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง การโยกย้าย ลาออก หรือเกษียณอายุ ผู้บริหารต้องคาดการณ์และ
วางแผนไว้รองรับสถานการณ์ต่างๆ เหล่านั้น เพ่ือน ามาก าหนดความต้องการอัตราก าลังมาทดแทน 
   4.1.3 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม  การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การย่อมมีผลต่อการวางแผนก าลังคน เช่น นโยบายของรัฐบาลในการงด  
การเพ่ิมบุคลากรในหน่วยงาน การปรับเปลี่ยนการรับบุคลากรจากข้าราชการเป็นพนักงานราชการ 
เป็นต้น 
  4.2 คุณลักษณะก าลังคน  (Human Resource Characteristics) นอกจากการ
ก าหนดปริมาณคนที่ต้องการ ผู้บริหารต้องพิจารณาก าหนดคุณลักษณะหรือคุณสมบัติก าลังคน โดย
การวิเคราะห์งาน (Jop Analysis)  ซึ่งหมายถึงการวิเคราะห์รายละเอียดของงาน จุดมุ่งหมายของงาน
แต่ละต าแหน่ง ขอบเขตภาระหน้าที่ เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์และการประสานงานกับ
ต าแหน่งอ่ืนๆ  ผลจากการวิเคราะห์งาน จะท าให้เกิดเอกสาร 2 ชนิด ที่ใช้ในการบริหารทรัพยากร
บุคคล คือ ค าบรรยายลักษณะงาน และข้อก าหนดต าแหน่งงาน (สาคร  สุขศรีวงศ์, 2552:  270-271) 
   4.2.1 ค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ประกอบด้วยรายละเอียด
ต่างๆ ที่ผู้ปฏิบัติงานต้องทราบ  ได้แก่ ชื่อต าแหน่งงาน ลักษณะงาน รายละเอียดขอบเขต หน้าที่ที่
รับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้ในงาน เป็นต้น 
   4.2.2 ข้อก าหนดต าแหน่งงาน (Job Specification) ประกอบด้วยรายละเอียด
ซึ่งเป็นคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของบุคคลที่พึงประสงค์ ส าหรับต าแหน่งหน้าที่ต่างๆ โดยก าหนดไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร และใช้เป็นเกณฑ์ในการสรรหาบุคลากรในต าแหน่งเหล่านั้น โดยมีการระบุ
ความรู้ ความสามารถ การศึกษา ประสบการณ์ ทักษะที่ต้องใช้ บุคลิกภาพ สมรรถภาพ และใช้
ข้อก าหนดต าแหน่งงานส าหรับประกาศรับสมัคร หรือเป็นเกณฑ์ในการพัฒนาบุคลากรในองค์การ 
  4.3 ก าลังคนที่มีอยู่ในองค์การ (Human Resource Supply) เมื่อผู้บริหารพบว่า
ก าลังคนในองค์การไม่สอดคล้องกับปริมาณที่มีในองค์การ ต้องก าหนดแนวทางในการด าเนินการเพ่ือ
เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์มากท่ีสุด เช่น การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม การจ้าง
ท างานล่วงเวลา การยืมบุคลากรระหว่างแผนกงานเป็นต้น  กระบวนสรรหาและคัดเลือกเหล่านี้ 
เรียกว่า การจัดคนเข้าท างาน 
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ตารางท่ี  3.1  ล าดับในการวางแผนก าลังคนในองค์การ  
 
ระดับในการวางแผน

ก าลังคน 
พัฒนาการ 

กิจกรรม แนวทาง การประเมินผล 
1. วางแผนจ านวนคน เป็นกิจกรรมก าหนด

จ านวนคนที่ต้องการใน
ช่วงเวลาหนึ่งๆ 

ไม่แสดงความเชื่อมโยง
กับการจัดการเรื่องอ่ืนๆ 
อย่างชัดเจน 

มีการรายงานผล
เป็นไตรมาส 

2. วิเคราะห์ก าลังคน วิเคราะห์ทักษะของ
ก าลังคนและจ าลองภาพ
สถานการณ์เพ่ือวางแผน
ก าลังคนให้เหมาะสม 

ไม่แสดงความเชื่อมโยง
กับการจัดการเรื่องอ่ืนๆ 
อย่างชัดเจน 

รายงานผลเป็น 
ไตรมาส 

3. กลยุทธ์แผน
ก าลังคนเฉพาะ
หน่วยงาน 

วิเคราะห์คุณภาพและ
ปริมาณก าลังคนที่ต้องการ
ในสถานการณ์ต่างๆ แยก
เฉพาะหน่วยงานแต่
สอดคล้องกับแผนของ
องค์การ 

แสดงให้เห็นความ
เชื่อมโยงกับการจัดการ
เรื่องอ่ืนๆ เช่นการสรร
หา การจ้างท าของ การ
จ้างเหมาแรงงาน 

รายงานผล 

เป็นไตรมาส 

4. กลยุทธ์แผน
ก าลังคนระดับ
ภาพรวมองค์การ 

วิเคราะห์เชิงคุณภาพและ
ปริมาณก าลังคนที่
เหมาะสมกับองค์การทั้ง
เฉพาะหน่วยงานและใน
ภาพรวม 

แสดงให้เห็นความ
เชื่อมโยงกับการจัดการ
เรื่องอ่ืนๆ เช่นการสรร
หา คัดเลือก การยืม
บุคลากร การฝึกอบรม  

รายงานผลเป็น 
ไตรมาสหรือมี
ความถี่มากกว่านั้น 

 
ที่มา : (Harris, 2011: 1) 
 
  การวางแผนก าลังคนตามตารางข้างต้นใช้เป็นแนวทางส าหรับองค์การในการน าไปใช้
ประเมินระบบการวางแผนก าลังคนว่าอยู่ในสถานะใด ควรมีการตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาอย่างไร โดยมี
การติดตามผลอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับระดับพัฒนาการท่ีองค์การก าลังด าเนินการอยู่ 
 
 5. การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) 
  การจัดคนเข้าท างาน คือ การสรรหาบุคคลที่มีคุณลักษณะและคุณสมบัติที่เหมาะสม
ตามข้อก าหนดของต าแหน่งงานนั้น เข้ามาท างานในองค์การ เพื่อให้องค์การคัดกรองให้ได้คนที่มีความ
เหมาะสมที่สุดส าหรับต าแหน่งงานนั้นๆ การจัดคนเข้าท างาน ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังนี้  
  5.1 การสรรหา  (Recruitment)  หมายถึง  การท าให้บุคคลที่มีคุณลักษณะและ
คุณสมบัติตามข้อก าหนดของต าแหน่งงานนั้นๆ สนใจสมัครเพ่ือด ารงต าแหน่งที่ต้องการ ในการสรรหา
ต้องจัดท ารายละเอียดค าบรรยายลักษณะ ข้อก าหนดต าแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง เงินเดือน สวัสดิการ  
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จ านวนต าแหน่งที่ต้องการ วิธีการคัดเลือก ระยะเวลา สถานที่ ตลอดจนหลักฐานในการสมัคร 
องค์การสามารถบุคคลได้ทั้งจากแหล่งภายใน และภายนอกองค์การ ขึ้นอยู่ความเหมาะสมของแต่ละ
ต าแหน่ง รวมทั้งระเบียบปฏิบัติของแต่ละองค์การ ข้อดีของการสรรหาจากบุคคลภายใน คือเป็นวิธีที่
สะดวก สร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรในองค์การ ได้บุคลากรที่มีความคุ้นเคยกับเพ่ือร่วมงาน 
รวดเร็วและประหยัดเวลาในการด าเนินการ ข้อเสียคือ มีจ านวนบุคลากรให้เลือกจ ากัด ขาดโอกาสที่
จะได้รับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถจากภายนอก และอาจเกิดปัญหาในการแย่งชิงต าแหน่ง
น าไปสู่ความขัดแย้งในองค์การ   ส่วนการสรรหาจากบุคคลภายนอก ท าได้หลายวิธีเช่น จ้างเป็น
บุคลากรประจ า จ้างชั่วคราว จ้างบางเวลา (Part Time) หรืออาจจ้างด าเนินแต่ละโครงการหรือ
กิจกรรม (Outsourcing)  ข้อดีของการสรรหาจากภายนอก คือ มีโอกาสคัดเลือกที่เหมาะสมจ านวน
มากกว่า มีโอกาสได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ป้องกันปัญหาความขัดแย้งในองค์การ ได้บุคลากร
ที่มีประสบการณ์การท างานจากที่อ่ืนน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์การได้ ข้อเสียคือ ท าให้
บุคลากรในองค์การหมดก าลังใจไม่ได้รับโอกาสก้าวหน้า มีค่าใช้จ่ายสูง บุคลากรที่มาใหม่ต้องใช้
ระยะเวลาในการปรับตัว และอาจได้รับบุคคลที่ขาดความรู้ความสามารถตามที่คาดหวังเอาไว้ 
  5.2 การคัดเลือก (Selection) โดยทั่วไปต้องมีการแต่งตั้งกรรมการในการคัดเลือก 
และด าเนินการด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม เมื่อมีผู้มีสมัครในต าแหน่งที่องค์การต้องการแล้ว
ขั้นตอนที่ส าคัญอย่างมากคือ การใช้วิธีการคัดเลือกให้ได้บุคคลที่องค์การต้องการมากที่สุด ซึ่งสามารถ
ท าหลายวิธี เช่น การคัดเลือกจากใบสมัคร การสัมภาษณ์ การทดสอบ การสอบข้อเขียน การ
ตรวจสอบจากบุคคลอ้างอิง การตรวจสุขภาพ เป็นต้น ในการคัดเลือกบุคลากรในแต่ละต าแหน่งอาจ
ใช้เวลาแตกต่างกันไป หรืออาจต้องใช้หลายๆ วิธี ขึ้นอยู่กับระดับและความส าคัญของต าแหน่งนั้นๆ  
  5.3 การฝึกอบรมและการพัฒนา (Training and Development) เป็นการด าเนินการ
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ เพ่ือช่วยให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ และยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ สร้างความพึง
พอใจให้กับบุคลากรได้ด้วย  การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอาจจัดในหน่วยงาน หรือภายนอก
หน่วยงาน ด้วยการสนับสนุนให้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาต่อ เป็นต้น ผู้บริหารต้อง
พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะส่งเสริมให้บุคลากรในองค์รับการอบรม โดยค านึงถึง จ านวนบุคลากร 
งบประมาณค่าใช้จ่าย ระยะเวลา ล าดับความส าคัญในการที่จะน ามาใช้ประโยชน์ในองค์กร เป็นต้น  
การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูง มีหลายรูปแบบ (เจษฎา  นกน้อย, 2554: 67-69) 
ดังนี้  
   5.3.1 การสอนงาน (Coaching) 
   5.3.2 การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 
   5.3.3 การเรียนรู้ขณะปฏิบัติงาน (On the Job Learning) 
   5.3.4 การมอบหมายพิเศษเร่งด่วน (Interim and Emergency Assignments) 
   5.3.5 การให้ความรู้และฝึกอบรมในองค์การ (Internal Education and Training) 
   5.3.6 การให้การศึกษาและฝึกอบรมนอกองค์การ (External Education and 
Training) 
   5.3.7 การให้คู่มือปฏิบัติงาน (Guided Reading) 
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   5.3.8 การให้เรียนรู้จากการสอน (Teaching as Learning) 
   5.3.9 การจัดการเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ (E-Learning) 
   5.3.10 กิจกรรมพิเศษ (Extracurricular Activity) 
  5.4 การจ่ายค่าตอบแทน (Compensation)  ผู้บริหารต้องมีความเข้าใจถึงประเภท
ค่าตอบแทนต่างๆ ที่มีในองค์การ โดยมีการก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ตาม
แนวคิดของเทเลอร์ (Tayler อ้างถึงใน สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์, (ม.ป.ท.): 141) เชื่อว่าการให้ผลตอบ 
แทนเป็นการจูงใจในการท างาน โดยก าหนดระบบการจ่ายค่าตอบแทนเป็น 3 ระดับคือ ผลงานที่ต่ า
กว่ามาตรฐาน เท่ากับมาตรฐาน และสูงกว่ามาตรฐาน ผลตอบแทนด้านที่เหมาะสมที่สุดคือเงิน ซึ่งท า
ได้หลายวิธี เช่น ค่าจ้าง รางวัล โบนัส เบี้ยขยัน เบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา การเลื่อนเงินเดือน เป็นต้น การ
จ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ย่อมสร้าง
ความพึงพอใจให้ความรู้สึกมั่นคงให้กับบุคลากรในหน่วย เป็นการดึงดูดให้ผู้มีความรู้ความสามารถ 
สนใจเข้าท างานในองค์การ หลักในการจ่ายค่าตอบแทนมีดังนี้  (สุกัญญา  มกุฎอรฤดี, 2545: 49) 
   5.4.1 ความเสมอภาค  บุคลากรในองค์การต่างๆ  มักมีการเปรียบเทียบ
ค่าตอบแทนของตนเองกับผู้ อ่ืนทั้งภายในและภายนอกองค์การ ความเท่าเทียมกันในการได้รับ
ค่าตอบแทนของงานต่างๆ ที่มีคุณค่าและความส าคัญเท่าเทียมกัน ย่อมสร้างความพึงพอใจและสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากรในองค์การ 

   5.4.2 ความเป็นธรรม การจ่ายค่าตอบแทนต้องค านึงถึงความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์  ตลอดจนผลงานของบุคลากรแต่ละคน  ให้ความเป็นธรรมกับทุกคนด้วยหลัก          
ธรรมาภิบาล 

   5.4.3 ดึงดูดใจ การจ่ายค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับที่สามารถดึงดูดความสนใจ
ย่อมดึงบุคลากรให้ท างานอยู่กับองค์การยาวนาน ตลอดจนบุคคลภายนอกยังให้ความสนใจอยากเข้า
มาท างานด้วย 

   5.4.4 แข่งกับองค์การอ่ืนได้ ระดับในการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับต าแหน่งงาน
ลักษณะเดียวกันควรอยู่ในระดับใกล้เคียงกับองค์การอ่ืน โดยมีการส ารวจค่าจ้างเงินเดือนจาก
หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

   5.4.5 เป็นไปตามกฎหมาย ค่าตอบแทนต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ปฏิบัติในการจ้างงาน เช่น ค่าจ้างรายวัน เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา ทั้งนี้แต่ละองค์การต้องศึกษา
กฎหมายและระเบียบปฏิบัติอย่างรัดกุมเพ่ือไม่ให้เกิดการฟ้องร้องหรือปัญหาความขัดแย้งในองค์การ 

  5.5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน  (Performance Appraisal) หมายถึง การวัด
และการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบระยะเวลาหนึ่งๆ แล้วเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือ
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ ผู้บริหารควรแจ้งให้บุคลากรในองค์การทราบเกี่ยวกับเป้าหมายและวิธี
ประเมินผลล่วงหน้า ผลการประเมินจะช่วยให้ผู้บริหารเล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาบุคลากร ช่วยให้
บุคลากรรู้ว่าตัวเองต้องปรับปรุงหรือพัฒนาตนเองในด้านใดบ้าง ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถน า
ผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ ค่าตอบแทน การเลื่อนต าแหน่ง ให้
รางวัล หรือใช้เป็นบรรทัดฐานในการก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี 
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   ในการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยทั่วไป มักมีการก าหนดดัชนีตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จหลัก (KPIs: Key Performance Indicators) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดหรือประเมินผลว่า
ผลการด าเนินงานหลักหรืองานที่ส าคัญในด้านต่างๆ ขององค์การเป็นอย่างไร สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้หรือไม่ (เจษฎา  นกน้อย, 2554: 84)  เช่น ความรู้ความเข้าใจในการท างาน ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ความทุ่มเทในการท างาน ผลส าเร็จของงาน การเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคคลอ่ืน การใช้
ทรัพยากรในองค์การ ฯลฯ ตัวชี้วัดที่แต่ละองค์การก าหนดอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน 
และระดับชั้นของผู้ถูกประเมิน  ส่วนวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ท าได้หลายวิธี เช่น การให้
คะแนน การจัดล าดับ การจัดระดับ คุณภาพของงาน  ส่วนผู้ท าหน้าที่ประเมินหรือผู้ประเมิน ต้อง
ได้รับการมอบหมายหรือแต่งตั้งจากองค์การ ส่วนใหญ่มักได้แก่ ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน  บางกรณี
อาจมอบหมายให้เพ่ือนร่วมงาน ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมเป็นผู้ประเมินด้วย 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลรอบด้าน หรือที่เรียกว่า การประเมิน 360 องศา (สาคร  สุขศรีวงศ์, 2552:  278) 
  5.6 การรักษาความสัมพันธ์ (Relationship Maintenance)  การรักษาความสัมพันธ์
ระหว่างองค์การกับบุคลากรเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก  ผู้บริหารต้องมีหลักการกระตุ้นและรักษา
ความสัมพันธ์ของบุคลากร ด้วยการดูแลเอาใจใส่ การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม การติดต่อสื่อสาร 
การสร้างความท้าทายที่มีอย่างต่อเนื่อง การคุ้มครองสิทธิส่วนตัว และการให้ความส าคัญกับเรื่อง
สวัสดิการและครอบครัว เป็นต้น การรักษาความสัมพันธ์อันดีในองค์การ บุคลากรย่อมมีทัศนคติท่ีดี มี
ขวัญก าลังใจ และทุ่มเทใจกายในการท างานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างเต็มความรู้  เต็ม
ความสามารถ เต็มก าลัง และเต็มเวลา 
 
 6. ภารกิจหน้าที่ของบุคลากรในองค์การบริการสารสนเทศ 
  องค์การบริการสารสนเทศแต่ละประเภทย่อมโครงสร้างองค์การที่แตกต่างกันไป 
ต าแหน่งและจ านวนบุคลากรของแต่ละแห่งจึงมีต าแหน่งหน้าที่แตกต่างกัน ในภาพรวมโดยทั่วไปมี
ลักษณะคล้ายกัน ดังตัวอย่างภารกิจและหน้าที่ของบุคลากรของหอสมุดแห่งชาติ ดังนี้ (กรมศิลปากร, 
2548: 33-36) 
  ส านักหอสมุดแห่งชาติมีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมและสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาของ
ชาติ ที่อยู่ในสื่อทุกประเภท จัดท าบรรณานุกรมแห่งชาติ ให้บริการการอ่าน ค้นคว้าวิจัยแก่ประชาชน
ทั่วไป ด าเนินงานทางวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็นศูนย์ข้อมูลและประสานความร่วมมือทางวิชาการกับห้องสมุดและสถาบันต่างๆ ในระดับชาติและ
นานาชาติ 
  ส านักหอสมุดแห่งชาติ สังกัดกรมศิลปากร แบ่งโครงสร้างองค์การเป็น 7 กลุ่ม และมี
หอสมุดสาขากระจายทั่วประเทศ 17 แห่ง โดยมีบุคลากรในแต่ละกลุ่มประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ 
บรรณารักษ์ นักวิชาการ เจ้าพนักงาน นายช่าง ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว จ านวนมากน้อย
ขึ้นอยู่กับภารกิจ ปริมาณงาน และลักษณะขอบข่ายของงาน ได้แก่ 
  1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ถือเป็นหัวใจของส านักงาน ท าหน้าที่ วางแผนงานโครงการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ เป็นศูนย์กลางแห่งการสั่งการหรือรับนโยบายจาก
หน่วยงานชั้นสูงไปยังหน่วยงานต่างๆ ประสานงานระหว่างกลุ่มต่างๆ ภายในหอสมุดแห่งชาติ หอสมุด
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แห่งชาติสาขา รวมทั้งหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ การด าเนินงานครอบคลุมงาน
สารบรรณ การเงินและงบประมาณ งานพัสดุ อาคารสถานที่ บุคลากร ประชาสัมพันธ์ การจัดพิมพ์
และเผยแพร่เอกสาร 
  2. กลุ่มพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด มีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือก จัดหา วิเคราะห์
จัดหมวดหมู่ทรัพยากรห้องสมุด ด าเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกทางสติปัญญาทั้งสิงพิมพ์และ
เอกสารโบราณเพ่ือรวบรวมเป็นคลังสิ่งพิมพ์ของชาติ 
  3. กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก มีหน้าที่ตรวจแปลศิลาจารึก ช าระแปลคัดหนังสือ
พุทธศาสนาจากหนังสือไทยโบราณ คัมภีร์ใบลาน ตรวจท าบัญชีหนังสือไทยโบราณทุกรูปแบบ 
ช่วยเหลือการค้นคว้าหนังสือตัวเขียน รวมทั้งจัดการเกี่ยวกับเอกสารโบราณเพ่ือการบริการ ให้ความรู้
และแนวทางในการจัดเก็บและอนุรักษ์เอกสารโบราณทุกประเภทแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
  4. กลุ่มบริการค้นคว้าอ้างอิง มีหน้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้บริการเพ่ือการ
ค้นคว้า อ้างอิงบริการหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ บริการข้อมูลรัฐสภา หอเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช หอสมุดด ารงราชานุภาพ และศูนย์นราธิปเพื่อการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ 
  5. กลุ่มโสตทัศนวัสดุและกิจกรรมห้องสมุด มีหน้าที่ผลิต รวบรวม จัดเก็บ ให้บริการ
โสตทัศนวัสดุทุกรูปแบบ อนุรักษ์และให้บริการศึกษาค้นคว้า วิจัย จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแก่
ประชาชนทั่วไป และบริหารจัดการห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร 
  6. กลุ่มมาตรฐานและวิจัยห้องสมุด มีหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการ การด าเนินงานและพัฒนาบุคลากร คิดค้นหาวิธีและเทคนิคปฏิบัติเพ่ือสร้าง
และพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด พัฒนาศักยภาพองค์การบริการสารสนเทศทุกรูปแบบให้ด าเนินการตาม
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนควบคุมฐานข้อมูลบรรณานุกรมตามมาตรฐานสากล 
  7. ศูนย์สารนิเทศห้องสมุด มีหน้าที่ด้านการศึกษา วิเคราะห์ระบบ วางแผนพัฒนางาน
วิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คลังข้อมูล และการสร้างเครือข่ายระบบสารสนเทศแห่งชาติ 
บริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ ฐานข้อมูล รวมทั้งเป็นศูนย์กลางก าหนดเลขมาตรฐานสากลประจ า
วารสาร (ISSN)  
  อย่างไรก็ตามบุคลากรขององค์การบริการสารสนเทศจะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่ได้อยู่ที่มีการบริหารจัดการงานบุคลากรที่ดีเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับ การเป็นคนคุณภาพ ที่ต้อง
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เต็มก าลัง เต็มเวลา และเต็มความสามารถ โดยยึดหลักปฏิบัติ 10 ประการตาม
รอยพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นต้นแบบแห่งความดี     
ที่เป็นหน้าที่ของบุคลากรในทุกองค์การควรน้อมน ามาประพฤติปฏิบัติ (สุเมธ  ตันติเวชกุล,  2548: 1-
5) 
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สรุป 

 

 บุคลากรเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนองค์การบริการสารสนเทศทุกประเภท การที่
องค์การจะประสบผลส าเร็จในการด าเนินงาน บุคลากรในองค์การต้องรู้จักเปลี่ยนแปลง (Change) 
โดยออกจากกรอบความคิดและวิธีการท างานแบบเดิม พร้อมท างานเชิงรุกในสิ่งท้าทายใหม่ๆ แก้ไข
ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล สามารถประสานการท างานร่วมกันกับบุคคลอื่นได้ (Collaboration) เพ่ือมุ่งสู่
เป้าหมายเดียวกันทั้งองค์การ ร่วมมือกันท างานเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานที่ดีเลิศ (Creative) และใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพ่ือสร้างความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมจากผู้ใช้บริการ โดยยึดมั่นในความ
ซื่อสัตย์ โปร่งใส เสมอภาค และมีคุณธรรม (Corruption Free) (ส านักงาน ก.พ., 2559: 3/3)  ใน
สถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะการรวมกลุ่มกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีบทบาท
อย่างมากต่อการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีใน 5 ภาค ได้แก่ สินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงาน
ฝีมือ โดยเริ่มเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2558 การเคลื่อนย้าย
วิชาชีพหรือแรงงานเชี่ยวชาญ ซึ่งมีข้อตกลงยอมรับร่วมกันในเรื่องคุณสมบัติหรือมาตรฐานแต่ละ
วิชาชีพ หรือ Mutual Recognition Arrangements : MRAs) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายฝีมือแรงงานใน 7 สาขาแรก คือ แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ นักบัญชี การส ารวจ และ
วิศวกรรม (วิเชศ ค าบุญรัตน์, 2554: 019) แม้สาขาอ่ืนๆ ก าลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ผู้บริหาร
องค์การบริการสารสนเทศต้องเล็งเห็นสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงนี้ และน าโอกาสหรืออุปสรรคที่จะ
เกิดขึ้นกับการบริหารจัดการบุคลากรองค์การ เพราะย่อมมีผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์การ
ไม่มากก็น้อย โอกาส คือ การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการท างานร่วมกับชาวต่างชาติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาภาษาเพ่ือการสื่อสาร การปรับตัวท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
อุปสรรคที่มาพร้อมกันได้แก่ การขาดแรงงานฝีมือ หรือปัญหาการให้บริการแก่ชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นสิ่ง
ท้าทายที่ผู้บริหารจะต้องเตรียมความพร้อมและปรับตัว และสิ่งที่ส าคัญคือ ต้องเริ่มและก้าวให้ทันกับ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
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ค าถามท้ายบท 
 
 
1. จงอธิบายความหมายของ การจัดองค์การ มาพอสังเขป 
2. การจัดองค์การมีความส าคัญต่อองค์การบริการสารสนเทศอย่างไร จงอธิบาย 
3. ประโยชน์ของการจัดองค์การที่มีต่อผู้บริหารมีอะไรบ้าง จงบอกมา 3 ข้อ 
4. จงระบุลักษณะและสมรรถนะขององค์การที่มีประสิทธิภาพมา 5 ข้อ 
5. องค์การที่ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายความอย่างไร จงอธิบาย 
6. สายการบังคับบัญชา หมายความว่าอย่างไร จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
7. จงเปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของการจัดองค์การแบบรวมอ านาจและกระจายอ านาจ 
8. จงยกตัวอย่างการจัดองค์การบริการสารสนเทศโดยจัดแผนกงานตามผลิตภัณฑ์ โดยเขียนเป็น 
 แผนผังโครงสร้างองค์การ 
9. บุคลากร มีความส าคัญอย่างไรต่อองค์การ จึงอธิบาย 
10. จงระบุปัจจัยส าคัญที่ใช้พิจารณาในการวางแผนทรัพยากรบุคคลขององค์การมา 5 ข้อ  
 พร้อมอธิบายพอสังเขป 
11. Job  Description คืออะไร  มีประโยชน์อย่างไร จงอธิบาย 
12. จงบอกวิธีการจัดคนเข้าท างานในองค์การมาอย่างน้อย 3 วิธี 
13. ท่านมีวิธีการอย่างไรที่จะพัฒนาบุคลากรในองค์การของท่านให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูงขึ้น 
14. จงอธิบายภารกิจหรือหน้าที่ของบุคลากรในองค์การบริการสารสนเทศ ในต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ 
 ค้นคว้าอ้างอิง มาพอสังเขป 
15. ท่านมีแนวคิดอย่างไรกับการให้รางวัลหรือประกาศนียบัตรแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของห้องสมุด 
 ประจ าเดือน 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี  4 
 

งานธุรการและงานสารบรรณ 
 
 

เวลาเรียน  6 คาบ 
 
 

เนื้อหา 
 
 1. ความหมายของงานธุรการและงานสารบรรณ 

 2. ประเภทของงานธุรการและงานสารบรรณ 

 3. คุณสมบัติของบุคลากรงานธุรการและงานสารบรรณ 

 4. เอกสารในงานธุรการและงานสารบรรณ 

 5. หนังสือราชการ มาตรฐานตรา แบบพิมพ์ และซอง 
 6. รายละเอียดในการพิมพ์หนังสือราชการ 

 7. การรับ-ส่งหนังสือ  
 8. การเก็บรักษา การยืม การท าลายหนังสือ 
 9. การควบคุมคุณภาพงานสารบรรณ 

 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 

 เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทนี้แล้วสามารถ 
 1. ฟังค าอธิบายแล้วสามารถบอกความหมายของงานธุรการและงานสารบรรณได้ถูกต้อง 
 2. เมื่อสาธิตขั้นตอนงานธุรการและงานสารบรรณให้ดูแล้วสามารถปฏิบัติตามได้อย่าง
ถูกต้อง 
 3. สามารถก าหนดคุณสมบัติของบุคลากรงานธุรการและงานสารบรรณได้อย่างเหมาะสม 

 4. มีทักษะในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนในการรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม การ
ท าลายหนังสือ 
 5. เมื่อก าหนดโจทย์ให้สามารถออกแบบและพิมพ์รายละเอียดในหนังสือราชการได้ทุก
ชนิด 

 6. ปฏิบัติตามข้ันตอนและสรุปแนวทางในการควบคุมคุณภาพงานสารบรรณได้ 
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วิธีสอนและกิจกรรม 
 
 1. บรรยายและอภิปราย ประกอบเอกสารค าสอน และ Power point เนื้อหาบทที่ 4 

 2. สาธิตเพ่ือสร้างความเข้าใจในกระบวนการ และขั้นตอนการปฏิบัติ แล้วให้ผู้ศึกษา
ปฏิบัติตามข้ันตอนเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ 
 3. ก าหนดโจทย์ให้ฝึกปฏิบัติการพิมพ์หนังสือราชการประเภทต่างๆ และการจัดเก็บ
เอกสารราชการ 
 4. มอบหมายงานรายบุคคลเพื่อให้ก าหนดคุณสมบัติของบุคลากรงานธุรการและงานสาร
บรรณ โดยศึกษาต าแหน่งงานจากหนังสือ วารสาร และน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
 5. ท าใบงาน ขั้นตอนและสรุปแนวทางในการควบคุมคุณภาพงานสารบรรณ 
 6. ประเมินผลงาน การปฏิบัติงาน และทักษะส่วนบุคคล 
 7. ทดสอบประเมินผลรายบทโดยใช้แบบทดสอบ 
 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 
 1. เอกสารค าสอนวิชา การจัดการองค์การบริการสารสนเทศ บทที่ 4 
 2. แผ่นดิสเก็ต Power point บทที่ 4 
 3. ตัวอย่างหนังสือราชการประเภทต่างๆ 
 4. ใบงาน การพิมพ์หนังสือราชการ  ขั้นตอนและแนวทางการควบคุมคุณภาพงาน 
สารบรรณ 

 
 

การวัดผลและประเมินผล 
 

 1. สังเกตความสนใจและการร่วมกิจกรรม 
 2. ตรวจทดสอบและงานที่มอบหมาย 
 3. ประเมินผลจากการถามตอบ การอภิปราย 
 4. แบบประเมินผลการเรียน 
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บทท่ี  4 
 

งานธุรการและงานสารบรรณ 
 
 
 การติดต่อ โต้ตอบ และประสานงานระหว่างหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์การ 
นับเป็นงานประจ าที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ การปฏิบัติงานเหล่านี้นอกจากมีระเบียบปฏิบัติที่เป็นแบบ
แผนแล้ว ในกระบวนการปฏิบัติงานยังท าให้เกิดเอกสารต่างๆ จ านวนมหาศาล งานธุรการและงาน
สารบรรณจึงต้องอาศัยการบริหารจัดการให้เป็นระบบตั้ งแต่ต้น เพ่ือให้ให้การสื่อสารการติดต่อ
ประสานงานกันระหว่างบุคลากรในหน่วยและนอกหน่วยงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ งานบริหาร
จัดการเอกสารประกอบด้วยการจัดท า การรับส่ง การเก็บรักษา การใช้ ตลอดจนการท าลาย โดยใน
กระบวนการด าเนินการเหล่านี้ต้องอาศัยผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดการเอกสาร 
ซึ่งปัจจุบันมีทั้งเอกสารที่อยู่ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  การน าเอา
เทคโนโลยีในการจัดการเอกสารมาใช้ในการจัดการงานธุรการและงานสารบรรณ จึงเป็นอีกภาระหนึ่ง
ที่เพ่ิมขึ้นจากในอดีต  ผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องมีความเข้าใจองค์ประกอบต่างๆ ในงานธุรการและงาน
สารบรรณ และรู้วิธีการบริหารจัดการเพ่ือประโยชน์โดยตรงต่อการด าเนินงานขององค์การ 

 
 

ความหมายของงานธุรการและงานสารบรรณ 

 
 งานธุรการ หมายถึง  งานติดต่อ โต้ตอบ และประสานงานกับบุคคลต่างๆ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ซึ่งอาจใช้วิธีติดต่อด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร (ปิยะนุช สุจิต, 2551: 91) 
 งานสารบรรณ หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่การจัดท า  
การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการท าลาย  ซึ่งเป็นขั้นตอนและขอบข่ายของงานสาร
บรรณ ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้าง (ส านักนายกรัฐมนตรี , 2548: 1) การบริหารงานเอกสารจะเริ่ม
ปฏิบัติตั้งแต่การคิด อ่าน ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์ จด จ า ท าส าเนา ส่งหรือสื่อข้อความ รับ บันทึก จด
รายงานการประชุม สรุป ย่อเรื่อง เสนอ สั่งการ ตอบ ท ารหัส เก็บเข้าที่ ค้นหา ติดตามและท าลาย 
ทั้งนี้ ต้องท าเป็นระบบที่ให้ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพเพ่ือประหยั ดเวลา 
แรงงานและค่าใช้จ่าย 
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ประเภทของงานธุรการและงานสารบรรณ 
 
 อาจกล่าวได้ว่างานสารบรรณเป็นส่วนหนึ่งของงานธุรการ เพราะต้องท างานประสาน
สัมพันธ์ตลอดเวลา ในองค์การขนาดเล็กอาจใช้บุคลากรคนเดียวกันปฏิบัติงานทั้งงานธุรการและงาน
สารบรรณ ลักษณะเฉพาะของงานสารบรรณคือเน้นการด าเนินงานในกระบวนการผลิตเอกสาร 
จัดเก็บเอกสาร และเผยแพร่เอกสาร ส่วนงานธุรการมีลักษณะที่กว้างกว่า 
 งานธุรการในองค์การบริการสารสนเทศ ที่ต้องปฏิบัติอยู่เป็นประจ า แบ่งออกเป็น 4 งาน
ใหญ่ๆ ดังนี้ (ส านักนายกรัฐมนตรี,  2548: 100-106; ปาริชาติ  เยพิทักษ์ และธีระวัฒน์  จันทึก,  
2559: 22) 
 1. งานร่างและพิมพ์  การร่างหนังสือคือ การเรียบเรียงข้อความขั้นต้นตามเรื่องที่จะแจ้ง
ความประสงค์ไปยังผู้รับหรือผู้ที่ต้องทราบหนังสือนั้น ก่อนที่จะใช้จัดท าต้นฉบับด้วยการพิมพ์ สาเหตุที่
ต้องร่างหนังสือเพ่ือให้มีการตรวจแก้ให้เหมาะสมถูกต้องตามระเบียบแบบแผนเสียก่อน  โดยผู้ร่าง
จะต้องรู้และเข้าใจในประเด็นที่เป็นเหตุผลและความมุ่งหมายที่จะท าหนังสือ หลักการคือตั้งหัวข้อว่า
เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร เมื่อไร ที่ไหน ใคร ท าไม อย่างไร โดยเริ่มใจความที่เป็นเหตุก่าอน แล้วจึงเป็น
ข้อความที่เป็นความประสงค์หรือข้อตกลง ควรเขียนให้ชัดเจน อ่านง่าย เพ่ือความสะดวกในการตรวจ
แก้ เมื่อร่างเสร็จให้เสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจร่างและพิจารณาสั่งพิมพ์ 

 2. งานบันทึกการปฏิบัติ การบันทึกเป็นหลักฐานราชการประเภทหนึ่ง เนื่องจากท าขึ้น
เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน การจัดท าบันทึกเป็นเรื่องภายในของแต่ละองค์การ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการติดต่อและสั่งงาน ลักษณะการบันทึกมีหลายรูปแบบ เช่น บันทึกย่อเรื่อง บันทึก
รายงาน บันทึกความเห็น บันทึกสั่งการ และบันทึกติดต่อ  หลักการบันทึกคือ ควรแยกเป็นเรื่องๆ 
และมีหัวข้อแต่ละเรื่องว่า อะไร เมื่อไร ที่ไหน ใคร ท าไม อย่างไร เพ่ือสะดวกในการพิจารณาสั่งการ 
บันทึกฉบับหนึ่งอาจมีวิธีการหลายลักษณะรวมกันก็ได้ 
 3. งานจัดเก็บเอกสาร เป็นหน้าที่หลักของงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งต้องปฏิบัติวาง
ระบบในการจัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ สามารถระบุที่จัดเก็บได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว สะดวกใน
การค้นหาและใช้งาน สามารถเก็บรักษาเอกสารไว้โดยไม่ช ารุด เสียหายหรือสูญหาย เพ่ือใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติงาน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล นอกจากนี้ยังใช้เป็นหลักฐานเพ่ือการอ้างอิง 
และจัดเก็บตามระเบียบปฏิบัติของกองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ในองค์การบริการ
สารสนเทศส่วนใหญ่มีเอกสาร ข้อมูลข่าวสารทั้งในส่วนของการปฏิบัติงานและในส่วนของการบริการ
ค่อนข้างมาก การบริหารจัดการระบบจัดเก็บเอกสารขององค์การเป็นสิ่งส าคัญมาก การน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการบริหารจัดการระบบเอกสารจะช่วยลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล รักษาความคงสภาพและ
ความปลอดภัยของข้อมูล สามารถใช้ร่วมกันได้ และง่ายต่อการเข้าถึง  
 4. งานพัสดุ งานจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ในองค์การขนาดเล็กอาจเป็นส่วนหนึ่งในงานธุรการ แต่หากเป็นองค์การขนาดใหญ่อาจ
แยกเป็นหน่วยงานระดับกอง ที่มีหน้าที่บริหารจัดการพัสดุขององค์การเพ่ือสนับสนุนให้บุคลากร
ท างานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในที่นี้จะกล่าวถึงในบทที่ 5 เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
งานการเงิน งบประมาณค่อนข้างมาก 
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คุณสมบัติของบุคลากรงานธุรการและงานสารบรรณ 
 
 บุคลากรที่ท าหน้าที่ในธุรการและงานสารบรรณได้ดี จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการติดต่อ โต้ตอบ และประสานงาน มีความรู้ความสามารถในการ
สื่อสาร มีทักษะด้านภาษาเป็นอย่างดีทั้งทักษะการพูด การเขียน การอ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรู้จัก
ตัวสะกด การันต์ วรรคตอน ศัพท์ และความหมายของค า ความสามารถทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
หรือภาษาอ่ืนๆ ยิ่งจะท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยัง ต้องมีความ
ละเอียดรอบคอบ สุขุม และมีความคล่องแคล่วว่องไว ปฏิบัติด้วยความกระฉับกระเฉงรวดเร็ว 
เนื่องจากการท างานธุรการและงานสารบรรณเป็นงานประสานเชื่อมกระบวนการด าเนินงานระหว่าง
ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการ องค์การภายในและองค์การภายนอก บุคคลกับหน่วยงาน บุคคลกับ
บุคคล และระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานธุรการยังต้องติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้ง
การติดตามเทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของตนเองให้ก่อประโยชน์และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 

การจัดการเอกสารในงานธุรการและงานสารบรรณ 
 
 เอกสารทุกชนิดที่เกิดขึ้นในกระบวนการด าเนินงานในองค์การบริการสารสนเทศ จ าเป็น 
ต้องใช้เป็นหลักฐานการอ้างอิงเพ่ือการปฏิบัติการ ในหน่วยงานราชการมักเรียกว่า “หลักฐานทาง
ราชการ” ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ซึ่งมีการ
ปรับปรุงแก้ไขจากฉบับเดิม พ.ศ. 2526 (ฉบับที่ 1) เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันจึงมีการ
ปฏิบัติงานสารบรรณด้วยคอมพิวเตอร์ และเป็นการสอดคล้องกับการบริหารราชการแนวทางใหม่ที่
มุ่งเน้นผลสมฤทธิ์ ความคุ้มค่า และการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกขั้นทั้งการผลิตเอกสาร 
(Creation) การเก็บ เอกสาร (Storage) การน าเอกสารมาใช้  (Retrieval) การรักษาเอกสาร 
(Maintenance) รวมทั้งการท าลายเอกสาร (Disposition) (วันทนีย์  แสนภักดี, พรทิพย์  วีระสวัสดิ์ 
และ ธิดา  พาหอม, 2553: 206-209; ส านักนายกรัฐมนตรี,   2548: 32)  ส่งผลให้งานธุรการและงาน
สารบรรณด าเนินงานเป็นระบบ มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน 
 การจัดการเอกสารถือเป็นหน้าที่ส าคัญของงานธุรการและงานสารบรรณ มีกฎระเบียบและ
แนวปฏิบัติที่ต้องด าเนินการโดยเคร่งครัด ในหน่วยงานราชการมักมีเอกสารราชการ ที่หน่วยงานของ
รัฐเป็นผู้ปฏิบัติจัดท าขึ้นหรือได้รับมาในการกระท าหน้าที่ เอกสารที่สิ้นกระแสการใช้งานจะได้รับการ
ประเมินคุณค่า และถูกส่งไปจัดเก็บอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติของชาติ เรียกว่า เอกสารจดหมายเหตุ  
(วิศปัตย์  ชัยช่วย, 2559: 119) ส่วนเอกสารส่วนบุคคลอื่น ก็มีระยะเวลาในการจัดเก็บและแนวปฏิบัติ
แตกต่างกันไปตามประเภท และความส าคัญของเอกสาร ในที่นี้จะกล่าวถึงรายละเอียดพอสังเขปดังนี้ 
 1. หนังสือราชการ 
  หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ หนังสือที่มีไปมาระหว่าง
ส่วนราชการ หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอ่ืนซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือถึงบุคคลภายนอก 
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หนังสือที่หน่วยราชการอ่ืนใดซี่งมิใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ เอกสารที่ทาง
ราชการจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐานในราชการ และเอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นตามกฎหมาย 
ระเบียบ หรือข้อบังคับ รวมถึงข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(ส านักนายกรัฐมนตรี, 2548: 33) 
  1.1 ประเภทของหนังสือราชการ 
   หนังสือราชการ  ที่ส าคัญมี 6 ชนิด (ส านักนายกรัฐมนตรี,  2548: 1-33) ได้แก่ 
   1.1.1 หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี ใช้กระดาษครุฑ  
ใช้ติดต่อระหว่างส่วนราชการ  ส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอ่ืน  ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ  หรือที่มีถึง
บุคคลภายนอก 
   1.1.2 หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือ
ภายนอก ใช้ติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ  ลด
รูปแบบลงมา เช่น ไม่ต้องลงที่ตั้งและค าลงท้าย ขอบเขตการใช้หนังสือแคบลงมา (ติดต่อเฉพาะภายใน
กระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน) ไม่สามารถใช้ติดต่อกับบุคคลภายนอกได้ รายละเอียด
รูปแบบ มีหัวข้อก าหนดให้ลงคล้ายกับหนังสือภายนอก แต่มีหัวข้อน้อยกว่าใช้กระดาษบันทึกข้อความ
เท่านั้น 
    ในกรณีที่กระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดใดประสงค์จะก าหนดแบบ
การเขียนโดยเฉพาะ เพ่ือใช้ตามความเหมาะสมก็ให้กระท าได้นั้น  อาจแยกประเด็นการเขียน เป็น
หัวข้อ เช่น แยกเป็นเรื่องเดิม ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ความเห็นเจ้าหน้าที่ และข้อพิจารณา ซึ่งจะเห็น
ได้ว่าการก าหนดรูปแบบการเขียนหนังสือดังกล่าว เป็นลักษณะการเขียนในข้อความของหนังสือ
เท่านัน้ ไม่ท าเป็นรูปแบบและลักษณะการใช้หนังสือภายในเปลี่ยนแปลงไป 
   1.1.3 หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของ
หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป เป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อก ากับตรา ใช้กระดาษครุฑ  ใช้ได้
ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ และระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่
ไม่ใช่เรื่องส าคัญ ได้แก่ การขอรายละเอียดเพ่ิมเติม การส่งส าเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสารหรือบรรณ
สาร การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการส าคัญหรือการเงิน การแจ้งผลงานที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ การเตือนเรื่องที่ค้าง เรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป
ก าหนด โดยท าเป็นค าสั่งให้ใช้หนังสือประทับตรา 
   1.1.4 หนังสือสั่งการ ให้ใช้ตามแบบที่ก าหนดไว้ในระเบียบ เว้นแต่จะมีกฎหมาย
ก าหนดแบบไว้โดยเฉพาะ มี 3 ชนิด ได้แก่ ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ 
    1.1.4.1 ค าสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดย
ชอบด้วยกฎหมาย ใช้กระดาษครุฑ 
    1.1.4.2 ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยจะ
อาศัยอ านาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้ เพ่ือถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจ า ใช้กระดาษครุฑ 
    1.1.4.3 ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจที่ก าหนดให้ใช้ โดย
อาศัยอ านาจของกฎหมายที่บัญญัติให้กระท าได้ ใช้กระดาษครุฑ 
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   1.1.5 หนังสือประชาสัมพันธ์  ใช้ตามแบบที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมี
กฎหมายก าหนดแบบไว้โดยเฉพาะ มี 3 ชนิด ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ ์ข่าว 
    1.1.5.1 ประกาศ คือบรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้
ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติ ใช้กระดาษครุฑ ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้ท าเป็นแจ้งความ ให้
เปลี่ยนค าว่าประกาศ เป็นแจ้งความ 
    1.1.5.2 แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพ่ือท า
ความเข้าใจในกิจการของราชการ หรือเหตุการณ์ หรือ กรณีใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใช้
กระดาษครุฑ 
    1.1.5.3 ข่าว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นควรเผยแพร่ให้ทราบ 
   1.1.6 หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ คือ หนังสือที่
ทางราชการจัดท าขึ้นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว หรือที่หน่วยงานอ่ืนใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือ
บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ และส่วนราชการรับไว้ มี 4 ชนิด ได้แก่ หนังสือรับรอง รายงาน
การประชุม บันทึก หนังสืออ่ืน 
    1.1.6.1 หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพ่ือรับรองแก่ 
บุคคล นิติบุคคล หรือ หน่วยงาน เพ่ือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ปรากฏแก่บุคคลทั่วไป ไม่
จ าเพาะเจาะจง ใช้กระดาษครุฑ โดยลงชื่อค าขึ้นต้นว่า "หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า ........ " 
    1.1.6.2 รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม 
ผู้เข้าร่วมประชุม และมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน 
    1.1.6.3 บันทึก คือ ข้อความที่ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
หรือผู้บังคับบัญชา สั่งการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานระดับต่ ากว่า
ส่วนราชการระดับกรมติดต่อกันในการปฏิบัติราชการ ใช้กระดาษบันทึกข้อความ 
    1.1.6.4 หนังสืออ่ืน คือ หนังสือหรือเอกสารอ่ืนใดที่เกิดขึ้นเนื่องจาก 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพ่ือเป็นหลักฐานในราชการ รวมถึงภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง   
แถบบันทึกภาพ หรือหนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ โดยลงรับเข้าทะเบียนรับไว้แล้ว   
มีรูปแบบตามที่กฎกระทรวง ทบวง กรม ก าหนดขึ้นใช้ เว้นแต่จะมีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่อง เช่น 
โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวนสอบสวนและค าร้อง เป็นต้น 
 
 2. มาตรฐานตรา แบบพิมพ์ และซอง 
  งานพิมพ์หนังสือราชการขององค์การบริการสารสนเทศโดยทั่วไป ได้แก่ หนังสือติดต่อ 
โต้ตอบกับหน่วยงานต่างๆ หรือบุคคลภายนอก เช่น หนังสือสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือติดต่อ
ขอรับบริจาค  หนังสือขอศึกษาดูงาน  หนังสือตอบขอบคุณ  เป็นต้น  งานพิมพ์เอกสารเพ่ือการ
ปฏิบัติงาน  เช่น  โครงการของแผนกงานต่างๆ  รายงานผลการปฏิบัติงาน  บันทึกรายงานการจัด
กิจกรรม เป็นต้น งานพิมพ์เอกสารต่างๆ เพ่ือการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เช่น คู่มือการใช้บริการ
องค์การบริการสารสนเทศ ระเบียบการใช้บริการ รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ เป็นต้น  การพิมพ์
หนังสือหรือซองส าหรับส่งเพ่ือติดต่อสื่อสารเป็นรูปแบบที่ต้องมีมาตรฐานและมีความเป็นมืออาชีพ ทั้ง
ยังเป็นหน้าตาหรือเป็นภาพลักษณ์อย่างหนึ่งขององค์การ เพราะหนังสือท่ีออกจากหน่วยงานใด เมื่อส่ง
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ถึงมือผู้รับ หากเกิดปัญหาข้อผิดพลาดใดๆ ทั้งจากการพิมพ์ การใช้ภาษา การสะกดไวยากรณ์ รวมทั้ง
การสื่อความหมาย ย่อมท าให้เกิดปัญหาตามมา และสร้างความเสียหายและเสียชื่อเสียงให้กับองค์การ
อีกด้วย  การพิมพ์หนังสือ และซองเอกสารขององค์การ อาจสามารถปรับใช้ตามความจ าเป็นและ
ความเหมาะสมดังนี้ 
  2.1 ตราครุฑ  ตราครุฑส าหรับแบบพิมพ์ขนาดตัวครุฑสูง 3 เซนติเมตรขนาดตัวครุฑ
สูง 1.5 เซนติเมตร ตราชื่อส่วนราชการ มีลักษณะเป็นรูปวงกลมสอง วงซ้อนกัน เส้นผ่าศูนย์กลางวง
นอก 4.5 เซนติเมตร วงใน 3.5 เซนติเมตร ล้อมครุฑ ระหว่างวงนอกและวงในมีอักษรไทยชื่อ
กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ที่มีฐานะเป็นกรมหรือจังหวัดอยู่ขอบล่าง
ของตรา ส่วนราชการใดที่มีการติดต่อกับต่างประเทศ จะให้มีชื่อภาษาต่างประเทศเพ่ิมขึ้นด้วยก็
ได้ โดยให้อักษรไทยอยู่ขอบบนและอักษรโรมันอยู่ขอบล่างของตรา ส่วนราชการใดที่มีการติดต่อกับ
ต่างประเทศจะให้มีชื่อภาษาต่างประเทศเพ่ิมขึ้นด้วยก็ได้ โดยให้อักษรไทยอยู่ขอบบนและอักษรโรมัน
อยู่ขอบล่างของตรา 
  2.2 ตราก าหนดเก็บหนังสือ คือ ตราที่ใช้ประทับบนหนังสือเก็บ เพ่ือให้ทราบก าหนด 
ระยะเวลาการเก็บหนังสือนั้น มีค าว่า เก็บถึง พ.ศ.. หรือค าว่า ห้ามท าลาย ขนาดไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์ 
24 พอยท ์
  2.3 มาตรฐานกระดาษและซอง มาตรฐานกระดาษ โดยปกติให้ใช้กระดาษปอนด์ขาว 
น้ าหนัก 60 กรัมต่อตารางเมตร มี 3 ขนาด คือ ขนาดเอ 4 หมายความว่า ขนาด 210 มิลลิเมตร x 
297 มิลลิเมตร ขนาดเอ 5 หมายความว่า ขนาด 148 มิลลิเมตร x 210 มิลลิเมตร ขนาดเอ 8 
หมายความว่า ขนาด 52 มิลลิเมตร x 74 มิลลิเมตร มาตรฐานซอง โดยปกติให้ใช้กระดาษสีขาวหรือสี
น้ าตาล น้ าหนัก80 กรัมต่อตารางเมตร เว้นแต่ซองขนาดซี 4 ให้ใช้กระดาษน้ าหนัก 120 กรัมต่อ
ตารางเมตร มี 4 ขนาด คือ  ขนาดซี 4 หมายความว่า ขนาด 229 มิลลิเมตร x 324 มิลลิเมตร ขนาดซี 
5 หมายความว่า ขนาด 162 มิลลิเมตร x 229 มิลลิเมตร ขนาดซี 6 หมายความว่า ขนาด 114 
มิลลิเมตร x 162 มิลลิเมตร ขนาดดีแอล หมายความว่า ขนาด 110 มิลลิเมตร x 220 มิลลิเมตร 
  2.4 กระดาษตราครุฑ ให้ใช้กระดาษขนาดเอ 4 พิมพ์ครุฑด้วยหมึกสีด าหรือท าเป็น
ครุฑดุน ที่ก่ึงกลางส่วนบนของกระดาษ 
  2.5 กระดาษบันทึกข้อความ ให้ใช้กระดาษขนาดเอ 4 หรือขนาดเอ 5 พิมพ์ครุฑด้วย
หมึกสีด าที่มุมบนด้านซ้าย 
  2.6 ซองหนังสือ ให้พิมพ์ครุฑด้วยหมึกสีด าที่มุมบนด้านซ้ายของซองขนาดซี 4 ใช้
ส าหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑ โดยไม่ต้องพับ มีชนิดธรรมดาและขยายข้าง ขนาดซี 5 ใช้
ส าหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ ขนาดซี 6 ใช้ส าหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ 4 
ขนาดดีแอล ใช้ส าหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ ส่วนราชการใดมีความจ าเป็นต้องใช้ซอง
ส าหรับส่งทางไปรษณีย์โดยเฉพาะ อาจใช้ซองพิเศษส าหรับส่งทางไปรษณีย์และพิมพ์ตราครุฑตามที่
กล่าวข้างต้นได้โดยอนุโลม 
  2.7 ตรารับหนังสือ คือ ตราที่ใช้ประทับบนหนังสือ เพ่ือลงเลขทะเบียนรับหนังสือ มี
ลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2.5 เซนติเมตร x 5 เซนติเมตร มีชื่อส่วนราชการอยู่ตอนบน 
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  2.8 ทะเบียนหนังสือรับ ใช้ส าหรับลงรายการหนังสือที่ได้รับเข้าเป็นประจ าวัน  โดย
เรียงล าดับลงมาตามเวลาที่ได้รับหนังสือ มีขนาดเอ 4 พิมพ์สองหน้า มีสองชนิด คือ ชนิดเป็นเล่มและ
ชนิดเป็นแผ่น 
 

แบบทะเบียนหนังสือรับ  
ทะเบียนหนังสือรับ                    วันที่............เดือน.........พ.ศ. ......... 
 

เลข 
ทะเบียน

รับ 

ที ่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การ 
ปฏิบัติ 

หมาย
เหตุ 

 
 
 

       

   
ภาพที่ 4.1 ตัวอย่างแบบทะเบียนหนังสือรับ 
 
  2.9 ทะเบียนหนังสือส่ง ใช้ส าหรับลงรายการหนังสือที่ได้ส่งออกเป็นประจ าวันโดย
เรียงล าดับลงมาตามเวลาที่ได้ส่งหนังสือ มีขนาดเอ 4 พิมพ์สองหน้า มีสองชนิดคือ ชนิดเป็นเล่มและ
ชนิดเป็นแผ่น 
 

แบบทะเบียนหนังสือรับ  
ทะเบียนหนังสือรับ        วันที่............เดือน.........พ.ศ. ......... 
 

เลข 
ทะเบียน

ส่ง 
ที ่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การ 

ปฏิบัติ 
หมาย
เหตุ 

 
 
 

       

 
ภาพที่  4.2 ตัวอย่างแบบทะเบียนหนังสือส่ง  
 
  2.10  สมุดส่งหนังสือและใบรับหนังสือ ใช้ส าหรับลงรายการละเอียดเกี่ยวกับการส่ง
หนังสือ โดยให้ผู้น าส่งถือก ากับไปกับหนังสือเพ่ือให้ผู้รับเซ็นรับแล้วรับกลับคืนมา 
  2.11  สมุดส่งหนังสือ เป็นสมุดส าหรับใช้ลงรายการส่งหนังสือ มีขนาดเอ 4 พิมพ์   
สองหน้า 
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  2.12  ใบรับหนังสือ ใช้ส าหรับก ากับไปกับหนังสือที่น าส่งโดยให้ผู้รับเซ็นชื่อ รับแล้วรับ
กลับคืนมา มีขนาดเอ 8 พิมพ์หน้าเดียว 
  2.13  บัตรตรวจค้น เป็นบัตรก ากับหนังสือแต่ละรายการเพ่ือให้ทราบว่าหนังสือนั้นๆ 
ได้มีการด าเนินการตามล าดับขั้นตอนอย่างใด จนกระทั่งเสร็จสิ้น บัตรนี้เก็บเรียงล าดับกันเป็นชุดในที่
เก็บโดยมีกระดาษติดเป็นบัตรดรรชนี ซึ่งแบ่งออกเป็นตอน ๆ เพ่ือสะดวกแก่การตรวจค้น มีขนาดเอ 5 
พิมพ์สองหน้า 
  2.14  บัญชีหนังสือส่งเก็บ ใช้ส าหรับลงรายการหนังสือที่จะส่งเก็บ มีขนาดเอ 4 พิมพ์
หน้าเดียว 
  2.15  ทะเบียนหนังสือเก็บ เป็นทะเบียนที่ใช้ลงรายการหนังสือเก็บ มีขนาดเอ 4 พิมพ์
สองหน้า มีสองชนิด คือ ชนิดเป็นเล่ม และชนิดเป็นแผ่น 
  2.16  บัญชีส่งมอบหนังสือครบ  25  ปี  เป็นบัญชีที่ใช้ลงรายการหนังสือที่มีอายุครบ 
25  ปี  ส่งมอบเก็บไว้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร มีลักษณะเป็นแผ่นขนาดเอ 4 พิมพ์
สองหน้า 
  2.17  บัญชีหนังสือครบ 25 ปี ที่ขอเก็บเอง เป็นบัญชีที่ใช้ลงรายการหนังสือที่มีอายุ
ครบ 25 ปี ซึ่งส่วนราชการนั้นมีความประสงค์จะเก็บไว้เอง มีลักษณะเป็นแผ่นขนาดเอ 4 พิมพ์สอง
หน้า 
  2.18  บัญชีฝากหนังสือ เป็นบัญชีที่ใช้ลงรายการหนังสือที่ส่วนราชการน าฝากไว้กับ
กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร มีลักษณะเป็นแผ่นขนาดเอ 4 พิมพ์สองหน้า 
  2.19  บัตรยืมหนังสือ ใช้ส าหรับเป็นหลักฐานแทนหนังสือที่ให้ยืมไป มีขนาดเอ 4 พิมพ์
หน้าเดียว 
  2.20  บัญชีหนังสือขอท าลาย เป็นบัญชีที่ใช้ลงรายการหนังสือที่ครบก าหนดเวลา   
การเก็บ มีลักษณะเป็นแผ่นขนาดเอ 4 พิมพ์สองหน้า 
 3. รายละเอียดในการพิมพ์หนังสือราชการ 

  3.1 ส่วนต่างๆ ของหนังสือภายนอก 

   ที่  ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจ าของเจ้าของเรื่อง ตามที่ก าหนดไว้ใน 
ทับเลขทะเบียนหนังสือส่งส าหรับหนังสือของคณะกรรมการให้ก าหนดรหัสตัวพยัญชนะเพ่ิมข้ึนได้ตาม
ความจ าเป็น 
   ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ  ให้ลงชื่อส่วนราชการ  สถานที่ราชการหรือ
คณะกรรมการซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือนั้น และโดยปกติให้ลงที่ตั้งไว้ด้วย 
   วัน เดือน ปี   ให้ลงตัวเลขของวันที่   ชื่อเต็มของเดือน  และตัวเลขของปี
พุทธศักราชที่ออกหนังสือ 
   เรื่อง  ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เป็น
หนังสือต่อเนื่องโดยปกติให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม 
   เรียน  ให้ใช้ค าขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตาราง การการใช้ค าขึ้นต้น
สรรพนาม และค าลงท้าย 
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   อ้างถึง (ถ้ามี)  ให้อ้างถึงหนังสือที่เคยมีการติดต่อกัน หนังสือที่ส่วนราชการผู้รับ
หนังสือได้รับมาก่อน จะจากส่วนราชการใดก็ตาม โดยให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือ และเลขที่
หนังสือ วันที่ เดือน ปีพุทธศักราชของหนังสือนั้น การอ้างถึงให้อ้างถึงหนังสือฉบับสุดท้ายที่ติดต่อกัน
เพียงฉบับเดียว 
   สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี)  ให้ลงชื่อสิ่งของ เอกสารหรือบรรณสารที่ส่งมาพร้อมกับ
หนังสือนั้น ในกรณีที่ไม่สามารถส่งในซองเดียวกัน ให้แจ้งรายละเอียดด้วยว่า ส่งไปโดยทางใด 
   ข้อความ ให้ลงสาระส าคัญของเรื่องให้ชัดเจนเข้าใจง่าย หากมีความประสงค์
หลายประการให้แยกเป็นข้อๆ 
   ค าลงท้าย ให้ใช้ค าลงท้ายตามฐานะของผู้รับหนังสือตามรูปแบบการใช้ค าขึ้นต้น 
สรรพนาม และค าลงท้ายให้ถูกต้อง 
   ลงชื่อ  ให้ลงลายมือชื่อเจ้าของหนังสือและพิมพ์ชื่อเต็มไว้ใต้ลายมือชื่อ โดยใส่ไว้
ในวงเล็บ 
   ต าแหน่ง  ให้ลงต าแหน่งเจ้าของหนังสือไว้ใต้ชื่อที่เป็นค าเต็ม 
   ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง  ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่
ออกหนังสือ  ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสือ อยู่ในระดับกระทรวง หรือทบวง ให้ลงชื่อส่วนราชการ
เจ้าของเรื่องทั้งระดับกรมและกอง ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมลงมา ให้ลงชื่อส่วน
ราชการเจ้าของเรื่องเพียงระดับกองหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
   โทร.  ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่องหรือ หน่วยงานที่ออก
หนังสือและหมายเลขภายในตู้สาขา (ถ้ามี) ไว้ด้วย 
   ส าเนาส่ง (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ส่งจัดท าส าเนาส่งไปให้ส่วน ราชการหรือบุคคลอ่ืน
ทราบ และประสงค์จะให้ผู้รับทราบว่าได้มีส าเนาส่งไปให้ ผู้ใดแล้วให้พิมพ์ชื่อเต็มหรือชื่อย่อของส่วน
ราชการหรือชื่อบุคคลที่ส่งส าเนาไปให้เพ่ือให้เป็นที่เข้าใจระหว่างผู้ส่งและผู้รับ  ถ้าหากมีรายชื่อที่ส่ง
มากให้พิมพ์ว่าส่งไปตามรายชื่อที่แนบรายชื่อไปด้วย 
  3.2 ส่วนต่างๆ ของหนังสือภายใน 
   หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก
เป็นหนังสือติดต่อภายในกระทรวง ทบวงกรมหรือจังหวัดเดียวกันใช้กระดาษบันทึกข้อความ และให้
จัดท าตามแบบที่ 2 ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ส่วนราชการ  ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ
โดยมีรายละเอียดพอสมควรโดยปกติถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ระดับกรมขึ้นไป ให้ลงชื่อ     
ส่วนราชการเจ้าของเรื่องทั้งระดับกรมและกองถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับต่ ากว่ากรมลง
มาให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพียงระดับกองหรือส่วนราชการเจ้าของเรื่องพร้อมทั้งหมายเลข
โทรศัพท์ (ถ้ามี) 
   ที่  ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจ าของเจ้าของเรื่องตามที่ก าหนดไว้ใน
ภาคผนวก 1 ทับเลขทะเบียนหนังสือส่งส าหรับหนังสือของคณะกรรมการ ให้ก าหนดรหัสตัวพยัญชนะ
เพ่ิมข้ึนได้ตามความจ าเป็น 
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   วันที่  ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออก
หนังสือ 
   เรื่อง  ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เป็น
หนังสือต่อเนื่องโดยปกติให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม 
   ค าขึ้นต้น  ให้ใช้ค าขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตารางการใช้ค าขึ้นต้น 
สรรพนาม และค าลงท้ายที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก 2แล้วลงต าแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อ
บุคคลในกรณทีี่มีถึงตัวบุคคลไม่เก่ียวกับต าแหน่งหน้าที่ 
   ข้อความ  ให้ลงสาระส าคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่ายหากมีความประสงค์
หลายประการให้แยกเป็นข้อ ๆในกรณีที่มีการอ้างถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกันหรือมีสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้
ระบุไว้ในข้อนี้ 
   ลงชื่อและต าแหน่ง  ให้ปฏิบัติตามข้อ 11.10 และข้อ 11.11 โดยอนุโลมในกรณี
ที่กระทรวง ทบวง กรมหรือจังหวัดใด ประสงค์จะก าหนดแบบการเขียนโดยเฉพาะเพ่ือใช้ตามความ
เหมาะสมก็ให้กระท าได้ 
  3.3 หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าข้ึนหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 
   หนังสือที่ทางราชการท าขึ้นนอกจาหรือหนังสือที่หน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วน
ราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการและส่วนราชการรับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ มี 
4 ชนิด คือ หนังสือรับรองรายงาน การประชุม บันทึก และหนังสืออ่ืน 
   3.3.1 หนังสือรับรอง 
    หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพ่ือรับรองแก่ บุคคล นิติบุคคล หรือ
หน่วยงานเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จ าเพาะเจาะจง ใช้
กระดาษตราครุฑ และให้จัดท าตามแบบที่ 10 ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
    เลขที่ 
    ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ 
    ข้อความ  ให้ลงข้อความขึ้นต้นว่า หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือรับรองว่า แล้ว
ต่อด้วยชื่อบุคคล นิติบุคคลหรือหน่วยงานที่ทางราชการรับรองในกรณีเป็นบุคคลให้พิมพ์ชื่อเต็มโดยมี
ค าน าหน้านาม 
    ชื่อ นามสกุล  ต าแหน่งหน้าที่ และสังกัดหน่วยงานที่ผู้นั้นท างาน แล้วจึง
ลงข้อความที่รับรอง 
    ให้ไว้ ณ วันที่  ลงชื่อ  ต าแหน่ง  ในกรณีที่การรับรองเป็นเรื่องส าคัญที่
ออกให้แก่บุคคลให้ติดรูปถ่ายของผู้ที่ได้รับการรับรอง หน้าตรง ไม่สวมหมวก ประทับตราชื่อส่วน
ราชการที่ออกหนังสือบนขอบล่างด้านขวาของรูปถ่ายคาบต่อลงบนแผ่นกระดาษ และให้ผู้นั้นลง
ลายมือชื่อไว้ที่ใต้รูปถ่ายพร้อมทั้งพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อด้วย 
 
   3.3.2 รายงานการประชุม 
    การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมติของที่
ประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
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    รายงานการประชุม  ให้ลงชื่อคณะที่ประชุมหรือชื่อการประชุมนั้น 
    ครั้งที ่เมื่อ ณ  ให้ลงสถานที่ท่ีประชุม 
    ผู้มาประชุม ผู้ ไม่มาประขุม ผู้ เข้าร่วมประชุม   ให้ลงชื่อและหรือ
ต าแหน่งของผู้ที่มิได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมซึ่งได้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) 
    เริ่มประชุมเวลา 
    ข้อความ  ให้บันทึกข้อความที่ประชุม โดยปกติเริ่มต้นด้วยประธานกล่าว
เปิดประชุมและเรื่องที่ประชุม กับมติหรือข้อสรุปของที่ประชุมในแต่ละเรื่องตามล าดับ 
    เลิกประชุมเวลา 
    ผู้จดรายงานการประชุม 
   3.3.3 บันทึก 
    ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บังคับบัญชา  
สั่งการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือข้อความที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานระดับต่ ากว่าส่วนราชการระดับกรม
ติดต่อกันในการปฏิบัติราชการโดยปกติให้ใช้กระดาษบันทึกข้อความและให้มีหัวข้อดังต่อไปนี้ 
    ชื่อต าแหน่งที่บันทึกถึง 
    สาระส าคัญของเรื่อง  ให้ลงใจความของเรื่องที่บันทึก ถ้ามีเอกสาร
ประกอบก็ให้ระบุไว้ด้วย 
    ชื่อและต าแหน่ง  ให้ลงลายมือชื่อและต าแหน่งของผู้บันทึก และในกรณี
ที่ไม่ใช้กระดาษบันทึกข้อความให้ลงวันเดือนปีที่บันทึกไว้ด้วยการบันทึกต่อเนื่อง โดยปกติให้ผู้บันทึก
ระบุค าขึ้นต้นใจความบันทึก และลงชื่อเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นและให้ลงวัน เดือน ปี ก ากับใต้
ลายมือชื่อผู้บันทึก หากไม่มีความเห็นใดเพิ่มเติมให้ลงชื่อและวัน เดือน ปี ก ากับนั้น 
  3.4 หนังสืออ่ืน 
   ได้แก่ หนังสือ หรือ เอกสารอื่นใดที่เกิดข้ึน เนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
เพ่ือเป็นหลักฐานในทางราชการซึ่งรวมถึง ภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพด้วย หรือ
หนังสือของบุคคลภายนอก ที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ได้รับเข้าทะเบียนรับหนังสือของทาง
ราชการแล้วมีรูปแบบตามที่กระทรวงทบวงกรมจะก าหนดขึ้นใช้ตามความเหมาะสม เว้นแต่มีแบบตาม
กฎหมายเฉพาะเรื่องให้ท าตามแบบ เช่น โฉนด แผนที่ แบบแผนผัง สัญญาหลักฐานการสืบสวนและ
สอบสวน และค าร้อง เป็นต้น 
 
 4. การรับ – ส่ง หนังสือ 
  ในการส่งหนังสือประเภทใดก็ตาม ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการท าส าเนาเอกสารไว้ 2 ฉบับ 
เก็บไว้ต้นเรื่อง 1 ฉบับ สารบรรณกลาง 1 ฉบับ  นอกจากนี้เพ่ือความรวดเร็วในการปฏิบัติงานสาร
บรรณ การส่งหนังสือยังมีชั้นความเร็วของหนังสือ ซึ่งมี 3 ประเภท ได้แก่ ด่วนที่สุด-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ทันทีที่ได้รับ  ด่วนมาก-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว  ด่วน-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะท าได้  
ส่วนการส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสารซึ่ งไม่มีหลักฐานปราก ฏชัดแจ้ง  เช่น   โทรศัพท์ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุสื่อสาร วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น ให้ผู้ส่งเป็นผู้รับบันทึก
ข้อความไว้เป็นหลักฐาน ส่วนการส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรเลข วิทยุโทรเลข โทรศัพท์ 



78 

 

โทรสาร วิทยุสื่อสาร ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับได้รับหนังสือ โดยให้ท าหนังสือยืนยันตามไปทันที บางกรณี
อาจต้องส่งหนังสือถึงผู้รับจ านวนมากที่มีใจความอย่างเดียวกัน เรียกว่า หนังสือเวียน  ให้เพ่ิม
พยัญชนะ ว หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่งเริ่มตั้งแต่เลข 1 เรียงเป็นล าดับไปถึงสิ้นปีปฏิทิน 
  ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีการรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อ 
สารด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงท าให้มีสื่อกลางบันทึกข้อมูล ซึ่งหมายถึง สื่อใดๆ ที่อาจใช้บันทึก
ข้อมูลได้ด้วยอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล เทปแม่เหล็ก จานแม่เหล็ก (CD) แผ่น
ซีดีอ่านอย่างเดียว (CD-ROM)  แผ่นดิจิทัลอเนกประสงค์ (CD-R, CD-RW) เป็นต้น การติดต่อเอกสาร
ในงานราชการจึงสามารถด าเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยผู้ส่งต้องตรวจสอบผลการส่งทุก
ครั้งและต้องแจ้งให้ผู้แจ้งตอบรับ เพ่ือยืนยันว่าได้จัดส่งไปยังผู้รับเรียบร้อยแล้ว และหากเป็นเรื่อง
ส าคัญต้องยืนยันเป็นเอกสารและจัดส่งยืนยันตามไปทันที  (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559) 
  4.1 ขั้นตอนการรับหนังสือ   การรับหนังสือที่ เข้ามาจากภายนอกให้จัดล าดับ
ความส าคัญเร่งด่วน หากมีความผิดพลาดไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อเจ้าของเรื่อง และบันทึกข้อบกพร่อง 
ประทับตรารับ มุมบนด้านขวาของหนังสือ กรอกรายละเอียด เลขที่รับ วันที่ เวลา  ลงทะเบียนรับ
หนังสือ ในทะเบียนหนังสือรับ จัดแยกหนังสือเพ่ือส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการ โดยลงใน
ช่องการปฏิบัติงาน ส่งได้ 2 วิธี คือ  ใช้สมุดส่งหนังสือ หรือให้ผู้รับลงรับในทะเบียนรับหนังสือก็ได้ การ
ด าเนินการตามขั้นตอนนี้ จะเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาหรือไม่ ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าส่วนราชการ
ก าหนด 
  4.2 ขั้นตอนการส่งหนังสือ การส่งหนังสือออกไปภายนอกเจ้าของเรื่องต้องตรวจ
ความเรียบร้อยของหนังสือรวมทั้งสิ่งที่จะส่งไปด้วยให้ครบถ้วน ส่งให้เจ้าหน้าที่สารบรรณกลางเพ่ือ
ส่งออก เจ้าหน้าที่สารบรรณกลางลงทะเบียนหนังสือส่ง เลขทะเบียนหนังสือส่ง เรียงล าดับติดต่อกันไป
ตลอดปีปฏิทิน ก่อนบรรจุซองต้องตรวจความเรียบร้อยของหนังสือและสิ่งที่ส่งมาด้วยให้ครบถ้วน แล้ว
เปิดผนึก ส่งได้ 2 วิธี คือ โดยทางไปรษณีย์ หรือส่งโดยสมุดส่งหนังสือ/ใบรับ ถ้าเป็นใบรับให้น ามา
ผนึกติดกับส าเนาคู่ฉบับไว้เป็นหลักฐานด้วย 
 
 5. การเก็บรักษา 
  การเก็บหนังสือ รูปแบบของการเก็บหนังสือ มีอยู่ 3 ลักษณะคือ เก็บระหว่างปฏิบัติ 
เก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว และเก็บเพ่ือใช้ในการตรวจสอบ  ควรมีการประทับตราก าหนดเก็บหนังสือ 
มุมล่างด้านขวาของกระดาษแผ่นแรก และลงลายมือชื่อย่อก ากับตราหนังสือที่เก็บไว้ตลอดไป 
ประทับตรา ห้ามท าลาย ด้วยหมึกสีแดง หนังสือที่ต้องเก็บโดยมีก าหนดเวลา ประทับตรา เก็บถึง 
พ.ศ…… ด้วยหมึกสีน้ าเงิน  ส่วนระยะเวลาในการเก็บหนังสือ ปกติต้องเก็บไม่น้อยกว่า 10 ปี ยกเว้น
หนังสือที่มีลักษณะต่อไปนี้ (ส านักนายกรัฐมนตรี, 2548: 19-24) 
  5.1 หนังสือที่ต้องสงวนไว้เป็นความลับ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วย
การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 
  5.2 หนังสือที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดี ส านวนของศาลหรือพนักงานสอบสวน หรือ
หนังสืออ่ืนใดที่มีกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนก าหนดไว้เป็นพิเศษ ให้ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนนั้น 
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  5.3 หนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี สถิติหลักฐาน 
หรือเรื่องที่ต้องใช้ส าหรับศึกษาค้นคว้า ให้เก็บไว้เป็นหลักฐานราชการตลอดไปหรือตามที่กองจดหมาย
เหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรก าหนด 
  5.4 หนังสือที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่ส าเนาที่มีต้นเรื่องค้นได้จากท่ีอ่ืน เก็บ
ไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
  5.5 หนังสือที่เป็นธรรมดา ซึ่งไม่มีความส าคัญ และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจ า เก็บ
ไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
  หนังสือที่เกี่ยวกับการเงิน ซึ่งไม่ใช่เอกสารสิทธิ หากเห็นว่าไม่จ าเป็นต้องเก็บถึง 10 ปี 
ให้ท าความตกลงกับกระทรวงการคลังเพ่ือขอท าลายได้ ทุกปีปฏิทินให้ส่วนราชการจัดส่งหนังสือที่มี
อายุครบ 25 ปี พร้อมบัญชีส่งมอบให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ ภายในวันที่ 31 มกราคม ของปีถัดไป
ยกเว้นหนังสือที่มีลักษณะต่อไปนี้ หนังสือต้องสงวนเป็นความลับ หนังสือที่มีกฎหมาย ข้อบังคับ หรือ
ระเบียบที่ออกใช้เป็นการทั่วไปก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  และหนังสือที่มีความจ าเป็นต้องเก็บไว้ที่ส่วน
ราชการนั้น 
 

 6. การยืม 
  การปฏิบัติงานต่างๆ ภายในองค์การ จ าเป็นต้องใช้เอกสาร หลักฐานในการอ้างอิงและ
ใช้ประกอบการท างานอยู่เสมอ จึงมีการยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้วเพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจต่างๆ การยืมเอกสารของส านักงานมีแนวทางในการด าเนินการ (ส านักนายกรัฐมนตรี, 2548: 
24-25) ดังนี้ 
  6.1 ผู้ยืมจะต้องแจ้งให้ทราบว่าเรื่องที่ยืมนั้นจะน าไปใช้ในราชการใด จะต้องมอบ
หลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่เก็บ แล้วลงชื่อรับเรื่องที่ยืมไว้ในบัตรยืมหนังสือ 
  6.2 ให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมหลักฐานการยืมเรียงล าดับวันเดือนปีไว้เพ่ือติดตามทวง
ถาม ส่วนบัตรยืมหนังสือนั้นให้เก็บไว้แทนที่หนังสือท่ีถูกยืมไป 
  6.3 การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วน
ราชการระดับแผนกข้ึนไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
  6.4 การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็น
หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกข้ึนไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
  6.5 บัตรยืมหนังสือ ควรบันทึกรายละเอียดไว้ดังนี้   รายการ  ผู้ยืม  ผู้รับ วันยืม 
ก าหนดส่ง ผู้ส่งคืน วันส่งคืน  การยืมหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จหรือหนังสือที่เก็บไว้เพ่ือใช้ในการ
ตรวจสอบ ให้จัดเก็บหลักฐานและท าควรจัดท าแฟ้มยืมไว้ให้สามารถค้นหาได้ง่าย 
  6.6 การให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือจะกระท ามิได้ เว้นแต่จะให้ดูหรือคัดลอกหนังสือ 
ทั้งนีจ้ะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อน 
 
 7. การท าลาย 
  เอกสารที่มีจ านวนมากในส านักงาน จ าเป็นต้องมีการแยกแยะเพ่ือจัดเก็บและท าลาย 
ทั้งนี้เพราะองค์การไม่สามารถเก็บเอกสารทุกชนิดไว้ได้ เนื่องจากมีเนื้อที่จ ากัด  องค์การต่างๆ จึงต้อง
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ด าเนินการท าลายเอกสารโดยปฏิบัติการระเบียบปฏิบัติของส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
อย่างเคร่งครัด (ส านักนายรัฐมนตรี, 2548: 25-28) ดังนี้ 
  7.1 ขั้นตอนในการท าลาย 
   ภายใน 60 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือ
ส ารวจหนังสือที่ที่ครบก าหนดอายุการเก็บในปีนั้น ทั้งหนังสือที่เก็บไว้ในองค์การหรือที่ฝากเก็บไว้ที่
กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร แล้วจัดท าบัญชีหนังสือขอท าลาย เสนอหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรม เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการท าลายหนังสือ  ให้จัดท าบัญชีหนังสือขอท าลาย โดยมี
ต้นฉบับและส าเนาคู่ฉบับ และกรอกรายละเอียดดังนี้  ชื่อบัญชีหนังสือขอท าลายประจ าปี หน่วยงานที่
จัดท าบัญชี วันที่ แผ่นที่ ล าดับที่ รหัสแฟ้ม ที่ ลงวันที่ เลขทะเบียนรับ เรื่อง การพิจารณา หมายเหตุ 
ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมแต่งตั้งคณะกรรมการท าลายหนังสือ ประกอบด้วยประธานกรรมการ 
และกรรมการอีกอย่างน้อยสองคน โดยปกติให้แต่งตั้งจากข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้น
ไป ถ้าประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท า
หน้าที่ประธาน  มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้ากรรมการผู้ใดไม่เห็นด้วยให้ท าบันทึก
ความเห็นแย้งไว้ 
  7.2 คณะกรรมการท าลายหนังสือ มีหน้าที่ดังนี้ 
   7.2.1 พิจารณาหนังสือที่จะขอท าลายตามบัญชีหนังสือขอท าลาย ในกรณีที่
คณะกรรมการมีความเห็นว่า หนังสือฉบับใดไม่ควรท าลายหรือควรจะขยายเวลาออกไว้ แล้วให้แก้ไข
อายุการเก็บหนังสือในตราก าหนดเก็บหนังสือ โดยให้ประธานกรรมการท าลายหนังสือ ลงลายมือชื่อ
ก ากับการแก้ไข 
   7.2.2 ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่า หนังสือเรื่องใดควรให้ท าลาย ให้
กรอกเครื่องหมายกากบาท (x) ลงในช่องการพิจารณา 
   7.2.3 เสนอรายงานผลการพิจารณาพร้อมทั้งบันทึกความเห็นแย้งของคณะ
กรรม การ (ถ้ามี) ต่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม เพ่ือพิจารณาสั่งการควบคุมการท าลายหนังสือ ซ่ึง
ผู้มีอ านาจอนุมัติให้ท าลายได้แล้ว โดยการเผาหรือวิธีอ่ืนใด ที่จะไม่ให้หนังสือนั้นอ่านเป็นเรื่องได้ เมื่อ
ท าลายเรียบร้อยแล้วให้ท าบันทึกลงนามร่วมกัน เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติทราบ 
   7.2.4 ถ้าเห็นว่าหนังสือเรื่องใดยังไม่ควรท าลาย ให้สั่งการให้เก็บหนังสือนั้นไว้
จนถึงเวลาการท าลายงวดต่อไป  ถ้าเห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรท าลาย ให้ส่งบัญชีหนังสือขอท าลายให้
กองจดหมายเหตุแห่งชาติพิจารณาก่อน เว้นแต่หนังสือประเภทที่ส่วนราชการนั้น ได้ขอท าความตกลง
กับกรมศิลปากรแล้ว ไม่ต้องส่งไปให้พิจารณา 
   7.2.5 เมื่อให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติพิจารณารายการในบัญชีหนังสือขอ
ท าลายแล้ว แจ้งให้ส่วนราชการที่ส่งบัญชีหนังสือขอท าลายทราบดังนี้ 
    7.2.5.1 ถ้ากองจดหมายเหตุแห่งชาติเห็นชอบด้วย ให้แจ้งส่วนราชการ
นั้นด าเนินการท าลายหนังสือต่อไปได้ 
    7.2.5.2 หากกองจดหมายเหตุแห่งชาติ ไม่แจ้งให้ทราบอย่างใดภายใน
ก าหนดเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ส่วนราชการนั้นได้ส่งเรื่องให้กองจดหมายเหตุุแห่งชาติ ให้ถือว่ากอง
จดหมายเหตุแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบแล้ว และให้ส่วนราชการท าลายหนังสือได้ 
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    7.2.5.3 ถ้ากองจดหมายเหตุแห่งชาติเห็นว่าหนังสือฉบับใด ควรจะขยาย
เวลาการเก็บไว้อย่างใดหรือให้เก็บไว้ตลอดไป ให้แจ้งส่วนราชการนั้นทราบ และให้ส่วนราชการนั้นท า
การแก้ไขตามทีก่องจดหมายเหตุแห่งชาติแจ้งมา 
    7.2.5.4 หากหนังสือใดกองจดหมายเหตุแห่งชาติเห็นควรให้ส่งไปเก็บไว้
ก็ให้ส่วนราชการนั้นๆ ปฏิบัติตาม เพ่ือประโยชน์ในการนี้ กองจดหมายเหตุแห่งชาติอาจจะส่ง
เจ้าหน้าที่มาร่วมตรวจสอบหนังสือของส่วนราชการนั้นก็ได้ 
 
 8. การควบคุมคุณภาพงานสารบรรณ 
  การควบคุมให้งานสารบรรณด าเนินไปโดยเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ รวดเร็ว และ
มีหลักฐานครบถ้วน เพ่ือให้การปฏิบัติงานในเรื่องนั้นๆ เสร็จสิ้นโดยเร็วจะมีประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับ
การเอาใจใส่ควบคุมของผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น และเพ่ือให้งานสารบรรณด าเนินไปด้วยความ
รวดเร็วและเรียบร้อยควรมีการด าเนินการ (สมสรวง  พฤติกุล, 2545: 134-137) ดังนี้ 
  8.1 เพ่ือให้งานราชการด าเนินไปด้วยความรวดเร็ว หนังสือราชการที่ไม่มีปัญหา ควร
จะต้องรีบด าเนินการให้เสร็จเรียบร้อยไปโดยเร็ว และหากจะต้องตอบให้ทราบต้องปฏิบัติด้วยความ
รวดเร็วตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามระเบียบปฏิบัติ ส าหรับงานที่เป็นเรื่องเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษ ให้
มีการเร่งรัดเป็นพิเศษ ไม่ต้องค านึงถึงเวลาที่ก าหนดไว้ 
  8.2 หนังสือราชการที่ไม่มีปัญหา ระบุถึงบุคคลใดต้องพิจารณาเสนอความคิดเห็นให้
ทันที ให้เสร็จในวันนั้น หรืออย่างช้าในวันรุ่งขึ้น 
  8.3 เอกสารที่ประทับตราค าว่า ด่วนที่สุด ด่วนมาก ด่วน ให้รีบด าเนินการให้เสร็จโดย
ทันที ส าหรับงานที่มีระยะเวลาก าหนดไว้ชัดเจน ให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนด 
  8.4 การตรวจสอบเพ่ือเร่งรัดงาน ควรด าเนินการเร่งรัดเป็นงวดๆ โดยแบ่งออกเป็น 3 
งวด คือ ประจ าสัปดาห์ ประจ าเดือน และประจ าปี  โดยพิจารณาว่างานที่ผ่านมาในสัปดาห์หนึ่ง 
ประจ าเดือน ประจ าปี งานเสร็จเรียบร้อยเพียงใด จัดเก็บเข้าแฟ้มเรียบร้อยตามระเบียบหรือไม่ งานที่
คั่งค้างมีมากน้อยเพียงใด ติดค้างอยู่ที่ใด แล้วเร่งรัดให้มีการปฏิบัติโดยรวดเร็วด้วยวาจาหรือ และให้
พิจารณาว่าหนังสือที่เก็บไว้นั้นจะต้องได้รับการท าลายตามระเบียบที่ก าหนดไว้หรือไม่อีกด้วย 
  อย่างไรก็ตามในปัจจุบันองค์การบริการสารสนเทศต่างๆ ได้น าระบบส านักงาน
อัตโนมัติมาใช้ในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ (E-Document, E-Office, Automation 
Office) ส านักงานอัตโนมัติเป็นระบบสารสนเทศระบบหนึ่งที่ช่วยในการบริหารจัดการเอกสารต่างๆ 
ในองค์การให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (นนทวิทย์  ภูมิสะอาด และ เปรมินทร์  อุ่นมณี, 2559: 1-21) 
เนื่องจากรูปแบบเอกสารเปลี่ยนแปลงไปอยู่บนสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ในการจัดการทุกขั้นตอนทั้ง
การผลิต จัดเก็บ ค้นหาและการเผยแพร่ จึงช่วยให้ลดการใช้กระดาษ เอกสารต่างๆ อยู่ในรูปแบบ 
Hypertext, Postscript-PS และ PDF เป็นต้น เมื่อต้องการพิมพ์หรือส่งเอกสารจึงสามารถท าได้อย่าง
ง่ายดาย (บูรณะศักดิ์  มาดหมาย, 2010: 076)  ส่งผลให้การปฏิบัติงานต่างๆ ในองค์การ ทั้งการนัด
หมาย    การน าเสนองาน การบันทึกข้อมูลและข้อสรุป การรับส่งเอกสาร การลงทะเบียนเอกสาร การ
ติดต่อ สื่อสาร ตลอดจนการตรวจสอบกระบวนการท างานขององค์การ เป็นไปอย่างมีคุณภาพและ
ก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์การสูงสุด 
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  สิ่งส าคัญที่ควรต้องค านึงถึงในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณคือ การรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล  (Information Security)  โดยการก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล  (Access 
Control)  เพ่ือรักษาความลับของชั้นข้อมูล   (Von Solms & Von Solms, 2004: 371)  ความ
ปลอดภัยของระบบข้อมูลมีขององค์การมีความส าคัญมาก จึงต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลในองค์การ
ให้รัดกุม และลดความเสี่ยง (Risk Assessment) รวมถึงลดปัจจัยเสี่ยงที่จะท าให้ข้อมูลเกิดความ
เสียหาย ทั้งยังต้องสามารถรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ (Secrecy) และพร้อมใช้งานอยู่ เสมอ 
(Availability) (Hoog et al., 2003: 243-248) โดยก าหนดนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัย
ระบบฐานข้อมูล เป็นกฎข้อบังคับและประกาศใช้ทั่วไป ติดตามตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ มาตรฐานที่วางไว้อย่างเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์ ในการปฏิบัติงานขององค์การให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ปาริชาติ  เยพิทักษ์ และ ธีระวัฒน์  จันทึก, 2559: 23) 
 
 

สรุป 
 

 งานธุรการและงานสารบรรณมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน มีวิธีการด าเนินการและ
ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์การบริการสารสนเทศส่วนใหญ่
จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจทั้งในขั้นตอน กระบวนการ วิธีปฏิบัติ ตลอดจนมีทักษะในการพิมพ์
เอกสารด้วยความแม่นย า ถูกต้อง และรวดเร็ว ต้องมีความละเอียดรอบคอบ และมีทักษะด้านภาษา 
การสื่อสาร ตลอดจนทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งปัจจุบันมีการน ามาใช้เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณได้ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นวัสดุครุภัณฑ์ใน
ส านักงาน และระบบปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมหรือระบบอัตโนมัติต่างๆ ท าให้การท างานมี
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามผู้ปฏิบัติงานยิ่งต้องเพ่ิมความเข้มข้นในการตรวจสอบ มี
ความละเอียดในการพิจารณาความผิดพลาดซึ่งอาจเกิดจากความสะดวกรวดเร็วดังกล่าวด้วย เพราะ
หนังสือหรือเอกสารทุกรูปแบบที่ถูกส่งออกไปจากหน่วยงาน ย่อมเป็นเสมือนตัวแทนขององค์การ หาก
เกิดความผิดพลาดนอกจากจะเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ขององค์การแล้ว ยังอาจผิดระเบียบ
ข้อบังคับขององค์การ ผู้บริหารองค์การสารสนเทศจึงจ าเป็นต้องใส่ใจและให้ความส าคัญกับการ
ด าเนินงานธุรการและงานสารบรรณ 
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ค าถามท้ายบท 
 
 
1. งานธุรการมีความเกี่ยวข้องกับงานสารบรรณอย่างไร จึงอธิบาย 
2. ขอบเขตของงานธุรการมีอะไรบ้าง จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
3. จงระบุคุณสมบัติของบุคลากรที่จะปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. หนังสือราชการคืออะไร แบ่งออกเป็นก่ีชนิด อะไรบ้าง 
5. หนังสือภายนอก หมายความว่าอย่างไร จงอธิบาย 
6. หนังสือประชาสัมพันธ์แบ่งออกเป็นก่ีชนิด อะไรบ้าง 
7. ชั้นความเร็วในการส่งหนังสือมีก่ีระดับ  อะไรบ้าง 
8. หนังสือทั่วไปที่เป็นหนังสือธรรม ไม่มีความส าคัญ และเป็นเรื่องที่เกิดข้ึนเป็นประจ า เก็บไว้ 
 อย่างน้อยกี่ปี 
9. จงอธิบายขั้นตอนและวิธีการท าลายหนังสือในงานสารบรรณมาพอสังเขป 
10. ใครคือผู้ก าหนดว่าหนังสือประเภทใดต้องจัดเก็บหรือท าลาย และใช้กฎเกณฑ์อย่างไร จงอธิบาย 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี  5 
 

งานการเงิน งบประมาณ และงานพัสด ุ
 
 
เวลาเรียน  6 คาบ 
 
 
เนื้อหา 
 
 1. ความหมายของงบประมาณและการจัดท างบประมาณ 

 2. แหล่งงบประมาณ 

 3. การใช้จ่ายงบประมาณในองค์การบริการสารสนเทศ 

 4. หลักการตั้งงบประมาณ การควบคุมการใช้งบประมาณ 

 5. กลยุทธ์การจัดซื้อ และความรู้ทั่วไปเก่ียวกับงบประมาณ 

 6. ความหมายของพัสดุและงานพัสดุ 
 7. ประเภทของพัสดุ 
 8. กระบวนการในการบริหารงานพัสดุ 
 9. ขอบเขตและขั้นตอนการจัดหาพัสดุ 
 10. การตรวจรับ การควบคุม การเก็บรักษา และการจ าหน่ายพัสดุ 
 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 

 เมือ่นักศึกษาเรียนจบบทนี้แล้วสามารถ 
 1. เมื่อฟังค าอธิบายแล้วสามารถบอกความหมายของงบประมาณและการจัดท า
งบประมาณได้ 
 2. บอกแหล่งงบประมาณได้ส าหรับองค์การบริการสารสนเทศได้อย่างน้อย 3 แหล่ง 
 3. ชี้แจงหลักการตั้งงบประมาณ การควบคุมการใช้งบประมาณได้ 
 4. เมื่อก าหนดโจทย์ให้สามารถค านวณงบประมาณ และแก้ปัญหาและควบคุมการใช้
งบประมาณ กลยุทธ์การจัดซื้อ และความรู้ทั่วไปเก่ียวกับงบประมาณได้ 
 5. อธิบายความหมาย ประเภทของพัสดุและงานพัสดุได้อย่างถูกต้อง 
 6. เมื่อสาธิตขั้นตอนงานพัสดุให้ดูแล้ว มีความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงานตาม
ขอบเขตและขั้นตอนการจัดหาพัสดุได้อย่างถูกต้อง 
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 7. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการปฏิบัติตามระเบียบในการตรวจรับ  การควบคุม  
การเก็บรักษา  และการจ าหน่ายพัสดุ 
 
 

วิธีสอนและกิจกรรม 
 

 1. บรรยายและอภิปราย ประกอบเอกสารค าสอน และ Power point เนื้อหาบทท่ี 5 

 2. จัดกิจกรรมกลุ่มโดยแบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม เพ่ือบอกแหล่งงบประมาณ และร่วมกันอภิปราย
หลักการตั้งงบประมาณ การควบคุมการใช้งบประมาณส าหรับองค์การบริการสารสนเทศ ในกลุ่มย่อย
ตามหัวข้อที่มอบหมาย เมื่อเสร็จแล้วให้น าเสนอหน้าชั้นเรียน 

 3. สาธิตขั้นตอนการด าเนินงานพัสดุเพ่ือสร้างความเข้าใจในกระบวนการ และขั้นตอนการ
ปฏิบัติ ให้ผู้ศึกษาบอกขั้นตอนในการด าเนินงานพัสดุ และทดลองฝึกปฏิบัติรายบุคคล 

 4. ศึกษาหนังสือ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานพัสดุ ในประเด็น ความหมาย 
ประเภทของพัสดุและงานพัสดุ และร่วมกันสรุป 

 5. ก าหนดโจทย์ให้ค านวณงบประมาณ และแก้ปัญหาและควบคุมการใช้งบประมาณ กล
ยุทธ์การจัดซื้อ โดยท าใบงาน “การก าหนดและควบคุมงบประมาณ”  
 6. ประเมินผลการทดสอบฝึกปฏิบัติงานและทักษะส่วนบุคคล 
 7. ทดสอบประเมินผลรายบทโดยใช้แบบทดสอบ 
 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 
 1. เอกสารค าสอนวิชา  การจัดการองค์การบริการสารสนเทศ บทที่ 5 
 2. หนังสือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานพัสดุ 
 3. แผ่นดิสเก็ต Power point  บทที่ 5 
 4. แผ่นภาพ แผนภูมิ สมุดทะเบียนและอุปกรณ์ปฏิบัติงานพัสดุ 
 5. ใบงาน และแบบทดสอบ 

 
 

การวัดผลและประเมินผล 
 
 1. สังเกตความสนใจและการร่วมกิจกรรม 
 2. ประเมินผลงานที่มอบหมาย 
 3. ประเมินผลจากการถามตอบ การอภิปราย 
 4. ตรวจแบบทดสอบ แบบประเมินผลการเรียน 
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บทท่ี  5 
 

งานการเงิน งบประมาณ และงานพัสด ุ
 
 
 เงินหรืองบประมาณเป็นปัจจัยส าคัญของทุกหน่วยงาน เพราะเป็นสิ่งที่จะน ามาซึ่งอาคาร
สถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  รวมทั้ งบุคลากร ดังนั้นเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานขององค์การบริการสารสนเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับนโยบายแผนงาน
ขององค์การ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการตลอดจนโครงการและกิจกรรมต่างๆ ภารกิจส าคัญนี้จึงตกอยู่
กับผู้บริหาร ที่จะต้องด าเนินการและจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
การเงินและงบประมาณ ผู้บริหารส่วนหนึ่งต้องประสบปัญหาอย่างมากในการบริหารจัดการการเงิน
และงบประมาณ การใช้จ่ายเงินหรืองบประมาณที่มีอยู่ เพ่ือการสรรหาสิ่งสนับสนุนที่หลากหลาย
โดยเฉพาะพัสดุต่างๆ เพ่ือมาใช้อ านวยความสะดวกการปฏิบัติงาน จงึต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ ทั้ง
กฎหมายระเบียบแนวปฏิบัติ และศิลปะในการบริหารเงินที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
ภาระงานที่ได้ก าหนดไว้ และต้องเป็นไปตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้งบประมาณอย่าง
โปร่งใส สามารถตรวจสอบและติดตามผลได้ งานการเงินงบประมาณและงานพัสดุ จึงเป็นงานที่
ผู้บริหารต้องเอาใจใส่เป็นและให้ความส าคัญเป็นพิเศษ 
 

งานการเงินและงบประมาณ 
 

งบประมาณเป็นปัจจัยส าคัญของผู้บริหารที่จะใช้ในการบริหารองค์การ นอกเหนือจาก
ทรัพยากรบุคคลแล้ว งบประมาณเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การด าเนินงานต่างๆ ขององค์การเป็น ไป
อย่างมีประสิทธิภาพ งบประมาณคือสิ่งสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปอย่างราบรื่น 
รวดเร็ว การจัดสรรงบประมาณให้กับแผนกงานต่างๆ ในองค์การอย่างเหมาะสมและเพียงพอ จึงเป็น
เหมือนการได้รับเครื่องมือส าคัญในการน าไปใช้ในการด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงไปตามเป้าประสงค์ที่
ได้ก าหนดไว้ 

 

ความหมายของงบประมาณและการจัดท างบประมาณ 
 
     งบประมาณ คือ แผนอย่างละเอียดที่แสดงตัวเลขด้านการเงินเกี่ยวกับการใช้ในการ
จัดหาและด าเนินการด้านทรัพยากรต่างๆ ขององค์การ แสดงโครงการด าเนินงานภายในระยะเวลาที่
ก าหนด เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (ปิยะนุช  สุจิต, 2551: 67)   
     การจัดท างบประมาณ คือ กระบวนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้งบประมาณหรือวงจร
งบประมาณ ซึ่งมีแนวทาง ขั้นตอน วิธีการ และรูปแบบที่ส านักงานงบประมาณก าหนด ต้องจัดท า
ปฏิทินงบประมาณและคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าค าของบประมาณ การจัดท างบประมาณมีหลาย
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รูปแบบ เช่น แบบแสดงแผนงาน แบบแสดงรายการ แบบแสดงโครงการ แบบแสดงผลงาน เป็นต้น 
องค์การบริการสารสนเทศอาจเลือกใช้รูปแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และวัตถุประสงค์ในการ
ใช้งาน ทั้งนี้ต้องประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ ได้แก่ การอนุมัติเงินประจ างวด การโอนหรือ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย การกันเงินเหลื่อมปี และการควบคุมงบประมาณรายจ่าย  ส าหรับ
แหล่งที่มาของงบประมาณในแต่ละองค์การ มีที่มาแตกต่างๆ กัน เช่น งบประมาณจากรายได้ 
งบประมาณจากค่าบ ารุงการศึกษา งบประมาณจากการจัดสรรจากหน่วยงานส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

 

 แหล่งงบประมาณ 
 
     งบประมาณหรือเงินขององค์การบริการสารสนเทศ มีที่มาจากแหล่งต่างๆ ดังนี้  (ปิยะ
นุช  สุจิต, 2551: 68-69) 

 1. เงินงบประมาณแผ่นดิน  หมายถึง งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรรมาจาก
หน่วยงานต้นสังกัด มักใช้ในหน่วยงานราชการ เช่น เงินที่ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศได้รับการ
จัดสรรจากกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ มักจัดสรรมาเป็นรายปี ที่นิยมเรียกว่า 
งบประมาณประจ าปี เพ่ือให้เบิกจ่ายในหมวดค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ หมวดค่าวัสดุ หมวดค่าใช้สอย 
หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าครุภัณฑ์ หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น 

 2. เงินรายได้ ได้แก่ เงินที่เกิดจากการด าเนินกิจการใดๆ ของหน่วยงาน ซึ่งมีข้อ
ปฏิบัติในการจัดเก็บที่ชัดเจน เช่น เงินค่าธรรมเนียม เงินค่าปรับ เงินจากการจัดงาน การจัดกิจกรรม 
เป็นต้น 

 3. เงินบริจาค ได้แก่ เงินที่ได้รับมาจากบุคคลที่มีจิตศรัทธา หรือนิติบุคคลที่มอบให้
หนว่ยงานเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ตามจุดมุ่งหมายของผู้บริจาค  เช่น ศิษย์เก่า พ่อค้า เป็นต้น 

 4. เงินบ ารุงจากสมาชิก  ได้แก่  เงินที่ได้รับจากการออกระเบียบขององค์การบริการ
สารสนเทศ โดยเรียกเก็บจากผู้สมัครเป็นสมาชิก เช่น เงินค่าสมาชิกห้องสมุด เงินค่าสมาชิกชมรม  
เป็นต้น 
 

การใช้จ่ายงบประมาณในองค์การบริการสารสนเทศ 
 
    ผู้บริหารองค์การบริการสารสนเทศมีหน้าที่ในการวางนโยบายการใช้งบประมาณที่มีอยู่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยมีการเขียน
แผนงาน โครงการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีรายละเอียดต่างๆ ที่สามารถตรวจสอบการใช้จ่ายได้อย่าง
ชัดเจน และสามารถติดตามผลการใช้งบประมาณได้ทุกบาททุกสตางค์ 
 
    1. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในองค์การบริการสารสนเทศ  มีตัวอย่างดังนี้ 
    1.1  เงินเดือน ค้าจ้าง ในองค์การบริการสารสนเทศขนาดใหญ่ ผู้บริหารจ าเป็นต้องมี
แผนรองรับค่าใช้จ่ายส าหรับเป็นค่าเงินเดือน หรือค่าจ้างส าหรับบุคลากรในองค์การ ต าแหน่ง
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ฯลฯ มีเงินเดือนค่าจ้างที่แตกต่างกันและต้องมีจ านวนเพ่ิมขึ้นใน
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แต่ละรอบที่มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เช่น มีการประเมิน 2 รอบ การวางแผนงบประมาณที่
จะต้องจ่ายรายเดือนบวกกับการเลื่อนเงินเดือนตามรอบการประเมิน เป็นสิ่งที่ต้องท าอย่างถูกต้อง
รอบคอบ 
   1.2  ค่าหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ผู้บริหารต้องค านวณค่าใช้จ่ายไว้ตลอดปี  อาจ
ก าหนดไว้ประมาณร้อยละ 60-70 ของรายได้องค์การ โดยการแบ่งซื้อเป็นงวดๆ เช่นซื้อทุก 3 เดือน 
หรือซื้อภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เหตุผลที่ต้องมีการแบ่งซื้อสิ่งพิมพ์เป็นงวดๆ เนื่องจากหนังสือหรือ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ มีการตีพิมพ์ออกมาวางตลาดตลอดทั้งปี การแบ่งซื้อเป็นงวดๆ ย่อมได้หนังสือที่ใหม่
ทันสมัยเข้ามาให้บริการอย่างต่อเนื่อง และยังสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในบางช่วงเวลา
ที่มีการร้องขอ 
    1.3 ค่าวารสารและหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องประเภทต่างๆ เป็นทรัพยากร
สารสนเทศที่ค่อนข้างใหม่ทันสมัย ออกต่อเนื่องตลอดทั้งปี ผู้บริหารจึงต้องค านวณค่าใช้จ่ายที่มีอัตรา
การปรับเปลี่ยนราคาของวารสารหนังสือพิมพ์ไว้ล่วงหน้าด้วย  อาจก าหนดไว้ประมาณร้อยละ 20-30 
ของรายได้องค์การ โดยบวกเพ่ิมไว้ร้อยละ 20 ของราคาวารสารในปัจจุบัน ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถจัดซื้อ
วารสารและหนังสือมาให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ไม่เกิดปัญหาในเรื่องงบประมาณไม่เพียงพอ 
    1.4   ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ  ในการปฏิบัติงานในแผนกงานต่างๆ เช่น งานซ่อม
หนังสือ งานบริการยืมคืน งานส านักงาน เป็นต้น วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท างานในทุกวัน ต้องมีพร้อม
ส าหรับการปฏิบัติงานตลอดทั้งปี อาจก าหนดงบประมาณในการจัดซื้อไว้ประมาณร้อยละ 8 ของ
รายได้องค์การ 
    1.5   ค่าครุภัณฑ์ โดยปกติผู้บริหารจะต้องมีแผนในการจัดหาครุภัณฑ์ไว้ล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 ปี เพราะราคาครุภัณฑ์ต่างๆ ค่อนข้างสูง การจะน างบประมาณที่มีอยู่มาแบ่งจัดซื้อทันที
เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก ครุภัณฑ์เช่น ตู้ชั้นหนังสือ โต๊ะ เก้าอ้ี เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้จัดแสดงหนังสือ
ใหม่ เป็นต้น ต้องมีการชี้แจงรายละเอียด หาแบบและคุณลักษณะเพ่ือขออนุมัติงบประมาณไว้
ล่วงหน้า อาจก าหนดงบประมาณไว้ร้อยละ 20 ของรายได้องค์การ 
    1.6   ค่าใช้จ่ายในโครงการและกิจกรรมต่างๆ  เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องปรากฏใน
แผนปฏิบัติการขององค์การ ผู้บริหารต้องวางแผนให้ครอบคลุมเพ่ือให้สามารถเบิกใช้ได้ตามระยะเวลา
ที่ต้องด าเนินตามโครงการ บางโครงการหรือกิจกรรมอาจไม่ได้ใช้งบประมาณ  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการ
บริหารจัดการขององค์การ 
    1.7 ค่าสาธารณูปโภค ค่าซ่อมบ ารุง  เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ในองค์การ
บริการสารสนเทศอาจมีการช ารุดเสียหายเนื่องจากการใช้งานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เช่น ค่าซ่อม
บ ารุงลิฟท์ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแอร์ ค่าลับใบมีดเครื่องตัดกระดาษ เป็นต้น การปฏิบัติงานเพ่ือการ
ประสานงานจ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายค่าขนส่งพัสดุไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น รวมทั้ง ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า 
องค์การต้องมีการจัดสรรงบประมาณไว้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเหล่านี้อย่างเพียงพอ 
    1.8   ค่าใช้จ่ายอื่นๆ สามารถจ่ายได้ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
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 2. หลักในการตั้งงบประมาณ 
     การตั้งงบประมาณขององค์การบริการสารสนเทศในแต่ละปี ต้องมีการประชุมวางแผน
ร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน ต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบและเป็นจริง ว่าจะใช้เป็น
ค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ผู้บริหารต้องศึกษาระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการท างบประมาณ โดยปกติองค์การ
ต้องมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินหรือฝ่ายวางแผนงบประมาณเป็นผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะ  หลักเบื้องต้นใน
การตั้งงบประมาณ มีดังนี้  
  2.1 ต้ังให้สมเหตุสมผล มีสัดส่วนสอดคล้องกับงานที่มีอยู่ สามารถปฏิบัติได้จริง และ
เกิดประโยชน์สูงสุด 
  2.2 ตั้งให้ใกล้เคียงกับที่จะจ่ายจริงให้มากท่ีสุด โดยการน าข้อมูลการใช้งบประมาณใน
รอบปีที่ผ่านมาขององค์การมาใช้ประกอบการพิจารณาวางแผน  และอาศัยการคาดคะเนอย่างมี
หลักเกณฑ์ ใช้ข้อมูลจากการสืบราคา และค านึงถึงราคาที่จะเพ่ิมข้ึนในช่วงที่มีการจัดซื้อจริง ในกรณีที่
ต้องมีการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน อาจมีการอนุมัติการ
เบิกจ่ายภายใต้ข้อตกลงกับผู้จ าหน่ายโดยท าข้อตกลงร่วมกันไว้ล่วงหน้าเพ่ือให้ได้ทรัพยากรสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่องและไม่กระทบกระเทือนกับงบประมาณท่ีก าหนดไว้แล้ว (Nardini, 2003: 133) 
  2.3 ตั้ งงบประมาณไว้อย่างเหมาะสม  งบประมาณที่ก าหนดไว้มักต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงตามเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้าอยู่บ้าง ถ้าตั้งไว้มากจนใช้ไม่หมดใน
ระยะเวลาที่ก าหนดถือเป็นความบกพร่องในปฏิบัติงาน  ถ้าตั้งไว้น้อยเกินไป งานก็ไม่ส าเร็จลุล่วงและ
ขาดประสิทธิภาพเท่าที่ควรจะเป็น  นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของค่าเงิน ภาวะ
เศรษฐกิจที่ท าให้ราคาสินค้าและบริการเพ่ิมขึ้น ก็อาจมีผลกระทบต่อการใช้งบประมาณขององค์การ 
ดังนั้นผู้บริหารจะต้องมีแผนงานที่จะรองรับและแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที 
 
 3. การควบคุมการใช้งบประมาณ 
  องค์การบริการสารสนเทศที่สังกัดหน่วยงานราชการ ต้องปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน จึงต้องมีการท า
บัญชี บันทึกรายรับ-รายจ่ายหรือทะเบียนคุมการใช้เงินไว้เป็นหลักฐาน มีการท าทะเบียนแยกประเภท
ให้ชัดเจน เช่น บัญชีเงินงบประมาณ บัญชีเงินบริจาค บัญชีรายได้ของห้องสมุด เป็นต้น  โดยยึด
ระเบียบการเงินอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ ท า
แผนงานงบประมาณ โครงการขององค์การในปีต่อไป และยังใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในกรณีท่ีต้องมีการ
ตรวจสอบการใช้จ่าย ตลอดจนการเป็นการเก็บสถิติเพ่ือการรายงานผลการปฏิบัติงาน ว่าเป็นไปตาม
แผนงานแผนการปฏิบัติงานที่ได้ก าหนดไว้  การใช้จ่ายงบประมาณจึงต้องท าด้วยความรอบคอบ และ
เฉลี่ยใช้ให้ครอบคลุมตลอดท้ังปีภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงบประมาณ 

  4.1 ปีงบประมาณ คือ ช่วงเวลาที่ก าหนดให้ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้ใช้รอบปีนั้นๆ 
ปีงบประมาณนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของปี ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป  โดยใช้ปี 
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พ.ศ. ถัดไปเป็นชื่อของงบประมาณนั้น เช่น  งบประมาณ 2560  มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 
2559 ไปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560  เป็นต้น 
  4.2 เงินประจ างวด คือ ส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่าย ที่มีการแบ่งสรรการใช้จ่าย
หรือก่อหนี้ผูกพันออกเป็นงวดๆ 3 งวด ระยะเวลางวดละ 4 เดือน ดังนี้ 
   งวดที่  1  เดือนตุลาคม-มกราคม ของปีถัดไป 
   งวดที่  2  เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 
   งวดที่  3  เดือนมิถุนายน-กันยายน 
   งวดที่  4  เดือนกรกฎาคม-กันยายน 
  4.3 วิธีการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ผู้บริหารองค์การบริการสารสนเทศต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุอย่างเคร่งครัด เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง
ในการปฏิบัติงาน ต้องมีการด าเนินการตามวิธีการที่ถูกต้องและมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
ให้สามารถตรวจสอบได้ทุกเม่ือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ขององค์การ แบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้ 
   4.3.1 ค่าตอบแทน คือ รายจ่ายตอบแทนการปฏิบัติงานให้องค์การ เช่น ค่า
วิทยากร  ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ประจ าต าแหน่งผู้บริหาร เงินค่าจ้างท างานนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการ เงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร เป็นต้น 
   4.3.2 ค่าใช้สอย คือ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์ ค่าเบี้ยประกัน เป็นต้น 
   4.3.3 ค่าวัสดุ คือ รายจ่ายเพ่ือซื้อของสิ้นเปลือง เปลี่ยนหรือสลายตัวในระยะ 
เวลาอันสั้น รวมทั้งสิ่งของที่ซื้อมาเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าหนังสือ วารสาร 
หนังสือพิมพ์ วัสดุส านักงาน วัสดุในการซ่อมบ ารุงหนังสือ วัสดุในการจัดนิทรรศการ วัสดุคอมพิวเตอร์ 
เป็นต้น รวมทั้งสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีอายุใช้งานในระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป แต่ราคาต่อ
หน่วยไม่เกิน 5,000 บาท 

   4.3.4 ค่าครุภัณฑ์  คือ รายจ่ายเพ่ือซื้อหรือแลกเปลี่ยนสิ่งของที่มีลักษณะคงทน
ถาวร มีอายุการใช้งานยาวนาน 1 ปีขึ้นไปและมีราคาเกิน 5,000 บาท เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้ ชั้น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ เครื่องฉายภาพทึบแสง ประตูอัตโนมัติ เครื่องตัดกระดาษ กล้อง
ถ่ายรูป  เป็นต้น  
  4.4 วิธีการซื้อและวิธีจ้าง  ผู้บริหารองค์การบริการสารสนเทศและผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุ ต้องศึกษาระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีซื้อ วิธีจ้าง ให้
เข้าใจโดยละเอียด เพ่ือจะได้ปฏิบัติตามระเบียบได้ถูกต้อง การซื้อ การจ้าง ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานพัสดุ พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2549 มี 6 วิธี ได้แก่ 

   4.4.1 วิธีตกลงราคา   
   4.4.2 วิธีสอบราคา 
   4.4.3 วิธีประกวดราคา  
   4.4.4 วิธีพิเศษ 
   4.4.5 วิธีกรณีพิเศษ  
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   4.4.6 วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
   การซื้อหรือการจ้างในครั้งเดียวกันห้ามมิให้กระท าการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง โดยการ
ลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันเพ่ือให้วงเงินต่ ากว่าที่ก าหนดหรือให้อ านาจสั่งซื้อสั่งจ้าง
เปลี่ยนไป หากการจัดซื้อพัสดุประเภทชนิดเดียวกัน แม้ต่างขนาดและราคา เมื่อมีการประมาณการ
ความต้องการในการใช้ของทั้งปีแล้ว จะต้องจัดซื้อรวมในครั้งเดียว เว้นแต่มีเหตุผลที่ชัดเจนที่
จ าเป็นต้องแยกซื้อที่ไม่ใช่เป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง เพ่ือประโยชน์ในการบริหารพัสดุ จะต้องก าหนด
เงื่อนไขในการด าเนินการจัดซื้อโดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จ ากัดปริมาณ เพ่ืออกใบสั่ง
ซื้อเป็นคราวๆ ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริง 
 
 5. กลยุทธ์การจัดซื้อ 
  ผู้บริหารควรมีนโยบายในการจัดซื้อขององค์การ  มีแหล่งจ าหน่าย  มีทรัพยากร
สารสนเทศ มีงบประมาณที่จัดสรรไว้อย่างเพียงพอ และศึกษาระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อให้
เข้าใจ โดยเฉพาะการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง จะเป็นการรักษาระดับคุณภาพ คุณค่า
ของผลิตภัณฑ์และบริการ มีความเคลื่อนไหวของปัจจัยในการให้บริการอย่างเหมาะสม เป็นการเสริม
ศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์การ และท าให้องค์การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีต้องการ  
  5.1 กลยุทธ์ในการจัดซื้อจึงต้องมีกระบวนการดังนี้ (สุรพจน์  สุวรรณพานิช, 2554: 
166-168) 
   5.1.1 ก าหนดนโยบายในการจัดซื้อ โดยก าหนดประเภทของวัสดุอุปกรณ์หรือ
ครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ วิธีการเสนอแนะ ความรับผิดชอบในการจัดซื้อ ล าดับขั้นในการขออนุมัติ และ
ก าหนดรายละเอียดต่างๆ เช่น หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้จ าหน่าย อัตราส่วนที่ใช้ในการพิจารณา
จ านวนที่สั่งซื้อ ก าหนดระยะเวลาในการสั่ง การรับ เป็นต้น 
   5.1.2 ก าหนดสิ่งที่องค์การต้องการ รายละเอียดรายการหนังสือ สื่อ รวมทั้งวัสดุ 
อุปกรณ์ต่างๆที่ต้องการ ได้แก่ ต ารา คู่มือ วารสารทางวิชาการ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  ฐานข้อมูลออนไลน์  โต๊ะ  เก้าอ้ี  ชั้นวางหนังสือ  เครื่องมือในการซ่อมหนังสือ 
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
   5.1.3 ก าหนดความต้องการ  เป็นการประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ใช้งานสิ่งที่จัดซื้อเข้ามา เช่น ขอความร่วมมือจากอาจารย์ผู้สอนให้มีส่วนร่วมในการเลือกหนังสือ 
วารสาร ที่สอดคล้องกับความต้องการ เพ่ือให้มีสื่อที่ทันสมัย และใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้  
  5.2 แนวทางในการจัดซื้อที่ดี 
   องค์ประกอบของความส าเร็จในการจัดซื้อแต่ละครั้ง คือ การได้สิ่งที่ต้องการทั้ง
ปริมาณ คุณภาพ และในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ด้วยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมและประหยัด  จากแหล่ง
จ าหน่ายที่เป็นคู่ค้ามีสัมพันธภาพที่พร้อมจะช่วยเหลือและประสานความร่วมมือกันในการด าเนินการ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งสองฝ่าย แนวทางในการจัดซื้อที่ดี  มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
   5.2.1 ตรวจสอบความต้องการของผู้ใช้ให้ถูกต้องชัดเจน  ทั้งในด้านปริมาณ 
คุณสมบัติ คุณภาพ และเวลา เพื่อให้สามารถน าไปใช้อย่างคุ้มค่า 
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   5.2.2 คัดเลือกผู้จ าหน่ายหรือผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการ  
โดยประเมินจากหาทางเลือกที่เหมาะสมและดีที่สุด เพ่ือให้ได้สินค้า บริการ และความพร้อมตามที่ได้
ตกลงกัน 
   5.2.3 ผู้จ าหน่ายหรือแหล่งผลิตใดที่องค์การได้รับการบริการที่ดี มีผลงานและ
ความสัมพันธ์ที่น่าไว้วางใจ เชื่อถือได้ จะช่วยท าให้การจัดซื้อครั้งต่อไปสะดวกรวดเร็ว ประหยัดทั้ง
เวลาและแรงงานซึ่งเป็นการลดต้นทุนในการซื้อได้ด้วย 
   5.2.4 หากสามารถท างานร่วมกับผู้ผลิตหรือผู้ จ าหน่ายในการผลิตหรือ
สร้างสรรค์ทรัพยากรสารสนเทศ สื่อโสตทัศน์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้ จะเป็นการประหยัดต้น
ในการจัดซื้อจัดหาได้มาก เพราะผู้ผลิตผู้จ าหน่ายมีความพร้อมในด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีอยู่แล้ว 
   5.2.5 องค์การบริการสารสนเทศควรสร้างหรือเข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการให้บริการ อาจจ าเป็นต้องใช้
งบประมาณในการจัดซื้อในครั้งแรก แต่ได้ผลประโยชน์คุ้มค่า และสามารถขยายบริการให้แก่ผู้ใช้ได้ใน
วงกว้างมากยิ่งขึ้น 
 

ขั้นตอนการซื้อและการจ้าง 
 

 
                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
          ภาพที่  5.1  ขั้นตอนการซื้อและการจ้าง 
          ที่มา : (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2551: 5) 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

ผู้บริหารองค์การ 

ด าเนินการ 

ขออนุมัติซื้อ/จ้าง 

ท าสัญญา ตรวจรับ 

เบิกจ่าย 

งด/ลด/
ค่าปรับ 

บอกเลิก 

ท ารายงานขอซื้อ/จ้างพัสดุทั่วไป 
ที่ดิน 

ให้ความเห็นชอบ 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

ตกลงราคา 
สอบราคา 
ประกวดราคา 
วิธีพิเศษ 
วิธีกรณีพิเศษ 



96 

 

 วิธีปฏิบัติในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง ควรยึดหลักความง่ายเป็นสิ่งส าคัญ ควรตัดระบบขั้นตอนที่
ยุ่งยากซับซ้อนอันเป็นสาเหตุให้การสั่งซื้อล่าช้า และมีโอกาสผิดพลาดได้ง่าย การซื้อต้องอาศัยความ
รวดเร็ว ถูกต้อง และทันต่อความต้องการใช้งานของบุคลากรในองค์การ ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องเข้าใจ
ในระเบียบปฏิบัติ เพ่ือลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้น (ค านาย  อภิปรัชญาสกุล , 2553: 4-5) ในทุก
ขั้นตอนจะต้องก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบและขอบเขตการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่าง
ชัดเจน การปฏิบัติงานต้องยืดหยุ่นได้ ปรับให้เข้ากับสถานการณ์ นอกจากนี้ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงาน
ในฐานะผู้ซื้อหรือผู้จ้างต้องมีทักษะในการเจรจาต่อรอง เพ่ือให้ได้ทรัพยากรที่จ าเป็น เช่น บุคลากรที่ มี
คุณสมบัติตรงกับงานในจ านวนที่ เหมาะสม งบประมาณเพ่ือจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ การเจรจาต่อรองเป็นทั้งศาสตร์และ
ศิลป์  ต้องมีความรู้ความเข้าใจ มีการเตรียมตัว รู้ เขารู้ เรา และมีการวางแผนที่ดี  โดยต้องมี
ความสามารถในการสื่อสารเพ่ือให้อีกฝ่ายให้ได้การรับรู้ที่ถูกต้องและเกิดข้อตกลงที่ดีและเป็น
ประโยชน์ ผู้บริหารที่มีทักษะในการเจรจาต่อรอง รู้จักสังเกต ใช้เวลาฟังอย่างตั้งใจมากกว่าพูด ใช้
ค าถามที่ดีเพ่ือกระตุ้นให้ได้ข้อมูลเพ่ิมเติม เป็นค าถามที่เป็นมิตรและผ่อนคลาย รวมทั้งความสามารถ
ในการคาดเดาปฏิกิริยาตอบสนองของอีกฝ่ายหนึ่งได้ (สุรพจน์  สุวรรณพานิช , 2554: 177) ทักษะ
เหล่านี้ย่อมจะส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 

งานพัสดุ 
 
 งานพัสดุงานในส่วนหนึ่งของการใช้งบประมาณในการสรรหาสิ่งสนับสนุนและอ านวยความ
สะดวกให้กับการปฏิบัติงานต่างๆ ในองค์การ มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับการใช้เงินใช้งบประมาณ
ภายใต้กฎระเบียบปฏิบัติที่เคร่งครัด จึงต้องปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ และมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องต่างๆ ดังนี้ 
 
 1. ความหมายของพัสดุและงานพัสดุ 
  พัสดุ หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ก าหนดไว้ที่ก าหนดไว้ใน
หนังสือการจ าแนกประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณของส านักงบประมาณ กระทรวงการคลัง  หรือ
การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้จากต่างประเทศ (อธิวัฒน์  โยอาศรี, 2559ข: 2) 
  งานพัสดุ หมายถึง การจัดท าเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบ
และควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจ าหน่าย และการด าเนินการอ่ืนๆ ที่
ก าหนดไว้ในระเบียบ (อธิวัฒน์  โยอาศรี, 2559ข: 2; มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2551: 1) งาน
พัสดุจึงเป็นกระบวนการในการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างมาเพ่ือใช้ประโยชน์ในองค์การ  
  งานพัสดุในองค์การบริการสารสนเทศมักมีบุคลากรที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุหรือ
เป็นบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหารองค์การให้มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุ เรียกว่า 
เจ้าหน้าที่พัสดุ โดยมี หัวหน้างานพัสดุ ซึ่งได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือที่มีฐานะเทียบกองซึ่ง
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ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลก าหนด หรือข้าราชการอ่ืนซึ่งได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการ
ให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ แล้วแต่กรณี (ส านักนายกรัฐมนตรี, 2559; ศักดา  วีรกุล, 2559: 559) 
  การบริหารงานพัสดุ จึงเป็นการด าเนินการเกี่ยวกับการวางแผน การก าหนดความ
ต้องการ การจัดหา การแจกจ่าย การบ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพัสดุ เพ่ือให้การสนับสนุนการ
ด าเนินงานขององค์การ 
 
 2. ประเภทของพัสดุ 
  พัสดุที่ใช้ในส านักงานองค์การบริการสารสนเทศสามารถจ าแนกออกเป็นประเภทต่างๆ 
ดังนี้  (เพ็ญจันทร์  สังข์แก้ว, 2545: 92-93; วันทนีย์  แสนภักดีม  พรทิพย์  วีระสวัสดิ์  และ  ธิดา  
พาหอม, 2553: 16-18) 
  2.1 แบ่งตามลักษณะการใช้งาน ได้แก่ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น วัสดุที่ใช้แล้วหมดไป 
กระดาษ น้ าหมึก ด้ายเย็บหนังสือ เป็นต้น วัสดุที่ไม่สามารถก าหนดใช้หรือระบุความสิ้นเปลืองได้ เป็น
วัสดุที่มีอายุและสภาพการใช้งานและจ านวนการใช้ไม่สม่ าเสมอ เช่น ที่เป็นชิ้นส่วนครุภัณฑ์  เป็นต้น 
  2.2 แบ่งตามความส าคัญของพัสดุ ได้แก่ พัสดุหลัก พัสดุรอง  พัสดุย่อย และพัสดุ
ชิ้นส่วนซ่อม  พัสดุหลักเป็นพัสดุที่มีความส าคัญอย่างมากในการใช้ปฏิบัติงานในองค์การ ต้องใช้
งบประมาณในการจัดหาค่อนข้างสูง เช่น เครื่องจักรกล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ส่วน
พัสดุรองมีความส าคัญน้อยกว่า เป็นพัสดุที่ใช้งานทั่วไป เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี เครื่องพิมพ์ เป็นต้น  พัสดุย่อย
เป็นพัสดุที่มีความส าคัญน้อย ไม่ต้องใช้เวลาในการจัดหามาก มีมูลค่าไม่มาก เช่น ไม้กวาด แปรงทา
กาว เป็นต้น  พัสดุชิ้นส่วนคือวัสดุที่ใช้เป็นส่วนประกอบและเป็นอะไหล่เพ่ือการซ่อมบ ารุง เช่น ดอก
สว่าน ใบมีดคัทเตอร์ แบตเตอรี่ เป็นต้น 
  2.3 แบ่งตามมูลค่า ได้แก่ พัสดุมูลค่าต่ า พัสดุมูลค่าปานกลาง พัสดุมูลค่าสูง และพัสดุ
มูลค่าสูงมาก โดยพิจารณาจากราคาของพัสดุเป็นส าคัญ 
 
 3. กระบวนการในการบริหารงานพัสดุ 
  งานพัสดุเป็นงานต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นองค์ประกอบส าคัญในการ
ปฏิบัติงานในทุกระดับขององค์การ การบริหารงานพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพย่อมส่งผลต่อภาพรวมใน
การด าเนินงานขององค์การ ขั้นตอนในการบริหารงานพัสดุ มีขั้นตอนดังนี ้  (วันทนีย์  แสนภักดี,    
พรทิพย์  วีระสวัสดิ์ และ ธิกา  พาหอม ,  2553: 18-21) 
  3.1 การวางแผนงานพัสดุ การวางแผนงานพัสดุเป็นการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าว่า 
องค์การต้องการใช้พัสดุประเภทใด จ านวนเท่าใด เวลาใด ผู้บริหารองค์การต้องด าเนินการส ารวจ
ความต้องการพัสดุแต่ละรายการ โดยพิจารณาจากแผนงานต่างๆ ว่าต้องใช้พัสดุในปริมาณและเวลาใด 
และน ามาจัดล าดับความส าคัญ เพ่ือวางแผนในการจัดตั้งงบประมาณ โดยค านวณออกมาเป็นตัวเงิน 
เพ่ือจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ที่สอดคล้องกับแผนงานอ่ืนๆ ขององค์การ  การวางแผนงาน
พัสดุที่ดีจะสอดคล้องกับความต้องการใช้ของบุคลากรในองค์การทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ และ
ระยะเวลา ซึ่งย่อมส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานในองค์การด้วย 
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  3.2 การจัดองค์การงานพัสดุ  การจัดหา การควบคุม และการบ ารุงรักษาพัสดุเป็น
งานที่มีความซับซ้อนและไม่มีวันเสร็จสิ้น ต้องอาศัยหน่วยงานเพ่ือรับผิดชอบด าเนินงานด้านพัสดุ
โดยเฉพาะ เพ่ือให้การด าเนินงานต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  ผู้บริหารจึง
ต้องมีการจัดโครงสร้างองค์การ และของงานพัสดุให้ชัดเจน อาจแบ่งเป็น งานด้านบริหาร งานบัญชี 
งานเอกสาร งานเก็บรักษา และงานซ่อมบ ารุง  เป็นต้น  
  3.3 การจัดหาพัสดุ  จุดประสงค์หลักในการจัดหาพัสดุเพ่ือให้ได้มาซึ่งวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ น ามาใช้เพ่ือการปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการจากแหล่งจ าหน่าย ด้วยราคาที่
เหมาะสมและเป็นธรรม การจัดหาพัสดุท าได้หลายวิธีได้แก่ การซ้ือ การจ้าง การเช่า การผลิตเอง การ
บริจาค การแลกเปลี่ยน เป็นกระบวนการด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุ เพ่ือน ามาใช้ในการบริหาร 
งานเทคนิค และงานบริการ การจัดหาพัสดุต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุขององค์การ หาก
เป็นหน่วยงานราชการมักใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 เป็นคู่มือ
ปฏิบัติงาน องค์การบริการสารสนเทศที่เป็นองค์การเอกชน อาจมีการปรับปรุงแก้ไขน าไปใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติตามความเหมาะสม  
 
 4. ขอบเขตและขั้นตอนการจัดหาพัสดุ 
  ขอบเขตและขั้นตอนในการด าเนินงานจัดหาพัสดุ มี 4 ขั้นตอน  (ปิยะนุช  สุจิต, 2551: 
78-87; มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2551: 8) คือ การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การรับและจ่ายพัสดุ 
การควบคุมพัสดุ และการจ าหน่ายพัสดุ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  4.1 การจัดซื้อจัดจ้าง  ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ วิธีการจัดหาพัสดุที่ส าคัญ คือ 
การจัดซื้อ และการจัดจ้าง  นอกจากนี้ยังมี การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบ และการจัดเช่า ในที่นี้
จะกล่าวถึง การจัดซื้อและการจัดจ้าง โดยมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 
   4.1.1 บุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการซื้อการจ้าง การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
องค์การจะต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ โดยมีการจัดตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อด าเนินใน
การจัดซื้อ จัดจ้าง เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในขั้นตอนต่างๆ  ซึ่งประกอบด้วย (อธิวัฒน์  โยอาศรี, 2559: 9-
16) 
    4.1.1.1 หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าองค์การ 
    4.1.1.2 หัวหน้างานพัสดุหรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
    4.1.1.3 เจ้าหน้าที่พัสดุ 
    4.1.1.4 ผู้สั่งซื้อ หรือจ้าง 
    4.1.1.5 ผู้ควบคุมงาน 
    4.1.1.6 คณะกรรมการในการซื้อ ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดต่างๆ 
ตามลักษณะการจัดซื้อในแต่ละครั้ง เช่น คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการรับและเปิด
ซองประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ 
คณะกรรมการจัดจ้างด้วยวิธีกรณีพิเศษ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
คณะกรรมการด าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการก าหนดราคากลาง   
เป็นต้น 
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   4.1.2 การแต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการ  ผู้มีอ านาจแต่งตั้งคือ หัวหน้าส่วน
ราชการหรือผู้บริหารองค์การ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยประธาน 1 คน 
และกรรมการอีก 2 คน ซึ่งอาจแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกร่วมด้วยก็ได้ แต่ทุกคนต้องมีต าแหน่งระดับ 
3 ขึ้นไป  การแต่งตั้งไม่จ าเป็นต้องมีรูปแบบโดยแต่งตั้งเป็นคราวๆ ไปตามความจ าเป็น  หลักในการ
แต่งตั้งกรรมการคือ ต้องไม่ตั้งซ้ ากัน เช่น ห้ามกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาเป็นกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคา ห้ามกรรมการเปิดซองสอบราคาและกรรมการพิจารณาผลเป็น
กรรมการตรวจรับ เป็นต้น  ส่วนการประชุมคณะกรรมการ  ประธานและคณะกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งจึงถือว่าครบองค์ประชุม โดยประธานและกรรมการมีหนึ่งเสียงในการลงมติ  มติกรรมการให้ถือ
เสียงข้างมาก หากเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพ่ิมเพ่ือชี้ขาด  ในการตรวจรับงานคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจรับการจ้างใช้มติเป็นเอกฉันท์ (กรรมการที่ไม่เห็นด้วยให้บันทึก
ความเห็นแย้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษร) 
   4.1.3 วิธีซื้อและวิธีจ้าง  มี  6  วิธี  จ าแนกตามกรณีและเงื่อนไขดังนี้ 
    4.1.3.1 กรณีใช้วงเงินก าหนดวิธีการ มี 3 วิธี คือ 
     1) วิธีตกลงราคา เป็นการซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคา
ไม่เกิน 100,000 บาท โดยที่เจ้าหน้าที่พัสดุต่อรองและตกลงราคากับผู้จ าหน่ายหรือผู้รับจ้าง 
     2) วิธีสอบราคา เป็นการซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคา
เกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยมีการประกาศแจ้งความให้ผู้จ าหน่ายหรือผู้รับจ้าง
ที่สนใจมายื่นซองสอบราคา แล้วท าการตัดสินใจเลือกซ้ือหรือจ้างผู้มายื่นซองท่ีเหมาะสมที่สุด 
     3) วิธีประกวดราคา เป็นการซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมี
ราคาเกิน 2,000,000 บาท โดยประกาศแจ้งความให้ผู้จ าหน่ายหรือผู้รับจ้างที่สนใจมายื่นซองประกวด
ราคา โดยมีการยื่นเงินประกันซองไว้ก่อน แล้วท าการตัดสินใจเลือกซื้อหรือจ้างจากผู้ยื่นซองที่
เหมาะสมที่สุด 
    4.1.3.2 กรณีใช้วงเงินและเง่ือนไขก าหนดวิธีการ 
     1) ซื้อโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 
100,000 บาท และมีเหตุจ าเป็นตามเงื่อนไข 
     2) จ้างโดยวิธีพิเศษ  ได้แก่ การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 
100,000 บาท และมีเหตุจ าเป็นตามเงื่อนไข 

     การซื้อหรือจ้างด้วยวิธีพิเศษ โดยไม่ต้องสอบราคา และมีเหตุผล
หรือเงื่อนไขกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ เป็นพัสดุที่ต้องจ้างช่างที่มีฝีมือเฉพาะหรือช านาญพิเศษ พัสดุที่
จ าเป็นต้องซื้อจากต่างประเทศ พัสดุที่ต้องการซื้อเร่งด่วน พัสดุที่ใช้ในราชการปกปิดหรือลับ พัสดุที่มี
ข้อจ ากัดในการใช้งานหรือจ าเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ พัสดุที่เป็นที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งต้อ ง
ซื้อเฉพาะแห่ง หรือเป็นพัสดุที่ด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีอ่ืนแล้วไม่ได้ผลดี 
    4.1.3.3 กรณีใช้เงื่อนไขก าหนดวิธีการ 
     1) ซื้อโดยวิธีกรณีพิเศษ ได้แก่ การซื้อโดยไม่มีวงเงิน แต่มีเหตุ
จ าเป็นตามเงื่อนไข 
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     2) จ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ได้แก่ การจ้างโดยไม่มีวงเงิน แต่มี
เหตุจ าเป็นตามเงื่อนไข 
     การซื้อหรือจ้างจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นวิธีทีไม่ก าหนดงวดเงินซื้อหรือจ้างในแต่ละครั้ง 
    4.1.3.4 กรณีอ่ืนๆ 
     1) วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
   4.1.4 ขั้นตอนการสั่งซื้อสั่งจ้าง 
    4.1.4.1 เจ้าหน้าที่พัสดุท ารายงานขอซื้อขอจ้าง 
    4.1.4.2 หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บริหารองค์การหรือผู้ได้รับมอบ
อ านาจ ที่มีอ านาจสั่งซื้อสั่งจ้างให้ความเห็นชอบ และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ตามระเบียบ
ปฏิบัติการซื้อหรือจ้างวิธีต่างๆ แล้วแต่กรณี 
    4.1.4.3 ขออนุมัติซื้อหรือจ้างจากหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บริหาร 
    4.1.4.4 ท าใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ส่งให้ผู้จ าหน่ายเพื่อให้จัดส่งของภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
    4.1.4.5 เจรจาซื้อขาย ว่าจ้าง ท าข้อตกลง และท าสัญญาไว้เป็นหลักฐาน 
    4.1.4.6 ตรวจรับพัสดุ โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง 
    4.1.4.7 ด าเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบ 

   4.1.5 การจัดซื้อหรือจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-auction) 
    การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า การจัดหาพัสดุตาม
ระเบียบตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมด้วยวิธีการ
ซื้อหรือการจ้าง แต่ไม่รวมถึงการจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การซื้อหรือจ้างด้วย
วิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ ที่สามารถท าได้ตามระเบียบอ่ืน โดยก าหนดให้ผู้เสนอราคาได้เสนอราคา
แข่งขันกันเองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในระยะเวลา ณ สถานที่ก าหนด โดยไม่เปิดเผยตัวเลขที่มี
การเสนอราคา (Sealed Bid Auction)  โดยก าหนดให้การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาตั้งแต่ 
2,000,000 บาทขึ้นไป ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แนวปฏิบัติจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอ นิกส์  (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Bidding : e-bidding) ก าหนดวิธีการจัดหาพัสดุ ออกเป็น 2 วิธี (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
32 ตอนพิเศษ 29ง หน้า 1 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 อ้างถึงใน อธิวัฒน์  โยอาศรี, 2559ข: 35) คือ 
    4.1.5.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Market : e-market) 
ได้แก่ การจัดหาพัสดุตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมด้วยวิธีการซื้อหรือการจ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะไม่ซับซ้อน เป็นสินค้าที่มีบริการทั่วไป  
มีมาตรฐาน ซึ่งก าหนดให้ส่วนราชการจัดซื้อสินค้าหรืองานจ้างที่ก าหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า      
(e-catalog) โดยให้ผู้จ าหน่ายหรือผู้รับจ้าง เสนอผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 
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    4.1.5.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Bidding : e-
bidding) ได้แก่ การจัดหาพัสดุตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่มี
การแก้ไขเพ่ิมเติมด้วยวิธีการซื้อหรือการจ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่ความซับซ้อน มีเทคนิค
เฉพาะ หรือเป็นสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog) โดยให้ผู้จ าหน่าย 
ผู้ให้บริการหรือผู้รับจ้าง เข้ายื่นประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง  
    ส าหรับขั้นตอนการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอกนิกส์ตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีด้วยวีการทางอิเล็กทรอกนิกส์ มีเนื้อหาและรายละเอียดค่อนข้างมากและ
มีความซับซ้อน จึงขอสรุปเป็นขั้นตอนปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลางก าหนดเพ่ือให้เห็นกระบวนการ
ด าเนินการทั้งหมดดังนี้ 

1) การจัดท าร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และ
ร่างเอกสารประกวดราคา 

2) การแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา 
3) การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ และก าหนดวัน 

เวลา และสถานที่เสนอราคา 
4) การจัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 
5) การเผยแพร่เอกสารประกาศเชิญชวน และการให้หรือขายเอกสาร

ประกวดราคา 
6) การรับซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค 
7) การคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อหาผู้มีสิทธิเสนอราคา 
8) การรายงานผลการพิจารณาและเจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น 
9) การอุทธรณ์ผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคาเบื้องต้น 
10) การแจ้งนัดหมายผู้มีสิทธิเสนอราคา 
11) การด าเนินการเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา 
12) การพิจารณาผลและรายงานผลการเสนอราคา และอนุมัติสั่งซื้อสั่ง

จ้าง 
13) การจัดท าประกาศและเผยแพร่ผลการพิจารณาการเสนอราคา 
14) การอุทธรณ์ผลการพิจารณา 
15) การท าข้อผูกพัน 

    ภายใน 3 วัน นับแต่วันแจ้งผลการเสนอราคา หัวหน้าส่วนราชการหรือ
ผู้บริหารองค์การต้องแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ หากไม่มีการอุทธรณ์ก็ด าเนินการท าข้อ
ผูกพันหรือสัญญา การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงต้องได้รับการอนุมัติเงินประจ างวดหรือผ่านการ
พิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว หากผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกซึ่งให้ราคาต่ าสุดไม่มาท าสัญญา 
ต้องยกเลิกการประกวดราคาแล้วเริ่มกระบวนการจัดหาพัสดุใหม่ ไม่สามารถพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอ
ราคาต่ ารายถัดไปมาท าสัญญาได้ 
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  4.2 การท าเอง หมายถึง การที่องค์การ หน่วยงาน หรือแผนกงานที่ต้องการใช้พัสดุ
ด าเนินการผลิต ประกอบ หรือจัดท าพัสดุเอง ส่วนใหญ่เป็นประเภทครุภัณฑ์ โดยการที่มีบุคลากร
ช านาญอยู่แล้ว มีอุปกรณ์เครื่องมือพร้อม และเมื่อจัดท าเสร็จมีราคาถูกกว่า และคุณภาพเท่าเทียมกับ
ที่มีในท้องตลาด 
  4.3 การเช่าพัสดุ หมายถึง การจ่ายเงินให้แก่เจ้าของพัสดุ เพ่ือจัดหามาใช้ประโยชน์
โดยมีระยะเวลาก าหนดการเช่า เช่น เช่ารายเดือน เช่ารายปี เป็นต้น อาจเช่ามาใช้เป็นการชั่วคราว
เนื่องจากองค์การไม่มีพัสดุนั้น มีแต่ไม่เพียงพอ หรืออาจมีเป็นการชั่วคราวแต่องค์การมีเหตุผลต้อง
ด าเนินการเช่าเป็นกรณีเฉพาะ พัสดุที่เช่ามี 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ทรัพย์ที่
เคลื่อนที่ไม่ได้ เช่น ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ทรัพย์ที่สามารถน าหรือเคลื่อนที่ไปได้ 
เช่น ครุภัณฑ์ รถยนต์ เป็นต้น การเช่าอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด ต้องท าตามระเบียบเคร่งครัด และขอ
ท าความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อนทุกครั้ง  
  4.4 การยืมและแลกเปลี่ยนพัสดุ  เป็นการจัดหาพัสดุมาเพ่ือใช้ประโยชน์ในองค์การ
เป็นการชั่วคราว อาจยืมจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนก็ได้ มีข้อปฏิบัติที่ส าคัญคือ การยืม
พัสดุระหว่างราชการต้องกระท าโดยหัวหน้าส่วนราชการ ห้ามยืมพัสดุของส่วนราชการไปใช้ในกิจการ
ที่มิใช่เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ การยืมในหน่วยงานเดียวกันต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบพัสดุนั้น แนวปฏิบัติในการยืมพัสดุ มีดังนี้ 
   4.4.1 บันทึกแจ้งความเป็นที่ต้องใช้พัสดุใดเป็นการชั่วคราว เสนอหัวหน้าส่วน
ราชการหรือองค์การ 
   4.4.2 เมื่อหัวหน้าส่วนราชการหรืองค์การเห็นชอบและอนุมัติแล้ว ก็ท าหนังสือ
ราชการส่งถึงส่วนราชการที่เป็นเจ้าของพัสดุที่ต้องการยืม 
   4.4.3 เมื่อหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของพัสดุอนุมัติให้ยืม เจ้าหน้าที่พัสดุส่งมอบ
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ยืม โดยท าหลักฐานการยืมและลงชื่อรับไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือ
ใช้เป็นหลักฐาน โดยระบุเหตุผลและก าหนดวันส่งคืน 
   4.4.4 เมื่อครบก าหนดการยืมให้ผู้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทน ด าเนินการทวงพัสดุ
ภายใน 7 วัน   
   4.4.5 เจ้าหน้าที่พัสดุต้องตรวจสอบจ านวน สภาพ รหัสหมายเลย ให้ถูกต้อง 
หากมีการช ารุดเสียหา ผู้ยืมต้องซ่อมแซมแก้ไขให้คงสภาพเดิม กรณีเกิดการสูญหายต้องชดใช้เป็นเงิน
ตามราคาขณะที่ยืม  หากเป็นการยืมพัสดุใช้สิ้นเปลือง ต้องรับคืนวัสดุในประเภท ชนิด และปริมาณ
เดียวกันกับที่ยืมไป 
 
 5. การตรวจรับพัสดุ 
  5.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขององค์การบริการสารสนเทศจะต้องท าหน้าที่ตรวจ
รับสิ่งของให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามสัญญา การตรวจรับโดยคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน ต้อง
มีมติเป็นเอกฉันท์  จากนั้นท ารายงานหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บริหารองค์การ หากมีข้อเห็นแย้งจาก
คณะกรรมการบางคนให้เสนอให้ทราบด้วย  เมื่อผู้บริหารสั่งให้รับถือว่าถูกต้องครบถ้วน จึงรับไว้แล้ว
มอบให้เจ้าหน้าที่พัสดุ  และออกใบตรวจรับไว้เป็นหลักฐาน  สถานที่ตรวจรับพัสดุ อาจเป็นที่ท าการ
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ของผู้ใช้พัสดุ หรือเป็นสถานที่ซึ่งก าหนดไว้ในสัญญา หรือสถานที่อ่ืนที่ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วน
ราชการหรือผู้บริหาร 
   ในกรณีที่เป็นการปฏิบัติการตรวจรับพัสดุของผู้ควบคุมงานจากการจ้าง ผู้ควบคุม
งานต้องตรวจให้เป็นไปตามรูปแบบ รายละเอียด และข้อก าหนดในสัญญาทุกประการ ควบคุมงาน ณ 
สถานที่ที่ก าหนดทุกวันท าการ จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงาน ข้อขัดข้อง ปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจ
เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างใน 3 นับแต่วันส่ง
งาน   หากตรวจพบว่า รูปแบบรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญา หรือไม่มีความไม่มั่นคง
แข็งแรงเป็นไปตามหลักวิชาการช่างหรือไม่ปลอดภัย ต้องมีการสั่งพักงาน  
  5.2 การบริหารสัญญา  ผู้มีอ านาจลงนามในสัญญาต้องด าเนินการตรวจรับพัสดุจาก
การซื้อหรือจ้างให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด หากพัสดุที่ได้รับไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด ต้องมี
การด าเนินการดังนี ้
   5.2.1 การปรับ เมื่อผู้จ าหน่ายส่งมอบพัสดุไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ ต้อง
มีการปรับโดยพิจารณาตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในสัญญา คณะกรรมการตรวจรับต้องแจ้งให้ผู้จ าหน่าย
แก้ไขให้ถูกต้อง เพ่ือให้มีการแก้ไขให้ถูกต้องและส่งมอบพัสดุตามก าหนดเวลา หากล่วงเลย
ก าหนดเวลาส่งมอบตามสัญญา การคิดค านวณค่าปรับต้องคิดนับแต่วันถัดจากวันครบก าหนดส่งมอบ
ของสัญญา จนถึงวันที่ผู้จ าหน่ายน าพัสดุมาส่งมอบถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา หากความล่าช้าเกิด
จากการท าการของคณะกรรมการตรวจเอง อาจมีการพิจารณาลดหรืองดค่า ปรับให้แก่คู่สัญญาได้ 
   5.2.2 การยกเลิกสัญญา เมื่อมีเหตุอันเชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างท างานไม่แล้วเสร็จใน
ระยะเวลาที่ก าหนด เป็นอ านาจหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บริหารองค์การต้องด าเนินการ
เพ่ือไม่ให้เกิดข้อเสียเปรียบและรักษาประโยชน์ขององค์การ การคิดค่าปรับก าหนดไว้เกินร้อยละ 10 
ของวงเงินค่าพัสดุ หรือค่าจ้าง เว้นแต่จะยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไข  หรืออาจมีการผ่อนปรนตาม
ความจ าเป็น 
   การงด ลดค่าปรับ การขยายเวลา ให้กับผู้จ าหน่ายพัสดุหรือผู้รับจ้าง โดยหัวหน้า
ส่วนราชการหรือผู้บริหารองค์การจะพิจารณาตามจ านวนวันที่มีเหตุเกินขึ้นจริง หากสาเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพร่องขององค์การบริการสารสนเทศเอง หรือจากเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจป้องกันได้ 
เช่น น้ าท่วม รถติด อุบัติเหตุ ไฟไหม้ที่ไม่เกิดจากความประเมินเลินเล่อของผู้รับจ้าง เป็นต้น 

  5.3 ระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุ   ตรวจรับในวันที่คู่สัญญาน าพัสดุมาส่งมอบ และ
ให้ด าเนินการให้เสร็จโดยเร็วที่สุดอย่างช้าไม่เกิน 5 วัน โดยนับตั้งแต่วันที่คู่สัญญาน าพัสดุมาส่งมอบ 
ในบางกรณีอาจต้องมีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับพัสดุ โดยมีการระบุไว้ในเงื่อนไขต่างๆ ได้แก่ ส่ง
มอบงานตามงวด  ขอรับเงินก่อนมีการตรวจรับ เบิกจ่ายไปก่อนโดยยังไม่ต้องตรวจรับ จ่ายใน 3 วัน 
หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บริหารองค์การต้องกรอกข้อความและลงลายมือในแบบสัญญา โดยมี
หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศจากผู้จ าหน่ายหรือผู้รับจ้าง  เมื่อตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว 
จึงคืนหนังสือค้ าประกันให้ 
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 6. การควบคุมพัสดุ 
  การควบคุมพัสดุเป็นการจัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 
อย่างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องขององค์การ และเป็นการก ากับดูแลไม่ให้
องค์การมีพัสดุมากเกินความจ าเป็น  การควบคุมพัสดุจึงต้องมีระบบข้อมูลเพ่ือบันทึกเป็นหลักฐาน
และควบคุมการใช้ โดยการลงบัญชีจ านวนพัสดุแต่ละครั้งที่มีการรับและจ่าย แสดงรายละเอียดว่า
พัสดุมีรายการใดบ้าง ระบุจ านวน มูลค่า การแสดงสถิติข้อมูลเกี่ยวกับพัสดุมีความสัมพันธ์กับการใช้
งานของบุคลากรในองค์การ สามารถแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานหรือแผนกต่างๆ ในองค์การมีการใช้
จ่ายพัสดุใด มากน้อยเท่าใด และเป็นการรักษาพัสดุคงคลัง รวมถึงพัสดุที่ค้างจ่าย เพ่ือรอการแจกจ่าย
แก่หน่วยงาน แผนกงานต่างๆ ในองค์การ 
 

 7. การเก็บรักษาพัสดุ 
  การเก็บรักษาพัสดุไว้ในสถานที่จัดเก็บหรือเรียกว่า คลังพัสดุ เพ่ือรอการน าไปใช้
ประโยชน์ในอนาคต มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเก็บรักษาพัสดุให้มีสภาพที่พร้อมใช้ทั้งปริมาณและคุณภาพ เจ้า
องค์การควรให้ความส าคัญในการเก็บอย่างเป็นระบบ ถูกวิธี และคงสภาพอย่างสมบูรณ์ใช้งานได้ทุก
เมื่อ เจ้าหน้าที่พัสดุต้องมีความเอาใจใส่ในการบ ารุงรักษา หากผิดปกติต้องรีบด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องอย่างรวดเร็วก่อนที่จะเสียหายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการ
บริหารงานตามหน้าที่ของคลังพัสดุอย่างเคร่งครัด 
 

 8. การจ าหน่ายพัสดุ 
  การจ าหน่ายพัสดุ เป็นการปฏิบัติการในการจัดพัสดุต่างๆ โดยเฉพาะครุภัณฑ์ที่เกิน
ความต้องการ หรือที่เหลือใช้ออกไปจากระบบการควบคุมและเก็บรักษา พัสดุบางรายการที่ใช้งานมา
นานอาจมีการเสื่อมสภาพ หมดประโยชน์ต่อองค์การ หากเก็บรักษาไว้ก็จะเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บ
รักษาและสิ้นเปลืองเนื้อที่เก็บในคลังพัสดุ จึงต้องมีการพิจารณาจ าหน่ายออกจากบัญชี โดยเจ้าหน้าที่
พัสดุรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เพ่ือพิจารณาสั่งการเพ่ือให้ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งกับ
พัสดุที่ต้องการจ าหน่าย 

 
   
สรุป 
 
 เมื่อองค์การบริการสารสนเทศจะต้องเข้าสู่กระบวนการในการวางแผนขององค์การ การใช้
งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือสรรหาพัสดุที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานมาใช้ในองค์การ เป็นสิ่งที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ การด าเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณและพัสดุเป็นงานที่มีความละเอียดสลับซับซ้อน
เป็นอย่างมาก การบูรณาการศาสตร์ในการการบริหารงานงบประมาณ การเงิน พัสดุ ตลอดจนระบบ
การบริหารเอกสาร ตลอดจนข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นสิ่งที่ต้องให้ความส าคัญ 
องค์การจ าเป็นจะต้องมีการเสริมสร้างความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานและบุคคลอ่ืนที่เก่ียวข้องในหลายมิติ การ
ฝึกอบรมเพ่ือสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์ กระบวนการ ขั้นตอน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
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งบประมาณ การเงิน และพัสดุ การสร้างความส านึกในหน้าที่ความรับผิดชอบ การจัดระบบงาน การ
ปรับปรุงกฎระเบียบการบริหารจัดการ การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน การจัดหน่วยงานในการ
บริหารงานด้านงบประมาณพัสดุที่มีคุณภาพ รวมทั้งการให้รางวัลและการลงโทษ ปัจจัยเหล่านี้จะช่วย
ลดปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในองค์การ เพ่ือให้การด าเนินการใช้งบประมาณและการใช้พัสดุ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ คุ้มค่า เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ 
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ค าถามท้ายบท 
 
 
1. งบประมาณมีความส าคัญต่อการบริหารจัดการองค์การบริการสารสนเทศอย่างไร จงอธิบาย 
2. องค์การบริการสารสนเทศจะได้งบประมาณมาจากแหล่งใดบ้าง จงบอกมาให้ครบ 
3. ค่าใช้จ่ายหลักที่ต้องวางแผนในการใช้งบประมาณขององค์การบริการสารสนเทศมีอะไรบ้าง 
 จงยกตัวอย่างมา 5 ประเภท 
4. วิธีการตั้งงบประมาณขององค์การบริการสารสนเทศควรค านึงถึงสิ่งใดบ้าง จงอธิบาย 
5. ระเบียบปฏิบัติที่องค์การต้องยึดและใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 หรือใช้จ่ายงบประมาณ คืออะไร ใครเป็นผู้ก าหนด 
6. ปีงบประมาณ หมายความว่าอย่างไร 
7. การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริการสารสนเทศตามระเบียบฯ มีกี่วิธี อะไรบ้าง 
8. การจัดซื้อที่ดีมีกระบวนการอย่างไร จึงอธิบาย 
9. พัสดุ คืออะไร จงอธิบายและยกตัวอย่าง 
10. ประเภทของพัสดุที่แบ่งตามลักษณะการใช้งาน แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง 
11. การจัดซื้อที่วงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ต้องจัดซื้อด้วยวิธีใด 
12. E-auction คืออะไร จึงอธิบาย 
13. หากมีการยืมพัสดุระหว่างหน่วยงาน เมื่อครบก าหนดการให้ยืมแล้ว ผู้ยืมไม่ส่งคืน หน่วยงาน 
 ที่ให้ยืมต้องด าเนินการอย่างไร ภายในระยะเวลาเท่าใด จึงอธิบาย 
14. การเก็บรักษาพัสดุขององค์การบริการสารสนเทศควรเก็บในสถานที่ใด และมีวิธีการจัดเก็บ 
 อย่างไร 
15. สาเหตุที่ต้องจ าหน่ายพัสดุออกมีอะไรบ้าง จงอธิบาย 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี  6 
 

การสื่อสารองค์กร  การรายงานและการประชาสัมพันธ ์
 
 

เวลาเรียน  6 คาบ 
 
 

เนื้อหา 
 
 1. ความหมายของการสื่อสาร 

 2. การสื่อสารกับการบริหารจัดการองค์การ 

 3. ประเภทของการสื่อสาร 

 4. วิธีการสื่อสารในองค์การ 

 5. สื่อและช่องทางการสื่อสารในองค์การ 

 6. การสื่อสารองค์กร 

 7. ความหมายของการประชาสัมพันธ์ 
 8. จุดมุ่งหมายโดยรวมของการประชาสัมพันธ์องค์การ 
 9. สื่อในการประชาสัมพันธ์ 
 10. ความหมายและความส าคัญของรายงาน 
 11. ประเภทของรายงาน 
 12. สถิติขององค์การบริการสารสนเทศ 
 13. รายละเอียดของรายงานและการจัดท า 
 14. หลักการวางแผนการสื่อสาร การรายงาน และการประชาสัมพันธ์ 
 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 
 เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทนี้แล้วสามารถ 
 1. เมื่อฟังการบรรยายแล้วสามารถบอกความหมาย ประเภท วิธีการ และช่องทางการ
สื่อสารในองค์การได้อย่างถูกต้อง 
 2. สามารถเปรียบเทียบและบอกความสัมพันธ์ของการสื่อสารกับการบริหารจัดการ
องค์การได้ 
 3. ตระหนักถึงความส าคัญของการสื่อสารองค์กร โดยระบุคุณค่าความส าคัญได้อย่างน้อย 
5 ข้อ 
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 4. ยกตัวอย่างสื่อที่ใช้การประชาสัมพันธ์ได้อย่างหลากหลาย และสามารถเลือกน ามาใช้ใน
การประชาสัมพันธ์ได้อย่างเหมาะสม 

 5. มีทักษะในการใช้อุปกรณ์และสื่อในการประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 5 ชนิด 

 6. จัดท ารายงานประเภทต่างๆ ได้ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 7. เมื่อก าหนดโจทย์ให้สามารถค านวณและน าเสนอสถิติขององค์การบริการสารสนเทศได้ 
 8. สรุปหลักการวางแผนการสื่อสาร การรายงาน และการประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง 
 
 

วิธีสอนและกิจกรรม 
 
 1. บรรยายและอภิปราย ประกอบเอกสารค าสอน และ Power point เนื้อหาบทท่ี 6 

 2. บรรยายเนื้อหา และซักถามความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ให้ผู้
ศึกษาช่วยกันตอบ 
 3. แบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่มย่อย เพ่ือร่วมกันอภิปรายประเด็น ความสัมพันธ์ของการสื่อสาร
กับการบริหารจัดการองค์การ  ความส าคัญของการสื่อสารองค์กร  น าเสนอรายกลุ่ม 

 4. มอบหมายงานให้ไปศึกษาหนังสือ คู่มือ อินเทอร์เน็ต เพ่ือรวบรวมรูปแบบการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์และรายงานขององค์การบริการสารสนเทศ และน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
 5. แบ่งกลุ่มจัดท ารายงาน 2 กลุ่ม โดยผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ 1 ชิ้น และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 1 ชนิด 

 6. สาธิตและแนะน าทักษะในการใช้อุปกรณ์และสื่อในการประชาสัมพันธ์ชนิดต่างๆ
ทดสอบการฝึกทักษะการใช้สื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
 7. ตรวจผลงานสื่อและรายงาน  
 8. ทดสอบประเมินผลรายบทโดยใช้แบบทดสอบ 
 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 
 1. เอกสารค าสอนวิชา การจัดการองค์การบริการสารสนเทศ บทที่ 6 
 2. แผ่นดิสเก็ต Power point บทที่ 6 
 3. วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร สื่อสารมวลชน 
 4. ใบงาน “การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์องค์การบริการสารสนเทศ” 
 5. สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเว็บไซต์ 
 
 
 
 



 

 

การวัดผลและประเมินผล 
 

 1. สังเกตความสนใจและการร่วมกิจกรรม 
 2. ประเมินผลจากงานที่มอบหมาย 
 3. ประเมินผลจากการถามตอบ การอภิปราย 
 4. ตรวจแบบทดสอบ แบบประเมินผลการเรียน 
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บทท่ี  6 
 

การสื่อสารองค์กร  การรายงานและการประชาสัมพันธ ์
 
 
 เนื่องจากองค์การบริการสารสนเทศแต่ละแห่งประกอบด้วยบุคลากรจ านวนมากมารวมกัน
อย่างเป็นระบบ ภายใต้โครงสร้างที่ก าหนด มีแบบแผนในการปฏิบัติ เพื่อด าเนินการตามภาระหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย เพ่ือช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ การสื่อสารจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อทุกองค์การ เพราะการสื่อสารเป็นเหมือนสายใยชีวิตที่จะช่วยเกี่ยวโยงบุคลากรทุกภาคส่วนให้เป็น
อันหนึ่งอันเดียว และจุดมุ่งหมายที่เป็นหัวใจของการสื่อสารก็คือ เพ่ือช่วยให้องค์การทันต่อเหตุการณ์
อยู่เสมอ ช่วยถ่ายทอดความเชื่อต่างๆ สู่การปฏิบัติ และช่วยประสานความยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจซึ่ง
กันและกัน (Aula & Mantere, 2008: 73) การสื่อสารยังจะเป็นช่องทางที่จะสร้างความเข้าใจส่งไปยัง
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในและนอกองค์การ ในรูปแบบของรายงานและการประชาสัมพันธ์ ช่วยขับเคลื่อน
ภารกิจต่างๆ ขององค์การให้ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม สร้างภาพลักษณ์อันดีให้กับหน่วยงาน  
ดังนั้นผู้บริหารตลอดจนผู้รับผิดชอบการสื่อสารองค์การ การรายงาน และการประชาสัมพันธ์ จึงต้อง
ตระหนักถึงความส าคัญและมีกลยุทธ์ในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือการสื่อสาร รายงาน และการ
ประชาสัมพันธ์ขององค์การ และน ามาใช้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์การประสบผลส าเร็จในการ
ด าเนินงานได้อย่างงดงาม 

 

การสื่อสารองค์กร 
 
 1. ความหมายของการสื่อสาร 
  การสื่อสาร (Communication) หมายถึง การรับรู้และเข้าใจตรงกันระหว่างบุคคลสอง
ฝ่ายหรือมากกว่า โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางวัจนภาษา และอวัจนภาษา เป็นการ
ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารแบบสองทาง  (2 Way Communication)  (รุ่งรัตน์  ชัยส าเร็จ, 2558: 4; 
คัตสึม,ิ 2551: 3)  
  การสื่อสาร หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสาร และเรื่องราวต่างๆ จากผู้ส่ง
สารไปสู่ผู้รับสาร โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ในสภาพแวดล้อมหนึ่งๆ จนเกิดการเรียนรู้ความหมายในสิ่ง
ที่ถ่ายทอดร่วมกันและตอบสนองต่อกันโดยตรง ตามเจตนาของทั้งสองฝ่าย ซึ่งอาจมีลักษณะเป็นการ
สื่อสารระหว่างบุคคลและการสื่อสารขององค์การ (ทรงธรรม  ธีระกูล, 2558: 2) 
  การสื่อสาร เป็นกระบวนการที่ท าให้ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ ถูกส่งผ่านจากบุคคล
หนึ่งหรือหลายคน จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เพ่ือให้เข้าใจตรงกันหรือเพ่ือให้ความคิดถูกเปลี่ยนเป็น
การกระท า  โดยใช้วิธีการพูด  การเขียน  ภาษาท่าทาง  การใช้สัญลักษณ์  (รัชนี อยู่ศิริ, 2551: 109; 
รัตติกรณ์  จงวิศาล, 2551: 216) 
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  การสื่อสาร จึงหมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สัญลักษณ์ สารสนเทศระหว่าง
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือองค์การ โดยใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน สัญลักษณ์ ท่าทางและการแสดงออก 
เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ข้อเท็จจริง ความคิด และประสบการณ์ โดยจุดประสงค์ที่จะสร้างความเข้าใจ
และให้เกิดการตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ความรู้สึก หรือการ
กระท าโดยประกอบไปด้วย ผู้ส่งสาร สาร สื่อ และผู้รับสาร 
 
 2. การสื่อสารกับการบริหารจัดการองค์การ 
  การสื่อสารเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญกับการบริหารอย่างมาก  เนื่องจาก
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์การจะต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน องค์การที่จะประสบผลส าเร็จใน
การด าเนินงานได้ต้องอาศัยบุคลากรที่ร่วมมือร่วมใจกันท างาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ การ
สื่อสารจึงเป็นเครื่องมือที่จะท าบุคลากรในแผนกงานต่างๆ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์
ความคิดเห็น ความเคลื่อนไหวในองค์การ รวมทั้งรับรู้ เรื่องราว ข่าวสาร ความเคลื่อนจากภายนอก
องค์การ หากแบ่งรูปแบบการสื่อสารในองค์การอย่างง่ายๆ แบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ การสื่อสารภายใน 
และการสื่อสารภายนอก องค์การต่างมีโครงสร้าง มีวัตถุประสงค์ มีการแบ่งภาระหน้าที่ และมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา กระบวนการขับเคลื่อนองค์การให้ด าเนินไปในทิศทางที่เป็นเป้าหมาย
สูงสุดตามที่องค์การมุ่งหวัง จึงจ าเป็นต้องอาศัยการสื่อสารเป็นกลไกส าคัญในการช่วยสนับสนุน
กระบวนการดังกล่าว สามารถสรุปบทบาทและความส าคัญของการสื่อสารที่มีต่ อองค์การบริการ
สารสนเทศได้ ดังนี้ (รุ่งรัตน์  ชัยส าเร็จ, 2558: 5; บรรจง  พลไชย, 2554: 65) 
  1. การสื่อสารช่วยผลักดันภารกิจขององค์การให้ด าเนินการไปได้ด้วยดี ท าให้เกิด
ความร่วมมือกันระหว่างบุคลากรในองค์การ 
  2. การสื่อสารที่ดีช่วยขจัดข้อมูลข่าวสารที่สร้างความสับสน ความขัดแย้ง หรือข่าวลือ
ที่บั่นทอนเสถียรภาพขององค์การ ช่วยลดและแก้ปัญหาความไม่เข้าใจ หรือการเข้าใจผิดระหว่างกัน 
เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงออกซ่ึงความรู้ ความรู้สึก ความคิดเห็น 
  3. การสื่อสารเป็นกุญแจส าคัญของผลส าเร็จในการด าเนินงานขององค์การ เนื่องจาก
เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์ เป็นพลังส าคัญใน
การขับเคลื่อนองค์การไปสู่เป้าหมาย 
  4. การสื่อสารเป็นการส่งความรู้สึกที่ดีที่สร้างและรักษามิตรภาพต่อกัน ทั้งระหว่าง
บุคคลกับบุคคล ระหว่างบุคคลกับองค์การ และระหว่างองค์การกับองค์การ  สร้างความรู้สึกเป็นหนึ่ง
เดียวกันของทุกคนในองค์การ และสร้างความสัมพันธภาพอันดีระหว่างองค์การกับบุคคล ภายนอก 
  5. เป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการบริหารจัดการ เพราะการสื่อสารภายในองค์กรจะ
ช่วยท าให้สามารถด าเนินงานได้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ความร่วมมือจากบุคลากรในองค์การเป็นผลมา
จากการสื่อสารที่ดีมีประสิทธิภาพของผู้บริหารองค์การ 
 
 
 
 



 

 

 3. ประเภทของการสื่อสาร 
  รูปแบบของการสื่อสารมีหลากหลายมิติ ทั้งการสื่อสารภายในองค์การและภายนอก
องค์การ การสื่อสารระหว่างบุคคลกับการสื่อสารระหว่างองค์การ การสื่อสารแบบเป็นทางการ และ
แบบไม่เป็นทางการ การสื่อสารจากบนลงล่างและจากล่างขึ้นบน การสื่อสารแบบทางเดียวและแบบ
สองทาง การสื่อสารแบบเผชิญหน้าและการสื่อสารทางไกล การสื่อสารที่แบ่งตามขนาดเป็นกลุ่มเล็ก
และกลุ่มใหญ่ ตลอดจนการสื่อสารโดยใช้บุคคล สื่อสารมวลชน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ในองค์การ
บริการสารสนเทศแต่ละแห่งจ าเป็นต้องใช้การสื่อสารในรูปแบบที่หลากหลาย จึงจะสามารถใช้การ
สื่อสารเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์การให้ด าเนินไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในที่นี้
จะกล่าวถึงประเภทของการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริการสารสนเทศในภาพรวม ดังนี้ (รุ่งรัตน์  
ชัยส าเร็จ, 2558: 6-12; Diggs-Brown, 2012: 176) 
  3.1 การสื่อสารภายในบุคคล (Intrapersonal Communication) เป็นการสื่อสารกับ
ตัวเอง โดยเป็นกระบวนการคิดของปัจเจกบุคคล โดยธรรมชาติคนแต่ละคนมีบทบาททั้งเป็นผู้ส่งสาร 
และผู้รับสาร โดยกระบวนการสื่อสารจึงมีการแสดงความคิด ความรู้สึกภายในต่อตัวเอง ซึ่งมีผลต่อ
องค์การ เช่น การนึกคิดอยู่ในใจ การร าพึงหรือเปล่งเสียงพึมพ ากับตนเอง หรือในที่สุดอาจเป็นการคิด
เพ่ือตัดสินใจท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยการสื่อสารภายในตนเอง 
  3.2 การสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) เป็นการสื่อสาร
แบบคู่ โดยบุคคลหนึ่งเป็นผู้ส่งสารและอีกคนเป็นผู้รับสาร โดยมี สารหรือข้อมูลที่ถ่ายทอดไปมา
ระหว่างกัน อาศัยการเห็นภาพ ได้ยินเสียง เป็นช่องทางและปฏิกิริยาป้อนกลับ มีผู้สื่อสารไม่เกิน 3 คน 
ซึ่งจัดเป็นการสื่อสารในระดับที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  3.3 การสื่อสารกลุ่มเล็ก (Small Group Communication) เป็นการสื่อสารของกลุ่ม
คนตั้งแต่ 3-4 คนขึ้นไป มีลักษณะเป็นทีมที่เน้นการสื่อสารเพ่ือพัฒนาคุณภาพในการด าเนินงานและ
เป็นการผนึกความร่วมมือระหว่างกัน อาจอยู่ในรูปคณะท างานหรือคณะกรรมการ 
  3.4 การสื่อสารกลุ่มใหญ่  (Large Group Communication) เป็นการสื่อสารของ
กลุ่มคนที่มีตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป มักมีวัตถุประสงค์ร่วมกันที่ชัดเจน เช่น มีหัวข้อหรือวาระในการประชุม 
มักมีลักษณะเป็นทางการ มีล าดับขั้นตอนมากกว่าการสื่อสารในกลุ่มเล็ก มีบริบทซึ่งมีโครงสร้าง ล าดับ
ชั้น และจุดมุ่งหมายของกิจกรรมการด าเนินงานที่ชัดเจน 
  3.5 การสื่อสารสาธารณะ (Face to Face Public Communication) มักเกิดขึ้น
เมื่อต้องมีการสื่อสารกับกลุ่มที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าทุกคนจะมารวมกันได้ทั้งหมด การสื่อสารสาธารณะ
จึงเน้นที่ผู้ส่งสารเป็นหลัก โอกาสส าหรับปฏิกิริยาโต้กลับจากผู้รับสารจะมีจ ากัด มีลักษณะเป็น
ทางการ และใช้เครื่องมือในการสื่อสารให้มองเห็นภาพ ได้ยินเสียงในลักษณะที่เกินจริง เช่น ใช้เครื่อง
ขยายเสียง เครื่องฉายภาพ การเสนอเพาเวอร์พอยท์ คลิปเสียงหรือภาพ เป็นต้น  
  3.6 การสื่อสารผ่านสื่อสารมวลชน (Mediated Mass Communication) เป็นการ
สื่อสารผ่านสื่อสาธารณะภายนอก ซึ่งเป็นมีลักษณะเป็นมวลชน คือ สามารถเผยแพร่ในวงกว้างและ
หลากหลายช่องทาง มักเป็นการสื่อสารทางเดียว  (One Way Approach) มีข้อจ ากัดในการแสดง
ปฏิกิริยาป้อนกลับจากผู้รับสาร  เช่น การสื่อสารผ่านวิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ สิ่งพิมพ์ 
สื่อมวลชนออนไลน์ เป็นต้น 
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  3.7 การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ (Online Communication)  เป็นการสื่อสารผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีเครือข่ายทั่วโลก ท าให้เกิดการสื่อสารที่สามารถรับรู้ถึงปฏิกิริยาป้อนกลับได้
อย่างรวดเร็ว กลายเป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two Way Approach) โดยเฉพาะการใช้สื่อใหม่ 
(New Media) เช่น เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media Network) สื่อมวลชนออนไลน์ (Online 
Media) ท าให้เข้าถึงกลุ่มผู้รับสารได้จ านวนมหาศาลและหลากหลาย ในทุกที่ ทุกเวลา 
 
 4. วิธีการสื่อสารในองค์การ 
  4.1 การสื่อสารด้วยวาจาหรือภาษาพูด ได้แก่ การติดต่อสื่อการโดยการพูดเป็น
ข้อความ เป็นประโยค ด้วยน้ าเสียงหนักเบา  มีจังหวะจะโคน  ด้วยความเร็วหรือความช้า  เช่น การ
พูดภาษาถ่ินอีสาน การสั่งการด้วยภาษาไทย การสนทนาด้วยภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

  4.2 การสื่อสารด้วยกิริยาท่าทางหรือภาษากาย ได้แก่ การสื่อสารโดยใช้การแสดง 
ออกเพ่ือสื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ เช่น การยิ้ม การไหว้  การพยักหน้า การก้มโค้ง การแสดงออกทางสีหน้า 
ท่าทาง การสัมผัส และการใช้มือ เป็นต้น 

  4.3 การสื่อสารด้วยลายลักษณ์ อักษรหรือภาษาเขียน ได้แก่ การสื่อสารโดยใช้
สัญลักษณ์และรูปภาพต่างๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นสื่อในการส่งสาร เช่น ตัวหนังสือ ภาพ กราฟิก 
สัญลักษณ์ รหัส สัญญาณ เป็นต้น ท าให้เกิดสื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือ แผนที่ โปสเตอร์  
ซีดีรอม ฐานข้อมูล เป็นต้น 
 
 5. สื่อและช่องทางการสื่อสารในองค์การ 
  ในกระแสโลกาภิวัตน์ที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะใน
โลกยุคหลอมรวม (Convergence Era) การใช้สื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงผู้รับสารขององค์การ
บริการสารสนเทศจึงเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ ด้วยเหตุที่เทคโนลยีเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ แม้ว่า
จะต้องมีการลงทุนค่อนข้างสูง แต่หากเป็นการสร้างเสริมประสิทธิภาพขององค์การ ผู้บริหารจึงต้อง
ติดตามความเคลื่อนไหวของสื่อและช่องทางการสื่อสารที่ก้าวกระโดด และเลือกน ามาใช้ให้กับ
สถานการณ์ภายในองค์การให้เหมาะสม  สื่อที่ได้รับความนิยมและเป็นช่องส าคัญเพ่ือน ามาใช้สื่อสารมี
ดังนี้ 
  5.1 สื่อออนไลน์ (Online Media) เช่น เว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ออนไลน์ วารสาร
ออนไลน์ เว็บบล็อก เป็นต้น รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) เช่น LINE, Facebook, 
Youtube, Instragram, Twitter, Google Group, MySpace เป็นต้น 
  5.2 กิจกรรมพิเศษ (Special Event) เช่น งานเปิดตัว การแถลงข่าว การจัดแสดง
และนิทรรศการ การจัดประกวด การประชุมสัมมนา เป็นต้น 
  5.3 สื่อกระจายเสียงและแพร่ภาพ (Broadcast Media) เช่น วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น 
  5.4 สื่อกลางแจ้ง  (Out of Home Media/Mobile Media)  เช่น  ป้ายขนาดใหญ่   
รถโฆษณา ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 



 

 

  5.5 สื่อสิ่งพิมพ์ (Print Media) เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร แผ่บพับ 
โปสเตอร์ เป็นต้น 
  5.6 สื่ออ่ืนๆ  เช่น ไปรษณีย์  สื่อประกอบการจัดแสดง  หุ่นจ าลอง บอร์ด ป้ายห่วง
บนรถฟ้า เป็นต้น พิมพ์บนเสื้อยืด หมวก เป็นต้น 
  การเลือกใช้สื่อแต่ละประเภทมาใช้ในการสื่อสารขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา งบประมาณ สถานการณ์และความต้องการของแต่ละองค์การ องค์การอาจผลิตขึ้นเอง 
ได้รับความอนุเคราะห์ หรือจัดซื้อมาใช้ก็ได้ (Katz, 2014: 3) โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติทางกายภาพ 
คุณภาพและประสิทธิภาพในการถ่ายทอดข่าวสารของสื่อชนิดนั้น ว่ามีความเหมาะสมมากน้อย
เพียงใด ในการน ามาใช้เพ่ือการสื่อสารแต่ละครั้ง ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส าคัญแห่ง
ความส าเร็จในการจัดการองค์การคือ การสื่อสารในรูปแบบที่น าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ จะสามารถช่วย
ท าให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีกว่ารูปแบบเดิม ที่นิยมใช้การสื่อสารในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ ซึ่ง
ก่อให้เกิดความเสียหายในการประสานงาน เนื่องจากปัญหาข้อความที่ไม่ชัดเจนหรือเสียงที่ไม่
เหมาะสม การน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ส่งผลให้ผู้บริหารองค์การประสบผลส าเร็จในการรับมือกับ
สถานการณ์ที่ต่างไปจากเดิม (Petra Duren, 2016: 398)  ตัวอย่างจากงานวิจัยการให้บริการเว็บ 
(Web-based Services) ที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ใช้ในการใช้ห้องสมุด เช่น มีการเพ่ิม
พ้ืนที่เกี่ยวกับการท างานร่วมกัน (Workspace Sharing) เพ่ือให้ผู้ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
สื่อสารโต้ตอบกันได้ (Alhoori et all., 2008 อ้างถึงใน สุธัญญา  ด้วงอินทร์, 2556: 81) แสดงให้เห็น
ว่า การบริการที่เข้าถึงความต้องการของผู้ใช้บริการคือสื่อและช่องทางที่ดีที่สุด ที่สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้กับองค์การบริการสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 
 6. การสื่อสารองค์กร 
  การสื่อสารองค์กร (Corporate Communication) หมายถึง ภารกิจด้านการจัดการ
ขององค์การที่จะช่วยก าหนดกรอบ ส าหรับประสานกันอย่างมีประสิทธิผลของการสื่อสาร ทั้งภายใน
และภายนอกทั้งหมด เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายโดยรวม คือการสร้างและรักษาชื่อเสียงที่ดี ท่ามกลางผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ที่องค์การต้องพ่ึงพา (Cornelissen, 2014: 5) 
  การสื่อสารองค์กร เป็นกระบวนการในการแลกเปลี่ยนข่าวสารของหน่วยงานกับ
บุคลากรทุกระดับภายในองค์การ ซึ่งมีความสัมพันธ์กันภายใต้สภาพแวดล้อม บรรยากาศขององค์การ
และสังคม ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามสถานการณ์ (กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย, 2559: 4) 
  การสื่อสารองค์กรมุ่งพิจารณาหลักการเฉพาะด้านต่างๆ รวมถึงแนวทางการสื่อสารกับ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์การอย่างประสานกัน และให้ความส าคัญแก่การ
ด าเนินภารกิจขององค์การที่เป็นภาพเดียวกัน (รุ่งรัตน์  ชัยส าเร็จ, 2558: 40) การสื่อสารองค์กรแสดง
นัยยะถึงการเสริมสร้างส านึกเกี่ยวกับอัตลักษณ์ขององค์การ รวมทั้งการน าเสนอภาพลักษณ์ของ
องค์การอย่างมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน  
  การสื่อสารองค์กรมีที่มาจากการประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ซึ่งบทบาทหน้าที่
ของงานประชาสัมพันธ์คือภารกิจสื่อสารกับสื่อมวลชน โดยอาศัยกลวิธีด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์มาใช้ใน
การเผยแพร่ข่าวสารสู่สาธารณะ (Cornelissen, 2014: 4) ซึ่งต่างจากการสื่อสารองค์การที่มุ่งอธิบาย
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การสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ (Stakeholders) โดยบทบาทใหม่ที่กว้างกว่าครอบคลุม
ภารกิจทุกอย่างที่อิงหลักการ ทั้งการออกแบบองค์การ การโฆษณาองค์การ การสื่อสารภายในกับ
บุคลากร การบริหารจัดการประเด็นและภาวะวิกฤต สื่อมวลชนสัมพันธ์ นักลงทุนสัมพันธ์ การสื่อสาร
การเปลี่ยนแปลง และกิจการสาธารณะ  ด้วยมุมมองของนักวิชาการและนักวิชาชีพด้านการ
ประชาสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปนี้ ปัจจุบันหน่วยงานส่วนใหญ่จึงนิยมใช้ค าว่า การสื่อสารองค์การ แทนค า
ว่า การประชาสัมพันธ์ และปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงานจาก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส านักประชาสัมพันธ์ 
เป็น ฝ่ายสื่อสารองค์กร หรือ ส านักสื่อสารองค์กร  
  6.1 ขอบเขตภารกิจของการสื่อสารองค์กร 
   การพัฒนากระบวนการในการสื่อสารองค์กร เป็นหน้าที่ของผู้บริหารองค์การที่
ต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตภารกิจของงานสื่อสารองค์กร ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับหลากหลาย
ภารกิจการด าเนินงานด้านการสื่อสารองค์กรต้องอาศัยความเชี่ยวชาญจากหลายส่วนมาสนับสนุน 
ภายใต้ภารกิจการสื่อสารองค์กรโดยรวม  องค์การควรให้ความส าคัญกับการสื่อสารองค์กรทั้งภายใน
และภายนอก ควรเน้นเรื่องการจัดการเกี่ยวกับชื่อเสียงและแบรนด์หรือตรายี่ห้อขององค์การ และให้
ความสนใจเรื่องการดึงดูดและรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสูงไว้กับองค์การ แนวทางในการ
ออกแบบภารกิจด้านการสื่อสารองค์กรที่ดีที่สุด คือ เริ่มต้นจากประเด็นที่ครอบคลุมกว้างๆ มากที่สุด
มาก่อน แล้วค่อยน ามาสู่การก าหนดขอบเขตภารกิจแคบๆ ที่ส าคัญๆ  
   หลักส าคัญของการสื่อสารองค์การมี 7 ประการ (7C’s) (กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย, 
2559: 2) ได้แก่ 
   6.1.1 ความน่าเชื่อถือ (Credibility) 
   6.1.2 บริบทและสถานการณ์ (Context) 
   6.1.3 มีเนื้อหาสาระ (Content) 
   6.1.4 ความสม่ าเสมอและความต่อเนื่อง (Continuity and Consistency) 
   6.1.5 ช่องทางข่าวสาร (Channel) 
   6.1.6 ความสามารถในการับ-ส่งข่าวสาร (Capability) 
   6.1.7 ความชัดเจนแจ่มแจ้งของข่าวสาร (Calrity) 
   กระบวนการในการสื่อสารองค์กรเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการด าเนินงานของ
องค์การให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารองค์กรจ าเป็นต้องอิงกลยุทธ์ขององค์การ
เสมอ โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญตามล าดับคือ การก าหนดกลยุทธ์ที่มีประสิทธผลส าหรับ
องค์การ การวิเคราะห์กลุ่มผู้มีสิทธิ์หรือกลุ่มผู้เกี่ยวข้องต่างๆ การน าเสนอข่าวสารอย่างเหมาะสม และ
การประมวลปฏิกริยาตอบสนองของกลุ่มต่างๆ การด าเนินงานสื่อสารองค์กรในปัจจุบัน รวมทั้งยังต้อง
ให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโลยีและสื่อ วิถีของการสื่อสาร และการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างองค์การกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้สามารถสร้างการยอมรับได้อย่างแท้จริง  (รุ่งรัตน์  ชัย
ส าเร็จ, 2558: 59) 
 
 
 



 

 

  6.2 กลยุทธ์การสื่อสารองค์กร 

   กลยุทธ์หรือกระบวนการการสื่อสารองค์กร เป็นเครื่องมือที่จะน าไปสู่ความเข้าใจ
ในการติดต่อประสานงานร่วมกันของบุคลากรทั้งในองค์การและนอกองค์การ ตลอดจนสร้าง
สัมพันธภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน นอกจากจะต้องเข้าใจถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลแล้ว ต้องเข้าใจปัจจัยในกระบวนการสื่อสารที่ดี ใช้เครื่องมือในการสื่อสาร
ที่เหมาะสมทันสมัย สอดคล้องกับเป้าหมายของผู้รับสารควบคู่กันไปด้วย  การเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การสื่อสาร จึงเป็นภารกิจส าคัญประการหนึ่งที่ผู้บริหาร จะช่วยจัดระบบการสื่อสาร การไหลของ
ข้อมูลข่าวสารและลดความผิดพลาดและอุปสรรคในการสื่อสาร  การเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารด้วย
การสื่อสารที่ดี สามารถท าได้ดังนี้   (Szilagyi & Wakkace, 1990: 502-504  อ้างถึงใน  ทรงธรรม    
ธีระกุล, 2558: 10-12) 
   6.2.1 การติดตามผลให้ให้ข้อมูลย้อนกลับ เป็นวิธีที่ใช้การตรวจสอบข้อมูลที่
ส่งไปว่าผู้รับสารมีความเข้าใจตรงกับผู้ส่งสารเพียงใด เป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two way)      
ซึ่งอาจใช้วิธีการติดตามด้วยการพูดคุยสนทนา หรือใช้เอกสารในการติดตามผลและข้อมูลย้อนกลับ      
ผลจากการสังเกต การสัมภาษณ์หรือการสื่อสารย้อยกลับจะท าให้ผู้บริหารทราบว่าการสื่อสารมีความ
ถูกต้องเพียงใด 
   6.2.2 การใช้การสื่อสารหลายวิธี เป็นการน าวิธีการสื่อสารและช่องทางในการ
สื่อสารหลายๆ วิธี มาใช้ในกระบวนการสื่อสาร ซึ่งจะท าให้การติดต่อสื่อสารมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
เช่น เมื่อมีการสั่งการด้วยเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ยังมีการประชุมเพ่ือสั่งการด้วยวาจา และ
ใช้โอกาสในการพูดคุยสนทนาอย่างไม่เป็นทางการด้วย ยิ่งจะท าให้การสื่อสารมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
   6.2.3 ระยะเวลา องค์การหรือแผนกงานต่างๆ อาจน ามาตรฐานด้านเวลามาใช้
ในการแก้ปัญหาการสื่อสารได้ ด้วยการก าหนดก าหนดเวลาไว้ล่วงหน้าว่า ต้องท างานหนึ่งให้แล้วเสร็จ
เมื่อใด เพื่อใช้เวลาเป็นเกณฑ์ในการจัดแบ่งเวลาและติดต่อประสานงานระหว่างกันในการรายงานและ
สั่งการในองค์การ และแยกระหว่างงานประจ ากับงานจรซึ่งจะช่าวยลดความกดดันด้านเวลา ย่อมจะ
ท าให้การสื่อสารมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
   6.2.4 ให้ความสนใจกับภาษา ภาษาเป็นสิ่งส าคัญต่อการสื่อสารทุกรูปแบบ การ
เลือกใช้ศัพท์  ระดับของค า และความหมายของค า การเรียบเรียงค า ข้อความ ประโยค รวมทั้งภาษา
ที่ใช้ เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยลดความผิดพลาดในการสื่อสารได้  ทักษะการพูด การเขียน จึงมีความ
จ าเป็นต่อการสื่อสาร 
   6.2.5 ศูนย์กลางข้อมูล หากองค์การมีศูนย์กลางข้อมูลเป็นแหล่งกระจาย
ข่าวสารโดยตรง ย่อมจะเป็นการสื่อสารที่รวดเร็ว ถูกต้อง และให้ข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือมากที่สุด 
การมีศูนย์กลางข้อมูลยังช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับแหล่งข่าวหรือสื่อสารมวลชนในการเข้าถึง
ข้อมูลขององค์การ มีความยืดหยุ่นเป็นกันเอง มากกว่าการสื่อสารจากผู้ปฏิบัติงานในแต่ละแผนกงาน 
ซึ่งจะช่วยลดช่องระหว่างองค์การกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การได้เป็นอย่างมาก 
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   6.2.6 การให้เท่าที่จ าเป็น  เป็นการวางระบบในการสื่อสารในองค์การให้มีการ
สื่อสารในกรณีพิเศษและให้มีการรับข้อมูลเฉพาะที่จ าเป็นเท่านั้น โดยการเสนอข้อมูลไปยังฝ่ายบริหาร
เฉพาะที่ต้องการ ขณะเดียวกันฝ่ายบริหารก็ให้ข้อมูลหรือสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้อง เฉพาะที่จ าเป็นต้องรู้
เท่านั้น ซึ่งจะท าให้ไม่มีข้อมูลมากเกินไปในการสื่อสาร 
   6.2.7 การใช้ธรรมเนียมปฏิบัติในการสื่อสาร เป็นการพยายามวางรูปแบบการ
ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเพ่ือใช้ในการสื่อสาร เช่น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสารต้องมี
ธรรมเนียมปฏิบัติว่าควรใช้เครื่องมือประเภทใดกับสารชนิดใดได้บ้าง เพ่ือเป็นการเ พ่ิมประสิทธิภาพ
การสื่อสาร ลดกระบวนการในการปฏิบัติ  หรือป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การส่ง
หนังสือเวียนผ่านเฟซบุ๊ค ไม่ต้องท าส าเนาต้นฉบับส่งตามไป ส่งหนังสือด่วนมากทางอีเมล์ ต้องมีการส่ง
ต้นฉบับตามไปทันที เป็นต้น 
   6.2.8 การฟังอย่างตั้งใจ ทักษะการฟังเป็นสิ่งที่ผู้รับสารอาจมองข้าม การฟัง
อย่างตั้งใจนั้นผู้รับสารต้องคิด ไตร่ตรอง และการมีการสอบถามเพ่ือท าความเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่ผู้
ส่งสารสื่อถึง การตั้งใจฟังยังสร้างความรู้ที่ดีระหว่างผู้สื่อสาร ท าให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ซึ่ง
ย่อมเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน การฟังอย่างตั้งใจจะท าให้ข้อมูลที่ผู้ส่งสารต้องการจะ
ส่งถึงผู้รับอย่างครบถ้วน 
   กลยุทธ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะต้องแสดงถึงจุดมุ่งหมายของการสื่อสาร 
และทิศทางส าหรับการด าเนินกิจกรรมการสื่อสารต่างๆ ขององค์การ  ช่วยก าหนดต าแหน่งของ
องค์การให้ชัดเจนภายในบริบททางตลาดขององค์การ โดยปรากฏในแผนงานหรือโครงการกิจกรรม 
แสดงให้เห็นมุมมองเชิงการจัดการขององค์การ ซึ่งสะท้อนให้เห็นภาพรวมขององค์การและต าแหน่งใน
ตลาด ช่วยก าหนดแนวทางการใช้ทรัพยากรเพ่ืองานสื่อสารขององค์การทั้งหมด 
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 ชื่อเสียงขององค์การคือธงชัยแห่งความส าเร็จของภารกิจการสื่อสารองค์การทั้งหมด 
ชื่อเสียงเปรียบได้กับทุนหรือสินทรัพย์ที่มีคุณค่าและเป็นมูลค่ามหาศาลในปัจจุบัน ชื่อเสียงเป็นกุญแจ
ที่จะช่วยไขสู่เป้าหมายขององค์การ น ามาซึ่งการเป็นที่รู้จัก การยอมรับ ความเชื่อมั่นไว้วางใจ ไปจนถึง
ความร่วมมือและให้การสนับสนุนคืนแก่องค์การในหลากหลายรูปแบบ ภารกิจหนึ่งขององค์การ
บริการสารสนเทศที่น ามาซึ่งชื่อเสียง นอกจากผลงานขององค์การแล้ว คือการประชาสัมพันธ์ (Israel, 
2012) การที่องค์การใดได้ด าเนินการจนประสบผลส าเร็จอย่างดีเยี่ยม แต่ไม่มีการประชาสัมพันธ์
ผลงานขององค์การสู่สาธารณชน นับเป็นความสูญเสียอย่างหนึ่งในการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค
ที่มีการแข่งขันกันระหว่างองค์การหรือหน่วยงานที่มีภารกิจแบบเดียวกัน ผู้บริหารในทุกองค์การจะนิ่ง
เฉยไม่ได้จะต้องน าการประชาสัมพันธ์มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างภาพลักษณ์ การสร้างชื่อเสียง
และเกียรติภูมิให้กับองค์การ การรายงานผลงานและคุณค่าขององค์การเพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เพ่ือน าธงชัยแห่งความส าเร็จไปปักไว้ในจุดทุกคนรู้จักและอยู่ในต าแหน่งที่น่าภาคภูมิใจ 
 



 

 

 1. ความหมายของการประชาสัมพันธ์ 
  การประชาสัมพันธ์  (Public Relation)  มาจากค าว่า Public แปลว่า สาธารณะหรือ
ประชาชน Relation หมายถึง ความสัมพันธ์  รวมกันคือ การสร้างความสัมพันธ์กับสาธารณชน หรือ
ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ไว้ว่า  การติดต่อสื่อสารเพ่ือ
ส่งเสริมความเข้าใจที่ถูกต้อง 
  การประชาสัมพันธ์ คือ การสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างองค์การ 
หน่วยงาน สถาบันกับกลุ่มประชาชนเป้าหมายและสาธารณชน เพ่ือหวังผลในความร่วมมือและ
สนับสนุน รวมทั้งช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์การ หน่วยงาน สถาบัน ท าให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายและสาธารณชนเกิดความนิยม เลื่อมใสศรัทธาต่อองค์การ หน่วยงาน สถาบัน (อภิชัจ   
พุกสวัสดิ์, 2556: 6) 
  การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน หรือองค์การและ
กลุ่มประชาชนเป้าหมายเพ่ือสร้างความเข้าใจอันถูกต้องในอันที่จะสร้างความเชื่อถือ ศรัทธาและความ
ร่วมมือ ตลอดจนความสัมพันธ์อันดี ซึ่งจะช่วยให้การด าเนินงานของหน่วยงานนั้นๆ บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีต้องการ (วิมลพรรณ  อาภาเวท, 2553: 8) 
 
 2. จุดมุ่งหมายโดยรวมของการประชาสัมพันธ์องค์การ 
  จากความหมายของการประชาสัมพันธ์ข้างต้น จะพบว่า การประชาสัมพันธ์เป็นการ
สื่อสารที่มีลักษณะการหวังผลว่า ผู้รับสารหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีความเชื่อถือ ศรัทธา มีความ
เข้าใจในองค์การ ตลอดจนมีสัมพันธภาพอันดีกับองค์การ นั่นหมายความว่า จุดมุ่งหมายของการ
ประชาสัมพันธ์คือ เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ และชื่อเสียงให้กับองค์การ ซึ่งเป็นหลักการและแนวคิด
ส าคัญที่สนับสนุนการสื่อสารองค์กรในประเด็นแรกๆ ดังนี้ 
  2.1 ภาพลักษณ์องค์การ 
   ภาพลักษณ์องค์การ (Corporate Image) คือ ภาพขององค์การในสายตาของ
กลุ่มผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากการรับรู้ข่าวสารที่องค์การได้เผยแพร่ผ่านชื่อ ตราสัญลักษณ์ และ
การน าเสนอตนเอง โดยครอบคลุมถึงการแสดงออก หรือสิ่งที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ขององค์การด้วย 
(Argenti, 2009: 81)  ภาพลักษณ์เป็นภาพความรู้สึกในใจของกลุ่มผู้รับสารที่มีเกี่ยวกับหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่ง ซึงครอบคลุมทั้งองค์ประกอบเกี่ยวกับนโยบายและการด าเนินงานขององค์การ 
ผู้บริหาร บุคลากร ตลอดจนคุณค่าที่องค์การนั้นสร้างขึ้น และส่งผลเกี่ยวเนื่องกับสังคมโดยผ่านทาง
สินค้า บริการ กิจกรรมสาธารณะ ผลการประกอบการ และอ่ืนๆ ภาพลักษณ์เป็นสิ่งบ่งบอกถึงการรับรู้
เกี่ยวกับองค์กรหรือบุคคลใดๆ บนพ้ืนฐานของค าพูดและการกระท าต่างๆ ขององค์การหรือของบุคคล
นั้นเป็นส าคัญ (Newsom, Turk & Kruckeberg, 2012: 36)  ผู้ที่ เกี่ยวข้องกับองค์การมักได้รับรู้
ภาพลักษณ์ขององค์การจากประสบการณ์ส าคัญ 3 ส่วนคือ สิ่งที่ได้อ่านหรือพบเห็นเกี่ยวกับองค์การ
ผ่านสื่อต่างๆ ค าบอกเล่าของบุคคลอ่ืนเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ที่เคยมีกับองค์การ และสัญลักษณ์เชิง
ประจักษ์ เกี่ยวกับองค์การซึ่งตนเคยรับรู้หรือจดจ าได้   การสร้างและการจัดการภาพลักษณ์  เพ่ือให้
เข้าถึงประสบการณ์ของกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว มีเทคนิคดังนี้ 
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   2.1.1 การเริ่มต้นที่บทบาทของผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารต้องเป็นฝ่ายก าหนด
ภาพลักษณ์องค์การที่ต้องการให้เกิดขึ้น โดยโยงไปถึงชื่อเสียงขององค์การที่ปรารถนาจะเห็นผลใน
ระยะยาว 
   2.1.2 การจ้างบริษัทตัวแทนหรือที่ปรึกษาภายนอก ให้มาด าเนินการสื่อสารเพ่ือ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์การโดยตรงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากการสร้างภาพลักษณ์
องค์การต้องอาศัยการวางแผนกลยุทธ์ และด าเนินการด้วยความเชี่ยวชาญ ท าอย่างเสมอและต่อเนื่อง 
   2.1.3 การเป็นผู้ให้การสนับสนุน สามารถก่อให้เกิดอิทธิพลเชิงบวกต่อความรู้ 
สึกของสังคมได้เสมอ โดยเฉพาะการให้การสนับแก่องค์การสาธารณกุศล ทั้งในรูปของงบประมาณ 
แรงงาน สิ่งของ หรือความช่วยเหลือในด้านอ่ืนๆ 
   2.1.4 การอาศัยวิธีการบอกต่อ  การสื่อสารโดยการเล่าปากต่อปาก มีข้อ
ได้เปรียบในเรื่องความสัมพันธ์และความน่าเชื่อถือ การบอกต่อไม่ได้มีเพียงวิธีการเล่าเท่านั้น ปัจจุบัน
เทคโนโลยีการสื่อสารในสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ที่สามารถส่งข่าวสารข้อมูลแพร่
สะพัดไปสู่การรับรู้ของประชาชนได้ในวงกว้างในทุกท่ี ทุกเวลา 
   2.1.5 การซื้อสื่อโฆษณาองค์การ องค์การที่เล็งเห็นความส าคัญของการสื่อสาร
องค์การและการประชาสัมพันธ์ ต้องมีการใช้งบประมาณเพ่ือเป็นค่าสื่อโฆษณาเพ่ือให้สามารถเข้าถึง
ประชาชนในวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว สื่อสิงพิมพ์ สื่อสารมวลชน สื่อออนไลน์ จึงเป็นช่องทางส าคัญใน
การส่งสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างสะดวกและคุ้มค่ากับการลงทุน 
   2.1.6 การประเมินภาพลักษณ์ขององค์การ การประเมินตรวจสอบภาพลักษณ์
อย่างสม่ าเสมออย่างน้อยทุก 2 ปี จะช่วยให้องค์การได้รับทราบข้อมูลที่คุณค่าต่อการน ามาปรับปรุง
และพัฒนาองค์การ ช่วยให้ได้ปฏิกิริยาป้อนกลับเพ่ือใช้ปรับกลยุทธ์การสื่อสาร แผนการสื่อสาร 
ตลอดจนเทคนิควิธีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

   ปัจจุบันองค์การบริการสารสนเทศต่างเห็นความส าคัญกับการสร้างภาพลักษณ์  
สร้างความจดจ า และสร้างความแตกต่าง แม้ว่าจะเป็นองค์การที่ไม่แสวงหาผลก าไรก็ตาม การ
วางแผนเรื่องอัตลักษณ์ และจัดท าแบรนด์ห้องสมุด (Library Branding) เพ่ือให้ทุกสิ่งขององค์การไป
กระทบความรู้สึกผู้ใช้ ทั้งชื่อห้องสมุด ชื่อบริการของห้องสมุด ตราสัญลักษณ์ การออกแบบสิ่งพิมพ์ 
สื่อสารสนเทศ เว็บไซต์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (นิตยา  ชุ่มอภัย และ อัคริมา  สุ่มมาตย์, 2558: 
80) ส่วนประกอบเหล่านี้จะท าให้องค์การบริการสารสนเทศมีบุคลิกและสร้างความสัมพันธ์ในใจของ
ผู้ใช้ และกลายเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้ใช้บริการรับรู้ถึงคุณค่าและเครื่องยืนยันคุณภาพขององค์การบริการ
สารสนเทศ กลายเป็นภาพจ าของผู้ใช้ตลอดไป 
  2.2 ชื่อเสียงขององค์การ 
   ชื่อเสียงขององค์การมีส่วนสัมพันธ์กันอย่างมากกับภาพลักษณ์ขององค์การ 
เพราะภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยองค์การเพ่ือแสดงตัวตนให้ผู้เกี่ยวข้องได้ประจักษ์ ส่วน
ชื่อเสียงเป็นสิ่งที่องค์การได้รับจากการด าเนินงานที่ต่อเนื่องมาในระยะเวลายาวนาน ชื่อเสียงเป็นสิ่งที่
ทุกคนและทุกองค์การต้องการ การสร้างชื่อเสียงให้กับองค์การจึงเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารและ
การประชาสัมพันธ์ที่ได้ผลดี 
 



 

 

   2.2.1 ความหมายของชื่อเสียงองค์การ 
    ชื่อเสียงขององค์การ  (Corporate  Reputation)  คือ  ผลรวมของ
ภาพลักษณ์ด้านต่างๆ ขององค์การ ที่มีอยู๋ในใจของกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์การ โดยชื่อเสียงเป็น
สิ่งที่บ่งบอกถึงการรับรู้ เกี่ยวกับการกระท าในอดีต และสิ่งที่คาดหวังเกี่ยวกับองค์การ ซึ่งบ่งชี้ถึงความ
ดึงดูดใจโดยรวม ส าหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มหลักๆ เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอ่ืนๆ 
(Fombrun, 1996: 376)  
   2.2.2 ความส าคัญและประโยชน์ของชื่อเสียงต่อองค์การ 
    องค์การที่ตระหนักถึงคุณค่าของชื่อเสียง ผู้บริหารจึงต้องทุ่มเทอย่าง
จริงจังในการสร้าง รักษา และปกป้องชื่อเสียงขององค์การ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารองค์กรอธิบาย
ความส าคัญของชื่อเสียงที่แข็งแกร่งขององค์การมีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเหตุผลต่อไปนี้ 
(Argenti, 2009: 83-84) 
    2.2.2.1 ชื่อเสียงที่แข็งแกร่งในเชิงบวกช่วยดึงดูดความสนใจได้ง่าย และ
ช่วยขยายโอกาสในการแข่งขันขององค์การทุกด้าน 
    2.2.2.2 ชื่อเสียงที่แข็งแกร่งในเชิงบวกช่วยให้องค์การรับมือกับวิกฤต
ต่างๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น 
    2.2.2.3 สภาพแวดล้อมหรือสังคมภายนอกองค์การที่เปลี่ยนแปลงไป ท า
ให้องค์การต่างๆ ต้องหันมาให้ความส าคัญกับการสร้างชื่อเสียงที่แข็งแกร่งอย่างจริงจัง 
  2.3 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ 
   2.3.1 ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ 
    ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ มักเรียกย่อๆ ว่า CSR (Corporate 
Social Responsibility) คือ พันธะสัญญาต่อเนื่องซึ่งองค์การได้ให้ไว้เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนา
ควบคู่ไปกับการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานและครอบครัว ตลอดจนชุมชนท้อง ถิ่นและ
สังคมโดยรวม  (The  World  Business  Council  for Sustainable  Development  (WBCSD), 
2016: 2)  ความรับผิดชอบต่อสังคม คือ บทบาทหน้าที่ที่องค์การมีต่อสังคมในการพัฒนาสังคมให้ดีข้ึน 
โดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม หรือการพัฒนาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ดีควบคู่กัน ผ่าน
การด าเนินงานที่ดี สามารถน าเอาทรัพยากรที่องค์การมีอยู่มาใช้ในการพัฒนา และช่วยเหลือสังคมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือในรูปแบบตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน 
(Kotler & Lee, 2005: 7)   
   2.3.2 ความส าคัญของ ซีเอสอาร์ ต่อองค์การ 

    องค์การในปัจจุบันให้ความส าคัญกับซีเอสอาร์และน ามาประยุกต์ใช้กับ
แผนการด าเนินงานขององค์การมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การด้านธุรกิจ การน าเอาแนวคิด
ความรับผิดชอบต่อสังคม มาผสมผสานเข้ากับกระบวนการผลิตสินค้าและบริการขององค์การ รวมทั้ง
กระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนความคาดหวังที่เพ่ิมขึ้นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่งผลให้องค์การ
ให้ความสนใจในการท าซีเอสอาร์กันอย่างจริงจัง เพราะไม่แต่เพียงเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
องค์การเท่านั้น แต่ยังสามารถน าไปสู่การพัฒนาองค์การได้อย่างยั่งยืนได้อีกด้วย จากความหมายของ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ ไม่ใช่แค่การท า “ดี” เพ่ือแสดงออกว่าเป็นองค์การที่มีความ
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รับผิดชอบต่อสังคมเท่านั้น   แต่หมายความรวมถึง  การพัฒนาอย่างยั่ งยืน   (Sustainable 
Development) ควบคู่กันไปด้วย ซึ่งหมายความว่า องค์การจะต้องด าเนินงานและกิจกรรมให้เกิด
ความยั่งยืนใน 3 ด้าน ได้แก่ 
    2.3.2.1 ด้านเศรษฐกิจ คือ การท าธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศ
เติบโตไปพร้อมกัน 

    2.3.2.2 ด้านสังคม  คือ  การช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมรอบข้าง พัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดีขึ้น 

    2.3.2.3 ด้านสิ่ งแวดล้อม  คือ  การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม  โดยมี
กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    นอกจากนี้องค์การจะต้องด าเนินกิจการด้วยความโปร่งใส ตามหลัก   
ธรรมาภิบาลซึ่งจะน าไปสู่ความยั่งยืนขององค์การในระยะยาว (ชนนิกานต์  เสริตานนท์, 2559: 63; 
สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม, 2556: 5) 
   2.3.3 รูปแบบของความรับผิดชอบต่อสังคม 
    ตามแนวคิดของ คอทเลอร์ และลี  ได้แบ่งรูปแบบความรับผิดชอบต่อ
สังคมไว้ 6 รูปแบบ (Kotler & Lee, 2005) ดังนี้ 
    2.3.3.1 การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม  เป็นรูปแบบที่
องค์การให้ความช่วยเหลือในด้านที่องค์การด าเนินอยู่ เช่น การสนับสนุนเรื่องเงิน การน าทรัพยากรที่
มีอยู่ในองคืการมาใช้ในการเพ่ิมความตระหนักรู้ ความสนใจของคนในสังคมให้เห็นถึงความส าคัญของ
ประเด็นทางสังคมนั้นๆ 

    2.3.3.2 การตลาดที่เกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม  เป็นรูปแบบที่องค์ 
การให้ความช่วยเหลือ ด้วยการหักส่วนต่างจากจ านวนรายได้ทั้งหมดของยอดจ าหน่ายสินค้าและ
บริการในช่วงเวลาหนึ่งให้กับหน่วยงาน มูลนิธิหรือองค์การที่ไม่หวังผลก าไรเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกัน 

    2.3.3.3 การตลาดเพ่ือมุ่งแก้ไขปัญหาสังคม เป็นรูปแบบที่องค์การให้
ความช่วยเหลือโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในสังคม 

    2.3.3.4 การบริจาคเพ่ือการกุศล   เป็นรูปแบบที่องค์การให้ความ
ช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาคเงิน สิ่งของหรือบริการขององค์การแก่สังคม 

    2.3.3.5 การเป็นอาสาสมัครเพ่ือชุมชน เป็นรูปแบบที่องค์การสนับสนุน
ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ อุทิศเวลาเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลือสังคม 
หน่วยงาน มูลนิธิ หรือองค์การที่ไม่หวังผลก าไร 

    2.3.3.6 การด าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม  เป็นรูปแบบที่
องค์การด าเนินงานโดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ตั้งแต่กระบวนการผลิตและการ
ด าเนินงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 

  เพ่ือให้การด าเนินงานเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ แต่ละองค์การ
ควรใช้ความถนัดและความเชี่ยวชาญของตนเอง ในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้าง
คุณประโยชน์และคุณค่าร่วมกันได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (พิพัฒน์  ยอดพฤติการ , 
2557: 74) แนวคิดนี้เป็นพัฒนาการล่าสุดที่เกิดขึ้นในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ



 

 

องค์การ ซึ่งเรียกว่า CSV (Creating Shared Value) เพ่ือแสดงให้เห็นว่า องค์การมีการสร้างและ
แบ่งปันคุณค่าระหว่างองค์การกับสังคม มากกว่าการน าคุณค่าที่องค์การมีอยู่ไปช่วยเหลือสังคมแต่
เพียงอย่างเดียว (ชนนิกานต์  เสริตานนท์, 2559: 64) ดังตัวอย่างบริษัทบุญรอดบริวเวอรีร่วมกับชมรม
อาสาสัญจรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดโครงการสิงห์-ราชภัฏ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นดังภาพที่ 
6.1 

 

     
 
ภาพที่ 6.1 ตัวอย่างโครงการสิงห์ – ราชภัฏ ค่ายอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น   
 
 
 3. สื่อในการประชาสัมพันธ์ 
  สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์มีหลายรูปแบบ ซึ่งครอบคลุมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อออนไลน์ สื่อสังคมออนไลน์ ทั้งสื่อบุคคล สื่อค าพูด สื่อสารมวลชน สื่อที่องค์การ
ผลิตและเผยแพร่เอง เป็นต้น รวมทั้งประเภทกิจกรรมและบริการตามรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ใน
หัวข้อ สื่อและช่องทางการสื่อสารองค์กร สื่อแต่ละประเภทมีข้อได้เปรียบข้อเสียเปรียบ ข้อเด่นข้อด้อย
แตกต่างกัน การตัดสินใจเลือกใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์จึงต้องค านึงถึงความเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ความมุ่งหมายที่ต้องการ เพ่ือให้สามารถใช้รูปแบบที่แตกต่างกันของสื่อ  
มาใช้ประโยชน์ในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมและประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย
ที่ต้องการ การพิจาณาเลือกรูปแบบในการเผยแพร่ต้องมีความสอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อหาข่าวสารที่
ต้องการเผยแพร่ ในยุคสื่อสังคมออนไลน์มีความก้าวหน้าและได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง การน า
สื่อรูปแบบใหม่มาประยุกต์ใช้ในการประชาสัมพันธ์ เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านบล๊อก (Blog) ชุมชน
ออนไลน์ (Online Community) สื่อหรือเว็บไซต์ประเภทแบ่งปัน (Media and Sharing) เป็นต้น  
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จึงส่งผลต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์  (อภิชัจ  พุกสวัสดิ์  และ  กุลทิพย์  
ศาสตระรุจิ, 2556: 33-36; วิมลพรรณ  อาภาเวท, 2553: 238-239) 
  การสื่อสารและประชาสัมพันธ์คือส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคม  ความ
รับผิดชอบต่อสังคมเป็นเครื่องมือชั้นดีในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ   สถาบันธุรกิจเพ่ือ
สังคม (2556) กล่าวว่า “การสื่อสารซีเอสอาร์เปรียบเสมือนดาบสองคมที่ผู้สื่อสารต้องใช้อย่าง
ระมัดระวัง”  หมายความว่า การด าเนินการกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมจะต้องประกอบด้วย
สองส่วนคือ การลงมีปฏิบัติ และการสื่อสารกิจกรรมดังกล่าวให้สังคมได้รับทราบ จะท าเพียงอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือท าอย่างหนึ่งอย่างใดมากเกินไปไม่ได้ การที่องค์การบริการสารสนเทศจะน ามาใช้เป็น
ส่วนหนึ่งในการสื่อสารองค์การหรือประชาสัมพันธ์องค์การ ควรมีวางแผนและก าหนดประเด็นทาง
สังคมที่ต้องการ และความสามารถหลักที่องค์การมี  จากนั้นท าการสื่อสารกิจกรรมออกไปในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การโฆษณาผ่านสื่อสารมวลชน การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ตามบริบทและช่องทางที่
เหมาะสมกับผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์การ ตลอดจนสาธารณชนที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานขององค์การ ความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมหรือซีเอสอาร์ นอกจากองค์การบริการสารสนเทศจะได้ผลงานในเชิงปริมาณ
จากกิจกรรมที่ได้ด าเนินการแล้ว ยังส่งผลให้ได้รับทั้งภาพลักษณ์และชื่อเสียงควบคู่กันมาอีกด้วย 

 
 

การรายงาน 
 
 หลักการขององค์การโดยทั่วไปมักกล่าวเสมอว่า “การกระท า พูดได้ดังกว่าถ้อยค า” 
(Actions Speak Louder than Words) แม้องค์การใดจะพยายามจัดกิจกรรมสื่อสารองค์การด้วย
การประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม หรือสร้างชื่อเสียงด้วยสื่อ
ใดๆ ก็ตาม หากองค์การปราศจากนโยบายและกระบวนการด าเนินงานเพ่ือปรับปรุงสมรรถนะของ
องค์การอย่างจริงจัง ก็ยากที่จะยกระดับให้องค์การเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงได้ตามต้องการ  
ผลงานเชิงประจักษ์คือ หลักฐานที่สามารถจับต้องสัมผัส พิสูจน์หรือตรวจสอบได้ การปฏิบัติงานต่างๆ 
ตามภารกิจหน้าที่ขององค์การบริการสารสนเทศ จะเป็นหลักฐานส าคัญที่จะยืนยันให้ผู้ใช้บริการ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เกี่ยวข้องหรือสาธารณชนให้ได้รับรู้และเข้าใจ จากการรายงานที่เป็นระบบ มีรูปแบบ
ที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ซึ่งจะสามารถสร้างความเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้องและกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทั่วถึง 
 
 1. ความหมายและความส าคัญของรายงาน 
  รายงานองค์การบริการสารสนเทศ หมายถึง การสรุปผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของ
องค์การบริการสารสนเทศ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา ผู้ เกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจน
ประชาชนทั่วไปได้ทราบ  การท ารายงานมีความส าคัญและประโยชน์ ดังนี้ 
  1.1 ใช้รายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน การด าเนินงานของแผนก ฝ่าย หรือ
องค์การแก่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือประโยชน์ในการบริการจัดการ 



 

 

  1.2 ใช้ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของแผนก ฝ่าย ผลการด าเนินงาน
ขององค์การ ว่าสามารถด าเนินการได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้
หรือไม ่เพียงใด 
  1.3 ใช้เป็นข้อมูลให้กับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้องได้ทราบเพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนา แก้ไขข้อบกพร่อง ปัญหา อุปสรรคที่มีให้ดียิ่งขึ้น 
  1.4 ใช้เป็นข้อมูลส าหรับวางแผน ก าหนดนโยบายและแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ขององค์การ ให้สอดรับกับสถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
  1.5 ใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์องค์การ รายงานผลการด าเนินการขององค์การ
ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณชนทั่วไป ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร และช่วยส่งเสริม
ภาพลักษณ์ และสร้างชื่อเสียงให้กับองค์การ 
 
 2. ประเภทของรายงาน 
  รายงานผลการด าเนินงานขององค์การบริการสารสนเทศโดยทั่วไป มี 3 ประเภท ดังนี้ 
  2.1 รายงานประจ าเดือน เป็นรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
เพ่ือให้ทราบความเคลื่อนไหวของการด าเนินงาน โดยรายงานสิ่งที่แผนกงาน ฝ่าย หรือองค์การปฏิบัติ
อยู่เป็นประจ า ประกอบด้วยข้อมูลซึ่งเป็นสถิติต่างๆ แสดงข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพในการปฏิบัติ
ของงาน เช่น สถิติการเข้าใช้บริการ สถิติการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ สถิติการวิเคราะห์และท า
รายการทรัพยากร สถิติการซ่อมและเข้าปกหนังสือใหม่ สถิติการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการ
ใช้ห้องสมุด เป็นต้น 
  2.2 รายงานประจ างวด เป็นรายงานผลการด าเนินงานขององค์การบริการสารสน 
เทศในแต่และงวด ซึ่งแบ่งตามช่วงระยะเวลการใช้งบประมาณประจ าปี ว่าเป็นไปตามแผนงานและ
โครงการที่ก าหนดไว้หรือไม่ เพียงใด มีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไร โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ เพ่ือให้เห็นผลการด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน  รายงานประจ างวด
จัดท าปีละ 3 ครั้ง งวดละ 4 เดือน ได้แก่ งวดที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม-เดือนมกราคม งวดที่ 2 
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม  งวดที่ 3 ระหว่างเดือนมิถุนายน-เดือนกันยายน  การ
รายงานประจ างวด ควรมีการสรุปและเสนอแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพ่ือประโยชน์ในการน าไปปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในงวด
ต่อไป 
  2.3 รายงานประจ าปี เป็นรายงานสรุปผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ขององค์การ
บริการสารสนเทศในรอบปีหนึ่งๆ  อาจจัดท ารายงานในรอบปีปฏิทิน ปีการศึกษา หรือปีการ
ประเมินผล เช่น ประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน ระหว่าง 1 มิถุนายน-31 พฤษภาคม ของปี
ถัดไป เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองค์การแต่ละแห่งว่าจ าเป็นต้องท ารายงานประจ าปีเพ่ือรายงานผลตาม
แผนยุทธศาสตร์ใดขององค์การ 
 
 
 



128 

 

 3. สถิติขององค์การบริการสารสนเทศ 

  สิ่งส าคัญที่น ามาใช้ประมวลผลและสรุปในรายงานทุกประเภทขององค์การบริการ
สารสนเทศก็คือ ผลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์การ ภายใต้แผนกฝ่ายที่มีการจัดโครงสร้างองค์การ
ตามภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการด าเนินงานประกอบด้วย รายละเอียดการปฏิบัติงานที่มี
ข้อมูลเชิงสถิติ ตัวเลข ที่แสดงปริมาณและคุณภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องมีการเก็บบันทึกรวบรวม
ไว้อย่างเป็นระบบ เพ่ือใช้มาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ สรุป และประเมินผลในรายงาน และยัง
สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการน าไปใช้ในการวางแผนด้านบุคลากร งบประมาณ ทรัพยากร พัสดุ 
ครุภัณฑ์ สิ่งอ านวยความสะดวก ตลอดจนการบริหารจัดการขององค์การได้ด้วย  
  3.1 ประโยชน์ของสถิติ 
   3.1.1 ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากร  
   3.1.2 ใช้เป็นเครื่องวัดคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละคน และ
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลที่ปฏิบัติงานประเภทหรือชนิดเดียวกัน 

   3.1.3 ใช้ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของงาน 
   3.1.4 ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน 
   3.1.5 ใช้ประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และ
รวบรวมเพ่ือสรุปรายงานแก่ผู้บริหารระดับสูง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

  3.2 การเก็บสถิติ 
   องค์การบริการสารสนเทศมีการจัดองค์การที่แตกต่างกัน การเก็บสถิติหรือข้อมูล
ที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในภาพรวม มีรายละเอียดสังเขป ดังนี้ 
   3.2.1 เก็บสถิติงานเทคนิคในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ได้แก่ สถิติการ
พัฒนาทรัพยากร การวิเคราะห์หมวดหมู่และท ารายการ การเตรียมและจัดชั้น สถิติการใช้บริการทุก
ประเภท ทั้งสถิติผู้ ใช้บริการและทรัพยากรที่ ใช้ สถิติการจัดกิจกรรม โครงการต่างๆ สถิติด้าน
งบประมาณ รายรับ รายจ่าย เป็นต้น 
   3.2.2 ควรเก็บสถิติทุกวันท าการ และมีการรวบรวมเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน 
รายไตรมาสหรือรายงวด รายปี เพ่ือน ามาวิเคราะห์ ค านวณหาค่าทางสถิติ ที่น าไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 
   3.2.3 ควรมีการจัดท าแบบฟอร์มหรือระบบสารสนเทศเพ่ือจัดเก็บข้อมูลสถิติ
ต่างๆ โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดเก็บและค้นคืน 
   3.2.4 สรุปผลข้อมูลสถิติต่างๆ ให้สามารถอ่านเข้าใจได้ทันทีโดยใช้แผนภูมิหรือ
กราฟ แสดงและเปรียบเทียบข้อมูลให้เห็นได้ชัดเจน และสามารถน ามาใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้ด้วย 
 
 4. รายละเอียดของรายงานและการจัดท า 
  เนื้อหาของรายงานประจ าปีเป็นภาพรวมในการด าเนินงานครอบคลุมทุกภารกิจทุก
องค์ประกอบขององค์การ ต้องมีการน าเสนอผลการวิเคราะห์ สรุป และประเมินผล ตลอดจนแนวทาง
ในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาไว้ด้วย ส่วนใหญ่รายงานประจ าปีแต่ละประเภทมีรูปแบบในการ
น าเสนอท่ีแตกต่างกัน  



 

 

  ตัวอย่าง รายละเอียดของรายงานประจ าปี ของส านักวิทยทรัพยากรจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มีรายละเอียดต่างๆ ได้แก่  ประวัติและพัฒนาการ โครงสร้างองค์การ คณะกรรมการ
บริหาร บุคลากร งบประมาณและรายงานการเงิน แผนยุทธศาสตร์ส านักวิทยทรัยพากร แผนงาน
ยุทธศาสตร์ประจ าปี ผลการด าเนินงานประจ าปี (ของศูนย์และแผนกงานต่างๆ)  การให้บริการ
วิชาการ ความร่วมมือทางวิชาการ การท านุศิลปวัฒนธรรม ความภูมิใจและความรับผิดชอบต่อสังคม 
การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ระบบประกันคุณภาพ การพัฒนาบุคลากร ข้อมูลทางกายภาพ ภาพ
กิจกรรม  นอกจากจะมีการจัดท าเป็นสิ่งพิมพ์แล้วยังการเผยแพร่ผ่านเครือข่ายออนไลน์ ยังส่งผลให้
สามารถเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งข้ึน ดังตัวอย่าง ภาพที่ 6.2 

 
 

 
 
ภาพที่  6.2  การจัดท ารายงานประจ าปีฉบับออนไลน์ 
ที่มา : (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559) 
 
  ปัจจุบันองค์การบริการสารสนเทศส่วนใหญ่ มีการน าระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติจะมีโมดูลส าหรับการท ารายงานและสถิติ (Report 
Management Module) ของห้องสมุดได้โดยสะดวก โดยแยกรายงานตามระบบการท างาน เช่น 
ระบบงานจัดซื้อ -จัดหา ระบบงานจัดท ารายการ ระบบการยืม -คืน ระบบงานวารสารและ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ระบบงานสมาชิก เป็นต้น (หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559) สามารถ
รายงานทั้งแบบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี หรือรายสะดวกตามแต่จะก าหนดช่วงเวลาให้
ออกรายงาน ห้องสมุดที่ไม่มีอาจน าโปรแกรมค านวณทางสิถิติหรือระบบฐานข้อมูลมาใช้เพ่ือให้การ
จัดการกับข้อมูลจ านวนมากถูกต้องและน่าเชื่อถือ  
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หลักการวางแผนการสื่อสาร การรายงานและการประชาสัมพันธ์ 
 
 การวางแผนการสื่อสาร การรายงานและการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานต่างๆ ของ
องค์การบริการสารสนเทศ มีหลักการและกระบวนการในการด าเนินงานแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแต่ละองค์การ บางโครงการบางกิจกรรมอาจไม่จ าเป็นต้องมีการ
วางแผนไว้อย่างเป็นทางการ แต่หากองค์การให้ความส าคัญในการจัดการและมีระบบการปฏิบัติงาน
เป็นขั้นตอน ย่อมจะท าให้การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์และการรายงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
หลักการและขั้นตอนในการวางแผนการสื่อสาร การรายงาน และการประชาสัมพันธ์ สรุปพอสังเขป 
ได้ดังนี้ (สุมน  อยู่สิน, 2545: 38-40) 
 1. ศึกษาบริบทและสภาพปัญหา เพ่ือให้เข้าใจภูมิหลัง สภาพ สถานการณ์และปัญหาที่มี
อยู่ในองค์การว่าเป็นอย่างไร เพ่ือให้จะได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้ประกอบในก าหนดวิธีการสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อาจศึกษาจากเอกสาร การเปิดรับความคิดเห็นจากบุคลากร
ในองค์การ การเปิดรับข่าวสารจากสื่อสารมวลชน การส ารวจ การสัมภาษณ์ เป็นต้น 
 2. ก าหนดวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบทิศทางของแผนว่ามีจุดมุ่งหมายในเรื่องใด มีขอบเขต 
และใช้วิธีใด เป็นการแสดงเจตนารมณ์ขององค์การที่จะด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาหรือเพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ในองค์การอย่างไร 
 3. ก าหนดเป้าหมาย เพ่ือให้วัตถุประสงค์ส าเร็จโดยมีสามารถตรวจสอบหลักฐานจากผล
การด าเนินงานได้  เป้าหมายทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ  คือสิ่งที่น ามาใช้ในการยืนยันว่าการ
ด าเนินงานตามแผนประสบผลส าเร็จหรือไม่อย่างไร 
 4. ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายจะท าให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ เพศ วัย 
การศึกษา อาชีพ รายได้ ภูมิล าเนา เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ พฤติกรรม เป็นต้น ตัวแปรต่างๆ เหล่านี้เป็น
ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการวางแผนการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องและบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 5. ก าหนดกลยุทธ์ในการใช้สื่อ เพ่ือเลือกประเภทของสื่อที่จะใช้ส าหรับการเผยแพร่
ข่าวสาร เลือกวิธีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพฤติกรรมการรับสาร ความสามารถรับรู้ การใช้สื่อของ
กลุ่มเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับงบประมาณและระยะเวลาที่จะด าเนินการตามแผนงาน 
 6. ก าหนดงบประมาณ เพ่ือให้ทราบค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ่งสนับสนุนในการด าเนินการสื่อสาร
และการประชาสัมพันธ์ ซึ่งอาจต้องใช้เป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าผลิตสื่อ เป็นต้น 
 7. ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้มีการติดตามผลการด าเนินการสื่อสาร
และการประชาสัมพันธ์ ต้องมีการแต่งตั้งผู้ รับผิดชอบ รวมทั้งระยะเวลาและวิธีการติดตามและ
ประเมินผลไว้อย่างชัดเจน อาจใช้การสัมภาษณ์ การสังเกต แบบสอบถาม เป็นต้น 
 8. ด าเนินการตามแผน การปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือการ
สื่อสารและการประชาสัมพันธ์ต้องมีคณะกรรมการ คณะท างานที่รับผิดชอบ ทั้งส่ วนที่เป็นบุคลากร
ภายในองค์การหรือภายนอกองค์การ บางกรณีอาจจ าเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ เช่น นักประชาสัมพันธ์ 
บริษัทโฆษณา ผู้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่องค์การต้องการ 



 

 

 9. ติดตามและประเมินผล การด าเนินการสื่อสารและประชาสมพันธ์ให้ประสบผลส าเร็จ
ต้องอาศัยการติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ชิดในทุกระยะ ทั้งก่อนด าเนินการ ระหว่ างด าเนินการ 
และหลังด าเนินการ ซึ่งจะสามารถตรวจสอบความคืบหน้าและประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ได้ในทุกขั้นตอน ซึ่งจะท าให้สามารถปรับปรุง แก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และส่งผล
ให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้องค์การประสบผลส าเร็จในการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ 
 
 

สรุป 
 
 สื่อที่ทันสมัยในยุคที่กระแสสังคมออนไลน์ขยายครอบคลุมอยู่ทุกภาคส่วนทุกองค์การ ท าให้
การเข้าถึงของผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนสาธารณชนเป็นเรื่องง่ายและ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  ส่งผลให้การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการรายงานผลการด าเนินงาน
ต่างๆ ขององค์การบริการสารสนเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย องค์การใดสามารถบริหารจัดการ
และด าเนินการด้วยการน าทฤษฎีหลักการในการจัดการใหม่ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีในการสื่อสาร มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะสื่อใหม่ๆ 
ภายใต้ใต้กระแสสื่อสังคมออนไลน์ ย่อมจะสร้างความเข้าใจ การยอมรับ การให้ความร่วมมือ การ
สนับสนุน และน ามาซึ่งความส าเร็จให้กับองค์การ  ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และได้รับการชื่น
ชมจากสาธารณชนทั่วไป ทั้งยังเป็นสิ่งแสดงให้เป็นว่า องค์การบริการสารสนเทศนั้นมีความมุ่งมั่นใน
การอยู่ร่วมกับสังคมด้วยแนวทางเพ่ือความยั่งยืน มิใช่เพ่ือสร้างภาพลวงตาให้เกิดขึ้นเพียงชั่วครั้ง
ชั่วคราว  
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ค าถามท้ายบท 
 
 
1. การสื่อสารมีความส าคัญต่อองค์การบริการสารสนเทศอย่างไร จงอธิบาย 
2. การสื่อสารมีกี่ประเภท อะไรบ้าง จงอธิบายและยกตัวอย่างประกอบ 
3. สื่อที่ใช้ในการสื่อสารมีอะไรบ้าง จงยกตัวอย่างมา 5 ประเภท 
4. จงอธิบายวิธีการในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมาพอสังเขป 
5. Public Relation คืออะไร มีความส าคัญอย่างไร 
6. ภาพลักษณ์ขององค์การคืออะไร มีความส าคัญต่อองค์การบริการสารสนเทศอย่างไร 
7. จงระบุเทคนิคในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์การมาอย่างน้อย 5 วิธี 
8. ระหว่างชื่อเสียงกับภาพลักษณ์ขององค์การ ท่านเห็นว่าอะไรส าคัญกว่ากันเพราะเหตุใด 
9. CSR  คืออะไร มีความส าคัญต่อองค์การอย่างไร 
10. จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างการท า CSR ด้านสังคมขององค์การบริการสารสนเทศมา 1 ประเด็น 
11. ท่านมีวิธีที่จะน า Facebook ไปใช้ในการสื่อสารองค์การ หรือการประชาสัมพันธ์องค์การบริการ 
 สารสนเทศอย่างไร จงอธิบาย 
12. “การกระท า พูดได้ดังกว่าถ้อยค า”  ท่านมีความคิดเห็นกับประโยคนี้อย่างไร เพราะเหตุใด  
13. รายงานแบ่งออกเป็นก่ีประเภท อะไรบ้าง 
14. สถิติที่ปรากฏในเอกสารรายงานมีประโยชน์ต่อผู้บริหารองค์การอย่างไร 
15. องค์การบริการสารสนเทศควรเก็บสถิติใดบ้าง เพราะเหตุผลใด 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี  7 
 

งานอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ 
 
 

เวลาเรียน  5 คาบ 
 
 

เนื้อหา 
 
 1. ที่ตั้งและอาคารสถานที่ขององค์การบริการสารสนเทศ 

 2. การออกแบบอาคารองค์การบริการสารสนเทศ 

 3. การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นในการออกแบบตกแต่ง 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปแนวทางในการออกแบบตกแต่ง 
 5. การตกแต่งภายนอก 

 6. การตกแต่งภายใน 

 7. แนวคิดในการออกแบบองค์การบริการสารสนเทศสมัยใหม่ 
 8. หลักการออกแบบองค์การบริการสารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 
 9. องค์การบริการสารสนเทศสีเขียว 
 10. การจัดหาครุภัณฑ์ขององค์การบริการสารสนเทศ 
 11. ชนิดของครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ 
 12. การจัดวางครุภัณฑ์ 
 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 
 เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทนี้แล้วสามารถ 
 1. เมื่อฟังการบรรยายแล้วสามารถอธิบายหลักการออกแบบองค์การบริการสารสนเทศ 
ได้อย่างถูกต้อง 
 2. บอกลักษณะที่ตั้งและอาคารสถานที่ขององค์การบริการสารสนเทศที่เหมาะสมได้
ถูกต้อง 
 3. เมื่อฟังกรณีตัวอย่างกระบวนการในการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุป
แนวทางในการออกแบบตกแต่งได้ 
 4. สามารถยกตัวอย่างและขยายความแนวคิดและหลักการในการออกแบบตกแต่ง
องค์การบริการสารสนเทศท้ังภายในและภายนอกได้ 
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 5. ตระหนักถึงความส าคัญของการเป็นองค์การบริการสารสนเทศสีเขียวได้ และระบุคุณ 
ค่าความส าคัญอย่างน้อย 5 ข้อ 

 6. บอกแหล่งจัดหาครุภัณฑ์ขององค์การบริการสารสนเทศได้อย่างหลากหลาย 

 7. มีทักษะในการเลือกและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ส าหรับองค์การบริการสารสนเทศ 

 8. เมื่อสาธิตให้ดูแล้วสามารถปฏิบัติการจัดวางครุภัณฑ์ในองค์การบริการสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม สวยงาม 

 
 

วิธีสอนและกิจกรรม 
 
 1. บรรยายและอภิปราย ประกอบเอกสารค าสอน และ Power point  เนื้อหาบทท่ี 7 

 2. บรรยายหลักการออกแบบ ที่ตั้งและอาคารสถานที่  การเลือกแหล่งจัดหาครุภัณฑ์ 
อุปกรณส์ าหรับองค์การบริการสารสนเทศ แล้วซักถามความรู้ความเข้าใจรายบุคคล 

 3. ยกกรณีตัวอย่างและชี้แจงกระบวนการในการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและ
สรุปแนวทางในการออกแบบตกแต่ง แล้วให้ผู้ศึกษาช่วยกันอภิปราย และสรุป 
 4. จัดกิจกรรมกลุ่ม อภิปรายกลุ่มย่อยตามหัวข้อที่มอบหมาย โดยให้แต่ละกลุ่ม
ยกตัวอย่างและขยายความแนวคิดและหลักการในการออกแบบตกแต่งองค์การบริการสารสนเทศทั้ง
ภายในและภายนอก 

 5. สาธิตการจัดวางและการออกแบบตกแต่งเพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียน  แล้ว
มอบหมายให้แต่ละคนออกแบบ ห้องสมุดโรงเรียนขนาด 2 ห้องสมุดในกระดาษ A4 เพ่ือฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบและตกแต่ง 
 6. มอบหมายให้ผู้ศึกษาไปเลือกครุภัณฑ์เพ่ือฝึกการประเมินและเลือกใช้ในการตกแต่ง
ห้องสมุด จากวารสารอินเทอร์เน็ต เพ่ือน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า เพ่ือฝึกทักษะปฏิบัติการการ
เลือกและจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ 
 7. ท าใบงาน “การออกแบบห้องสมุดยุคใหม่” 
 8. ทดสอบประเมินผลรายบทโดยใช้แบบทดสอบ 
 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 
 1. เอกสารค าสอนวิชา การจัดการองค์การบริการสารสนเทศ บทที่ 7 
 2. แผ่นดิสเก็ต Power point บทที่ 7 
 3. แผ่นภาพ แผนภูมิ    
 4. ใบงาน และแบบฝึกทักษะ 

 5. แบบทดสอบ 
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การวัดผลและประเมินผล 
 

 1. สังเกตความสนใจและการร่วมกิจกรรม 
 2. ตรวจผลงานที่มอบหมาย การรายงานหน้าชั้นเรียน 
 3. ประเมินผลจากการถามตอบ การอภิปราย 
 4. ตรวจแบบทดสอบ แบบประเมินผลการเรียน 
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บทท่ี  7 
 

งานอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ 
 
 
 อาคารสถานที่ขององค์การบริการสารสนเทศ เป็นความประทับใจแรกที่ผู้ใช้บริการสัมผัส
ได้ อาคารสถานที่เป็นองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้ผู้ใช้บริการเข้าห้องสมุด การจัดอาคารสถานที่ของ
องค์การบริการสารสนเทศจึงจ าเป็นต้องมีการวางแผน ออกแบบ ตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอย่าง
มืออาชีพ รวมทั้งการจัดหาและจัดวางครุภัณฑ์ภายในอาคาร ที่ต้องพิจารณาให้สอดรับกับความ
ต้องการในการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ ค านึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ในการใช้
สอย มีความมั่นคงแข็งแรง สวยงาม จัดวางอย่างเป็นระเบียบ มีศิลปะ สะอาดและสะดวกในการใช้
งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ห้องสมุดมีเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ให้เลือกสรรน ามาใช้ประโยชน์เพื่อใช้
ในการออกแบบตกแต่งให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแต่ละองค์การ ยิ่งมีส่วนช่วยให้องค์การ
บริการสารสนเทศแต่ละแห่งมีความน่าสนใจ สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ใช้  จนในองค์การบริการ
หลายแห่งกลายเป็นแลนด์มาร์ก (Land Mark) เป็นสัญลักษณ์ประจ าพ้ืนที่ของเมืองหนึ่งๆ หรือ
ประเทศหนึ่งๆ ไปโดยอัตโนมัติ   
 
 

อาคารสถานที่ขององค์การบริการสารสนเทศ 

 
 องค์การบริการสารสนเทศแต่ละแห่งมีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาอาคาร
สถานที่ส าหรับใช้เป็นห้องสมุดหรือไม่เท่ากัน  แต่สิ่งส าคัญที่สุดไม่ใช่อยู่ที่งบประมาณที่น ามาใช้สร้าง
อาคารที่ใหญ่โต กว้างขวางหรือสวยงาม หากแต่อยู่ที่การบริหารจัดการให้อาคารสถานที่ที่มีอยู่หรือ
เป็นอยู่ กลายเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ผู้ใช้บริการต้องการเข้ามาใช้ ความสามารถของผู้บริหารที่จะ
สร้างสรรค์ให้องค์การที่ตนเองบริหารอยู่ กลายเป็นอาคารสถานที่ที่พึงประสงค์ดังกล่าว นอกจาก
จะต้องใช้งบประมาณแล้ว ยังต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ การรู้ความเข้าใจในระบบและขั้นตอนการ
ท างาน ความใส่ใจในรายละเอียดที่จะท าให้ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ สามารถใช้
ประโยชน์จากทุกส่วนในอาคารได้อย่างคุ้มค่า สะดวกในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ มีบรรยากาศ
เป็นวิชาการ และเชิญชวนให้เข้ามาใช้บริการอยู่เสมอ การจัดการงานอาคารสถานที่ในเบื้องต้น มีข้อ
ควรพิจารณา ดังต่อไปนี้  
 
 1. ที่ตั้งและอาคารสถานที่ขององค์การบริการสารสนเทศ 
  ที่ตั้งขององค์การบริการสารสนเทศเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องศึกษาให้ละเอียดรอบคอบ 
การวางแผนเลือกพ้ืนที่สร้างหรือก าหนดให้เป็นห้องสมุด มีหลักเกณฑ์ที่ควรพิจารณาดังนี้ (ปิยะนุช  
สุจิต, 2551: 125-146; สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย, 2559: 3; Chang, 2016: 1) 
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  1.1 ควรมีอาคารเป็นเอกเทศ  องค์การบริการสารสนเทศใดที่มีอาคารเป็นเอกเทศโดย
ได้รับการออกแบบจากสถาปนิกในการใช้เป็นห้องสมุดโดยตรง   ย่อมเป็นความโชคดีทั้งของ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ เพราะจะสามารถใช้อาคารที่สร้างข้ึนเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานได้ในทุก
พ้ืนที่ หากจ าเป็นต้องใช้อาคารที่มีอยู่มาปรับเปลี่ยนเป็นห้องสมุด ก็จ าเป็นต้องมีการออกแบบและวาง
แผนการใช้งานให้เหมาะสมสอดคล้องกับจุดประสงค์ในการใช้งาน บางองค์การไม่สามารถใช้ พ้ืนที่
ทั้งหมดเป็นห้องสมุดได้ อาจมีการใช้บางส่วนของอาคาร แต่ควรพิจารณาให้อยู่ในไม่เกินชั้น 2 ของ
อาคาร เพ่ือความสะดวกในการเข้าใช้บริการ 
  1.2 ตั้งอยู่ศูนย์กลางของชุมชน หมายถึง ตั้งอยู่ในจุดที่ผู้ใช้หรือบุคลากรส่วนใหญ่
เข้าถึงได้สะดวก อยู่ในส่วนกลางของพ้ืนที่ที่ผู้ใช้จากสถานที่ต่างๆ สามารถเดินทางมาได้ในระยะที่
ใกล้เคียงกัน 
  1.3 ตั้งอยู่ในบริเวณที่การคมนาคมสะดวก  การเดินทางมาใช้บริการห้องสมุด อาจใช้
การเดินเท้า ปั่นจักรยาน รถโดยสารประจ าทาง รถยนต์ส่วนบุคคล รถไฟฟ้า หรือด้วยวิธีการต่างๆ 
หากอยู่ใกล้บริเวณที่มีที่จอดพาหนะยิ่งจะช่วยอ านวยความสะดวกและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใช้มาใช้
บริการมากยิ่งข้ึน 
  1.4 ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีสาธารณูปโภคพร้อม ไฟฟ้า น้ าประปา ระบบการสื่อสาร
โทรคมนาคม ระบบโทรศัพท์  ระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น สิ่งเหล่านี้คือสิ่งจ าเป็นส าหรับการให้บริการ 
นอกจากนี้ยังรวมถึงความสะดวกสบายรอบด้านที่พึงมี เช่น ร้านอาหาร  ร้านขายเครื่ องดื่ม ร้านถ่าย
เอกสาร เป็นต้น 
  1.5 ตั้งอยู่ในพ้ืนที่หรือสถานที่ที่สามารถขยายได้ในอนาคต เนื่องจากองค์การบริการ
สารสนเทศเป็นองค์การที่มีการเติบโต เป็นสถานที่ส าหรับปฏิบัติงาน จัดเก็บรวบรวมทรัพยากร
สารสนเทศ และให้บริการแก่ผู้ใช้ การขยายพ้ืนที่ใช้สอยเพ่ือรองรับผู้ใช้บริการในอนาคตเป็นเรื่องที่
ต้องวางแผนอย่างน้อยใน 10-20 ปีข้างหน้า  
  1.6 การจัดวางผังของอาคาร ควรถูกต้องตามหลักสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ตั้งอยู่
ในทิศทางลมพัดผ่าน มีร่มเงาบังในบริเวณที่ต้องการ และมีแสงสว่างส่องถึงในบริเวณที่ต้องการแสง
สว่าง การค านวณทิศทางลม ทิศทางของแสง ตลอดจนความกลมกลืนกับอาคารต่างๆ ที่อยู่รอบด้าน 
  1.7 รูปแบบของอาคาร สวยงาม ทันสมัย ออกแบบโดยใช้พ้ืนที่อย่างคุ้มค่า และมี
พ้ืนที่วางที่เหมาะสม สวยงาม ควรเป็นบริเวณที่มีความร่มรื่น การออกแบบตกแต่งรูปลักษณ์ของ
อาคารจึงขึ้นอยู่กับการวางแผนอย่างมีเป้าหมาย 
  1.8 การออกแบบโดยค านึงถึงอารยสถาปัตย์ (Universal Design) เป็นการออกแบบ  
เพ่ือคนทั้งมวล โดยค านึงถึงความเสมอภาคในการใช้สอยของผู้ใช้บริการทุกๆ กลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น เด็ก
ผู้สูงอายุ คนปกติ ผู้พิการ เป็นการท าให้ไม่มีอุปสรรค (Barrier-free) ในการใช้งาน เช่น มีทางลาดชัน
เข้าห้องสมุดส าหรับผู้สูงอายุหรือรถเข็นส าหรับผู้พิการ มีทางเท้าส าหรับคนตาบอด (Braille Block  
ติดตัวเลขที่เป็นอักษรเบรลล์ที่ปุ่มกดของลิฟท์  มีห้องน้ าส าหรับคนพิการ มีห้องละหมาด เป็นต้น 
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 2. การออกแบบอาคารองค์การบริการสารสนเทศ 
  การออกแบบและตกแต่งอาคารองค์การบริการสารสนเทศหรือห้องสมุดโดยทั่วไป มี
ขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ (สมบัติ  วงศ์อัศวนฤมล, 2551: 48-70) 
  2.1 การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น   
  2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และสรุปแนวทางในการออกแบบ 
  2.3 ก าหนดแนวคิดในการออกแบบ 
  2.4 การน าเสนอแบบร่างขั้นต้น 
  2.5 การน าเสนอแบบขั้นพัฒนา 
  2.6 การจัดท ารายละเอียดแบบตกแต่ง 
  2.7 การจัดท ารายละเอียดประกอบแบบและราคากลาง 
  2.8 การจัดท าเอกสารประกวดราคา 
  2.9 การประมูลและคัดเลือกผู้รับเหมาตกแต่ง 
  2.10 การตรวจงานและการประชุมระหว่างการท างานตกแต่ง 
  2.11 การตรวจรับงานตกแต่ง 
 
 3. การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นในการออกแบบตกแต่ง 
  การรวบรวมข้อมูลจากเจ้าของโครงการและบรรณารักษ์ รวมทั้งบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในองค์การ เป็นสิ่งจ าเป็นในการน ามาใช้เพ่ือการออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความ
ต้องการในการใช้งาน ข้อมูลต่างๆ ที่น ามาใช้ประกอบในการออกแบบ ได้แก่ แผนผังการบริหารและ
การจัดองค์การ  จ านวนบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานของแต่ละแผนกแต่ละฝ่าย จ านวนเอกสารและ
อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ลักษณะของอาคาร ครุภัณฑ์ ระบบต่างๆ 
ทั้งภายในและภายนอกอาคาร  ระบบงานขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบริการและวิธีให้บริการ  พื้นที่
บริการพิเศษ รวมถึงงบประมาณขององค์การที่จะใช้ในการออกแบบและตกแต่ง 
 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปแนวทางในการออกแบบ 

  การก าหนดพื้นที่ใช้สอยให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ขององค์การบริการสารสนเทศทั้ง
งานบริหาร งานเทคนิค และงานบริการ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้พ้ืนที่ส าหรับการปฏิบัติงาน  โดยปกติใน
องค์การบริการสารสนเทศทุกแห่งจะประกอบด้วยพ้ืนที่ต่างๆ ทั้งพ้ืนที่ส่วนตัวในการท างานของ
บุคลากร พ้ืนที่ส่วนกลางที่ต้องใช้ร่วมกัน พ้ืนที่ส าหรับผู้ใช้บริการ  รวมทั้งพ้ืนที่ว่างที่เป็นทางเดิน 
บันได ห้องน้ า  เป็นต้น  การก าหนดพ้ืนที่โดยประมาณค านวณจาก 1 ตารางเมตรต่อ 1 คน ได้ดังนี้ 
(สมบัติ  วงศ์อัศวนฤมล, 2551: 48) 
  4.1 พ้ืนที่ส าหรับท างานของบุคลากรและเจ้าที่ รวมทั้งพ้ืนที่บริการ เนื้อที่เฉลี่ย 1 
ตารางเมตรต่อ 1 คน เช่น ผู้อ านวยการ 18 ตารางเมตร หัวหน้าแผนก 15 ตารางเมตร บรรณารักษ์
นักวิชาการ 9 ตารางเมตร เจ้าหน้าที่ 4.5 ตารางเมตร ส านักงานเลขานุการ 4.5 ตารางเมตร ห้องพัก
บุคลากร 4.5 ตารางเมตร เป็นต้น 
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  4.2 พ้ืนที่ส าหรับบริการ  เป็นพ้ืนที่ใช้สอยของผู้มาใช้บริการ เช่น พ้ืนที่ในการเก็บ
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ 10,000 เล่ม ต่อ 60 ตารางเมตร  พ้ืนที่นั่งอ่านหนังสือ นักศึกษา
ประมาณ 1.5-2.0 ตารางเมตรต่อ 1 คน  อาจารย์แลบุคลากร ประมาณ 3 ตารางเมตรต่อ 1 คน  
บุคคลภายนอก 1.5 ตารางเมตรต่อ 1 คน เป็นต้น 
  4.3 พ้ืนที่ อ่ืนๆ ได้แก่ ห้องเก็บหนังสือเอกสาร ส าหรับการซ่อมบ ารุงก่อนขึ้นชั้น 
ประมาณ ร้อยละ 20-25 ของพ้ืนที่ทั้งหมด  ห้องคอมพิวเตอร์ 100 ตารางเมตร ห้องประชุม 120 
ตารางเมตร เป็นต้น   
  ข้อควรค านึงในการออกแบบ คือ การเตรียมพ้ืนที่ส าหรับจ านวนทรัพยากรสารสนเทศ
ที่เพ่ิมขึ้นทุกปี  จ านวนผู้ใช้บริการที่อาจเพ่ิมขึ้น และมีความต้องการในการใช้งานที่แตกต่างกันมาก
ยิ่งขึ้น รูปแบบและแนวโน้มของห้องสมุดที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การน าเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้มาก
ขึ้น ย่อมท าให้เกิดการใช้พ้ืนที่ที่แตกต่างจากเดิม การน าความหลากหลายของเฟอร์นิเจอร์มาใช้
ประโยชน์ในการตกแต่ง การยกเลิกข้อบังคับบางอย่าง เช่น การห้ามรับประทานอาหารเครื่องดื่มใน
ห้องสมุด การยกเลิกการฝากของ ตัวอย่างเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อการการออกแบบห้องสมุดให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
  การจัดแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยส าหรับองค์การบริการสารสนเทศแต่ละแห่งอาจแตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละสถานที่ หากต้องการให้มีมาตรฐานน าหลักเกณฑ์การก าหนดพ้ืนที่ที่
ระบุไว้ในมาตรฐานห้องสมุดแต่ละประเภท ดังที่สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยได้ก าหนดไว้เป็น
มาตรฐานขั้นต่ า (สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย, 2559: 4) เพ่ือให้สามารถรองรับการใช้งานได้
อย่างเหมาะสม โดยกล่าวถึงมาตรฐานด้าน อาคารสถานที่และครุภัณฑ์ไว้อย่างกว้างๆ ดังนี้ 
  “อาคารสถานที่ห้องสมุดควรตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางชุมชน  มีการออกแบบอย่าง
เหมาะสมตามมาตรฐานทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม บุคลากรห้องสมุดมีส่วนร่วมในการออกแบบ 
โดยค านึงถึงความต้องการของผู้ให้บริการและผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมาย และการขยายพ้ืนที่ใน
อนาคต ควรมีพ้ืนที่ปฏิบัติการและพ้ืนที่บริการด้านเทคโนโลยี ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ ห้องน ้าและอ่ืนๆ
ตามความเหมาะสม ครุภัณฑ์ห้องสมุดควรได้มาตรฐาน เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน และการ
จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ มีระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ แสงสว่าง เสียง 
ระบบป้องกันสาธารณะภัยอย่างเหมาะสมและได้มาตรฐาน เพ่ือป้องกันและบ ารุงรักษาทรัพยากร
สารสนเทศมิให้เกิดช ารุดเสียหายก่อนเวลาอันสมควร” 

 
 5. การตกแต่งภายนอก 
  ผู้ใช้บริการต่างให้ความสนใจองค์การบริการสารสนเทศจากสภาพภายนอกที่เห็น    
การตกแต่งให้สวยงาม เป็นระเบียบ ย่อมดึงดูดความสนใจและจูงใจให้ผู้สัญจรไปมาอยากเข้ามาใช้
บริการ การตกแต่งภายนอกให้ดูเด่นสะดุดตา มีลักษณะเชิญชวนให้น่าเข้าใช้ ผู้บริหารจึงต้องอาศัย
บุคลากรที่มีความรู้เรื่องภูมิสถาปัตย์ในการออกแบบตกแต่ง (Choy & Goh, 2016:  13-28) ดังนี้ 
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  5.1 การออกแบบหอสมุดยุคใหม่ต้องมีแนวคิดผสมผสานการเรียนรู้ในเชิงรุกกับความ
ทันสมัย ภายใต้สภาพที่ผ่อนคลาย สบาย มีชีวิตชีวา สวยงาม สะดวกและสามารถเข้าถึงได้ง่าย  มีการ
วางแผนการใช้พ้ืนที่ทั้งภายนอกภายใน ส าหรับการใช้งานที่หลากหลาย เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ที่
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  
  5.2 ควรจัดตกแต่งให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมตามหลักภูมิสถาปัตย์ มีทางเดินที่
เชื่อมจุดส าคัญและกว้างพอที่จะเดินด้วยความสะดวก ใช้วัสดุปูพ้ืนที่ไม่ลื่น และมีความต่อเนื่องไม่เกิด
การสะดุดหรือเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ควรมีสนามหรือที่ว่างเพ่ือไม่ท าให้รู้สึกอึดอัดเกินไป ตกแต่ง
ด้วยไม้ดอกไม้ประดับตามความเหมาะสม ควรเลือกที่ดูแลรักษาง่าย มีความคงทน และช่วยเสริมให้
อาคารมีความโดดเด่น และสง่างาม 
  5.3 ควรมีบริเวณจอดรถส าหรับผู้มาใช้บริการ มีระบบความปลอดภัยส าหรับจอด
รถจักรยาน หากไม่สามารถจัดไว้ใกล้กับอาคาร ก็ควรมี เส้นทางเดินมาโดยสะดวก หรือมีบริการรถ
รับส่ง รถโดยสารสาธารณะผ่าน 
  5.4 ควรมีป้ายชื่อห้องสมุด และป้ายบอกทิศทางหรือบอกต าแหน่งที่ตั้งของอาคาร
อย่างชัดเจน ป้ายมีขนาดเหมาะสม มองเห็นได้ชัดเจน รูปแบบสวยงาม อาจมีการตกแต่งจัดสวนหย่อม 
ประกอบประติมากรรม ภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมายของสถาบันหรือองค์การบริการสารสนเทศเอง 
ใช้สีและวัสดุที่สร้างจุดเด่นและความน่าสนใจให้กับผู้พบเห็น 
  5.5 องค์การบริการสารสนเทศใดที่ยังไม่มีระบบป้องกันความปลอดภัยเกี่ยวกับ
ทรัพย์สิน ควรจัดให้มีบริเวณฝากของ โดยจัดเป็นชั้นเก็บกุญแจให้บริการไว้บริเวณทางเข้าหน้าอาคาร 
ปัจจุบันห้องสมุดหลายแห่งได้ยกเลิกการฝากของ และอนุญาตให้ผู้ใช้ในกระเป๋า ถุง ย่ามเข้าไปภายใน
ห้องสมุดได้ เนื่องจากมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการติดกล้องวงจร
ปิด การใช้ระบบประตูอัตโนมัติ ระบบอาร์เอฟไอดี เป็นต้น 
  5.6 ในพ้ืนที่ส่วนหน้าที่ประกอบด้วยโถงทางเข้า บริเวณที่พักคอย ใกล้เคาน์เตอร์
ประชาสัมพันธ์และฝากของ อาจมีร้านกาแฟ หรือร้านขายของที่ระลึก หรือบริเวณจัดนิทรรศการ
ชั่วคราว  หรือเป็นจุดนัดหมายที่มีจุดเด่น โดยการน าประติมากรรมหรือไม้ดอกไม้ประดับตกแต่งให้
น่าสนใจ    

 
               

                ภาพที่ 7.1 ตัวอย่างการตกแต่งภายนอกอาคาร 
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 6. การตกแต่งภายใน 
  การตกแต่งภายในอาคารองค์การบริการสารสนเทศ ต้องทราบองค์ประกอบและ
ลักษณะของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในอาคาร ความสัมพันธ์ของกิจกรรม กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ โดยใช้แนวคิด
ในเรื่องพ้ืนที่ว่าง  ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ  ระยะและขนาดพ้ืนที่ในการจัดวาง  (ทิพวรรณ  
บุณย์เพ่ิม, 2545: 276-288) สิ่งส าคัญที่สุดคือการก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้สอย เช่น ส่วนบริการ 
ส่วนบริหาร ส่วนสนับสนุน ส่วนสาธารณะ เป็นต้น แนวทางพ้ืนฐานในการออกแบบและจัดแบ่งพ้ืนที่
ใช้สอยภายในองค์การบริการสารสนเทศ (สมบัติ  วงอัศวนฤมล, 2551: 50; ปิยะนุช  สุจิต, 2551: 
130-141) มีดังนี ้
  6.1 ออกแบบและจัดแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  6.2 จัดพ้ืนที่ใช้สอยโดยอาศัยความสัมพันธ์และความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และ
เน้นความสะดวกสบายในการสัญจร 
  6.3 จัดพ้ืนที่ใช้สอยโดยวางแผนในการขยับขยาย หรือปรับเปลี่ยนได้ตามความ
เหมาะสม  
  6.4 มีสิ่งอ านวยความสะดวกและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและ
เหมาะสมกับพ้ืนที ่
  6.5 น าหลักการ  5ส  มาใช้ เป็นแนวปฏิบัติ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขงานและรักษา
สิ่งแวดล้อมในสถานที่ท างานให้ดีขึ้น นอกจากจะน ามาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของ
องค์กรแล้ว ยังน ามาใช้ในการออกแบบและตกแต่งอาคารสถานที่ให้พร้อมใช้อยู่เสมอ  หลัก 5ส มีดังนี้ 
   6.5.1 สะสาง คือ การแยกระหว่างของที่จ าเป็นต้องใช้กับของที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ 
โดยขจัดของที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ทิ้งไป และจัดของที่เหลืออยู่ให้เป็นระเบียบ 
   6.5.2 สะดวก คือ วางของในที่ที่ควรอยู่ ด้วยการจัดวางของที่จ าเป็นต้องใช้ให้
เป็นระเบียบสามารถหยิบใช้งานได้ทันที 
   6.5.3 สะอาด คือ การท าความสะอาดด้วยการปัดกวาดเช็ดถูสถานที่ สิ่งของ 
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร ให้สะอาดอยู่เสมอและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
   6.5.4 สุขลักษณะ คือ การรักษาความสะอาด ด้วยการปฏิบัติตาม 3ส ได้แก่ 
สะสาง สะดวก และสะอาดให้ดีตลอดไป ซึ่งจะส่งผลการมีสุขอนามัยที่ดี 
   6.5.5 สร้างนิสัย คือ การฝึกให้เป็นนิสัย ด้วยการรักษาและปฏิบัติ 4ส หรือสิ่งที่
ก าหนดไว้แล้วอย่างถูกต้องจนท าเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจ าวัน 
   การปฏิบัติกิจกรรม 5ส อย่างสม่ าเสมอจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตร
ประจ าวันจะเสริมสร้างลักษณะนิสัยและความเป็นระเบียบ สร้างวินัยให้แก่ผู้ปฏิบัติ ที่ท างานมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นระบบ ย่อมส่งผลให้การท างานในองค์การมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น 
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                    ภาพที่ 7.2  ตัวอย่างการตกแต่งภายในอาคาร 
 

 7. แนวคิดในการออกแบบองค์การบริการสารสนเทศสมัยใหม่ 
  การออกแบบองค์การบริการสารสนเทศภายใต้แนวคิดที่เปลี่ยนไปจากในอดีต เพ่ือ
สร้างสีสันและความมีชีวิตชีวา โดยลดสภาพความเคร่งขรึมเน้นวิชาการ เปลี่ยนมาเป็นบรรยากาศแบบ
สบายๆ ผ่อนคลาย ประกอบด้วยมุมมองที่โปร่งสบาย ทันสมัย สวยงาม มีสีสันหลากหลาย ทั้งรูปแบบ
ของครุภัณฑ์ที่หลากแบบ หลายสี เน้นให้สอดคล้องกับคอลเลคชั่นหรือแผนกหรือฝ่ายที่ให้บริการ โดย
ไม่ได้สนใจองค์รวมอีกต่อไป แนวโน้มที่จะสร้างความประทับใจและดึงความสนใจให้ผู้ใช้บริการหัน
กลับมาใช้ห้องสมุดเหล่านี้ ล้วนเป็นกลยุทธ์ในการจัดการด้านอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ ที่องค์การ
บริการสารสนเทศทุกแห่งจะต้องรู้จักน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์การของตน 
  องค์การบริการสารสนเทศสมัยใหม่มีลักษณะผสมผสานบรรยากาศของ 3 สถานที่ใน
ชีวิตประจ าวันของผู้คนในยุคใหม่ มารวมกันไว้ในที่เดียวคือ การใช้ชีวิตอยู่บ้าน ที่เป็นสถานที่เรียนรู้
และรวบรวมทุกสรรพสิ่งที่ต้องการ กับเป็นศูนย์กลางค้าและสถานบันเทิงที่ให้ทั้งความสุข การพักผ่อน
หย่อนใจ ก่อให้เกิดความสนใจและกระตุ้นการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น (สมบัติ  วงศ์อัศวนฤมล, 2551: 51) 
องค์การบริการสารสนเทศจึงต้องจัดแบ่งพ้ืนที่ให้ครอบคลุมตามความต้องการของผู้ใช้ ได้แก่ พ้ืนที่
พักผ่อน  พื้นที่ส าหรับการอ่าน และพ้ืนที่เพ่ือการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังต้องจัดหาครุภัณฑ์
และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้พร้อมเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ยุคใหม่เหล่านี้ด้วย 
 

 
 

                   ภาพที่ 7.3  ตัวอย่าง Digital Zone ในห้องสมุดยุคใหม่ 
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 8. หลักการออกแบบองค์การบริการสารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้ 
  หลัก 10 ประการที่จะช่วยสร้างสรรค์ให้องค์การบริการสารสนเทศ กลายเป็นห้องสมุด
มีชีวิต (Living Library) ตามหลักการของห้องสมุดสมัยใหม่ (New Libraries) ในศตวรรษที่  21 
(นาวา  วงษ์พรม, 2559: 3; ทรงพันธุ์  เจิมประยงค์, 2557: 82-87; Seal, 2015: 1;  Gisolfi, 2014) 
ได้แก่ 
  8.1 สถานที่สะดวกสบาย  (Comfortable Places) เป็นสถานที่ซึ่งโปร่งโล่งสบาย 
รู้สึกเป็นกันเอง อบอุ่น มีความพร้อม เฟอร์นิเจอร์สวยงาม อากาศเย็นสบาย แสงสว่างเพียงพอ น่าเข้า
ใช้ เป็นจุดที่เข้าถึงได้อย่างไร้ก าแพง สามารถเข้าใช้ได้ในทุกเวลา 

  8.2 ที่ประชุม ที่ศึกษา (Meeting rooms and Study rooms) เป็นสถานที่สามารถ
ใช้พบปะของคนหลากหลายกลุ่ม เป็นศูนย์การสื่อสารทางวิชาการ ศึกษาเรียนรู้ร่วมกันได้หลากหลาย
รูปแบบ ทั้งท างาน จัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และใช้ส่วนบุคคล 
  8.3 สนับสนุนนานา (Supported Services) เป็นศูนย์กลางข้อมูล มีส่วนสนับสนุน
งานบริการต่างๆ เพ่ือความสะดวกของผู้ใช้บริการ เช่น เครื่องยืมคืนอัตโนมัติ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
ที่ฝากของ เป็นต้น 
  8.4 อาหารพร้อมเครื่องดื่ม  (Foods & Drinks Services) มีส่วนบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม จัดเป็นสัดส่วนที่สามารถใช้บริการได้สะดวก 
  8.5 หลากพ้ืนที่  เด็กหรรษา  (Multi-Functional Children’s areas) เป็นแหล่ง
ประสบการณ์ตรง มีมุมบริการส าหรับเด็กในหลากหลายรูปแบบ ทั้งเพ่ือการศึกษา เรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์และร่างกาย 
  8.6 วัยรุ่นท้าทายสร้างฝัน  (Teen Friendly areas) มีมุมส าหรับวัยรุ่น วัยฝันที่
ต้องการความเป็นส่วนตัว และร่วมกันท ากิจกรรม ห้องชมภาพยนตร์ ฟังเพลง เล่นดนตรี วาดภาพ 
เป็นต้น 
  8.7 ยืม  ซื้อ  ขาย  หลายแบ่งปัน  (Retail-oriented Merchandising)  นอกจาก
ให้บริการอ่าน ยืม-คืน ควรมีบริการขายหนังสือ อุปกรณ์เครื่องเขียน ซีดี ดีวีดี อุปกรณ์ประกอบมือถือ 
หูฟัง สายชาร์ตแบตเตอรี่ เมมโมรี่การ์ด เป็นต้น 
  8.8 เทคโนขั้นประทับใจ  (Technology)  ต้องมีความพร้อมในเรื่องเทคโนโลยีที่
ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว  ทันใจ ครบถ้วน เช่น มีบริการ WiFi  มีเครื่องยืมคืนอัตโนมัติ เครื่องถ่าย
เอกสารด้วยตัวเอง มีพ้ืนที่ใช้สอยส าหรับคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต การสืบค้นออนไลน์ เป็นต้น 
  8.9 ช่วยคุณด้วย ให้คุณได้ (Graphic Sign) มีวิธีช่วยให้ผู้อ่านค้นหาหนังสือได้เร็วขึ้น 
เช่น ใช้ระบบป้ายบอกหมวดหมู่เป็นระบบสีสัมพันธ์กับที่ปรากฏในระบบโอแพคที่สืบค้น น าระบบ 
RFID มาใช้  มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่แสดงแผนผังและที่ตั้งรวมทั้งสถานภาพของหนังสือได้อย่าง
ถูกต้องชัดเจน  มีบริการยืมออนไลน์  โดยน าระบบกราฟิกมาใช้ในการสื่อและแสดงให้ผู้ใช้ได้รับรู้และ
เข้าใจง่าย 
  8.10 ประหยัด ง่าย รักษ์โลกพร้อม  (Sustainable Environment) การดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมด้วยการออกแบบที่ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบไฟฟ้าเปิดปิด
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อัตโนมัติ ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ  ระบบม่านกรองแสง การใช้วัสดุรีไซเคิลมาตกแต่งหรือน า
กลับมาใช้ในรูปแบบใหม่ เลือกใช้ครุภัณฑ์ที่ไม่สร้างภาวะเรือนกระจก เป็นต้น 
    
 9. องค์การบริการสารสนเทศสีเขียว 
  สีเขียว เป็นค าที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบัน และปรากฏว่ามีการน ามาใช้
ในทุกวงการ ไม่เว้นแม้แต่วงการห้องสมุด  “ห้องสมุดสีเขียว” หมายถึง ห้องสมุดทั้งภาครัฐและเอกชน 
ที่จัดตั้งเพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้ ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ อาจมีชื่อเรียกว่า หอสมุด ห้องสมุด 
ส านักหอสมุด สถาบันวิทยบริการ ส านักวิทยบริการ ศูนย์บรรณสาร ศูนย์สารสนเทศ หรือชื่ออ่ืนใดที่มี
ภารกิจในท านองเดียวกัน ที่มีการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีการ
บริหารจัดการเพ่ือการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม (สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ, 
2558: 1) 
  องค์การบริการสารสนเทศใดที่มีเป้าหมายจะเป็นห้องสมุดสีเขียว ต้องก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ คือ  ห้องสมุดสีเขียวเป็นแหล่งเรียนรู้  มีการบริหาร
จัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และให้บริการความรู้ที่สอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมของชาติ โดยมีเป้าหมาย แนวทางในการบริหารจัดการและสร้างเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว 
ดังนี้ (สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ, 2558: 2-6) 
  9.1 เป้าหมายของการเป็นห้องสมุดสีเขียว มีดังนี้ 
   9.1.1 ห้องสมุดเป็นแหล่งบริการความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
นอกเหนือจากการให้บริการความรู้ตามบริบทของแต่ละห้องสมุด  
   9.1.2 ห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ที่ทันสมัย สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และตรงตามความต้องการของชุมชนและสังคม  
   9.1.3 ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
   9.1.4 บุคลากรห้องสมุดและผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนัก
รู้ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม  
   9.1.5 ห้องสมุดสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดการใช้ทรัพยากร 
ลดปริมาณขยะและของเสีย โดยใช้หลักการและเครื่องมือที่เหมาะสม 
  9.2 การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว 
   9.2.1 ผู้บริหารองค์กรควรมีนโยบายในการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว มี
คณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากร องค์กรที่เกี่ยวข้อง 
   9.2.2 มีแผนการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนการเป็นห้องสมุดสีเขียว และมีการ
ปฏิบัติตามแผนอย่างต่อเนื่อง 
   9.2.3 เปิดโอกาสให้บุคลากร ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
   9.2.4 ควรเข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดสีเขียว เพ่ือการเรียนรู้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และจัดการความรู้ร่วมกัน ในเรื่องการบริหารจัดการและการให้บริการแบบ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
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   9.2.5 องค์การต้องก าหนดมาตรการในการใช้ทรัพยากรและการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการรณรงค์ และสร้างความตระหนักรู้ในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ลด
ปริมาณของเสีย และหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
อาคาร 
   9.2.6 ต้องมีการจัดการขยะ จัดการน้ าเสีย และจัดการมลพิษทางอากาศ เพ่ือ
ควบคุมปริมาณขยะและอันตรายที่จะส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับบริการ       
ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยเลือกใช้วิธีการจัดการที่เหมาะสม  
   9.2.7 ต้องจัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคารให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 
มีสภาพอากาศที่ดีถ่ายเทสะดวก เพ่ือให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงาน และสุขภาพอนามัยที่
ดีของผู้ปฏิบัติงานหรือ ผู้รับบริการ  
   9.2.8 ควรมีการประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว โดยมีตัวชี้วัดและระบบการ
ติดตามประเมินผลด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการใช้ไฟฟ้า 
กระดาษ เชื้อเพลิง น้ า การใช้ทรัพยากร และปริมาณของเสีย โดยมีการบันทึกข้อมูล  ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  
  9.3 เครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดสีเขียว 
   เกิดจากความร่วมมือขององค์การบริการสารสนเทศที่สนใจด้านอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม โดยลงนามความร่วมมือเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่  25 มิถุนายน 2557 โดยมี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน)  กระทรวงพลังงาน และสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เป็นที่ปรึกษาเครือข่าย
ห้องสมุดสีเขียวมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
   9.3.1 เพ่ือร่วมกันพัฒนาสารสนเทศและให้บริการความรู้ด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
   9.3.2 ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
   9.3.3 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมระหว่าง
หน่วยงานความร่วมมือ 
   องค์การในปัจจุบันได้ให้ความส าคัญกับเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยน ามา
เป็นแนวทางในการด าเนินกลยุทธ์เพ่ือสร้างภาพลักษณ์และความได้เปรียบในการแข่งขัน เนื่องจาก
สภาวะความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่งผลโดยตรงต่อทุกองค์การ นโยบายการประหยัดพลังงาน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและส่งเสริมสวัสดิภาพที่ดีให้กับบุคลากรในองค์การตลอดจน
ผู้ใช้บริการ ปัจจุบันมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System : 
EMS) เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อมในองค์การอย่างมีระบบ     
(จิระพงศ์  เรืองกุน, 2559: 195)  สามารถช่วยในการจัดการปัญหาและอุปสรรคในเรื่องพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมให้องค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 แนวโน้มขององค์การบริการสารสนเทศ ที่ผู้บริหารต้องน ามาใช้ก าหนดทิศทางในด้านการ
พัฒนาอาคารสถานที่ รวมทั้งรูปแบบการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ เพ่ือให้บริการแก่ผู้ใช้บริการยุคใหม่ 
(Supaporn  Chaithammapakorn, 2015: 1-3) องค์การบริการสารสนเทศจะกลายเป็นศูนย์กลาง
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หรือฮับ (Hub) ส าหรับบริการพิเศษต่างๆ เช่น ศูนย์การติว (Tutoring Center) ศูนย์การฝึกการเขียน 
(Writing Center) แกลเลอรี่แสดงผลงานศิลปะ (Art Galleries) ห้องศึกษาเป็นกลุ่ม (Group Study 
Room) ห้องศึกษาทางไกล (Distance Learning Room) ห้องบริการและอาหารว่าง (Café and 
Light Dining Venue) ห้องพักผ่อน (Lounges) เป็นต้น  ผู้บริหารจึงต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดจาก 
“เก็บไว้เผื่อมีการใช้” (Just in Case) ไปเป็น “เก็บเฉพาะที่ ใช้” (Just in Time) ทั้ งนี้ เพราะ
งบประมาณมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่พ้ืนที่ในการให้บริการต่างๆ ยังมีเท่าเดิม การใช้พ้ืนที่ใช้สอยเชิง
สร้างสรรค์ (Creative Spaces) เช่น สถานีถ่ายทอดรายการวิทยุ ห้องฝึกปฏิบัติการละคร ละครเวที 
ห้องทดลองสื่อดิจิทัล เป็นต้น (Innovation, 2016) การใช้พ้ืนที่ให้คุ้มค่าโดยเน้นการใช้เป็นกลุ่มตาม
ความต้องการของผู้ใช้ การใช้พ้ืนที่นอกห้องสมุดส าหรับให้บริการหรือจัดกิจกรรมเป็นทางเลือกหนึ่งที่
เป็นที่นิยมในต่างประเทศมาก โดยขยายเนื้อบริการไปยังสวนหย่อม สนามเด็กเล่น โรงเรียน เป็นต้น 
(ยุพิน  เตชะมณี, 2553: 64) หรือการที่ห้องสมุดเชื่อมโยงกับแหล่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในชุมชน 
มีการใช้พ้ืนที่ในชุมชนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (รุ่งทิพย์ เจริญศักดิ์, 2558: 75; Zhixian Yi, 
2016: 4) รวมทั้งการน าเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยในการปรับและเปลี่ยนให้ มีการใช้ประโยชน์จาก
อาคารสถานที่อย่างสูงสุด และไม่ละเลยเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม 

 

    
 
                        ภาพที่ 7.4  ตัวอย่าง Eco Library ห้องสมุดสีเขียวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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งานครุภัณฑ์ 
 
 ครุภัณฑ์ขององค์การบริการสารสนเทศ เป็นองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้อาคารสถานที่มี
ความสวยงาม น่าเข้าใช้ และสร้างความสะดวกสบายให้กับทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ ครุภัณฑ์
และอุปกรณ์เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ มีมากหมายหลายประเภทและมีจ านวนมากตามลักษณะ
การใช้งานในองค์การ การจัดการงานครุภัณฑ์จึงเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะในการวางแผน จัดหา และมี
กระบวนการที่ต้องอาศัยระเบียบปฏิบัติตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในเรื่องงานพัสดุ นอกจากทรัพยากร
สารสนเทศประเภทต่างๆ ที่ต้องด าเนินการจัดหามาเพ่ือให้บริการ การจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์
เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ก็ส่งผลกระทบอย่างมากต่อปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และการเข้าใช้
บริการ ตัวอย่างเช่น ผู้ปฏิบัติงานต้องทนใช้คัทเตอร์ตัดกระดาษแข็งท าปกหนังสือเพราะไม่มีเครื่องตัด
กระดาษ ย่อมท าให้การท างานเข้าปกช้าส่งผลเสียต่อการน าขึ้นชั้นให้บริการ หากผู้ใช้บริการต้องทนนั่ง
เก้าอ้ีที่นั่งไม่สบายท าให้ปวดหลัง ก็ไม่อยากจะนั่งอ่านหนังสือในห้องสมุด เป็นต้น สิ่งเหล่านี้คือ
รายละเอียดที่ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญและใส่ใจในรายละเอียดในทุกขั้นตอนในการด าเนินการงาน
ครุภัณฑ ์
 
 1. การจัดหาครุภัณฑ์ขององค์การบริการสารสนเทศ 
  ในการจัดหาครุภัณฑ์ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ผู้บริหารต้องมีแผนงาน โครงการใน
การปรับปรุงและพัฒนาด้านอาคารสถานที่ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ มา
เป็นส่วนประกอบในอาคาร ให้องค์การบริการสารสนเทศกลายเป็นพ้ืนที่ที่ใช้ประโยชน์ได้ มีความ
สวยงาม น่าเข้าใช้  การจัดหาครุภัณฑ์ที่มีความประณีต คงทนถาวร มีคุณภาพต้องมาจากแหล่ง
จ าหน่ายหรือแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือและมีประสบการณ์ในการผลิตหรือจ าหน่ายมาอย่างยาวนาน อาจ
ศึกษาข้อมูลเหล่านี้ได้จากหลายๆ วิธี เช่น สอบถามจากองค์การบริการสารสนเทศอ่ืนๆ ที่เคยใช้
บริการ ศึกษาจากข้อมูลเอกสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือจากการเยี่ยมชมตามร้านจ าหน่าย
โดยตรง  ผู้บริหารควรอาศัยข้อมูลประกอบการพิจารณาในด้านต่างๆ ดังนี้ 
  แหล่งจ าหน่ายครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ ์
     โดยทั่วไปมักมีร้านผลิตหรือจ าหน่ายครุภัณฑ์หรือวัสดุอุปกรณ์ที่องค์การบริการ
สารสนเทศต้องการอยู่บ้าง แต่ส่วนใหญ่มักเป็นครุภัณฑ์ หรือวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะจะใช้กับที่อยู่อาศัย
ทั่วไป การจัดหาแหล่งที่ผลิตหรือจ าหน่ายเพ่ือวัตถุประสงค์ในการใช้งานห้องสมุดโดยเฉพาะที่เป็นที่
รู้จักในระดับประเทศ เช่น 
  1.1 สมาคมห้องสมุดแห่ งประเทศไทย  ตั้ งอยู่ถนนวิภาวดีรังสิต  เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร จ าหน่ายและให้บริการ ครุภัณฑ์ห้องสมุดทั้งประเภทไม้และประเภทเหล็ก อุปกรณ์
ห้องสมุด อุปกรณ์ในการซ่อมหนังสือ รวมทั้งหนังสือและวารสารด้วย  สามารถเข้าชมสินค้าได้ทาง
เว็บไซต์ได้ที่ http://tla.or.th/index.php/product-and-service  สั่งซื้อได้ทางโทรศัพท์ 02-734-
9022-3 ทางโทรสาร 02-734-9021 หรือทางอีเมล์  tla2497@yahoo.com  
  1.2 บริษัทโลหะประทีปอุตสาหกรรม จ ากัด ตั้งอยู่ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายวัสดุครุภัณฑ์ห้องสมุดมานานกว่า 50 ปี จ าหน่ายให้กับ

mailto:tla2497@yahoo.com
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ห้องสมุดในประเทศไทยทุกประเภททั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีสินค้าและบริการเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานขององค์การบริการสารสนเทศเกือบทุกประเภท เช่น ครุภัณฑ์และอุปกรณ์   วัสดุครุภัณฑ์
ส านักงาน ชั้นหนังสือ ประตูควบคุมทางเข้าออก รวมทั้งห้องสมุดส าเร็จรูป สั่งซื้อได้ทั้งทางโทรศัพท์ 0-
2748-1999  สามารถเข้าชมและสั่งซื้อสินค้าได้ที่เว็บไซต์ www.lpi.co.th   
  1.3 สยามไลบรารี่ หรือเดิมชื่อ โรงพิมพ์เพียรเจริญ ตั้งอยู่ถนน มีประสบการณ์ในการ
ให้บริการและจ าหน่ายสินค้าเกี่ยวกับห้องสมุดครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ จัดหาครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์
ห้องสมุด รับออกแบบแปลนห้องสมุด ให้ค าปรึกษาในการจัดตั้งห้องสมุด รับท าบัตรรายการครบชุด 
รับสอนการซ่อมหนังสือแบบต่างๆ รับปรึกษาแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานห้องสมุด และร่วมพัฒนา
ห้องสมุด ติดต่อโทรศัพท์ 02-311-0340, 02-311-5755, 02-3110341 โทรสาร 02-311-5755, 02-
3110341 สามารถเข้าชมและสั่งซื้อสินค้าได้ทาง http://www.siamlibrary.com 
  1.4 ร้านศึกษาภัณฑ์พานิชย์  เป็นร้านจ าหน่ายมีประสบการณ์ยาวนานในการผลิต
สินค้าเกี่ยวกับการศึกษา และจ าหน่ายครุภัณฑ์ห้องสมุด ตั้งอยู่ถนนราชด าเนินกลาง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร และมีสาขา 9 สาขา และมีร้านค้าตัวแทนกระจายอยู่ทั่วประเทศ ท าให้สะดวกใน
การสั่งซื้อ ติดต่อได้ทางโทรศัพท์ 0-2538-3033, 0-2538-3021, 0-2514-4033 โทรสาร 0-2933-
0181 สามารถเข้าชมและสั่งซื้อสินค้าได้ทาง http://www.suksapanpanit.com 
  1.5 ร้านผลิตและจ าหน่ายครุภัณฑ์ วัสดุส านักงานท่ีเป็นที่รู้จักทั่วไป เช่น ร้านอินเด็กซ์
ลิฟวิ่งมอลล์ (www.indexlivingmall.com) ร้านอเิกีย (www.ikea.co/th/) เป็นต้น 
  องค์การบริการสารสนเทศใดที่ต้องการจ้างท าครุภัณฑ์หรือเฟอร์นิ เจอร์ต่างๆ 
บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานควรแจ้งรายละเอียดแก่ผู้ออกแบบ  เพ่ือให้สอดคล้องกับการใช้งาน
ตรงตามความต้องการและได้มาตรฐานส าหรับการจัดวางในส่วนต่างๆ ภายในอาคาร การจ้างผลิตมัก
ได้ครุภัณฑ์ที่เข้ากันลงตัวพอดีกับบริเวณที่ต้องการจัดวาง ความคงทนและสอดคล้องกับประโยชน์ใช้
สอยมากกว่า แต่อาจต้องใช้เวลาในการผลิต หรือบางกรณีหากสื่อสารกันไม่ชัดเจน ก็อาจท าให้เกิด
ความผิดพลาดได้บ้าง  ทั้งนี้ผู้บริหาร บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องมีความละเอียด
รอบคอบในขั้นตอนต่างๆ และมีการตรวจสอบความเข้าใจหรือตรวจชิ้นงานขณะมีการผลิตอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 2. ชนิดของครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ 
  ครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญของห้องสมุดมีหลายชนิดหลายรูปแบบ ดังนี้ 
  2.1 ชั้นหนังสือ  ชั้นหนังสือมีหลายแบบหลายขนาด ใช้วัสดุที่แตกต่างกัน เช่น ชั้นไม้ 
ชั้นเหล็ก หรือชั้นที่ท าด้วยวัสดุสังเคราะห์ การเลือกใช้จึงขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ขนาดที่
ต้องการ วัสดุที่เหมาะหรือเข้ากับรูปแบบการจัดตกแต่งในอาคาร จ านวนที่ต้องการใช้ ชั้นหนังสือมีทั้ง
ชั้นเตี้ย ชั้นสูง ชั้นเลื่อนแบบประหยัดพ้ืนที่ ชั้นแบบปรับระดับได้ ชั้นแบบแบ่งช่วงสั้น ชั้นแบบช่วงยาว 
ชั้นแบบหน้าเดียว แบบสองหน้า ชั้นแบบมีล้อสามารถเคลื่อนย้ายไปมาได้ง่าย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี
ให้เลือกทั้ง สี ขนาด น้ าหนัก รูปแบบ การเลือกชั้นหนังสือควรค านึงถึงเรื่องการรับน้ าหนักและความ
คงทนถาวร ความแข็งแรงและความปลอดภัย เนื่องจากชั้นหนังสือต้องรับน้ าหนักจ านวนมาก และ

http://www.suksapanpanit.com/
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ต้องมีการวางแผนในการจัดหาชั้นในแบบเดียวกันมาใช้ในอนาคต เพราะมีการขยายพ้ืนที่ในการ
จัดเก็บหนังสือ  
  2.2 ชั้นวารสาร ชั้นวารสารใหม่ส่วนมากมักเป็นแบบชั้นเอียงและมีช่องเก็บฉบับ
ล่วงเวลาไว้ด้านล่าง  มีทั้งแบบด้านเดียวและแบบสองด้าน มีชั้นวารสารแบบหมุนเป็นทรงกลมเก็บ
วารสารในแนวตั้ง 
  2.3 ที่วางหนังสือพิมพ์  ที่เก็บหนังสือพิมพ์มีหลายรูปแบบ แบบแท่นยึดหนังสือพิมพ์
ติดให้ยืนอ่านกับที ่แบบไม้หนีบ หรือแบบชั้นลาดเอียงเรียงฉบับให้เห็นได้ง่าย ชั้นเก็บหนังสือพิมพ์ฉบับ
ล่วงเวลาเก็บแนวนอนเรียงฉบับ 
  2.4 ชั้นเก็บสื่อโสตทัศน์ สื่อโสตทัศนวัสดุ ร่วมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีหลายประเภท
และแตกต่างกันในรูปแบบ ลักษณะ ขนาด จึงมีชั้นหรือตู้เก็บที่ออกมาให้เลื อกใช้ตามความต้องการ 
โดยจะมีพ้ืนที่เป็นช่องเก็บ มีช่วงชั้นที่เหมาะสมกับแต่และประเภท ส่วนใหญ่เป็นกระจกเพ่ือโชว์ให้เห็น
สื่อในตู้ และป้องกันฝุ่นหรือความชื้น 

  2.5 โต๊ะ มีหลายรูปแบบ ส าหรับนั่งอ่าน ส าหรับซ่อมหนังสือ ส าหรับการประชุมกลุ่ม
ย่อย ห้องประชุม หรือที่อ่านเฉพาะบุคคล การจัดหาควรให้ความส าคัญกับคุณประโยชน์ของแต่ละ
ประเภท ให้มีขนาดและสัดส่วนเหมาะสมกับผู้ใช้ มีส่วนสูงที่สัมพันธ์กับความสูงของเก้าอ้ี 
  2.6 เก้าอ้ี โดยทั่วไป มักมีการออกแบบมาพร้อมกับโต๊ะเพ่ือให้เข้าชุดกัน  แต่ปัจจุบัน
สามารถเลือกเก้าอ้ีที่มีรูปแบบแตกต่างกัน น ามาผสมผสาน (Mix and Match) ทั้งแบบมีพนักพิง ไม่มี
พนักพิง แบบสี่เหลี่ยม แบบทรงกลม แบบมีขา แบบไม่มีขา ทรงสูง ทรงเตี้ย มีดีไซน์หรือการออกแบบ
ที่มีสีสันสะดุดตา ดึงดูดความสนใจให้น่าใช้ การเลือกมาใช้ต้องค านึงถึงความสบายในการใช้งาน และมี
น้ าหนักเบา เพ่ือสะดวกท าความสะอาดและจัดตกแต่ง 
  2.7 ตู้ชนิดต่างๆ เช่น ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก ตู้เหล็ก 2 บานเก็บวัสดุอุปกรณ์ห้องสมุด 
ตู้จัดนิทรรศการ ตู้แสดงหนังสือใหม่ ตู้เก็บแผนที่ จุลสาร กฤตภาค ตู้เก็บโสตทัศนูปกรณ์ ตู้ฝากของ ตู้
บัตรรายการ ตู้บัตรดรรนี เป็นต้น ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งาน รับน้ าหนักได้ดีและทนทาน 

  2.8 เคาเตอร์บริการต่างๆ  เช่น  เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน  เคาน์เตอร์บริการอ้างอิง 
เคาน์เตอร์มุมถ่ายเอกสาร  มีทั้ งแบบส าเร็จรูป หรือแบบน ามาประกอบกันในอาคาร ใช้วัสดุ
หลากหลาย และมีขนาดแตกต่างกัน ควรเลือกใช้ให้เหมาะสม เช่น เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ต้องมี
ขนาดใหญ่หน้ากว้างประมาณ 3-5 เมตร ขึ้นไป เพ่ือให้ผู้ใช้เข้ามาติดต่อและใช้บริการได้พร้อมกัน
หลายช่อง การเลือกเคาน์เตอร์ควรให้มีความโดดเด่น สวยงาม และสอดคล้องกับการใช้งาน  
  2.9 ครุภัณฑ์อ่ืนๆ  เช่น  เครื่องตัดกระดาษ  ประตูอัตโนมัติ  เครื่องถ่ายเอกสาร 
เครื่องพิมพ์ พัดลม เครื่องปรับอากาศ โคมไฟ กระถางต้นไม้ แจกัน ภาพประดับผนัง  ฯลฯ ครุภัณฑ์ที่
จัดหามาใช้ในห้องสมุด ควรมีการเลือกสรรให้มีความกลมกลืนและสอดคล้องกับการใช้งาน ท าความ
สะอาดได้ง่าย มีรูปทรงที่ทันสมัย ไม่เบื่อง่าย และมีอายุการใช้งานยาวนาน 

  2.10 โสตทัศนูปกรณ์  เช่น คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ เครื่องเล่นซีดี  เครื่องฉายภาพทึบ
แสง เครื่องเล่นจานเสียง เป็นต้น ควรเลือกที่มีคุณภาพดี มีรูปแบบที่ทันสมัย ดูแลรักษาง่ายและคงทน
ถาวร 
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  2.11 วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ วัสดุส านักงาน วัสดุและอุปกรณ์ในการซ่อมและเข้าปก
หนังสือใหม่ วัสดุอุปกรณ์ในการท าความสะอาด วัสดุตกแต่งต่างๆ วัสดุในการจัดนิทรรศการ เป็นต้น 
ควรเลือกใช้เท่าที่จ าเป็น และไม่ควรจัดซื้อมาในปริมาณมากจนท าให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บ และ
ค านงึถึงคุณภาพและประโยชน์ในการใช้สอยเป็นส าคัญ 
 
 3. การจัดวางครุภัณฑ์ 
  3.1 หลักในการจัดวางครุภัณฑ์ประเภทตู้ ชั้น ควรพิจารณาดังนี้ 
   3.1.1 ชั้นเตี้ยควรวางขนานกับผนังด้านที่มีหน้าต่าง ชั้นสูงควรวางด้านมีผนังทึบ 
หรือจัดวางไว้กึ่งกลางของพ้ืนที่ โดยจัดเรียงให้เป็นระเบียบ ห่างกันอย่างน้อย 3-4 ฟุต เพ่ือให้ผู้ใช้เดิน
เข้าไปค้นหาหนังสือได้สะดวก และให้รถเข็นหนังสือหรือรถเลื่อนของคนพิการสามารถเข้าไปใน
ช่องว่างระหว่างชั้นได้ 
   3.1.2 ควรจัดวางชั้นให้ขนานกับผนังด้านใดด้านหนึ่ง ไม่ควรจัดให้ขวางห้อง 
หากชั้นที่จัดวางบังทิศทางของแสงจากหน้าต่าง ควรจัดมีการเว้นระยะระหว่างช่วงชั้น จัดชั้นให้เป็น
สัดส่วน ไม่วางแน่นทึบเกินไป เพ่ือให้แสงส่องผ่านได้ 
   3.1.3 ชั้นเก็บทรัพยากรสารสนเทศบางประเภทที่ให้บริการแบบชั้นปิด ควรเป็น
ชั้นสูง และจัดชั้นให้ชิดกัน เว้นช่องว่างไม่เกิน 2 ฟุต เพ่ือเป็นการประหยัดเนื้อที่ หรืออาจเลือกใช้ชั้น
แบบเลื่อนที่สามารถเลื่อนให้ชิดกันได้ 
   3.1.4 หากเป็นชั้นที่สามารถปรับระดับของช่วงชั้นได้ ควรค านวณความสูงของ
แต่ละช่วงชั้นด้วยหนังสือเล่มที่มีความสูงมากที่สุด เพ่ือให้สามารถจัดเก็บหนังสือในแนวตั้งได้ทุกเล่ม 
แต่หากเห็นว่ามีความแตกต่างกับภาพรวมทั้งหมด ก็อาจเลื่อนขึ้นลงให้ใกล้เคียงกันเพ่ือความสวยงาม
และเป็นระเบียบ 
   3.1.5 ควรค านวณพ้ืนที่ในการจัดเก็บหนังสือบนชั้นให้มีที่ว่าง 1 ใน 4 เพ่ือให้
สามารถน าหนังสือใหม่เพ่ิมเติมเข้าไปได้ โดยไม่จ าเป็นต้องจัดเลื่อนหมวดหมู่หนังสือบนชั้นบ่อยๆ 
   3.1.6 การจัดชั้นที่ดี ไม่ควรมีมุมลับตา โดยจัดวางชั้นไปในทิศทางที่เจ้าหน้าที่
สามารถมองเห็นพฤติกรรมของผู้ใช้บริการได้ตลอด ขณะที่อยู่ในช่องว่างระหว่างชั้น  
  3.2 การจัดวางชั้นวารสาร ที่อ่านหนังสือพิมพ์ การเลือกใช้ตามความเหมาะสมของ
พ้ืนที่ในการจัดวาง แบบสองหน้าควรวางในพื้นที่โล่ง สามารถเดินได้รอบ ส่วนแบบหน้าเดียวจัดวางชิด
ผนัง หรือหันด้านหลังชั้นประกบกันเป็นแบบสองหน้าได้ แบบหมุนมักจัดวางในบริเวณที่สะดุดตา เดิน
วนดูได้โดยรอบ ชั้นวารสารและที่อ่านหนังสือพิมพ์ควรอยู่ใกล้ทางเข้าออกหรือชั้นแรกของอาคาร 
เพ่ือให้มองเห็นได้ง่ายเข้าใช้ได้สะดวก 
  3.3 การจัดโต๊ะ-เก้าอ้ี ส าหรับโต๊ะนั่งอ่าน ควรจัดวางเป็นกลุ่มให้นั่งได้ 4-6 คน และ
จัดเป็นรูปตัวยูหรือวงกลม ส าหรับโต๊ะในห้องประชุมกลุ่มย่อย หรือห้องประชุม ควรจัดวางโดยมีการ
เว้นระยะห่างที่ผู้ใช้บริการเดินเข้าออกได้สะดวก ไม่ขวางทางเดินเข้าไปค้นหาหนังสือบนชั้น  
  3.4 การจัดวางเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ส่วนใหญ่มักจัดวางไว้ใกล้บริเวณทางเข้า-

ออก หรือจุดศูนย์กลางที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย องค์การบริการสารสนเทศขนาดใหญ่มักมี
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เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน หลายจุด โดยแยกให้บริการตามชั้นต่างๆ ภายในอาคาร เพ่ืออ านวยความ
สะดวกต่อผู้ใช้บริการ  
  3.5 การจัดเก็บโสตทัศนูปกรณ์  อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับสื่อโสตทัศน์ต่างๆ มักมีลักษณะ 
เฉพาะ มีรูปทรง รูปร่าง ขนาดที่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่มักมีตู้ โต๊ะ หรือชั้นส าหรับวาง หรืออาจใช้วิธีติด
ผนัง แขวนจากฝ้าเพดานลงมา  การจัดวางให้อยู่ในลักษณะที่มั่นคงถาวร เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหาย
กับอุปกรณ์ภายใน  เช่น การติดตั้งโทรทัศน์ขนาดใหญ่ในห้องชมภาพยนตร์เป็นกลุ่มควรจัดไว้ชิดผนัง 
อยู่ในจุดศูนย์กลางที่ผู้ชมสามารถมองเห็นได้อย่างทั่วถึง  ติดตั้งคอมพิวเตอร์ส าหรับยืนสืบค้นข้อมูลบน
ชั้นลอยชิดผนังใกล้ทางเข้า-ออกเพ่ือให้ใช้สืบค้นข้อมูลได้สะดวก การจัดวางโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ควร
ให้ความระมัดระวัง ไม่ให้แสงแดดส่องถึง หรือความชื้น ซึ่งจะมีผลท าให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องมือ
ต่างๆ ได้ง่าย 

  3.6 การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ หากมีพ้ืนที่มากพอควรมีห้องเก็บของ ที่รวมเก็บ
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และมีการออกแบบที่จัดเก็บให้เหมาะสม กับชนิดหรือประเภทของอุปกรณ์เหล่านั้น 
เช่น กล่องรวมเก็บม้วนผ้าแรกซีน กระดาษแรกซีน ควรเก็บในแนวตั้งเพ่ือประหยัดเนื้อที่และหยิบใช้ได้
สะดวก กระดาษแข็งท าปกควรวางนอนราบเรียงซ้อนไว้บนพ้ืนหรือบนชั้น เนื่องจากมีน้ าหนักมาก 
และป้องกันการบิดงอ  เป็นต้น จัดวางสิ่งของต่างๆ โดยค านึงความสะดวกในการใช้งาน เป็นระเบียบ 
หยิบง่าย หายรู้ ดูงามตา 
  การออกแบบและตกแต่งภายในเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ และมีความส าคัญต่อองค์การ
บริการสารสนเทศอย่างมาก หากองค์การมีอาคารสถานที่สวยงาม มีครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ครบ
ครัน แต่ไม่สามารถจัดวางหรือตกแต่งให้ลงตัวสวยงาม นอกจากไม่เป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็นแล้ว 
อาจก่อให้เกิดปัญหาในการใช้งาน ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากล าบาก เสียค่าใช้จ่ายไป
โดยเปล่าประโยชน์หรือไม่คุ้มค่ากับการลงทุน  ผู้บริหารองค์การบริการสารสนเทศจึงต้องให้ความใส่ใจ 
และอาจมีการปรับเปลี่ยนจัดวางในรูปแบบใหม่บ้าง เพ่ือเปลี่ยนมุมมองและสร้างจุดสนใจ ไม่ท าให้เกิด
ความเบื่อหน่ายหรือซ้ าซาก ความเป็นระเบียบสวยงามของอาคารสถานที่ เป็นภาพลักษณ์อย่างหนึ่ง
ขององค์การบริการสารสนเทศ ช่วยจูงใจและเชิญชวนให้ผู้ใช้บริการสนใจเข้าใช้บริการ และท าให้ผู้ใช้
อยากอยู่ในห้องสมุดนานๆ ปัจจัยหนึ่งก็มาจากการออกแบบและตกแต่งนั่นเอง 
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   ภาพที่  7.5  ตัวอย่างครุภัณฑ์และการจัดวางครุภัณฑ์ในองค์การบริการสารสนเทศ 
 
 

สรุป 

 
 การบริหารจัดการอาคารสถานที่  ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ขององค์การบริการ
สารสนเทศเป็นภาระงานที่ต้องด าเนินการต่อเนื่อง นอกเหนือจากการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมา
ให้บริการแล้ว องค์ประกอบที่สนับสนุนให้บุคลากรในองค์การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีความสุขในการท างาน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบาย มีความสุข 
และพึงพอใจ ท าให้การด าเนินงานขององค์การบริการสารสนเทศประสบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ใน
การเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัย แหล่งเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆ เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายที่องค์การก าหนดไว้  ผู้บริหารจึงต้องวางแผน จัดหา ตกแต่ง รวมทั้งดูแลรักษา อาคาร
สถานที่ ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และค านึงถึงความสะอาด 
สวยงาม ความเป็นระเบียบ ซึ่งจะเป็นการบ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการองค์การ
บริการสารสนเทศ ภาพที่ผู้ใช้บริการและคนทั่วไปได้พบเห็น จะเป็นเหมือนกระจกเงาที่สะท้อน
ศักยภาพของผู้บริหารและบุคลากรในองค์การ อย่างไรก็ตามความ ส าเร็จขององค์การบริการ
สารสนเทศไม่ได้อยู่แค่รูปลักษณ์ภายนอกที่มองเห็นจากอาคารสถานที่เท่านั้น แต่ความท้าทายอยู่ที่
ความสามารถในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้เฉพาะบุคคล 
และลดช่องว่างในการเข้าถึงสารสนเทศให้กับผู้ใช้บริการในสังคม (Trauth, 2003: 1335)  องค์การ
บริการสารสนเทศจึงต้องให้ความส าคัญกับท้ังสองส่วนอย่างเท่าเทียมกัน 
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ค าถามท้ายบท 
 
 
1. การที่องค์การบริการสารสนเทศมีอาคารเป็นเอกเทศมีผลอย่างไรต่อผู้ใช้บริการ จงอธิบาย 
2. ขั้นตอนแรกท่ีมีความส าคัญมากในการออกแบบห้องสมุดคือสิ่งใด เพราะเหตุใด 
3. จงอธิบายลักษณะที่ตั้งขององค์การบริการสารสนเทศท่ีดีมาอย่างน้อย 5 ข้อ 
4. สิ่งส าคัญท่ีสุดในการออกแบบพ้ืนที่ในห้องสมุดทุกแห่งคืออะไร เพราะเหตุใด 
5. จงอธิบายวิธีการออกแบบตกแต่งภายในห้องสมุดที่จูงใจผู้ใช้บริการมาอย่างน้อย 5 ข้อ 
6. 5ส  คืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง มีประโยชน์อย่างไรต่อองค์การบริการสารสนเทศ 
7. ในหลัก 10 ประการของออกแบบองค์การบริการสารสนเทศ “อาหารพร้อม เครื่องดื่มมี”  
 หมายความว่าอย่างไร ควรด าเนินการในเรื่องนี้อย่างไร 
8. ครุภัณฑ์ของห้องสมุดมีอะไรบ้าง จงยกตัวอย่างมาอย่างน้อย 10 ชนิด 
9. จงอธิบายหลักในการจัดวางครุภัณฑ์ในองค์การบริการสารสนเทศที่เหมาะสมมาพอสังเขป 
10. จงอธิบายหลักในการคัดเลือกชั้นเก็บหนังสือ และบอกวิธีการจัดเก็บหนังสือในชั้นที่เหมาะสม 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี  8 
 

การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 
 

เวลาเรียน  6 คาบ 
 
 

เนื้อหา 
 
 1. หลักการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริการสารสนเทศ 

 2. ภาระหน้าที่ของานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 3. เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการองค์การบริการสารสนเทศ 

 4. แนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การบริการสารสนเทศ 

 5. การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางสังคมกับองค์การบริการสารสนเทศ 

 6. การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริการสารสนเทศ 

 7. ความหมายของนวัตกรรม 

 8. ประเภทของนวัตกรรม 
 9. การพัฒนาองค์การบริการสารสนเทศเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม 
 10. กลยุทธ์การเลือกใช้นวัตกรรมเชิงเทคโนโลยี 
 11. การจัดการนวัตกรรมองค์การบริการสารสนเทศโดยใช้วิธีเริ่มต้นแบบลีน 
 12. การสร้างตราสินค้าองค์การ 
 13. องค์การแห่งการเรียนรู้ 
 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 
 เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทนี้แล้วสามารถ 
 1. อธิบายหลักการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริการสารสนเทศได้อย่าง
ถูกต้อง 
 2. เมื่อก าหนดโจทย์ให้ สามารถชี้แจงแนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การ
บริการสารสนเทศได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 3. ยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางสังคมที่สอดคล้องเหมาะสมกับองค์การบริการ
สารสนเทศได้ 
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 4. เมื่อก าหนดปัญหาในองค์การบริการสารสนเทศให้ สามารถอภิปรายแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริการสารสนเทศเพ่ือแก้ไขปัญหาได้ 
 5. เมื่อสาธิตการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดูแล้ว สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง 
 6. ตระหนักถึงความส าคัญและศึกษาเรียนรู้นวัตกรรมเพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน
บริการสารสนเทศ โดยระบุความส าคัญของการศึกษาเรียนรู้นวัตกรรมอย่างน้อย 5 ข้อ 

 7. พิจารณาแนวทางการพัฒนาองค์การบริการสารสนเทศเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม 
สามารถเลือกกลยุทธ์นวัตกรรมเชิงเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้กับองค์การบริการสารสนเทศได้ 
 8. หลังจากการฟังบรรยายกรณีศึกษา สามารถประยุกต์ใช้หลักการจัดการนวัตกรรมแบบ
ลีน การสร้างตราสินค้าองค์การ และองค์การแห่งการเรียนรู้ เพ่ือใช้กับองค์การบริการสารสนเทศได้ 
 9. หลังจากการชมการสาธิตแล้ว มีทักษะในการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการ
ด าเนินงานในองค์การบริการสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง 
 
 

วิธีสอนและกิจกรรม 
 
 1. บรรยายและอภิปราย ประกอบเอกสารการสอน และ Power point  เนื้อหาบทท่ี 8 

 2. บรรยายหลักการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริการสารสนเทศ แล้ว
ซักถามเพ่ือทบทวนความรู้ความเข้าใจ 
 3. แบ่งกลุ่ม เป็น 3 กลุ่ม ให้อ่านโจทย์แนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้หา
แนวทางในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานบริหาร งานเทคนิค และงานบริการ แล้ว
ออกมาน าเสนอ และร่วมกันอภิปราย สรุป 

 4. ศึกษาหนังสือ คู่มือ อินเทอร์เน็ต เพ่ือน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
 5. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาองค์การบริการสารสนเทศ แล้วมอบหมายให้แต่ละกลุ่ม ท าใบ
งาน “ศึกษาดูงาน ห้องสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย” ศึกษาค้นคว้าและน าเสนอในประเด็น
เครื่องมือทางสังคม นวัตกรรม ตราสินค้าองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้ และแนวทางการพัฒนา
บุคคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของห้องสมุดแต่ละแห่ง น าเสนอหน้าชั้นเรียนรายกลุ่มและจัดท า
เป็นรายงานส่ง 
 6. สาธิตการใช้เทคโนโลยีในห้องสมุด แล้วให้ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในส านักวิทยบริการคนละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย 

 7. น าชมการสาธิตชมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการด าเนินงานในองค์การ
บริการสารสนเทศ และให้นักศึกษาลองฝึกปฏิบัติเพ่ือประเมินทักษะรายกลุ่ม 

 8. ทดสอบประเมินผลรายบทโดยใช้แบบทดสอบ 
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สื่อการเรียนการสอน 
 
 1. เอกสารค าสอนวิชา การจัดการองค์การบริการสารสนเทศ บทที่ 8 
 2. แผ่นดิสเก็ต Power point บทที่ 8 
 3. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
 4. แผ่นภาพ แผนภูมิ ใบงาน 
 5. แบบประเมินผล และแบบทดสอบ 
 
 

การวัดผลและประเมินผล 
 

 1. สังเกตความสนใจและการร่วมกิจกรรม 
 2. ตรวจผลงานที่มอบหมาย และการรายงานหน้าชั้นเรียน 
 3. ประเมินผลจากการถามตอบ การอภิปราย 
 4. ตรวจแบบทดสอบ แบบประเมินผลการเรียน 
 5. ประเมินผลการฝึกงาน 
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บทท่ี  8 
 

การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 
 
 ปัจจุบันองค์การสารสนเทศยุคใหม่มีการตื่นตัวและพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ เพ่ือให้ก้าว
ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี สถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ ฯลฯ การแข่งขัน
กันในการปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ก้าวสู่การยอมรับและการเป็นผู้น า  คือสิ่งที่ผู้บริหารองค์การ
บริการสารสนเทศยุคใหม่ต้องให้ความสนใจมากยิ่งขึ้น องค์ประกอบส าคัญที่อย่างหนึ่งท าให้องค์การ
บริการสารสนเทศได้รับการยอมรับมากที่สุด คือ เทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการในองค์การ 
การติดตามนวัตกรรมใหม่ที่จะส่งผลให้การด าเนินงานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ และผลจากการ
ปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าหรือดีกว่าองค์การอ่ืน  การจัดการองค์การบริการสารสนเทศในยุค
ใหม่ จึงไม่ได้มุ่งหวังที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายแต่เพียงกลุ่มเดียว
เท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงการสร้างภาพลักษณ์  ความประทับใจ ชื่อเสียงเกียรติยศ และความ
ภาคภูมิใจให้กับองค์การ สร้างความประทับใจและการยอมรับ จากสาธารณชนทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 
 
 

การจัดการเทคโนโลยีขององค์การบริการสารสนเทศ 
 
 วิสัยทัศน์เชิงนโยบายของประเทศที่เป็นเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม โดยน าเทคโนโลยีและการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า Thailand 4.0 แนวทางใน
การสานพลังประชารัฐ ซึ่งหมายถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ไม่เว้นแม้องค์การบริการสารสนเทศ
ที่จะต้องมีโครงสร้างด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมที่มีคุณภาพ มีระบบเครือข่ายที่สามารถเชื่อมโยง
ทุกภาคส่วนได้อย่างสมดุล (เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ, 2559: 1) จากการด าเนินงานในองค์การที่เป็น
แบบ “ท ามาก ได้น้อย” จึงต้องปรับเปลี่ยนเป็น “ท าน้อย ได้มาก” การน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้
ในการบริหารจัดการองค์การบริการสารสนเทศ จะช่วยให้การบริหารการปฏิบัติงานมีศักยภาพสูงขึ้น 
เปลี่ยนรูปแบบจาการบริการแบบเดิมให้กลายเป็นบริการที่มีมูลค่า และสร้างคุณลักษณะของบุคลากร
ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีทักษะสูงขึ้นด้วย 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเครื่องมือส าคัญขององค์การบริการสารสนเทศ
ยุค 4.0 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งสิ่งตีพิมพ์ สื่อ
โสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากผลการวิจัยสถานภาพห้องสมุดดิจิทัลในประเทศไทยกรณี
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (สุจิน  บุตรดีสุวรรณ และ อี รามา เรดดี้, 2551: 17) พบว่า การให้บริการ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์มีผลกระทบในวงกว้างกับองค์การบริการสารสนเทศทุกแห่ง ส่งผลผู้ใช้สามารถ
สืบค้นและใช้บริการแบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  ในรอบ 10 ปีที่
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ผ่านมา การปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์การบริการสารสนเทศยิ่งถูกยกระดับให้เป็นงานที่ต้องอาศัย
ผู้ช านาญการด้านเทคโนโลยี องค์การบริการสารสนเทศบางแห่งมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแยกจาก
หน่วยงานหลัก มีแผนกฝ่ายที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยเฉพาะ แตกต่าง
จากในอดีตที่ผ่านอย่างสิ้นเชิง 
 
 1. หลักการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริการสารสนเทศ 
  การบริหารจัดการเทคโนโลยีขององค์การบริการสารสนเทศ มีแบบแผนเช่นเดียวกับ
การหลักบริหารจัดการทั่วไป (ครรชิต  มาลัยวงศ์, 2545: 199) ได้แก่  
  1.1 การวางแผน ได้แก่ การวางแผนเกี่ยวกับการด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการบริการที่เกี่ยวข้อง โดยมีแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ โครงการและกิจกรรมต่างๆ 
  1.2 การจัดองค์การและก าลังคน ได้แก่ การจัดโครงสร้างหน่วยงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ก าหนดสายงาน ระบุจ านวนคน ต าแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมทั้งแต่งตั้งบุคลากร
ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.3 การควบคุมการด าเนินงาน  ได้แก่  การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานให้
แล้วเสร็จ หรือปริมาณและคุณภาพของการปฏิบัติงาน โดยมีการสั่งการ และควบคุมการปฏิบัติงาน
อย่างใกล้ชิด 
  1.4 การประกันคุณภาพ  ได้แก่  การตรวจสอบผลการด าเนินงานว่าเป็นไปตาม
แผนงาน วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคต้องจัดการแก้ไข
ให้สามารถด าเนินงานให้เป็นไปตามก าหนด 
  1.5 การรายงานผลการด าเนินงาน  ได้แก่  การรายงานผลการปฏิบัติงาน  ผลการ
ด าเนินงาน  ทั้งการรายงานด้วยวาจา  ด้วยรายงานในรูปแบบเอกสาร  หรือสื่อชนิดต่างๆ  เป็นการ
น าเสนอผลงานให้ผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริการได้รับทราบ 
  1.6 การจัดท างบประมาณ ได้แก่ การก าหนดรายละเอียดของงบประมาณที่ต้องการ
ใช้ การใช้งบประมาณ แล้วน าเสนอต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง 
 
 2. ภาระหน้าที่ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  การที่องค์การบริการสารสนเทศต้องบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
การสื่อสาร ระบบเครือข่ายและฐานข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเองมากขึ้น ผู้บริหารต้องมีการก ากับดูแลใน
ด้านต่างๆ ที่ส าคัญ ดังนี้ (ครรชิต  มาลัยวงศ์,  2551: 67-70) 
  2.1 การดูแลให้ระบบใช้งานได้ทั่วถึงตลอดเวลา  ผู้บริหารจะต้องก าหนดผู้รับผิดชอบ
คอยแก้ไขซ่อมแซมอุปกรณ์และระบบให้ใช้งานได้ตลอดเวลา ต้องก าหนดขั้นตอนในการรับแจ้งปัญหา
เรื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆ ขัดข้อง อาจจัดให้มีบริการแจ้งสายด่วน (Hot Line) คอยให้
ค าแนะน าการแก้ไขทางโทรศัพท์ อีเมล์ หรือการส่งช่างไปตรวจซ่อมแก้ไขถึงโต๊ะท างานของบุคลากร
หรือในจุดที่อุปกรณ์นั้นตั้งอยู่ กรณีที่ช่างไม่สามารถแก้ไขได้ ต้ องพิจารณาเรียกช่างจากบริษัทผู้
จ าหน่ายมาซ่อมแซมหรือส่งไปซ่อมที่บริษัท หากห้องสมุดไม่มีช่างเทคนิคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ควรท าความตกลงกับศูนย์คอมพิวเตอร์เพ่ือให้สามารถส่งซ่อม และน ากลับมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว 
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  2.2 การจัดการหน่วยเก็บข้อมูล  หน่วยเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น จานแม่เหล็ก 
แผนซีดีรอม แผ่นซีดี เทปแม่เหล็ก ฯลฯ เป็นวัสดุที่ใช้ในการจัดเก็บสารสนเทศเพ่ือการบริการและการ
ปฏิบัติงาน จ าเป็นต้องหาวิธีการจัดการ เพ่ือรักษาและคงสภาพเนื้อหา เรื่องราวไว้ได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ ไม่ให้เกิดช ารุดสูญหาย หรือเสียหาย 
  2.3 การจัดการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผู้บริหารต้องก าหนดนโยบายในการจัดหา 
ก าหนดมาตรฐานด้านเทคนิคต่างๆ เพ่ือให้เป็นระบบเป็นแบบเดียวกันและใช้งานร่วมกันได้ การจัดท า
สัญญาการซื้อ เช่า หรือดูแลรักษา การติดตามและประเมินสมรรถนะในการใช้งาน การปรับปรุงให้
สามารถใช้งานได้ตามสมรรถนะที่ต้องการ การจัดระบบคลังพัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารขององค์การบริการสารสนเทศ เพ่ือการให้พร้อมและรองรับการใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  2.4 การดูแลระบบเครือข่าย องค์การบริการสารสนเทศต้องมีระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่สามารถติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์การ การดูแลระบบเครือข่ายให้พร้อม
ใช้งานอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลจราจรของเซิร์ฟเวอร์ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (ราชกิจจานุเบกษา, 2550: 5) 
  2.5 การบริหารการปฏิบัติงานประจ าวัน  งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแต่ละแห่ง
ย่อมมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับจ านวนระบบที่น ามาใช้ นโยบายการใช้งาน เมื่อมีการน าระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ในการปฏิบัติการ ผู้ใช้บริการต้องสามารถสืบค้นสารสนเทศได้ตลอดเวลา 
องค์การบริการสารสนเทศจึงต้องมีบุคลากรท าหน้าที่ดูแลระบบ ควบคุมแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น
ตลอดเวลา การบันทึกข้อมูลเข้า หรือน าข้อมูลออก การส ารองข้อมูลและโปรแกรม การกู้ระบบ การ
ติดตั้งระบบและโปรแกรมใหม่ส าหรับผู้ใช้งาน ฯลฯ เป็นภาระหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องมีการมอบหมาย
งานอย่างชัดเจน 
  2.6 การบริหารการพัฒนาระบบสารสนเทศและซอฟแวร์  องค์การบริการสารสนเทศ
แห่งใดที่มีความพร้อม การพัฒนาระบบสารสนเทศและซอฟแวร์ใหม่ขึ้นใช้ในองค์การเอง มีผลดีต่อ
การน ามาใช้งานได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อ ท า
ให้ผู้ด าเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและซอฟแวร์ได้พัฒนาศักยภาพและมีผลงานอย่างเป็น
รูปธรรม ทั้งนี้บรรณารักษ์หรือผู้ปฏิบัติที่ที่เกี่ยวข้องต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการเพ่ือให้ผลการ
พัฒนาออกมาเป็นที่น่าพอใจและน ามาใช้ประโยชน์ได้จริง 
  2.7 การจัดการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากงานเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นงานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในองค์การบริการสารสนเทศ จึงต้องได้รับโอกาสให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมกับ
ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คอมพิวเตอร์หรือสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนๆ (Binh, 2015) จึงจะสามารถ
รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถไว้ในองค์การนานๆ  
  2.8 การรักษาความปลอดภัยและความมั่นคง  ข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ของ
องค์การบริการสารสนเทศมีความส าคัญมาก ผู้บริหารจะต้องวางแผนและด าเนินการเพ่ือขจัดความ
เสี่ยงหรือเหตุปัจจัยที่จะท าเกิดความเสียหายแก่ข้อมูลและสารสนเทศที่มีอยู่ ทั้งจากผู้ไม่ห วังดีหรือ
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เหตุการณ์ท่ีเป็นอุบัติภัยต่างๆ ต้องจัดให้มีระบบการรักษาความมั่นคงของอุปกรณ์ และความปลอดภัย
ของระบบที่เหมาะสมและทันสมัย 

 
 3. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์การบริการสารสนเทศ 
  การด าเนินงานขององค์การบริการสารสนเทศในปัจจุบันมีความจ าเป็นต้องใช้
เทคโนโลยีต่างๆ มาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ประกอบด้วย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีซอฟแวร์ เป็นต้น 
การน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของงานแต่ละประเภทนั้น จ าเป็นต้องมีการลงทุนทั้งใน
ด้านงบประมาณ ทรัพยากร บุคลากร การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้คุ้มค่ากับการ
ลงทุน จึงเป็นสิ่งที่องค์การจะต้องพิจารณา และเลือกลงทุนเฉพาะส่วนที่เห็นว่าส าคัญและก่อให้
ประโยชน์กับองค์การมากท่ีสุด  การพิจารณาน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพ่ือการจัดการใน
ด้านต่างๆ ที่ส าคัญมดีังนี้  (ณัฐวุฒิ  พงศ์สิริ, 2559: 53-55; ปัทมาภรณ์  ธรรมทัต, 2556: 35-36) 
  3.1 การจัดการงานส านักงาน   งานส านักงานขององค์การบริการสารสนเทศ
ประกอบด้วยงานธุรการและงานสารบรรณเป็นงานหลัก แต่ในความเป็นจริง ส านักงานคือศูนย์กลาง
ในการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล สารสนเทศทั้งหมดในองค์การ ทั้งการผลิต การจัดเก็บเอกสารไว้เป็น
หลักฐานเพ่ือการตรวจสอบและอ้างอิง การรวบรวมจัดหาข้อมูลข่าวสารเพื่อสื่อสารทั้งภายในภายนอก
องค์การ การสืบค้นให้บริการ การท าลายและจ าหน่ายออก ท าให้มีการน าระบบส านักงานอัตโนมัติ 
(Office Automation/E-Office) มาใช้ในการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีที่ ใช้ในระบบประกอบด้วย 
เทคโนโลยีประมวลภาพลักษณ์ (Image Processing) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail) 
การจัดปฏิทินนัดหมาย (Calendar) การประชุมทางไกล (Tele-Conference) การท างานกลุ่ม 
(Workgroup) และกระแสงาน (Workflow) เป็นต้น 
  3.2 การจัดเก็บข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูล องค์การบริการสารสนเทศเป็นแหล่ง
จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศต่างๆ เพ่ือการให้บริการแก่ผู้ใช้จ านวนมาก ข้อมูลที่มีจ านวน
มหาศาลต้องน ามาจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้สามารถค้นคืนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว การน า
ข้อมูลมาจัดเก็บไว้จนมีปริมาณที่สื่อบันทึกข้อมูลไม่สามารถบรรจุได้มากพอ จึงต้องมีการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือรองรับจ านวนข้อมูลขนาดใหญ่ที่เกินกว่าจะเก็บในสื่อบันทึก เช่น  แผ่นซีดีรอม (CD-
Rom) ดีวิดี (Digital Versatile Disk) เป็นต้น พัฒนาการด้านฐานข้อมูลมีความก้าวหน้าจนท าการ
จัดเก็บและสืบค้นข้อมูลท าได้อย่างถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว 
  3.3 การบริการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลายเป็นเครื่องมือ
ส าคัญส าหรับงานบริการมาก โดยเฉพาะการน าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Automation Library 
System) ห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) หรือห้องสมุดเสมือน (Versual Library) มาใช้ในทุก
ขั้นตอนการบริการ การน ามาใช้ในการสืบค้นผ่านระบบโอแพค ใช้ในขั้นตอนการยืม-คืนทรัพยากร
สารสนเทศต่างๆ ใช้ในการจัดพิมพ์ ดาวน์โหลด หรือส่งสารสนเทศไปยังผู้ใช้บริการ  เป็นต้น  ตลอด
การสืบค้นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา  
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  3.4 การบริหารจัดการระบบงานทรัพยากรบุคคล  ข้อมูลของบุคลากรในองค์การ
บริการบริการสารสนเทศนับว่ามีความส าคัญต่อการบริหารงาน ต้องมีการจัดระบบและน ามาใช้
วิเคราะห์ในเชิงลึก เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีน ามาใช้วางแผนอัตราก าลัง การบริหารบุคลากร ศักยภาพ
รายบุคคล วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรางวัลกับคุณภาพการท างาน   เช่น E-profile, HR Big 
Data,  การน า Mobile Application  มาประยุกต์ใช้เพ่ือมาสร้าง Digital HR ให้บุคลากรใช้ใน
รูปแบบต่างๆ เป็นต้น 
  3.5 การจัดท าสถิติและรายงาน การค านวณสถิติ การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นความสะดวกสบายในการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริการสารสนเทศในปัจจุบัน ระบบการประมวลผลสามารถน าเสนอรายงานในรูปแบบ
แผนผัง แผนภูมิ แผนภาพ กราฟทุกรูปแบบ ในทุกงวดการท างานที่ต้องการ ทั้งรายปี รายไตรมาส 
รายเดือน รายสัปดาห์ รายวัน หรือตามความต้องการ นอกจากนี้ยังสามารถพยากรณ์แนวโน้มที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคตได้ด้วย 
  3.6 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก บริการรูปแบบใหม่ๆ ที่จะน ามาใช้ประโยชน์เพ่ือการสื่อสารและ
การประชาสัมพันธ์เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา องค์การบริการสารสนเทศควรพิจารณาน ามาใช้ให้เหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ เช่น Website,  Youtube, Twitter, Instagram, Line,  เป็นต้น 
 

 

 
  
ภาพที่ 8.1  ตัวอย่างเว็บไซต์ ส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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 4. แนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การบริการสารสนเทศ 
  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน้าที่หลักอย่างหนึ่งของผู้บริหารองค์การ แนว
ทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้ (ครรชิต  มาลัยวงศ์ , 2545: 217-
222) 
  4.1 วางแผนการจัดหา องค์การบริการสารสนเทศควรก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ 
ก าหนดความต้องการไว้ว่า ต้องการอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอะไร ใช้เมื่อใด ต้องพัฒนาระบบ
สารสนเทศอะไรบ้าง ต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีจ านวนเท่าใด แล้วแปลงไปสู่การปฏิบัติ เป็น
แผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ และด าเนินการตามแผนหลังจากได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารแล้ว 
  4.2 การจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขึ้นอยู่กับความต้องการและความจ าเป็นของแต่
ละองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในแผนงาน อุปกรณ์และเทคโนโลยีพ้ืนฐานที่จ าเป็น มีดังนี้ 
   4.2.1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ควรมีคณะท างานประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มี
ความรู้เรื่องมีการก าหนดคุณลักษณะด้านเทคนิคของอุปกรณ์รวมทั้งซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่ต้องการอย่าง
ละเอียด ควรจัดหาซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องมาใช้  
   4.2.2 ข้อมูลและสารสนเทศ เป็นส่วนประกอบส าคัญของการบริการสารสนเทศ 
องค์การต้องพิจารณารวบรวมจัดหาข้อมูลและสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้บริการแก่ผู้ใช้ โดย
พิจารณาวิธีการที่เหมาะสม ด้วยจัดซื้อ จัดท าขึ้นเอง ขอบริจาค แลกเปลี่ยนหรือร่วมมือกันใช้ใน
ลักษณะเครือข่าย เป็นต้น 

   4.2.3 ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ  การจัดหาฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศในองค์การบริการสารสนเทศมีหลายลักษณะ  ได้แก่  การจัดหาระบบที่มีผู้พัฒนาไว้แล้ว 
การดัดแปลงจากระบบที่มีผู้พัฒนาไว้แล้ว ระบบที่มีผู้เผยแพร่ให้ใช้ฟรี  การพัฒนาระบบขึ้นเอง หรือ
การร่วมกันพัฒนาในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ 
   4.2.4 ระบบสื่อสารโทรคมนาคม เป็นเครื่องมือส าคัญที่จะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ เข้าด้วยกัน เป็นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีเ่ชื่อมโยงระบบทั้งภายใน
และภายนอก โดยใช้ระบบปฏิบัติการส าหรับเครือข่ายที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมักจัดหามา
พร้อมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ โดยใช้บริการจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service 
Provider : ISP) โดยพิจารณาจากชื่อเสียง ความน่าเชื่อ และศักยภาพในการให้บริการเป็นส าคัญ  
   4.2.5 บุคลากรสารสนเทศ ผู้บริหารต้องก าหนดก าลังคน และจัดหาบุคลากรใน
ต าแหน่งต่างๆ ที่มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือมาปฏิบัติงาน 
เช่น เจ้าหน้าที่สารสนเทศ เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ วิศวกรโทรคมนาคม นักเขียนโปรแกรมระบบ 
ผู้บริหารฐานข้อมูล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักเอกสารสนเทศ เป็นต้น 

  4.3 การใช้และบ ารุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เมื่อจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้แล้ว ต้องดูแลให้การใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก าหนดวิธีปฏิบัติงานให้ละเอียด และชี้แจงแนว
ปฏิบัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ หมั่นดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์และระบบต่างๆ อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
เพ่ือให้พร้อมส าหรับการใช้งานและไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย และอาจมีการท าสัญญากับบริษัท
ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในการบ ารุงรักษาหรือแก้ไขปัญหา นอกจากการบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์
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ต่างๆ แล้วยังรวมถึงการป้องกันรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ทรัพยากรสารสนเทศขององค์การ
ด้วย เช่น ป้องกันการเจาะเข้าสู่ระบบเครือข่ายหรือฐานข้อมูล ป้องกันการโจรกรรมข้อมูล เป็นต้น 
  เนื่องจากอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศมีการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่
ตลอดเวลา บางกรณีจ าเป็นจะต้องจัดหาอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงกว่า หรือจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
ซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพกว่า ทั้งนี้เพ่ือให้การท างานและให้บริการมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
สอดคล้องกับปริมาณงานและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป การจัดหาเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ ใหม่ๆ 
จ าเป็นต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง จึงต้องมีการประมาณการและก าหนดความต้องการไว้ล่วงหน้า 
 
 5. การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางสังคมกับองค์การบริการสารสนเทศ 
  แม้ว่าองค์การบริการสารสนเทศจะเลือกใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ด าเนินงาน หากเลือกผู้ใช้บริการหรือผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์หรือโต้ตอบระหว่างกันได้ ก็
ย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการได้ การน าเทคโนโลยีที่สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ย่อม
สร้างความเข้าใจระหว่างบุคลากร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้ใช้บริการ เครื่องมือทางสังคมหรือสื่อสังคม
ออนไลน์ที่ทุกคนสามารถสื่อสารและมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์เนื้อหาสารสนเทศ และแบ่งปัน
ความรู้ข้อมูลข่าวสารในชุมชนออนไลน์ ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในองค์การบริการสารสนเทศมีดังนี้  
(สุธัญญา  ด้วงอินทร์, 2556: 83-85; Doung-in, 2012: Abtract) 
  5.1 บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Services) เพ่ือสร้างเครือข่าย
ออนไลน์ระหว่างบุคลากรและผู้ใช้บริการ มีการแบ่งปันความสนใจและกิจกรรมที่ท าร่วมกับผู้อ่ืน เช่น 
แบ่งปันบทความ ภาพ วีดิทัศน์  เรื่องราวประสบการณ์ เช่น Facebook, MySpace, Google Group  
เป็นต้น 
  5.2 บล็อก (Blog) การเผยแพร่เนื้อหาของตนเองในเว็บและแบ่งปัน แลกเปลี่ยน
ความรู้ ประสบการณ์กับผู้ใช้งานบล็อกอ่ืน ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกัน อีกทั้งสามารถใช้บล็อกเพ่ือรวบรวม
ความคิดเห็นและการอภิปรายร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อที่สร้างขึ้น เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ใน
ชุมชน 
  5.3 วิกิ (WiKi) เป็นเครื่องมือที่อนุญาตให้บันทึกเนื้อหาที่ตนเองมีความรู้ และเปิด
โอกาสให้ผู้ใช้งานอ่ืนสามารถตรวจสอบคัดกรองเนื้อหาได้ตลอดเวลา สามารถน ามาใช้ในการสร้าง
คลังข้อมูลความรู้ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้ใช้คนอ่ืนๆ ในการเพ่ิมเติม แก้ไข วิจารณ์เนื้อหา
สารสนเทศและเหตุการณ์ต่างๆ 
  5.4 พอดแคสต์ (Podcast) เป็นบริการเนื้อหาประเภทเสียงหรือวีดิทัศน์ ผู้ใช้สามารถ
บอกรับเป็นสมาชิก ดาวน์โหลดเนื้อหาที่ทันสมัยโดยอัตโนมัติ สามารถขอบริการไฟล์สื่อดิจิทัลแบบ
เรียลไทม์ (real time) จากผู้ให้บริการ สามารถใช้เป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนรู้และการศึกษาค้นคว้า  
ได้ดี 
  5.5 โซเชียลบุ๊คมาร์ก (Social Bookmarking) เป็นบริการบนเว็บที่แบ่งปันคั่นหน้า
บนอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้งานสามารถจัดเก็บคั่นหน้า (bookmark) จัดหมวดหมู่ ค้นหาและแบ่งปันกับผู้ใช้
คนอ่ืนได้ อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถติดป้ายก ากับ (tags) โดยใช้ค าหลักเพ่ือบรรยายเว็บเพจ ผู้ใช้สามารถ
เชื่อมโยงและจดกลุ่มคั่นหน้าในหัวข้อต่างๆ เพ่ือให้สามารถสืบค้นในเรื่องที่ต้องการได้ง่ายยิ่งขึ้น 
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  5.6 อาร์เอสเอส (Really Simple Syndication) เป็นวิธีกระจายข่าวสารและความรู้
ในชุมชน โดยจะแจ้งเตือนไปยังผู้รับบริการโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาต่างๆ บน
อินเทอร์เน็ต เช่น บล็อก วิกิ หรือเว็บไซต์อ่ืนๆ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับข่าวสารที่ทันสมัยที่ สุดแบบ
เรียลไทม ์
  5.7 การติดป้ายก ากับทางสังคม  (Social Tagging)  ผู้ ใช้สามารถติดป้ายก ากับ 
(Tagging) โดยใช้ค าหลัก (terms) เพ่ือแทนความรู้ เนื้อหาสารสนเทศต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในการ
จัดระบบและค้นคืนสารสนเทศ เช่น Youtube, CiteULike, Filckr  เป็นต้น 
  5.8 การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที (Instant Messaging) เป็นเทคโนโลยีการ
สื่อสารที่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารโดยข้อความไปยังผู้อ่ืนแบบเรียลไทม์ เช่น MSN Messenger, 
Line Yahoo Messenger, ICQ เป็นต้น 
  เครื่องมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท างานร่วมกันได้เหล่านี้   องค์การบริการ
สารสนเทศสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย สามารถร่วมกัน
สร้างองค์ความรู้ใหม่ผ่านเทคโนโลยีด้วยการมีปฏิสัมพันธ์หรือสื่อสารกันแบบสองทางได้เป็นอย่างดี 
 
 6. การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริการสารสนเทศ 
  เมื่อองค์การบริการสารสนเทศน าเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่เข้ามาใช้ในการด าเนินการ
ต่างๆ ในองค์การ ผลกระทบที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องสมุด โดยเฉพาะ
บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ให้บริการ จากผลการวิจัยความต้องการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า เรื่องท่ีบรรณารักษ์ต้องการ
พัฒนาความรู้มากท่ีสุดได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนกับ
คอมพิวเตอร์ การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุดอัตโนมัติและเทคโนโลยีห้องสมุด อุปกรณ์
ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบต่างๆ ส่วนรูปแบบของการพัฒนาบุคลากรที่
ต้องการมากที่สุดคือ  การฝึกอบรม (Mathew, Baby & Pillai, 2011: 147; วรรณยา  เฉลยปราชญ์ 
และ อรนุช  เศวตรัตนเสถียร, 2556: 46-49) ดังนั้นจึงเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้อง
ก าหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างชัดเจน และส่งเสริม 
สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพราะเทคโนโลยี
สารสนเทศได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาและเกิดการเปลี่ยนแปลงในอาชีพ เช่น 
จากบรรณารักษเ์ป็นนักสารสนเทศ จากห้องสมุดเป็นศูนย์สารสนเทศ เป็นต้น (ทรงพล  หนูบ้านเกาะ 
และ พิมพ์ร าไพ  เปรมสมิทซ์, 2555: 52; ชุติมา  สัจจานันท์, 2545: 174-175) บุคลากรจึงควรได้รับ
การพัฒนา โดยรูปแบบต่าง ๆ เช่น  การจัดฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน   การส่งเข้า
ร่วมประชุมสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ  การให้ทุนศึกษาต่อ  เป็นต้น  อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน
บุคลากรมีโอกาสการพัฒนาตนเองได้มากขึ้นโดยอาศัยบทเรียนออนไลน์ ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(CAI) สื่อสังคมออนไลน์  เช่น Youtube เป็นต้น  เมื่อบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งส าคัญคือทักษะอ่ืนๆ ที่มีความส าคัญและมีความจ าเป็นต้องมีควบคู่กันไปคือ 
ทักษะในการใช้ภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นภาษาสากลในระบบ
คอมพิวเตอร์ ทักษะในการประเมินค่าสารสนเทศ ทักษะการรู้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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และทักษะการเจรจา (จินดารัตน์  เบอรพันธุ์, 2554: 5-6) เนื่องจากบุคลากรต้องใช้ในการตัดสินใจ
คัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ดีและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดมาให้บริการ ต้อง
พูดคุยสื่อสารกับเพ่ือนร่วมงานและผู้ใช้บริการอยู่ตลอดเวลา 

 
 

นวัตกรรมส าหรับองค์การบริการสารสนเทศ 
 
 สิ่งที่ผู้บริหารองค์การบริการสารสนเทศต้องเผชิญในโลกยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง เพราะแต่
ละองค์การต่างมีการแข่งขันและแย่งชิงต าแหน่งของผู้บุกเบิกอยู่ตลอดเวลา องค์การบริการสารสนเทศ
เองจึงต้องมีการคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่างๆ มาใช้ การเป็นผู้สร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งใหม่ๆ จึงต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งหมายถึง
ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมจากความคิดและจินตนาการเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ ใน
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งต่อสินค้าและบริการหรือวิธีการท างาน (ฐาปนา  ฉิ่นไพศาล, 2559: 13-19) 
เพ่ือให้องค์การประสบผลส าเร็จและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ 
 
 1. ความหมายของนวัตกรรม 
  นวัตกรรม (Innovation) มีรากศัพท์มาจากค าว่า Innovare ซึ่งหมายถึง “การท าสิ่ง
ใหม่ขึ้นมา” สิ่งใหม่ๆ ย่อมมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อทุกคนทุกองค์การ ดังมีผู้ให้ความหมายของค าว่า 
นวัตกรรมไว้ดังนี้ (ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช, 2554: 153-154) 
  นวัตกรรม คือ การเรียนรู้ การผลิต และการใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่ เพ่ือให้
เกิดผลดีทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการก าเนิดผลิตภัณฑ์ การบริการ กระบวนการผลิตใหม่ การ
ปรับปรุงเทคโนโลยี การแพร่กระจายเทคโนโลยี และการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์และเกิดผลพวง
ทางเศรษฐกิจและสังคม  
  นวัตกรรมคือ ความคิดใหม่ เทคนิควิธีการใหม่ หรือสิ่งใหม่ที่สามารถน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้ท้ังในทางเศรษฐกิจและการสร้างคุณค่าต่อสังคม 
  นวัตกรรมเป็นกระบวนการที่เกิดจากการน าความรู้ ทักษะและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ผสมผสานกับความสามารถทางด้านการบริหารจัดการขององค์การ เพ่ือสร้างให้เกิดการได้เปรียบใน
การแข่งขันแก่องค์การบริการสารสนเทศ การพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งนวัตกรรมต้องมีการ
น าเสนอรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์และตอบสนองความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ 
ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ (สุกัญญา  มกุฏอรฤดี, 2558: 34) 
 
 2. ประเภทของนวัตกรรม 
  นวัตกรรมมีองค์ประกอบส าคัญคือ ความใหม่ การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ 
และมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม (อัจฉรา  จันทร์ฉาย, 2553: 54) สิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจาก
นวัตกรรมแบ่งออกเป็น 4 ประเภท (4Ps of Innovation) ดังนี้ (ชนนิกานต์  เสริตานนท์, 2559: 66-
67; “นวัตกรรม”, 2559: 2-3)  
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  2.1 นวัตกรรมด้านสินค้า (Product Innovation) ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงในสินค้า
หรือบริการ  
  2.2 นวัตกรรมด้านกระบวนการ  (Process  Innovation)  ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง
กระบวนการผลิต การท างาน หรือการส่งมอบ 
  2.3 นวัตกรรมด้านการวางต าแหน่งตราสินค้า  (Position  Innovation) ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบ การน าเสนอ หรือการวางต าแหน่งของสินค้าและบริการ 
  2.4 นวัตกรรมด้านกระบวนทัศน์ (Paradigm Innovation) ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง
กรอบแนวคิด มโนทัศน์ ค่านิยม ความเข้าใจรับรู้ และการปฏิบัติ 
 
 3. การพัฒนาองค์การบริการสารสนเทศเทศเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม 
  องค์การแห่งนวัตกรรม (Innovation Organization) คือองค์การที่มีการปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงทางด้านกระบวนการทางความคิดเพ่ือก่อให้เกิดสิ่งใหม่ที่แตกต่างและเป็นประโยชน์มาก
ขึ้น (McKeown, 2008 อ้างถึงใน ศศิประภา  ชัยประสิทธ์, 2010: 60-61) การสร้างองค์การบริการ
สารสนเทศให้เป็นองค์การแห่งนวัตกรรม ผู้บริหารองค์การควรด าเนินการดังนี้ 
  3.1 ผู้บริหารต้องก าหนดทิศทาง วัตถุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธ์ที่ชัดเจน  มุ่งมั่น
ทุ่มเท จัดโครงสร้างองค์การให้เอ้ือและกระตุ้นให้บุคลากรคิดนอกรอบ มีโครงสร้างที่มีความยืดหยุ่นใน
การท างาน คิดและสร้างงานที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมได้ 
  3.2 ผู้บริหารต้องมุ่งเน้นและผลักดันให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมภายในองค์การ ด้วย
การเล็งเห็นคุณค่าของนวัตกรรมเป็นส าคัญ ก าหนดต าแหน่งหน้าที่ ทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงาน
ให้ด าเนินงานภายใต้โครงการนวัตกรรม และให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรให้สามารถคิดค้นสิ่ง
ใหม่ๆ อยู่เสมอ 
  3.3 ให้ความส าคัญในการเรื่องบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือให้
เอ้ือต่อกระบวนการท างานที่สร้างสรรค์ ด้วยการออกแบบส านักงานและวางแผนผังโดยให้ทุกคนได้มี
ปฏิสัมพันธ์กันเพ่ือให้เกิดการสื่อสาร พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และต่อยอดแนวคิดใหม่ๆ ได้
ตลอดเวลา 
  3.4 ผู้บริหารต้องสร้างองค์การให้เป็น “องค์การแห่งการเรียนรู้” เพ่ือการสร้างและ
จุดประกายความคิดโดยเชื่อมโยงจากภายนอกมาสู่ภายใน ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน า
ความคิดเห็นมาปรับเปลี่ยน เพ่ือค้นหานวัตกรรมใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานในองค์การ 
  3.5 เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ให้แสดงศักยภาพในการแสดง
ความคิดเห็น การน าเสนอแนวทางหรือทางออกใหม่ๆ ซึ่งจะท าให้มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ และมีพลัง
ในการแสดงออกซ่ึงความคิดสร้างสรรค์เพ่ือองค์การ 
   การเกิดองค์การแห่งนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง 
จากผลการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมส าหรับองค์การในประเทศไทย พบว่า มี 
4 ปัจจัย (นรวัฒน์  ชุติวงศ์ และ ณัฐสิทธิ์  เกิดศรี, 2554: 51-52) ซึ่งสามารถน ามาปรับใช้กับการ
ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การบริการสารสนเทศมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือองค์การ 
ดังนี้ 
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   3.5.1 บุคลากรเป็นพลังขับเคลื่อนองค์การ (People Driven) บุคลากรใน
องค์การเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดต่อการเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม เพราะบุคลากรเป็นผู้คิดค้น สร้าง 
และใช้นวัตกรรม การให้ความส าคัญกับบุคลากรในองค์การ การยกย่องชมเชย การให้รางวัลตอบแทน 
จัดสวัสดิการที่ดี การสนับสนุนให้พัฒนาตนเองด้วยการฝึกอบรม ศึกษาต่อ เป็นต้น ย่อมเป็นการสร้าง
แรงจูงใจและกระตุ้นให้บุคลากรมีการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา 
   3.5.2 การสื่อสารภายในอย่างเปิดกว้าง (Open Communication) ผู้บริหาร
องค์การบริการสารสนเทศควรใช้รูปแบบการสื่อสารในองค์การอย่างไม่เป็นทางการ เปิดโอกาสให้
บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นและโต้ตอบได้อย่างมีเหตุผล บุคลากรต่างยอมรับข้อเสนอแนะหรือข้อติ
ชมอย่างเต็มใจ ผู้บริหารใช้วิธีการสอนมากกว่าการสั่ง ซึ่งจะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชากล้าแสดงความ
คิดเห็นและพัฒนาตัวเอง ส่งผลให้การท างานในองค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   3.5.3 การสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร (Management Support on Physical 
Aspects) ฝ่ายบริหารมีหน้าที่ให้การสนับสนุนให้บุคลากรได้รับความสะดวกในการปฏิบัติงาน ทั้งด้าน
อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย งบประมาณท่ีเพียงพอ ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน ความพร้อม
จะท าให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน และเกิดพลังสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพ่ือองค์การ 
   3.5.4 สารสนเทศเพ่ือใช้ในกระบวนการพัฒนานวัตกรรม (Accessibility Use 
of Information Supporting Innovation Process) ข้อมูลที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ ใหม่และ
ทันสมัย  เป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้บุคลากรในองค์การบริการสารสนเทศ ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์อยู่เสมอ การเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เช่น อินเทอร์เน็ต ฐานข้อมูล สื่อ
สังคมออนไลน์รูปแบบต่างๆ เป็นต้น เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากร ในการที่น าไปใช้ในการ
พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานแบบเดิมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
  อย่างไรก็ตามองค์การบริการสารสนเทศหลายแห่งอาจประสบปัญหาในระยะเริ่มต้นจะ
พัฒนาองค์การให้กลายเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม เนื่องจากบุคลากรอาจไม่มีความพร้อมในการที่จะ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพราะคิดค้นนวัตกรรมต้องใช้เวลาและมีความทุ่มเทจริงจัง  ในระยะเริ่มต้น 
องค์การบริการสารสนเทศอาจเริ่มด้วยการน าเอานวัตกรรมใหม่ ที่มีผู้คิดค้นรูปแบบหรือวิธีการไว้แล้ว
มาทดลองใช้หรือน ามาประยุกต์ใช้กับองค์การ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ (Bieraugel, 2015: 3510) 
 
 4. กลยุทธ์การเลือกใช้นวัตกรรมเชิงเทคโนโลยี 
  กลยุทธ์นวัตกรรม (Innovation Strategy) คือ ต าแหน่งการแข่งขันขององค์การด้วย
การก าหนดคุณลักษณะสินค้าและบริการใหม่ซึ่งแตกต่างจากเดิม  โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเป็น
องค์ประกอบส าคัญในทุกกิจกรรม (Burgelman, Christensen & Wheelwright, 2009 อ้างถึงใน 
ไพโรจน์  ปิยะวงศ์วัฒนา, 2557: 218) 
  เนื่องจากในปัจจุบันในทุกองค์การได้มีการน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทุก
กิจกรรมภายในองค์การ ท าให้เกิดการสื่อสารแบบสองทาง ทั้งในส่วนของการสื่อสารภายในองค์การ
และการสื่อสารภายนอกกับผู้ใช้บริการ จึงน าไปสู่ การน านวัตกรรมกระบวนการและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมมาใช้กับองค์การ ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนลดลงและคุณภาพการด าเนินงานเพ่ิมขึ้น 
และน าไปสู่การสร้างสรรค์ความได้เปรียบในการแข่งขันในรูปแบบใหม่ให้กับองค์การ เช่น การพัฒนา
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ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จากห้องสมุดอัตโนมัติกลายเป็นห้องสมุดดิจิทัล จึงต้องมีการน าเอานวัตกรรม
เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการด าเนินงานทุกขั้นตอนเพ่ือก้าวไปเป็นห้องสมุดดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ 
เป็นต้น  
  การที่องค์การบริการสารสนเทศน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เป็นกลยุทธ์ในทุกกระบวน 
การท างานตั้งแต่การผลิต การเงิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 
การบริการ เป็นต้น เทคโนโลยีจะช่วยเติมเต็มคุณภาพที่แตกต่างและลดต้นทุนลง เพ่ือน าไปสู่การ
สร้างสรรค์ความได้เปรียบในการแข่งขัน กลยุทธ์ใหม่นี้จึงกลายเป็นนวัตกรรมขององค์การ ที่จะท าให้
ต าแหน่งในการแข่งขันขององค์การเปลี่ยนไปจากเดิม เทคโนโลยียังส่งผลและเป็นเชื่อมโยงต่อการ
สร้างนวัตกรรม องค์การบริหารสารสนเทศหลายแห่งจึงหันมาการลงทุนในด้านเทคโนโลยีอย่างเต็มที่ 
  อย่างไรก็ตามเนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงและผันแปรไปอย่างรวดเร็วมาก 
เทคโนโลยีที่องค์การบริการสารสนเทศหลายแห่งได้ลงทุนไปอย่างมากมาย กลับกลายเป็นเครื่องมือที่
ตกรุ่น และด้อยประสิทธิภาพไปในทันทีที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ออกมา  เช่น คอมพิวเตอร์แบบพกพามี
การออกแบบและเปลี่ยนรุ่นอย่างรวดเร็ว หากห้องสมุดซื้อมาเพ่ือให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ก็ต้องเข้าใจ
แนวคิดเกี่ยวกับการตลาด ควรเลือกน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมและต้องประเมิน
คุณค่าและความคุ้มค่าอย่างละเอียด 

  การเลือกใช้นวัตกรรมเชิงเทคโนโลยีขององค์การบริการสารสนเทศ จ าแนกเป็น 2 
ลักษณะ  (Burgelman, Christensen & Wheelwright, 2009: 3)  ได้แก่ 
  4.1 นวัตกรรมที่สร้างความเปลี่ยนแปลงจากเดิมโดยสิ้นเชิง (Radical  Innovation) 
คือการประดิษฐ์สิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลก เช่น การเกิดขึ้นของระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งจัดเป็น
นวัตกรรมหนึ่งในโลกยุคข้อมูลข่าวสาร ระบบอินเทอร์เน็ตท าให้โลกของข้อมูลข่าวสารที่เคยอยู่ใน
วงจ ากัดทั้งในสถานที่และเวลาเปลี่ยนไป เปิดโอกาสให้คนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างไร้ขีดจ ากัด ทั้ง
ระยะทางและเวลา ท าให้เกิดการการเปลี่ยนแปลงในเรื่องค่านิยม ความเชื่อ และคุณค่าของการตลาด
อย่างสิ้นเชิง  
  4.2 นวัตกรรมแบบค่อยเป็นค่อยไป (Incremental Innovation) คือการค้นพบสิ่ง
ใหม่ หรือคิดค้นสิ่งใหม่ โดยการประยุกต์จากสิ่งเดิมที่มีอยู่แล้วและพัฒนาอย่างต่อเนื่องแบบค่อยเป็น
ค่อยไป เป็นการสะสมการเรียนรู้ หรือการบ่มเพาะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อย  
  เทคโนโลยีส่งผลและเชื่อมโยงต่อสร้างนวัตกรรม การแข่งขันโดยน ากลยุทธ์นวัตกรรม
มาใช้ในการขับเคลื่อนองค์การ สามารถสร้างโอกาสในการน าเสนอสินค้าหรือบริการรูปแบบใหม่ให้กับ
ผู้ใช้บริการได้ตลอดเวลา ดังนั้น ผู้บริหารองค์การต้องให้ความส าคัญกับเทคโนโลยี เพ่ือน ามาใช้เป็น
เครื่องมือสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การให้มากที่สุด   
 

 5. การจัดการนวัตกรรมองค์การบริการสารสนเทศโดยใช้วิธีเริ่มต้นแบบลีน 
  ลีน (Lean ) หมายถึง แนวคิดในการบริหารจัดการการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดย
ปราศจากความสูญเปล่า (Waste) โดยองค์การจะด าเนินการโดยปราศจากความสูญเสียในทุก
กระบวนการในการท างาน โดยมุ่งเน้นที่การไหลของงานเป็นหลัก (Flow) มีความสามารถในการ
ปรับตัวในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ทันท่วงที มีประสิทธิภาพสูงเหนือคู่แข่ง 
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(Bieraugel, 2015: 351-361)  การเปลี่ยนจากความสูญเปล่าไปสู่คุณค่าในมุมมองของผู้ใช้บริการ 
ผลงานมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแบบไม่รู้จบ   
  5.1 ขั้นตอนการสร้างระบบลีน 
   5.1.1 เริ่มต้นจากบุคลากรทุกคนในองค์การ โดยเฉพาะฝ่ายปฏิบัติการและ
หัวหน้างานแผนก ฝ่ายต่างๆ สร้างเข้าใจ ท าให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีทัศนคติที่ถูกต้อง 
   5.1.2 วิเคราะห์สภาพปัจจุบันขององค์การในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ
ว่ามีจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรคใดบ้าง 
   5.1.3 วางแผนอย่างเป็นระบบเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา หรือแก้ไข
ปัญหาต่างๆ เหล่านั้น 
   5.1.4 ก าหนดหมายเป้าหมายในการปรับปรุง พัฒนา 
   5.1.5 ใช้เครื่องมือต่างๆ เข้ามาช่วยปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  5.2 การผลิตสินค้าและบริการแบบลีน 
   จากผลการด าเนินงานที่เป็นขั้นตอน ที่มีจุดมุ่งหมายที่จะแก้ปัญหาและอุปสรรค
อย่างจริงจัง เป้าหมายที่จะมุ่งผลิตให้ทันเวลาและพอดี ต้องมกีารก าหนดเงื่อนไขในการด าเนินการดังนี้ 
(Portal.nurse.cmu.ac.th, 2559) 
   5.2.1 ใช้เวลาเพียงครึ่งเดียวในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ 
   5.2.2 ใช้ชั่วโมงการท างานเพียงครึ่งเดียวในการออกแบบ 
   5.2.3 ใช้แรงงานเพียงครึ่งเดียวในการผลิต 
   5.2.4 ต้องลงทุนเพียงครึ่งเดียวในเรื่อง วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก 
และพ้ืนที่ 
  การสร้างนวัตกรรมให้เป็นนวัตกรรมองค์การเป็นความท้าทายขององค์การที่รัก
ความก้าวหน้า เมื่อมีความพยายามอย่างต่อเนื่องและรู้จักน าวิธีการที่หลากหลายมาใช้ร่วมกัน และ
สร้างวัฒนธรรมย่อยเชิงบวกในหมู่บุคลากรภายในองค์การให้เกิดแรงจูงใจ (Leong, Julia, 2012) การ
พยายามใช้ทุกสิ่งให้น้อยลง แต่ให้ได้ผลงานที่มากกว่า และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
ให้มากที่สุด มุ่งเปลี่ยนจากความสูญเปล่าไปสู่คุณค่า เป็นการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างแนวคิด 
กิจกรรม และวิธีการ ที่จะช่วยผลักดันให้วัฒนธรรมขององค์การเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม ผ่านการ
พัฒนาจิตส านึกที่ดี และแนวคิดที่ถูกต้องในการท างานให้แก่บุคลากร  ผลดีย่อมตกอยู่กับองค์การ
บริการสารสนเทศที่จะประหยัดทั้งทรัพยากร ได้คุณภาพงานที่สูงขึ้น และได้รับการตอบรับที่ดีจาก
ผู้ใช้บริการ 
 
 6. การสร้างตราสินค้าองค์การ 
  ตราสินค้าองค์การ หรือแบรนด์องค์การ (Corporate Brand) คือ ความเป็นองค์การ ที่
ผู้ใช้บริการและผู้เกี่ยวข้องสามารถรับรู้ได้ ถึงพันธกิจและการด าเนินงานทั้งภายในและภายนอก
องค์การ หากองค์การบริการสารสนเทศแต่ละแห่ง มีแบรนด์องค์การที่ชัดเจน ภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์การบริการสารสนเทศแห่งนั้นๆ 
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  6.1 ความหมายของตราสินค้า 
   ตราสินค้าหรือแบรนด์ (Brand) คือ ผลรวมของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ
สินค้าและบริการ ทั้งจับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ รวมถึงสิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือ
บริการ (Achenbuam, 1993 อ้างถึงใน  กุณฑลี  รื่นรมย์, 2558: 18) 
  6.2 ความส าคัญและตราสินค้า 
   การสร้างตราสินค้าหรือแบรนด์เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาดยุคใหม่ และอาจ
ถือเป็นนวัตกรรมที่องค์การบริการสารสนเทศสามารถน ามาใช้ในการด าเนินงาน โดยปรับจากการ
พัฒนาแบรนด์ (Product Brand) ขององค์การทางธุรกิจที่เน้นชื่อ ถ้อยค า เครื่องหมาย สัญลักษณ์
หรือการออกแบบมาใช้ในการพัฒนาแบรนด์องค์การ (Corporate Brand) ที่เน้นการสร้างความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การให้แก่ผู้ ใช้บริการและผู้ เกี่ยวข้อง  คุณค่าของตราสินค้า คือการที่
ผู้ใช้บริการรับรู้ถึงคุณภาพทุกประการของสินค้าและบริการขององค์การ แล้วเกิดความประทับใจใน
สินค้าและบริการนั้น (วิบูลย์  จุง, 2551:72-73) การสร้างความประทับใจ แตกต่างจากการสร้างความ
พึงพอใจ เพราะจะท าให้ผู้ใช้บริการรับรู้ถึงมูลค่าเพ่ิมที่องค์การส่งมอบให้  ซึ่งจะมีผลท าให้ 
   6.2.1 ผู้ใช้บริการหันมาใช้บริการซ้ าอีก 
   6.2.2 สินค้าและบริการมีต าแหน่งทางการตลาดหรือจุดขายที่มั่นคง 
   6.2.3 สินค้าและบริการอยู่ในระดับสูง  
   6.2.4 ท าให้สามารถขยายฐานในการผลิตสินค้าและบริการได้มากยิ่งขึ้น 

  6.3 องค์ประกอบของตราสินค้าองค์การ 
   แบรนด์องค์การเป็นตัวก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร บุคลากร และ
ผู้ใช้บริการ การพัฒนาและดูแลรักษาแบรนด์องค์การอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นกุญแจส าคัญที่ท าให้
องค์การนั้นเกิดความมั่นคง (Stability) และความยั่งยืน (Sustainability) ในระยะยาว ซึ่งเป็น
เป้าหมายส าคัญท่ีทุกองค์การต้องการ (กุณฑลี  รื่นรมย์, 2558: ค าน า)  
   แบรนด์องค์การ ประกอบด้วยส่วนส าคัญต่างๆ ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของ
ห้องสมุด ผู้น าและวิสัยทัศน์ของผู้น า คณะกรรมการบริหาร พันธกิจ นโยบาย เป้าหมยและ
วัตถุประสงค์ ความเชี่ยวชาญหรือทักษะความช านาญของบุคลากร  สินค้าหรือบริการ  ราคา สถาน
ที่ตั้ง การส่งเสริมการตลาด ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย ความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการและสังคม
นวัตกรรม 
   การมีแบรนด์องค์การที่แข็งแกร่งเป็นที่รู้จักของผู้ใช้บริการและสาธารณชน ย่อม
ท าให้เกิดความได้เปรียบในการเข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีความส าคัญต่อการสร้างคุณค่า
ให้กับองค์การอีกด้วย ส่งผลให้บุคลากรในองค์การมีความภาคภูมิใจที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 
และร่วมแรงร่วมใจกันท างานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถ ตัวอย่างที่ชัดเจนของ
แบรนด์องค์การที่สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการเป็นองค์การบริการสารสนเทศที่อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคมได้แก่ ECO Library  แห่งหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ซึ่งเป็นห้องสมุดที่เน้นการออกแบบและใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เหลือใช้น ากลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบที่
แตกต่างไปจากเดิม เป็นต้น แสดงให้เห็นการการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและการปฏิบัติน าไปสู่การรับรู้
ใหม่ เปลี่ยนแปลงรูปแบบ การน าเสนอ หรือการวางต าแหน่งของสินค้าและบริการของห้องสมุดจาก
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เดิมไปสู่ห้องสมุดรักษ์โลก ซึ่งหมายถึง การน านวัตกรรมด้านกระบวนทัศน์ และนวัตกรรมด้านการวาง
ต าแหน่งตราสินค้า มาประยุกต์ใช้ในองค์การบริการสารสนเทศนั่นเอง 
  6.4 หลักพ้ืนฐานในการจัดการตราสินค้าองค์การ 
   เพ่ือให้ทราบถึงต าแหน่งหรือจุดยืนขององค์การ นักการตลาดจึงพยายามสร้างสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งของสินค้าและบริการ เช่น คุณลักษณะหรือคุณประโยชน์เชื่อมโยงให้ผู้ใช้บริการรู้ว่าเป็น
ผลิตภัณฑ์ประเภทใด การสร้างเชื่อมโยงนี้จะท าให้ผู้ใช้เกิดภาพลักษณ์ ท าให้ผู้ใช้บริการเข้าใจใน
ผลิตภัณฑ์ดียิ่งขึ้น ท าให้องค์การมีความโดดเด่น ส่งผลให้ผู้ใช้เกิดทัศนคติหรือความรู้สึกที่ดี เข้ามาใช้
บริการ และเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายตลาดไปสู่ผู้ใช้บริการกลุ่มใหม่ๆ  หลักการจัดการตราสินค้า
องค์การมีวิธีการดังนี้ (วิบูลย์  จุง, 2551: 74-75; กุณฑลี  รื่นรมย์, 2558:58-60) 
   6.4.1 คุณลักษณะของสินค้าและบริการ ที่มีความพิเศษหรือมีจุดเด่นกว่าที่อ่ืน 

   6.4.2 ผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ เช่น ความรวดเร็ว ความสะดวกสบาย ที่
ผู้ใช้บริการจะได้รับ 

   6.4.3 ราคาของผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับคู่แข่ง ได้แก่ การประหยัดค่าใช้จ่าย 
คุ้มค่ากับเงินที่เสียไป 

   6.4.4 การน าไปใช้หรือการใช้ ได้แก่ วิธีการใช้เข้าใจง่าย เข้าถึงง่าย สะดวก
รวดเร็ว 

   6.4.5 ลูกค้าหรือผู้ใช้ ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้มาใช้บริการนั้น เช่น เด็ก
และเยาวชน ผู้สูงอายุ  คนพิการทางสายตา ทางการได้ยิน เป็นต้น  
   6.4.6 บุคลิกภาพ ได้แก่ การน าเอาลักษณะเฉพาะของผู้ใช้มาเป็นปัจจัยก าหนด
ต าแหน่งผลิตภัณฑ์ เช่น คนรุ่นใหม่  กลุ่มคนรักสุขภาพ กลุ่มผู้รักหนังสือเก่า เป็นต้น 

   6.4.7 คู่แข่งขัน ได้แก่ การน าคุณสมบัติของคู่แข่งมาเป็นข้อเปรียบเทียบกับ
สินค้าและบริการขององค์การ เพ่ือสร้างหรือหาจุดเน้นที่ดีกว่า 
   6.4.8 สภาพทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ การน าเอาแหล่งผลิตสินค้าและบริการมา
ก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ใช้บริการ เช่น จังหวัดอุดรธานีเป็นแหล่งมรดก
โลกที่มีอายุเก่าแก่หลายพันปี การน ารูปเครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสี  มาใช้ประโยชน์ย่อมสร้างคุณค่า
ความน่าเชื่อให้มากกว่าที่อ่ืน ในฐานะที่เป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ 
  การสร้างตราสินค้าหรือแบรนด์สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับองค์การบริการสารสนเทศ
ได้มากยิ่งขึ้น จะเห็นได้จากการที่ห้องสมุดในหน่วยงานราชการต่างๆ มีการสร้างตราสัญลักษณ์ของ
ห้องสมุดแทนการใช้ตราของหน่วยงานราชการเหมือนใน เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างแบรนด์ของ
ตัวเองเพ่ือสร้างการจดจ า แต่สิ่งส าคัญคือ คุณค่าของสินค้าและบริการ คือตราสินค้าที่จะสร้างความ
พึงพอใจและความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการได้มากที่สุด การน าเอานวัตกรรมตราสินค้ามาใช้กับ
องค์การบริการสารสนเทศ จึงต้องท าควบคู่กับความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน เพ่ือสร้างคุณภาพและคุณค่าให้กับองค์การ 
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      ภาพที่  8.2  ตัวอย่างตราสินค้าหรือแบรนด์ขององค์การบริการสารสนเทศ 

 
           7. องค์การแห่งการเรียนรู้ 
  7.1 ความหมายขององค์การแห่งการเรียนรู้ 
   องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) คือ องค์การที่มีกระบวนการ
ในการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ได้แก่ การรวบรวม (Collection) การ
จัดระบบ (Organization) การจัดเก็บ (Storage) การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) การสร้าง
ความรู้ (Knowledge Creation) การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดกา (อรรจน์  บัณฑิตย์ และ ดิชิตชัย  เมตตา
ริกานนท์, 2551: 1) 
   องค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นองค์การที่มีลักษณะการจัดกิจกรรมอย่างกว้างขวาง
ในการสร้างและการใช้ความรู้ เพ่ือให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมทั้งการได้รับและ
แลกเปลี่ยนสารสนเทศเกี่ยวกับความต้องการของผู้ใช้บริการ การเปลี่ยนแปลงด้านการตลาด หรือผล
การด าเนินงานของหน่วยงานอ่ืนที่มีเป้าหมายแบบเดียวกัน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ 
เพ่ือสร้างสินค้าและบริการใหม่ท่ีมีความสามารถเหนือคู่แข่งขัน (พยัต  วุฒิรงค์,  2559: 7)  
  7.2 ประเภทของความรู้และแหล่งความรู้ในองค์กร 
   ความรู้สามารถแบ่งตามความสามารถในการถ่ายทอดออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
(Toyama, 2015; วิจารณ์  พานิช, 2548: 19) 
   7.2.1 ความรู้โดยนัย/ความรู้เฉพาะตัว (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่อยู่ใน
สมองคน ได้มาจากประสบการณ์ สัญชาติญาณ หรือพรสวรรค์ ส่วนหนึ่งยากต่อบรรยายเป็นถ้อยค า 
หรือสูตรส าเร็จ ขึ้นอยู่กับความเชื่อและทักษะเชิงวิชาการของบุคคลที่จะกลั่นกรอง ความรู้ชนิดนี้
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สามารถพัฒนาและแบ่งปันกันได้ และเป็นความรู้ที่จะท าให้ เกิดการได้เปรียบในการแข่งขัน บาง
แหล่งข้อมูลเรียกความรู้ชนิดนี้ว่า ภูมิปัญญา 
   7.2.2 ความรู้ที่ปรากฏชัดเจน (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่เป็นเหตุ
เป็นผล สามารถบรรยาย หรือถอดความออกมาได้ในรูปของทฤษฎี การแก้ไขปัญหา คู่มือ และ
ฐานข้อมูล เป็นลักษณะของความรู้ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงหรือหาซื้อได้ 
   7.2.3 ความรู้ที่ แฝงอยู่ ในองค์การ  (Implicit knowledge) เป็นความรู้ อีก
ลักษณะหนึ่งซึ่งนักวิชาการบางท่านได้เพ่ิมเติมขึ้นมา จัดเป็นความรู้ภายในองค์การต่างๆ ที่อาจจะไม่
เห็นชัดเจน เช่น อยู่ในวิธีการท างาน กระบวนการปฏิบัติงาน  กฎระเบียบข้อบังคับขององค์การ คู่มือ
ท างาน วัฒนธรรมองค์การ  ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 
  7.3 ความส าคัญขององค์การแห่งการเรียนรู้ 
   สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ก าหนดไว้ว่า ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ 
เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถ
ประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน 
(ราชกิจจานุเบกษา, 2546: 1) องค์การบริการสารสนเทศในยุคใหม่ทั้งหน่วยงานของรัฐบาลและ
เอกชน ต่างมีนโยบายในการบริการจัดการองค์ความรู้  โดยมีการก าหนดหน่วยงานในสังกัดให้
รับผิดชอบการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ในองค์การ โดยให้ความส าคัญกับการสื่อสาร
และกระจายความรู้ที่มีอยู่ ซึ่งรวมถึงการสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่
บุคลากรแต่ละคนมีหรือค้นพบ โดยปกติในการปฏิบัติงานต่างๆ ภายในองค์การบริการสารสนเทศจะ
เกิดกระบวนการเรียนรู้และทักษะการใช้ที่มีอยู่เป็นประจ า การมุ่งเน้นการเรียนรู้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
ความคิด การกระท าในกิจกรรมต่างๆ ขององค์การ โดยแนวคิดที่ว่าบุคลากรทุกคนย่อมสามารถ
พัฒนาความรู้ เรียนรู้จากประสบการณ์ระหว่างกัน และน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงความรู้ในองค์การ 
ส่งผลให้เกิดความเข้าใจของปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบการท างานกับสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น 
  7.4 ลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้ 
   องค์การที่มีการส่งเสริมให้บุคลากรมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
เริ่มจากบุคลากรต้องมีความรู้ ความสามารถ มีการพัฒนาทักษะอย่างแท้จริง โดยมีความมุ่งมั่นในการ
พัฒนาตัวเองเองผ่านกระบวนการเรียนรู้ โดยการน าการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
มาใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือสกัดความรู้ที่มีอยู่ในองค์การ  และใช้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge 
Sharing)  ในการถ่ายทอดความรู้ระหว่างกัน เป็นการยกระดับความรู้ความสามารถของตนเองและ
องค์การให้สูงขึ้น (จันทร์จิรา  เหลาราช และ สมาน ลอยฟ้า, 2558: 2-3) ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การท างาน ปรับปรุงคุณภาพการบริการและการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ 
   ลักษณะส าคัญขององค์การแห่งการเรียนรู้มี ดังนี้ (http://hm.npru.ac.th/pdf 
/news/Learning%20Organization(LO).pdf: 2559: 1-3) 

http://hm.npru.ac.th/pdf
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   7.4.1 มีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ เช่น 
ใช้วงจรของเดมมิ่ง (PDCA) ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเรียนรู้และน ามาปรับปรุง
พัฒนา 

   7.4.2 มีการทดลองปฏิบัติในสิ่งใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ต่อองค์การ 
   7.4.3 มีการเรียนรู้จากบทเรียนในอดีต มีการบันทึกข้อมูลเพ่ือใช้เป็นกรณีศึกษา 
ให้บุคลากรได้เรียนรู้ความส าเร็จและความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตมาใช้พัฒนางานในอนาคต  โดย
อาศัยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
   7.4.4 มีการเรียนรู้จากผู้อ่ืน ด้วยวิธีการต่างๆ  เช่นการสัมภาษณ์ การสังเกต 
  7.5 ประโยชน์ขององค์การแห่งการเรียนรู้ 
   ในฐานะที่องค์การบริการสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนรู้ 
จ าเป็นต้องท าหน้าที่เป็นผู้น าในการจัดการความรู้ โดยบุคลากรในองค์การต้องเพ่ิมบทบาทจาก        
ผู้ท างานบริการสารสนเทศ ไปเป็นผู้สร้างสารสารเทศ เป็นผู้จัดการสารสนเทศ และเป็นผู้อ านวย 
ความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของบุคลากรในทั้งและนอกองค์การ รวมทั้ง
ผู้ใช้บริการ การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้จะมีประโยชน์ดังนี้  (www.hindard.go.th/fileupload 
/2426Lo.docx,  2559: 34-37) 
   7.5.1 สมาชิกในองค์การมีความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการเรียนรู้ 
ขณะเดียวกันภายในองค์การจะเกิดวัฒนธรรมองค์การ เกี่ยวกับการเรียนรู้ และเกิดเป็นวัฒนธรรมร่วม
ขององค์กรหรือ "องค์กรนวัตกรรม" ที่แข็งแกร่งได ้
   7.5.2 เป็นการเพ่ิมอ านาจแก่สมาชิก  (empowerment) เป็นการกระจาย
อ านาจความรับผิดชอบและการตัดสินใจแก้ปัญหาไปสู่บุคลากรระดับล่างอย่างทั่วถึง ท าให้ได้ฝึกฝน
การเรียนรู้และค้นคว้าหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีอิสระในการตัดสินใจ  
   7.5.3 เกิดการตรวจสอบสภาพแวดล้อม เนื่องจากองค์การแห่งการเรียนรู้
ลักษณะที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา  ท าให้เห็นภาพสะท้อนความเป็นองค์กรที่จะน าไปสู่การสรรค์สร้าง
นวัตกรรมได้อย่างชัดเจน 
   7.5.4 มีการสร้างสรรค์องค์ความรู้   (knowledge  creation)  และสร้าง
ความสามารถในการถ่ายโอนความรู้ให้กับบุคลากรอ่ืนในองค์กรเพ่ือให้เกิดการผลอย่างต่อเนื่อง โดย
ผ่านช่องทางการสื่อสารและเทคโนโลยีต่างๆ 
   7.5.5 องค์กรมีการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ ที่เน้นการปรับปรุงประสิทธิ 
ภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นผลดีในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
   7.5.6 องค์กรมีบรรยากาศภายในที่มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากร เป็น
องค์การที่เอาใจใส่ต่อความเป็นมนุษย์ มีความเสมอภาคเท่าเทียม เคารพในศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน     
ท าให้เกิดความสามัคคีและร่วมมือกันท างาน 
   7.5.7 เกิดการท างานร่วมกันเป็นทีมและเครือข่าย ช่วยส่งเสริมให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ สมาชิกในองค์การร่วมมือกัน แบ่งปันความรู้ ท างานและแก้ปัญหา  ซึ่งจะช่วยสร้าง
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเพ่ือน ามาใช้ในการสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ 

http://www.hindard.go.th/fileupload%20/2426Lo.docx
http://www.hindard.go.th/fileupload%20/2426Lo.docx
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   7.5.8 บุคลากรมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การเรียนรู้ท าให้ทุกคนมีความเข้าใจทิศทาง
และเป้าหมายขององค์การ ท าให้มีจุดหมายปลายทางร่วมกัน 
 ดังนั้นองค์การบริการสารสนเทศจึงต้องให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้ ในองค์การ
โดยเฉพาะความรู้ที่อยู่ในตัวคน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรความรู้ที่ส าคัญมากขององค์การ  โดยใช้
กระบวนการในการจัดการความรู้แทรกในทุกขั้นตอนของกระบวนการท างาน ให้กลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของการท างานในชีวิตประจ าวัน โดยอาศัยเครื่องมือต่างๆ ได้แก การใช้เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การยึด
แนวปฏิบัติที่ดี ชุมชนนักปฏิบัติ ระบบพ่ีเลี้ยง หรือการสับเปลี่ยนงาน เป็นต้น  เพ่ือให้สามารถน า
ความรู้ที่มีอยู่ในองค์การมาใช้ตอบสนองยุทธศาสตร์และเป้าหมายขององค์การ 
 

 
                
       
             ภาพที่  8.3  ตัวอย่างเอกสารเผยแพร่การจัดการความรู้ขององค์การบริการสารสนเทศ 

 
สรุป 
 
 การด าเนินงานขององค์การบริการสารสนเทศในปัจจุบันจัดว่ามีการแข่งขันการมากขึ้น 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงช่องทางในการเข้าใช้บริการที่เปิดกว้างถึงกันแบบไร้พรมแดน กลายเป็น
สังคมที่ไร้ขอบเขต ทั้งด้านสถานที่และเวลา นวัตกรรม และ การเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม องค์การ
แห่งการเรียนรู้ ด้วยการน าทักษะ ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ ถือเป็นเครื่องมือส าคัญ
ของการบริหารจัดการกับการเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้  โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการ
สร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Added) ให้กับสินค้าและบริการ รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน ทั้งยังจะช่วยให้องค์การสามารถลดต้นทุนในการผลิต เพ่ือยกระดับศักยภาพ และสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน เป็นที่ยอมรับและสร้างชื่อเสียงให้กับองค์การ ปัจจุบันมีนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม่ที่น่าสนใจเกิดขึ้นตลอดเวลา หากองค์การบริการสารสนเทศน ามาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ของแต่ละแห่ง ย่อมส่งเสริมให้การด าเนินงานขององค์การมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ค าถามท้ายบท 
 
 
1. เทคโนโลยีมีบทบาทและความส าคัญอย่างไรต่อองค์การบริการสารสนเทศจงอธิบาย 
2. จงระบุเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการองค์การบริการสารสนเทศพร้อมยกตัวอย่าง 
 แต่ละประเภท 
3. ท่านคิดว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) มีประโยชน์ต่อองค์การบริการสารสนเทศ 
 หรือไม่ อย่างไร จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง 
4. จงอธิบายขั้นตอนในการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์การบริการสารสนเทศ 
 มาพอสังเขป 
5. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ การน าเครื่องยืมคืนอัตโนมัติมาใช้ในการบริการยืม-คืน 
 ทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมบอกข้อดี ข้อเสีย 
6. จงบอกวิธีการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีของห้องสมุดมาอย่างน้อย 5 ข้อ 
7. นวัตกรรมคืออะไร มีประโยชน์อย่างไรกับองค์การบริการสารสนเทศ 
8. ผู้บริหารต้องด าเนินการอย่างไรเพื่อให้องค์การบริการสารสนเทศได้ชื่อว่าเป็น องค์การ 
 แห่งนวัตกรรม 
9. ระบบลีน คือตัวอย่างนวัตกรรมด้านกระบวนการ ที่มีเงื่อนไขในการด าเนินการอย่างไร 
10. องค์การแห่งการเรียนรู้ หมายความว่าอย่างไร จงอธิบาย 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี  9 
 

มาตรฐาน การประกันคุณภาพ และกฎหมายเกี่ยวกับ 
องค์การบริการสารสนเทศ 

 
 

เวลาเรียน  8 คาบ 
 
 

เนื้อหา 
 
 1. ความหมายของมาตรฐาน 

 2. ประเภทของมาตรฐานองค์การบริการสารสนเทศ 

 3. มาตรฐานระดับชาติ มาตรฐานระดับนานาชาติ และมาตรฐานเพื่อการเทียบเคียง 
 4. ความหมายของการประกันคุณภาพ 

 5. วัตถุประสงค์ในการประกันคุณภาพ 

 6. องค์ประกอบของการประกันคุณภาพ 

 7. หลักการและรูปแบบการประกันคุณภาพ 

 8. การประเมินระบบประกันคุณภาพ 
 9. กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการองค์การบริการสารสนเทศ 
 10. กฎหมายในการบริหารงานบุคคล กฎหมายการจัดหาพัสดุ กฎหมายในการจัดระบบ
เอกสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
 11. บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บุคลากรองค์การบริการสารสนเทศควรทราบ 
 12. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการละเมิด ประมวลกฎหมายอาญา และ
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 
 13. ข้อยกเว้นในการท้าซ ้าโดยบุคลากรองค์การบริการสารสนเทศ 

 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 

 เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทนี แล้วสามารถ 
 1. เมื่อฟังการบรรยายแล้ว สามารถอธิบายความหมาย และระบุประเภทของมาตรฐาน
องค์การบริการสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง 
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 2. พิจารณา เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกมาตรฐานระดับชาติ มาตรฐานระดับ
นานาชาติ และมาตรฐานเพ่ือการเทียบเคียงเพ่ือน้ามาใช้ในองค์การบริการสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม 

 3. อธิบายความหมาย  วัตถุประสงค์ และองค์ประกอบของการประกันคุณภาพได้ 
 4. เมื่ออ่านกรณีศึกษาแล้ว สามารถตรวจสอบรายงานผลตามหลักการ รูปแบบ และการ
ประเมินระบบประกันคุณภาพได้ 
 5. ตระหนักถึงความส้าคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการองค์การบริการสารสนเทศได้ 
และอธิบายความส้าคัญอย่างน้อย 5 ข้อ 

 6. เมื่อก้าหนดโจทย์ให้ สามารถน้ากฎหมายในการบริหารงานบุคคล กฎหมายการจัดหา
พัสดุ กฎหมายในการจัดระบบเอกสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมาประยุกต์ใช้ในการด้าเนินการได้
อย่างเหมาะสม 
 7. ให้เหตุผลและวิเคราะห์บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บุคลากรองค์การบริการสารสนเทศ
ควรทราบได้อย่างถูกต้อง 
 8. เมื่อก้าหนดกรณีตัวอย่าง สามารถเขียนและระบุข้อยกเว้นในการท้าซ ้าโดยบุคลากร
องค์การบริการสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง 
 9. ระบุประโยชน์ของมาตรฐาน การประกันคุณภาพ และกฎหมายที่เกี่ยวกับองค์การ
บริการสารสนเทศได้อย่างน้อย 10 ข้อ 

 
 

วิธีสอนและกิจกรรม 
 
 1. บรรยายและอภิปรายประกอบเอกสารค้าสอน หนังสือ และ Power point เนื อหาบท
ที่ 9 

 2. บรรยายความหมาย ประเภทของมาตรฐานองค์การบริการสารสนเทศแล้วซักถาม
ความรู้ความเข้าใจรายบุคคล  
 3. แบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม เพื่อ จัดกิจกรรมกลุ่ม อภิปรายกลุ่มย่อยตามหัวข้อที่มอบหมาย 
 5. บรรยายและยกกรณีศึกษามาตรฐานและหลักการประกันคุณภาพ แล้วให้ผู้ศึกษา
ร่วมกันพิจารณา เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกมาตรฐานระดับชาติ มาตรฐานระดับนานาชาติ และ
มาตรฐานเพ่ือการเทียบเคียงเพ่ือน้ามาใช้ในองค์การบริการสารสนเทศท่ีก้าหนดให้ น้าเสนอรายกลุ่ม 

 6. ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันอธิบายความหมาย  วัตถุประสงค์ และองค์ประกอบของการ
ประกันคุณภาพ ให้ใบงานกรณีศึกษา การประเมินห้องสมุด แล้วให้ช่วยกันตรวจสอบรายงานผลตาม
หลักการ รูปแบบ และประเมินผลตามระบบประกันคุณภาพ น้าเสนอแล้วร่วมกันอภิปรายสรุป 

คู่มือ อินเทอร์เน็ต เพ่ือน้าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
 7. ให้ผู้ศึกษาท้าใบงาน “กรณีศึกษาการละเมิดลิขสิทธิ์” แสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์
โดยใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ประกอบ  
 8. ทดสอบประเมินผลรายบทโดยใช้แบบทดสอบ 



189 

 

สื่อการเรียนการสอน 
 
 1. เอกสารค้าสอนวิชา การจัดการองค์การบริการสารสนเทศ บทที่ 9 
 2. แผ่นดิสเก็ต Power point  บทที่ 9 
 3. ใบงาน “กรณีศึกษาการละเมิดลิขสิทธิ์”  “การประเมินห้องสมุด” 
 4. แบบประเมินห้องสมุด 
 5. แบบทดสอบ 

 
 

การวัดผลและประเมินผล 
 
 1. ประเมินผลงานที่มอบหมาย 
 2. ประเมินผลจากการถามตอบ การอภิปราย 
 3. สังเกตพฤติกรรมการร่วมงานกลุ่ม และการน้าเสนอผลงาน 

 4. ตรวจแบบทดสอบ แบบประเมินผลการเรียน 
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บทท่ี  9 
 

มาตรฐาน การประกันคุณภาพ และกฎหมายเกี่ยวกับ 
องค์การบริการสารสนเทศ 

 
 
 ความส้าเร็จขององค์การบริการสารสนเทศเกิดจากปัจจัยและกระบวนการในการจัดการสิ่ง
ที่มีและรับรู้ได้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการ  คนที่ตัดสินใจว่าองค์การบริการ
สารสนเทศบริการดีประสบผลส้าเร็จไม่ได้อยู่ที่ผู้บริหาร แต่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ใช้บริการ
ต่างหาก ความส้าเร็จขององค์การเกิดจากการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม น้าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ 
ความพร้อมในด้านบุคลากร ทรัพยากร งบประมาณ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนแนวคิด วิสัยทัศน์ในการ
บริหารจัดการในด้านต่างๆ ทั งการจัดองค์การ งานอาคารสถานที่พัสดุ งานธุรการสารบรรณ งาน
การเงินงบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล  การควบคุมวินิจฉัยสั่งการ การสื่อสารองค์การ การ
รายงานและประชาสัมพันธ์ นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใดๆ ก็ไม่สามารถท้าให้องค์การบริการ
สารสนเทศประสบผลส้าเร็จได้ หากปราศจากความร่วมมือและประสานงานสัมพันธ์กันท้างานเชิงรุก
ด้วยความริเริ่มสร้างสรรค์จากผู้บริหารและบุคลากรทุกภาคส่วนในองค์การ ความมุ่งมั่น ทุ่มเทการ
ด้าเนินงานโดยเต็มก้าลังความสามารถ โดยน้ารูปแบบการบริหารจัดการแนวใหม่ มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม พร้อมก้าวสู่เวทีในการแข่งขันทั งในระดับชาติและนานาชาติ มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพ คือสิ่งที่จะยืนยันให้ผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนสาธารณชนได้รับรู้ 
และน้ามาซึ่งชื่อเสียงสร้างความภาคภูมิใจให้แก่องค์การ 
 
 

มาตรฐานองค์การบริการสารสนเทศ 
 
 1. ความหมายของมาตรฐาน 
  มาตรฐาน (Standard) คือ สิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์ท่ีรับรองกันทั่วไป เช่น สิ่งที่ถือเอา
เป็นเกณฑ์ส้าหรับเทียบก้าหนดทั งในด้านปริมาณและคุณภาพ (ราชบัณฑิตยสภา, 2554: 855)  
มาตรฐานเป็นตัวก้าหนดถึงคุณภาพของการปฏิบัติงาน หรือปริมาณของสิ่งที่องค์การจัดหามาตามท่ีได้
ระบุเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และเกณฑ์หรือข้อก้าหนดเหล่านั นเป็นสิ่งที่ได้รับการรับรองยอมรับ
โดยทั่วไป 
 
 2. ประเภทมาตรฐานองค์การบริการสารสนเทศ 
  มาตรฐานองค์การบริการสารสนเทศจ้าแนกได้หลายลักษณะ ที่ส้าคัญ มีดังนี  
  2.1 มาตรฐานระดับชาติ ได้แก่มาตรฐานที่ประเทศใดประเทศหนึ่งก้าหนดขึ นมาเพ่ือ
เป็นเกณฑ์ให้องค์การบริการสารสนเทศต่างๆ สามารถน้าไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
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องค์การให้มีประสิทธิภาพ เช่น มาตรฐานห้องสมุดของไทย ซึ่งก้าหนดขึ นโดยสมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทย 
   สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี มีบทบาทในการส่งเสริมสถาบันห้องสมุด องค์การบริการสารสนเทศทั่วประเทศ 
เพ่ือให้ เจริญวัฒนาถาวรยิ่งขึ น โดยที่สมาชิกของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งเป็น
ผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุดประเภทต่างๆ ได้ตระหนักถึงความส้าคัญและความจ้าเป็นที่ต้องมีมาตรฐาน
ห้องสมุดไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเพ่ือยกระดับของการด้าเนินงานให้มีมาตรฐานที่สูงขึ น 
ทั งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ที่ประชุมของสมาคมจึงมีการตั งคณะอนุกรรมการร่างและจัดท้า
มาตรฐานห้องสมุดฉบับแรกขึ นเมื่อ พ.ศ. 2531 (สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ, 2537: 1) โดยมี
การปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นเกณฑ์ขั นต่้า ส้าหรับให้ห้องสมุดทุกประเภทมาอย่างต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน เพ่ือให้องค์การบริการสารสนเทศทุกรูปแบบน้าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองด้านต่างๆ 
ประกอบด้วยด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายยุทธศาสตร์ การบริหาร งบประมาณ บุคลากร 
ทรัพยากรสารสนเทศ สถานที่และครุภัณฑ์  การบริการ เครือข่ายและความร่วมมือ และการประเมิน
คุณภาพห้องสมุด เป็นต้น  มาตรฐานห้องสมุดแบ่งตามประเภทขององค์การบริการสารสนเทศ ดังนี  
(สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย, 2559: 1) 
   2.1.1 มาตรฐานศูนย์เอกสารสนเทศนานาชาติ 
   2.1.2 มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
   2.1.3 มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน 
   2.1.4 มาตรฐานห้องสมุดประชาชน 
   2.1.5 มาตรฐานห้องสมุดเฉพาะ 
   2.1.6 มาตรฐานหอสมุดแห่งชาติ 
   2.1.7 มาตรฐานห้องสมุดเพ่ืออาชีวศึกษาและเทคโนโลยี 
   2.1.8 มาตรฐานห้องสมุด 
   ตัวอย่างมาตรฐานห้องสมุด ฉบับ พ.ศ. 2549 ทีส่ามารถน้ามาเป็นเกณฑ์ขั นต่้ากับ
องค์การบริการสารสนเทศได้ทุกประเภท ดังนี  
   “มาตรฐานห้องสมุด พ.ศ. 2549 จัดท้าขึ นเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้และการเรียนรู้  ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 เพ่ือการตอบสนองการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความต้องการของบุคคลและสังคม เพ่ือส่งเสริมคุณภาพและ
พัฒนาห้องสมุดให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีเกณฑ์และแนวทางการบริหารจัดการ
ห้องสมุดสู่มาตรฐานสากล สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้ก้าหนดมาตรฐานห้องสมุดไว้ ดังนี  
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   หมวด  1  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ 
   วิสัยทัศน์ ห้องสมุดเป็นพลังขับเคลื่อนสังคม ไปสู่สังคมแห่งความรู้และการเรียนรู้ 
   พันธกิจ 
   1. พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   2. พัฒนาบุคลากรห้องสมุดให้มีศักยภาพ และสมรรถภาพทางวิชาการและ
วิชาชีพ 
   3. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับความก้าวหน้า  และความ
ต้องการของสังคม 
   4. พัฒนาบริการสารสนเทศให้มีคุณภาพ และส่งเสริมทักษะการเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศของผู้รับบริการ 
   5. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   เป้าหมาย 
   1. เพ่ือให้มีบริการห้องสมุดอย่างท่ัวถึงและผู้รับบริการพึงพอใจ 
   2. เพ่ือให้มีบุคลากรที่มีศักยภาพและสมรรถภาพทางวิชาการและวิชาชีพที่
เหมาะสมตามอัตราส่วนที่สอดคล้องกับลักษณะและปริมาณงาน 
   3. เพ่ือให้มีทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายรูปแบบ สอดคล้องกับหลักการจัด
การศึกษา เพ่ือสร้างสังคมแห่งความรู้และการเรียนรู้ 
   4. เพ่ือให้มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  การเรียนรู้  และการน้าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาตนและสังคม 
   5. เพ่ือให้มีการจัดการทรัพยากรด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งอ้านวยความสะดวก
ต่างๆ แก่ผู้รับบริการ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   ยุทธศาสตร์ 
   1. จัดกิจกรรม บริการและส่งเสริมการอ่านอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายของรัฐ 
   2. เสนอให้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในการสร้าง สนับสนุนและพัฒนา
ห้องสมุด 
   3. ก้าหนดมาตรฐานห้องสมุดทั งมาตรฐานกลาง มาตรฐานห้องสมุดแต่ละ
ประเภท มาตรฐานงานเทคนิค และทางเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 
   4. พัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพของบุคลากรห้องสมุดอย่างต่่อเนื่อง 
   5. พัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 
   6. ส่งเสริมให้มีการประกันคุณภาพห้องสมุด 
   7. สร้างและส่งเสริมกลไกการตลาด  การสื่อสาร  และการประชาสัมพันธ์
ห้องสมุด 
   หมวด  2  การบริหาร 
   ห้องสมุดมีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการทรัพยากร และบริการสารสนเทศตาม
นโยบายเป้าหมายและโครงสร้างขององค์กร โดยมีคณะกรรมการก้าหนดนโยบายในการพัฒนาและ
ประเมนิผลการด้าเนินงาน มีผู้บริหารห้องสมุดและบุคลากรห้องสมุด ท้าหน้าที่ตามภาระงานห้องสมุด 
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คณะกรรมการบริหารห้องสมุดประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้รับบริการห้องสมุดหรือ
ชุมชน เพ่ือการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดีโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพให้เกิดประโยชน์แก่ผู้
ให้บริการและผู้รับบริการ 
   หมวด  3  งบประมาณ 
   ห้องสมุดควรได้รับงบประมาณจากองค์กรเจ้าสังกัดอย่างพอเพียง และจัดหา
รายได้อ่ืนให้สามารถด้าเนินงานตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ งบประมาณของห้องสมุดควร
แยกเป็นอิสระจากงบประมาณส่วนรวม รายได้ที่ได้จากกิจกรรมและบริการของห้องสมุด ควรสงวนไว้
เป็นค่าใช้จ่าย เพ่ือการพัฒนาห้องสมุด นอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับจากเจ้าสังกัด 
   หมวด  4  บุคลากร 
   ห้องสมุดควรมีบุคลากรที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติและอัตราก้าลังตามความจ้าเป็น 
สอดคล้องกับนโยบายเป้าหมายขององค์กร การพิจารณาจ้านวนและคุณสมบัติของบุคลากร ต้อง
ค้านึงถึงจ้านวนผู้รับบริการ ทรัพยากร เทคโนโลยี และบริการสารสนเทศของห้องสมุด การก้าหนด
คุณวุฒิ คุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบและจ้านวนบุคลากร ให้เป็นไปตามประกาศมาตรฐานของ
ห้องสมุดแต่ละประเภท ควรพิจารณาให้มีต้าแหน่งบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของห้องสมุด และก้าหนดให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี 
   หมวด  5  ทรัพยากรสารสนเทศ 
   ห้องสมุดควรก้าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจัดหา เพ่ือเพ่ิมจ้านวนทรัพยากร
สารสนเทศอย่างมีระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายขององค์กรภายใต้บริบท
ของชุมชนและสังคม ห้องสมุดต้องจัดหาและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายรูปแบบ ทั งสื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่อโสตอิเล็กทรอนิกส์ ให้ครอบคลุมและทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
และเทคโนโลยี และมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถสืบค้นและเข้าถึง
สารสนเทศได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
   หมวด  6  อาคาร สถานที่และครุภัณฑ์ 
   อาคาร สถานที่ห้องสมุดควรตั งอยู่บริเวณศูนย์กลางชุมชน มีการออกแบบอย่าง
เหมาะสมตามมาตราฐานทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม บุคลากรห้องสมุดมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบ โดยค้านึงถึงความต้องการของผู้ให้บริการและผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมายและการขยาย
พื นที่ในอนาคต ควรมีพื นที่ปฎิบัติการและพื นที่บริการด้านเทคโนโลยี ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ ห้องน้ า
และอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม ครุภัณฑ์ห้องสมุดควรได้มาตรฐานและเพียงพอส้าหรับการปฎิบัติงาน 
และการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ มีระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื น การระบายอากาศ แสงสว่าง 
เสียง ระบบป้องกันสาธารณภัยอย่างเหมาะสมและได้มาตรฐาน เพ่ือป้องกันและบ้ารุงรักษาทรัพยากร
สารสนเทศมิให้เกิดช้ารุดเสียหายก่อนเวลาอันสมควร 
   หมวด  7  การบริการ 
   ห้องสมุดควรมีบริการพื นฐาน และบริการอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม ในรูปแบบที่
หลากหลาย มีระเบียบการให้บริการ เพ่ือให้ผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการอย่างเสมอ
ภาค สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการ โดยใช้เทคโนโลยีที่
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ทันสมัย มีการน้ากลยุทธ์การตลาดและการประชาสัมพันธ์มาใช้ในการจัดบริการและกิจกรรมห้องสมุด
เชิงรุก 
   หมวด  8  เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 
   ห้องสมุดควรสร้างพันธมิตรและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดและการ
เรียนรู้อื่น เพ่ือสนับสนุนแหล่งความรู้ การเรียนรู้ และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน 
   หมวด  9  การประเมินคุณภาพห้องสมุด 
   ห้องสมุดควรมีระบบประกันคุณภาพและตัวชี วัด เพ่ือใช้ในการประเมินคุณภาพ
และพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการห้องสมุด 
   มาตรฐานห้องสมุดของสมาคมห้องสมุดถือเป็นมาตรฐานขั นต่้า (Minimum 
Standard) ที่ระบุเกณฑ์ขั นต่้าเพ่ือให้องค์การบริการสารสนเทศส่วนใหญ่ด้าเนินการได้ หากหน่วยงาน
ใดมีความพร้อมก็สามารถพัฒนาให้สูงกว่ามาตรฐานที่ก้าหนดไว้ได้  ตัวอย่างห้องสมุดที่มีมาตรฐานจน
ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นประจ้าปี 2559  ประเภทห้องสมุดเฉพาะ ภาคเอกชน ได้แก่ ห้องสมุดมา
รวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเปิดให้ใช้บริการผ่านเครือข่ายออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ดัง ภาพที่ 9.2 

 

 
 
ภาพที่ 9.2  ตัวอย่างเว็บไซต์ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 
  2.2 มาตรฐานระดับนานาชาติ 
   องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน ( International Organization 
for Standardization : ISO) เป็นหน่วยงานระดับนานาชาติที่ก้าหนดมาตรฐานในด้านต่างๆ เพ่ือให้
ใช้ทั่วโลก ISO มาจากค้าว่า isos ซึ่งเป็นค้าในภาษากรีก หมายความว่าเท่ากัน  องค์การนี จัดตั งเมื่อ 
พ.ศ. 2490 มีสมาชิกเป็นหน่วยงานมาตรฐานระดับประเทศกว่า 140 หน่วยงาน ตัวแทนประเทศละ 1 
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หน่วยงานเท่านั น ตัวแทนประเทศไทย คือ ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานมีหน้าที่ พัฒนามาตรฐานเพ่ือให้การแลกเปลี่ยนสินค้า
หรือบริการระหว่างประเทศด้าเนินไปอย่างราบรื่น และเพ่ือพัฒนาความร่วมมือในกิจกรรมด้านปัญญา 
ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี และด้านเศรษฐกิจ 

   2.2.1 มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ  ISO 9000 
    มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 เป็นมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานในองค์การที่ทั่วโลกยอมรับและน้ามาใช้ในการรับรองว่า ระบบการบริหารงานขององค์การ
มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้
อย่างต่อเนื่องและสม่้าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับหน้าที่หลักขององค์การบริการสารสนเทศทั่วไป ได้แก่ 
การบริการเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
    การบริหารจัดการองค์การให้ได้ประสบผลส้าเร็จและให้ได้มาตรฐานนั น 
จ้าเป็น ต้องมีกลยุทธ์ในการด้าเนินงานอย่างเหมาะสม สิ่งส้าคัญคือ ผู้บริหารต้องเข้าใจถึงความจ้าเป็น
ที่จะต้องมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้วย แนวคิดในการน้ามาตรฐานที่เป็นสากลมาเป็นเกณฑ์ก้าหนด
คุณภาพการปฏิบัติงานในองค์การบริการสารสนเทศ อาจเหมาะส้าหรับองค์การขนาดใหญ่ที่มีความ
พร้อม จึงยกมาเป็นตัวอย่างดังนี  (ครรชิต  มาลัยวงศ์, 2545: 201) 
    มาตรฐาน ISO ในประเทศไทย ส้านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม
ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2543 เนื อหาเหมือน ISO ประกาศใช้ทุกประการ เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ ใน
ประเทศไทยได้รับรองว่ามีระบบการบริหารงานขององค์การที่มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและสม่้าเสมอ ระบบ
มาตรฐานชุดหนึ่งๆ จะมีตัวเลขตามหลังค้าว่า ISO เช่น ISO 9000 ประกอบด้วย มาตรฐานหลัก 3 
ฉบับ ได้แก่ 
    1. ISO 9000 ระบบมาตรฐานคุณภาพ - หลักการพื นฐานและค้าศัพท์ 
    2. ISO 9001 ระบบมาตรฐานคุณภาพ - ข้อก้าหนด 
    3. ISO 9004 ระบบมาตรฐานคุณภาพ - แนวทางการปรับปรุง
สมรรถนะขององค์การ 
    ในที่นี จะขอยกตัวอย่าง ISO 9000 ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานที่ประกาศใช้ใน
ปี 2015 มีรายละเอียด เรียกว่า ISO 9000-2015 ซึ่งรายละเอียดดังนี  (International Organization 
for Standardization, 2015) 
    1. องค์กรที่แสวงหาความส้าเร็จอย่างยั่งยืนด้วยการใช้ระบบการจัดการ
คุณภาพ 
    2. ลูกค้าต้องการความมั่นใจในความสามารถขององค์กร เพ่ือการจัดหา
ผลิตภัณฑ์และบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของตนอย่างสม่้าเสมอ 
    3. องค์กรที่แสวงหาความเชื่อมั่นในห่วงโซ่อุปทานของตนว่า จะสามารถ
บรรลุข้อก้าหนดด้านผลิตภัณฑ์และบริการของตนได้ 
    4. องค์กรและผู้มีส่วนได้เสียที่ต้องการปรับปรุงการสื่อสาร ต้องท้าความ
เข้าใจกับภาษาท่ีใช้ในการจัดการคุณภาพ 
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    5. องค์กรที่ด้าเนินการประเมิน ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อก้าหนด
ใน ISO 9001ภายใต้การให้ค้าแนะน้าในการจัดการคุณภาพจากนักประเมินและนักพัฒนามาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง 
    ISO 9000 จะช่วยให้องค์การสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ใน
องคก์ารได้ทั งในด้านกฎระเบียบและการบรรลุวัตถุประสงค์ มีการปรับปรุงองค์การอย่างต่อเนื่อง การ
จัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000-2015 อยู่บนพื นฐานหลักการจัดการ 7 ประการ ที่สามารถ
น้าใช้ในการปรับปรุงองค์การบริการสารสนเทศทุกประเภทได้ ดังนี  (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
2015) 
    1. เน้นที่ลูกค้า (Customer Focus) 
    2. ความเป็นผู้น้า (Leadership) 
    3. ความผูกพันของพนักงาน (Engagement of People) 
    4. วิธีการด้าเนินการ (Process Approach) 
    5. การปรับปรุง (Improvement) 
    6. การจัดการความสัมพันธ์ (Relationship Management) 
    7. การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการตัดสินใจ (Evidence-Based 
Decision Making) 
    ปัจจุบัน ISO ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่องค์การ
ได้รับการรับรองว่ามีมาตรฐานระดับสากล เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรมีวิสัยทัศน์ เข้าใจ
กระบวนการ ความต้องการความคาดหวัง ตอบสนองความต้องการด้านคุณภาพของผู้ใช้บริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นองค์การที่มีระบบการจัดการคุณภาพ ทั งในด้านเอกสาร องค์ประกอบต่างๆ ของ
ระบบคุณภาพ การด้าเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด้าเนินงาน (Learn About Standards, 
2015) การใช้มาตรฐานเป็นไปโดยสมัครใจขึ นอยู่กับองค์การจะเล็งเห็นความส้าคัญ และสามารถใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริการสารสนเทศได้ทุกประเภท  
   มาตรฐานนานาชาติ  จัด เป็ นประเภทมาตรฐานตามเป้ าหมาย (Target 
Standard) ซ่ึงได้แก่ มาตรฐานระดับสูงที่องค์การบริการสารสนเทศก้าหนดเป็นจุดหมายปลายทาง ที่
จะปรับปรุงและพัฒนาองค์การให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่ได้ก้าหนดไว้  
  2.3 มาตรฐานเพ่ือการเทียบเคียง หรือการเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) เป็น
มาตรฐานที่มุ่งให้องค์การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องในลักษณะการมุ่งสู่ความเป็นเลิศและแนว
ปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) เพ่ือให้สามารถเทียบเคียงสมรรถนะระหว่างหน่วยงานที่มีภารกิจ
หรือพันธกิจในลักษณะเดียวกัน  การเทียบเคียงสมรรถนะโดยใช้มาตรฐาน ท้าหลายได้หลายวิธี      
(สมพร  พุทธาพิทักษ์ผล, 2551: 98-100) ดังนี  
   2.3.1 การเปรียบเทียบกับตนเอง โดยการใช้สถิติเปรียบเทียบการด้าเนินงาน
ขององค์การในอดีตอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการเทียบเคียงเพ่ือให้มีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ นกว่าปีที่ผ่านมาใน
อดีต 
   2.3.2 การเปรียบเทียบกับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง  โดยคัดเลือกหน่วยงานที่
เป็นที่ยอมรับว่ามีความเป็นเลิศ เช่น การได้รับรางวัลคุณภาพ ห้องสมุดดีเด่น เป็นต้น มีจุดมุ่งหมาย
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เพ่ือปรับปรุงมาตรฐานให้อยู่ในระดับเดียวกันกับหน่วยงานนั นๆ โดยก้าหนดประเด็นในการเทียงเคียง
สมรรถนะด้านกลยุทธ์ ด้านกระบวนการ ด้านการด้าเนินงาน ด้านผลประกอบการ เป็นต้น 
   2.3.3 การเทียบเคียงสมรรถนะภายในกลุ่มองค์การที่มีภารกิจเดียวกัน เป็นการ
น้าค่าดัชนีกลางหรือขององค์การ ไปเปรียบเทียบกับค่าดัชนีกลางขององค์การในกลุ่มเดียวกัน หรือ
เรียกว่า ค่ามาตรฐานกลาง ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่า องค์การตนสูงหรือต่้ากว่าค่ามาตรฐานกลางในด้านใด 
มากหรือน้อยเพียงใด หากต่้ากว่าในด้านใดจะได้ปรับปรุงและพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพ 

  มาตรฐานมีความส้าคัญและความจ้าเป็นต่อองค์การบริการสารสนเทศอย่างมาก 
เพราะจะเป็นแนวทางในการด้าเนินงานเพ่ือยกระดับขององค์การให้สูงขึ นทั งด้านปริมาณและคุณภาพ 
ผู้บริหารองค์การบริการสารสนเทศจึงต้องมีความมุ่งมั่นที่จะต้องพัฒนาองค์การให้ก้าวสู่มาตรฐานซึ่ง
อาจเป็นมาตรฐานตามเป้าหมาย มาตรฐานเพ่ือเทียบเคียงสมรรถนะ หรือมาตรฐานในระดับสากล  
ล้วนเป็นผลดีต่อองค์การทั งช่วยเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท้างาน และส่งผลต่อคุณภาพในการ
ให้บริการได้เป็นอย่างดี  ตัวอย่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับรางวัล
ห้องสมุดที่มีการออกแบบตกแต่งภายในยอดเยี่ยมประจ้าปี 2014 ซึ่งช่วยยกมาตรฐานห้องสมุดให้มี
ผู้ใช้ห้องสมุดมากยิ่งขึ น  
 

   
 
ภาพที่  9.2  2014 Library Interior Design Award Winners 
ที่มา :  (International Interior Design Association, 2014: 1) 

 
 
การประกันคุณภาพองค์การบริการสารสนเทศ 
 

 แนวคิดใหม่ในการด้าเนินงานที่ให้ความส้าคัญต่อผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น
ส้าคัญ องค์การต่างๆ จึงต้องมีกระบวนการในการควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนดไว้ เพ่ือสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสาธารณชน 
องค์การบริการสารสนเทศจึงต้องมีหลักประกันให้มั่นใจว่า ได้ด้าเนินงานจนบรรลุวัตถุประสงค์หรือ
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เป้าหมายตามที่ก้าหนดไว้ ภายใต้การควบคุมที่รัดกุมในทุกขั นตอน โดยมีการตรวจสอบคุณภาพทั ง
จากภายในองค์การและภายนอกองค์การ ผลจากการตรวจประเมินดังกล่าวจะเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
ในการตัดสินว่าองค์การมีผลงานหรือการบริการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ได้ก้าหนดไว้เพ่ือแจ้งต่อ
สาธารณชนต่อไป 

 
 1. ความหมายของการประกันคุณภาพ 
  คุณภาพ (Quality) หมายถึง ความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้รับบริการที่ เกี่ยวกับ
คุณภาพของสินค้าและบริการ (เสน่ห์   จุ้ยโต และ นงลักษณ์  ชายหาด, 2545: 336) สินค้าและ
บริการที่ผู้ใช้พึงพอใจย่อมเป็นสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ มีการออกแบบที่ดี เหมาะกับการใช้งาน 
ได้รับการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว  คุณภาพของสินค้าและบริการจึงขึ นอยู่กับการด้าเนิ นงานของ
องค์การที่จะต้องมีการควบคุมคุณภาพ ให้ได้ตามข้อก้าหนดและมาตรฐานอย่างสม่้าเสมอ เพ่ือสร้าง
ความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ การควบคุมคุณภาพ  (Quality control) จึงเป็นวิธีการในการ
ตรวจสอบผลการให้บริการและท้าการปรับปรุงแก้ไขที่กระบวนการบริการ เพ่ือให้ได้ผลการให้บริการ
มีคุณภาพตามที่ได้ก้าหนดไว้  
  การประกันคุณภาพ  (Quality Assurance) หมายถึง กิจกรรมหรือการปฏิบัติใดๆ ที่
ได้ด้าเนินการตามระบบหรือเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้  เป็นกระบวนการหรือรูปแบบหนึ่งในการบริหารที่
มุ่งเน้นไปที่การก้าหนดเป้าหมายงาน การสร้างมาตรฐานการบริการ และจัดหาทรัพยากรที่เหมาะสม 
การด้าเนินงาน และการวัดและประเมินผลการให้บริการ เพ่ือน้าผลไปใช้ในการปรับปรุงมาตรฐานงาน
บริการต่อไป (เสน่ห์  จุ้ยโต และ นงลักษณ์  ชายหาด, 2545: 336) 
 
 2. วัตถุประสงค์ในการประกันคุณภาพ 
  ในการประกันคุณภาพขององค์การแต่ละแห่งอาจมีจุดมุ่ งหมายที่ แตกต่างกัน 
วัตถุประสงค์โดยทั่วไป มีดังนี  (ส้านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2558: 11-12) 
  2.1 เพ่ือสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
ท้าให้มั่นใจได้ว่าได้รับสินค้าหรือบริการที่ดี มีคุณภาพ 
  2.2 เพ่ือให้องค์การมีการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน  
  2.3 เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการด้าเนินงานในทุกกระบวนการ 
  2.4 เพ่ือให้องค์การทราบสถานภาพของตนเอง อันจะน้าไปสู่การก้าหนดแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย และเป้าประสงค์ที่ตั งไว้ตามจุดเน้นของตนเอง 
  2.5 เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาการด้าเนินงาน เพ่ือน้าไปรับปรุงผลการด้าเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง  
  2.6 ใช้เป็นข้อมูลพื นฐานที่จ้าเป็นส้าหรับการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์องค์กร 

  การประกันคุณภาพเป็นการสร้งความเชื่อมั่น เชื่อถือ ไว้วางใจ และสร้างเครดิตที่ดี
ให้แก่องค์การในระยะยาว เป็นเหมือน การประทับตรารับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่ได้รับการ
ยอมรับ การประกันคุณภาพเป็นประโยชน์ทั งต่อผู้ใช้บริการ บุคลากร ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง 
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รวมทั งสังคมประเทศชาติด้วย เพราะการประกันคุณภาพจะช่วยให้การบริการจัดการขององค์การดีขึ น 
สังคมและประเทศชาติก็ได้ดีขึ นด้วย นอกจากนี การประกันคุณภาพจะเป็นเครื่องมือส้าคัญในการ
จัดการคุณภาพองค์การ ให้ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ดีขึ นเรื่อยๆ เพราะจากระบบการประกัน
คุณภาพจะท้าให้สามารถวิเคราะห์ตนเองว่า มีความเข้มแข็งในเรื่องใด มีจุดด้อยหรือจุดที่ควรปรับปรุง
พัฒนาในเรื่องใด เพ่ือน้ามาใช้ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้   การ
รักษามาตรฐานและพัฒนาก้าวสู่มาตรฐานสากล คือจุดหมายปลายทางที่ส้าคัญของการประกัน
คุณภาพ 
 
 3. องค์ประกอบการประกันคุณภาพในองค์การบริการสารสนเทศ 

  องค์ประกอบส้าคัญในการประกันคุณภาพขององค์การที่จะต้องประเมินที่ส้าคัญมีด้าน
ต่างๆ ดังนี   (เสน่ห์  จุ้ยโต และ นงลักษณ์  ชายหาด, 2545: 341-342) 
  3.1 ด้านกายภาพ ได้แก่ การจัดอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ สิ่งอ้านวยความ
สะดวกต่างๆ ที่เพียงพอ สอดคล้องเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน มีคุณภาพ ปลอดภัย สถานที่สะอาด 
ถูกสุขลักษณะ รักษาสิ่งแวดล้อม  มีความพร้อมทั งด้านปริมาณและคุณภาพ เป็นต้น 

  3.2 ด้านกระบวนการ ได้แก่ ขั นตอนการบริการ ระยะเวลาเปิดท้าการ ความรวดเร็ว
ในการบริการ การจัดล้าดับ ระบบ กลไก ความสะดวกสบาย ควาปลอดภัย ขั นตอนและวิธีปฏิบัติต่อ
ผู้ใช้บริการ มีมาตรฐานในการให้บริการ เป็นต้น 
  3.3 ด้านบุคลากร ได้แก่ ความรู้ความสามารถของบุคลากรที่ให้บริการ ความ
รับผิดชอบ ความกระตือรือร้น เป็นกันเอง มีน ้าใจ บุคลิกภาพ กริยามารยาท ทักษะในการท้างาน 
ความสนใจใฝ่รู้ การพัฒนาตนเอง จิตส้านึกในการบริการ การแสดงถึงการท้างานอย่างตั งใจ เต็มใจ 
เต็มที่ และเต็มเวลา 
  3.4 ด้านการใช้เทคโนโลยีการให้บริการ ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบสืบค้น ระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่างๆ ในการให้บริการ ท้าให้เกิดความรวดเร็ว 
สะดวก ลดขั นตอนระยะเวลา และเข้าถึงได้ในในระยะไกล ระยะไกล หรือทุกที่ทุกเวลา เป็นต้น 
 
 4. หลักการและรูปแบบการประกันคุณภาพ 
  การประกันคุณภาพในองค์การบริการต้องท้าตามล้าดับขั นตอน เริ่มตั งแต่การก้าหนด
ความต้องการของผู้ใช้บริการและกระบวนการปรับปรุงงาน ซึ่งอาจท้าด้วยการส้ารวจความคิดเห็น 
การสัมภาษณ์ การระดมสมอง การวิเคราะห์จากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา จากนั นท้าการ
วิเคราะห์กระบวนงาน  โดยเขียนขั นตอนในกระบวนท้างาน ปัจจัยสนับสนุน ขั นตอนต่างๆ โดยแสดง
ให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับการให้บริการผู้ใช้บริการ  เมื่อรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ น ท้า
การแยกแยะให้ทราบว่า ช่องว่างที่เกิดขึ นระหว่างผลการปฏิบัติงานจริงกับข้อก้าหนดความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ มีปัญหาหรืออุปสรรคใด ท้าการประเมินผลเพ่ือน้ามาปรับปรุงและพัฒนา โดยระบุ
เป้าหมายที่ต้องการจะท้าให้บรรลุผลส้าเร็จ พร้อมตัวชี วัด ก้าหนดระยะเวลา โดยออกแบบพัฒนา
วิธีการปรับปรุงแล้วน้าไปทดลองใช้ และขยายผลไปทั งองค์การ  เมื่อด้าเนินการไปตามระยะเวลาที่
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ก้าหนด รวบรวมข้อมูลน้าผลการด้าเนินงานมาเปรียบเทียบความแตกต่างก่อนและหลังการปรับปรุง
งาน เพื่อปรับแต่งวิธีการ และพัฒนากระบวนการท้างานใหม่ให้ดียิ่งๆ ขึ น   
  หลักการประกันคุณภาพในองค์การดังที่กล่าวมาอาจดูมีความซับซ้อน ส่วนใหญ่จึงนิยม
น้าหลักการบริหารคุณภาพตามวงจรของ เดมม่ิง (The Deming Cycle) หรือวงจร PDCA ดังนี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  9.3  วงจร PDCA ของเดมมิ่ง 
ที่มา : (ปรับปรุงจาก  Bernal, 2014: 1) 

 
  4.1 วางแผน (Plan) กระบวนการวางแผนโดยน้าผลการประเมินการด้าเนินงานในปี
ก่อนมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน ก้าหนดหัวข้อควบคุม ค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุและก้าหนด
วิธีการด้าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

  4.2 ปฏิบัติตามแผน (Do) ด้าเนินงานและเก็บรวบรวมข้อมูลบันทึกผลการด้าเนินงาน
ตามแผนที่ได้วางไว้  
  4.3 ตรวจสอบ (Check) ด้าเนินงานการประเมินผลการด้าเนินงาน โดยตรวจสอบว่า
การปฏิบัติงานเป็นไปตามวิธีการท้างานตามมาตรฐานหรือไม่ ตรวจสอบค่าคุณภาพ ต้นทุน ค่าที่วัดได้
ต่างๆ ว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ อย่างไร 

  4.4 ด้าเนินการปรับปรุงแก้ไข (Action) วางแผนเพ่ือปรับปรุงงาน และด้าเนินการ
ปรับปรุงแผนการประเมิน และค้นหามาตรการในการแก้ไข โดยน้าผลการประเมินและข้อเสนอของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ตลอดจนผู้บริหาร มาใช้ประกอบในการวางแผนการปรับปรุง
ระบบงานหรือกระบวนการท้างาน และจัดท้าโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือพัฒนาให้ดียิ่งขึ น 
  
           5. การตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพ 
  การตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพ เป็นการตรวจสอบการด้าเนินการประกัน
คุณภาพว่า เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่ก้าหนดไว้หรือไม่อย่างไร โดยการแสวงหาข้อมูลที่
น่าเชื่อถือได้ เพ่ือตัดสินเกี่ยวกับคุณภาพของบริการขององค์การตามเกณฑ์ที่ก้าหนดและแจ้งต่อ
สาธารณชน เพ่ือตัดสินว่า สิ่งที่เขียนไว้ในรายงานการศึกษามีหรือไม่มี ได้ปฏิบัติจริงหรือไม่ มากน้อย

P 

Plan 

D 

Do 

C 

Check 

A 

Act 
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เพียงใด รูปแบบการประเมินจึงมีทั งการประเมินภายใน ซึ่งเป็นการประเมินเบื องต้นด้วยตนเอง หรือ
การประเมินโดยหน่วยงานต้นสังกัด และการประเมินภายนอก ซึ่งเป็นการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ
จากหน่วยงานภายนอกองค์การ สิ่งส้าคัญที่ต้องมีการจัดเตรียมเพ่ือการประเมินผลคือ รายงานการ
ประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report : SAR) (ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 
2557: 25-31) เพ่ือใช้เป็นเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจประเมิน ซึ่งมีรายละเอียดที่ส้าคัญคือ 
การรายงานผลการด้าเนินงานทั งกระบวนการตามตัวบ่งชี ของหน่วยงาน เช่น กระบวนการพัฒนาแผน 
ระบบการพัฒนาบุคลากร ภาวะผู้น้า การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้ ระบบบริหารความ
เสี่ยง ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลการ
ประเมินบุคลากรในหน่วยงาน ทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการเรียนรู้ ระบบและกลไกการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นต้น  (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2559: 3) 
  ระบบการประกันคุณภาพ ที่องค์การบริการจะน้ามาใช้ จะเป็นระบบมาตรฐานที่ช่วย
ให้การบริการเป็นไปตามมาตรฐาน มีระดับคุณภาพที่สม่้าเสมอ การสร้างระบบเอกสารมีมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานประจ้าวันจะเป็นไปอย่างราบรื่น สามารถติดตามตรวจสอบได้ตลอดเวลา และเมื่อ
องค์การใดมีการตรวจประเมินประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จะท้าให้เกิดการพัฒนางาน เป็นวัฎจักรที่
เริ่มด้วยการวางแผน การลงมือท้า การตรวจสอบ และปรับปรุงให้ดีขึ นหมุนเป็นวงจรอยู่อย่างต่อเนื่อง
ไม่มีที่สุด ผลการด้าเนินงานขององค์การย่อมได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีสมรรถนะสูงจนเป็น
ที่ยอมรับของผู้ใช้บริการและผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนสาธารณชนทั่วไป 
 

กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการองค์การบริการสารสนเทศ 
 
 กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ เป็นสิ่งส้าคัญที่ท้าให้องค์บริการสารสนเทศทุกแห่ง 
ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของความถูกต้อง ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริการสารสนเทศจะต้อง
ค้านึงถึงผลทางกฎหมายที่มีต่อการปฏิบัติงาน นอกจากจะใช้ยึดเป็นแนวปฏิบัติแล้ว ยังสามารถ
น้ามาใช้ควบคุมให้บุคลากรอยู่ในระเบียบวินัย  และปฏิบัติงานต่างๆ ด้วยความโปร่งใสในทุกขั นตอน
อีกด้วย 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านต่างๆ ขององค์การบริการสารสนเทศที่ส้าคัญ มีดังนี  
(ไชยยศ  เหมะรัชตะ, 2545: 233-275) 
 
 1. กฎหมายในการบริหารงานบุคคล 
  ในการบริหารงานองค์การบริการสารสนเทศ บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานในองค์การทุก
คนที่มีฐานะเป็นข้าราชการหรือเป็นพนักงานทั่วไปของราชการหรือเอกชน ให้น้ากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาใช้หรือประยุกต์ เพ่ือป้องกันการกระท้าผิดจากการปฏิบัติงาน และประพฤติมิชอบ  ได้แก่ 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เพ่ือพิจารณาการบรรจุ แต่งตั ง และ
ด้าเนินการทางวินัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นข้าราชการในกรณีที่องค์การบริการสารสนเทศอยู่ในสังกัด
หน่วยงานของรัฐ และในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้างทั่วไป ต้องพิจารณาถึงสิทธิและ
หน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์และประมวลกฎหมายแพ่งและ
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พาณิชย์ รวมทั งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  เนื่องจากบุคลากรในองค์การบริการ
สารสนเทศแต่ละแห่งมีสถานะแตกต่างกันซึ่งเป็นปัจจัยต่อการน้ากฎหมายที่เหมาะสมมาปรับใช้ในการ
บริหารงานบุคคล เช่น การพิจารณาเงินเดือน ค่าตอบแทน บ้าเหน็จความชอบ และการลงโทษเมื่อ
กระท้าผิดต่อหน้าที่ เป็นต้น โดยพิจาณาด้าเนินการตามความเหมาะสม 
 
 2. กฎหมายในการจัดหาพัสดุ 
  การจัดหาครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนการด้าเนินการใดๆ เกี่ยวกับอาคาร
สถานที่ องค์การบริการสารสนเทศที่สังกัดหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน ต้องค้านึงถึง
ลักษณะของสัญญาซื อขายที่ใช้ในการจัดหาอย่างเคร่งครัด โดยน้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องมาใช้หรือ
ประยุกต์ใช้ ได้แก่ ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ซึ่งก้าหนดขั นตอนของ
การจัดหาพัสดุขององค์การบริการสารสนเทศที่เป็นหน่วยงานของรัฐ และประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ที่เกี่ยวกับการท้าสัญญา ในการจัดหาพัสดุมาใช้ในองค์การ เช่น สัญญาซื อขาย สัญญาเช่า เป็น
ต้น ด้วยเหตุที่มีความจ้าเป็นในการควบคุมการใช้จ่ายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ การด้าเนินงานเกี่ยวกับพัสดุจึงเป็นเรื่องที่ท้าการปฏิบัติงานเชื่องช้าและยุ่งยากไปบ้าง 
แต่หากผู้บริหารละเลยไม่ควบคุมตรวจสอบดูแล ก็อาจก่อให้เกิดความเสียหาย และอาจตกเป็นผู้มี
ความผิดต้องได้รับโทษ 
 
 3. กฎหมายในการจัดระบบเอกสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

  การจัดการเอกสารส้านักงานต่างๆ ในองค์การบริการสารสนเทศ ทั งในการจัดเก็บและ
เผยแพร่ ควรน้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องมาใช้หรือประยุกต์ใช้ ได้แก่ ระเบียบส้านักนายรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ซึ่งก้าหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร ตั งแต่
การจัดท้า การรับ การเก็บรักษา การยืม และการท้าลายเอกสาร การที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารใน
องค์การไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร อาจให้
เกิดความเสียหายแก่องค์การ บุคคลนั นอาจถูกฟ้องร้องหรือมีความผิดตามกฎหมาย 
 
 4. บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บุคลากรขององค์การบริการสารสนเทศควรทราบ 

  การปฏิบัติงานของบุคลากรในต้าแหน่งหน้าที่ใด ผู้ปฏิบัติย่อมต้องเป็นผู้รับผิดชอบใน
การด้าเนินงานที่อาจผิดพลาด ไม่ว่าด้วยเจตนาหรือประเมินเลินเล่อก็ตาม  ผลจากการท้างานย่อมเกิด
ความเสียหายต่อองค์การที่ตนสังกัดหรือแก่บุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิด
จากการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ส้าคัญ มีดังนี  (ไชยยศ  เหมะรัชตะ, 2545: 247-248) 
  4.1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด  ในกรณีที่ความรับผิดชอบของ
บุคลการที่ปฎิบัติงานเกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ แต่ด้วยความประมาทเลินเล่อหรือไม่รู้กฎหมาย 
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การหรือบุคคลอ่ืน ย่อมถือเป็นการกระท้าละเมิดซึ่งต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนแก่ผู้ได้รับความเสียหาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 
  4.2 ประมวลกฎหมายอาญา กรณีการปฏิบัติงานของบุคลากรอาจก่อให้เกิดความรับ
ผิดทางอาญา ไม่ว่าโดยเจตนาหรือประเมินเลินเล่อ หากการกระท้าใดๆ ก่อให้เกิดความผิดตาม
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กฎหมาย บุคคลผู้กระท้าต้องมีความผิดและรับโทษทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 59 
ได้ยไม่อาจแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมายเพ่ือให้ พ้นจากความรับผิดทางอาญาไม่ได้ ตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 64 
  4.3 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 การปฏิบัติงานในองค์การบริการสารสนเทศ 
ย่อมเกี่ยวข้องกับข้อมูลและเอกสารในลักษณะต่างๆ ซึ่งเป็นงานสร้างสรรค์ทางปัญญา ได้แก่ งาน
วรรณกรรม งานโสตทัศนวัสดุ และงานสิ่งบันทึกเสียง การน้าเทคโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่สาธารณชนในวงกว้างขององค์การบริการสารสนเทศ จึงเก่ียวข้องกับความเป็น
เจ้าของลิขสิทธิ์อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจขอบเขตการท้างานซึ่ง
กฎหมายอนุญาตให้กระท้าได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และหากท้าการใดๆ อันถือเป็นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 27 มาตรา 29  และมาตรา 30 แล้ว ต้องได้รับผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์และ
ได้รับโทษตามมาตรา 69  รายละเอียดพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ สรุปพอสังเขปมีดังนี  
   4.3.1 ความหมายของลิขสิทธิ์ 
    ลิขสิทธิ์ (Copyright) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 4 
ให้ความหมายไว้ว่า สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระท้าการใดๆ ตามพระราชบัญญัตินี เกี่ยวกับงานที่ผู้
สร้างสรรค์ได้ท้าขึ น  (สุชาติ  ธรรมาพิทักษ์กุลม, 2545: 1; สุทธิพล  ทวีชัยการ, 2545ก: 1) 
   4.3.2 งานอันมีลิขสิทธิ์ ได้แก่ งานที่ผู้สร้างสรรค์ท้าขึ นตามมาตรา 6 ได้แก่ 
วรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียง 
แพร่ภาพ เป็นต้น 
   4.3.2 สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ 
    กฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครองสิทธิ์ให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์และผู้สร้างสรรค์ มี
สิทธิแต่เพียงผู้เดียว ในการท้าซ ้า ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่าต้นฉบับหรือส้าเนางาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์
แก่ผู้อื่นได้ และอนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้สิทธิได้ 
   4.3.3 อายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ 
    การคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่ต้องจดทะเบียน ลิขสิทธิ์เกิดขึ นนับแต่ผู้สร้างสรรค์
งาน ลิขสิทธิ์มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และจะมีอยู่ต่อไปอีก เป็นเวลา 50 ปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์
ถึงแก่ความตาย ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมกันมากกว่า 1 คน ลิขสิทธิ์จะมีตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์
ร่วมและมีอยู่ต่อไปอีก 50 ปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย ถ้าผู้สร้างสรรค์ตาย
ก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั น ลิขสิทธิ์จะอยู่เพียง 50 ปี นับแต่มีการโฆษณา การนับวันครบอายุของ
การคุ้มครองลิขสิทธิ์ ให้นับถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่อายุลิขสิทธิ์สิ นสุดลง 
   4.3.4 การละเมิดลิขสิทธิ์ 
    การกระท้าที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในกรณีงานอันมีลิขสิทธิ์ทั่วไปได้แก่ 
การท้าซ ้าหรือดัดแปลง การเผยแพร่ต่อสาธารณชน  ส่วนการละเมิดลิขสิทธิ์ระดับรอง เป็นการที่ผู้ใด
รู้อยู่แล้วว่างานใดไดท้าขึ นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นและตนยังมากระท้าการ ขาย มีไว้เพ่ือขาย เสนอ
ขาย ให้เช่า หรือเสนอให้เช่า ให้เช่าซื อ หรือเสนอให้เช่าซื อ เผยแพร่ต่อสาธารณชน แจกจ่ายใน
ลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ และน้าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร 
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   4.3.5 การใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน 
    เพ่ือประโยชน์ในการเรียนการสอน กฎหมายจึงก้าหนดข้อยกเว้นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์เพ่ือประโยชน์ในการเรียนการสอนและความก้าวหน้าทางการศึกษาได้ตามสมควร อาจ
มีการท้าซ ้างานวรรณกรรม เช่น ท้าส้าเนา น้าออกแสดง ดัดแปลงบางส่วนของงานที่มีลิขสิทธิ์ เช่น 
บทความ ข้อความจากหนังสือหรืองานศิลปกรรม ตัดทอนหรือท้าบทสรุปโดยผู้สอนหรือสถาบันศึกษา 
ยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เฉพาะผู้สอนและผู้เรียนตามมาตรา 32 และมาตรา 33 รวมกับที่กฎหมาย
อนุญาตให้บรรณารักษ์ห้องสมุดกระท้าการแก่งานอันมีลิขสิทธิ์โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตาม
มาตรา 34 (กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2550: 6-9; กรมทรัพย์สินทางปัญญา, (ม.ป.ป.): 9-15) 
    4.3.5.1 เกณฑ์การใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน ค้านึงถึง
วัตถุประสงค์ในการใช้งานลิขสิทธิ์ทั งหมด 4 ประการ คือ 1) ค้านึงถึงวัตถุประสงค์และความเหมาะสม
ในการใช้งาน 2) ค้านึงถึงลักษณะของงาน 3) ค้านึงถึงปริมาณการใช้งานและสัดส่วนของงาน 4) 
ค้านึงถึงผลกระทบต่อการตลาดหรือมูลค่าของงาน 
    4.3.5.2 การกล่าว คัด ลอก เลียน หรืออ้างอิงงานบางตอนจากงาน
ลิขสิทธิ์ ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หากมีการอ้างที่มาในเชิงอรรถและ/หรือบรรณานุกรม แสดง
ถึงการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือกล่าวถึงที่มาของงานลิขสิทธิ์ ทั งนี จะต้องอยู่ภายใต้
กฎเกณฑ์ของการใช้สิทธิที่เป็นธรรม 2 ประการคือ ต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์ตามปกติของ
เจ้าของลิขสิทธิ์ และต้องไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกิน
สมควร 
    4.3.5.3 สื่อโสตทัศนวัสดุต่างๆ หากน้าออกฉายเพ่ือการเรียนการสอนท้า
ได้โดยไม่จ้ากัดความยาวและจ้านวนครั งโดยส้าเนาที่น้าออกฉายต้องเป็นส้าเนาที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง เป็น
การน้าออกฉายเพ่ือประโยชน์ในการเรียนการสอนและไม่แสวงหาก้าไร การท้าส้าเนา ผู้สอนท้าส้าเนา
ทั งเรื่องที่จ้าเป็นต้องใช้เพ่ือประโยชน์ในการสอน หากไม่สามารถจัดซื อจัดหาส้าเนาโสตทัศนวัสดุที่มี
ลิขสิทธิ์ได้ ผู้เรียนท้าส้าเนาโสตทัศนวัสดุเพ่ือใช้ในการศึกษาได้ไม่เกินร้อยละ 10 หรือ 3 นาที ของ    
แต่ละผลงาน 
    4.3.5.4 งานแพร่เสียงแพร่ภาพ จากวิทยุ โทรทัศน์  ผู้สอนใช้ เทป
บันทึกภาพงานดังกล่าวได้ในระยะเวลาหนึ่งปีการศึกษาหรือสามภาคเรียน 
    4.3.5.5 ดนตรีกรรม ผู้สอนท้าส้าเนาในกรณีเร่งด่วนเนื่องจากไม่สามารถ
ซื อส้าเนางานที่มีลิขสิทธิ์มาใช้ได้ทัน และต้องจัดซื อส้าเนางานที่มีลิขสิทธิ์มาใช้ทันทีที่ท้าได้ สามารถท้า
ส้าเนาหนึ่งชุดหรือหลายชุด จากท่อนใดท่อนหนึ่งของงานเพ่ือการศึกษาไม่ใช่เพ่ือน้าออกแสดง ทั งนี  
ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของแต่ละงาน และไม่เกิน 1 ส้าเนา ต่อผู้เรียน 1 คน และบันทึกเสียงงานเพลง
ได้ 1 ชุดเพ่ือเป็นแบบฝึกหัดส้าหรับการร้องหรือการฟัง สามารถดัดแปลงส้าเนางานเพ่ือประโยชน์ใน
การเรียนการสอนได้ แต่จะดัดแปลงคุณลักษณะส้าคัญของงานรวมถึงเนื อร้องไม่ได้ 
    4.3.5.6 รูปภาพและภาพถ่าย ใช้ได้อย่างน้อย 1 ภาพแต่ไม่เกิน 5 ภาพ 
ต่อผู้สร้างสรรค์ 1 ราย หรือร้อยละ 10 ของจ้านวนภาพของผู้สร้างสรรค์ 1 ราย ดาวน์โหลดภาพจาก
อินเทอร์เน็ต เพ่ือใช้ในการศึกษาได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของแต่ละงานและไม่เกิน 1 ส้าเนาต่อผู้เรียน 1 
คน ท้าส้าเนางานได้กรณีที่จะน้ามาใช้ในการแสดง แต่ต้องจัดซื อมาใช้ทันทีที่ท้าได้ ท้าส้าเนาสิ่ง
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บันทึกเสียงงานเพลงได้ 1 ชุด แต่จะอัพโหลดงานนั นกลับขึ นบนอินเทอร์เน็ตไม่ได้ หากไม่ได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ 
    4.3.5.7 วรรณกรรมและสิ่งพิมพ์ ผู้สอนท้าส้าเนาได้ 1 ชุด ส้าหรับ 1 บท 
จากหนังสือ 1 เล่ม (chapter), บทความ (article) 1 บท จากนิตยสาร/วารสาร หรือหนังสือพิมพ์, 
เรื่องสั น (short story) หรือเรียงความขนาดสั น (short essay) 1 เรื่อง, บทกวีขนาดสั น (short 
poem) 1 บท ไม่ว่าจะน้ามาจากงานรวบรวมหรือไม่ก็ตาม 
    4.3.5.8 แผนภูมิ (chart) กราฟ (graph) แผนผัง (diagram) ภาพวาด 
(painting) ภาพลายเส้น (drawing) การ์ตูน (cartoon) รูปภาพ (picture) หรือภาพประกอบหนังสือ 
(illustration) จากหนังสือ นิตยสาร/วารสาร หรือหนังสือพิมพ์ จ้านวน 1 ภาพ  
   ผู้สอนสามารถท้าส้าเนาจ้านวนมากเพ่ือใช้ในห้องเรียนไม่เกิน 1 ชุดต่อนักเรียน 1 
คน โดยส้าเนาที่ท้าขึ นจะต้องไม่ยาวจนเกินไป และต้องระบุรับรู้ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ไว้ในส้าเนา
ทุกฉบับด้วยดังนี  
   ก. ร้อยกรอง คือ ค้าประพันธ์ ถ้อยค้าที่เรียบเรียงในรูปแบบฉันทลักษณ์ บทกวี 
(poem) ที่ไม่เกิน 250 ค้า และเมื่อพิมพ์แล้วไม่เกิน 2 หน้า [หน้าละ 2,000 ตัวอักษร (ตัวอักษรขนาด 
16 )หรือขนาดยาว ตัดตอนมาได้ไม่เกิน 250 ค้า 
   ข. ร้อยแก้ว คือ ความเรียงที่ไม่มีลักษณะเป็นร้อยกรอง ได้แก ่บทความ (article) 
1 บท  เรื่อง (story) 1 เรื่อง หรือเรียงความ (essay) 1 เรื่อง หรือไม่เกิน 2,500 ค้า หรือตอนใดตอน
หนึ่ง (excerpt) ของร้อยแก้วซึ่งไม่เกิน 1,000 ค้าหรือร้อยละ 10 ของงานนั น แต่ได้อย่างน้อย 500 
ค้า อาจยืดหยุ่นมีความยาวเกินมาเพ่ือจบบทหรือร้อยแก้วจบย่อหน้า แผนภูมิ (chart) กราฟ (graph) 
แผนผัง (diagram) ภาพวาด (painting) ภาพลายเส้น (drawing) การ์ตูน  (cartoon) รูปภาพ 
(picture) หรือภาพประกอบหนังสือ (illustration) จากหนังสือนิตยสาร/วารสาร หรือหนังสือพิมพ์ 
จ้านวน 1 ภาพ 
   ค. งานที่ผสมผสานกันทั งร้อยกรองร้อยแก้ว หรือภาพประกอบ ใช้ได้ไม่เกิน 
2,500 ค้า และท้าส้าเนาตอนใดตอนหนึ่ง (excerpt) ของงานได้ไม่เกิน 2 หน้าพิมพ์ของงานนั น 
หรือไม่เกินร้อยละ 10 ของค้าท่ีปรากฏในงานนั น งานของผู้สร้างสรรค์คนเดียวกัน ท้าส้าเนา ได้ไม่เกิน 
1 เรื่อง หรือตัดตอนจากผลงานของคนเดียวกันได้ไม่เกิน 2 ตอน หรือท้าส้าเนาได้ไม่เกิน 3 เรื่อง จาก
งานรวบรวมเล่มเดียวกัน หรือจากนิตยสาร/วารสารรวมเล่ม ในเวลา 1 ภาคการศึกษา 
   การน้างานลิขสิทธิ์มาใช้ในการเรียนการสอนจะต้องแสดงความรับรู้ความเป็น
เจ้าของลิขสิทธิ์ โดยต้องแจ้งให้ทราบชื่อผู้สร้างสรรค์ ชื่อผลงาน และ/หรือแหล่งที่มาด้วย 
 
 5. ข้อยกเว้นในการท าซ้ าโดยบุคลากรองค์การบริการสารสนเทศ  
  ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 บรรณารักษ์มีสิทธิในการท้าซ ้า
ได้ โดยได้รับการยกเว้น ดังนี  
  5.1 ไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ 
  5.2 ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์ตามสมควร 
  5.3 วิจัยหรือศึกษางานนั น มิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาก้าไร 
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  5.4 การท้าซ ้าเพ่ือใช้ในห้องสมุดหรือให้แก่ห้องสมุดอ่ืน 
  5.5 การท้าซ ้างานบางตอนตามสมควรให้แก่บุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการวิจัยหรือ
ศึกษา 
 การส่งเสริมและพัฒนาความตระหนักในเรื่องกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ใน
องค์การ เป็นหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องมีมาตรการในการด้าเนินการและถือเป็นวาระส้าคัญในระดับ
นโยบาย มีมาตรการลงโทษเม่ือมีผู้ท้าความผิด การไม่ประพฤติตนที่เข้าข่ายการละเมิด เป็นแบบอย่าง
ที่ดี และพยายามให้ความรู้แนวปฏิบัติที่ถูกต้องให้กับบุคลากร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บริการ ให้
ทราบและเคร่งครัดในเรื่องจรรยาบรรณ จะท้าให้องค์การด้าเนินงานอย่างถูกต้องทั งประเด็นทาง
กฎหมายและจริยธรรม บุคลากรที่มีวินัย ซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม ย่อมส่งเสริมให้องค์การประสบ
ผลส้าเร็จ 

 
 

สรุป 
 
 มาตรฐาน การประกันคุณภาพ และกฎหมายที่น้ามาประยุกต์ใช้กับองค์การบริการ
สารสนเทศ เป็นเพียงตัวอย่างวิธีหรือรูปแบบหนึ่งที่องค์การบริการสารสนเทศจะน้ามาใช้เพ่ือควบคุม
กระบวนการด้าเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกทิศทางและมุ่งสู่จุดหมายปลายทาง
หรือเป้าประสงค์ที่ก้าหนดไว้ ผู้บริหารจ้าเป็นต้องติดตามและค้นหาวิธีที่จะน้าพาให้องค์การก้าวไปสู่
ความมีมาตรฐาน ได้รับการยอมรับด้วยการรองรับและยืนยันจากผลการประกันคุณภาพ สามารถ
ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ความส้าเร็จย่อมได้มาจากการที่ผู้บริหารจะสามารถ
น้าหลักการบริหารจัดการใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม การบริหารจัดการเพ่ือความเป็นเลิศ 
การบริหารความเสี่ยง หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การจัดการความรู้ การใช้หลักธรรมาภิบาล 
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ การบริหารจัดการแบรนด์ ฯลฯ เหล่านี คือตัวอย่างเครื่องมือที่องค์การ
บริการสารสนเทศสามารถน้ามาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์การ ให้สามารถรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ท่ามการแข่งขันและการประเมินคุณภาพอย่างเข้มข้น เมื่อองค์การมีความ
ตระหนัก ตื่นตัวและพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา การด้าเนินงานต่างๆ ภายในองค์การ ก็ย่อมมีคุณภาพ 
และส่งผลให้องค์การประสบผลส้าเร็จในฐานะองค์การแห่งการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ เปี่ยมด้วย
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
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ค าถามท้ายบท 
 
 
1. หน่วยงานที่ก้าหนดมาตรฐานห้องสมุดประเภทต่างๆ ของไทยคือหน่วยงานใด 
2. มาตรฐานห้องสมุดมีความส้าคัญและประโยชน์อย่างไร 
3. จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างมาตรฐานห้องสมุด ด้านบุคลากรมาพอสังเขป 
4. ISO  คืออะไร มีความส้าคัญอย่างไรต่อองค์การบริการสารสนเทศ 
5. จงอธิบายความหมายค้าว่า ประกันคุณภาพ และมีความส้าคัญอย่างไร 
6. จงบอกวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพขององค์การมาอย่างน้อย 5 ข้อ 
7. หลักการในการประกันคุณภาพนิยมใช้ วงจรของเดมมิ่ง มาเป็นเครื่องมือตรวจสอบกระบวนการ 
 วงจรเดมมิ่งมีขั นตอนอย่างไร จงอธิบาย 
8. จงยกตัวอย่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการองค์การบริการสารสนเทศพร้อมอธิบาย 
 ความสัมพันธ์ 
9. ลิขสิทธิ์ คืออะไร ใครคือเจ้าของลิขสิทธิ์ 
10. งานอันมีลิขสิทธิ์ มีอะไรบ้าง จงยกตัวอย่าง 
11. อายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์งานวรรณกรรมก้าหนดไว้อย่างไร จงอธิบาย 
 พอสังเขป 
12. เกณฑ์การใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน ค้าถึงเงื่อนไข 4 ประการ ได้แก่อะไรบ้าง 
13. บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ ได้รับการยกเว้นในการท้าซ ้าอย่างไรบ้าง จงอธิบายและยกตัวอย่าง 
 มา 1 กรณี 
14. หากท่านเป็นผู้บริหารองค์การบริการสารสนเทศ ท่านมีวิธีการอย่างไรที่จะสร้างความรู้ 
 ความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ให้กับผู้ใช้บริการ 
15. บรรณารักษ์ห้องสมุดถ่ายเอกสารหนังสือทั งเล่มเพ่ือเตรียมไว้ให้นักศึกษาซื อใช้ประกอบการเรียน 
 การสอนในรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย บรรณารักษ์ผู้นั นท้าผิดพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 
 หรือไม่ อย่างไร จงอธิบาย 
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ตัวอย่างแบบพิมพ์ หนังสอืราชการภายใน 

 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ……………………………………………………………………………………………………………..… 

ที ่………………………………………………………..……วันที่………………….…………………………………… 

เรื่อง …………………………………………………………………………..…………………… 

 

(ค ำขึ้นต้น) .......................................... 
 

 (ข้อควำม)……………………………………………………………………………………….…………………
...……………………………….…………………………………………………………………………………………………………
……………..…...………………….………………………………………………………………………………………………………
………………………..……………………………………………                                                        
 

 ...…………………………………….………………………………………………………………………………
……………….........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................   

…………  

 

 
 

 (ลงชื่อ).............................. 
 (พิมพ์ชื่อเต็ม)..................... 
 (ต ำแหน่ง)...................... 
 

 

 

 

 

 

 

 
ชั้นความลับ (ถ้าม)ี 

ชั้นความเร็ว (ถ้ามี) 

ชั้นความลับ (ถ้ามี) 

3   บรรทัด 

เหตุท่ีมีหนังสือไป 

จุดประสงค์ท่ีมีหนังสือไป 

     1     บรรทัด 1 
2 

     1     บรรทัด 1 
2 

     1     บรรทัด 1 
2 

ตัวหนำ 29 pt 
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ตัวอย่างแบบพิมพ ์หนังสอืราชการภายนอก 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

  (วัน  เดือน   ปี) 
 

เรื่อง   ……………………………….........................…………………. 
 

(ค ำขึ้นต้น)  ………………………………………………… 
 

อ้างถึง (ถ้ำมี)  ………………………………………………. 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย (ถ้ำมี)  ……………………………………… 
 

 (ข้อควำม)…..……….……………………………………………….................................…………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.….……..……………………………………………………………………………………………………………………..………… 
 

 ……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..………………………….

…………………………..………………………………………………………………………………………………………..……… 
 

 จึง…………………………………………………………………………………… 
 

  (ค ำลงท้ำย)................................ 
 

    

 

  

  
 

 

(ส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง)..................... 
โทร. x  xxxx  xxxx 
โทรสำร x  xxxx  xxxx 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์............. (ถ้ำมี) 
 

3 บรรทัด 

เหตุท่ีมีหนังสือไป 

จุดประสงค์ท่ีมีหนังสือไป 

สรุปจุดประสงค์ท่ีมีหนังสือไป 

7 บรรทัด  (กรณีใช้ตรายางประทับชื่อผู้ลง
นาม) 

3 ซม. 

(ลงชื่อ)........................................ 
        (พิมพ์ชื่อเต็มในวงเล็บ 
 (ต ำแหน่ง).................................. 

ที่  .................      (ส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือ) 

ชั้นความลับ (ถ้าม)ี 

ชั้นความลับ (ถ้าม)ี 

ชั้นความเรว็ (ถ้ามี) 

     1     บรรทัด 1 
2 

     1     บรรทัด 1 
2 

     1     บรรทัด 1 
2 

     1     บรรทัด 1 
2 

     1     บรรทัด 1 
2 

     1     บรรทัด 1 
2 

     1     บรรทัด 1 
2 

     1     บรรทัด 1 
2 

ต ำแหน่ง หรือชื่อบุคคล 

     1     บรรทัด 1 
2 

   1     บรรทัด 1 
2 

ขนำดครุฑ 
สูง 3 ซ.ม. 
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ตัวอย่างแบบพิมพ์ หนังสอืประทับตรา 

 

 

 

 

 

 

 

ถึง ……..........................…………… 

 

 (ข้อควำม)…..……….……………………………………………........................................………………
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
…………….…………………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
. 
 

 

 

                                            
    

  

  
 

 
(ส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง).......           
โทร. x  xxxx  xxxx 
โทรสำร x  xxxx  xxxx 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์............. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือ) 
(วัน  เดือน  ปี) 

3 บรรทัด 

เหตุและจุดประสงค์ 

ท่ีมีหนังสือไป 3 ซม. 

ที ่ ....................     

3 บรรทัด 

     1     บรรทัด 1 
2 

     1     บรรทัด 1 
2 

ชั้นความลับ (ถ้ามี) 

ชั้นความลับ (ถ้ามี) 

ชั้นความเร็ว (ถ้ามี) 

เส้นผำ่ศูนย์กลำงวงนอก 4.5 ซ.ม.
เส้นผำ่ศูนย์กลำงวงนอก 3.5 ซ.ม. 

ประทบัตรา 
หนว่ยงานต้นเร่ือง 
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ตัวอย่างแบบพิมพ ์ค าสั่ง 

 

 

 

 

 

 
 

              ค าสั่ง………………………………………… 

             ที ่ ............../................. 
           เรื่อง ........................................................... 

 
 

 (ข้อควำม)…..……….……………………………………………........................................………………
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
…………….…………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………….……………………………………………………………………………
………………… 
 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่.................................................................. 
 

      สั่ง ณ วันที่..............................พ.ศ. ........ 
 

 

   (................................................) 
   ................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์ช่ือเต็ม 

 

ต ำแหน่ง 
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ตัวอย่างแบบพิมพ์ ประกาศ 
 

 

 

 

 

 
 

        ประกาศ ………………………………………… 

             เรื่อง ........................................................... 
 
 

 (ข้อควำม)…..……….……………………………………………........................................………………
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
…………….…………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………….……………………………………………………………………………
………………… 
 

  ประกำศ ณ วันที่................................พ.ศ. ............... 
 

 

 

                        (................................................) 
                       ................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ซม.  

3 ซม. 

พิมพ์ช่ือเต็ม 

ต ำแหน่ง 

     1     บรรทัด 1 
2 

3 บรรทัด 
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ตัวอย่างแบบพิมพ ์แถลงการณ์ 

 
 

 

 

 

 

 
 

         แถลงการณ์………………….………………… 

        เรื่อง ........................................................... 
             ฉบับท่ี....................(ถ้ำมี) 

 
 

 (ข้อควำม)…..……….……………………………………………........................................………………
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
…………….…………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………….……………………………………………………………………………
………………… 
 

  
 

          (ส่วนรำชกำรที่ออกแถลงกำรณ์) 
                                                        (วัน  เดือน  ปี) 
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