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การศึกษาสภาพการบริ หารจัดการเพื่อการเตรียมความพร้อมของห้องสมุด
มหาวิ ทยาลัยในประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน
ฐิตยิ า เนตรวงษ์*
บทคัดย่อ
การวิจ ัย ครัง้ นี้ม ีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ 1) ศึก ษาและสังเคราะห์สภาพการบริห ารจัด การและมาตรฐานห้อ งสมุ ด
มหาวิทยาลัยในระดับภูมภิ าคอาเซียน และ 2) ศึกษาสภาพการบริหารจัดการเพื่อการเตรียมความพร้อมของห้องสมุด
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้บริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัย
จํานวน 5 คน กลุ่มผูใ้ ห้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยจํานวน 238 คน และกลุ่มผูใ้ ช้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยจํานวน
942 คน วิธกี ารวิจยั ใช้วธิ วี ิจยั เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์ และ
แบบสอบถาม ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา การคํานวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน t-test และ F-test ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพการบริหารจัดการห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่
เริม่ มีการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน นโยบายการบริหารจัดการมาจากนโยบายของมหาวิทยาลัยแล้วระบุ
เป็ นพันธกิจของห้องสมุด ประเด็นการดําเนินงานเน้นการพัฒนาแหล่งเรียนรูเ้ พื่อรองรับการศึกษาสู่อาเซียน มาตรฐาน
ของห้องสมุดต้องมีการกําหนดนโยบายการบริหารรองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน การจัดสรรงบประมาณการบริหาร
และส่งเสริมกิจกรรม/โครงการรองรับประชาคมอาเซียน การเตรียมความพร้อมบุคลากร การบริการด้านการเรียนการ
สอนในระดับภูมภิ าคอาเซียน การบริการวิชาการและการวิจยั ในระดับภูมภิ าคอาเซียน การบริการสืบค้น พัฒนาเนื้อหา
ดิจทิ ลั มากกว่าหนึ่งภาษา การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อบรรยากาศการเรียนรูอ้ าเซียน มีความร่วมมือระหว่างห้องสมุดใน
ระดับภูมภิ าคอาเซียน และมีการประกันคุณภาพทีส่ อดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการบริการรองรับประชาคม
อาเซียน 2) สภาพการบริหารจัดการเพื่อการเตรียมความพร้อมของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทยสู่ประชาคม
อาเซียนตามความคิดเห็นของกลุ่มผูใ้ ห้บริการห้องสมุดการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.33, S.D. = 0.76) ผู้
ให้บริการห้องสมุดทีม่ เี พศ อายุ ระดับการศึกษา ลักษณะงาน และประสบการณ์การทํางานห้องสมุดต่างกัน มีการปฏิบตั ิ
เพื่อการเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียนไม่แตกต่างกัน แต่ผใู้ ห้บริการห้องสมุดในสังกัดสถานศึกษาต่างกัน มีการ
ปฏิบตั เิ พื่อการเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียนแตกต่างกัน ส่วนความคิดเห็นของกลุ่มผูใ้ ช้บริการห้องสมุดในการ
ปฏิบตั งิ านของห้องสมุดอยู่ในระดับมาก ( X = 3.72, S.D. = 0.61) ผูใ้ ช้บริการห้องสมุดทีม่ เี พศ อายุ และการศึกษา
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบตั งิ านของห้องสมุดเพื่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนไม่แตกต่างกัน แต่
ผูใ้ ช้บริการห้องสมุดในสังกัดสถานศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบตั ขิ องห้องสมุดเพื่อการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนแตกต่างกัน
คําสําคัญ: การบริหารจัดการ การเตรียมความพร้อม ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ประชาคมอาเซียน
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The Study of the Status of Management for Readiness Preparation of University
Library in Thailand to ASEAN Community
Titiya Netwong*

Abstract

The objectives of this study were: 1) to study and synthesis the status of management and standard of
university library in ASEAN and 2) to study the status of management for readiness preparation of university
library in Thailand to ASEAN community. The samples consisted 5 directors of university library, 238 staffs
and 942 users of the university library. Research methods using qualitative research and quantitate research.
The data was collected by interview form and a questionnaire. The analyzed with content analysis,
percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. The finding of this study are as follows: 1)
Management of the university library began to prepare for the ASEAN community. The management policy of
university library were from the activities of the university to identify the genetic activities of the library.
Operational issues on the development of learning resources to support education in ASEAN. The libraries
must have a policy of support for the ASEAN community, budgeting for management and promotional activity
/ project support ASEAN community, personnel readiness, instructional services in the region, academic
service and research in the region, service search and development of digital content in more than one
language, the environment of libraries to learning atmosphere ASEAN, cooperation between libraries in the
region and quality assurance compliance with the quality assurance support services of ASEAN community.
2) the status of management for readiness preparation of academic libraries in Thailand to ASEAN community
from opinions libraries’ staff were generally rated “medium” ( X = 3.33, S.D. = 0.76), the library staffs’ gender,
age, education level, working character and working experiences had no effect on management for readiness
preparation of academic libraries to ASEAN community whilst department of libraries made a differences in
their performance, and opinions libraries’ user in performance of libraries were generally rated “high” ( X =
3.72, S.D. = 0.61), the library users had no different opinions on library management for readiness
preparation of academic libraries to ASEAN community in relations to their gender, age and education level,
on the other hand, department of libraries was the only factor that caused different opinions on the
performance of academic libraries.
Keywords: management, readiness preparation, academic library, ASEAN community

____________________________________

* Assistant Professor, Faculty of Science and Technology, Suan Dusit University, Tel. 0-2244-5630 E-mail: titiya_net@dusit.ac.th

_16-0593(075-083).indd 76

6/16/59 BE 3:05 PM

77

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2559

1. บทนํา
อาเซียนเป็ นภูมิภาคที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่ม
ประเทศ 10 ประเทศคือ ไทย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์
อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว กัมพูชา พม่า และ
บรู ไ น เพื่อสร้ างความแข็ง แกร่ งในเวทีการเมืองและ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยผูน้ ําอาเซียนได้ตกลงให้มี
การจัดตัง้ ประชาคมอาเซียนให้แล้วเสร็จภายในปี ค.ศ.
2015 (พ.ศ. 2558) ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยความ
ร่วมมือ 3 เสาหลักคือ ประชาคมการเมืองความมันคง
่
อาเซียน (ASEAN Security Community: ASC)
ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย น (ASEAN Economic
Community: AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน (ASEAN Socio-Culture Community: ASCC)
[1]
ความสําคัญของการศึกษาในการขับเคลื่อนประชาคม
อาเซียน เป็ นสิง่ จําเป็ นพืน้ ฐานในการสร้างอาเซียนสู่การ
เป็ น ประชาคมที่มีค วามมัน่ คงทัง้ ทางด้ า นเศรษฐกิ จ
การเมือ งและสัง คม การเสริม สร้ า งความร่ ว มมือ กับ
ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของ
สถาบันการอุ ดมศึกษาไปสู่ความเป็ นนานาชาติ และ
World Class University ตามระบบ เพื่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงและความต้ อ งการของตลาดแรงงานใน
ระดับชาติและภูมภิ าค การปรับตัวต่อกระแสการเปิ ดเสรี
ทางการศึกษา และกฎบัตรอาเซียน ดังนัน้ สถาบันอุดม
ศึกษาไทยจึงต้องปรับตัวให้มคี วามพร้อมรับสถานการณ์
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปหลังจากเข้าสู่ประชาคมอาเซียน [1], [2]
ในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนทัง้ 3 เสาหลัก สะท้อน
การจัดการศึกษาแบบเชื่อมโยง การหลอมรวมความ
หลากหลายบนพืน้ ฐานของเอกลักษณ์และความแตกต่าง
การพัฒนาและประสานความร่ วมมือและแลกเปลี่ยน
วิชาการระหว่างชาติในภูมภิ าคบนพืน้ ฐานของประโยชน์
ร่วมกัน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเป็ นหน่ วยงานสังกัดสถาบัน
อุ ดมศึกษา เป็ นแหล่ งเรียนรู้หลักของมหาวิทยาลัยที่
สนับสนุนการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจยั ตลอดจน
บริการวิชาการแก่สงั คมและชุมชน [2], [3] แต่จากกระแส
การเปลีย่ นแปลงเพื่อการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ในปี พ.ศ. 2558 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศ
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อาเซียนจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อก้าวสูห่ อ้ งสมุดมหาวิทยาลัย
ในระดับอาเซียนให้เป็ นกลไกในการขับเคลื่อนการศึกษา
เพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนการเรียนในสถาบันอุดมศึกษา
ของนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงเป็ นเครือข่าย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในระดับอาเซียนและก้าวสู่ระดับโลก
ต่อไป
ห้ อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย ควรมี ล ั ก ษณะเป็ น พลวั ต
(Dynamic) ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามกระแสการ
เปลีย่ นแปลงของโลกและในระดับภูมภิ าค เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรูแ้ ละขยายโอกาสทางการศึกษา การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา [4] ดังนัน้ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของ
ห้องสมุดทัง้ ในด้านมาตรฐานในระดับภู มิภาคที่สามารถ
แข่งขันได้ การยกระดับการบริการ การบริหารจัดการ การ
นํ าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
สร้า งเครือข่ ายความร่ วมมือ ระหว่ างห้องสมุ ด ในระดับ
ภูมภิ าคอาเซียน จึงมีความจําเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะมีการศึกษา
สภาพการบริหารจัดการเพื่อการเตรียมความพร้อมของ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน
เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาห้องสมุดมหาวิทยาลัยให้
ก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน โดยใช้แหล่งบริการการเรียนรู้
รวมถึงการใช้ประโยชน์จากห้องสมุดมหาวิทยาลัยให้ได้รบั
ประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมให้ห้องสมุดเป็ นแหล่งการเรียนรู้
ตลอดชีวติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเสริมสร้างการ
เรียนรูต้ ลอดชีวติ ให้แก่ประชาคมอาเซียนได้อกี ทางหนึ่ง
2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
2.1 ศึกษาและสังเคราะห์สภาพการบริหารจัดการและ
มาตรฐานห้องสมุดมหาวิทยาลัยในระดับภูมภิ าคอาเซียน
2.2 ศึกษาสภาพการบริหารจัดการเพื่อการเตรียม
ความพร้อมของห้องสมุ ดมหาวิทยาลัยในประเทศไทยสู่
ประชาคมอาเซียน
3. สมมุติฐานของการวิ จยั
3.1 ผูใ้ ห้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่มเี พศ อายุ
ระดับการศึก ษา ลัก ษณะงาน ห้อ งสมุ ด ในสังกัดสถาน
ศึกษา และประสบการณ์การทํางานห้องสมุดต่างกัน มีการ
ปฏิบ ัติ เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน
แตกต่างกัน
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3.2 ผูใ้ ช้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยทีม่ เี พศ อายุ
ระดับการศึกษา และห้องสมุดในสังกัดสถานศึกษาต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อการปฏิบตั ิงานของห้องสมุดเพื่อการ
เตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียนแตกต่างกัน
4. ขอบเขตของการวิ จยั
4.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจ ัยครัง้ นี้ ประกอบด้วย
ผู้บริหารห้องสมุ ด มหาวิทยาลัย ผู้ใ ห้บริการและผู้ใ ช้
ห้องสมุดในประเทศไทยจํานวน 127 แห่ง
4.2 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย คือ ผู้ บ ริห าร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย โดยการเลือกแบบเจาะจงจํานวน
5 คน เพื่อการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับสภาพการบริหาร
จัดการและมาตรฐานห้องสมุ ดมหาวิทยาลัยในระดับ
ภู มิภาคอาเซียน ส่ วนการศึกษาการปฏิบ ัติงานเพื่อ
เตรียมความพร้อมของห้องสมุดประกอบด้วยผูใ้ ห้บริการ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยจํานวน 238 คน และผู้ใช้บริการ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยจํานวน 942 คน โดยการสุ่มแบบ
เป็ นกลุ่ ม (Cluster sampling) คัดเลือกห้องสมุ ด
มหาวิทยาลัยทีจ่ ะเป็ นตัวแทนของแต่ละภาคจากห้องสมุด
มหาวิ ท ยาลัย ในกํ า กับ ของรัฐ มหาวิ ท ยาลัย ของรัฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
และมหาวิทยาลัยเอกชน รวมทัง้ สิน้ 20 สถาบัน ซึง่ ขนาด
ของกลุ่มผู้ใช้บริการห้องสมุดใช้สูตรของ Yamane จาก
สถิติจํานวนผู้ใช้บริการโดยจํากัดจํานวนกลุ่ มตัวอย่าง
แต่ละแห่งตํ่าสุด 45 คน
4.3 ตัวแปรทีศ่ กึ ษาได้แก่
4.3.1 ตัวแปรอิสระคือ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูใ้ ห้บริการและผูใ้ ช้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัย
4.3.2 ตัวแปรตามได้แก่ สภาพการบริหารจัดการ
เพื่อการเตรียมความพร้อมของห้องสมุดมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทยสูป่ ระชาคมอาเซียน 5 ประเด็นคือ มาตรฐาน
ห้องสมุด การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ มาตรฐานการ
ให้บริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือข่ายความร่วมมือ
4.4 ระยะเวลาดําเนินการวิจยั มีนาคม 2556 –
มีนาคม 2558
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5. วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
5.1 ใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์ เชิงลึก (Indepth Interview) ผู้บริหาร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยจํานวน 5 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์
เชิงลึกเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการและมาตรฐาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในระดับภูมภิ าคอาเซียน
5.2 ใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการเพื่อการ
เตรียมความพร้อมของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศ
ไทยสู่ประชาคมอาเซียนใน 5 ประเด็นคือ มาตรฐาน
ห้องสมุ ด การบริหารจัดการเชิงกลยุ ทธ์ มาตรฐานการ
ให้ บ ริการ เทคโนโลยีส ารสนเทศ และเครือ ข่ ายความ
ร่ วมมือ แบบสอบถามสําหรับผู้ใ ห้บริการห้องสมุ ดเป็ น
แบบสอบถามประมาณค่า 6 ระดับคือ ปฏิบตั มิ ากทีส่ ุด มาก
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด และไม่มกี ารปฏิบตั ิ มีค่าความ
เชื่อมัน่ เท่ากับ 0.983 ส่วนแบบสอบถามสําหรับผูใ้ ช้บริการ
ห้องสมุดเป็ นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับคือ ความ
คิดเห็นเห็นด้วยมากที่สุด มาก ปานกลาง น้ อย และน้อย
ทีส่ ุด มีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.975 ทําการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้ให้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยจํานวน 238
คน และผูใ้ ช้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยจํานวน 942 คน
จากห้องสมุดมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มหาวิทยาลัย
ของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล และมหาวิทยาลัยเอกชน จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่เก็บ
ข้อมูลรวมทัง้ สิน้ 1,180 คน
5.3 วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพด้วยวิธกี ารวิเคราะห์
เนื้ อหา ส่ วนข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ข้อมู ลด้วยการ
คํานวณหาค่ าร้อยละ ค่ าเฉลี่ยเลขคณิ ต ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
5.4 วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหาร
จัดการเพื่อการเตรียมความพร้อมของห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยสู่ ป ระชาคมอาเซี ย นโดยใช้ t-test
independent และ F-test
6. ผลการวิ จยั
6.1 สภาพการบริหารจัดการห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนใหญ่เริม่ มีการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
นโยบายการบริหารจัดการมาจากนโยบายของมหาวิทยาลัย
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2559

แล้วระบุเป็ นพันธุกจิ ของห้องสมุด ประเด็นการดําเนินงาน
เน้นการพัฒนาแหล่งเรียนรูเ้ พื่อรองรับการศึกษาสู่อาเซียน
มาตรฐานของห้องสมุดต้องมีการกําหนดนโยบายการ
บริหารรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การจัดสรร
งบประมาณการบริหารและส่งเสริมกิจกรรม/โครงการ
รองรับประชาคมอาเซียน การเตรียมความพร้อมบุคลากร
การบริการด้านการเรียนการสอนในระดับภูมภิ าคอาเซียน
การบริการวิชาการและการวิจยั ในระดับภูมภิ าคอาเซียน
การบริการสืบค้น พัฒนาเนื้อหาดิจทิ ลั มากกว่าหนึ่งภาษา
การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อบรรยากาศการเรียนรูอ้ าเซียน
มีความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในระดับภูมภิ าคอาเซียน
และมีการประกันคุ ณภาพที่สอดคล้องกับนโยบายการ
ประกันคุณภาพการบริการรองรับประชาคมอาเซียน
จากการสัง เคราะห์ ก ารบริห ารจัด การห้ อ งสมุ ด
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียนมี 5
ประเด็นคือ
1) มาตรฐานห้องสมุ ดในประเทศไทยสู่ประชาคม
อาเซียนต้องมีองค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ การ
ให้บริการ ความพร้อมของบุคลากรห้องสมุด ทรัพยากร
สารสนเทศ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศและคลัง
ความรู้ และเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
2) การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ต้องมีการวิเคราะห์
ั
ปจจัยภายในและปจั จัยภายนอกเพื่อใช้ในการวางแผน
กํ า หนดยุ ทธศาสตร์ และดํ า เนิ นงานการขับ เคลื่อ นสู่
ประชาคมอาเซียน
3) มาตรฐานการให้บริการต้องมีรูปแบบบริการเชิง
รุก มุ่งสูค่ วามเป็ นเลิศ
4) เทคโนโลยีสารสนเทศ เว็บไซต์และบริการ OPAC
ภาษาอังกฤษและภาษาภูมภิ าคอาเซียนเทคโนโลยีการ
บริการรองรับการเข้าถึงได้ทุกอุปกรณ์และทุกโปรแกรม
5) เครือข่ายความร่วมมือ เป็ นการสร้างเครือข่าย
ความร่ ว มมื อ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นาบุ ค ลากร
ห้ อ งสมุ ด การแบ่ ง ป นั ทรัพ ยากรสารสนเทศ การใช้
เทคโนโลยี ความร่วมมือในการดําเนินกิจกรรมห้องสมุด
6.2 สภาพการบริหารจัดการเพื่อการเตรียมความ
พร้อมของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทยสู่ประชาคม
อาเซียนตามความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้บริการห้องสมุด
การปฏิบตั อิ ยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.33, S.D. =

_16-0593(075-083).indd 79

0.76) ส่วนความคิดเห็นของกลุ่มผู้ใช้บริการห้องสมุ ดใน
การปฏิบตั ิงานของห้องสมุดอยู่ในระดับมาก ( X = 3.72,
S.D. = 0.61) รายละเอียดดังตารางที่ 1 และ 2
ตารางที่ 1 การบริหารจัดการเพื่อการเตรียมความพร้อม
ของห้ อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย สู่ ป ระชาคม
อาเซียนของกลุ่มผูใ้ ห้บริการ
รายการ
X S.D. ระดับการ
มาตรฐานห้องสมุด
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
มาตรฐานการให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เครือข่ายความร่วมมือ
ภาพรวม

3.26
3.27
3.44
3.36
3.33
3.33

0.85
0.93
0.78
0.85
0.91
0.76

ปฏิ บตั ิ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 1 การบริหารจัดการเพื่อการเตรียม
ความพร้ อ มของห้ อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลัย สู่ ป ระชาคม
อาเซียนของกลุ่มผูใ้ ห้บริการ การปฏิบตั ใิ นภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X = 3.33, S.D. = 0.76) เมื่อพิจารณา
รายด้า นทุก ด้านการปฏิบ ัติอยู่ใ นระดับ ปานกลาง โดย
มาตรฐานการให้บริการมีการปฏิบตั ใิ นลําดับแรก ( X =
3.44, S.D. = 0.78)
ตารางที่ 2 การบริหารจัดการเพื่อการเตรียมความพร้อม
ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียน
ตามความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริการ
รายการ
X S.D. ระดับความ
มาตรฐานห้องสมุด
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
มาตรฐานการให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เครือข่ายความร่วมมือ
ภาพรวม

3.76
3.62
3.77
3.69
3.71
3.72

0.62
0.69
0.65
0.70
0.71
0.61

คิ ดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 การบริหารจัดการเพื่อการเตรียม
ความพร้อมของห้องสมุดมหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียน
ตามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการภาพรวมความคิดเห็น
อยู่ระดับมาก ( X = 3.72, S.D. = 0.61) เมื่อพิจารณา
รายด้ า นทุ ก ด้ า นความคิ ด เห็ น อยู่ ใ นระดับ มาก โดย
มาตรฐานการให้บริการมีความคิดเห็นในลําดับแรก ( X
= 3.77, S.D. = 0.65)
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6.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการบริหาร
จั ด การเพื่ อ การเตรี ย มความพร้ อ มของห้ อ งสมุ ด
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยสูป่ ระชาคมอาเซียน
การเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการเพื่อการ
เตรียมความพร้อมของห้องสมุดมหาวิทยาลัยสู่ประชาคม
อาเซียนจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ลักษณะ
งาน ห้องสมุดในสังกัดสถานศึกษา และประสบการณ์
การทํ า งานห้ อ งสมุ ด ของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารห้ อ งสมุ ด มี
รายละเอียดดังตารางที่ 3 - 6
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการเพื่อการ
เตรียมความพร้อมของห้องสมุดมหาวิทยาลัย
สูป่ ระชาคมอาเซียนจําแนกตามเพศ
สภาพการ
เพศชาย
เพศหญิ ง
t
p
บริ หารจัดการฯ X S.D. X S.D.
3.22 0.71 3.37 0.77 0.43 0.51
ภาพรวม
*มีระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

จากตารางที่ 3 ผูใ้ ห้บริการห้องสมุดทีม่ เี พศต่างกัน
สภาพการบริหารจัดการเพื่อการเตรียมความพร้อมของ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสูป่ ระชาคมอาเซียนไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการจําแนก
ตามอายุ ระดับการศึกษา ห้องสมุดในสังกัด
สถานศึกษา และประสบการณ์การทํางาน
ห้องสมุด
การบริ หาร
จัดการ
อายุ

แหล่งความ Df
แปรปรวน

SS

4
1.84
ภายในกลุม่ 233 134.75
รวม
237 136.60
ระดับการศึกษา ระหว่างกลุ่ม 3
3.66
ภายในกลุม่ 234 132.93
รวม
237 136.60
ห้องสมุดในสังกัด ระหว่างกลุ่ม 4 14.86
ภายในกลุม่ 233 121.74
รวม
237 136.60
ประสบการณ์ฯ ระหว่างกลุ่ม 4
1.84
ภายในกลุม่ 233 134.75
รวม
237 136.60
*มีระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ระหว่างกลุ่ม

MS

F

p

0.46 0.79 0.52
0.57
1.22 2.15 0.09
0.56
3.71 7.11 0.00*
0.52
0.46 0.79 0.52
0.57

จากตารางที่ 4 ผูใ้ ห้บริการห้องสมุดทีม่ อี ายุ ระดับการ
ศึกษา และประสบการณ์ การทํางานห้องสมุดต่ างกัน มี
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สภาพการบริหารจัดการเพื่อการเตรียมความพร้อมของ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียนไม่แตกต่างกัน
แต่ ผู้ให้บริการห้องสมุ ดที่ห้องสมุ ดในสังกัดสถานศึกษา
ต่ างกัน มีสภาพการบริหารจัดการเพื่อการเตรียมความ
พร้อมของห้องสมุดมหาวิทยาลัยสูป่ ระชาคมอาเซียนต่างกัน
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสภาพการบริหารจัดการ
เป็ นรายคู่ดว้ ยวิธี LSD จําแนกตามห้องสมุด
ในสังกัดสถานศึกษาของผูใ้ ห้บริการห้องสมุด
ห้องสมุด X
1
2
3
4
5
ในสังกัด

3.48 3.06 3.62 3.10 3.04
0.41* -0.14 0.37* 0.43*
1
3.48
-0.55* -0.04 0.02
2
3.06
0.51* 0.57*
3
3.62
0.06
4
3.10
5
3.04
หมายเหตุ ห้องสมุดในสังกัดสถานศึกษา 1. มหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ 2. มหาวิท ยาลัย ของรัฐ 3. มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ 4.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 5. มหาวิทยาลัยและสถาบัน
เอกชน

จากตารางที่ 5 สภาพการบริหารจัดการเพื่อการเตรียม
ความพร้อมของห้องสมุ ดมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐมีการปฏิบตั ิมากกว่าห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ของรัฐ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีผลต่าง
ของค่าเฉลีย่ การปฏิบตั เิ ท่ากับ 0.41 และ 0.37 ตามลําดับ
นอกจากนี้สภาพการบริหารจัดการเพื่อการเตรียมความ
พร้ อ มของห้ อ งสมุ ด มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ มีก ารปฏิบ ัติ
มากกว่าห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล และ.มหาวิทยาลัยและสถาบันเอกชน
โดยมีผลต่ างของค่าเฉลี่ยการปฏิบตั ิเท่ากับ 0.55, 0.51
และ 0.57 ตามลําดับ
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการเพื่อการ
เตรียมความพร้อมของห้องสมุดมหาวิทยาลัย
สูป่ ระชาคมอาเซียนจําแนกตามลักษณะงาน
ผูบ้ ริหาร
ผูป้ ฏิบตั ิ
t
p
สภาพการ
บริ หารจัดการฯ X S.D. X S.D.
3.23 0.82 3.35 0.75 0.53 0.46
ภาพรวม
*มีระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

จากตารางที่ 6 ผูใ้ ห้บริการห้องสมุดทีม่ ลี กั ษณะงาน
ต่างกัน มีสภาพการบริหารจัดการเพื่อการเตรียมความ
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2559

พร้อมของห้องสมุดมหาวิทยาลัยสูป่ ระชาคมอาเซียนไม่
แตกต่างกัน
การเปรีย บเทีย บความคิด เห็น สภาพการบริห าร
จั ด การเพื่ อ การเตรี ย มความพร้ อ มของห้ อ งสมุ ด
มหาวิ ท ยาลัย สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นของผู้ ใ ช้ บ ริก าร
ห้องสมุดทีม่ รี ายละเอียดดังตารางที่ 7-9
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบความคิดเห็นสภาพการบริหาร
จัด การเพื่อ การเตรีย มความพร้ อ มของ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียน
จําแนกตามเพศ
t
p
ความคิ ดเห็น เพศชาย เพศหญิง
สภาพการ
X S.D. X S.D.
บริ หารจัดการฯ
3.67 0.63 3.75 0.60 1.31 0.25
ภาพรวม
*มีระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

จากตารางที่ 7 ผูใ้ ช้บริการห้องสมุดทีม่ เี พศต่างกัน
มีค วามคิด เห็น ต่ อ สภาพการบริห ารจัด การเพื่อ การ
เตรี ย มความพร้ อ มของห้ อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย สู่
ประชาคมอาเซียนไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบความคิดเห็นสภาพการบริหาร
จัด การเพื่อ การเตรีย มความพร้ อ มของ
ห้อ งสมุ ด มหาวิท ยาลัย ในประเทศไทยสู่
ประชาคมอาเซียนจําแนกตามอายุ ระดับ
การศึกษา และห้องสมุดในสังกัดสถานศึกษา
การบริ หาร แหล่งความ
จัดการฯ แปรปรวน
อายุ
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
การศึกษา
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
ห้องสมุด
ระหว่างกลุม่
ในสังกัดฯ
ภายในกลุม่
รวม

Df

SS

MS

F

p

3
938
941
3
938
941
4
937
941

1.58
348.44
350.03
2.38
347.64
350.03
9.10
340.92
350.03

0.52
0.37

1.42

0.23

0.79
0.37

2.10

0.09

2.27
0.36

6.25

0.00*

*มีระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

จากตารางที่ 8 ผู้ใช้บริการห้องสมุดที่มี อายุ และ
การศึก ษาต่ างกัน มีความคิดเห็นต่ อ การปฏิบ ัติข อง
ห้องสมุดเพื่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ไม่ แตกต่ างกัน แต่ ผู้ใช้บริการห้องสมุ ดในสังกัดสถาน
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ศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบตั ิของห้องสมุด
เพื่อการเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียนแตกต่างกัน
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบความคิดเห็นค่าเฉลีย่ สภาพการ
บริหารจัดการเป็ นรายคู่ด้วยวิธี LSD จําแนก
ตามห้องสมุ ดในสังกัดสถานศึกษาของผู้ใ ช้
บริการห้องสมุด
ห้องสมุด
1
2
3
4
5
X
ในสังกัด

3.70 3.65 3.87 3.65 3.63
0.05 -0.17* 0.05
0.06
1
3.70
-0.22* -0.01
0.02
2
3.65
0.22* 0.23*
3
3.87
0.02
4
3.65
5
3.63
หมายเหตุ ห้องสมุดในสังกัดสถานศึกษา 1. มหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ 2. มหาวิท ยาลัย ของรัฐ 3. มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ 4.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 5. มหาวิทยาลัยและสถาบัน
เอกชน

จากตารางที่ 9 สภาพการบริหารจัดการเพื่อการเตรียม
ความพร้อมของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมีการปฏิบตั ิ
มากกว่าห้องสมุดมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
และ.มหาวิทยาลัยและสถาบันเอกชน โดยมีผลต่ างของ
ค่าเฉลีย่ การปฏิบตั เิ ท่ากับ 0.17 0.22 0.22 และ 0.23
ตามลําดับ
7. สรุปและอภิ ปรายผล
7.1 สภาพการบริหารจัดการห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนใหญ่เริม่ มีการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
นโยบายการบริหารจัดการมาจากนโยบายของมหาวิทยาลัย
แล้วระบุเป็ นพันธกิจของห้องสมุด ประเด็นการดําเนินงาน
เน้นการพัฒนาแหล่งเรียนรูเ้ พื่อรองรับการศึกษาสู่อาเซียน
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของจุฑารัตน์ และเปี่ ยมสุข [2] ที่
พบว่าห้องสมุดมหาวิทยาลัยบางแห่งมีการเตรียมความ
พร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็ นรูปธรรมและ
ชัดเจน เพราะเป็ นนโยบายในระดับมหาวิทยาลัยห้องสมุด
จึงต้องนํ ามาปฏิบตั ิ นอกจากนี้การบริหารจัดการยังต้อง
พิจารณาถึงพืน้ ฐานความเข้าใจในบริบทของการเปลีย่ นแปลง
ที่จะเกิดขึ้น มีการผลักดันและความต้ องการขับเคลื่อน
ร่วมกันให้บริหารจัดการประสบความสําเร็จ [5] สําหรับ
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มาตรฐานห้อ งสมุ ดที่สํ าคัญเพื่อเตรียมความพร้ อมสู่
ประชาคมอาเซียนคือการเตรียมความพร้อมบุ คลากร
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านภาษา อังกฤษเพราะห้องสมุดทุก
ที่ ใ ห้ ค วามสํ า คัญ กับ การอบรมพัฒ นาบุ ค ลากรด้ า น
ภาษาอังกฤษจะเห็นได้จากแผน ปฏิบ ัติราชการสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ [6] หลายแห่ง มี
การระบุเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและจัดสรรงบประมาณเพื่อ
เพิม่ ศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ มีการจัดกิจกรรม/
โครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านภาษาเพื่อรองรับการ
เรียนรู้และการให้ บริการเช่น อบรมภาษาต่ างประเทศ
สําหรับบุคลากร ค่ายภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป็ นต้น ใน
การบริ ก ารด้ า นการเรี ย นการสอนและการวิ จ ัย ของ
ห้ อ งสมุ ด เพื่ อ ยกระดับ การบริ ก ารในระดับ ภู ม ิ ภ าค
อาเซีย น ห้ อ งสมุ ด ส่ ว นใหญ่ มีก ารพัฒ นาทรัพ ยากร
สารสนเทศให้อยู่ ในรู ปแบบสื่อดิจ ิท ัล บริการรู ปแบบ
เครือข่ายฐานข้อมูลและการเรียนการสอนแบบออนไลน์ท่ี
ครอบคลุมการเรียนรู้และการวิจยั สอดคล้องกับแนวคิด
ของกุลธิดา จุฑารัตน์ และกันยารัตน์ [7] ที่นําเสนอว่า
การให้บริการของห้องสมุดต้องเน้นการเข้าถึงสารสนเทศ
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึง คนทํางานวิจยั
เลือกที่จะสืบค้นและใช้สารสนเทศออนไลน์ เป็ นอันดับ
แรก ห้องสมุดจําเป็ นต้องจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ม ี
ความหลากหลาย และเหมาะสมกับบุคคลประเภทต่างๆ
นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับแผนยุ ทธศาสตร์ห้องสมุดปี
ค.ศ. 2020 ของห้องสมุ ดแห่ งชาติสิงคโปร์ท่ีระบุ ว่ า
ห้องสมุ ดจะต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่
เกิดขึน้ อย่างรวดเร็ว การเข้าถึงแหล่งห้องสมุดดิจทิ ลั และ
การบริการให้ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถเข้าถึงและเชื่อมต่ อ
การรบริการดิจทิ ลั [8]
7.2 สภาพการบริหารจัดการเพื่อการเตรียมความ
พร้อมของห้องสมุ ดมหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียน
ของกลุ่มผู้ให้บริการมีการปฏิบตั ิอยู่ในระดับปานกลาง
แต่ ความคิดเห็นของกลุ่ มผู้ใช้บริการห้องสมุ ดมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องจากกลุ่มผูใ้ ช้ได้รบั การ
ตอบสนองการให้บริการในระดับที่น่ าพอใจจึงมีความ
คิดเห็นว่าการดําเนินงานหรือการบริหารจัดการเพื่อการ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของห้องสมุดอยู่
ในระดับทีม่ กี ารดําเนินการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
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รายด้านพบว่า มาตรฐานการให้บริการอยู่ในลําดับแรกที่มี
การปฏิบตั ซิ ่งึ สอดคล้องกันทัง้ สองกลุ่ม จึงอาจกล่าวได้ว่า
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยให้ความสําคัญต่อการให้บริการมาก
ทีส่ ุด สอดคล้องกับแนวคิดทีว่ ่า ห้องสมุดมีบทบาทสําคัญ
ในการสร้างให้เกิดการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ห้องสมุดเป็ นแหล่ง
ความรู้ท่ที ุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน และ
ยังคงทําหน้าทีส่ ่งเสริมการแลกเปลีย่ นความรูใ้ ห้แก่กนั และ
กันต่อไป [8] เมื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการเพื่อ
การเตรียมความพร้อมของห้องสมุดมหาวิทยาลัยสูป่ ระชาคม
อาเซียนของผู้ให้บริการห้องสมุดที่มีเพศ อายุ ระดับการ
ศึกษา ลักษณะงาน และประสบการณ์การทํางานห้องสมุด
ต่างกัน มีการปฏิบตั เิ พื่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนไม่แตกต่างกัน แต่ผใู้ ห้บริการห้องสมุด ทีม่ หี อ้ งสมุด
ในสังกัดสถานศึกษาต่ างกัน มีการปฏิบตั ิเพื่อการเตรียม
ความพร้ อมสู่ ประชาคมอาเซีย นแตกต่ า งกัน สาเหตุ ท่ี
ห้องสมุดในสังกัดสถานศึกษาต่างกันผูใ้ ห้บริการห้องสมุดมี
การปฏิ บ ั ติ ต่ า งกัน โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ห้ อ งสมุ ด ของ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐและห้องสมุดของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจะดําเนิ นการมากที่สุดอาจเนื่องจากการกําหนด
นโยบายระดับมหาวิทยาลัยแล้วลงสู่หอ้ งสมุด และได้มกี าร
จัดสรรงบประมาณเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน มีการกําหนดนโยบายอย่างชัดเจน เป็ นรูปธรรม
และเป็ นลายลักษณ์อกั ษร [2], [6] เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นการบริหารจัดการเพื่อการเตรียมความพร้อม
ของห้องสมุ ดมหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียนของผู้ใช้
บริการห้องสมุดทีม่ เี พศ อายุ และการศึกษาต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการปฏิบตั งิ านของห้องสมุดเพื่อการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนไม่แตกต่ างกัน แต่ ผู้ใช้บริการ
ห้องสมุดในสังกัดสถานศึกษาต่ างกัน มีความคิดเห็นต่ อ
การปฏิบ ัติ ข องห้ อ งสมุ ด เพื่ อ การเตรีย มความพร้ อ มสู่
ประชาคมอาเซียนแตกต่ างกัน สอดคล้องกับกลุ่ มผู้ให้
บริการห้องสมุด และอาจเนื่องจาก ห้องสมุดในสถานศึกษา
ต่างกันย่อมมีความต้องการบริการทีแ่ ตกต่างกัน ส่งผลให้
ความคิดเห็นต่ อมาตรฐานการให้บริการห้องสมุ ด การ
บริ ห ารจัด การห้ อ งสมุ ด เพื่ อ การเตรี ย มความพร้ อ มสู่
ประชาคมอาเซียนแตกต่างกัน
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