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หอสมุดพระราชวังสนามจันทร  วันอาทิตยที่  23  มิถุนายน  พ.ศ. 2545  และไดมอบบทความอันทรง
คุณคาไวให  และทางกองบรรณาธิการเห็นสมควรอยางยิ่งที่จะเผยแพรออกไปในวงกวางตอไป

นอกจากนี้ “ลานจันทร”  ยังไดรับความกรุณาจากเพื่อนรวมวิชาชีพทั้งจากภายนอกและภายใน
สถาบันชวยกันคิด  ชวยกันเขียนคนละไมคนละมือ  จากมุมมองที่แตละคนตอการประกันคุณภาพ  จน
กระทั่งสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  จึงขอขอบคุณมา  ณ  ที่น้ี

บรรณาธิการ
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การประกันคุณภาพ : จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ

อภัย  ประกอบผล  *

บทนํา
โลกปจจุบนัเปนยคุของการเปลีย่นแปลงและการแขงขนัในเรือ่งของคณุภาพ  โดยเฉพาะความ

เจรญิกาวหนาทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศ  เขามามบีทบาทในชวีติประจําวนัของมนษุย   สิ่งที่จะทําใหมนุษย
เราอยูรอดไดในสังคมปจจุบันจําเปนอยางยิ่งจะตองพัฒนาคุณภาพของมนุษยในทุกๆ ระดับ

สถาบนัการศกึษาเปนแหลงทีผ่ลติคนทีมี่ความรูออกไปรบัใชสงัคม การจดัการศกึษาเพื่อพัฒนา
คนใหมีคุณภาพเปนเรื่องจําเปนที่รัฐจะตองดําเนินการ   โดยจะตองใหการศึกษาที่มีคุณภาพแกประชาชน  
เพ่ือทําใหศักยภาพที่มีอยูในตัวคนไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่  ทําใหเปนคนที่รูจักคิดวิเคราะห   รูจักแก
ปญหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค รูจักเรียนรูดวยตนเองและสามารถปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกดิขึน้อยางรวดเรว็  มีจรยิธรรม  คณุธรรม  รูจักพึง่ตนเองและสามารถดาํรงชวีติอยูในสงัคมไดอยางเปนสขุ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542

หมวด 6
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

มาตรา  47  ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
ศึกษาทุกระดับ  ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก

ระบบ  หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  ใหเปนไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง

มาตรา  48  ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง  โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่
เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณสุข    เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก

มาตรา  49  ใหมีสํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามีฐานะเปน
องคกรมหาชน ทําหนาที่พัฒนาเกณฑวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทําการประเมินผลการจัดการ
ศึกษาเพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา

* ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยขอนแกน



ทฤษฎีคุณภาพ
ในการจัดทําการประกันคุณภาพ  หองสมุดสถาบันอุดมศึกษามีวิธีการทําไดหลาย

วิธี  คือ
1. นําระบบสําเร็จรูปมาใช เชน  ISO PSO
2. พัฒนาการระบบการประกันคุณภาพเองตามกรอบ  9 มาตรฐานของทบวงมหาวิทยาลัย

ทฤษฎีการบริหารที่นํามาใชประกอบระบบการประกันคุณภาพคือ
1. ทฤษฎีระบบ  INPUT  PROCESS  OUTPUT/OUTCOME โดยเนนผลลัพธคือความ

พึงพอใจของผูรับบริการ
2.   วงจรเดิมม่ิง (Deming cycle : PDCA : Plan        Do        Check       Act)

ข้ันตอนการดําเนินการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา
1. การใหความรู    เพ่ือสรางความตระหนักและพัฒนาความรูและทักษะในเรื่องคุณภาพ

และการประกันคุณภาพ
2. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและการเขียนคูมือการประกันคุณภาพตาม

องคประกอบและดัชนีชี้วัดคุณภาพที่ทบวงมหาวิทยาลัยกําหนด   พรอมทั้งจัดทํา
แบบฟอรมและเอกสารประกอบ

3. การลงมือดําเนินการประกันคุณภาพ และจัดเก็บหลักฐานขอมูลเพ่ืออางอิงใน
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

4.  การเขียนรายงานผล ไดแก การจัดทํารายงานการศึกษาตนเอง Self  Study
     Report (SSR)  หรือการรายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report (SAR)

            5.  การตรวจสอบและประเมินผลโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
6.  การนําผลการตรวจสอบและประเมินผลไปสูการแกไขปรับปรุงและพัฒนา
7.  ดําเนินการตั้งแต 1-6 อยางตอเน่ืองตลอดไป ไมมีที่สิ้นสุด

  

เมื่อลงมือปฏิบัติ
1. พยายามศึกษาทําความเขาใจระบบการประกันคุณภาพ
2. ปฏิบัติตามดัชนีบงชี้คุณภาพ และ Work Procedure/Work Instruction
3. จดบันทึก เก็บขอมูล หลักฐานตาง ๆ ไวสําหรับการอางอิง
4. พัฒนาตนเอง และพัฒนางานที่ปฏิบัติอยางตอเน่ือง
5. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

เคล็ดลับของระบบการประเมิน
1. การจัดทําแผนปฏิบัติงาน
2. การดําเนินการตามแผน



3. การจัดทําการประเมินผลของการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว โดยการจัดทํา 
แบบประเมิน และลงมือประเมินผลเปนระยะ

4. การทําผลของการประเมินไปสูการแกไขปรับปรุงและพัฒนา
5. ใชการประชุมประจําเดือนของงานหรือฝายตาง ๆ เปนเครื่องมือ

กลยุทธนําไปสูความสําเร็จ
1. ภาวะนําของผูบริหารซึ่งทั้งเปนผูนํา ผูสงเสริม ผูสนับสนุน
2. การทํางานเปนทีม
3. การสรางความรูและความเขาใจ
4. การกําหนดตัวผูรับผิดชอบ การประสานงาน
5. การวางแผนและติดตามที่ดี
6. การมีสวนรวมของบุคลากรทุกคนในองคกร

ผลประโยชนที่ไดจากการประกันคุณภาพ
1. ผูเรียนและผูปกครองมีหลักประกันและความมั่นใจวาสถานศึกษาจะจัดการ  ศึกษาที่มี

คุณภาพเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
2. อาจารยไดทํางานอยางมืออาชีพ มีการทํางานที่เปนระบบ โปรงใส มีความรับผิดชอบที่

ตรวจสอบได มีประสิทธิภาพ และเนนคุณภาพ  ไดพัฒนาตนเองและผูเรียนอยาง
ตอเน่ืองทําใหเปนที่ยอมรับของผูปกครองและชุมชน

3. ผูบรหิารไดใชภาวะผูนําและความรู ความสามารถในการบรหิารงานอยางเปนระบบและมีความ
โปรงใส เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับและนิยมชมชอบของ
ผูปกครองและชุมชน ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ กอใหเกิดความภาคภูมิใจและเปน
ประโยชนตอสังคม

4. กรรมการสถานศึกษา ไดทํางานตามบทบาทหนาที่อยางเหมาะสม เปนผูที่ทําประโยชน
และมีสวนพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพทางการศึกษาใหแกเยาวชนและชุมชนรวมกับ      
ผูบริหารและครู สมควรที่ไดรับความไววางใจใหมาเปนกรรมการสถานศึกษา

5. หนวยงานที่กํากับดูแล ไดสถานศึกษาที่มีคุณภาพและศักยภาพในการพัฒนาตนเอง
ซ่ึงจะชวยแบงเบาภาระในการกํากับ ดูแลสถานศึกษา และกอใหเกิดความมั่นใจใน
คุณภาพทางการศึกษาและคุณภาพของสถานศึกษา

6. ชุมชนและสังคมประเทศชาติ ไดเยาวชนและคนที่ดี มีคุณภาพและศักยภาพที่จะชวย
พัฒนาองคกร ชุมชน และสังคมประเทศชาติตอไป

7.  ผูรับบริการไดรับความพึงพอใจจากการใหบรกิารของหนวยงาน

-------------------------------   ---------------------------------



การกําหนดคุณภาพในหองสมุดมหาวิทยาลัย

สมหมาย     ตามประวัติ *

                บรรณารกัษตองมีความความกระตอืรือรนและมีการตรวจสอบอยางละเอียดเกีย่วกบัการประเมิน
บรกิารของหองสมุด  การประเมนิบรกิารของหองสมุดเปนงานทีท่าทาย    ในการใหคาํจํากดัความทีเ่กีย่วกบั
ประสทิธภิาพและวสิยัทศันซ่ึงเกีย่วกบัผลกระทบของขอมูล    มีความพยายามทีจ่ะกาํหนดประสทิธภิาพแสดง
ใหเห็นจากวรรณกรรมทางวิชาชีพบรรณารกัษศาสตร ตัง้แต ค.ศ. 1960 เปนตนมา คาํวา  “คณุภาพ”  จะ
หมายถงึ  คุณภาพสงู   ที่เห็นไดชัดเจนจากแนวโนมลาสุดทางดานธุรกิจและอุตสาหกรรมที่สัมพันธกับ
การวิจัยและการปฏิบัติงานในหองสมุด    สําหรับคําแนะนําเกี่ยวกับลักษณะของการจัดการคุณภาพรวม   
(Total Quality Management)  อาจอธิบายไดวาเปนหลักการและวิธีวิจัยที่ใหความสนับสนุนในดาน
การจัดการโดยมุงเนนที่กระบวนการอื่นที่นอกเหนือจากการวัดผล    จากวัตถุประสงคหลักของหองสมุด
มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะในดานสิ่งแวดลอมกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจ,   การเปลี่ยนแปลงดานโครงสราง
และนวัตกรรมทางดานเทคโนโลยีที่จะตองปรับตนเองใหเขากับโครงสรางของการศึกษาขั้นสูง และเกณฑ
การตัดสินที่สถาบันไดรับ

            บทความนี้จะกลาวอยางยอๆ เกี่ยวกับความพยายามที่จะกําหนดและวัดคุณภาพรวมทั้ง
ประสิทธิภาพในหองสมุดมหาวิทยาลัย   โดยมุงเนนที่การวิเคราะหองคกรของหองสมุดเปนสวนรวมและ
การที่หองสมุดใหความสนับสนุนสงเสริมตอมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย   ในขณะที่จะเนนที่แนวโนม
สําคัญๆ  และการวิจัยใหมๆ  เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพในหองสมุดมหาวิทยาลัย     นอกจากนั้นจะ
แสดงความคิดเห็นพ้ืนฐานและปญหาของรูปแบบการประเมินผลแบบตางๆ    โดยในเบื้องตนจะอยูที่
ระดับการประเมินผลเชิงมหภาค   ซ่ึงจะแสดงใหเห็นความแตกตางของลักษณะสําคัญของหองสมุด
มหาวิทยาลัยที่แตกตางกับหองสมุดประเภทอื่น ๆ  ที่มีหนาที่เหมือนกันในหลายๆ อยาง    นอกจากนั้น
ในบทความนี้จะไดเสนอแนะแนวทางเพื่อการวิจัยในอนาคตและเพื่อการรวมมือกันในระหวางผูบริหาร
หองสมุด ผูบริหารการศึกษา นักวิชาการและนักทฤษฎีการวัดผล

การใหคําจํากัดความ
          ในงานเขียนดานหองสมุดและการศึกษา   คําวา  “คุณภาพ”  คืออะไร   คําวา  “คุณภาพและการ
ควบคุมคุณภาพ”  มีใชกันมากและมีการใหคําจํากัดความที่แคบมากเกินไป      สําหรับความหมายแรก
หมายถงึสภาพทีเ่ปนอยูขัน้พ้ืนฐาน  สวนความหมายที ่ 2  เปนการอางถงึกระบวนการทีจ่ะไปใหถงึสภาพนั้น

*  บรรณารักษ  โครงการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยขอนแกน สํานักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยขอนแกน



ทั้ง 2  ความหมายที่กลาวมานี้จะถูกสลับสับเปลี่ยนกัน    อยางไรก็ตาม  การใหคําจํากัดความเกี่ยวกับ
คุณภาพไมไดหมายถึงการใชการวัดผลหรือการวิเคราะหแตอยางใด

           การใหคําจํากัดความเกี่ยวกับประสิทธิภาพของหองสมุดอาจจัดลําดับตั้งแตการวัดประสิทธิภาพ
ทางเทคนิคจนถึงการกลาวถึงความเปนเลิศ      แตโดยมากจะมุงเนนที่ความสัมฤทธิผลตามเปาหมาย,  
ประสิทธิผล,   ความพึงพอใจ,  การจัดการสวนบุคคลและความสามารถขององคกรที่มีอยู    จากการอาน
วรรณกรรมทางวิชาชีพ   คําวา  “ประสิทธิภาพ”   ถูกนํามาใชเพ่ือหมายถึงสิ่งเดียวกัน  เชน   การทําให
บรรลุผลสําเร็จในดานของคุณภาพของบริการที่จะทําใหอาจารย   นักศึกษาและผูใชอ่ืน ๆ  พึงพอใจกับ
ระดับของขอมูลและการวิจัยความตองการของอาจารย    นักศึกษาและผูใชอ่ืน ๆ  ซ่ึงจะชวยสงเสริมให
เปาหมายการพัฒนาและเปาหมายดานการศึกษาของสถาบันบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ   โดยจะ
ใชเกณฑอะไร, จะสนองความตองการในระดับใด,คาใชจายจะมีแคไหนและเพ่ือจุดมุงหมายอะไร  คําถาม
เหลานี้จะเกี่ยวกับระบบการใหบริการของหองสมุด   การประเมินในภาพรวมเกี่ยวกับคุณภาพของบริการ
ของหองสมุดจะไมอาจบรรลุผลสําเร็จได  ถาปราศจากความกาวหนาตามขั้นตอนพื้นฐานอันเปนสิ่งปรกติ
ทั่วไปในระบบการประเมินผล    ตัวอยางของคําถามเหลานี้  ไดแก

                 1.  จุดมุงหมายการใหบริการของหองสมุดคืออะไร    เปนสิ่งที่เพียงพอหรือไมที่จะกลาววา
“เพ่ือตอบสนองความตองการของผูใช”  และ  “เพ่ือสงเสริมสถาบัน”  สิ่งน้ีอาจรวมถึงความเขาใจเกี่ยวกับ
โครงการของสถาบันและหลักปรัชญาของการจัดสรรทรัพยากรในรายละเอียด   ซ่ึงบางครั้งอาจมีการ
เลือกบริการและวัสดุที่จะจัดใหบริการ
                  2.  จะมีผูรูหรือไมอยางไรและเมื่อใดการดําเนินงานดังกลาวจะบรรลุผลสําเร็จ    เม่ือเขาใจ
เปาหมาย    จึงตองหาวิธีที่จะวัดผล    น่ีคือปญหาที่หองสมุดกําลังตอสูมานานนับสิบป     ในหองสมุด
มหาวิทยาลัยคําถามนี้เปนคําถามที่ยากจะตอบ       เพราะวาขาดการวัดผลการปฏิบัติงานที่มีเหตุผล
และขาดการเชื่อมตอระหวางกระบวนการของหองสมุดที่จะนําไปสูผลการศึกษาและผลการวิจัยตอไป
                 3.  ผูบริหารหองสมุดและเจาหนาที่หองสมุดจะทําใหเกิดการปรับปรุงแกไขเพ่ือใหมี
คุณภาพและประสิทธิภาพไดอยางไร      การตั้งเปาหมายและการวัดความกาวหนาเปนเพียงสวนหนึ่ง
ของกระบวนการเพื่อใหม่ันใจในคุณภาพและประสิทธิภาพ   ผูบริหารหองสมุดและเจาหนาที่หองสมุด
ตองแสวงหาวิธีการที่จะพาไปสูเปาหมายโดยมีการควบคุม      การดูผลสะทอนกลับและโครงสรางการ
สื่อสารที่จะบอกปญหา   การกําหนดความตองการและสงเสริมใหมีการเปลี่ยนแปลง
                 4.  หลักฐานพื้นฐานของความสําเร็จคืออะไร       เพ่ือแสดงความสําเร็จทั้งในดานการ
บริการและการทําใหเกิดประสิทธิภาพ  ตองมีความเขาใจอยางลึกซึ้งทั้งในเรื่องของผลลัพธและปญหา
ด้ังเดิมเกี่ยวกับคาใชจายในการวัดผล

                 คุณภาพของหองสมุดมหาวิทยาลัยจะถูกกําหนดเพื่อใหเหมาะสมกับโครงการของทองถิ่นนั้น  
แตตองรวมกนัในการสนบัสนนุระบบการศกึษาขัน้สงู โดยจะถกูกาํหนดในดานของโครงงานทัง้ระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ   เชน   การรับรองวิทยฐานะ เปนตน  สําหรับการประเมินระดับทองถิ่นมีแนวโนมจะ
มุงเนนที่การใหบริการเชิงจุลภาค,  การประเมินระบบการนําสงและการแสดงความตองการของลูกคา,



สวนการประเมินในระดับสถาบันจะขึ้นอยูกับขอมูลของหองสมุดในแบบดั้งเดิมหรือเปนรูปแบบการศึกษา
อยางกวางๆ    สําหรับหองสมุดมหาวิทยาลัยน้ันมหาวิทยาลัยเองยังไมมีวิธีการที่เปนรูปธรรมที่จะใช
ประเมินหองสมุดที่มีประสิทธิภาพตอบริการการศีกษาและบริการการวิจัย

การพัฒนาวิธีการที่นําไปสูประสิทธิภาพของหองสมุดมหาวิทยาลัย
                  การมุงเนนวธิกีารสมยัใหมในดานการจดัการหองสมดุมีมากขึน้ใน  ค.ศ. 1940 และ ค.ศ.1950  
จากวรรณกรรมมากมายที่ไดอางถึงบทความยอนกลับไปอยางนอยที่สุดในป ค.ศ. 1954   ที่ยังไมแนใจ
เกี่ยวกับการกําหนดความหมายที่ยังมีการโตเถียงกัน    โดยที่วิธีการและโครงงานไดถูกนํามาดัดแปลง
จากสาขาวิชาตาง ๆ  นอกสาขาบรรณารักษศาสตร  เชน  การจัดกระบวนการอุตสาหกรรม   การวิจัย
องคกร    การวิจัยสถาบัน   พลวัตทางพฤติกรรมและการประเมินผลทางการศึกษา  เปนตน    สําหรับ
การวิจัยประเมินผลในหองสมุดที่อางถึงในที่น้ีจะเปนเพียงสวนหนึ่งของผลที่ไดในเบื้องตน   จากงานวิจัย
พบวาประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผูใชจะมีการศึกษามากในหองสมุดประชาชน   ในขณะที่
วรรณกรรมเกา ๆ ที่เกี่ยวกับหองสมุดมหาวิทยาลัยจะมุงเนนที่การวัดผลทางวิทยาศาสตรมากกวาความ
คิดเกี่ยวกับคุณภาพ, การศึกษาการใชบัตรรายการ,  การวิจัยปฏิบัติการของหนาที่ตาง ๆ ในหองสมุด,  
ปจจัยดานคาใชจาย / เวลาและการออกแบบรายการสืบคนขอสนเทศ

                Orr  (1993)  เสนอแนะความแตกตางระหวางคณุภาพของหองสมุด,  คณุคาและแนวทางรวม   4  
ประการ   ที่จะกําหนดการวัดตัวแปร  (ทรัพยากร,  ความสามารถ,  การใชประโยชนและผลประโยชน)    
Orr   แสดงความหมายเปนนัยวาควรมีการพัฒนาการวัดเฉพาะอยาง  แมวาจะไมบรรลุผลสําเร็จเพราะ
โครงงานหองสมุดยังเหมือนเดิม    สําหรับ  Taylor  (1972)  มุงเนนความตองการสําหรับหองสมุด
มหาวิทยาลัยที่จะเปลี่ยนจากการวัดคุณภาพไปสูกระบวนการอยางใดอยางหนึ่งและความพึงพอใจของ  
ผูใช  โดยคาดวาความคิดเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพรวม (TQM)  เปนสิ่งที่ดี กอนที่ TQM จะเขามาสู
สหรัฐอเมริกาโดยทางธุรกิจ     สวน  Du Mont  และ  Du Mont  (1979)  ไดพัฒนาเกณฑและวิธีวัดผล 
เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของหองสมุดโดยอาศัยรูปแบบการเขาถึงเปาหมาย, ประสิทธิภาพ,  ความ
พึงพอใจของผูใชและปจจัยดานพฤติกรรม

                 สําหรับวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการวัดผลจะเปนผลงานของ  Goodall 
(1988)  Shapiro  (1991)  และ  Van House (1989)  ทีท่าํใหเห็นชดัเจนวาการปฏบิตังิานเปนคาํทีก่วางมาก
ซ่ึงอาจถูกนํามาใชกับการวัดสิ่งที่ปอนเขาไป  (input)  กระบวนการ,  สิ่งที่ออกมา  (output)  และผลลัพธ
ที่ได   Blagden (1980) และ Alfred (1979)  ไดเสนอแนะการวิเคราะหปญหาการตั้งเกณฑที่เกีย่วของ
และความตองการทีจ่ะประเมินหองสมดุโดยอาศยัการปฏบิตังิาน, ผลลพัธทีไ่ดและความพงึพอใจของผูใช  
ในดานวรรณกรรมที่เกี่ยวกับพลวัตขององคกรและรูปแบบของพฤติกรรมดานการจัดการ   และ
การมีปฏิสัมพันธไดสนับสนุนแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งที่จะทําใหหองสมุดดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ      
ดังน้ันการมุงสูความคิดในเรื่องของคุณภาพ  เม่ือเร็ว ๆ น้ีจึงตองระลึกไววายังขาดงานวิจัยและงานเขียน
ที่เกี่ยวกับวิธีที่จะกําหนดความเปนเลิศและวิธีที่จะจัดการเพื่อการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงแกไข



                ในขณะทีก่ารจดัการคณุภาพรวม (TQM)    เร่ิมจะไดรับการยอมรบัในหองสมุดมีสิง่พิมพที่เปนทัง้
ในดานทฤษฎแีละแนวการปฏบิตัมิากมายทีใ่หแนวคดิพืน้ฐานและวธิกีารนาํแนวคดินีไ้ปประยกุตใช นอกจากนี้
แนวคิดเกี่ยวกับ  TQM  ที่แพรหลายไปอยางรวดเร็วทําใหมีผูเขาใจ TQM  อยางผิดๆ ทั้งน้ี  TQM  ไมได
หมายถึงการวัดผลเทานั้น   แมวา  TQM  จะกระตุนใหใชเครื่องมือวัดผลสําหรับการติดตามกระบวนการ
และสรุปจากปญหาในการปฏิบัติงาน แต  TQM  ยังหมายถึงรูปแบบบางอยางของสิ่งที่เปนมาตรฐาน    
หรือเปนการควบคุมกระบวนการมากกวาที่จะเปนการมสีวนรวมในการจดัการหรอือยูในวงจรคณุภาพ นอก
จากนัน้การเนนทีก่ารสาํรวจผูใชไมใชเร่ืองใหม   แตมีการปรบัตวัใหมขององคกรโดยเนนทีค่วามพงึพอใจของ
ลกูคา, การขยายคาํจํากดัความเกีย่วกบัลกูคาใหกวางขึน้และการประเมินกระบวนการภายในจติใจ นอกเหนอื
จากความคดิทีเ่กีย่วกบัวธิจูีงใจและอธบิายการใชหองสมุด, ขอมูลเกีย่วกบัผูใช, กระบวนการและโครงงานของ
หองสมุด

กระบวนการและโครงงาน
               จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพขององคการของ  Cullen  และ
Calvert (1996)   McDonald  และ Michikas (1994)   ไดเสนอวิธีการใหญ ๆ  4  วิธี ที่จะประเมิน
องคการ   ไดแก

1) รูปแบบการเขาถึงเปาหมาย
2) รูปแบบของระบบ
3) รูปแบบของกระบวนการภายใน
4) รูปแบบความพึงพอใจ

               แมทัง้ 4 วธิน้ีีจะไมใช “ การวดัผล” ทีแ่ทจริง   แตกเ็ปนวธิกีารออกแบบวเิคราะหโดยเฉพาะ   ทั้งน้ี
หองสมุดมหาวิทยาลัยและหองสมุดประชาชนไดสนับสนุนสงเสริม และดําเนินการประเมินผลใหเหมาะสม
กับทั้ง 4 รูปแบบน้ี โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือการประเมินผลที่เกิดจากโครงงานของสถาบัน    ซ่ึงจุดมุงหมาย
หรือโครงงานอยางกวาง ๆ ประกอบดวย    การจัดการภายในหองสมุดและการวางแผนบริการ,  กลยุทธ
การวางแผน, การพิจารณาทบทวนโครงการและการศึกษาตนเอง (สําหรับหองสมุดหรือสถาบัน)  รวมทั้ง
การตรวจสอบการใหการรับรอง

              การจดัการคณุภาพรวม  (Total Quality Management) และโครงการปรบัปรงุคณุภาพอยางตอเน่ือง
คือ   การทําโครงการใหเปนสากลโดยเสนอวิธีการอยางเปนทางการและรวมเอาการวัดผลและวิธีการของ
กระบวนการตามรูปแบบการประเมินผลประสิทธิภาพทั้ง  4  วิธีไวดวย      เม่ือไมนานมานี้บรรณารักษ
ไดยอมรับวิธีการจัดการที่มีคุณภาพเทาเทียมกันแบบอ่ืน ๆ  ดวย  เชน   การจัดการโดยวัตถุประสงค  
(Management  by Objectives หรือ  MBO) PPB  (Programming , Planning, Budgeting)   และการ
ออกแบบกลยุทธการวางแผน  ในการประเมินคุณภาพอาจใชรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ไดที่กลาวมาขางตน    
ซ่ึงในแตละรูปแบบอาจตองมีมโนภาพของโครงสรางที่ชัดเจน  อยางไรก็ตามยังมี  ความแปรปรวนและ
คาบเกีย่วกนัระหวางวธิกีารวดัผลและวธิกีารวางแผนอกีดวย     ในการกลาวถงึลกัษณะของการประกอบการ
ดังที่กลาวมาแลวขางตนจะตองมีองคประกอบ    ดังตอไปน้ี



• การกําหนดเปาหมายหรือเกณฑบางอยางที่สามารถประเมินความสําเร็จได
• การมุงเนนที่การตอบสนองตอผูใชตามที่หองสมุดและสถาบันกําหนด
• ความเปนผูนํา,  การมอบหมายหนาทีจ่ากเบือ้งบน,  ความพยายามในการตดิตอ สือ่สาร,

การจดัใหมีการฝกหัดและมทีรพัยากรสาํหรบักระบวนการประเมนิผล,  การสนบัสนนุสงเสรมิคณุคารวมกนั
• การรวมพนกังานทกุระดบัเขาดวยกนัในการตัง้เปาหมาย,  การประเมนิผลและการปรบัปรงุ

กระบวนการรวมทัง้บรกิาร
• การรวมเอากระบวนการประเมนิผลทีมี่ความตอเน่ืองและสามารถปรบัปรงุตอไปได  ไมวา

กระบวนการนั้นจะขึ้นอยูกับโครงงานของการจัดการคุณภาพรวม,  กลยุทธการวางแผนหรือรูปแบบอ่ืน ๆ

               สวนภายในโครงงานที่ใชประเมินคุณภาพรูปแบบอ่ืน ๆ  คือ  การตั้งพารามิเตอรขององคการ
ทีจ่ะถกูกําหนดกอนการวดัผลหรอืการประเมนิผลทีแ่ทจริง สิง่เหลานีเ้ปนผลกระทบพืน้ฐานทีไ่มใชแตเพียง
การเลือกการวัดผลเทานั้น    แตยังเปนการอธิบายผลดวย    จึงเปนไปไดยากที่จะรวบรวมขอมูลที่
สมบูรณใหสอดคลองกันไปในทุก ๆ สถานการณ    ดังน้ัน  การใชตัวเลขและการวัดผลในการประเมินผล
จึงตองมีการประนีประนอมกันเพ่ือชวยใหสําเร็จตามเปาหมาย ลักษณะของการประนีประนอมจะแตกตาง
กันไปตามเปาหมายที่ตองการ  เชน  การจัดการหองสมุดใหสอดคลองกันภายใน,   การจัดสรรทรัพยากร  
หรือความสําเร็จของสถาบันในการแขงขันเพ่ือหาแหลงเงินทุนสนับสนุนจากภายนอก   เปนตน

             สิง่สาํคญัทีจ่ะกลาวถงึประสทิธภิาพของหองสมุด  คอื  การลดการตอบคาํถามเหลานี ้ “หองสมดุ
ไดสนองตอบความตองการของสถาบันที่หองสมุดเหลาน้ันสังกัดอยูหรือยัง”   ซ่ึงความตองการ
เหลานี้อาจมีมากมายและอาจสัมพันธกับคนในรุนปจจุบันและคนในรุนตอไป   รวมทั้งบทบาททั้งในระดับ
ทองถิ่นและระดับประเทศ   แตทั้งน้ีตองมีความหมายที่ชัดเจนเขาใจกันภายในกลุมตาง ๆ  ที่นอกเหนือ
จากหองสมุดออกไปดวย    โดยที่โครงการคุณภาพ,  กลวิธีการวางแผนและการประเมินผลอยางตอเน่ือง
ในทุกระดับ     จะตองถูกสรางขึ้นทั้งโดยทางตรงและทางออมในดานตาง ๆ  ตอไปน้ี

• ภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายของสถาบันการศึกษาขั้นสูงโดยเฉพาะและภาระหนาที่ของ
หองสมุดเอง

• การกําหนดกลุมผูใชและความตองการโดยเฉพาะที่แตกตางกัน เชน อาจารย  ผูบริหาร
มหาวิทยาลัย  นักศึกษาปริญญาโท   นักศึกษาปริญญาตรี   ผูศึกษาทางไกล  ประชาชนทั่วไป  ศิษยเกา    
ผูใชในอนาคต   เปนตน

•  เปาหมายที่จะทําใหภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายบรรลุผลสําเร็จและเปนสิ่งที่สงเสริมผูใช     
รวมทั้งภาษาที่สามารถนําไปสูกฎเกณฑและการวัดผลการปฏิบัติงาน ในขณะที่รูปแบบการเขาถึงเปาหมาย
ของการประเมินผลจะถูกวิเคราะหและตองมีการประกาศเกี่ยวกับเปาหมายเหลานั้น   เพ่ือเปนการกําหนด
ประสิทธิภาพในหลาย ๆ  ดาน

•   การกําหนดผูอานและกระบวนการขององคการที่หองสมุดสามารถเขาถึงได น่ันคือมีวิธี
การอยางไรและใครจะเปนผูทําที่จะเสาะแสวงหาคุณภาพและประสิทธิภาพ สิ่งน้ียังไมเหมือนกันทเีดียวนกั



ในการกาํหนดกลุมผูใชแมวาจะคาบเกีย่วกนัอยู ทัง้นีข้ึน้อยูกบัภาระหนาทีท่ีไ่ดรับมอบหมายและกฎเกณฑของ
สถาบัน โดยการเขาถึงน้ีจะสัมพันธกับความพึงพอใจของผูใช,  งบประมาณ,  การสนับสนุนโครงการตาง ๆ  
ของสถาบัน,   ความสําเร็จของการใหมีการรับรองสถาบันและความสําเร็จของการเขาไปมีสวนรวมในระดับ
ประเทศในดานการวิจัยและบทบาทดานอ่ืน ๆ

การหยั่งรูคุณภาพของหองสมุด :  เครื่องมอืและรูปแบบ

                หองสมุดใดๆ  ที่กําลังดําเนินการเพื่อจัดหาทรัพยากรใหบริการตอบสนองความตองการของผูใช
และเพื่อทําใหภาระหนาที่งานของสถาบันบรรลุผลสําเร็จ    คุณภาพของ  “บริการ”  จะเปนสวนสําคัญสวน
เดียวของคุณภาพของ”หองสมุด”  หรือไม อะไรเปนความหมายที่แทจริงเม่ือกลาวถึง “บริการของหองสมุด”      
ในการเขาถงึหองสมุดทีมี่คณุภาพสงูอาจตดัสนิไดในแตละหองสมุดไป  แตจุดมาตรฐาน คอื  สิง่ทีค่นสวนมาก
ตองการรูวาหองสมุดมีการจัดหาทรัพยากรดวยวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด มีบริการและทรัพยากรที่
เกี่ยวของหรือไม  สิ่งน้ีเกี่ยวของกับการวัดผลไมวาจะเปนในรูปแบบดั้งเดิมหรือวิธีที่มีความเสี่ยงมากกวา  
แตอะไรคือสิ่งที่คนตองการวัดผลและวัดผลทําไม  ซ่ึงคําถามเหลานีมี้ผลกระทบโดยตรงกบัการใชเครือ่งมือ, 
การรวบรวมขอมูลและวิธีอธิบายขอมูล สําหรับโครงสรางการวางแผนและการประเมินผลขางตนจะชวย
กําหนดการวัดและสิ่งที่จะเลือกวัด   ซ่ึงหองสมุดอาจเลือกจากเครื่องมือการวัดผลและรูปแบบการวัดผล
แบบตาง ๆ    Knightly  (1979)  แยกใหเห็นความแตกตางระหวางสิ่งที่ปอนเขาไป  (input)  ของหองสมุด,  
กระบวนการ,  ผลลัพธที่ออกมาและผลกระทบ    อันเปนองคประกอบของระบบและประเภทการประเมิน
ผล  4  แบบ  คือ

1. ความพยายามประเมินผล  (สิ่งที่ปอนเขาไป)
2. กระบวนการประเมินผล  (กิจกรรมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ)
3. ประสิทธิผล  (ผลที่ไดรับและเปาหมายที่บรรลุผลสําเร็จ)
4. ผลกระทบ  (ตอหนวยงานหลักหรือชุมชนที่กวางออกไป)

ในขณะที่การพัฒนาการจัดการคุณภาพรวม  (TQM)  เริ่มมีมาเม่ือ 10 ปที่แลว   จะเห็นไดวา
โครงสรางการประเมินผลเพื่อพิจารณากระบวนการและประสิทธิภาพเปนสิ่งที่มีมานานแลว    Knightly
ใหเกณฑการวัดผล  7  ประการ   ดังน้ี

1. การประเมินโดยอาศัยทัศนคติของผูใช
2. ทัศนคติของผูเชี่ยวชาญ
3. มาตรฐาน
4. การเปรียบเทียบกับเพ่ือน
5. ผลที่ไดในเชิงปริมาณ
6. กระบวนการในเชิงปริมาณ
7. อาศัยหนวยการลงทุนรวมกับเกณฑอ่ืน ๆ



             จากเกณฑการวัดผลเหลานี้จะนําไปสูการประเมินคุณภาพ ซ่ึงเกณฑการวัดผลทั้ง  7  ประเภทนี้
อาจใชบอย ๆ เพียงประเภทเดียวหรือใชทั้ง  2  ประเภทในเวลาเดียวกัน    สวน King และ Griffiths
(1991)   ไดสรุปการวิจัยเกี่ยวกับการประเมินผลและการวัดผลทั่ว ๆ  ไปเปน  4  ประเภท  คือ

1. การวัดคาใชจายของสิ่งที่ปอนเขาไป  ไดแก  บุคลากร,  วัสดุอุปกรณ,  ทรัพยากร,   
การจัดสรรทรัพยากรและคุณลักษณะพิเศษอ่ืน ๆ

2. การวดัผลลพัธทีอ่อกมา  ไดแก  คณุภาพของบรกิาร,  ความทนัตอเวลา, ประโยชน
ทีไ่ดรับ,  การเขาถึง)

3. การวัดประสิทธิภาพ   ไดแก   จํานวนของการใช,  ความพึงพอใจของการใช,  การ
แสดงความสําคัญตอบริการของผูใช,  ผลที่ตามมาของการใชบริการ

4. การวัดขอบเขตของบริการ   ไดแก  ขนาดจํานวนของประชากรและคุณลักษณะของ
บริการ,  ขนาดจํานวนของผูใชและคุณลักษณะของผูใช

นอกจากนัน้  King และ Griffiths  ยงัไดกาํหนดเครือ่งชีว้ดัอีก  4 ประการ คอื  การปฎบิตังิาน,  
ประสิทธิภาพ,  การเปรียบเทียบตนทุนและผลกระทบ  ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะมีความหมายที่แตกตางกันออกไป     
ในการวัดผลของบริการยังมีความสับสนกับการปฏิบัติและ  “การเขาถึง”     สําหรับการเขาถึงเปนคําที่
สามารถเปลี่ยนแปลงไดในดานอาชีพ บางบทความอาจหมายถึงบางสิ่งที่งาย ๆ เชน ระดับของการเขาถึง
ทางดานรางกาย  (เชน  ที่น่ัง) หรือการเขาถึงทางบรรณานุกรม  (เชน  บัตรรายการ)    ในขณะที่อาจใช
ความหมายในดานที่เกี่ยวกับบริการและระบบหลาย ๆ  อยางที่จะใหเอกสารหรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสแก
ผูใช    สวนการปฏิบัติอาจนําไปใชกับสิ่งที่ปอนเขาไป (input) ,  กระบวนการหรือผลลัพธที่ออกมา    
Hernon  และ  McClure (1990)  และ  Van House,  Weil  และ  McClure (1990)    ไดอธิบายการวัด
ผลการปฏิบัติหลาย ๆ  อยางซึ่งบางอยางเปนสิ่งที่งาย ๆ  ไมผิดหรอืถูก   เม่ือใชกับการวัดผลการปฏิบัติ
งานและความตองการของหองสมุดที่จะใชการวัดผลแบบอื่น ๆ  รวมดวย     สําหรับการปฏิบัติงานมักจะ
ไดรับการพิจารณาวาเปนจุดมาตรฐานภายในของหองสมุด  แมวาจะมีผูบริหารหองสมุดบางคนตองการ
เห็นมาตรฐานระดับประเทศเกิดขึ้นก็ตาม  สิ่งที่เปนความพยายามที่เกี่ยวของกับการจัดการคุณภาพรวม  
(TQM)  คือ   การมุงเนนที่การประเมินผลการปฏิบัติงานในหองสมุดในดานการบริการ       และการวัด
ประสทิธภิาพของการดาํเนนิการโดยการพจิารณาปจจัยในดานตาง ๆ   เชน   ความรวดเรว็, การมภีาระงาน
มากเกินไป,  คาใชจาย,  การเพิ่มผลผลิต,  ความพึงพอใจและ  “การเขาถึง”  ผูใช

                  กลไกเชงิคณุภาพเพ่ือประเมินประสทิธภิาพของหองสมุดประกอบดวย การสมัภาษณ,  การสํารวจ,  
การใชที่ปรึกษาหรือคณะผูตรวจสอบจากภายนอกหองสมุด  (ผูเชี่ยวชาญพิเศษ),  การศึกษาที่เปนแบบ
เอกเทศ,  การวิเคราะหกระบวนการ,  การวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวกับงานและการวิเคราะหโครงสรางของ
องคการ ซ่ึงวิธีการเหลานี้อาจเปนพ้ืนฐานที่ดีที่สุดที่จะรองรับการวัดผลแบบใหม ๆ      อยางไรก็ตามควร
ใชวิธีการเชิงคุณภาพใหสอดคลองกับกลุมหองสมุดที่เฉพาะ และแสวงหาวิธีการรวมกันของการวัดเชิง
ปริมาณของสิ่งที่ปอนเขาไป (input)   ผลลัพธที่ออกมาและการปฏิบัติงานเขารวมดวย    อาจกลาวไดวา
การจัดการคุณภาพรวม  (TQM)    เปนกลไกเชิงคุณภาพและเปนกระบวนการจัดการอยางหนึ่งที่อาศัย



วิธีการเชิงปริมาณ    ซ่ึงองคการไดนํากระบวนการการจัดการคุณภาพรวม   (TQM)  ไปใชปฏิบัติและ
เปนการแสดงถึงจุดมาตรฐานของหองสมุดแตละแหง

                โดยที่หองสมุดมหาวิทยาลัยจะมีปญหาในดานตาง ๆ  เชน   การรวบรวมขอมูลของงาน
ประจําและขอมูลเพ่ิมเติมจากแหลงภายนอก    ซ่ึงขอมูลทั่วไปสําหรับหองสมุดมหาวิทยาลัย  คือ  ขอมูล
จากสมาคมแหงชาติตาง ๆ  เชน   สมาคมหองสมุดแหงสหรัฐอเมริกา  (American Library Association)  
และสมาคมหองสมุดการวิจัย  (Association of Research Libraries)   การใชประโยชนจาก
บรรณานุกรมและตัวแทนจําหนายวารสาร     โดยที่ขอมูลเหลานี้จะสะทอนความเปนสากลของหองสมุด
มหาวิทยาลัยที่อาจเปลี่ยนไปในแตละป ในสวนสถิติประจําปที่ไดจากสมาคมหองสมุดการวิจัยไดถูกนํามา
ใชโดยหองสมุดมหาวิทยาลัยหลาย ๆ แหง   เชน  การนับจํานวนวารสาร,   คาใชจายรวมทั้งสิ่งที่ปอน
เขาไป (input)  และผลลัพธที่ออกมาของหองสมุด   เชน  บริการยืม-คืน   ไดถูกนํามาใชอภิปรายกันใน
สมาคมหองสมุดการวิจัย  ตั้งแตป 1940  เปนตนมา     ทั้งน้ีสมาคมหองสมุดการวิจัยพยายามที่จะสราง
รูปแบบและการวัดผลที่จะใหมีการเปรียบเทียบการปฏิบัติงาน  และการประเมินผลลัพธในรูปแบบที่ใช
เปนเกณฑรวมกันของสมาชิกสมาคม     ซ่ึงความพยายามนี้ไดปรากฎใหเห็นในรูปของรายงานทางวิชา
การและอาจใชเวลาอีกหลายปที่จะมีการสํารวจใหกวางขวางมากขึ้น    สําหรับวิธีการอื่น ๆ  คือ  การใช
ขอมูลของรัฐบาลและขอมูลจากการศึกษาขั้นสูง  รวมทั้งขอมูลของหองสมุดนํามาสรางเปนรูปแบบของ
บทบาทของหองสมุดในสถาบนัการศกีษาขัน้สงู   ซ่ึงแนวโนมเหลานีจ้ะเปนการรวมเอาขอมูลของสิง่ทีป่อน
เขาไป  (input)  สําหรับการศึกษาขั้นอุดมศึกษา,  ดัชนีคาใชจายของการศึกษาขั้นอุดมศึกษา,  การ
สํารวจประจาํปเกีย่วกบัแหลงทรพัยากรสารสนเทศทีจั่ดทาํโดย CAUSE และสถาบนัอ่ืน ๆ อันประกอบดวย
ปจจัยการสงเสริมจากแหลงทรัพยากรตาง ๆ  เชน   หองสมุด ฯลฯ

   ในการอธิบายขอมูลจะขึ้นอยูกับเกณฑที่เปนมูลฐานดั้งเดิมของสิ่งที่กําหนดไววา เปนสิ่งสําคัญ    
สําหรับการอภิปรายเกี่ยวกับวิธีตั้งเกณฑของความสําเร็จและเกณฑการวัดผลจะสามารถติดตามดูไดจาก
วรรณกรรมเกี่ยวกับการประเมินผลตาง ๆ    อยางไรก็ตาม  แมจะมีความคิดวา  “สถิติ”  เปนสิ่งที่นา
ตําหนิและเปนสิ่งที่ไรคาโดยสิ้นเชิง แตสถิติของสิ่งที่ปอนเขาไป (input)  และสถิติของผลลัพธที่ออกมายัง
เปนประโยชนตอการสรางตัวกําหนด   เพ่ือพิจารณาการปฏิบัติงานขององคการปแลวปเลา

              ในสวนของการใชมาตรฐานของหองสมุดเปนสิ่งชี้นําสําหรับการประเมินประสิทธิภาพจะอยูใน
เอกสารของ   Kania  (1988)   Kaser   (1982)   และ  Lynch  (1982)    แตมาตรฐานเหลานี้สวนมาก
ตองตัดทอนสวนที่เกี่ยวกับเชิงปริมาณและการมุงเนนที่โครงสราง,  นโยบายและกระบวนการมากเกินไป     
สาํหรบั  Kania ใหมีการนาํเอามาตรฐานการปฏบิตังิานเพ่ือใชในการศกึษาหองสมุดเองและเพือ่การรบัรอง
หองสมุด  แมวา  Kania  หลีกเลี่ยงที่จะเสนอแนะการวัดผลเฉพาะอยางเทานั้น   ในการรวบรวม
บรรทัดฐานและอัตราสวนตาง ๆ  ของหองสมุดไดเขามามีบทบาทตอจุดมาตรฐานเพื่อการประเมินผล
เปรียบเทียบ   ทั้งที่ขอมูลเหลานี้ใหขอมูลเพียงเล็กนอยเกี่ยวกับลักษณะของสถาบันและปจจัยดานความ
สําเร็จขององคการ    แตก็เปนจุดเริ่มตนหรือเปนดัชนีชี้วัดอยางหยาบ ๆ  ของหองสมุด



              ภายในโครงสรางยอยของมาตรฐานหรือการใหการรับรอง    สถาบันมักจะใชการวิเคราะห
สถาบนัในกลุมเดียวกนั  นอกเหนอืจากการใหคาํจํากดัความเกีย่วกบัคณุภาพจงึเปนไปไดทีห่องสมุด   2  แหง  
อาจดําเนินงานดวยวิธีที่แตกตางกันที่ไมสามารถนํามาเปรียบเทียบกันได    เชน  การตอบสนองความ
ตองการเฉพาะในทองถิ่น   เปนตน   ดังน้ัน ความสามารถที่จะทําใหไมเกิดความคลมุเครือและเปนการ
เปรียบเทียบที่มีเหตุผลจึงเปนสิ่งสําคัญในการประเมินผลโดยใชการจัดการคุณภาพรวม (TQM) หรือใช
การประเมินผลแบบเดิมมากกวา  อยางไรก็ตามมีความพยายามใหมสุด 2 ประการ   ในการสรางรูปแบบ
ความมีประสิทธิภาพที่เปนเคร่ืองบอกทั้งการประเมินผลในทองถิ่นและการประเมินเปรียบเทียบหองสมุด  
Cullen และ Culvert (1995) สรางวิธีการตามสูตรของ Childers และ  Van  House ที่กําหนดเครื่องชี้วัด
การปฏิบัติงานในหองสมุดมหาวิทยาลัยตามที่คนกลุมตาง ๆ 6 กลุมสังเกตเห็น   ซ่ึงปจจัยการปฏิบัติงาน
จะเกี่ยวของกับสิ่งตาง ๆ  เหลานี้    คือ  บุคลากร   ทรัพยากร   วัสดุอุปกรณ    ความรวดเร็วของบริการ  
นโยบายการใชและปจจัยอ่ืน ๆ     จากความแตกตางในการจัดอันดับระหวางกลุมตาง ๆ  ทั้ง  6  กลุม   
แสดงใหเห็นรูปแบบที่แตกตางกันของประสิทธิภาพขององคการ      สวนในขั้นตอนที่  2  ของการศึกษา
น้ีจะนําเอาการวัดผลหลักที่ไดไปใชในหองสมุดอ่ืนตอไป

McDonald  และ  Micikas (1994)  ใชวธิกีารของ Carneron (1978) และเคาโครงการจดัแยก
ประเภทใน  Du Mont  และ  Du Mont   (1979)  เพ่ือพัฒนาเปนวิธีการที่ใชหลาย ๆ อยางรวมกันโดยจะ
ดูทั้งสิ่งที่ปอนเขาไป  (input)   กระบวนการและและผลลัพธที่ไดจากบุคคลแตละระดับ,  หนวยยอย  และ
องคการโดยรวม    ตามรูปแบบของ  McDonald  และ  Micikas  ซ่ึงไดจัดกลุมประสิทธิภาพออกเปน  
16  กลุม    เชน  ความเพียงพอของทรัพยากร,  ขนาดของบุคลากร,  การสนับสนุนของมหาวิทยาลัย, 
การพัฒนาบุคลากร, การใชทรัพยากร  จากการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาหองสมุดแตละแหงจะมีความ
แตกตางกันในดานของประสิทธิภาพ

หองสมุดมหาวิทยาลัยและประสิทธิภาพของการศึกษาขั้นสูง
               หองสมุดมหาวิทยาลัยไมไดเปนหนวยงานที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง  แตคุณภาพของหองสมุด
มหาวิทยาลัยจะไดรับการตัดสินจากคุณภาพของผลลัพธที่ไดออกมา    และความสําเร็จของหองสมุดจะ
ไดรับการรับรองจากขอมูลปอนกลับและการสนับสนุนจากผูใช (อาจารย, ผูบริหาร,  นักศึกษา,  ศิษยเกา)   
และความเที่ยงตรงโดยไดรับการรบัรองและการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกอื่น ๆ  ทั้งน้ีสมาคม,  
สถาบันและผูนําภายในสถาบันการศึกษาขั้นสูง     มองดูหองสมุดเปนเหมือนองคประกอบที่สําคัญของ
ผลลัพธเหลานี้หรือไม     นอกจากนั้นบรรณารักษตองพยายามตอสูเพ่ือใหปญหาเหลานี้เปนที่รับรูของ
นักวิชาการ,  ผูบริหารและผูวางนโยบายแตมีวิธีเดียวที่จะรับประกันได    น่ันคือการใชการวัดผลการ
ปฏิบัติงานของหองสมุดและความมีประสิทธิภาพของหองสมุดที่จะแสดงความสําเร็จของกระบวนการและ
เปาหมายภายในการศกึษาขั้นสูงน้ันเอง

                  ในการอานวรรณกรรมที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพของการศึกษาขั้นสูงสวนใหญ  มีสิ่งที่
บรรณารักษควรตั้งขอสังเกตไว   คือ   1)  รูปแบบและเกณฑที่จะไดรับการสนับสนุนคืออะไร  และ    2)  
วิธีอะไรที่หองสมุดอางถึง   แมไมมีความสอดคลองที่เห็นไดชัดเจนในการกําหนดความสําเร็จทางวิชาการ     



แตผูเขียนสวนใหญยอมรับวาการศึกษาขั้นสูงมุงเนนที่ผลลัพธที่ไดและผลลัพธน้ันตองวัดได  เชน วัดโดย
เครื่องชี้วัดความสําเร็จของงาน,  การเพิ่มผลผลิตการวิจัย,  คะแนนทดสอบของนักศึกษา,  การสํารวจ
ความพึงพอใจและอ่ืน ๆ ในป 1992  Bogue และ  Saunders  กลาวถึง  “การทดสอบคุณภาพ”  6  วิธี    
สําหรับหองสมุดมหาวิทยาลัย   ประกอบดวยการใหการรับรอง,  การจัดอันดับ,  การสํารวจติดตามผล,  
การอนุมัติ,  การตรวจสอบโครงการทางวิชาการและผลลัพธที่ไดจากคะแนนทดสอบของนักศึกษา     
ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะเปนประโยชนที่ทําใหเห็นความเปนไปไดที่จะทําใหหองสมุดเสริมกําลังใหเขมแข็งขึ้นจาก
ทั้ง 6 วิธีน้ี  สวน  Teeter  และ  Lozier (1993)   และ   Sherr  และ  Teeter  (1991)  จะมุงเนนที่การนํา
กระบวนการการจัดการคุณภาพรวม  (TQM)  ไปปฏิบัติโดยใหเปนสวนหนึ่งของการบริหารสถาบัน

              สวนในงานวิจัยที่เกี่ยวกับการใหการรับรองมีความแตกตางกันไปในแตละสถาบัน   แตโดย
ทั่วๆ ไปพยายามที่จะกําหนดบทบาทของหองสมุดเพื่อสนับสนุนโครงการทางวิชาการ  อยางไรก็ตาม 
Trout (1979)  พยายามที่จะลบลางสมมุติฐานในงานวิจัยเกี่ยวกับสิ่งที่ปอนเขาไป  (input)  และคุณภาพ
ของทรัพยากร    โดยงานวิจัยของ   Trout   จะเกี่ยวของกับคุณภาพของการศึกษาและผลกระทบของ
มหาวิทยาลัยที่กลาวอางวาหองสมุดเปนหนึ่งในเกณฑหลัก 6 ประการที่ใชในการใหการรับรอง  จากงาน
วิจัยของ Trout  ไมพบความสัมพันธระหวางความแตกตางในดานทรัพยากรของหองสมุดกับผลลัมฤทธิ์
ของนักศึกษา     สวน  William (1994)  และ  Wolff (1994)  กระตุนใหมีการวัดผลที่จะแสดงใหเห็นวา
หองสมุดมีผลกระทบตอผลลัพธที่ไดทางการศึกษา

ขอแนะนําสําหรับการวิจัยและนโยบายในอนาคต
              แมวายังขาดการชี้แนะวิธีที่จะกําหนดคุณภาพและประสิทธิภาพ   รวมทั้งวิธีสราง
โครงงานประเมินผลที่เกี่ยวของกับหองสมุดมหาวิทยาลัยแตละแหง อยางไรก็ตามสําหรับผูบริหาร
หองสมุดมหาวิทยาลัยควรหาวิธีที่จะใชขอมูลที่มีอยูและพัฒนาขอมูลใหม ๆ  เพ่ือเปลี่ยนแปลงบริการและ
สถานการณที่เปนอยู  มีคํากลาวอยูเสมอๆ วาตองมีการพัฒนาการวัดผลแบบใหม ๆ   เพ่ือจะสามารถวัด  
“การเขาถึง” ได  อยางไรก็ตาม  แมจะมีประสบการณเกี่ยวกับสถิติ, การสาํรวจและการจดัการ   แตกย็งั
ไมมีความนาเชือ่ถอืหรือเปนวธิกีารประเมนิผลบรกิารทีมี่ความสอดคลอง,  การเปรียบเทียบรูปแบบที่เปนไป
ไดของการสงตอขอมูลและการแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพและประสิทธิภาพ

               โดยทั่ว ๆ  ไปยังขาดความสอดคลองในสวนตาง ๆ  เชน   ขอมูลที่ไดจากแหลงตาง ๆ  ยังมี
ชองวางมาก   ความครอบคลุมของขอมูลยังมีไมเพียงพอที่จะสามารถวิเคราะหทรัพยากรและบรกิารให
เปนไปตามเปาหมายได อยางไรกต็ามเพือ่เปนการควบคมุการวดัผลจึงไดมีการเสนอแนะที่จะพัฒนาเครื่องมือ
ใหม ๆ ขึ้นมา ทั้งน้ีเน่ืองจากขอมูลที่ไดไมไดสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริการหรือการปฎิบัติงาน
ตามหนาที่  สําหรับงบประมาณและสถิติของหองสมุดไมไดถูกจัดเปนประเภทตาง ๆ  เพ่ือสะทอนใหเห็น
รูปแบบของการใชจายและการใชบริการของรานคา      โดยที่ขอมูลตนแบบจะถูกจํากัดตามสายการ
บรหิารงาน สวนขอมูลเกีย่วกบังบประมาณและขอมูลเกีย่วกบับคุลากรไมไดสะทอนใหเห็นการเปลีย่นแปลงวิธี
ในการจัดหาและจดัเกบ็ขอมูลใหม ๆ ดังน้ันผูบริหารงานหองสมดุและนกัวจัิยตองรวมมือกบันักเศรษฐศาสตร,  
นักเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคคลอ่ืน ๆ  เพ่ือสรางรูปแบบคาใชจายสําหรับบริการในรูปแบบใหม



             สําหรับรูปแบบการวัดประสิทธิภาพ ,  การใหคําจํากัดความและการวัดผลแบบใหม ๆ  เปนสิ่ง
ที่ตองการสําหรับการอธิบายขอมูลดวยวิธีที่ไดกลั่นกรองแลว  ในดานของคุณภาพและการปฏิบัติงานใน
หองสมุดมหาวิทยาลัยไมไดมีการบอกไวยกเวนในการศึกษาบางเรื่อง  และเพื่อเปนการนํารูปแบบของ
คุณภาพไปใชในงานดานตาง ๆ    ผูบริหารหองสมุดจึงตองรูวิธีที่จะเชื่อมตอการปฏิบัติงานของแตละ
บุคคลใหเขากับการปฏิบัติงานในแผนก   นอกจากนั้นยังมีเครื่องมืออ่ืน ๆ  ที่อาจไดมาจากรูปแบบที่มีอยู
ที่จะเปนวิธี “ใหคะแนน” ความกาวหนาตามมาตรฐานของสมาคมหองสมุดมหาวิทยาลัยและหองสมุดการ
วิจัยแหงสหรัฐอเมริกา  (Association of College and Research Libraries)   ซ่ึงเครื่องมือน้ีจะเปนการ
วัดระดับของกระบวนการที่แทจริง  (ไมใชเชิงปริมาณ)  และเหมาะสมดีกับการจัดการคุณภาพรวม  
(TQM)      อยางไรก็ตาม  อาจเปนปญหากับผูบริหารหองสมุดบางแหงที่ตองรายงานการใชจายทั้งปและ
การนับจํานวนผูเขาใชบริการ   นอกจากนั้น  หองสมุดอาจมีการเชื่อมตอเขากับผูจัดหาขอมูลอ่ืน ๆ   
และการใหบริการการศึกษาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยเพ่ิมมากขึ้น  เชน   ศูนยคอมพิวเตอร,  
พิพิธภัณฑ,  ศูนยวิจัยและโครงการพัฒนาทางดานวิชาการตาง ๆ   ดังน้ัน รูปแบบที่ตองการจะแสดงถึง
การสงเสริมหองสมุดดวยการจัดหาแหลงขอมูลตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการทาทายในดานของขายงาน
จึงเปนสิ่งสําคัญ

              ทายที่สุด    มีความตองการการวิจัยเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือนําไปสูการวัดผลเกี่ยวกับหองสมุดและ
ขอมูลที่สัมพันธกับผลลัพธที่ไดในการศึกษาขั้นสูง  ดังที่กลาวมาแลวผลลัพธที่ไดน้ีอาจประกอบดวย
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับขอมูล, ความสําเร็จในการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา,  ความสําเร็จในการหางานทํา,  
งานวิจัยของอาจารยและความสําเร็จของหองสมุด และจากความคิดที่วาหองสมุดและมหาวิทยาลัยเปน
สิ่งมีชีวิตและมีประสิทธิภาพ      จึงเปนไปไดที่จะหาความสัมพันธระหวางการวัดสิ่งที่ปอนเขาไป (input) 
กระบวนการ, ผลลัพธที่ไดรวมทั้งการปฏิบัติงานหรือความพึงพอใจ  เพ่ือวัดคุณภาพของหองสมุด    
นอกจากนี้อาจมีรูปแบบการวัดประสิทธิภาพอีกหลายๆ รูปแบบ      อันจะสะทอนใหเห็นภาระหนาที่ของ
หองสมุดไดสมบูรณมากขึ้น

-------------------------------   ---------------------------------

แปลและสรุปความจาก

Pritchard,  Sarah  M.  “Determining Quality in Academic Libraries.”  Library Trends  44
(Winter  1996)  :  572-594.



งานวิเคราะหเลขหมูและทํารายการกับการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน

สุมณทิพย    ลิขิตเจริญ 

งานวิเคราะหเลขหมูและทํารายการ ฝายวิเคราะหและพัฒนาทรัพยากรหองสมุด  เปนงาน
หน่ึงทีมี่บทบาทสาํคญัในการสนบัสนนุการใหบริการของหอสมดุพระราชวงัสนามจนัทร สาํนกัหอสมดุกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร  การบริการของหอสมุดฯ จะบรรลุวัตถุประสงคหรือไมสวนหนึ่งอยูที่การจัดการ
ฐานขอมูลทรัพยากรสารนิเทศของหอสมุดฯ เปนสําคัญ   เน่ืองจากเปนเครื่องมือใหผูใชบริการสามารถ
เขาถึงทรัพยากรสารนิเทศไดตรงความตองการ สะดวกและรวดเร็ว

งานวิเคราะหเลขหมูและทํารายการ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร     มีหนาที่หลักในการ
รับผิดชอบดําเนินการวิเคราะหเลขหมูหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ   โดยมีขั้นตอนการ
ทํางานตั้งแต

1. การรับหนังสือจากงานพัฒนาทรัพยากรหองสมุด
2. การติดบารโคดหนังสือ
3. การตรวจสอบซ้ํารายการหนังสือกับฐานขอมูล
4. การวิเคราะหเลขหมูและทํารายการหนังสือ
5. การบันทึกรายการทางบรรณานุกรมหนังสือลงฐานขอมูล
6. การทํารายการตัวเลมหนังสือลงฐานขอมูล
7. การเขียนสันหนังสือ
8. การพิมพและติดบัตรกําหนดสง
9. การตรวจตัวเลมหนังสือกอนนําออกใหบริการ

นอกจากนี้งานวิเคราะหเลขหมูและทํารายการ ยังรับผิดชอบการทํารายการหนังสือสํารอง
การทํารายการหนังสือสงซอม การตรวจสอบและปรับปรุงรายการผูแตงและหัวเรื่องในฐานขอมูลใหเปน
มาตรฐานเดียวกันทั้งฐานขอมูลและการทํารายการ Authority Control  อีกดวย

การประกันคุณภาพในสวนของงานวิเคราะหเลขหมูและทํารายการ
งานวิเคราะหเลขหมูและทํารายการ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร ไดมีการดําเนินงานให

สอดคลองกบันโยบายการประกนัคณุภาพของสาํนกัหอสมดุกลาง โดยยดึปรชัญา ปณิธาน วสิยัทัศน พันธกิจ
และวัตถุประสงคของสํานักหอสมุดกลาง และนโยบายของหอสมุดพระราชวังสนามจันทรเปนแนวทาง
สําคัญในการปฏิบัติงาน  และไดดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพดังน้ี

                                                          
   บรรณารักษหัวหนาฝายวิเคราะหและพัฒนาทรัพยากรหองสมุด

     หอสมุดพระราชวังสนามจันทร  สํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร



1. สนับสนุนใหบุคลากรทุกคนภายในงานวิเคราะหฯ เขารวมการประชุมทางวิชาการ/
การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนา เพ่ือทําความเขาใจในเรื่องการประกันคุณ
ภาพการปฏิบัติงานทั้งภายใในและภายนอกหนวยงาน

2. จัดทําคูมือวิธีการทํางาน (Work Instruction) และ คูมือขั้นตอนการทํางาน (Work
Procedure) รวมถึงคูมืออ่ืนๆ อาทิเชน คูมือการทํารายการใน Cataloging Module,
คูมือ Authority Control, คูมือรายงานหัวเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลง เปนตน ทั้งน้ีเพ่ือ
ใชเปนคูมือและเกณฑในการปฏิบัติงานของบุคลากร

3. จัดทําเอกสารรายงานการศึกษาตนเอง  (Self Study Report)    เพ่ือใชเปนขอมูล
พ้ืนฐานประกอบการการปฏิบัติงาน และเปนขอมูลเพ่ือประกอบการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4. ออกแบบฟอรมสําหรับการเก็บสถิติตางๆ ที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินงานและ
การวางแผนการปฏิบัติงานของงานวิเคราะหฯ อาทิเชน แบบฟอรมสถิติการปฏิบัติ
งานตางภายในงานวิเคราะหฯ  เชน   แบบฟอรมบันทึกการขอใชบริการหนังสอืดวน
เปนตน

5. กําหนดใหบุคลากรทุกคนสงสถิติการปฏิบัติงานรายวันและรายเดือน เสนอตอหัว
หนาหอสมุดฯ โดยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือใชเปนรายงานการปฏิบัติงานของบุคลากร
แตละคนเสนอตอผูบังคับบัญชา 2) เพ่ือใชเปนสถิติสําหรับการรายงานผลการปฏิบัติ
งานในรอบปของงานวิเคราะหฯ โดยบุคลากรทุกคนจะมีแฟมสะสมงาน (Port Folio)
เพ่ือเก็บสถิติเหลานี้ รวมไปถึงผลงานตางๆของแตละบุคคล

6. มีการแจงใหบุคลากรทราบลวงหนาในเรื่องวันที่ที่ทางสํานักหอสมุดกลาง ไดกําหนด
ใหเปนวันดําเนินการประกันคุณภาพอยางเปนทางการ   รวมถึงความเคลื่อนไหว
ตางๆ  ที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพภายในของหอสมุดฯ

7. ตดิประกาศใหบคุลากรทกุคนทราบถงึปรชัญา วสิยัทศัน พันธกจิ วตัถปุระสงค และคํา
ขวัญ เพ่ือใหทุกคนตระหนักในหนาที่และความรับผิดชอบของแตละคนที่พึงมีตอการ
ปฏิบัติงานและตอหนวยงาน

     นอกเหนอืไปจากการดาํเนนิการดงัทีก่ลาวมาแลวขางตนแลว งานวเิคราะหฯ มีการหาแนวทางใน
การปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วและคลองตัวในการทํางาน การมีบุคลากรที่มีคุณภาพ และผลการ
ปฏิบัติงานที่ดี โดยมีการดําเนินการในประเด็นตาง ๆ ดังตอไปน้ี

1. การพัฒนาระบบงาน
มีการปรบัขัน้ตอนการทาํงานใหสอดคลองกบัการทาํงานดวยระบบหองสมุดอัตโนมัติ

โดยมุงเนนความคลองตัวในการทํางาน ปริมาณงาน คุณภาพของงาน และการใชประโยชนจากระบบ
หองสมุดอัตโนมัติใหไดมากที่สุด ทําใหสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และสามารถจัดสรรบุคลากรไป
ชวยเสริมการทํางานตางๆ  ภายในงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น



2. การพัฒนาบุคลากร
           มีการเตรียมความพรอมของบุคคลากรในงานใหสามารถทํางานกับระบบหองสมุด

อัตโนมัติ รวมไปถึงการใชงานในโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ อาทิเชน Spreadsheet, Word Processing 
ฯลฯ เพ่ือใหบุคลากรมีความเขาใจ สามารถทํางานไดถูกตองเปนไปตามเกณฑเดียวกัน  มีทักษะในการ
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตาง ๆ นอกจากนี้ไดใหการสนับสนุนใหบุคลากรในงานไดรับการอบรมตามที่
หนวยงานตางๆ จัดขึ้น ตลอดจนสงเสริมใหบุคลากรไดมีโอกาสไปศกึษาดงูานทีห่อสมุดของมหาวทิยาลยั
อ่ืนๆ เพ่ือเปดโอกาสใหไดเพ่ิมพูนประสบการณ ไดแลกเปลีย่นความคิดเห็นในการปฏิบัติงานกับเพ่ือนรวม
วิชาชีพ และนําความรูและประสบการณที่ไดรับกลับมาพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3. การสงเสริมการทํางานเปนทีม
งานวิเคราะหฯ ไดนําวิธีการทํางานเปนทีมมาใชในการวางแผนการทํางาน 

และโครงการตางๆ ที่งานรับผิดชอบ  รวมไปถึงการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในงาน  โดยมีการประชุม และ
ระดมความคดิของผูทีเ่กีย่วของในงานเพือ่ใหไดแนวทางและวธิกีารทาํงานทีดี่ทีส่ดุ เปนการสงเสรมิประสทิธิ
ภาพการทํางานและสรางบรรยากาศการมีสวนรวมในการทํางาน

4. การพัฒนางานและการวางแผนทําโครงการ
มีการพัฒนางานและวางแผนการทําโครงการตางๆ ที่จะเปนประโยชนตอการให

บริการของหองสมุด งานที่บรรณารักษไดพัฒนาขึ้นเชน การพัฒนาระบบงานซอม โดยมีการบันทึกขอมูล
หนังสือสงซอม ใหปรากฎบนหนาจอออนไลนสาธารณะเพื่อแจงขอมูลใหผูใชบริการทราบวาหนังสือกําลัง
อยูระหวางการดําเนินการสงซอม  การทําโครงการจําหนายหนังสือ  เปนตน   นอกจากนี้บรรณารักษ
ภายในงานมีโครงการที่วางแผนจะทําในอนาคตคือ โครงการการบันทึกขอมูลหนังสือภาษาจีน และภาษา
ญ่ีปุนลงฐานขอมูล เปนตน

การดําเนินการทั้งหมดที่กลาวมาขางตน เปนความตั้งใจในการทํางานของบุคลากร
ภายในงานวเิคราะหเลขหมูและทาํรายการทกุคนทีป่ฏบิตังิานอยางมปีระสทิธภิาพ เปนบคุลากรทีมี่คณุภาพ
ขององคกร  เสริมความเขมแข็งใหสมกับฐานะที่เปนหนวยงานที่เปนกองหนุนสําคัญ ในการสนับสนุนและ
สงเสริมการเรียน การสอน และการคนควาวิจัยทางดานวิชาการของอาจารย นักศึกษา และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

-------------------------------   ---------------------------------



ดัชนี/ตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพในงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

 สมปอง  มิสสิตะ  
หองสมุดกับการประกันคุณภาพการศึกษา

ปจจุบนัทกุสถาบนัการศกึษาตางตืน่ตวัในการพฒันาตนเองใหมีคณุภาพและมาตรฐาน  มีการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนที่ยอมรับในสังคม  เพ่ือความอยูรอดและสามารถแขงขันกับ
มหาวิทยาลัยในประเทศและและตางประเทศที่กําลังเขามาดําเนินธุรกิจการศึกษาอยูในขณะนี้  หองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเปนโครงสรางพื้นฐานที่จะสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหกับสถาบันอุดมศึกษา  มี
ความสําคญัและมีบทบาทเปนแหลงทรัพยากรการเรียนรูในสถานศึกษา    ที่จะตองพัฒนาใหทันสมัย
อยางตอเน่ือง   เพ่ือเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของอาจารย   นักศึกษาและประชาชน  เม่ือมีหองสมุดทีดี่
มีคณุภาพยอมเปนการสรางความมัน่ใจในการประกนัคณุภาพการศกึษาในอกีระดบัหนึง่  ซ่ึงสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  ที่สงเสริมใหมีแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบใน
ชุมชน   (สุริทอง ศรีสะอาด. 2544: 9,11)

ในสวนของการดําเนินงานในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษานั้น  ทบวงมหาวิทยาลัยไดมี
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เรื่อง  มาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2544 ลงวันที่  14
สิงหาคม  พ.ศ.2544 ระบุวา

” มาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  เพ่ือใหเปนการตอบสนองตอการศึกษาเรียนรูดวยตนเอง  และการศึกษา
ตลอดชีวิตและเปนดัชนีบงชี้คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใหไดมาตรฐานในการประกัน     
คุณภาพการศึกษา”

“หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรมีระบบการประเมินคุณภาพเพื่อเปนแนวทางในการจัดการ
ใหเปนไปตามมาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาและสอดคลองกับนโยบายการประกันคุณภาพการ
ศึกษาของชาติ  ทั้งน้ีหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงควรไดรับงบประมาณเพื่อการนี้ดวย”

“ทั้งน้ีหองสมุดควรมีการดําเนินการใหครบตามที่มาตรฐานกําหนดภายใน 5  ป  นับจากวัน
ประกาศใชมาตรฐานฉบับน้ี เม่ือพน  5  ปแลว  ควรจัดใหมีการดําเนินการประเมินคุณภาพเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตอไป  โดยอาจจะกระทําในทุกๆ  5  ป”

                                                          
   บรรณารักษงานวิชาการและประชาสัมพันธ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร

     สํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร



มาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา: ทรัพยากรสารสนเทศ
เกณฑมาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.2544  ตอนที่  4 ระบุวา  หองสมุดสถาบนั

อุดมศึกษาควรจัดหาและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่มีการบันทึกในทุกรูปแบบ  ไดแก  วัสดุตีพิมพ   
โสตทัศนวัสดุ  สารสนเทศที่บันทึกในรูปเสียง   รูปสื่ออิเล็กทรอนิกส  รูปกราฟก  สือ่สามมติแิละฐานขอมูล
เชงิพาณชิย ใหครบถวนตามความเปนจรงิและอยางตอเน่ืองเพ่ือสนองตอบภาระหนาทีข่องสถาบนัอุดมศึกษา
ตนสังกัด  ดําเนินการจัดเก็บอยางมีระบบเพื่อใหสามารถสืบคนไดอยางมีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี  นอกจากนี้ตองมีหลักเกณฑการเพิ่มจํานวนทรัพยากรสารสนเทศอยางมี
ระบบและตอเน่ืองใหสอดคลองกับนโยบาย เปาหมายของสถาบันอุดมศึกษา  โดยกําหนดวาหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาใหมีหนังสือไมนอยกวา 100,000  เลม  จํานวนทรัพยากรสารสนเทศในรูปสื่ออ่ืนๆ  ให
นับเทาจํานวนเลมของหนังสือที่บันทึกลงสื่อ  ที่สามารถคนหามาใชไดทันที  นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึง
สูตรการคํานวณจํานวนหนังสือตอนิสิต  อาจารย  สาขาวิชาเฉพาะ  ระดับปริญญาการศึกษาของสถาบัน
ที่สังกัด  กําหนดเกณฑในการคัดเลือกและจัดหาควรมีการกําหนดทั้งนโยบายเชิงคุณภาพและปริมาณ     
(สุริทอง ศรีสะอาด. 2544 : 29)

อภัย  ประกอบผล  (2540 : 85)  กลาวถงึองคประกอบคณุภาพในหองสมุดสถาบนัอุดมศกึษา     
ทีเ่กีย่วของในงานพฒันาทรพัยากรสารสนเทศวา คณุภาพของตาํราและสาระทางวชิาการจะเกิดขึ้นไดเม่ือ
หองสมุดมีวิธีการคัดเลือก (selection) ที่ดี  มีการตัดสินใจรวมกันหลายๆ ฝาย  ซ่ึงหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการในการคัดเลือก  (selection board)  ขึ้นมาพิจารณา  มีการ
ประเมินหนังสือ/ตําราที่มีอยู  (collection) เปนระยะๆ เพ่ือคัดเลือกหนังสือที่ลาสมัยหรือไมมีคุณภาพออก  
(withdraw)  จากหนังสือ/ตําราที่มีอยู  สาเหตุของการไดตํารา/หนังสือที่ไมมีคุณภาพเขามาในหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา อาจเกิดจากการไดรับบริจาค  การจัดซื้อที่ไมมีหลักการโดยเฉพาะในขณะที่จะ
สิ้นปงบประมาณ  ฯลฯ

รายงานการวิจัยเรื่อง   แนวทางการพัฒนาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาไปสูเกณฑมาตรฐาน
หองสมุดสถาบนัอุดมศกึษา พ.ศ. 2544  (สริุทอง ศรสีะอาด. 2544 : 208-209)  พบวาในประเดน็ของ
ทรพัยากรสารสนเทศนัน้  หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดหรือเกือบทุกแหง  (รอยละ 90-98)   เม่ือ
พิจารณาปจจัยตางๆ ในการจัดหาสอดคลองกับมาตรฐานในเชิงคุณภาพ   สวนมาตรฐานเชิงปริมาณ
พบวาหองสมุดรอยละ   77.6  ไดมาตรฐานเกีย่วกบัการมหีนังสอืไมนอยกวา  100,000  เลม   แตมีหองสมุด
มากถึงรอยละ  88.2  ที่มีอัตราสวนจํานวนหนังสือไมถึง  50  เลม  ตอนักศึกษาระดับปริญญาตรี  1 คน , 
รอยละ  61.5  มีจํานวนหนังสือไมถึง  75  เลมตอนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  1  คน, รอยละ  65.1  มี
หนังสือนอยกวา  100  เลม  ตออาจารย  1  คน  ตามเกณฑมาตรฐานหองสมุดมหาวิทยาลัย  
พ.ศ.2529  โดยใหเหตุผลเพ่ิมเติมวามีงบประมาณจํากัด  ไมสามารถหาหนังสือไดในจํานวนมาตรฐาน  
ไมไดใชเกณฑมาตรฐานในการจัดหาแตจัดซื้อตามอาจารย/ผูใชเสนอแนะเปนสวนใหญ และตามหลักสูตร
การเรียนการสอน  ไมไดกําหนดวามีกี่เลม  แตขึ้นอยูกับเนื้อหาและจํานวนงบประมาณ  มีหลายสถาบัน
ที่ยังไมเปดสอนในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก  เปนระบบการเรียนการสอนทางไกล  หรือใช  



Electronic   Journal เนนการใชฐานขอมูล  online  มากกวาตัวเลมหนังสือ   โดยที่ผูทรงคุณวุฒิตางก็
เนนที่การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยในทุกรูปแบบใหเหมาะสม  เพียงพอตามมาตรฐาน  
เรงดําเนินการใหบริการทรัพยากรใหทันตอความตองการ สํารวจกิจกรรมที่ดําเนินการรวมกัน แบงปน
ทรัพยากร เพ่ือลดความซ้ําซอนและประหยัดงบประมาณ ไมเห็นดวยตอการกําหนดจํานวนหนังสือ  
แตเนนมาเปนการเขาถึง  ซ่ึงสอดคลองกับมาตรฐานของวิทยาลัยป  2000  และมาตรฐานหองสมุด
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการประเมินผล  ค.ศ. 1989  และ ของ  ACRL  (2000)  ที่มุงเนน
การประเมิน output มากกวา outcome มากกวา input เนนความลักษณะเฉพาะ  พันธกิจ และเปาหมาย
ของแตละแหงใหสามารถยืดหยุนได ความเพียงพอถาผูใชไมตองการหรือพึงพอใจ  การบริการทรัพยากร
ยอมไมบรรลุเปาหมายและคุมคา

ประเด็นการประกันคุณภาพ: งานพัฒนาทรพัยากรสารสนเทศ
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  เปนกระบวนการในการรวบรวมสื่อตางๆ ไวเพ่ือใหบริการ  

โดยมีการวางแผนอยางรอบคอบและมีการจัดการอยางเปนระบบ  ไดแก  การวางแผนเกี่ยวกับการจัดหา
ทรัพยากรทุกประเภททั้งแผนในระยะสั้นและแผนในระยะยาว  เพ่ือใหทรัพยากรที่มีอยูสามารถสนองตอบ
ความตองการของผูใชไดอยางมีประสิทธิภาพ  วางแนวทางในการจัดสรรงบประมาณใหไดสัดสวนที่
เหมาะสม  เปนไปตามเปาหมายและนโยบายที่กําหนดไว ขั้นตอไปจากการวางแผน  คือระดับปฏิบัติการ  
ไดแกการคัดเลือกและจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศใหไดตรงตามวัตถุประสงคที่วางไว  เชน  ในหองสมุด
มหาวิทยาลัย  ก็จะตองคัดเลือกและจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ครอบคลุมทุกสาขาที่มีการเรียน
การสอนในมหาวิทยาลัยอยางมีสัดสวนที่เหมาะสม  โดยจะเนนใหสนองการเรียนรู  คนควาและวิจัย  
เปนตน  (วงศสวาง  เชาวชุติ 2539 : 11-12)    กระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศประกอบดวย 
การศึกษาผูใช  การจัดทํานโยบาย  การคัดเลือก  การจัดหา  การคัดออกหรือจําหนายออก  และการ
ประเมินทรัพยากรสารนิเทศ  (ประยงศรี  พัฒนกิจจํารูญ 2533 : 33)

เม่ือการประกันคุณภาพเขามามีบทบาทตอการดําเนินงานของหองสมุด  ทุกหองสมุดไดจัด
ทําดัชนี/ตัวบงชี้คุณภาพการปฏิบัติ  เพ่ือการตรวจสอบคุณภาพทั้งจากหนวยงานภายใน  และเตรียม
ความพรอมจากหนวยงานภายนอก   จากการศกึษาคูมือการประกนัคณุภาพของหองสมดุสถาบนัอุดมศกึษา
ตาง ๆ  พบวามีประเด็นของการประกันคุณภาพที่เกี่ยวของกับงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โดยจะ
จําแนกตามลักษณะของกิจกรรมในงานพฒันาทรัพยากรสารนิเทศที่ไดปฏิบัติมาออกเปน  5  กิจกรรม  
คือ  1) การจัดทํานโยบาย  2) การคัดเลือก  3) การจัดหา  4) การบํารุงรักษาทรัพยากรสารนิเทศ/การคัด
ออก/จําหนายออก  และ 5) การประเมินทรัพยากรสารนิเทศ  สามารถสรุปไดดังน้ีคือ

การจัดทํานโยบาย
1. มีนโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ชัดเจน
2. มีการจัดสรรงบประมาณคาทรัพยากรสารสนเทศอยางชัดเจน
3. มีการวางแผนการใชเงินงบประมาณคาทรัพยากรสารสนเทศ



4. มีการรายงานการใชเงินคาทรัพยากรสารสนเทศตามที่ไดจัดสรรไวอยางรวดเร็ว
5. มีรายงานสรุปการใชเงินงบประมาณคาทรัพยากรสารสนเทศอยางสม่ําเสมอและชัดเจน
6. มีรายงานผลการใชงบประมาณใหคณะวิชาตางๆทราบ
7. มีจํานวนทรัพยากรสารนิเทศตามมาตรฐานหองสมุด

การคัดเลือก
1. มีคณะกรรมการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ
2. ผูใชมีสวนรวมในการเสนอแนะทรัพยากรสารนิเทศ
3. มีทรัพยากรสารนิเทศทุกรูปแบบที่ใหบริการ  โดยจัดหาใหครอบคลุมหลักสูตรที่มีการ

เรียนการสอนและการวิจัยในมหาวิทยาลัย
4. มีฐานขอมูลออนไลนใหบริการสอดคลองกับหลักสูตรการเรียนการสอน
5. มีการจัดหาขอมูลทองถิ่น/ขอมูลเฉพาะดานในรูปของสื่อตางที่เหมาะสม

การจัดหา
1. มีความรวดเร็วในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
2. การทําใบสั่งซ้ือใน Acquisition Module มีความถูกตอง
3. การตรวจสอบและแยกประเภททรัพยากรสารสนเทศที่จัดหามีความถูกตอง
4. ผูใชสามารถตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศที่อยูระหวางการจัดหา
5. ทรัพยากรสารสนเทศที่ผูใชตองการดวนมีการดําเนินการอยางรวดเร็ว
6. มีระบบการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศที่รอการวิเคราะหหมวดหมูและลงรายการ
7. การตรวจสอบสภาพทรัพยากรสารสนเทศและประทับตราหองสมุดมีความถูกตอง
8. มีการกําหนดจํานวนการตรวจสอบและแยกประเภททรัพยากรสารสนเทศที่จะ จัดหา
9. มีขั้นตอนการดําเนินงานตัดจายเงินภายหลังการตรวจรับทรัพยากรสารนิเทศไดอยาง

รวดเร็ว
10. มีรายงานผลการจัดหา (Reporting)
11. มีการทํารายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศที่เปนมาตรฐานสากลและ  ถูกตอง
12. มีการกําหนดจํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่ทํารายการบรรณานุกรมสมบูรณ
13. มีการแจงผลการคัดเลือกทรัพยากรสารนิเทศอยางรวดเร็ว
14. มีการแจงผลการสั่งซ้ือ/เสนอแนะเมื่อไดรับทรัพยากรสารสนเทศ
15. มีการขอบริจาคและแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ

การบํารุงรักษาทรัพยากรสารนิเทศ/การคัดออก/จําหนายออก
1. มีนโยบายการบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
2. มีความรวดเร็วในการเรียกใชทรัพยากรสารสนเทศที่อยูระหวางรอการซอม
3. มีความรวดเร็วในการซอมหนังสือชํารุดตามกระบวนการทางเทคนิค
4. มีขั้นตอนการบํารุงรักษาทรัพยากรสารนิเทศไดอยางรวดเร็ว
5. มีวิธีการปองกันสงวนรักษา อนุรักษและซอมบูรณะทรัพยากรสารสนเทศ



6. มีการตรวจสอบสภาพสารสนเทศ
การประเมินทรัพยากรสารนิเทศ

1. มีการประเมิน Collection
2. มีการประเมินทรัพยากรสารสนเทศ
3. มีการประเมินผลการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

บทสรุป
ประเด็นของการประกันคุณภาพของการพัฒนาทรัพยากรขางตน เปนการสํารวจจาก

หลายๆ  สถาบัน  โดยจะขอสรุปและเสนิความคิดเห็น  ดังน้ี
1. การจัดทําดัชนี/ตัวบงชี้คุณภาพการปฏิบัติงานครบทุกกิจกรรม  โดยสวนใหญแลวมุง

เนนไปที่  4  กิจกรรมแรกคือ  การจัดทํานโยบาย  การคัดเลือก  การจัดหา  และการบํารุงรักษา
ทรัพยากรสารนิเทศ  สวนกิจกรรมการประเมินทรัพยากรสารนิเทศ  หลายแหงขาดหายไป

2. หากจะดูไปถึงรายละเอียดของเกณฑตัดสิน ก็จะพบวาแมการจัดทําดัชนี/ตัวบงชี้
คุณภาพมีความเหมือน/คลายกัน  แตมีความแตกตางกันที่เกณฑตัดสิน ถือวาเปนประเด็นที่นาสนใจวา
ระหวางการประกันขั้นตอนการปฏิบัติงาน กับการประกันปริมาณการปฏิบัติงาน    วาควรจะเปนไปใน
ทิศทางไหน

3. ควรจะมีหนวยงานกลาง ที่ทําหนาที่ประสานความรวมมือในการจัดทํามาตรฐาน
การปฏิบัติงานใหยึดถือเปนเกณฑกลางและใหทุกแหงไปปรับใชใหเหมาะกับสถาบันของตนเอง   การทํา
ดัชนี/ตัวบงชี้ของงานการประกันคุณภาพ  ก็คงไมพนวังวนของความซ้ําซอนของการตางคนตางทํา   
เชนเดียวกับงานอื่น ๆ ในหองสมุดที่มีเสียงเรียกรองใหทํางานรวมกัน

4. ทําอยางไรที่จะสามารถแปลงมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของ  สมศ.
ที่เกี่ยวของกับหองสมุดจํานวน  1  ตัวบงชี้  จํานวน 2 บรรทัดสั้นๆ  วา  “คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบ
หองสมุดและศูนยสารสนเทศตอนักศึกษาเต็มเวลา และ/หรือคาใชจายหนังสือ/วารสาร/ขอมูลสารสนเทศ  
ฯลฯ  ตอนักศึกษา”  ใหครอบคลุมงาน/กิจกรรมทุกอยางในหองสมุดได
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ความคาดหวังของผูรับบริการตอ
การดําเนินงานของหองสมุด และการประกันคุณภาพ

                                                                                              อภัย  ประกอบผล*

บทนํา
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษานับวาเปนหัวใจของสถาบันอุดมศึกษา  เปนแหลงรวบรวม

ทรัพยากรสารสนเทศ  จัดเก็บบํารุงรักษา  และใหบริการเทาผูรับบริการอันไดแก อาจารย   นักศึกษา 
นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาและชุมชน ปจจุบันหองสมุดไดพัฒนาใหเปนหองสมุด
อิเลก็ทรอนกิสเตม็รปูแบบ โดยการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชสามารถเชือ่มโยงเปนเครอืขายไดทัง้โลก   
สารสนเทศที่มีอยูในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษามีหลากหลายรูปแบบ ตั้งแตสิ่งตีพิมพ สิ่งไมตีพิมพ 
CD-ROM Electronics data bases และ Electronics journal เปนตน

ระบบการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา
ปจจุบันสถาบันอุดมศึกษากําลังปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาจากผูสอนเปนศูนยกลาง 

(Student center) อาจารยผูสอนจะสอนแนะใหนักศึกษาไปศึกษาคนควาดวยตัวเองมากยิ่งขึ้น  หองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา   จึงเปนแหลงที่นักศึกษาผูเรียนจะตองเขามารับบริการมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ที่เนนใหมีการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย  
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษายิ่งมีความสําคัญที่จะสนับสนุน  การศึกษาเหลานี้เพ่ือใหผูรับบริการไดเกิด
การเรียนรูดวยตัวเองและเรียนรูไปตลอดชีวิต

ผูรับบริการในสถาบันอุดมศึกษา
ผูรับบริการในสถาบันอุดมศึกษามีหลากหลายประเภท แตละประเภทมีดังน้ี
1. ผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษา ผูบริหารมีความตองการอยากจะใหหองสมุดจัดหา

ทรัพยากรสารสนเทศ มาสนับสนุนการเรียนการสอนใหมากที่สุด  ในรูปแบบตางๆ ที่จะอํานวยความ
สะดวกแกผูรับบริการ ตองการใหหองสมุดเปดบริการเปนเวลายาวนานที่สุด แตการสนับสนุนมักจะไม
สอดคลองกับนโยบายเทาใดนัก

2.  อาจารยหรือผูสอน  ตองการทรัพยากรสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนการสอน  และ
การวิจัยของอาจารย ทั้งที่เปนสิ่งตีพิมพ สิ่งไมตีพิมพ และในรูปของ Electronics ทั้งหลาย

3.  นักวิจัย นักวิชาการตาง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษา ตองการรายงานการวิจัย
Proceeding ฐานขอมูลในสาขาวิชาตาง ๆ และ Electronics journals

4.  นักศึกษา ซ่ึงมีอยูหลายระดับ ถาเปนนักศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัยแลว
นอกจากตองการดํารงทางวิชาการแลว จะมีความตองการเหมือนนักวิจัย นักวิชาการ ในขอ 3

* ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยขอนแกน



สวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีมักจะตองการตําราเรียน  และวารสารทางวิชาการที่เกี่ยวของในสาขา
ของตน

5.  บุคลากรทั่วไป ตองการหนังสือตําราทางวิชาการที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
และการพัฒนาตนเองเพื่อเลื่อนระดับ

ความคาดหวังของผูรับบริการ
1. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายรูปแบบที่ตรงกับหลักสูตรการเรียนการสอน

ดวยความรวดเร็ว มีการประสานงานที่ดีระหวางผูสั่งซ้ือกับผูปฏิบัติ
2. ระบบการจัดเก็บที่สามารถหาสารสนเทศที่ตองการไดอยางสะดวกรวดเร็ว โดยมีการจัด

ทําเครื่องมือชวยคนที่ทันสมยั สามารถคนหาที่อยูของหนังสือ (Location) และสถานภาพของหนังสือ 
(Status) ตลอดจนการคนหาหนังสือบนชั้นพบตามที่ตองการ

3. หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถสืบคนขอมูล
ขาวสารตาง ๆ ผานเครือขาย Internet ไดทั่วโลก

4. หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา มีระยะเวลาการใหบริการที่ยาวนาน  สะดวกรวดเร็ว
5. หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา มีผูใหบริการที่เต็มดวยการยิ้มแยม มีอัธยาศัยไมตรี และ

มีจิตสํานึกในการใหบริการ
6. หองสมุดสถาบันอุดมศึกษามีอาคาร สถานที่ และบรรยากาศที่เอ้ืออํานวยตอการศึกษา

คนควา มีชีวิตชีวา ไมเหมือนกับภาพพจนของหองสมุดในอดีตที่ผานมา

วิธีดําเนินการ
กลยุทธของการดําเนินการอยางหนึ่งซ่ึงทันสมัยอยูเสมอคือ “รูเขา-รูเรา” ซ่ึงมีวิธี

การดังน้ี
1. การสํารวจความตองการของผูรับบริการ (User analysis) หรือการวิเคราะหความ

ตองการของลูกคา เพ่ือใหทราบความตองการของผูรับบริการ สิ่งที่เกิดขึ้นอยางหนึ่งคือ  หองสมุดสถาบัน
อุดมศึกษา มักจะเปนผูกําหนดบริการที่จะใหกับผูรับบริการ ตามที่บรรณารักษเคยศึกษามาจากโรงเรียน
สอนวิชาบรรณารักษศาสตรทั้งหลาย จะมีสักกี่หองสมุดที่ทําการวิเคราะหความตองการของผูรับบริการ

2. สํารวจตัวเองโดยการวิเคราะหหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภาวะคุกคาม
(SWOT Analysis) และแกไขปรับปรุงพัฒนา

3.  การดําเนินการประสานเพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการตามขอ 1 และสิ่งที่
ไดรับดําเนินการในขอ 2 โดยมีจุดหมายปลายทางคือ ความพึงพอใจของผูรับบริการ (Customer 
satisfaction)

4. เม่ือดําเนินการแลวตองมีการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเปนระยะ ๆ เพ่ือนําผล
ของการสํารวจไปเปนขอมูลยอนกลับ เพ่ือการปรับปรุงแกไขใหผูรับบริการ เกิดความพึงพอใจสูงสุด



ปญหาและอุปสรรค
1.  ความคาดหวังของผูรับบริการมีสูงมาก เม่ือหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาได

ประกาศใชระบบการประกันคุณภาพ มีบางคําพูดที่ยอนกลับจากผูรับบริการ เชน “ประกันคุณภาพ
แลวก็เหมือนเดิม”  “ไมเห็นมีอะไรใหมเลย”
 2.  ผูปฏิบัติงานมักจะมองวา การประกันคุณภาพเปนการเพิ่มภาระงาน

3.  ผลของการตรวจสอบและการประเมินมักจะถูกลืม โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณ

การแกไขปญหาและอุปสรรค
1.  การประกันคุณภาพเปนการรับเอาวัฒนธรรมใหมที่ตางประเทศเขามีพ้ืนฐานดี

มากอน แตเม่ือนํามาใชในประเทศไทยจะตองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน จากการ
ทํางานที่ไมเปนระบบ สูการทํางานที่เปนระบบ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในองคกร

2.  การชี้แจงทําความเขาใจวาการประกันคุณภาพ เปนงานประจําเปนภารกิจของ
การบริหารจัดการที่จะตองดําเนินการตามกฎหมายและตอเน่ือง

3.  ผูบริหารตองมีความจริงใจและจริงจังกับการประกันคุณภาพ การประกันคุณภาพมิใช
กระดาษ แตเปนพฤติกรรมของผูบริหารที่ลงมือทําดวยความรัก ทุมเทดวยกําลงักาย กําลังใจ และกําลัง
ทรัพยากรที่มีอยู

-------------------------------   ---------------------------------



วิสัยทัศนของหองสมุดกับการประกันคุณภาพ

กาญจนา  กรรเจียกพงษ *

ในชวงเวลานี้ เราจะพบวาทุกหองสมุดไดมีการจัดทําการประกันคุณภาพ เพ่ือใหไดคุณภาพ
ตามคําที่กลาววา “หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  เปนหนวยงานหนึ่งที่มีหนาที่สงเสริมการเรียน การสอน 
การวิจัย  การบริการทางวิชาการแกสังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม”    

การประกันคุณภาพ เปนกลไกและกระบวนการที่หองสมุดฯแตละแหง นํามาใชเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพของหองสมุด   แมวาระบบประกันคุณภาพที่หองสมุดแตละแหงเลือกใชจะแตกตางกันไป
เพ่ือความเหมาะสมและใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของหองสมุดตนเอง

บริการหองสมุดและขอมูลวิชาการ เปนบริการที่จะสนับสนุนใหทุกคนที่มาขอใชบริการ
สามารถคนขอมูลขาวสารไดสะดวก ดังน้ันมาตรฐานการบริการของหองสมุด และขอมูลวิชาการจึงจําเปน
ตองพัฒนาอยูตลอดเวลา ถึงวันนี้หองสมุดทุกแหงมีการพัฒนาคุณภาพการบริการ  โดยมุงม่ันเพ่ือที่จะ
บรรลุวิสัยทัศนของหองสมุดตนเอง     คุณภาพการบริการเปนเพียงสวนหนึ่งของระบบคุณภาพที่จะชวย
ชี้วัดใหเห็นประโยชนของหองสมุดอยางเต็มที่

วิสัยทัศน: ความหมาย
คําวา  วิสัยทัศน   มีผูใหความหมายไวมากมายหลายทาน  อาทิเชน
ศาสตราจารย  นายแพทยประเวศ  วะสี   ราษฎรอาวุโส  ไดบอกวา วิสัยทัศน หมายถึง

ความเคลื่อนไหวของประชาชาติ เพ่ือสรางจินตนาการใหมเกี่ยวกับการศึกษา
ศาสตราจารย  นายแพทยเกษม  วัฒนชัย  ใหความหมายไววา  วิสัยทัศน มาจากคําภาษา

อังกฤษ คําวา “Vision” แปลวา  ความคาดหมายที่จะกระทําในอนาคต  หรือ การมองเปนสรางระบบให
เพ่ือใหเพ่ือรองรับแนวโนมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  หรือเพ่ือการพัฒนาแนวโนมที่เกิดขึ้นในอนาคต  สวน
คําวา Visionary หมายถึง คนที่จะทําให  Vision  ประสบผลสําเร็จ

บูรชัย  ศิริมหาสารคร ไดกลาววา  วิสัยทัศนเปนศัพทเฉพาะศาสตร (Technical  Term)
เกี่ยวกับการบริหารที่ถูกบัญญัติขึ้นจากคําวา “Vision”  ในภาษาอังกฤษ ซ่ึงตามความหมายทั่วไปแปล
วา” การเห็นหรือภาพ”  แตในทางการบริหาร  วิสัยทัศน (Vision) หมายถึงความสามารถในการมองเห็น
ภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดไกลที่สุดและชัดที่สุด การมองเห็นที่วานี้ มิใชการมองเห็นดวยสายตา  แต
เปนการมองเห็นดวยปญญา  วิสัยทัศนเปนจินตนาการ  หรือภาพเสมือนจริงที่เกิดขึ้นในอนาคตขางหนา

* บรรณารักษงานพัฒนาทรัพยากรหองสมุด  หอสมุดพระราชวังสนามจันทร



อาจารยจํานงค  ทองประเสริฐ ไดพูดถึงคําวิสัยทัศนวาไมใชศัพทของราชบัณฑิตยสถาน แต
เปนศัพทที่มีผูคิดขึ้น  โดยอาจารยไดใหไววา  “การดูแลในสิ่งที่อยูในวิสัย  ซ่ึงหมายถึงวามีความสามารถ
เพียงใด  ก็ดูไดเพียงนั้น  อาจารยไดกลาวถึงคํา  Vision  วานาจะตรงกับคําวา  วิทัศนมากกวา  เพราะ
คําวาวิทัศน  มีความหมายวา “ ดูไดอยางวิเศษ  หรือมองอยางวิเศษ  มองอยางแจมแจง”

ดร.สายสุรี    จุติกุล  บอกวา วิสัยทัศน คือ การมองไปขางหนาในสวนที่ดี  ในสวนที่เราคาด
ในสวนซึ่งเรามองจะใชคําวา  Visual  Thinking  วาเปนความคาดหวังที่อยากจะเห็นใหเปน Expectation
ซ่ึงหมายความวาพยายามจะมองไปในทางที่ดีที่สุดเทาที่จะดีได

กลาวโดยสรุปคือ วิสัยทัศน หมายถึง การสรางภาพอนาคต หรือการมองอนาคตซึ่งจะเปน
เปาหมายในการเดินไปสูอนาคต  โดยวิธีการนําเอาระบบการวางแผนมาใช  หรือหมายถึงสิ่งที่อยากเห็น
ในอนาคตและเปนสิ่งที่ดีกวาเดิม วิสัยทัศน จะเกิดจากการรูจักคิดโดยใชปญญา  และมุงม่ันใหเกิดขึ้นจริง  
ซ่ึงวิสัยทัศนที่ดีน้ันมีคุณสมบัติเฉพาะ   8 ประการ  ดังน้ี

1. มุงเนนอนาคต  (Future  Oriented)
2. เต็มไปดวยความสุข  (Utopian)
3. ความเหมาะสม (Appropriate)
4. สะทอนความฝนสูงสุด  (Reflect High  Ideals)
5. อธิบายจุดมุงหมาย (Clarify  Purpose)
6. ดลบันดาลความกระตือรือรน  (Inspire  Ethusiansm)
7. สะทอนความเปนหนึ่งเดียว  (Reflect the Uniqueness)
8. ความมักใหญใฝสูง  (Ambition)

วิสัยทัศนของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545 - 2549)
แนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่9 (พ.ศ. 2545-2549) 

มุงเนนที่จะพัฒนาอุดมศึกษาทั้งระบบ ใหเปนสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่มีคุณภาพ สามารถผลิต และ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยระดับกลาง และระดับสูงที่มีคุณภาพทัดเทียมนานาชาติ   เปนแหลงรวมของผู
ทรงคุณวุฒิ สามารถชี้นําและผลักดันการพัฒนาประเทศ   ใหเปนประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจตั้งอยูบน
ฐานองคความรู (Knowledge Based Economy) มากยิ่งขึ้น  โดยอุดมศึกษาจะตองนําสังคม และชุมชน
ไปสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู (Knowledge  Based Society) ที่บุคคลฝกอบรมที่มีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพ  เพ่ือมุงไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต  ดังไดกําหนดวิสัยทัศนเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา คือ

       1.  สถาบันอุดมศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม  มีความเปนผูนํา มีจิตสํานึก
ในการสรางงานของตนเอง  มีความคิดและวิจารณญาณ  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีวินัย  มีความรับ
ผิดชอบนําไปสูการพัฒนาประเทศได

       2.  อุดมศึกษาไทยเปนการศึกษาของปวงชน  กระจายโอกาสสูปวงชนทุกระดับ    ทุก
อาชีพใหสามารถเขาศึกษาในหลักสูตร ทั้งเพ่ือรับปริญญา และไมรับปริญญา  จากการจัดการศึกษาใน
ระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย



      3. อุดมศึกษาไทยมีเอกภาพเชิงนโยบายและมาตรฐาน  สถาบันอุดมศึกษาระดับ
ปริญญาเปนนิติบุคคล  สามารถพัฒนาระบบริหารและการจัดการที่เปนของตนเองอยางมีประสิทธิภาพ
และสามารถตรวจสอบได  ภายใตกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสม  และสามารถพัฒนายก
ระดับใหทัดเทียมกับสากลได

      4. สถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญามีพันธกิจในการใหการศึกษาชั้นสูงทางวิชาการและ
วิชาชีพ  จัดฝกอบรมและพัฒนาทักษะที่เปนที่ตองการในการพัฒนาทองถิ่น  ชุมชน และประเทศชาติ มี
การวิจัยและพัฒนาองคความรูที่กอใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม  พัฒนาและถายทอด
เทคโนโลยี  จัดบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีเปาหมายหลักในการพัฒนาอุดม
ศึกษา

วิสัยทัศนของหองสมุด
ในยุคปจจุบันที่เต็มไปดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีและการสื่อสาร  ผูบริหารจึงตอง

มองใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  การกําหนดวิสัยทัศนจึงเปนเครื่องมือที่เปนแนว
ทางชี้นําของหนวยงานและยังเปนสิ่งสําคัญของการบริหาร คือ

1. เปนตัวกําหนดวัตถุประสงค และเปาหมาย ที่ชัดเจนในเชิงคุณภาพและปริมาณ
รวมทั้งกําหนดระยะเวลาที่เร่ิมตนถึงสิ้นสุด

2. เปนตัวกําหนดภารกิจหลัก วาจะตองทําภารกิจหรืองานอะไรบาง จึงจะทําให
วิสัยทัศนน้ันเปนจริงในอนาคต  รวมทั้งกําหนดคานิยมที่ดีในการทํางานใหสําเร็จ

เม่ือการประกันคุณภาพเขามามีบทบาทในวงการหองสมุด  องคประกอบแรกที่ทบวง
มหาวิทยาลัยกําหนดคือ  ปรัชญา ปณิธาน และวสิัยทัศน  จึงทําใหหองสมุดหลายแหงที่ยังไมมี  ตอง
กําหนดวิสัยทัศนขึ้นมา  เพ่ือใชเปนแนวทางในการทํางาน  โดยมุงหวังวาจะทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค
ตามขอกําหนด  นโยบาย  และยังเปนเหมือนแผนที่ที่คอยชี้ทิศทางใหหองสมุดกาวไปในอนาคตดวย

ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค  (PULINET)
สมาชิกในขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค    มีความใกลชิดและทํางานรวมกัน

มานาน  อีกทั้งการเกิดขายงานเกิดจากสภาพของมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาคที่มีลักษณะปญหาที่
คลายคลึงกัน เน่ืองจากที่หอสมุดพระราชวังสนามจันทร  เปนหนึ่งในสมาชิกของ PULINET จึงตองการ
เรียนรูวาเพื่อนๆ ของเรา   มีการวางอนาคตไวอยางไร เรากับเพ่ือนคิดเหมือนหรือตางกันอยางไร    เชน

สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
สํานักวิทยบริการมุงเปนศูนยกลางในการใหบริการวิชาการดานหองสมุด   เทคโนโลยี

การศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีมาตรฐาน สามารถเชื่อมโยงในระดับภูมิภาค ระดับชาติ
และนานาชาติได โดยเนนการใหบริการที่มีคุณภาพ



สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เปนศูนยการเรียนรู เพ่ือสนับสนุนการเปนมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการวิจัย การมีคุณภาพ

และความเปนเลิศทางวิชาการ
 

                   ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร สํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ

ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร จะเปนหองสมุดดิจิทัล  (Digital Library)  ที่    
ทันสมัยและเปนศูนยกลางการใหบริการ ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทโดยไมจํากัดเวลา และแหลง
สารสนเทศ ซ่ึงสามารถสนองตอบความตองการดานการเรียน การสอน การคนควาวิจัย และการให
บริการวิชาการแกสังคม ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รวมทั้งเปนศูนยสารสนเทศทองถิ่น อันจะนํา
ไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ ในระดับประเทศ และนานาชาติ

ฝายหอสมุดจอหน เอฟ. เคนเนดี้ สํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี

หอสมุดจอหน เอฟ. เคนเนดี้ มุงใหบริการสารสนเทศที่ทันสมัย สอดคลองกับความตองการ
ของผูใชและภาระกิจของมหาวิทยาลัย โดยใชนวัตกรรมเทคโนโลยี

                   กองหองสมุด มหาวิทยาลัยแมโจ
เปนแหลงกลางของการใหบริการสารนิเทศ โดยการนําเทคโนโลยีสารนิเทศสมัยใหมเขามา

ใชเพ่ือใหเกิดความสะดวก  รวดเร็ว และประหยัด  เปนแหลงของการเรียนรู  และการ  คนควาที่สามารถ
ขยายขอบเขตออกไปสูแหลงสารสนเทศอื่นๆ ไดอยางกวางขวาง ทั้งในระดับประเทศ  และระดับนานา
ประเทศ

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
ใหบริการที่สรางสรรค  และกาวทันเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองความตองการสารสนเทศที่

ปรับเปลี่ยนไปอยางตอเน่ืองของสังคมมหาวิทยาลัยและชุมชน

สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สํานักวิทยบริการเปนแหลงใหบริการดานสารสนเทศ  สื่อการเรียน  การสอน  และ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย  เพ่ือใหผูใชบริการ  สามารถนําขอมูล  และสื่อตางๆ  ประกอบการเรียนการสอน
และประโยชนในการพัฒนาตนเอง  และสังคม

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
แหลงรวบรวมวิชาการ   สืบสานวัฒนธรรม  กาวทันเทคโนโลยี  มีไมตรีตอผูใชบริการ

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
บริการดีเดน  เนนคุณภาพการศึกษา  พาบูรพากาวไกล



สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
สํานักหอสมุดเปนองคกรชั้นนําในการใหบริการสารสนเทศระดับภูมิภาค

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงมีหองสมุดที่เปนหองสมุดอิเล็กทรอนิกสและพรอมใหบริการแก  

ชุมชนภาคเหนือ

ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค  (PULINET)
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต  อติศัพท  ในฐานะประธานขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัย

สวนภูมิภาค  (PULINET)  ไดประกาศวิสัยทัศนของขายงานฯ  เพ่ือเปนหลักประกันความสําเร็จ ใน
อนาคต ระหวางการสัมมนาเรื่อง เหลียวหลัง  แลหนา  15  ป PULINET เม่ือวันที่  22  มิถุนายน  
พ.ศ.2545 ณ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม  ไววา

“PULINET  เปนเครือขายความรวมมือดานระบบสารสนเทศในระดับชาติและนานาชาติ  ที่
ทําใหเกิดสังคมการเรียนรูรวมกัน  ทํางานรวมกัน  และชวยเหลือกัน  เพ่ือที่จะตอบสนองความตองการ
ของสมาชิกไดอยางมีประสิทธิภาพ  ดวยการใชทรัพยากรรวมกัน  และดวยจิตสํานึกในการใหบริการที่ดี  
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยในเครือขายใหมีคุณภาพสูงสุด”

สรุป
จากวสิยัทศันขางตนสรปุไดวาทกุหองสมุดตางกก็าํหนดเปาหมายวาหองสมุดจะเปนแหลงกลาง

ที่ใหบริการเพื่อการเรียน  การสอนและการวิจัย  โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บและให
บริการ  และเนนวาจะตองมีการบริการที่ดี

อยางไรก็ตามวิสัยทศันที่เปนจริงได ตองเกิดจากลงมือกระทํา  เพราะวิสัยทัศนใดๆ ก็ไรคา
ถาไมทํา  ดังคําพูดของ Peter Drucker  (อางใน บูรชัย  ศิริมหาสาคร, 2539: 123)  ที่วา

มีวิสัยทัศน  แตถาไรแผน : ไรความหมาย ไรความรับผิดชอบ : ฝนกลางวัน  ไรทรัพยากร:
ภาพลวงตา  ปฏิบัติไมได :ฝนราย  ทางเลือกที่ดีที่สุดในการทํานายอนาคต คือ สรางมันขึ้นมา

-------------------------------   ---------------------------------
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การประกันคุณภาพ:  ความเหมือนบนความแตกตาง

กาญจนา  สุคนธมณี*

ความเหมือน
กวา 5 ปทีผ่านมา  นับตัง้แตป พ.ศ. 2541  เปนมา   การประกนัคณุภาพกลายเปนองคประกอบ

ที่สําคัญขององคกรหรือหนวยงานตาง ๆ รวมทั้งหนวยงานหองสมุดดวย  เปนหลักประกันและสิ่งสะทอน
ใหเห็นถึงวัฒนธรรมในการทํางานและความเปนมืออาชีพของผูบริหาร

วัฒนธรรมในการทํางาน  คือวัฒนธรรมที่ผูบริหารรวมถึงบุคลากรทุกคน มีจิตสํานึก มีความ
ตั้งใจ มีความมุงม่ันเพ่ือสรางคุณภาพ

หองสมุดในฐานะผูใหบริการ  การคิดหรือตัดสินใจใด ๆ น้ัน  ผูใชคือตัวเลือกลําดับแรก
ดังน้ันบุคลากรในหองสมุดทุกคนจึงตองตระหนักตอความรับผิดชอบ  รูจักคิดคน แสวงหาวิธีการใหม
เพ่ือชวยผูใชใหไดรับสารสนเทศที่ตรงกับความตองการไดอยางรวดเร็วและมากที่สุด   ที่สําคัญยิ่งก็คือ
บุคลากรหองสมุดทุกคนเปนผูใหบริการจงึตองมีจิตใจใหบริการดวย

การประกันคุณภาพเปนแนวทางหนึ่งของการสงเสริม  สนับสนุนวัฒนธรรมที่ดีในการทํางาน
อีกทั้ง “การมีสวนรวมของทุกคนในองคกร”  ก็เปนวลีศักดิ์สิทธิ์ของการประกันคุณภาพ

ในทางทฤษฎีทุกคนตองมีสวนรวมชวยกันทํา  แตในทางปฏิบัติใชวาทุกคนจะทําไดหรือเขา
ใจเร่ืองที่จะทําเหมือน ๆ กัน

ความเหมือนของการประกันคุณภาพก็คือการที่ทุกคนเรียนรูไปพรอม ๆ กัน ทํางานดวยกัน
แบงปนและเติมเต็มซ่ึงกันและกัน

ความแตกตาง
พุทธศาสนาเปรียบมนุษยเปนเชนด่ังบัว  4 เหลา คือ
บัวเหนือนํ้า  (อุคฆฏิตัญู) คือ     ผูที่สามารถเรียนรูไดโดยฉับไว
บัวปริ่มนํ้า  (วิปจิตัญู) คือ     ผูที่เรียนรูไดโดยผานการยกเรื่องแสดง

                                                                         อธิบายประกอบ
บัวใตนํ้า  (เนยยะ) คือ     ผูที่พอจะแนะนําไดโดยยกเรื่องแสดง

                         อธิบายประกอบ ซักถาม ทบทวน
บัวใตโคลนตม  (ปทปรมะ) คือ     ผูที่ไมสามารถรับคําสอนไดเลย

* บรรณารักษเชี่ยวชาญ ระดับ 9   หัวหนาหอสมุดพระราชวังสนามจันทร
  สํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร



สาระของกระบวนการประกันคุณภาพ  คือ  การจัดการวาดวยการนําเอาความรูและความ
เขาใจในการทํางานตามองคประกอบ  ดัชนีชี้วัด และเกณฑการตัดสิน   เก็บรวบรวมและเรียบเรียงให
เปนรายงานการศึกษาตนเอง (Self Study Report) หรือรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment
Report)    ดูเหมือนงาย ในขณะเดียวกันก็แฝงความยากที่จะเขาใจดวยตัวของมันเอง

การแปลความหมาย   การตคีวาม  ความเขาใจในเรือ่งเดียวกนัของแตละคน   เปนสิง่ทีจั่บตอง
ไมได  ไมสามารถวัดเปนตัวเลขออกมาไดเชนเดียวกับสวนสูง  หรือชั่งนํ้าหนัก  ทั้งยังแตกตางกันดวย
ความรู ประสบการณ  อารมณ  วัยวุฒิ  คุณวุฒิ  และอ่ืน ๆ อีกมากมาย

ความยากของผูบริหารคือ   จะทําวิธีใด   อยางไรใหคนที่มีความรูความสามารถ  เต็มใจที่จะ
ถายทอดความรูไปสูระบบหรือบุคคลอ่ืน   เพราะโดยธรรมชาติบุคคลมักตองการเพิ่มหรือสรางคุณคาของ
ตนเองโดยสรางความโดดเดน  หรือเพ่ิมความสําคัญของตน  ดวยการเก็บความรูน้ันไว เพราะเกรงวา
หากผูอ่ืนรูในสิ่งที่ตนรูแลว  ตนเองจะหมดความสําคัญลงไป   หรือในทางกลับกัน  จะทําอยางไรใหคนที่
ไมรู  หรือรูนอย  ใหมีความรูมากขึ้น  เพราะบางคนไมอยากรับรู   เพราะรูมาก  ก็ตองทํามาก  ทํามากก็
ผิดมาก  อยูเฉยๆ  สบายกวา  รวมถึงคนที่รูแตทําเปนไมรู  หรือรูทฤษฎีแตปฏิบัติไมได เชนน้ี

ความตางของบุคคลเกิดขึ้น  เน่ืองจากทุกคนเกิดมาไมเทากันและคิดไมเหมือนกัน

แตงใหเสมือน
ดวยเหตุที่งานการประกันคุณภาพเปนงานที่เกิดขึ้นใหมในองคกรหรือหนวยงาน  จึงทําให

ไมมีอยูในสายงานใด  ไมมีบุคลากรเฉพาะสําหรับทําหนาที่  หลายแหงผลักดันใหเกิดเปนหนวยงานใหม
มีบุคลากรรับผิดชอบโดยตรง  หลายแหงแฝงอยูในสายงานธุรการและกําหนดใหมีผูรับผิดชอบในลักษณะ
ผูประสานงาน

หนวยงานใหมและผูรับผิดชอบที่ตั้งขึ้นน้ี   จําเปนตองมีลักษณะและสรางคุณสมบัติใหเปน
บัวเหนือนํ้า   เพ่ือนําพาการประกันคุณภาพใหดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  อยางนอย  2  ประเด็น
คือ

1. มีทักษะที่สําคัญ  คือ ทักษะความสามารถและความรูในการดําเนินกิจกรรม
ตาง ๆ ที่สอดคลองกับกุลยุทธขององคกร

2. มีภาวะผูนํา  คือ ความพรอมและความสามารถของผูนํา  ซ่ึงทําใหการดําเนินงาน
ขององคกรมุงสูกลยุทธที่ไดตั้งไว

และจะตองดําเนินการไปพรอมกับกระบวนการพัฒนาบุคลากร ดวยวิธีการตาง ๆ  กลาวคือ
    1.  สรางวัฒนธรรมองคกร  โดยการใหบุคลากรรับรูในวิสัยทัศน  กลยุทธและการมี

     วัฒนธรรมที่รวมกันในการนํากลยุทธไปปฏิบัติ
2.  การแบงปนและถายทอดองคความรู ที่สอดคลองกับกลยุทธขององคกร

ทิศทางของการพัฒนาองคกรเพื่อการประกันคุณภาพ จึงเปนทุกขของผูบริหาร  นับตั้งแต
หาตัวผูรับผิดชอบวาควรเปนใคร  ควรมีทักษะใด  จนถึงการพัฒนาบุคลากรทั่วทั้งองคกรใหรับรู เพ่ือให



เกิดกระบวนการเรียนรูรวมกัน  ในเม่ือคุณวุฒิ  วัยวุฒิ  การเขารับการอบรม  การเปนกรรมการ  การมา
ทํางานแบบไมขาด  ไมลา ตําแหนง  ก็ไมสามารถที่จะวัดหรือบงบอกถึงทักษะการทํางานไดอยางแทจริง

การบริหารความแตกตางบนความเหมือน  ในเรื่องของคนเปนเรื่องยาก  การใหทั้งโอกาส
และเวลาในมุมมองของการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเน่ืองของแตละบุคคล  เพ่ือใหเกิดความรูความ
สามารถในระยะยาว  นาจะเปนปจจัยหนึ่งที่ชวยขจัดความแตกตางใหเปนความเหมือนกันได

จากนั้นจงหยิบ “บัว”  เหนือนํ้านั้นขึ้นมา  !

-------------------------------   ---------------------------------
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