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นางวัลลภา เตชะวัชรีกุล นางสาวรัชนีกร สุนทรเมือง นางสาวอภิรสิกาณ์ ค าปลิว นายอาทิตย์ ท าสวน

นายธนูศร แสนย่าง นายพสุ มณีใส นายอภิเชษฐ์ ปินชัย







การวิจัย “พฤติกรรมการใช้สารสนเทศในระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บางสว่นไมรู่จ้กัระบบสบืคน้ ทีม่ ี
การใหบ้รกิารในหอ้งสมดุ

นักศึกษาช้ันปีที่ 1

ไมม่คีวามรู้ ความช านาญเกีย่วกบั
การแสวงหาสารสนเทศ

ไมค่อ่ยใชร้ะบบสบืคน้สารสนเทศ
CMUL OPAC

นักศึกษาช้ันปีที่ 2-3 นักศึกษาช้ันปีที่ 4

การเพิ่มเปอร์เซ็นการรู้จักและเข้าใจการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ CMUL OPAC
ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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(Quality Control Circle)

การส ารวจสภาพปัจจุบันและตัง้เป้าหมาย

การวางแผนการด าเนินงาน

การลงมือปฏิบัติตามแนวทางแก้ไขที่ก าหนดข้ึน

การท าให้เป็นมาตรฐาน

การวิเคราะห์สาเหตุและก าหนดแนวทางแก้ไข

การติดตามผลการปฏิบัติการแก้ไข
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ตารางคัดเลือกหัวข้อปัญหา

หัวข้อ
คะแนน

ความเป็นไปได้ ความรุนแรง ความถ่ี รวม

การไม่ใช้งาน Single Search: WorldCat สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
ของนักศึกษาปริญญาตรี 2 2 2 8

การไม่ใช้งาน EDS (EBSCO Discovery Service) สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
ของนักศึกษาปริญญาตรี 2 3 3 18

การไม่ใช้งาน CMUL OPAC สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของนักศึกษาปริญญาตรี 4 3 3 36
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กลุ่มตัวอย่าง

นักศึกษาปริญญาตรี 
คณะบริหารธุรกิจ 4 ช้ันปี

2,004 คน

ทาโร ยามาเน่

129 คน

ช้ันปีที่ 1 = 34 คน

ช้ันปีที่ 2 = 32 คน

ช้ันปีที่ 3 = 29 คน

ช้ันปีที่ 4 = 34 คน

นักศึกษาปริญญาตรี 
คณะบริหารธุรกิจ 4 ช้ันปี



สภาพปัจจุบันและเป้าหมาย
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Gantt chart

ขั้นตอนกิจกรรม

ระยะเวลาในการท ากิจกรรม

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

การวางแผนการด าเนินงาน

การเลือกหัวข้อปรับปรุงและวางแผนกิจกรรม

การศึกษาสภาพปัจจุบันและตั้งเป้าหมาย

การวิเคราะห์สาเหตุและตรวจสอบสาเหตุของปัญหา

การพิจารณาก าหนดมาตรการและวางแผน

การปฏิบัติตามแผน

การประชุมและการด าเนินการตามมาตรการ

การตรวจสอบ

ตรวจสอบผลลัพธ์และสรุปข้อมูลเปรียบเทียบก่อนหลัง

การปรับปรุงการด าเนนิการอยา่งเหมาะสม

การจัดท ามาตรฐาน ประกาศใช้มาตรฐานและประเมินผล
หลังประกาศใช้มาตรฐาน
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ผังก้างปลา
MAN PROMOTION

ENVIRONMENT MACHINEMETHOD

นักศึกษา
ไม่รู้จัก
และไม่เข้าใจ
การสืบค้น
ทรัพยากร
สารสนเทศ 
CMUL 
OPAC

คอมพิวเตอร์ล้าสมัย

เมาส์มีปัญหา

คีย์บอร์ดเห็นไม่ชัด

โปรแกรมใช้งานยาก
ไม่มีการเขียนโปรแกรมขึ้นมาใหม่

โปรแกรมไม่มีการปรับปรุงให้เข้ากับผู้ใช้

มีการใช้งานแค่เครือข่าย
อินเตอร์เน็ตในมหาวิทยาลัย

คอมพิวเตอร์ที่ใช้ค้นหา
OPAC มีจ านวนน้อย

ต้องมีการ log in ผ่าน
เครือข่ายมหาวิทยาลัยเท่านั้น

คอมพิวเตอร์ที่ใช้ส าหรับค้นหา OPAC
มีจ านวนเพียง 1 เครื่อง

ระบบมีการใช้งานที่ซับซ้อน

มีการล็อกอินหลายขั้นตอน

การเข้าสู่ระบบนั้นยุ่งยาก

เว็บไซต์ไม่น่าสนใจ

สถานที่ไม่เอื้อ
ต่อการใช้งาน

การติดตั้ง
จากการติดตั้ง

พื้นที่คับแคบ

ไม่มีการแบ่งพื้นที่
การค้นหาที่ชัดเจน

พื้นที่มีจ ากัด

ไม่มีกระดาษและปากกา
เพ่ือจดเลขหน้าหนังสือค้นหา 

ที่ตั้งคอมพิวเตอร์
ที่ใช้ในการค้นหา

ไม่รู้วิธีการใช้

ลืมวิธีการใช้

ใช้ CMUL OPAC ไม่เป็น

ส่วนใหญ่ให้บรรณารักษ์
ช่วยหาหนังสือให้

คนไม่รู้จัก CMUL OPAC

ไม่เห็นความส าคัญ

ไม่เคยได้รับข่าวสารข้อมูล
หรือการประชาสัมพันธ์

ห้องสมุดคณะไม่มีการ
ประชาสัมพันธ์ที่เพียงพอ

ห้องสมุดกลางมีการประชาสัมพันธ์อยู่แล้ว

นักศึกษาไม่รู้จักแหล่งประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด

ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ในเพจ FB ต่อเนื่อง

ไม่ทราบว่าห้องสมุดมเีพจ FB

นักศึกษาไม่สนใจป้ายหรือบอร์ด
ที่ห้องสมุดจัด

เอกสารและรูปแบบการ
น าเสนอไม่ดึงดุดความสนใจ



มาตรการแก้ไข: MAN

• QCC Event ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิธีการใช้ คู่มือ ขั้นตอนการใช้ 
ตารางการฝึกการใช้ CMUL OPAC และ Fan page Facebook ห้องสมุด

• เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เห็นถงึความส าคัญและความจ าเป็นของ
CMUL OPAC

ไม่รู้จัก CMUL OPAC

• ประชาสัมพันธ์ตารางการฝึกอบรมการใช้ของส านักหอสมุด
• จัดท าคู่มือและ Infographic แนะน าการใช้เผยแพร่
• บรรณารักษ์แนะน าวิธกีารสืบค้น

ใช้ CMUL OPAC ไม่เป็น



มาตรการแก้ไข: PROMOTION

• แนะน าช่องทางการรับข่าวสารผ่าน Facebook Website และป้ายภายในห้องสมุด
• เพิ่มการโปรโมทให้สม่ าเสมอ

นักศึกษาไม่รู้จักแหล่งประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด

• เพิ่มการโปรโมท CMUL OPAC ผ่านสื่อคณะฯ มากขึ้นทั้ง Online และ Offline

ห้องสมุดคณะฯ ไม่มีการโปรโมทที่เพียงพอ

• จัดท าบอร์ดให้น่าสนใจมากขึ้น ใหญ่ขึ้น และวางในต าแหนง่ที่มองเห็นชัด

ไม่สนใจป้ายหรือบอร์ดที่ห้องสมุดจัด



การด าเนินงาน

การก าหนดหวัข้อปัญหา

02

03

04

05

06

07

01

(Quality Control Circle)

การส ารวจสภาพปัจจุบันและตัง้เป้าหมาย

การวางแผนการด าเนินงาน

การลงมือปฏิบัติตามแนวทางแก้ไขที่ก าหนดข้ึน

การท าให้เป็นมาตรฐาน

การวิเคราะห์สาเหตุและก าหนดแนวทางแก้ไข

การติดตามผลการปฏิบัติการแก้ไข



จัดท าป้ายสามเหลี่ยม QR Code



บอร์ดและ Facebook ห้องสมุด



คลิปวิดีโอผ่านจอ TV โถงบันได



สื่อประชาสัมพันธ์



Qcc Event 3 เมษายน 2562



3  เมษายน 2562
กจิกรรม QCC DAY
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16%

กราฟเปรียบเทียบผลการด าเนินการ
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การท าให้เป็น

มาตรฐาน
จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธเ์กี่ยวกับ
วิธีการใช้งาน คู่มือการใช้ CMUL OPAC
บริเวณหน้าห้องสมดุคณะฯ

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิธีการใช้ คู่มือการ
ใช้ CMUL OPAC ในห้องสมุด และ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน Page Facebook ของ
ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ



ข้อเสนอแนะ

การประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบั
CMUL OPAC ควรมีการ
อพัเดทอย่างสม า่เสมอ

ควรมีการจดัอบรมวิธีการใช้
CMUL OPAC ให้แก่นักศึกษา
ปริญญาตรี คณะบริหารธรุกิจ

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

ขอความร่วมมือกบัคณะฯ เพ่ือ
แนะน า CMUL OPAC ให้กบั
นักศึกษา ในวนัปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่



THANK YOU

Q&A


