183

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 11 ฉบั บ ที่ 2 พฤษภาคม – สิ ง หาคม 2563

การพัฒนารูปแบบห้องสมุดดิจิทัลธนาคารอาคารสงเคราะห์
ชนัดดา อารีวงศ์1* สาโรช โศภีรักข์2 ศศิฉาย ธนะมัย3 และ กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ4
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบห้องสมุดดิจิทัลธนาคารอาคารสงเคราะห์ สร้างรูปแบบห้องสมุดดิจิทัล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และเพื่อประเมินความเหมาะสมและรับรองรูปแบบห้องสมุดดิจิทัลธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัย 3 ขั้นคือ ขั้นที่ 1 ศึกษาการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เอกสาร งานวิจัย ข้อมูลรูปแบบห้องสมุดธรรมดา และห้องสมุดดิจิทัลที่มีอยู่ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
แล้วนําข้อมูลมาสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้บริหารห้องสมุดหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน จํานวน
3 คน เพื่อให้ได้ข้อมูลในการออกแบบรูปแบบห้องสมุดดิจิทัลธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขั้นที่ 2 การหารูปแบบห้องสมุด
ดิจิทัลธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยนําข้อมูลที่ได้จากขั้นที่หนึ่งมาร่างรูปแบบห้องสมุดดิจิทัลธนาคารอาคารสงเคราะห์
แล้วใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 12 คน จาก 4 กลุ่ม คือ
ผู้บริหารห้องสมุด นักเทคโนโลยีการศึกษา ผู้บริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์ และผู้เชี่ยวชาญด้านห้องสมุดดิจิทัล เพื่อให้
ได้รูปแบบห้องสมุดดิจิทัลธนาคารอาคารสงเคราะห์และสร้างเป็นพิมพ์เขียวและรูปแบบที่ชัดเจน ขั้นที่ 3 ประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบและรับรองรูปแบบ โดยนํารูปแบบและพิมพ์เขียวไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่
ยอมรับในวงการด้านห้องสมุดดิจิทัล จํานวน 3 คน ประเมินความเหมาะสมและรับรองรูปแบบ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบ
ห้องสมุดดิจิทัลธนาคารอาคารสงเคราะห์มีองค์ประกอบ 10 ด้าน ซึ่งผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบในภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.79) และในรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 8 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบายขององค์กร
( x =5.00) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างนํามาใช้ ( x =5.00) ด้านผู้ใช้บริการ ( x =5.00) ด้านการจัดการสิทธิ์
( x =5.00) ด้านรูปแบบการจัดเก็บเอกสาร ( x =4.89) ด้านแนวทางการดําเนินงาน ( x =4.87) ด้านคณะทํางาน ( x =4.83)
ด้านวัตถุประสงค์ ( x =4.75) และอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการเข้าถึงสารสนเทศต่าง ๆ ( x =4.42) และด้าน
เนื้อหาสารสนเทศ ( x =4.13) ตามลําดับ และผลการรับรองรูปแบบห้องสมุดดิจิทัลธนาคารอาคารสงเคราะห์ พบว่า มี
ความเหมาะสมของรูปแบบอยู่ในระดับมากที่สุด องค์ประกอบทั้ง 10 ด้าน มีความชัดเจน สอดคล้องสัมพันธ์กัน สามารถ
นํารูปแบบที่ได้ไปดําเนินการและพัฒนาห้องสมุดดิจิตอลสําหรับธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้มีคุณภาพได้จริง
คําสําคัญ: รูปแบบห้องสมุดดิจิทัล, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ห้องสมุดดิจิทัลธนาคารอาคารสงเคราะห์
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Development of the Government Housing Bank’s Digital Library Model
Chanadda Areewongs1* Saroch Sopeerak2 Sasichaai Tanamai3 and Krittanai Thararattanasuwan4
Abstract
The objectives of this research are to study the Government Housing Bank’s digital library model,
to construct the digital library model for the Government Housing Bank, and to assess appropriation
and certify the digital library model for Government Housing Bank. The research was conducted through
3 steps. The first step was to analyze and synthesize data, information and research works which
related to typical library and digital library model in Thailand and other countries, as well as to utilize
these findings for conducting in-depth interview with 3 experts, in order to construct design concept of
digital library model for Government Housing Bank. The second step was to construct draft of design of
the digital library model by using results from the first step, and collected data and comments by using
Ethnographic Future Research method from 12 experts of 4 scholarly groups, including library
managements, educational technologists, Government Housing Bank managements, and digital library
experts, in order to construct the explicit digital library model and its blueprint. The third step was to
get acceptances from 3 experts in appropriation and certification of the model and blueprint of digital
library. The research found that the digital library model for Government Housing Bank should have 10
components, which the overall assessment results of the Mean value ( x ) was at 4.79. For the
assessment results in Mean value ( x ) of these 10 components were including, corporate policy at 5.00,
adopted information technology at 5.00, users at 5.00, accessibility right management at 5.00,
document storage at 4.89, operational process at 4.87, Implementers at 4.83, objectives at 4.75,
information access at 4.42, and information contents at 4.13 respectively. Eventually, the assessments
and certification results of digital library model of Government Housing Bank showed that it was in very
good level. Since, these 10 components of the model were explicitness and interrelation among them,
the model so that it can be really and qualifiedly adopted to develop and implement the Government
Housing Bank’s digital library.
Keywords: Digital library model, Government Housing Bank, Government Housing Bank’s Digital
library
Received: February 21, 2020
Revised: September 25, 2020
Accepted: October 6, 2020
________________________________________
1

Doctoral Degree Student, Educational Technology, Faculty of Education, Kasetsart University
Associate Professor, Educational Technology, Kasetsart University
3
Assistant Professor, Educational Technology, Kasetsart University
4
Assistant Professor, Faculty of Industrial Education, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
*
Corresponding Author Tel. +669 3245 9935 e-mail: noipr.ghbank@gmail.com
2

_20-0823(001-240).indd 184

9/11/2563 BE 17:32

185

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 11 ฉบั บ ที่ 2 พฤษภาคม – สิ ง หาคม 2563

1. บทนํา
ธนาคารอาคารสงเคราะห์มี การให้ บริการทางด้าน
ห้องสมุดโดยมีลั กษณะเป็ นห้ องสมุ ดแบบปกติทั่ วไปมี
บทบาทในการเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ให้กับบุคลากร
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ทมี่ ีอยู่ทวั่ ประเทศ ตลอดจน
ให้บริการประชาชน รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ จากภายนอก
ที่ มี ความสนใจในการที่ จะเข้ ามาใช้ บริ การและสื บค้ น
ข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งตั้งแต่เริ่มมีการเปิดให้บริการห้องสมุด
แบบปกติ ทั่ วไปนี้ มี ปริ มาณการเข้ าใช้ บริ การห้ องสมุ ด
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทั้งจากบุคลากรของธนาคาร
และบุคคลภายนอกที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็น
การขยายช่องทางในการเรียนรู้ให้ทันกับความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วทําให้เห็นประโยชน์ของการพัฒนาจากห้องสมุด
แบบปกติทั่วไปสู่การเป็นห้องสมุดดิจิทัล ที่จะเป็นแหล่ง
รวมความรู้ หรือการจัดการองค์ความรู้ต่าง ๆ ภายในองค์กร
และเป็นแหล่งรวมของเนื้อหาของทุกสาขาวิชาโดยเฉพาะ
ทางด้านการเงินการธนาคาร รวมถึงนวัตกรรมการเรียนรู้
ต่าง ๆ และพัฒนาให้เกิดความคล่องตัวสามารถเข้าถึงแหล่ง
ข้ อมู ลสารสนเทศได้ ทุ กที่ ทุ กเวลา สามารถเข้ าถึ งโดย
ไม่จํากัด [1] ห้องสมุดดิจิทลั ธนาคารอาคารสงเคราะห์แห่งนี้
จะสามารถให้บริการบุคคลภายนอก ที่มีความสนใจใน
เนื้อหาสารสนเทศทีม่ ีให้บริการอยูไ่ ด้อีกด้วย และยังสามารถ
ทําให้ เกิดสั งคมแห่ งการเรี ยนรู้ ได้ตลอดเวลา เป็ นการ
เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต (Life-long learning) [2] อีกทั้งใน
ปัจจุบันธนาคารได้เริ่มดําเนินการจัดทําโครงการฐานข้อมูล
จัดเก็บเอกสารในรูปดิจิทัล (Digital Collection) ของ
ห้องสมุดซึ่งสอดรับกับ 1 ใน 4 มิติของการพัฒนาที่สมดุล
ตามนโยบาย Thailand 4.0 นั่นคือ มิติที่ 4 การยกระดับ
คุณค่ามนุษย์ ซึ่งเป็นโมเดลทางเศรษฐกิจที่จะเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไทยไปประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ใน
บริบทของโลกยุค The Fourth Industrial Revolution
และยังสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (17
Sustainable Development Goals) ของสหประชาชาติ
ในเป้าหมายข้อที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม ผู้วิจัยได้มีการ
สํารวจความต้องการของบุคลากรภายในธนาคารอาคาร
สงเคราะห์เกี่ยวกับการมีห้องสมุดดิจิทัลของธนาคารแล้ว
พบว่า การสร้างห้องสมุดดิจิทัลธนาคารอาคารสงเคราะห์
จะมีผลต่อภาพลักษณ์ของธนาคารในระดับมาก
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ด้วยเหตุนี้เอง จึงทําให้ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนารูปแบบ
ห้องสมุดดิจิทัลธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทั้งในแง่ของ
องค์ประกอบและเนื้อหาสารสนเทศที่มีความเหมาะสมต่อ
การนํามาใช้ในการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ จากห้องสมุดดิจิทัลของหน่วยงานหรือองค์กร
อื่น ๆ เพื่อนํามาเป็นกรอบในการพัฒนารูปแบบห้องสมุด
ดิจิทัลของธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยถือเป็นการให้
บริการเพิ่มเติมนอกเหนือจากการให้บริการห้องสมุดปกติ
ที่ดําเนินการอยู่ในปัจจุบันนอกจากนี้ ยังเป็นอีกช่องทาง
ในการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายในองค์กร [3] รวมถึงสามารถใช้เป็น
ช่องทางในการอบรมให้กับพนักงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ได้อีกด้วย และเป็นการสนองตอบต่อนโยบายภาครัฐใน
การเปิดเผยข้อมูลขององค์กร (Open Data) ให้กับ
หน่วยงานภายนอก หรือบุคคลภายนอก
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาและสร้ า งรู ป แบบห้ อ งสมุ ด ดิ จิ ทั ล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.2 เพื่อประเมินความเหมาะสมและรับรองรูปแบบ
ห้องสมุดดิจิทัลธนาคารอาคารสงเคราะห์
3. วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้รูปแบบของการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเก็บ
ข้อมูลด้วยเทคนิคชาติพันธุ์วรรณนา [4] เป็นวิธีการ
ดําเนินวิจัย โดยใช้วิธีการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม
และทําการการศึกษาโดยลงภาคสนาม เข้าไปศึกษาหา
ข้อมูลจากสถานที่หรือระบบจริงที่เป็นอยู่ทําให้ได้ค้นพบ
ข้ อมู ลและปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นจริ งผู้ วิ จั ยจึ งเห็ นว่ ามี ความ
เหมาะสมที่จะนํามาใช้กับการหารูปแบบห้องสมุดดิจิทัล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง รู ป แบบที่
เหมาะสมต่ อนํ าไปใช้ เพื่ อสร้ างห้ องสมุ ดดิ จิ ทั ล โดยมี
ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย ดังนี้
3.1 การศึ กษาการพั ฒนาห้ องสมุ ดดิ จิ ทั ลธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลใน 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary
Data) จากเอกสารต่าง ๆ แนวคิด ทฤษฎี ข้อมูลธนาคาร
อาคารสงเคราะห์และงานวิจัยต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศ
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และต่ างประเทศ ที่ มี ความเกี่ ยวข้ องกั บห้ องสมุ ดและ
ห้องสมุดดิจิทัล โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเอกสาร (Documentary
Research) 2) ทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการ
สั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห ารห้ องสมุ ด
หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ในการ
บริหารงานห้องสมุดมาเป็นระยะ เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
จํานวน 3 คน เลือกโดยวิธีเฉพาะ เจาะจงเก็บรวบรวมข้อมูล
ในขั้ น นี้ คื อ สั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก แบบตั ว ต่ อ ตั ว แบบไม่ มี
โครงสร้าง การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในขัน้ ตอน
นี้ ผู้วิจัยนําแบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่ได้ทําการพัฒนาขึ้น
และให้กรรมการที่ปรึกษาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) [5] การวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนนี้
ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
จากเนื้อหาที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว
เพื่อหาข้อสรุปและแสดงผลเชิงบรรยาย
3.2 การหารูปแบบห้องสมุดดิจิทัลธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ในขั้นตอนนี้เป็นการสัมภาษณ์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ดําเนินการสัมภาษณ์ 2 ครั้ง เพื่อให้ได้ประเด็นชัดเจนใน
การสร้างรูปแบบและรับทราบความคิดเห็นในประเด็น
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบรูปแบบห้องสมุดดิจิทัล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จากผู้เชี่ยวชาญ 4 กลุ่ม คือ
ผู้ บริ หารห้ องสมุ ด นั กเทคโนโลยี การศึ กษา ผู้ บริ หาร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และผู้เชี่ยวชาญด้านห้องสมุด
ดิจิทัล จํานวนทั้งหมด 12 คน [6] เลือกมาโดยใช้วิธีการ
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง สําหรับเครื่องมือที่จะใช้แบบ
สัมภาษณ์ที่ผู้เชี่ยวชาญสามารถตอบคําถามหรือแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ แล้วนํามาร่างรูปแบบห้องสมุด
ดิ จิ ทั ล ธนาคารอาคารสงเคราะห์ การสั มภาษณ์ รอบ
ต่อไปคือเอารูปแบบที่ร่างมาให้ผู้เชี่ยวชาญได้เพิ่มเติ ม
ข้อมูลกลับไปสัมภาษณ์ซ้ําเพื่อนําข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง
รูปแบบอีกครั้ง ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
(Content Analysis)
3.3 ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบและรับรอง
รูปแบบ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินความเหมาะสม
และรับรองรูปแบบห้องสมุดดิจิทัลธนาคารอาคารสงเคราะห์
จํานวน 3 คน จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ
เป็นที่ยอมรับในวงการด้านห้องสมุดดิจิทัล ผู้วิจัยดําเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบประเมินความเหมาะสมและ
รั บ รองรู ป แบบ และพิ ม พ์ เ ขี ย วของห้ อ งสมุ ด ดิ จิ ทั ล
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ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยแบบประเมินมีความตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) [7] ในระดับใช้ได้เมื่อได้
เอาแบบประเมินส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสามท่านแล้ว ผู้วิจัยได้
กําหนดเกณฑ์ไว้ว่า หากผลการประเมินได้ความเหมาะสม
เฉลี่ยในระดับมาก (3.51) ขึ้นไป แสดงว่าผู้ทรงคุณวุฒิ
รับรองรูปแบบห้องสมุดธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการศึกษาและสร้างรูปแบบห้องสมุดดิจิทัล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
จากการสังเคราะห์เอกสาร แนวคิด ตัวอย่างห้องสมุด
ดิจิทัล งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของห้องสมุด
ดิจิทัล รวมถึงห้องสมุดดิจิทลั ต่าง ๆ ที่เปิดให้บริการอยูใ่ น
ปัจจุบันทั้งภายในและภายนอกประเทศ ได้แก่ ห้องสมุด
ดิจิทัลของ William [8] ห้องสมุดดิจิทัลตามประสบการณ์
ของ Willey [6] และศึกษาหลักเกณฑ์ในการพัฒนาห้องสมุด
ดิจิทัล [9] หลักเกณฑ์ในการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลของ
McCray และ Gallagher [10] หลักเกณฑ์ในการพัฒนา
ห้ องสมุ ดดิ จิ ทั ลของห้ องสมุ ดมหาวิ ทยาลั ย Colorado
[11] และศึกษา Current research on theory and
practice of digital libraries: best papers from
TPDL 2017 [12] และ International digital library
perspectives [13] ในการที่จะนํามาใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนารูปแบบห้องสมุดดิจิทัลธนาคารอาคารสงเคราะห์
ร่ วมกั บการสั มภาษณ์ เชิ งลึ กมุ มมองต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวกั บ
ห้องสมุดดิจิทัล จากผู้บริหารห้องสมุดที่มีประสบการณ์
ในการบริหารห้องสมุด ได้แก่ ผู้บริหารห้องสมุดธนาคาร
อาคารสงเคราะห์และผู้บริหารห้องสมุดภายนอกธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ จํานวน 3 คน ได้ผลสรุปที่ว่าโครงร่าง
องค์ประกอบที่สามารถจะนํามาใช้เป็นรูปแบบห้องสมุด
ดิจิทัลธนาคารอาคารสงเคราะห์ ควรมีองค์ประกอบ 8 ด้าน
ได้แก่ 1) นโยบายขององค์กร 2) วัตถุประสงค์ในการสร้าง
ห้องสมุดดิจิทัล 3) แนวทางในการดําเนินงานของห้องสมุด
ดิจิทัล 4) เนื้อหาสารสนเทศที่จะมีอยู่ของห้องสมุดดิจิทัล
5) คณะทํางานในการสร้างและดูแลห้องสมุดดิจิทัล 6)
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างและนํามาใช้สําหรับ
ห้ อ งสมุ ด ดิ จิ ทั ล 7) รู ป แบบการจั ด เก็ บ เอกสารของ
ห้องสมุดดิจิทัล และ 8) การเข้าถึง
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 11 ฉบั บ ที่ 2 พฤษภาคม – สิ ง หาคม 2563

จากกาารศึกษารูปแบบบห้องสมุดดิจทัิ ล โดยการศึกกษา
ค้นคว้าจาากเอกสารบทความวิชาการตัวอย่างห้องสสมุด
ดิจิทัลและะงานวิจัยภายใในประเทศและะต่างประเทศทํําให้
ได้องค์ประะกอบ 8 ด้านข้อมู
อ ลในขั้นที่ 1 กับผลการสัมภาาษณ์
โดยใช้ เ ท คนิ ค วิ จั ย อนาาคตแบบชาติ พั น ธุ์ ว รรณา กั บ
ญเกี่ยวกับรูปแบบบห้องสมุดดิจิจทิ ัลธนาคารอาคาร
ผู้เชี่ยวชาญ
สงเคราะ ห์ สรุ ปได้ ว่ ารปแบบห้
รู
องสมมุ ดดิ จิ ทั ลธนาคคาร
อาคารสงเเคราะห์ ประกออบด้วย 10 องค์ค์ประกอบ ดังนี้
1) นโโยบายขององค์์กร
2) วัตตถุประสงค์ของงองค์กร
3) แนนวทางในการดําเนินงาน
4) เนืนื้อหาสารสนเทศศ
5) คณ
ณะทํางาน
6) เททคโนโลยีสารสนนเทศในการสร้างและนํ
า
ามาใช้ช้
7) รูปปแบบการจัดเก็ก็บเอกสาร
8) กาารเข้าถึงสารสนนเทศต่าง ๆ
9) ผู้ใใช้บริการ
10) กาารจัดการสิทธิ์
4.2 ผผลการประเมินความเหมาะส
น
สมและการรับรรอง
รูปแบบห้อองสมุดดิจทิ ัลธนาคารอาคารส
ธ
สงเคราะห์

จากการนําเสสนอร่างรูปแบบบห้องสมุดดิจทัิทลธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ห์ให้ผู้ทรงคุณวุฒฒิจํานวน 3 คนน ประเมิน
ควาามเหมาะสมและรับรองรูปแบบบ พบว่า รูปแบบบห้องสมุด
ดิจิทัลธนาคารอาคคารสงเคราะห์ได้ รับการประเมินอยู
น ่ในระดับ
เหมมาะสมมากที่สุสดเกื อบทุ กองงค์ ประกอบ ได้
ไ แก่ ด้ าน
นโยบายขององค์์กร ด้านวัตถุปประสงค์ ด้านแแนวทางใน
า
างาน ด้านเทคโนโลยียีสารสนเทศ
การรดําเนินงาน ด้านคณะทํ
ในกการสร้างและนนํามาใช้ ด้านรูปปแบบการจัดเกก็บเอกสาร
ด้ านผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร และด้ า นการรจั ด การสิ ท ธิ์ มี จํ า นวน
องค์ประกอบ 2 ด้ดาน จากทั้งห มด 10 ด้าน ที่ได้รับการ
ปรระเมินความเหมมาะสมอยู่ในรระดับมาก คือด้านเนื้อหา
สารสนเทศ และด้านการเข้าถึงงสารสนเทศต่ต่าง ๆ และ
ผู้ทรงคุ
ท ณวุฒิทั้ง 3 ท่าน ให้การรรับรองรูปแบบบห้องสมุด
ดิจิทัลธนาคารอาคารสงเคราะห์ห์ด้วยเหตุผลทีว่่วา รูปแบบ
ห้องสมุ
อ ดดิจิทัลธนนาคารอาคารสสงเคราะห์ที่พัฒนาขึ้นใน
การวิจัยครั้งนี้มีตรรกะและมี
ร
ควาามเป็นเหตุเป็นผลที
น ่ดี อีก
ทั้ งมี ความเหมาะะสมที่ จะนํ าไปปดํ าเนิ นการใในลั กษณะ
ห้องสมุ
อ ดดิจิทัลทีแท้
่ จริงได้ ซึ่งอองค์ประกอบขของรูปแบบ
ห้องสมุ
อ ดดิ จิ ทั ลธนาคารอาคา
ธ
รสงเคราะห์ ที่ ผ่ านการ
ประเมินความเหมมาะสมและรับรรองรูปแบบ ปรระกอบด้วย
10 องค์ประกอบ ดังรูปที่ 1

รูปที
ป ่ 1 องค์ประกอบของรูปแแบบห้องสมุดดิจิทัลธนาคารออาคารสงเคราะะห์
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จากรูปที่ 1 องค์ประกอบของรูปแบบห้องสมุด
ดิจิทัลธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกอบด้วย
4.2.1 นโยบายขององค์กร (Policy) สําหรับการ
พัฒนา รูปแบบห้องสมุดดิจิทัลธนาคารอาคารสงเคราะห์
ควรมีลักษณะดังนี้
(1) ผู้บริหารระดับสูงควรให้ความสําคัญ
และจัดทําเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับนโยบายภาพใหญ่
ขององค์กร
(2) ควรเป็นห้องสมุดที่มีเนื้อหาเฉพาะทาง
โดยมีสาระหลักเกี่ยวข้องกับภารกิจของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
หรือการกู้ซื้อบ้าน เป็นต้น
(3) ควรเป็นห้องสมุดที่ให้บริการครอบคลุม
หรือให้บริการพนักงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้
ทั่วถึงในทุกพืน้ ที่ของประเทศ
(4) ควรเป็นห้องสมุดที่มีระบบที่จะใช้ใน
การดําเนินการไม่ควรเชื่อมต่อกับระบบหลักของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์
4.2.2 วัตถุประสงค์ขององค์กร (Objective)
สําหรับการพัฒนารูปแบบห้องสมุดดิจทิ ัลธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ควรมีลักษณะดังนี้
(1) ควรจั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ เป็ นจั ด เก็ บ แหล่ ง
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับพนักงานและบุคลากรต่าง ๆ
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทั้งเพื่อใช้ประกอบการทํางาน
และการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง
(2) ควรมี ลั ก ษณะเป็ น ห้ อ งสมุ ด ดิ จิ ทั ล
เฉพาะทางที่ให้องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องบ้านหรือ
อสังหาริมทรัพย์
(3) จะต้องสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
(4) จะต้ องสามารถเข้ าถึ งได้ ง่ ายอาจจะ
ผ่านช่องทาง Web Site หรือ Smart Phone เป็นต้น
4.2.3 แนวทางในการดําเนินงาน (Process
way) สําหรับการพัฒนารูปแบบห้องสมุดดิจิทัลธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ควรมีลกั ษณะดังนี้
(1) ควรมีการศึกษาความเป็นไปได้ของการ
พัฒนารูปแบบห้องสมุดดิจิทัลธนาคารอาคารสงเคราะห์
เป็นลําดับแรก
(2) ต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ที่วางไว้
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(3) ดําเนินการจัดเตรียมบุคลากรในแต่ละ
ส่ วนที่ เกี่ ยวข้ องกั บการพั ฒนารู ปแบบห้ องสมุ ดดิ จิ ทั ล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นลําดับแรก
(4) ควรมีการจัดสรรงบประมาณ
(5) ควรมีการสํารวจความต้องการของกลุ่ม
เป้าหมายที่จะมาใช้บริการห้องสมุดดิจิทัลธนาคารอาคาร
สงเคราะห์
4.2.4 เนือ้ หาสารสนเทศ (Information Content)
สําหรับการพัฒนารูปแบบห้องสมุดดิจทิ ัลธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ควรมีลักษณะดังนี้
(1) ควรเป็นเนื้อหาที่มีลักษณะเฉพาะทาง
เช่น เรื่องเกี่ยวกับบ้าน อสังหาริมทรัพย์ การตกแต่งบ้าน
ข้อมูลแนะนําการขอสินเชื่อ เป็นต้น
(2) ควรมีเนื้อหาทางด้านวิชาการที่เกีย่ วข้อง
กับการปฏิบัตขิ องพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์
(3) ควรมี e-learning หรือ e-training
ให้พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในการศึกษาเพื่อ
พัฒนาตนเอง
(4) ควรมีเนื้อหาประเภททั่วไปเพื่อความ
บันเทิง
(5) ควรสร้างการเชื่อมโยง (link) ไปยัง
องค์กรอื่น ๆ ที่อยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น การเคหะ
กรมที่ดิน บริษัทรับสร้างบ้าน บริษัทออกแบบบ้าน เป็นต้น
4.2.5 คณะทํางาน (Staff) สําหรับการพัฒนา
รูปแบบห้องสมุดดิจิทัลธนาคารอาคารสงเคราะห์ ควรมี
ลักษณะดังนี้
(1) ควรประกอบคณะทํางาน 2 ชุด คือ 1)
คณะทํางานดูแลทางด้านนโยบาย คอยดําเนินการในเชิง
บริหาร กําหนดนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สิทธิ์ใน
การเข้าใช้บริการ คอยติดตามและประเมินผลความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ 2) คณะทํางานดูแลทาง ด้านปฏิบัติการ
ประกอบด้วย บรรณารักษ์ บุคลากรทางด้าน IT และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดทําระบบ การจัดการทาง
ด้านเทคโนโลยี ผลิตเนื้อหาสาระ และสื่อต่าง ๆ ที่จะให้
บริการในห้องสมุดดิจิทัล
(2) ควรมี ความเชี่ ยวชาญด้ านห้ องสมุ ด
ดิจิทัลมาคอยให้คําปรึกษาระหว่างดําเนินงาน
4.2.6 เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างและ
นํามาใช้ (Information Technology) สําหรับการพัฒนา
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รูปแบบห้อองสมุดดิจิทัล ธนาคารอาคารรสงเคราะห์ คววรมี
ลักษณะดัังนี้
(1) สามาารถดําเนินการรโดยใช้ระบบหห้อง
สมุดดิจิทัลที่มีขายอยู่แล้ลวนํามาใช้เลยยหรืออาจจะ เเป็น
ยใช้
การจ้างเขีขียนระบบ หรืรืออาจจะเขียนระบบเองโดย
น
Open Soource ที่มีอยู่ในท้
น องตลาด
(2) ใช้เทคโนโลยีที่เอื้อต่ตอการสืบค้นผผ่าน
Website,, Notebook, IPAD หรือโททรศัพท์ เคลื่ออนที่
(Smart Phone)
(3) ใช้เทคโนโลยีที่เป็นระบบที
ร
่ตอบสนนอง
โ
e-boook
ได้รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก ไม่ซัซบซ้อน ควรมีโปรแกรม
และ e-jouurnal และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่ตาง ๆ
(4) ห้องสมมุดดิจทิ ัลธนาคาารอาคารสงเคราาะห์
ควรมีโปรแกรม e-bookk และ e-journnal และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ตา่ ง ๆ
44.2.7 รูปแบบกการจัดเก็บเอกกสาร (Document
Storage) สํ า หรั บ การพพั ฒ นารู ป แบบบห้ อ งสมุ ด ดิ จจิิ ทั ล
ธนาคารอาาคารสงเคราะหห์ ควรมีลักษณ
ณะดังนี้
(1) ควรออยู่ในรูปแบบดิจิจทิ ัลทั้งหมด
(2) มีการรจัด Catalog ฐานข้
ฐ อมูล
(3) จัดเก็บในลักษณะ QR
Q Code
44.2.8 การเข้าถึงสารสนเทศ (Information
Access) สสํ า หรั บ การพัพั ฒ นา รู ป แบบบห้ อ งสมุ ด ดิ จจิิ ทั ล
ธนาคารอาาคารสงเคราะหห์ ควรมีลักษณ
ณะดังนี้
(1) จัดให้ห้มกี ารสมัครสมมาชิกก่อนทีจ่ ะเเข้า
ใช้บริการ

(2) ควรเข้าใช้บริ การโดยไม่จํากักด ช่วงวัน
ช่วงเวลา และสถาานที่
(3)) สามารถใช้บริ การผ่านโทรศัพท์
พ เคลื่อนที่
mart Phonee), Notebookk, PC, Tabllet, IPAD
(Sm
เป็นต้
นน
(4) มีระบบอัตโนนมัติให้เข้าใช้บริ
บ การเมื่อ
เดินเข้
น ามาในบริเวณห้
ว องสมุดขอองธนาคาร
4.2.9 ผู้ใช้บริการ (Serrvicers) หมายถึถึง บุคลากร
ที่มาใช้
ม บริการห้องสมุ
อ ดดิจิทัลธธนาคารอาคารสงเคราะห์
โดยยแบ่งเป็น
(1) บุคลากรภายยในธนาคาร
(2) บุคลากรภายยนอกธนาคาร
4.2.10 การจัดการสิทธิ ์ (Right management)
สําหรับการพัฒนารูปแบบห้องสสมุดดิจิทัลธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ควรมีมีลักษณะการจัจัดการในเชิงระะบบโดยให้
ผู้ใช้ชบริการแต่ละกกลุ่มสามารถเข้ข้าถึงข้อมูลในแแต่ละระดับ
ได้แตกต่ างกั น โดยเฉพาะอย่ าางยิ่ งข้ อมู ลขอองธนาคาร
อาคารสงเคราะหห์อาจจะต้องมีมีการคํานึงถึงเป็นสําคัญ
เนื่องจากข้
อ
อมูลบางอย่
บ างอาจเเป็นความลับขององค์
ข
กร
นออกเหนื อ จากอองค์ ประกอบทัทั้ ง 10 ด้ านผู้วิวิจั ยพบว่ า
รูปแบบห้
ป
องสมุดดิ
ด จิ ทั ลของธน าคารอาคารสงงเคราะห์ ที่
พัฒนาขึ
ฒ ้นนั้นจะแแตกต่างกับห้อองสมุดทั่วไป เนื
เ ่องจากมี
รูปแบบที่ใช้ดิจิทลเต็
ัล มตัว แบ่งเป็ป็นดิจิทัล 3 ด้าน ได้แก่ 1)
Diggital Library 2)
2 Digital Librrary Systems 3) Digital
Libbrary Manageement ดังรูปที ่ 2

รูปที
ป ่ 2 ส่วนประกอบของรูปแบบบห้องสมุดดิจิจทิ ัล
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จากรูปปที่ 2 แสดงให้้เห็นถึงส่วนประกอบของรูปแแบบ
ดิจิทัลของงห้องสมุด (Digittal Library) คือ การเข้าใช้บริ การ
จึงต้องลงททะเบียนเข้าใช้ห้หองสมุด ในส่วนประกอบดั
น
งกล่าว
ผู้ใช้จะเข้าาไปสืบค้น ไปหาข้อมูลดิจิทัล หรือเข้าไปออ่าน
หนังสือ ทุกเรื่อง เช่นหนังสื
ง อสารคดี หนัังสือนิทาน หนังั สือ
วิชาการ ต้องมีความสามมารถด้านการใช้ช้คอมพิวเตอร์หหรือ
ความสามารถด้านภาษา และมีเครื่องมืมือครบ เช่น เครืรื่อง
คอมพิวเตออร์ แท็บเลต Sm
mart Phone พร้อมทั้ง Hardwware
และ Softtware เพราะความพิเศษของหห้องสมุดดิจิทัล คือ
มีความเป็นอิสระมากคือเข้
อ าเวลาไหนก็ก็ได้ เข้าในสถาานที่
ที่ไหนก็ได้้ เรื่องราวอะไรก็ก็ได้ เพราะห้องสสมุดดิจิทัลไม่จําากัด
เนื้ อหา ข้้ อมู ลเฉพาะเรืรื่ องสํ าหรั บห้องสมุ
อ ดเฉพาะททาง
หรือสามาารถดึงข้อมูลภาายใน ภายนอกกมาเรียนรู้ได้ในนรูป
ของดิจิทลั

Digital Libraary Systemss ก็มีความสําคัญยิ่งซึ่งใน
ส่วนที่แตกต่างกัับห้องสมุดธรรรมดาคือระบบบเครือข่าย
(Neetwork) เพราะการเกิดห้องสสมุดดิจิทัลต้องเเอาหลาย ๆ
ระบบบมารวมกัน เช่น ระบบการรจัดเก็บข้อมูลทีท่ไม่ต้องใช้
สถานที่มากเหมือนกั
น บห้องสมุดธรรรมดา ระบบอิอินเทอร์เน็ต
่อ
เพรราะอินเทอร์เน็ตเป็นระบบทีแ่ แก้ปัญหาในเรืองระยะทาง
ได้ดีด ระบบเนื้อหาที
ห ่อาจจะเป็นนเนื้อหาเฉพาะะทาง หรือ
เนื้อหาภายในองค
อ
ค์กร กับเนื้อหาาที่ได้มาจากเคครือข่ายซึ่ง
ทํ าให้
า ผู้ เ ข้ ามาใช้ช้ ห้ องสมุ ด สามมารถเลื อ กได้ตามความ
ต้องการและรวดเ
อ
ร็ว การเก็บข้ออมูลในรูปดิจิทลระบบการ
ัล
จัดการเป็
ด
นระบบบใหญ่ที่เชื่อมกการทํางานของระบบอื่น
ให้ทํทางานได้อย่างมีคุณภาพ

รูปที่ 3 รูปแบบห้องสสมุดดิจิทัลธนาาคารอาคารสงเเคราะห์
Digitaal Library Management
M
ระบบการจัดกการ
ไม่ว่าการจจัดการกําลังคนนและควบคุมการทํ
ก างานในสส่วน
ต่าง ๆ ขอองบุคลากร กาารจัดการด้านเนื้อหา ทั้งเนื้ออหา
ภายในภาายนอก ที่เป็นส่สวนสําคัญที่ทาให้
ํา การดําเนินงงาน
ของห้องสสมุดมีประโยชน์น์ทั้งนี้การดําเนินงานในส่
น
วนนีก้ก็็จะ
ใช้เทคโนโโลยีที่เป็นเครื่องมื
อ อทันสมัยทีช่่ วยให้การทํางงาน
ในยุ คดิ จิ ททั ลทํ างานให้ รวดเร็
ร ว ขึ้ น ทัั้ ง การเรี ย กข้ ออมู ล
จั ดเก็ บข้ ออมู ลและนํ าข้ อมู ลซึ่ งเป็ นดิจิจิทั ลมาใช้ ดั งงนั้ น
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ระบบบการจัดการจึงต้องอาศัยเคครื่องมือ รับแลละส่งที่เป็น
ฮารร์ดแวร์มาใช้แทนคน
ท
4.3 ผลการปรระเมินความเหมมาะสมและรับรองรู
ร ปแบบ
ห้องสมุ
อ ดดิจิทัลธนนาคารอาคารสงงเคราะห์โดยผูทรงคุ
้ท ณวุฒิ
พบบว่า ด้านนโยบาายมีความเหมาาะสมในระดับมากที
ม ่สุด มี
ค่าเฉลี่ย 5.00 ด้านวัตถุประสงค์ ์มีความเหมาะสสมในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลีลี่ย 4.75 ด้านแแนวทางในการดําเนินงาน
มีความเหมาะสมใ
ค
ในระดับมากทีที่ สุด มีค่าเฉลี่ย 4.87 ด้าน
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เนื้อหาสารสนเทศมีความเหมาะสมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
4.13 ด้านคณะทํางานมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ย 4.83 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้าง
และนําไปใช้มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
5.00 ด้านรูปแบบการจัดเก็บเอกสารมีความเหมาะสมใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.89 ด้านการเข้าถึงสารสนเทศ
ต่าง ๆ มีความเหมาะสมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.42
ด้านผู้ใช้บริการมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด มีค่า
เฉลี่ย 5.00 และด้านการจัดการสิทธิ์มีความเหมาะสมใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 5.00
ผลการรับรองรูปแบบห้องสมุดดิจิทัลธนาคารอาคาร
สงเคราะห์พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 คน ให้การรับรอง
รูปแบบห้องสมุดดิจิทั ลธนาคารอาคารสงเคราะห์ด้วย
เหตุ ผ ลที่ ว่ า รู ป แบบห้ อ งสมุ ด ดิ จิ ทั ล ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ มี ตรรกะและมี ความเป็ นเหตุ เป็นผลที่ ดี มี
ความเหมาะสมที่จะนําไปดําเนินการในลักษณะห้องสมุด
ดิจิทัลได้ สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมและรับรอง
รูปแบบห้องสมุดดิจิทัลธนาคารอาคาร
สงเคราะห์
หัวข้อ
การประเมินรูปแบบ
1. ด้านนโยบายของ องค์กร
2. ด้านวัตถุประสงค์
3. ด้านแนวทางในการ
ดําเนินงาน
4. ด้านเนื้อหาสารสนเทศ
5. ด้านคณะทํางาน
6. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสร้างและนํามาใช้
7. ด้านรูปแบบการจัดเก็บ
เอกสาร
8. ด้านการเข้าถึงสารสนเทศ
ต่าง ๆ
9. ด้านผู้ใช้บริการ
10. ด้านการจัดการสิทธิ์
โดยรวม
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5.00
4.75
4.87

ระดับ
ความเห็น
0.00 มากที่สุด
0.29 มากที่สุด
0.23 มากที่สุด

4.13
4.83
5.00

0.32
มาก
0.29 มากที่สุด
0.00 มากที่สดุ

4.89

0.19 มากที่สุด

4.42

0.87

5.00
5.00
4.79

0.00 มากที่สุด
0.00 มากทีส่ ุด
0.53 มากทีส่ ุด

Mean S.D.

มาก

5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิ จั ย รู ป แบบห้ อ งสมุ ด ดิ จิ ทั ล ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ในครั้งนี้ผู้วิจัยค้นพบประเด็นที่สมควร
นํามาพิจารณาในการพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบดังนี้
5.1 ด้านนโยบายขององค์กร ผู้บริหารระดับสูงควร
ให้ ความสํ าคั ญและจั ดทําเป็ นนโยบายที่ สอดคล้องกั บ
นโยบายภาพใหญ่ขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ในการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลของ McGray และ Gallagher
[10] ที่กล่าวว่า สิ่งที่ควรคํานึงถึงในการสร้างห้องสมุด
ดิจิทัล คือ การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง
ทั้งในด้านการเงินและด้านบุคลากรในระยะยาว ถึงแม้ว่า
การดําเนินงานบางอย่างอาจจะเป็นการดําเนินงานโดยไม่
ต้องมีการใช้งบประมาณก็ตาม แต่การมีสถาบันรับรอง
การดําเนินการในระยะยาวจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด [11] และ
สอดคล้องกับ S. H. Bin [5] และ K. Phisalpong [2] ที่
พบว่า องค์ประกอบด้านนโยบายเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่
ควรมีอยู่ในการสร้างห้องสมุดดิจิทัล หรือการดําเนินงาน
ทางด้ านห้ องสมุ ดดิ จิ ทั ล โดยควรจั ดเป็ นนโยบายของ
สถาบัน มีหน่วยงานรับผิดชอบโครงการร่วมกัน และควร
ได้รับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณและเครื่องมือ
5.2 ด้านวัตถุประสงค์องค์กร ควรเป็นแหล่งในการ
จัดเก็บความรู้ที่เป็นประโยชน์กับผู้บริหาร พนักงานและ
บุคลากรต่าง ๆ ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่จะสามารถ
ใช้ เพื่ อประกอบการปฏิ บั ติ งานและเรี ยนรู้ เพื่ อพั ฒนา
ตนเอง เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
อสั งหาริ มทรั พย์ อี กทั้ งจะต้ องสามารถเข้ าถึ งได้ ทุ กที่
ทุกเวลา สอดคล้องกับ K. Phisalpong [2] ที่พบว่า
องค์ประกอบด้านวัตถุประสงค์ในการพัฒนาห้องสมุ ด
ดิ จิ ทั ล ถื อเป็ นองค์ ประกอบหนึ่ งที่ จะก่ อให้ เกิ ดความ
เป็นไปได้ในการสร้างห้องสมุดดิจิทัล และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของห้องสมุด (Hybrid Library) ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการสืบค้นสารสนเทศ การขยายการเข้าถึงสารสนเทศ
ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต [11]
5.3 ด้านแนวทางในการดําเนินงาน ควรมีการศึกษา
ความเป็นไปได้ ของการพั ฒนารู ปแบบห้ องสมุ ดดิ จิทั ล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ แล้วดําเนินงานให้สอดคล้อง
กั บวั ตถุ ประสงค์ ที่ วางไว้ มี ก ารจั ดสรรบุ คลากร และ
งบประมาณ ซึ่งสอดคล้องกับ K. Phisalpong [2] และ
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S. H. Bin [5] ที่พบว่าองค์ประกอบด้านการดําเนินงาน
ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล
5.4 ด้ า นเนื้ อ หาสารสนเทศ ควรเป็ น เนื้ อ หาที่ มี
ลักษณะเฉพาะทางที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพย์ เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ มี e-learning หรือ e-training ในการที่จะให้
พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้พฒ
ั นาตนเองในด้าน
ต่าง ๆ และมี link ไปยังองค์กรอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรม
ทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งสอดคล้องกับ K. Phisalpong
[2], S. H. Bin [5], W. Khumkhiam [14] และ S.
Amraklert [15] ที่ล้วนแล้วแต่กล่าวถึงองค์ประกอบด้าน
เนื้ อหาสารสนเทศ ที่ จะต้ องเป็ นองค์ ประกอบในการ
พัฒนาห้องสมุดดิจิทัลให้กับแต่ละหน่วยงาน
5.5 ด้านคณะทํางานในการดําเนินการห้องสมุดดิจิทัล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ควรมีคณะทํางานหรือคณะ
กรรมการคอยดําเนินงาน สอดคล้องกับ McGray และ
Gallagher [10] ที่ได้ระบุหลักเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุด
ดิจิทัลไว้ว่า สาขาวิชาการหลักที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด
ดิจิทัล ได้แก่ นักคอมพิวเตอร์ (Computer technician)
ซึ่งทําหน้าที่ดูแลรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และเป็นผู้ที่เข้าใจถึงความเป็นไปได้ และข้อจํากัดของ
เทคโนโลยี และบรรณารักษ์ (Librarian) ซึ่งจะทําหน้าที่
ดูแลรับผิดชอบจัดการด้านเนื้อหาสารสนเทศ และทราบ
ความต้องการของผู้ใช้สารสนเทศ
5.6 ด้านเทคโนโลยีในการสร้ างและนํ ามาใช้ ควร
เป็นเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการสืบค้นผ่าน “Website, iPAD,
Notebook รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ สอดคล้องกับ
Edward และ Marchionini [16] พบว่า การสร้าง
ทรั พยากรสารสนเทศของห้ องสมุ ดดิ จิ ทั ลนั้ น ควรนํ า
เทคโนโลยี สารสนเทศทางด้ านอิ นเทอร์ เน็ ตมาใช้ เป็ น
เครื่องมือช่วยในการให้บริการผู้ใช้โดยไม่จํากัดในเรื่อง
ของเวลาและสถานที่ เ ข้ า ถึ ง สารสนเทศ หรื อ การนํ า
เทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ด้วยการ
เชื่อมต่อทางเว็บเทคโนโลยี และเก็บรวบรวมสารสนเทศ
ดิจิทัลที่มีอยู่ทั่วไปให้รวมไว้ที่เดียวเพื่อให้บริการผู้ใช้
5.7 ด้านรูปแบบการจัดเก็บเอกสาร ควรจัดเก็บให้
อยู่ในรูปแบบดิจิทัล หรือจัดเก็บในลักษณะ QR Code
สอดคล้องกับ Wu [17] ที่กล่าวว่าการสร้างเนื้อหาของ
สารสนเทศห้องสมุดดิจิทัลนั้นสามารถสร้างหรือพัฒนา
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จากทรั พยากรสารสนเทศที่ มี อยู่ ในห้ องสมุ ด โดยการ
แปลงให้เป็นทรัพยากรดิจิทัล รูปแบบการจัดเก็บเอกสาร
ควรเป็นรูปแบบดิจิทัลและต้องคํานึงถึงการจัด Catalog
ฐานข้อมูลอีกด้วย
5.8 ด้านการเข้าถึงสารสนเทศต่าง ๆ ควรให้มีการ
สมัครสมาชิกก่อนเข้าใช้บริการ และสามารถใช้บริการ
โดยไม่จํากัดช่วงวัน เวลา และสถานที่ อีกทั้งสามารถใช้
บริการผ่านอุปกรณ์การสื่อสารเคลื่อนที่ สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ในการพัฒนาเพื่อเข้าสู่การเป็นห้องสมุดดิจิทัล
ของห้องสมุดโคโลราโด สหรัฐอเมริกา มีสิ่งที่ควรคํานึงถึง
ในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ นั่นคือ
รูปแบบวิธีการเข้าถึงสารสนเทศ (Mode of Access)
ลักษณะการสืบค้น (Search Features) และการเชื่อมต่อ
ผู้ใช้ทางเว็บเทคโนโลยี (Web Interface)
5.9 ด้านผู้ ใช้บริการ บุ คลากรของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ และบุ ค คลทั่ ว ไป เช่ น นั ก ธุ รกิ จ ผู้ ที่ ส นใจ
ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร นักเรียน นิสิต/นักศึกษา นักวิจัย
เป็นต้น ซึ่ง Travica [18] กล่าวว่าห้องสมุดดิจิทัลใน
อนาคตนั้น สนองตอบความต้องการผู้ใช้บริการทรัพยากร
สารสนเทศ และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศได้จากการให้บริการด้วยการช่วยเหลือ
ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรสารสนเทศได้โดยไม่
จํากัดเฉพาะการเข้ามาใช้บริการที่ห้องสมุดเพียงที่เดียว
5.10 ด้านการจัดการสิทธิ์ ควรให้มีการจัดการเชิง
ระบบโดยให้ผู้เข้าใช้บริการแต่ละกลุ่ม สามารถเข้าถึง
ข้อมูลในแต่ละระดับได้แตกต่างกัน สอดคล้องกับ McCray
และ Gallagher [10] ว่าการจัดการสิทธิ์เข้าถึงสารสนเทศ
ของห้องสมุดดิจิทัล โดยพิจารณาจากผู้ใช้บริการที่เป็น
สมาชิกและผู้ใช้บริการทั่วไป การเข้าถึงโดยใช้รหัสผ่าน
สําหรับการแจกจ่ายทรัพยากรสารสนเทศ เช่น ผ่านทาง
เว็บไซต์ให้ผู้ใช้ได้รบั สารสนเทศโดยตรงผ่านผู้ดูแล และยัง
พบความแตกต่างของรูปแบบห้องสมุดดิจิทัลของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ที่พัฒนาขึ้นนั้นจะแตกต่างกับห้องสมุด
ทั่วไป เนื่องจากมีรูปแบบที่ใช้ดิจิทัลเต็มตัว โดยแบ่งเป็น
ดิจิทัล 3 ด้าน ดังนี้ 1) ระบบการให้บริการห้องสมุดดิจิทัล
2) ระบบสารสนเทศสําหรับห้องสมุดดิจิทัล 3) ระบบบริหาร
จัดการองค์กรสําหรับห้องสมุดดิจิทัล
สรุปคือมีการทํางานในทุกด้านผ่านเครื่องมือในรูปแบบ
ห้องสมุดดิจิทัล
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6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
6.1.1 รูปแบบห้องสมุดดิจิทัลธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ที่ผ่านการประเมินความเหมาะสมและได้รับ
การรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในการวิจัยครั้งนี้ มีความ
พร้ อมในการที่ จะเป็ นข้ อมู ลตั้ งต้ นสํ าหรั บการประชุ ม
ร่วมกับคณะทํางานที่ดูแลการให้บริการห้องสมุดธรรมดา
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในปัจจุบัน เพื่อจัดทําเป็น
แผนงาน โครงการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ที่ มี ค วามลึ ก ซึ้ ง ในรายละเอี ย ดของแต่ ล ะ
องค์ประกอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคณะทํางานและด้าน
เทคโนโลยีในการสร้างและนํามาใช้ให้มีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น และนําเสนอให้กับผู้บริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาอนุมัติเป็นโครงการที่
จะต้องดําเนินการต่อไป
6.1.2 เนื่องจากรูปแบบห้องสมุดดิจิทัลธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ เป็นเพียงการ
ศึกษาถึงองค์ประกอบที่มีความเหมาะสมที่จะนํามาใช้ใน
การพั ฒ นารู ป แบบห้ อ งสมุ ด ดิ จิ ทั ล ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ซึ่ งจากผลการวิ จั ยในครั้ งนี้ แสดงให้ เห็ นว่ า
รูปแบบห้องสมุดดิจิทัลธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ได้
จากการวิจัยครั้งนี้มีความเหมาะสมและผ่านการรับรอง
จากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านห้องสมุดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ในลํ า ดั บ ถั ด ไปควรมี ก ารนํ า รู ป แบบห้ อ งสมุ ด ดิ จิ ทั ล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไปวิเคราะห์เพิ่มเติมในมุมมอง
ด้ า นความคุ้ ม ค่ า ในการลงทุ น ในการที่ จ ะพั ฒ นาเป็ น
ห้องสมุดดิจิทัลธนาคารอาคารสงเคราะห์อย่างแท้จริง
โดยเป็ น การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง เปรี ย บเที ย บกั บ ห้ อ งสมุ ด
ธรรมดาที่ มี ให้บริ การอยู่ ในปั จจุ บัน เพื่ อนํ าผลที่ ได้ มา
นําเสนอประกอบการพิจารณาลงทุนและจัดทํางบประมาณ
ที่เหมาะสมสําหรับการดําเนินการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ต่อไป
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
6.2.1 ควรนํารูปแบบที่สร้างขึ้นครั้งนี้ไปทดลอง
สร้ างจริ งและศึ กษาผลการใช้ ว่ ามี ความสอดคล้ องกั บ
จุดมุ่งหมายของการสร้างมากน้อยเพียงใดและศึกษาว่ามี
ผลตรงตามความต้ องการและเกิ ดประโยชน์ สู งสุ ดต่ อ
ผู้ใช้บริการเพียงใด
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6.2.2 ศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ใ นการพั ฒ นา
ห้องสมุดดิจิทัลกลางทางด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยเป็น
การศึกษาร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรม
ทางด้านอสังหาริมทรัพย์ อันประกอบด้วย ธนาคาร การ
เคหะ กรมที่ดิน กรมโยธาธิการ กรมผังเมือง บริษัทรับ
สร้ า งบ้ า น บริ ษั ท ออกแบบบ้ า น เป็ น ต้ น เพื่ อ พั ฒ นา
ห้องสมุดดิจิทัลกลางของประเทศในการที่จะให้บริการ
เพื่อประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจทางด้านอสังหาริมทรัพย์
ได้ ใช้ ประโยชน์ อย่ างเต็ มที่ และเป็ นการนํ าร่ องให้ กั บ
อุตสาหกรรมอื่น ๆ ในการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลกลาง
ของแต่ละอุตสาหกรรมต่อไป
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