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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
หลักสูตรของสถาบันพระปกเกลา (www.kpi.ac.th) ประกอบดวย
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง นักศึกษาประกอบดวย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ ผูบริหารจากพรรค
การเมือง ขาราชการการเมือง นักบริหารจากภาครัฐและภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ทหาร ตํารวจ
องคกรเอกชน ศิลปน และผูบ ริหารองคกรปกครองสวนทองถิน่
2. หลักสูตรประกาศนียบัตร นักศึกษาประกอบดวย ขาราชการสังกัดราชการบริหาร
สวนกลาง หรือสวนภูมิภาคซึ่งดํารงตําแหนงบริหารระดับกลาง ผูบริหารทองถิน่ และสมาชิกสภา
ทองถิน่ เจาหนาที่หรือพนักงานของหนวยงานของรัฐ หรือองคการมหาชน หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
เปนขาราชการ เจาหนาที่ หรือพนักงานของหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งดํารงตําแหนงเปน
ผูบริหารระดับกลาง หรือ ผูประกอบกิจการ หรือผูบริหารของกิจการภาคเอกชน ตลอดจนบุคคล
ทั่วไปที่สนใจ
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
1.1 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหาร
ระดับสูง (ชื่อยอ – ปปร.) (Advanced Certificate Course in Politics and Governance in
Democratic Systems for Executives)
1.1.1 หลักการและแนวคิด
เพื่อใหผนู ําทางความคิดในสังคมไทยกับนักวิชาการผูท รงคุณวุฒิไดรวมกัน
แสวงหาแนวทางการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยเพื่อสันติสุข
อยางแทจริง และนําแนวทางดังกลาวที่เกิดจากความเขาใจรวมกัน อันไดแกการมีทัศนคติ คานิยม
และพฤติกรรมประชาธิปไตยที่แสวงหารวมกันนั้นไปรวมกันพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย
ตอไปในฐานะเครือขาย “นักพัฒนาประชาธิปไตย”
1.1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1) เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยของไทยและกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่มผี ลกระทบตอสังคมไทยทางดานการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2) เสริมสรางเจตคติ คานิยม ความคิดและวิถีชวี ิตประชาธิปไตย
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3) เพิ่มพูนทักษะการวิเคราะหและพฤติกรรมประชาธิปไตยที่เอื้อตอการ
ปฏิบัติหนาที่ของแตละบุคคลในปจจุบันและอนาคต
4) รวมกันแสวงหาแนวทางและวิธีการในการพัฒนาการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย
5) เสริมสรางบทบาทและเครือขายในการสรางสรรคและเผยแพร
ประชาธิปไตยใหเกิดสันติสุขสถาพร
1.1.3 เนื้อหาของหลักสูตรแบงเปน 3 หมวดการศึกษาดังนี้
1) หมวดที่ 1 การเรียนการสอน 9 กลุมวิชาประกอบดวย
- กลุมวิชาที่ 1: วิสัยทัศนใหมเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย
- กลุมวิชาที่ 2: การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย : นโยบายและ
ทางเลือก
- กลุมวิชาที่ 3: ประเทศไทยในกระแสโลกาภิวัตน
- กลุมวิชาที่ 4: ประมุขศิลปเพื่อการพัฒนาและการจัดการการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย
- กลุมวิชาที่ 5: การพัฒนาการเมืองไทย
- กลุมวิชาที่ 6: กระบวนการทํางานของฝายนิติบัญญัติและฝาย
บริหาร
- กลุมวิชาที่ 7: การปกครองระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ
- กลุมวิชาที่ 8: ระบบควบคุมและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
- กลุมวิชาที่ 9: ประเด็นการเมืองการปกครองรวมสมัย
2) หมวดที่ 2 การขับเคลื่อนนโยบายไปสูภาคปฏิบัติ
3) หมวดที่ 3 กิจกรรมในหลักสูตร ประกอบดวยการศึกษาดูงานใน
ประเทศ (ประมาณ 4 ครั้ง) การศึกษาดูงานตางประเทศ และกิจกรรมอื่นในหลักสูตร เชน
ปฐมนิเทศ การบรรยาย/การสัมมนาพิเศษ เปนตน
1.1.4 ระยะเวลาการศึกษาอบรมโดยรวมประมาณ 9 เดือน ระหวางเดือน
มิถุนายนของทุกปจนถึงเดือนกุมภาพันธของปถัดไป โดยมีเวลาศึกษาอบรมปกติทุกวันจันทร เวลา
13.00- 17.10 น. และวันอังคาร เวลา 8.00-12.10 น.
1.1.5 เงื่อนไขการผานการศึกษาอบรมคือ ศึกษาอบรมตลอดทั้งหลักสูตรไม
นอยกวารอยละ 75 ของเวลาในหองเรียน มีสวนรวมในการศึกษาอบรมตามกระบวนการศึกษา
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อบรมที่กําหนดไวในหลักสูตร และจัดทําเอกสารวิชาการสวนบุคคล โดยผานอาจารยที่ปรึกษาเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิใหผานมาตรฐานของเอกสารวิชาการนั้น ภายในเวลาทีส่ ถาบันกําหนด และจัดทํา
เอกสารวิชาการกลุม เชน แผนพัฒนาประชาธิปไตย หรือแผนยุทธศาสตรในระดับชาติ โดยผาน
อาจารยที่ปรึกษา แลวนําเสนอผลการศึกษาตอสาธารณะหรือที่ประชุมใหญ หรือกรณีอื่นที่
คณะกรรมการหลักสูตรกําหนด
1.1.6 จํานวนผูเขารับการศึกษาอบรม รุน ละ 140 คน
1.2 หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับนักบริหารระดับสูง (ชื่อ
ยอ – ปศส.) (Advanced Certificate Course in Public Economics Management for
Executives)
1.2.1 หลักการและแนวคิดของหลักสูตรจัดขึ้นเพื่อพัฒนาผูบริหารระดับสูงใน
หนวยงานภาครัฐทั้งทีเ่ ปนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและองคกรอิสระ รวมถึงผูบริหารระดับสูงใน
ภาคเอกชนใหมีความรูความเขาใจในการนําเอาตรรกทางเศรษฐศาสตรไปใชในการพัฒนา
นโยบายทั้งในภาครัฐและเอกชนตลอดจนการบริหารและ ตรวจสอบการดําเนินงานใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและเปนธรรม
1.2.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1) มีความรูพื้นฐานทางดานเศรษฐศาสตรและระบบเศรษฐกิจเปนอยาง
ดี
2) สามารถพัฒนาองคความรู ทางดานเศรษฐศาสตร และ
ความสัมพันธระหวางโครงสรางทางเศรษฐกิจกับปจจัยอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวของในเชิงประยุกตหรือนําไปใช
ของผูเขารับการศึกษา
3) มีความเขาใจในตรรกและเหตุผลทางเศรษฐศาสตร เพื่อเปนประโยชน
แกการบริหารและการวิเคราะหนโยบายสาธารณะในเชิงเศรษฐกิจ ตลอดจนประเด็นปญหาอืน่ ๆ
ที่สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจของประเทศได
1.2.3 เนื้อหาของหลักสูตรหลักสูตรการศึกษาอบรมการบริหารเศรษฐกิจ
สาธารณะสําหรับนักบริหารระดับสูงประกอบดวย 8 กลุม วิชาดังตอไปนี้
1) กลุมวิชาที่ 1 : แนวคิดเบือ้ งตนและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร
2) กลุมวิชาที่ 2 : เศรษฐกิจโลก
3) กลุมวิชาที่ 3 : วิวัฒนาการและโครงสรางระบบเศรษฐกิจไทย
4) กลุมวิชาที่ 4 : การบริหารเศรษฐกิจไทย
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5) กลุมวิชาที่ 5 : เศรษฐศาสตรสังคม
6) กลุมวิชาที่ 6 : การวิเคราะหโครงการ
7) กลุมวิชาที่ 7 : การเสริมสรางประสบการณนักบริหารเชิงประจักษ
8) กลุมวิชาที่ 8 : การขับเคลื่อนนโยบายสูภ าคปฏิบัติ
1.2.4 ระยะเวลาการศึกษา โดยรวมจะใชเวลาในการศึกษาประมาณ 9 เดือน
ระหวางเดือนสิงหาคมของทุกปจนถึงเดือนพฤษภาคมของปถัดไป โดยศึกษาในทุกวันศุกร เวลา
17.00–20.00 น. และ วันเสารเวลา 9.00–6.00 น.
1.2.5 เงื่อนไขการผานการศึกษาอบรมคือ ผูเขารับการศึกษามีเวลาศึกษา
อบรมตลอดทั้งหลักสูตร ไมนอยกวารอยละ 75 ของเวลาในหองเรียน และตองมีสวนรวมใน
กิจกรรมในหลักสูตรตามกระบวนการทีก่ ําหนดไว นอกจากนี้ยังตองจัดทําเอกสารวิชาการสวน
บุคคลซึ่งเมื่อเอกสารวิชาแลวเสร็จจะตองนําเสนอผลการศึกษาตอสาธารณะหรือทีป่ ระชุมใหญ
หรือกรณีอื่นทีค่ ณะกรรมการหลักสูตรฯ กําหนด
1.2.6 จํานวนผูเขารับการศึกษาอบรม รุน ละไมเกิน 110-120 คน
1.3 หลักสูตรการเสริมสรางสังคมสันติสุข (ชื่อยอ – สสสส.) (Advanced
Certificate Course in Promotion of Peaceful Society)
1.3.1 หลักการและแนวคิด เพื่อเปนเวทีแหงการเรียนรูที่มุงเนนใหผเู ขารับการ
อบรมซึ่งมาจากทุกภาคสวนของสังคมไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันอยางอิสระ
โดยใช
กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในวิถีชีวิตความเปนอยูระหวางคนที่แตกตางกันในแตละมิติมาใชใน
การศึกษาอบรม เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหเกิดความเขาใจอันดีระหว
างกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
1.3.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1) มีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับสภาพความขัดแยง สาเหตุ และ
วิธีแกไขปญหาในดานตางๆ ไมวาจะเปนปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ความ
ขัดแยงทางการเมือง ความขัดแยงจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และความ
ขัดแยงจากการจัดการประชากร
2) มีทักษะเบื้องตนในการสรางสันติสุขในสังคมในมิติของการปองกัน
ความขัดแยงที่จะเกิดขึ้น สามารถจัดการและแกไขความขัดแยง หรือแปรเปลี่ยนความขัดแยงที่
เกิดขึ้นแลวไมใหกลายเปนความรุนแรง ตลอดจนการเยียวยาเพื่อสรางความสมานฉันทใหกลับคืน
สูสังคมภายหลังความขัดแยงสิ้นสุดลง
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3) มีเจตคติที่ยอมรับและเห็นคุณคาของความแตกตางหลากหลายใน
สังคม รวมทัง้ ยึดมั่นสันติวิธที ั้งในสํานึกและพฤติกรรม
4) นําความรูและประสบการณที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนกับบุคคล
จากภาคสวนตางๆ ทัง้ ในชั้นเรียนและในพืน้ ทีม่ าวิเคราะหเพื่อหาแนวทางแกไขความขัดแยงและ
สรางสันติสุขในสังคมอยางเปนระบบ พรอมนําเสนอตอสังคมและผูเกี่ยวของเพื่อใชเปนขอมูลใน
การแกไขปญหาตอไป
5) เกิดความเขาใจอันดีระหวางผูเขารับการศึกษาอบรมที่มีภูมิหลังที่
แตก ตางกัน ซึ่งสะทอนถึงความหลากหลายในสังคม อันจะนําไปสูก ารเกิดเจตนารมณรวมทีจ่ ะ
สานตอพลังในการเสริมสรางสังคมสันติสุขในรูปของเครือขายผูเขารับการศึกษาอบรมอยางมี
ประสิทธิภาพ
1.3.3 เนื้อหาของหลักสูตรการเสริมสรางสังคมสันติสุขประกอบดวย 4 กลุมวิชา
ดังตอไปนี้
1) กลุมวิชาที่ 1 การทําความเขาใจพืน้ ฐานความขัดแยงและสันติวธิ ี
2) กลุมวิชาที่ 2 ประเด็นความขัดแยงหลักในชาติ
3) กลุมวิชาที่ 3 ประสบการณการสรางสันติภาพในตางประเทศ
4) กลุมวิชาที่ 4 การอภิปรายประเด็นสถานการณปจจุบนั
1.3.4 ระยะเวลาการศึกษาการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริม
สรางสังคมสันติสุข จะใชเวลาศึกษาอบรมประมาณ 9 เดือน
1.3.5 เงื่อนไขการผานการศึกษาอบรมคือ เวลาเขาเรียนและเขารวมการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนและนําเสนอผลการศึกษา การทํางานในชั้นเรียนไมต่ํากวารอยละ 75 ของ
เวลาเรียนทั้งหมด เขารวมกิจกรรมดูงานในประเทศและตางประเทศ และสงเอกสารวิชาการ
1.3.6 จํานวนผูเขารับการศึกษาอบรม รุนละไมเกิน 100 คน โดยพิจารณาตาม
ระเบียบและเกณฑการคัดเลือกของสถาบันพระปกเกลาที่จะกําหนดขึ้นเปนการเฉพาะสําหรับ
หลักสูตร
2. หลักสูตรประกาศนียบัตร
2.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผูบริหารระดับกลาง (ชื่อยอ – ปธก.)
(Good Governance For Middle Level)
2.1.1 หลักการและแนวคิด ผูบริหารระดับกลางเปนผูท มี่ ีความสําคัญในการ
ขับเคลื่อนการบริหารองคกรไปสูความสําเร็จเปนอยางมาก เนื่องจากเปนเสมือนคนกลางที่ตองรับ
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และนํานโยบายจากผูบริหารระดับสูงไปปฏิบัติ ซึ่งในการปฏิบัติจําเปนตองประสานและกํากับดูแล
นโยบายและงานที่ไดรับมอบหมายใหเปนไปตามพันธกิจและเปาหมายทีก่ ําหนด ผูบริหารระดับ
ระดับกลางจึงจําเปนตองเปนผูมีความรู ความสามารถ ประสบการณและวิสัยทัศนที่กวางไกล
ตลอดจนตองรอบรูเรื่องหลักการบริหารและการบริหารเชิงรุก การใหบริการโดยไดรับ
ความพึงพอใจจากผูรับบริการสูงสุด การบริหารทรัพยากรตองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะอยางยิง่ การบริหารนั้นตองเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้สภาวการณของโลก
ปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วภายใตกระแสโลกาภิวัฒนทําใหผูบริหารระดับกลางตอง
มีความรู ความเขาใจในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในมิติตางๆ ที่สง ผลกระทบตอการปฏิบัติงาน
ของตนเองและองคกร และพรอมสําหรับการปรับปรุงและพัฒนาตนเองใหเทาทันความ
เปลี่ยนแปลง
2.1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1) เพื่อเสริมสรางความรูความสามารถในการถายทอดนโยบายจากระดับสูง
ไปสูการปฏิบัติในหนวยงานที่ตนรับผิดชอบ
2) เพื่อเสริมสรางความสามารถในการพัฒนาหนวยงาน สามารถกําหนด
แผนงานและวิธีดําเนินงานทีช่ ัดเจน รวมทัง้ แผนการดําเนินงานของแตละสวนงาน
3) เพื่อเสริมสรางความสามารถในการสรางทีมงานและเปนผูนาํ ทีมงานที่
ยืดหยุน ตามสถานการณและความจําเปน และสามารถกระตุน จูงใจใหสมาชิกในทีมงานทํางาน
โดยมุงผลสัมฤทธิ์ผลของงาน
4) เพื่อเสริมสรางพฤติกรรมที่สะทอนคุณธรรมและจริยธรรมและหลัก
ธรรมาภิบาลทีเ่ ปนแบบอยางที่ดีสําหรับทีมงาน
5) เพื่อเสริมสรางศักยภาพของผูเขารับการศึกษาอบรมในการพัฒนาไปสู
ผูบริหารระดับสูง
2.1.3 เนื้อหาของหลักสูตรประกอบดวย ประกอบไปดวย 8 หมวดวิชา ไดแก
1) หมวด 1 ปฐมนิเทศ
2) หมวด 2 บริบททางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของธรร
มาภิบาล
3) หมวด 3 แนวคิดและหลักการเกีย่ วกับธรรมาภิบาล
4) หมวด 4 เครื่องมือการบริหารสมัยใหมเพื่อเสริมสรางธรรมาภิบาล
5) หมวด 5 การบรรยายพิเศษซึ่งเปนประเด็นสําคัญและเหตุการณปจจุบัน
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6) หมวด 6 การศึกษาดูงานในประเทศเกีย่ วกับการบริหารจัดการทัง้ ภาครัฐ
และภาคเอกชน
7) หมวด 7 ปจฉิมนิเทศ โดยมีการนําเสนอเอกสารวิชากลุมตอคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษา และผูทรงคุณวุฒิ
8) หมวด 8 การจัดทําเอกสารวิชาการกลุม หัวขอเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
และธรรมาภิบาล
2.1.4 ระยะเวลาในการศึกษาอบรม ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 9.00 – 16.00 น.
ระหวางเดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน
2.1.5 เงื่อนไขในการผานการศึกษาอบรมคือ มีเวลาเรียนในไมนอยกวา รอยละ 75
ของเวลาเรียนทั้งหมด เขารวมกิจกรรมตลอดหลักสูตร การจัดทําและนําเสนอเอกสารวิชาการ
กลุมไดรับการประเมิน “ผาน”
2.1.6 จํานวนผูเขารับการศึกษาอบรม รุนละไมเกิน 120 คน โดยพิจารณาตาม
ระเบียบและเกณฑการคัดเลือกของสถาบันพระปกเกลา

ภาคผนวก ข
1 ตุลาคม 2553
เรื่ อง ขอความอนุเคราะห์เก็บข้ อมูลเพื่อการวิจยั
เรี ยน ............................................................
ดิฉันนางระพีพรรณ ทิวสระแก้ วเป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาโท คณะศิลปศาสตร์
มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ กํ า ลัง ทํ า วิ ท ยานิ พ นธ์ เ รื่ อ ง “ความต้อ งการสารสนเทศและบริ การ
สารสนเทศของผู้ใช้ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า” โดยมีรองศาสตราจารย์ ปราณี อัศวภูษิตกุล
รองศาสตราจารย์สีปาน ทรัพย์ทอง และผู้ช่วยศาสตราจารย์สภุ ศรี กาหยีเป็ นกรรมการผู้ควบคุม
วิทยานิพนธ์
ในการศึก ษาวิ จัยครั ง้ นี ด้ ิฉัน เลือ กกลุ่ม ตัวอย่า งในการเก็ บข้ อมูลเป็ น ผู้ใช้ บริ ก าร
ห้ องสมุดสถาบันพระปกเกล้ าในช่วงเดือนมกราคม 2552 ถึง เดือนมกราคม 2554 ซึ่งใช้ วิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยจะใช้ เวลาประมาณ 45-60 นาที และมีแนวคําถามใน
การสัมภาษณ์ดงั นี ้
1. การใช้ สารสนเทศในชีวิตประจําวันของท่านในด้ านต่างๆ นับตังแต่
้
วัตถุประสงค์ วิธีการ แหล่งสารสนเทศ ช่วงเวลา
2. การใช้ สารสนเทศเกี่ยวกับงานในมิตดิ ้ านต่างๆ ทังภายในและภายนอก
้
3. การใช้ สารสนเทศและบริการจากห้ องสมุดสถาบันพระปกเกล้ า ในด้ านต่างๆ
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดอนุญาตให้ ดิฉันขอนัดสัมภาษณ์ และขอสัมภาษณ์ ตามเวลาที่
้ ้ดิฉันขอยืนยันว่าผลของการศึกษาในครัง้ นี ้จะนําไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์
ท่านได้ กรุ ณาให้ เวลา ทังนี
ทางวิชาการเท่านัน้ และประโยชน์ของผลการศึกษาครัง้ นี ้จะช่วยให้ เกิดความเข้ าใจที่ดีขึ ้นต่อผู้ใช้
บริ การ อันจะนําไปสูป่ รับปรุงและพัฒนาห้ องสมุดสถาบันพระปกเกล้ าซึง่ เป็ นหน่วยงานที่สนับสนุน
พันธกิจทางวิชาการของสถาบันพระปกเกล้ าต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นางระพีพรรณ ทิวสระแก้ ว)
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หนังสือยินยอมให้ ข้อมูล
ข้ าพเจ้ า ............................................................................................ ยินดีอนุญาตให้
นางระพีพรรณ ทิวสระแก้ ว นักศึกษาระดับปริ ญญาโท คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมภาษณ์ เพื่อเก็ บข้ อมูลสําหรั บการศึกษาวิจัยเรื่ อง “ความต้องการสารสนเทศและบริ การ
สารสนเทศของผูใ้ ช้หอ้ งสมุดสถาบันพระปกเกล้า”
ในประเด็นดังต่อไปนี ้
1. การใช้ สารสนเทศในชีวิตประจําวันของท่านในด้ านต่างๆ นับตังแต่
้
วัตถุประสงค์ วิธีการ แหล่งสารสนเทศ ช่วงเวลา
2. การใช้ สารสนเทศเกี่ยวกับงานในด้ านต่างๆ ทังภายในและภายนอก
้
3. การใช้ สารสนเทศและบริการจากห้ องสมุดสถาบันพระปกเกล้ า ในด้ านต่างๆ
ทังนี
้ ้การอนุญาตรวมถึงการบันทึกเสียงระหว่างการสัมภาษณ์ และถอดเสียงออกมาเป็ นบันทึก
ตลอดจนนําบันทึกถ้ อยคําการสัมภาษณ์ไปใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยที่ผ้ ศู กึ ษายืนยันว่าข้ อมูล
เหล่านี ้จะเก็บไว้ อย่างเป็ นระบบและไม่เปิ ดเผยสูส่ าธารณะตามกฎหมาย
........................................................
(
)
วันที่ .................................................
สถานที่ .............................................
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วันที่สมั ภาษณ์ ............................

คําถามสําหรับสัมภาษณ์

เวลาที่เริ่ มสัมภาษณ์ .........................

ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้ สัมภาษณ์

ผู้ให้ สมั ภาษณ์ .................................

1. กลุม่ ของผู้ใช้

ผู้สมั ภาษณ์ ..................................
สถานที่สมั ภาษณ์...........................

1.1 บุคลากรสถาบัน

[ผู้บริ หาร, ผู้ทรงคุณวุฒ,ิ พนักงานตําแหน่งนักวิชาการ, พนักงานตําแหน่งอื่นๆ
...................]

ระบุตําแหน่ง

1.2 นักศึกษาของสถาบัน
- ระดับของหลักสูตร สูง, กลาง
- ชื่อหลักสูตร............................. รุ่นที่ ................
[คําถามข้ อ 4-10 เป็ นคําถามเกี่ยวกับความต้ องการสารสนเทศของบุคคลในด้ านต่างๆ โดยผู้
สัมภาษณ์จะอธิบายก่อนว่า จะขอสอบถามเกี่ยวกับความต้ องการสารสนเทศโดยทัว่ ไปในชีวิต
ประจํา วัน]
2. ในชีวิตประจําวันของท่าน ท่านได้ ใช้ สารสนเทศ บ้ างหรื อไม่...................... สารสนเทศที่ท่าน
ใช้ มีเนื ้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้ าง.................. หรื อ เป็ นสารสนเทศในสาขาอะไรบ้ าง ........................
(ผู้สมั ภาษณ์อาจต้ องจัดเข้ าสาขาให้ หลังเสร็จสิ ้นการสัมภาษณ์) ความถี่ในการใช้ บอ่ ยมากน้ อย
เพียงใด.....................
3. ใช้ เพื่อวัตถุประสงค์อะไรบ้ าง......................ใช้ บอ่ ยแค่ไหน....................
4. ประเภท หรื อ รูปแบบของสารสนเทศที่ทา่ นต้ องการใช้ เป็ นอย่างไร (ถ้ านึกไม่ออกให้ ตวั อย่าง
แต่ไม่ชี ้นํา) ทําไมท่านจึงเลือกใช้ สารสนเทศประเภทนัน...............................
้
5. ความทันสมัยของสารสนเทศที่ต้องการใช้ เป็ นอย่างไร....................................................
(ต้ อง การใช้ สารสนเทศใหม่ๆ หรื อสารสนเทศเก่า มีการพิจารณาถึงอายุของสารสนเทศหรื อไม่)
6. สารสนเทศที่ทา่ นต้ องการใช้ สว่ นใหญ่เป็ นสารสนเทศในภาษาอะไร................หรื อมีการเลือก
เฉพาะภาษาใดภาษาหนึง่ หรื อไม่...............................................................
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ส่ วนที่ 2 เป็ นคําถามเกี่ยวกับหน้ าที่การทํางานของบุคคล
7. ปั จจุบนั ท่านมีอาชีพ ..................... ตําแหน่ง ......................... ทํามานานกี่ปี..............
8. ก่อนหน้ านี ้ท่านทํางานในตําแหน่งอะไรบ้ าง ...................... มีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งงาน
หรื อไม่
ถ้ ามีการเปลี่ยนแปลงและลักษณะงานแตกต่างกันหรื อไม่
........................
..........................อย่างไร.................. ความเปลี่ยนแปลงนี ้ทําให้ ต้องการใช้ สารสนเทศเหมือนเดิม
หรื อ มากขึ ้น หรื อน้ อยลง อย่างไร หรื อไม่เปลี่ยนแปลง..................................................
9. ตําแหน่งงานที่ดํารงอยูป่ ั จจุบนั ใช้ สารสนเทศในการปฏิบตั งิ านหรื อไม่ ........................... ท่าน
ใช้ สารสนเทศลักษณะใด...................................................อธิบายในมิตขิ องการใช้ สารสนเทศใน
ด้ านวัตถุประสงค์การใช้ , ความถี่ในการใช้ สารสนเทศ, ขอบเขตเนื ้อหา/สาขาวิชาที่ต้องการ,
ประเภทของสารสนเทศที่ต้องการ, รูปแบบที่ต้องการ, ช่วงอายุของสารสนเทศที่ต้องการ, ภาษา
ของสารสนเทศที่ต้องการ.......................... และแหล่งสารสนเทศอื่นที่ใช้ ...............................
.......................................
10. นอกจากงานในตําแหน่งดังกล่าว ท่านได้ รับมอบหมายให้ ปฏิบตั งิ านด้ านอื่นๆ อีกหรื อไม่ เช่น
งานบริ หาร หรือ การกํากับดูแล ฯลฯ.........................................................
ส่ วนที่ 3 เป็ นคําถามเกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมทางสังคม-การเมืองของบุคคล
11. ท่านมีงานอื่นนอกเหนือจากงานประจําอีกหรื อไม่ เช่น งานเพื่อสังคม ชุมชน การเมือง.....
สังกัดหน่วยงานใด........................................................................................
12. สําหรับงานที่นอกเหนือจากงานประจํานี ้ ท่านต้ องใช้ สารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการทํางาน
ในข้ อ 13 บ้ างหรื อไม่ .....อย่างไร .................................... ท่านใช้ จากแหล่งสารสนเทศใด
................วิธีการในการใช้ .................................
มีความคล้ ายคลึงหรื อแตกต่างกับการใช้
สารสนเทศในงานประจําหรื อไม่.......................อย่างไร......................................
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ส่ วนที่ 4 เป็ นคําถามเกี่ยวกับความต้ องการบริการสารสนเทศ
(คําถามข้ อ 15
เป็ นคําถามเกี่ยวกับผู้ให้ สมั ภาษณ์กบั สภาพการใช้ บริ การห้ องสมุดสถาบัน
พระปกเกล้ าในปั จจุบนั )
13. ทราบมาว่าท่านเคยใช้ บริการห้ องสมุดสถาบันพระปกเกล้ า ท่านใช้ บริการอะไร.................
ท่านใช้ ห้องสมุดเพื่อวัตถุประสงค์ใด...................... ความถี่ในการใช้ บริ การ บ่อยแค่ไหน
......................ช่วงเวลาที่ใช้ บริการคือเวลาใด..............................
14. ท่านต้ องการให้ ห้องสมุดจัดบริการสารสนเทศอะไรบ้ าง.................. อย่างไร......................
วิธีการในการให้ บริการเป็ นอย่างไร ......................................................
15. จํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่ทา่ นต้ องการยืมในปั จจุบนั มีความเหมาะสมหรื อไม่
.....................ถ้ าไม่เหมาะคิดว่าควรเป็ นจํานวนเท่าใด ................................. และระยะเวลาการ
ยืมทรัพยากรสารสนเทศเหมาะสมหรื อไม่ ............................. ถ้ าไม่เหมาะคิดว่าควรยืมได้ นาน
แค่ไหน ............................... จึงเหมาะสม ระบุเหตุผล.......................................
16. ท่านคิดว่าเวลาเปิ ด-ปิ ดบริการห้ องสมุดในปั จจุบนั เหมาะสมหรื อไม่...................
ท่าน
ต้ องการให้ ห้องสมุดปรับเวลาในการเปิ ด-ปิ ดบริ การหรื อไม่ ......................... เป็ นช่วงเวลาใด
...................ทําไมจึงคิดว่าช่วงเวลาที่ปรับเปลี่ยนใหม่เหมาะสม ..........................
17. ท่านต้ องการสิง่ อํานวยความสะดวกอื่นอีกหรื อไม่ .................. อะไรบ้ าง ......................
และทําไมท่านจึงคิดว่าต้ องมีสงิ่ อํานวยความสะดวกนันๆ
้ .................................
18. ท่านคิดว่าบรรณารักษ์ ผ้ ใู ห้ บริ การมีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมหรือไม่ .........................
อย่างไร (ความรู้ ความสามารถ, ทักษะ, ความเต็มใจบริ การ) .................................. อยากให้
ปรับปรุงอะไรบ้ างหรื อไม่..........อย่างไร………………..
19. ในการใช้ บริ การท่านมีปัญหาและอุปสรรคในการใช้ บริการอย่างไรบ้ าง ................................
20. เนื ้อหาหรื อสาขาวิชาของสารสนเทศในห้ องสมุดที่ท่านได้ ใช้ ประโยชน์คือเนื ้อหาด้ านใด
.....................................................................................................................................
21. วิธีการในการค้ นสารสารสนเทศในห้ องสมุด ท่านใช้ วธิ ีการใด..........................................
22. ท่านคิดว่าทรัพยากรของห้ องสมุดสถาบันพระปกเกล้ าเป็ นอย่างไร.......................................
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23. ท่านใช้ แหล่งสารสนเทศอื่นๆ จากที่ใดบ้ าง นอกเหนือจากห้ องสมุดสถาบันพระปกเกล้ า (ผู้
สัมภาษณ์อาจยกตัวอย่าง กรณีผ้ ใู ห้ สมั ภาษณ์ไม่เข้ าใจ) ....................... ทําไมจึงเลือกใช้ แหล่ง
สารสนเทศนัน้ ............................ และติดต่อกับแหล่งสารสนเทศนันด้
้ วยวิธีการใด...................
(กรณีผ้ ใู ห้ สมั ภาษณ์ตอบหลายแหล่ง ผู้สมั ภาษณ์ต้องแยกเหตุผลของการเลือกใช้ แหล่งสารสนเทศ
และการติดต่อกับแหล่งสารสนเทศด้ วยวิธีการใดในแต่ละแหล่งให้ ชดั เจน)
24. ท่านมีความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงบริ การสารสนเทศของ
ห้ องสมุดสถาบันพระปกเกล้ าอีกหรื อไม่..........................อย่างไร..........................
ข้ อมูลที่ได้ จะนําไปใช้ เพื่อการปรั บปรุ ง
ขอขอบพระคุณที่กรุ ณาสละเวลาให้ สัมภาษณ์
บริการสารสนเทศห้ องสมุดสถาบันพระปกเกล้ าให้ ตรงกับความต้ องการของผู้ใช้ ต่อไป
สัมภาษณ์สิ ้นสุดเวลา ...............................

ประวัตกิ ารศึกษา
ชื่อ
วันเดือนปี เกิด
วุฒิการศึกษา

นางระพีพรรณ ทิวสระแก้ ว
25 สิงหาคม 2512
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตําแหน่ง

พนักงานบรรณารักษ์ สถาบันพระปกเกล้ า

ประสบการณ์ทํางาน

บรรณารักษ์ ฝ่ ายวิชาการ-ข้ อมูล นิตยสารสารคดี
บริษัทวิริยะธุรกิจ ปี 2535-2541
บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนแสงอรุณ ปี 2541-2543
พนักงานบรรณารักษ์ ห้ องสมุดสถาบันพระปกเกล้ า
ปี 2543 – ปั จจุบนั
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