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อำจำรย์ธำรำ จันทร์อนุ 

บริการวารสาร และหนังสือพิมพ์ วารสารต่างประเทศ วารสารเย็บเล่ม มุมพักผ่อน    

บริการหนังสือในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป GE 

LibraryTalk “การอ่านหนังสือกับรากฐานแห่งปัญญา” 

    จุดเปลี่ยนคร้ังใหญ่ของโรงพยาบาลและเฮลทแ์คร์ (Healthcare)  
ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ในปี 2018 
    หลังจำกเทคโนโลยีด้ำนสุขภำพ ที่รู้จักกันดีในช่ือ Health Tech ก ำลังเติบโต
แบบก้ำวกระโดด จนกำรดูแลสุขภำพของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ดังจะเห็นได้จำก
ข้อมูลของ Statista พบว่ำ จ ำนวนสตำร์ทอัพด้ำนสุขภำพมีอัตรำกำรเติบโตอย่ำง
ต่อเน่ือง ดังน้ัน เกมกำรแข่งขันและทิศทำงของธุรกิจโรงพยำบำลและเฮล์ทแคร์
จำกน้ี จึงไม่ง่ำย!! เพรำะคงไม่ได้เป็นกำรแข่งขันกับเช่นโรงพยำบำลแบบเดิม ๆ 
อีกต่อไป จะเป็นกำรแข่งขันหลำกหลำยที่ เ ข้ำมำทุกทิศทำงและทั่วโลก 
ผู้ประกอบกำรจึงต้องขยับปรับทัพ ให้เท่ำทันต่อสถำนกำรณ์แวดล้อมทำงธุรกิจที่
เปลี่ยนไป เพรำะถ้ำหำกไม่ปรับ ย่อมถูกกลืนกินส่วนแบ่งกำรตลำด จนในที่สุด
จำกแบรนด์ที่เคยเป็นยักษ์ใหญ่  ก็อำจตกขอบธุรกิจได้ 
 

วารสาร Business+ ปีที่ 27 
ฉบับที่ 346 เดือนธันวำคม 2560 
เรื่องโดย : ปรำณี ลำภจำรุพงศ์ 

ใน LibraryTalk หน้ำ 2 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมหมำย เปียถนอม รองอธิกำรบดี 

พื้นที่ใหบ้ริการที่น่าสนใจ ช้ัน 2  



  

บทสัมภำษณ์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมหมำย เปียถนอม รองอธิกำรบดี 
เมื่อวันที่ 26 มกรำคม 2561 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้รับ
โอกำสดีจริงๆ จำกผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมหมำย เปียถนอม รองอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐมให้สัมภำษณ์พิเศษเกี่ยวกับ “กำรอ่ำนหนังสือกับ
รำกฐำนแห่งปัญญำ” วันน้ีเรำจะท ำควำมรู้จักมุมสบำยๆ ส่วนตัวและตัวตนที่
หล่อหลอมมำเป็นนักบริหำรท่ำนน้ี 

จุดเริ่มต้นความรักในการอ่านหนังสือ 
ท่ำนให้สัมภำษณ์ว่ำ เร่ิมต้นจำกวัยเด็กผมมีกำร์ตูนพันท้ำยนรสิงห์ผู้มีช่ือเสียงด้ำนควำมซื่อสัตย์ 

ผมอ่ำนหลำยรอบมำกเป็นหนังสือภำพ อ่ำนแล้วสนุกสนำน ต่อมำอ่ำนนิตยสำรชัยพฤกษ์ ท ำให้เร่ิมรู้สึกว่ำ
ควำมรู้เฉพำะท้องถ่ินที่เรำรู้อยู่ ควำมรู้ในโรงเรียนที่เรำเรียน ไม่เพียงพอส ำห รับเรำอีกต่อไป เรำจึงเร่ิมหำ
ควำมรู้ด้ำนอื่นๆ จนพบว่ำกำรอ่ำนหนังสือท ำให้เรำได้เปิดโลกทัศน์ของเรำกว้ำงข้ึน ได้เห็นมุมมองโลกทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ ปัจจุบันผมพยำยำมท ำตัวให้เป็นน้ ำไม่เต็มแก้วพยำยำมเติมเต็มควำมรู้ใหม่ๆ 
สม่ ำเสมอ ผมอ่ำนหนังสือพิมพ์ประชำชำติธุรกิจให้รู้ด้ำนธุรกิจ และปรับเปลี่ยนตำมสมัยนิยมเมื่อนักศึกษำของ
เรำรับรู้ข่ำวสำรผ่ำนกำรอ่ำนสื่อออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊คและไลน์ ผมจึงปรับวิธีกำรให้ทันกับยุคที่เปลี่ยนแปลงไป 
และได้เห็นว่ำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีหนังสือให้บริกำรที่หลำกหลำยให้อ่ำนทั้งตัวเอกสำร 
และออนไลน์ที่ได้ปรับกำรบริกำรให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เข้ำถึงผู้ใช้ที่หลำกหลำยกลุ่ม  
การใช้หนังสือกับการบริหาร  

ท่ำนกล่ำวต่อไปว่ำ ผมใช้หนังสือเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ ำวันทั้งด้ำนกำรท ำงำนและกำรด ำเนินชีวิต 
แต่ละวันผมต้องพบปะพูดคุยกับผู้คนที่หลำกหลำย ตัวผมเองก็ต้องแสวงหำควำมรู้ตลอดเวลำเช่นกัน ผมจะ
พูดคุยและจับประเด็นให้ได้ว่ำเขำชอบเร่ืองไหนก็ต้องคุยเร่ืองที่เขำชอบ บ้ำนผมหนังสือเยอะแยะเลย ทั้งด้ำน
วิชำกำร และบันเทิง ผมพบว่ำย่ิงเรำอ่ำนมำกเท่ำไร ควำมรู้ของเรำจะเพ่ิมพูนและท ำให้โลกทัศน์เรำกว้ำงขวำง 
ท ำให้ผมสำมำรถพูดคุยได้หลำกหลำยมำกข้ึนแต่เร่ืองที่คุยต้องเป็นเร่ืองที่ไม่ท ำให้เขำเบื่อนะ หนังสือท ำให้ผมมี
ควำมรู้หลำกหลำยแขนงท ำให้ผมสำมำรถเพ่ิมพูนควำมรู้ได้ตลอดเวลำ ผมจ ำได้ว่ำมีนักกำรเมืองช่ือ คุณหญิง
สุพัตรำ มำศดิตถ์ ได้เล่ำถึงเส้นทำงกำรเป็นนักกำรเมืองขณะต้องเข้ำหำประชำชนหลำยหลำยท้องที่ท่ำนสังเกต
ว่ำประชำชนส่วนใหญ่ชอบดูละครช่อง 7 ท่ำนจึงดูละครและวิเครำะห์ให้ได้ว่ำละครเร่ืองน้ีดังเพรำะอะไรและ
น ำมำพูดขณะลงพ้ืนที่ท ำให้ท่ำนคลุกคลีและใกล้ชิดกับชำวบ้ำนมำกข้ึนและท ำให้ได้รับกำรเลือกเป็น 
สส. ทุกสมัย … (ติดตำมอ่ำนต่อฉบับหน้ำ) 

จำกบทสัมภำษณ์เรำได้เห็นมุมมองกำรเป็นนักอ่ำนของผู้บริหำรท่ำนน้ีได้ประยุกต์กำรใช้หนังสือกับ
กำรบริหำรและชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงกลมกลืนและด้วยเวลำที่จ ำกัด เรำจะมำติดตำมบทสัมภำษณ์ทำงด้ำน  
อื่น ๆ ของผู้บริหำรท่ำนน้ีในฉบับต่อไปค่ะ :: สัมภำษณ์โดย อ.ดร.ณัฐชำมญฑ์ ศรีจ ำเริญรัตนำ รองผู้อ ำนวยกำร 
    ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม :: 

  การใช้หนังสือกับการบริหาร 
 

 

 

   

      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 อันดับ รายชื่อหนังสือที่มีผูย้ืมมากที่สุด ในช่วงเดือน มกรำคม 

1] เอกสำรประกอบกำรเรียน รำยวิชำ 1500133 ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร  
2] Stretch 1A : 6 skills to expand your English    
3] เอกสำรประกอบกำรสอน รำยวิชำ จริยธรรมและทักษะชีวิต    
4] ควำมรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
5] พยำธิสรีรวิทยำทำงกำรพยำบำล       

 

     ส ำนักวิทยบริกำรฯ ขอแนะน ำแหล่งควำมรู้จำก Ted Talk ของไทยและต่ำงประเทศ ใน
กำรพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง TED Talks ย่อมำจำกค ำ 3 ค ำ คือ Technology 
Entertainment and Design เป็นงำนรวมตัวกันของคนท่ีมีควำมคิดดี ๆ  มีประสบกำรณ์
ตรงจำกกำรลงมือท ำ แล้วน ำมำเล่ำสู่กันฟัง 

  ส ำนักวิทยบริกำรฯ ขอเชิญชวนนักศึกษำใช้บริกำรหนังสือในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป GE (General Education)  
ดังนี้ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์, คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งนักศึกษำสำมำรถมำ
เลือกใช้ บริกำรได้ท่ีชั้น 5 ห้องรำชพฤกษ์ และยืมหนังสือได้ท่ีชั้น 1 เคำเตอร์บริกำรยืม-คืนหนังสือ ได้ในระยะ 
เวลำ 1 ภำคกำรศึกษำ  

    www.tedxbangkok.net สแกนเพ่ือเยี่ยมชมเว็บไซต์ 

  จุดเริ่มต้นความรักในการอ่านหนังสือ 
 


