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ชื่อเรื่อง      วิจัยไม่ขึ้นหิ้ง : ความส าเร็จบนเส้นทางพัฒนางานวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรม 
ผู้แต่ง        อภิชาต สุขส าราญ และคณะ 
ปีที่พิมพ์     2547 
เรื่องย่อ      คู่มือถอดบทเรียนความส าเร็จจากทีมงานวิจัยไทยชั้นแนวหน้า ซ่ึงถ่ายทอดแนวคิดลงลึก
ในรายละเอียดตลอดกระบวนการ พร้อมกรณีศึกษา และตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากทีมวิจัยไทย ท้ังจาก
มหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจ จากประสบการณ์ท่ีหลากหลายจะช่วยให้กรอบแนวคิดในการแปลง
งานวิจัยพื้นฐานไปสู่นวัตกรรม จะช่วยสร้างสะพานเช่ือมต่อระหว่างภาควิชาการกับภาคอุตสาหกรรม 
ซ่ึงจะช่วยลดความสูญเสียท่ีอาจเกิดขึ้นระหว่างการสร้างนวัตกรรมในขั้นตอนต่างๆ เพื่อมุ่งสู่การ
พัฒนาองค์ความรู้ และสร้างสรรค์โครงการวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรมได้จริง 
ลิงค์      http://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00014932    
 

 
 

 
ชื่อเรื่อง      เทคนิคการสร้างเคร่ืองมือวิจัย : แนวทางการน าไปใช้อย่างมืออาชีพ 
ผู้แต่ง        ชูศรี วงศ์รัตนะ 
ปีที่พิมพ์     2560 
เรื่องย่อ      ในการท าวิจัยส่ิงหนึ่งท่ีผู้วิจัยต้องตระหนักคือ เคร่ืองมือวิจัย ซ่ึงมีความส าคัญยิ่งต่อความ
ถูกต้อง น่าเชื่อถือของผลวิจัย หนังสือเล่มนี้ น าเสนอแนวคิดพื้นฐานส าคัญของการสร้างเคร่ืองมือวิจัย 
การออกแบบและการสร้างเคร่ืองมือวิจัย ตลอดจนเสนอกระบวนการสร้างเคร่ืองมือวิจัยประเภทต่างๆ 
อย่างหลากหลาย เพื่อให้ผู้วิจัยได้แนวทางในการน าความรู้ดังกล่าวไปสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวิจัยได้
อย่างนักวิจัยมืออาชีพ 
ลิงค์      http://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00014928      
 

  

ชื่อเรื่อง       วิจัยไม่ใช่เร่ืองยาก 
ผู้แต่ง         นคร เสรีรักษ์ และภรณี ดีราษฎร์วิเศษ 
ปีที่พิมพ์      2561 
เรื่องย่อ       การท าวิจัยก็คือการตอบค าถามต่อเร่ืองท่ีเราสงสัยใคร่รู้ หลักการง่ายๆ อยู่ ท่ีการเลือก
ประเด็นข้อสงสัย การตั้งค าถาม การหาค าตอบ และการอธิบายขั้นตอนต่างๆ ในการค้นหาค าตอบ 
ตลอดจนการอธิบายค าตอบหรือการค้นพบโดยกระบวนการเหล่านี้อย่างเป็นระบบ เนื้อหาในเล่มนี้
ผู้เขียนพยายามจะบอกเล่าเร่ืองท่ีดูเหมือนยากใน "การท าวิจัย" และ "การเขียนรายงานการวิจัย" ให้เป็น
เร่ืองท่ีเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน ท่ีจะท าความเข้าใจกับวิธีคิด วิธีถาม และวิธีการหาค าตอบในการ "วิจัย" 
รวมท้ังวิธีการเขียน ซ่ึงจะท าให้การวิจัย "ไม่ใช่เร่ืองยาก" อีกต่อไป 
ลิงค์       http://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00014927    
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ชื่อเรื่อง      การส่ือสารภายในองค์การ แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ 
ผู้แต่ง        เจษฎา นกน้อย 
ปีที่พิมพ์     2559 
เรื่องย่อ     การสื ่อสารในองค์การที่ม ีประสิทธิผลเป็นปัจจ ัยหนึ่งที ่เอื ้อต ่อความส าเร็จของ 
องค์การ หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นเพื่อมุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารองค์การ  และ
เป็นแนวทางหนึ่งในการสรรค์สร้างการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นในองค์การ โดยเนื้อหา
ประกอบด้วย 10 บท ได้แก่ บทน า การส่ือสาร และหน้าท่ีของการส่ือสาร โครงสร้างการสื่อสาร 
ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วัฒนธรรมองค์การ การกล่อมเกลา
สมาชิกขององค์การ การจัดการความขัดแย้ง ความหลากหลายภายในองค์การ และเทคโนโล ยี
การส่ือสารภายในองค์การ 
ลิงค์       http://www.sem100library.in.th/opac/catalog/BibItem.aspx?BibID=b00014931                  
 

  
ชื่อเรื่อง     การเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลงและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
ผู้แต่ง        วรรณดี สุทธินรากร 
ปีที่พิมพ์     2560 
เรื่องย่อ      ในโลกของการเปล่ียนแปลงในยุคท่ีเทคโนโลยีมีบทบาทกับการก ากับชีวิตมนุษย์ มีหลาย
ค าถามเกิดขึ้น เราจะด ารงอยู่ในโลกนี้ได้อย่างไร ส่ิงท่ีเกิดขึ้นมีความหมายใดต่อชีวิต ความหมายท่ีมีอยู่
เก้ือหนุนต่อการด ารงชีวิตท่ีดีหรือไม่ หากไม่ใช่แล้ว เราจะสร้างความหมายใหม่ในชีวิตได้อย่างไร "การ
เรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลง" เป็นการสร้างความหมายใหม่ให้กับชีวิต บนเส้นทางของการบ่มเพาะชีวิต
ภายในให้เต็มล้นด้วยคุณค่าท่ียอมรับได้ เคารพในศักดิ์ศรีของตัวเอง และเดินทางไปสู่การเปิดโลกทัศน์
เพื่อสร้างสังคมใหม่ท่ีดีกว่าจากต้นทุนความเข้มแข็งของชีวิตภายใน การพบเจอกันระหว่างโลกทัศน์
แบบมโนธรรมส านึก จากชีวิตภายในท่ีกลมกลืน คือความหมายของเส้นทางการเรียนรู้เพื่อการ
เปล่ียนแปลงและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
ลิงค์       http://www.sem100library.in.th/opac/catalog/BibItem.aspx?BibID=b00014930                   
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
ชื่อเรื่อง      ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : เข้าถึง เข้าใจ และการน าไปใช้  
ผู้แต่ง        ขวัญเมือง แก้วด าเกิง 
ปีที่พิมพ์     2561 
เรื่องย่อ      หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนพยายามน าเสนอแนวคิดเร่ืองท่ีมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง ด้วย
ความคาดหวังถึงผลลัพธ์ท่ีจะน าพาสุขภาพดีกลับมาสู่บุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม นอกจากนี้
ยังได้น าเสนอค าศัพท์ประกอบไว้ด้วย เพื่อจะได้ท าความเข้าใจข้อมูลเร่ืองนี้ให้ดียิ่งขึ้น ด้วยมุมมองของ
ตนเองผ่านการสังเกต วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความรู้เหล่านี้ก่อนน าไปใช้ 
ประโยชน์จากแนวคิดและหลักการอย่างถูกต้อง 
ลิงค์          http://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00014929    
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ชื่อเรื่อง      การปฏิรูปความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์ของประเทศไทย 
ผู้แต่ง         วินิต อัศวกิจวิรี และคณะ 
ปีที่พิมพ์      2562 
เรื่องย่อ     ประเทศไทยยังขาดระบบการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ในภาวะฉุกเฉินท่ีมี
ประสิทธิภาพและต้องพึ่งพาการน าเข้าจากต่างประเทศและมีแนวโน้มท่ีสูงขึ้น พึ่งพาตนเองได้น้อย 
ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอแนะแนวทางการปฏิรูปการบริหารจัดการยาและ
เวชภัณฑ์ของประเทศท่ีเหมาะสม ท้ังในสภาวะปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยท่ีงานวิจัยชิ้นนี้เป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยใช้กระบวนการจัดสนทนากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทบทวน
วรรณกรรมท้ังในและต่างประเทศ การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญและการท าเทคนิคเดลฟายเพื่อ
รวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและหาข้อสรุปร่วมกัน 
                 ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า การปฏิรูประบบให้เกิดความมั่งคงด้านยาและเวชภัณฑ์ จะต้อง
ปฏิรูปประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
                 1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ในสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
ด้วยการจัดท าแผนแม่บทแห่งชาติและให้กองสาธารณสุขฉุกเฉิน ส านักงานปลัดประทรวงสาธารณสุข 
เป็นหน่วยงานประสานกลาง บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีมีการส ารองยาและเวชภัณฑ์ 
ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการปฏิรูประบบ
สารสนเทศด้านการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ในสถานการณ์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ การจัดท า
กรอบรายการยาและเวชภัณฑ์ รูปแบบการส ารอง โดยใช้เทคนิคการวางแผนด้วยสถานการณ์ 
(Scenario Planning) รองรับภัยพิบัติท่ีมีความรุนแรงในระดับสูงขึ้นและมีโอกาสเกิด รวมท้ังการ
พัฒนากฎหมายฉบับใหม่ขึ้นมาเป็นการเฉพาะ เพื่อลดอุปสรรคในการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
                  2) ปฏิรูปการพึ่งพาตนเองด้านยาและเวชภัณฑ์ ด้วยการปรับโครงสร้างและบทบาท
ของหน่วยงานหรือองค์กรอิสระท่ีรับผิดชอบในการขับเคล่ือนการพัฒนาอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์
ท่ีมีอยู่ ให้มีบทบาทภารกิจท่ีมีความจ าเพาะด้านยาและเวชภัณฑ์ รวมท้ังด าเนินมาตรการอย่างครบ
วงจรตลอดห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนั้น ต้องปรับเปล่ียนระบบการบริหารงบประมาณและการสร้าง
เอกภาพในการท างานระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ปรับลดขอบเขตของสิทธิผูกขาดการจ าหน่ายของ
องค์การเภสัชกรรมและหน่วยงานของรัฐ ให้มีความเป็นธรรมต่อผู้ผลิตภาคเอกชนมากขึ้น รวมท้ังเพิ่ม
การสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ ในด้านงบประมาณท่ีจะใช้ในการลงทุนเพื่อการวิจัย
พัฒนาและพัฒนากระบวนการผลิต 
 
Full Text :      http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5049 
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ภาพยนตร์ : เรียนรู้เร่ืองราวชีวิตผ่านภาพยนตร์ดี-ดี  
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ระเบียบการให้บริการ 

1. ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่บรรณารักษ์  
2. ผู้ใช้บริการสามารถรับชมได้ที่ห้องมัลติมีเดีย หรือยืมเป็นระยะเวลา 7 วัน 
3. เวลาให้บริการตามเวลาเปิดท าการของห้องสมุด (08.30-16.30 น.) 

 

A River Runs Through It (1992) 

ภาพยนตร์เร่ือง “A River Runs Through It” เป็นหนังท่ีสร้างจากนิยายชื่อเดียวกันของ “นอร์แมน แมคลีน” อาจารย์
มหาวิทยาลัยชิคาโก ท่ีเขาอ้างอิงฉากชีวิตส่วนหนึ่งของเขามาเขียนเป็นนิยาย โดยเฉพาะเร่ืองแม่น้ าแบล็คฟุต และการตกปลา 
ผลงานก ากับโดย โรเบิร์ต เรดฟอร์ด ท่ีออกฉายเมื่อปี 1992 หนังเร่ืองนี้ได้รับการกล่าวขวัญมากท่ีสุดเร่ืองหนึ่งในทศวรรษท่ี 90 
ไม่ใช่เพียงความสวยงามของภาพท่ีถูกถ่ายทอดบนแผ่นฟิล์ม จนสามารถคว้ารางวัลออสการ์สาขาก ากับภาพยอดเยี่ยมมาครอง 
หนังได้เล่าเร่ืองราวชีวิตครอบครัวหนึ่งในเมืองมิสซูล่า ของรัฐมอนตาน่า พ่อผู้เป็นศาสนาจารย์ และเคร่งครัดในกฎระเบียบกับ
ลูกชายสองคน ซ่ึงมีปรัชญาด าเนินชีวิต ความคิด และทัศนคติท่ีแตกต่างกันในหลายๆ ด้าน แต่กิจกรรมส าคัญท่ีท าร่วมกันของ
ครอบครัวนี้ คือ การไปเข้าโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ และการตกปลาท่ีแม่น้ า ท่ามกลางบรรยากาศแห่งขุนเขา แมกไม้ และสายน้ า ได้
หลอมรวมชายท้ังสามให้เข้าใจกันผ่านการตกปลา หนังได้ชวนตั้งค าถามกับวิ ถีการใช้ชีวิต ความเร่งรีบ ความฟุ้งเฟ้อ แล้ว
ความสุขแท้จริงเป็นอย่างไร? การท่ีได้ใช้ชีวิตแบบเนิบช้าสโลไลฟ์ ดั่งเช่นการตกปลาในสายน้ าดูบ้าง ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน 
คุณอาจจะพบ 'ความสุขท่ีแท้จริง' ก็เป็นได้... 
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