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บทคัดยอ
ชื่อเรื่อง

ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําป 2563

ผูจัดทํา

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุป ระสงคเพื่ อเพื่ อศึกษาความพึ งพอใจของผูใชบ ริการ ตลอดจนศึกษา
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูใชบริการที่มีตอสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เทพสตรี ประจําป 2563 กลุ มตัวอยางที่ ใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษา อาจารย บุ คลากร นักเรีย น
โรงเรียนสาธิต และบุคคลภายนอก ซึ่งคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro Yamane หลังจาก
นั้ น ทํ า การเลื อ กกลุ ม ตั ว อย า งโดยใช วิ ธี ก ารเลื อ กแบบบั ง เอิ ญ (Accidental Sampling) จํ านวน 378 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช ในการวิ จั ย ได แ ก แบบสอบถามความพึ งพอใจของผูใช บ ริก ารที่ มี ต อ สํานั ก วิท ยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําป 2563 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ประมวลผลด วยคอมพิ ว เตอร สถิ ติ ที่ใช ในกาวิจัย ไดแ ก การแจกแจงความถี่ ค ารอยละ ค าเฉลี่ย และค า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิ จั ย พบว า จากการศึ ก ษาความพึ งพอใจของผู ใช บ ริ ก ารที่ มี ต อ สํ านั ก วิ ท ยบริก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในแตละดาน 4 ดาน ไดแก คือ ดานทรัพยากรสารสนเทศ
ดานการบริการ ดานบุคลากร ดานสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.30)
สามารถสรุปรายดานไดดังนี้
1) ดานทรัพยากรสารสนเทศ โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.21) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
ทุ ก ข อ มี ค วามพึ งพอใจอยู ในระดั บ มาก ได แ ก ทรั พ ยากรสารสนเทศมี ค วามทั น สมั ย และเครื่ อ งมื อ สื บ ค น
ทรัพ ยากรสารสนเทศ (OPAC) เข าถึ งและสืบ คน ไดงาย (คาเฉลี่ย 4.26) รองลงมาทรัพยากรสารสนเทศมี
จํา นวนเพี ย งพอต อความต องการ (ค าเฉลี่ ย 4.21) ทรัพ ยากรสารสนเทศที่ให บ ริ การตรงต อความต องการ
(คาเฉลี่ย 4.20) มีวารสาร หนังสือพิมพที่บอกรับ สื่อโสตทัศนวัสดุครอบคลุมความตองการ (คาเฉลี่ย 4.19)
และมีฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่สํานักฯ จัดใหบริการ เชน EBSCO, E-Book ฯลฯ เพียงพอตอการเรียนการ
สอน และการวิจัย
2) ดานการบริการ โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.33) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขอมีความ
พึงพอใจอยูในระดับมาก คือ มีขั้นตอนการใหบริการที่เปนระบบ (คาเฉลี่ย 4.37) รองลงมาเวลาที่ใหบริการ
(เวลาเป ด -ป ด ) มี ค วามเหมาะสม (ค า เฉลี่ ย 4.36) การให บ ริก ารสะดวกและรวดเร็ว (ค า เฉลี่ ย 4.33) มี
ระยะเวลาการยื ม-คืน เหมาะสมกับ การให บริการ (คาเฉลี่ย 4.32) การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้ น
สามารถคนหาไดงายและรวดเร็ว (คาเฉลี่ย 4.31)
3) ดานบุคลากร โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.39) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขอมีความพึง
พอใจอยู ในระดั บ มาก คื อ บุ คลากรให บ ริ การด วยความเอาใจใส กระตื อรื อรน (คาเฉลี่ ย 4.41) รองลงมา
บุคลากรใหคําแนะนําและชวยเหลือในการใหบริการ (คาเฉลี่ย 4.40) และบุคลากรใหบริการดวยอัธยาศัยไมตรี
ที่ดี บุคลากรให บ ริการด วยความสุภ าพและกิริยามารยาทที่ดี และบุ คลากรมี ความเขาใจความตองการของ
ผูใชบริการ (คาเฉลี่ย 4.38)
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4) ดานสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.27) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวาทุกขอมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คือ มีแสงสวางเพียงพอ (คาเฉลี่ย 4.33) รองลงมาจํานวนที่นั่งอาน
มีเพียงพอ(คาเฉลี่ย 4.32) สภาพแวดลอมภายในมีบรรยากาศที่เอื้อตอการศึกษาคนควา (คาเฉลี่ย 4.30) เครื่อง
คอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพตอการใหบริการ และขอมูลบนเว็บไซตหองสมุดเปนประโยชนตอผูใช (คาเฉลี่ย
4.25) เอกสาร แผนพับและปายแนะนําการใหบริการ มีความชัดเจนและเพียงพอ และการแจงขอมูลขาวสารที่
เกี่ยวกับบริการ กิจกรรมและทรัพยากรสารสนเทศใหม มีความสม่ําเสมอ (คาเฉลี่ย 4.24)

1

บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

มาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2544 กําหนดใหหองสมุดสถาบันอุดมศึกษามีหนาที่
หลั ก ในการส ง เสริ ม การเรี ย น การสอน การวิ จั ย ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และบริ ก ารวิ ช าการแก
สถาบันอุดมศึกษาทุกระบบการศึกษาและแกสังคม ตลอดจนสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องและ
ตลอดชีวิต ดานบุคลากรในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรมีคุณสมบัติ จํานวน และประเภทตามความจําเปน
และอยางเพียงพอเพื่อพัฒนาหองสมุด ดูแลรักษาและใหบริการทรัพยากรสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพและ
สอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคของสถาบันอุดมศึกษา ดานทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดควรจัดหา
และรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่มีการบันทึกในทุกรูปแบบ ไดแก วัสดุตีพิมพ โสตทัศนวัสดุ สารสนเทศที่
บันทึกในรูปแบบเสียง รูปสื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อสามมิติ และฐานขอมูลเชิงพาณิชยใหครบถวนตามความจําเปน
และอยางตอเนื่อง ดําเนินการจัดเก็บอยางมีระบบเพื่อใหสามารถสืบคนไดอยางมีประสิทธิภ าพ สอดคลอง
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ดานอาคารสถานที่ควรตองอยูในที่สะดวกสําหรับผูใชมีสัดสวนเปนเอกเทศ มีเนื้อ
ที่จั ดเก็บ ทรัพยากรสารสนเทศอยางเพี ย งพอและเหมาะสมกับ ลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศ ด านการ
บริการต องมุงสงเสริมใหความสะดวกแกผูใชทุกประเภทและสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง ต องหาวิธีการ
เครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อชวยใหผูใชบ ริการสามารถเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศอยางรวดเร็วและ
ครบถวนตามความตองการ ตองจัดใหมีการปฐมนิเทศ การสอนการคนควาทรัพยากรสารสนเทศ ตลอดจนชวย
คนควาและใหคําปรึกษาทางวิชาการ จัดใหมีบริการยืม-คืน บริการสืบคนเครือขายอินเตอรเน็ต มีการพัฒนา
คุณภาพการบริการดานตางๆอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
จากความสําคัญดังกลาว สถานศึกษาจําเปนตองจัดตั้งแหลงการเรียนรูทุกรูปแบบใหเกิดขึ้นใน
สถานศึกษาทุกแหง เพื่อที่จะสงเสริมใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเฉพาะหองสมุด เนื่องจากหองสมุดใน
ฐานะที่ เปน แหลงการเรียนรู ทําหน าที่ รวบรวมสรรพวิทยาต างๆ มีห นาที่ จัดหา จัดเก็บ และใหบ ริการทาง
วิชาการแกผูใชบริการหองสมุด เพื่อตอบสนองความตองการของผูใช กระตุนใหผูใชรักการอาน รูจักคนควา
ดวยตนเอง โดยเฉพาะการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปนแหลงที่รวบรวม
ทรัพยากรสารสนเทศ จัดเก็บ บํารุงรักษาและใหบริการทรัพยากรสารสนเทศหลักผูใชบริการในมหาวิทยาลัย
ไดแก อาจารย บุคลากร นักศึกษา และนักเรียน ในปจจุบันมีการพัฒ นาและเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกแก
ผูใชบริการมากขึ้น ไดแก ตูยืมหนั งสืออัตโนมัติ (Self Check) ตูคืนหนั งสืออัตโนมัติ (Book Return) ระบบ
สืบคนทรัพยากรสารสนเทศ (ALEPH) มุมหนังสือการตูน เครื่องคอมพิวเตอรอัจฉริยะ มีการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศทุ กประเภททั้ งภาษาไทยและภาษาต างประเทศ E-BooK ฐานขอมูลออนไลน จัดกิจกรรมและ
นิทรรศการสงเสริมการเรียนรูตางๆ และมีบรรณารักษ และบุคลากรที่ พรอมใหบริการ จากการศึกษาความ
ความพึ งใจของผู ใช บ ริ ก ารสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ในป ก ารศึ ก ษา 2562 ที่ ผ านมา
ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก และผูใชบริการมีขอเสนอแนะในดานตางๆ ซึ่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดนํา
ปญหาและขอเสนอแนะของผูใชบริการมาปรับปรุงการทํางานดานบุคลากร ดานทรัพยากรสารสนเทศ ดาน
อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก และดานบริการ ดังนั้นในป 2563 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
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สารสนเทศ จึงไดทําการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการ เพื่อใหทราบถึงความพึงพอใจดานการบริการ และ
สามารถนําผลการวิจัยครั้งนี้ไปเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานบริการของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศใหสามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการมากขึ้นตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

เพื่ อศึ ก ษาความพึ งพอใจของผู ใช บ ริการ ตลอดจนศึก ษาความคิ ดเห็ น และขอ เสนอแนะของ
ผูใชบริการ ที่มีตอสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําป 2563

ขอบเขตของการวิจัย

1. รูปแบบการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ
2. กลุ ม ตั ว อย า ง ที่ ใช ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ โดยใช วิ ธี ก ารสุ ม ตั ว อย า งแบบบั ง เอิ ญ (Accidental
sampling) ได ทํ า การสํ า รวจจากผู ใช บ ริ ก ารที่ เข า มาใช บ ริ ก ารภายในสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจํ า ป 2563 จํ า นวน 378 คน กํ าหนดขนาดของกลุ ม ตั ว อย างโดยใช สู ต รของ Yamane
(1973: 1089, อางถึงใน วาโร เพ็งสวัสดิ์2551: 193) โดยกําหนดระดับความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.05
3. เนื้อหาที่ศึกษา ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยจําแนกเนื้อหา 4 ดาน ไดแก ดานทรัพยากรสารสนเทศ ดานการบริการ ดาน
บุคลากร ดานสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก
4. ระยะเวลาที่ดําเนินการวิจัย ระหวางวันที่ 14 ธันวาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564

คํานิยามศัพทเฉพาะ

1. ความพึงพอใจ หมายถึง อารมณ และความรูสึกของผูใชบริการที่มีตอการไดรับ บริการของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทั้งหมด 4 ดาน คือ
1.1 ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง ความรูสึกของผูใชบริการที่มีตอทรัพยากรสารสนเทศที่มี
ให บ ริการในสํานั กวิทยบริการฯ ไดแก ความเพี ยงพอ ความเหมาะสม ความทัน สมั ย ความหลากหลายใน
รูปแบบและสาขาวิชา ทั้งภาษาไทยและตางประเทศ
1.2 การบริการ หมายถึง ความรูสึกของผูใชบ ริการที่ มีตอประสิทธิภาพและความสะดวก
รวดเร็วในการใหบริการตางๆ เชน เวลาเปด-ปด การแจงขาวสารเกี่ยวกับบริการใหผูใชทราบ จัดบริการตรง
ตามความตองการ ระบบใหบริการที่สะดวกและรวดเร็ว ระยะเวลาการยืม-คืน การรักษาขอมูลการยืม-คืนของ
ผูใชบริการตอสาธารณะชน เปนตน
1.3 บุคลากรผูใหบริการ หมายถึง ความรูสึกของผูใชบริการที่มีตอพฤติกรรมการแสดงออก
ของบุคลากรที่อํานวยความสะดวกกับผูใชบริการ ไดแก จํานวนของบุคลากร ความพรอม ความเชี่ยวชาญ การ
แตงกาย มนุษยสัมพันธ และความกระตือรือรน ในการใหบริการ
1.4 อาคาร สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง ความรูสึกของผูใชบริการที่มีตอ
อาคาร สถานที่ ครุภัณฑ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สํานักวิทยบริการฯ มีใหกับผูใชบริการ ไดแก ชั้นวาง
หนังสือ โตะ เกาอี้ เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องรับโทรทัศน เครื่องเลนสื่อโสตทัศน เครื่องปรับอากาศ แสง
สวาง ความสวยงาม การรักษาความสะอาด เปนตน
2. ผูใชบริการ หมายถึง ผูใชบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ไดแก นักศึกษาภาคปกติ นักศึกษา กศ.บป. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักเรียนโรงเรียน
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สาธิตฯ บุ คลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ประกอบดวย อาจารยป ระจํา อาจารยตามสั ญญาจาง
บุคลากรสายสนับสนุน รวมทั้งบุคคลภายนอกที่เขามาขอใชบริการ
3. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง หองสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ซึ่งทําหนาที่รวบรวม จัดหา จัดเก็บ และใหบริการสารสนเทศทุกรูปแบบทั้งสื่อสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศน และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส แกผูใชบริการ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

ทราบระดั บ ความพึ งพอใจของผู ใช บ ริ ก ารที่ มี ต อ การใช บ ริ ก ารของสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําป 2563 และสามารถนําผลของการวิจัยครั้งนี้ มา
ใชในการวางแผนปรับปรุงการจัดใหบริการตางๆ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานวิจัย มีดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2. ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริการ
3. ลักษณะของหองสมุดยุคใหม
4. บริการของหองสมุด
5. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ทาน ดังนี้

คําวา “ความพึ งพอใจ” ตรงกับ ภาษาอังกฤษวา “Satisfaction” ซึ่งมีผูใหความหมายไวห ลาย

จิตตินันท นันทไพบูลย (2551, หนา 65) กลาววา ความหมายของความพึงพอใจในการบริการ
หมายถึง ภาวการณแสดงออกถึงความรูสึกในทางบวกของบุคคล อันเปนผลมาจากการเปรียบเทียบการรับรูสิ่ง
ที่ ได รับ จากการบริการ ไม วาจะเป น การรับ บริการ หรือการใหบ ริการในระดับ ที่ตรงกับ การรูสิ่งที่คาดหวัง
เกี่ยวกับการบริการนั้นซึ่งจะเกี่ยวของกับความพึงพอใจของลูกคา และความพึงพอใจในงานของผูใหบริการ
อเนก สุ ว รรณบั ณ ฑิ ต และภาสกร อดุล พั ฒ นกิจ (2550, หน า 174) กลาววา ความพึ งพอใจ
หมายถึง ความพึงพอใจเปนระดับของความรูสึกในทางบวกของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยมีลักษณะของความ
พึงพอใจในการบริการ เปนพฤติกรรมการแสดงออกในทางบวกของบุคคลที่เกิดจากการประเมินความแตกตาง
ระหวางสิ่ งที่ คาดหวั งกั บ สิ่ งที่ ได รับ จริ งในสถานการณ อัน หนึ่ งอัน ใด ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามปจ จัย
แวดลอมและสถานการณที่เกิดขึ้น
กาญจนา อรุณสุขรุจี (2546, หนา 5) กลาววา ความพึงพอใจของมนุษยเปนการแสดงออกทาง
พฤติกรรมที่เปนนามธรรม ไมสามารถมองเห็นเปนรูปรางได การที่เราจะทราบวาบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม
สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่คอนขางสลับซับซอน และตองมีสิ่งเราที่ตรงตอความตองการของบุคคล จึง
ทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสรางสิ่งเราจึงเปนแรงจูงใจของบุคคลนั้นใหเกิดความพึงพอใจในงาน
นั้น
ความพึงพอใจตามความหมายของพจนานุกรมทางดานจิตวิทยาไดใหคําจํากัดความไววา เปน
ความรูสึกของผูมารับบริการตอสถานที่บริการตามประสบการณที่ไดรับจากการเขาไปติดตอขอรับบริการใน
สถานบริการนั้นๆ (สมพร ตั้งสะสม, 2545, หนา 14)
จากความหมายที่กลาวมาทั้งหมด สรุปความหมายของความพึงพอใจไดวา เปนความรูสึกของ
บุคคลในทางบวก ความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจตอสภาพแวดลอมในดานตางๆ หรือเปนความรูสึกที่
พอใจตอสิ่งที่ทําใหเกิดความชอบ ความสบายใจ และเปนความรูสึกที่บรรลุถึงความตองการ
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ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริการ
ศรัทธา วุฒิพงศ (2542: 12) ไดกลาวถึงปจจัยสําคัญของความพึงพอใจไววาความพึงพอใจเปนปจจัย
สําคัญประการหนึ่งที่ชวยทําใหงานประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนงานที่เกี่ยวกับการใหบริการ
นอกจากผูบริหารจะดําเนินการใหผูทํางานเกิดความพึงพอใจในการทํางานแลว ยังจําเปนจะตองดําเนินการให
ผูทํางานเกิดความพึงพอใจดวย เพราะความเจริญกาวหนาของงานบริการ ปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งที่เปนตัว
บงชี้ก็คือจํานวนผูที่มาใชบริการ ดังนั้นผูบริการที่ชาญฉลาดจึงควรอยางยิ่งที่จะศึกษาใหลึกซึ้งถึงปจจัยและ
องคประกอบตางๆที่จะทําใหเกิดความพึงพอใจ ทั้งผูปฏิบัติงานและผูที่มาใชบริการ เพื่อที่จะไดใชเปนแนวทาง
ในการบริหารองคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
จอนห มิลเล็ต (John D. Millet อางถึงใน ชนะ กลาชิงชัย, 2541: 8) ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับความ
พึ งพอใจในการให บ ริ การ คื อความสามารถในการสรางความพึงพอใจให กับ ผูรับ บริการโดยพิ จ ารณาจาก
องคประกอบ 5 ดาน ดังนี้
1. การใหบริการอยางเสมอภาค (Equitable Services) หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงานของ
รัฐที่มีฐานคติที่วาคนทุกคนเทาเทียมกัน ดังนั้น ประชาชนทุกคนจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันในแงมุม
ของกฎหมาย ไมมีการแบงแยกกีดกันในการใหบริการ ประชาชนจะไดรับการปฏิบัติฐานะที่เปนปจเจกบุคคลที่
ใชมาตรฐานการบริการเดียวกัน
2. การให บ ริ ก ารอย า งทั น เวลา (Timely Servives) หมายถึ ง ในการบริ ก ารจะต อ งมองว า การ
ใหบริการสาธารณะจะตองตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐจะถือวาไมมีประสิทธิผลถาไมมีการ
ตรงตอเวลา ซึ่งจะสรางความไมพอใจใหแกประชาชน
3. การใหบริการอยางเพียงพอ (Amble Services) หมายถึง การใหบริการสาธารณะตองมีลักษณะมี
จํานวนการใหบริการและสถานที่ใหบริการอยางเหมาะสม ( The right quantity at the geographical) มิล
เล็ต เห็นวา ความเสมอภาคหรือการตรงตอเวลาจะไมมีความหมายไรเลยถามีจํานวนการใหบริการที่ไมเพียงพอ
และสถานที่ตั้งที่ใหบริการสรางความยุติธรรมใหเกิดขึ้นแกผูรับบริการ
4. การใหบริการอยางตอเนื่อง (Continuous Services) หมายถึง การใหบริการสาธารณะที่เปนไป
อยางสม่ําเสมอ โดยยึดประโยชนของสาธารณะเปนหลักไมใชยึดความพอใจของหนวยงานที่บริการวาจะใหหรือ
หยุดบริการเมื่อใดก็ได
5. การให บ ริการอยางก าวหน า (Progressive Services) หมายถึง การให บ ริการสาธารณะที่ มีการ
ปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพหรือความสามารถที่จะทํา
หนาที่ไดมากขึ้นโดยใชทรัพยากรเทาเดิม
สรุปไดวาปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ชวยใหงานประสบความสําเร็จโดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนงานที่
เกี่ ยวกับ การใหบ ริการ นอกจากผูบ ริการจะดําเนิน การให ผูทํางานเกิดความพึ งพอใจในการทํางานแลว ยั ง
จําเปนตองดําเนินการที่จะทําใหผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจดวย เพราะความเจริญกาวหนาของงานบริการ
ปจจัยที่สําคัญประการหนึ่ง ที่เปนตัวบงชี้ คือ จํานวนผูมาใชบริการ ดังนั้นผูบริการที่ชาญฉลาดจึงควรอยางยิ่งที่
จะศึกษาใหลึกซึ้งถึงปจจัยและองคประกอบตางๆ ที่จะทําใหเกิดความพึงพอใจทั้งผูปฏิบัติและผูมาใชบริการ
ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริการ หมายถึง สิ่งจูงใจที่ใชเปนเครื่องมือกระตุนใหบุคคล
เกิดความพึงพอใจและทําใหเกิดความรูสึกทางบวกเพิ่มขึ้น ความพึงพอใจของผูรับริการเปนสิ่งที่ผูรับบริการจะ
แสดงออกในทางบวกหรือลบ ตอสิ่งที่ไดรับจากการบริการและการนําเสนอการบริการโดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่
ไดคาดหวังไวซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไปไดตามปจจัยแวดลอมและสถานการณที่เกิดขึ้นในระหวางการบริการผู
ใหบริการจะตองตระหนักตนเองวามีสวนสําคัญในการสราง ความพึงพอใจในการบริการ ผูใหบริการจะตอง
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คํานึงผูรับบริการเปนสําคัญ พฤติกรรมที่แสดงออกในการใหบริการตองแสดงออกดวยความสนใจเอาใจใสอยาง
เต็มที่ดวยจิตสํานึกของการบริการผูใหบริการตางมุงหวังใหเกิดความมีประสิทธิภาพของการจัดระบบบริการ
เพื่อเพิ่มความคลองตัวและความสามารถในการตอบสนองตอความตองการไดอยางถูกตอง แมนยํา สะดวก
รวดเร็วและมีคุณภาพ การนําเทคโนโลยีเขามารวมในการพัฒนาระบบบริการดวยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริการซึ่งในการบริการที่มีป ระสิทธิภาพและสรางความพึงพอใจแก ผูรับบริการไดนั้นมิไดเกิดจากปจจัยใด
ปจจัยหนึ่งแตมีหลายปจจัยรวมกัน ดังนั้นการใหบริการที่ตรงกับสิ่งที่คาดหวังของผูรับบริการจะตองนํากลยุทธ
การสรางความพึงพอใจในการบริการมาประยุกตใชใหเปนรูปธรรมมากที่สุดซึ่งมีอยูหลายวิธีดวยกัน ลวนตั้งอยู
บนพื้น ฐานความคิดเดียวกัน คือ การให บริการที่ตรงกับสิ่งที่ คาดหวังของผูรับ บริการจนกลายเปนความพึ ง
พอใจ (อนงคนาฎ แกวไพฑูรย 2554 : 27) ความคาดหวังของบุคคลที่มีตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดเมื่อไดรับการตอบสนอง
ทั้ งทางด านวัต ถุ จิ ต ใจเพื่ อให บ รรลุ เป าหมายในสิ่ งที่ ตั้งไว จะเรีย กวาความพึ งพอใจ และหากไม ไดรับ การ
ตอบสนองตามที่คาดหวังจะเรียกวา ความไมพอใจดังนั้นความพึงพอใจนี้เปนความรูสึกทางบวก ที่แตกตางจาก
ความรูสึกทางบวกดานอื่นๆ เปนความรูสึกที่สลับซับซอน ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแลวจะมีผลตอบุคคลมากกวาความรูสึก
ทางดานอื่นและความพึงพอใจของแตละบุคคลจะแตกตางกันตามสภาพแวดลอมทางกายภาพ และลักษณะ
สวนบุคคล
การวัดความพึงพอใจ
การวัดความพึงพอใจ เปนการสอบขนาดหรือปริมาณของความรูสึกตอความคาดหวังของลูกคาที่มีตอ
ผลิตภัณฑหรือบริการ เกิดขึ้นหลังจากการใชบริการหรือไดรับสินคาแลว เพื่อใหองคการธุรกิจนั้นๆ จะไดเรียนรู
วาตนเองตองปรับปรุงคุณภาพ การเพิ่มระดับความพึงพอใจของผูมารับบริการในแตละบุคคล ดังนั้นตองอาศัย
เครื่องมือในการวัดความพึงพอใจ (สาโรช ไสยสมบัติ, 2534, หนา 39) ดังนี้
3.1 การใชแบบสอบถาม ซึ่งเป นวิธีการที่นิยมใชกันอยางแพรห ลายวิธีห นึ่งโดยการขอรองหรือขอ
ความรวมมือจากกลุมบุคคลที่ตองการวัด แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอรมที่กําหนดคําตอบไวใหเลือกตอบ
หรื อเป น คํ าตอบอิ ส ระ โดยอาจจะถามถึ งความพึ งพอใจในดานตางๆ ที่ห น วยงานกําลั งให บ ริการอยู เช น
ลักษณะของการใชบริการสถานที่ใชบริการระยะเวลาในการใหบริการ พนักงานที่ใหบริการ เปนตน
3.2 การสั มภาษณ เปน อีกวิธีการหนึ่ งที่ ได ทราบถึงระดับความพึ งพอใจของผูมาใชบ ริการ ซึ่งเป น
วิ ธี ก ารที่ ต อ งอาศั ย เทคนิ ค และความชํ า นาญพิ เศษของผู สั ม ภาษณ นั บ ว า เป น วิ ธี ก ารที่ ป ระหยั ด และมี
ประสิทธิภาพมากอีกวิธีหนึ่ง
3.3 การสังเกต เปนอีกวิธีหนึ่งที่จะทําใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูมาใชบริการไดโดยวิธีการ
สังเกตจากพฤติกรรมทั้งกอนมารับบริการ ขณะรอรับบริการและหลังจากการไดรับบริการแลว เชน การสังเกต
กิริยาทาทาง การพูด สีหนา และความถี่ของการมาขอรับบริการ เปนตน การวัดความพึงพอใจโดยวิธีนี้ ผูจัด
จะตองกระทําอยางจริงจังและมีแบบแผนที่แนนอน จึงจะสามารถประเมินถึงระดับความพึงพอใจของผูมาใช
บริการไดอยางถูกตอง
การวัดความพึงพอใจนั้นสามารถทําการวัดไดหลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสะดวก ความเหมาะสม
ตลอดจนจุดมุงหมายหรือเปาหมายของการวัดดวย จึงจะสงผลใหเกิดประสิทธิภาพเปนที่นาเชื่อถือ ในการวิจัย
ครั้งนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวัดความพึงพอใจ
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ลักษณะของหองสมุดยุคใหม
น้ําทิพย วิภาวิน (2548: 2) ไดใหความหมายของหองสมุดยุคใหม หมายถึง หองสมุดที่ใชเทคโนโลยี
สมัยใหมในการดําเนินงาน เชน การใชโปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติในการจัดการฐานขอมูลหองสมุด การ
ใชฐานขอมูลออนไลนและการบริการสืบคนขอมูลหองสมุดผานอินเตอรเนต เปนตน
พรพรรณ จั น ทร แ ดง (2557: 9) ห อ งสมุ ด ยุ ค ใหม (Modern Library) หมายถึ ง ห อ งสมุ ด ที่ นํ า
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดําเนินงานการบริหารจัดการสารสนเทศที่มีอยูในหองสมุด
ไมมีเพียงแตสารสนเทศตีพิมพอยางเดียว แตยังประกอบดวยสื่อโสตทัศนและสื่ออิเล็กทรอนิกส การสืบคน
สารสนเทศไมจํากัดอยูเพียงภายในหองสมุดเทานั้น แตยังสามารถสืบคนทางไกลดวยวิธีการออนไลน รูปแบบ
การใหบริการมีหลากหลายมากกวาในอดีตและเนนการบริการเชิงรุกมากขึ้น นอกจากนี้บุคลากรของหองสมุด
ไม ได มี เฉพาะบรรณารั ก ษ เท า นั้ น แต ยั ง ประกอบด ว ย นั ก เอกสารสนเทศ นั ก วิ ช าการคอมพิ ว เตอร นั ก
ประชาสัมพันธ รวมถึงผูเชียวชาญสาขาวิชาตางๆ
น้ําทิพย วิภาวิน (2548: 2) ไดกลาวถึงลักษณะของหองสมุดยุคใหมที่สามารถใชเปนแนวทางในการ
พิจารณาลักษณะของหองสมุดที่ดี มี 5 ลักษณะ หรือ 5S ไดแก
1. ทรัพยากรสารสนเทศ (Stock) เปนหองสมุดที่มีทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณคาสอดคลองกับ
เปาหมายขององคกรและความตองการของคนในองคกร ไดแก สื่อสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศนและสื่ออิเล็กทรอนิกส
2. สถานที่และบรรยากาศภายใน (Space) เปนหองสมุดที่มีสถานที่สวยงามและมีบรรยากาศที่
สะดวกสบาย เอื้อตอการเรียนรู และความสนใจของผูใชบริการ เปนรวมของการพบปะของคนในสังคมที่สนใจ
ใฝรู
3. บุคลากร (Staff) เปนหองสมุดที่มีบรรณารักษและบุคลากรหองสมุดที่มีความรูความเชี่ยวชาญ
ในการชวยผูใชคนหาสารสนเทศที่ตองการ มีจิตสํานึกในการบริการที่ดี มีความสามารถในการจัดการทรัพยากร
สารสนเทศที่เปนเนื้อหา และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนเครื่องมือ
4. บริการ (Service) เปน ห องสมุดที่มีบริการที่ทัน สมัย รวดเร็ว สะดวกและทําใหผูใชบริการ
สบายใจและมีความสุขในการมาใชบริการหองสมุด
5. ระบบงาน (System) เปนหองสมุดที่มีระบบงานที่คลองตัวทั้งงานเทคนิคและงานบริการ ชวย
ใหผูใชเขาถึงสารสนเทศ และบริการสารสนเทศไดรวดเร็ว ตรงตามความตองการ
กลาวโดยสรุปหองสมุดยุคใหมเปนหองสมุดที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศโดยการนํ า
คอมพิ ว เตอรและเทคโนโลยี มาช ว ยในการบริห ารจัดการ เพื่ อให ผูใชบ ริการเขาถึงและได รับ สารสนเทศที่
ตองการอยางสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะมีองคประกอบ ไดแก ทรัพยากรสารสนเทศที่ใหบริการ
หลากหลายรูป แบบ สถานที่ และบรรยากาศภายในมี ความสะดวกสบายการจัดตกแต งอาคารสถานที่ ของ
หองสมุด ใหสวยงาม รมรื่น ผอนคลายตลอดจนมีบ รรณารักษมืออาชีพเปน ผูใหคําแนะนําปรึกษาในการใช
บริการหองสมุด มีบริการใหมๆที่สามารถเขาถึงผูใชบริการไดอยางรวดเร็ว เปลี่ยนแปลงจากรูปแบบเดิมที่ผู
ใหบริการมีบทบาทเพียงผูรอใหบริการเปลี่ยนมาเปนการบริการเชิงรุก และมีระบบงานแบบใหมใหสอดคลอง
กับสภาพปจจุบนั และอนาคต
บริการของหองสมุด
คณะอาจารย ภ าควิ ช าบรรณารั ก ษศาสตร คณะมนุ ษ ยศาสตร มหาวิท ยาลัย บู ร พา (2544: 6) การ
ใหบริการของหองสมุดแตละแหงอาจจะแตกตางกันออกไปโดยขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม ทรัพยากรที่มีอยู และ
นโยบายของหองสมุดแตละแหง บริการหลักที่ผูใชจะไดรับมี ดังนี้
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ใหบริการแกผูใช

1. บริการทรัพยากรสารนิเทศ หองสมุ ดจะคัด เลือกและจัดหาวัส ดุสารนิเทศเตรียมไวเพื่ อ

2. บริการใหยืมและรับคืนวัสดุสารนิเทศ โดยจัดหาวัสดุสารนิเทศในรูปแบบตางๆ ไวบริการ
และอนุญาตใหยืมไปใชนอกสถานที่ และนํากลับมาคืนในระยะเวลาที่กําหนดไว
3. บริการสืบคนสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส ไดแกบริการอินเตอรเน็ต บริการฐานขอมูลซีดีรอม
ซีดีรอมมัลติมีเดีย
4. บริการโสตทั ศ นวัส ดุ และอุป กรณ เชน ชุดศึกษาวีดิทั ศนดว ยตนเอง เครื่องฉายภาพนิ่ ง
รายการโทรทัศนผานดาวเทียม วีดิทัศน แผนซีดีเพลง หรือภาพยนตร
5. บริการหนังสือสํารอง เปนบริการพิเศษที่จัดขึ้นในกรณีที่หนังสือนั้นมีจํานวนนอย แตมีผู
บริการเปน จํานวนมาก อาจแยกออกมาใหเพื่ อบริการเฉพาะกลุมและมีกําหนดระยะเวลาการยืมที่สั้ นกวา
หนังสืออื่นๆโดยทั่วไป
6. บริการยืมและถายสําเนาเอกสารระหวางหองสมุด หากหนังสือหรือเอกสารที่ผูใชตองการ
ไมมีบริการ ณ หองสมุดแหงนั้น สามารถติดตอไปยังหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาแหงอื่นที่มีเอกสารนั้นๆ เพื่อขอ
ถายเอกสารหรือยืมฉบับจริง
7. บริการรวบรวมบรรณานุกรม หรือจัดทําสาระสังเขป เชน บริการรวบรวมรายชื่อเอกสาร
เฉพาะเรื่องสําหรับนักวิจัยที่กําลังศึกษาเรื่องนั้นๆ
8. บริการจัดทําดรรชนี วารสาร เป นบริการที่ทําขึ้น เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใช ในการ
คนหาบทความเรื่องตางๆ ที่ตีพิมพในวารสารภาษาไทย
9. บริ ก ารถ า ยสํ า เนาเอกสารสิ่งพิ มพ ห รือ โสตทั ศ นวั ส ดุ เช น การทํ าสํ าเนาเทปโทรทั ศ น
รายการสารคดีซึ่งถือเปนบริการพิเศษเพื่อการศึกษา
10. บริก ารส งเสริ ม การใช เช น ตอบคําถามและชว ยคน ควา ปฐมนิ เทศ/นํ าชมห อ งสมุ ด
แนะนําวิธีสืบคนขอมูล บริการขาวสารทันสมัย จัดนิทรรศการ จัดทําเอกสาร แผนพับ คูมือตางๆ เชน แนะนํา
การใชหองสมุด วิธีคนสารนิเทศจากฐานขอมูลออนไลน
11. บริการความรูสูชุมชน เชน การรณรงคใหความรูแกคนในชุมชน โครงการสงเสริมการรู
หนังสือ โครงการสงเสริมนิสัยรักการอานแกเยาวชน การอบรมระยะสั้นๆ เชน การคนสารนิเทศอินเตอรเนต

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ประวัติพัฒนาการ
ในระยะเริ่มแรกเอกสารและสิ่งพิมพตางๆ ยังกระจัดกระจายไมเปน ระบบ เนื่องจากขาด
บรรณารักษที่มีความรูเฉพาะดานดําเนินการ ดังนั้นหองสมุดในระยะเริ่มแรกจึงเปนลักษณะตูเก็บหนังสือใน
หองพักครูหรือหองอาจารยใหญ
พ.ศ. 2497 คุณหญิงกรองแกว ปทุมานนท เปนอาจารยใหญไดเริ่มจัดใหมีหองสมุดขึ้น โดยใช
เรือนไมหลังอาคาร 2 (ปจจุบันไดรื้อและสรางอาคาร 16 ขึ้นแทน)
พ.ศ. 2500 อาจารยพร ทองพูนศักดิ์ ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ ไดยายหองสมุดมาตั้งที่ชั้น
ลางของอาคาร 2 มีขนาด 2 หองเรียน ในชวงนี้หองสมุดไดรับเงินอุดหนุนจากโครงการ G.E.D. (General
Education Development) เปนคาครุภัณฑและคาหนังสือ
พ.ศ. 2506 คุณหญิงบุญฉวี พรหโมปกรณกิจ ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ ไดยายหองสมุดไป
อยูชั้น 2 อาคาร 2 มีขนาด 3 หองเรียน และไดขยายเปน 5 หองเรียนในป พ.ศ. 2515
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พ.ศ. 2516 อาจารยบุญเลิศ ศรีหงษ เปนผูอํานวยการวิทยาลัยครูเทพสตรี ไดรับงบประมาณ
กอสรางอาคารใหม บริษัทเจริญกิจศีริพาณิชย เปนผูรับเหมากอสราง งบประมาณ 2,400,000 บาท ซึ่งเปนเงิน
งบประมาณแผนดิน 2,300,000 บาท และวิทยาลัยจายสมทบ 100,000 บาท เปนอาคาร 2 ชั้นขนาด 12 x
15 เมตร มีหองเรียนตอออกไปทางทิศตะวันตกและหองจัดนิทรรศการตอแยกออกไปทางดานทิศใต โดยมี
ระเบียงเชื่อมถึงกัน เริ่มปกผังกอสรางเมื่อ 3 ธันวาคม 2516 กอสรางเสร็จแลวเมื่อ 24 กันยายน 2517 และ
เปดใชเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2517
พ.ศ. 2540 สมัยอาจารยสมบูรณ สงวนญาติ เปนอธิการบดีสถาบันราชภัฏ
เทพสตรี ได รั บ งบประมาณก อ สร า งใหม โดยห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด ยุ ว กรศุ ภ ภั ณ ฑ เป น ผู รั บ เหมาก อ สร า ง
งบประมาณ 35,990,000 บาท เปน อาคารสูง 8 ชั้น แล วเสร็จเมื่ อ 31 กรกฎาคม 2541 และเปดใชเมื่อ 10
มิถุนายน 2542 เปนตนมา
พ.ศ. 2547 เปลี่ยนสถานภาพจากสถาบันราชภัฏ เปนมหาวิทยาลัย จึงมีการปรับโครงสราง
สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารรวมกั บ สํ า นั ก คอมพิ ว เตอร เป น หน ว ยงานใหม คื อ สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยปรับโครงสรางสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอีกครั้ง
โดยแยกสวนงานของสํานักคอมพิวเตอรออก และยังคงใชชื่อเหมือนเดิม คือ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. การขยายขอบเขตการใหบริการโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีพัฒนาการจาก
หองสมุดธรรมดา (Manual Library) เปนหองสมุดอัตโนมัติ (Automation Library) ดังนี้
สิงหาคม พ.ศ.2538 ไดเริ่มนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในหองสมุด เปนระบบหองสมุด
อัตโนมัติ (Dynix Library Automation System) เริ่มดวยโปรแกรมหลักสําหรับงานหองสมุด 4 โปรแกรม คือ
โปรแกรมระบบการจั ด การฐานข อ มู ล , โปรแกรมสร างฐานข อมู ล บรรณานุ กรม (Cataloguing Module),
โปรแกรมสําหรับสืบคน (Online Public Access Cataloging Module คือ OPAC หรือ PAC) และโปรแกรม
สําหรับงานบริการยืม-คืน (Circulation Module) ระยะนี้เนนการสรางฐานขอมูลบรรณานุกรมหนังสือ และ
โสตทัศนวัสดุ โดยมีคอมพิวเตอรแมขาย 1 เครื่อง และคอมพิวเตอรลูกขาย 4 เครื่อง (ใชงบประมาณทั้งระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ จํานวนเงิน 1,354,550 บาท)
กันยายน พ.ศ.2539 ไดปรับปรุงระบบหองสมุดอัตโนมัติ จาก 8 User License ขยายเปน
16 User License (งบประมาณ 395,100 บาท)
ตุลาคม พ.ศ.2539 ซื้อคอมพิวเตอรลูกขายเพิ่ม 6 เครื่อง (งบประมาณ 279,280 บาท) เพื่อ
ใชในงานสรางฐานขอมูลบรรณานุกรมเพิ่มเติม และใหบริการสืบคนดวยระบบ OPAC จํานวน 4 เครื่อง
มิถุนายน พ.ศ.2540 เปดบริการยืม-คืน ดวยระบบหองสมุดอัตโนมัติ
ตุลาคม พ.ศ.2540 เปลี่ยน Server Compaq ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มลูกขายประจํา
ฝายสิ่งพิมพตอเนื่อง และฝายบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ จัดหาคอมพิวเตอรบริการอินเทอรเน็ต 10 เครื่อง บริการ
CD-Rom stands alone 3 เครื่อง
พ.ศ.2541 จัดซื้อคอมพิวเตอรลูกขายเพิ่มอีก 5 เครื่อง ใชในสวนสิ่งพิมพตอเนื่อง สวนบริการ
โสตทั ศ นวั ส ดุ และบริ ก ารสื บ ค น (OPAC) 3 เครื่ อ ง จั ด ทํ าฐานข อ มู ล CD-ROM วารสารภาษาไทยสาขา
เกษตรกรรม เพื่อใชในมหาวิทยาลัย และแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยอื่น และไดวางสายเคเบิล 110 จุด เพื่อ
รองรับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชดําเนินงานและบริการ
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พ.ศ.2542 ไดปรับขยายและปรับปรุงแมขายระบบหองสมุดอัตโนมัติ เพื่อรองรับ Z39.50 ที่
มีความจําเปนตอการบริหาร การแลกเปลี่ยนขอมูลและการเชื่อมตอกับหองสมุดอื่นๆ
ขยายขี ดความสามารถของเครือขายระบบหองสมุ ดอั ตโนมั ติจากระบบ Dynix เป น ระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ Horizon
สรางเว็บไซตของหอสมุด URL คือ http://library.tru.ac.th
พ.ศ.2543 จัดซื้อคอมพิวเตอรลูกขาย 48 เครื่อง (2,092,407 บาท) เพื่อบริการ Internet
เพิ่ ม ขึ้ น เป น 30 เครื่ อ ง และ CD-Rom Stand alone เพิ่ ม ขึ้ น เป น 10 เครื่ อ ง และคอมพิ ว เตอร สํ า หรั บ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติงานในสวนตางๆ เพิ่มเติม
ติดตั้งคอมพิวเตอรแมขายสําหรับ Web PAC 1 เครื่อง (งบประมาณ 1,330,545 บาท) เพื่อ
ขยายบริการสืบคนผานระบบเครือขาย
เปดบริการสืบคนผานระบบเครือขาย (Web PAC) ตลอด 24 ชั่วโมง
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขายฐานขอมูล CD Multimedia 1 เครื่อง (1,338,46 บาท)
เมษายน พ.ศ.2545 จัดซื้อคอมพิวเตอรลูกขายเพิ่มเติมอีก 23 เครื่อง (878,577 บาท) เพื่อ
บริการ CD-ROM Network
พฤศจิกายน พ.ศ.2545 ขยายขีดความสามารถของเครือขายระบบหองสมุดอัตโนมัติจาก
Horizon เปน Horizon Sunrise 7.2 เพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลและสืบคนขอมูลจากหองสมุดอื่นๆ ไดพรอม
กันโดยเทคโนโลยีฐานขอมูล Z 39.5
กันยายน พ.ศ.2548 จัดซื้อคอมพิวเตอรจํานวน 7 เครื่อง จํานวน 5 เครื่อง ใชบริการ CDMultimedia จํานวน 2 เครื่อง ใชสําหรับผูปฏิบัติงานจัดทําเว็บไซต และตัดตอซีดี วีดีโอ
มิถุนายน พ.ศ.2549 จัดซื้อคอมพิวเตอรจํานวน 5 เครื่อง จํานวน 2 เครื่อง ใชสําหรับบริการ
ยืม-คืน หองฝกอบรม 1 เครื่อง ผูบริหาร 2 เครื่อง สําหรับเว็บไซตของสํานักวิทยบริการฯ เปลี่ยน URL เปน
http://library.tru.ac.th
กันยายน พ.ศ.2549 จัดซื้อคอมพิวเตอรจํานวน 1 เครื่อง สําหรับบริการหอง AV2
กุมภาพันธ พ.ศ.2550 จัดซื้อคอมพิวเตอรจํานวน 12 เครื่อง ใชสําหรับปฏิบัติงานธุรการ 1
เครื่อง/ บริการยืม-คืน 2 เครื่อง/ สืบคนขอมูล (ชั้น 1) 2 เครื่อง/ บริการโสตทัศน 1 เครื่อง/ งานฐานขอมูล
หนังสือ 6 เครื่อง
พฤษภาคม พ.ศ.2550 ติดตั้งกลองวงจรปดจํานวน 16 เครื่อง สําหรับสอดสองดูแลความ
ปลอดภัย
พฤศจิกายน พ.ศ.2550 จัดซื้อเครื่องถายเอกสาร จํานวน 3 เครื่อง สําหรับปฏิบัติงานธุรการ
และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดซื้อเครื่องตัดสติ๊กเกอร จํานวน 1 ชุด สําหรับปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธันวาคม พ.ศ.2550 จัดซื้อชุดโตะทํางาน/ คอมพิวเตอร จํานวน 10 ชุด และโทรทัศนขนาด
37 นิ้ว จํานวน 1 ชุด สําหรับปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชุดโตะทํางานคอมพิวเตอร จํานวน 2 ชุด สําหรับปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดซื้อกลองถายภาพดิจิตอล จํานวน 1 ชุด สําหรับปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มกราคม พ.ศ.2551 จัดซื้อชั้นเหล็กใสหนังสือ จํานวน 10 ชิ้น สําหรับบริการโสตทัศนศึกษา
กุมภาพันธ พ.ศ.2551 จัดซื้อคอมพิวเตอร Server แมขายระดับสูง จํานวน 2 เครื่อง สําหรับ
ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ปลอดภัย

มี น าคม พ.ศ.2551 ติ ด ตั้ งกลองวงจรป ด จํานวน 16 เครื่อง สําหรับ สอดส องดู แลความ

พ.ศ. 2552 จัดซื้อคอมพิวเตอรจํานวน 5 เครื่อง เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอรมีจํานวนไม
เพียงพอตอผูใชบริการ
พ.ศ. 2553 จั ด ซื้ อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร พ กพา (Notebook) 1 เครื่ อ ง เพื่ อ ใช สํ า หรั บ
ดํ าเนิ น งานส ว นงานเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และจั ดซื้ อเครื่องคอมพิ ว เตอร จํ านวน 36 เครื่อง เพื่ อ บริก าร
Internet
พ.ศ. 2554 จั ด ซื้ อ จอคอมพิ ว เตอร จํ า นวน 2 เครื่ อ ง เพื่ อ ให บ ริ ก ารสํ า หรั บ การสื บ ค น
สารสนเทศ และจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 30 เครื่อง เพื่อบริการ Internet
พ.ศ. 2555 จัดซื้อจอคอมพิวเตอร จํานวน 20 เครื่อง เพื่อปฏิบัติงานระบบหองสมุดอัตโนมัติ
พ.ศ. 2556 จัดซื้อเครื่องบันทึกภาพกลองวงจรปด 1 ชุด สําหรับการรักษาความปลอดภัย
ภายในสํานักวิทยบริการฯ จัดซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร จํานวน 2 เครื่อง สําหรับฝกอบรมและนําเสนอ
มัลติมีเดีย และปรับปรุงระบบไฟฟาหองบริการอินเทอรเน็ต
พ.ศ. 2557 เพิ่มการใหบริการใหสนองความตองการโดยการจัดทําหองละหมาด หองสวด
มนต ทําสมาธิ หองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2557 สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับบริจาคหองสมุด Digital สรางสุข โดยบริษัททีคิวเอ็ม อินชัวรรันสฯ ได
มอบหองสมุดดิจิตอลในรูปแบบ iPad ที่บรรจุหนังสือกวา 1,000 เลม ในรูปของ' E-book เพื่อคนหาขอมูล
ประกอบการศึกษา
พ.ศ. 2558 มีการพัฒนาและเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการมากขึ้น โดยการจัดซื้อ
ระบบสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ (ALEPH) ตูยืมหนังสืออัตโนมัติ (Self Check) ตูคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book
Return)
พ.ศ. 2560 สํ านั กวิ ทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศไดจัดซื้อเครื่อง Kiosk ให บ ริการ
สื บ ค น ฐานข อมู ล ทรัพ ยากรสารสนเทศ และประชาสัมพั น ธอีกช องทางในการเผยแพรขอมู ล ขาวสารของ
มหาวิทยาลัย ที่เชื่อถือได สะดวกรวดเร็ว และนักศึกษาสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย
พ.ศ. 2562 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรอัจริยะ
จํานวน 4 เครื่อง ใหบริการสืบคนฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ ประชุมกลุมยอยศึกษาคนควาหาความรู
ใหมๆ
พ.ศ. 2563 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดงบประมาณสนับสนุนปรับปรุงพื้นที่
บริการและหองน้ํา จํานวน 1,977,000 บาท เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน จํานวน 7 เครื่อง พัดลมโครจร
จํานวน 30 ตัว
3. วัตถุประสงคของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1 เปนศูนยกลางในการจัดหา จัดเก็บสารสนเทศที่ทันสมัย
3.2 เปนศูนยกลางการศึกษาคนควาและบริการทางวิชาการอยางไรพรมแดนดวย
3.3 เปนแหลงเสริมสรางคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.4 เปนศูนยกลางรวมสารสนเทศและภูมิปญญาทองถิ่น
3.5 เปนศูนยกลางบริการวิชาการแกทองถิ่น
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ

ในการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อง ความพึ งพอใจต อ การเข าใชบ ริก ารสํานั กวิ ท ยบริก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการ
เขาใชบริการเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาและวิเคราะหดังตอไปนี้
วารุณี คุมบัว และคณะ (2557) ศึกษาเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผูเขาใชบริการตอการ
ใหบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู ใช บ ริ ก ารต อ การให บ ริ ก ารของสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อศึกษาขอเสนอแนะความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการ
สวนใหญของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี เนื่องจากผูที่เขาใช
หองสมุดอาจจะเปนนักศึกษาตั้งแตระดับ ป 1 ถึงปที่ 5 ซึ่งมีจํานวนมากกวานักศึกษาระดับปริญญาโท และ
ปริญญาเอก สวนใหญเขามาใชหองสมุดเดือนละ 1-5 ครั้ง และพบวามักจะเขาใชในชวงเวลา 13.00-16.30 น.
ทั้งวันจันทรถึงวันศุกร และวันเสารถึงวันอาทิตย จากการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตองานบริการ
ของสํานักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง 6 งาน พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอบุคลากรอยูใน
ระดับมากและมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดใน 4 ดาน ไดแก ดานทรัพยากรสารสนเทศ ดานกระบวนการใหบริการ
ดานบุคลากร และดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งผูใชบริการมีความคิดเห็นวาบุคลากรใสใจตองาน
บริการ คอยชวยเหลือ ใหคําปรึกษาดี มีอัธยาศัยและเปนกันเอง
ฉัตรกมล อนนตะชัยและวรรณภัทรพร สิริโพธิ์แกว (2557) ไดศึกษาความพึงพอใจตอการใหบริการ
ของศูนยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด พบวาศูนยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ไดเริ่มมี
การดําเนินโครงการพัฒนาภาพลักษณหองสมุดขึ้นในป 2557 เพื่อทําการปรับปรุงภาพลักษณในการใหบริการ
ใหมีความทันสมัย มีบรรยากาศที่เหมาะกับการเปนแหลงเรียนรูของคนรุนใหม ซึ่งผลการดําเนินโครงการพบวา
มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจอยู ในระดั บ ดี ม าก อย างไรก็ ต าม ศู น ย วิ ท ยบริ ก าร ยั งมี ค วามต อ งการที่ จ ะทํ า การ
พัฒนาการใหบริการอยางตอเนื่อง จึงไดจัดโครงการการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ ศูนยวิทยบริการ
ประจาป 2558 ขึ้น โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูเ ขาใชบริการสารสนเทศของศูนยวิทยบริการ
ที่เปนนักศึกษา อาจารย เจาหนาที่ และบุคคลภายนอก ซึ่งคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro
Yamane หลั งจากนั้ น ทํ าการเลื อ กกลุ ม ตั ว อย างโดยใช วิ ธี ก ารเลื อ กแบบบั งเอิ ญ (Accidental Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบประเมินความพึงพอใจตอการใชบริการศูนยวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรอยเอ็ด ซึ่งผลการดําเนินกิจกรรม พบวา จากการวัดระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนยวิทย
บริการ มีการกําหนดกลุมตัวอยาง 340 คน มีผูตอบแบบสอบถาม 325 คน คิดเปน รอยละ 95.6 ผลการศึกษา
พบวา ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการศูนยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โดยรวม
อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.84 เมื่อวิเคราะหเปนรายดาน พบวา ดานทรัพยากรสารสนเทศมีความพึงพอใจ อยู
ในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.06 สวนในดานอื่นๆ มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก คือ ดานกระบวนการ/
ขั้นตอนการใหบริการ คาเฉลี่ย 3.93 ดานการสื่อสารกับผูใช คาเฉลี่ย 3.93 ดานสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก
คาเฉลี่ย 3.83 และดานบุคลากร คาเฉลี่ย 3.53 ซึ่งผลการการศึกษาในครั้งนี้ทาใหทราบระดับความพึงพอใจ
ของผู ใช บ ริการ และได ข อเสนอแนะสํ า หรับ การปรับ ปรุงการใหบ ริการที่ต อบสนองต อความตองการของ
ผูใชบริการตอไป
สํานั กหอสมุด มหาวิทยาลัย แมโจ (2558) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมิ นความพึ งพอใจของ
ผู ใช บ ริ ก าร สํ า นั ก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย แม โจ มี วั ต ถุป ระสงค เพื่ อ 1) เพื่ อ ประเมิ น ความพึ งพอใจในการ
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ใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแมโจ ปการศึกษา 2558 2) เพื่อทราบถึงปญหา
อุปสรรค และแนวทางการแกไขปญหาในการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแมโจ
โดยใชวิธีแจกแบบสอบถามใหกับผูใชบริการที่เขามาใชบริการในหองสมุด ตั้งแตเดือน มีนาคม-เดือนกรกฎาคม
2558 จากผลการสํารวจพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากสังกัดคณะบริหารธุรกิจ มีจํานวน 159 คน คิดเปน
รอยละ 38.65 รองลงมาคือ คณะผลิตกรรมการเกษตร จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ12.41 และรองลงมาคือ
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 11.92 โดยผูตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด ประกอบดวย นักศึกษาปริญญาเอก นักศึกษาปริญญาโท นักศึกษาปริญญาตรี อาจารย
บุคลากร และบุคคลภายนอก จํานวน 411 คน และผูใชบริการมีความพึงพอใจตอทรัพยากรสารสนเทศที่มี
ให บ ริการโดยรวมอยู ในระดั บ ปานกลาง มี คาเฉลี่ย รวม 3.05 ทั้ งนี้ ส ามารถแบ งเป น ทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทสิ่งตีพิมพดานปริมาณ มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.09) ทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทสิ่งตีพิมพดานความทันสมัย มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.07) ทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทสิ่ งไม ตี พิ ม พ ด านปริ ม าณ มี ความพึ งพอใจอยู ในระดับ ปานกลาง (ค าเฉลี่ ย 2.94) และทรัพ ยากร
สารสนเทศประเภทสิ่งไมตีพิมพดานความทันสมัย มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.91)
จิณ ณพั ต ชื่น ชมนอย (2555) ไดศึกษาความคิดเห็นของผูใชบริการหองสมุดเพื่ อการปรับ ปรุง
คุณภาพของหองสมุดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พบวาการศึกษาความคิดเห็นของผูใชบริการหองสมุด
เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของหองสมุดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของผู ใ ช บ ริ ก ารห อ งสมุ ด เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของห อ งสมุ ด คณะศิ ล ปศาสตร แ ละวิ ท ยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เพื่อใหทราบสภาพความเปนจริงของการใชบริการหองสมุด
ความพึ งพอใจตอการบริการของหองสมุ ด ความตองการทรัพยากร หนังสือของผูใชบ ริการ และเพื่อเสนอ
แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการหองสมุดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ในดานคุณภาพใน
การใหบริการ ดานผูใหบริการ/เจาหนาที่ ดานเวลาและสถานที่อยูในระดับมาก และความตองการหนังสือใน
หองสมุดคณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร มีความตองการหนังสือตําราประกอบหลักสูตร หนังสือความรู
ทั่วไปในสาขาตางๆ นอกเหนือจากหนังสือตําราและหนังสืออานประกอบ หนังสือดานสันทนาการ อานเพื่อ
ความเพลิดเพลินผอนคลายอารมณ และหนังสือบันเทิงคดี ไดแก นวนิยาย เรื่องสั้น พ็อกเก็ตบุค อยูในระดับ
มาก
สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร มหาวิ ท ยาลัย มหาสารคาม (2555) ศึ ก ษาความพึ งพอใจต อ คุ ณ ภาพการ
ใหบริการของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปการศึกษา 2555 พบวา ความพึงพอใจตอ
คุณภาพการใหบริการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คือ ดาน
บุคลากรผูใหบริการ รองลงมา ไดแก ดานประชาสัมพันธ และดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ โดย
สรุปเปนประเด็นความพึงพอใจในแตละดานไดดังนี้
1.1 ดานบุคลากรผูใหบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คือ บริการดวยความรวดเร็ว
ฉับไว รองลงมา ไดแก ใหบริการดวยอัธยาศัยไมตรีที่ดีและมีความกระตือรือรนเต็มใจใหบริการ และผูใหบริการ
มีความเขาใจในความตองการของผูใชบริการ
1.2 ด านการประชาสัมพัน ธ โดยภาพรวมอยูในระดับ มากที่สุ ด คื อ ผูใช บริการมี ความพึ ง
พอใจตอชองทางในการเสนอแนะขอคิดเห็นที่หลากหลายอยูในระดับมากที่สุด รองลงมา ไดแก เอกสารแนะนํา
การใชบริการมีความครบถวนชัดเจน และเว็บไซตสํานักวิทยบริการ เขาถึงไดงาย สะดวก และรวดเร็ว
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1.3 ดานการบริการและขั้นตอนกระบวนการใหบริการโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คือ
ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอบริการตอบคําถามและชวยคนควา รองลงมา ไดแก บริการยืม-คืนทรัพยากร
สารสนเทศและบริการศูนยสารนิเทศอีสานสิรินธร
1.4 ดานทรัพยากรหองสมุด โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คือผูใชบริการมีความพึงพอใจตอ
เอกสารวิจัย รองลงมา คือ หนังสือ ตํารา และทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัย
1.5 ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คือ มีแผนปายบอก
ประเภทสิ่งพิมพ และหมวดหมูที่ชั้นหนังสืออยางชัดเจน รองลงมาไดแก สภาพแวดลอมภายนอกและภายใน
สะอาดเปนระเบียบและมีจุดใหบริการน้ําดื่มที่เพียงพอ
2. ปญหาและขอเสนอแนะของผูใชทรัพยากรหองสมุด พบวา ผูใชบริการตองการใหสํานัก
วิทยบริการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มมากขึ้นเพื่อใหเพียงพอกับความตองการโดยเฉพาะสาขาปฐมวัย
และประวัติศาสตร ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ พบวาผูใชบริการหาหนังสือบนชั้นไมพบและ
การยืมระหวางหองสมุดควรใชบัตรประจําตัวนิสิตหรือบัตรนักศึกษาของสถาบันนั้นๆ ได ดานสถานที่และสิ่ง
อํานวยความสะดวก ควรเพิ่มจํานวนคนและเครื่องถายเอกสาร เพิ่มที่นั่งอานในชวงกอนสอบ ประตูเขา-ออกไม
อ า นบั ต ร คอมพิ ว เตอร สํ าหรั บ ค น คว าขาดประสิ ท ธิ ภ าพและขยายจุ ด บริ ก ารเครื อ ข า ยไร ส าย ด า นการ
ประชาสัมพันธ ควรมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับหองสมุดใหเร็วมากขึ้น
ฉัตรกมล อนนตะชัยและวรรณภัทรพร สิริโพธิ์แกว (2558) ศึกษาความพึงพอใจตอการใชบริการของ
ศูนยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ประจําป 2558 ขึ้น โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ
ผูเขาใชบริการสารสนเทศของศูนยวิทยบริการ ที่เปนนักศึกษา อาจารย เจาหนาที่ และบุคคลภายนอก ซึ่ง
คํานวณหาขนาดกลุ มตั วอย างโดยใช สูตรของ Taro Yamane หลังจากนั้น ทําการเลือกกลุมตัวอยางโดยใช
วิธีการเลือกแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบประเมินความพึง
พอใจตอการใชบริการศูนยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ซึ่งผลการดําเนินกิจกรรม พบวา จากการ
วัด ระดับ ความพึงพอใจตอการให บริการของศูน ยวิทยบริการ มีการกําหนดกลุมตั วอยาง 340 คน มีผู ตอบ
แบบสอบถาม 325 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 95.6 ผลการศึ ก ษาพบว า ผลการประเมิ น ความพึ งพอใจต อการ
ใหบริการศูนยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โดยรวม อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.84 เมื่อวิเคราะห
เปนรายดาน พบวา ดานทรัพยากรสารสนเทศมีความพึงพอใจมากที่สุด อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.06 สวนใน
ดานอื่นๆ มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก คือ ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ คาเฉลี่ย 3.93
ดานการสื่อสารกับผูใช คาเฉลี่ย 3.93 ดานสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก คาเฉลี่ย 3.83 และดานบุคลากร
คาเฉลี่ย 3.53 ซึ่งผลการการศึกษาในครั้งนี้ทําใหทราบระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ และไดขอเสนอแนะ
สาหรับการปรับปรุงการใหบริการที่ตอบสนองตอความตองการของผูใชบริการตอไป
พรรณิภา สุขคี้ (2559) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใชบริการหองสมุดโรงเรียนวัดลาง
(บวรวิ ท ยายน 3) สั งกั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาฉะเชิ งเทรา เขต 1 การวิ จั ย ครั้ งนี้ มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใชบริการหองสมุดโรงเรียนวัดลาง
(บวรวิทยายน 3) สังกัดสํ านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ใน 4 ดาน คือ ดาน
อาคารสถานที่ ดานบุคลากรดานทรัพยากรสารนิเทศหองสมุด ดานการใหบริการ กลุมตัวอยางใชเกณฑกําหนด

15

กลุมตัวอยางจากตารางการกําหนดขนาดของเครจซี่ และมอรแกน (Krejcic & Morgan, 1970, p. 608) ได
กลุมตัวอยางจํานวน 346 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเป นแบบสอบถาม ประเภทมาตราสวนประมาณค า
(Rating scale) ชนิด 5 ระดับ จานวน 33 ขอ ไดคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง.27-.64 และมีคาความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ .72 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) ทดสอบคาที (t-test) ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการบริการ
หองสมุดโรงเรียนวัดลาง (บวรวิทยายน 3) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
โดยรวมอยูในระดั บ มากเมื่ อพิ จ ารณาเป น รายดาน พบวา ความพึงพอใจของนักเรีย นที่มีตอการใชบ ริการ
หองสมุ ดโรงเรียนวัดลาง (บวรวิทยายน 3) อยูในระดับ มาก เรียงค าเฉลี่ ยจากมากไปหานอย 3 อันดั บ แรก
ไดแก บุคลากร การใหบริการ อาคารสถานที่ 2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการบริการหองสมุดโรงเรียน
วัดลาง (บวรวิทยายน 3) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ตามความคิดเห็น
ของเพศชาย และเพศหญิง โดยรวมและรายดานมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติโดยความพึง
พอใจของเพศหญิงมากกวาเพศชาย 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการบริการหองสมุดโรงเรียนวัดลาง
(บวรวิทยายน 3) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ตามความคิดเห็นของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 และมัธยมตอนตน จําแนกตามระดับชั้นที่ศึกษาของนักเรียนโดยรวมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานอาคารสถานที่และดานบุ คลากร
แตกต างกั น อย างมี นั ย สํ าคั ญ ทางสถิ ติที่ร ะดับ .05 ยกเวน ดานทรัพยากรสารนิเทศห องสมุด และดานการ
ใหบริการที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
จากการศึ ก ษางานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข อ งดั งกล าว พบว า ความพึ งพอใจของนั ก ศึ ก ษาในการใช บ ริ ก าร
หองสมุด นักศึกษาตองการการบริการที่มีประสิทธิภาพ บริการที่ดีจากเจาหนาที่ และจะตองมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกใหแกนักศึกษาที่มาใชบริการ ใหบริการยืม-คืน และมีสภาพแวดลอมของหองสมุดที่มีระเบียบ สะอาด มี
แสงสวางเพียงพอในการศึกษาคนควา
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
ผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสาร ตํารา แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของและนํามาประมวลเปนกรอบแนวคิด ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ขอมูลสวนบุคคล

ความพึงพอใจตอการเขาใชบริการ

เพศ
สถานภาพ
คณะ/สังกัด
ความถี่ในการเขาใชบริการ
หองสมุด
- ชวงเวลาที่เขาใชบริการ
-

-

ดานทรัพยากรสารสนเทศ
ดานการบริการ
ดานบุคลากร
ดานอาคารสถานที่/
สิ่งอํานวยความสะดวก

17

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จัย เรื่ องการศึ กษาความพึงพอใจของผูใชบ ริการที่มี ตอสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. แบบของการวิจัย
2. กลุมตัวอยาง
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูล

แบบของการวิจัย

การวิ จั ย เรื่ อ งนี้ เ ป น การวิ จั ย เชิ ง สํ า รวจ (Survey Research) เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของ
ผูใชบริการที่มีตอสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําป 25623

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย

กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental sampling) ได
ทํ าการสํ า รวจจากผู ใช บ ริ การที่ เข า มาใช บ ริการภายในสํ านั กวิท ยบริก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ในป
การศึ ก ษ า 2563 จํ า น วน 378 คน กํ า ห น ดขน าดของกลุ ม ตั ว อย า งโดยใช สู ต รของ Yamane
(1973: 1089, อางถึงใน วาโร เพ็งสวัสดิ์2551: 193) โดยกําหนดระดับความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.05
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม
1. ลักษณะของแบบสอบถาม แบบสอบถามจําแนกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 7 ขอ
เปนคําถามแบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 เป น แบบสอบถามเกี่ย วกับ ความพึ งพอใจตอ สํานั ก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยจําแนกประเด็นการวัดออกเปน 4 ดาน คือ ดานทรัพยากรสารสนเทศ ดานการบริการ ดาน
บุคลากร ดานสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก เปนคําถามแบบเลือกตอบ และแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด
2. การสรางแบบสอบถาม มีขั้นตอน ดังนี้
2.1 ศึกษาและคน ควาวรรณกรรมตางๆ เชน หนั งสือ เอกสารการวิจัย และแบบสอบถาม
ตางๆ ที่ มีเนื้อหาสาระเกี่ย วกับการใชบ ริการห องสมุดและสารสนเทศของสํ านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทั้งสอบถามขอมูลที่เกี่ยวของจากบุคลากรสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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2.2 จัดทํารางแบบสอบถามโดยนําวัตถุประสงคของการวิจัยมาทําการพัฒนาผสมผสานกับ
ความรูที่ไดจากการศึกษาจากวรรณกรรมและแหลงขอมูลตางๆ
2.3 นํารางแบบสอบถามเสนอตอผูบริหารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.4 ปรับแกไขแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูบริหารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.5 จัดพิมพแบบสอบถามเพื่อใชเก็บรวบรวมขอมูล

การเก็บรวบรวมขอมูล

เก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามตามขั้นตอน ดังนี้
1. วิธเี ก็บรวบรวมขอมูล ผานระบบออนไลน https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSfpGexIZXunbG-hhAPlQiBlBKM_MeR873HVxM-9qQyVlekzsQ/closedform ใหกับผูเขามา
ใชบริการภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในระหวางวันที่ 14
ธันวาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564
2. รวบรวมแบบสอบถามแลวนํามาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถาม แลวนํา
แบบสอบถามที่ ส มบู รณ ไปวิ เคราะห แบบสอบถามโดยใชโปรแกรมสําเร็จ รูป ทางสถิติโปรแกรม SPSS/PC
(Statistical Package for the Social Sciences)

การวิเคราะหขอมูล

ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม มีดังนี้
1. วิ เคราะห ส ถานภาพทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถาม ลั ก ษณะของแบบสอบถามเป น แบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) คาสถิติพื้นฐานที่ใชไดแก คาความถี่ รอยละ
2. วิ เ คราะห เ กี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจที่ มี ต อ การใช บ ริ ก ารสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คาสถิติพื้นฐานที่ใช
ไดแก คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กําหนดคาน้ําหนักในการตอบแตละขอ ดังนี้
มีความพึงพอใจมากที่สุด
กําหนดให
5
คะแนน
มีความพึงพอใจมาก
กําหนดให
4
คะแนน
มีความพึงพอใจปานกลาง
กําหนดให
3
คะแนน
มีความพึงพอใจนอย
กําหนดให
2
คะแนน
มีความพึงพอใจนอยที่สุด
กําหนดให
1
คะแนน
การแปลผลคาเฉลี่ย ใชเกณฑ ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายความวา
คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายความวา
คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายความวา
คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายความวา
คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายความวา

มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
มีความพึงพอใจในระดับมาก
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
มีความพึงพอใจในระดับนอย
มีความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผูวิจัยจึงขอนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

การวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ไดกําหนด
สัญลักษณแทนความหมายตางๆ ดังนี้
n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง
X
แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง
S.D แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
รอยละ

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการแปลผล ไดนําเสนอเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่ และหาคา

ตอนที่ 2 ศึกษาความพึ งพอใจของผู ใชบ ริการต อสํ านักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยรวมในแตละดาน 4 ดาน ไดแก ดานทรัพยากรสารสนเทศ ดานการบริการ
ดานบุคลากร ดานสิ่งอํานวยความสะดวก วิเคราะห โดยใชคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และคาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการวิเคราะหขอมูล

ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่
และหาคารอยละ ดังแสดงในตาราง 1-5
ตารางที่ 1 ขอมูลแสดงสถานภาพทางเพศของผูตอบแบบสอบถาม (n = 378)
เพศ

ตัวแปร

จํานวน (คน)

ชาย
หญิง
รวม

118
260
378

รอยละ
31.2
68.8
100

จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิ ง จํานวน 260 คน คิดเป นรอยละ
68.8 เพศชาย จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 31.2
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ตารางที่ 2 ขอมูลแสดงสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม (n = 378)
ตัวแปร
สถานภาพ

อาจารย
บุคลากร
นักศึกษา ป.ตรี (ภาคปกติ)
นักศึกษา ป.ตรี (กศ.บป)
นักศึกษา ป.โท
นักสาธิต
รวม

จํานวน (คน)
16
8
277
11
2
64
378

รอยละ
4.2
2.1
73.3
2 .9
0.5
16.9
100

จากตารางที่ 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนนักศึกษา ป.ตรี (ภาคปกติ) จํานวน 277 คน
คิดเปนรอยละ 73.3 รองลงมา นักเรียนสาธิตฯ จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 16.9 นักศึกษา ป.ตรี (กศ.บป)
จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 2.9 อาจารย จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.2 บุคลากร จํานวน 8 คน คิด
เปนรอยละ 2.1 และ นักศึกษา ป.โท จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.5 ตามลําดับ
ตารางที่ 3 ขอมูลแสดงสังกัดคณะของผูตอบแบบสอบถาม (n = 378)
ตัวแปร
คณะ/สังกัด

คณะครุศาสตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถาบันวิจัย
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
โรงเรียนสาธิตฯ
รวม

จํานวน (คน)
20
29
21
123
68
51
1
1
64
378

รอยละ
5.3
7.7
5.6
32.5
18.0
13.5
0.3
0.3
16.9
100

จากตารางที่ 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสังกัดคณะคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 32.5 รองลงมาคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 18.0
โรงเรียนสาธิตฯ จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 16.9 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 51 คน คิดเปน
รอยละ 13.5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 7.7 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 5.6 คณะครุศาสตร จํานวน 20 คิดเปนรอยละ 5.3 และสถาบันวิจัย สํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.3 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4 ขอมูลแสดงความถี่ในการเขาใชบริการหองสมุด (n = 378)
ตัวแปร

จํานวน (คน)

รอยละ

ความถี่ในการเขาใชบริการหองสมุด
1-2 ครั้งตอสัปดาห
3-4 ครั้งตอสัปดาห
5-6 ครั้งตอสัปดาห
ทุกวัน
รวม

237
85
27
29
378

62.7
22.5
7.1
7.7
100

จากตารางที่ 4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามส วนใหญ เขาใชบ ริการห องสมุ ด 1-2 ครั้งตอสัป ดาห
จํานวน 237 คน คิดเปนรอยละ 62.7 รองลงมา 3-4 ครั้งตอสัปดาห จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 22.5 ทุก
วัน จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 7.7 และ5-6 ครั้งตอสัปดาห จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 7.1 ตามลําดับ
ตารางที่ 5 ขอมูลแสดงชวงเวลาที่เขาใชบริการ (n = 378)
ตัวแปร
ชวงเวลาที่เขาใชบริการ
ชวงเชากอนเขาเรียน
ชวงพักกลางวัน
ชวงวางระหวางเวลาเรียน
ไมแนนอน
รวม

จํานวน (คน)
16
78
77
207
378

รอยละ
4.2
20.6
20.4
54.8
100

จากตารางที่ 5 พบวา เวลาที่เขาใชบริการสวนใหญไมแนนอน จํานวน 207 คน คิดเปนรอยละ 54.8
รองลงมา ชวงพักกลางวัน จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 20.6 ชวงวางระหวางเวลาเรียน จํานวน 77 คน คิด
เปนรอยละ 20.4 และชวงเชากอนเขาเรียน จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.2 ตามลําดับ
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ตอนที่ 2 วิ เ คราะห ค วามพึ ง พอใจในการใช บ ริ ก ารของสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยภาพรวมและแบงเปนรายดาน รวม 4 ดาน ไดแก ดานทรัพยากรสารสนเทศ
ดานการบริการ ดานบุคลากร และดานสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก ดังแสดงในตารางที่ 6-10
ตารางที่ 6 ความพึงพอใจในการใชบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยภาพรวม 4 ดาน
ความพึงพอใจ
ดานทรัพยากรสารสนเทศ
ดานการบริการ
ดานการบุคลากร
ดานอาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก
รวม

X

S.D.

แปลผล

4.21
4.33
4.39
4.27

0.64
0.56
0.56
0.57

มาก
มาก
มาก
มาก

4.30 0.58 มาก

จากตารางที่ 6 พบวาวาผูใชบริการมีความพึงพอใจตอสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.30) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจทุกๆ ดานใน
ระดับมาก ไดแก ดานการบุคลากร (คาเฉลี่ย 4.39) ดานการบริการ (คาเฉลี่ย 4.33) ดานอาคารสถานที่ และสิ่ง
อํานวยความสะดวก (คาเฉลี่ย 4.27) และดานทรัพยากรสารสนเทศ (คาเฉลี่ย 4.21) ตามลําดับ
ตารางที่ 7 ความพึงพอใจของผูใชบริการตอสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดานทรัพยากรสารสนเทศ
ขอ

ความพึงพอใจ

ดานทรัพยากรสารสนเทศ
1. ทรัพยากรสารสนเทศมีจํานวนเพียงพอตอความตองการ
2. ทรัพยากรสารสนเทศที่ใหบริการตรงตอความตองการ
3. ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัย
4. มีวารสาร หนังสือพิมพที่บอกรับครอบคลุมกับความตองการ
5. เครื่องมือสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) เขาถึงและ
สืบคนไดงาย
6. มีฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่สํานักฯ จัดใหบริการ เชน EBSCO,
E-Book ฯลฯ เพียงพอตอการเรียนการสอน และการวิจัย
7. มีสื่อโสตทัศนวัสดุครอบคลุมความตองการ
รวม

S.D.

แปลผล

4.21
4.20
4.26
4.19

0.61
0.63
0.63
0.63

มาก
มาก
มาก
มาก

4.26

0.65

มาก

4.16
4.19

0.66
0.67

มาก
มาก

X

4.21 0.64 มาก

จากตารางที่ 7 พบวามีความพึงพอใจตอสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานทรัพยากร
สารสนเทศ โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.21) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขอมีความพึงพอใจอยูใน
ระดั บ มาก ได แก ทรั พยากรสารสนเทศมี ความทัน สมัยและเครื่องมื อสืบ ค น ทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC)
เขาถึงและสืบ คนไดงาย (คาเฉลี่ย 4.26) รองลงมาทรัพยากรสารสนเทศมีจํานวนเพียงพอตอความตองการ
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(คาเฉลี่ย 4.21) ทรัพยากรสารสนเทศที่ใหบริการตรงตอความตองการ (คาเฉลี่ย 4.20) มีวารสาร หนังสือพิมพ
ที่บอกรับ สื่อโสตทัศนวัสดุครอบคลุมความตองการ (คาเฉลี่ย 4.19) และมีฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่สํานักฯ
จัดใหบริการ เชน EBSCO, E-Book ฯลฯ เพียงพอตอการเรียนการสอน และการวิจัย ตามลําดับ
ตารางที่ 8 ความพึงพอใจของผูใชบริการตอสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดานการบริการ
ขอ

ความพึงพอใจ

ดานการบริการ
1. มีขั้นตอนการใหบริการที่เปนระบบ
2. การใหบริการสะดวกและรวดเร็ว
3. มีระยะเวลาการยืม-คืนเหมาะสมกับการใหบริการ
4. การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นสามารถคนหา
ไดงายและรวดเร็ว
5. เวลาที่ใหบริการ (เวลาเปด-ปด) มีความเหมาะสม
รวม

S.D.

แปลผล

4.37
4.33
4.32
4.31

0.56
0.57
0.55
0.58

มาก
มาก
มาก
มาก

4.36

0.57

มาก

4.33 0.56

มาก

X

จากตารางที่ 8 พบวามีความพึงพอใจตอสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการบริการ
โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.33) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขอมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คือ
มีขั้นตอนการใหบริการที่เปนระบบ (คาเฉลี่ย 4.37) รองลงมาเวลาที่ใหบริการ (เวลาเปด-ปด) มีความเหมาะสม
(คาเฉลี่ย 4.36) การใหบริการสะดวกและรวดเร็ว (คาเฉลี่ย 4.33) มีระยะเวลาการยืม-คืนเหมาะสมกับการ
ใหบริการ (คาเฉลี่ย 4.32) การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นสามารถคนหาไดงายและรวดเร็ว (คาเฉลี่ย
4.31) ตามลําดับ
ตารางที่ 9 ความพึงพอใจของผูใชบริการตอสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดานบุคลากร
ขอ

ความพึงพอใจ

ดานบุคลากร
1. บุคลากรใหบริการดวยอัธยาศัยไมตรีที่ดี
2. บุคลากรใหคําแนะนําและชวยเหลือในการใหบริการ
3. บุคลากรใหบริการดวยความสุภาพและกิริยามารยาทที่ดี
4. บุคลากรใหบริการดวยความเอาใจใส กระตือรือรน
5. บุคลากรมีความเขาใจความตองการของผูใชบริการ
รวม

S.D.

แปลผล

0.59
0.55
0.57
0.54
0.55

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.39 0.56

มาก

X

4.38
4.40
4.38
4.41
4.38

จากตารางที่ 9 พบวามีความพึงพอใจตอสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานบุคลากร
โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.39) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขอมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คือ
บุ คลากรให บ ริการด ว ยความเอาใจใส กระตือรือรน (ค าเฉลี่ ย 4.41) รองลงมาบุค ลากรให คําแนะนํ าและ
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ชวยเหลือในการใหบริการ (คาเฉลี่ย 4.40) และบุคลากรใหบริการดวยอัธยาศัยไมตรีที่ดี บุคลากรใหบริการดวย
ความสุภ าพและกิริยามารยาทที่ดีและบุคลากรมีความเขาใจความตองการของผูใชบ ริการ (คาเฉลี่ ย 4.38)
ตามลําดับ
ตารางที่ 10 ความพึงพอใจของผูใชบริการตอสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดานสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก
ขอ

ความพึงพอใจ

ดานสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก
1. จํานวนที่นั่งอานมีเพียงพอ
2. สภาพแวดลอมภายในมีบรรยากาศที่เอื้อตอการศึกษาคนควา
3. มีแสงสวางเพียงพอ
4. เครื่องคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพตอการใหบริการ
5. ขอมูลบนเว็บไซตหองสมุดเปนประโยชนตอผูใช
6. เอกสาร แผนพับและปายแนะนําการใหบริการ
มีความชัดเจนและเพียงพอ
7. การแจงขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับบริการ กิจกรรมและ
ทรัพยากรสารสนเทศใหม มีความสม่ําเสมอ
รวม

S.D.

แปลผล

4.32
4.30
4.33
4.25
4.25

0.58
0.59
0.58
0.58
0.57

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.24

0.58

มาก

4.24

0.57

มาก

X

4.27 0.57 มาก

จากตารางที่ 10 พบวามีความพึงพอใจตอสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานสถานที่ สิ่ง
อํานวยความสะดวก โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.27) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขอมีความพึ ง
พอใจอยูในระดับมาก คือ มีแสงสวางเพียงพอ (คาเฉลี่ย 4.33) รองลงมาจํานวนที่นั่งอานมีเพียงพอ(คาเฉลี่ย
4.32) สภาพแวดล อมภายในมีบ รรยากาศที่เอื้อตอการศึกษาคนควา (คาเฉลี่ย 4.30) เครื่องคอมพิวเตอรมี
ประสิทธิภาพตอการใหบริการ และขอมูลบนเว็บไซตหองสมุดเปนประโยชนตอผูใช (คาเฉลี่ย 4.25) เอกสาร
แผนพับและปายแนะนําการใหบริการ มีความชัดเจนและเพียงพอ และการแจงขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับบริการ
กิจกรรมและทรัพยากรสารสนเทศใหม มีความสม่ําเสมอ (คาเฉลี่ย 4.24) ตามลําดับ
ขอเสนอแนะอื่นๆ
1. ควรเพิ่มจํานวนการยืมหนังสือจาก 5 เลม เปน 7 เลม
2. เครื่องคอมพิวเตอรบางเครื่องชาเกินไป
3. ควรมีมุมคลายเครียดสบายๆ
4. ควรมีหนังสือป 2019-2020 เพิ่มมากขึ้น
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
วัตถุประสงคของการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วิธีดําเนินการวิจัย

1. กลุ มตั ว อย างที่ ใช ในการวิ จัย ครั้งนี้ คือ ผูที่เขาใชบ ริการสํานักวิท ยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระหวางวันที่ ระหวางวันที่ 14 ธันวาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผูใช บ ริการที่ มีตอสํา นั กวิทยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ซึ่งแบ งออกเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป น
แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึง
พอใจตอสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจําแนกประเด็น การวัดออกเป น 4 ดาน คือ ดาน
ทรัพยากรสารสนเทศ ดานการบริการ ดานบุคลากร ดานสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก และคําถามปลายเปด
ใหผูใชไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอเสนอแนะเพิ่มเติม
3. การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี โดยรวมและในแต ล ะด าน 4 ด า น ได แ ก คื อ ด า น
ทรัพยากรสารสนเทศ ดานการบริการ ดานบุคลากร ดานสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก วิเคราะหขอมูลโดยใช
คารอยละ คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สวนขอมูลจาก
แบบสอบถามปลายเป ด ใช การวิ เคราะห เนื้ อหาแล วนํ าเสนอข อมูล ในเชิ งบรรยายเพื่ อใช ป ระกอบในการ
อภิปรายผลเปนรายดานทั้ง 4 ดาน

สรุปผลการวิจัย

ผลการวิ จั ย พบว า จากการศึ กษาความพึ งพอใจของผู ใชบ ริการที่ มี ต อ สํ านั กวิท ยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในแตละดาน 4 ดาน ไดแก คือ ดานทรัพยากรสารสนเทศ
ดานการบริการ ดานบุคลากร ดานสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.30)
สามารถสรุปรายดานไดดังนี้
1. ดานทรัพยากรสารสนเทศ โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.21) เมื่อพิ จารณาเปน รายขอ
พบวาทุกขอมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ไดแก ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัยและเครื่องมือสืบคน
ทรัพ ยากรสารสนเทศ (OPAC) เข าถึ งและสืบ คน ไดงาย (คาเฉลี่ย 4.26) รองลงมาทรัพยากรสารสนเทศมี
จํา นวนเพี ย งพอต อความต องการ (ค าเฉลี่ ย 4.21) ทรัพ ยากรสารสนเทศที่ให บ ริ การตรงต อความต องการ
(คาเฉลี่ย 4.20) มีวารสาร หนังสือพิมพที่บอกรับ สื่อโสตทัศนวัสดุครอบคลุมความตองการ (คาเฉลี่ย 4.19)
และมีฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่สํานักฯ จัดใหบริการ เชน EBSCO, E-Book ฯลฯ เพียงพอตอการเรียนการ
สอน และการวิจัย
2. ด านการบริการ โดยรวมในระดับ มาก (คาเฉลี่ย 4.33) เมื่อพิ จารณาเป นรายข อพบวาทุกขอมี
ความพึ งพอใจอยู ในระดั บ มาก คื อ มี ขั้น ตอนการให บ ริ การที่ เป น ระบบ (ค าเฉลี่ ย 4.37) รองลงมาเวลาที่
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ใหบริการ (เวลาเปด-ปด) มีความเหมาะสม (คาเฉลี่ย 4.36) การใหบริการสะดวกและรวดเร็ว (คาเฉลี่ย 4.33)
มีระยะเวลาการยืม-คืนเหมาะสมกับการใหบริการ (คาเฉลี่ย 4.32) การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้น
สามารถคนหาไดงายและรวดเร็ว (คาเฉลี่ย 4.31)
3. ดานบุคลากร โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.39) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขอมีความพึง
พอใจอยู ในระดั บ มาก คื อ บุ คลากรให บ ริ การด วยความเอาใจใส กระตื อรื อรน (ค าเฉลี่ ย 4.41) รองลงมา
บุคลากรใหคําแนะนําและชวยเหลือในการใหบริการ (คาเฉลี่ย 4.40) และบุคลากรใหบริการดวยอัธยาศัยไมตรี
ที่ดี บุ คลากรให บ ริการด วยความสุภ าพและกิริยามารยาทที่ดี และบุ คลากรมี ความเขาใจความตองการของ
ผูใชบริการ (คาเฉลี่ย 4.38)
4. ดานสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.27) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวาทุกขอมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คือ มีแสงสวางเพียงพอ (คาเฉลี่ย 4.33) รองลงมาจํานวนที่นั่งอาน
มีเพียงพอ(คาเฉลี่ย 4.32) สภาพแวดลอมภายในมีบรรยากาศที่เอื้อตอการศึกษาคนควา (คาเฉลี่ย 4.30) เครื่อง
คอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพตอการใหบริการ และขอมูลบนเว็บไซตหองสมุดเปนประโยชนตอผูใช (คาเฉลี่ย
4.25) เอกสาร แผนพับและปายแนะนําการใหบริการ มีความชัดเจนและเพียงพอ และการแจงขอมูลขาวสารที่
เกี่ยวกับบริการ กิจกรรมและทรัพยากรสารสนเทศใหม มีความสม่ําเสมอ (คาเฉลี่ย 4.24)

อภิปรายผลการวิจัย

ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบ ริการที่ มีตอสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภั ฏ เทพสตรีโดยรวมและในแตละด าน 4 ดาน ไดแก ด านทรัพยากรสารสนเทศ ดานการ
บริการ ดานบุคลากร ดานสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก สามารถนําผลดังกลาวมาอภิปรายไดดังนี้
1. ดานทรัพยากรสารสนเทศ พบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.21) ผล
ของการวิจัยพบวาทรัพยากรสารสนเทศมีความทัน สมัยและเครื่องมือสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC)
เขาถึ งและสื บ ค น ไดงาย ทรัพ ยากรสารสนเทศมี จํานวนเพีย งพอตอความต องการ ทรัพยากรสารสนเทศที่
ใหบริการตรงตอความตองการ มีวารสาร หนังสือพิมพที่บอกรับ สื่อโสตทัศนวัสดุครอบคลุมความตองการ และ
มีฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่สํานักฯ จัดใหบริการ เชน EBSCO, E-Book ฯลฯ เพียงพอตอการเรียนการสอน
และการวิจัย ซึ่งเปนผลมาจากสํานักวิทยบริการไดดําเนินการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเปนประจําทุกป และ
ใหผูใชบริการมีสวนรวมในการจัดแสดงความคิดเห็นและความตองการในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เชน
งานออกรา นหนั งสื อ มุ ม เสนอจั ด ซื้ อ หนั ง สื อ ผลการวิ จั ย สอดคล อ งกั บ สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม (2555) ศึ กษาความพึ งพอใจต อคุ ณ ภาพการให บ ริก ารของสํ านั กวิ ท ยบริ การ มหาวิท ยาลั ย
มหาสารคาม ประจํ า ป ก ารศึ กษา 2555 พบวาดานทรัพ ยากรห องสมุด โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก คื อ
ผูใชบ ริการมีความพึ งพอใจตอเอกสารวิจัย รองลงมา คื อ หนั งสื อ ตํารา และทรัพยากรสารสนเทศมีความ
ทันสมัย
2. ด า นการบริ ก าร พบว าผู ใช บ ริ ก ารมี ค วามพึ งพอใจโดยรวมในระดั บ มาก (ค าเฉลี่ ย 4.33)
ผลการวิจัยพบวามีขั้นตอนการใหบริการที่เปนระบบ เวลาที่ใหบริการ (เวลาเปด-ปด) มีความเหมาะสม การ
ให บ ริ การสะดวกและรวดเร็ ว มี ร ะยะเวลาการยื ม -คืน เหมาะสมกั บ การให บ ริก าร การจั ด เรี ย งทรั พ ยากร
สารสนเทศบนชั้นสามารถคนหาไดงายและรวดเร็ว ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองตามความคิดเห็นของ จอนห มิล
เล็ต (John D. Millet อางถึงใน ชนะ กลาชิงชัย, 2541: 8) ไดกลาววา ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจเกี่ยวกับ
การบริการ สิ่งจูงใจที่ ใชเปน เครื่องมื อกระตุน ใหบุ คคล เกิ ดความพึ งพอใจและทําให เกิ ดความรูสึกทางบวก
เพิ่มขึ้น ความพึงพอใจของผูร ับริการเปนสิ่งที่ผูรับบริการจะแสดงออกในทางบวกหรือลบ ตอสิ่งที่ไดรับจากการ
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บริการและการนําเสนอการบริการโดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่ไดคาดหวังไวซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไปไดตาม
ปจจัยแวดลอมและสถานการณที่เกิดขึ้นในระหวางการบริการผูใหบริการจะตองตระหนักตนเองวามีสวนสําคัญ
ในการสราง ความพึงพอใจในการบริการ ผูใหบริการจะตองคํานึงผูรับบริการเปนสําคัญ พฤติกรรมที่แสดงออก
ในการใหบริการตองแสดงออกดวยความสนใจเอาใจใสอยางเต็มที่ดวยจิตสํานึกของการบริการผูใหบริการตาง
มุงหวังใหเกิดความมีประสิทธิภาพของการจัดระบบบริการเพื่อเพิ่มความคลองตัวและความสามารถในการ
ตอบสนองตอความตองการไดอยางถูกตอง แมนยํา สะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพ
3. ด า นบุ ค ลากร พบว า ผู ใ ช บ ริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจโดยรวมในระดั บ มาก (ค า เฉลี่ ย 4.39)
ผลการวิจัยพบวา บุคลากรใหบริการดวยความเอาใจใส กระตือรือรน บุคลากรใหคําแนะนําและชวยเหลือใน
การใหบริการ บุคลากรใหบริการดวยอัธยาศัยไมตรีที่ดี บุคลากรใหบริการดวยความสุภาพและกิริยามารยาทที่
ดี และบุ คลากรมีความเขาใจความตองการของผูใชบ ริการ ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองตามแนวคิดทฤษฎีของ
จอนห มิ ลเล็ต (John D. Millet อางถึงใน ชนะ กลาชิ งชั ย, 2541: 8) ได กล าววา ผูใหบ ริการจะตองคํานึง
ผูรับบริการเปนสําคัญ พฤติกรรมที่แสดงออกในการใหบริการตองแสดงออกดวยความสนใจเอาใจใสอยางเต็มที่
ดวยจิตสํานึกของการบริการผูใหบริการตางมุงหวังใหเกิดความมีประสิทธิภาพของการจัดระบบบริการเพื่อเพิ่ม
ความคลองตัวและความสามารถในการตอบสนองตอความตองการไดอยางถูกตอง แมนยํา สะดวกรวดเร็วและ
มีคุณภาพ และสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ น้ําทิพย วิภาวิน (2548: 2) ไดกลาวถึงลักษณะของหองสมุดยุค
ใหมเกี่ยวกับบรรณารักษและบุคลากรหองสมุดตองมีความรูความเชี่ยวชาญในการชวยผูใชคนหาสารสนเทศที่
ตองการ มีจิตสํานึกในการบริการที่ดี มีความสามารถในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่เปนเนื้อหา และ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ เป น เครื่ อ งมื อ และผลการวิ จั ย สอดคล อ งกั บ สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม (2555) และวารุณี คุมบัว (2557) ไดศึกษาความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของสํานักวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปการศึกษา 2555 พบวา ดานบุคลากรผูใหบริการ โดยภาพรวมอยู
ในระดับมากที่สุด คือ บริการดวยความรวดเร็ว ฉับไว รองลงมา ไดแก ใหบริการดวยอัธยาศัยไมตรีที่ดีและมี
ความกระตือรือรนเต็มใจใหบริการ และผูใหบริการมีความเขาใจในความตองการของผูใชบริการ
4.ดานสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก พบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย
4.27) ผลการวิจัยพบวา มีแสงสวางเพียงพอ จํานวนที่นั่งอานมีเพียงพอ สภาพแวดลอมภายในมีบรรยากาศที่
เอื้อตอการศึกษาคนควา เครื่องคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพตอการใหบริการ ขอมูลบนเว็บไซตหองสมุดเปน
ประโยชนตอผูใช เอกสาร แผนพับและปายแนะนําการใหบริการ มีความชัดเจนและเพียงพอ และการแจง
ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับบริการ กิจกรรมและทรัพยากรสารสนเทศใหม มีความสม่ําเสมอ ผลมาจากสํานักวิทย
บริการฯ ไดมีกิจกรรมขาวสาร การจัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสตางๆ และประชาสัมพันธใหผูใชบริการรวม
กิ จ กรรมต า งที่ เป น ประโยชน และจั ด สภาพแวดล อ มให ส วยงามเหมาสํ าหรั บ การศึ ก ษาหาความรูต างๆ
สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ น้ําทิพย วิภาวิน (2548: 2) ไดกลาวถึงองคประกอบของหองสมุดจะตองมี
สถานที่และบรรยากาศภายในมีความสะดวกสบายการจัดตกแตงอาคารสถานที่ของหองสมุดใหสวยงาม รมรื่น
ผอนคลาย ตลอดจนมีบรรณารักษมืออาชีพเปนผูใหคําแนะนําปรึกษาในการใชบริการหองสมุด มีบริการใหมๆ
ที่ส ามารถเข าถึงผูใชบ ริการได อย างรวดเร็ว เปลี่ยนแปลงจากรูป แบบเดิมที่ผูให บ ริการมี บ ทบาทเพี ยงผูร อ
ใหบริการเปลี่ยนมาเปนการบริการเชิงรุก และมีระบบงานแบบใหมใหสอดคลองกับสภาพปจจุบันและอนาคต
เปนที่รวมของการพบปะของคนในสังคมที่สนใจใฝรู
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีทําใหผูศึกษามีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ดานทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อใหการบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ประสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ มมากขึ้ น จึ งควรเพิ่ ม ความหลากหลาย ความทั น สมั ย และปริมาณของหนั งสื อ วารสาร
หนั ง สื อ พิ ม พ งานวิ จั ย วิ ท ยานิ พ นธ แ ละสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ต า งๆ ให ม ากยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ เปดโอกาสใหอาจารย นักศึกษา ไดมีสวนรวมในการสั่งซื้อหนังสือและสื่อประเภทตางๆเขา
หองสมุด เพื่อใหไดตรงกับความตองการของอาจารยและนักศึกษาในแตละสาขาวิชา และครอบคลุมหลักสูตร
การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย มีการจัดเก็บอยางเปนระบบ การขึ้นชั้นที่รวดเร็วและการจัดเรียงที่งายตอ
การคนหา
2. ด า นการให บ ริ ก าร เพื่ อ ให ก ารบริก ารของสํ านั ก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ควรมีการบํารุงรักษาอุปกรณใหอยูในสภาพดีเสมอ พรอมตอการใชงาน ปรับปรุง
ระบบอินเตอรเน็ตและระบบปฏิบัติการหองสมุดใหทันสมัยเสมอ ปรับปรุงการใหบริการที่สะดวกและรวดเร็ว
เพิ่มมากยิ่งขึ้น การขยายเวลาใหบริการ เปด-ปด ชวงกอนสอบที่เหมาะสมและใหความสนใจในการใหบริการ
มากยิ่งขึ้น โดยการเพิ่มเจาหนาที่บริการแนะนําและคนควา
3. ด านบุ คลากรให บ ริการ เพื่ อใหบุ คลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น จึงควรพัฒนาบุคลากรใหมีมนุษยสัมพันธ และบุคลิกภาพที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงแนะนําการ
ค น คว าแก นั ก ศึ ก ษาด ว ยความเต็ ม ใจ ตลอดจนควรเพิ่ ม ความรั บ ผิ ด ชอบ ควรมี ก ารจั ด อบรมเพื่ อ พั ฒ นา
บุคลิกภาพ ทักษะความสามารถ และทัศนคติที่ดีตอการใหบริการ
4. ดานอาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อใหการบริการของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น จึงควรปรับปรุงจุดใหบริการถายเอกสารภายในสํานักวิทย
บริการฯ จุดบริการน้ําดื่มรอน-เย็นใหมีทุกชั้นบริการ ดานอาคารสถานควรมีบรรยากาศเหมาะสมตอการเรียนรู
มากยิ่งขึ้น เพื่อดึงดูดใจและเสริมสรางการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับผูเขาใชบริการคนควาได
อยางเพียงพอ ควรเพิ่มจํานวนจุดบริการ Wi-Fi ภายในหองสมุดใหครอบคลุมทุกพื้นที่ หรืออาจจัดบริเวณ
พื้นที่ ที่ใหบริการ Wi-Fi โดยเฉพาะ นอกจากนั้นควรปรับปรุงในเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิภายในตัวอาคาร
โดยมี เ วลาเป ด ป ด เครื่ อ งปรั บ อากาศที่ เ หมาะสม และควรเพิ่ ม ปริ ม าณอุ ป กรณ ต า งๆ เช น โต ะ เก า อี้
คอมพิวเตอร และสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อสะดวกตอการศึกษาคนควาใหมากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
ควรศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในป
การศึกษาตอไปอยางตอเนื่อง และนําขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยไปปรับปรุงแกไขงานดําเนินงาน เพื่อใหมี
การพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

