
1. ควรศึกษาสมรรถนะบรรณารักษตอการใหบริการสนับสนุนการวิจัยสำหรับหองสมุดในขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค

 2. ควรศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริการสนับสนุนการวิจัยสำหรับหองสมุดในขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค

  3. ควรศึกษาความตองการบริการสนับสนุนการวิจัยจากนักวิจัยของหองสมุดในขายงานหองสมุดมหาวิทยาสวนภูมิภาคเชิงลึก

ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก
1. ควรเพิ่มหองนักวิจัยใหมีจำนวนเพียงพอกับความตองการ 
2. ควรจัดหาอุปกรณสนับสนุน  เชน คอมพิวเตอร  WIFI 
    หรือ สภาพแวดลอม เชน แสงสวาง ความสะอาด 
    ใหเหมาะสม

ดานการจัดบริการสนับสนุนการวิจัยและการเผยแพรผลงาน 
1. ควรประชาสัมพันธบริการสนับสนุนงานวิจัย 
2. พัฒนาจัดอบรมการใชโปรแกรม  EndNote / Zotero
3. พัฒนาบริการแนะนำการเขียนและการตีพิมพผลงาน

ดานการบริการสารสนเทศ
1. พัฒนาโครงการหรือกิจกรรมสอนการรูสารสนเทศ ใน
    เชิงรุกมากยิ่งขึ้น
2. พัฒนาบริการยืมระหวางหองสมุดใหมีความสะดวกรวดเร็ว 
    ทันเวลา

ดานการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
1. หาแนวทางในการจัดหา E-Resources ใหทันสมัย 
 เพียงพอ และตรงกับความตองการ
2. จัดหา E-Resources ใหตรงกับความตองการ และ
    สอดคลองกับหลักสูตรการเรียนการสอน

ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช

จัดหาทรัพยาการสารสนเทศในรูปอิเล็กทรอนิกส
ใหทันสมัยเพียงพอกับความตองการ

บริการฝกอบรมแนะนำการสืบคนฐานขอมูล

การอบรมการใชโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม
เชน EndNote / Zotero

บริการหองนักวิจัย

คาเฉลี่ยความตองการบริการสนันสนุนการวิจัย

3. สภาพความตองการใชบริการสนับสนุนการวิจัย

การบริการใชเวลามากเกินไป

การประชาสัมพันธบริการสนับสนุนงานวิจัย

หองคนควาวิจัย / หองประชุมกลุมไมเพียงพอ

สภาพปญหาดานการบริการ การจัดการบริการฯ และสิ่งอำนวยความสะดวก

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศไม
เพียงพอกับความตองการ

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศไม
ตรงกับความตองการ

สภาพปญหาการบริการสนับสนุนการวิจัย

2. สภาพปญหาการบริการสนับสนุนการวิจัย

เคยใช รับรู

บริการยืมระหวางหองสมุด

บริการฝกอบรมแนะนำการสืบคนฐานขอมูล

การอบรมการใชโปรแกรมการจัดการ
เชน EndNote / Zotero

บริการหองศึกษาคนคากลุม

รอยละสภาพปจจุบันการบริการสนับสนุนการวิจัย

1. สภาพปจจุบันการบริการสนับสนุนการวิจัย

สรุปผล/อภิปรายผล

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง : บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 108,088 คน ในปการศึกษา 2559 จากมหาวิทยาลัยสมาชิกขายงานฯ 20 สถาบัน

       โดยกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของยามาเน คาความคลาดเคลื่อน .05 แบงตามสัดสวนของสถาบัน และ สุมแบบบังเอิญ ไดจำนวนกลุมตัวอยาง 400 คน 

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย : แบบสอบถาม เกี่ยวกับ สภาพปจจุบันและความตองการบริการปญหาของการใชบริการ แนวทางการพัฒนารูปแบบ และขอเสนอแนะบริการสนับสนุนการวิจัย 

 3. การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ : ผูเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความสอดคลองระหวางขอคำถามกับจุดประสงค (Index of Item Objective          

       Congruence : IOC) แลวนำไปทดลอง       Congruence : IOC) แลวนำไปทดลองใช (Try Out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน แลวนำขอมูลที่ไดมาหาคาอำนาจจำแนก (Power of Discrimination) เพื่อตรวจสอบคุณภาพ 

 4. การเก็บรวบรวมขอมูล : สงแบบสอบถามไปใหคณะทำงานบริการ ดำเนินการเก็บรวบรวม จำนวน 400 ชุด ระหวางเดือนกุมภาพันธ - เมษายน 2560 ไดแบบสอบถามกลับ 400 ชุด คิดเปนรอยละ 100

 5. การวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS 11.5 for Windows

 6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ  คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน

เพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการบริการสนับสนุนการวิจัยของผูใชบริการหองสมุดในขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค

วัตถุประสงค

บริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย หรือบริการสารสนเทศที่สนับสนุนการวิจัย เปนบริการที่อำนวยความ

สะดวกแกผูใชหองสมุดที่กำลังทำวิจัย หรือผลงานวิชาการเพื่อใหไดรับสารสนเทศตามความตองการ 

ซึ่งการดำเนินงานมีความสอดคลองกับพันธกิจและเปาหมายขององคกรเปนหลัก โดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเปนเครื่องมือเชื่อมโยงระหวางผูรับบริการและสารสนเทศ ทั้งนี้แลวแตวา

หองสมุดใดจะมีกลยุทธในการจัดบริการอยางไร  จากความหลากหลายและความไมคอยชัดเจนของการ

ใหบริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนนักวิจัย รวมทั้งศักยภาพและความพรอมของทรัพยากรสารสนเทศ

ที่แตละแหงมี เปนปจจัยที่ที่แตละแหงมี เปนปจจัยที่เขมแข็งในการสนับสนุนภารกิจดานการวิจัย คณะผูวิจัยจึงมุงศึกษาสภาพ

ปจจุบัน ปญหาและความตองการบริการสนับสนุนการวิจัยของผูใชบริการหองสมุดในขายงานฯ เพื่อใหได

วิธีการและรูปแบบการบริการสนับสนุนการวิจัยที่ดีของหองสมุดขายงานฯ ใหหองสมุดมหาวิทยาลัยที่

เตรียมการเขาสูมหาวิทยาลัยวิจัย หรือมหาวิทยาลัยที่เปนมหาวิทยาลัยวิจัยอยูแลว มีบริการสนับสนุน

การวิจัยที่จะสามารถนำไปพัฒนาบริการของหองสมุดของตนเองเพื่อสนองตอบความตองการของผูใช

บริการในการทำวิจัยอยางแทจริง และสามารถตอบสนองกลยุทธการวิจัยของมหาวิทยาลัยวิจัยไดตอไป

บทนำ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการบริการสนับสนุนการวิจัย

ของหองสมุดในขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค  กลุมตัวอยางไดแก ผูใชบริการหองสมุด

สมาชิกขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค จำนวน  400 คน โดยใชสูตรการคำนวณของยามาเน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม สถิติที่ใช คือ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา สภาพปจจุบัน พบวา ผูใชบริการมีการรับรู และใชบริการยืมระหวาง

หองสมุด ผูหองสมุด ผูใชบริการมีการรับรู และใชบริการฝกอบรมแนะนำการสืบคนฐานขอมูล ผูใชบริการมีการรับรู 

และใชบริการอบรมการใชโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม เชน EndNote / Zotero และผูใชบริการ

มีการรับรู และใชบริการหองศึกษาคนควากลุมมากที่สุด  สภาพปญหา พบวา มีปญหาการจัดหา

ทรัพยากรสารสนเทศไมเพียงพอกับความตองการ การบริการใชเวลามากเกินไป ไมมีการประชาสัมพันธ

บริการสนับสนุนงานวิจัย และหองคนควาวิจัย / หองประชุมกลุมไมเพียงพอ สวนความตองการบริการ  

พบวา ผูใชบริการตองการใหหองสมุดในขายงานฯ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปอิเล็กทรอนิกส

ใหทันสมัยเพียงพอกับความตองการ ผูใหทันสมัยเพียงพอกับความตองการ ผูใชบริการตองการบริการฝกอบรมแนะนำการสืบคนฐานขอมูล 

ตองการบริการอบรมการใชโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม เชน EndNote / Zotero และตองการ

บริการหองนักวิจัยมากที่สุด

บทคัดยอ
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The Concurrent, Problems, and Needs for the Research Support
Services of the Library Users in Provincial University Library Network

สภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการบริการสนับสนุนการวิจัย
ของหองสมุดในขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค  


