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ห้องสมดุมีบทบาทในการสนับสนุนการท าวิจยัในทุกขัน้ตอนเร่ิมตัง้แต่การก าหนด
หัวข้อวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การก าหรดกรอบแนวคิด รวมถึงการเลือกเคร่ืองมือการ
เก็บข้อมลู สถิติการวิเคราะห์ท่ีเหมาะสม เพื่อให้ได้การวิจยัคณุภาพ เพิ่มผลผลิตของการวิจยั 
ศนูย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเป็นแหลง่รวมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าใน
สาขาวิชาต่าง ๆ จึงก าหนดเป้าหมายในการปรับปรุงคุณภาพการบริการสารสนเทศเพื่อ
ตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยในความเป็นเลิศทางการวิจัย และความต้องการ
สารสนเทศของกลุ่มนักวิจัย โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการบริการท่ี
คาดหวงักบัระดบัการบริการท่ีได้รับรู้จริง ตามแนวคิดของ Parasuraman et al.
(1985) เพื่อน าข้อมูลเชิงประจักษ์มาพิจารณาหาวิธีลดช่องว่างท่ีอาจเกิดขึน้จากความ
คาดหวงัของผู้ ใช้ให้แคบท่ีสดุเท่าท่ีจะท าได้ อนัจะน าไปสู่การจดับริการท่ีเป็นเลิศ สอดคล้อง
กับความต้องการของนักวิจัยและพัฒนาการบริการสนับสนุนการท าวิจัยแก่นักวิ จัยของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีได้อยา่งมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ในอนาคต 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา

วัตถุประสงค์

1. ศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ของนักวิจัย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารีต่อการ
สนบัสนนุการวิจยัของศนูย์บรรณสารและสื่อการศกึษา
2. ศกึษาความแตกตา่งระหวา่งความคาดหวงัและการรับรู้ของนกัวิจยั มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีสรุนารีตอ่การสนบัสนนุการวิจยัของศนูย์บรรณสารและสื่อการศกึษา

การรวบรวมข้อมูล

Survey 
Research

เคร่ืองมือ:
แบบสอบถาม 

สถติทิี่ใช้: ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และ 

Dependent

T-test 

กลุ่มตัวอย่าง 
333 คน ได้แก่

อาจารย์         
ป.ตรี              
บัณฑิต      

และบุคลากร

ได้รับกลับคืน
และสมบูรณ์
น ามาวิเคราะห์
จ านวน 320 ชุด
คดิเป็นร้อยละ

96.09 

ผลการศึกษา

การจดัการทรัพยากร
• One Search

• ต าราภาษาอังกฤษเพยีงพอ
• การเผยแพร่ผลงานใน SUT IR

การบริการสารสนเทศ

• รวบรวมรายช่ือผู้เชียวชาญสาขาต่างๆ
• แนะน าการใช้และสืบค้นฐานข้อมูล

• อบรมโปรแกรมวเิคราะห์ข้อมูล

ผู้ให้บริการ

• ความสุภาพบริการด้วยความเตม็ใจ
• ความพร้อมในการให้บริการ
• บริการด้วยความเสมอภาพ

สิ่งอ านวยความสะดวก

• Wi-Fi ครอบคลุมมีประสิทธิภาพ
• มีคอมพวิเตอร์ใช้สืบค้น

การจดัการทรัพยากร

• One Search
• ต าราภาษาอังกฤษเพยีงพอ
• น าเสนอฐานข้อมูลตามสาขาวชิาบนเวบ็ไซต์

การบริการสารสนเทศ
• แนะน าการใช้และสืบค้นฐานข้อมูล
• อบรมโปรแกรมวเิคราะห์ข้อมูล
• อบรมโปรแกรมช่วยจัดการบรรณานุกรม

ผู้ให้บริการ
• ความพร้อมในการให้บริการ
• บริการด้วยความเสมอภาพ
• ทกัษะการสืบค้นสารสนเทศ

สิ่งอ านวยความสะดวก
• บรรยากาศเงยีบสงบ

• Wi-Fi ครอบคลุมมีประสิทธิภาพ
• มีคอมพวิเตอร์ใช้สืบค้น

ค่าเฉล่ียช่องว่างสะท้อนให้ต้องพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข ...

ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของนักวจิัย

1. บริการให้ค าแนะน าการเลือกวารสารเพื่อการตีพมิพ์

2. จัดเคร่ืองพมิพ์ เคร่ืองสแกนเพียงพอ

1. จัดหาวารสารฉบับพมิพ์ให้เพียงพอ

2. จัดหาฐานข้อมูล E-Journal ให้ครอบคลุม

3. น าเสนอรายช่ือฐานข้อมูลจ าแนกตามสาขาบนเว็บไซต์

4. เพิ่มช่องทางเสนอแนะทรัพยากรบนเว็บไซต์

ไม่สามารถ
ตอบสนองความ

คาดหวงัแตกต่าง

ทัง้ 4 ด้านมี
นยัส าคญัทาง

สถิติ

= 0.00

สามารถ
ตอบสนองความ

คาดหวงัไม่แตกต่าง

ทัง้ 4 ด้านมี
นยัส าคญัทาง

สถิติ

> 0.05

ข้อเสนอแนะในการน าผลไปใช้ในงานห้องสมุด

วางแผนกลยุทธ์การสนับสนุนการวิจับให้ตอบสนอง
สิ่งที่นักวิจยัคาดหวัง

จัดบริการที่ศูนย์บรรณสารฯยังไม่มี แต่มีความคาดหวัง
ในระดบัมาก เช่น บริการรวบรวมรายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
บริการเลือกเผยแพร่   เฉพาะบุคคล

การพฒันาและสนับสนุนศักยภาพผู้ให้บริการโดยเฉพาะ
บรรณารักษ์ เช่น การเขียนรายการอ้างองิ อบรมการใช้
โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม

พฒันา ปรับเปล่ียนรูปแบบการให้บริการโดยน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยให้การบริการมีความ
สะดวก รวดเร็ว
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