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ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ห้ องสมุดมีบทบาทในการสนับสนุนการทาวิจยั ในทุกขันตอนเริ
้
่ มตังแต่
้ การกาหนด
หัวข้ อวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การกาหรดกรอบแนวคิด รวมถึงการเลือกเครื่ องมือ การ
เก็บข้ อมูล สถิติการวิเคราะห์ที่เหมาะสม เพื่อให้ ได้ การวิจยั คุณภาพ เพิ่ม ผลผลิตของการวิจยั
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเป็ นแหล่งรวมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้ นคว้ าใน
สาขาวิชาต่าง ๆ จึงกาหนดเป้าหมายในการปรั บปรุ งคุณภาพการบริ การสารสนเทศเพื่ อ
ตอบสนองภารกิ จ ของมหาวิ ท ยาลัย ในความเป็ น เลิ ศ ทางการวิ จั ย และความต้ องการ
สารสนเทศของกลุ่มนักวิจัย โดยการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการบริ ก ารที่
คาดหวังกับระดับการบริ การที่ได้ รับรู้ จริ ง ตามแนวคิดของ Parasuraman et al.
(1985) เพื่ อ น าข้ อ มูล เชิ ง ประจัก ษ์ ม าพิ จ ารณาหาวิ ธี ล ดช่ อ งว่า งที่ อ าจเกิ ด ขึ น้ จากความ
คาดหวังของผู้ใช้ ให้ แคบที่สดุ เท่าที่จะทาได้ อันจะนาไปสู่การจัดบริ การที่เป็ นเลิศ สอดคล้ อง
กับความต้ อ งการของนักวิ จัย และพัฒ นาการบริ การสนับสนุน การทาวิจัยแก่ นัก วิ จัยของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีได้ อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้นในอนาคต
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ความแตกต่ างระหว่ างความคาดหวังและการรั บร้ ู ของนักวิจัย
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การบริการสารสนเทศ
• รวบรวมรายชื่อผู้เชียวชาญสาขาต่ างๆ
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สิ่งอานวยความสะดวก
• Wi-Fi ครอบคลุมมีประสิทธิภาพ
• มีคอมพิวเตอร์ ใช้ สืบค้ น
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ผู้ให้ บริการ
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• บริการด้ วยความเสมอภาพ
• ทักษะการสืบค้ นสารสนเทศ

สิ่งอานวยความสะดวก
• บรรยากาศเงียบสงบ
• Wi-Fi ครอบคลุมมีประสิทธิภาพ
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วางแผนกลยุทธ์ การสนับสนุนการวิจับให้ ตอบสนอง
สิ่งที่นักวิจยั คาดหวัง
จัดบริการที่ศูนย์ บรรณสารฯยังไม่ มี แต่ มีความคาดหวัง
ในระดับมาก เช่ น บริการรวบรวมรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
บริการเลือกเผยแพร่ เฉพาะบุคคล
การพัฒนาและสนับสนุนศักยภาพผู้ให้ บริการโดยเฉพาะ
บรรณารักษ์ เช่ น การเขียนรายการอ้ างอิง อบรมการใช้
โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม
พัฒนา ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้ บริการโดยนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่ วยให้ การบริการมีความ
สะดวก รวดเร็ว
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