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บทคัดย่อ
กำรศึกษำวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกำรประเมินผลกำรเรียนรู้สำรสนเทศในห้องสมุด
และกำรเข้ำถึงระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ ข้อเสนอแนะของนักศึกษำทุกคณะและทุกวิทยำลัยของ
มหำวิทยำลัยนครพนม เพื่อเปรียบเทียบควำมคิดเห็นของนักศึกษำที่มีต่อกำรเรียนรู้สำรสนเทศในห้องสมุด
และกำรเข้ำถึงระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ จำแนกตำมเพศ ระดับชั้นปีที่กำลังศึกษำและคณะวิทยำลัยที่
กำลังศึกษำ แตกต่ำงกัน และเพื่อศึกษำข้อเสนอแนะ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงใช้วิธีกำรของทำโร่
ยำมำเน่ เพื่อคำนวณหำขนำดกลุ่มตัวอย่ำงได้ จำนวน 248 คน จำกประชำกรทั้งหมด 652 คน โดยวิธีกำร
เลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับ กำรเรียนรู้สำรสนเทศในห้องสมุดและกำรเข้ำถึงระบบฐำนข้อมูลออนไลน์
จำนวน 4 ด้ำน สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลใช้ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและกำรทดสอบ
สมมติฐำน t-test และค่ำ F–test (One-way ANOVA) โดยกำหนดนัยสำคัญทำงสถิติ ที่ระดับ.05 และ
กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยรำยคู่โดยวิธีของ เชฟเฟ (Scheffe)
ผลการวิจัย พบว่า
ผลกำรวิจัยกำรดำเนินงำนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรเรียนรู้สำรสนเทศใน
ห้องสมุดและกำรเข้ำถึงระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อจำแนกเป็นรำยด้ำน
เรียงลำดับจำกค่ำเฉลี่ยมำกไปน้อยคือ ด้ำนควำมรู้ที่ได้จำกกำรอบรม รองลงมำคือ ด้ำนสิ่งอำนวย
ควำมสะดวก ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรอบรมและด้ำนวิทยำกรผู้ให้ควำมรู้ กำรเปรียบเทียบ
ควำมคิดเห็นของนักศึกษำต่อกำรรับรู้เรื่องกำรบริกำรห้องสมุดและกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลออนไลน์
จำแนกตำมเพศ โดยรวมและรำยด้ำนมีควำมคิดเห็นไม่แตกต่ำงกัน ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัยที่ได้คือ
อยำกให้สำนักวิทยบริกำรมีกำรอบรมอย่ำงต่อเนื่องในทุกปี รวมไปถึงกำรนำเสนอข้อมูลแบบออนไลน์

อยำกให้เพิ่มเนื้อหำในกำรอบรมคือ กำรจัดทำบรรณำนุกรมและกำรจัดรูปแบบเล่มงำนวิจัยและ
วิทยำนิพนธ์ อยำกให้มีกำรอบรมกำรวิเครำะห์งำนวิจัยด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปและอยำกให้มีอำหำรว่ำง
ระหว่ำงอบรมด้วย

คาสาคัญ:
กำรเรียนรู้สำรสนเทศ

Abstract
The purposes of this study were to study Nakhon Phanom University students’
opinion about information literacy service in the library and online databases training
service, to compare students’ opinion about this service which classified by different sex,
faculties and classes, to and to study the suggestion. The sample groups were selected
248 cases by simple random sampling. Data was collected by questionnaire to compare
4 aspects. Data was analyzed using mean, standard deviation, t-test and F-test with the
statistical significance level at .05 and compared mean with Sheffe.
The results of the research were as follows:
The overall of the level of the results of the study Nakhon Phanom University
students’ opinion about information services in the library and using online databases
were rated at mostly level. As considered by aspects from most and low average;
information from the service, facilities, service process and lecturer. The comparison of
the students’ opinions about the service which classified by different sex, faculties and
classes were not different. The recommendations of the research was to offer this
service continuously and refreshment while the training is taking. The service should add
more course such as managing reference, analyzing statistical data by software and
these formatting.
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Learning Information
บทนา
สำนักวิทยบริกำรมหำวิทยำลัยนครพนม ในฐำนะเป็นห้องสมุดกลำงของมหำวิทยำลัย มีหน้ำที่
รับผิดชอบในกำรจัดกำรให้บริกำรห้องสมุดและสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำค้นคว้ำและวิจัย ส่งเสริม
กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และบริกำรทำงวิชำกำร อันเป็นกำรส่งเสริมและ

สนับสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลัย ทั้งในด้ำนกำรเรียนกำรสอนกำรวิจัย กำรบริกำรทำงวิชำกำรและทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพำะกำรจัดบริกำรห้องสมุด ได้พยำยำมพัฒนำและปรับปรุงรูปแบบงำนบริกำร
ประเภทต่ำง ๆ ตำมควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อให้สำนักวิทยบริกำรเป็นองค์กรหนึ่ง
ที่มีคุณภำพในงำนด้ำนกำรบริกำร ในรอบปีที่ผ่ำนมำได้มีกำรทำวิจัยกำรประเมินคุณภำพงำนบริกำรคือ
มีกำรศึกษำประสิทธิภำพงำนบริกำรของสำนักวิทยบริกำรและนำผลที่ได้มำปรับปรุงงำนบริกำรได้ใน
ระดับหนึ่ง ในส่วนปีนี้งำนส่งเสริมกำรเรียนรู้สำรสนเทศได้มีกำรประเมินระดับกำรรับรู้เรื่องกำรบริกำร
ห้องสมุด กำรใช้ระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ ของนักศึกษำที่เข้ำร่วมอบรมทุกคณะและวิทยำลัย เพื่อที่จะ
นำข้อมูลที่ได้มำวำงแผนกลยุทธ์กำรบริกำรของงำนห้องสมุด และกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้สำรสนเทศ
จึงได้มีกำรทำศึกษำวิจัยเรื่อง กำรบริกำรห้องสมุดและกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยนครพนม โดยใช้กรอบแนวคิดในกำรศึกษำในครั้งนี้คือ ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรอบรม
ด้ำนวิทยำกรผู้ให้ควำมรู้ ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก และด้ำนควำมรู้ที่ได้จำกกำรเข้ำอบรม
ผู้ศึกษำวิจัยในฐำนะเป็นบรรณำรักษ์ รับผิดชอบงำนส่งเสริมกำรเรียนรู้สำรสนเทศ จึงมี
ควำมสนใจที่จะพัฒนำงำนส่งเสริมกำรเรียนรู้สำรสนเทศเชิงรุก จึงได้มีกำรศึกษำผลกำรดำเนินงำน
กิจกรรมโครงกำรเรียนรู้สำรสนเทศในห้องสมุดและกำรเข้ำถึงระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ เพื่อนำข้อมูล
ที่ได้จำกกำรวิจัยมำทำแผนในกำรให้ควำมรู้และอบรมแก่นักศึกษำ บุคลำกร และผู้ที่สนใจทั่วไป ส่งเสริม
พัฒนำและปรับปรุงกำรให้บริกำรของสำนักวิทยบริกำร และห้องสมุดสำขำให้ดีขึ้น เพื่อตอบสนอง
ผู้รับบริกำรให้มำกที่สุดรวมทั้งกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นและดีกว่ำเดิม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นกำรประเมินผลกำรเรียนรู้สำรสนเทศในห้องสมุดและกำรเข้ำถึงระบบฐำนข้อมูล
ออนไลน์
2. เพื่อเปรียบเทียบกำรเรียนรู้สำรสนเทศในห้องสมุดและกำรเข้ำถึงระบบฐำนข้อมูลออนไลน์
จำแนกตำมเพศ และคณะ/ วิทยำลัยที่กำลังศึกษำ แตกต่ำงกัน
3. เพื่อศึกษำข้อเสนอแนะของนักศึกษำเกี่ยวกับกำรเรียนรู้สำรสนเทศในห้องสมุดและ
กำรเข้ำถึงระบบฐำนข้อมูลออนไลน์
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำในครั้งนี้ เป็นนักศึกษำทุกคณะและวิทยำลัยที่เข้ำมำใช้บริกำร
ห้องสมุดของมหำวิทยำลัยนครพนม ได้กลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด จำนวน 248 คน จำกประชำกรทั้งหมด 652
คน จำกกำรคำนวณจำกสูตรของทำโร่ยำมำเน่ n = N
1  Ne 2

2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรประเมินกำรเรียนรู้
สำรสนเทศในห้องสมุดและกำรเข้ำถึงระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ ตำมควำมคิดเห็นของนักศึกษำที่เข้ำร่วม
อบรม ดังนี้

ตอนที่ 1 เป็นข้อคำถำมเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปคือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
มีลักษณะเป็นแบบสอบถำมปลำยปิด
ตอนที่ 2 เป็นคำถำมเกี่ยวกับกำรเข้ำร่วมอบรมกำรเรียนรู้สำรสนเทศในห้องสมุดและกำรใช้
ระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ จำนวน 4 ด้ำน คือ ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรอบรม ด้ำนวิทยำกรผู้ให้
ควำมรู้ ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก และด้ำนควำมรู้ที่ได้จำกกำรเข้ำอบรม
ตอนที่ 3 เป็นคำถำมปลำยเปิดให้ผู้รับบริกำรได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรเรียนรู้
สำรสนเทศในห้องสมุดและกำรเข้ำถึงระบบฐำนข้อมูลออนไลน์
3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินกำรแจกแบบสอบถำมนักศึกษำที่เข้ำรับกำรอบรม
ทุกคณะ/ วิทยำลัย มหำวิทยำลัยนครพนม โดยผู้วิจัยได้กำหนดสุ่มตัวอย่ำง จำนวน 248 ชุด
4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล ข้อมูลที่รวบรวมได้จำกแบบสอบถำม นำมำทำกำรวิเครำะห์โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังนี้
4.1 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำนทั่วไป ได้แก่ กำรแจกแจงควำมถี่และค่ำร้อยละ
(Percentage)
4.2 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ระดับกำรเข้ำร่วมอบรมกำรรับรู้กำรบริกำรห้องสมุด และ
กำรใช้ระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard
Deviation)
4.3 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบกำรเข้ำร่วมอบรมกำรรับรู้กำรบริกำรห้องสมุด
และกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ สถิติที่ใช้ได้แก่ F-test และ F-test กำหนดนัยสำคัญทำงสถิติที่
ระดับ.05
4.4 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อเสนอแนะ ได้แก่ กำรแจกแจงควำมถี่ (Frequency) และ
ใช้กำรบรรยำยข้อมูลเชิงคุณภำพ
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
1. ผลจำกำรสุ่มตัวอย่ำงผู้ตอบแบบสอบถำม จำนวน 248 คน พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 196 คน (ร้อยละ 79.00) และเพศชำย จำนวน 52 คน (ร้อยละ 21.00)
ส่วนใหญ่กำลังศึกษำอยู่ชั้นปีที่ 1 (ร้อยละ 48.39) รองลงมำคือ ชั้นปีที่ 2 (ร้อยละ 27.02) ชั้นปี 3 (ร้อยละ
19.35) และชั้นปี 4 (ร้อยละ 5.24) และส่วนใหญ่กำลังศึกษำอยู่ คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์
(ร้อยละ 17.74) คณะครุศำสตร์ (ร้อยละ 12.90) คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม (ร้อยละ 14.92) วิทยำลัย
กำรบินนำนำชำติ (ร้อยละ 10.89) คณะวิทยำกำรจัดกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ร้อยละ 10.08)
คณะเกษตรและเทคโนโลยี (ร้อยละ 8.46) คณะวิศวกรรมศำสตร์ (ร้อยละ 8.06) และวิทยำลัยพยำบำล
(ร้อยละ 7.67) ตำมลำดับ
2. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล ระดับผลกำรประเมินกำรเข้ำร่วมอบรมกำรเรียนรู้สำรสนเทศ
ในห้องสมุด และกำรเข้ำถึงระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อจำแนกเป็นรำยด้ำน

เรียงลำดับจำกค่ำเฉลี่ยมำกไปน้อยคือ ด้ำนควำมรู้ที่ได้จำกกำรอบรม รองลงมำคือ ด้ำนสิ่งอำนวย
ควำมสะดวก ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรอบรมและด้ำนวิทยำกรผู้ให้ควำมรู้ ตำมลำดับ
3. ผลกำรเปรียบเทียบระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรเข้ำร่วมอบรมกำรเรียนรู้สำรสนเทศ
ในห้องสมุดและกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ โดยรวมมีควำมคิดเห็นไม่แตกต่ำงกัน
4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับควำมคิดเห็นในกำรเข้ำร่วมอบรมกำรเรียนรู้สำรสนเทศในห้องสมุด
และกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ ผู้ตอบแบบสอบถำมให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป คือ อยำกให้
สำนักวิทยบริกำรมีกำรอบรมอย่ำงต่อเนื่องในทุกปี อยำกให้เพิ่มเนื้อหำในกำรอบรมมำกขึ้นคือ กำรจัดทำ
บรรณำนุกรมและกำรจัดรูปแบบเล่มงำนวิจัยและวิทยำนิพนธ์ อยำกให้มีกำรอบรมกำรวิเครำะห์งำนวิจัย
ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป และอยำกให้มีอำหำรว่ำงระหว่ำงอบรม
จำกกำรวิจัย กำรเข้ำร่วมอบรมกำรเรียนรู้สำรสนเทศในห้องสมุดและกำรเข้ำถึงระบบ
ฐำนข้อมูลออนไลน์ มีประเด็นที่นำมำอภิปรำยผลดังนี้
อภิปรำยผลวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 กำรศึกษำกำรเข้ำร่วมอบรมกำรเรียนรู้สำรสนเทศในห้องสมุด
และกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับมำก ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรศึกษำกำรเข้ำร่วม
อบรมกำรรับรู้กำรบริกำรห้องสมุด และกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับมำก
จำกข้อมูลที่ได้นักศึกษำทุกคณะ/ วิทยำลัย ได้ให้ควำมสำคัญตำมลำดับคือ ด้ำนควำมรู้ที่ได้จำกกำรอบรม
รองลงมำคือ ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรอบรมและด้ำนวิทยำกรผู้ให้ควำมรู้
ตำมลำดับ ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะว่ำเนื่องจำกนักศึกษำได้เห็นควำมสำคัญของกำรอบรมให้ควำมรู้กำรเข้ำใช้
บริกำรห้องสมุดห้องสมุดและกำรใช้ฐำนข้อมูลต่ำง ๆ ของสำนักวิทยบริกำร และสะท้อนข้อมูลให้ห้องสมุด
ได้เล็งเห็นและให้ควำมสำคัญในเรื่องของกำรอบรมให้กับนักศึกษำของมหำวิทยำลัย กำรให้ควำมรู้ใน
กำรสืบค้นสำรสนเทศจำกฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้นักศึกษำได้ทรำบเทคนิค วิธีกำรในกำรสืบค้น
ตลอดจนทรำบแหล่งสำรสนเทศ ทั้งที่สำนักวิทยบริกำรมีให้บริกำรและที่มีกำรเผยแพร่อยู่อย่ำงแพร่หลำย
บนอินเทอร์เน็ต เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะเสริมสร้ำงควำมสำมำรถ ในกำรสืบค้นและใช้ประโยชน์จำก
สำรสนเทศ ซึ่งกำรดำเนินกำรดังกล่ำวสำนักวิทยบริกำรได้จัดให้มีกำรฝึกอบรมอย่ำงสม่ำเสมอในลักษณะ
ของกำรแนะนำกำรใช้ห้องสมุดและกำรสืบค้นฐำนข้อมูลต่ำง ๆ แต่เนื่องจำกยังมีนักศึกษำบุคลำกรของ
มหำวิทยำลัยบำงส่วนที่ยังไม่ได้รับกำรฝึกอบรมในลักษณะนี้ จึงทำให้ไม่มีทักษะในกำรสืบค้นในกำรสืบค้น
สำรสนเทศ ทำให้ไม่สำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศที่ต้องกำรได้ ดังนั้น หำกนักศึกษำแต่ละหน่วยงำนมีผู้ที่มี
ควำมรู้และทักษะในกำรสืบค้นสำรสนเทศจำกฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จำกต่ำง ๆ ก็จะเป็นกำรเสริม
ศักยภำพในกำรใช้สำรสนเทศเพื่อกำรเรียนและกำรวิจัยและกำรพัฒนำงำนของตนเองได้ ดังนั้น
สำนักวิทยบริกำรจึงได้จัดอบรมกำรรับรู้กำรบริกำรห้องสมุด และกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ให้กับ
นักศึกษำทุกคณะและวิทยำลัย
จำกเหตุผลดังกล่ำวจึงทำให้ผลกำรศึกษำวิจัยกำรเรียนรู้สำรสนเทศในห้องสมุดและกำรใช้
ระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ อยู่ในระดับมำก

กำรวิจัยนี้พบว่ำ สอดคล้องกับงำนวิจัยของวีณำ อินทร์แก้ว (2545, บทคัดย่อ) ได้วิจัยถึง
ปัจจัยที่มีผลต่อกำรใช้ห้องสมุดเสมือนของสำนักวิทยบริกำร สภำบันรำชภัฎสวนดุสิต มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษำวิจัยที่มีผลต่อกำรใช้บริกำรห้องสมุดเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถำมโดยรวบรวมจำกนักศึกษำ
ภำคปกติของสถำบันรำชภัฎสวนดุสิตที่ขึ้นทะเบียนเป็นจำนวน 347 คน ผลกำรวิจัยพบว่ำ ปัจจัยที่มีผล
ต่อกำรใช้บริกำรอยู่ในระดับมำกคือ ควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์ กำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรนิเทศ
ควำมพอเพียงของหัวข้อเรื่องที่ต้องกำรควำมพอเพียงของฐำนข้อมูลที่จัดไว้บริกำร คุณภำพของงำนที่ได้รับ
จำกกำรพิมพ์ กำรจัดให้มีโปรแกรมประยุกต์ต่ำง ๆ ไว้บริกำร ควำมเหมำะสมของอุณหภูมิขณะที่ใช้บริกำร
ควำมกระตือรือร้นของเจ้ำหน้ำที่ในกำรให้บริกำร กำรจัดคู่มือแนะนำกำรใช้บริกำร กำรจัดเวลำในกำรใช้
บริกำรในแต่ละครั้ง
อภิปรำยผลวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 นักศึกษำที่มีเพศ ชั้นปีที่กำลังศึกษำ และคณะ/ วิทยำลัย
ที่กำลังศึกษำ แตกต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับอบรมกำรเรียนรู้สำรสนเทศในห้องสมุด และกำรใช้
ระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ ไม่แตกต่ำงกัน
จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ อบรมกำรเรียนรู้สำรสนเทศในห้องสมุด และกำรใช้ระบบฐำนข้อมูล
ออนไลน์ จำแนกตำมเพศ โดยรวมมีควำมคิดเห็นไม่แตกต่ำงกัน ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะเนื่องมำจำกนักศึกษำ
ได้รับควำมรู้จำกกำรอบรมกำรรับรู้กำรบริกำรห้องสมุด และกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ ในหัวข้อ
หรือเรื่องที่เหมือนกันและเท่ำเทียมกัน และระยะเวลำที่ใช้ในกำรอบรมใกล้เคียงกัน จึงทำให้ผลกำรวิจัย
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรอบรมกำรรับรู้กำรบริกำรห้องสมุด และกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลออนไลน์
ไม่แตกต่ำงกัน เป็นไปตำมสมมติฐำนที่ตั้งไว้
การนาไปใช้ประโยชน์
1. ข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมินผลกำรเรียนรู้สำรสนเทศในห้องสมุดและระบบฐำนข้อมูล
ออนไลน์ นำมำเปรียบเทียบจำกกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรห้องสมุดที่ผ่ำนมำ พบว่ำ
ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจเพิ่มขึ้นกว่ำเดิม (ข้อมูลงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำสำนักวิทยบริกำร
ปีกำรศึกษำ 2560)
2. ข้อมูลจำกกำรอบรมให้ควำมรู้นักศึกษำ GE ทุกคณะและวิทยำลัย พบว่ำ มีปริมำณกำรใช้
ฐำนข้อมูลเพิ่มขึ้น (ข้อมูลงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำสำนักวิทยบริกำร ปีกำรศึกษำ 2560)
3. ข้อมูลจำกกำรอบรมให้ควำมรู้นักศึกษำ พบว่ำ มีสถิติจำนวนกำรเข้ำใช้บริกำรห้องสมุด
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ๆ (ข้อมูลงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำสำนักวิทยบริกำร ปีกำรศึกษำ 2560)
4. นำผลที่ได้จำกกำรประเมินมำจัดทำแผนในกำรพัฒนำงำนบริกำรให้มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น
เช่น กำรเพิ่มปริมำณกำรอบรมไปยังกลุ่มปริญญำโทและนักเรียนในระดับอำชีวศึกษำมำกขึ้น และจำก
ข้อเสนอแนะยังพบว่ำ ผู้รับบริกำรต้องกำรให้มีกำรจัดทำคู่มืออบรมในรูปแบบออนไลน์อีกช่องทำงหนึ่ง
ด้วย
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