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บทคัดย่อ
งำนวิจัยนี้เป็นงำนวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ
ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้มำตรฐำนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำของสำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ใน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์ประกอบ
ด้ำนกำรบริกำรห้องสมุด และ 2) องค์ประกอบด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยกำรวิเครำะห์
เชิงเนื้อหำ (Content analysis) ซึ่งผลจำกกำรประเมินตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบ ได้ผลดังนี้
1. องค์ประกอบด้ำนกำรบริหำรห้องสมุด แบ่งเป็น 4 องค์ประกอบย่อย และ 13 ตัวบ่งชี้
โดย 1.1) องค์ประกอบย่อยด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง
1.2) องค์ประกอบย่อยด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ อยู่ในระดับดี 1.3) องค์ประกอบย่อย
ด้ำนกำรบริกำรสำรสนเทศ อยู่ในระดับดี และ 1.4) องค์ประกอบย่อยด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพ
ของผู้ใช้บริกำร อยู่ในระดับดีมำก
2. องค์ประกอบด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ แบ่งเป็น 2 ตัวบ่งชี้ คือ ประสิทธิภำพ
ของเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำยภำยในห้องสมุดที่ให้บริกำร และจำนวนเครื่องคอม
ต่อผู้ใช้บริกำรต่อวัน ซึ่งภำพรวมอยู่ในระดับดี
ซึ่งผลจำกกำรประเมินจะใช้เป็นข้อมูลสำหรับนำไปวำงแผนเพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนำ
ให้สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ให้มีประสิทธิภำพ
ต่อไป

คาสาคัญ:
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Abstract
This research is a qualitative research with the objectives: to study
the standard indicators of the libraries of Higher Education Commission of affairs
of the Information Technology and Services Center, Pibulsongkram Rajabhat
University in two components: 1) library service elements and 2) information
technology components. The results of the evaluation of the indicator in each
component are as follows.
1. The library management components are divided into 3 subcomponents and 13 indicators. 1.1) Sub-components of the development
of information resources, the level needs improvement. 1.2) Sub-components
of information resource management, on a good level. 1.3) Sub-components
of information services, on a good level. and 1.4) Subscriber Development Potential,
on a very good level.
2. The information technology system is divided into 2 indicators:
the capability of the computer and the network service within the library and
the number of machines per user per day, the efficiency assessments is a good level.
The results of the evaluation will be used as a basis data for planning and
improving the Academic Resource and Information Technology Center,
Pibulsongkram Rajabhat University to be more effective in the future.
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บทนา
ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเป็นหน่วยงำนหนึ่งที่มีควำมสำคัญอย่ำงยิ่งที่จะช่วยให้สถำบัน
ต้นสังกัดดำเนินภำรกิจของสถำบันให้บรรลุวัตถุประสงค์ ห้องสมุดมีหน้ำที่หลักในกำรส่งเสริม
กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และให้บริกำรทำงวิชำกำร ตลอดจนกำรส่งเสริม
กำรเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่องและตลอดชีวิต นอกจำกหน้ำที่หลักดังกล่ำวแล้วห้องสมุดยังเป็น
แหล่งสำรสนเทศและให้บริกำรสำรสนเทศของสถำบัน เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับควำมพึงพอใจจำกกำรบริกำร
ที่มีคุณภำพ ห้องสมุดจึงจำเป็นต้องมีกำรควบคุมคุณภำพกำรให้บริกำร ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับกำรควบคุม
คุณภำพห้องสมุดนี้ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 ต่อมำ พ.ศ. 2515 คณะกรรมกำรพิจำรณำปรับปรุง
ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ สภำกำรศึกษำแห่งชำติ ได้เสนอมำตรฐำนห้องสมุดและใน พ.ศ. 2523
คณะอนุกรรมกำรพัฒนำห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ ได้จัดทำมำตรฐำนฉบับดังกล่ำวแต่ยังไม่เป็น
ที่ยอมรับ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2529 ทบวงมหำวิทยำลัยได้จัดทำมำตรฐำนห้องสมุดและประกำศใช้
อย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อวันที่ 21 พฤษภำคม พ.ศ. 2529 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ
เกี่ยวกับห้องสมุดในเรื่องโครงสร้ำงและกำรบริหำร งบประมำณ ทรัพยำกรสำรสนเทศ อำคำรสถำนที่

และครุภัณฑ์ กำรบริกำรควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุด และบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน (ประกำศ
ทบวงมหำวิทยำลัย เรื่องมำตรฐำนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2529, 2540) สำหรับมำตรฐำน
ฉบับปัจจุบันคือ มำตรฐำนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2544 ซึง่ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นดัชนีบ่งชี้
คุณภำพกำรศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำให้ได้มำตรฐำนในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยกำหนด
เกณฑ์สำหรับห้องสมุดในเรื่องโครงสร้ำงและกำรบริหำร งบประมำณ กำรเงิน บุคลำกร ทรัพยำกร
สำรสนเทศ อำคำรสถำนที่และครุภัณฑ์ กำรบริกำรควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ
(สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ, 2544)
จำกแนวควำมคิดพื้นฐำนเอกสำรงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่ำวเกี่ยวกับมำตรฐำนห้องสมุด
สถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2544 ทีไ่ ด้ระบุไว้อย่ำงชัดเจนว่ำ ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำควรมีระบบ
กำรประเมินคุณภำพของตนเองเพื่อเป็นแนวทำงในกำรจัดกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนห้องสมุด
สถำบันอุดมศึกษำ และสอดคล้องนโยบำยกำรประกันคุณภำพของชำติ (สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ, 2544) ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้มำตรฐำนห้องสมุด
สถำบันอุดมศึกษำของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
เพื่อให้ทรำบสถำนกำรณ์ปัจจุบันของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศและนำไปใช้
เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรทำงำนของสำนักให้สอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภำพ
ที่เหมำะสมของห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำต่อไป
วัตถุประสงค์
งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้มำตรฐำนห้องสมุด
สถำบันอุดมศึกษำของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กำรวิจัยนี้เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative research) จึงต้องอำศัยเครื่องมือที่ใช้
ในกำรวิจัย เพื่อให้ได้คำตอบที่มีควำมน่ำเชื่อถือ โดยวิธีกำรวิจัยประกอบด้วยกระบวนกำรวิจัย
2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กำรศึกษำกรอบแนวคิดตำมเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้มำตรฐำนห้องสมุด
สถำบันอุดมศึกษำของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
ในขั้นตอนนี้เป็นกำรศึกษำเอกสำรจำกแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 และเอกสำร
รำยงำนกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2560 เพื่อหำร่องรอยหลักฐำนเอกสำรต่ำง ๆ ของสำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำมที่สอดคล้องกับมำตรฐำน
ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ
กำรศึกษำร่องรอยเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
1. แหล่งข้อมูล ประกอบด้วยเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ควำมสำเร็จจำกกำรดำเนินงำน
กำรประเมินตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) ตัวบ่งชี้มำตรฐำนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ 2) แผนปฏิบัติกำรประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 3) เอกสำรรำยงำนกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2560

2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย เป็นแบบสำรวจเอกสำรเชิงวิเครำะห์ที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้น
ตำมแนวคิดของกำรวิจัยจำแนกตำมประเด็นตัวบ่งชี้มำตรฐำนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ
โดยข่ำยงำนหองสมุดมหำวิทยำลัยสวนภูมิภำค (PULINET) ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้กำรจดบันทึก หรือถ่ำยเอกสำรข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นกำรวิจัยจำกเอกสำรและสภำพปัจจุบันของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม และเทียบเคียงผลกำรดำเนินงำนของสำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำมในปัจจุบันกับตัวบ่งชี้คุณภำพห้องสมุด
สถำบันอุดมศึกษำ
4. วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ร่องรอยหลักฐำนและเอกสำรต่ำง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นตัวบ่งชี้มำตรฐำนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำของสำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ใช้วิธีกำรวิเครำะห์เนื้อหำ (Content
analysis) ที่จำแนกตำมลักษณะข้อมูลที่มีกำรกำหนดคะแนนกำรประเมินแตละตัวบงชี้เปนแต่ละขอ
ข้อละ 5 คะแนน รวมจำนวนทั้งหมด 15 ตัวบงชี้ คิดเปนคะแนนเต็มรวม 75 คะแนน และคำนวณผล
กำรประเมินจำกคะแนนรวมของตัวบงชี้ทั้งหมดหำรดวยจำนวนตัวบงชี้ เกณฑกำรประเมินผลพิจำรณำ
จำกคำเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 5 ชวงคะแนน ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอำด, 2541)
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00
หมำยถึง มีระดับผลกำรประเมินดีมำก
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50
หมำยถึง มีระดับผลกำรประเมินดี
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50
หมำยถึง มีระดับผลกำรประเมินพอใช้
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50
หมำยถึง มีระดับผลกำรประเมินควรปรับปรุง
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50
หมำยถึง มีระดับผลกำรประเมินต้องปรับปรุง
ขั้นตอนที่ 2 กำรวิเครำะห์เอกสำรแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
และเอกสำรรำยงำนกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2560
จุดมุ่งหมำยของกำรดำเนินกำร เพื่อให้ได้ข้อสรุปกำรวิเครำะห์เอกสำร และกำรสร้ำง
แนวปฏิบัติที่ถูกต้องจำกเอกสำร กำรศึกษำเอกสำร และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักกำร แนวคิด
ทฤษฎีในกำรประเมินตัวบ่งชี้ให้ได้มำตรฐำน
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
จำกกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ตำมตัวบ่งชี้คุณภำพห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ 2 องค์ประกอบ
สรุปได้ ดังตำรำง

ตำรำงที่ 1 กำรประเมินคุณภำพสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พิบูลสงครำม ตำมตัวบ่งชี้คุณภำพห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำด้ำนกำรบริกำรห้องสมุด
และด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
องค์ประกอบ
ดานการบริการหองสมุด
กำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ (1 ตัวชี้วัด)
กำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ (2 ตัวชี้วัด)
กำรบริกำรหองสมุด (8 ตัวชี้วัด)
กำรพัฒนำศักยภำพของผูใชบริกำร (2 ตัวชี้วัด)
ค่าเฉลี่ยด้านการบริการห้องสมุด
ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (2 ตัวชี้วัด)
ค่าเฉลี่ยดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าเฉลี่ยใน 2 องค์ประกอบ

ค่าเฉลี่ย
(X )

ผลการประเมิน

1.00
4.00
3.50
5.00
3.375

ระดับตองปรับปรุง
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดีมำก
ระดับพอใช

4.00
4.00
3.50

ระดับดี
ระดับดี
ระดับพอใช

จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ กำรประเมินคุณภำพสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ตำมตัวบ่งชี้คุณภำพห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำด้ำนกำรบริกำร
ห้องสมุด และด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยด้ำนกำรบริกำรห้องสมุด แบ่งเป็น
4 องค์ประกอบ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.375 ผลกำรประเมินอยู่ในระดับพอใช้ โดยองค์ประกอบ
1) กำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 1.00 ผลกำรประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง
2) กำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.00 ผลกำรประเมินอยู่ในระดับดี
3) กำรบริกำรห้องสมุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.50 ผลกำรประเมินอยู่ในระดับดี และ 4) กำรพัฒนำ
ศักยภำพของผู้ใช้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 5.00 ผลกำรประเมินอยู่ในระดับดีมำก และค่ำเฉลี่ย
ด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ มี 1 องค์ประกอบ ได้แก่ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.00 ผลกำรประเมินอยู่ในระดับดี
อภิปรายผล
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำและประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้
มำตรฐำนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ เพื่อให้ทรำบระดับคุณภำพกำรดำเนินภำรกิจด้ำนต่ำง ๆ
ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ใน 2 ประเด็น คือ
ด้ำนกำรบริกำรห้องสมุด และด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ จำกผลกำรวิจัยมีประเด็นต่ำง ๆ
ที่ผู้วิจัยนำมำอภิปรำย ดังนี้
1. ด้ำนบริกำรห้องสมุด (กำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ) งบประมำณในกำรจัดซื้อ
ทรัพยำกรสำรสนเทศต่อจำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ อยู่ในระดับน้อยที่สุด มีผลคะแนนเท่ำกับ 1 ซึ่งสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศ ได้รับงบประมำณในกำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศทุกประเภทต่อจำนวนนักศึกษำ
เต็มเวลำเทียบเท่ำ เท่ำกับ 170 บำท/ คน ซึ่งกำรได้รับงบประมำณที่น้อยจะทำให้ไม่สำมำรถจัดซื้อ
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้เพียงพอกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรได้ ซึ่งสอดคล้องกับวีรวรรณ
วรรณโท (2544) กล่ำวว่ำ ปัญหำงบประมำณของห้องสมุดในกำรดำเนินงำนยังไม่เพียงพอ
ต่อกำรพัฒนำและนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรดำเนินงำนปรับปรุงคุณภำพห้องสมุดให้ดียิ่งขึ้น
เช่นเดียวกับควำมเห็นของวำณี ฐำปนวงศ์ศำนติ (2543) ที่ว่ำนโยบำยบริหำรงบประมำณของห้องสมุด
ต้องดำเนินเป็นระบบขั้นตอนตำมกระบวนกำรบริหำรงำน โดยมีเงินเป็นเครื่องมือให้กำรดำเนินงำน
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ ผู้บริหำรห้องสมุดต้องรู้วิธีจัดตั้งงบประมำณ และวำงแผนกำรใช้จัดสรร
งบประมำณ โดยมีผู้เกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติให้ใช้งบประมำณเกิดประโยชน์สูงสุดและถูกต้องตำมระเบียบ
ตำมกำหนดเวลำ ไม่ให้เกิดควำมเสียหำย
2. ด้ำนบริกำรห้องสมุด (กำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ) ค่ำเฉลี่ยในภำพรวม
อยู่ในระดับดี มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4 มี 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) เวลำเฉลี่ยในกำรดำเนินกำรตั้งแต่
รับทรัพยำกรสำรสนเทศและนำออกให้บริกำรอยู่ในระดับดีมำก ผลคะแนนเท่ำกับ 5 ซึ่งสำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกระบวนกำรขั้นตอนตั้งแต่รับทรัพยำกรสำรสนเทศ
และนำออกให้บริกำร ทรัพยำกรสำรสนเทศ 1 เล่ม ต่อ 4 วัน ซึ่งเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ 2) ศักยภำพของระบบฐำนข้อมูลที่ห้องสมุดพัฒนำอยู่ในระดับดี
ผลคะแนนเท่ำกับ 3 ซึ่งผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีนโยบำยเกี่ยวกับ
กำรสร้ำงศูนย์เรียนรู้จึงได้จัดทำฐำนข้อมูลต่ำง ๆ เพื่อเป็นคลังควำมรู้และแหล่งศึกษำด้ำนภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น แต่ยังขำดกำรนำผลกำรประเมินมำปรับปรุงระบบฐำนข้อมูล
3. ด้ำนบริกำรห้องสมุด (กำรบริกำรสำรสนเทศ) ค่ำเฉลี่ยในภำพรวมอยู่ในระดับดี
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.8 มี 8 ตัวชี้วัด ตัวชีว้ ัดที่สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้คะแนน
กำรประเมินมำกทีส่ ุด ได้แก่ 1) ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับกำรแก้ไข อยู่ในระดับดีมำก ผลคะแนน
เท่ำกับ 5 ซึ่งสำนักสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ สำมำรถรับข้อร้องเรียนได้หลำยทำง
เช่น ผ่ำน LINE Application ทำง Web Site โดยทำงสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มีบุคลำกรผู้รับผิดชอบในกำรตอบแบบสอบถำม และอีกทำงหนึ่งคือสำยตรงผู้อำนวยกำรสำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ สำมำรถโทรศัพท์มำร้องเรียนโดยมีผู้รับผิดชอบด้ำนกำรบริกำร
เป็นผู้รับผิดชอบในกำรตอบข้อปัญหำ และข้อสงสัย และยังสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นผ่ำนทำง
แบบสำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรซึ่งในปีงบประมำณ 2560 มีข้อร้องเรียนอยู่ทั้งหมด 4 ข้อ
ได้จำกกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรและสำมำรถแก้ไขได้ทั้ง 4 ข้อ เท่ำกับ 100 เปอร์เซ็นต์
2) จำนวนกำรให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One stop service) อยู่ในระดับดีมำก
ผลคะแนนเท่ำกับ 5 ซึ่งสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรพัฒนำบริกำรแบบเบ็ดเสร็จ
โดยต่อยอดเป็นบริกำรแบบเบ็ดเสร็จออนไลน์ (One stop service online) ซึ่งได้รวบรวมบริกำรต่ำง ๆ
เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำรที่ไม่สะดวกเดินทำงมำขอใช้บริกำรด้วยตนเองสำมำรถขอใช้
บริกำรได้ทุกที่ทุกเวลำเพียงผ่ำนโทรศัพท์มือถือ และลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของผู้ให้บริกำรให้กระชับ
เกิดประสิทธิภำพในกำรบริกำรและบรรลุเป้ำหมำยของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สอดคลองกับงำนวิจัยของโสภณ พึงไชย (2543) เรื่องควำมพึงพอใจของประชำชนตอกำรใหบริกำร

ของฝ่ำยระเบียน สำนักงำนเขตกรุงเทพมหำนคร ซึ่งผลกำรศึกษำตำงพบวำ ผูใชบริกำร
มีควำมพึงพอใจมำกตอกำรใหบริกำรโดยเฉพำะหนวยงำนที่ใหบริกำรแกประชำชน อย่ำงสมบูรณ
และครบวงจรโดยที่ประชำชนไม่ต้องเสียเวลำไปติดตองำนในที่ตำง ๆ หลำยแหงหนวยงำนเดียว
ทำหนำที่บริกำรอย่ำงเบ็ดเสร็จและมีประสิทธิภำพ โดยใชชื่อวำ “กำรใหบริกำรจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One
stop service)” ทั้งนี้เพื่อควำมสะดวกให้กับประชำชนที่มำติดตอ 3) จำนวนบริกำรเชิงรุกอยู่ในระดับ
ดีมำก ผลคะแนนเท่ำกับ 5 ซึ่งสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรให้บริกำรเชิงรุก
หลำกหลำยรูปแบบทั้งนอกสถำนที่ ออนไลน์ทำงเว็บไซต์ และ LINE Application
ข้อเสนอแนะการนาไปใช้ประโยชน์
ในกำรดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำบุคลำกร
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรนำผลของงำนวิจัยนี้ไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนำปรับใช้ในบริบท
ของห้องสมุด เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำห้องสมุดให้มีประสิทธิภำพต่อไป
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