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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการบริการสนับสนุน
การวิจัยของห้องสมุดในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ใช้บริการ
ห้องสมุดสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค จานวน 400 คน โดยใช้สูตรการคานวณ
ของ Yamane (1973) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. สภาพปัจจุบันการบริการสนับสนุนการวิจัยของผู้ใช้บริการห้องสมุดในข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า ผู้ใช้บริการมีการรับรู้
และใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดมากที่สุด ด้านการบริการสารสนเทศ พบว่า ผู้ใช้บริการมีการรับรู้
และใช้บริการฝึกอบรมแนะนาการสืบค้นฐานข้อมูลมากที่สุด ด้านจัดบริการสนับสนุนการวิจัย
และการเผยแพร่ผลงาน พบว่า ผู้ใช้บริการมีการรับรู้ และใช้บริการอบรมการใช้โปรแกรมการจัดการ
บรรณานุกรม เช่น EndNote/ Zotero มากที่สุด ด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า ผู้ใช้บริการ
มีการรับรู้ และใช้บริการห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่มมากที่สุด
2. สภาพปัญหาของการใช้บริการสนับสนุนการวิจัยของผู้ใช้บริการห้องสมุดในข่ายงาน ฯ
พบว่า ด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศมีปัญหาการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศไม่เพียงพอกับ
ความต้องการ ด้านการบริการสารสนเทศมีปัญหาใช้เวลามากเกินไป ด้านการจัดบริการสนับสนุน
การวิจัยและการเผยแพร่ผลงานไม่มีการประชาสัมพันธ์บริการสนับสนุนงานวิจัย และด้านสิ่งอานวย
ความสะดวกมีปัญหาห้องค้นคว้าวิจัย/ ห้องประชุมกลุ่มไม่เพียงพอ
3. ความต้องการบริการสนับสนุนการวิจัยของผู้ใช้บริการห้องสมุดในข่ายงาน ฯ
ด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า ผู้ใช้บริการต้องการให้ห้องสมุดในข่ายงาน ฯ จัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศในรูปอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัยเพียงพอกับความต้องการในระดับมากที่สุด
ด้านการบริการสารสนเทศ พบว่า ผู้ใช้บริการต้องการบริการฝึกอบรมแนะนาการสืบค้นฐานข้อมูล
มากที่สุด ด้านจัดบริการสนับสนุนการวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน พบว่า ผู้ใช้บริการต้องการบริการ
อบรมการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม เช่น EndNote/ Zotero ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
พบว่า ผู้ใช้บริการต้องการบริการห้องนักวิจัยมากที่สุด
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Abstract
The purpose of this research was to study the concurrent, problems, and
needs for the research support services of the library users in Provincial University
Library Network. The samplings were 400 users from the libraries in Provincial
University Library Network by using Yamane table. The research instrument was
a questionnaire and the statistics were percentage, mean, and standard deviation.
The research findings were as follows:
1. The concurrent of the research support services of the library users in
Provincial University Library Network: The Information resource management aspect
found that most of the users were perceived and used interlibrary loan service.
The information service aspect found that most of the users were perceived and
used database search training. The research support and publicizing service aspect
found that most of the users were perceived and used bibliographic management
programs such as EndNote/ Zotero. And the facility provision aspect found that most
of the users were perceived and used the group study rooms.
2. The problems of the research support services of the library users
in Provincial University Library Network found that the information resource
management aspect had the problem on information resource acquisition as this not
meet up with the required demands. The problem with the information service
aspect was extensive use of time. The problem with the research support and
publicizing service aspect was no public relations about research support services
and the problem on the facility provision aspect was the research study rooms and
meeting rooms were not enough.
3. The needs for the research support services of the library users in
Provincial University Library Network found that the users need the electronic
information resources which were up-to-date and sufficiency with the needs at
the highest level. The information service aspect found that the users need the
database search training at the highest level. The research support and publicizing
service aspect found that the users need the training on bibliographic management
programs such as EndNote/ Zotero at the highest level. And the facility provision
aspect found that the users need the researcher rooms at the highest level.
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บทนา
การจัดบริการสารสนเทศของห้องสมุดในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
ในปัจจุบันต้องเผชิญกับความท้าทายจากความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล
ส่งผลให้ผู้ใช้มีพฤติกรรมการใช้สารสนเทศเปลี่ยนแปลงไป เกิดความคาดหวังใหม่ ๆ ของผู้ใช้บริการ
เพิ่มมากขึ้น และผู้ใช้บริการแสวงหาความรู้ในสาขาวิชาใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น ด้วยความมุ่งมั่นในการสนับสนุน
พันธกิจของมหาวิทยาลัยในข่ายงาน ฯ ให้มีคุณภาพสูงสุด คณะทางานบริการข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ได้ดาเนินการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุก 4 เดือนโดยมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริการสารสนเทศโดยห้องสมุดแต่ละแห่งดาเนินการจัดโครงการหรือ
กิจกรรมการบริการสารสนเทศที่หลากหลาย แตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะบริการสารสนเทศ
เพื่อการวิจัย หรือบริการสารสนเทศที่สนับสนุนการวิจัย ซึ่งเป็นบริการที่อานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้
ห้องสมุดแต่ละกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มที่กาลังทาวิจัย หรือผลงานวิชาการเพื่อให้ได้รับสารสนเทศ
ตามความต้องการและได้รับความพึงพอใจเกินความคาดหมาย ซึ่งการดาเนินงานมีความสอดคล้องกับ
พันธกิจและเป้าหมายขององค์กรหลัก โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเครื่องมือ
เชื่อมโยงระหว่างผู้รับบริการและสารสนเทศ ทั้งนี้แล้วแต่ว่าห้องสมุดใดจะมีกลยุทธ์ในการจัดบริการ
อย่างไร
จากความหลากหลายและความไม่ค่อยชัดเจนของการให้บริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
นักวิจัย รวมทั้งศักยภาพและความพร้อมของทรัพยากรสารสนเทศที่แต่ละแห่งมี เป็นปัจจัยที่เข้มแข็ง
ในการสนับสนุนภารกิจด้านการวิจัย คณะผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ
บริการสนับสนุนการวิจยั ของผู้ใช้บริการห้องสมุดในข่ายงานฯ เพื่อให้ได้วิธีการและรูปแบบการบริการ
สนับสนุนการวิจัยที่ดีของห้องสมุดข่ายงาน ฯ ให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่เตรียมการเข้าสู่มหาวิทยาลัย
วิจัย หรือมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอยู่แล้ว มีบริการสนับสนุนการวิจัยที่จะสามารถนาไป
พัฒนาบริการของห้องสมุดของตนเองเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการในการทาวิจัย
อย่างแท้จริง และสามารถตอบสนองกลยุทธ์การวิจัยของมหาวิทยาลัยวิจัยได้ต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการบริการสนับสนุนการวิจัยของผู้ใช้บริการ
ห้องสมุดในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
ขั้นตอนและวิธีดาเนินงาน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน นิสิต/ นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา จานวน 108,088 คน ในปีการศึกษา 2559 จากมหาวิทยาลัยสมาชิกข่ายงาน ฯ
20 สถาบัน

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน นิสิต/
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 400 คน ในปีการศึกษา 2559 จากมหาวิทยาลัยสมาชิก
ข่ายงาน ฯ 20 สถาบัน ได้มาโดยการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental sampling) แบ่งตามสัดส่วน
ของสถาบัน ซึ่งมีวิธีการได้กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
2.1 คานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรของยามาเน่ (ประคอง กรรณสูต, 2538,
หน้า 11) โดยใช้ระดับค่าความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อนที่ .05
n = N
1 + Ne2
เมื่อ n แทน ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
N แทน จานวนประชากร
e แทน ความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดได้
2.2 ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละประชากรและกลุ่มตัวอย่างห้องสมุดในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมิภาค
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รวม

ประชากร
จานวน (คน)
18,256
17,013
11,923
2,030
12,129
9,362
7,278
5,462
4,250
2,868
3,151
2,212
2,682
2,079
1,843
1,766
1,303
979
1,520
108,088

กลุ่มตัวอย่าง
จานวน (คน)
67
64
46
8
45
36
25
19
15
12
11
9
9
8
7
6
5
4
4
400

ร้อยละ
(%)
16.80
16.00
11.50
2.00
11.30
9.00
6.30
4.80
3.80
3.00
2.80
2.30
2.30
2.00
1.80
1.50
1.30
1.00
1.00
100.00

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สภาพปัจจุบันและความต้องการบริการสนับสนุนการวิจัยของนิสิต/ นักศึกษา
และบุคลากร
ตอนที่ 3 ปัญหาของการใช้บริการสนับสนุนการวิจัย
ตอนที่ 4 แนวทางการพัฒนารูปแบบและข้อเสนอแนะ
การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ
คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา
และความต้องการบริการสนับสนุนการวิจัยของห้องสมุดในข่ายงาน ฯ
2. สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการบริการสนับสนุนการวิจัย
ของห้องสมุดในข่ายงานฯ
3. ประเมินแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการบริการสนับสนุน
การวิจัยของห้องสมุดในข่ายงาน ฯ โดยผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
validity) ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับจุดประสงค์ (Index of item objective
congruence: IOC) ผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจพิจารณาหาค่าความเที่ยงตรงในเนื้อหา จานวน 3 ท่าน ดังนี้
3.1 รองศาสตราจารย์ ดร. บุษบง จาเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัย
พะเยา
3.2 นางพรพิมล มโนชัย ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3.3 นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อานวยการสานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
3.4 ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุงแก้ไขคือควรปรับการใช้ภาษา
ให้ชัดเจน เข้าใจง่ายและปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือตามที่ผู้เชี่ยวชาญข้อเสนอแนะที่ได้รับเพื่อให้เกิด
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
3.5 คณะผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงแลข้อเสนอแนะ
จากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขแล้วจัดทาเป็นเครื่องมือนาไปทดลองทดลองใช้ (Try out) กับ
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน นิสิต/ นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาของห้องสมุดในข่ายงาน ฯ
จานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม แล้วนาข้อมูลที่ได้มาหาค่าอานาจจาแนก
(Power of discrimination) เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
3.6 คณะผู้วิจัยปรังปรุงแบบสอบถามหลังจากทดลองใช้อีกครั้ง จัดทาเป็นเครื่องมือ
ฉบับสมบูรณ์เพื่อเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวมรวมข้อมูล โดยส่งแบบสอบถามไปยังคณะทางาน
ฝ่ายบริการสารสนเทศของห้องสมุดข่ายงาน ฯ 20 สถาบัน จานวน 400 ชุด ช่วงระยะเวลา
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2560-เมษายน พ.ศ. 2560 ได้แบบสอบถามกลับ
400 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS 11.5 for Windows เกี่ยวกับ
สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการบริการสนับสนุนการวิจยั ของห้องสมุดในข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค วิเคราะห์โดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
(บุญชม ศรีสะอาด, 2553) แล้วนาไปเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้
4.51-5.00 แปลความว่า มีความต้องการมากที่สุด
3.51-4.50 แปลความว่า มีความต้องการมาก
2.51-3.50 แปลความว่า มีความต้องการปานกลาง
1.51-2.50 แปลความว่า มีความต้องการน้อย
1.00-1.50 แปลความว่า มีความต้องการน้อยที่สุด
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ค่าร้อยละ (Percentage) โดยใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 104)
p = f × 100
N
เมื่อ p แทน ร้อยละ
f แทน ความถี่ที่ตองการแปลงให้เป็นร้อยละ
N แทน จานวนความถี่ทั้งหมด
2. ค่าเฉลี่ย (Arithmetic mean) ( X ) ใช้สูตรต่อไปนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553,
หน้า 102)
X

เมื่อ

X
N

แทน ค่าเฉลี่ย
X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
N แทน จานวนคนในกลุ่มตัวอย่าง
3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553,
X

หน้า 103)
SD =



X  X2
 1

เมื่อ SD แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
X แทน คะแนนแต่ละตัว
X
แทน ค่าเฉลี่ย

N


แทน จานวนคะแนนในกลุ่ม
แทน ผลรวม

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
สรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและ
ความต้องการบริการสนับสนุนการวิจัยของห้องสมุดในข่ายงาน ฯ พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี สถานภาพเป็นสายสนับสนุน/ ปฏิบัติการ และมีประสบการณ์การทาวิจัย
2. สภาพปัจจุบันการบริการสนับสนุนการวิจัย ด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
พบว่า ผู้ใช้บริการมีการรับรู้บริการยืมระหว่างห้องสมุดมากที่สุด รองลงมาคือ บริการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศในรูปสิ่งพิมพ์ และบริการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัย
เพียงพอกับความต้องการ และผู้ใช้บริการเคยใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดมากที่สุด รองลงมา คือ
บริการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัยเพียงพอกับความต้องการ
ด้านการบริการสารสนเทศ พบว่า การรับรู้บริการ ผู้ใช้บริการมีการรับรู้บริการฝึกอบรมแนะนา
การสืบค้นฐานข้อมูลมากที่สุด รองลงมา คือการรับรู้บริการแนะนาการใช้ห้องสมุด (Library tour)
บริการสอนการรู้สารสนเทศ และการรับรู้การบริการจัดแปลเอกสารผู้ใช้บริการเคยใช้บริการฝึกอบรม
แนะนาการสืบค้นฐานข้อมูลมากที่สุดและบริการที่ใช้น้อยที่สุดเท่ากันคือบริการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
สาขาวิชาและบริการแปลเอกสาร ด้านการจัดบริการสนับสนุนการวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน พบว่า
การรับรู้บริการ ผู้ใช้บริการมีการรับรู้บริการอบรมการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม เช่น
EndNote หรือ Zotero รองลงมาคือการรับรู้บริการแนะนาการเขียนบรรณานุกรมและการอ้างอิง
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เคยใช้บริการการอบรมการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม เช่น EndNote
หรือ Zotero มากที่สุด ด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า ผู้ใช้บริการมีการรับรู้บริการห้องศึกษา
ค้นคว้ากลุ่มมากที่สุด รองลงมาคือการรับรู้บริการค่าใช้จ่ายในการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด
และผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เคยใช้บริการห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่มมากที่สุด รองลงมา คือบริการค่าใช้จ่าย
ในการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด
3. ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาของการใช้บริการสนับสนุนการวิจัย พบว่า ปัญหา
การใช้บริการด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ คือ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศไม่เพียงพอกับ
ความต้องการมากกว่าปัญหาการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศไม่ตรงกับความต้องการ ปัญหา
ของการใช้บริการด้านการบริการสารสนเทศ คือ มีปัญหาใช้เวลามากเกินไปมากที่สุดปัญหา
ของการใช้บริการด้านการจัดบริการสนับสนุนการวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน คือ ไม่มี
การประชาสัมพันธ์บริการสนับสนุนงานวิจัยมากที่สุด รองลงมาคือ ปัญหาใช้เวลามากเกินไป
และปัญหาห้องสมุดไม่จัดให้มีบริการสนับสนุนงานวิจัย และปัญหาของการใช้บริการด้านสิ่งอานวย
ความสะดวก รองลงมาคือปัญหาอุปกรณ์สนับสนุนและปัญหาสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม
4. ผลการวิเคราะห์ความต้องการบริการสนับสนุนการวิจัยของผู้ใช้บริการ ฯ แบ่งเป็น
รายด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการมีความต้องการบริการด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศมากที่สุด
เป็นลาดับแรก รองลงมา คือด้านสิ่งอานวยความสะดวก และด้านการบริการสารสนเทศ

โดยด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า ผู้ใช้บริการมีความต้องการให้ห้องสมุดในข่ายงาน ฯ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยเพียงพอกับความต้องการในระดับมากที่สุด
ด้านการบริการสารสนเทศ พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความต้องการบริการฝึกอบรมแนะนา
การสืบค้นฐานข้อมูลมากที่สุด ด้านจัดบริการสนับสนุนการวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน พบว่า
ผู้ใช้บริการมีความต้องการบริการอบรมการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม เช่น EndNote หรือ
Zotero มากที่สุด ด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า ผู้ใช้บริการต้องการบริการห้องนักวิจัยมากที่สุด
อภิปรายผล
ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการบริการสนับสนุนการวิจัย
ของห้องสมุดในข่ายงาน ฯ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันการบริการสนับสนุนการวิจัยของผู้ใช้บริการห้องสมุด
ในข่ายงาน ฯ ด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า ผู้ใช้บริการมีการรับรู้และใช้บริการ
ยืมระหว่างห้องสมุดมากที่สุด เนื่องจากห้องสมุดทุกแห่งในข่ายงาน ฯ มีบริการยืมระหว่างห้องสมุด
เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับสารสนเทศที่ต้องการ แต่ห้องสมุดที่ตนเองสังกัดไม่มีทรัพยากรสารสนเทศ
นั้น รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์และแนะนาการบริการด้วยวิธีการต่าง ๆ หลากหลายวิธี เช่น
จัดนิทรรศการแนะนาบริการจัดกิจกรรม PULINET Week หรือ PULINET Day ปฐมนิเทศแนะนา
การใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด เสนอบริการยืมระหว่างห้องสมุดเพื่อเป็นอีกทางเลือกในการใช้
บริการกรณีห้องสมุดของตนเองไม่มีทรัพยากรที่ต้องการ จัดทาเอกสารแนะนาการใช้บริการ จัดทา
วีดิทัศน์แนะนาการใช้บริการ ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่าย เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีการให้บริการ
ในรูปไฟล์เอกสาร ถ่ายเอกสาร ถ่ายภาพ ตลอดจนยืมฉบับจริง ที่มีความสะดวกและรวดเร็ว คือ
ภายใน 1 วัน ผู้ใช้บริการสามารถรู้ผลการขอใช้บริการ หรือได้รับสารสนเทศที่ต้องการ นับเป็นการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างคุ้มค่า ประหยัดงบประมาณ และลดความซ้าซ้อนในการซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับพรชนิตว์ ลีนาราช (2555) ได้ศึกษารูปแบบการจัดบริการสนับสนุน
การวิจัยสาหรับห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิจัยในประเทศไทย พบว่า ผู้ใช้บริการใช้บริการยืมระหว่าง
ห้องสมุดโดยผู้ใช้สามารถขอรับบริการด้วย E-Service อยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับ
Mamtora (2011) ได้ศึกษาการตอบสนองความต้องการของนักวิจัยต่อการใช้บริการสารสนเทศ
สนับสนุนการวิจัยในภาคเหนือของประเทศออสเตรเลีย ผู้ใช้บริการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อยู่ในระดับมากที่สุด
ด้านการบริการสารสนเทศ พบว่า ผู้ใช้บริการมีการรับรู้ และใช้บริการฝึกอบรมแนะนา
การสืบค้นฐานข้อมูลมากที่สุด เนื่องจาก ห้องสมุดทุกแห่งในข่ายงาน ฯ มีการกาหนดและจัดทา
หลักสูตรการฝึกอบรมแนะนาการสืบค้นฐานข้อมูลไว้อย่างชัดเจนและครบถ้วนทุกหลักสูตร
ทุกฐานข้อมูลที่มีไว้บริการซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เข้ารับการอบรมไปยังผู้ใช้บริการ
หลากหลายช่องทางทาให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบ และผู้ใช้บริการยังสามารถขอใช้บริการฝึกอบรม
แนะนาการสืบค้นฐานข้อมูลได้อย่างสะดวกทั้งทางออนไลน์ แจ้งเป็นหนังสือราชการ หรือแจ้ง
ด้วยตนเอง สามารถระบุวันและเวลาที่ต้องการได้ สามารถขอรับการฝึกอบรมแบบเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม
ก็ได้ อีกทั้งมีทรัพยากรสารสนเทศที่จาเป็นต่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยเป็นอย่างมาก จึงเกิดการใช้บริการ
ฝึกอบรมแนะนาการสืบค้นฐานข้อมูลมากที่สุดสอดคล้องกับงานวิจัยของ Yi (2007) ที่พบว่านักศึกษา

นานาชาติ ใน Texas Women’s University (TWU) ต้องการให้ห้องสมุดจัดบริการอบรมวิธีการใช้
ห้องสมุด บริการนาชมห้องสมุด การใช้ OPAC สืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
และการค้นคืนสารสนเทศออนไลน์แก่นักศึกษานานาชาติสอดคล้องกับรุ่งเรือง สิทธิจันทร์ และน้าลิน
เทียมแก้ว (2559) ได้ศึกษาบริการบรรณารักษ์ผู้ช่วยนักวิจัย สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พบว่า 1) บริการร่วมสอนในชั้นเรียน และบริการสืบค้นข้อมูล มีสถิติการใช้บริการ
อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ Du and Evans (2011) ได้ศึกษาการบริการสนับสนุนการค้นหา
สารสนเทศเพื่อการวิจัยห้องสมุดมหาวิทยาลัยเซาธ์ออสเตรเลีย ผลการวิจัยพบว่าบริการที่ผู้ใช้บริการ
คุ้นเคยและใช้บริการมากที่สุดคือ ฐานข้อมูลออนไลน์ของห้องสมุด
ด้านการจัดบริการสนับสนุนการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานพบว่า ผู้ใช้บริการมีการรับรู้
และใช้บริการอบรมการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม เช่น EndNote หรือ Zotero มากที่สุด
เนื่องจาก โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรมมีความจาเป็น และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในการจัดทา
บรรณานุกรมประกอบการทาวิจัย วิทยานิพนธ์ และเผยแพร่ผลงาน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ทาให้ห้องสมุดในข่ายงาน ฯ ส่วนมากมีการจัดซื้อโปรแกรมเพื่อให้บริการแก่นิสิต นักศึกษา
และบุคลากรในมหาวิทยาลัย ส่วนห้องสมุดทีไ่ ม่ได้จัดซื้อ บรรณารักษ์ก็ได้ทาการศึกษาและทดลอง
ใช้โปรแกรมได้เปล่า เช่น Zotero เพิ่มขึ้น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะทางาน ฯ
การฝึกอบรมการใช้โปรแกรมเพื่อนามาอบรมให้ผู้ใช้บริการ ตลอดจนมีการกาหนดและจัดให้มี
หลักสูตรการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการ
เข้ารับการอบรมหลากหลายช่องทาง ทาให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบและเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับ Mamtora (2011) ได้ศึกษาการตอบสนองความต้องการของนักวิจัยต่อการใช้บริการ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัยในภาคเหนือของประเทศออสเตรเลีย พบว่ามีการใช้บริการฝึกอบรม
โปรแกรม EndNote อยู่ในระดับมาก
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า ผู้ใช้บริการมีการรับรู้ และใช้บริการห้องศึกษาค้นคว้า
กลุ่มมากที่สุด เนื่องจากห้องสมุดทุกแห่งในข่ายงาน ฯ จัดให้มีบริการห้องศึกษาค้นคว้าเดี่ยว
และห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม มีการจัดหาอุปกรณ์อานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ เช่น เครื่องฉายภาพ
(Projector) กระดานไวท์บอร์ด คอมพิวเตอร์ โต๊ะเก้าอี้ ช่วยให้ผู้ใช้บริการมีพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกัน และทาให้มีสมาธิในการศึกษาค้นคว้าวิจัย ทาให้ห้องศึกษาค้นคว้าเป็นที่ต้องการ
และมีการใช้บริการมากที่สุด
2. ผลการวิเคราะห์ปัญหาของการใช้บริการสนับสนุนการวิจัยห้องสมุดในข่ายงาน ฯ
พบว่า ปัญหาการใช้บริการด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ คือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ไม่เพียงพอกับความต้องการมากกว่าปัญหาการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศไม่ตรงกับความต้องการ
เนื่องจากทรัพยากรสารสนเทศในท้องตลาดมีจานวนมากแต่งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศมีจากัดนโยบายเกี่ยวกับจานวนทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหาต่อชื่อเรื่องของแต่ละห้องสมุด
พื้นที่ในการจัดเก็บไม่เพียงพอ ประกอบกับผู้ใช้บริการมีความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
รายการเดียวกันมาก ทาให้ไม่สามารถจัดหาได้ตามจานวนที่ต้องการใช้อย่างไรก็ตามทุกห้องสมุด
ในข่ายงาน ฯ มีกระบวนการในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
ของตนเองเป็นหลัก ทาให้สามารถจัดหาทรัพยากรได้ตรงความต้องการแม้จะไม่ได้ตามจานวน

ที่ต้องการสอดคล้องกับงานวิจัยของกอบกุล สุวลักษณ์ (2547) ที่พบว่าปัญหาที่พบในระดับมาก คือ
สารสนเทศเฉพาะสาขาวิชามีน้อย
ปัญหาของการใช้บริการด้านการบริการสารสนเทศ คือ การใช้เวลามากเกินไปมากที่สุด
เนื่องจาก บริการยืมระหว่างห้องสมุด เป็นบริการที่ต้องขอใช้บริการกับห้องสมุดที่มีทรัพยากร
สารสนเทศที่ผู้ใช้ต้องการ ซึ่งอาจอยู่ห่างไกลกันมาก ขณะที่ขอใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศนั้น
อาจมีผู้ใช้บริการยืมอยู่ หรือทรัพยากรสารสนเทศไม่อยู่บนชั้นบริการ เป็นต้น ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้
ทาให้ได้รับทรัพยากรล่าช้าได้ แม้ว่าเวลาในการส่งคาขอไปยังห้องสมุดที่มีทรัพยากรสารสนเทศไม่เกิน
1 วันทาการก็ตาม
ปัญหาของการใช้บริการด้านการจัดบริการสนับสนุนการวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน คือ
ไม่มีการประชาสัมพันธ์บริการสนับสนุนงานวิจัยมากที่สุด แม้ว่าห้องสมุดทุกแห่งในข่ายงาน ฯ
มีการประชาสัมพันธ์การบริการสนับสนุนการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานไปยังผู้ใช้บริการ
หลากหลายช่องทาง ทาให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบและใช้บริการ แต่ก็เป็นไปได้ว่าการประชาสัมพันธ์
บริการที่มีอยู่อาจจะไม่ทั่วถึงผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม ทุกคน หรืออาจจะประชาสัมพันธ์แล้ว ผู้ใช้บริการ
ได้รับทราบแต่ขณะนั้นยังไม่อยู่ระหว่างดาเนินการทาวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ จึงยังไม่ให้ความสนใจ
และใช้บริการ เมื่อต้องดาเนินการทาวิจัยและวิทยานิพนธ์ แต่การประชาสัมพันธ์ไม่ต่อเนื่อง
อาจทาให้เกิดปัญหาขึ้นได้
ส่วนปัญหาของการใช้บริการด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่ามีปัญหาห้องค้นคว้าวิจัย
ห้องประชุมกลุ่มไม่เพียงพอ เนื่องจาก อาคารห้องสมุดทุกแห่งในข่ายงาน ฯ เป็นอาคารที่ก่อสร้าง
มานาน ขณะก่อสร้างอาคารนั้นความต้องการหรือความนิยมใช้ห้องค้นคว้าวิจัย ห้องประชุมกลุ่ม
อาจน้อยหรือไม่มีเลย จึงไม่มีการวางแผนไว้พร้อมการก่อสร้างอาคาร แต่เมื่อเวลาผ่านไป ผู้ใช้บริการ
เกิดความต้องการในการใช้ห้องสมุดแต่ละแห่ง จึงทาการปรับปรุงอาคารจัดทาห้องขึ้นมาเพื่อให้บริการ
จานวนหนึ่ง แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากพื้นที่ไม่เพียงพอ หรืองบประมาณจากัด
แต่ก็มีบางห้องสมุดที่ปรับพื้นที่ให้บริการโดยนาทรัพยากรสารสนเทศไปไว้อีกอาคารหนึ่ง
และปรับพื้นที่จากเดิมเป็นห้องค้นคว้าวิจัยประชุมกลุ่มตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
หรือมีการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม และมีแนวโน้มจัดให้บริการห้องค้นคว้าเพิ่มขึ้น
3. ผลการวิเคราะห์ความต้องการบริการสนับสนุนการวิจัยของผู้ใช้บริการห้องสมุด
ในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค จาแนกเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการมีความต้องการ
บริการด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศมากที่สุด โดยพบว่า ผู้ใช้บริการมีความต้องการ
ให้ห้องสมุดในข่ายงาน ฯ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัยเพียงพอกับ
ความต้องการในระดับมากที่สุด การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องจาก ผู้ใช้บริการในยุคปัจจุบัน
ส่วนมากมีการใช้โทรศัพท์มือถือที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการได้รวดเร็ว
ทาให้มีความสะดวกในการอ่านทรัพยากรสารสนเทศในรูปอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งผู้ใช้บริการ
ไม่จาเป็นต้องถือหรือหอบหิ้ว และรับผิดชอบหนังสือเล่มใหญ่ ๆ จานวนหลาย ๆ เล่ม รวมทั้ง
ด้วยคุณสมบัติของทรัพยากรสารสนเทศในรูปอิเล็กทรอนิกส์ มีความสะดวกในการใช้มากกว่า
ฉบับพิมพ์ สามารถเปิดอ่านที่ไหนก็ได้ที่ต้องการอ่าน สามารถเขียนบันทึก ขีดเขียนสีแล้วบันทึก
เป็นของตนเองลงไปในไฟล์ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยที่ไม่ทาไฟล์ให้ต้นฉบับ

เสียหายได้ และไม่มีผลกระทบต่อผู้อื่น ตลอดจนทรัพยากรสารสนเทศในรูปอิเล็กทรอนิกส์
สามารถใช้บริการได้พร้อม ๆ กันหลายคน ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
หลาย ๆ ฉบับได้ด้วย
ด้านการบริการสารสนเทศ พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความต้องการบริการฝึกอบรม
แนะนาการสืบค้นฐานข้อมูลมากที่สุด การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องจาก บริการฝึกอบรมแนะนา
การสืบค้นฐานข้อมูล เป็นบริการที่ผู้ใช้บริการรับรู้บริการและขอใช้บริการจากห้องสมุดในเครือข่าย
ทุกแห่งมากที่สุด เหตุผลเพราะว่าห้องสมุดได้จัดการฝึกอบรมทักษะการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ
ต่าง ๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการทั้งในลักษณะเชิงรับและเชิงรุกไปยังห้องเรียนคณะ โดยแนะนาครอบคุลม
ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ทั้งสื่อตีพิมพ์ สื่อไม่ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Database) ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journals) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-Books) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยและฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ (E-Thesis) ตลอดจน
แหล่งสารสนเทศอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการใช้สารสนเทศ
สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วนตามความต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับ
พรชนิตว์ ลีนาราช (2555) ได้ศึกษารูปแบบการจัดบริการสนับสนุนการวิจัยสาหรับห้องสมุด
มหาวิทยาลัยวิจัยในประเทศไทย พบว่าความต้องการบริการสนับสนุนการวิจัยกลุ่มผู้รับบริการ
และผู้ให้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการต้องการบริการให้การอบรมให้ ความรู้หรือสอนสาหรับนักวิจัย
อยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สานักหอสมุด (2553) ได้ศึกษา
การบริการสนับสนุนการวิจัย สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ใช้บริการต้องการบริการ
ฝึกอบรมการสืบค้นสารสนเทศอยู่ในระดับมากที่สุด
ด้านจัดบริการสนับสนุนการวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน พบว่า ผู้ใช้บริการมีความต้องการ
บริการการอบรมการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม เช่น EndNote/ Zotero มากที่สุด
การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยมีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
และผลิตการวิจัยเพื่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา
คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทางานวิจัย เพื่อแสวงหาความรู้มาใช้ประโยชน์ในการเรียน
การสอน และการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย ห้องสมุดในฐานะที่เป็นหน่วยสนับสนุนการเรียน
การสอน จาเป็นต้องจัดเตรียมซอฟท์แวร์หรือเครื่องมือที่มาช่วยสนับสนุนการวิจัยให้กับผู้ใช้บริการ
พร้อมทั้งพัฒนาทักษะของบุคลากรให้พร้อมบริการ ซึ่งโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม เช่น
EndNote และ Zotero เป็นซอฟท์แวร์ที่ได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพในการจัดการ
บรรณานุกรม เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการทาวิจัย เพราะประหยัดเวลา และสะดวกรวดเร็ว
ซึ่งสอดคล้องกับ Cheek and Bradigan (2010) ได้ศึกษาการสนับสนุนการวิจัยของห้องสมุด
มหาวิทยาลัยด้านสาธารณสุขศาสตร์ พบว่าห้องสมุดทุกแห่งมีบริการสนับสนุนการวิจัย และเห็นว่า
บริการสนับสนุนการวิจัยมีความสาคัญต่อนักวิจัยที่และมีความต้องการให้ห้องสมุดขัดบริการ
ซอฟท์แวร์จัดการรายการบรรณานุกรม
ส่วนด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า ผู้ใช้บริการมีความต้องการบริการห้องนักวิจัย
มากที่สุด การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องจาก ห้องสมุดทุกแห่งในข่ายงาน ฯ จัดให้มีห้องศึกษา
ค้นคว้าเดี่ยว และห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม สาหรับนักวิจัย เพื่อให้สามารถได้พุดคุยแลกเปลี่ยน

ระหว่างกัน หรือต้องการความสงบในการทาวิจัย จึงทาให้ห้องศึกษาค้นคว้าเป็นที่ต้องการ
และเกิดการใช้บริการมากที่สุด แต่ด้วยห้องสมุดในข่ายงาน ฯ มีข้อจากัดหลายอย่าง เช่น งบประมาณ
พื้นที่ ส่งผลให้จานวนห้องนักวิจัยไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุดในเครือข่าย
จึงได้หาแนวทางพัฒนา รวมทั้งปรับปรุงพื้นที่ในเบื้องต้น เช่น การจัดตาราง และควบคุมระยะการใช้
บริการห้องวิจัย การจัดตั้งงบประมาณ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับ
พรชนิตว์ ลีนาราช (2555) ได้ศึกษารูปแบบการจัดบริการสนับสนุนการวิจัยสาหรับห้องสมุด
มหาวิทยาลัยวิจัยในประเทศไทย พบว่าความต้องการบริการสนับสนุนการวิจัยกลุ่มผู้รับบริการ
และผู้ให้บริการต้องการบริการด้านกายภาพและสิ่งอานวยความสะดวกในห้องสมุดแก่นักวิจัย
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ด้านทรัพยากรสารสนเทศ
1. ห้องสมุดในข่ายงาน ฯ ควรหาแนวทางในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยเฉพาะ
ทรัพยากรสารสนเทศในรูปอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัยเพียงพอ และตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
2. ห้องสมุดในข่ายงาน ฯ ควรจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ
และสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน
ด้านการบริการสารสนเทศ
1. ห้องสมุดในข่ายงาน ฯ ควรพัฒนาบริการยืมระหว่างห้องสมุดให้มีความสะดวกรวดเร็ว
โดยเฉพาะระยะเวลาในการรอรับเอกสารเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับเอกสารทันต่อการใช้งาน
2. ห้องสมุดในข่ายงาน ฯ ควรพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมฝึกอบรมแนะนาการสืบค้น
ฐานข้อมูล และบริการสอนการรู้สารสนเทศของห้องสมุดในเครือข่ายในลักษณะเชิงรุกมากยิ่งขึ้น
และจัดกิจกรรม Library tour เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบบริการ
ด้านการจัดบริการสนับสนุนการวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน
1. ห้องสมุดในข่ายงาน ฯ ควรประชาสัมพันธ์บริการสนับสนุนงานวิจัย
2. ห้องสมุดในข่ายงาน ฯ พัฒนาการอบรมการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม เช่น
EndNote/ Zotero
3. ห้องสมุดในข่ายงาน ฯ พัฒนาบริการแนะนาการเขียนบทความวิชาการ/ งานวิจัย
เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ และบริการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
1. ห้องสมุดในข่ายงาน ฯ ควรเพิ่มห้องนักวิจัยให้มีจานวนเพียงพอกับความต้องการ
2. ห้องสมุดในข่ายงาน ฯ ควรจัดหาอุปกรณ์สนับสนุน เช่น คอมพิวเตอร์ เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ จุดบริการสัญญาณ รวมทั้งสภาพแวดล้อมเช่น แสงสว่าง เสียง ความสะอาด
ให้มีความเหมาะสม
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาสมรรถนะบรรณารักษ์ต่อการให้บริการสนับสนุนการวิจัยสาหรับห้องสมุด
ในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
2. ควรศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริการสนับสนุนการวิจัยสาหรับห้องสมุดในข่าย

งานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
3. ควรศึกษาความต้องการเชิงลึกถึงความต้องการบริการสนับสนุนการวิจัยจากนักวิจัย
ของห้องสมุดในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาส่วนภูมิภาค
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