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บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรด้วยระบบคุณภำพ
มำตรฐำนสำกลของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ วิเครำะห์กระบวนกำรให้บริกำร พัฒนำกระบวนกำร
ดำเนินงำนด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล ดำเนินงำนตำมระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล และ
สำรวจควำมพึงพอใจ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงได้แก่ บรรณำรักษ์และเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร จำนวน
30 คน และผู้ใช้บริกำร จำนวน 384 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสำรวจ แบบสอบถำม แบบบันทึก
สถิติที่ใช้วิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ กำรแจกแจงควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน
ผลกำรวิจัยปรำกฏดังนี้ 1) สภำพและปัญหำกำรให้บริกำร ผลโดยภำพรวมพบว่ำ บุคลำกรมี
ควำมต้องกำรพัฒนำงำนที่เพิ่มคุณภำพกำรทำงำนที่บุคลำกรได้มีส่วนร่วมในกำรให้บริกำร กำรจัดทำ
คู่มือกำรปฏิบัติงำนและจัดกำรเอกสำรยังไม่เป็นระบบ และต้องกำรสร้ำงภำพลักษณ์ของงำนบริกำรให้
ผู้ใช้ประทับใจ 2) พัฒนำกระบวนกำรดำเนินงำนตำมระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 5 ขั้นตอน ได้แก่
2.1) อบรมบุคลำกรงำนบริกำรสำรสนเทศ 2.2) กำหนดนโยบำยและขอบเขตของระบบกำรบริหำร
คุณภำพ 2.3) กำหนดตัวชี้วัดเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพ 2.4) จัดทำระบบเอกสำรและวำงกลไก
กำรดำเนินงำนบริกำรสำรสนเทศ 7 งำน 2.5) ตรวจประเมินภำยใน 3) ดำเนินงำนตำมระบบคุณภำพ
มำตรฐำนสำกล พบว่ำ ผู้บริหำรและบุคลำกรห้องสมุดส่วนใหญ่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกระบวนกำร
ทำงำนตำมมำตรฐำนเพื่อให้ได้รับกำรยอมรับในระดับสำกลอยู่ในระดับมำกที่สุด (x̅ = 4.85) มีกำร
กำหนดนโยบำย ได้แก่ สร้ำงควำมเป็นเลิศด้ำนกำรให้บริกำร พัฒนำควำมทันสมัย ยกระดับคุณภำพ
กำรบริหำรงำนตำมมำตรฐำนสำกล และยกระดับองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ กำหนดตัวชี้วัดในกำร
ปฏิบัติงำน 3 ตัวชี้วัด ดำเนินงำนบริกำรสำรสนเทศตำมระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 7 งำน และ
กำกับ ติดตำมปีละ 4 ครั้งทุกไตรมำส 4) ควำมพึงพอใจ พบว่ำ 4.1) ควำมพึงพอใจของผู้ให้บริกำร

โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด (x̅ = 4.58) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด
คือ ด้ำนกำรปฏิบัติงำน รองลงมำคือ ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร และด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพของ
บุคลำกร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกัน 4.2) ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรโดยภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด
( X = 4.51) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ บริกำรยืม-คืน รองลงมำ
คือ บริกำรตอบคำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ, บริกำรสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์)
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกัน

คาสาคัญ:
กำรให้บริกำร, คุณภำพกำรให้บริกำร, ระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล, สำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร

Abstract
The aim of this research was to Developing Quality of Service with
International Standard Quality System of the Office Academic Resources and
Information Technology, Kamphaeng Phet Rajabhat University. This were research
and development 4 steps include service process analysis, developing process with
international quality system, use of process in operation and service satisfaction
aspect. The samples were 384 users, 30 service providers. Instrument used was
questionnaire, survey, recording form. Statistics applied for data analysis were
frequency distribution, percentage, arithmetic average, and standard deviation.
Findings were found as follow:
1. Condition and Problems. It was found that personnel need to improve
the quality of work that everyone is involved, manuals and document management
are not systematics and create image of service to impress user.
2. Develop the process of work to the international standard quality
system 5 steps: Staff training for information service, determine the policy and scope
of the quality management system, set of indicators, documentation system and
operation mechanism, internal audit.
3. Performance of international standard quality system. It was found that
most of administrators and library personnel have knowledge, understanding the
process was at highest level (x̅ = 4.85), policy: service excellence, modern
development, enhance the quality of administration to international standards, the
organization to excellence. 3 performance indicators for working, perform quality
system processes for 7 services and internal audit 4 times for year.
4. Service satisfaction. It was found that service providers overall
satisfaction was at highest level (x̅ = 4.58), however, when considered the highest

average, the most satisfied was the operational, quality of service and personnel
development, respectively. Satisfaction of user: overall satisfaction was at highest
level (x̅ = 4.51), when considered the highest average, the most satisfied was
Circulation Service, secondary for references service and electronic media service
(electronic database) have the same mean.
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บทนา
โลกแห่งกำรแข่งขันที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้องค์กรไม่ว่ำจะเป็นภำครัฐหรือภำคเอกชน
จำเป็นจะต้องปรับตัวเองอยู่ตลอดเวลำเพื่อไม่ให้ล้ำหลัง ดังนั้นองค์กรจำเป็นต้องแสวงหำแนวทำงหรือ
หลักกำรจัดกำรเพื่อมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศอยู่เสมอ แนวคิดที่สำคัญในปัจจุบันคือ คุณภำพ เพรำะคุณภำพ
เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องกำรและปรำรถนำโดยเฉพำะลูกค้ำ ดังนั้นหำกองค์กรต้องกำรสร้ำงควำมได้เปรียบ
ในกำรแข่งขันจำเป็นต้องให้ควำมสำคัญกับเรื่องคุณภำพในทุกขั้นตอนของกำรผลิตผลิตภัณฑ์และ
บริกำรเพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้ำ ปัจจุบันระบบจัดกำรองค์กรสมัยใหม่ได้เน้นเรื่องของ
คุณภำพที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมำกขึ้น ในหลำยประเทศทั่วโลกมีกำรให้รำงวัลคุณภำพแห่งชำติกับ
องค์กรที่มีระบบจัดกำรคุณภำพที่เป็นเลิศ รวมถึงประเทศไทยที่มีรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ (TQA)
(นพปฎล สุนทรนนท์, 2557) และยังมีเครื่องมือในกำรดำเนินงำนเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพองค์กร
ที่หลำกหลำย เช่น กำรประกันคุณภำพ SERQUAL ISO 9001 เป็นต้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรนำ
ISO 9001 ซึง่ เป็นมำตรฐำนสำกลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ควำมสำคัญเพื่อควำมเป็นเลิศทำงด้ำน
คุณภำพและควำมมีประสิทธิภำพของกำรดำเนินงำนภำยในองค์กรมำใช้ในกำรดำเนินกำรเพื่อให้
องค์กรสำมำรถปฏิบัติงำนให้ตรงตำมที่กำหนดไว้ และตอบสนองต่อควำมต้องกำรและสร้ำงควำม
พึงพอใจให้ลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง ซึง่ แนวคิดสำคัญของ ISO 9001 คือ กำรจัดวำงระบบบริหำรงำน
เพื่อกำรประกันคุณภำพซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ำกระบวนกำรต่ำง ๆ ได้รับกำรควบคุมและ
สำมำรถตรวจสอบได้ โดยผ่ำนระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีกำรทำงำนเพื่อให้มั่นใจว่ำบุคลำกรในองค์กร
รู้หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและขั้นตอนต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำน โดยต้องมีกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้และ
ทักษะในกำรปฏิบัติงำน มีกำรจดบันทึกข้อมูล รวมทั้งกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนว่ำเป็นไปตำม
ที่ระบุไว้ในระบบหรือไม่ และมีกำรแก้ไขข้อผิดพลำดรวมทั้งมีแนวทำงในกำรป้องกันข้อผิดพลำดเดิม
และในปัจจุบันมีกำรพัฒนำมำเป็นเวอร์ชั่น 2015 ซึ่งมีมำตรฐำนกำรจัดกำรที่มีคุณภำพและได้รับ
กำรยอมรับกันอย่ำงแพร่หลำยในหลำย ๆ ประเทศในระดับสำกล ซึง่ เน้นบทบำทของผู้บริหำรระดับสูง
ที่จะต้องให้ควำมสำคัญกับควำมต้องกำร ควำมคำดหวังของลูกค้ำ และผู้ที่เกี่ยวข้อง องค์กรทุก
ประเภท ไม่ว่ำจะเป็นภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตหรือภำคบริกำรทั้งรัฐและเอกชนสำมำรถนำระบบ
บริหำรงำนคุณภำพ ISO 9001 ไปใช้ในกำรช่วยยกระดับคุณภำพผลิตภัณฑ์และบริกำรให้เทียบเคียง
กับองค์กรขนำดใหญ่ที่มีชื่อเสียงได้ ซึ่งเป็นพื้นฐำนหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรสำมำรถมุ่งสู่กำรพัฒนำได้

อย่ำงยั่งยืน (สถำบันรับรองมำตรฐำน ไอ เอส โอ, 2560) สำหรับองค์กรที่ให้บริกำรสิ่งที่ผู้ใช้บริกำร
ต้องกำรมำกที่สุดคือ คุณภำพของกำรบริกำรและควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร ดังนั้นหน่วยงำน
ที่เป็นสถำบันบริกำรสำรสนเทศหลำยแห่งได้มีกำรนำระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรคุณภำพมำใช้
เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพขององค์กร เช่น ISO 9001 ได้แก่ สำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
หอสมุดแห่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ สำนักหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กรมวิทยำศำสตร์บริกำร สำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยเอเซียอำคเนย์ สำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ เป็นต้น เพื่อให้บริกำรที่สอดคล้องกับ
พฤติกรรมผู้ใช้บริกำรในยุคปัจจุบันซึง่ แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มำห้องสมุดเพื่อใช้สถำนที่
ทำงำนหรือกิจกรรมส่วนตัวแต่ไม่ได้ใช้ทรัพยำกรข้อมูลในห้องสมุด กลุ่มที่สองมีกำรผสมผสำนกัน
ระหว่ำงกำรใช้ทรัพยำกรกับกำรใช้พื้นที่ห้องสมุด และกลุ่มที่สำมเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เข้ำห้องสมุดแต่ใช้
ทรัพยำกรของห้องสมุดผ่ำนฐำนข้อมูลออนไลน์ที่เข้ำถึงได้ด้วยอุปกรณ์สื่อสำรต่ำง ๆ จึงจำเป็นอย่ำงยิ่ง
ที่ห้องสมุดต้องมีกำรปรับกระบวนกำรทำงำนให้เป็นระบบที่มีคุณภำพมำกยิ่งขึ้น
ดังนั้นสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
ซึง่ เป็นแหล่งทรัพยำกรกำรเรียนรู้ที่สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน และกำรบริกำรแก่บุคลำกรทั้งภำยใน
และภำยนอกมหำวิทยำลัย กำรพัฒนำคุณภำพกำรทำงำนและกำรให้บริกำรเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้ำง
ภำพลักษณ์ที่ดี และควำมพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริกำรทุกระดับ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลัยข้อที่ 3 เร่งรัดกำรสร้ำงภำพลักษณ์ ซึง่ จำกกำรประเมินตนเองด้ำนกำรประกันคุณภำพ
ของหน่วยงำนอยู่ในระดับดีมำกมำอย่ำงต่อเนื่อง 3 ปี เพื่อกำรพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำนและ
กำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพกับระบบงำนในกำรสนองตอบต่อควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศจึงมีควำมประสงค์ที่จะพัฒนำคุณภำพ
งำนบริกำรสำรสนเทศเข้ำสู่คุณภำพมำตรฐำน ISO 9001: 2015 จึงได้ทำวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำคุณภำพ
กำรให้บริกำรด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกลของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร เพื่อกำรพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนในทุก
กระบวนกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรและสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับงำนบริกำรสำรสนเทศซึ่งส่งผล
ต่อภำพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงำน
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล ISO 9001: 2015
ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ โดยมีดำเนินกำรวิจัย 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 วิเครำะห์กระบวนกำรให้บริกำรของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษำสภำพและปัญหำกำรให้บริกำร โดยกำรศึกษำเอกสำร ตำรำ กำรสำรวจข้อมูล
เบื้องต้นจำก กำรวิเครำะห์เอกสำร ได้แก่ ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร

ข้อร้องเรียนจำกช่องทำงต่ำง ๆ และกำรสนทนำกลุ่มผู้บริหำร บรรณำรักษ์และเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำร
จำนวน 30 คน
2. นำผลกำรวิเครำะห์มำกำหนดประเด็นหลักที่สำคัญ และนำมำจัดลำดับ
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนำกระบวนกำรดำเนินงำนด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล ISO 9001:
2015 ตำมผลกำรจัดลำดับควำมสำคัญของประเด็นหลักจำกกำรวิเครำะห์กระบวนกำรให้บริกำร
ตำมขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษำเอกสำร ตำรำเกี่ยวกับระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล ISO 9001: 2015
2. กำหนดขอบเขตงำนเพื่อให้ครอบคลุมประเด็นหลักของกระบวนกำรพัฒนำงำน
ด้ำนกำรให้บริกำร
3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกผู้เชี่ยวชำญที่มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรดำเนินงำน
ด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล ISO 9001: 2015 และกำรให้บริกำรสำรสนเทศ ได้แก่ ผู้บริหำร
บรรณำรักษ์ ที่ปรึกษำด้ำนกำรดำเนินกำรจัดทำระบบคุณภำพมำตฐำนสำกล จำนวน 17 คน เพื่อ
พิจำรณำควำมเหมำะสมของกระบวนกำรดำเนินงำนด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล ISO 9001:
2015
4. ปรับปรุงแก้ไขกระบวนกำรดำเนินงำนด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล
ISO 9001: 2015 ตำมข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชำญ
ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินงำนบริกำรสำรสนเทศตำมระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล ISO 9001:
2015 ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) จัดอบรมบุคลำกรงำนบริกำรสำรสนเทศ 2) กำหนดนโยบำย
และขอบเขตของระบบกำรบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 3) กำหนดตัวชี้วัดเพื่อกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรดำเนินงำน 4) จัดทำระบบเอกสำรและวำงกลไกให้กำรดำเนินงำนบริกำรสำรสนเทศ
ได้แก่ บริกำรยืม-คืน บริกำรสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง บริกำรตอบคำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ บริกำร
สื่อโสตทัศนวัสดุ บริกำรข้อมูลท้องถิ่น บริกำรสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และบริกำรวิชำกำรและฝึกอบรม
5) ตรวจประเมินภำยในเพื่อกำกับ ติดตำมกำรดำเนินงำนตำมระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร มีขั้นตอนดังนี้
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ บรรณำรักษ์และเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรทั้ง 7 งำน
จำนวน 20 คน และผู้ใช้บริกำรที่เข้ำมำรับบริกำรของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชรในปีกำรศึกษำ 2560 สุ่มกลุ่มตัวอย่ำงโดยบังเอิญ จำนวน 384 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยได้แก่ แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้ให้บริกำร และ
แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏกำแพงเพชร เป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ ได้แก่ ระดับมำกที่สุด มำก ปำนกลำง
น้อย น้อยที่สุด โดยมีขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือ ดังนี้
2.1 ศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำร เพื่อกำหนดขอบเขต และ
แนวทำงในกำรสร้ำงเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูล
2.2 สร้ำงแบบสอบถำมให้ครอบคลุมขอบเขตของเนื้อหำกำรให้บริกำรทั้ง 7 งำน
2.3 นำเครื่องมือไปให้ผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบควำมเที่ยงตรงด้ำนเนื้อหำ
2.4 นำเครื่องมือไปปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ

3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในปีกำรศึกษำ 2560
ตรวจสอบและพิจำรณำควำมสมบูรณ์ของกำรตอบแบบสอบถำม นำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์
ค่ำทำงสถิติ
4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล นำแบบสอบถำมที่ได้มำคำนวณหำค่ำสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และวิเครำะห์ข้อมูลโดยหำค่ำเฉลี่ย และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
ผลการศึกษา
1. ศึกษำสภำพและปัญหำกำรให้บริกำร จำกกำรสำรวจข้อมูลเบื้องต้นพบว่ำ มีประเด็น
หลักที่สำคัญ 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนบุคลำกรให้บริกำร ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกิจกรรมและบริกำร
และด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ ซึ่งรำยละเอียดแต่ละด้ำนพบว่ำ ด้ำนบุคลำกรให้บริกำร มีบุคลำกร
ประจำแต่ละงำนที่ชัดเจนตำมลักษณะงำน มีทั้งบรรณำรักษ์ และเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำร บุคลำกรได้รับ
กำรอบรมและพัฒนำศักยภำพกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง มีควำมต้องกำรพัฒนำงำนที่เพิ่มคุณภำพ
เป็นระบบควบคุมคุณภำพที่บุคลำกรได้มีส่วนร่วมในกำรให้บริกำร ด้ำนกำรปฏิบัติงำน พบว่ำ
มีกำรทำงำนตำมขอบเขตภำระงำนที่ได้รับมอบหมำยตำมภำรกิจของหน่วยงำนและมหำวิทยำลัย
ตำมตำแหน่งงำนแต่กำรจัดระบบและกำรควบคุมเอกสำรของงำนบริกำรยังไม่ดีเท่ำที่ควรมีคู่มือ
กำรปฏิบัติงำนไม่ครบทุกงำนบริกำรและรำยละเอียดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนยังไม่ชัดเจนและ
เป็นปัจจุบัน มีกำรเผยแพร่คู่มือกำรปฏิบัติงำนแต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันและไม่หลำกหลำยช่องทำง
ในกำรเผยแพร่ มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรตลอดปีกำรศึกษำ
แต่กำรติดตำมกำรนำปัญหำ อุปสรรคที่พบมำพิจำรณำเพื่อปรับปรุงพัฒนำให้ดีขึ้นยังไม่ครบทุกงำน
บริกำร และกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎระเบียบของผู้ใช้บริกำร เช่น กำรเสียค่ำปรับ เป็นต้น ด้ำนกิจกรรม
และบริกำร พบว่ำ มีกำรจัดกิจกรรมทีห่ ลำกหลำยและหมุนเวียนอย่ำงต่อเนื่อง ลักษณะกำรให้บริกำร
มีทั้งภำยในห้องสมุดและกำรออนไลน์ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต และด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ พบว่ำ
มีกำรพัฒนำฐำนข้อมูลและจัดเก็บในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศใน
รูปแบบต่ำง ๆ เช่น รูปเล่ม สื่อโสตทัศนวัสดุ และฐำนข้อมูล เป็นต้น
2. ผลกำรพัฒนำกระบวนกำรดำเนินงำนด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล ISO 9001:
2015 พบว่ำ มีกำรพัฒนำกระบวนกำรดำเนินงำนตำมระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 5 ขั้นตอน คือ
1) อบรมบุคลำกรงำนบริกำรสำรสนเทศ 2) กำหนดนโยบำยและขอบเขตของระบบกำรบริหำร
คุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 3) กำหนดตัวชี้วัดเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรดำเนินงำน 4) จัดทำระบบ
เอกสำรและวำงกลไกให้กำรดำเนินงำนบริกำรสำรสนเทศ ได้แก่ บริกำรยืม-คืน บริกำรสื่อสิ่งพิมพ์
ต่อเนื่อง บริกำรตอบคำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ บริกำรสื่อโสตทัศนวัสดุ บริกำรข้อมูลท้องถิ่น บริกำร
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และบริกำรวิชำกำรและฝึกอบรม และกระบวนกำรบริหำร 5) ตรวจประเมินภำยใน
เพื่อกำกับ ติดตำมกำรดำเนินงำนตำมระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล
3. ผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรให้บริกำรด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล ISO 9001:
2015 พบว่ำ

3.1 จัดอบรมบุคลำกรงำนบริกำรสำรสนเทศ เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจและยอมรับตำม
มำตรฐำนสำกล พบว่ำ ผู้บริหำรและบุคลำกรห้องสมุดส่วนใหญ่มคี วำมรู้ ควำมเข้ำใจในกระบวนกำร
ทำงำนตำมมำตรฐำนเพื่อให้ได้รับกำรยอมรับในระดับสำกลอยู่ในนระดับมำกที่สุด (x̅ = 4.85)
รองลงมำคือ ควำมเข้ำใจในองค์กรและบริบทองค์กรเพื่อกำรพัฒนำระบบกำรทำงำน (x̅ = 4.67)
กำรกำหนดแผนงำนและมำตรกำรในกำรดำเนินงำนให้บรรลุผลลัพธ์ตำมที่คำดหวังไว้ต่อระบบกำร
บริหำรคุณภำพ (x̅ = 4.55) กำรติดตำมกำรเปลี่ยนของปัจจัยและกำรทบทวน กำรดำเนินงำนตำม
รอบเวลำที่กำหนด (x̅ = 4.53) และข้อกำหนด กฏระเบียบและแนวปฏิบัติต่ำง ๆ ในกำรดำเนินงำน
(x̅ = 4.50) ตำมลำดับ
3.2 กำหนดนโยบำยและขอบเขตของระบบกำรบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำน
ISO 9001: 2015 พบว่ำ มีนโยบำย 4 ประเด็นคือ 3.2.1) สร้ำงควำมเป็นเลิศด้ำนกำรให้บริกำร
3.2.2) พัฒนำควำมทันสมัย ควำมถูกต้อง รวดเร็ว 3.2.3) ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรงำนตำม
มำตรฐำนสำกล 3.2.4) ยกระดับองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ
3.3 กำหนดตัวชี้วัดเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรดำเนินงำน พบว่ำ มีตัวชี้วัดทั้งหมด
3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 3.3.1) บุคลำกรงำนบริกำรสำรสนเทศได้จัดทำระบบเอกสำรเพื่อพัฒนำคุณภำพ
งำนบริกำร 3.3.2) ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 และ 3.3.3) ร้อยละ
ควำมพึงพอใจของบุคลำกรผู้ให้บริกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90
3.4 จัดทำระบบเอกสำรและวำงกลไกให้กำรดำเนินงำนบริกำรสำรสนเทศ พบว่ำ
มีกำรจัดทำระบบเอกสำรเพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน ได้แก่ 3.4.1) กำรกำหนดประเด็นเพื่อ
กำรจัดทำคู่มือตำมตัวชี้วัด ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำคู่มือ ขอบเขตงำน คำจำกัดควำม
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ กำรตรวจเอกสำร ผังกระบวนกำรปฏิบัติงำน ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน แนวทำง
ในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร มำตรฐำนคุณภำพงำน ระบบติดตำมประเมินผล แบบฟร์อม ปัญหำ
หรือควำมเสี่ยงที่พบในกำรปฏิบัติงำน และแนวทำงแก้ไขปัญหำบรรณำนุกรม 3.4.2) กำรจัดทำ
ฉบับสำเนำจัดเก็บในรูปของเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ 3.4.3) กำหนดอำยุกำรใช้งำนของเอกสำร 3.4.4)
ประวัติกำรแก้ไขเอกสำร 3.4.5) กำรกำหนดหมำยเลข กำรตั้งชื่อเอกสำร 3.4.6) สมุดควบคุมเอกสำร
3.4.7) กำรตรวจประเมินระบบเอกสำรและกำรปฏิบัติงำน
3.5 พัฒนำระบบงำนบริกำร 7 งำน ได้แก่ บริกำรยืม-คืน บริกำรสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
บริกำรตอบคำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ บริกำรสื่อโสตทัศนวัสดุ บริกำรข้อมูลท้องถิ่น บริกำรสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ แล ะบริกำรวิชำกำรและฝึกอบรม พบว่ำ มีกำรจัดทำคู่มือคุณภำพของหน่วยงำน และ
คู่มือกำรปฏิบัติงำนบุคลำกรงำนบริกำร และมีกำรควบคุมเอกสำรอ้ำงอิงเพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนที่เป็น
ระบบ รำยละเอียดของเนื้อหำประกอบด้วย 3.5.1) ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 3.5.2) ควำมเสี่ยงหรือ
ปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น พร้อมแนวทำงกำรแก้ไข 3.5.3) กำรทบทวนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเพื่อ
นำเสนอผู้บริหำรเพื่อรับทรำบและลงลำยมือชื่อในคู่มือเพื่อเป็นหลักฐำนเก็บต้นฉบับไว้ให้ผู้ปฏิบัติงำน
3.5.4) กำรปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนให้เป็นปัจจุบัน นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดกิจกรรมเพื่อ
กำรพัฒนำระบบงำนบริกำรโดยภำพรวมอย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่ กำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินข้อมูลย้อนกลับจำกผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย

3.6 ตรวจสอบภำยใน (Internal audit) เพื่อกำกับ ติดตำมกำรดำเนินงำนตำมระบบ
คุณภำพมำตรฐำนสำกล พบว่ำ มีกำรกำหนดระยะเวลำในกำรกำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนตำมระบบ
คุณภำพมำตรฐำนสำกล ปีละ 4 ครั้ง ทุกไตรมำส ได้แก่ เดือน มีนำคม มิถุนำยน กันยำยน ธันวำคม
มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจติดตำมระบบบริหำรงำนคุณภำพ จำนวน 7 ชุด มีกำรกำหนด
แบบฟร์อมติดตำมกำรดำเนินงำนเป็นรำยบุคคล มีกำรนำเสนอผลกำรประเมินต่อผู้บริหำรในรูป
ของเอกสำรและกำรประชุม
3.7 ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร พบว่ำ 1) ควำมพึงพอใจของผู้ให้บริกำรโดยภำพ
รวมอยู่ในระดับมำกที่สุด (x̅ = 4.58) คิดเป็นร้อยละ 91.60 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่มี
ค่ำเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้ำนกำรปฏิบัติงำน (x̅ = 4.68) รองลงมำคือ ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร และด้ำน
กำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกัน (x̅ = 4.56) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อของแต่ละ
ด้ำน พบว่ำ ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดคือ มีกำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนตำมขั้นตอน
ที่สำมำรถนำมำใช้ในกำรปฏบิติงำนได้อย่ำงถูกต้อง และมีกำรจัดกำรเอกสำรที่เป็นระบบ มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกัน (x̅ = 4.62) รองลงมำคือ มีระบบกำรจัดเก็บเอกสำรที่ดี (x̅ = 4.59) และมีกำรติดตำม
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน (x̅ = 4.57) ตำมลำดับ ด้ำนคุณภำพกำร
ให้บริกำร พบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดคือ ควำมเป็นระบบในกำรให้บริกำร (x̅ = 4.55) รองลงมำคือ
มีกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง (x̅ = 4.52) ควำมพร้อมและประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร
และควำมน่ำเชื่อถือ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกัน (x̅ = 4.50) ตำมลำดับ และด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพของ
บุคลำกร พบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดคือ มีควำมเข้ำใจในกระบวนกำรพัฒนำระบบคุณภำพเพื่อ
กำรพัฒนำกระบวนกำรทำงำนและกำรให้บริกำร และกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกัน (x̅ = 4.54) รองลงมำคือ ควำมกระตือรือร้นในกำรเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำน และ
กำรยอมรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกเพื่อนร่วมงำน (x̅ = 4.52) และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
ผู้ปฏิบัติงำนและผู้ใช้บริกำรมีควำมเข้ำใจในควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกัน (x̅ = 4.50)
ตำมลำดับ 2) ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร พบว่ำ ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรทั้ง 7 งำนบริกำร
โดยภำพรวมอยู่ในระดับพอใจมำกที่สุด ( X = 4.51) คิดเป็นร้อยละ 90.2 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน
พบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ บริกำรยืม-คืน ( X = 4.53) รองลงมำ คือ บริกำรตอบคำถำมและ
ช่วยกำรค้นคว้ำ, บริกำรสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์) มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกัน ( X = 4.52)
และบริกำรสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ( X = 4.51) ตำมลำดับ ส่วนด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ บริกำรข้อมูล
ท้องถิ่น และบริกำรวิชำกำรและฝึกอบรม ( X = 4.49)
อภิปรายผล
กำรอภิปรำยผลกำรวิจัย กำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรด้วยระบบคุณภำพ
มำตรฐำนสำกลของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
คณะผู้วิจัยอภิปรำยผลในประเด็นที่สำคัญ ดังต่อไปนี้
1. สภำพและปัญหำกำรให้บริกำรมีประเด็นหลักที่สำคัญ 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนบุคลำกร
ให้บริกำรด้ำนกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกิจกรรมและบริกำร และด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ ทั้งนี้
อำจเนื่องจำกลักษณะของงำนบริกำรของห้องสมุดส่วนใหญ่มีเป้ำหมำยหลักที่คล้ำยคลึงกันคือ

ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร จำกประเด็นปัญหำที่พบคือ กำรจัดระบบและกำรควบคุมเอกสำร
ของงำนบริกำรยังไม่ดีเท่ำที่ควร มีคู่มือกำรปฏิบัติงำนไม่ครบทุกงำนบริกำรและรำยละเอียดขั้นตอน
กำรปฏิบัติงำนยังไม่ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน และบุคลำกรมีควำมต้องกำรพัฒนำงำนที่เพิ่มคุณภำพ
เป็นระบบควบคุมคุณภำพที่บุคลำกรได้มีส่วนร่วมในกำรให้บริกำร ทั้งนี้อำจเนื่องมำจำกกำร
ดำเนินงำนด้ำนกำรให้บริกำรบุคลำกรที่ผ่ำนมำยังไม่ได้ให้บุคลำกรจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่ทำให้
เห็นกระบวนงำนที่แต่ละคนรับผิดชอบอย่ำงชัดเจนทุกงำน และเอกสำรส่วนใหญ่มีกำรจัดเก็บเป็น
แฟ้มงำนที่ยังไม่มีระบบกำรจัดกำรที่ดีทำให้ยำกต่อกำรตรวจสอบควำมถูกต้องข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
ซึง่ จะมีเพียงบำงส่วนงำนที่จัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติงำนตำมรูปแบบของ
มหำวิทยำลัยเพื่อกำรพัฒนำสมรรถนะทำงวิชำชีพเมื่อเทียบแล้วคิดเป็นร้อยละ 3 ของบุคลำกรงำน
บริกำรทั้งหมด และบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรให้บริกำรไม่ใช่บรรณำรักษ์หรือเป็นผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนกำรให้บริกำรส่วนใหญ่เป็นพนักงำนปฏิบัติกำรจึงไม่ได้จัดทำเอกสำรกำรปฏิบัติงำนที่เป็นรูปธรรม
ซึ่งส่งผลให้กระบวนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรให้บริกำรยังไม่เป็นระบบเท่ำที่ควร จำเป็นต้องมีกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรให้บริกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรซึ่งสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
บุคลำกรในกำรเพิ่มคุณภำพของกำรปฏิบัติงำนเช่นกัน ดังนั้นจะเห็นว่ำกำรปฏิบัติงำนที่เป็นระบบจะ
ทำให้งำนมีคุณภำพมำกขึ้นและส่งผลต่อคุณภำพกำรให้บริกำรสอดคล้องกับสรวิชญ์ เปรมชื่น (2560,
หน้ำ 43) ที่พบว่ำกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรเพื่อส่งเสริมงำนบริกำรให้มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล ส่วนใหญ่เน้นกำรตอบสนองควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ดังนั้นคุณภำพกำรบริกำร
เป็นสิ่งที่ทุกคนคำดหวังที่จะได้รับจำกกำรให้บริกำร ซึ่งกำรวัดคุณภำพกำรบริกำรจะวัดจำกควำมเป็น
รูปธรรมของกำรบริกำร ควำมน่ำเชื่อถือ กำรตอบสนองลูกค้ำ กำรให้ควำมมั่นใจ กำรเข้ำใจและรู้จัก
ลูกค้ำเป็นอย่ำงดี โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกระบวนกำรในกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพและกำรเน้น
คุณภำพกำรบริกำรจึงเป็นวิธีที่จะสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับผู้รับบริกำร ซึง่ สอดคล้องกับแนวควำมคิด
ของ Parasuraman, Ziethaml and Berry (2013, pp. 41-50) และเบญชภำ แจ้งเวชฉำย (2559,
หน้ำ 8) และกำรให้บริกำรทีด่ ีต้องมีมำตรฐำนและมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับว่ำเป็นบริกำรระดับมืออำชีพ
(นิติพล ภูตะโชติ, 2549, หน้ำ 180-182) สอดคล้องกับงำนวิจัยของอมรรัตน์ ศิริไปล์ (2560,
บทคัดย่อ) พบว่ำ ด้ำนกำรบริกำรและด้ำนสภำพแวดล้อมเป็นตัวแปรในกำรกำรพัฒนำกำรให้บริกำร
เพื่อเพิ่มคุณภำพและสร้ำงควำมพึงพอใจของผู้ใช้ สอดคล้องกับงำนวิจัยของจิณณพัต ชื่นชมน้อย
(2555, บทคัดย่อ) ที่ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจในด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร ด้ำนผู้ให้บริกำร/ เจ้ำหน้ำที่
ด้ำนเวลำและด้ำนสถำนที่อยู่ในระดับมำก ดังนั้นกำรบริหำรงำนห้องสมุดที่มีคุณภำพจึงเป็นกำรจัดกำร
กระบวนกำรปฏิบัติงำนและทรัพยำกรสำรสนเทศที่เป็นระบบตำมมำตรฐำนสำกล ซึง่ จะช่วยให้
ผู้ใช้บริกำรเข้ำถึงสำรสนเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมนโยบำยและเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ สอดคล้อง
กับน้ำทิพย์ วิภำวิน (2548, หน้ำ 116) ที่กล่ำวว่ำ กำรบริหำรงำนคุณภำพโดยกำรวิเครำะห์งำนแต่ละ
ด้ำนจะทำให้เกิดควำมเข้ำในปัจจัยต่ำง ๆ ที่มีผลกระทบต่อองค์กร และกำรทำงำนของบุคลำกร
หำกเลือกใช้เครื่องมือกำรบริหำรคุณภำพที่เหมำะสมเพื่อมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศจะช่วยให้กำรดำเนินงำน
เป็นไปตำมเป้ำหมำย และสัมฤทธิ์ผลตำมที่ต้องกำร นอกจำกนี้สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ยังพบว่ำกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำขั้นตอนหรือกระบวนกำรให้บริกำรยังเกิดควำมผิดพลำด
ทำให้เกิดกำรให้บริกำรที่ล่ำช้ำและพบข้อเสนอแนะให้มีกำรปรับปรุงพฤติกรรมของผู้ให้บริกำร

กำรปรับปรุงด้ำนสถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวกเพิ่มเติม ซึ่งมีควำมจำเป็นต้องมีกำรพัฒนำเพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร สอดคล้องกับงำนวิจัยของภัคภิญญำ สว่ำงวงศ์ (2551)
ได้กล่ำวถึง กำรดำเนินงำนของห้องสมุดต้องคำนึงถึงควำมต้องกำรของผู้ใช้เป็นหลักสำคัญ ด้วยเหตุนี้
ภำรกิจหลักของห้องสมุดจึงเป็นกำรให้บริกำรสำรสนเทศเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้ โดยที่
ห้องสมุดจะต้องจัดบริกำรสำรสนเทศให้มีควำมทันสมัย มีคุณภำพ และต้องปรับปรุงคุณภำพกำรให้
บริกำรอยู่เสมอเพื่อให้ผู้ใช้บริกำรเกิดควำมประทับใจและพึงพอใจต่อบริกำรที่ได้รับ ดังนั้นกำรศึกษำ
และกำรรับรู้ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรเพื่อให้เกิดควำมพึงพอใจนั้นถือได้ว่ำเป็นควำมรับผิดชอบ
สำคัญประกำรหนึ่งของผู้ปฏิบัติงำนสำรสนเทศ (ประภำวดี สืบสนธิ,์ 2532) จึงต้องมีระบบกำร
บริหำรจัดกำรที่ดี ซึง่ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้ให้ควำมสำคัญของกำรบริหำรงำน
ที่มีคุณภำพโดยควำมร่วมมือของบุคลำกรทุกคนที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพงำนให้
ผู้ใช้พึงพอใจมำกที่สุด
2. กำรดำเนินงำนด้ำนกำรให้บริกำรด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล ISO 9001: 2015
มีกำรดำเนินงำน 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) อบรมบุคลำกรงำนบริกำรสำรสนเทศ 2) กำหนดนโยบำยและ
ขอบเขตของระบบกำรบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 3) กำหนดตัวชี้วัดเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรดำเนินงำน 4) จัดทำระบบเอกสำรและวำงกลไกให้กำรดำเนินงำนบริกำรสำรสนเทศ ได้แก่
บริกำรยืม-คืน บริกำรสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง บริกำรตอบคำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ บริกำรสื่อ
โสตทัศนวัสดุ บริกำรข้อมูลท้องถิ่น บริกำรสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และบริกำรวิชำกำรและฝึกอบรม และ
กระบวนกำรบริหำร 5) ตรวจประเมินภำยในเพื่อกำกับ ติดตำมกำรดำเนินงำนตำมระบบคุณภำพ
มำตรฐำนสำกล ซึ่งกำรดำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปตำมข้อกำหนดระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล
ISO 9001: 2015 เพื่อให้กำรดำเนินงำนและกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับน้ำทิพย์
วิภำวิน (2545, หน้ำ 119) กล่ำวว่ำ คุณภำพเป็นเรื่องของคนที่ต้องกำรให้ผู้รับบริกำรได้รับประโยชน์
หรือมีควำมพึงพอใจเป็นบรรทัดฐำน โดยคุณภำพ เกิดขึ้นจำกควำมรับผิดชอบของบุคลำกรทุกฝ่ำยใน
องค์กรและทุกคนมีส่วนสร้ำงคุณภำพของงำน องค์กรจึงต้องมีคนทำงำนที่มีคุณภำพและมีควำมเข้ำใจ
ในกระบวนงำน สอดคล้องกับงำนวิจัยของ Castell (2016, Abstract) ที่พบว่ำ กำรจัดกำรคุณภำพ
โดยรวมของกำรนำ ISO 9001 มำใช้ในกำรบริหำรองค์กรนั้นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจในระบบมำตรฐำน
กำรรับรู้ กำรฝึกอบรมและกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องรวมทั้งควำมมุ่งมั่นในกำรจัดกำรจะทำให้กำร
ดำเนินงำนประสบควำมสำเร็จและต้องมีกระบวนงำนกำรจัดกำรคุณภำพและกำรตรวจสอบของงำน
ที่ชัดเจนสอดคล้องกับแน่งน้อย อู่วิเชียร (2556, บทคัดย่อ) พบว่ำ กำรจัดทำเอกสำร และสร้ำง
แบบฟอร์มกำรทำงำนในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยผลิตบริษัทออนเนสตี้ ทูวิน จำกัด โดยพัฒนำระบบ
คุณภำพได้แก่ กำรจัดทำผังกระบวนกำรธุรกิจ กำรจัดทำนโยบำยคุณภำพ จัดทำคู่มือคุณภำพ จัดทำ
ระเบียบกำรปฏิบัติงำน จัดทำวิธีกำรปฏิบัติงำน และจัดทำแบบฟอร์มกำรทำงำนมีควำมเป็นไปได้ใน
กำรนำไปใช้ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนขององค์กร ดังนั้นจะเห็นได้ว่ำกำรดำเนินงำนด้วย
ระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกลจะทำให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพอยู่ตลอดเวลำที่บุคลำกรทุกคน
ต้องมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติทุกขั้นตอน มีกำรติดตำมนำมำปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องให้เป็นปัจจุบัน
เพื่อกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพ ซึง่ ศักยภำพของระบบงำนและควำมพร้อมของบุคลำกรก็มีผลต่อ
กำรพัฒนำระบบงำนเช่นกัน สอดคล้องกับกำรวิจัยของวิศิษฎ์ สำยพรหม (2542, บทคัดย่อ) ที่พบว่ำ

โรงเรียนมัธยมศึกษำเอกชนในกรุงเทพมหำนครทีม่ ีศักยภำพและควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกร บุคลำกร
รวมทั้งระบบงำนและวัฒนธรรมขององค์กรจะส่งผลต่อกำรนำระบบบริหำรงำนคุณภำพมำใช้ในกำร
พัฒนำกำรดำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้นและสำมำรถวัดคุณภำพของผลกำรดำเนิงำนได้ ซึง่
สอดคล้องกับไสว ชัยบุญเรือง (2555, หน้ำ 12) ที่พบว่ำเครื่องมือในกำรวัดคุณภำพบริกำรและ
ปรับปรุงคุณภำพบริกำรได้แก่ ด้ำนกำรจัดกำรระบบงำนที่ดี ทั้งระบบบริกำร ระบบสนับสนุนบริกำร
ระบบพัฒนำบริกำร และระบบบริหำรจัดกำร ด้ำนกระบวนกำรทำงำนตำมระบบที่วำงไว้ และคุณภำพ
ด้ำนผลลัพธ์ ได้แก่ ประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้รับบริกำรที่เกิดในขณะให้บริกำรคือ ควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำรนั่นเอง ซึ่งคุณภำพงำนที่ดีมีประสิทธิภำพของกำรผลิตหรือกำรดำเนินงำนต้องมีกำรควบคุม
คุณภำพให้อยู่ในมำตรฐำนโดยเฉพำะกำรพัฒนำควำมชำนำญของบุคลำกร กำรพัฒนำเครื่องมือช่วย
เพิ่มประสิทธิภำพ และกำรปรับเปลี่ยนขั้นตอนกำรทำงำน (ควำมสมดุลในแนวทำงปฏิบัติ, 2551) และ
สอดคล้องกับแนวคิดของพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ (ม.ป.ป.) ที่กล่ำวว่ำ มำตรฐำนระบบบริหำรงำน
คุณภำพ ISO9000 เป็นระบบกำรบริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพและสำมำรถทำให้องค์กำรบรรลุ
เป้ำหมำยด้ำนคุณภำพสำมำรถสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ มีกำรปรับปรุงคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง
โดยมุ่งเน้นกำรบริหำรงำนอย่ำงเป็นระบบที่มีโครงสร้ำงกำรบริหำร มีเป้ำหมำยคุณภำพที่ชัดเจนเข้ำใจ
ทั่วทั้งองค์กร มีกำรกำหนดกระบวนกำร กำรดำเนินงำนและใช้ทรัพยำกรที่เหมำะสม เพียงพอที่จะทำ
ให้เกิดคุณภำพ ทำให้สำมำรถปรับปรุงสมรรถนะขององค์กำรเพื่อสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีและควำมมั่นใจ
ให้กับองค์กร สอดคล้องกับงำนวิจัยของสรวิชญ์ เปรมชื่น (2560, บทคัดย่อ) พบว่ำ กำรพัฒนำ
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรเพื่อส่งเสริมงำนบริกำรให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ส่วนใหญ่
เน้น กำรตอบสนองควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรหรือรับฟังควำมคิดเห็นจำกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยหน่วยงำนที่มีประสบกำรณ์จำกกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้กับหน่วยงำนภำยนอกจะมีขีด
ควำมสำมำรถในกำรเพิ่มกำรบริกำรงำนที่มีนวัตกรรมและเน้นให้ควำมสำคัญต่อกำรมุ่งรักษำมำตรฐำน
ระบบงำนและเน้นกำรจัดทำนโยบำย แผนงำนร่วมกับหน่วยงำนอื่นๆ ไปสู่กำรปฏิบัติได้ผลดีขึ้น
สอดคล้องกับศิริพร ขอพรกลำง (2545, หน้ำ 36-37) และบรรจง จันทมำศ (2544, หน้ำ 12) เห็นว่ำ
กำรดำเนินงำนตำมระบบบริหำรมำตรฐำนคุณภำพ ISO ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรและกำรประกัน
คุณภำพโดยเน้นควำมพึงพอใจของลูกค้ำหรือผู้รับบริกำรเพื่อให้เกิดคุณภำพ และตั้งอยู่บนพื้นฐำน
ของกระบวนกำรที่ดีผลลัพธ์ที่ได้จะดีตำมไปด้วยเช่นกัน
3. ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรพบว่ำ ควำมพึงพอใจของผู้ให้บริกำรโดยภำพรวมอยู่ใน
ระดับมำกที่สุด ซึง่ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้ำนกำรปฏิบัติงำน รองลงมำคือ ด้ำนคุณภำพกำรให้
บริกำร และด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกัน เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อของ
แต่ละด้ำนพบว่ำ ด้ำนกำรปฏิบัติงำน มีกำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนตำมขั้นตอนที่สำมำรถนำมำใช้
ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง และมีกำรจัดกำรเอกสำรที่เป็นระบบ มีระบบกำรจัดเก็บเอกสำรที่ดี
มีกำรติดตำมตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร พบว่ำ
ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดคือ ควำมเป็นระบบในกำรให้บริกำร รองลงมำคือ มีกำรปรับปรุงกำรให้บริกำร
อย่ำงต่อเนื่อง ควำมพร้อมและประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรและควำมน่ำเชื่อถือ และด้ำนกำรพัฒนำ
ศักยภำพของบุคลำกรพบว่ำ มีควำมเข้ำใจในกระบวนกำรพัฒนำระบบคุณภำพเพื่อกำรพัฒนำ
กระบวนกำรทำงำนและกำรให้บริกำร และกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกัน

ควำมกระตือรือร้นในกำรเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำน และกำรยอมรับข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจำกเพื่อนร่วมงำน และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงำนและผู้ใช้บริกำร
มีควำมเข้ำใจในควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร ทั้งนี้อำจเนื่องมำจำกบุคลำกรได้มีกำรปฏิบัติงำนตำม
ระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล ISO 9001: 2015 ซึง่ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของบุคลำกรที่จะ
พัฒนำงำนให้มีคุณภำพเป็นระบบมำกขึ้น ส่งผลให้บุคลำกรงำนบริกำรมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ
มำกที่สุด สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่กำหนดเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรดำเนินงำน นอกจำกนี้
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชรได้เล็งเห็นถึงศักยภำพในกำรให้บริกำรของสำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรพัฒนำองค์กรให้ได้รับ กำรยอมรับในระดับสำกลเพื่อสร้ำงภำพลักษณ์
ที่ดีให้กับมหำวิทยำลัย จึงให้กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรดำเนินงำนด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำน
สำกลดังกล่ำว รวมทั้งบุคลำกรได้ตระหนักถึงคุณภำพกำรทำงำนในกำรพัฒนำงำนเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีของบุคลำกรสำยสนับสนุนเพื่อกำรพัฒนำสู่กำรได้รับกำรรับรองคุณภำพมำตรฐำนสำกล
นอกจำกนี้ยังพบว่ำกำรยอมรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกเพื่อนร่วมงำน และผู้ใช้บริกำรจะทำให้
ทรำบถึงควำมต้องกำรที่แท้จริงสำมำรถนำมำพัฒนำปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรทั้งด้ำนบุคลำกร
อำคำรสถำนที่ วัสดุอุปกรณ์ ต่ำง ๆ ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นทำให้ผลควำมพึงพอใจต่อ
กำรให้บริกำรสูงขึ้นตำมไปด้วย สอดคล้องกับงำนวิจัยของจิณณพัต ชื่นชมน้อย (2555, บทคัดย่อ)
ที่ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจในด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร ด้ำนผู้ให้บริกำร/เจ้ำหน้ำที่ ด้ำนเวลำและด้ำน
สถำนที่อยู่ในระดับมำก และงำนวิจัยของอมรรัตน์ ศิริไปล์ (2560, บทคัดย่อ) พบว่ำ ด้ำนกำรบริกำร
และด้ำนสภำพแวดล้อมเป็นตัวแปรในกำรพัฒนำกำรให้บริกำรเพื่อเพิ่มคุณภำพและสร้ำงควำมพึง
พอใจของผู้ใช้ นอกจำกนี้ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อกำรให้บริกำรของสำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 7 งำน พบว่ำ โดยภำพรวมได้รับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด
เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ บริกำรยืม-คืน รองลงมำ คือ บริกำร
ตอบคำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ, บริกำรสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์) มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกัน และบริกำรสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ตำมลำดับ ส่วนด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ บริกำรข้อมูล
ท้องถิ่น และบริกำรวิชำกำรและฝึกอบรม สอดคล้องกับงำนวิจัยของเบญจรัตน์ สีทองสุก (2551,
บทคัดย่อ) พบว่ำ ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
นักศึกษำมีควำมพึงพอใจในภำพรวมระดับมำก โดยบริกำรที่นักศึกษำพึงพอใจมำกที่สุด ได้แก่
บริกำรยืม-คืน หนังสือ และบริกำรสืบค้นสำรสนเทศด้วย OPAC สอดคล้องกับลัดดำ สิทธิจักร และ
จิรำภรณ์ จันทร์อำรักษ์ (2551, บทคัดย่อ) พบว่ำ อำจำรย์และนักศึกษำมีควำมพึงพอใจต่อกำรใช้
บริกำรห้องสมุดของวิทยำลัยพยำบำลรำชชนนี ชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมำก รำยด้ำนพบว่ำ
มีควำมพึงพอใจต่อบุคลำกรมีค่ำเฉลี่ยสูงสุด จะเห็นได้ว่ำกำรดำเนินงำนของห้องสมุดต้องคำนึงถึง
ควำมต้องกำรของผู้ใช้เป็นหลักสำคัญ ด้วยเหตุนี้ภำรกิจหลักของห้องสมุดจึงเป็นกำรให้บริกำร
สำรสนเทศเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้ โดยที่ห้องสมุดจะต้องจัดบริกำรสำรสนเทศให้เป็น
ระบบ ลดควำมซ้ำซ้อน และปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรอยู่เสมอชึ่งกำรดำเนินงำนที่เป็นระบบและ
มีกำรพัฒนำกระบวนงำนอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ใช้บริกำรเกิดควำมประทับใจและพึงพอใจต่อบริกำร
ที่ได้รับนั้นจะส่งผลต่อภำพลักษณ์ที่ดีทั้งผู้ให้บริกำรและหน่วยงำนให้เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหน่วยงาน
1. ควรนำระบบกำรบริหำรงำนคุณภำพมำใช้ในกำรดำเนินงำนให้ครอบคลุมทุกงำนของ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
2. ควรให้บุคลำกรทุกส่วนงำนได้จัดทำคู่มือกำรดำเนินงำนที่เป็นระบบเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพของกำรทำงำน
3. มีกำรนำกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้มำใช้เป็นส่วนหนึ่งของงำนประจำทุกงำนเพื่อให้เห็น
กระบวนกำรทำงำนที่ชัดเจน เป็นปัจจุบันสำมำรถนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธฺภำพ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรทุกส่วนงำนได้มีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนและ
ตระหนักถึงคุณภำพของกำรปฏิบัติงำน
5. บรรณำรักษ์หรือเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรจะต้องศึกษำหำควำมรู้และพัฒนำตนเอง
อย่ำงต่อเนื่องเพื่อพัฒนำคุณภำพของกำรให้บริกำรและสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำรต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร
2. ประเมินสมรรถนะกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
3. กำรพัฒนำนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเพื่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
การนาไปใช้ประโยชน์
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงคุณภำพของกำรดำเนินงำนและกำรให้บริกำรของ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชรให้มีประสิทธิภำพและ
ยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำรตำมระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล
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