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บทคัดย่อ 
           การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ของนักวิจัย และศึกษาความแตกต่าง
ระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต่อการสนับสนุนการวิจัยของ 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ในด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ด้านการบริการสารสนเทศ  
ด้านผู้ให้บริการ และด้านการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกในการท าวิจัย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ    
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ านวน 333 คน แบบสอบถาม
ที่ได้รับกลับคืนและสมบูรณ์สามารถน ามาวิเคราะห์ได้มีจ านวน 320 ชุด คิดเป็นร้อยละ 96.09 ของ
แบบสอบถามที่แจกไปทั้งหมด สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ Dependent T-test  ผลจากการวิจัยพบว่า การสนับสนุนการวิจัยของศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา สามารถตอบสนองความคาดหวังของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนได้ มีเพียงเรื่อง           
การรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักวิจัยในรูปแบบดิจิทัลจากคลังปัญญา มทส. อย่างครบถ้วน
เท่านั้นที่มีนัยส าคัญทางสถิติน้อยกว่า 0.05 ซึ่งศูนย์บรรณสารฯ จะต้องน ามาปรับปรุง เพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองความคาดหวังของอาจารย์ต่อไป แต่ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี           มีความคาดหวังแตกต่างจากการรับรู้ในทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 หรืออีกนัย
หนึ่งคือ    การสนับสนุนการวิจัยของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษายังไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังของ
ทั้งสองกลุ่มนี้ได้ 
 
ค าส าคัญ:  
 ความคาดหวัง, การรับรู้, การสนับสนุนการวิจัย 
 
 



 

Abstract 
 This research aims to study the expectation, perception and the differences between 

expectation and perception of Suranaree University of Technology researchers on the supports 
from the Center for Library Resources and Educational Media in information resources 
management, information service, staff service and facility for research. Questionnaires were used as 
a tool for data gathering from 333 instructors, graduate and undergraduate students and supporting 
staff of Suranaree University of Technology. A total of 320 questionnaires (96.09 %) were complete 
and able to use for analysis. The data was analyzed for statistical significance using social science 
analysis software and Dependent T-test. The results indicated that the supports from the Center for 
Library Resources and Educational Media can respond to the expectations of instructors and 
supporting staff in only the compilation and publishing from Suranaree University of Technology 
Intellectual Repository in completely of digital form, that had statistical significance less than 0.05 
which must be improved to be able to respond the expectation of instructors in the future. For 
graduate and undergraduate students, the expectations were significantly different from 
perceptions in all aspects at the 0.05 level. In the other words, the support provided by the Center 
for Library Resources and Educational has not responded to the expectations of both groups. 
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บทน า  
           ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายหลักเพ่ือการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย มุ่งเน้น          
การจัดการบริการและทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือยกระดับการวิจัยและการเรียนการสอน (Garner, 2006) 
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยจึงต้องท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย      
การเพ่ิมจ านวนการเผยแพร่และการได้รับการอ้างถึงงานวิจัยของมหาวิทยาลัย สนับสนุนการเพ่ิมจ านวน       
การจดสิทธิบัตร จัดหาและจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศให้เหมาะสมกับสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยมุ่งเน้น 
จัดบริการสารสนเทศและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ดังจะเห็นได้ว่าห้องสมุด       
กับการวิจัยมีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น นักวิจัยไม่สามารถท าวิจัยที่ดีได้หากขาดห้องสมุด (พรชนิตว์      
ลีนาราช, 2554) อย่างไรก็ดี ห้องสมุดยังจ าเป็นต้องท าหน้าที่ให้ดีกว่าเดิม โดยสร้างบทบาทของห้องสมุดและ
จัดการทรัพยากรสารสนเทศให้ชัดเจน พัฒนาหรือจัดบริการสารสนเทศเชิงรุกเพ่ือให้การบริการของห้องสมุด
เป็นบริการที่อยู่ในใจของผู้ใช้บริการ ไม่ใช่บริการชั้นสองที่รอให้บริการเมื่อมีการร้องขอเหมือนเช่นอดีต   
(ภาษิณี ปานน้อย, 2554) ในแต่ละขั้นตอนของการท าวิจัย เริ่มตั้งแต่การก าหนดหัวข้อปัญหาการวิจัย นักวิจัย
ต้องแสวงหาสารสนเทศ  โดยการอ่านแนวคิดจากงานวิจัยต่าง ๆ  เพ่ือน ามาก าหนดหัวข้อที่จะศึกษาในการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยให้นักวิจัยเข้าใจโจทย์และค าถามวิจัยในทุกแง่มุม และสามารถก าหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัยได้ รวมถึงการเลือกใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติการวิเคราะห์ได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งในการท าวิจัยต้องใช้สารสนเทศจ านวนมากและหลากหลายรูปแบบ (วราภรณ์ จันทคัต, 2555) 



 

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยต้องสามารถช่วยเหลือนักวิจัยในการค้นสารสนเทศที่ต้องการและปรับเปลี่ยนบทบาท              
การด าเนินงานให้ทันต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้ การเพ่ิมบทบาทในการสนับสนุนการวิจัย เพ่ือให้เกิด
การวิจัยคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตของการวิจัย ได้แก่ การช่วยนักวิจัยทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
และการช่วยเพ่ิมความสามารถในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ (บงกช ศิริวัฒนมงคล, 2544;   
สมาน ลอยฟ้า, 2550) การด าเนินบทบาทดังกล่าวนับเป็นเรื่องส าคัญ ซึ่งถือเป็นภารกิจส าคัญในการสนับสนุน
มหาวิทยาลัยวิจัย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นห้องสมุดแห่งเดียวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
มีหน้าที่ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน การวิจัยในมหาวิทยาลัย เป็นแหล่ง
รวมทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชาต่าง ๆ  ในการท าวิจัย โดยมีเป้าหมายในการปรับปรุง
คุณภาพการบริการสารสนเทศเพ่ือตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยในความเป็นเลิศทางการวิจัยและ
ตอบสนองความต้องการสารสนเทศของกลุ่มนักวิจัยของมหาวิทยาลัย  
 ในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการบริการสารสนเทศนั้น Parasuraman, Zeithaml, and Berry 
(1985) ได้เสนอแบบจ าลอง SERVQUAL (Service Quality) เพ่ือศึกษาคุณภาพการบริการจากความคาดหวัง
ของผู้ใช้บริการที่แสดงออกถึงความต้องการที่จะได้รับบริการจากองค์กรหรือหน่วยงานที่ให้บริการ โดยการ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการบริการที่คาดหวัง (Expectation service) กับระดับการบริการ    
ที่ได้รับรู้จริง (Perception service) จากผู้ให้บริการ ปัจจุบันในการส ารวจความพึงพอใจในการใช้บริการของ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจากผู้ใช้บริการเป็นเพียงภาพรวมของการบริการ ข้อมูลที่ได้จึงยังไม่สามารถ
น ามาปรับปรุงพัฒนางานการบริการสนับสนุนการท าวิจัยได้อย่างเต็มที่ เพ่ือเป็นการตรวจสอบคุณภาพ       
การบริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และเพ่ือให้ได้รับข้อมูลเชิงประจักษ์ส าหรับน ามาพิจารณา    
หาวิธีการลดช่องว่างที่อาจเกิดขึ้นจากความคาดหวังของผู้ใช้ให้แคบที่สุดเท่าที่จะท าได้ อันจะน าไปสู่          
การจัดบริการที่เป็นเลิศ สอดคล้องกับความต้องการของนักวิจัยและพัฒนาการบริการสนับสนุนการท าวิจัย  
แก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคต  
 
วัตถุประสงค์ 
 ศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ รวมถึงความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของ
นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต่อการสนับสนุนการวิจัยของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ านวน 333 คน ได้รับ
กลับคืนและเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์สามารถน ามาวิเคราะห์ได้ จ านวน 320 ชุด คิดเป็นร้อยละ 
96.09 ของแบบสอบถามที่แจกไปทั้งหมด จากนั้นจึงน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive statistics) และเชิงอนุมาน (Inferential statistic)  
 



 

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์  
        ความคาดหวังและการรับรู้ของนักวิจัยแต่ละประเภททีม่ีค่าเฉลี่ยสูงสุดต่อการสนับสนุน 
การวิจัยของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาในแต่ละด้าน จ าแนกตามประเภทของผู้วิจัย ได้ดังนี้ 
 
           ความคาดหวัง การรับรู้ 
ด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ    
อาจารย ์ เครื่องมืออ านวยการความสะดวก   

ในการสืบค้นครั้งเดียวจากฐานข้อมูล
ที่ศูนย์บรรณสารฯ ให้บริการ (One 
search) และฐานข้อมูลวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ครอบคลมุใน
สาขาวิชาที่ท่านท าวิจัย 

�̅�= 4.60 เครื่องมืออ านวยความสะดวกในการสบืค้น     
ครั้งเดียวจากฐานข้อมูลที่ศูนย์บรรณสารฯ 
ให้บริการ (One search)   

�̅�= 4.20 

บัณฑิตศึกษา หนังสือต าราภาษาอังกฤษ             
ที่เกี่ยวขอ้งกับการท าวิจัยมีเพียงพอ 

�̅�= 4.48 หนังสือต าราภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง    
กับการท าวิจัยมเีพียงพอ 

�̅�= 3.70 

ปริญญาตร ี หนังสือต าราภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวข้องกับการท าวิจัยมีเพยีงพอ 
และเครื่องมืออ านวยการ          
ความสะดวกในการสืบค้นครั้งเดียว
จากฐานข้อมูลที่ศูนย์บรรณสารฯ 
ให้บริการ (One search) 

�̅�= 4.18 หนังสือต าราภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง    
กับการท าวิจัยมเีพียงพอ และเครื่องมือ
อ านวยการความสะดวกในการสืบค้น   
ครั้งเดียวจากฐานข้อมูลที่ศูนย์บรรณสารฯ 
ให้บริการ (One search) 

�̅�= 3.50 

บุคลากร    
สายสนบัสนุน 

การรวบรวมและเผยแพร่ผลงาน
วิชาการของนักวิจัยในรูปแบบดิจิทัล
จากคลังปัญญา มทส. อย่างครบถ้วน 

�̅�= 4.80 เครื่องมืออ านวยการความสะดวก           
ในการสืบค้นครั้งเดียวจากฐานข้อมูล      
ที่ศูนย์บรรณสารฯ ให้บริการ (One 
search)   และการน าเสนอรายช่ือ
ฐานข้อมูลจ าแนกตามสาขาวิชาที่ให้  
บริการบนเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารฯ  

�̅�= 4.80 

ด้านการบริการสารสนเทศ    
อาจารย ์ บริการรวบรวมรายช่ือผู้เช่ียวชาญ  

ในสาขาวิชาต่าง ๆ   ในมหาวิทยาลยั 
เพื่อประโยชน์แก่นักวิจัย 

�̅�= 4.30 บริการให้ค าแนะน าการใช้งานและสืบค้น
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์

�̅�= 4.30 

บัณฑิตศึกษา บริการรวบรวมรายช่ือผู้เช่ียวชาญใน
สาขาวิชาต่าง ๆ  ในมหาวิทยาลัย  
เพื่อประโยชน์แก่นักวิจัย 

�̅�= 4.34 บริการฝึกอบรมการสืบค้นข้อมูล และ
บริการแนะน า/อบรมการใช้โปรแกรมช่วย
การจัดการบรรณานุกรม เช่น Endnote 
เป็นต้น 

�̅�= 3.58 

ปริญญาตร ี บริการให้ค าแนะน าการใช้งานและ
สืบค้นฐานข้อมูลอเิล็กทรอนิกส ์

�̅�= 4.27 บริการฝึกอบรมการสืบค้นข้อมูล และ
บริการแนะน า/ อบรมการใช้โปรแกรมช่วย
การจัดการบรรณานุกรม เช่น Endnote 
เป็นต้น 

�̅�= 3.58 

  



 

 ความคาดหวัง การรับรู้ 
ด้านการบริการสารสนเทศ    
บุคลากร   
สายสนบัสนุน 

บริการให้ค าแนะน าการใช้งานและ
สืบค้นฐานข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์ 
ฝึกอบรมการสืบค้นข้อมูล บริการ    
ให้ค าแนะน าการเลือกวารสารส าหรับ
การตีพิมพ์บทความวิจยั และบริการ
แนะน า/ อบรมการใช้โปรแกรม        
การวิเคราะห์ข้อมลู 

�̅�= 4.60 การฝึกอบรมการสืบค้นข้อมลู �̅�= 4.50 

ด้านผู้ให้บริการ    
อาจารย ์ ความสุภาพและให้บริการแก่นักวิจยั

ด้วยความเต็มใจ มีความพร้อม        
ในการให้บริการ และให้บริการด้วย
ความเสมอภาคกับผู้ใช้บริการทุกคน 

�̅�= 4.60 ทักษะในการสืบค้นสารสนเทศ �̅�= 4.60 

บัณฑิตศึกษา ทักษะในการสืบค้นสารสนเทศ �̅�= 4.56 ทักษะในการสืบค้นสารสนเทศ �̅�= 3.92 
ปริญญาตรี ความพร้อมในการให้บริการ ให้บริการ

ด้วยความเสมอภาคกับผู้ใช้บริการ  
ทุกคน และสามารถให้ค าแนะน า 
ช่วยเหลือในการเขียนรายการอ้างอิง
และการเขียนบรรณานุกรม 

�̅�= 4.26 มีความพร้อมในการให้บริการ �̅�= 3.73 

บุคลากร   
สายสนบัสนุน 

ความพร้อมในการให้บริการ �̅�= 4.70 ความพร้อมในการให้บริการ และบริการ
ด้วยความเสมอภาคกับผู้ใช้บริการทุกคน 

�̅�= 4.60 

ด้านการจัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกในการท าวิจัย   
อาจารย ์ สัญญาณ Wifi ครอบคลุมทั้งห้องสมดุ 

และมีประสิทธิภาพ 
�̅�= 4.50 จัดพื้นที่ บรรยากาศเงียบสงบเหมาะกบั  

การค้นคว้าวิจัย 
�̅�= 4.40 

บัณฑิตศึกษา สัญญาณ Wifi ครอบคลุมทั้งห้องสมดุ 
และมีประสิทธิภาพ 

�̅�= 4.64 เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการสืบคน้
สารสนเทศ 

�̅�= 3.74 

ปริญญาตร ี เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้              
ในการสืบค้นสารสนเทศ 

�̅�= 4.24 เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการสืบคน้
สารสนเทศ 

�̅�= 3.64 

บุคลากร    
สายสนบัสนุน 

เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้              
ในการสืบค้นสารสนเทศ 

�̅�= 4.60 สัญญาณ Wifi ครอบคลุมทั้งห้องสมดุ    
และมีประสิทธิภาพ 

�̅�= 4.70 

 
 จากผลวิจัยดังกล่าว ส่งผลต่อการประเมินคุณภาพการสนับสนุนการวิจัยของศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา โดยวิเคราะห์จากค่าเฉลี่ยช่องว่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของนักวิจัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีต่อการสนับสนุนการวิจัยของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา พบว่า  
 
 
 
 



 

 พึงพอใจ ไม่พึงพอใจ 
อาจารย ์ - บริการให้ค าแนะน าการเลือกวารสารส าหรับ         

การตีพิมพ์บทความวิจยั (0.50)  
- บริการให้ค าแนะน าการใช้งานและสบืค้น
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (0.20) 

- วารสารฉบับพมิพ์มีเพียงพอ  
- ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมใน
สาขาวิชา ที่ท่านท าวิจัย 
- เสนอแนะรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการวิจัย 
ผ่านช่องทางบนเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสาร 
- การน าเสนอรายช่ือฐานข้อมูลจ าแนกตามสาขาวิชา    
ที่ให้บริการบนเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารฯ (-0.50) 
เท่ากัน 

บัณฑิตศึกษา - - บริการให้ค าแนะน าการเลือกวารสารส าหรับการ
ตีพิมพ์บทความวิจัย (-1.10)  
- จัดให้มีเครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนอย่างเพียงพอ (-1.06)  
- สัญญาณ Wifi ครอบคลุมทั้งห้องสมดุ และ               
มีประสิทธิภาพ (-1.02)  

ปริญญาตรี - - บริการให้ค าแนะน าการเลือกวารสารส าหรับการ
ตีพิมพ์บทความวิจัย (-0.98)  
- จัดให้มีเครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนอย่างเพียงพอ (-0.97)  
- บริการให้ค าแนะน า/ ปรึกษาแหล่งข้อมูล               
เพื่อการท าวิจัย  (-0.74)  

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

เครื่องมืออ านวยความสะดวกในการสบืค้นครั้งเดียว
จากฐานข้อมูลที่ศูนย์บรรณสารฯ ใหบ้ริการ      
(One search)  
 

- บริการให้ค าแนะน าการเลือกวารสารส าหรับการ
ตีพิมพ์บทความวิจัย (-0.50)  
- จัดให้มีเครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนอย่างเพียงพอ (-0.3)  

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

- การน าเสนอรายช่ือฐานข้อมูลจ าแนกตามสาขาวิชา
ที่ให้บริการบนเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารฯ (0.50)  
- วารสารฉบับพมิพ์มีเพียงพอ และฐานข้อมูล
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมในสาขาวิชา        
ที่ท่านท าวิจัย (0.20) เท่ากัน 

สามารถให้ค าแนะน า ช่วยเหลือในการเขียนรายการ
อ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม (-0.2) 

 
 นั่นหมายถึงว่า การสนับสนุนการวิจัยของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถ

ตอบสนองความคาดหวัง ผู้วิจัยกลุ่มต่าง ๆ  จะมีความพึงพอใจในเรื่องนั้น ในขณะเดียวกัน เรื่องที่ผู้วิจัย         
ไม่พึงพอใจ ห้องสมุดจ าเป็นต้องพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขเป็นอย่างมาก เพราะเป็นเรื่องที่มีช่วงห่างมากที่สุด
ระหว่างความคาดหวังกับการรับรู้ โดยอาจารย์มีความต้องการให้จัดหาวารสารฉบับพิมพ์ให้เพียงพอ จัดหา
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมสาขาวิชาที่ท าวิจัย การน าเสนอรายชื่อฐานข้อมูลจ าแนก       
ตามสาขาวิชาที่ให้บริการบนเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารฯ และเพ่ิมช่องทางบนเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารฯ    
ให้สามารถเสนอแนะรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการวิจัย ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี และบุคลากรสายสนับสนุนต่างมีความต้องการเรื่องการบริการให้ค าแนะน าการเลือกวารสาร
ส าหรับการตีพิมพ์บทความวิจัย และจัดให้มีเครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนอย่างเพียงพอ 



 

 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของอาจารย์และบุคลากร           
สายสนับสนุนต่อการสนับสนุนการวิจัยของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน มีนัยส าคัญทางสถิติ 
มากกว่า 0.05 นั่นหมายความว่า อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนมีความคาดหวังในการบริการสนับสนุน 
การวิจัยของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาไม่แตกต่างจากการรับรู้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การสนับสนุน
การวิจัยของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาสามารถตอบสนองความคาดหวังของอาจารย์และบุคลากร       
สายสนับสนุนได้ มีเพียงเรื่องการรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักวิจัยในรูปแบบดิจิทัลจาก        
คลังปัญญา มทส. อย่างครบถ้วนเท่านั้นที่มีนัยส าคัญทางสถิติน้อยกว่า 0.05  ซึ่งเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่      
ศูนย์บรรณสาร ฯ จะต้องน ามาปรับปรุง เพ่ือให้สามารถตอบสนองความคาดหวังของอาจารย์ต่อไป แต่ส าหรับ
ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีต่อการสนับสนุนการวิจัยของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา พบว่า ทั้ง 4 ด้าน มีนัยส าคัญทางสถิติ 
เท่ากับ 0.00   ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นหมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักศึกษาระดับปริญญาตรี                  
มีความคาดหวังในการบริการสนับสนุนการวิจัยของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาแตกต่างจากการรับรู้     
โดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความคาดหวังในการบริการสนับสนุนการวิจัย
ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามากกว่าการรับรู้ในทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05      
หรืออีกนัยหนึ่งคือ การสนับสนุนการวิจัยของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษายังไม่สามารถตอบสนอง           
ความคาดหวังของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้ 
 อภิปรายผล  

 จากผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของนักวิจัยเมื่อพิจารณา   
ตามประเภทของผู้วิจัย พบว่า ทั้งอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนมีความคาดหวังต่อการสนับสนุน         
การวิจัยของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาไม่แตกต่างจากการรับรู้ ซึ่งหมายถึง การสนับสนุนการวิจัยของ
ศูนย์  บรรณสารและสื่อการศึกษาสามารถตอบสนองความคาดหวังของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนได้  
มีเพียงเรื่อง การรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักวิจัยในรูปแบบดิจิทัลจากคลังปัญญา มทส.     
อย่างครบถ้วนเท่านั้นที่อาจารย์มีความคาดหวังที่มีนัยส าคัญทางสถิติน้อยกว่า 0.05 โดยเป็นเรื่องที่          
ศูนย์บรรณสารฯ จ าเป็นจะต้องเร่งด าเนินการต่อไป นอกจากนี้ ยังพบว่า นักวิจัยมีความต้องการให้           
ศูนย์บรรณสารฯ จัดบริการให้ค าแนะน าการเลือกวารสารส าหรับการตีพิมพ์บทความวิจัย ต้องการให้
บรรณารักษ์สามารถให้ค าแนะน า ช่วยเหลือในการเขียนรายการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม รวมถึง     
จัดให้มีเครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนที่เพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอัญชลี กล่ าเพชร, รวีวรรณ ข าพล, 
จุฑารัตน์ ปานผดุง, และประทุมรัตน์ รัตน์น้อย (2560) ที่พบว่า นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี มีความต้องการให้ส านักวิทยบริการจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียน
บรรณานุกรมและรายการอ้างอิง การรวบรวมรายชื่อวารสารและเกณฑ์การตีพิมพ์ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์      
ความคาดหวังและการรับรู้พิจารณาเฉพาะบริการที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดให้บริการ ทั้งนี้         
ยังมีอีกหลายบริการที่นักวิจัยทั้งอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่างมีความคาดหวังในระดับ       
มากที่สุดที่ต้องการให้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดบริการเพ่ือสนับสนุนการวิจัยเพ่ิมเติม ได้แก่      
บริการรวบรวมรายชื่อผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง  ๆในมหาวิทยาลัยเพ่ือประโยชน์แก่นักวิจัย บริการเลือก
เผยแพร่สารสนเทศเฉพาะบุคคล (SDI) รวมถึงบริการเข้ารูปเล่มงานวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับในส่วนของค าถาม
ปลายเปิดของการวิจัยครั้งนี้ ที่มีความต้องการให้ผลงานวิจัยเป็นรูปแบบและทิศทางเดียวกันทั้งสถาบัน 



 

นอกจากนี้นักศึกษาระดับปริญญาตรียังมีความคาดหวังในเรื่องบริการห้องค้นคว้าส าหรับนักวิจัย ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อัญชลี กล่ าเพชร และคณะ (2560) พบว่า นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานีต่างมีความต้องการให้ส านักวิทยบริการจัดให้มีห้องอ่านหนังสือ/วิจัยรายบุคคลด้วยเช่นกัน 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
           1.  การให้ความส าคัญกับการบริการที่นักวิจัยมีระดับความคาดหวังมากที่สุดก่อน ซึ่งถือว่าเป็น   
สิ่งที่ต้องน ามาใช้พิจารณาวางแผนกลยุทธ์การสนับสนุนการวิจัยเพ่ือตอบสนองสิ่งที่นักวิจัยคาดหวังให้ได้เร็ว
ที่สุด ได้แก่ ความต้องการให้จัดหาวารสารฉบับพิมพ์ให้เพียงพอ จัดหาฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ให้
ครอบคลุมสาขาวิชาที่ท าวิจัย การน าเสนอรายชื่อฐานข้อมูลจ าแนกตามสาขาวิชาที่ให้บริการบนเว็บไซต์ของ
ศูนย์บรรณสารฯ เพ่ิมช่องทางบนเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารฯ ให้สามารถเสนอแนะรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ
เพ่ือการวิจัย การบริการให้ค าแนะน าการเลือกวารสารส าหรับการตีพิมพ์บทความวิจัย และจัดให้มีเครื่องพิมพ์ 
เครื่องสแกนอย่างเพียงพอ รวมถึงบริการที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษายังไม่มีให้บริการแต่มีความคาดหวัง
ในระดับมากต่อบริการเหล่านั้น ได้แก่ บริการรวบรวมรายชื่อผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ  ในมหาวิทยาลัย 
เพ่ือประโยชน์แก่นักวิจัย บริการเลือกเผยแพร่สารสนเทศเฉพาะบุคคล (SDI) รวมถึงบริการเข้ารูปเล่มงานวิจัย 
การพัฒนา ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการสนับสนุนการวิจัยโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยให้การ
บริการมีความสะดวก รวดเร็ว สามารถติดตามตรวจสอบผลการขอใช้บริการได้ เช่น บริการยืมระหว่างห้องสมุด 
บริการเสนอแนะรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการวิจัยผ่านเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ เป็นต้น 
 2.  การพัฒนาและสนับสนุนศักยภาพของผู้ให้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรณารักษ์เรื่อง          
การช่วยเหลือการเขียนรายการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม การแนะน าอบรมการใช้โปรแกรมจัดการ
บรรณานุกรม รวบรวมรายชื่อวารสารในสาขาวิชาต่าง ๆ  พร้อม Impact Factor เพ่ือประกอบการตัดสินใจ
ตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ 
 3.  การประสานกับหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขในเรื่อง สัญญาณ 
Wi-Fi ให้ครอบคลุมทั้งห้องสมุด รวมถึงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องสแกนให้เพียงพอ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรปรับเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเป็นการสัมภาษณ์ หรือ 
Focus Group เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดยิ่งขึ้น 
 2.  ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการสนับสนุนการวิจัยของนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
สุรนารี 
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