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บทคัดย่อ
การวิ จั ยครั้ ง นี้ มี วัต ถุ ประสงค์ เพื่ อศึ ก ษาสภาพการให้ บ ริก ารของส านั ก วิท ยบริ ก าร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และเพื่อประเมินการให้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาที่เรียนภาคปกติ
ระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคเสาร์ -อาทิตย์) นักศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคเสาร์ -อาทิตย์)
นักศึกษาระดับปริญญาเอก (ภาคเสาร์-อาทิตย์) และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จานวน 376 คน
และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์บุคลากรของสานักวิทยบริการฯ จานวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ โดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินการให้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.91) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านบริการฐานข้อมูลงานวิจัยและหนังสืออ้างอิง ( X =4.22) รองลงมา ด้านการ
บริการยืม-คืนหนังสือ( X =3.94) ด้านบริการอินเตอร์เน็ต( X =3.93) และ ด้านการบริการวารสารและหนังสือพิมพ์
( X =3.87) ตามล าดั บ ส่ ว นด้า นที่ มีค่ า เฉลี่ ย ต่าสุ ด คื อ ด้ า นสภาพทั่ ว ไปของส านั กวิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ( X =3.03) แนวทางข้ อ เสนอแนะของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ควรมีความกระตือรือร้นในการให้บริการแก่ผู้มารับบริการให้มากขึ้นควรจัดเก็บ
หนังสือ เข้าชั้นให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ง่ายในการค้นหาและจัดวางให้ถูกหมวดหมู่ ควรให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแล
ทาความสะอาดห้องน้าทุกวัน เพราะห้องน้าต้องปราศจากกลิ่นอับ และเหม็น ควรมีการจัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์
เพิ่มมากขึ้ นและสามารถยื มหนั ง สือ อ้างอิ ง ออกข้างนอกเหมื อนหนั ง สือ ทั่วไปได้ และควรปิ ดตึก ให้ตรงเวลาให้
ผู้ใช้บริการออกจากตึกหมดก่อนจึงทาการปิดประตู
คาสาคัญ: การประเมิน, การให้บริการ, สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ABSTRACT
The objective of this research to study the condition of service bureau of academic
services and information technology, Ubon RatchathaniAnd to evaluate the service bureau of
academic services and information technology, Ubon RatchathaniA subject that is used in this
research include students studying the normal undergraduate students (Saturday - Sunday),
graduate students (Saturday - Sunday). Students doctoral level (Saturday - Sunday).And the
people of the University, Ubon Ratchathani number of 376 people and collect the information
by the interview the people of the academic services for the amount of 5 people tools used in
the Research The interview Content Analysis and the query statistics that are used in the analysis
of the data including the percentage mean and standard deviation.
The Research findings were as follows The Comments about the review the service
bureau of academic servicesand information technology Ubon Ratchathani Overview located in
the level ( X =3.91) when considered as the found that the average maximum is the Database
services to Research and Reference Books ( X =4.22) down the Service Loan - Restore the book
( X =3.94) The Internet Service ( X =3.93) and the service and the journal Newspapers ( X =3.87) in
the order of the section that has the average minimum is the general condition of the Academic
Services and Information Technology ( X =3.03) The guidelines on the recommendation of the
Bureau of academic services and information technology, Ubon Ratchathani should have the
enthusiasm in the service to the service, should be stored in the ground floor, is organized easier
to find and place to be a categoryShould the officials responsible for cleaning the restroom every
day because the restrooms must be free of odor and Abner and the smell of should have to
have your computer and more can be borrowed from the Reference Books out like a book to the
general and should turn off the blocks to match the time to use the service from the block out
before the door.
Keyword: assessment, service, information technology
บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ให้ความหมาย
ไว้ว่า “การศึกษา” หมายความถึงกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอด
ความรู้การฝึกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้า วหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์
ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554) และได้ระบุไว้ในหลักการจัดการศึกษา มาตรา 9 ข้อ 3
ว่าให้มีกาหนดมาตรฐานการศึ กษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้ให้ค วามหมายของมาตรฐาน
การศึกษา โดยได้ให้ความหมายของมาตรฐานการศึกษาในมาตรา 4 เอาไว้ว่า เป็นข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ
คุณภาพที่พึงประสงค์ และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง
สาหรับการส่งเสริมและกากับ ดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผลให้
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สถานศึกษาในทุกระดับต้องการดาเนินการประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานของสถานศึกษาให้มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้เริ่มดาเนินการเรื่องการประกันคุณคุณภาพ
การศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา จึงจาเป็นที่จะต้องดาเนินการในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาให้ให้เป็นระบบอย่างจริงจังยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและมีมาตรฐานการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหรือที่เรียกว่าห้องสมุดเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีภารกิจสาคัญใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ คือ เป็นแหล่งจัดหา จัดเก็บและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ในสาขาวิชาที่จัด
ให้มีการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัยในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบและเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์
นักวิจัย นักวิช าการ รวมทั้งบุค คลทั่วไป เนื่องจากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศมีบทบาทในการ
สนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยดังกล่าวแล้ว และปัจจุบันมีสื่อต่าง ๆ เป็นจานวนมาก ประกอบด้วยสื่อ
สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังนั้นห้องสมุดมหาวิทยาลัยยังมีบทบาทสาคัญอันที่จะส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจ
หลักที่สาคัญ ทั้ง 4 ประการของมหาวิทยาลัย คือ การเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการชุมชน และการทานุ
บารุง ศิล ปวั ฒนธรรม เนื่อ งจากห้องสมุดเป็นแหล่ง จั ดหาและรวบรวมทรั พยากรสารสนเทศทุ กรูป แบบเข้ามา
ให้บริการให้ทันสมัยและตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ตลอดจนการจัดการบริหารและดาเนินงานในด้านต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นงานด้านการบริหาร งานเทคนิคและงานบริการ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และหลักสูตรการเรียนการสอน
การวิจัยและกิจกรรมอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่ตั้งไว้ดังที่ได้กาหนดให้ห้องสมุดเป็นปัจจัยอีกประการหนึ่งที่มีผลต่อ
คุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี การพัฒนางานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไป
ตามนโยบายการประกันคุณภาพในระดับมหาลัยจึงมีความจาเป็นและความสาคัญอย่างยิ่ง (ไพฑูรย์, 2557)
การดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาให้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั้น ภารกิจหลักที่สาคัญประการ
หนึ่งของสานักวิทยบริการ ที่จะต้องดาเนินการไปตามกระบวนการประกันคุณภาพนั้น คือ การบริการ ซึ่ง อนันศักดิ์
(2551) ได้กล่าวว่าการบริการ หมายถึ ง สิ่งที่สัมผัสจับต้องได้ยากและสูญสลายหายไปได้ง่าย การบริการสามารถ
สร้างขึ้นโดยผู้ให้บริการทาเพื่อส่งมอบการบริการหนึ่ง ๆ ให้แก่ผู้รับบริการ การบริโภคหรือการให้บริการจะเกิดขึ้นใน
ทันที่ที่มีการให้บริการนั้น ๆ หรือเกือบจะทันทีทันใดที่มีการให้บริการเกิดขึ้น “วินาทีแห่งความเป็นจริง ” หรือความ
ประทับใจมักจะเกิดขึ้นในขณะที่ผู้รับบริการสัมผัสกับการบริการ (ทั้งจากผู้ให้บริการหรือหน่วยงานที่ให้บริการ) เรา
เรียกว่า ช่วงเวลาขณะที่ผู้รับบริการหรือลูกค้าได้สัมผัสกับการบริการ (Moment of Truth) จึงเป็นจุดแรกที่ผู้
ให้บริการมีโอกาสแสดงถึง คุณภาพของการบริการ ให้ผู้รับบริการได้สัมผัสหรือรับรู้ จุดนี้จึงมีความสาคัญยิ่งยวดต่อ
การบริหารงานบริการ โดย ชนะดา (2555) กล่าวว่า การให้บริการ หมายถึง กิจกรรมผลประโยชน์ที่เสนอเพื่อขาย
และสนองความพึงพอใจ แก่ลูกค้า หรือกิจกรรมที่จัดขึ้นรวมกับการขายสิ นค้าทาด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว ถูกต้อง
ทาอย่างเท่าเทียมกันและให้ผู้รับบริการเกิดความชื่นใจ ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยของบุคลากรสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ผ่านมา ในปีงบประมาณ 2557 เกี่ยวกับเรื่องความพึง พอใจของผู้ใช้บริการงานวิจัยและ
หนังสืออ้างอิง ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ยังไม่มีผู้ใดทาการ
ประเมินการให้บริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดัง นั้ น ผู้ วิ จั ย มีค วามสนใจที่จ ะศึ ก ษาการประเมิ นการให้ บ ริ ก ารส านั กวิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผลที่ได้รับจากการวิจัยในครั้งนี้จะได้ทราบถึงข้อมูล ความคิดเห็นของ
ผู้ใช้บริการและจะใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงสาหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการให้บริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
2. เพื่อประเมินการให้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักศึกษาที่เรียนภาคปกติระดับปริญญาตรี จานวน 13,392 คน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคเสาร์-อาทิตย์) จานวน 2,492 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคเสาร์ -อาทิตย์)
จานวน 731 คน นักศึกษาระดับปริญญาเอก (ภาคเสาร์-อาทิตย์) จานวน 238 คน และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี จานวน 894 รวมทั้งสิ้น จานวน 17,747 คน (ข้อมูลจาก : สานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
และกองบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558)
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้ง นี้ ได้แก่ นักศึกษาที่เรียนภาคปกติร ะดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ภาคเสาร์ -อาทิตย์) นักศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคเสาร์-อาทิตย์) นักศึกษาระดับปริญญาเอก (ภาค
เสาร์-อาทิตย์) และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จานวน 376 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางของ Krejcie & Morgan และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย
ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาการประเมินการให้บริการสานักวิทยบริการและเทคนโนโลยีสารสนเทศ มี 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านสภาพทั่วไปของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ด้านการบริการยืม-คืนหนังสือ
3. ด้านการบริการวารสารและหนังสือพิมพ์
4. ด้านบริการฐานข้อมูลงานวิจัยและหนังสืออ้างอิง
5. ด้านบริการอินเตอร์เน็ต
ขอบเขตด้านพื้นที่
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แบบสอบถามเกี่ ยวกั บการประเมิ น การให้ บ ริ ก ารส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ค่าความถี่ (Frequency) และ
ร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 2 เสนอผลวิเคราะห์ ส ภาพการให้บ ริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ประจาจุดให้บริการ
ส่วนที่ 3 เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินการให้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ โดยใช้
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ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์เป็นรายด้าน จานวน 58 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถาม
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ
ส่วนที่ 4 เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะอื่น ๆ
2. แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพการให้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ของงานวิจัยครั้ง นี้ เป็น แบบสอบถามที่ผู้วิจัย สร้างขึ้น โดย
ดาเนินการสร้างตามขั้นตอน ดังนี้
1. การสร้างแบบสอบถาม มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้
1.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสาร ตาราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการให้บริการที่มีต่อสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 สร้างแบบสอบถามตามกรอบที่กาหนด โดยกาหนดรูปแบบของแบบสอบถาม ให้ตรงตามกรอบ
แนวคิดและวัตถุประสงค์ของงานวิจัย สร้างแบบสอบถามแล้วนาให้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของข้อ
คาถามในการให้ข้อเสนอแนะและสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข
2. นาเครื่องมือที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (Content Validity) โดย
การคานวณหาค่าความสอดคล้องของข้อคาถาม (IOC) และเลือกข้อที่มีค่าได้ค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ถือว่าเป็นข้อ
คาถามที่ใช้ได้
3. แบบสอบถามที่ได้จากการปรับปรุงแก้ไขของผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ แล้วนาไปทดลองใช้ (Try out) กับ
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จานวน 30 คนจากนั้นนามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามทั้งฉบับ ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach ได้ค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.96
4. หลังจากการตรวจสอบและทดลองใช้เครื่องมือในการวิจัยแล้ว นามาปรับปรุง แก้ไข จึงจัดพิมพ์เ ป็น
แบบสอบถามที่สมบูรณ์เพื่อนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม เรื่อง การประเมินการให้บริการสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพการให้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัย
การศึกษาการประเมินการให้บริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี ผลการวิจัยได้ดังนี้
1. สภาพการให้ บ ริ ก ารของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
อุบลราชธานี โดยผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ดังต่อไปนี้
1) ด้านสภาพทั่วไปของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ด้านสภาพทั่วไปของสานักวิทยบริการฯ มีผู้รับผิดชอบ จานวน 4 คน ชื่อนางวิรัตน์ รูปแข็ง นางหนู
เพียร สัตย์ธรรม นายสมิตย์ อินปาว และนายวทัญญ หินผา ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานอาคาร ทาหน้าที่ในการทาความ
สะอาดบริเ วณตึกของแต่ล ะชั้น ของส านักวิ ทยบริการฯ ส่วนด้านหน้าของตึ กในส่วนของสวนหย่อ มและต้นไม้
ผู้รับผิดชอบคือ นายสุมิตย์ อินปาว และส่วนด้านข้างของตึกและด้านหลังของตึกสานักวิทยบริการฯ ผู้รับผิดชอบ
คือ นายวทัญญ หินผา ปัญหาที่พบในการให้บริการ คือ น้าดื่มในการให้บริการไม่เพียงพอสาหรับผู้ใช้ และสาเหตุ
ส่วนหนึ่งมาจากน้าที่ใช้บริโภคมีสนิมเจือปนน้าไม่สะอาด
2) ด้านการบริการยืม-คืนหนังสือ
ด้านการบริการยืม-คืนหนังสือมีผู้ให้บริการ จานวน 3 คนชื่อ นางจี ทัศบุตร นายเอกชัย เจริญราษฎร์
และนางสาวสาริกา แสงสุวรรณ์ มีหน้าที่ในการให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ร่วมทั้งบริการยืม
ระหว่างห้องสมุด จัดทาสถิติข้อมูลการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ติดตามทวงหนังสือค้างส่ง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มี 2
เครื่อง และมีโปรแกรมอัตโนมัติชื่อ Liberty ปัญหาที่พบในการให้บริการ ได้แก่ โปรแกรมห้องสมุ ดหลุดบ่อย ทา
ให้บริการได้ล่าช้า
3) ด้านการบริการวารสารและหนังสือพิมพ์
ด้านการบริการวารสารและหนัง สือพิม พ์ มีผู้ให้บริการ จ านวน 3 คน ชื่อ นางอธิกา พรพรหม
นางนิ ช าภา ทาระหอม และนายชั ช ชล สิ น ทรั พ ย์ มีห น้ า ที่ ใ นการจั ด หา ลงทะเบี ย น ประทั บ ตรา เย็ บ เล่ ม
หนังสือพิมพ์และวารสาร จัดชั้นหนังสือพิมพ์และวารสาร ให้บริการวารสารล่วงหน้า และให้บริการยืมไปถ่ายเอกสาร
ปัญหาที่พบในการให้บริหาร คือ หนังสือพิมพ์และวารสารมาส่งล่าช้า ไม่ตรงกับวันที่จะให้บริการ หรือมาส่งล่าช้า
ผู้ใช้บริการมักจะฉีกหนังสือพิมพ์และวารสาร หรือใช้แล้วไม่เก็บไว้ที่ชั้นพักที่เดิม
4) ด้านบริการฐานข้อมูลงานวิจัยและหนังสืออ้างอิง
ด้านบริการฐานข้อมูลงานวิจัยและหนังสืออ้างอิง มีผู้ให้บริการ จานวน 1 คนชื่อ นายวัฒนชัย ศิริญาณ
มีหน้าทีให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศและหนังสืออ้างอิง จัดชั้ นหนังสือวิจัยและ
หนังสืออ้างอิง และบริการตอบคาถามให้กับผู้ใช้บริการ ปัญหาที่พบในการให้บริการ ฐานข้อมูลสืบค้นมักมีปัญหา
หลุดบ่อยเพราะมีผู้ใช้บริการจานวนมากรวมทั้งมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่ใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีด้วย
5) ด้านบริการอินเตอร์เน็ต
ด้านบริก ารอินเตอร์เน็ต มีผู้ให้บริการ จานวน 1 คนชื่อ นายกันต์กวี สุยสุวรรณเฉพาะในส่วนของ
บริการอินเตอร์ ชั้น 1 ตึก 13 มีหน้าที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต โดยมีเครื่องคอมให้บริการ จานวน 72 เครื่อง งานอื่น ๆ
ได้แก่ ซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ปัญหาในการให้บริการ คือ จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ได้มีจานวนน้อย
ไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้ ความเร็วของเน็ตที่ใช้ยังมีความเร็วที่น้อย และนักศึกษาส่วนใหญ่มักจะมาดู
บันเทิงต่าง ๆ ยากต่อการควบคุม
2. ความคิดเห็นการประเมินการให้บริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี เป็นรายข้อรายด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.91) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านบริการฐานข้อมูลงานวิจัยและหนังสืออ้างอิง ( X =4.22) รองลงมา ด้านการบริการ
ยืม -คืน หนัง สื อ ( X =3.94) ด้านบริการอิน เตอร์ เน็ต ( X =3.93) และด้า นการบริการวารสารและหนัง สื อพิม พ์
( X =3.54) ตามล าดั บ ส่ ว นด้า นที่ มีค่ า เฉลี่ ย ต่าสุ ด คื อ ด้ า นสภาพทั่ ว ไปของส านั กวิ ท ยบริ ก าร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ( X =3.54)มีรายละเอียด ดังนี้
2.1 การประเมินการให้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี ด้านสภาพทั่วไปของสานักวิทยบริการฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.60) และเมื่อพิจารณา

วารสารศรีวนาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561
วารสารศรีวนาลัยวิจัย ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561

52
55

เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ที่ตั้งอยู่ในทาเลที่สะดวกต่อการเดินทาง ( X =3.90) รองลงมา สถานที่
ให้บริการมีความเงียบสงบ ( X =3.89) และสถานที่ให้บริการมีความสะอาดน่าเข้าใช้ ( X =3.80) ตามลาดับส่วนข้อที่
มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ มีห้องน้าให้บริการสะอาดไม่มีกลิ่นเหม็น ( X =3.40)
2.2 การประเมินการให้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี ด้านการบริการยืม-คืนหนังสือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.94) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีการให้บริการตามลาดับก่อน-หลัง ( X =4.89) รองลงมา เวลาในการให้บริการมีความ
รวดเร็ว ถูกต้อง ( X =4.56) และหนังสือที่สามารถยืมได้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการใช้งาน ( X =4.38) ตามลาดับ
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ หนังสือที่ยืมได้มีความทันสมัย ( X =3.23)
2.3 การประเมินการให้บริการสานัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี ด้านด้านการบริการวารสารและหนังสือพิมพ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.87) และเมื่อ
พิจ ารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง สุด คือ วารสารที่ให้บริการอยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อกา รใช้ง าน
( X =4.47) รองลงมา จานวนหนัง สือพิมพ์ที่ให้บริการมีเพียงพอ ( X =4.44) และจ านวนวารสารที่ให้บริการมี
เพียงพอ ( X =4.39) ตามลาดับส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ สามารถค้นหาวารสารฉบับย้อนหลังได้ ร วดเร็ว
( X =3.10)
2.4 การประเมินการให้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี ด้านด้านบริการฐานข้อมูลงานวิจัยและหนังสืออ้างอิง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.22) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ฐานข้อมูลมีความทันสมัย ( X =4.90) รองลงมา ฐานข้อมูล
ที่ให้บริการมีความน่าเชื่อถือ ( X =4.86) และจานวนฐานข้อมูลที่ให้บริการมีเพียงพอ ( X =4.68) ตามลาดับส่วนข้อที่
มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ ตาแหน่งของสถานที่ให้บริการมีความเหมาะสม ( X =3.17)
2.5 การประเมินการให้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานีด้านบริการอินเตอร์เน็ต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.93) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีแสงสว่างอย่างเพียงพอและมีอากาศถ่ายเทสะดวก ( X =4.89) รองลงมา บุคลากรมีความ
กระตือรือร้น เอาใจใส่ในการให้บริการ ( X =4.50) และมีป้ายนะนาจุดบริการต่าง ๆ อย่างชัดเจน ( X =4.43 ) ส่วน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการมีเพียงพอ ( X =3.36)
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาการประเมินการให้บริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลั ยราช
ภัฏอุบลราชธานี สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. สภาพการให้ บ ริ ก ารของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
อุบลราชธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึง พอใจในผู้ให้บริการ
ผู้ใช้บริการที่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่ต้องการศึกษา
ค้นคว้าเพื่อใช้ในการเรียนและการสอน ใช้ในการทาวิจัย ใช้ในการทาวิทยานิพนธ์และใช้เป็นหนังสืออ้างอิง หรือใช้
หนังสื่อทั่วไปเพื่อเขียนตารา เกิดความพึงพอใจในในการให้บริการแต่ละด้านส่งผลให้เกิดภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุภาพร และคณะ (2548) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2548 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มี
ต่อการดาเนินงานของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
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ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านอาคารสถานที่ ทั้งนี้เนื่องจากว่า สถานที่ของสานักวิทยบริการเป็นสถานที่ อยู่กลางใจเมือง
ไปมาสะดวกสบาย และอีกอย่างการบริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิง ยังแยกเป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกับสารสนเทศ
หมวดอื่น ๆ ง่ายในการสืบค้น และเหมาะสาหรับค้นคว้า ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา และคณะ (2553)
ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.40 โดยภาพรวมผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจในระดับมาก เมื่อจาแนกตามรายด้าน พบว่า ด้านสถานที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการบริการ ทั้งนี้เนื่องจากหนังสืองานวิจัยและหนังสืออ้างอิงมีจานวนมาก และตู้จัดเก็บไม่พอ
กับการจัดว่างทาให้หนัง สือ กระจัดกระจายและหนังสือในชั้นบางเลขหมู่ก็ไม่ตรงตามชั้นหนังสือทาให้ผู้ใช้บริการ
ค้นหาไม่เจออาจส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกิดความไม่พึงพอใจเท่าที่ควรซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วงเดือน (2553) ได้
ศึกษาวิจัย เรื่ อง ความพึง พอใจและความคาดหวัง ของผู้ใช้บริการที่มีต่อ บริการสารสนเทศ ของส านักหอส มุ ด
มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า 1.ความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อบริการสารสนเทศ สานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพาโดยรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
นอกจากนี้ด้านสภาพทั่วไปของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้เนื่องจากการปิด-เปิด เร็วกว่าเวลาที่กาหนดหรือเร็วกว่าเวลาราชการทาให้ผู้ใช้บริการพะว้าพะวงกลัวติดภายใน
ตึกทาให้ผู้ใช้บริการไม่สะดวกในการยืมหนังสือเพราะระบบการยืมปิดก่อนเวลาประมาณ 15 นาที และในส่วนของ
การบริการน้าดื่มในชั้นไม่ถังน้าดื่มเพื่อบริการทาให้ผู้ใช้บริการไม่เกิดความพึงพอใจเท่าที่ควรซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ น้าลิน (2555) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ประจาปีการศึกษา 2555 พบว่าด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
คือ มีแผ่นป้ายบอกประเภทสิ่งพิมพ์ และหมวดหมู่ที่ชั้นหนังสืออย่างชัดเจน รองลงมาได้แก่ สภาพแวดล้อมภายนอก
และภายในสะอาดเป็นระเบียบและมีจุดให้บริการน้าดื่มที่เพียงพอ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สะดวกในการไปใช้บริการทั้งนี้เนื่องจากว่า งานวิจัยและหนังสืออ้างอิง ตั้งอยู่ในที่
สะดวกในการเดินทาง ปราศจากเสียงรบกวนต่าง ๆ อากาศและแสงสว่างเพียงพอ สามารถขยายห้องสมุดออกไปได้
ในภายหน้ารองลงมา ความเงียบสงบ ปราศจากเสียงรบกวนภายในและความเหมาะสมของอุณหภูมิภายใน และ
ความเพียงพอของแสงสว่างภายในและการจัดพื้นที่บริการให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่ง สอดคล้องกับ
งานวิจั ย ของ รุจิ ร า (2554) ได้ ศึก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง ความพึ ง พอใจต่ อ คุณ ภาพการบริ การของส านั ก วิท ยบริ ก าร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจาปีการศึกษา 2554 พบว่า สถานที่ / สิ่งอานวยความสะดวก ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คือ มีแผ่นป้ายบอกหมวดหมู่ที่ชั้นหนังสือสะดวกต่อการค้นหา มีที่นั่ง จัดไว้อย่างเป็น
ระเบียบ เพียงพอ และพร้อมใช้บริการ และมีแผ่นป้ายบอกประเภทของสิ่งพิ มพ์ที่ชัดเจน เป็นระเบียบ ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ ความสะอาดของห้องน้าภายในทั้งนี้เนื่องจากการดูแลและการทาความสะอาดของแม่บ้านอาจ
ยังดูแลไม่ดีเท่าที่ควรจึงทาให้ห้องน้ามีกลิ่นเหม็น และพื้นห้องน้ายังสกปรก ไม่สะอาดเท่าที่ควร จึงทาให้ผู้ใช้บริการ
ไม่พึงพอใจส่งผลให้ความสะอาดของห้องน้าภายในมีค่าเฉลี่ยต่าสุดดังนั้นควรให้เจ้าหน้าที่หรือแม่บ้านที่รับผิดชอบ
ควรเอาใจใส่ในเรื่องความสะอาดภายในห้องน้าให้มากขึ้นส่วนด้านการบริการยืม-คืนหนังสือโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี่เนื่องจาก บุคลากรในฝ่ายการบริการยืม-คืนหนังสือให้ความสาคัญการให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุดเป็นอย่างดี
อย่างไรก็ดียังมีหลายปัจจัยที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขให้การบริการแก่บุคคลเกิดผลมากที่สุด เช่น ความกระตือรือร้น
ความเสียสละ ความใส่ใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา และคณะ (2553) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พบว่า
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.40 ด้านบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็น
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รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ แต่งกายสุภาพเรียบร้อยมีความเหมาะสมทั้งนี้เนื่องจาก การแต่งกายของ
บุคลากรมีการแต่งกาย สุภาพเรียบร้อย และมีความเหมาะสม รองลงมา พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งนี้เนื่องจาก
การสื่อสารของบุคลากรงานบริการยืม -คืนหนังสือ ของสานักวิทยบริการ เป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการให้ความสาคัญ หาก
พูดจาไฟเราะสื่อสารเข้าใจง่ายผู้ใช้บริการก็จะเกิดความชื่นชมและยินดีที่จะเข้ามาใช้บริการยืม -คืนหนังสือมากยิ่งขึ้น
อีกทั้งและสามารถให้คาแนะนาเกี่ยวกับการใช้บริการได้อย่างถูกต้องส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ เอาใจใส่และ
เต็มใจในการให้บริการ ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่กาลังศึกษามีวัยวุฒิคุณวุฒิที่แตกต่างกัน
เพราะมีทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก และบุคลากรมหาวิทยาลัยเอง ที่เข้ามาใช้บริการหาข้อมูล
เกี่ยวกับการบริการยืม -คืน อาจมีผ ลต่อการให้บริการด้วย ซึ่ง ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาภากร และคณะ
(2552) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ความพึง พอใจต่อการให้บริการของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคปลาย ปี
การศึกษา 2552 พบว่า จากการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการของสานักหอสมุดทั้ง 5 ด้าน ของผู้ใช้บริการ
พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการบริการวารสารและหนังสือพิมพ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ง นี้
เพราะวารสารและหนั ง สื อพิม พ์เ นื้อหามีค วามทัน สมั ยและง่ ายต่ อการใช้บริ การซึ่ง สอดคล้ องกับงานวิจัย ของ
กาญจนา และคณะ (2553) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พบว่า ด้านทรัพยากรสารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่
จานวนและความทันสมัยของเนื้อหา คือ หนังสือ รองลงมาคือวารสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และด้านขั้นตอนและ
คุณภาพการให้บริการสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านบริการฐานข้อมูลงานวิ จัยและหนังสืออ้างอิง โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากมีทรัพยากรที่จาเป็นสาหรับนักศึกษาที่มาใช้บริการเพียงพอกับความต้องการ
และมีทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย เช่น ฐานข้อมูลงานวิจัยและหนังสืออ้างอิง ที่ทันสมัยผู้ ใช้บริการเกิดความพึง
พอใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัฒนชัย และคณะ (2557) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
งานวิจัยและหนังสืออ้างอิงของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พบว่า
งานวิจัยและหนัง สืออ้างอิง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภั ฏอุบลราชธานี โดย
ภาพรวมผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุจิรา
(2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึง พอใจต่อคุณภาพการบริการของสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจาปีการศึกษา 2554 พบว่า ด้านที่ 1 ทรัพยากรห้องสมุด ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ฐานข้อมูลงานวิจัยและหนังสืออ้างอิง ที่บอกรับครอบคลุมกับความต้องการ สื่อโสตทัศน์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมกับความต้องการ หนังสือ ตารา ผลงานทางวิชาการครอบคลุมกับความต้องการ
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง สุด มีจานวนวัสดุตีพิมพ์ตรงกับความต้องการ เช่น หนังสือ
ตารา งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และหนังสืออ้างอิง ทั้งนี้เนื่องจาก ปัจจุบันงานวิจัยและหนังสืออ้างอิงมีการนาเอาหนังสือ
และงานวิจัยต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารอ้างอิง เข้ามามากขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกและสืบค้นข้อมูลได้อย่าง
ทั่วถึง ทั้งในรูปของฐานข้อมูลออนไลน์ ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา และรุ่งรุจี (2553) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง ความพึง พอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชรพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.40 โดยภาครวมผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับ
มาก เมื่อจาแนกตามรายด้าน พบว่า ด้านทรัพยากรสารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
ได้แก่ ระบบสืบค้นทรั พยากรสารสนเทศจากฐานข้อมูล ที่เพียงพอและสะดวกต่อการเข้ าถึง การใช้ บริการทั้ง นี้
เนื่องจาก เครื่องคอมพิวเตอร์ในส่วนของการบริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิงมีจานวนน้อย คือ จานวน 2 เครื่อง
อาจไม่เพียงพอต่อการสืบค้นข้อมูล ของผู้มาใช้บริการ เพราะบางครั้ง ผู้ใช้บริการมาครั้ง ละจ านวนมาก ๆ ซึ่ งได้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุภาพร (2548) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดคณะ
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แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2548 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการ
ดาเนินงานของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด ความทันสมัยของโสตทัศนวัสดุ ซึ่งได้แก่ วีดิทัศน์
สไลด์ เทปบันทึกเสียง แผนที่ โปสเตอร์
ประการสุดท้ายด้านบริการอินเตอร์เน็ตโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากผู้ใช้บริการที่มาใช้
งานบริการอินเตอร์เน็ตมีหลายอายุที่แตกต่างกันเพราะมีทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
การบริการอาจบริการไม่ทั่วถึงทุกคน จึงส่งผลให้ด้านการบริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งได้สอดคล้อง กับ
งานวิจัยของ อาภากร และคณะ (2552) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักหอสมุด
มหาวิ ทยาลัย บูร พา ภาคปลาย ปี การศึก ษา 2552 พบว่ า จากการศึ กษาความพึ ง พอใจต่ อ การใช้บ ริ การของ
สานักหอสมุดทั้ง 5 ด้าน ของผู้ใช้บริการ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การยืมหนังสือวิจัยมีความสะดวกรวดเร็ว เนื่องจากปัจจุบัน มีการนาระบบคอมพิวเตอร์เ ข้ามาช่วย
ในการบริการยืม-คืนหนังสือวิจัยและหนังสืออ้างอิง ทาให้ระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลของงานวิจัยและหนังสืออ้างอิง
ได้อย่างถูก และอีกทั้ง การให้บริการข้อมูล/ฐานข้อมูล ออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว ซึ่งได้สอดคล้องกับงายวิจัยของ
น้าลิน (2555) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ความพึง พอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ประจาปีการศึกษา 2555 พบว่าด้านการบริการและขั้นตอนกระบวนการให้บริการโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุดคือ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อบริการตอบคาถามและช่วยการค้นคว้า รองลงมาได้แก่ บริการยืม คืนทรัพยากรสารสนเทศและบริการศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร
สรุปผลการวิจัย
ในการศึกษาการประเมินการให้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี ผู้วิจัยได้สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะจากการผู้ใช้บริการ สรุปผลการการวิจัย ดังต่อไปนี้
ปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ
1. ด้านสภาพทั่วไปของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปัญหาที่พบในการให้บริการ คือ น้าดื่มในการให้บริการไม่เพียงพอสาหรับผู้ใช้ และสาเหตุส่วนหนึ่งมา
จากน้าที่ใช้บริโภคมีสนิมเจือปนน้าไม่สะอาด สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พิจารณาหาแนวทางเพื่อ
แก้ปัญหาโดยการล้างถังพักน้าและจัดชื้อเครื่องกรองน้าที่มีคุณภาพเพื่อให้บริการนักศึกษาและบุคคลภายนอก
2. ด้านการบริการยืม-คืนหนังสือ
ปัญหาที่พบในการให้บริการ ได้แก่ โปรแกรมห้องสมุดหลุดบ่อย ทาให้บริการได้ล่าช้า สานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ ได้พิจารณาหาแนวทางเพื่อแก้ปัญหาโดยการจัดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตใหม่และ
ประสานกับทางผู้ดูแลระบบโดยตรงให้ดูแลอย่างเข้มงวด
3. ด้านการบริการวารสารและหนังสือพิมพ์
ปัญหาที่พบในการให้บริหาร คือ หนังสือพิมพ์และวารสารมาส่งล่าช้า ไม่ตรงกับวันที่จะให้บริการ หรื อ
มาส่งล่าช้า ผู้ใช้บริการมักจะฉีกหนังสือพิมพ์และวารสาร หรือใช้แล้วไม่เก็บไว้ที่ชั้นพักที่เดิม สานักสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พิจารณาหาแนวทางเพื่อแก้ปัญหาโดยการประสานเรียกผู้ส่งหนังสือพิมพ์และวารสาร
กาชับให้ส่ง ตรงเวลาและทาป้ายประกาศชี้แนวทางให้ การใช้บริการออกกฎและข้อบังคับในการฉีกหรื อทาลาย
ทรัพยากรในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเพิ่มมาตรการโทษแก่ผู้ใช้บริการโดยคิดค่าปรับหรือต้อง
ชดใช้แทน เป็นต้น
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4. ด้านบริการฐานข้อมูลงานวิจัยและหนังสืออ้างอิง
ปัญหาที่พบในการให้บริการ ฐานข้อมูลสืบค้นมักมี ปัญหาหลุดบ่อยเพราะมีผู้ใช้บริการจ านวนมาก
รวมทั้ง มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่ใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีด้วย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้พิจารณาหาแนวทางเพื่อแก้ปัญหาโดยการให้นักศึกษาสืบค้นในช่วงเวลาภาคเช้า เพื่อความรวดเร็วใน
การสืบค้น
5. ด้านบริการอินเตอร์เน็ต
ปัญหาในการให้บริการ คือ จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ได้มีจานวนน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของผู้ใช้ ความเร็วของอินเตอร์เน็ตที่ใช้ยังมีความเร็วที่น้อย และนักศึกษาส่วนใหญ่มักจะมาดูบันเทิงต่าง ๆ ยากต่อ
การควบคุม สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พิจารณาหาแนวทางเพื่อแก้ปัญหาโดยการเพิ่มความเร็ว
ของอินเตอร์เน็ตและให้เจ้าหน้าทีตรวจสอบดูแลให้มากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบการให้บริการของ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งอีสานเหนือและอีสานใต้
2. ควรศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการต่อการพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
และนักศึกษาทุกท่านรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและสัมภาษณ์และ
ค่อยให้กาลังใจจนงานสาเร็จ ลุล่วงด้วยดี และสิ่งส าคัญที่สุด คือ ขอบพระคุณ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ให้โอกาสแก่ผู้วิจัยด้วยดีเสมอมา
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