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บทที่ 1
บทนำ
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของ
แผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่นสร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้า
อย่างมั่น คงและยั่งยืน ของปวงชน มีส ่ว นร่ว มในการจัด การ การบำรุงรัก ษา การใช้ป ระโยชน์จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู (พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547, หน้า 2)
หน่วยงานหนึ่งที่จะช่วยเสริมเติมเต็มให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย คือ ห้องสมุด หรือสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะคุณภาพของ
ห้อ งสมุด เป็น ตัว บ่ง ชี้ค ุณ ภาพและความเป็น เลิศ ทางวิช าการของมหาวิท ยาลัย การศึก ษาใน
ระดับอุดมศึกษามุ่งเน้นให้นิสิต นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้มีโอกาสค้นคว้าความรู้ได้
อย่างกว้างขวาง ห้อ งสมุด จึงเป็น หัว ใจและมีบ ทบาทความสำคัญ ต่อ การศึก ษาค้น คว้าของการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพและคุณภาพของบัณฑิต เป็น
หน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับผู้ใช้บริการเป็นหลัก โดยห้องสมุดมีหน้าที่ให้บริการสารสนเทศ เป็นแหล่ง
ทรัพยากรสารสนเทศ และให้บริการตามความต้องการของผู้ใช้บริการ และยังมีหน้าที่ในการประเมิน
สถานการณ์ รวมถึงคาดหมายความเพียงพอของสารสนเทศ อำนวยความสะดวกและสนองความ
ต้องการแก่ผู้ใช้บ ริการ จากสภาวการณ์ในปัจจุบ ันห้องสมุดต้องเผชิญ กับ ความเปลี่ยนแปลงในการ
ดำเนินงานหลายด้าน อาทิ ประเด็นเรื่องคุณ ภาพบริการของห้องสมุด ห้องสมุดจำเป็นต้องให้ความ
สนใจ เพื่อ การพัฒ นาอย่า งต่อ เนื่อ ง (สมพร พุท ธาพิท ัก ษ์ผ ล, 2553,หน้า 51) และสำนัก งาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาได้กำหนดมาตรฐานของห้องสมุดมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 ให้มีการประเมิน
คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของชาติ
อันประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก ทั้งนี้เพราะ
ห้อ งสมุด เป็น โครงสร้า งพื้น ฐานที่ส ำคัญ ต่อ พัฒ นาการของมหาวิท ยาลัย การพัฒ นาและปรับ ปรุง
คุณภาพของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเป็นยุทธศาสตร์อย่างหนึง่ ที่สำคัญต่อการพัฒนาและยกระดับ
ของสถาบันอุดมศึกษาด้วย (ภาวิช ทองโรจน์, 2540, หน้า 113) ประกอบกับการพัฒ นาเทคโนโลยี
สารสนเทศทำให้โลกก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ผู้ใช้บริการเกิดความต้องการสารสนเทศเพิ่มขึ้น
ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ รูปแบบการบริการของห้องสมุดจึงเปลี่ยนไปจากเดิม คือ จากการบริการ
อยู่ศูนย์กลางมาเน้นการให้บริการแบบกระจาย ขยายขอบเขตการให้บริการอย่างหลากหลายตามความ
ต้องการสารสนเทศ (บุษบา สุธีธร, 2554, หน้า 10-5 ; สุรพล เสี้ยนสลาย; และยืน ภู่วรวรรณ. 2554,
หน้า 15-25) ซึ่ง สอดคล้อ งกับ แนวคิด ของห้อ งสมุด สมัย ใหม่ท ี่ม ุ่ง เน้น ผู้ใช้บ ริก ารเป็น สำคัญ (User
centered) กล่าวคือ ห้องสมุดได้เปลี่ยนแปลงการดำเนินงานแบบเดิมที่เน้นการดำเนินงานแบบเป็น
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เจ้าของทรัพยากร (Ownership) มีหน้าที่สะสมทรัพยากรสารสนเทศให้ได้จำนวนมาก สู่แนวคิดใหม่
เน้นการเข้าถึงข้อมูล ให้อำนาจแก่ผู้ใช้บริการในการใช้บริการ โดยห้องสมุดจะทำหน้าที่จัดเตรียมและ
บริการสารสนเทศตามความต้องการและคำร้องขอของผู้ใช้บริการ (Stueart; & Moran, 2007, p. 4)
เนื่องจากพฤติกรรมของผู้ใช้บริการเป็นผู้มองการณ์ไกลมากขึ้น และคาดหวังสูงต่อการบริการและ
ความสะดวกสบายต่างๆ แม้ว่าความพึงพอใจของผู้ใช้บริการนั้นไม่ได้มีผลต่อการเพิ่มรายได้โดยตรง
ของห้องสมุด แต่จะหมายถึงความน่าเชื่อถือ การยอมรับคุณค่าของบริการห้องสมุดที่สูงยิ่งขึ้น (สุพัฒน์
ส่อ งแสงจัน ทร์, 2547, หน้า 21) และห้อ งสมุด จะต้อ งสนองตอบต่อ ภารกิจ และนโยบายของ
มหาวิท ยาลัย โดยการจัด บริก ารสารสนเทศที่ต ้อ งคำนึงถึงความแตกต่างของผู้ใช้บ ริก ารที่ม ีค วาม
หลากหลาย อาทิ คณาจารย์ นักศึกษาระดับ ต่างๆ นักวิจัย รวมถึงความหลากหลายของสาขาวิชา
การศึก ษาแบบสหสาขาวิช าและการศึก ษาแบบข้ามสาขาวิช า เป็น ต้น ห้อ งสมุด จึงต้อ งมีก ารปรับ
กระบวนการดำเนินการให้เป็นห้องสมุดสมัยใหม่ กล่าวคือ การเปลี่ยนภาพลักษณ์ของห้องสมุดในทุก
กระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพยากรสารสนเทศที่มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการมาก
ขึ้น ทั้งในด้านการจัดบริการในรูปแบบต่างๆ และด้านผู้ใช้บริการ ห้องสมุดควรรูจ้ ักความต้องการของ
ผู้ใช้ในเชิงลึก เพราะผู้ใช้แต่ละคนมีความต้องการที่แตกต่างกันและมีลักษณะเฉพาะ (Brindley, 2006,
หน้า 486) ห้องสมุดต้องศึกษาและคาดการณ์ความต้องการของผู้ใช้บริการได้ นับตั้งแต่การศึกษาผู้ใช้
และการวางแผนการให้บ ริก ารโดยอาศัย เครื่อ งมือ เทคนิค วิธ ีก ารต่า งๆ และมีก ารนำเทคโนโลยี
สารสนเทศที่อำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการอย่างไร้ขีดจำกัด ทั้งด้านพื้นที่หรือเวลา
เพื่อสร้างความแตกต่างของบริการและบรรยากาศที่ประทับใจให้เกิดขึ้นในใจกับผู้รับบริการ และเพื่อ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์การ นอกจากนั้นยังต้องยึดเหนี่ยวให้ผู้ใช้บริการเกิดความภักดีใน
การใช้บ ริการให้ยาวนานที่สุด (บุษ บา สุธีธร. 2554: 10-52; รัชนีกรณ์ อิน เล็ก. 2555:53) และจาก
งานวิจ ัย ของโรว์ล ีย ์ (Rowley, 1994, pp. 8-12) ที่ท ำการสำรวจผู้ใช้บ ริก ารของห้อ งสมุด ผ่านช่อ ง
ทางการเข้าถึงบริการ พบว่าผู้ใช้บริการห้องสมุดไม่เพียงต้องการเอกสารหรือสารสนเทศที่ห้องสมุด
เท่า นั้น ยังต้อ งการการพัก ผ่อ น การนัน ทนาการ และการปฏิส ัม พัน ธ์ท างสังคมด้ว ย นอกจากนี้
ปิย วรรณ สิร ิป ระเสริฐ ศิล ป์ (2553, หน้า 214-215) ได้ศ ึก ษาการพัฒ นารูป แบบการบริห ารลูก ค้า
สัม พัน ธ์ข องห้อ งสมุด สถาบัน อุด มศึก ษาไทย โดยใช้แ นวคิด วงจรประสบการณ์ล ูก ค้า ของไนแคม
(Nykam, 2001, p. 23) เพื่อการศึกษาพฤติกรรมการใช้สารสนเทศ ความพึงพอใจต่อการบริการและ
ความต้อ งการของผู้ใช้บ ริก าร พบว่า ด้านพฤติก รรมการใช้ส ารสนเทศของผู้ใช้บ ริก ารส่วนใหญ่ใช้
สารสนเทศเพื่อการทำวิจัย ด้านความพึงพอใจ พบว่า ภาพรวมมีความพึงพอใจต่อบริการของห้องสมุด
ในระดับปานกลาง และด้านความต้องการพบว่า ผู้ใช้บริการมีความต้องการบริการของห้องสมุดใน
ระดับมาก
บริการของห้องสมุด คือ ปฏิสัมพันธ์ท ี่ห ้องสมุดมีกับ ผู้ใช้ อาจเป็นสิ่งที่จับ ต้องได้ก็ดี หรือไม่
สามารถจับ ต้อ งได้ก ็ด ี เช่น บริก ารยืม -คืน บริก ารตอบคำถาม บริก ารสืบ ค้น เป็น ต้น ดัง นั้น หาก
พิจารณาจากมุมมองของผู้ใช้บริการ สิ่งที่ผู้ใช้ได้รับจากบริการดูเหมือนจะมีขอบเขตที่กว้างกว่ามุมมอง
ของผู้ป ฏิบ ัต ิงาน กล่าวคือ ผู้ใช้พ ิจารณาบริก ารจากปฏิส ัม พัน ธ์ก ับ ผู้ป ฏิบ ัต ิงาน ระบบสารสนเทศ
อาคาร สถานที่ หรือ แม้แ ต่ก ระทั่งทรัพ ยากรสารสนเทศ ดังนั้น ในมุม มองของผู้ใช้บ ริก าร ความ
รับผิดชอบในการให้บริการสารสนเทศ คงไม่อาจอยู่ที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งในห้องสมุด แต่ทุก
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ฝ่ายจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน ตั้งแต่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศไปจนถึงงานอาคารสถานที่ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งที่ผู้ใช้มองว่าได้รับจากบริการห้องสมุด สามารถจำแนกออกได้เป็น 3 ส่วน
สำคัญ ได้แก่ พื้นที่ บรรยากาศ และคำตอบ พื้นที่ หมายถึงอาณาบริเวณทั้งทางกายภาพที่ห้องสมุด
นำมาให้บ ริการให้แก่ผู้ใช้ บรรยากาศ หมายถึง ความรู้สึกและสภาพการณ์รอบตัวของผู้ใช้ ซึ่งเป็น
ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดการพื้นที่ การจัดกิจกรรม ตลอดจนการจัดการผู้ใช้และบุคลากร และคำตอบ
หมายถึง เนื้อหาที่ผู้ใช้ต้องการค้นหาหรือต้องการจากบริการห้องสมุด เช่น แรงบันดาลใจสำหรับการ
ออกแบบ สูตรอาหาร แนวทางการทำการบ้านและเขียนรายงาน การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น
คำตอบในที่นี้มิได้จำกัดเฉพาะสิ่งที่ผู้ใช้ได้รับจากบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าเท่านั้น แต่ยัง
รวมไปถึงข้อมูล ความรู้ที่ผู้ใช้นำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ (ทรงพันธ์ เจิมประยงค์, 2558)
การพัฒนาบริการห้องสมุดหรือสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเรื่องที่ผู้มีส่วน
ได้เสีย (Stakeholders) ทุกส่วนต้องมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ การได้รับมุมมองที่หลากหลายจะทำ
ให้ห้องสมุดสามารถเห็นโอกาสในการพัฒนาบริการได้มากยิ่งขึ้น โดยทั่วไปผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักใน
การให้บริการของห้องสมุด คือ กลุ่มผู้ใช้บริการ กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริหารห้องสมุด ความท้าทาย
อันสำคัญของการเปิดโอกาสรับฟังมุมมองที่หลากหลายมิได้อยู่ที่ความแตกต่างของความคิดเห็นเพียง
อย่างเดียว แต่ยังรวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และเทคโนโลยี ที่มีผลต่อมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ การพัฒนาบริการห้องสมุดเพื่อตอบสนอง
กับความต้องการของผู้ใช้และการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
จึงมีความท้าทายที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามความท้าทายเหล่านี้ถือเป็นโอกาสดีที่ห้องสมุดจะได้
คิดค้นและพัฒนาวิธีการให้บริการในรูปแบบใหม่
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
จัดการให้บริการห้องสมุดและสารสนเทศ เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย ส่งเสริมการเรียนการสอนการวิจัย
ทำนุบ ำรุง ศิล ปวัฒ นธรรม และบริก ารวิช าการอัน เป็น การส่ง เสริม และสนับ สนุน ภารกิจ ของ
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการจัดบริการห้องสมุดได้พยายามพัฒ นาและปรับปรุงรูปแบบงานบริการ
ประเภทต่างๆ ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ และนำผลจากการสำรวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาทำให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นองค์กรหนึ่ง
ที่ม ีค ุณ ภาพ ตามแนวทางการประเมิน คุณ ภาพงานบริก าร คือ การพิจารณาความพึงพอใจในสิ่งที่
ผู้รับบริการคาดหวัง โดยที่ความพึงพอใจต่อบริการ มีองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่ง คือ การรับรู้ถึง
คุณภาพของการนำเสนอการให้บริการ ซึ่งผู้ให้บริการนำเสนอโดยการแสดงออกต่างๆ ในกระบวนการ
บริการ และผู้รับบริการประเมินว่าผู้ให้บริการดำเนินการบริการเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ทั้งในเรื่อง
ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ พฤติกรรมการแสดงออกของผู้ให้บริการ ตามบทบาทหน้าที่ ความ
รับผิดชอบต่องาน การใช้ภาษาสื่อสารและการปฏิบัติตนของผู้ให้บริการว่ามีความเต็มใจและจริงใจ
เพียงใดในการให้บริการ (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
,2556)
จากงานวิจัยของอมรรัตน นาคะโร กุลจิรา รื่นเอม และ สุเทพ เชาวลิต. (2557. หน้า 79 - 80)
พบว่าปัญหาและอุปสรรคของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ คือ
บุค ลากรบางส่ว นมีค วามรู้ค วามสามารถด้า นวิช าชีพ ที่เรีย นมาเพีย งอย่า งเดีย ว แต่ข าดความรู้
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ความสามารถอื่น ๆ ที่จำเป็นในการทำงาน มีคุณวุฒิไม่ตรงกับตำแหน่งงาน ทำให้ไม่มั่นใจในความรู้
และความสามารถของตนเอง บุคลากรส่วนใหญ่เป็นศิษย์เก่า มีความคุ้นเคยกับการทำงานแบบเดิม ๆ
และทำงานตามคำสั่ง บุคลากรมีภาระงานมากทำให้การจัดสรรเวลาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำได้ไม่
เต็มที่ และลักษณะการทำงานของบุคลากรเป็นแบบตั้งรับ และทำตามคำสั่งเป็นหลักจึงก่อให้เกิดการ
เรีย นรู้แ ละคิด สิ่ง ใหม่ ๆ ได้ย าก ส่ว นปัจ จัย สนับ สนุน ในการให้บ ริก ารของสำนัก วิท ยบริก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย
1. ด้านบุคลากรพบว่า บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถ และเข้าใจงานโดยภาพรวมของ
ห้องสมุด รวมทั้งบริบทวิชาชีพด้านสารสนเทศ
2. ด้านผู้บริหารห้องสมุด พบว่าต้องมีเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน ให้บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการคิดและปรับวิสัยทัศน์ของห้องสมุด
3. ด้านห้องสมุดพบว่า ห้องสมุดต้องให้ความสำคัญ ต่อการพัฒ นาบุคลากร ทั้งด้านการคิด
อย่างเป็นระบบ คิดเชิงกลยุทธ์ คิดเชิงรุกและคิดนอกกรอบ ต้องมีนโยบายชัดเจนในการทำงานเป็นทีม
และส่ง เสริม การเรีย นรู้ร ่ว มกัน เรีย นรู้แ บบข้า มสายงาน ข้า มหน่ว ยงานทั้ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
การถ่า ยทอดแลกเปลี่ย นประสบการณ์ และความรู้ซ ึ่ง กัน และกัน สร้า งเวทีในการแสดง
ความสามารถอย่า งสมํ่า เสมอ และส่ง เสริม ให้ใช้ก ระบวนการเชิง คุณ ภาพ PDCA ในการทำงาน
ต้องสร้างเครือข่ายการทำงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ต้องกำหนดให้มีการประเมินผลงาน
อย่างเข้มข้น เอาจริงเอาจัง และวรพจน์ วีรผลิน (2550) ได้ศึกษาความต้องการรูปแบบห้องสมุดที่พึง
ประสงค์ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2550 พบว่า ผู้ใช้บริการ
ต้อ งการ ด้า นอาคารสถานที่ คือ 1. ควรเป็น แหล่ง ข้อ มูล และการเรีย นรู้ท ี่ม ีเทคโนโลยีค รบครัน
มีชีวิตชีวาและทัน สมัย มีม ุม ผ่อนคลายสบายๆ เป็น มุม สัน ทนาการ 2. สถานที่ควรกว้างขวาง สงบ
สะอาด อากาศเย็นโปร่ง โล่งสบาย มีการแบ่งมุมการใช้บริการรูปแบบต่างๆ มีวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย
มีบรรยากาศดี มีสีสันสดใสสวยงาม มีแสงสว่างเหมาะสม มีมุมธรรมชาติเป็นสวนหย่อมที่เสริมสร้าง
การเรียนรู้ที่ได้ทั้งความรู้และการพักผ่อน 3. พื้นที่นั่งอ่านที่เป็นสัดส่วนสำหรับอาจารย์ ควรมีพื้นที่
ส่วนตัวในการศึก ษาค้น คว้าที่ต ้อ งการสมาธิ(ห้อ งเดี่ยว) ควรมีห ้อ งทำกิจกรรมกลุ่ม (ห้อ งกลุ่ม ) ด้าน
สื่อสารสนเทศ 1. วัสดุสารสนเทศควรมีหนังสือและสื่ออื่นๆ ทันสมัยและได้มาตรฐาน สามารถเลือกใช้
ได้อย่างกว้างขวางในทุกสาขาวิชา หลากหลายรูปแบบ ในปริมาณเพียงพอ 2. ควรมีข้อมูลรูปแบบ
ดิจิท ัล (Digital) และฐานข้อมูลออนไลน์จำนวนมาก ด้านบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 1. ควรเป็น
แหล่งการเรีย นรู้ท ี่ส มบูรณ์ และเชื่อ มโยงเครือ ข่ายต่างๆ เพื่อ การแสวงหาความรู้อ ย่างไร้ข อบเขต
2. ควรมีเครื่อ งคอมพิวเตอร์ให้สืบ ค้น อย่างเพียงพอ สะดวก รวดเร็ว สืบ ค้น ที่ไหนก็ได้ ไม่ต ้อ งมาที่
ห้องสมุด ด้านบริการอิเล็กทรอนิกส์ 1. การสืบค้นฐานข้อมูล ควรให้ผู้ใช้บริการสามารถเรียกดูข้อมูล
หนัง สือ เต็ม รูป แบบ (Full Text) ได้ต ลอดเวลา โดยไม่ต ้อ งดูต ัว เล่ม บนชั้น หนัง สือ เมื่อ ค้น จาก
อินเทอร์เน็ตแล้วสามารถพิมพ์ได้เลย เอกสาร หนังสืออ้างอิง ควรทำเป็นซีดีรอมและสามารถยืมได้
2. ห้องสมุดควรมีการผสมผสานของศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) กับห้องสมุดมีชีวิต (Living
Library) และห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) เพื่อความรู้ความเพลิดเพลิน และทันสมัย
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ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความต้องการพัฒนารูปแบบการบริหารสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อนำผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการบริหารสำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
คำถามการวิจัย
1. สภาพความต้อ งการ และแนวทางการบริห ารของสำนัก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นอย่างไร
2. รูป แบบการบริห ารสำนัก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
มีความเป็นไปได้เพียงใด
3. ผลการประเมิน ความเป็น ไปได้ของรูป แบบการบริห ารสำนักวิท ยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
วัตถุประสงค์หลัก
เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อศึกษาสภาพความต้องการและแนวทางการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. เพื่อสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
3. เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้บ ริห ารมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ที่รับ ผิด ชอบสำนัก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ
นำไปใช้ใ นการกำหนดนโยบายเพื่อ การบริห ารสำนัก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. เป็นข้อมูลสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่จะนำรูปแบบการบริหารสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เป็นแนวทางในการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น
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ขอบเขตของงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ใช้วิธีการศึกษาแบบ
ผสมผสานวิธี (Mixed Methodology) โดยแบ่งขอบเขตการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพความต้องการ และแนวทางการบริหารสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นย่อย ดังนี้
ขั้น ที่ 1.1 การศึก ษาสภาพการบริห ารสำนัก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.1.1 แหล่งข้อมูล
แหล่ง ข้อ มูล ในการศึก ษา ได้แ ก่ อธิก ารบดี จำนวน 4 คน รองอธิก ารบดีท ี่
รับผิดชอบการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 4 คน ผู้อำนวยการสำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 4 คน หัวหน้าฝ่าย จำนวน 16 คน รวมจำนวน 28 คน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง
1.1.2 ตัวแปรที่ศึกษา
ตัว แปรที่ศ ึก ษา ได้แ ก่ สภาพการบริห ารสำนัก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ขั้นที่ 1.2 การศึกษาความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับการบริการของสำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.2.1 แหล่งข้อมูล
แหล่งข้อมูล ได้แก่ อาจารย์ จำนวน 12 คน และนักศึกษา จำนวน 373 คน รวม
ทั้งสิ้น 385 คน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง
1.2.2 ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศ ึก ษา ได้แก่ ความต้อ งการในการบริก ารของสำนัก วิท ยบริก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ขั้นที่ 1.3 การศึกษาแนวทางการบริหารศูนย์การเรียนรู้และหอสมุด และสำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัย โดยการศึกษาการปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
1.3.1 แหล่งข้อมูล
แหล่ง ข้อ มูล ได้แ ก่ สถาบัน อุด มศึก ษาที่ม ีว ิธ ีก ารปฏิบ ัต ิท ี่ด ี (Best Practice)
เกี่ยวกับทางการบริหารศูนย์การเรียนรู้และหอสมุด และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย จำนวน 3 แห่ง
ได้ม าโดยการเลือ กแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แ ก่ มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร และ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
1.3.2 ตัวแปรที่ศึกษา
ตัว แปรที่ศ ึก ษา ได้แ ก่ แนวทางการบริห ารศูน ย์ก ารเรีย นรู้แ ละหอสมุด และ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย
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ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ แบ่งออกเป็น 2 ขั้นย่อย ดังนี้
ขั้น ที่ 2.1 การยกร่า งรูป แบบการบริห ารสำนัก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ดำเนินการ ดังนี้
ผู้วิจัยนำข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความต้องการ และแนวทางการบริหารสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์การเรียนรู้และหอสมุด และสำนักหอสมุด สถาบันอุดมศึกษา ที่ได้จาก
การศึกษาในขั้นตอนที่ 1 มายกร่างรูปแบบการบริหารสำนักวิท ยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ขั้นที่ 2.2 การตรวจสอบร่างรูปแบบการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
2.2.1 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณ วุฒ ิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
เกี่ยวกับการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสำนักหอสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ทำการเลือ กกลุ่ม ตัว อย่า งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการกำหนดคุณ สมบัต ิ
จำนวน 9 คน
2.2.2 ขอบเขตด้านตัวแปร
ความเป็น ไปได้ข องรูป แบบการบริห ารสำนัก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินรูปแบบการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ดำเนินการดังนี้
3.1 ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการประเมิน ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดีที่รับผิดชอบสำนักวิทย
บริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ผู้อ ำนวยการสำนัก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 38 แห่ง จำนวน 114 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling)
3.2 ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัว แปรที่ศ ึก ษา ได้แ ก่ ความเป็น ไปได้ข องรูป แบบการบริห ารสำนัก วิท ยบริก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. รูป แบบการบริห ารสำนัก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ หมายถึง สิ่ง ที่แ สดง
โครงสร้า งความสัม พัน ธ์ข ององค์ป ระกอบและแนวทางในดำเนิน งานของสำนัก วิท ยบริก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎ ในด้านปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต และเงื่อนไข
ความสำเร็จในการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎ
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2. สภาพการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง วิธีดำเนินการหรือ
วิธ ีป ฏิบ ัต ิข องสำนัก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ปัญ หาและวิธ ีก ารแก้ไขปัญ หาในการ
ดำเนิน งานของสำนัก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิท ยาลัย ราชภัฎ ที่ด ำเนิน อยู่ใน
ปัจจุบันใน 4 ด้าน ดังนี้
2.1 ด้านปัจจัยนำเข้าหมายถึง สิ่งที่ม ีค วามจำเป็น ต่อ การบริห ารสำนัก วิท ยบริก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎ ประกอบด้วย
บุคลคล หมายถึง ลักษณะเฉพาะของบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎ ที่จะสามารถดำเนินงานร่วมกันเพื่อให้การบริหารสำนัก
วิท ยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิท ยาลัย ราชภัฎ บรรลุผ ลสำเร็จ ตามเป้า หมาย
ประกอบด้วย
1) คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบไปด้วย
องค์ประกอบของคณะกรรมการและหน้าที่ของคณะกรรมการ
2) คณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบไปด้วย
องค์ประกอบของคณะกรรมการและหน้าที่ของคณะกรรมการ
3) ผู้อ ำนวยการสำนัก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ประกอบไปด้ว ย
คุณลักษณะและหน้าที่ของผู้อำนวยการ
4) บุคลากร/เจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบไปด้วย
คุณลักษณะและหน้าที่ของบุคลากรและเจ้าหน้าที่
สมรรถนะผู้อ ำนวยการสำนัก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ หมายถึง
คุณลักษณะหรือขีดความสามารถ ทีเ่ ป็นสมรรถนะสำหรับผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไปจนถึง
ระดับอธิการบดี โดยสมรรถนะหรือความสามารถที่จำเป็นสำหรับผู้บริหาร ประกอบดัวย 1) วิสัยทัศน์
2) ความเป็นผู้นำ 3) การวางแผน 4) การบริหารจัดการ 5) การแก้ไขปัญหา
สมรรถนะบุค ลากร/เจ้า หน้า ที่ หมายถึง คุณ ลัก ษณะหรือ ความสามารถ ของ
ผู้ป ฏิบ ัติงานในตำแหน่งหน้าที่ท ี่ได้รับ มอบหมาย โดยสมรรถนะหรือความสามารถที่จำเป็น สำหรับ
บุคลากร/เจ้าหน้าที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 1) มีความรู้พื้นฐาน
(Foundational Knowledge) ทางวิชาชีพด้านห้องสมุดและสารสนเทศ 2) มีทักษะด้านความสัมพันธ์
ระหว่า งบุค คล (Interpersonal Skills) 3) มีภ าวะผู้น ำและความสามารถในการบริห ารจัด การ
(Leadership and Management) 4) มีค วามสามารถใน การพ ัฒ น าท รัพ ยากรสารสน เท ศ
( Collections Development) 5 ) ม ีท ัก ษ ะ ก า ร ร ู้ส า ร ส น เ ท ศ ( Information Literacy)
6) มีความสามารถในการทำวิจัยและเผยแพร่ผลงานไปสู่แวดวงวิชาชีพ (Research & Contributions
to the Profession) 7) มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Skills)
ขอบข่ายการบริห ารงาน หมายถึง ภารกิจ ขอบข่ายงานที่ต ้อ งดำเนิน การ ในการ
บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎ ที่มีความเหมาะสมกับบริบท
อัต รากำลัง บุค ลากรและสามารถจัด การบริห ารสำนัก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ
มหาวิท ยาลัย ราชภัฎ ให้บ รรลุผ ลสำเร็จ ตามเป้า หมาย ประกอบด้ว ย 1) สำนัก งานผู้อ ำนวยการ
2) ฝ่า ยบริก ารสารสนเทศ 3) ฝ่า ยพัฒ นาทรัพ ยากรสารสนเทศ 4) ฝ่า ยพัฒ นาระบบสารสนเทศ
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5) ฝ่า ยพัฒ นาระบบเครือ ข่า ยการสื่อ สาร 6) ฝ่า ยเทคโนโลยีส ารสนเทศ 7) ฝ่า ยเทคโนโลยีท าง
การศึกษา 8) ฝ่ายหอจดหมายเหตุ 9) ศูนย์คอมพิวเตอร์ 10) ศูนย์ภาษา
2.2 ด้า นกระบวนการ หมายถึง วิธ ีก ารดำเนิน ของสำนัก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎ ด้วยกระบวนการ 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวางแผน 2) การจัดองค์กร
3) การปฏิบ ัต ิต ามแผน 4) การประเมิน ผล 5) การปรับ ปรุง และพัฒ นา 6) การรายงาน 7) การ
ประสานงาน
2.3 ด้านผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 1) ผลการประเมินตนเองของสำนักวิทย
บริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ 2) ผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้บ ริก ารของสำนัก วิท ย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.4 ด้านเงื่อนไขความสำเร็จ หมายถึง ปัจจัยที่เอื้อต่อการบริหารซึ่งเป็นสิ่งที่อยูภ่ ายในและ
ภายนอกและมีอิทธิพลต่อการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เพื่อ นำไปสู่ค วามสำเร็จ ในการบริห ารก่อ ให้เ กิด ประสิท ธิผ ลตามวัต ถุป ระสงค์แ ละเป้า หมาย
ประกอบด้วย 1) การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 2) ความสามัคคีของบุคคล 3) เครือข่ายความร่วมมือ
3. ความต้องการการบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ความ
ต้องการของผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา บรรณารักษ์ ที่มีต่อการให้บริการใน ด้านต่างๆ ของสำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
4. การบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การบริหารจัดการสำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยนำเข้า กระบวนการ
และผลผลิต
5. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการ
เกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่าน การค้นคว้า วิจัย และบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
6. อาจารย์ หมายถึง ผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอนวิชาใดวิชาหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
7. นักศึกษา หมายถึง ผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 – 4 ปีการศึกษา 2560
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
8. บรรณารักษ์ หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเชี่ยวชาญด้าน
การบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสำนักหอสมุด ในสถาบันอุดมศึกษา
10. ความเป็นไปได้ของรูปแบบ หมายถึง ความคิดเห็นของอธิการบดี รองอธิการบดีที่กำกับ
ดูแลและรับผิดชอบสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง ที่มีต่อการนํารูปแบบการบริหารสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ไปใช้โดยมีความสอดคล้องกับสภาพความเป็น
จริงเหมาะสมกับบริบท ยอมรับได้และนําไปปฏิบัติได้

