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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานของการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์
หลักของการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ฉพาะ ดั ง นี ้ 1) เพื ่ อศึ กษาสภาพความต้ องการและแนวทางการบริ ห ารสำนั กวิ ท ยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2) เพื่อสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และ 3) เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ วิธีการดำเนินการวิจัยมี 3 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาสภาพการบริหารสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ศึกษาสภาพความต้องการและแนวทางการบริหารสำนักวิทยบริ การ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จากอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา และศึกษาแนวทางการบริหาร
สำนักหอสมุด และศูนย์การเรียนรู้และหอสมุด สถาบันอุดมศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดี 2) การสร้างและตรวจสอบ
รูปแบบการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยนำข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1
มายกร่างรูปแบบการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และตรวจสอบความ
เหมาะสมของรูปแบบฯ ด้วยการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน และ 3) การประเมินความเป็นไปได้ของ
รูปแบบการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผลการวิจัยพบว่า
1. การบริ ห ารสำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ประกอบด้ วย
3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ปัจจัยนำเข้า 2) กระบวนการ 3) ผลผลิต
2. รูปแบบการบริหารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย 3
องค์ประกอบ และ 1 เงื่อนไขแห่งความสำเร็ จ ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยนำเข้า มี 2 ส่วน คือ 1) บุคลากร
2) ขอบข่ายงาน องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการ มี 7 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน ขั้นตอนที่ 2 การจัด
องค์กร ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติตามแผน ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุงและพัฒนา ขั้นตอน
ที่ 6 การรายงาน และขั้นตอนที่ 7 การประสานงาน องค์ประกอบที่ 3 ผลผลิต มี 2 ส่วน คือ 1) ประสิทธิภ าพ
ผลการประเมินตนเองของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ประสิทธิผลผลการประเมินความพึง พอใจ
ผู้ใช้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบที่ 4 เงื่อนไขความสำเร็จ มี 4 เงื่อนไข คือ
1) การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 2) การทำงานเป็นทีม 3) เครือข่ายความร่วมมือการทำงาน และ 4) วิสัยทัศน์
ของผู้บริหาร
3. การประเมินรูปแบบการบริ หารสำนั กวิ ทยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
ที่พัฒนาขึ้นมีความเป็นไปได้ ในการนำไปปฏิบัติอยู่ในระดับ มากที่สุด
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ABSTRACT
This research is a mixed methodology based on qualitative and quantitative research.
The main objectives of the research were 1) to study the condition, requirement, and the guidelines
for the administration of The Office of Academic Resources and Information Technology,
2) to establish and supervise the administration of The Office of Academic Resources and
Information Technology, Rajabhat Universities and 3) to evaluate the administration model of
The Office of Academic Resources and Information Technology, Rajabhat Universities. The study
was classified into 3 stages as follows: 1) a study of the condition, the requirement, and the
guidelines for the administration of The Office of Academic Resources and Information Technology
was collected from the teachers, staff and students, and the study of the guidelines for the library
administration was investigated from the Higher Educational institutes with the best practice,
2) the creation and validation of the administration model of The Office of Academic Resources
and Information Technology, Rajabhat Universities by using data from the first step was formulated
and checked by 9 experts in the form of group discussion, and 3) the feasibility evaluation of the
administration model of The Office of Academic Resources and Information Technology was
investigated. The findings were as follows:
1. The administration of The Office of Academic Resources and Information Technology,
Rajabhat Universities consisted of 3 main elements: 1) Input 2) Process, and 3) Output.
2. The administration model of The Office of Academic Resources and Information
Technology consisted of 3 elements and 1 successful condition as follows: The first element: Input
consists of 2 parts: 1) Personnel, 2) The scope of work. The second element: Process consists of
7 steps: planning, organization, plan implementation, evaluation, improvement and development,
reporting, and coordination. The third element: Output consists of two parts: 1) the efficiency of
the self-assessment of The Office of Academic Resources and Information Technology,
2) the effectiveness of the customers’ satisfaction assessment of The Office of Academic Resources
and Information Technology. The fourth element: Successful condition consists of four conditions:
1) University support, 2) Teamwork 3) Collaboration network, and 4) Executive’s vision.
3. The evaluation of the administration model of The Office of Academic Resources and
Information Technology, Rajabhat Universities, which was developed, has feasibility of
implementation at the highest level.
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บทนำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน
ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริม
วิทยฐานะครู (พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547, หน้า 2)
หน่ วยงานหนึ ่ ง ที ่ จะช่ วยเสริ ม เติ ม เต็ ม ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามพั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย คือ ห้องสมุด หรือสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะคุณภาพของห้องสมุดเป็นตั วบ่งชี้
คุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัย การศึกษาในระดับอุดมศึกษามุ่งเน้นให้นิสิต นักศึกษาได้
ศึกษาค้นคว้าด้ วยตนเอง เพื่อให้มีโอกาสค้นคว้ าความรู้ ได้ อย่ างกว้างขวาง ห้องสมุดจึงเป็นหั วใจและมีบ ทบาท
ความสำคัญต่อการศึกษาค้นคว้าของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยเพิ่มศั กยภาพ
และคุณภาพของบัณฑิต เป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคั ญกับ ผู้ใช้บริ การเป็ นหลั ก โดยห้องสมุดมีหน้าที่ให้บริการ
สารสนเทศ เป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ และให้บริการตามความต้องการของผู้ใช้บริการ และยังมีหน้าที่ ในการ
ประเมินสถานการณ์ รวมถึงคาดหมายความเพียงพอของสารสนเทศ อำนวยความสะดวกและสนองความต้องการแก่
ผู้ใช้บริการ จากสภาวการณ์ในปัจจุบันห้องสมุดต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงานหลายด้าน อาทิ
ประเด็นเรื่องคุณภาพบริการของห้องสมุด ห้องสมุดจำเป็นต้องให้ความสนใจเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (สมพร
พุทธาพิทักษ์ ผล, 2553,หน้า 51) และสำนักงานคณะกรรมการการอุด มศึ กษาได้ กำหนดมาตรฐานของห้ องสมุ ด
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 ให้มีการประเมินคุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการประกั น
คุณภาพการศึกษาของชาติ อันประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก
ทั้งนี้เพราะห้องสมุดเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อพัฒนาการของมหาวิทยาลัย การพัฒนาและปรับปรุงคุ ณภาพ
ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเป็นยุทธศาสตร์อย่างหนึ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาและยกระดับของสถาบันอุ ดมศึ กษา
ด้วย (ภาวิช ทองโรจน์, 2540, หน้า 113) ประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้โลกก้าวสู่สังคมแห่ง การ
เรียนรู้ ผู้ใช้บริการเกิดความต้องการสารสนเทศเพิ่มขึ้นทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ รูปแบบการบริการของห้ องสมุด
จึงเปลี่ยนไปจากเดิม คือ จากการบริการอยู่ศูนย์กลางมาเน้นการให้บริการแบบกระจาย ขยายขอบเขตการให้บริการ
อย่างหลากหลายตามความต้ องการสารสนเทศ (บุษบา สุธีธร, 2554, หน้า 10-5 ; สุรพล เสี้ยนสลาย; และยื น
ภู่วรวรรณ. 2554,หน้า15-25) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของห้องสมุดสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ (User
centered) กล่ าวคื อ ห้ องสมุ ด ได้ เ ปลี ่ย นแปลงการดำเนิ นงานแบบเดิม ที ่ เน้ นการดำเนิ นงานแบบเป็นเจ้ าของ
ทรัพยากร (Ownership) มีหน้าที่สะสมทรัพยากรสารสนเทศให้ได้จำนวนมาก สู่แนวคิดใหม่เน้นการเข้าถึงข้อมูล
ให้อำนาจแก่ผู้ใช้บริการในการใช้บริการ โดยห้องสมุดจะทำหน้าที่จัดเตรียมและบริการสารสนเทศตามความต้องการ
และคำร้องขอของผู้ใช้บริการ (Stueart; & Moran, 2007, p. 4) เนื่องจากพฤติกรรมของผู้ใช้บริการเป็นผู้มองการณ์
ไกลมากขึ้น และคาดหวังสูงต่อการบริการและความสะดวกสบายต่างๆ แม้ว่าความพึงพอใจของผู้ใช้บริการนั้นไม่ได้ มี
ผลต่อการเพิ่มรายได้โดยตรงของห้องสมุด แต่จะหมายถึงความน่าเชื่อถือ การยอมรับคุณค่าของบริการห้องสมุดที่ สูง
ยิ ่ ง ขึ ้ น (สุ พ ั ฒ น์ ส่ องแสงจั นทร์ , 2547, หน้ า 21) และห้ องสมุ ด จะต้ องสนองตอบต่ อภารกิ จและนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยการจัดบริการสารสนเทศที่ต้องคำนึงถึงความแตกต่างของผู้ใช้บริการที่มีความหลากหลาย อาทิ
คณาจารย์ นักศึกษาระดับต่างๆ นักวิจัย รวมถึงความหลากหลายของสาขาวิชาการศึกษาแบบสหสาขาวิช าและ
การศึกษาแบบข้ามสาขาวิชา เป็นต้น ห้องสมุดจึงต้องมีการปรับกระบวนการดำเนินการให้เป็นห้องสมุดสมัยใหม่
กล่าวคือ การเปลี่ยนภาพลักษณ์ของห้องสมุดในทุกกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพยากรสารสนเทศที่มีความ
หลากหลายและตรงกับความต้องการมากขึ้น ทั้งในด้านการจัดบริการในรูปแบบต่างๆ และด้านผู้ใช้บริการ ห้องสมุด
ควรรู้จักความต้องการของผู้ใช้ใ นเชิง ลึก เพราะผู้ใช้แต่ละคนมีความต้องการที่แตกต่ างกั นและมีลั กษณะเฉพาะ
(Brindley, 2006, หน้า 486) ห้องสมุดต้องศึกษาและคาดการณ์ความต้องการของผู้ใช้บริการได้ นับตั้งแต่การศึกษา
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ผู้ใช้และการวางแผนการให้บริการโดยอาศัยเครื่องมือ เทคนิควิธีการต่างๆ และมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่
อำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการอย่างไร้ขีดจำกัด ทั้งด้านพื้นที่หรือเวลาเพื่อสร้างความแตกต่างของ
บริการและบรรยากาศที่ประทับใจให้เกิดขึ้นในใจกับผู้รับบริการ และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เ กิดขึ้ นกับ องค์ การ
นอกจากนั้นยังต้องยึดเหนี่ยวให้ผู้ใช้บริการเกิดความภักดีในการใช้บริการให้ยาวนานที่สุด (บุษบา สุธีธร. 2554, หน้า
10-52; รัชนีกรณ์ อินเล็ก, 2555 หน้า 53) และจากงานวิจัยของโรว์ลีย์ (Rowley, 1994, pp. 8-12) ที่ทำการสำรวจ
ผู้ใช้บริการของห้องสมุด ผ่านช่ องทางการเข้ าถึงบริ การ พบว่าผู้ใช้บริการห้ องสมุด ไม่เ พียงต้ องการเอกสารหรื อ
สารสนเทศที่ห้องสมุดเท่านั้น ยังต้องการการพักผ่อน การนันทนาการ และการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมด้วย นอกจากนี้
ปิ ย วรรณ สิ ร ิ ป ระเสริ ฐศิ ลป์ (2553, หน้ า 214-215) ได้ ศ ึ กษาการพั ฒ นารู ปแบบการบริห ารลู กค้าสั ม พันธ์ ของ
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยใช้แนวคิดวงจรประสบการณ์ลูกค้าของไนแคม (Nykam, 2001, p. 23) เพื่อ
การศึกษาพฤติกรรมการใช้สารสนเทศ ความพึงพอใจต่อการบริการและความต้องการของผู้ใช้บริการ พบว่า ด้าน
พฤติกรรมการใช้ส ารสนเทศของผู้ ใช้บ ริ การส่ วนใหญ่ ใ ช้ ส ารสนเทศเพื ่ อการทำวิ จัย ด้านความพึ งพอใจ พบว่ า
ภาพรวมมีความพึงพอใจต่อบริการของห้องสมุดในระดับปานกลาง และด้านความต้องการพบว่า ผู้ใช้บริการมีความ
ต้องการบริการของห้องสมุดในระดับมาก
จากงานวิจัยของอมรรัตน นาคะโร กุลจิรา รืน่ เอม และสุเทพ เชาวลิต. (2557. หน้า 79 - 80) พบว่าปัญหา
และอุปสรรคของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ คือ บุคลากรบางส่วนมีความรู้
ความสามารถด้ านวิ ชาชีพที่เรีย นมาเพียงอย่ างเดียว แต่ขาดความรู้ความสามารถอื่ น ๆ ที่จำเป็นในการทำงาน
มีคุณวุฒไิ ม่ตรงกับตำแหน่งงาน ทำให้ไม่มั่นใจในความรู้และความสามารถของตนเอง บุคลากรส่วนใหญ่เป็นศิ ษย์เก่ า
มีความคุ้นเคยกับการทำงานแบบเดิมๆ และทำงานตามคำสั่ง บุคลากรมีภาระงานมากทำให้การจัดสรรเวลาในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำได้ไม่เต็มที่ และลักษณะการทำงานของบุคลากรเป็นแบบตัง้ รับ และทำตามคำสั่งเป็นหลักจึง
ก่อให้เกิด การเรีย นรู้แ ละคิด สิ่ งใหม่ ๆ ได้ยาก ส่วนปัจจัย สนั บสนุ นในการให้บ ริ การของสำนักวิท ยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย 1) ด้านบุคลากร พบว่าบุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถ
และเข้าใจงานโดยภาพรวมของห้องสมุด รวมทั้งบริบทวิชาชีพด้านสารสนเทศ 2) ด้านผู้บริหารห้องสมุด พบว่าต้องมี
เป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการคิดและปรับวิสัยทัศน์ของห้องสมุด 3) ด้านห้องสมุด
พบว่าห้องสมุดต้องให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร ทั้งด้านการคิดอย่างเป็นระบบ คิดเชิงกลยุทธ์ คิดเชิงรุกและ
คิดนอกกรอบ ต้องมีนโยบายชัดเจนในการทำงานเป็นทีมและส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน เรียนรู้แบบข้ามสายงาน
ข้ามหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
จากปัญหาและความต้ องการดัง กล่ าว ประกอบกับขอบข่ ายงานและภาระความรั บผิด ชอบของสำนั ก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ในปัจจุบันมีความแตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงมี
ความต้องการพัฒนารูปแบบการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อนำ
ผลการวิจัย ไปพัฒ นารูป แบบการบริหารสำนั กวิท ยบริ การและเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
วัตถุประสงค์หลัก
เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อศึกษาสภาพความต้ องการและแนวทางการบริหารสำนั กวิ ทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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2. เพื่อสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
3. เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
คำถามการวิจัย
1. สภาพความต้องการ และแนวทางการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเป็นอย่างไร
2. รูปแบบการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่มีความเป็นไปได้
เป็นอย่างไร
3. ผลการประเมินความเป็นไปได้ข องรูป แบบการบริห ารสำนักวิ ทยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นอย่างไร
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
จากการทบทวนแนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้
แนวคิดเกี่ยวกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีเป้าหมายหลักเพื่อสนับสนุ นวิสัย ทัศ น์
และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมุ่งเน้นการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ บทบาทและหน้าที่ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ สามารถสรุปได้
ดังนี้ 1. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้าวิจัย 2. จัดหา รวบรวมสารสนเทศทุ กรูป แบบ
ให้เพียงพอ สอดคล้องกับหลักสูตร นโยบายและโปรแกรมวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 3. เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้วยตนเองสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และประชาชนในท้องถิ่น 4. ให้บริการสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการอย่างกว้างขวาง
สะดวก และรวดเร็ว 5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
6. เป็นแหล่งสารสนเทศเพื่อชุมชน เป็นแหล่งเชื่อมโยงองค์ความรู้ท้องถิ่น และองค์ความรู้สากลโดยผ่านเครือข่าย
สารสนเทศในระดับมหาวิทยาลัย ท้องถิ่น และสากล
การบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จะต้องคำนึงถึงมาตรฐาน
ห้องสมุดสถาบันอดุมศึกษา เพราะมาตรฐานห้องสมุดและการประเมินคุณภาพของห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาเป็น
เครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการ การบริการ นอกจากนี้มาตรฐานห้องสมุดยังทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล
และการใช้ข้อมูลร่วมกันทั่วโลก (ชุติมา สัจจานันท์, 2550, หน้า 25)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กุลธิดา ท้วมสุข และคนอื่นๆ (2554, หน้า 175-176) ได้ศึกษารูปแบบการบริหารห้องสมุดมหาวิ ทยาลัยที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน พบว่า นโยบายและระบบการบริหารห้องสมุดเป็นองค์ประกอบแรกของรูปแบบการ
บริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ห้องสมุดจำเป็นต้องปรับระบบการบริหารให้มีความ
รวดเร็วในการทำงาน ปรับลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นเพื่อให้สามารถจัดบริการแก่ผู้ใช้ได้รวดเร็วที่สุด มีการกำกับติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานอย่างจริงจัง
อมรรั ต น นาคะโร และคนอื ่ นๆ. (2557,หน้ า 79-80) ได้ ศ ึ กษารู ป แบบการบริ ห ารจั ด การห้ องสมุ ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นองค์ กรแห่ง การเรีย นรู้ พบว่า สภาพการเป็นองค์ การแห่ งการเรีย นรู ้ข องห้ องสมุ ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏในปัจจุบัน บุคลากรมีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ ผู้บริหารมีนโยบายให้
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บุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การดำเนินงานมุ่งเน้น กระบวนการตามวงจรคุณภาพ PDCA บุคลากรทุกฝ่ าย
กําหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีการเรียนรู้และทำงานเป็นทีม
ขอบเขตของงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ใช้วิธีการศึกษาแบบผสมผสาน
วิธี (Mixed Methodology) โดยแบ่งขอบเขตการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพความต้ องการ และแนวทางการบริหารสำนั กวิทยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นย่อย ดังนี้
ขั้นที่ 1.1 การศึกษาสภาพการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.1.1 แหล่งข้อมูล ในการศึกษา ได้แก่ อธิการบดี จำนวน 4 คน รองอธิการบดีที่รับผิด ชอบ
การบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 4 คน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จำนวน 4 คน หัวหน้าฝ่าย จำนวน 16 คน รวมจำนวน 28 คน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งได้มาด้วย
การเลือกแบบเจาะจง
1.1.2 ตัวแปรที่ศ ึ กษา ได้แก่ สภาพการบริห ารสำนั กวิ ทยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ขั้นที่ 1.2 การศึกษาความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับการบริการของสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.2.1 แหล่งข้อมูล ได้แก่ อาจารย์ จำนวน 12 คน และนักศึกษา จำนวน 373 คน รวม ทั้งสิ้น
385 คน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง
1.2.2 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ความต้องการในการบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ขั้นที่ 1.3 การศึกษาแนวทางการบริหารสำนักหอสมุด และศูนย์การเรียนรู้และหอสมุด สถาบันอุดมศึกษา
โดยการศึกษาการปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
1.3.1 แหล่งข้อมูล ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เกี่ยวกับการ
บริหารสำนักหอสมุด และศูนย์การเรียนรู้และหอสมุด สถาบันอุดมศึกษา จำนวน 3 แห่ง ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลั ย
นเรศวร และศูนย์การเรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
1.3.2 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ แนวทางการบริหารสำนักหอสมุด และศูนย์การเรียนรู้แ ละหอสมุด
สถาบันอุดมศึกษา
ขั้นตอนที ่ 2 การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริ หารสำนั กวิท ยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ แบ่งออกเป็น 2 ขั้นย่อย ดังนี้
ขั้นที่ 2.1 การยกร่างรูปแบบการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ดำเนินการ ดังนี้ ผู้วิจัยนำข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการบริหาร สภาพความต้องการ และแนวทางการบริ หารสำนั กวิ ทย
บริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ สำนักหอสมุด และศูนย์การเรีย นรู้ และหอสมุด สถาบันอุดมศึ กษา ที่ได้จาก
การศึกษาในขั้นตอนที่ 1 มายกร่างรูปแบบการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
ขั้นที่ 2.2 การตรวจสอบร่างรูปแบบการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
2.2.1 แหล่งข้อมูล กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
เกี่ยวกับการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสำนักหอสมุด สถาบันอุดมศึกษา
ทำการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการกำหนดคุณสมบัติ จำนวน 9 คน
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2.2.2 ตัวแปร ที่ศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินรูปแบบการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ดำเนินการดังนี้
3.1 ผู้ให้ข้อมูล กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการประเมิน ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดีที่รับผิดชอบสำนั กวิท ย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จำนวน 38 แห่ง จำนวน 114 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
3.2 ตั วแปรที ่ ศ ึ กษา ได้ แ ก่ ความเป็ นไปได้ ข องรู ป แบบการบริ หารสำนั กวิ ท ยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสภาพความต้องการ และแนวทางการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.1 ผลการศึกษาสภาพการบริหาร และแนวทางการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า องค์ประกอบในการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ปัจจัยนำเข้า 2) กระบวนการ 3) ผลผลิต
1.1.1 ปั จ จั ย นำเข้ า ประกอบด้ ว ย 1) บุ ค ลากร ได้ แ ก่ 1.1) การศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะของ
คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.2) การศึกษาคุณลักษณะของผู้อำนวยการสำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.3) การศึกษาคุณลักษณะของบุคลากร/เจ้าหน้าที่ สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) งานบริหาร ได้แก่ 2.1) โครงสร้างการบริหาร 2.2) ขอบข่ายและภาระงานในการบริหาร
1.1.2 กระบวนการ ประกอบด้ ว ย 7 ขั ้ น ตอน ได้ แ ก่ 1) การวางแผน 2) การจั ด องค์ ก ร
3) การปฏิบัติตามแผน 4) การประเมินผล 5) การปรับปรุงและพัฒนา 6) การรายงาน 7) การประสานงาน
1.1.3 ผลผลิต ประกอบด้วย 1) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 2) ผลการประเมิน
คุณภาพภายใน 3) ปัจจัยในการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 ผลการศึกษาความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับการบริการของสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า ความต้องการของอาจารย์และนักศึกษา เกี่ยวกับการบริการ
ของสำนั กวิ ท ยบริ การและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ในภาพรวม 5 ด้ าน อยู ่ ใ นระดั บ มาก
โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1. ด้านบุคลากรสำนักวิทยบริการ 2. ด้านการบริการของสำนั กวิ ทยบริ การ
3. ด้านการสื่อสารกับ ผู้ใช้บริการ 4. ด้านสถานที่/สิ่งอำนวยความสะดวก 5. ด้านทรัพยากรสารสนเทศและการ
บริการสารสนเทศ
1.3 ผลการศึ กษาแนวทางการบริ ห ารสำนั กหอสมุ ด และศู นย์ เ รี ย นรู ้ แ ละหอสมุ ด กรณี ศ ึ ก ษา
สถาบันอุดมศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (ฺBest Practice) พบว่า แนวทางในการบริหารงานสำนั กหอสมุด และศูนย์
เรียนรู้และหอสมุด ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. คณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด ศูนย์เรียนรู้และ
หอสมุ ด 2. ขอบข่ ายการบริ ห ารสำนั กหอสมุ ด และศู นย์ เ รี ย นรู ้ แ ละหอสมุ ด 3. กระบวนการบริ ห ารงานของ
สำนักหอสมุด และศูนย์เรียนรู้และหอสมุด
2. ผลการสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พบว่า รูปแบบการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย 4
องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ปัจจัยนำเข้า 2) กระบวนการ 3) ผลผลิต 4) เงื่อนไขความสำเร็จ
องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยนำเข้า ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 1) บุคลากร 2) ขอบข่ายการบริหารงาน
องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการ ประกอบไปด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Plan: P)
ขั้นตอนที่ 2 การจัดองค์กร (Organize: O) ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติตามแผน (Do: D) ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล
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(Evaluate: E) ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุงและพัฒนา (Act: A) ขั้นตอนที่ 6 การรายงาน (Report: R) ขั้นตอนที่ 7
การประสานงาน (Coordinate: C)
องค์ประกอบที่ 3 ผลผลิต ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 1) ผลการประเมินตนเองของสำนักวิทยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์ประกอบที่ 4 เงื่อนไขความสำเร็จ ประกอบไปด้วย 4 เงื่อนไข ดังนี้ 1) การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
2) การทำงานเป็นทีม 3) เครือข่ายความร่วมมือการทำงาน 4) วิสัยทัศน์ผู้บริหาร
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3. ผลการประเมินความเป็นไปได้ในการนำรูปแบบการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏไปใช้ พบว่า อธิการบดี รองอธิการบดีที่รับผิดชอบสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความเห็นว่ารูปแบบการบริห าร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความเป็นไปได้ ในการนำไปใช้ในการบริหาร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สรุปผลได้ดังนี้
ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นของอธิการบดี รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ
สำนั กวิ ท ยบริ การและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และผู ้ อำนวยการสำนั กวิ ท ยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่มีต่อความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
n = 109

รายการ

𝑿

S.D

ระดับ
ความเป็นไปได้

ผลการ
ประเมิน

1. คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการประจำ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.4

0.86

มาก

ผ่าน

1.2. หน้าที่ของคณะกรรมการประจำสำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.4

0.74

มาก

ผ่าน

2. คณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.73

0.60

มากที่สุด

ผ่าน

2.2 หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.65

0.54

มากที่สุด

ผ่าน

3. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1 คุณลักษณะของผู้อำนวยการสำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยี

4.71

0.52

มากที่สุด

ผ่าน

3.2 หน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.68

0.56

มากที่สุด

ผ่าน

3.3 สมรรถนะผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.78

0.41

มากที่สุด

ผ่าน
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n = 109
𝑿

S.D

ระดับ
ความเป็นไปได้

4.1 คุณลักษณะของบุคลากร/เจ้าหน้าที่
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.65

0.63

มากที่สุด

ผ่าน

4.2 หน้าที่ของบุคลากร/เจ้าหน้าที่ สำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.7

0.53

มากที่สุด

ผ่าน

4.3 สมรรถนะบุคลากร/เจ้าหน้าที่ ของสำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.55

0.59

มากที่สุด

ผ่าน

รายการ

ผลการ
ประเมิน

4. บุคลากร/เจ้าหน้าที่

5. ขอบข่ายการบริหารงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สำนักงานผู้อำนวยการ

4.61

0.58

มากที่สุด

ผ่าน

5.2 ฝ่ายบริการสารสนเทศ

4.78

0.41

มากที่สุด

ผ่าน

5.3 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

4.76

0.42

มากที่สุด

ผ่าน

5.4 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.55

0.59

มากที่สุด

ผ่าน

5.5 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

4.43

0.81

มาก

ผ่าน

5.6 ฝ่ายข้อมูลท้องถิ่น

4.44

0.92

มาก

ผ่าน

5.7 ศูนย์คอมพิวเตอร์*

4.44

0.78

มาก

ผ่าน

5.8 ศูนย์ภาษา*

4.55

0.59

มากที่สุด

ผ่าน

4.60

0.13

มากที่สุด

ผ่าน

เฉลี่ย

จากตารางที่ 4.7 ผลการประเมิ นความเป็ นไปได้ ในการนำรู ปแบบการบริ หารสำนั กวิ ท ยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏไปใช้ พบว่า อธิการบดี รองอธิการบดีที่รับผิดชอบสำนักวิท ยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเห็นว่ารูปแบบการ
บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ ใ นการ
บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
อภิปรายผล
จากสรุปผลการวิจัยมีประเด็นสำคัญที่นำมาอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการศึกษาสภาพความต้องการ และแนวทางการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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1.1 ผลการศึ กษาสภาพการบริ หาร และแนวทางในการบริห ารสำนั กวิ ท ยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า รูปแบบการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ปัจจัยนำเข้า 2) กระบวนการ 3) ผลผลิต ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีระบบการบริหารงานโดยผู้บริหารทำหน้าที่
บริหารจัดการงานและคน ซึ่งจัดเป็นสิ่งนำเข้า (Input) โดยผ่านกระบวนการ (Process) ในกิจกรรมการวางแผน
จัดการองค์กร การสั่งการ และการควบคุมให้ สามารถประสานทำงานร่วมกั นได้ เพื่อให้ได้ผลผลิตหรือผลลัพ ธ์
(Output) ตามความต้องการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและประสบผลสำเร็จทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ซึ่งสอดคล้องกับจันทรานี สงวนนาม (2551, หน้า 34-39) เห็นว่าการบริหารเป็นศาสตร์อย่างหนึ่ งและ
เป็นหลักสากลที่สามารถนำไปใช้ได้กับการบริหารทุกประเภท โดยการบริหารจัดการเป็นส่วนสำคัญพื้นฐานของการ
บริหารงาน ที่ประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญ และเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง และศุมรรษตรา แสนวา (2552, หน้า 5152) กล่าวว่า กระบวนการบริหารจัดการห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เพื่อไปสู่เป้าหมายของห้องสมุดนั้น ห้องสมุด
จะต้องมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน โดยการกำหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์ อั กษร มีคณะกรรมการ
กำหนดนโยบาย มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ในแต่ละระดับสายงานที่ชัดเจน มีการแบ่งหน่วยงานและระบุสายงาน
การบังคับบัญชา โดยคณะกรรมการบริหารงานห้องสมุด การแบ่งโครงสร้างของห้องสมุดจะต้องสอดคล้ องและ
ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพื่อตอบสนองความคาดหวังความต้องการของผู้ใช้บริ การเป็น
หลัก และเพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ
1.2 ผลการศึกษาความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับการบริการของสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า ความต้องการของอาจารย์และนักศึกษา เกี่ยวกับการบริการของ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านบุคลากรสำนักวิทยบริการ ด้านการบริการ
ของสำนักวิทยบริ การ ด้านการสื่อสารกับผู้ใ ช้บริ การ ด้านสถานที ่/สิ่ง อำนวยความสะดวก ด้านการสื่ อสารกั บ
ผู ้ ใ ช้ บ ริการ อยู ่ ใ นระดั บ มาก ทั ้ ง นี ้ อาจเป็ นเพราะว่ า อาจารย์ แ ละนั กศึกษาต้องการให้ส ำนักวิ ท ยบริ การและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั ด บริ การกั บ ผู ้ ใช้ บ ริ การที ่ หลากหลาย สอดคล้ องกั บ เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ ม ี การเปลี่ ย นแปลงอย่ างรวดเร็ ว ในขณะที ่ การจัด บริ การและบุค ลากรของสำนั กวิท ยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ก็มีส่วนช่วยสนองความต้องการให้ผู้ใช้บริการเข้ามาใช้บริการมากขึ้น
ซึ่งสอดคล้องกับณัฏฐญา เผือกผ่อง (2559) ที่ศึกษาความต้องการการใช้บริการศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พบว่า นักศึกษาต่างชาติมีความต้องการใช้บริ การ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ด้านบริการห้องสมุด ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านการจัดกิจกรรมและนิทรรศการ
ด้านสภาพแวดล้อมและครุภัณฑ์ และด้านการประชาสัมพันธ์ มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก
1.3 ผลการศึ กษาแนวทางการบริ ห ารสำนั กหอสมุ ด และศู นย์ เ รี ย นรู ้ แ ละหอสมุ ด กรณี ศ ึ ก ษา
สถาบันอุดมศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (ฺBest Practice) พบว่า แนวทางในการบริหารสำนักหอสมุด และศูนย์เรียนรู้
และหอสมุ ด ประกอบไปด้ วย 3 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ 1. คณะกรรมการประจำสำนั กหอสมุด 2. ขอบข่ ายการ
บริหารงานสำนักหอสมุด ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด 3. กระบวนการบริหารงานของสำนักหอสมุด ศูนย์เรียนรู้และ
หอสมุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สำนักหอสมุด และศูนย์การเรียนรู้และหอสมุด สถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบันมีรูปแบบ
การบริหารจัดการองค์การแนวใหม่ เน้นประสิทธิภาพการทำงานที่มีลักษณะเป็นแนวราบ กระจายอำนาจการ
บริหารให้สามารถตัดสินใจดําเนินการเบ็ดเสร็จในแต่ละส่วนงาน และจัดกระบวนการทํางานให้เป็นแบบบูร ณาการ
เน้นเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ ใช้กลยุทธ์ลูกค้ าสั มพั นธ์ บุคลากรต้องมีความรู้ค วามสามารถและทัศ นคติ ที่ดีต่ อ การ
ให้บริการสารสนเทศ
ซึ่งสอดคล้องกับสุกัญญา มกุฎอรฤดี (2553, หน้า 53-55) กล่าวถึงยุทธศาสตร์ที่สร้างสรรค์กับการ
พัฒนาห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยกล่าวว่าการจัดรูปแบบห้องสมุดควรให้มีลักษณะขั้นตอนของการ
บังคับบัญชาไม่ซับซ้อน โดยโครงสร้างขององค์กรมีความเหมาะสมกับยุคสมัย ควรมีความยืดหยุ่นสามารถตอบสนอง
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ต่อความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างดี ควรให้ความสําคัญกับหน่วยงานย่อยอย่างเท่าเทียมกัน และกลุ่มคนที่อยู่
ในแต่ละสายงานต่างมีความสําคัญเท่ากันหมด แต่ต้องสามารถบริการต่อกันได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง และตรงความ
ต้องการ เพราะทุกหน่วยงานต้องบริการต่อกันทั้งสิ้น การกระจายอํานาจจะสร้างความคล่องตัวและทํางานได้เร็ วขึ้น
และความคิดมุมมองจากหน่วยงานย่อยๆ สามารถดึงศักยภาพทางความคิดจากกลุ่มคนได้มากขึ้น และเกิดความ
หลากหลายทางความคิดในการพัฒนาที่มีหลากหลายมุมมอง บนความเชื่อมั่นของคนในองค์กรที่ร่วมมือกันหาวิ ธีและ
แนวคิดที่ดีในการพัฒนาองค์การ และผู้นําต้องแสดงออกถึงความใจกว้างที่จะรับฟังทุกความเห็นในทุกระดับชั้น และ
ในที่สุดความร่วมมือของทุกฝ่ายจะเกิดขึ้นเพราะคนในองค์กรต่างรู้สึกว่าทุกคนทุกความคิด มีส่วนสร้างองค์ กรขึ้ นมา
อย่างเข้มแข็ง
2. ผลการสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พบว่า รูปแบบการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย
4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ปัจจัยนำเข้า 2) กระบวนการ 3) ผลผลิต และ 4) เงื่อนไขความสำเร็จ
องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยนำเข้า ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 1) บุคลากร 2) ขอบข่ายการบริหารงาน ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีรูปแบบการบริหารโดย
มีคณะบุคคล และบุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมกันรับผิดชอบ กำหนดนโยบาย ตัดสินใจ วินิจฉัย ตลอดจนกำหนดขอบข่าย
การบริหารงานฝ่ายต่างๆ เพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีเป้าหมาย
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการให้มากที่สุด
ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐาน
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 (มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544, 2561) ที่กล่าวไว้ว่า
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรมีสถานภาพเท่าหน่วยงานทางวิชาการระดับคณะของสถาบันอุดมศึกษา ควรกําหนด
นโยบายในการบริหารงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งหน่วยงาน และระบุสายการบังคับบัญชาไว้อย่างชัดเจน
ผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด และควรมีส่วนร่วม
โดยตรงในการบริหารงานของสถาบั นอุด มศึ กษา ผู้บริหารห้องสมุดสถาบั นอุด มศึ กษาควรได้รับ การแต่งตั้ ง เป็ น
คณะกรรมการบริห ารของสถาบั นอุด มศึ กษา ห้องสมุดสถาบั นอุด มศึ กษาควรมี ค ณะกรรมการกํ าหนดนโยบาย
ทําหน้าที่กําหนดนโยบายในการพัฒ นา ติดตาม ดูแล และประเมินผลห้องสมุดสถาบันอุดมศึ กษาให้เป็ นไปตาม
นโยบายที่กําหนด และคณะกรรมการบริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทําหน้าที่กํากับดูแล การบริหารงานของ
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการ ประกอบไปด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Plan: P)
ขั้นตอนที่ 2 การจัดองค์กร (Organize: O) ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติตามแผน (Do: D) ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล
(Evaluate: E) ขั ้ น ตอนที ่ 5 การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา (Act: A) ขั ้ น ตอนที ่ 6 การรายงาน (Report: R)
และขั้นตอนที่ 7 การประสานงาน (Coordinate: C) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า กระบวนการบริหารสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในแต่ละขั้นตอนต่างมีหน้าที่และภาระงานที่แตกต่างกัน แต่จะ
ดำเนินการเป็นกระบวนการตามลำดับขั้นตอน และเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันตามระบบบริหาร และมีการประสานงาน
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนทุกขั้นตอน ทำให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยทำให้เกิดการ
พัฒนางานดีขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง
ซึ ่ ง สอดคล้ องกั บ จั นทรานี สงวนนาม (2551, หน้ า 34-39) ได้ ส รุ ป แนวคิ ด กระบวนการบริห ารของ
เฮ็นรี ฟาโยล์ (Henry Fayol) ไว้ดังนี้ 1 การวางแผน (To Plan) หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะคาดการณ์
ล่วงหน้าถึ งเหตุ การณ์ต่ าง ๆ แล้วกำหนดแผนการปฏิบัต ิง านไว้เป็นแนวทางในการทำงานในอนาคต 2 การจั ด
องค์การ (To Organize) หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารในการจัดโครงสร้างของงานและอำนาจหน้าที่ของบุคคล
3 การบังคับบัญชา (To Command) หมายถึง กระบวนการเกี่ยวกับการวินิจฉัยสั่งการการตัดสินใจ การมอบหมาย
หน้ า ที ่ ก ารงาน การนิ เ ทศงาน ตลอดจนการใช้ ภ าวะผู ้ น ำ 4 การประสานงาน (To Coordinate) หมายถึ ง
ความร่วมมือ ร่วมใจในการปฏิบัติงานการจัดระเบียบงานให้เรียบร้อย สอดคล้องกลมกลืนกันเพื่อให้ ง านสมดุ ลและ
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บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ การประสานงานเปรียบเสมือนตัวกลางนำฟันเฟืองของบรรดากิจกรรมทั้ งหลายให้
สอดคล้ องต้ องกั น เพื ่ อให้ ง านดำเนิ นไปด้ วยความกลมกลื นราบรื ่ น และเรี ย บร้ อย และ 5 การควบคุ ม งาน
(To Control) หมายถึ ง การกำกั บ งานและตรวจสอบว่ าการปฏิ บ ั ต ิ ง านได้ ด ำเนิ นไปตามแผนที ่ ว างไว้ ห รื อ ไม่
โดยอาศัยการรายงานและงบประมาณเป็นเครื่องมือ และปิยะนุช สุจิต (2551, หน้า 12) กล่าวว่า การดำเนินงาน
ของสถาบันบริการสารสนเทศผู้บริหารต้องปฏิบัติงานตามลำดับ 5 ขั้นตอน โดยเริ่มต้นด้วย การวางแผน การจัด
องค์กร การจัดคนเข้าทำงาน การวินิจฉัยสั่งการ และสิ้นสุดด้วยการควบคุมบังคับบัญชา
องค์ประกอบที่ 3 ผลผลิต ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 1) ผลการประเมินตนเองของสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีการสร้างระบบควบคุม
คุณภาพ โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานแต่ละด้าน โดยมีตัวชี้วัดกำกับเพื่อให้ได้มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ
ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 2544 (2561) ที่กล่าวว่า ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ควรมีระบบการประเมิ นคุ ณภาพของห้ องสมุด สถาบั นอุด มศึ กษา เพื่อเป็นแนวทางในการจัด การให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานห้ องสมุ ดสถาบั นอุด มศึ กษา และสอดคล้ องกับ นโยบายการประกันคุ ณภาพการศึ กษาแห่ง ชาติ ทั้ง นี้
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งควรได้รับงบประมาณเพื่อการนี้ด้วย และนิภาพร ก๋าคำ และกัลย์ธีรา ทาเขียว
(2558, หน้า 2) ได้ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
พบว่า การกำหนดนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดตัวบ่งชี้คุณภาพมาตรฐานด้ าน
ภารกิจหลักของหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน คือ ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการเรีย นรู้ เพื่อ
เป็นแนวทางให้ผู้บริการและผู้ปฏิบัติงานของห้องสมุดได้ทราบถึงการบริการสารสนเทศ รวมถึงความพึงพอใจและ
ข้อเสนอแนะต่ าง ๆ ของผู้ใช้บริ การ ถือเป็นปัจจัย สำคั ญ ในการพิ จารณาและกำหนดแนวทางในการแก้ ไ ขและ
ปรับปรุงบริการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น การประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สามารถพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้เกิดความ
สมบูรณ์ทุกสาขาวิชา และมีทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการในปริมาณที่เพียงพอ และเหมาะสมกับความต้องการ
ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะนำพามหาวิทยาลัยสู่สากล มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ และการวิจัย
องค์ประกอบที่ 4 เงื่อนไขความสำเร็จ ประกอบไปด้วย 4 เงื่อนไข ดังนี้ 1) การสนับสนุนจากมหาวิท ยาลัย
2) การทำงานเป็นทีม 3) เครือข่ายความร่วมมือการทำงาน 4) วิสัยทัศน์ของผู้บริหารทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า เงื่อนไข
ทั้ง 4 เงื่อนไขดังกล่าว เป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้กระบวนการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี
สอดคล้องกับศิวะนันท์ ศิวพิทักษ์ (2552, หน้า 162) ที่กล่าวว่า ปัจจัยสำคัญของการพัฒนาองค์การที่
ประสบความสำเร็จ จะต้องประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 1 ความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง โดยให้ความสำคัญ กับ
ความพร้อมของบุคลากรว่าพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ และความพยายามในการเปลี่ยนแปลงนั้นควรจะได้ผ ลใน
ด้านบวก 2 การสนับสนุนของฝ่ายบริหาร ผู้บริหารระดับสูงสุดให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการพัฒนาองค์การ
ทำให้พนักงานจะมีความพึงพอใจกับการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุน 3 ความคาดหวั งและ
จิตสำนึกจากผู้บริหารระดับสูงจะทำให้การเปลี่ยนแปลงเป็นจริงได้ 4 การมีส่วนร่วมและการช่วยเหลือกันจะทำให้
องค์การมีความเจริญก้าวหน้าและนำพาไปสู่ความสำเร็จ 5 การผสมผสานวิธีการที่หลากหลายในการทำงานกับความ
พอใจได้ผลกว่าการใช้วิธีการเพียงอย่างเดียว ในการที่จะปรับปรุงทัศนคติของพนักงาน และสอดคล้องกับกุลธิดา
ท้วมสุข และคณะ (2554, หน้า 164 ) กล่าวว่าห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรมีระบบบริหารที่ยืดหยุ่น มีการทำงาน
เป็นทีม และมีเครือข่ายในการทำงานพัฒนาห้องสมุดร่วมกัน
3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พบว่า อธิการบดี รองอธิการบดีที่รับผิดชอบสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการสำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความคิดเห็นว่าการนำรูปแบบการบริหารสำนักวิทยบริ การ
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และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ไปใช้มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เพราะผู้วิจัยได้
ดำเนินการสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อย่างเป็นระบบตามหลั กการพัฒ นารูปแบบของ Eisner (1976, pp.192-193) โดยได้เสนอแนวคิดการประเมิ น
รู ป แบบโดยผู ้ ท รงคุ ณวุ ฒ ิ โดยเฉพาะในบางเรื ่ องต้ องการความละเอี ย ดอ่ อนมากกว่ าตั วเลขที ่ นำมาพิ จารณา
การประเมินรูปแบบจะเน้ นการวิเคราะห์ วิ จารณ์ อย่ างลึกซึ ้ง โดยเฉพาะในประเด็นที่ถ ูกนำมาพิจารณา อาจจะ
ผสมผสานปัจจัยต่างๆ ในการพิจารณาเข้าด้ วยกันตามวิจารณญาณของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ย วกั บ
คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ของสิ่ งที่จะทำการประเมิน ประกอบกับรูปแบบการ
บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นรูปแบบการดำเนินงานที่สอดคล้ องกับ
บริบทของมหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ และมีแนวทางที่ ส ามารถนำไปประยุ กต์ใ ช้ใ นแต่ ละมหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ อย่ าง
หลากหลาย เป็นการดำเนินงานที่มีลำดับขั้นตอน ที่ชัดเจน
สอดคล้องกับกุลธิดา ท้วมสุข และคณะ (2554, หน้า 175-176) ได้ศึกษารูปแบบการบริหารห้องสมุ ด
มหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน พบว่า นโยบายและระบบการบริหารห้องสมุดเป็นองค์ประกอบแรกของ
รู ป แบบการบริ ห ารห้ องสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย ที ่ ส ่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ข องผู ้ เ รี ย น เพราะการดำเนิ นงานส่ วนต่ า งๆ
ของห้องสมุดจะดำเนินการภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัยและห้องสมุดเป็นสำคัญ ห้องสมุดจำเป็นต้องปรับระบบ
การบริหารให้มีความรวดเร็วในการทำงาน ปรับลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นเพื่อให้สามารถจัดบริการแก่ผู้ใช้ได้รวดเร็วที่สุด
การบริหารห้องสมุดควรมีการบริหารองค์กรแบบไม่แยกส่วน ควรให้แต่ละส่วนมีความเชื่อมโยงกัน และเป็นส่วนหนึ่ง
ของกันและกันได้ การบริหารห้องสมุดจะให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของห้องสมุดมากกว่าคำนึงถึง
อำนาจและการสั่งการ และอมรรัตน์ นาคะโร และคณะ (2557,หน้า 79-80) ได้ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พบว่าห้องสมุดต้องให้ความสําคัญต่อการพัฒนาบุคลากร
ทั้งด้านการคิดอย่างเป็นระบบ คิดเชิงกลยุทธ์ คิดเชิงรุก และคิดนอกกรอบ ต้องมีนโยบายที่ชัดเจนในการทำงานเป็น
ทีม และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน เรียนรู้แบบข้ามสายงาน ข้ามหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลั ย
การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ซึ่งกันและกัน สร้างเวทีในการแสดงความสามารถอย่ างสมํ่ าเสมอ
และส่งเสริมให้ใช้กระบวนการเชิงคุณภาพ PDCA ในการทํางาน ต้องสร้างเครือข่ายการทํางานกับหน่วยงานภายใน
และภายนอก ต้องกําหนดให้มีการประเมินผลงานอย่างเข้มข้น เอาจริงเอาจัง
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้
1.1 ข้อเสนอแนะในระดับนโยบาย
1.1.1 ควรกำหนดนโยบายการบริหารและพั ฒนา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้เป็นรูปธรรมชัดเจน
1.1.2 ควรมีการกำหนดมาตรฐานและวิธีการประเมินคุณภาพการบริหารสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่ความเป็นเลิศ
1.1.3 ควรส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กับสถาบันบริการสารสนเทศที่หลากหลาย
1.2 ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.2.1 ควรจัดโครงสร้างการบริห ารสำนั กวิ ทยบริ การและเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละแห่ง
1.2.3 ควรพัฒนาสำนักวิทยบริ การและเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้มีความ
โดดเด่นด้านข้อมูลท้องถิ่น
2. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
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2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่ความเป็นเลิศ
2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ย วกับรูปแบบความร่ วมมือการพัฒ นาสำนั กวิ ทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกับหน่วยงานในท้องถิ่น
2.3 ควรมี การศึ ก ษาวิ จั ย สมรรถนะของผู ้ บ ริ ห ารสำนั ก วิ ท ยบริ การและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในศตวรรษที่ 21
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