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มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. คณะกรรมการควบคุม:  
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การวิจยัครั้งนีม้ีจุดมุงหมายเพื่อ 1) ศึกษาความคิดเหน็ของนักศกึษาระดับปริญญาตรี ที่มีตอ

การบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  5 ดาน คือ
ดานการบริการสิ่งพมิพ  ดานการบริการสบืคนฐานขอมลู ดานการบริการวารสารและหนงัสือพิมพ  ดาน
การบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ และดานการบริการอินเทอรเน็ต 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัศกึษา
ระดับปริญญาตรี ที่มีตอการบริการของสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต โดยรวมและในแตละดาน  จาํแนก ตามคณะทีศึ่กษา ชั้นปทีศึ่กษา ลักษณะการมาเรียน และ
อัตราการใชบริการสํานกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุมตัวอยางเปนนกัศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนประจาํปการศึกษา  2552  จํานวน  600 คน เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 60 ขอ ซึ่งมีคาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบับเทากับ 
0.98 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ (Percentage) คาคะแนนเฉลีย่ (Mean) คาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) การทดสอบที (t – test) การวิเคราะหความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว  และการทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยเปนรายคู โดยวธิีของเชฟเฟ (Scheffe’s 
method) 

ผลการวิจยัพบวา 
1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นตอการบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยรวมวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการบริการสิ่งพิมพ ดานการบริการสืบคนฐานขอมูล และ ดานการ
บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก สวนดานการบริการวารสารและหนังสือพิมพ 
และดานการบริการอินเทอรเน็ต มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง 

2. นักศึกษาที่ศึกษาคณะตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริการของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยรวม และในแตละดานไมแตกตางกัน 

3. นักศึกษาที่ศึกษาในชั้นปที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริการของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักศึกษาช้ันปที่ 1 มีความคิดเห็นตอการบริการของสํานัก



วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ดานการบริการสืบคนฐานขอมูล 
ดานการบริการวารสารและหนังสือพิมพ ดานการบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ และดานการบริการ
อินเทอรเน็ต แตกตางจากนักศึกษาชั้นปที่ 4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบ
ความแตกตาง 

4. นักศึกษาที่เรียนภาคปกติและนักศึกษาภาคปกติ (นอกเวลา) มีความคิดเห็นตอการบริการ
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยรวม และในแตละดาน 
ไมแตกตางกัน 

5. นักศึกษามอัีตราการใชบริการตางกัน มีความคิดเหน็ตอการบริการของสาํนกัวทิยบรกิาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสิุต โดยรวม และในแตละดานไมแตกตางกนั 
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The  purposes  of  this  study  were  1)  to  study  the  opinions  of  students  on  the  

services  of  academic  resources  and  information  technology  office  at  Suan  Dusit  
Rajabhat  University  in  5 aspects;  printed  material  service,  information  searching 
service,  periodical  and  newspaper  service  audiovisual  material  service  and  internet  
service,  and  2)  to  compare  the  opinions  of  students  on  the  services  of  academic  
resource  and  information  technology  office  at  Suan  Dusit  Rajabhat  University 
according  to  students’  faculty,  academic  level,  class  status  and  rate  of  service  used 
at  the  academic  resources  and  information  technology  office.  The  sample  used  in  
this  study  were  600  faculty  who  were  teaching  at  Suan  Dusit  during  academic  year  
2009.  The  instrument  used  in  collecting  data  was  a questionnaire  containing  60  
questions  with  reliability  of  0.98.  The  statistical  methods used  for  data  analysis  
included  percentage,  mean,  standard  deviation,  one-way  anova  and  Scheffe’s  test  
method. 

The  results  revealed  that : 
1.  Students’  opinions  on  the  overall  services  of  academic  resources  and  

information  technology  office  was  at  a  high  level  of  appropriateness.  when  
considered  each  aspect,  it  was  found  that  the  opininions  on  the  printed  material  
service,  information  searching  service,  and  audiovisual  material  service  showed  highly  
appropriate  while  periodical  and  newspaper  service  and  internet  service  were  at  the  
moderate  level. 

2.  There  was  no  difference  found  among  students  from  different  faculty. 
3.  Students  from  different  academic  level  had  different  opinions  toward  the  

overall  service  at  the  academic  resources  and  information  technology  office.  The  
date  revealed  that  freshman  differed  significantly  form  senior  student  on  the  aspects 



of  information  searching,  periodical  and  newspaper,  audiovisual  material  and  internet  
services. 

4.  There  was  no  difference  on  the  opinion  of  students  with  different  class  
status. 

5.  There  was  no  difference  on  the  opinion  of  students  with  different  rate  of  
service  used  at  the  academic  resources  and  information  technology  office. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 

ในโลกยุคปจจบัุนนัน้ตางยอมรับกันโดยทัว่ไปอยูแลววาเปนโลกแหง “สังคมอุดมปญญา” 
(Intellectual Society) ที่ถือวา กําลงัความรูความสามารถของประชากรเปนปจจยัทีสํ่าคัญที่สุด  
ในการพัฒนาประเทศ ขณะเดียวกนักิจกรรมการแขงขันที่เขมขนที่สุดของยุคสมัยนีก้็คือการแขงขัน 
ดานการศึกษา ที่หากประเทศใดมีการพฒันาการศึกษาใหเจริญกาวหนา มีคุณภาพมาตรฐานเปนที่
ยอมรับไดทั่วไปแลว ประเทศนั้นยอมจะไดรับความเชื่อมั่นจากนานาประเทศไดอยางตอเนื่องยาวนาน 
ซึ่งจะสงผลใหเศรษฐกิจ สังคมของประเทศนั้นมีความกาวหนาอยางยัง่ยนืตอไป และการจะเตรียม
การศึกษาของประเทศใหมีคุณภาพและมาตรฐานใหสูงขึน้อยางไดผลนัน้กลาวไดวาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษามีบทบาทสาํคัญอยางยิ่ง เพราะการศึกษาระดับอุดมศึกษามหีนาทีโ่ดยตรงใน 
การสรางความงอกงามทางปญญาผานกระบวนการผลติกําลังคนระดับสูง การพัฒนาการวิจยั  
การสงเสริมความกาวหนาทางเทคโนโลยี ฯลฯ (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา. 2549: 3) ดังนัน้การศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษานอกจากจะตองเรียนในหองเรียนแลว  
ยังจาํเปนตองศึกษาดวยตนเอง  เพื่อเพิ่มวทิยาการตาง ใหสมบูรณยิ่งขึน้ สํานกัวทิยบริการ หรือ
หองสมุด หรือศูนยสารสนเทศ จึงมหีนาที่ใหบริการแกนักศึกษา อาจารย นกัวิชาการ ตลอดจนนักวจิัย 
เพื่อการเรียนการสอนและการคนควาวิจัย (ดนัยศักดิ์  โกวิทวิบูล. 2543: 2)  

สถาบันอุดมศึกษาตองจัดเก็บขอมูลของตนเองที่ทันสมัยอยูเสมอ การใหบริการขอมูล
สารสนเทศของมหาวทิยาลยั โดยผูเรียนและผูปกครองมีสิทธิในการเขาถึงขอมูลอุดมศึกษาที่ม ี
ความถกูตองและทันสมัย สนับสนนุอุดมศกึษาใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการเขาถึง 
(Access) และการลดชองวางดิจทิัล (Digital divide) เพื่อการเรียนรูเฉพาะตวั (Customization) 
 ไปจนถึงการเรียนรูของมวลชน (Massification) ลงทนุการวิจัยและพฒันาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และสงเสริมใหอุดมศึกษาพัฒนาและใชศักยภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพือ่รองรับนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของชาต ิโดยเฉพาะอยางยิง่
ยุทธศาสตร E-Society, E-Industry, E-Commerce, E-Education และ E-Government (วิจารณ พานิช. 
2551: ออนไลน) ดังนั้นสํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ จงึเปนหนวยงานสําคัญใน 
การสงเสริมการเรียนรู การศึกษาคนควา และการวิจยัของนักศกึษา อาจารย เจาหนาที่ตลอดจน
ผูสนใจทั่วไป ซึ่งมีความพรอมในดานตางๆ ตามขอกาํหนดของทบวงมหาวิทยาลัย จนเปนแหลง
ใหบริการทรพัยากรสารสนเทศที่เปนสรรพวิทยาการตางๆ จึงเปนหวัใจสําคัญของการศึกษาใน
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ระดับอุดมศึกษา และการจดัหาและใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ นอกจากนี้สํานกัวิทยบริการหรือ
หองสมุด ในปจจุบันมีผลโดยตรงตอการศกึษาคนควาดานสารสนเทศของนักศึกษา อาจารย และ
บุคลากรที่สนใจ รัฐบาลและหนวยงานทางการศึกษาระดับสูงตองการผลักดันใหเกิดหองสมุดที่มีชวีิต 
(Living Library) ข้ึนในสถาบันสนับสนนุใหเกิดการศึกษาคนควาเพิม่มากขึ้น โดยเชื่อมั่นวาสังคมที่ใช
ความรูเปนพืน้ฐานในการปฏิบัติงาน (Knowledge-Based Society) มีสวนในการทาํใหประเทศยัง่ยนื 
กาวหนาอยางมั่นคง สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดใหมีการประชุมปฏิบัติการของผู
มีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders)ในประเด็นวา หองสมุดแบบมีชีวิตควรมีลักษณะอยางไร และจะบรรลุ
ถึงเปาหมายดงักลาวมีปจจยัสําคัญอะไร ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑติ และสรางวฒันธรรมแหง
องคกรแหงการเรียนรู (Learning  Organization) มหาวทิยาลัยจะสรางฐานความรูและพฒันาเครือขาย
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีศักยภาพเพื่อสงเสริมบรรยากาศการเรียนรูภายในมหาวิทยาลยั 
(สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ. 2551: ออนไลน) 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสิุต เปนสถาบนัการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีภารกิจหลักสําคัญ
ประกอบดวย ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม ที่มี 
พนัธกิจ (Mission) 1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาครใูหมีคุณภาพเปนทีย่อมรับและตองการของผูประกอบการ
และสังคมโดยเนนการนําเทคโนโลยทีี่ทนัสมัยมาใชในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปรงใส ตรวจสอบได และสามารถแขงขันกับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของโลก ตลอดจนสงเสริมใหประชาชนมสีวนรวมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 2. สรางองคความรู 
ประสานความรวมมือดานวิจยัพัฒนานวัตกรรมและสรางเครือขายพนัธมิตรทางวิชาการกับองคกรใน
ประเทศและตางประเทศรวมทั้งใหบริการวิชาการแกสังคม พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีใหกบัชมุชน 
ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน นโยบายที่ชดัเจนใน 
การพัฒนานกัศึกษาใหมีคุณภาพ ทางมหาวิทยาลัยจงึไดกําหนด ปรัชญาเปนมหาวทิยาลยัที่ตระหนกั
ถึงความอยูรอดขององคกร (Survival) สามารถอยูในโลกของการแขงขันไดอยางยั่งยืน นอกจากนี้
มหาวิทยาลยัจะเริ่มพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามแนวทางการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ใชวิธีการจัดการความรู (Knowledge Management) และกระบวนการสรางคุณคา (Value 
Creation Process) รวมทัง้กลไกอาจารยที่ปรึกษาเปนเครื่องมอืสําคญัในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและ
สรางวฒันธรรมแหงองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) มหาวิทยาลยัจะสรางฐานความรู
และพัฒนาเครือขายและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่มศัีกยภาพเพื่อสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู
ภายในมหาวทิยาลยั (มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต  กองนโยบายและแผน. 2551: 25) 
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สํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต มีการจดับริการ 
ส่ิงอาํนวยความสะดวกที่เอือ้ตอการเรยีนแกนักศกึษาและศษิยเกาตามภารกิจหลักของสํานักวทิยบริการฯ  
นั่นคือ บริการทรัพยากรสารสนเทศ และ บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งบริการ 
ใหคําปรึกษาเกี่ยวกบัปญหาทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการศึกษา ดวยความพยายามในการสราง
สภาพแวดลอมทีเ่อื้อตอตอการใชบริการ ทั้งภูมิสถาปตย ส่ือโสตทัศน เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา 
ฐานขอมูล online บริการสื่อส่ิงพิมพ e-book บริการ Video Conference บริการหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร รวมถึงบริการโครงสรางพืน้ฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดโครงการเพือ่
พัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนกัศึกษาและศิษยเกาในรูปแบบตางๆ ถือเปนบริการดานสิง่อํานวย
ความสะดวก ที่เอื้อตอการพฒันาการเรยีนรูของนักศกึษาที่สําคัญ ผลการดาํเนนิงานอยูทีเ่กณฑมาตรฐาน 
(สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ. 2551: ออนไลน) 

อยางไรก็ตามจากการสัมภาษณนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฎสวนดสิุต เกี่ยวกับบริการของ
สํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ดานการบริการสิง่พิมพ หนังสือไมไดจัดเรียงตาม
หมวดหมูของหนงัสือ หนงัสอืบนช้ันวางสลับกันไปมาทาํใหยากแกการคนหาขอมูลของหนงัสือ  
(ผกามาศ  นิ่มจิตต. 2552: สัมภาษณ) รวมทั้งเจาหนาที่ใหบริการบางคนไมคอยเต็มใจใหบริการ และ
ไมมีอัธยาศัยในการใหบริการยืม–คืน ทํางานลาชา (ศุภกฤต กิ่งนอก. 2552: สัมภาษณ) ในสวนวิทยานพินธ
ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษามีจํานวนนอย และไมสามารถยืมออก ไปได จึงใหนกัศึกษาทีม่ีความตองการ
ยืมจะตองถายเอกสารทกุครัง้ที่สนใจในเรื่องนัน้ๆ เพือ่ความสะดวกในการใชบริการควรจะใหยืมงานวจิยั
ได (วิชัยพนัธ  จันทรา. 2552: สัมภาษณ) สําหรับดานการบริการสืบคนฐานขอมูล เมื่อมีการสืบคนขอมูล
พบวาการทํางานของระบบฐานขอมูลลาชา (อธพิัฒน ศังขะฤกษ. 2552: สัมภาษณ) และเมื่อมีการ
สืบคนขอมูลจากฐานขอมูลแลว พอไปคนหาที่ชั้นวางจะไมตรงกับขอมูลที่ไดบอกไวในระบบฐานขอมูล 
(กุลวรรณ  แกวเกา. 2552: สัมภาษณ) นอกจากนี้ดานการบริการวารสารและหนงัสอืพิมพ ในปจจุบันนี้
มีวารสารที่ใหบริการมีจํานวนนอย วารสารแตละฉบับมีจํานวนฉบับละ 1 เลม ควรจะเพิ่มวารสารให
มากขึ้น และควรจะเพิม่วารสารแตละฉบับที่มีอยูในชั้นวางใหเปน 2 ฉบับข้ึนไป เมือ่มีนักศึกษาที่
ตองการยืมก็สามารถยืมได (วิชัยพันธ  จนัทรา, ศุภกฤต  กิ่งนอก. 2552: สัมภาษณ) รวมทัง้ดานการ
บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ นกัศึกษาไมทราบขอมูล เกี่ยวกับการใหบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ เพราะขาด 
การประชาสมัพันธในงานดานการบริการสือ่โสตทัศนวัสดุ จึงทําใหมีผูใชบริการนอย (อธิพัฒน ศังขะฤกษ,  
กุลวรรณ  แกวเกา, ภพสันติ ์ ประสพศิริ. 2552: สัมภาษณ) สําหรับดานการบริการอินเทอรเน็ต สถานที่
ใหบริการอินเทอรเน็ตคับแคบ จํานวนเครือ่งคอมพวิเตอร และอุปกรณที่จะใช ไมเพียงพอตอการบริการ
นักศึกษา เนื่องจากชวงเวลากลางวันมีจํานวนนักศึกษาทีเ่ขามาใชบริการมาก  
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(ศุภกฤต  กิง่นอก. 2552: สัมภาษณ) และมีการจํากัดในการใชงานใน  Website (ภพสันติ์  ประสพศิริ. 
2552: สัมภาษณ) 

จากขอมูลดังกลาวผูวิจัยจงึสนใจที่จะศึกษาความคิดเหน็ของนกัศึกษาระดับปริญญาตรี  
ที่มีตอการบรกิาร ของสาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
ในดานการบริการสิ่งพมิพ ดานการบริการสืบคนฐานขอมูล ดานการบริการวารสารและหนังสอืพมิพ  
ดานการบริการสื่อโสตทัศนวสัดุ และดานการบริการอินเทอรเน็ต เพื่อไดขอมูลที่จะเปนประโยชน และ
ใชเปนแนวทางในการปรับปรุง การใหบริการในงานบริการในดานตางๆ ใหสอดคลองกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย และใหเหมาะสมตอบสนองกับความตองการของนักศึกษา 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความคิดเหน็ของนักศกึษาระดับปริญญาตรี ที่มีตอการบริการของสํานกัวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 5 ดาน คือดานการบริการสิ่งพิมพ  
ดานการบริการสืบคนฐานขอมูล ดานการบริการวารสารและหนงัสือพิมพ  ดานการบริการสื่อ
โสตทัศนวัสดุ และดานการบริการอินเทอรเน็ต  

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีตอการบริการของสํานัก
วทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต โดยรวมและในแตละดาน  จาํแนก 
ตามคณะที่ศึกษา ชั้นปที่ศึกษา ลักษณะการมาเรียน และอัตราการใชบริการสํานกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   
 
ความสําคัญของการวิจัย 

ผลการวิจยัในครั้งนี้จะเปนประโยชนตองานดานการใหบริการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการใหบริการในดานตางๆ ของสาํนักวทิยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวทิยาลัย และเอื้ออํานวย
ประโยชนแกผูที่เขามาใชบริการยิ่งขึน้ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการทําวจิัย 
ประชากรที่ใชในการวิจยัครัง้นี้  ไดแก นักศกึษาระดับปริญญาตร ีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 

ที่กําลงัศึกษาอยูชั้นปที่ 1 ถงึ ชั้นปที ่4 ประจําปการศึกษา 2552 จาก 5 คณะ คือคณะครุศาสตร 
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คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และ
คณะพยาบาลศาสตร จํานวน 21,996 คน 

ตัวแปรที่ศกึษา 
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก 

 1.1 คณะที่ศึกษา  แบงเปน 
 1.1.1 คณะครุศาสตร   
 1.1.2 คณะวิทยาการจัดการ   
 1.1.3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
 1.1.4 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
 1.1.5 คณะพยาบาลศาสตร 

 1.2 ชั้นปที่ศึกษา  แบงเปน 
 1.2.1 ชั้นปที ่1 
 1.2.2 ชั้นปที ่2 
 1.2.3 ชั้นปที ่3 
 1.2.4 ชั้นปที ่4 
 1.3 ลักษณะการมาเรียน  
 1.3.1 ภาคปกติ   
 1.3.2 ภาคปกติ (นอกเวลา) 
 1.4 อัตราการใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แบงเปน 
 1.4.1  นอยกวา 3 ชั่วโมง/สัปดาห 
 1.4.2  3 – 10 ชั่วโมง/สัปดาห 
 1.4.3  มากกวา 10 ชั่วโมง/สัปดาห 

2. ตัวแปรตาม ไดแก ความคดิเห็นของนักศกึษาระดับปริญญาตรี ที่มีตอการบริการของ
สํานักวทิยบรกิาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  5 ดาน  คือ 

2.1 ดานการบริการสิ่งพิมพ  
2.2 ดานการบริการสืบคนฐานขอมูล  
2.3 ดานการบริการวารสารและหนังสือพิมพ  
2.4 ดานการบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ  
2.5 ดานการบริการอินเทอรเน็ต  
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นิยามศัพทเฉพาะ   
1. ความคิดเหน็ หมายถงึ ความคิดเห็นหรอืการแสดงออกถึงความรูสึก ความนึกคิด  

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีตอการบริการของสํานักวทิยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสิุต ในดานการบริการสิ่งพิมพ ดานการบริการสืบคนฐานขอมูล  
ดานการบริการวารสารและหนงัสือพมิพ ดานการบริการสื่อโสตทัศนวสัดุ และดานการบริการ
อินเทอรเน็ต 

2. การบริการของสํานกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถงึ การบริการดานตางๆ  
ที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดจัดใหมีการบริการ
สําหรับผูใชบริการและชวยเสริมสรางใหผูใชบริการไดรับความสะดวกในการศึกษาคนควาและงานวิจยั 
ซึ่งประกอบดวยการใหบริการ 5 ดาน ดังนี ้

     2.1 ดานการบริการสิ่งพิมพ หมายถึงการใหบริการยืม – คืนหนังสือ วารสาร ผลงานทางวิชาการ 
หนงัสืออางอิง และ ส่ิงพิมพตางๆ ซึง่รวบรวมขาวสารในอดีตจนถึงปจจุบัน สามารถสืบคนไดโดย
ปจจุบันใหบริการในระบบชัน้เปด และสามารถสบืคนหนังสอืผานระบบ VTLS โดยใชเครื่องคอมพวิเตอร
สําหรับการสืบคน ซึง่ตั้งไวใหบริการในบริเวณ ชั้น 1 และ ชั้น 2 นอกจากนัน้สามารถบริการยืม – คืน
หนงัสือดวยเครื่องอัตโนมัติ (Self check – out system) 

 2.2 ดานการบริการสืบคนฐานขอมูล หมายถึงบริการสืบคนฐานขอมูลสารสนเทศ (Data-
base) ดวยการเขาสูเว็บไซตของสํานกัวทิยบริการฯ และบริการสืบคนฐานขอมูลทางวิชาการ ฐานขอมูล
วารสารบทความออนไลน ไดแก บริการสบืคนฐานขอมลู ProQuest  ACM  Digital  Library (ThaiLIS)  
TDC (ThaiLIS) และ Dissertations  Full – text (ThaiLIS) เปนตน นอกจากนัน้นกัศึกษาที่เขาใช
บริการสามารถดาวนโหลดขอมูลมาใชงานได 

 2.3 ดานการบริการวารสารและหนังสือพิมพ หมายถงึการจัดบริการวารสารและ
หนงัสือพมิพแกผูใชบริการ ซึง่การจัดเรียงวารสารและหนงัสือพิมพ เปนระบบเปดชั้น วารสารฉบับใหม
จะออกเปนรายสัปดาห รายปกษ รายเดือน รายสองเดือน รายหกเดือน และเนื้อเร่ือง ของสิง่พมิพนี้
มักจะเปนความรู เร่ืองราวทีท่ันสมยั ถาพจิารณาตามเนือ้เร่ืองสามารถแบงวารสารออกเปน 
วารสารวชิาการภาษาไทย วารสารวชิาการตางประเทศ วารสารและนิตยสารทั่วไปภาษาไทย  
วารสารและนติยสารทั่วไปภาษาตางประเทศ หนงัสือพมิพภาษาไทย หนงัสือพมิพภาษาตางประเทศ 
วารสารบนัเทงิภาษาไทย และวารสารบนัเทิงภาษาตางประเทศ โดยผูขอใชบริการสามารถเลือกอานได
ตามอัธยาศัยในบรเิวณสําหรบันัง่อานสิ่งพมิพ วารสาร และหนังสอืทีท่างสาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยี
จัดเตรียมไว และใหบริการสบืคนวารสารฉบับเกา (ยอนหลัง) ได 
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2.4 ดานการบริการสื่อโสตทศันวัสดุ หมายถึงใหบริการจดัหา และใหบริการ ยืม-คืน   
ส่ือการเรียนการสอน โดยมกีารจัดหองสําหรับการใชบริการซึ่งจะมีอุปกรณชวยในการถายทอด
สารนิเทศ เชน VDO, VCD, CDR, CD, Cassette, DVD ประกอบการเรียนการสอน รวมสารคดีตางๆ 
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส (e-Books) ฯลฯ และใหบริการสาํเนาสื่อโสตทัศนวัสดุ เชน แปลงสื่อจาก Analog 
เปน Digital   

2.5 ดานการบริการอินเทอรเน็ต หมายถึงการจัดสถานที่และมีเครื่องคอมพิวเตอรไว
ใหบริการในการคนควาขอมลูทางอินเทอรเน็ต และจัดบริการ Account Internet นักศึกษาสามารถ
ตอเชื่อมเขากบั Internet ของมหาวทิยาลยัจากทางบานผานโมเด็มได โดยนอกจากจะไดใชบริการ
Internet ของมหาวิทยาลัยไดแลว ยังจะสามารถใชบริการตางๆ ซึ่งเปน Intranet เชน บริการฐานขอมูลตางๆ 
ของสํานกัวทิยบริการซึ่งสงวนสทิธิ์ไวเฉพาะนกัศึกษาและบุคลากรของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เทานัน้ 

3. นกัศึกษา หมายถงึ ผูที่กาํลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
ชั้นปที่ 1 ถึง ชัน้ปที ่4 ของทุกคณะที่ลงทะเบียนเรียนในปการศึกษา 2552  

4. อัตราการใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถงึ จํานวนชั่วโมงที่
เขาใชเพื่อเขาทําการศึกษาคนควาและใชบริการตางๆ ของสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสิุต โดยแบงเปน นอยกวา 3 ชั่วโมง/สัปดาห   3 – 10 ชั่วโมง/สัปดาห 
มากกวา 10 ชัว่โมง/สัปดาห 

 
สมมติฐานในการวิจัย 

1. นักศึกษาที่ศึกษาในคณะตางกัน มีความคิดเห็นตอการใหบริการ ของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยรวมและในแตละดานแตกตางกัน 

2. นกัศึกษาทีศึ่กษาอยูในชั้นปตางกนั  มีความคิดเหน็ตอการใหบริการ ของสํานักวทิยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสิุต โดยรวมและในแตละดานแตกตางกัน 

3. นกัศึกษาทีม่ีลักษณะการมาเรียนตางกนั มีความคิดเห็นตอการใหบริการ ของสํานักวทิย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยรวมและในแตละดานแตกตางกนั 

4. นกัศึกษาทีม่ีอัตราการใชบริการสํานกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตางกนัมีความ
คิดเห็นตอการใหบริการของสํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
โดยรวมและในแตละดานแตกตางกนั 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
ในการวิจัยเรื่องความคิดเหน็ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีตอการบริการของสํานักวทิย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพื่อการศึกษา ผูวิจัยไดศึกษาเนือ้หา
สาระดังนี ้  

1. ความสําคญัและบทบาทของสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1.1 ความสาํคัญและบทบาทของสารสนเทศ 
 1.2 พัฒนาการของสารสนเทศจากการบรกิารของหองสมุด   
 1.3 เทคโนโลยีกับงานสารสนเทศ     
 1.4 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1.5 บทบาทของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการศึกษา 
 1.6 เทคโนโลยีสารสนเทศกบัหองสมุด   
2. แนวคิดเกี่ยวกับสถาบันบริการสารสนเทศ 
 2.1 ความหมายของสถาบนับริการสารสนเทศ 
 2.2 บทบาทและหนาที่ของสถาบนับริการสารสนเทศ 
 2.3 ประเภทของสถาบนับริการสารสนเทศ    
 2.4 ความหมายของบริการสารสนเทศ  
 2.5 เปาหมายของงานบริการสารสนเทศ  
 2.6 การจัดบริการสารสนเทศ 
3. ความหมายและความสาํคัญงานบรกิารของหองสมุด 
 3.1 ความหมายของงานบริการของหองสมุด  
 3.2 ความสําคญัของงานบรกิารของหองสมุด  
 3.3 ประเภทของงานบริการของหองสมุด 
 3.4 องคประกอบและมาตรฐานของงานบริการ   
4. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนดุสิต 
 4.1 ความเปนมาของสํานกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 4.2 โครงสรางการบริการงานของสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4.3 การบริการของสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั 

สวนดุสิต 
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 - ดานการบริการสิ่งพมิพ  
 - ดานการบริการสืบคนฐานขอมูล  
 - ดานการบริการวารสารและหนงัสือพมิพ  
 - ดานการบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ 
 - ดานการบริการอนิเทอรเน็ต 

 4.4 แนวทางการพฒันาสํานกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ของมหาวทิยาลยัราชภัฏ
สวนดุสิต ป 2552 
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1. ความสําคัญและบทบาทของสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1 ความสําคัญและบทบาทของสารสนเทศ 

สารสนเทศเปนองคประกอบสําคัญของการศึกษา เปนสวนหนึง่ของกระบวนการเรียนรู  
ทั้งผานสื่อตางๆ หรือโดยปฏสัิมพันธโตตอบผูสอน ซึง่กอใหเกิดประโยชนทัง้ตอตัวบคุคลที่จะใช
การศึกษาเปนเครื่องหาเลี้ยงชีพตอไป และตอสังคมที่จะมีผลิตผลผูมีการศึกษาเพิ่มข้ึน (ประภาวดี สืบสนธิ.์ 
2543: 7) 

สารสนเทศเปนเครื่องมือส่ือความรูที่จาํเปนและสําคัญตอสังคม เปนมรดกทางปญญา
ของมนุษยชาติซึ่งไดบันทกึไวในสื่อตางๆ สืบทอดกันมาเปนระยะเวลาชานาน นับเปนรากฐานที่บงบอก
ถึงกระบวนการสรางสรรควัฒนธรรม อารยธรรม และสังคมของโลกใหเปนปกแผน โดยชนรุนหลังไดใช
ประโยชนจากสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ในการดําเนินชีวิตประจําวนั แตละ
บุคคลตางก็เผชิญกับปญหานานาประการ ในการตัดสินใจ แกปญหา จําเปนตองใชสารสนเทศที่
ถูกตองทันเหตกุารณ จงึจะสามารถแกปญหาไดอยางถกูตองเหมาะสม ดังนัน้สารสนเทศจึงมี
ความสาํคัญดังตอไปนี ้

1. การศึกษา สารสนเทศเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับการเรียนรูตลอดชีวิต รวมถึงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งผูเรียนสามารถเรียนรูไดตลอดเวลา โดยอาจจะเรียนรูจากการศึกษาในระบบ 
จากการศึกษานอกระบบ หรือจากการศึกษาตามอธัยาศัย นอกจากนัน้สารสนเทศยงัเปนเครื่องมอืที่มี
ความสาํคัญสําหรับการพัฒนาการเรียนรู สารสนเทศในการเรียนรูที่สําคญัและเกาแกที่สุดไดแกหนังสือ
ในทุกสาขาวิชา นอกจากหนงัสือแลวยงัมีวารสาร หนงัสือพิมพ และยงัมส่ืีอโสตทัศน  ส่ืออิเล็กทรอนกิส  
ที่สามารถเลือกศึกษาไดตามความสนใจ 

2. การวิจัย สารสนเทศเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับการคนควางานวิจยัซึ่งเปนความรูใหม
ที่มีผูดําเนนิการศึกษาคนควาในเรื่องตางๆ ไวมากมายทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ งานวจิัยแต
ละเรื่องนอกจากจะไดขอสรุปเกีย่วกับเร่ืองนัน้ๆ แลว ยงัไดรับความรูเพิม่เติมจากขอมูลที่เกีย่วของซึง่
ผูวิจัยไดนาํมากลาวไวในงานวิจยัแตละเรื่อง 

3. การแกปญหา สารสนเทศที่ไดจากแหลงตางๆ เชน การอานขาวสารทัว่ไปจาก
หนังสอืพมิพ วารสาร หนงัสอื หรือไดจากสื่อมวลชนดานอื่นๆ นิสิตสามารถทาํความเขาใจและเลือก
นํามาประกอบการตัดสินใจแกปญหาของแตละบุคคล ทั้งที่เปนปญหาสวนตัว อารมณ สังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง การปกครอง 

4. วทิยาการและเทคโนโลย ีปจจุบันไดชื่อวาเปนยุคโลกาภิวัตน (Globalization) 
สารสนเทศมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น และเทคโนโลยีดานอิเลก็ทรอนกิส คอมพิวเตอร การสื่อสาร พัฒนาไป
อยางรวดเร็วการสื่อสารมีการพัฒนาโดยใชใยแกวนําแสง (Fiber optics) จึงสามารถคนสารสนเทศ 
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ทั้งภาพและเสยีงไดอยางรวดเร็ว และกวางขวางยิง่ขึ้น เชน การสืบคนสารสนเทศจากเครือขาย
อินเทอรเนต็ (คณาจารยภาควิชาบรรณารกัษศาสตรและสารสนเทศศาสตร. 2546: 1) 

สารสนเทศยังมีบทบาทสาํคัญตอสังคมในทุกๆ ดาน ไมวาเปนความสาํคัญที่มีตอบุคคล
และการดําเนนิชีวิตกับการปฏิบัติงานขององคกร ตอเศรษฐกิจและตอสังคม หากบคุคลใดไมใชหรือ
กาวไมทันสารสนเทศ อาจทาํใหเสียโอกาส หรือไมทนัเหตุการณตางๆ ได สารสนเทศ จงึเปนหัวใจ
สําคัญที่จะชวยใหการดําเนนิงานพัฒนามปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น สารสนเทศชวยกอใหเกิดแนวความคิด 
และแนวทางในการเริ่มตนงานใหมเพื่อนาํไปสูการพัฒนา เราสามารถจําแนกความสําคัญของ
สารสนเทศทางดานตางๆ ไดดังนี ้

1. ดานการเรยีนการสอน การเลือกสารสนเทศที่มีคุณคาและตรงกับวชิาความรูที่กาํลัง
ศึกษา จะชวยใหการเรียนมปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. ดานการศึกษาคนควาวิจยั การเลือกใชสารสนเทศที่มคุีณคา จะทาํใหผลงานดาน
การศึกษา คนควา วิจัย นาเชื่อถือ และนาํสารสนเทศที่ไดไปใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ดานการตัดสินใจในการดําเนนิการตางๆ การเลือกใชสารสนเทศที่มคุีณคา ชวยใหการ
ตัดสินใจในการบริหารงานทกุสาขาอาชีพ หรือการตัดสินใจในชวีิตประจําวนั ไดอยางเกิดประโยชน
สูงสุด 

4. ดานความเขาใจอันดีระหวางกนั ปจจุบันบุคคลที่อยูรวมกนัในสงัคมโลก ซึง่แตกตาง
กันในดานเชื้อชาติ ศาสนา ขนบธรรมเนยีม ประเทศและวฒันธรรม แตสามารถอยูรวมกันไดโดยรับรู
สารสนเทศที่แตกตางในดานดังกลาว แลวนํามาปรับตัวเขาหากัน เกิดความเขาใจกนัและยงัชวยใหมี
โลกทัศนกวางขวาง 

5. ดานวทิยาการและเทคโนโลยีตางๆ ปจจุบันสารสนเทศทางดานนีพ้ัฒนาไปรวดเร็ว
มากการแสวงหาสารสนเทศอยูเปนประจาํ ชวยใหทราบการพัฒนาทางวทิยาการและเทคโนโลยีตางๆ 
ไดทันทวงทีและเมื่อนาํไปใชประโยชนจะชวยใหเกิดเปนผลดีตอการพฒันาประเทศและคุณภาพชวีิตที่
ดีข้ึนตอไป 

6. ดานเอกลักษณและวิวฒันาการของชาติ สารสนเทศที่เกีย่วของกับภูมิปญญาทองถิน่
วัฒนธรรมทองถิน่ ประวัติศาสตรอันยาวนานของประเทศชาติ จะกอใหเกิดความภาคภูมิใจ ความรัก 
ความสามัคคี และความมัน่คงในชาต ิ

7. ดานการสรางคานิยมและทัศนคติที่ดี การที่ประชาชนในประเทศไดรับสารสนเทศในทุก
รูปแบบโดยไมมีขีดจํากดั สามารถสรางคานิยมและทัศนคติที่ดีใหเกิดขึน้ในสงัคมได 

8. ดานการประหยัดเวลาในการดําเนินการและเสริมคุณคาของผลงาน สารสนเทศทีม่ี
คุณคา จะชวยลดปญหาการเสียเวลาและการลองผิดลองถูก 
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9. ดานการประหยัดคาใชจาย ความรวมมอืของสถาบนับริการสารสนเทศ ชวยใหผูใช
สามารถเขาถงึและสืบคนสารสนเทศไดอยางกวางขวาง และไดขอมูลในเชิงลกึ ทําใหประหยัด
คาใชจายในการเขาถงึขอมูลแตละเรื่อง (อาภากร  ธาตโุลหะ. 2547: 2)      

สารสนเทศมีความสาํคัญและจําเปนตอมนุษยในสังคมสารสนเทศวัตถุประสงคของการ
จัดตั้งหองสมดุหรือศูนยสารสนเทศ ลวนแลวแตเนนใหเห็นถงึความสาํคัญของสารสนเทศในการใช
ประโยชนรวม 5 ประการ  

1. เพื่อการศึกษา (education) สารสนเทศที่จัดเก็บและใหบริการในหองสมุดและศูนย
สารสนเทศทัว่ๆ ไป ลวนแลวแตใหประโยชนในการเก็บขอมูลเบื้องตนตอการศึกษา ทั้งในระบบและ
นอกระบบสถาบันอุดมศึกษา สารสนเทศเพื่อการศึกษาไดแก หนังสือ ตําราเรียน ประเภทโสตทัศนวัสดุ
เขามามีบทบาทตอการเรียนการสอน เชน การใชวีดิทัศน ประกอบการเรียน การใชคอมพิวเตอรเปน
เครื่องมือชวยสอน เปนตน สารสนเทศเพือ่การศึกษาจึงเปนสื่อสําคัญเพื่อการพัฒนาคนทางดาน
การศึกษา ความรูที่ไดรับในสังคมสารสนเทศกอใหเกิดประโยชนเพื่อการศึกษาในแตละระดับชั้นของ
การศึกษา 

2. เพื่อใหความรู (information) คนในสังคมมีความจําเปนตองทราบความเปลีย่นแปลง
ไปในสังคม ตองทราบขาวในสังคมที่เกิดขึน้ในแตละวนัการติดตอส่ือสารในสังคมแตละวันจะไดดําเนนิ
ไปอยางตอเนือ่ง สารสนเทศทุกประเภทลวนแลวแตใหขาวสารที่เกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะสารสนเทศ
ประเภทวารสาร หนังสือพิมพ ตลอดจนสือ่สารสนเทศ ประเภทวทิยุ โทรทัศน สารสนเทศตางๆ  

3. เพื่อการคนควา (research) ในยุคสังคมขาวสารปจจบัุน สารสนเทศที่ตอบสนองใน
เร่ืองการคนควาวจิัย มีบทบาทอยางสงูตอการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศ ในแตละประเทศตาง
พยายามสนับสนุนงบประมาณในการทาํวจิัยและคนควาทางเทคโนโลยีตางๆ สารสนเทศทางดาน
การศึกษาคนควาไมวาจะจดัทําใหบริการอยูในรูปใด เชน วิทยานิพนธ รายงานการวจัิย มีความสาํคัญ
ในการกอใหเกิดสารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควาที่ทนัสมัยและนาํไปใชในการพัฒนาประเทศทุกๆ ดาน 

4. เพื่อความจรรโลงใจ (inspiration) สารสนเทศตางๆ ผูใชจะไดประโยชนทางดาน
สารสนเทศเพือ่การศึกษา ไดรับความรูแลว สารสนเทศบางประเภทและบางชนิดยงัอํานวยประโยชน
กอใหเกิดความจรรโลงใจ ทาํใหเกิดความสุขทางจิตใจ เชน การอานหนังสือวรรณกรรมที่สําคัญชวย
กอใหเกิดความรูสึกซาบซึง้ในความดีงามในความคิดของผูอ่ืน  

5. เพื่อความบนัเทงิ (recreation) สังคมสารสนเทศในปจจุบันมีส่ือสารสนเทศเพื่อความ
บันเทงิในการพักผอนหยอนใจมากๆ แตละชนิดลวนแลวแตตอบสนองสารสนเทศเพื่อความบันเทิง
สวนตัวหรือครอบครัว เชน การอานหนงัสือที่ชื่นชอบเปนการสวนตัว  หรือการเพลิดเพลินชมรายการ
จากโทรทัศน หรือฟงเพลงทีช่ื่นชอบจากวทิยุ ส่ือสารสนเทศเพื่อการบนัเทงิมกีารผลติมากมายเพื่อ
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สนองความตองการของผูใชสารสนเทศประเภทนี้อยางทั่วถงึ และอาํนวยความสะดวกสบายตอการใช
เพื่อความบันเทิงไดอยางเตม็ที่ (จุมพจน  วนิชกุล. 2549: 9) 

เมื่อกลาวถงึบทบาทดานการศึกษา สังคมสารสนเทศที่ผานมาจากอดตีถึงปจจุบัน ลวน
แลวแตตระหนักถงึความสาํคัญของการศึกษา มีการสนับสนนุ จัดตัง้หองสมุดและศูนยสารสนเทศ
ตางๆ เพื่อมุงหวงัใหเปนศูนยกลางการใหบริการสารสนเทศเพื่อการศกึษา ซึ่งสารสนเทศเพื่อใช
ประกอบการเรียนการสอน ลวนแตมีบทบาทในการสงเสริมระบบการศึกษาภายในประเทศ ใหเกดิ
การศึกษาไดอยางตอเนื่องและมีผลตอการพัฒนาประเทศโดยสวนรวม  ดังนัน้สารสนเทศจงึมีบทบาท
ตอการศึกษาภายในประเทศ (จุมพจน  วนิชกุล. 2549: 36) 

คุณลักษณะทีสํ่าคัญของสารสนเทศ ไดแก  
1) สารสนเทศมีลักษณะไมรูจักจบสิ้น เกิดขึ้นใหมอยูเสมอ 
2) สารสนเทศมีความเชื่อมโยงกับมนษุย เพราะมนุษยเทานั้นเปนผูผลิตสารสนเทศ 
3) สารสนเทศมีความทนัสมยัอยูเสมอ เพราะการพัฒนาความรูนัน้สารสนเทศถือไดวา

เปนวัตถุดิบ และเปนปจจยัพื้นฐานในการผลิตความรูใหมๆ โดยเฉพาะนักวทิยาศาสตร นักการศึกษา
นักประดิษฐ ไดนําเสนอสารสนเทศจากการวิจัย และการพัฒนาออกมาอยางตอเนื่อง 

4) สารสนเทศคลายสิ่งที่มีชวีิต คือสารสนเทศมีอยูจริงเฉพาะเมื่ออยูในความคิดของ
มนุษยเทานัน้ เพราะมนุษยเปนผูสังเกตจดจํา สามารถนาํมาใชได มนษุยเปนผูรวบรวม วิเคราะห 
สังเคราะหและเปนผูเลือกใชสารสนเทศ  

5) สารสนเทศสามารถขยายตัวได คือเมื่อสารสนเทศเพิม่มากขึน้ ยิ่งมกีารใชมากขึ้นก็ยิ่ง
มีประโยชน ฉะนัน้สารสนเทศจึงมีลักษณะคลายพลงังานซึ่งวัดคามิได 

6) สารสนเทศสามารถอัดใหแนนได ผนกึรวม ทาํใหส้ันหรอืเล็กลงไดเพื่อความสะดวกในการ
จัดเก็บ 

7) สารสนเทศสามารถถายทอดไปในระยะทางไกลๆ ไดในระยะเวลาอนัสั้น 
8) สารสนเทศสามารถใชรวมกัน และสามารถแบงปนกนัได จะไมมีการเปลี่ยนมืออยาง

เด็ดขาด จะมกี็เพียงการแบงปนใหรูรวมกนัเทานั้น เชน เมื่อมีการถายทอดความคิดออกไป ทัง้ผูสงสาร
และผูรับสารจะไดรับความคดิหรือขอเทจ็จริงรวมกนั (ชชัวาลย วงษประเสริฐ. 2548: 39)  

ความสาํคัญของการรูสารสนเทศ ดังนี ้
1. เปนการแสวงหาสารสนเทศตามความตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. ไดรับรูโอกาสในการเลือกใชแหลงสารสนเทศและแยกแยะสารสนเทศได 
3. ไดวิเคราะหและเลือกใชสารสนเทศจากเครื่องมือคนสารสนเทศ เชนจากเครื่อง

คอมพิวเตอร และจากเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอืน่ๆ 
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4. มีความสะดวกตอการใชส่ือมวลชนทีห่ลากหลายที่เหมาะที่สุด 
5. มีความระมดัระวังตอการใชสารสนเทศทั้งที่เชื่อถือและเชื่อถือไมได 
6. สามารถถายทอดสารสนเทศที่รูใหผูอ่ืนไดทราบได (จุมพจน วนิชกุล. 2549: 52) 

สรุปไดวา สารสนเทศมีความสําคัญตอการศึกษา สารสนเทศยังเปนหวัใจสําคัญที่จะชวยให 
การดําเนินงานมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น รวมถึงการติดตอส่ือสารในสังคมในแตละวันจะไดดําเนินไป 
อยางตอเนื่อง และสารสนเทศสามารถถายทอดใหผูอ่ืนไดทราบ 

 1.2 พัฒนาการของสารสนเทศจากการบริการของหองสมุด   
หองสมุดนับเปนศูนยรวมวชิาการของการสื่อสารสนเทศ ในยุคแรกเริม่มีการบนัทกึ

สารสนเทศดวยตัวอักษรประวัติของหองสมดุควบคูไปกับประวัติของการเขียนหนงัสือ ในสังคมสารสนเทศ
ยุคแรกจดหรือบันทกึสารสนเทศบนกระดกู แผนดินเหนยีว โลหะ ข้ีผ้ึง ไม กระดาษปาไปรัส ผาไหม   
ขนสัตว หนงัสตัว จนกระทัง่สารสนเทศไดพัฒนาในระยะหลังดวยการบันทกึลงบนกระดาษ แผนฟลม 
พลาสติก และแผนจานแมเหล็กในปจจุบัน 

สารสนเทศในยุคแรกๆ แมกระทั่งในปจจุบัน เปนสารสนเทศที่ไดจากการอาน การศึกษา
คนควา การรวบรวมและการใหบริการจากบรรณารักษในหองสมุดตางๆ ไดมีวิวฒันาการจัดตั้งมา
ต้ังแตหองสมดุยุคแรกๆ จนกระทัง่หองสมดุยุคใหม ซึ่งหองสมุดที่ใหบริการสารสนเทศจัดแบงตาม
ลักษณะสารสนเทศที่จัดเก็บพอแบงไดเปน 4 ประเภท คือ 

1. หองสมุดดนิเหนียว (Libraries of Clay หรือ House of Clay Tablets) เปนสารสนเทศ
ที่อานไดจากแผนดินเหนยีว มีเร่ืองราวทีน่าสนใจหลายเรื่องไมวาจะเปนประวัติศาสตร การเมืองการ
ปกครองของสงัคมในยุคนั้น เปนทีน่าเสียดายทีย่ังไมสามารถถายทอดขอความที่บันทกึไวไดหมด  และ
ส่ือสารสนเทศประเภทแผนดนิเหนียวก็เร่ิมเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา และขาดผูที่มคีวามสามารถใน
การอานอักษรคูนิฟอรมที่ใชบันทกึ ทําใหคนในสมยัปจจบัุนจะตองหาวิธีการที่ถายทอดสารสนเทศที่มี
นํามาใชประโยชนเพื่อการศึกษาคนควาตอไป  

2. หองสมุดปาไปรัส  (libraries of papyrus) หองสมุดประเภทนี้เก็บรวบรวมบนัทกึ
เร่ืองราวและเหตุการณตางๆ จากวัสดุทีท่าํจากกระดาษปาไปรัส ทาํขึ้นโดยนําตนออซึ่งมีมากแถบลุม
แมน้ําไนล เรียกวา ตนปาไปรัส นํามาลอกเอาเยื่อบางๆ ประกบกันหลายๆ ชัน้ ทําเปนแผนกระดาษขึ้น 
และใชหญามาทุบปลายใหเปนฝอยใชแทนพูกัน ตอมาใชปลองหญาตัดทําเปนปากกา หมกึที่ใชทาํ
ดวยถานไมบดละเอียดผสมยางไม การใชกระดาษปาไปรัสไดแพรหลายไปยังดินแดนตางๆ ซึ่งจะเก็บ
เร่ืองราวเกี่ยวกับศาสนา การปกครอง ศีลธรรมจรรยา เปนตน 

 
 



 15

3. หองสมุดแผนหนัง (libraries of parchment) เมื่อกระดาษปาไปรัสเร่ิมขาดแคลน
ประกอบกับมวนปาไปรัสไมสะดวกแกการเขียนและการอาน พระเจาเปอรกามัม (Pergamum) แหง
กรีกจึงทรงดําริคิดหาวิธฟีอกหนังใหเหมาะแกการเขียนและสามารถเขียนไดสองหนาซึง่เรียกวา 
กระดาษหนงั (parchment) การใชหนังเพือ่เขียนหนงัสือจึงใชทัว่ไปในยุโรปตั้งแตนัน้มาและเนื่องจาก
แผนหนังจะมวนแบบแผนปาไปรัสไดยาก และไมสามารถนําเอามาตอกันใหยาวได จึงมีการคิดหาวิธี
เอาแผนหนงัมาวางซอนกนัเย็บเปนเลมเรียกวา โดเดก็ซ (codex) หองสมุดที่รวบรวมแผนหนังที่สําคัญ 
คือ หองสมุดเมืองเปอรกามมัในเอเชียไมเนอร 

4. หองสมุดปจจุบัน (libraries of paper) ความเจริญเตบิโตและพัฒนาการของหองสมุด
แตละยุคเปนการสะสมสารสนเทศที่มีคาของมนุษยชาติมาตั้งแตตน หองสมุดจงึทาํหนาที่เปนตัวกลาง
ที่สําคัญทีเ่ชื่อมโยงสารสนเทศ และผูใชสารสนเทศเขาดวยกนั แมส่ือสารสนเทศจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ออกไป หองสมุดก็ยังทําหนาที่เปนศูนยสารสนเทศเพื่อการใหบริการความรูไดตอไปอยางไมมีทีส้ิ่นสุด 
(จุมพจน  วนชิกุล. 2549: 39) 

สมาคมหองสมุดชาวอเมรกินั. (อาภากร  ธาตุโลหะ. 2547: 3; อางองิจาก American 
Library Association. 2001)  ใหความหมายของหองสมดุวา เปนแหลงรวบรวมหนังสือ งานเขียน 
ตลอดจนความสะดวกในการจัดเก็บและมหีนวยงานรับผิดชอบในการบํารุงรักษา หองสมุดสมัยใหม
จัดเกบ็วัสดุ ตนฉบับตัวเขียน จุลสาร โปสเตอร ภาพถาย ภาพยนตร และวีดิทัศน เทปบันทึกเสยีง และ
ฐานขอมูลคอมพิวเตอรในรูปแบบตางๆ เพื่อใชเปนที่คนควาหาความรูหองสมุดจงึเปนแหลงสารสนเทศ
ซึ่ง รวบรวม ทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ ไวอยางเปนระบบ ระเบียบ มกีระบวนการ คัดเลือก 
จัดหา จัดหมวดหมู บันทกึ จดัเก็บและใหบริการ อยางเปนระบบ มแีบบแผน ใชเปนแหลงคนควาหา
ความรูแกผูใช จากคาํจัดความขางตน หองสมุดตองมีองคประกอบที่จาํเปนเพื่อจะชวยใหการ
ดําเนนิงานของหองสมุดมีประสิทธิภาพ ดังนี ้

1.สถานที ่อาจเปนอาคารเอกเทศ หรือหองที่มพีืน้ที่เหมาะสมกับทรัพยากรหองสมุดที่
ตองการจัดเกบ็ และที่จดัหาเขามาในอนาคต และเปนสถานทีท่ี่ถูกสุขลักษณะ 

2.ทรัพยากรหองสมุด หรือทรัพยากรสารสนเทศ หมายถงึประเภทของวัสดุ ไดแก วัสดุ
ตีพิมพและวัสดุไมตีพิมพ 

3. ระบบการจดัการ/การดําเนินงาน หองสมุดควรมีระบบการจัดการเพื่ออํานวยความ
สะดวกใหผูใช สามารถเขาถงึขอมูลอยางรวดเร็ว เชน ระบบการจัดหมู เปนระบบการจัดเก็บ
ทรัพยากรหองสมุด เพื่อใหผูใชสามารถคนหาขอมูลที่ตองการไดอยางสะดวก 

4. การใหบริการ เปนสิง่ที่สําคัญที่สุดของหองสมุด ที่จะเปนตัวบงชี้คุณภาพของหองสมุด
แตละแหง บริการตางๆ ทีห่องสมุดจัดใหผูใช ข้ึนอยูกับนโยบายของหองสมุดแตละแหง 
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5. บุคลากร ทาํหนาที่บริหาร จัดการ และใหบริการผูใช ซึง่อาจแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 

5.1 ระดับวิชาชีพ (Professional) เชน บรรณารักษ นักวชิาการโสต นกัเอกสารสนเทศ 
นักวชิาการคอมพิวเตอร เปนตน ทาํหนาทีบ่ริหาร วางนโยบาย และใหบริการในระดบัสูง เชน บริการ
สนเทศ บริการสืบคนขอมูล บริการฐานขอมูล 

5.2 ระดับกึ่งวชิาชีพ (Non Professional) เชนเจาหนาที่ในระดับตางๆ ทําหนาที่
อํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ เชน ใหบริการยมื-คืน จัดชัน้หนังสอื เปนตน 

6. งบประมาณสนับสนนุ เพื่อใชในการบริหารหองสมุดใหสามารถดําเนินการไดตาม
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

สรุปไดวา พฒันาการของสารสนเทศจากการบริการของหองสมุด หมายถึง  จากพัฒนาการ
ของการบริการสารสนเทศจากยุคกอนจนถึงยุคปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและกาวหนาจากเดิมซึง่ใน
การเก็บขอมูลเร่ืองราวตางๆ จะนาํขอมูลลงแผนหนงั แตปจจุบันมกีารพัฒนาในรูปแบบของระบบ
สารสนเทศจะเก็บรวบรวมตางๆ อยูในรูปแบบส่ิงพิมพ หรือส่ือโสตทัศน ที่สามารถนาํมาใชประโยชนใน
การใหบริการไดสะดวกรวดเร็วและทําใหงานบริการนัน้มีประสิทธิภาพ และประสทิธิผลอยางยิง่ 

1.3 เทคโนโลยีกับงานสารสนเทศ    
ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการพฒันาอยางกวางขวางมีการนํามาใชกับ

งานสารสนเทศ ทําใหการตอบสนองความตองการสารสนเทศทั้งทางดานการจัดหา จัดเก็บ และ
แพรกระจายสารสนเทศเปนไปไดอยางรวดเร็ว เทคโนโลยีที่สําคัญในงานสารสนเทศ ไดแก 

1.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร การนําเอาคอมพิวเตอรมาใชในงาน โดยเฉพาะหองสมุดและ 
ศูนยสารสนเทศ คอมพิวเตอรถือไดวาเปนปจจัยพืน้ฐานในการดําเนนิงานขององคกรสมัยใหม 
หองสมุดนําเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชเพื่อลดขั้นตอนในการดําเนินงาน  ลดคาใชจาย  และ 
ชวยในการประมวลผลการดําเนนิงานไดอยางรวดเร็ว และเพิ่มความถกูตองมาขึน้ ซึง่สวนใหญแลว
หองสมุดนําคอมพิวเตอรมาใชใน 2 ลักษณะคือ งานประจําที่เกี่ยวของกับการบริหารงาน และพฒันา
ทรัพยากรสารสนเทศ งานจดัหมวดหมูและวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ งานคนคนืสารสนเทศ 
นอกจากนีย้ังใชในงานยืมคืนสารสนเทศ  และงานเผยแพรสารสนเทศอีก 

2. เทคโนโลยีโทรคมนาคม เปนเครื่องมือทีสํ่าคัญในการเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอร    
ทําใหสามารถสงขอมลูและสารสนเทศจากทีห่นึง่ไปยังอกีทีห่นึง่ไดอยางรวดเร็ว ถามเีพียงคอมพวิเตอร
อยางเดยีวการประยุกตใชคอมพิวเตอรก็ไมมีประสิทธิภาพและมกีารขยายตวัมากเชนนี ้ระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมนั้นนํามาเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร ทําใหเกดิระบบเครือขายคอมพวิเตอร  
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3. ระบบสํานกังานอัตโนมัติ คืออุปกรณและเครื่องมือสํานักงานอัตโนมัติตางๆ เชนใน

ลักษณะของงานเดิม เชน การพิมพ งานถายเอกสาร การสงโทรสาร เมื่อใชคอมพิวเตอร สามารถ
ทํางานแทนระบบเดิมได หรือเอาเครื่องมือเดิมมาตอเชื่อมกับคอมพวิเตอร ทําใหสํานักงานในปจจบัุน
กลายเปนระบบสํานกังานอตัโนมัติ  

4. ระบบฐานขอมูล การบนัทกึขอมลูไวในระบบคอมพิวเตอรนั้น ปจจุบันนยิมจัดเก็บ
ขอมูลและสารสนเทศในระบบฐานขอมูล ซึง่ตองมีซอฟตแวรทําหนาที่ในการจัดการขอมูล เรียกวา 
ระบบจัดการฐานขอมูล ทาํหนาที่จัดการขอมูล ผูใชและการคนคืนสารสนเทศ หองสมดุมีการนาํ
ฐานขอมลูมาใชในการจัดเกบ็และคนคนืสารสนเทศ และงานเผยแพรสารสนเทศ (ชัชวาลย  วงษประเสรฐิ. 
2548: 178) 

วัชระ บุญเหลอื (2552: ออนไลน) เทคโนโลยีสารสนเทศตามลักษณะการใชงานโดย 
แบงออกเปน 6 ประเภท ดังนี ้

1.เทคโนโลยทีีใ่ชในการเก็บขอมูล เชน ดาวเทยีมถายภาพบรรยากาศ กลองถายภาพ 
กลองถายวิดีทัศน เครื่องเอก็ซเรย 

2.เทคโนโลยทีีใ่ชในการบนัทกึขอมูล เนนสือ่ที่ใชบันทึก 
3.เทคโนโลยทีีใ่ชในการประมวลผลขอมูลใหสารสนเทศ 
4.เทคโนโลยทีีใ่ชในการแสดงผลขอมลูหรือสารสนเทศ 
5.เทคโนโลยทีีใ่ชในการจัดทาํสําเนาสารสนเทศ 
6.เทคโนโลยีสําหรับถายทอดสื่อสารขอมูลและสารสนเทศ ไดแก ระบบโทรคมนาคม

ตางๆ เชน โทรทัศน วทิยุ โทรสาร โทรเลข ฯลฯ 
สรุปไดวา เทคโนโลยกีับงานสารสนเทศ  หมายถงึ เทคโนโลยีนับวาเปนสิ่งสําคัญตองาน

สารสนเทศ เพราะเทคโนโลยจีะชวยในการเก็บขอมูล  บันทึกขอมูล  ประมวลผลขอมลู  และสามารถ
ส่ือสารถายทอดขอมูลใหผูใชสารสนเทศเขาใจในสื่อทีถ่ายทอด 

1.4 ความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนเครื่องมือสําคัญที่ใชในการเกบ็และบันทกึขอมูลเพื่อนาํไปใช

ในการประมวลผลใหเกิดเปนสารสนเทศทีเ่ปนประโยชนสําหรับผูใช หองสมุดไมวาในยุคสมัยใด
เกี่ยวของกับการจัดการสารสนเทศมาโดยตลอดในฐานะเปนศนูยรวมของแหลงความรูในสาขาตางๆ 
หรือแหลงสารสนเทศที่มุงเนนการสรางสังคมการเรียนรู การจัดการสนเทศแตละแขนงอยางเปนระบบ
เปนหมวดหมู การดําเนินงานของหองสมดุปจจุบันเปนการดําเนินงานตามมาตรฐานสากลอยางเปน
ระบบโดยใชส่ือที่เปนไปตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีและสภาพของสังคมการศึกษา โดยการจัด
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หองสมุดมุงเนนการเปนแหลงความรูหรือแหลงภูมิปญญาของสังคม มวีัตถุประสงคเพื่อเปนแหลงให
การศึกษา ใหความรู ความจรรโลงใจและการพกัผอนหยอนใจอันจะมีผลตอการพฒันาคุณภาพชีวิต
ของคนในสงัคมใหมีการศึกษาตอเนื่องหรอืการศึกษาตลอดชีพ (น้าํทพิย  วิภาวนิ; และคณะ. 2542: 3) 

 เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือที่ใชในระบบสารสนเทศ (Information System)  
การพัฒนาระบบสารสนเทศในองคกรก็เพือ่เพิ่มประสทิธภิาพการทํางาน ชวยลดขั้นตอนการทํางาน
และเพื่อการเขาถงึสารสนเทศใหเปนประโยชนในการตัดสนิใจที่รวดเร็ว ดังนัน้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู จึงมีความสมัพนัธกัน ระบบงานหองสมุดเปนระบบสารสนเทศ
ประเภทหนึ่งโดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนเครื่องมือในการบนัทกึขอมูล ประมวลผล และเผยแพร
สารสนเทศใหเกิดประโยชนตอผูใชบริการ ซึ่งการจัดการระบบงานหองสมุดยุคใหมประกอบดวยการ
จัดการทรัพยากรในลักษณะกายภาพและดิจิทัล (น้ําทิพย วิภาวิน: 2548: 3) 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง วิธีการปฏิบัติที่มีการจัดลําดับอยางมีรูปแบบและ
ข้ันตอนเพื่อทีจ่ะทาํใหเกิดประสิทธิภาพในเรื่องของความรวดเร็ว ความนาเชื่อถือ ความถูกตอง ซึง่เปน
เทคโนโลยทีี่มกีารนาํคอมพวิเตอร การสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสําหรับการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรมมาทาํงานรวมกัน เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ โดยนําขอมูลปอนเขาสู        
เครื่องคอมพวิเตอรแลวทําการประมวลผลเพื่อใหไดผลลัพธตามตองการ (บุญสบื โพธิศ์รี; และคณะ. 
2546: 5) 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ Information Technology ตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2535 กลาวไววา “เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หมายถงึ ความรูในผลิตภัณฑหรือในกระบวนการดําเนนิงานใดๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีทางดาน
คอมพิวเตอรซอฟตแวร คอมพิวเตอรฮารดแวร การติดตอส่ือสาร การรวบรวม และการนําขอมูลมาใช
อยางทนัการ เพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพทัง้ทางดานการผลิต การบริการ การบริหาร และการดําเนนิงาน 
รวมทัง้เพื่อการศึกษาและการเรียนรู ซึ่งจะสงผลตอความไดเปรียบทางดานเศรษฐกจิ การคา และ 
การพัฒนาดานคุณภาพชวีติและคุณภาพของประชาชนในสังคม” (ชัชวาลย  วงษประเสริฐ. 2548: 
176; อางอิงจาก กัลยา อุดมวิทิต. 2543)  
 เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยทีุกอยางที่เกีย่วของกับสารสนเทศ เร่ิมจาก
เทคโนโลยทีี่ใชในการจัดเกบ็ ประมวลผล แสดงผลและเผยแพรสารสนเทศในรูปของขอมูล ขอ
ความหมาย และเรื่อง โดยใชเทคโนโลยีคอมพวิเตอรและเทคโนโลยีโทรคมนาคม (ชชัวาลย  วงษประเสริฐ. 
2548: 174; อางอิงจาก มหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมธิราช. 2543) 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ความกาวหนาทางเทคโนโลยทีี่ทาํใหเกิดวิธกีารใหมๆ ในการ
จัดเก็บขอมูล ขาวสาร ความรู การสงผาน การสื่อสารสารสนเทศ การเขาถงึสารสนเทศ การรับ
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สารสนเทศ รวมถึงการสรางสังคมและอุตสาหกรรมดานสารสเทศ และการจัดการสารสนเทศใหมี
ประสิทธิภาพ วัชระ บุญเหลอื (2552: ออนไลน) 

สรุปไดวา เทคโนโลยีสารสนเทศ  จะเกีย่วของกับเทคโนโลยีตางๆ โดยจะมีเครื่องมือและ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่จะชวยในการทํางานโดยใชสารสนเทศ และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกบัการ
ประมวลผลสารสนเทศไดอยางมีประสิทธภิาพ 

1.5 บทบาทของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการศกึษา 
 ในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมบีทบาทตอการจัดการเรียนการสอนมากขึ้นเรื่อยๆ 

เนื่องจากการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว สงผลใหการเรียนการสอนจะตองปรับเปลี่ยนใหทันยุค
สมัย และในการจัดการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนและสื่อการสอนที่มปีระสิทธภิาพ กําลงัไดรับ
การยอมรับมากที่สุด จากสถาบันการศึกษาคือ การประยกุตใชเทคโนโลยขีองอินเทอรเนต็ เพราะไมวา
ผูเรียนอยูที่ไหนก็สามารถเรยีนไดอยางตอเนื่องไมมีขอจาํกัดในเรื่องของเวลาและสถานที ่ขณะเดียวกนั
อินเทอรเน็ต สามารถทําใหเกิดการโตตอบ ระหวางผูเรียนกับผูสอนเสมือนอยูในพืน้ที่เดียวกันประเด็น
สําคัญอีกประการคือ การลดคาใชจายในการเรียนรูที่ตํ่ากวาการเรียนดวยวิธีปกติ คณาจารย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (2547: 209)  ดังนั้นในปจจุบันกระบวนการเรียนการสอน มีความจาํเปน
อยางสงูทีจ่ะตองนาํเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาจัดการดวยเหตวุาขอมูลขาวสารที่จะนําเขามาสู
หองเรียนในปจจุบันสวนใหญแลวจะเปนขอมูลที่เปนอิเล็กทรอนกิส กระบวนการสอนของผูสอนและวิธี
การศึกษาของผูเรียนก็จะตองมีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย ในแตละสถานศกึษาจะตองมีการ
สรางสรรคความรูและพัฒนาใหการศึกษามีความเหมาะสมกับสถานการณและความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น คอมพวิเตอรจึงมีบทบาทและความสําคัญตอสถานศึกษา ซึ่งจะพบวาสถานศึกษาตางๆ ไดมี
การนาํคอมพวิเตอรมาใชในการเรียนการสอนอยางมากมาย ตัวอยางในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ดานการศึกษา เชน โปรแกรมในงานหองสมุด โปรแกรมที่เกีย่วกับการจัดทําประวัติผูเรียน โปรแกรม
ระบบทะเบยีนประวัติผูสอนอาจารย โปรแกรมวิเคราะหขอสอบ คัดคะแนนสอบตรวจขอสอบ โปรแกรม
การจัดทาํตารางสอน โปรแกรมรายงานการลงทะเบยีนเรียน เปนตน 

 นอกจากนี ้คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (2547: 214)  ไดกลาวเกี่ยวกับ
รูปแบบของการสื่อสารที่สามารถนาํมาใชในการเรียนการสอนวา มีหลายรูปแบบขึ้นอยูกับความ
ตองการและความเหมาะสมในการนํามาใช เชน บทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน (CAI) การเรียนการ
สอนผานทางอินเตอรเน็ต (E-learning) มัลติมีเดีย (Multimedia) อิเลก็ทรอนกิสบุค (E-book) ระบบ
การเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) วิดีคอนเฟอรเรนซ (Video Conference) วิดีทัศนตาม
คําขอ  (VDO-On-Demand) เปนตน 



 20

 1. คอมพวิเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction-CAI) คอมพวิเตอรชวยสอน 
เปนสื่อการเรียนการสอนทีน่าํเอาเทคโนโลยีรวมกับการออกแบบโปรแกรมมาชวยสอนโปรแกรมชวย
สอนมีลักษณะการทํางานในรูปแบบของสื่อประสม (Multimedia) คือ ใชส่ือรวมกนัมากกวา 1 ชนิด 
เชน ตัวอักษร ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว สามารถโตตอบระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอร มีการประเมิน
เพื่อสนองตอบใหกับผูเรียนอยางรวดเร็วดวยลักษณะพิเศษของคอมพวิเตอรชวยสอนนี้เอง จึงเปนที่
นิยมอยางแพรหลายในวงการการศึกษา ซึ่ง ประโยชนของคอมพวิเตอรชวยสอนมีดังนี ้

 1.1 สรางแรงจงูใจในการเรียนรู 
 1.2 ดึงดูดความสนใจผูเรียน โดยใชเทคนิคการนาํเสนอทีน่าสนใจดวยกราฟก

ภาพเคลื่อนไหว แสง สี เสียง สวยงามและเหมือนจริง 
 1.3 ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และสามารถเขาใจเนื้อหาไดเร็ว ดวยวธิีที่งายๆ เรียน

เปนขั้นตอนจากงายไปหายากอยางเปนระบบ 
 1.4 ผูเรียนมีการโตตอบปฏิสัมพันธกับคอมพิวเตอร และผูเรียนมโีอกาสเลือกตัดสินใจ

และไดรับการเสริมแรงจากการไดรับขอมูลยอนกลับทนัท ี
 1.5 ชวยใหผูเรียนมีความคงทนในการเรียนรูสูง เพราะมโีอกาสปฏิบัติกิจกรรมดวย

ตนเองซึง่จะเรยีนรูไดจากขัน้ตอนทีง่ายไปหายากตามลาํดับ 
 1.6 ผูเรียนสามารถเรียนรูไดตามความสนใจ และความสามารถของตนเอง 
 1.7 เกิดทศันคติที่ดีตอการเรยีน สงเสริมใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเอง มีการ

แกปญหา และฝกคิดอยางมีเหตุผล 
 1.8 ลดเวลาการสอนของผูสอนในการเรียนวิชาทีม่ีการฝกทักษะ ซึ่งจาํเปนตอง

เสียเวลาในการสอนในชวงเวลานี้เปนอยางมาก เพราะผูเรียนแตละคนมีความแตกตางกนั 
 1.9 ลดชองวางการเรียนรูระหวางโรงเรียนในเมืองและชนบท เพราะสามารถใช

บทเรียนคอมพิวเตอรได เมื่อมีอุปกรณและโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน 
 2. การเรียนการสอนผานทางอินเตอรเน็ต อินเตอรเน็ตเปนระบบเครือขายคอมพวิเตอร 

(Computer Network) เครือขายคอมพวิเตอร โดยทัว่ไปหมายถงึกลุมของเครื่องคอมพิวเตอรที่มีการ
เชื่อมตอเขาดวยกนั สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลและใชอุปกรณตางๆ เชน ดิสกเทป เครื่องพิมพ ฯลฯ 
รวมกันได จึงสามารถเปนชองทางการกระจายสื่อการเรียนรูอีกรูปแบบหนึ่งที่อาศัยเทคโนโลยีเขามาชวย 
เพื่อใหส่ือการเรียนรูไปถึงผูเรียนไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสามารถเรียนรูเร่ืองราวจากสื่อได
ดวยตนเองหรอืเรียนเปนกลุม สวนประกอบของการเรยีนผานเครือขายอินเทอรเน็ตจะตองประกอบดวย
ส่ิงดังตอไปนี ้
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 2.1 การใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail) เมื่อมีการจัดการเรียนการสอนผานทาง
ระบบเครือขาย ไปรษณียอิเล็กทรอนกิส (e-mail) จะมีบทบาทสําคัญอยูหลายประการดวยกัน กลาวคือ 
e-mail สามารถติดตอกันไดโดยตรงระหวางผูสอนและผูเรียนในทันททีีผู่สอนและผูเรียนเขาสูระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร ผูสอนสามารถสงขอความ ภาพ ตลอดจนเสียง ผานทางe-mail ไดพรอมๆ กัน 
ผูสอนสามารถสงแบบสอบถามเพื่อที่จะทราบถงึความแตกตางระหวางบคุคลผูเรียนไดโดยตรง ใน
ขณะเดียวกนั ผูเรียนก็สามารถปรึกษากับผูสอนไดเปนการสวนตวัผูสอนก็สามารถทีจ่ะใหคําปรึกษาแก
ผูเรียนเปนรายบุคคลและแกปญหาไดอยางรวดเร็ว 

 2.2 การเรียนจากเว็บไซต การเรียนลักษณะนี้จะมปีระสิทธิภาพในการถายทอด
ความรูพืน้ฐานมากกวาการเรียนแบบบรรยาย เพราะสามารถเขาถึงขอมูลที่ไดจัดเตรียมไวเหมาะสม
ตามประเด็นเนื้อหา ซึ่งจะชวยลดความผดิพลาดจากการจดคําบรรยายขณะทีเ่รียน อีกทั้งภายใน
เว็บไซตสามารถเชื่อมโยงความรูไปสูแหลงความรูใหมอ่ืนๆ ที่เกีย่วของอกีมากมาย อีกทั้งสามารถมี
ปฏิสัมพันธกับผูเรียนไดแบบทันทีทนัใด เชน การทาํแบบทดสอบผานเวบ็ไซต เปนตน 

 2.3 การสืบคนขอมูลผานทางเว็บไซต เปนวิธีทีเ่รารูจักกนัมากที่สุดและใชกันอยาง
แพรหลาย เพราะมีความรูอยางมากมายอยูในเวบ็ไซตตางๆ แตการทีจ่ะไดความรูเพียงใดและมากนอย
เพียงใดนัน้ขึ้นอยูกบัเว็บไซตที่เราเขาไปศึกษาหาความรูวา มีวิธีการเสนอเนื้อหาความรูอยางไรและตรง
กับความตองการของเราเพยีงใด 

 2.4 แลกเปลี่ยนความรูทางเว็บบอรดเปนอกีชองทางหนึ่งในการแลกเปลี่ยนความรูกบั
บุคคลตางๆ โดยเสนอความคิดเห็นของเราใหผูอ่ืนรู และรูความคิดเหน็ของผูอ่ืน 

 2.5 พูดคุยกับบุคคลทั่วโลกผานทาง Internet โดยใชหลายๆ วิธีการ เชนInternet 
Phone, ICQ, msn messenger, yahoo messenger หรืออ่ืนๆ อีกมากมาย ซึ่งสามารถติดตอกบั
บุคคลทั่วไปไดทั้งพิมพโตตอบ พูดคุย หรือพูดคุยและเห็นหนากนัดวยวิธกีารตางๆ ที่กลาวมานี ้เปน
ชองทางที่เราสามารถจะใช Internet เปนชองทางในการแสวงหาความรู ซึ่งนับวนัจะมีการพัฒนามาก
ข้ึนทัง้ผูสรางความรูและวธิีการใช Internet เปนเครื่องมือในการเรียนรูและผูที่ใช Internet เปนเครื่องมือ
ในการแสวงหาความรู 

 3. มัลติมีเดียเปนเทคโนโลยทีี่ใชคอมพวิเตอรแสดงผลในลักษณะการผสมของสื่อหลาย
ชนิดเขาดวยกนั ทั้งตวัอักษร รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ โดยเนนการโตตอบและมีปฏิสัมพนัธ
กับผูใชมัลติมีเดียจึงตองการชองสัญญาณสื่อสารที่มีแถบกวางสูง รองรับการทํางานแบบสองทิศทาง 
โดยเนนการยอระยะทางจากที่ไกลๆ ใหเสมือนอยูชิดใกล โตตอบกันไดอยางรวดเรว็ การใชมัลติมีเดีย
ทางการเรียนการสอน เปนการเพิม่ทางเลือกในการเรียนและตอบสนองรูปแบบของการเรียนของผูเรียน
ที่มีความแตกตางกนั การจาํลองสภาพการณของวิชาตางๆ เปนการเรียนรูทีท่ําใหผูเรียนไดรับ
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ประสบการณตรงกอนการลงมือปฏิบัติจริง โดยสามารถที่จะทบทวนขัน้ตอนและกระบวนการไดเปน
อยางด ีผูเรียนอาจจะเรียนหรือฝกซ้ําได เชน การใชมัลติมีเดียในการฝกภาษาตางประเทศ โดยเนนเรื่อง
การออกเสียงและฝกพูด  
 4. อิเล็กทรอนกิสบุค (E-Book) หมายถึง หนงัสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกสผูอาน
สามารถอานผานทางอินเตอรเน็ตหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสพกพาอืน่ๆ รวมถงึเนื้อหาที่ถกูดัดแปลงอยู
ในรูปแบบที่สามารถแสดงผลออกมาได โดยเครื่องมืออิเล็กทรอนกิส แตก็ใหมีลักษณะการนาํเสนอ
สอดคลอง และคลายคลึงกบัการอานหนังสือทั่วไปในชวีติประจําวนั แตจะมีลักษณะพิเศษ คือ สะดวก
และรวดเร็วในการคนหา และผูอานก็สามารถอานพรอมๆ กันได โดยไมตองรอใหอีกฝายสงคนื
หองสมุดเชนเดียวกับหนงัสอืในหองสมุดทั่วไป  
 5. ระบบการเรียนการสอนทางไกล(Distance Learning) หมายถึง การเรียนการสอนที่มี
ผูเรียนและผูสอนอยูคนละสถานที ่เปนรูปแบบของการสงสัญญาณภาพเคลื่อนไหวและสัญญาณเสียง
ของผูสอน จากสถานที่สอนซึ่งก็คือ ศูนยฝกอบรมหลัก (Training Center) ผานสื่อโทรคมนาคม เชน 
ดาวเทียม คูสายวงจรเชา หรือ ISDN ไปใหผูเรียนในหองเรียนทางไกล (Remote Sites) หลายๆ แหงได
รับชมรับฟง ขณะเดียวกนัผูเรียนทีห่องอบรมทางไกลก็จะสามารถพูดโตตอบกลับมายงัผูสอนฝกอบรม
หลัก รวมทัง้สามารถตอบขอทดสอบในสาขาวิชาการนัน้ๆ ไดทันท ีซึ่งลักษณะเชนนีท้ําใหมีความรูสึก
เหมือนเปนการเรียนการสอนอยูในสถานที่เดียวกัน 
 5.1 จุดเดนของระบบการเรียนการสอนทางไกล มีดังนี ้
 1) การเลือกใชส่ือคมนาคมในการติดตอ (Infrastructure Independent) 
ความสามารถเลือกใชส่ือโทรคมนาคมในการติดตอส่ือสารระหวางศนูยฝกอบรมหลกั และ
หองฝกอบรมทางไกลไดหลายทาง อาทิเชน ดาวเทียม (Satellite) เสนใยนําแสง (Fiber Optic)         
สายวงจรเชา (Leased Line) เปนตน 
 2) การเชื่อมตอกับอุปกรณอ่ืนๆ (Non-proprietary Hardware) เปนระบบเปด ซึ่ง
หมายถงึความสามารถในการนําอุปกรณอ่ืนมาตอเชื่อมใชงานดวยได โดยไมจํากัดอยูที่อุปกรณของ
ระบบใดระบบหนึง่เทานั้น ทําใหผูใชงานมทีางเลือกในการเลือกใชอุปกรณไดตามตองการไมจาํเพาะ
เจาะจง เชน อุปกรณที่ใชในระบบก็เปนเครื่องคอมพิวเตอรทั่วๆ ไป ซึ่งมีขายกนัอยางแพรหลายตาม
ทองตลาดภายในประเทศ 
 3) การปรับปรุงระบบการทํางานหลงัการติดตั้ง (Modular Design) มี
ความสามารถปรับปรุงการทาํงานของระบบ หลงัจากที่ไดทําการตดิตั้ง และใชงานไปแลว อัน
เนื่องมาจากการขยายตัวของการดําเนนิงานในอนาคต ซึ่งสามารถกระทําไดโดยที่มข้ัีนตอนของการ
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ปรับปรุงที่ไมยุงยาก ทําใหสามารถประหยดัคาใชจายเงนิลงทุนในระยะแรกของการดําเนนิการ ที่ยังไม
มากนัก 
 4) สะดวกตอการใช (User Friendly) ระยะเวลาในการเรียนรูการใชงานระบบ
เปนไปอยางรวดเร็ว และงายตอการทาํความเขาใจ เนื่องจากคําสั่งและการแสดงผล เปนลกัษณะของ
การใชรูปภาพกราฟก 
 5) ยืดหยุนตอการเชื่อมตอ (Extensive Features) เปนระบบที่มีความยืดหยุนตอ 
การเชื่อมตอกบัอุปกรณตามความตองการของผูใชผูบรรยายจะทาํการแพรภาพและเสยีงจากศูนย 
การฝกอบรมไปยังผูเรียน ผูเรียนที่อยูในหองเรียนที่อยูหางไกลอยูทีท่ํางาน / บาน ซึ่งจะเหน็ภาพและ 
ไดยินเสียงของผูสอนจากโทรทัศนและสามารถโตตอบโดยการถามปญหาผานทางไมโครโฟน โทรศัพท
หรือทางเครือขายคอมพวิเตอรก็ได นอกจากนีย้ังมีระบบเสริมอีกมากมาย เชน ระบบฐานขอมูล 
การเรียนการสอนการสงงานพิมพทางไกล การสงภาพและเสียงจากหองเรียนกลับมาใหผูสอนที่
หองฝกอบรมไดทันท ี
 5.2 อุปกรณและการเชื่อมโยงจะแตกตางกันออกไปขึ้นกับสถานที ่โดยปกติจะมีอยู 3 
ชนิดดวยกัน คือ 
 1) อุปกรณที่ศูนยฝกอบรมหลัก(Training Center) จะตองประกอบดวยอุปกรณ 
ดังตอไปนี้ 
 (1) ระบบ Studio เปนระบบควบคุมการผลิตรายการสอนเพื่อการถายทอด
ออกอากาศ 
 (2) เครื่องควบคุมการเรียนการสอนที่ศูนย(LCU: Lesson Control  Unit) เปน
เครื่องคอมพิวเตอรที่ติดตั้งโปรแกรมระบบควบคุมการเรยีนการสอน ซึ่งจะเปนหวัใจการทาํงานของ
ระบบทั้งหมด โดยวทิยากรผูสอนจะเปนผูใชเครื่องนี้ในการควบคุมการสอนทัง้หมด 
 (3) เครื่องควบคุมระบบสื่อสาร(Communication Server) เปนเครื่องทีใ่ช
สําหรับการควบคุมดานการติดตอส่ือสารทางขอมูลระหวางศูนยฝกอบรมหลัก(Training Center) กับ
หองเรียนทางไกล (Remote Sites) 
 (4) ระบบการจัดการดานขอมูล(Database Registration) เปนระบบทีใ่ชใน
การจัดเก็บฐานขอมูลประเภทตางๆ ที่ใชในการเรียนการสอนทั้งหมด อาทิเชน ขอมูลผูเขารับการอบรม 
เปนตน  
 (5) ระบบควบคุมการถามตอบ (Subject  Matter Expert Server) ระบบนี้จะ
เปนระบบเสรมิสําหรับวิทยากรผูชวย เพื่อชวยวทิยากรผูสอนในการควบคุมการตอบคําถามจากปญหา 
หรือขอสงสัยของผูเขารับการฝกอบรมในกรณีที่ผูเขารับการอบรมมีจํานวนมากและมคํีาถามมากมาย 
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 (6) ระบบการจัดการดานเครือขาย (Network Management System) ระบบ
นี้จะเปนระบบเสริมเพิ่มเติมข้ึน เพื่อชวยในการควบคุมดูแลการจัดการดานระบบเครือขาย การ
ตรวจสอบสถานะของอุปกรณตางๆ ที่ติดตั้งอยูในระบบการเรียนการสอนทางไกลไดและการ Upgrade 
Software รุนใหมที่ใชในระบบดวยวธิีการตดิตั้งทางไกล 
 2) อุปกรณที่หองฝกอบรมทางไกล (Remote Sites) ในสวนของหองเรียนที่มี
ผูเรียนหลายคน ประกอบดวยอุปกรณดังตอไปนี้ 
 (1) เครื่องควบคุมการเรียนของผูเขารับการอบรม (CCU: Class Control 
Unit) เปนเครื่องคอมพวิเตอรที่ติดตั้งโปรแกรมระบบงานที่ใชในการควบคุมการเรียน และการสื่อสาร
จากหองอบรมทางไกล รวมทั้งควบคุมอุปกรณที่ใชในการสงผานขอมูลและเสียงของผูเขารับการอบรม
ในแตละคนไปยังวทิยากร 
 (2) ชุดโทรทัศนในหองเรียน (Television Set) ใชสําหรับในการแสดงภาพ
หนาจอของวทิยากรและแสดงขอมูล และวิชาการตางๆ บนหนาจอโทรทัศนของผูเขารับการอบรม 
 (3) อุปกรณชุดรับ-สงขอมูลและเสียง (Interactive Device) เปนอุปกรณที่ใช
ในการตอบโตกับวทิยากรในลักษณะทนัททีนัใด (Real Time) โดยจะใชโทรศัพทเปนตัวสงขอมูล และ
เสียงไปยงัวทิยากร 
 3) บานหรือทีท่ํางาน (Desktop Site) ในกรณีของผูเรียนที่ไมสะดวกจะเขาเรียน
ในหองเรียน แตตองการจะเขารวมการเรียนการสอนจากที่ไหนก็ได ไมวาจะเปนที่บานหรือที่ทาํงาน
ผานทางเครื่องคอมพวิเตอร และระบบเครือขายอินเตอรเน็ต สามารถทําไดโดยแปนพิมพของเครื่อง
คอมพิวเตอรรวมกับไมโครโฟน ลําโพง และ Sound Card แทนอุปกรณโทรศัพท ทาํกิจกรรมตางๆ ได
เชนเดียวกับผูเรียนที่เขาเรียนในหองเรียนทกุประการ นอกจากนี้การใชเครื่องคอมพิวเตอรยังเปน 
การงายในการรับส่ือการเรยีนการสอน การบาน และคําตอบของแบบทดสอบครัง้ที่แลวอีกดวย 

 6. วีดีโอคอนเฟอรเรนซ (Video Conference) ระบบวีดีโอคอนเฟอรเรนซ เปนการสอน
ผานจอโทรทัศนคลายคลงึกบัการสอนทางไกลผานสื่อโทรทัศนโดยทั่วไป แตมีขอแตกตางตรงที่ระบบ
วีดีโอคอนเฟอรเรนซเปนแบบสองทาง ผูเรียนและผูสอนสามารถมปีฏิสัมพันธกนัไดดวยสื่อเดียวกนั
ตลอดเวลา และมักใชกับการเรียนการสอนเปนกลุม นอกจากการมีปฏิสัมพันธแลวคุณภาพของการ
เรียนการสอนจึงขึ้นอยูกับคุณภาพการสอนของผูสอน ถาผูสอนเนนการบรรยายดวยปากเปนหลกัสิ่งที่
ผูเรียนไดรับจึงมีความเปนนามธรรมสูง ผลที่เกิดขึ้นจงึขึน้อยูกับเทคนคิของผูสอน ซึ่งองคประกอบ
พื้นฐานของวดีีโอคอนเฟอรเรนซ ประกอบดวย 2 สวน คือ 
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 6.1 เครือขายโทรคมนาคม มีหนาทีเ่ชื่อมสัญญาณจากผูรวมประชุมแตละฝายเขา
ดวยกนัเพื่อการประชุม 

 6.2 อุปกรณเชือ่มตอ (Terminal) เปนอุปกรณตนทางและปลายทาง ทาํหนาที่รับและ
ถายทอดภาพและเสียงไดแก จอโทรทัศน เครื่องฉายภาพนิง่ กลองวีดีทัศน ไมโครโฟน เปนตน 

 7. ระบบวีดีทศันตามคําขอ (Video on Demand) วีดีทัศนตามคําขอเปนระบบใหมที่
กําลังไดรับความนยิมนํามาใชในหลายประเทศ เชน ญ่ีปุนและสหรัฐอเมริกา โดยอาศัยเครือขาย
คอมพิวเตอรความเรว็สูงทําใหผูชมตามบานเรือนตางๆ สามารถเลือกรายการที่ตนเองตองการชมได
โดยเลือกตามรายการ (Menu) และเลือกชมไดตลอดเวลา ซึ่งเปนระบบที่มีศูนยกลางการเก็บขอมลูวีดี
ทัศนไวจาํนวนมาก โดยจัดเก็บในรูปแหลงขอมูลขนาดใหญ (Video Server) เมื่อผูใชตองการเลือกชม
รายการใด ก็เลือกไดจากฐานขอมูลที่ตองการ ระบบวีดีทัศนตามคําขอจึงเปนระบบที่จะนํามาใชในเรื่อง
การเรียนการสอนทางไกลไดโดยไมมีขอจํากัดดานเวลา ผูเรียนสามารถเลือกเรียนในสิ่งที่ตนเอง
ตองการเรียนหรือสนใจได 

 7.1 องคประกอบของระบบวดีีทัศนตามคาํขอ (Video on Demand) 
 1) วีดีโอเซอรฟเวอร(Video Server)เปนเครื่องคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพสงู มี

ที่เก็บขอมูลทีม่ีความจุสูงมาก และมีความเร็วในการอานขอมูลสูงเพื่อที่จะเก็บขอมูลวีดีโอสนองตอ
ความตองการ โดยผานทางเครือขายเอทีเอม็ของผูใช ภายในเซอรฟเวอรยงัเปนที่บรรจุเอน็โคดเดอรรีลไทม 
เพื่อใชสําหรับการออกไปสูรายการตางๆ โดยปกติแลวขอมูลวีดีโอมีขนาดใหญและตองการสงขอมูล
ดวยความเร็วสูง เมื่อใชเทคโนโลยีบีบอัดขอมูลแบบเอ็มเพ็ก(Mpeg) จึงทาํใหการสงขอมูลไดเร็วขึ้น 
และขอมูลภาพยนตรไมใหญมากเกินไป ขนาดของขอมูลเปนตัวกําหนดคุณภาพ เชน สงขอมูลขนาด 
1-5 เม็กกะบิตตอวินาท ีใชมาตรฐาน MPEG-1 สําหรับคุณภาพระดับวดีีทัศนระบบวเีฮชเอส (VHS) 
และ 6-8 เม็กกะบิตตอวินาท ี(6-8 Mbps) สําหรับคุณภาพ MPEG-2 หรือระดับดีวีดี (DVD)  
เครื่องวีดีโอเซอรฟเวอรตองมีประสิทธิภาพเพยีงพอที่จะรองรับ และแจกจายขอมูลวีดีโอเหลานัน้ไปยัง
ผูใชบริการ 

2) เครือขายการสื่อสารแบบเอทีเอ็ม (ATM : Asynchronous Transfer Mode) 
เปนสถาปตยกรรมที่มีการสงขอมูลดวยความเรว็สูง โดยขอมูลรายการตางๆ จะสรางขึ้นมาในวีดีโอ
ซอรฟเวอรแลวแปลงใหเปนเอทีเอม็โหมด จากนัน้ก็จะสงขอมูลผานแอก็เซสเนต็เวิรค (Access Network) 
โดยอาศัยเอทเีอ็มเซลลไปยงัผูใชบริการ 

3) วีดีโอ ไครแอนท (Video Client) เปนเครื่องคอมพิวเตอร หรืออุปกรณ
อิเล็กทรอนกิสที่สามารถแปลงขอมูลที่ไดรับจากวีดีโอเซอรฟเวอรใหเปนสัญญาณ และแสดงผลขึ้นบน
จอคอมพิวเตอรหรือจอโทรทัศนได 
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 7.2 การใหบริการของระบบวีดีโอออนดีมานด (Video on Demand) ซึ่งระบบของวีดีทัศน
ตามคําขอตองมีคุณสมบัติที่สําคัญ ดังนี ้

 1) ความสามารถในการใหบริการวีดีทัศนในลักษณะหนึง่ตอหนึ่ง (one to one) 
ไมใชลักษณะออกอากาศแบบกระจายสญัญาณ (Broadcast) 

 2) ผูใชสามารถควบคุมการเลนภาพไดในลักษณะเดียวกันกับเครื่องเลนวีดีโอ
ตามบานทัว่ไป กลาวคือ ผูใชตองสามารถเลนภาพ หยุดภาพ กรอกลับ หรือกรอไปขางหนาไดตาม
ตองการ 

 3) มีความเรว็ในการสงขอมลู ภาพเคลื่อนไหวพรอมเสยีงไดอยางนอย 1.5 เมกะ
บิตตอวินาท ี(Mbps) สําหรบัคุณภาพระดับวีดีทัศนระบบวีเฮชเอส (VHS) และอยางนอย 6-8 เมกะบิต
ตอวินาท ีสําหรับคุณภาพระดับเลเซอรดิสก หรือดีวีดี (DVD) 

 4) มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีเพียงพอ เนื่องจากมีขอมูลที่สําคญัหรือ
ตองการเสถียรภาพของระบบบริการที่ดี หมายถึงไมเกิดความเสียหายกบัขอมูลภาพและเสียงการใชงาน
วีดีทัศนตามคาํขอ จะใหความสะดวกตอผูใชมากกวาระบบวีดีโอทัว่ๆ ไป ซึ่งสงสัญญาณออกมาชุดเดียว 
(1 stream) สําหรับผูใชทกุคนแตละคนไดดูภาพสัญญาณเดียวกนัรายการตางๆ จะมีเวลาตามที่
กําหนดไว ผูใชตองรอเวลาเพื่อที่จะไดดูรายการที่ตองการ สวนวีดีทัศนตามคําขอผูใชแตละคนสามารถ
เลือกดูรายการที่ตนเองสนใจเวลาใดก็ไดไมข้ึนกับผูอ่ืน และไมตองการรอตารางเวลา แตก็ตองใช
ความเร็วของเครอืขายการสือ่สารมาก เนื่องจากตองสงสญัญาณวีดีโอแยกสําหรับผูใชแตละคน  
(1 stream ตอ 1 คน) ดังนัน้ เครือขายสื่อสารจึงตองมีความเร็วสงูมาก  

การจัดการศึกษาในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนรูใหม 
และความตองการในการศึกษา ในอนาคตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศแบบใหมเขามาแทนที่ส่ือแบบ
เกา ดังจะเหน็ไดจาก แผนพฒันาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 -2544) ที่ไดมีการนําเสนอ
แนวทางการดาํเนนิงานที่สําคัญในการแกปญหาทางดานของการศึกษารวมทั้งการพัฒนาการศึกษาใน
อนาคต 9 แผนงาน ซึ่งแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติฉบับนี้ไดใหความสําคัญอยางยิ่งแกเทคโนโลยี
สารสนเทศทีมตีอการพัฒนาการศึกษาของชาติ โดยแผนงานหลกัที ่9 เปนเรื่องของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพือ่การจัดการศกึษา ซึ่งมีแนวคิดวา ขอมูลขาวสารและสารสนเทศมีความสําคัญตอระบบ
การศึกษาอยางยิ่ง ดังนั้นหนวยงานทางการศึกษาและทีเ่กี่ยวของ จะตองสนับสนุนใหมีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา เพื่อเพิ่มนโยบายการวางแผนพฒันาการศึกษา การบริหารการศึกษา
และการจัดการศึกษาใหเปนระบบ มีรูปแบบและมีมาตรฐานเดยีวกนั รวมทัง้สงเสริมใหมีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนทกุระดับการศึกษา (สวงค บุญปลูก. 2550: 11-14;     
อางอิงจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2544: 28-29) ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
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การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่ใหความสําคัญในดานของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาดังจะ
เห็นไดจากหมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดังนี้  

มาตรา 63 รัฐตองจัดสรรคลื่นความถี่ ส่ือตัวนาํและโครงสรางพืน้ฐานอืน่ที่จาํเปนตอการสง
วิทยกุระจายเสียง วิทยุโทรทัศน วทิยุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปอ่ืน เพื่อใชประโยชนสําหรับ
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมตามความจาํเปน 

มาตรา 64 รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ตํารา หนงัสือทาง
วิชาการ ส่ือส่ิงพิมพอ่ืน วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอ่ืน โดยเรงพฒันาขีดความสามารถ
ในการผลิต จดัใหมีเงนิสนบัสนุนการผลิตและมีการใหแรงจูงใจแกผูผลิต และพัฒนาเทคโนโลยเีพือ่
การศึกษา ทั้งนี้โดยเปดใหมกีารแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม 

มาตรา 65 ใหมีการพฒันาบคุลากรทัง้ดานผูผลิต และผูใชเทคโนโลยีเพือ่การศึกษาเพือ่ใหมี
ความรู ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทัง้การใชเทคโนโลยทีี่เหมาะสม มคุีณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

มาตรา 66 ผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
เพื่อใหมีความรู ความสามารถ และทกัษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพือ่การศึกษาในการแสวงหา
ความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

มาตรา 67 รัฐตองสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษารวมทั้งการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหเกิดการ
ใชที่คุมคา และเหมาะสมกับกระบวนการเรยีนรูของคนไทย 

มาตรา 68 ใหมีการระดมทนุเพื่อจัดตัง้กองทนุพฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจากเงิน
อุดหนนุของรฐั คาสัมปทาน และผลกําไรที่ไดจากการดําเนนิกิจการดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ และโทรคมนาคม จากทกุฝายที่เกีย่วของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรประชาชน 
รวมทัง้ใหมกีารลดอัตราคาบริการเปนพเิศษในการใชเทคโนโลยีดังกลาวเพื่อการพฒันาคนและสงัคม 

มาตรา 69 รัฐตองจัดใหมหีนวยงานกลางทําหนาทีพ่ิจารณาเสนอนโยบาย แผน สงเสริมและ
ประสานการวจิัย การพัฒนาและการใช รวมทัง้การประเมินคุณภาพ และประสิทธภิาพของการผลิต
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

จะเหน็ไดวาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 หมวด 9 วาดวยเรื่องเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษานั้น มุงที่จะพฒันาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยเีพื่อการศึกษาในดานตาง ๆ ทั้ง
ดานผูผลิต ผูใชดานการบริหารและการจัดการ ใหมีการเขาถึงและใชเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมเพื่อพฒันา
คนและสังคม รวมทัง้เพื่อเปนแหลงการเรยีนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวติ ดังนัน้ เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมี
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บทบาทตอการศึกษาอยางมากในปจจุบัน โดยเฉพาะเทคโนโลยทีางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
ทางการสื่อสารโทรคมนาคมซึ่งเทคโนโลยทีี่มีบทบาทสําคัญตอการศึกษา (สวงค บุญปลูก. 2550: 13; 
อางอิงจากยืน ภูวรวรรณ. 2538: 23) ประกอบดวย 

1. เทคโนโลยีที่เขามามีสวนชวยในเรื่องการเรียนรู ปจจุบันมีเครื่องมือเครื่องใชที่ชวยสนับสนุน
ในเร่ืองของการเรียนรูหลาย ๆ อยาง มีระบบคอมพวิเตอรชวยสอน (CAI) มีระบบสื่อประสม (Multimedia) 
ระบบวิดิโอออนดีมานด (Video on Demand) ระบบวิดิโอเทเลคอนเฟอเรนซ (Video Teleconference) 
ระบบอินเตอรเน็ต (Internet) เปนตน ระบบเหลานี้เปนระบบสนับสนุนการรับรูขาวสาร และการคนหา
ขอมูลขาวสารเพื่อการเรียนรู 

2. เทคโนโลยทีี่เขามาสนับสนุนการจัดการศึกษา ในการจัดการศึกษาสมัยใหม จําเปนตองอาศัย
ขอมูลขาวสาร เพื่อการวางแผน การดําเนนิการ การติดตาม และประเมินผล ซึง่คอมพิวเตอรและ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมเขามามบีทบาทที่สําคัญในเรื่องนี ้

3. เทคโนโลยทีี่เขามาชวยใหการสื่อสารระหวางบุคคลเกือบทุกวงการทั้งทางดานการศึกษา 
จําเปนตองอาศัยการสื่อสารระหวางผูสอนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูเรียน เปนตน ซึ่งจะชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการเรียนการสอน และการดําเนนิงานในหลายดาน โดยอาศยัเทคโนโลยี
ทางการสื่อสารระหวางบุคคล เชน การใชโทรศัพท โทรสาร เทเลคอนเฟอรเรนซ ไปรษณีย
อิเล็กทรอนกิส เปนตน 

สรุปโดยภาพรวมแลวเราสามารถจําแนกคณุลักษณะการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อ
การศึกษาในมติิที่สําคัญๆ ดังนี ้(สวงค บุญปลูก. 2550: 13-14; อางอิงจาก ไพรัช ธัชยพงษ; พิเชษฐ    
ดุรงคเวโรจน. 2541: 9-11) 

1. เทคโนโลยสีารสนเทศลดความเหลื่อมลํ้าของโอกาสทางการศึกษา ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญใน
การตอบสนองนโยบายการศึกษาที่เปน “การศึกษาเพื่อประชาชนทุกคน” (Education for All) เปนการ
สรางความเทาเทยีมทางสังคม โดยเฉพาะอยางยิง่ความเทาเทยีมทางดานการศึกษา ตัวอยางทีสํ่าคัญ 
คือ ผลของการติดตั้งจานดาวเทยีมทีม่ีตอโรงเรียนหางไกลในชนบทที่ดอยโอกาสใหมโีอกาส 
เทาเทียมกับโรงเรียนในทองถิ่นที่เจริญกวารวมทั้งผลของการที่นกัเรียนในชนบทมีโอกาสเขาถึง
แหลงขอมูลของโลกผานเครือขายอินเตอรเน็ต หรือการที่เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือที่ชวยให
คนพิการสามารถมีโอกาสรบัการศึกษาในสิ่งแวดลอมของคนปกติและยังเปดโอกาสใหคนพิการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูและเพือ่การประกอบอาชีพดวย เปนตน 

2. เทคโนโลยสีารสนเทศเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาไดในรูปแบบ 
ตางๆ เชนนักเรียนที่เรียนรูไดสามารถใชเวลาเพิ่มเติมกบับทเรียนจากสื่อซีดีรอมเพื่อตามใหทันเพื่อน 
ในขณะทีน่ักเรยีนที่รับรูไดปกติสามารถเพิ่มศักยภาพในการเรียนรูดวยตนเอง (Independent 
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Learning) ไดมากขึ้นจากความหลากหลายของเนื้อหาในสื่ออิเล็กทรอนิกส นอกจากนี้ววิัฒนาการของ
เทคโนโลยีสารสนเทศยังสามารถผนวกสื่อตางๆ เขาหากนัและนาํเสนอไดอยางนาสนใจและไมนาเบื่อ 
และยังสามารถเก็บบันทกึและเรียกใชรวมกันได ทําใหผูเรียนคนควาหาความรูหรือเรียนรูเพิม่เติมดวย
ตนเองตามความตองการ 

3. เทคโนโลยสีารสนเทศชวยในการจัดการและบริหารการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ทําใหสามารถวิเคราะหขอมลู เพื่อประโยชนในการวางแผนและจัดการทางการศึกษา นอกจากนี้ยงั
สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นๆ  เชนการใชอินเตอรเนต็เพื่อประโยชนในงานดานการ
ประชาสัมพันธของสถาบนัการศึกษา ใชเพื่อการติดตอส่ือสารระหวางผูบริหารและบุคลากรในสวน
ตางๆ ขององคกรและภายนอกองคกร 

สรุปไดวา บทบาทของการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการศึกษา หมายถึง ในปจจุบันนี้
เทคโนโลยีมีสวนเขามาชวยในการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากจะตองใชขอมูลที่เปนอิเล็กทรอนิกส 
ทั้งนี้มหีลายรปูแบบขึ้นอยูกบัความตองการและความเหมาะสมที่จะนํามาใช เชน จะวิธกีารสอนแบบ  
E – Learning  วีดีคอมเฟอรเรนซ การเรียนการสอนผานทางอนิเทอรเน็ต  ซึ่งสามารถใหผูเรียนเขาใจ
เนื้อหาไดเร็ว ดวยวิธทีีง่ายๆ เรียนเปนขัน้ตอนจากงายไปหายากอยางเปนระบบและสามารถตอบโตกับ
คอมพิวเตอรไดเมื่อมีโอกาสก็สามารถแลกเปลี่ยนความรูได 

1.6 เทคโนโลยีสารสนเทศกับหองสมุด   
 หองสมุดยุคใหมเปลี่ยนไปตามความกาวหนาของเทคโนโลยีและวัฒนธรรมการเรียนรู

ของคนในสงัคม เชนการงสมดุนาํสื่อตางๆ  มาใชในการบนัทึกขอมูล และการนาํซอฟตแวรระบบหองสมุด
อัตโนมัติ (Library Automation Software) มาใชในการจดัทาํรายการแคตตาล็อกหรือขอมูลบรรณานุกรม 
เพื่อใหสามารถระบุตําแหนงที่จัดเก็บและลกัษณะของขอมูลที่ตองการใช ทาํใหการดําเนินงานของ
หองสมุดเปลีย่นไป โดยเฉพาะอยางยิง่ในอนาคต รูปแบบการเสนอขอมลูของ 

 หองสมุดจะมุงเนนการเขาถงึเอกสารเต็มรูป (Full – text) ที่บันทกึอยูในสื่อทุกรูปแบบ
มากขึ้นโดยใชซอฟตแวรหองสมุดดิจิตอล (Digital Library Software)ในจัดการเนื้อหาของขอมูลในรูป
ดิจิตอลใหสามารถเขาถึงเนือ้หาของขอมลูไดโดยตรง ดังนัน้ความสําคัญของอุปกรณจัดเก็บขอมูล 
(Storage) และเทคโนโลยกีารสืบคนและการจัดการสารสนเทศ ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือขายจงึมี
ความสาํคัญมากขึ้นเปนลาํดับ  ดังนัน้ผูใชจึงตองฝกทักษะการใชเทคโนโลย ีเพื่อใหสามารถสืบคน
ขอมูลจากสื่อตางๆ ได 

 แนวโนมของหองสมุดยุคใหม จะเกี่ยวของกับ การสรางฐานขอมูลเอกสารเต็มรูป และ
ขอมูลมัลติมีเดีย มากขึ้น มกีารพัฒนารูปแบบการเขาถงึขอมูลใหงายตอการใช การเสนอขอมูลโดยใช
เทคโนโลยีเว็บ (Web Technology) การเขาถึงขอมูลผานอินเทอรเน็ต (Internet Access) และ
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เชื่อมโยงดวยระบบเครือขายแบบ Client/Server ดังนัน้ลกัษณะของการใชสารสนเทศจะเปนการ
เชื่อมโยงขอมูลที่กระจายอยูตามแหลงตางๆ ไดทั่วโลก (Global Connectivity) ในสงัคมโลกาภิวัตน 
(Globalization) (น้ําทิพย  วภิาวิน; และคณะ. 2542: 4) 

 เทคโนโลยทีี่ใชในหองสมุด 
 1. ระบบหองสมุดอัตโนมัติ  พัฒนาการของระบบหองสมดุอัตโนมัติในระยะ 20 ปที่ผานมา 

จะเหน็วาซอฟแวรที่ใชมีการพัฒนา ตามพฒันาการของระบบคอมพิวเตอร เร่ิมจากระบบปฏิบัติการ 
DOS, WINDOW และ Web based เปนตน ซอฟแวรหองสมุดหรือซอฟแวรระบบหองสมุดอัตโนมัติจึง
มีการพฒันามาหลาย Version เพื่อใชในหองสมุดประเภทตางๆ ซึ่งมีพฒันาการของระบบหองสมุด
อัตโนมัติในระยะ 20 ปที่ผานมา ตามรายชื่อของโปรแกรมหองสมุด ไดแก HORIZON, VOYAGER, 
ALEPH, INNOPAC, VTLS, TINLIB, INMAGIC เปนตน  

 2. ศูนยรวมความรู (Library Portal หรือ Web Portal) ไดแกซอฟแวรทีช่วยในการจัดการ
ขอมูลจากสื่อทุกประเภทเพือ่ใชในการคนหาขอมูลที่ตองการ โดยการสืบคนและแสดงผลทีห่นาจอ
เดียวกนั ลักษณะการทาํงานคลาย Search engine (เชน Google) ตัวอยางเชนโปรแกรม Metalib 

 3. การจัดทําสหบรรณานุกรมออนไลนและการจัดทําฐานขอมูลกลางสําหรับไฟลขอมูลดิจิทัล
ตัวอยางสหบรรณานุกรม (Union Catalog หรือ Central Database) เพื่อความสะดวกของผูใชในการ
สืบคนขอมูลจากหนาจอเดียว โดยสืบคนจากฐานขอมูลกลางหรือฐานขอมูลของแตละหองสมุด 

 3.1 ในองคกรเดียวกัน มหีองสมุดหลายแหง จะใชเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) 
1 เครื่อง และซอฟแวรระบบหองสมุดอัตโนมัติที่ศูนยกลาง เชื่อมตอระบบเครือขายแบบ leased line มี
การสงขอมูลแบบ real-time 

 3.2 ในหลายองคกร มหีองสมุดที่มีระบบหองสมุดอัตโนมัติของแตละแหง จะใชเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย 1 เครื่อง และซอฟแวรระบบหองสมดุอัตโนมัติ 1 ระบบ โดยแตละหองสมุดอาจใช
ซอฟแวรหองสมุดตางระบบ แตมีการสงขอมูลมาจัดเก็บที่ศูนยกลาง เชน กลุมหองสมุดมหาวทิยาลัย
ของรัฐ (thailis.or.th) กลุมหองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏและเอกชน 

 4. เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการยืม-คืน ดวยตนเองเปนเสมือนเครื่อง ATM ของธนาคาร 
 5. เครื่องตรวจสอบหนงัสือและสื่อที่ประตูทางเขา-ออก หรือประตูอิเล็กทรอนกิสที่มกีาร

ใชแถบแมเหลก็ หรือสัญญาณคลื่นวิทยุ (RFID) 
 6. เครื่อง Library e-Kiosk เปนระบบการบริการตนเองในการตรวจสอบบัญชีสมาชกิ

และการยืมคืนดวยตนเอง (น้ําทิพย  วิภาวิน; และนงเยาว  เปรมกมลเนตร. 2551: 34) 
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สรุปไดวา เทคโนโลยีสารสนเทศกับหองสมดุ ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศในหองสมุดที่ใชบริการ
จะเปนไปตามยุค ตามสมยั ซึ่งในปจจุบันนี้จะมีระบบฐานขอมูลเขามาชวยในการจดัเก็บขอมูล หรือ
การจัดการสารสนเทศที่ดีข้ึนซึ่งจะมกีารใชบริการจากเครื่องคอมพิวเตอร จะทาํใหระบบการยืม – คืน 
แตละครั้งรวดเร็วและรวมถงึการใชบริการสื่อตางๆ   
 
2. แนวคิดเกีย่วกับสถาบนับริการสารสนเทศ 
 2.1 ความหมายของสถาบนับริการสารสนเทศ 

 สถาบนับริการสารสนเทศ (Information Services Resources) เปนองคกรที่จัดตั้งขึน้  
โดยหนวยงานของรัฐบาล หรือเอกชน เพื่อทําหนาที่ในการแสวงหาสารสนเทศโดยดาํเนนิการรวบรวม 
วิเคราะห จัดเก็บ และใหบริการเผยแพรสารสนเทศซึ่งสถาบนับริการสารสนเทศสามารถจําแนกตาม
ขอบเขต หนาที่ และวัตถุประสงคในการใชบริการไดดัง สําหรับแหลงที่เปนสถาบนับริการสารสนเทศ 
จะไดรับการพจิารณาวาเปนแหลงสารสนเทศที่เปนทางการ (Formal Information Sources) ผูใช
สารสนเทศที่ผานระบบการศึกษาจะคุนเคยกับหองสมุดโรงเรียนที่มีการจัดตั้งขึ้นในทุกๆ ระดับการศึกษา
ไมวาระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาก็ตาม แตอันทีจ่ริงแลวไมใชวาทุกๆ แหลงสารสนเทศเหลานี้
สามารถตอบคําถามไดในทกุๆ เร่ืองเพราะหองสมุด หรือศูนยสารสนเทศแตละแหงก็มีเปาหมายเฉพาะ
ในการจัดหาทรัพยากรและใหบริการสารสนเทศ (ชัชวาลย วงษประเสรฐิ. 2548: 28) 

 สถาบนับริการสารสนเทศ  เปน “ตัวกลาง” (intermediary) ระหวางผูใชและทรัพยากร
สารสนเทศทั้งหลาย ซึ่งไดบันทึกไวในรูปลักษณใดรูปลักษณหนึ่ง เชน ลายมือเขียน  หนังสือ ส่ือโสตทัศน 
ดนตรี ฐานขอมูล เปนตนในระยะหลงั สถาบันบริการสารสนเทศไดนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชทัง้ใน
การจัดการและการใหบริการตางๆ อยางกวางขวาง ทําใหทรัพยากรสารสนเทศที่จัดใหบริการมทีั้งอยู
ภายในและภายนอกสถาบนับริการสารสนเทศ เชน ฐานขอมูลดรรชนีและสาระสังเขปที่อยูในเครื่อง
คอมพิวเตอรบริการของหนวยงานภายนอก  สถาบนับริการสารสนเทศสามารถเผยแพรใหแกผูใชของ
สถาบนัไดโดยการบอกรับเปนสมาชกิ เปนตน และ ทําใหสามารถจัดบริการในระยะไกลโดยผูใชไม
จําเปนตองเดนิทางมาใชบริการภายในสถาบัน รวมทั้งบริการที่ผูใชไดตลอด 24 ชั่วโมง และทุกวันใน
สัปดาห (คณะกรรมการกลุมปรับปรุงชุดวิชาการบริการและเผยแพรสารสนเทศ. 2546: 53) 

สรุปไดวาสถาบันบริการสารสนเทศ เปนองคกรที่ใหบริการ และใชในการจัดการระบบบริการ
สารสนเทศตางๆ องคกรนี้จะมีอยูทัง้ภายในและภายนอกสถาบนับริการสารสนเทศ และสามารถ
จัดบริการใหผูใชโดยไมตองเสียเวลาในการเดินทางมาใชบริการ 
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  2.2 บทบาทและหนาที่ของสถาบันบรกิารสารสนเทศ 
 สถาบนับริการสารสนเทศ มบีทบาทและหนาที่ในการเสาะแสวงหา จดัระบบและ

ใหบริการสารสนเทศตอผูใช สถาบนับริการสารสนเทศในรูปแบบดั้งเดมิ คือหองสมุด หอสมุด ฯลฯ 
ตอมาเมื่อมีผูตองการใชสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไป
อยางรวดเร็ว จนเกิดสภาพของสังคมทีเ่รียกวา ยุคโลกาภิวัฒน หองสมุด หอสมุดในรูปแบบเดิมตอง
ปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม สวนหนึง่ยังคงชื่อของสถาบันเชนเดิม สถาบนับริการ
สารสนเทศในปจจุบันที่แพรหลายมีชื่อเรียกแตกตางกนัไป อาทิ ศูนยเอกสาร ศูนยขอมูล ศูนย
สารสนเทศ และมีสถาบนัในรูปแบบใหมเกิดขึ้น เชน หองสมุดอิเล็กทรอนิกส (electronic library) 
หองสมุดอัตโนมัติ (automated library) หองเสมือน (virtual library) เปนตน 

 บทบาทและหนาที่ของสถาบันบริการสารสนเทศ โดยทัว่ไปมีดังตอไปนี ้
 1. การใหการศึกษาเพื่อพัฒนาตน 
 2. การใหขอมลูเร่ืองราวขาวสารที่จําเปนในการดําเนนิชวีิตประจําวนั 
 3. การใหความรูและทักษะในอาชพีเฉพาะดาน 
 4. การใหความจรรโลงใจใฝสัมฤทธิ์ คิดสรางสรรคและประกอบความดีงาม 
 5. การใหความรูและความเขาใจตนเองและผูอ่ืน 
 6. การใหความบันเทิง ประเทืองปญญา และอารมณ สงเสริมรสนิยมทีดี่งาม 

(คณะกรรมการกลุมผลิตและบริหารชุดวิชาการจัดการขัน้สูงสาํหรับสถาบันบริการสารสนเทศ. 2545: 43) 
 สถาบนับริการสารนิเทศมหีนาที่รวบรวมและพยายามเผยแพรความรู ขอมูล ขาวสาร 

เพื่อใหตรงกับความตองการมากที่สุด ซึ่งหนวยงานที่ใหบริการสารสนเทศในปจจุบันนี้ไดเปลี่ยนแปลง
บทบาทและหนาที่เพิม่ข้ึนหลายอยางแตหนวยงานเหลานั้นก็มักจะมีจดุมุงหมายอนัเดียวกนั คือ เพือ่
บริการใหตรงกบัความตองการของผูใชใหมากที่สุดดงันัน้การจาํแนกหนาที่ของสถาบนับริการสารสนเทศ
จึงมีอยูหลายประการดังนี ้(ภาวิณี แสนชนม. 2552: ออนไลน; อางองิจาก ฉวีวรรณ  คูหาภนินัทน. 2542: 
17) 

 1. รวบรวมทรัพยากรสารนเิทศทุกรูปแบบที่มีคุณภาพ ทนัสมัย และมีประโยชนใน
สาขาวิชาที่สถาบันบริการสารนิเทศนั้นๆ จัดบริการใหตรงกับความสนใจและความตองการของผูใช มี
ทั้งขอมูลทั่วๆ ไปและขอมูลที่ใชเพื่ออางองิ คนควาและวิจัย เปนตน  

 2. จัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการจัดเกบ็และการใหบริการ
โดยใชเทคโนโลยีทีท่ันสมยัในการจัดเก็บและการบริการ เชน ใชคอมพวิเตอร เปนตน  

 3. ผลิตทรัพยากรสารนเิทศ ปฐมภูมิ (Primary Sources) ทุติยภูม ิ(Secondary 
Sources) และ ตติยภูมิ (Tertiary Sources) เพื่อบริการและเผยแพรแลกเปลี่ยนกับสถาบนับริการ
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สารนิเทศอื่นๆ และเพื่อการประชาสัมพันธ เชน การผลติหนงัสือ วารสาร หรือจดหมายขาว จุลสาร 
ซีดีรอม วีดีทัศน ทําโฮมเพจสถาบนั ทําดัชนีวารสาร ทําสาระสังเขป รวบรวมบรรณานุกรมทัว่ ๆ ไปทํา
บรรณานุกรมทรัพยากรสารนิเทศใหมๆ ทาํกฤตภาค จัดทําสาํเนาเอกสาร รูปภาพ หนงัสือ และบริการ
ขาวสารทันสมยั เปนตน  

 4. จัดทําศูนยแลกเปลี่ยนและเผยแพรขอมูล และทรัพยากรสารนิเทศใหมๆ รูปแบบตางๆ 
เพื่อแลกเปลี่ยนกับสถาบนับริการสารนิเทศทั้งในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนเครือขายและที่มีผู
ขอใชบริการมา  

 5. จัดทําฐานขอมูลและมีบริการคนคืนสารนิเทศ (Information Retrieval Service)  
 6. จัดสถานทีอ่านและจัดหาครุภัณฑที่นัง่คนควา ทนัสมยั มีขนาดเหมาะกับผูใช และจัด

ที่นัง่เปนสัดสวน ปรับอุณหภูมิและแสงสวางที่เหมาะกับการศึกษาคนควาวจิัย ดึงดูดความสนใจของ
ผูใช บริการใหมาใชเปนประจํา  

 7. จัดใหมีศูนยแนะแหลงสารนิเทศ เพื่อแนะนําใหผูใชไดคนควาแหลงสารนเิทศอื่นๆ ได
อีก เชน จัดทําสหบัตรทรัพยากรสารนิเทศ (Union Catalog) เพื่อเปนคูมือใหผูใชไดทราบแหลงสารนิเทศ
อ่ืนๆ รวบรวมรายชื่อแหลงสารนิเทศหรือสถาบนับริการสารนิเทศ  ทั้งในประเทศ และตางประเทศ 
ตลอดจนรวบรวมบรรณานกุรมรายชื่อทรัพยากรสารนเิทศบอกสถานที่สํานักพิมพ หรือโรงพมิพที่
จัดพิมพและจาํหนายและราคาของทรัพยากรสารนิเทศนัน้ๆ 

 8. จัดกิจกรรมสงเสริมการอานในรูปแบบตางๆ และประชาสัมพันธใหมีผูมารวมกจิกรรม
ดวย เชน จัดนทิรรศการใหม นิทรรศการตามเทศกาล นิทรรศการปะวัติบุคคลสําคัญ แขงขันตอบ
ปญหาในหนังสือ ประกวดอานทํานองเสนาะ ฯลฯ  

 9. จัดบริการพเิศษอื่นๆ ใหกบัผูใช เชน บริการถายเอกสาร บริการแปลบริการบรรณา
นิทัศนบริการยืมระหวางสถาบันบริการสารนิเทศ เปนตน  

 10. บริการคนควาขอมูลจากระบบอินเตอรเน็ต  
 11. จัดบริการบรรยาย ปาฐกถา โตวาท ีอภิปราย ฯลฯ   
สรุปไดวา บทบาทและหนาที่ของสถาบันบริการสารสนเทแศ ใหบริการสารสนเทศตอผูใชเพื่อ

ใหบริการตรงกับความสนใจและความตองการของผูใชใหมากที่สุด และขอมูลที่ไดโดยสามารถนําไปใช
อางอิง คนควา งานวิจยั ฯลฯ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจัดเก็บขอมูลซึ่งการจัดเก็บขอมูลนัน้จะนาํ
ขอมูลที่ไดเขาระบบคอมพิวเตอร 

  2.3 ประเภทของสถาบันบริการสารสนเทศ    
  สถาบนับริการสารสนเทศ อาจจําแนกเปนประเภทตางๆ ดังตอไปนี้ 
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 1. สถาบันบริการสารสนเทศแบบทั่วๆ ไป เชน หองสมุด หรือหอสมุด ศูนยสารสนเทศ 
ฯลฯ สวนหนึง่ของสถาบนัในกลุมนีย้ังยึดถอืหลักการดั้งเดิม คือ การมีระบบระเบียบและเทคนิควิธีการ
ที่เครงครัด บางแหงมีความออนดอยในการใหความสําคญัตอผูใช และสวนใหญจัดบริการสารสนเทศ
แบบใหเปลา หรือมีลักษณะเปนองคการทีไ่มแสวงหากาํไร (not-for-profit organization) แตจะมุง
เปาหมายทางสังคม วัฒนธรรมหรือการเมอืง เปาหมายขององคการประเภทนี ้คือ การตอบสนองความ
ตองการของกลุมเปาหมาย สถาบนับริการสารสนเทศในปจจุบันจะไมมีการแบงระหวางองคการที่
แสวงหากาํไร และไมแสวงหากําไรอยางชดัเจน องคการที่ไมแสวงหากาํไรอาจจะทาํงานในลักษณะที่
แขงขันกับองคการที่แสวงหากําไรได  

 2. สถาบันบริการสารสนเทศเชิงพาณิชย สถาบนัประเภทนี ้มีเทคโนโลยีทนัสมัยเขามามี
บทบาทในการผลิต การถายทอดสารสนเทศใหสะดวก รวดเร็ว จนกลายเปนอุตสาหกรรมและธรุกจิ
สารสนเทศทีท่าํรายไดอยางดี เมื่อเปนรูปแบบของธุรกิจ สถาบนัเหลานี้จึงคิดคาบริการจากผูใช สถาบนั
ดังกลาวในตางประเทศม ี2 ลักษณะ คือ “สถาบนัที่บริการฐานขอมูลเชิงพาณิชย” และ “ตัวกลาง
จําหนายสารสนเทศ” สถาบนันี้ใหบริการฐานขอมูลเชงิพาณิชย ไดแก ศูนยบริการสารสนเทศทาง
เทคโนโลยี (The Technical Information Access Center-TIAC) และศูนยหองสมุดและทรัพยากร
สารสนเทศ ฯลฯ (คณะกรรมการกลุมผลิตและบรหิารชดุวิชาการจัดการขั้นสูงสาํหรบัสถาบนับริการ
สารสนเทศ. 2545: 47) 

 การใหบริการสารสนเทศ อาจจะจําแนกไดตามลักษณะของการใชประโยชนของการบริการ 
เชน ในกรณีทีผู่ใหบริการและผูใชมีการสื่อสารกันโดยตรง หรือผานชองทางการสื่อสารอื่นๆ เชน บริการ
ตอบคําถาม  บริการเลือกเผยแพรสารสนเทศเฉพาะกลุม หรือเฉพาะบุคคล หรือการใหยืมทรัพยากร
สารสนเทศ เปนตน ถือวาเปนบริการโดยตรง (Direct Services) กับบริการที่ผูใชและผูใหบริการไมไดมี
การสื่อสารกับโดยตรง เปนบริการทีน่ักสารสนเทศหรือผูใหบริการจัดเตรียมสารสนเทศเพื่ออํานวย
ความสะดวกในการคนคืนสารสนเทศ หรือเปนบริการชี้แนะแหลงสารสนเทศซึง่เปนบริการทางออม 
(Indirect Services) เชน บริการดรรชนีและสาระสังเขป เปนตน  (ชชัวาลย  วงษประเสริฐ. 2548: 130)   

 ในสถาบนับริการสารสนเทศจัดใหมีรูปแบบการใหบริการ และเผยแพรสารสนเทศ แบงออก
ไดเปนสิ่งพมิพ และสื่อโสตทศัน ในสวนของสิ่งพิมพแบงออกเปน 2 กลุม กลุมแรก คือเอกสารฉบับเต็ม 
ไดแก หนงัสือ ตํารา วารสาร จุลสาร และรายงานตางๆ กลุมที่สอง ไดแก ส่ิงพิมพหรือเอกสารแนะนาํ
แหลงสารสนเทศ หรือสารสนเทศทุติยภูมิ ไดแก ประเภทดรรชนี สาระสงัเขป บรรณานุกรม และ
รายงานสภาพความกาวหนาของวทิยาการปจจุบัน  สําหรับส่ือโสตทศันและสื่อคอมพิวเตอรที่นยิมจัด
ใหบริการทัว่ไปในสถาบนับริการสารสนเทศและศูนยสารสนเทศ ไดแก ฟลมภาพยนตร  วีดิทัศน  แถบ
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บันทกึเสียง จานเสยีง คอมแพคดิสก รูปภาพ แผนที ่หุนจําลอง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร เปนตน 
(คณะกรรมการกลุมปรับปรุงชุดวิชาการบริการและเผยแพรสารสนเทศ. 2546: 21) 

 ปจจุบันหนวยงานที่ใหบริการสารนิเทศมีอยูหลายประเภท ซึง่ภารกิจหลักๆ ก็จะมีความ
คลายคลึงกับหองสมุด แตจะอยูในกรอบของวัตถุประสงคในการจัดตั้งหรือขอบเขตของเขตของภารกิจ
ที่ตองกระทําในปจจุบันสามารถจําแนกหนวยงานที่ใหบริการสารนิเทศพอเปนสังเขปไดดังนี้ 

 1. หองสมุด (Library) เปนสถาบนัที่ใหบริการสารนิเทศที่เกาแกและดั้งเดิมที่สุด ซึง่
ภาระหนาที่ของหองสมุดกคื็อมีหนาที่รวบรวม  และจัดหาทรัพยากรสารนิเทศเพื่อใหบริการใหตรงกับ
ความตองการของผูใชใหมากที่สุด ซึ่งเปนแหลงรวบรวมทรัพยากรสารนิเทศ  ทุกประเภททัง้ที่อยูในรูป
ของวัสดุตีพิมพและวัสดุไมตีพิมพโดยมุงเนนที่จะใหผูใชบริการไดเขามาศึกษาคนควาในหองสมุด ปจจุบัน
หองสมุดสามารถจําแนกเปนประเภทใหญๆ ไดดังนี ้

 1.1 หองสมุดโรงเรียน (School Library)ซึ่งมีหนาที่ใหบริการทรัพยากรสารนิเทศให
ตรงกับหลักสตูรที่จัดการเรยีนการสอนภายในโรงเรียนและบริการการศึกษาคนควาและสื่อการเรยีน
ใหกับครูและนักเรียน 

 1.2 หองสมุดสถาบนัอุดมศึกษา (Academic Library) เปนหองสมุดที่ต้ังอยูใน
สถาบนัอุดมศึกษาซึง่มหีนาที่ใหบริการทรพัยากร สารนิเทศทุกประเภทใหกบันักศกึษา และอาจารย
และสงเสริมใหเกิดการศึกษาคนควาวิจยั นอกเหนือจากการเรียนการสอน ในชั้นเรียน  

 1.3 หองสมุดเฉพาะ (Special Library) เปนหองสมุดที่ใหบริการทรัพยากรสารนเิทศ
เฉพาะสาขาวชิาใดวิชาหนึ่ง เชนหองสมุดธนาคาร หองสมดุคณะแพทย หองสมุดสาํนกังานปรมาณูเพื่อ
สันติ ฯลฯ 

 1.4 หองสมุดประชาชน (Public Library) เปนหองสมุดที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหบริการแกบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชพี โดยไมจํากัด ใหบริการและสงเสริมการศึกษา การเรียนรู
ตลอดชีวิต 

 1.5 หอสมุดแหงชาต ิ(National Library) เปนหองสมุดททีําหนาทีเ่ก็บรวบรวมและ
อนุรักษทรัพยากรสารนเิทศในชาต ิเพื่อใหบริการแกคนทุกเพศ ทุกวยั ทุกเชื้อชาติ โดยไมมีขอจํากัดใดๆ 
และยังมีภาระในการกาํหนดเลขมาตรฐาน ประจําหนังสือ (International Standard Book Number : 
ISBN) และเลขมาตรฐานวารสาร (International  Standard Serial Number : ISSN) 

 2. ศูนยสารนิเทศ (Information Center) เปนแหลงรวบรวมและจัดเก็บ
ทรัพยากรสารนิเทศเฉพาะเรือ่ง ใหบริการแกสมาชกิ หรือบุคคลเฉพาะกลุมเทานัน้ มีภาระกิจคลายกัน
กับหองสมุดเฉพาะ ทรัพยากรสารนิเทศสวนใหญจะใหเนื้อหาเฉพาะสาขาวิชา ไมสามารถคนควาได
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จากหองสมุดอื่นๆดังนัน้การจัดหาหรือการใหบริการจึงตองพยายามจดัหาเพื่อสนอง ความตองการของ
บุคคลเฉพาะกลุมเทานัน้ เชนศูนยสารนเิทศอีสารสิรินธร เปนตน  

 3. ศูนยขอมูล (Data Center) คือแหลงรวบรวมขอมูลและสถิติตางๆ เพือ่ใหบริการและ
เผยแพรใหกับบุคคลกลุมเปาหมาย  ซึ่งโดยมากมักจะสงักัดสถาบันตางๆ หรือหนวยงานทางการศึกษา 
เชน ศูนยขอมลูธนาคารกสิกรไทย,ศูนยขอมูลธุรกิจ หลักทรัพย ฯลฯ  

 4. หนวยงานทางสถิติ (Statistical Office) เปนหนวยงานที่รวบรวมสถิติทางตัวเลขตางๆ 
เพื่อใหบริการและเรียกใชประโยชน หนวยงานทางดานสถิติจะมีสังกดัอยูในหนวยงานทางการศึกษา
หรือสถาบนัหรือองคกรที่มหีนาที่ทางดานนี้โดยเฉพาะ เชนหนวยเวชระเบียนของโรงพยาบาลตางๆ 
ศูนยขอมูลสถติิแหงชาต ิ 

 5. ศูนยประมวลและแจกจายสารนิเทศ (Information Charing House) ภารกิจของศูนย
ประมวลและแจกจายสารนิเทศคือ ทําหนาที่ใหบริการแจกจายและผลติสารนิเทศในรูปส่ือตางๆ 
หนวยงานทีท่าํหนาที่ประเภทนี ้เชน หอสมุดแหงชาติ หองสมุดยูเนสโก ฯลฯ  

 6. ศูนยวิเคราะหสารนิเทศ (Information Analysis Center) ทําหนาทีร่วบรวมและ
ใหบริการสารสนเทศเฉพาะวิชา โดยการนาํมาทําการวเิคราะห ประเมนิ สรุปยอ "และจัดเก็บใน
ลักษณะแฟมขอมูล ใบขอมูล (Sheet) และปริทัศน (Review) เพื่อใชในการใหบริการตอบคําถามและ
จัดสงใหผูที่สนใจในรูปของบริการขาวสาร ทันสมัย และในรูปของสิ่งพิมพ  

 7. ศูนยแนะแหลงสารนิเทศ (Referral Center) เปนสถาบันที่รวบรวมสารนิเทศที่
เกี่ยวกับแหลงขอมูลหรือสถาบันบริการสารนิเทศ ซึ่งมกัจะเผยแพรในรูปของเอกสาร เชน บรรณานิทัศน 
บรรณานุกรม ดรรชนีวารสาร สาระสังเขป เปนตน  

 8. หอจดหมายเหตุ (Archive) ทําหนาทีจ่ดัเก็บเอกสารทางราชการหรือเอกสารทาง
ประวัติศาสตรของหนวยงานตางๆ หรือของรัฐบาล ประเทศชาติ เปนตน  

 9. สถาบันบริการสารนเิทศเชิงพาณิชย (Commercial Information Service Center) 
สถาบนับริการสารนิเทศในเชงิพาณิชย เปนสถาบนัที่ใหบริการสารนิเทศตามความตองการของ
ผูใชบริการ โดยตองเสียคาใชจายในการใชบริการหรือขอขอมูล เชนศนูยขอมูลมติชน เปนตน ภาวิณี 
แสนชนม (2552: ออนไลน) 

สรุปไดวา ประเภทของสถาบนับริการสารสนเทศ  จะมีอยูหลายประเภทซึ่งสถาบันแตละกลุม
จะมีเปาหมายที่แตกตางกัน สวนใหญจะจดับริการสารสนเทศแบบใหเปลา เพื่อตอบสนองกบัความ
ตองการของผูเขาใชบริการ ปจจุบันนี้มีสถาบันบริการสารสนเทศตางๆ ไดนําเอาเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั
เขามาใชบริการเพื่อใหความสะดวก รวดเร็ว ตอการใหบริการ 
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 2.4 ความหมายของบริการสารสนเทศ  
 การบริการสารสนเทศถือเปนหนาที่สําคญัของหองสมดุและแหลงบริการสารสนเทศ

ทั้งหลายที่จะชวยใหทรัพยากรสารสนเทศที่รวบรวมไวมคุีณคา และสะดวกในการใชบริการ (อาภากร  
ธาตุโลหะ. 2547: 7) 

 บริการสารสนเทศ (Information service) หมายถงึการบริการทรัพยากรสารสนเทศใน
รูปแบบตางๆ ใหผูใชบริการหองสมุดไดรับสารสนเทศตามความตองการ ซึ่งหัวใจของงาน หองสมดุคือ
การบริการสารสนเทศเพื่อใหผูใชบริการไดรับสารสนเทศทุกรูปแบบไดรวดเร็ว และตรงตามความ
ตองการไมวาจะอยูในรูปส่ิงพิมพ ส่ือโสตทศันและสื่ออิเล็กทรอนกิส (น้าํทพิย  วิภาวนิ. 2547: 103) 

 การบริการสารสนเทศ หมายถึงการจัดบริการและหาวธิกีารตางๆ ที่จะอํานวยความ
สะดวกและชกัจูงใหบุคคลมาใชบริการเพื่อศึกษาคนควาหาความรู  ความเพลิดเพลินจากหนังสอื 
ส่ิงพิมพและโสตทัศนูปกรณที่มีอยูในสถาบันบริการสารสนเทศ  การบริการจัดวาเปนหวัใจของงาน
สถาบนับริการสารสนเทศ เพราะจะเกีย่วของกับผูใชโดยตรง และมีสวนสําคัญทีจ่ะใหผูใชเขามาใช
สถาบนับริการสารสนเทศมากขึ้น ชวยใหการเรียนการสอนดีข้ึน และเปนการประชาสมัพันธใหผูบริหาร
และบุคลากรภายนอกเหน็สําคัญของสถาบันบริการสารสนเทศ การจดัสถาบันบริการสารสนเทศจะ
ประสบความสําเร็จหรือไม ตองพิจารณาจากผลสําเร็จของงานบริการ สารสนเทศของสถาบนับริการ
สารสนเทศ (ชชัวาลย  วงษประเสริฐ. 2548: 126)   

 องคการยูเนสโก. (ภาวิณี แสนชนม. 2552: ออนไลน อางอิงจาก องคการยูเนสโก. r.d.) 
ไดประกาศความสําคัญของทรัพยากรทีม่คีวามสาํคัญตอโลกมนษุยไว 3 ประเภท คือทรัพยากรมนุษย 
ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรสารนเิทศ ซึ่งในสงัคมปจจุบันมนษุยไดใหความสําคัญกับสารนิเทศ
มากโดยเฉพาะอยางยิง่เทคโนโลยีสารนิเทศ สารสนเทศคือพลัง คืออํานาจ คนที่มีสารนิเทศที่ถูกตอง 
สมบูรณ รวดเร็วและทันสมยั คนคนนัน้กย็อมจะมีโอกาสประสบความสําเร็จมากกวาคนอืน่ๆ โดยมี
ความเชื่อวาหากมนษุยไดมกีารศึกษาคนควาและเรียนรูอยูตลอดเวลา ชีวิตก็จะมกีารพัฒนาไปใน
ทิศทางที่ดีข้ึนเสมอทัง้ในชีวติสวนตัวและสวนรวมซึ่งสงัคมโดยองครวมก็จะเกดิการพัฒนาอยางไมรูจบ ดังนัน้
สถาบนับริการสารนิเทศจําเปนจะตองจัดบริการเพื่อใหผูใชไดสารนิเทศที่ตรงกบัความตองการ ถูกตอง
สมบูรณรวดเร็วและทนัสมัย  ซึ่งทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในหองสมุดจากรูปแบบจากการคนจากสือ่
ส่ิงพิมพเปลีย่นมาเปนการคนควาที่ผานสือ่อิเล็กทรอนกิสตางๆ ทําใหขอมูล ความรูที่มีอยูไดรับการ
เผยแพรอยางกวางไกลและหลากหลายมากขึ้น ดังนั้นจงึทาํใหบทบาทของหองสมดุเปลี่ยนรูปแบบใน
การใหบริการเปนศูนยขอมูล ศูนยสารนิเทศ หรือที่เรียกกันในชื่ออ่ืนๆ ซึ่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นเหลานีก้็เพื่อจะตอบสนองผูใชบริการใหเกิดความพึงพอใจในการบริการของสถาบนับริการ
สารนิเทศใหมากที่สุดเพราะถึงแมวาสถาบนับริการสารนเิทศจะมงีานบริหารที่เปนเลศิมีการดําเนินงาน
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เทคนิคอยางยอดเยี่ยมแตหากไมสามารถจดังานบริการทีดี่ใหเกิดความพึงพอใจจากผูใชแลว 
กระบวนการงานตางๆ ที่ไดจัดทําไวก็อาจไรคาไดดังนั้นสถาบนับริการสารนิเทศแตละแหงจงึพยายามที่
จะจัดบริการเพื่อใหเกิดความพึงพอใจจากผูใชใหมากทีสุ่ด ในงานวิจยัฉบับนี้จะเรียกหองสมุดหรอืศูนย
สารนิเทศ หรือที่อยูในชื่ออ่ืนๆ วา สถาบันบริการสารนิเทศ เพื่อใหครอบคลุมทัง้หองสมดุและศนูย
สารนิเทศหรือหนวยงานอืน่ๆ ที่ใหบริการสารนิเทศทกุประเภท 

สรุปไดวา การบริการสารสนเทศ เปนการบริการใหผูใชไดรับสารสนเทศตามความตองการ 
และมีความสะดวกที่จะสามารถคนควาหาความรู เพือ่ชวยสงเสริมใหเกิดการเรียนรูอยูเสมอ และ    
การบริการสารสนเทศจะจัดอยูในรูปแบบการใหบริการในสารสนเทศสิง่พิมพ หรือสารสนเทศไมตีพมิพ 
(ส่ือโสตทัศนวสัดุ) เชนวีดิทศัน วีซีดี แถบบันทกึเสียง รวมทัง้อุปกรณประกอบตางๆ 

  2.5 เปาหมายของงานบรกิารสารสนเทศ  
 ชัชวาลย  วงษประเสริฐ  (2548: 126) การจัดบริการสารสนเทศเพื่อสนองความตองการ

ของผูใช เพื่อใหผูใชสามารถนําสารสนเทศไปใชใหเกิดประโยชนในกิจกรรมของตน ไมวาจะเปนการใช
สารสนเทศในกิจวัตรประจําวัน การตัดสินใจ การทํางานและการพูดคยุกับผูอ่ืน การจัดบริการ
สารสนเทศเพือ่ใหเกิดประโยชนนั้นมีองคประกอบสําคญัๆ ดังนี ้

 1. การจัดบริการและทรัพยากรสารสนเทศที่สนองความตองการของผูใช  นกัสารสนเทศ
ควรศึกษาถงึสภาพการดําเนนิงานภายในองคกร  โดยเฉพาะควรทราบนโยบายและวตัถุประสงคของ
องคกรตลอดจนแผนงานและโครงการ ทีจ่ะมีการจัดทําทั้งในระยะสัน้และในระยะยาว รวมทั้งทราบถึง
ลักษณะของสมาชิกภายในองคกรกลุมตางๆ วามีใครเปนกลุมเปาหมายบาง เชน ผูบริหาร นักวิชาการ  
นักวจิัย เปนตน  

 2. ไดรับสารสนเทศอยางรวดเร็ว  นักสารสนเทศตองสรางเครื่องมือเพือ่อํานวยความ
สะดวกในการแสวงหาสารสนเทศ เพื่อประหยัดเวลาในการสืบคนสารสนเทศ เชนตองเขาใชเครื่องมอื
ชวยคนสารสนเทศไมวาจะเปนหนังสืออางอิง คูมือชวยคนประเภทตางๆ และเทคนคิการชวยคน
สารสนเทศ  

 3. สามารถใหบริการอยางทนัเวลา  คือการบริการสารสนเทศตองทนักับเวลาที่ผูใช
ตองการเพราะ ถาเลยเวลาแลวสารสนเทศที่จัดเตรียมใหกับผูใชนั้นกอ็าจจะไรประโยชนไปแลวดังนั้น
การคนหาสารสนเทศเพื่อสนองความตองการของผูใชตองอยูในระยะเวลาที่ผูตองการ ซึ่งก็ไมได
หมายความวาจะตองใหบริการอยางรวดเร็วที่สุดเทาที่ทาํไดแตเพียงอยางเดียว แตบริการหรือ
สารสนเทศที่ผูใชไดรับตองมีคุณภาพก็คือความครบถวนของขอมูล และไมมีความซ้าํซอน 
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 4. ความสม่ําเสมอในการใหบริการ ทัง้ในการจัดบริการ และการใหบริการของนัก
สารสนเทศ  คือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรอืยกเลิกบริการประเภทใดก็ตองมีการทําความเขาใจกับ
ผูใชบริการคือแจงใหทราบถงึการเปลีย่นแปลงทัง้การจัดบริการใหมหรือการลดเลิกบริการเกา 

 5. การปรับปรุงบริการอยางสม่ําเสมอ เมื่อไดกําหนดโครงการหรือการวางแผนวาจะ
ใหบริการตองมีการประเมนิเพื่อตรวจสอบความบกพรอง และใชขอมลูดังกลาวเพื่อปรับปรุงบริการใหมี
ประสิทธภิาพดีข้ึนเรื่อยๆ  

 ในการบริการของสถาบนับริการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มี 3 ดาน คือ ผูใหบริการ
สารสนเทศ ส่ิงอํานวยความสะดวกและอปุกรณ และวิธดํีาเนนิงานเพือ่การเผยแพรสารสนเทศ 

 1. ผูใหบริการสารสนเทศ ผูใหบริการสารสนเทศจัดเปนปจจัยสําคัญในการจัดกิจกรรม
การบริการเพือ่การเผยแพรสารสนเทศ ยิง่ในปจจุบัน สถาบันบริการสารสนเทศมีชองทางในการ
เผยแพรสารสนเทศที่กวางขวางและหลากหลายกวาเดิม ไมวาจะเปนในรูปกระดาษ ส่ือโสตทัศน และ
ส่ืออิเล็กทรอนิกสหรือดิจิทัล ชองทางอิเล็กทรอนิกสนี้ชวยใหผูใหบริการสามารถจัดบริการที่เปดกวางขึ้น  

 2. ส่ิงอาํนวยความสะดวกและอุปกรณ  มีผลอยางมากตอกิจกรรมบริการเพื่อการ
เผยแพรสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมสถานที่ปฏิบัติงานและใหบริการ คอมพิวเตอร
ฮารดแวรและซอฟตแวรในการจัดเก็บ คนคืน และเผยแพรสารสนเทศ อุปกรณการพิมพ อุปกรณในการ
ทําสาํเนาในรปูแบบตางๆ และโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศ ไดแก การเชื่อมโยงกับเครือขาย
คอมพิวเตอรภายใน คืออินเทอรเน็ต เปนตน  

 3. วิธีดําเนินงานเพื่อการเผยแพรสารสนเทศ ววิัฒนาการความกาวหนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศสงผลตอวิธีการดาํเนนิงานเผยแพรสารสนเทศเปนอยางมาก สวนใหญเปนการเผยแพรผาน
เครือขายคอมพิวเตอร สถาบันบริการสารสนเทศสามารถจัดบริการเผยแพรทัง้ภายในและภายนอก
สถาบนัได (คณะกรรมการกลุมปรับปรุงชุดวิชาการบริการและเผยแพรสารสนเทศ. 2546: 53) 

 การบริการ เปนการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลในกิจกรรมที่ไดกระทาํขึ้น การ
บริการเปนความรับผิดชอบของทุก ๆ คนในองคกร และสามารถแบงความรับผิดชอบกันไปในงานแต
ละดานตามภาระกิจที่ไดรับมอบหมาย โดยมีผูบริหารสูงสุดเปนผูรับผิดชอบทุกๆ ดานซึ่งงานบริการจะ
มีลักษณะที่ประกอบไปดวย 1 ผูใหบริการ 2 ผูรับบริการ 3 ทรัพยากรสารนิเทศ 4 กระบวนการ
จัดบริการ 

 1. ผูใหบริการสารนิเทศ ในหนวยงานทางดานการบริการสารนิเทศ เดิมจะเรียกผู
ใหบริการสารนิเทศวาบรรณารักษ  แตในปจจุบันหนวยงานที่ใหบริการสารนิเทศเปลีย่นรูปลักษณจาก
หองสมุดเปนศูนยขอมูลหรือศูนยเอกสารสนเทศ ฯลฯ  ซึ่งผูใหบริการสารนิเทศหรือบรรณารักษจึงถูก
เรียกขานในชือ่อ่ืน ๆ เชน นกัเอกสารสนเทศ ดังนั้นผูใหบริการ  สารนเิทศ จึงจําเปนตองมีใจรักงาน
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บริการ มีมนุษยสัมพนัธดี มคีวามอดทนมคีวามคิดริเร่ิมสรางสรรค  และมีความรูจริงในหนวยงานที่
ปฏิบัติงานอยู และพรอมที่จะอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูใชบริการไดรับการบริการทีดี่ และไดรับ
ความพึงพอใจจากเรามากทีสุ่ด 

 2. ผูรับบริการ หรือผูเขามาใชบริการในหนวยงาน ซึ่งผูใชบริการนัน้สามารถแบงออกได 
เปน 3 กลุม ดังนี ้ 

 2.1 ผูที่กาํลังใชบริการตางๆ ที่สถาบันบริการสารนิเทศจดัขึ้น บุคคลเหลานี้จะเดินเขา
มาหาหองสมดุเองซึ่งโดยทัว่ไปจะม ีวัตถปุระสงค ในการเขามาคนควาในสถาบนับริการสารนิเทศที่
แนนอนดังนัน้การจัดบริการนอกจากคอยอํานวยความสะดวก ใหสามารถเขาถึงสารนิเทศไดอยาง
รวดเร็วแลวการจัดบริการก็ควรมีทรัพยากรสารนิเทศที่ตรงกับความตองการของผูใชใหมากที่สุด 

 2.2 ผูที่ยงัไมเคยใชบริการ แตอาจจะมาใชบริการในสถาบันบริการสารนิเทศใน
อนาคต บุคคลเหลานี้อาจจะยังไมเคยมาใชบริการ แตมีแนวโนมวาในอนาคตเขาจะมาใชบริการของ
เราดังนัน้การจัดกิจกรรมเพือ่ไวบริการจําเปนตองวางแผน  เพื่อบุคคลเหลานี้ดวย เชนตองมกีารทาํคูมือ
หรือแผนพับแนะนําการใชสถาบนับริการสารนิเทศหรือสรางโฮมเพจแนะนําผาน ระบบอินเตอรเนต็ 
เปนตน 

 2.3 ผูที่ควรใชบริการ การบริการแกผูใชนัน้ไมควรคํานึงถงึวาผูใชเปนบคุคลในวัยใด 
เพศ ชาติใดควรใหบริการแกผูใช โดยทั่วไปอยางยุติธรรมและมีสิทธ ิเสรีภาพในการเขาใชบริการ เพื่อ
เขาเหลานัน้จะไดแสวงหาความรูตางๆ จากสถาบนับริการสารนิเทศอยางเต็มที ่ 

 3. ทรัพยากรสารนิเทศ การจัดกิจกรรมใดๆ ก็ตามจะตองพิจารณาลักษณะของทรัพยากร
ในสถาบนับริการสารนิเทศ ดวยเพราะการจดักิจกรรมบริการขึน้ก็เพื่อใหผูใชไดเขาถึงทรัพยากรสารนิเทศ
ในหองสมุดไดอยางรวดเร็ว  และตรงกับความตองการของผูเขามาใชบริการ ดังนัน้ทรพัยากรจึงมี
ความสาํคัญและจําเปนในการจัดบริการ การจัดหาทรัพยากรก็ตองสัมพันธกับความตองการของผูใช 
และทรัพยากรสารนิเทศนัน้ๆ ก็ตองทันสมัย ทนัเหตกุารณ และเมื่อจัดหามาแลวก็ตองมีผูใช
ทรัพยากรสารนิเทศนั้นๆ อยางเกิดประโยชนคุมคาสงูสุด หรือหากไมสามารถทีจ่ะจัดหาได ก็ตอง
พยายามแนะแหลงทรัพยากรนัน้ ใหกบัผูใชเกิดความสะดวกในการเขาถงึทรพัยากรสารนิเทศใหมากทีสุ่ด  

 4. กระบวนการจัดบริการ การจัดบริการเพือ่ใหเกิดความพึงพอใจกับผูใชบริการมาก
ที่สุดจะตองมกีระบวนการหรือข้ันตอน ในการจัดบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อคอยอาํนวย
ความสะดวกใหกับผูใชบริการสามารถเขาถึงทรัพยากร สารนิเทศไดอยางรวดเร็ว ถกูตอง สมบูรณ และ 
ตรงกับความตองการมากทีสุ่ด  (ภาวิณี แสนชนม. 2552: ออนไลน) 
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สรุปไดวา เปาหมายของงานบริการสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการ 
สามารถใหผูใชบริการสามารถนําสารสนเทศไปใชใหเกดิประโยชนในกิจกรรมของตน ตนเอง รวมถึง
อํานวยความสะดวกในการแสวงหาสารสนเทศ เพื่อประหยัดเวลาในการสืบคนสารสนเทศจะตอง
ใหบริการแกผูใชบริการอยางรวดเร็วที่สุด 

 2.6 การจัดบริการสารสนเทศ 
 งานบริการสามารถแบงออกเปนประเภทตางๆ ไดมากมาย แตโดยหลกัๆ แลวจะ

แบงเปนการบริการไดดังนี ้
 1. การบริการโดยตรง เปนการใหความชวยเหลือหรือดําเนินการที่เปนประโยชนแก

ผูรับบริการซึ่งบริการโดยตรงจัดเปนบริการ ที่หองสมุดจดัขึ้นเปนปกติเปนประจําอยูแลว งานบริการ
โดยตรง ของสถาบนับริการสารนิเทศ โดยทัว่ไปจะจําแนกไดดังนี้ 

 1.1 บริการการอาน ซึ่งเปนบริการที่เปดโอกาสใหผูอานไดเขามาอานหนงัสือหรือ
คนควาทรัพยากรสารนเิทศได  อยางอิสระเสรี ซึ่งหนวยงานที่ใหบริการสารนิเทศจะตองจัดเตรียมพืน้ที่
สําหรับผูใชบริการที่ตองการอานหนงัสือดวย 

 1.2 บริการยืม-คืน ซึ่งเปนบริการทีห่นวยงานบริการสารนเิทศจัดใหบริการเพื่อให
สมาชิกสามารถที่จะยืมทรัพยากรสารสนเทศ ออกไปใชนอกสถาบันบริการสารนิเทศ ซึ่งจะตองมกีาร
กําหนดระเบยีบหรือกฎเกณฑในการปฏิบัติสําหรับสมาชิก เพื่อใหเกิดการหมนุเวียนในการใช
ทรัพยากรสารนิเทศรวมกนั 

 1.3 บริการตอบคําถาม เปนการบริการที่หนวยงานบริการสารนิเทศจัดใหบริการ
เพื่อใหผูที่เขาใชบริการไดมีโอกาสซักถาม ในขอสงสัยหรือคอยอํานวยความสะดวกใหกับผูใชไดรับ
ทรัพยากรสารนิเทศที่ตรงกับความตองการใหมากที่สุดหรือเพื่อใหเกิดความสะดวก รวดเร็วในการ
เขาถึงทรัพยากรสารนิเทศ 

 1.4 บริการหนงัสือจอง บริการที่หนวยงานบริการสารนิเทศจัดเพื่ออํานวยความ
สะดวกใหกับใชบริการที่มีความประสงคจะใช หนังสือนั้นในกรณีที่มีผูยมืไปใชกอน หรือหนังสือใน
หองสมุดมีอยูนอยเลม แตผูใชมาก ดังนั้นผูใชจึงแจงความประสงค ใหนาํมาจัดแยกไวตางหากจาก
หนงัสือธรรมดา เพื่อจะใหผูใชทุกคนไดมีโอกาสใชหนงัสือไดอยางทัดเทยีมกนั 

 2. การบริการโดยออม เปนการจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนแกผูใชบริการโดยที่ไมตอง
ปฏิสัมพันธกับผูใหบริการโดยตรง แตผูใชบริการไดรับประโยชนสูงสุดไดเชนกัน ซึ่งงานบริการโดยออม 
สามารถจาํแนกไดดังนี ้

 2.1 บริการสอนและแนะนําการใชสถาบนับริการสารนิเทศ เปนบริการที่ชวยใหผูใชได
รูจักวิธีการใชสถาบนับริการสารนิเทศนัน้ๆ ไดอยางถูกวธิแีละมีประสิทธิภาพซึง่การบริการประเภทนี้จะ
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ทําใหผูใชไดรูจักและรูหลักการเบื้องตนในการใชองสมดุและสามารถคนควาทรัพยากรสารนเิทศได
ดีกวาผูที่ไมมคีวามรูเกีย่วกบัสถาบนับริการสารนิเทศนัน้ๆ เลย 

 2.2 บริการบรรณนานกุรม เปนบริการที่ชวยเหลือผูใชเพือ่ใหทราบวาในสถาบัน
บริการสารนิเทศ มีหนงัสืออะไรบาง หรือมหีนงัสืออะไรทีผู่ใชสามารถนาํไปประกอบการศึกษาคนควา 
ไดอยางมีประสิทธิภาพซึ่งอาจจะเปนการรวบรวมไว เฉพาะสาขาวิชา หรือเร่ืองที่กาํลังเปนที่สนใจไดรับ
ความนิยมในแตละหวงเวลา 

 2.3 บริการยืมระหวางสถาบนับริการสารนเิทศ เปนบริการที่จัดขึ้นเพื่อใหเกิดการใช
ทรัพยากรสารนิเทศรวมกนัอยางคุมคา ประหยัดคาใชจายในการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศราคาแพงซึ่ง
ในปจจุบันหนวยงานที่ใชระบบบริการยืมระหวาง สถาบนับริการสารนเิทศก็คือ หองสมุดมหาวทิยาลัย
ของรัฐในสวนภูมิภาค ซึ่งรวมกันในนามกลุม Pulinet 

 2.4 บริการขาวสารทนัสมยั เปนบริการที่จดัขึ้นเพื่อใหผูใชบริการไดรับขอมูลขาวสาร
ไดอยางรวดเรว็ และถูกตองสมบูรณ ซึ่งอาจจะทาํไดในหลายวธิีการ เชน บริการในรปูของสื่อส่ิงพมิพ 
บริการในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 2.5 บริการแปล เปนบริการที่จัดขึ้นเพื่อชวยเหลือใหผูใชสามารถเขาถึงทรัพยากรสารนิเทศ
ภาษาตางประเทศ 

 2.6 บริการสืบคนสารนิเทศจากฐานขอมูลออนไลน เปนบริการที่จัดขึ้นเพื่อให
ผูใชบริการสามารถเขาถึงทรัพยากรสารนเิทศอื่นๆ นอกเหนือจากที่มีในสถาบันบริการสารนิเทศ ทัง้ใน
ประเทศและตางประเทศ 

 2.7 บริการจําหนายหนงัสือราคาถูก เปนบริการที่จัดขึ้นเพื่อใหผูใชบริการสามารถ
เขาถึงทรัพยากรสารนิเทศทีม่ีราคาถูกแตมีคุณภาพ และสามารถจะเลือกหนังสือเพือ่ใชสวนตัวได ฯลฯ      
(ภาวิณี แสนชนม. 2552: ออนไลน) 

 ชัชวาลย  วงษประเสริฐ  (2548: 127-150) การใหบริการสารสนเทศนัน้ สถาบนัสารสนเทศ
ไดจัดบริการสารสนเทศไวอยางหลากหลาย ทั้งการจัดบริการดวยมือและบริการดวยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
ซึ่งสามารถแบงประเภทของบริการสารสนเทศไดดังนี ้

 1. บริการพืน้ฐาน  ที่สถาบนับริการสารสนเทศสวนใหญดําเนนิการจัดใหบริการเปน
พืน้ฐาน ไดแก  

 1.1 บริการการอาน (Reader’s  service) สถาบนับริการสารสนเทศสวนใหญจัดที่นัง่
อานไวสําหรับผูใชเพื่ออํานวยความสะดวกทัง้ทีน่ั่งเดยีว เพื่อสงเสริมการศึกษาคนควาเปนรายบุคคลซึ่ง
สนองตอบการเรียนโดยผูเรียนเปนศูนยกลาง และการศึกษาคนควาดวยตนเอง และทีน่ั่งเปนกลุม 
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(Group  discussion) เพื่อใหผูใชสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ระหวางกนัสถาบนับริการ
สารสนเทศทุกประเภทจะใหบริการการอานเปนพืน้ฐาน 

 1.2 บริการใหยืมทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation Service) สถาบนับริการสารสนเทศ
สวนใหญมีบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศเปนบริการพื้นฐาน เปนการเปดโอกาสและเอื้ออํานวยความ
สะดวกใหกับผูใช สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศไปคนควาภายนอกสถาบนับริการสารสนเทศ  
เนื่องจากสถาบันบริการสารสนเทศสวนใหญมีเวลาเปดทาํการจาํกัด หรือผูใชยังใชสารสนเทศนัน้ๆ  
ยงัไมเสร็จจึงตองการใชอยางตอเนื่อง  และผูใชสวนหนึ่งอาจจะไมมีความสะดวกในการเขามาใชตาม
เวลาที่กาํหนด สถาบนับริการสารสนเทศจงึอํานวยความสะดวกใหกับผูใชกลุมนี ้ใหสามารถใช
ทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการเปนการเพิม่มูลคาของการใชทรัพยากรสารสนเทศใหเกิดความคุมคา
มากขึ้น 

 1.3 บริการหนงัสือจอง  (Reserve Book Service) ในกรณีหนังสือนัน้มีอาจารย
ผูสอนมาขอกาํหนดใหผูเรียนเฉพาะกลุมใชอานคนควาในวิชาใดวิชาหนึ่ง และไดแจงใหบรรณารักษ
ทราบ บรรณารักษจะจัดหนงัสือไวตางหาก หรือบรรณารักษเหน็วาเปนหนังสือที่มีผูตองการใชมาก 
ดังนัน้เพื่อใหหนังสือหมนุเวยีนใชไดอยางทัว่ถึงในกลุมผูใช จึงปรับระยะเวลาการใช / ยืมใหนอยลง 
ปจจุบันผูใชสามารถจองหนงัสือผานเครือขายอินเตอรเน็ตได 

 1.4 บริการตอบคําถาม (Reference Services) บริการตอบคําถามและชวยการ
คนควา เปนบริการพื้นฐานขององคกรตางๆ ในการที่จะใหความรูแกผูใชทราบถงึความเปนไปของ
องคกร ไมวาจะเปนโรงแรม หางสรรพสินคา ฯลฯ ซึง่งานสารสนเทศที่ตองใชนักวิชาชพีมาดาํเนนิการ
บริการตอบคําถามเพราะในถาบนับริการสารสนเทศไมเพียงแตจะตอบคําถามทัว่ไปเทานัน้ แตจะตอบ
คําถามที่ตองใชความรูความเขาใจในทรพัยากรสารสนเทศ    

 1.5 บริการยืมระหวางสถาบนับริการสารสนเทศ (Interlibrary Loan) เปนการติดตอ
ระหวางบริการสารสนเทศอาจจะเปนอยางทางการหรือไมเปนทางการ เพื่อยืมหรือการขอถายสาํเนา
เอกสารสิ่งพิมพที่ไมมมีาจากสถาบนับริการสารสนเทศอื่น และนํามาใหบริการแกผูใชซึ่งมีความ
ตองการใชส่ิงพิมพนัน้ๆ 

 1.6 การบริการแนะนําการใชสถาบนับริการสารสนเทศ บริการแนะนําการใชสถาบนั
บริการสารสนเทศ เพื่อใหผูใชไดรูจักและเรียนรูวธิีการใชสถาบนับริการสารสนเทศเปน อาจใชหลายๆ 
วิธีการประกอบกัน ไดแก จดัทําคูมือการใชสถาบนับริการสนเทศ  ปฐมนิเทศการใชสถาบนับริการ
สารสนเทศ เปนตน บริการแนะนําการใชสถาบนับริการสารสนเทศอาจะเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน 
(Computer Assisted Instruction – CAI) มาเปนสื่อชวยในการแนะนาํ เชน โปรแกรมสําเร็จรูปเร่ืองคน
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สารสนเทศในระบบออนไลน (On-Line) และสาธิตวีการติดตอเขาสูฐานขอมูล เพื่อชวยใหสามารถ
สาธิตใหผูใชศึกษาไดตลอดเวลา ไมตองเสยีเวลาในติดตอจริง 

 1.7 บริการชี้แนะแหลงสารสนเทศ (Referral  Services) การดําเนินงานทางดาน
สารสนเทศ ในปจจุบันสถาบนัสารสนเทศมกัประสบปญหาจากจาํนวนและราคาทรพัยากรสารสนเทศ
ที่เพิม่ข้ึน  ตลอดจนความหลากหลายของสารสนเทศที่มหีลายสาขาวชิา ทาํใหสถาบนับริการสารสนเทศ
แตละแหงไมสามารถจัดหาทรัพยากรไดอยางครบถวน ในการดําเนนิงานในบริการชีแ้นะแหลง 
สารสนเทศมีดังนี ้

 1.7.1 รวบรวมสารสนเทศที่เกี่ยวกับเร่ืองใดเรื่องหนึง่โดยเฉพาะ 
 1.7.2 สํารวจประเภทของขอมูล สารสนเทศที่มีบริการในแหลงสารสนเทศตางๆ 

เพื่อชวยในการเขาถึงสารสนเทศไดอยางรวดเร็ว 
 1.7.3 แนะนําผูใชใหเขาถงึแหลงสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่ออํานวยความสะดวก

และสามารถชีแ้นะแหลงสารสนเทศใหแกผูใชไดอยางรวดเร็ว สถาบันบริการสารสนเทศหรือศูนยแนะ
แหลงสารสนเทศ จะดาํเนนิการวิเคราะหความตองการของผูใช   

 1.8 บริการสอนการสืบคนสารสนเทศ (Information Center Instruction) หมายถึง 
การสอนผูใชใหสามารถคนควาหาสารสนเทศทกุชนิดทีม่ีอยูในสถาบนับริการสารสนเทศไดอยาง
ถูกตอง และรวดเร็ว ซึง่เปนการชวยใหผูใชสามารถเขาถึงสารสนเทศที่มีอยูในแหลงตางๆ ทัง้ภายใน
และภายนอกสถาบนับริการสารสนเทศ  

 2. บริการพิเศษ เพือ่เพิ่มศักยภาพในการใหบริการสารสนเทศ สถาบนับริการสารสนเทศ
บางแหงจึงจัดบริการพิเศษประเภทนี ้สําหรับบริการผูใชเฉพาะกลุมเพือ่ใหสามารถตอบสนองความ
ตองการของผูใชไดมากขึ้น 

 2.1 บริการสาระสังเขปและดรรชน ี(Abstracting and Indexing Services) จากการ
เพิ่มจาํนวนของวารสารทางวชิาการในสาขาวิชาตางๆ ซึ่งบริการสาระสงัเขปและดรรชนีมีสวนชวย
อํานวยความสะดวกใหแกผูใชไดทราบวาบทความ หนงัสือ รายงานวจิัย หรือเอกสารงานประชุม
อะไรบางที่สามารถนาํมาใชประโยชนได โดยจะสามารถทราบถงึเนื้อหาของสารสนเทศอยางยอๆ เพื่อ
เปนแนวทางใหผูอานพิจารณาวาตรงกับความตองการของตนหรือไม ถาตรงกับความตองการผูใชก็
สามารถไปอานเพิม่เติมจากเอกสารตนฉบบัได 

 2.2 บริการคนสารสนเทศยอนหลัง (Retrospective Search Services) การคนสารสนเทศ
ยอนหลังเปนการจัดทาํบรรณานุกรมอยางหนึ่ง อาจจัดทําเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึง่ภาษาใดภาษาหนึง่ 
หรือครอบคลุมเฉพาะชวงระยะเวลาหนึง่ ในการรวบรวมสารสนเทศยอนหลงัควรคํานึงถึงรายละเอียด
ตางๆ ดังนี้ ขอบเขตขอบเนื้อหา รูปแบบของรายการ การจัดเรียงภาษาที่ใช ระยะเวลา ฯลฯ 
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 2.3 บริการสารสนเทศทันสมัย (Current Awareness Services) เปนบริการที่สถาบนั
บริการสารสนเทศแจงใหผูใชทราบถงึความรู หรือสารสนเทศใหมที่มคีวามทันสมัยตามความสนใจของ
ผูใชทันทีที่สถาบันบริการสารสนเทศไดรับทรัพยากรสารสนเทศเขามาใหม ซึง่บริการจะชวยใหผูใช
สามารถติดตามสารการใชสารสนเทศในเรือ่งที่ตนสนใจไดอยางทันทวงที  

 2.4 บริการจัดหาเอกสาร (Document provision service) เปนบริการที่สถาบัน
บริการสารสนเทศ จัดหาเอกสารจากแหลงเดิมใหแกผูใช ตามความตองการของผูใชซึ่งคาใชจายใน 
การดําเนินการอาจจะใหผูใชเปนผูเสียคาใชจายทั้งหมดหรืออาจจะคิดรวมไวในคาสมาชิก    

 2.5 บริการแฟมสารสนเทศ (Information Files) บริการแฟมสารสนเทศเปนบริการที่
สถาบนับริการสารสนเทศจัดขึ้นเพื่อใหบริการสารสนเทศใหมๆ สารสนเทศเปนขอมูลพื้นฐานสาํหรับ
ใหบริการตอบคําถาม และบริการแนะแหลงสารสนเทศตามหวัเรื่องที่ตองการ  การจดับริการแฟม
สารสนเทศนักสารสนเทศควรพิจารณาหัวขอที่กําลงัเปนทีส่นใจของบุคคลทั่วไป หรือเปนเรื่องที่มีผูรองขอ
เปนจํานวนมาก                                                                                                                                                                         

 2.6 บริการสืบคนสารสนเทศจากฐานขอมลู (Information Retrieval Service) เปน
บริการที่ผูใชสามารถคนหาสารสนเทศไดสะดวกรวดเรว็ขึ้นของหนงัสอื วารสาร หนงัสือพิมพ            
ส่ือโสตทัศนวสัดุ และอื่นๆ  

 2.7 บริการสืบคนสารสนเทศระบบออนไลน (Online  Information  Retrieval  
Service) เปนบริการสืบคนขอมูลสารสนเทศตลอดจนใหคําปรึกษา ชวยคนควาและสอนการสืบคน
จากฐานขอมลูไดแก  ฐานขอมูลดานบรรณานุกรม ใหสารสนเทศทางบรรณานุกรม และอาจมีภาระ
สังเขปประกอบ และฐานขอมูลที่ใหสารสนเทศทางดานตัวเลข สถิติตางๆ แหลงที่ใหบริการสืบคน
ฐานขอมูลออนไลน บริการที่จัดทาํฐานขอมูล เปนการจัดทําสารสนเทศในรูปของการคนฐานขอมูล 

 2.8 ที่ปรึกษาดานขอมูล (Information Broker) คือผูที่ทาํหนาที่ใหบริการสืบคน
สารสนเทศ จดัรูปแบบอาจรวมถึงการวเิคราะหขอมูลเบือ้งตนใหกับธุรกิจ หรือผูที่ตองการสารสนเทศ
เพื่อการวางแผนและการตัดสินใจ  

 3. บริการบนเครือขายอินเทอรเน็ต การจัดบริการสารสนเทศไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ใหบริการสารสนเทศซึง่แตเดิมเปนการจัดบริการสารสนเทศเฉพาะในสถาบนับริการสารสนเทศเทานัน้ 
ปจจุบันไดมีการจัดบริการสารสนเทศบนเครือขายอินเทอรเน็ตหรือบนเว็บซึ่งมีการพฒันาบรกิาร
สารสนเทศตางเพิม่ข้ึน 

 3.1 บริการขอมูลทั่วไปของสถาบนับริการสารสนเทศ บริการแนะนําสถาบันบริการ
สารสนเทศ 
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 3.2 บริการสืบคนฐานขอมูลโอแพ็ก (OPAC) การปรับเปลี่ยนการบันทกึรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศในรูปอิเล็กทรอนกิส ดังนัน้สถาบนับริการสารสนเทศจึงจัดบริการสืบคน
สารสนเทศที่มกีารจัดเก็บไวใหบริการทั้งฐานขอมูลบรรณานุกรม ฐานขอมูลฉบับเต็ม สวนหนึง่เปน
ฐานขอมูลที่สถาบนับริการสารสนเทศจัดทาํขึ้นเอง  

 3.3 บริการทรพัยากรอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ซึง่เปนการเปลีย่นรูปแบบของการบนัทกึ
สารสนเทศมาอยูในรูปของสือ่อิเล็กทรอนกิสมากขึน้ ดังนัน้สถาบนับริการสารสนเทศจึงไดใหบริการที่นาํ
สารสนเทศในรูปแบบตางๆ มาจัดทาํใหอยูในรูปแบบเอกสารดิจิตอล ส่ืออิเล็กทรอนกิสที่มีใหบริการ
บนเว็ปไซดของสถาบนับริการสารสนเทศ เชนวารสารอิเล็กทรอนกิส ฯลฯ 

 3.4 บริการยืม – คืน (Circulation หรือ Borrowing) เปนบริการที่ผูใชสามารถของยืม
ทรัพยากรสารสนเทศของสถาบนับริการสารสนเทศอยางเต็มรูปแบบบนเว็บ ทัง้ยงัสามารถใชบริการจอง 
บริการยืมตอ บริการยืมระหวางสถาบนับริการสารสนเทศ (Inter – library loan) และการจายคาปรับ 

 3.5 บริการแนะนําทรัพยากรสารสนเทศ (New resource) เปนบริการที่ใหขอมูล
เกี่ยวกับทรัพยากรที่มเีขามาใหม และพรอมใหบริการแกผูใช เชน บริการแนะนาํหนงัสือใหม บริการ
แนะนาํวารสารใหม หรือบริการสารบัญวารสารฉบับปจจุบัน 

 3.6 การประชาสัมพนัธสถาบันบริการสารสนเทศ (Public Relation) เพื่อแจงใหผูใช
ทราบความเคลื่อนไหวโดยจดัทาํบริการขาว/ประกาศของสถาบนับริการสารสนเทศ 

 3.7 บริการเชือ่มโยงแหลงสารสนเทศ (Line location) เปนบริการที่เชือ่มโยงแหลง
สารสนเทศที่มปีระโยชน  และตรงกับความตองการของผูใช การเชื่อมโยงเว็บไซดที่มปีระโยชนนีน้บัมี
คุณคาและประหยัดเวลาในการสืบคนสารสนเทศเปนอยางมาก 

 3.8 บริการตอบคําถามและชวยการคนควา (Reference service) เปนบริการที่ให
ผูใชสอบถามขอมูลที่ไมสามารถหาคําตอบได ผูใชสามารถสอบถามปญหาตางๆ ที่เกีย่วของกับแหลง
สารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ ปญหาการใชบริการตลอดจนใหคําแนะนําเกี่ยวกับการสืบคน 

 3.9 บริการแบบกรอกคํารองขอ (Request form) เปนบริการที่ใหผูใชสามารถรองขอ
มายงัสถาบันบริการสารสนเทศ  

 3.10 บริการถายโอนขอมูล (Information transter) เปนบริการที่ใหผูใชสามารถถาย
โอนขอมูลที่สถาบนับริการสารสนเทศจัดเตรียมไว ใหบริการแกผูใช  สวนใหญมักเปนขอมูลเกี่ยวกบั
โปรแกรมคอมพิวเตอร แฟมขอมูลเอกสาร 

 3.11 บริการเครื่องมือสืบคนสารสนเทศ (Search engine) เปนบริการสบืคนสารสนเทศ
ที่มีอยูบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  
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 3.12 บริการคําถามพบสม่าํเสมอ (Frequently asked question-FAQ) เปนบริการ
ตอบคําถามอกีประเภทหนึง่ มีคําถามและคําตอบของผูใชนิยมสอบถาม บรรณารักษจึงจัดเตรียมไว
เพื่อใหผูใชไดศึกษา เมื่อมีปญหาในการใชบริการของสถาบันบริการสารสนเทศ 

 3.13 บริการนาํสงเอกสาร (Document delivery service) เปนบริการจดัสงเอกสารผาน
เว็บไซดของสถาบนับริการสารสนเทศตามที่ผูใชรองขอ เอกสารที่จัดสงเอกสารใหผูใชสามารถทําได
หลายวิธ ีเชนบริการไปรษณีย ไปรษณียอิเล็กทรอนกิส และโทรสาร 

 3.14 บริการการศึกษาทางไกล (Distance education) สําหรับสถาบนับริการ
สารสนเทศใหบริการโดยการจัดเตรียมสารสนเทศตางๆ ใหผูใชศึกษาดวยตนเอง ผูใชสามารถเขาถงึ
สารสนเทศโดยไมจําเปนตองเดินทางไปยงัสถาบนับริการสารสนเทศซึง่สามารถจัดใหบริการนี้ไดใน
หลากหลายรปูแบบ เชน เอกสารอิเล็กทรอนิกส หนังสืออิเล็กทรอนกิส วีดีทัศน ตามคําขอ และการใช
คอมพิวเตอรชวยสอน 

 น้ําทิพย  วิภาวิน  (2547: 103)  ไดกลาวถึงประเภทของบริการสารสนเทศ ดังนี ้
 1. การบริการภายในหองสมุด (Internal service) ไดแก การที่ผูใชมาทีห่องสมุด เพื่อใช

บริการตางๆ เชน บริการทีน่ัง่อาน บริการยืมคืนวัสดุการอาน บริการจอง บริการยืม ระหวางหองสมุด 
บริการตอบคําถามและชวยการคนควา บริการแนะนําการใชหองสมุด การแสดงนิทรรศการ การแสดง
หนงัสือใหม บริการถายเอกสาร 

 2. การบริการภายนอกหองสมุด (External service) ไดแก การบริการสารสนเทศจาก
ฐานขอมูลของหองสมุดและฐานขอมูลที่หองสมุดบอกรบัเปนสมาชิกผานระบบเครอืขาย เชน บริการ
สืบคนขอมูล Online Public Access Catalog (OPAC) บริการฐานขอมูลออนไลน บริการวารสาร 
อิเล็กทรอนกิสและบริการสารสนเทศตางๆ ผานเว็บไซดของหองสมุด 

 นอกจากนีบ้ริการสารสนเทศของหองสมดุยังจําแนกไดเปนบริการพื้นฐาน และบริการ
เฉพาะ ไดแก 

 1. บริการพื้นฐาน เปนบริการที่หองสมุดทกุแหงจัดใหบริการแกผูใชบริการในรูปแบบ
ตางๆ มากนอยตางกัน เชน 

 1.1 บริการยืม-คืน ทรัพยากร 
 1.2 บริการตอบคําถามและชวยการคนควา 
 1.3 บริการถายสําเนาเอกสาร 
 1.4 บริการคูมอืการใชบริการ 
 2. บริการเฉพาะ เปนบริการที่หองสมุดบางแหงจัดใหบริการแกผูใชบริการเฉพาะกลุม 

เชน 
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 2.1 บริการดรรชนีวารสารและสาระสังเขป 
 2.2 บริการรวบรวมบรรณานุกรม 
 2.3 บริการขาวสารทนัสมยั 
 2.4 บริการหนงัสือจอง/หนังสือสํารอง 
 2.5 บริการยืมระหวางหองสมุด 
 2.6 บริการคนขอมูลจากฐานขอมูลออนไลน 
 2.7 บริการสอนการใชหองสมุดและการสบืคนขอมูล 
 2.8 บริการความรูแกชุมชน เชน กจิกรรม การอบรม สัมมนา การอภิปราย เปนตน 
 2.9 บริการพเิศษอ่ืนๆ ทีจ่ัดขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ 
สรุปไดวา การจัดบริการสารสนเทศ หมายถึง การจัดบริการดวยมือและบริการดวยเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร ซึ่งผูใชบริการสามารถคนหาสารสนเทศไดสะดวกรวดเร็วโดยจะสืบคนจากระบบออนไลน 
และการบริการสารสนเทศจะเนนถงึสารสนเทศใหมที่มคีวามทันสมัยตามความสนใจของผูใชสามารถ
ใชสารสนเทศในเรื่องที่ตนเองสนใจ รวมถงึการนาํเอาเทคโนโลยีใหมเขามาใชใหเกิดประสิทธิภาพใน
การใชงานใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 
3. ความหมายและความสาํคัญงานบรกิารของหองสมุด 

 3.1 ความหมายของงานบริการของหองสมุด เปนหนาทีห่ลักที่หองสมุดตองจัดเพื่อ
อํานวยความสะดวกสนองความตองการใหผูใชบรรลุวัตถุประสงค และไดรับประโยชนสูงสุดดวย
กระบวนการนาํทรัพยากรสารนิเทศที่สรรหาดวยวิธีการทีเ่หมาะสม และจัดระบบแตละประเภท
ใหบริการใชอยางมีประสิทธภิาพ (วาณี  ฐาปนวงศศานติ. 2543: 145) 

 หองสมุดมหีนาที่คอยใหบริการแกผูเขาใชหองสมุดเพื่อเปนศูนยกลางการศึกษาคนควา
สงเสริมการศึกษาใหมีมาตรฐานยิง่ขึ้นไป และเพิ่มพนูความรูในระบบขาวสารที่ทนัยคุทันเหตุการณ 
และเปนการสงเสริมใหเกิดประชาธิปไตยในสังคมอีกทางหนึ่ง ดังนั้นหองสมุดจึงไดจดับริการดังตอไปนี้ 

 1. บริการจาย – รับหนงัสือ วสัดุหองสมุดใหยืมออก ไดแก หนงัสือทัว่ไปตามการแบงหมู
แบบทศนิยมของดิวอี้ หมวด 000-900 ซึ่งไดจัดเก็บตามเลขหมูมากหนงัสือนวนยิาย รวมเรื่องสั้น  และ
หนงัสือฉบับกระเปา อันไดแก หนงัสือที่จัดเก็บบนชัน้ 2 ของหองสมุด การยืม จะยมืไดที่เจาหนาที่
บริการจาย-รับหนงัสือ 

 2. บริการหนงัสือจอง ในกรณีที่หนังสือบางวิชามนีอยหรือไมเพียงพอ อาจารยผูสอนจะ
ส่ังจองเก็บไวที่แผนกใหยืม และทางหองสมุดจะกําหนดวันยมืใหนอยลง โดยยืมไดเพียง 1 คืนเทานั้น 
สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อหนังสือจองไดที่แผนกใหยืม 
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 3. บริการวารสาร หนังสือพมิพ ทางหองสมุดไดจัดบริการการอาน และการคนควา
วารสารและหนังสือพิมพที่ชัน้ลาง วารสารและหนงัสือพมิพนี้ไมอนุญาตใหยืมออกไปใชนอกหองสมุด 
และยังมวีารสารเย็บเลมบริการดวย 

 4. บริการตอบคําถามและชวยคนควา  บริการนี้ไดจัดไวเพื่อใหความชวยเหลือผูที่มาใช
บริการของหองสมุดโดยจะมผูีใหบริการ 

 5. บริการหนงัสืออางองิ หนงัสืออางองิเปนหนังสือที่ใชคนควาหาคาํตอบในเรื่องใดเรื่อง
หนึง่ไดอยางรวดเร็ว หนงัสืออางอิงจะจัดเรยีงไวตามหมวดหมูระบบทศนิยมของอวิดีแ้ละจะไมอนญุาต
ใหยืมออกนอกหองสมุด 

 6. บริการชวยคนเกี่ยวกบัวสัดุที่เปนสิง่พมิพ และวัสดุที่ไมใชส่ิงพมิพหรือโสตทัศนวสัดุทุก
ประเภท ที่ผูเขาใชหองสมดุตองการ และคนหาไมพบ เจาหนาที่หองสมุดจะคอยใหบริการ เพื่อเปนการ
อํานวยความสะดวกแกผูใชหองสมุด 

 7. บริการถายเอกสาร  ทางหองสมุดไดจดับริการถายเอกสารราคาถกูไวใหบริการ 
สะดวกในการคนควาและทาํรายงาน (ทิพวรรณ  หอมพลู; และคณะ. 2542: 10) 

สรุปไดวา ความหมายของงานบริการของหองสมุด จะคอยใหบริการในดานบริการสื่อส่ิงพิมพ  
บริการยืมคืน บริการ Account Internet บริการฐานขอมูล ฯลฯ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแก
ผูใชหองสมุด และยังเปนการเพิ่มพนูความรูใหผูใชบริการทันยุคทันสมยั ทนัตอเหตุการณ ในปจจุบัน 

 3.2 ความสําคัญของงานบริการของหองสมุด  
 ความสาํคัญของงานบริการ เพื่อสนองวัตถปุระสงคของหองสมุดในการสงเสริม

การศึกษาคนควาดวยตนเอง การบริการขาวสารที่เปนปจจุบัน การบริการขอมูลงานวิจัย  การสนับสนุน
การใชเวลาใหเปนประโยชน และเพลดิเพลนิตลอดจนเกิดความจรรโลงใจ ความสําคัญของงานบรกิาร จงึ
มีดังนี ้

 1. เปนการอาํนวยความสะดวกในงานบรกิารตางๆ ใหรวดเร็วดวยวิธกีารตางๆ คือ 
 1.1 จัดบริการวัสดุใหตรงตามวัตถุประสงคของสถาบนัและผูใช 
 1.2 ใหบริการยืม คืน ดวยระเบียบที่เหมาะสม 
 1.3 จัดทาํคูมอืและแผนผังการใชทรัพยากรสารนิเทศ 
 2. เปนการสนองความตองการและความสนใจของผูใชทุกระดับ ดวยทรัพยากรสารนิเทศ

ที่ถูกตองและเหมาะสม 
 3. เปนการพฒันาวิธีบริการใหทันสมัยดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อกาวทนัโลกยุคขาวสาร

ขอมูล 
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 4. เปนการสนบัสนุนการศึกษาคนควาดวยตนเอง โดยการจัดหาทรัพยากรสารนเิทศที่มี
คุณภาพ มีจาํนวนเพยีงพอและจัดเก็บเปนระบบถูกตอง 

 5.เปนการสงเสริมการใชเวลาใหเปนประโยชน ดวยทรัพยากรสารนิเทศประเภทบันเทิง 
ทั้งนวนิยาย นติยสารและสื่อโสตทัศน 

 6. เปนการสนบัสนุนใหผูใชเปนบุคคลทนัสมัย กาวทนัโลก ดวยการบรกิารขาวสาร
ประจําวนัจากหนงัสือพมิพ และสื่ออิเล็กทรอนิกสระบบตางๆ 

 7. เปนการสงเสริมนกัวจิัยและนกัอาน ดวยบริการขอมูลหลากหลายทีเ่ปนปจจุบันอยาง
เปนระบบ (วาณี  ฐาปนวงศศานติ. 2543: 145)  

 งานบริการเปนหวัใจสําคัญที่สุดสําหรับสถาบนับริการสารนิเทศที่มหีนาที่ใหบริการ
สารนิเทศ เชน หองสมุดหรือศูนยสารนิเทศ,ศูนยขอมูลขาวสาร, ศูนยเอกสารสนเทศ ฯลฯ หากมีการจัด
บริหารที่เปนเลิศ มีประสิทธภิาพ มงีานเทคนิคที่ดีเยีย่ม แตมีงานบริการที่ไมเปนที่ประทับใจไมสามารถ
จัดบริการไดอยางมีคุณภาพและประสิทธภิาพหนวยงานที่ใหบริการสารสนเทศนัน้กไ็มสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคของงานบริการได ดังนั้นงานบริการจึงมีความสําคัญตองานสถาบนับริการสารนเิทศ จน
อาจกลาวไดวา งานบริการคอืหัวใจของสถาบันบริการสารนิเทศ ความสําคัญของงานบริการ  ไดดังนี ้

 1. ชวยใหผูใชบริการไดรับสารนิเทศที่ตรงกับความตองการผูใชบริการที่เขามาในสถาบนั
บริการสารนิเทศจะตองมทีรัพยากรสารนเิทศที่ตรงกับความตองการ นั่นยอมแสดงวาหองสมุดจะตองมี
ในสิ่งมี่ผูใชบริการตองการสถาบนับริการสารนิเทศจะตองมีวธิีการหรือกลยุทธในการจัดบริการ หรือจัด
ทรัพยากรสารนิเทศใหตรงกบัความตองการใหมากที่สุด 

 2. ชวยใหเผยแพรขอมูลขาวสาร ในปจจุบันสังคมทกุชนชั้นใหความสาํคัญและสนใจใน
ขอมูลขาวสาร จนกระทัง่มเีทคโนโลยีตางๆ เขามาเกีย่วของและจัดการกบัขอมูล ขาวสารที่มีอยูอยาง
มากมาย มหาศาล ดังนั้นผูใหบริการสารสนเทศ จะตองจัดบริการใหขอมูลขาวสารนัน้ไดรับการเผยแพร
อยางรวดเร็ว ทันสมยั ถูกตอง สมบูรณทีสุ่ด 

 3. ชวยประหยดัเวลาในการใชบริการ เมื่อผูใชบริการเขามาในสถาบันบริการสารนเิทศ
ควรจะใชเวลาในการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศไดอยางรวดเร็วและไดทรัพยากรสารนิเทศที่ตรง
เปาหมาย ซึ่งจะเหน็ไดวา ในปจจุบัน สถาบันบริการสารนิเทศตางๆ พยายามที่จะอํานวยความสะดวก
ดวยการนําเทคโนโลยีสารนิเทศเขามาจัดการตรงนี ้หรือที่รูจักกนัในชื่อ ระบบหองสมดุอัตโนมัติ 
(Automatic Library) จากการนําระบบหองสมุดอัตโนมติัเขามาใชงานในสถาบนับริการสารนิเทศ จะ
เห็นไดวาผูใชบริการสามารถเขาถงึทรพัยากรสารนเิทศไดอยางสะดวก รวดเร็ว สามารถจะสืบคนจาก
ระบบ Internet จากทัว่ทุกมมุโลกไดหรือเมื่อเขามาใชหองสมุดก็สามารถเขาถงึทรพัยากรสารนเิทศได
อยางตรงเปาหมาย  
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 4. ชวยปลูกฝงนิสัยรักการอาน การจัดบริการในสถาบันบริการสารนิเทศที่ดีจะทาํให
ผูใชบริการเขาไปใชบริการบอยๆ ซึ่งจะกอใหเกิดลักษณะนิสัยที่ดี เพราะเมื่อผูใชบริการเขาหองสมุด
บอยๆ อานขาวสารบอยๆ อานนิตยสาร หรือหนังสือพิมพเปนประจํา จะทาํใหเกิดความเคยชิน และ
เปนลักษณะนสัิยประจําตัวใชก็จะติดนิสัยอานหนงัสือและการศึกษาคนควาแสวงหาความรูเพื่อพฒันา
คุณภาพชีวิตตลอดไป  

 5. ชวยใหการศึกษา งานบรกิารสารนเิทศ ชวยใหการศึกษาทัง่ในระบบโรงเรียนและนอก
ระบบโรงเรียน เพราะการบริการสารนเิทศ ชวยถายทอดความรู ขอมูล ขาวสาร ความรูจากคนกลุมหนึง่
ไปสูคนอีกกลุมหนึง่ หรือจากคนรุนหนึง่ไปสูคนรุนหนึง่ ซึ่งทาํใหเกิดการศึกษาและการเรียนรูอยู
ตลอดเวลา  

 6. ชวยอนุรักษและเผยแพรมรดกทางวฒันธรรมและประเพณีอันดงีามกระบวนการ
จัดเก็บและเผยแพรวัฒนธรรมและประเพณีอยางเปนระบบระเบียบและรวบรวมไวในแหลงเดียวกนั  
จะทาํใหเกิดความเปนระเบยีบของขอมูลทางดานวัฒนธรรม ประเพณี ทําใหวฒันธรรม ประเพณีทีดี
งามไดรับการอนุรักษและเผยแพรไมใหสูญหาย  

 7. เพื่อใหมีการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขอมูล ความรูที่เปน
ประโยชนทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีที่ไดรับการพัฒนาเพือ่ประโยชนของมนษุยชาติหาก
ไดรับการเผยแพรอยางกวางขวางและทัว่ถึงยอมทาํใหไดรับประโยชนอยาง สูงสุดจากการศึกษาคนควา
จากนักวทิยาศาสตรที่มีความรูความสามารถ ทําใหคุณภาพชีวิตดียิง่ขึ้นและเกิดการพัฒนา ทางดาน
เทคโนโลยีใหเจริญกาวหนามากยิง่ขึ้นตอไป  

 8. เพื่อใหเกิดความพึงพอใจจากการเขาใชบริการ การจัดงานบริการที่ดียอมทาํใหเกิด
ความประทับใจและพึงพอใจจากผูที่เขามา  ใชสถาบันบริการสารนเิทศนั้นๆ การจัดกจิกรรมตางๆ 
ภายในจงึควรเนนการอํานวยความสะดวกและสบายตา สบายใจในการเขามาใชบริการ เมื่อผูใชเกิด
ความสบายใจสบายตาก็ยอมทําใหเกิดนิสัยรักที่จะเขามาในสถาบันบริการสารนเิทศ สงผลใหเกิดนสัิย
รักการศึกษาคนควา การที่สถาบนับริการสารนิเทศ สามารถจัดบริการไดดีหรือไม สามารถตรวจสอบได 
จากจาํนวนผูที่เขามาใชบริการได ดังนัน้การทีก่ารทีจ่ะทําอยางไรใหไดรับความนยิม จึงจําเปนตอง
จดับริการเพื่อใหเกิดความพงึพอใจจากผูใชใหมากที่สุด ดังคํากลาวที่วา ผูใชบริการคือบุคคลที่สําคญั
ที่สุดของเรา  (ภาวิณี แสนชนม. 2552: ออนไลน) 

สรุปไดวา ความสําคัญของงานบริการของหองสมุด เปนการสงเสริมการศึกษาคนควาดวย
ตนเอง การบรกิารขาวสารที่เปนปจจุบัน การบริการขอมลูงานวิจยั ฯลฯ และอํานวยความสะดวกใน
การนาํเทคโนโลยีสารนิเทศเขามาจัดการ ซึ่งเปนที่รูจักกนั ที่ชื่อวา ระบบหองสมุดอัตโนมัติ (Automatic 
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Library) จากการนาํระบบหองสมุดอัตโนมัติเขามาใชงานบริการสารนิเทศ จะเห็นไดวาผูใชบริการ
สามารถเขาถงึทรัพยากรสารนิเทศไดอยางสะดวก รวดเร็ว สามารถจะสืบคนไดจากระบบ Internet  

 3.3 ประเภทของงานบริการของหองสมุด 
 หองสมุดจัดบริการตางๆ ตามประเภทของวัสดุ และผูใช โดยแบงประเภทได ดังนี ้
 1. บริการพื้นฐาน เปนบริการทั่วไปทีห่องสมุดทุกประเภทจัดเพื่อสนองความตองการของ

ผูใช ตามลักษณะของทรัพยากรสารนเิทศ ไดแก  
 1.1 บริการยืม – คืน เปนบริการปกติทีห่องสมุดกําหนดระเบียบและวธิีปฏิบัติให

ผูใชบริการและผูปฏิบัติงาน ยึดปฏิบัติเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพทั้งสองฝาย ผูใชบริการไดรับความพอใจ  
และผูปฏิบัติงานไดบริหารงานตรงตามวัตถุประสงคนอกจากบริการยมื คืน ทัว่ไปแลว ยงัตองทําหนาที ่
ดูแล รักษาระเบียบใหดําเนนิไปอยางถกูตอง เรียบรอย รวมทั้งการติดตาม ทวงทรัพยากรสารนิเทศคืน
จากผูใชบริการที่ไมปฏิบัติตามระเบียบ และดูแลเมื่อมีทรัพยากรชํารุด  

 1.2 บริการยืมระหวางหองสมุด เปนระบบการยืมระหวางหองสมุดทีม่ลัีกษณะงาน
ใกลเคียงกนั เพื่อวัตถุประสงคชวยงานคนควาสําหรับการศึกษาหรืองานวิจยั ดวยการใชระเบียบการ
ยืมทรัพยากรสารนิเทศรวมกันซึง่เปนการตกลงกาํหนดระเบียบการปฏิบัติที่สะดวก ประกอบดวย 
รายการทรพัยากรสารนเิทศที่ใหบริการ และการพฒันาทรัพยากรรวมกันเพื่อใหงานบริการมี
ประสิทธิภาพ สวนมากจะใหบริการในรูปของเอกสารสาํเนา เพื่อไมใหเปนปญหาติดตามทวงหรือการ
สูญหายของตนฉบับจริง  

 1.3 บริการหนงัสือกรณีพิเศษ หนงัสือเปนวัสดุทีห่องสมดุจัดใหบริการเปนปกต ิแตมี
หนงัสือบางเลม อาจมีผูตองการใชจํานวนมาก หองสมุดจึงจัดบริการพเิศษ เปนการชวยใหผูใชไดรับ
บริการอยางทัว่ถึงดวยวิธีดังนี้  

 1.3.1 บริการหนงัสือสํารอง  สวนมากหองสมุดสถาบันศึกษาจะจัดบริการนี้ 
เพราะผูสอนกาํหนดใหอานเฉพาะตอนจากหนังสือที่มีจาํนวนจาํกัดหรือบรรณารักษพิจารณาจากผูใชที่
ตองการหนงัสอืชื่อเดียวกนัเปนจํานวนมาก จะนําหนังสอืดังกลาวมาจดัเปนหนังสือสํารอง (reserve  
book) กําหนดระเบียบเฉพาะปกติจะใหยมืไดหนึ่งคนื ปจจุบันมหีนงัสอืเนื้อหาเหมือนกนัจํานวนมาก
ข้ึนไมจําเปนตองใชหนังสือเลมเดียวกนั บริการหนังสือสํารองในหองสมุดจึงลดลง  

 1.3.2 บริการหนังสือจอง เปนบริการพิเศษสาํหรับผูที่ตองการหนงัสือที่มีจาํนวนนอย 
แตมีผูตองการใชจํานวนมาก ซึ่งไมใชเปนหนังสือสํารอง ผูใชไมสามารถหาไดจากชัน้หนงัสือ เพราะมีผู
ยมืตอเนื่องสม่าํเสมอหองสมดุจะบริการใหจองเพื่อไมใหหนงัสืออยูที่คนใดคนหนึ่งระยะนานไป จะ
กําหนดวนัรับหนงัสือจองตอจากผูยมืไปกอนเปนการหมุนเวียนใหทุกคนไดใชหนงัสอื  
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 2. บริการตอบคําถามและชวยการคนควา เปนบริการอยางหนึ่งของหองสมุดที่ชวยผูใช
ใหประสบความสําเร็จในการคนควา ซึ่งมีบริการหลายอยางดังนี ้

 2.1 บริการตอบคําถาม เปนการชวยผูใชทีม่ีปญหาการใชหองสมุดและการคนหา
ทรัพยากรสารนิเทศ โดยการกําหนดระเบยีบ วิธกีาร ชวยแกปญหาใหไดรับคําตอบอยางถูกตอง และพอใจ 

 2.2 บริการชวยการคนควา เปนบริการสงเสริมการใชหองสมดุแนะนําวิธีการคนหา
ทรัพยากรทัง้ระบบการใชบัตรรายการ และระบบคอมพิวเตอรถาหองสมดุจัดบริการ ซดีีรอม และ
อินเทอรเน็ต ตองจัดบริการชวยคนหาดวยตนเอง และบริการจากเจาหนาที่ใหครบถวนบริการชวยการ
คนควาจะรวมการแนะนําวิธใีชหองสมุด เพื่อใหผูใชทราบแหลงทรัพยากรสารนเิทศอื่นๆ ที่จะชวยใหได
ขอมูลเพิ่มข้ึนอยางสมบูรณ 

 2.3 บริการสงเสริมการอานและแนะแนวการอาน หองสมดุตองจัดหาทรัพยากรสารนเิทศ
ใหครบตรงความตองการของผูใช จัดสถานที่ใหสะอาด เรียบรอยสะดวกตอการใชบริการ จัดทาํปาย
แนะนาํหนงัสอืหรือขาวสารเผยแพรอยางสม่ําเสมอ วางในตําแหนงที่เห็นชัดเจน นอกจากนี้ควรมกีาร
แนะนําหนงัสอืใหม หรือหนังสือที่นาสนใจ เพื่อชักชวนใหผูใชเลือกอาน บางครั้งอาจจัดกิจกรรมรวมดวย 
เปนการแนะแนวการอานเฉพาะเรื่อง 

 2.4 บริการบรรณานุกรม หองสมุดจดับรรณานุกรมเฉพาะวิชาหรือเฉพาะเรื่อง ตาม
ความตองการผูใช สนับสนุนการศึกษาคนควาดวยตนเองดวยการเสนอในรูปปายนิเทศ หรือบันทกึลง
คอมพิวเตอร จะชวยการคนควาไดอยางมคุีณภาพ 

 3. บริการสื่อโสตทัศน หองสมุดที่มีส่ือโสตทัศน เชน วีดิทัศน ภาพนิ่ง แถบเสียงและ
มัลติมีเดีย ระบบคอมพิวเตอร จะจัดวิธีบริการใหได 2 วธิี คือ 

 3.1 บริการภายในหองสมุด ซึ่งหองสมุดตองจัดสถานทีพ่รอมอุปกรณ กําหนด
ระเบียบ ตารางการใชไมใหซ้าํซอน เพื่อผูใชจะไดใชบริการทั่วถึงและเลือกใชตามความตองการอยาง
เหมาะสม 

 3.2 บริการยืมใชนอกสถานที่ หองสมุดจัดบริการใหยืมเฉพาะวัสดุประเภท วีดีทัศน 
แถบเสียง กําหนดระเบยีบการยืม เชนเดียวกับหนงัสือ ตางกนัในรายละเอียดตามลกัษณะของประเภทสื่อ
โสตทัศน  

 4. บริการชุมชน นอกจากการใหบริการแกสมาชิกหองสมุดตามปกติหองสมุดควร
คํานึงถึงชมุชน เพื่อการสรางสัมพนัธและความรวมมือในการดําเนนิงานหองสมุด โดยเฉพาะหองสมุด
ประชาชน และหองสมุดสถาบันการศึกษาทุกระดับดวยการเชิญผูนําทองถิน่เปนคณะกรรมการ
หองสมุด และหองสมุดจัดบริการเพื่อชุมชน ดังนี ้
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 4.1 จัดหาทรัพยากรสารนิเทศสนองความตองการของชมุชนใหเพียงพอตามลักษณะของ
ทองถิน่ 

 4.2 จัดบริการหองสมุดเคลื่อนที ่บริการเปนครั้งคราว 
 4.3 บริการขอมูล ขาวสาร เผยแพรสูชุมชนเปนประจํา (วาณี ฐาปนวงศศานติ. 2543: 

147) 
 บริการสารสนเทศที่สําคัญของหองสมุดและแหลงบริการสารสนเทศมดัีงตอไปนี้ 
 1. บริการใหยมืและรับคืน (Circulating Service) เปนบริการทีห่องสมดุทุกแหงจะตอง

ใหบริการ เพื่อใหผูใชไดใชประโยชนจากทรัพยากรสารสนเทศที่หองสมุดจัดเก็บไว ผูใชสามารถยมื
ทรัพยากรสารสนเทศตางๆ จากหองสมุดที่ตนเปนสมาชิกได ตามชนดิและจํานวน ระยะเวลาที่ใหยืม
ตลอดจนอัตราคาปรับ ทั้งนีข้ึ้นอยูกับระเบยีบของหองสมุดแตละแหงกําหนดไว 

 2. บริการทรัพยากรสารสนเทศ (Reference and Information Service) หรือ บริการ
ตอบคําถามและชวยการคนควา เพื่อชวยอํานวยความสะดวกแกผูใชในการตอบปญหา หรือชวยคนหา
สารสนเทศที่ตองการ โดยใหบริการทัง้ทางพบปะโดยตรง ทางโทรศัพท และทางเครือขายอินเตอรเน็ต 

 3. บริการสื่อโสตทัศนวัสดุและอุปกรณ (Audiovisual Service) เปนบริการใหยืมและรับ
คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อโสตทศันวัสดุตางๆ เชนวีดิทัศน วซีีดี แถบบันทกึเสียง รวมทั้ง
อุปกรณประกอบตางๆ 

 4. บริการหนงัสือสํารอง (Reserved Books Service) เปนบริการสํารองหนังสือไวตาม
ความประสงคของอาจารยประจําวิชานัน้ๆ เพื่อใหนกัศึกษาทัง้ชัน้ใชอานคนควาในวชิาใดวิชาหนึง่ตาม
เวลาที่กาํหนด ตลอดจนการสํารองหนังสือที่บรรณารักษเห็นวามีผูใชจํานวนมากเปนประจําและ
หนงัสือมีจาํนวนนอย 

 5. บริการยมืและถายเอกสารระหวางหองสมุด (Interlibrary Loan Service) เปนบริการ
ที่หองสมุดหรอืแหลงสารสนเทศรวมมือกัน เพื่อยมืทรัพยากรสารสนเทศที่ไมมีในหองสมุดของตน จาก
หองสมุดอืน่มาใหแกผูใชที่มคีวามตองการใชสารสนเทศนั้นๆ ระหวางกัน 

 6. บริการรวบรวมบรรณานกุรม (Bibliographic Service) เปนการจัดทํารายชื่อหนงัสือ
หรือทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆ สําหรับใชประกอบการคนควาเรื่องใดเรือ่งหนึ่ง ตามความประสงคของ
ผูใชบริการ 

 7. บริการจัดทาํสาระสงัเขป (Abstracting Service) เปนการสรุปใจความสําคัญของ
บทความทางวิชาการ หรือรายงานการวิจยั ตามความประสงคของผูใชบริการ หรือจัดทําเปนประจํา
สวนใหญเปนบริการของหองสมุดเฉพาะหรือศูนยสารสนเทศ 
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 8. บริการจัดทาํดรรชนีวารสาร (Indexing Service) เปนการรวบรวมบรรณานุกรม 
บทความ วารสารในรูปดรรชนีวารสาร หรือจัดพิมพเปนรูปเลม 

 9. บริการถายสําเนาเอกสารสิ่งพิมพ (Photocopying Service) เปนบริการทีห่องสมดุจัด
ไวเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใช ในการถายสาํเนาบทความวารสาร หรือขอความบางตอนในหนังสือ
เปนการประหยัดเวลาในการคัดลอก 

 10. บริการขาวสารทนัสมยั (Current Awareness Service) เปนการใหบริการความรู
หรือพัฒนาการที่ทนัสมัย ในเร่ืองราวที่อยูในความสนใจโดยเฉพาะของผูใชสารสนเทศคนใดคนหนึง่ ซึง่
อาจเกิดจากความสนใจตามอาชีพการทาํงาน หรือความตองการสารสนเทศในการวนิิจฉัยสัง่การการ
ใหบริการประเภทนี้ มีจุดประสงคที่สนองตอความตองการของผูใช สามารถติดตามสารสนเทศในเรื่อง
ที่สนใจไดอยาง รวดเร็ว ทนัเวลา จากสารสนเทศที่หองสมุดจัดหาใหตลอดเวลา 

 11. บริการแนะนําการใชหองสมุด (Library Using Service) เปนบริการเพื่อแนะนาํผูใช
ใหทราบวาหองสมุดจัดบริการอะไรบางใหกับผูใช เชน การปฐมนิเทศแนะนําแกนิสิตนักศึกษาที่เขา
เรียนในปแรก 

 12. บริการนาํชมหองสมุด (Library Tour) เปนบริการทีห่องสมุดจัดใหแกผูใช หรือผูมา
เยี่ยมชมหองสมุดเปนหมูคณะ เพื่อทราบการดําเนนิงานและกิจกรรมของหองสมุด และการใหบริการ
ของหองสมุด 

 13. บริการสารสนเทศเลือกสรร (Selective Dissemination of Information = SDI) เปน
บริการที่ชวยใหผูใชทราบขอเท็จจริง ขาวสาร วทิยาการทีท่ันสมยั เชน การแจงรายชือ่ทรัพยากร
สารสนเทศใหม การถายสาํเนาหนาสารบญัวารสารฉบบัลาสุด ฯลฯ 

 14. บริการจัดทําหนงัสือหรือคูมือการใชหองสมุด (Library Manual Service) เปน
บริการที่ชวยผูใชใหเขาใจวธิกีารใชและการคนหาทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุด พรอมอธิบาย
รายละเอียดการใชทรัพยาการสารสนเทศบางอยางที่มวีธิีการใชซับซอน เชน คูมือการสืบคนฐานขอมูล 
แผนพับแนะนาํวิธกีารใชหองสมุด ฯลฯ 

 15. บริการสืบคนสารสนเทศดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic Searching Service) 
เปนการใหบริการสืบคนสารสนเทศจากสื่ออิเล็กทรอนกิส เชน บริการสบืคนสารสนเทศจากฐานขอมูล
ซีดีรอม 

 16. บริการสืบคนและเรียกใชสารสนเทศผานสื่อระบบทางไกล (Online Searching 
Service) เปนบริการที่ผูใชสามารถสืบคนและเรียกใชสารสนเทศจากทุกมุมโลกไดอยางรวดเร็ว
ทันทีทนัใด โดยไมจํากัดจาํนวนและระยะทาง ซึ่งจะทาํใหไดสารสนเทศที่ทนัสมัย ทันเวลา ตรงกับ
ความตองการ และสะดวกรวดเร็ว (อาภากร ธาตุโลหะ. 2547: 7) 
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สรุปไดวา ประเภทของงานบริการ  จะมีการจัดใหบริการทั่วไปทกุประเภท เชนเพื่อให
ตอบสนองกับความตองการของผูใชบริการซึ่งผูใชบริการจะไดใชบริการไดอยางทั่วถึงและสามารถ
เลือกใชตามความตองการอยางเหมาะสม 

 3.4 องคประกอบและมาตรฐานของงานบริการ   
 งานบริการของหองสมุดมีองคประกอบสําคัญ คือ 
 1. ทรัพยากร ไดแก วัสดุสารนิเทศทุกประเภททีห่องสมุดเลือกจัดใหบริการ ทั้งวัสดุ

ตีพิมพ ส่ือโสตทัศน และส่ืออิเล็กทรอนกิส ซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมกับผูใช ทัง้คุณภาพและ
จํานวนใหเพียงพอ สนองความตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. ผูใชบริการ เปนองคประกอบสําคัญที่จะทําใหงานบริการสามารถดําเนินไปไดอยางดี 
หองสมุดตองพิจารณาประเภทผูใชทุกระดับ ทั้งวัยวุฒ ิและความรู นอกจากผูใชที่เปนสมาชิกประจํา
ของหองสมุด ควรพิจารณาสมาชิกในชุมชนทัว่ไปดวย ผูใชบริการหองสมุดเปนผูกําหนดใหหองสมุด 
จัดวิธีบริการใหไดเหมาะสม 

 3. บุคลากรหองสมุด ทําหนาที่จัดบริการใหบรรลุวัตถุประสงค และนโยบายของ
หองสมุด จึงตองมีคุณสมบติัและบุคลิกทีเ่หมาะสม ประกอบดวยการพัฒนาความรูใหทนัเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณโลก คุณสมบัติของบรรณารักษฝายบริการ ควรมีลักษณะดังนี ้

 3.1 ยิ้มแยม แจมใส มนี้ําใจ และมีมนุษยสมัพันธกับทุกคน 
 3.2 มคีวามกระตือรือรน กระฉับกระเฉง สนใจงานบริการ  
 3.3 เขาใจนโยบาย ปฏิบัติหนาที่ตรงเปาหมาย ดวยความรอบคอบ 
 3.4 มีความรูเร่ืองทรัพยากรสารนิเทศอยางดี สามารถแนะนําแกผูใชไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 3.5 มีความอดทน รักษาระเบียบ วินยั ไมใหผิดพลาด 
 3.6 สามารถจดัและนําเทคโนโลยีสารนิเทศมาใชพัฒนางานไดอยางเหมาะสม  
 4. บริการ เปนการจัดวธิีบริการใหไดประสิทธิภาพตามประเภทของทรพัยากรสารนเิทศ      

มี 2 วธิี คือ 
 4.1 บริการภายในหองสมุด หรือเปนบริการประเภทรับ 
 4.2 บริการภายนอกแกผูใชหองสมุด หรือเปนบริการประเภทรุก 
 บริการประเภทรับ เปนบริการที่หองสมุดทุกประเภทจัดบริการประจําใหผูที่ตองการ

ขอมูล เขามาเลือกใชดวยตนเอง จากทรพัยากรสารสนเทศที่จัดไวเปนระบบ พรอมบริการคูมือการใช
หรือจัดบริการพิเศษตางๆ ชวยใหผูใชเลือกใชไดสะดวกและรวดเร็ว 



 57

 บริการประเภทรุก หองสมุดตองจัดบริการสําหรับบุคคลที่ไมสามารถเขามาใชบริการ
ภายในหองสมุด ดวยสาเหตุเพราะอยูไกลเกินไป หรือมีภาระหนาทีป่ระจําไมมีเวลา หรือเปนผูบริหาร
ระดับสูงทีบ่รรณารักษควรจดับริการสนองความสนใจ เพือ่ใหบุคคลเหลานีม้ีโอกาสใชทรัพยากรสารนิเทศ
ของหองสมุด หรือบุคลากรที่ยงัไมเขาใจงานหองสมุดดพีอ บรรณารักษ ตองวิธีชักจงูใหสนใจเขาใช
บริการ ดวยวธิีการถงึตัวเปนการบริการแบบรุก ไดดังตอไปนี้ 

 1. ทาํรายการทรัพยากรสารนิเทศ เสนอถึงตัวเปนระยะสม่ําเสมอ 
 2. ทาํขาวสาร หรือจดหมายขาว ในรูปแบบตางๆ คือ 
 2.1 สําเนาหนาสารบัญวารสาร หรือหนงัสือใหม 
  2.2 บรรณนิทศัน หนงัสือ และสื่อโสตทัศน 
 2.3 สาระสงัเขปทรัพยากรสารนิเทศทุกประเภท 
 2.4 บรรณานกุรมเฉพาะสาขาวิชา 
 3. เวยีนเอกสาร ขาวโฆษณา แผนปลิว เพื่อใหเลือกเสนอสาํหรับจัดหา หรือเลือกใชศึกษา 
 4. บริการทางโทรศัพท สําหรับผูบริหาร แจงขาวหรือขอมูลทีต่รงกับความสนใจเฉพาะบุคคล 
 5. บริการระบบเครือขายสายตรง (online) เปนการกระจายสารนิเทศไดทั่วถงึ  
 6. จัดบริการหองสมุดเคลื่อนที่สูผูอาน เชน กระเปาหนงัสอื ตูหนงัสือ หรือเปนรถ

เคลื่อนที่สูทองถิ่น 
 การจัดบริการของหองสมุด ตองมีการปรับเปล่ียนตามสภาพทรพัยากรสารนิเทศให

ทันสมยั ดวยวธิีการ ดังนี ้
 1. ปฏิบัติงานเปนกลุมแทนการทํางานคนเดียว 
 2. บริหารระบบงาน ดวยการพิจารณาผลการใหบริการที่คุมทนุ หรือประโยชนที่ควร

ไดรับอยางคุมคา 
 3. เลือกวิธีบริการตางๆ นาํมาปรับปรุงใชเปนระบบงานบริการสารนิเทศที่มีประสิทธิภาพ 
 4. บทบาทของบรรณารักษบริการ ตองพฒันางานใหทนัสมัย จึงตองปรับปรุงตนเองใหมี

ความรูเกีย่วกบัส่ิงตอไปนี้   
 4.1 ความรูความเขาใจผูใชวาตองการอะไร มีความสามารถระดับไหน เพื่อวิเคราะห

จัดวิธีบริการใหตรงกับคุณสมบัติของผูใชบริการ 
 4.2 ความรูความเขาใจระบบงานวามีข้ันตอนอยางไร จะไดฝกปฏิบัติตามลําดับ ไม

เกิดขอผิดพลาดหรือบกพรองได 
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 4.3 ความรู ความเขาใจ เทคนิค และวิธพีฒันางานเพื่อใหงานดาํเนนิไปอยางสะดวก 
อํานวยประโยชนใหแกผูใชมากที่สุด ไมใชเพื่อตนเองฝายเดียว จงึตองปฏิบัติงานเปนกลุม จงึจะไดรับ
ความรวมมือ เปนผลด ี

 4.4 มีทกัษะดานสื่อสารอยางดี เพื่อบริหารงานดานบริการไดคุณภาพ  (วาณี       
ฐาปนวงศศานติ. 2543: 150-152) 

 มาตรฐานของงานบริการหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544  
 1. ตองมุงสงเสริมใหความสะดวกแกผูใชทกุประเภท สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง  
 2. ตองหาวิธีการ เครื่องมือ เทคโนโลยีทีท่นัสมัย และโทรคมนาคมที่จาํเปน เพื่อชวยให

ผูใชบริการสามารถเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ อยางรวดเร็วและครบถวนตามความตองการ ทัง้บริการ
ใหเปลาและบริการที่ตองเสยีคาธรรมเนยีม 

 3. ตองจัดใหมกีารปฐมนิเทศนักศึกษา การสอน หรือรวมสอนการคนควา ทรัพยากร
สารสนเทศ ตลอดจนชวยคนควา และใหคําปรึกษาทางวิชาการ  

 4. จัดใหมีบริการยืม - คืน โดยกําหนดระเบยีบเพื่อใหผูใชรับบริการอยาง เสมอภาคตาม
สิทธทิี่ควร  

 5. ตองมีบริการสืบคนผานเครือขายภายในประเทศ เครือขายอินเตอรเน็ต และสอนการ
สืบคนดวยสื่ออิเล็กทรอนกิส  

 6. ตองมีชั่วโมงบริการอยางสม่ําเสมอและเหมาะสม  
 7. หากมกีารเรียนการสอนนอกสถาบนัอดุมศึกษาควรจัดใหมีการบริการ เพื่อใหผูใช

สามารถเขาถงึทรัพยากรสารสนเทศไดตามความตองการ  
 8. ตองมีการพฒันาคุณภาพการบริการดานตางๆ อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
 9. สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกัน เพื่อใหมีการใชทรัพยากรสารสนเทศ

อยางกวางขวางและประหยดั (วิชาญ เลิศวิภาตระกูล. 2552: ออนไลน) 
สรุปไดวา องคประกอบและมาตรฐานของงานบริการ จะสงเสริมใหผูใชบริการเรียนรูดวย

ตนเอง หรือหาวิธีการ เครื่องมือที่ทนัสมยัทีจ่ําเปน เพื่อชวยใหผูใชบริการสามารถเขาถึงทรัพยากร
สารสนเทศ อยางรวดเร็วและครบถวนตามความตองการรวมถงึความรู ความเขาใจ มีทกัษะดาน
ส่ือสารเปนอยางดี เพื่องานดานบริการมีคุณภาพและเกดิประโยชนแกผูใชบริการมากที่สุด 
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4. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 
 4.1 ความเปนมาของสํานกัวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 สํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปน
หนวยงานที่ใหบริการดานขอมูลสารสนเทศกับอาจารย เจาหนาที่ นักศึกษาของมหาวทิยาลยัราชภฏั
สวนดุสิต และบุคคลทั่วไปทีป่ระสงคเขามาสืบคนและศกึษาหาความรูดวยตนเอง สํานักวทิยบริการได
นําเทคโนโลยทีี่ทนัสมัยมาใชในการจัดการองคความรู และการฝกอบรมเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดใน
การศึกษา และไดมีการพัฒนาปรับเปลีย่นการใหบริการใหเปนที่พงึพอใจของผูใชบริการตลอดเวลา
พัฒนาการของสํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดจากการรวมตัวของ 2 หนวยงานไดแก 
สํานักวทิยบริการ และศูนยคอมพิวเตอร ในป พ.ศ.2547 ตามโครงสรางใหมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ทั้งนีเ้พื่อใหมกีารรวมงานบรกิารที่ทาํหนาที่คลายกนัเขาดวยกัน นาํมาสูการใชทรัพยากร
รวมกันใหเกิดประโยชนสูงสดุ 

 ประวัติสาํนักวิทยบรกิาร 
 สํานักวทิยบรกิารเดิมชื่อ หอสมุดวิทยลยัครูสวนดุสิต ซึง่มีรูปแบบของหองสมุดมาตั้งแต  
 พ.ศ. 2477  โดยจัดหนงัสือไวเปนมุมหนึ่งของหองพักคร ู
 พ.ศ. 2501  ไดขยายพืน้ที่เปน 1 หองเรียน 
 พ.ศ. 2506   เร่ิมมีการจัดหมวดหมูหนังสอื โดยใชระบบ D.C. (Dewey Decimal 

Classification) 
 พ.ศ. 2522  ยายมาอยูอาคารหอสมุดในปจจุบัน 
 พ.ศ. 2539  เปลี่ยนการจัดหมวดหมูหนงัสือระบบ D.C. มาเปน L.C. (Library of 

Congress Classification) และจัดซื้อระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS (Virginia Tech Library System) 
มาใชในการดาํเนนิงานหองสมุด พรอมทั้งเปดบริการสืบคนบัตรรายการออนไลน OPAC (Online 
Public Access Catalog) 

 พ.ศ. 2540 จัดใหมีบริการ Internet 
 พ.ศ. 2543 จัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาจัดดําเนินงานเพื่อใหบริการ  Virtual Library 

ณ อาคารหลงัใหมซึ่งตอเชื่อมกับอาคารเกา 
 ประวัติศนูยคอมพิวเตอร 
 พ.ศ. 2530 ต้ังขึ้น ณ อาคาร 1 เพื่อเปนแหลงฝกทักษะทางดานคอมพวิเตอรรวมทัง้ผลิต

บัณฑิตสาขาวชิาการคอมพิวเตอร และบัณฑิตสาขาอืน่ใหมีความรูความสามารถทางดานคอมพวิเตอร 
มีการใหบริการชุมชนโดยจัดการอบรมคอมพิวเตอรในโครงการฝกอบรมคอมพิวเตอรสําหรับขาราชการ
ตามมติคณะรัฐมนตร ี

 พ.ศ.2538 ไดเพิ่มฝายเครือขายในโครงสรางของศูนยคอมพิวเตอรข้ึน 
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 พ.ศ.2539 รับผิดชอบงานระบบ VDO Conference ทีท่างสถาบนันาํมาใชในการเรยีน
การสอนทางไกล และจัดตั้งหองถายทอดระบบที่อาคาร 11 ชั้น 4 

 พ.ศ. 2542 ศูนยคอมพิวเตอรไดจัดตั้งทีมงานผูเชี่ยวชาญทางดานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรใชชื่อวา “ทมีชางเทคนิค”และในปเดียวนั้นเองฝายระบบเครือขายไดวางโครงสราง
พื้นฐานทางดานระบบเครือขายและคอมพิวเตอร สําหรบัใหบริการการเรียนการสอนผานระบบ
เครือขาย (E-Learning) สําหรับนักศึกษาเพื่อสามารถเขาศึกษาบทเรียนไดทุกที่ ทุกเวลา ตามความ
ตองการและความพรอมของนักศึกษา 

 พ.ศ. 2545 ไดมีการจัดตั้งศนูยขอมูลกลาง (Data Center) เพื่อทาํหนาที่เปนหนวยงาน
จัดเก็บและสนบัสนุนขอมูล และสารสนเทศทั้งหมดของสถาบนั 

 พ.ศ 2546 ศูนยคอมพิวเตอร ไดจัดตั้งฝายวิจัยและพัฒนาซอฟแวรข้ึน ตามนโยบายของ
รัฐบาลที่มกีารจัดทํา PMOC (Prime Minster Management Operation Center) และเพื่อการวาง
ระบบบริหารสารสนเทศการศกึษาที่เปนระบบและมีประสิทธิภาพทัง้นีเ้พื่อใหเกิดการสรางและพฒันา
นวัตกรรมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบนัอยางตอเนื่อง 

 ปรัชญา  วสิยัทัศน  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงค  กลยุทธ 
 ปรัชญา: มุงเนนบริการสรางสรรคนวัตกรรมการศึกษา พฒันาองคความรูควบคู ICT 
 วิสัยทัศน: เปนศูนยกลางในการสรางนวตักรรมและองคความรู เพื่อใหบริการทรัพยากร

สารสนเทศทีห่ลากหลาย ควบคูกับการประยุกตใช ICT ในการสนับสนุนภารกิจหลกัของมหาวทิยาลัย  
 พันธกิจ: 
 1. สรางนวัตกรรมและองคความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 2. บริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนนุการศึกษาของมหาวิทยาลยัโดย

มุงเนนคุณภาพการใหบริการ  
 3. มุงเนนการพัฒนาบุคลากรใหเปนบุคลากรที่มีความรูความสามารถทางดาน ICT 
 ประเด็นยทุธศาสตร: 
 ประเด็นยทุธศาสตร 1 พัฒนาระบบ ICT เพื่อการบริหารจดัการและ การเรียนการสอน  
 ประเด็นยทุธศาสตร 2 สรางองคความรูและนวัตกรรมการเรียนรูดวย ICT 
 ประเด็นยทุธศาสตร 3 พัฒนาศักยภาพดาน ICT สําหรับบุคลากรและชมุชน 
 ประเด็นยทุธศาสตร 4  สรางองคกรเครือขายกับหนวยงานภายในและภายนอก  
 เปาประสงค: 
 1. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนดวย ICT 
 2. มีคลังขอมูลสําหรับการบริหารจัดการและสงเสริมการเรียนรู 
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 3. พัฒนา Competency ของบุคลากรในสํานักฯ  
 4. สรางวัฒนธรรมการใช ICT ใหกับบุคลากรและชุมชน  
 5. การสรางความยอมรับในระดับมาตรฐานสากล 
 กลยุทธ: 
 1. จัดหาโครงสรางสาธารณปูโภคดาน ICT ที่เพียงพอตอความตองการใชงาน 
 2. เสริมสรางความมัน่คง เสถียรภาพ และความปลอดภัยในการใชงานระบบเครือขาย  
 3. การประยุกตใช ICT ในดานการบริหารจัดการ 
 4. จัดหาและใหบริการความรู (Knowledge Provider) 
 5. ผลิตและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู  
 6. การบริหารจัดการความรูของสํานกัฯ 
 7. พัฒนาบุคลากรของสํานกัฯ ใหมีความรูความสามารถที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน  
 8. การพัฒนาธุรกิจวิชาการดวยองคความรูของสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ (สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. 2552: ออนไลน) 
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 4.2  โครงสรางการบริหารงานของสํานกัวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  1  โครงสรางการบริหารงาน หนวยงานภายในสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต 
 

ที่มา: สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. (2552). โครงสรางองคกร สํานักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ. ออนไลน. 

ผูอํานวยการ 
สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ที่ปรึกษาดาน ICT 

รองผูอํานวยการสํานักฯ 
ผูชวยผูอํานวยการสํานักฯ 

สํานักงานผูอํานวยการ หนวยงานพัฒนาระบบ 
และบริการวิชาการ 

กลุมงานเลขานุการ 
และธุรการ 

กลุมงานพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ 

กลุมงานผลิตและ
พัฒนามัลติมีเดีย 

กลุมงานเทคนคิและ
ระบบเครือขาย 

- งานสารบรรณ 
- งานการประชุม 
- งานเลขานุการ 
- งานประชาสัมพันธ 
- งานควบคุมและการ
ประกันคุณภาพภายใน 
- งานการเงินและพัสดุ 
- งานวางแผนและ
งบประมาณ 
- จัดทําขอมูลพื้นฐานและ
การดําเนินงานของ
หนวยงาน 
- งานติดตอประสานงาน
ภายในและภายนอก 
- งานสวัสดิการ 
- งานบริการหองประชุม 

- งานจัดหาทรัพยาการสาร 
สนเทศบริการศูนย
การศึกษา 
- วิเคราะหทรัพยากร/งาน
วารสารสิ่งพิมพตอเนื่อง 
- งานอนุรักษทรัพยากร/
งานจัดเรียงหนังสือขึ้นช้ัน 
- งานบริการยืม – คืน 
- งานบริการหองผลงาน
ทางวิชาการ 

- งานมัลติมีเดีย/เสียง 
- งาน e-
book/Clipping 
- งานกราฟก/ภาพนิ่ง 
- งานบริการสื่อโสตทัศน 

- งานระบบเครือขายและ
เครื่องแมขาย 
- งานชางเทคนิค 
- งานพัฒนาเว็ปไซด 
- งานวิจัยและพัฒนา 
- งาน Vidio Conference 
- งาน SDIB 
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ภาระงานบรหิารงาน หนวยงานภายใน ของสํานกัวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลุมงานเลขานุการและธรุการ  
กลุมงานเลขานุการและธุรการเปนกลุมงานหลกัของสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ทําหนาที่ ประสานงานการดําเนนิงานระหวางหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก รวบรวม
จัดเก็บขอมูล และประเมินผล รวมทั้งอํานวยความสะดวก เพื่อใหการดําเนนิงานของตามภารกิจของ
สํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลย ีเปนไปไดดวยดี และมคีวามตอเนื่อง นอกจากนี้ยงัเปนสวนสําคญัใน
การผลักดันเพือ่ใหเกิดการพฒันางาน และบริการตางๆ ที่ดีข้ึน โดยกลุมงานเลขานุการและธรการนั้น
ประกอบดวยงานตางๆ ดังนี ้

1.งานเลขานุการ  คือ งานวเิคราะห ประสานงาน ติดตามงาน ประเมนิผล และสนบัสนุนการ
ทํางานของทุกฝายในสาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ใหดําเนินงานไปดวยความเรียบรอย 
รับผิดชอบเรื่องการนัดหมายการประชุมของผูบริหาร จัดเตรียมขอมูลในการประชมุ 

2. งานสารบรรณ และ งานธุรการ คืองานลงบันทึก รับ-สงเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พิมพบันทึกขอความจดหมายเวียนตางๆ รวมทั้งงานสนับสนุนการ
ทํางานของกลุมงานตางๆ  

3. งานพัสดุ ประกอบดวย งานจัดซื้อ-จัดจางวัสดุ-ครุภัณฑ ตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ  

4. งานนโยบายและแผน คือ งานจัดทํา ประสานงานในการจัดทําแผนปฏิบัติงาน แผนการใช
จายเงิน โครงการ รวมทัง้ติดตามประเมินแผนงานและงบประมาณของสํานักฯ เพื่อจัดทํารายงานสรุป
จัดสงกองนโยบายและแผน  

5. งานการเงิน คือ งานจัดทาํรายงานทางการเงนิของสาํนักฯ สรุปรายการพรอมทั้งแสดง
รายการรับ-จายในแตละเดือน รวมถึงการตรวจสอบกับรายงานทางการเงินของสาํนกัฯ จากฝายการเงนิ 

6. งานบุคคล คือ การดําเนนิงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสํานักฯ โดยมีการ
ดําเนนิงานรวมกับกองการบริหารงานบุคคลของมหาวทิยาลยั ในการดูแลสถิติการปฏิบัติงาน และ  
การจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบคุลากรของสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7. งานประชาสัมพันธ คือ งานประชาสัมพันธอยางเต็มรูปแบบใน การดําเนินงานตางๆของ
สํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนการสรางภาพลักษณและเผยแพรขาวสารของศูนยฯ 
ไปยังหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอกีดวย  

8. งานลิขสทิธิ ์คือ การดูแลผลประโยชนที่เกี่ยวของกับลิขสิทธิ์งานตางๆ ที่สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลิตขึ้น ทัง้งานเขียน ผลงานวิชาการ งานทางดานโปรแกรมคอมพิวเตอร 
งานสื่อโสตทัศน 
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9. งานบริการบริการ ประกอบดวย  
 9.1 งานบริการตอบคําถามการใชงานบรกิารสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  
 9.2 งานบริการ Vprint  
 9.3 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ประกอบดวย การใหบริการจองหองปฏิบัติการสําหรับ

การเรียนการสอน การใหบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสําหรับนกัศึกษาเพื่อฝกทักษะนอกเวลา
เรียน นอกจากนี้ยงัมีการรวบรวมขอมูลการใหบริการตางๆ จัดทําเปนสถิติเพื่อเปนสารสนเทศสําหรับ
ผูบริหาร เพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการปรบัปรุงหองปฏิบัติการ ในสวนของบริการหองประชุม  

 9.4 การใหบริการจองหองประชุม และอาหารวาง สําหรบัใหบริการหนวยงานทัง้ภายใน
และนอกมหาวิทยาลัย  

 9.5 บริการรักษาความปลอดภัย คือ งานดูแลความเรียบรอยทางดานทรัพยสินของ   
สํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุมงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 
ทําหนาทีจ่ัดหา คัดเลือก วเิคราะหทรัพยากรสารสนเทศ ใหบริการยืม-คืนหนังสอื บริการหนงัสอื

จอง บริการตอบคําถามและชวยคนควา บริการสืบคนฐานขอมูลหนงัสือ/ ซีดีรอม/วารสารอิเลก็ทรอนกิส 
บริการแนะนาํการใชและนําชมหองสมุด บริการรวบรวมบรรณานกุรม จัดแสดงหนงัสอืใหม ดูแลความ
เรียบรอยของชัน้หนังสอื เตรียมหนงัสือใหมกอนใหบริการ ตรวจสอบหนงัสือที่มีสภาพชาํรุดและจัดสงไป
บํารุงรักษาหนงัสือใหอยูในสภาพสมบูรณ โดยมีภาระงานหลกัดังนี ้

1. งานจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ ทาํหนาที่สรรหาและคดัเลือกทรัพยากรสารสนเทศ ให
เพยีงพอสาํหรับใหบริการในมหาวทิยาลยั และศนูยการศกึษา เพื่อสอดคลองกับแผนการเรียน การสอน 
การศึกษาคนควาวิจยัของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

2. งานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ วิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศที่มเีนื้อหาเดยีวกนัจะอยูใน
หมวดวิชาเดียวกนั หรือหนงัสือที่มเีนื้อเร่ืองคลายคลงึกนัจะอยูใกลกนั ทาํใหผูใชมโีอกาสเลือกหนงัสอืที่
ตองการไดหลายเลม มีโอกาสเปรยีบเทยีบหนังสอืเร่ืองทีต่องการคนควาระหวางผูแตงแตละคน และชวย
ใหผูอานสามารถไดรับความรูในเนื้อหาสมบูรณยิ่งขึน้  

3. งานอนุรักษทรัพยากรสารสนเทศ ซอมบํารุงรักษาหนงัสือใหมและเกา เขาเลมวารสาร
หนังสอืพมิพ บริการเขาเลมเอกสารของมหาวทิยาลัยและหนวยงานตางๆ  

4. งานบริการยืม – คืน ใหบริการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ โดยระบบหองสมุดอตัโนมัติ 
VTLS ตออายสุมาชิก รับสมคัรสมาชกิใหม ทวงถามการคนืทรพัยากรสารสนเทศ แนะนาํแหลงสารสนเทศ
ใหแกผูใชบริการ 
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5. งานวารสารสิ่งพมิพตอเนือ่ง แสวงหา คัดเลือก วารสารอิเล็กทรอนกิส จัดทําดรรชนีวารสาร 
กฤตภาค ส่ือส่ิงพมิพตางๆ ทีม่ีความสอดคลองกบัการผลติบัณฑิตของมหาวทิยาลัยฯ  

6. งานจดัเรียงหนังสอืข้ึนชั้น จัดเรียงหนังสอืข้ึนชัน้ตามเลขเรียกหนงัสือ คือหมวด A – Z โดย
จัดเกบ็หนงัสือจากจุดตางๆ ภายในสํานกัวทิยบริการฯ นํามาแยกประเภทหนังสอืตามหมวดหมู มีการ
ตรวจสอบความถกูตอง และความเรียบรอยในการจัดเรยีงหนงัสอืข้ึนชัน้ พรอมตรวจสอบสภาพหนงัสือ 
และคัดเลอืกหนังสอืที่ชาํรุดสงงานอนุรักษทรัพยากรสารสนเทศเพื่อซอมแซม 

7. งานบริการหองผลงานวิชาการ ใหบริการผลงานทางวชิาการ เชน งานวจิัย วิทยานพินธ   
ภาคนิพนธ สารนพินธ ซึง่เปนผลงานของอาจารย และนกัศึกษา ของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและ
มหาวทิยาลยัอื่นๆ เพื่อประกอบการศกึษาคนควา และประกอบการเขยีนผลงานทางวชิาการของ
คณาจารย  

8. งานบริการศูนยการศึกษา ประสานงานกับศูนยการศกึษา ดูแลจัดการโดยใหคําปรึกษา 
เชน การใหบริการยมื - คืน การจัดเรียงหนงัสือข้ึนชัน้ การสืบคนขอมลู และสื่อส่ิงพิมพตางๆ 
 กลุมงานผลิตและพัฒนามัลติมีเดีย 
 ใหบริการในรปูแบบสื่อโสตทัศนวัสดุ ไดแก เทปเสียง ซดีีรอม วีซีดี และซีดี ใหบริการสื่อ
โสตทัศนูปกรณ ผลิตสื่อมัลติมีเดีย ผลิตสื่อวีดิทัศน ส่ือเสียง ผลิตงานกราฟกและภาพนิง่ ผลิตหนงัสือ
อิเล็กทรอนกิส โดยมจีุดมุงหมายในการผลติเพื่อนาํไปใชเปนสื่อการเรียนการสอน และส่ือประชาสมัพนัธ 
นอกจากนีย้ังทําหนาที่ใหคําปรึกษา ฝกอบรม ทาํวิจยัเกี่ยวกับส่ือ และการจัดการองคความรู และ
ใหบริการสําเนาสื่อโสตทัศนเพื่อการศึกษา และใหบริการหองปฏิบัติการในการผลติสื่อ แกนักศึกษา 
อาจารยและบคุคลทั่วไป 
 1. งานบริการสื่อ งานบริการสื่อ ประกอบดวย 2 หนวยงานยอย ไดแก งานบริการโสตทัศนวัสดุ 
และงานบรกิารโสตทัศนูปกรณ งานบริการโสตทัศนวัสดุ หมายถงึงานใหบริการจัดหา และใหบริการ 
ยืม-คืนสื่อการเรียนการสอน เชน วีดิทัศน วซีีดี ซีดีรอม ซดีี และเทปคาสเซ็ท สําเนาสือ่โสตทัศนวัสดุ 
งานบริการโสตทัศนูปกรณ ไดแกการติดตั้งและควบคุมการใชเครื่องมอืโสตทัศนูปกรณ เชนเครื่องฉาย 
เครื่องเสียง ติดตั้งโทรทัศนวงจรปด ควบคุมการใชเครื่องมือโสตทัศนูปกรณในหองประชุม 
 2. งานมัลติมีเดีย มีหนาที่จดัทําบทเรียนออนไลน ผลิตสื่อมัลติมีเดีย และพัฒนาเว็บเพจเพื่อ
การเรียนการสอน  
 3. งานสื่อวีดิทศัน มีหนาทีถ่ายวีดิทัศนทั้งในหองถายทํา และนอกสถานที ่ตัดตอวีดิทัศนการ
เรียนการสอน กิจกรรมของมหาวิทยาลัย และงานประชาสัมพันธ  
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 4. งานกราฟกและภาพนิง่ มีหนาที่ถายภาพการเรียนการสอน กิจกรรม และงานประชาสัมพนัธ 
สวนงานกราฟกไดแกงานออกแบบสื่อส่ิงพมิพ และทําปายโฆษณา งานสื่อเสียง มีหนาที่บันทกึเสียง 
ตัดตอเสียง เพือ่งานการเรียนการสอน และเพื่อนําไปใชในการผลิตสื่อวีดิทัศน 
 5. งานผลิตหนังสืออิเลก็ทรอนิกส มีหนาที่ผลิตหนังสืออิเล็กทรอนกิส เพื่อรวบรวมความรูใน
สาขาวิชาตางๆ ตําราของมหาวิทยาลัย ผลงานทางวิชาการ หนงัสือหายาก วิทยานพินธ สาระนพินธ 
และผลงานวิจยั โดยแปลงสงิพิมพเปนสื่อดิจิตอลในรูปแบบหนงัสืออิเล็กทรอนกิส ทัง้นี้เพื่อใหบริการ
สืบคนขอมูลผานอนิเตอรเนต็ของมหาวิทยาลัย 
 กลุมงานเทคนคิและระบบเครือขาย 
 มีหนาที่หลกัในการสรรหา ดูแล และพัฒนาระบบเครือขายและระบบ IT ของมหาวทิยาลยั 
เพื่อการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ ซึ่งมีงานหลักเปนดังนี ้
 1. งานระบบเครือขายและเครื่องแมขาย มีหนาที่ในการดูแล แกไข ปรับปรุง และพฒันาระบบ
เครือขายของมหาวิทยาลยั ทั้งภายในและศูนยการศึกษา ใหพรอมใชงานอยูตลอดเวลา รวมทัง้มีการ
วางแผนและพฒันาระบบและการบริการใหมีประสิทธิภาพ  
 2. งานชางเทคนิค มีหนาที่ในการสนับสนนุงานการใชระบบ IT ของมหาวิทยาลัยฯ รวมทัง้
ดูแลและซอมบํารุงอุปกรณคอมพิวเตอรภายในหองปฏบัิติการ ประสานและดูแลใหบริษัทผูใหเชา
คอมพิวเตอร ในเรื่องของการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร 
 3. งานพัฒนาเว็บไซต มีหนาที่ดูแลเว็บไซตของมหาวิทยาลัย รวมทั้งพัฒนาหนาโฮมเพจให
ทันสมยัอยูเสมอ โดย ออกแบบ จัดทาํ ใหคําปรึกษา และดูแลความถกูตองของเวบ็ไซต ทั้งของ
มหาวิทยาลยั และหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลยั  
 4. งานวิจัยและพัฒนาซอฟทแวร มีหนาทีอ่อกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพื่อสนับสนุนงาน
ของมหาวิทยาลัยโดยเนนที่งานดานฐานขอมูลสารสนเทศและการประมวลผลขอมูลของมหาวิทยาลัย
เปนหลัก  
 5. งาน Video Conference มีหนาที่ในการดูแลรักษาและพัฒนาอุปกรณตางๆ ของระบบ 
Video Conference ควบคุมระบบและประสานกบัเจาหนาที่ประจาํศูนยการศึกษานอกมหาวทิยาลัย 
เพื่อใหการเรียนการสอนดวยระบบ Video Conference เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ รวมทัง้ผลิตและ
จัดเก็บส่ือการเรียนสอนหรืองานตางของมหาวิทยาลัยในแบบดิจิตอล 
 6. ระบบงานหองสมุด มีหนาที่ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิตอลเพื่อ
ใหบริการ เชน ฐานขอมูลหนงัสือและวารสาร วีดิทัศนตามอัธยาศยั โปรแกรมเรียนรูดวยตนเอง บริการ 
Account Internet งานระบบหองสมุดอตัโนมัติ งาน Video on Demand บริการงานพมิพ และงานสแกน 
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รวมทัง้การใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาและบุคลากรเพื่อใชงานบรกิารตางๆ ของ
สํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 7. งาน SDIB เปนสถานโีทรทัศนผานเครือขายอินเตอรเน็ต ซึง่ทาํหนาที่ผลิต และพัฒนาสาระ
ความรูตางๆ เพื่อเผยแพร และใหบริการในรูปแบบมัลติมีเดียสําหรับนกัศึกษา อาจารย  บุคลากรและ
ผูสนใจ โดยจะแบงเนื้อหาออกเปน 4 ชอง คือ ชองที่ 1 เปนเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเด็ก และการเลี้ยงดูเด็ก 
ชองที ่2 เปนการถายทอดการเรียนการสอนจากระบบ Video Conference ชองที่ 3 เปนสาระความรู
เกี่ยวกับนานาสาระของสวนดุสิต และชองที่ 4 เปนการถายทอดวิทยุของมหาวทิยาลัยหนวยงาน
พัฒนาระบบและบริการวิชาการเปนหนวยงานทีท่าํหนาทีห่ลักในการใหบริการวิชาการแกหนวยงานทั้ง
ภายใน และภายนอก โดยสํานักฯ มทีีมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในแตละดานมาถายทอดความรู 
และประสบการณมาใหบริการแกหนวยงานที่สนใจ ซึ่งหนวยนี้จะม ี2 สวนดวยกัน 
 1. หนวยพฒันาระบบ ทําหนาที่ในการพฒันาระบบตางๆ ที่สามารถนํามาสนบัสนนุการ
ดําเนนิงานตางๆ ของสํานักฯ รวมทั้งใหคําปรึกษา เกี่ยวกับการวางระบบทางดาน ICT ที่ทางสาํนกัวิทย
บริการฯ มีความเชี่ยวชาญ เพื่อใหบริการแกสังคม และหนวยงานตางๆ ทัง้ภาครัฐ และเอกชน 
 2. หนวยบริการวิชาการ เปนหนวยงานที่ใหบริการวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับนักศึกษา บุคลากรของมหาวทิยาลัย บุคคลทัว่ไป และหนวยงานภายนอก ทัง้ในรูปแบบของการ
ฝกอบรม การใหบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และการใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา 
ซึ่งเปนการจัดใหบริการทัง้ในและนอกสถานที ่นอกจากนี้ยงัเปนศนูยทดสอบความรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศอีกดวย ซึ่งประกอบดวยภาระงานยอยดังนี ้
 2.1 งานฝกอบรม คืองานที่ใหบริการการฝกอบรมคอมพวิเตอรสําหรับ นกัศึกษา 
บุคลากรของมหาวิทยาลัย บุคคลทั่วไป รวมถึงหนวยงานภายนอกที่มคีวามประสงคเขารับการอบรม
คอมพิวเตอร โดยจัดการฝกอบรมทั้งในและนอกสถานที ่ 
 2.2 งานบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา คืองาน
ใหบริการเชาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและใหเชาเครือ่งคอมพวิเตอรแบบพกพา สําหรับหนวยงาน
ภายในและหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อการฝกอบรมคอมพิวเตอรและการสัมมนา  
 2.3 ศูนยทดสอบความรูดาน ICT คือ ศูนยทดสอบความรูดานเทคโนโลยสีารสนเทศใน
ดานตางๆ ทั้ง ซึ่งเหมาะสาํหรับผูใชงานและสําหรับผูดูแลระบบ  
 2.4 งานบริการอื่นๆ คืองานดานการใหบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสําหรับ
นักศึกษาเพื่อฝกทักษะนอกเวลาเรียน สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (2552: ออนไลน) 
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 4.3 การบรกิารของสํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนดุสิต 

 การบริการสารสนเทศ ใหบริการผูใชบริการในปงบประมาณ 2552 มีดังนี ้
 

ตาราง 1 สถิติจํานวนสารสนเทศที่ใหบริการของวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ป 2552 
 
ประเภทของสารสนเทศ จํานวน 
หนงัสือ (เลม) 140,644 เลม 
วารสาร 500 ฉบับ 
ส่ือโสตทัศน 8,692 ชื่อเร่ือง 
Full Text/Abstract 20,863,771 titles 
Journal 36,190 titles 
e-Book 72,180 titles 

 
ที่มา: สํานกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. (2552). สรุปจํานวนสารสนเทศ. ออนไลน. 

 
งานบริการของสาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศไดใหบริการแกนกัศึกษาในดาน

ตางๆ ซึง่ขึ้นอยูกับพนัธกิจและเปาประสงคของมหาวิทยาลัยเปนหลกั จากการศึกษาพนัธกิจและ
เปาประสงคของสํานกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีงานวิจยัที่
เกี่ยวกับบริการสํานักหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ของ ลักขณา คมขํา (2548: 8) 
กลาวไว 6 ดาน คือ ดานการบริการสิ่งพิมพ ดานการบริการวารสาร ดานการบริการสื่อโสตทัศนวสัดุ  
ดานการบริการอินเทอรเน็ต  ดานการบริการถายเอกสาร  และดานการบริการสงเสรมิการใชบริการ 
นอกจากนีย้ังมีงานวจิัยทีเ่กีย่วของของ ชติุภัค บุญปาน (2546: 68) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาความ
คิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการบริการของหอสมุดกลาง สถาบนัราชภฏัราชนครินทร พบวา การบรกิาร
ของหอสมุดกลางสถาบนัราชภัฏราชนครินทรโดยรวมสงูกวาเกณฑ อยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ 
.05 ดานการบริการสารนิเทศ ดานการบรกิารสิ่งพิมพตอเนื่องและดานการบริการถายเอกสาร มีความ
เหมาะสมสงูกวาเกณฑ อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ 
ดานการบริการอินเทอรเน็ต และดานการบริการคอมพิวเตอรเพื่อสารนเิทศ มีความเหมาะสมไมสูงกวา
เกณฑอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ  
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เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความความคิดเหน็ ที่มีตอการบริการของสํานกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ  จําแนก ตามคณะทีศึ่กษา ชั้นปทีศึ่กษา ลักษณะการมาเรียน และอัตราการใช
บริการสํานกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กพ็บวา  มีผลการศึกษาของ ฐิติมา  ผดุงวงศเดช  
(2547: 80) ทีพ่บวานกัศึกษาที่ศึกษาในคณะที่ตางกนัมคีวามพึงพอใจตอการใหบริการของศนูยสนเทศ
และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย โดยรวมและรายดานไมแตกตางกนั  เชนเดียวกับผล
การศึกษาของ วไลพรรณ  พรวิรุฬห (2552: 72) ทีพ่บวา นักศึกษาที่อยูสาขาวิชาตางกันมีความคิดเห็น
ตอสภาพการใหบริการของหองสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี ไมแตกตางกนั  ทัง้นี้อาจเปนเพราะโดยทั่วไปนักศกึษาประเมินความเหมาะสมในการใหบริการ
ของสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จากความมอียูของทรัพยากรในหองสมุด  ความพอเพียง
ของทรัพยากรในการใหบริการ  ความทันสมัยของระบบในการใหบริการ  ความรับผิดชอบ  ความสามารถ
และบุคลิกภาพของบุคลากรในการใหบริการ  ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ  ซึ่งการใชสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเปนสวนกลาง  ทุกคณะใชรวมกัน  ทําใหมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน  เมื่อ
พิจารณาตามชั้นปที่ศึกษา พบวามีงานวจิัยของลักขณา  คมขาํ (2548: 84) ทีพ่บวานักศกึษาที่อยูใน
ชั้นปตางกนั  มีความคิดเหน็ตอการบริการของสํานักหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาในแตละดาน พบวา ดานการบริการถายเอกสารที่นิสิตมีความเห็น
แตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติแตกตางกันที่ระดบั .05 สวนดานอื่นๆ ไมพบความแตกตาง  และ
เมื่อพิจารณาถึงอัตราการใชหองสมุดที่ตางกนั  นกัศึกษามคีวามคิดเห็นตอการของหองสมุดกลาง 
โดยรวมแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาในแตละดาน  พบวา ดานการ
บริการสิ่งพมิพ  ดานการบรกิารวารสาร  ดานการบริการอินเทอรเน็ต และดานการสงเสริมการใชบริการ
ที่นิสิตมีความคิดเห็นแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนดานอืน่ๆ ไมพบความ
แตกตาง ซึง่สอดคลองกับผลการวจิยัของวไลพรรณ  พรวิรุฬห  (2552: 72) ที่พบวา นักศึกษาที่ใช
หองสมุดในความถี่ตางกัน มีความคิดเหน็ตอสภาพการใหบริการของหองสมุดคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรีโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา นกัศึกษาที่มกีารใชหองสมุดนอยกวา 5 ชั่วโมง/สัปดาหมีความคิดเห็นตอสภาพการ
ใหบริการของหองสมุดดานทรัพยากรสารนิเทศแตกตางกับนักศกึษาทีม่ีการใชหองสมุดมากกวา 10 
ชั่วโมง/สัปดาหอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งตางจากงานวิจัยของ เกษตรพันธุ  ชอบทํากจิ 
(2546: บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารงานบรกิารภาครัฐ: ศึกษาเฉพาะกรณี
สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยบูรพา พบวาผูใชบริการที่มีความถี่ในการเขาใชบริการหองสมุดตางกนัมี
ความคิดเหน็เกี่ยวกับประสิทธภิาพในการใหบริการไมแตกตางกนั 
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งานวิจยัดังกลาวเปนแนวทางในการทาํวิจยัเรื่อง ความคดิเห็นของนักศกึษาระดับปริญญาตรี ที่มีตอ
การบริการของสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนดสิุต มี 6 ดาน คือ 
ดานการบริการสื่อโสตทัศนวสัดุ ดานการบริการอนิเทอรเน็ต ดานการบริการสืบคนฐานขอมูล วารสาร 
บทความ ออนไลน  ดานการบริการสิ่งพมิพ  ดานการบรกิารวารสารและหนังสือพิมพ ดานการบริการ
ถายเอกสาร มรีายละเอียด ดังนี ้ 

ดานการบริการสิ่งพิมพ 
สํานักวทิยบรกิารใหบริการหนงัสือ วารสาร ผลงานทางวิชาการ หนงัสืออางอิง และ ส่ิงพิมพ

ตางๆ ทางดานอาคารหลังเกาในบริเวณชัน้ 1 - ชั้น 3 ผูขอใชบริการสามารถสืบคนหนงัสือผานระบบ 
VTLS โดยใชเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับการสืบคน ซึ่งตัง้ไวใหบริการในบริเวณ ชัน้ 1 และ ชั้น 2 โดยผู
ขอใชบริการสามารถเลือกอานไดตามอัธยาศัยในบริเวณสําหรับนั่งอานสิ่งพิมพ วารสาร และ หนงัสือที่
ทางสํานักวิทยบริการจัดเตรียมไว 

บริการยืมคืน 
ข้ันตอนการใชบริการยืม – คืน  มีดังนี ้
1. ผูใชบริการยืม - คืน ตองแสดงบัตรประจําตัวตอเจาหนาที่เคานเตอรยืม - คืน (สํานักวทิย

บริการ ชัน้ 1) 
2. เจาหนาที่จะใหบริการยืม - คืน เฉพาะผูที่เปนเจาของบัตรประจําตัวเทานัน้ 
3. กรณีบัตรประจําตัวสูญหาย ใหปฏิบัติ ดังนี ้
 3.1 อาจารย ขาราชการ และเจาหนาที ่ติดตอฝายนิติการและการเจาหนาที ่
 3.2 นักศกึษาทุกระดับชัน้ ติดตอสํานักทะเบียนและประมวลผล 
บริการยืมคืนอัตโนมัติ (Self Check Out System) เปนบริการเสริมทีสํ่านักวทิยบรกิารเปดให

ใชบริการ โดยเครื่องใหบริการ จะตั้งอยูบริเวณทางเขา ดานอาคารหอสมุดเดิม ซึ่งจะชวยใหผูใชบริการ 
ของหองสมุด สามารถยืม และคืน หนงัสือไดดวยตนเอง 
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ตาราง  2  จํานวนการยืม – คืน หนงัสือ   
 

ประเภทสมาชิก จํานวนเลม ระยะเวลาใน 
การยมื 

คาปรับ/วัน ระยะเวลาใน
การยมืตอได 

อาจารย/เจาหนาที ่ 15 30 วัน 5 บาท 7 วัน 
นักศึกษาปริญญาเอก 7 20 วัน 5 บาท 7 วัน 
นักศึกษาปริญญาโท 7 20 วัน 5 บาท 7 วัน 
นักศึกษา/ป.บัณฑิต 5 10 วัน 5 บาท 7 วัน 
นักศึกษาภาคปกติ/ภาค
สมทบ 

5 10 วัน 5 บาท 7 วัน 

นักเรียนประถมสาธิต, 
อนุบาลลอออทุิศ 

5 10 วัน 5 บาท 7 วัน 

 
ที่มา: สํานกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. (2552). บริการสื่อส่ิงพิมพของ      

 สํานกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ. ออนไลน. 
 

หมายเหต ุ
1. หนังสือเลมเดิมสามารถยมืติดตอกันไดไมเกิน 1 คร้ัง 
2. กรณีชํารุด สูญหาย ตองซื้อเลมใหมมาใช หรือใชเงนิเปน 1 เทา (ไมรวมคาปรับ)   
3. กรณีวันกาํหนดสงตรงกบัวันปดทําการของสาํนักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(เฉพาะวันหยดุนักขัตฤกษ) ในวนัเปดทาํการวันแรก ไมตองเสียคาปรับ จะคิดคาปรับเมื่อนําสงคืนในวนั
ถัดไป 
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ตาราง  3  สถติิงานบริการยมื – คืน ของวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ป 2552  
 

เดือน ยืม 
(หนังสือ/เลม) 

คืน 
(หนังสือ/เลม) 

ยืม 
(CD-ROM/แผน) 

คืน 
(CD-ROM/แผน) 

มกราคม 6,473 6,004 103 114 
กุมภาพนัธ 5,167 6,184 96 90 
มีนาคม 3,229 3,498 40 64 
เมษายน 2,392 2,532 27 18 
พฤษภาคม 2,428 2,684 18 11 
มิถุนายน 3,875 2,964 12 8 
กรกฎาคม 5,904 5,531 60 52 
สิงหาคม 5,448 5,615 39 30 
กันยายน 5,171 5,611 70 50 
ตุลาคม 2,159 2,784 38 47 
พฤศจิกายน 4,288 3,520 60 58 
ธันวาคม 4,746 4,576 18 24 
รวม 51,284 51,503 581 566 

 
ที่มา: สํานกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. (2552). หนวยงานดานบริการสื่อส่ิงพิมพ

ของสํานกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.  
 

นอกจากนีย้ังมีงานวจิัยทีเ่กีย่วของของ ชติุภัค บุญปาน (2546: 68) ไดศึกษาเรื่องการศึกษา
ความคิดเหน็ของนักศกึษาทีม่ีตอการบริการของหอสมุดกลาง สถาบันราชภัฏราชนครินทร พบวา 
จํานวนหนังสอื ยังไมเพียงพอกับจํานวนนกัศึกษา ซ่ึงทางหอสมุดควรจัดหามาเพิม่เติม สวนความ
ทันสมยัของหนังสือที่หอสมดุจัดหามาไวนัน้ ยงัไมตรงตามตองการของนักศึกษา และไมทันสมยั
เทาที่ควรการจัดเรียงและแยกประเภทหนงัสือยังไมเปนระบบทําใหยากตอการคนควา ลักขณา คมขํา. 
(2548: 86) ศึกษาเรื่องการศกึษาความคิดเห็นของนิสิตทีม่ีตอการบริการของสํานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พบวา ความทนัสมยัของหนังสือที่สํานกัหอสมุดกลางจัดหามาไว
ใหบริการนัน้ ยังไมตรงตามความตองการของนิสิตและไมทันสมัยเทาที่ควร  
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ดานการบริการสืบคนฐานขอมูล  
สํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ใหบริการสืบคน

คนทางอนิเทอรเน็ต และใหบริการสืบคนฐานขอมูลสารสนเทศ (Data-base) ดวยการเขาสูเว็บไซตของ
สํานักวทิยบรกิารฯ และบรกิารสืบคนฐานขอมูลทางวชิาการ ฐานขอมูลวารสารบทความออนไลน ดังนี ้

1. ABI/Inform (ProQuest)  เนื้อหาของฐานขอมูล เปนดรรชนีและสาระสังเขป บทความจาก
วารสาร ทางดานบรหิารธุรกจิ และ การจัดการทัว่โลก ต้ังแต ป1985 – จนถงึปจจุบัน มีเนื้อหาทางดาน 
บัญชี, การจัดการ, เศรษฐศาสตร, การเงนิ, กฎหมาย, การตลาด, การโฆษณา, การบริหารทรพัยากร
บุคคล นอกจากนัน้ยังมีขอมลูทางดาน วิทยาศาสตรเทคโนโลยกีารสื่อสาร และ สุขภาพ อีกดวย โดย
ภายในฐานขอมูล มทีั้ง บทคัดยอ และ บทความเต็ม ของวารสาร (Index, Abstract and Full text) 

นอกจากนีย้ังเปนฐานขอมูลออนไลนที่รวบรวมบทคัดยอวิทยานิพนธระดับปริญญาโทและ 
ปริญญาเอกของมหาวทิยาลัยทั่วโลก ใหรายการบรรณานุกรมตั้งแตป ค.ศ. 1861 และใหสาระสงัเขป
ต้ังแตป ค.ศ. 1981 วิทยานพินธต้ังแต 1997 ข้ึนไป สามารถ Download 24 หนาแรกได ปจจุบันมี
ขอมูลมากกวา 2 ลานรายการ 
 ชนิดของฐานขอมูล    Intranet  
 รูปแบบของฐานขอมูล  Abstract and Full Text 
 สาขาวิชาทีเ่กีย่วของ   วิทยาการจัดการคอมพิวเตอร  คอมพวิเตอร บริหารธุรกิจ 

 2. ACM Digital Library (ThaiLIS) เปนฐานขอมูลดานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการ
คอมพิวเตอรของ Association for Computing Machiner (ACM) ครอบคลุมสารสนเทศจากบทความ
วารสาร นิตยสาร รายงาน เอกสารการประชุมและขาวสาร ใหขอมูลบรรณานุกรม สาระสังเขปและ
เอกสารเต็มต้ังแตป 1974 - ปจจุบัน  

  ชนิดของฐานขอมูล   Internet 
 สาขาวิชาทีเ่กีย่วของ    เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพวิเตอร 
 3. Dissertation Full Text (ThaiLIS) เปนฐานขอมูลวิทยานพินธตางประเทศฉบับเตม็ 

จํานวนประมาณ 3,850 ชื่อเร่ือง ปที่พมิพต้ังแตป 1997-ปจจุบัน  
 ชนิดของฐานขอมูล   Intranet  
 รูปแบบของฐานขอมูล  Abstract 
 สาขาวิชาทีเ่กีย่วของ วิทยานิพนธ ทกุสาขา 
 4. Emerald Insight  เปนฐานขอมูลที่มีเนื้อหาดานการบริหารจัดการ โดยนาํมาจากวารสาร
ดานการบริการจัดการ การตลาด การจัดการหองสมุด จาก ยุโรปมากวา 130 เลม โดยมีบทความตางๆ 
มากกวา 25,000 ชื่อเร่ืองเปนขอมูลยอนหลังถึงป ค.ศ.1989 
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 ชนิดของฐานขอมูล   Intranet 
 สาขาวิชาทีเ่กีย่วของ  วิทยาการจัดการ บริหารธุรกจิ 

5. Eric เปนฐานขอมูลส่ิงพมิพทางการศกึษาดานการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ บริหาร
การศึกษา ประกอบดวยบทความวารสาร รายงานการวจิัย เอกสารการสอน รายงานการ
ประชุมสัมมนา คูมือและหลกัสูตรการสอนและอื่นๆ สืบคนขอมูลไดต้ังแตป ค.ศ.1966-ปจจุบัน 
 ชนิดของฐานขอมูล   Internet 
 สาขาวิชาทีเ่กีย่วของ  การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ การบริหารการศึกษา 

6. H.W. Wilson (ThaiLIS) ฐานขอมูลบทความวารสารครอบคลุมสารสนเทศทุกสาขาวิชา 
ไดแก วิทยาศาสตรประยุกต และเทคโนโลยีชีววทิยาและการเกษตร ศิลปะ ธุรกิจ การศึกษา 
มนุษยศาสตร กฎหมาย บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร สังคมศาสตรและสาขาอืน่ๆ เชน 
เคมี ชีววิทยา ฟสิกส ดาราศาสตร ส่ิงแวดลอม สัตวศาสตรและสันทนาการฯลฯ รายละเอียดขอมูลมี
บรรณานุกรม สาระสังเขปและเอกสารฉบบัเต็มต้ังแตป ศ.ศ. 1995- ปจจุบัน  
 ชนิดของฐานขอมูล   Intranet 
 รูปแบบของฐานขอมูล  Abstract and Full Text 
 สาขาวิชาทีเ่กีย่วของ  วิทยาศาสตร ครุศาสตร บริหารการศึกษา 

7. Sprinker Link e-journal  เปนฐานขอมลูที่ใหบริการ ครอบคลุมสาขาวิชาการแพทย 
วิทยาศาสตรสุขภาพ วทิยาศาสตร เคมี คณิตศาสตร ฟสิกส วิทยาการคอมพิวเตอร เศรษฐศาสตร 
วิทยาการจัดการ ธรณีวทิยา วิศวกรรมศาสตร มีบทความฉบับเต็ม (Full Text) ของวารสารไมนอยกวา 
1,200 ชื่อเร่ือง 
 ชนิดของฐานขอมูล   Internet 
 รูปแบบของฐานขอมูล  Abstract and Full Text 
 สาขาวิชาทีเ่กีย่วของ  วิทยาศาสตร 
 8. EBSCO Host ประกอบไปดวย Databases 
 - ASP Academic Search Premier ฐานขอมูลทั่วไป 
 - BSC Business Source Complete ฐานขอมูลทางธุรกิจ การบริหาร การจัดการ 
 - Regional Business News 
 - Hospitality Tourism Complete 
 9. TDC (ThaiLIS) เปนฐานขอมูล วิทยานพินธ ภาคนิพนธ งานวจิัย บทความวารสารและ
หนงัสือหายาก (ฉบับภาษาไทย) ในรูปแบบเต็มฉบับ (Full - Text ) ของ ของมหาวทิยาลัย 24 แหง 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ 41 แหง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง และ มหาวิทยาลัยสงฆ 2 แหง  
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 ชนิดของฐานขอมูล   Intranet  
 รูปแบบของฐานขอมูล  Abstract 
 สาขาวิชาทีเ่กีย่วของ  วิทยานิพนธ ทกุสาขา 

10. IEEE Computer เปนวารสารอิเล็กทรอนิกสที่ใหขอมูลแบบบทความฉบับเต็ม (Full Text) 
มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาทางดานคอมพิวเตอรจากวารสารสิ่งพิมพตอเนื่อง 20 รายชื่อ บทความ
ประมาณ 84,000 บทความ มีขอมูลยอนหลัง ต้ังแตป ค.ศ.1988 และมีรายงานการประชุมยอนหลัง
ต้ังแตป ค.ศ.1995 

11. IEEE / IEE (ThaiLIS) ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและวทิยาการคอมพิวเตอร 
ฐานขอมูลเปนเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ของวารสาร นิตยสาร รายงานความกาวหนาและเอกสาร
การประชุมของ IEEE และ IE รวมทั้งเอกสารมาตรฐานของ IEEE จํานวนกวา 1 ลานรายการ 
(Documents) ต้ังแตป ค.ศ. 1988-ปจจุบัน 

12. Science Direct ฐานขอมูล Science Direct ประกอบดวย บทความวารสารและ หนงัสือ 
ครอบคลุมหลักสูตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และ พยาบาลศาสตร 
ประมาณ 1,700 ชื่อเร่ือง ต้ังแตป 1995- ปจจุบัน 

13. ISI Web of Science ฐานขอมูลของบริษัท Thomson ISI เปนฐานขอมูลบรรณานุกรม
และสาระสังเขป พรอมการอางอิงและอางถึง ครอบคลุมสาขาวชิาหลักทัง้วทิยาศาสตร สังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร ประกอบดวย 3 ฐานขอมูลยอย ไดแก Science Citation Index Expanded, Social 
Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index ใหขอมลูบรรณานุกรมและสาระสงัเขป 
ต้ังแตป 2001 - ปจจุบัน พรอมกับเชื่อมโยงไปยังแหลงขอมูลเอกสารฉบบัเต็ม ซึ่งผูใชจะสามารถเรียก
อานเรื่องเต็มไดเฉพาะวารสารจากแหลงขอมูลที่หองสมดุบอกรับออนไลนเทานัน้ นอกจากนี้ยงัให
ขอมูลการอางถึง (Cited references) ทําใหทราบวาบทความแตละเรือ่งถูกนําไปอางอิงมากนอย
เพียงใด 

นอกจากนีย้ังมีงานวจิัยทีเ่กีย่วของของ ลักขณา  คมขาํ  (2548: 86) ศึกษาเรื่องการศึกษา
ความคิดเหน็ของนิสิตที่มีตอการบริการของสํานักหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พบวา 
จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรทีใ่ชสําหรับสืบคนขอมลูมีจาํนวนนอย จาํนวนหนังสอื ปริญญานพินธ/สาร
นพินธตางๆ ยงัไมเพยีงพอกบัจํานวนนิสิตซึ่งทางสํานกัหอสมุดกลางควรจัดหามาเพิ่มเติม  
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ดานการบริการวารสารและหนังสือพมิพ 
ใหบริการชัน้ 1 เปนการวางวารสารแบบระบบเปด ซึง่ทีช่ั้นวางจะมีการแยกประเภทของ

วารสารและหนังสือพิมพ ไดแก วารสารวิชาการ  วารสารวิจารณ  และวารสารบันเทิง และนิตยสาร  
ซึ่งการจัดเรียงวารสารและหนังสือพิมพ เปนระบบเปดชัน้ วารสารฉบบัใหมจะออกเปนรายสัปดาห  
รายปกษ รายเดือน รายสองเดือน รายหกเดือน และเนื้อเร่ือง ของสิ่งพมิพนีม้ักจะเปนความรู เร่ืองราวที่
ทันสมยั ถาพจิารณาตามเนือ้เร่ืองสามารถแบงวารสารออกเปน วารสารวิชาการภาษาไทย 
วารสารวชิาการตางประเทศ วารสารและนิตยสารทั่วไปภาษาไทย วารสารและนิตยสารทั่วไป
ภาษาตางประเทศ หนงัสือพมิพภาษาไทย หนงัสือพมิพภาษาตางประเทศ วารสารบนัเทงิภาษาไทย 
และวารสารบนัเทงิภาษาตางประเทศ ที่จดัวางในชัน้นัน้ไมสามารถยืมออกไปไดแตสามารถยืมไปถาย
เอกสารได นอกจากนี้ยงัมงีานวิจยัที่เกี่ยวของของ ชุติภัค บุญปาน (2546: 69) ไดศึกษาเรื่องการศึกษา
ความคิดเหน็ของนักศกึษาทีม่ีตอการบริการของหอสมุดกลาง สถาบันราชภัฏราชนครินทร พบวา 
จํานวนวารสาร หนงัสือพมิพตางๆ มีจาํนวนนอยไมเพยีงพอกับจาํนวนของนักศึกษาที่เขาไปใชบริการ 
ซึ่งหอสมุดกลางที่จะตองจัดหาเพิ่มเติม สวนในเรื่องของการวางวารสารฉบับใหมคอนขางลาชา เมือ่
นักศึกษาตองการอานจึงไมพบวารสารที่ตองการจงึอาจเปนสวนหนึง่ทีท่ําใหนกัศึกษาเหน็วาบริการของ
หอสมุด มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง สําหรับลักขณา คมขํา (2548: 86) ศึกษาเรื่องการศึกษา
ความคิดเหน็ของนิสิตที่มีตอการบริการของสํานักหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พบวา
หนงัสือพมิพและวารสารบางสาขาวิชามีจาํนวนนอยไมเพียงพอกับจํานวนของนิสิตที่เขาไปใชบริการ 
นอกจากนีว้ารสารฉบับปจจบัุนบางเลมไมมีอยูบนชัน้เพือ่ใหบริการ เมือ่นิสิตตองการอานจงึไมพบ
วารสารที่ตองการ จงึอาจเปนสวนหนึ่งทาํใหนิสิตเห็นวาดานการบริการวารสาร มีความเหมาะสมแต
เพียงในระดับปานกลางเทานั้น 

ดานการบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ 
เปนการบริการสารนิเทศในรูปแบบของสื่อโสตทัศนวัสดุ (Non – Printed Media) ไดแก เทป

วีดิทัศน เทปเสียง ซีดี ซีดี-รอม  และวีซีดี  ซึ่งไดจัดเปนหมวดหมู หวัเรื่องตางๆ เชนการศึกษา สารคดี
และภาพยนตรบันเทงิ เปนตน โดยทาํการบันทกึรายการสื่อตางๆ ลงฐานขอมูลหองสมุดอัตโนมัติ 
(VTLS) เพื่อสะดวกในการสบืคนและการใหบริการยมื – คืน นอกจากนีย้ังใหบริการสาํเนาสื่อทกุ
รูปแบบ และแปลงสื่อจาก Analog เปน Digital  เพื่อนาํไปใชทางการศึกษา จัดหา รวบรวม และ      
ผลิตสื่อการสอน วีดิทัศน ภาพนิ่ง มัลติมีเดีย บันทึกเสยีง ผลิตตัวอักษรทําปายโฆษณา และสําเนาสื่อ
เพื่อการศึกษาบริการยืม- คืนสื่อโสตทัศนวัสดุ  ใหบริการ ยืม-คืน ส่ือวดิีทัศน เชน 

- VCD (Video Compact Disc)  เปนภาพเคลื่อนไหว และเสียง 
- CDR (Compact  Disc  Read  Only  Memory) สําหรับใชเครื่อง Com เทานัน้เปนสวนใหญ 
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- CD (Compact  Disc  (Audio  CD)  การบันทึกเสียง 
- DVD  (Digital  Versatile  Disc) เปนภาพเคลื่อนไหว และเสียงมีขอมูลในแผนนี้มากกวา

แผนอื่น  
- Video  cassette tape  วีดิทัศน 
- Cassette tape  ตลับเทปเสียง 

 
ตาราง  4  จํานวนสื่อโสตทศันที่ใหบริการ   
 

ลําดับ ประเภทสื่อโสตทัศน จํานวน 
1 VDO 5,169  แผน 
2 VCD 1,575  แผน 
3 CDR 792  แผน 
4 CD 432  แผน 
5 Cassette 766  มวน 
6 DVD 27  แผน 

 
ที่มา: สํานกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. (2552). บริการสื่อโสตทัศนของ      

 สํานกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ. ออนไลน. 
 

ระเบียบ และสิทธิ์การใชบริการ 
1. การใหบริการสื่อโสตทัศน กองงานผลิตและ พัฒนามลัติมีเดีย สํานกัวิทยาบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต ใหบริการ สารนิเทศในรูปแบบของ ส่ือ
โสตทัศนวัสดุ ซึ่งไดแก เทปเสียง, เทปวีดิทศัน, ซีดี, ซีดี-รอม และวีซีดี โดยจัดสารนิเทศ เปนหมวดหมู
หัวเรื่อง ตางๆ ดังนี ้

�  วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยีสารสนเทศ  . ศิลปวัฒนธรรม 
�  ภาษา      . การจัดการ 
�  ประชาสัมพันธ      . การแนะแนว 
�  สารคดี      . ภาพยนตร และบันเทิง 
�  การศึกษาทั่วไป     . การศึกษาระบบทางไกล 
�  การศึกษาหมวดวิชาพื้นฐานทั่วไปนี ้
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2. ระเบียบการใชบริการสื่อโสตทัศน 
 2.1 ผูมีสิทธิ์ใชบริการ  
  2.1.1 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 2.1.2 บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดแก อาจารย, ขาราชการ, 

เจาหนาที ่ 
 2.1.3 บุคคลทั่วไป 
 2.2 เวลาการใหบริการ 
 2.2.1 วันจนัทร - วนัศุกร เวลา 8.00 น. - 19.00 น.  
 2.2.2 วันเสาร - วนัอาทิตย เวลา 8.30 น. - 16.30 น.  
 2.2.3 ปดบริการ – วนัหยุดนกัขัตฤกษ 
 2.3 วิธีใชบริการ  
 2.3.1 ใชบริการไดคร้ังละ 1 เร่ือง  
 2.3.2 ใชบริการไดเครื่องละ 1 คน  
 2.3.3 สวมหฟูงขณะใชับริการ  
 2.3.4 หามนําสื่อภายนอกเขามาใชในบริเวณใหบริการ   
 2.3.5 หามนําสื่อออกนอกบริเวณใหบริการ  
 2.3.6 ถามีปญหาใดๆ เกิดขึ้นตองแจงใหเจาหนาทีท่ราบ 
 หมายเหต ุ
 บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 - ยืมส่ือกลับได 5 มวน/แผน ตอ 1 สัปดาห 
 - สงเกนิกาํหนด เสียคาปรับ 1 บาท ตอ 1 มวน/แผน ตอ 1 วัน 
 - ทําสื่อหาย ตองชดใชคาสื่อจํานวน 3 เทาของราคาสื่อ 
2.4 ข้ันตอนการใชบริการ  
 2.4.1 สืบคนหาขอมูลส่ือโสตทัศน จากฐานขอมูล หองสมดุอัตโนมัติ (Online Catalog) 

ผาน www.arit.dusit.ac.th  
 2.4.2 กรอกแบบฟอรมขอใชบริการพรอมยื่นบัตรประจําตัว และแบบฟอรมใหกับ

เจาหนาที ่ 
 2.4.3 รับส่ือและบัตรหมายเลขประจําเครื่องจากเจาหนาที ่ 
 2.4.4 ใชบริการโดยนั่งใหตรงเครื่องทีม่ีหมายเลขตรงกับบัตรที่ไดรับ  
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 2.4.5 เมื่อใชบริการเสร็จแลวใหนาํสื่อ และบัตรหมายเลขประจําเครื่องไปคืนเจาหนาที ่
และรับบัตรประจําตัวคนื 

3. อุปกรณ และสวนใหบริการ 
 3.1 Video section เปนสวนใหบริการสื่อประเภท เทปวีดิทัศน, เทปเสยีง, ซีดี และ วซีดีี   

โดยมีเครื่องให บริการคือ  
 3.1.1 ชุดเครื่องเลนเทปวิดีทศัน จํานวน 48 ชุด  
 3.1.2 ชุดเครื่องเลนวีซีดี และซีดี จํานวน 12 ชุด  
 3.1.3 ชุดเครื่องเลนเทปเสยีง จํานวน 5 ชุด 
 3.2 บริการสําเนาสื่อ 
 3.2.1 กรอกแบบฟอรมขอใชบริการ  
 3.2.2 ยื่นแบบฟอรมขอใชบริการใหกับเจาหนาที ่ 
 3.2.3 รับบัตรกําหนดรับส่ือที่สําเนาจากเจาหนาที ่ 
 3.2.4 รับส่ือที่สงสําเนา ตามวัน-เวลาที่กาํหนด 
นอกจากนีย้ังมีงานวจิัยทีเ่กีย่วของของ ชติุภัค บุญปาน (2546: 69) ไดศึกษาเรื่องการศึกษา

ความคิดเหน็ของนักศกึษาทีม่ีตอการบริการของหอสมุดกลาง สถาบันราชภัฏราชนครินทร พบวา ดาน
การบริการสือ่โสตทัศนวัสดุ วามีความเหมาะสมอยูในระดบัปานกลาง ทัง้นีอ้าจเปนเพราะจํานวนหนาที่
ประจาํหองวีดีทัศนมีนอย ทําใหดูแล และใหบริการนกัศกึษาไดไมทัว่ถงึ วสัดุอุปกรณตางๆ ทีม่ีอยูไม
หลากหลายและมีจาํนวนนอย ในบางครั้งเรือ่งที่นกัศกึษาตองการขอยมืก็ไมม ีหรือมีนกัศึกษาคนอืน่ยืมไป
แลว นกัศึกษาคนอืน่ๆ จงึยงัไมสามารถยมืได ตองรอจนกวานกัศึกษาผูที่ขอยมืไปนัน้นํามาคืน จงึทาํให
วัสดุอุปกรณตาง  ๆไมเพยีงพอกับจาํนวนนกัศกึษา นอกจากนี้การจัดบริเวณหองวีดีทัศนมีการจัดไมเหมาะสม 
ไมมีระบบระเบียบที่ชัดเจน ทําใหบริเวณหองดูคับแคบซึง่อาจทาํใหนกัศกึษาไมไดรับความสะดวก 
เครื่องมือที่ใชในการสืบคนขอมูลโสตทัศนวัสดุยังไมเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา สวน ลักขณา คมขํา 
(2548: 87) ศึกษาเรื่องการศกึษาความคิดเห็นของนิสิตทีม่ีตอการบริการของสํานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พบวานิสิตที่มาใชบริการยังมีความรูในระเบียบและขั้นตอนของ 
การใชบริการนอยและไมไดรับความสะดวกเทาที่ควรในการใหคําปรึกษาและแนะนาํเกี่ยวกับการใช 
ส่ือโสตทัศนวสัดุจากเจาหนาที ่ซึ่งในบางครั้งการใหคําแนะนาํของเจาหนาที่เปนสิ่งจําเปนอยางมาก 
ตอนิสิตในการใชส่ือโสตทัศนวัสดุ และเมื่อนิสิตไดเขามาใชบริการ 
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ดานการบรกิารอนิเทอรเนต็ 
สํานักวทิยบรกิารไดจัดใหบริการ Account Internet ใหแกนักศึกษาและบุคลากรของ

มหาวิทยาลยัใหสามารถตอเชื่อมเขากับ Internet ของมหาวทิยาลยัจากทางบานผานโมเด็มได  
โดยนอกจากจะไดใชบริการInternet ของมหาวิทยาลัยไดแลว ยงัจะสามารถใชบริการตางๆ ซึ่งเปน 
Intranet เชน บริการฐานขอมูลตางๆ ของสํานักวทิยบรกิารซึ่งสงวนสทิธิ์ไวเฉพาะนกัศึกษาและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยชภฏัสวนดุสิตเทานั้น 

ระเบียบการในการขอ Account สําหรับใชงานอินเตอรเน็ต 
1. นกัศึกษา จะไดรับแบบฟอรมการขอ Account ในวันแรกของการรายงานตัวเปนนักศึกษา

หรือตามวนัเวลาทีท่างมหาวทิยาลยัจะแจงใหทราบ  
2. อาจารย และเจาหนาที่ของมหาวทิยาลัยใหมาขอแบบฟอรมการขอ Account ไดที่ ฝาย

ประชาสัมพันธ หองสมุดเสมือน สํานกัวทิยบริการ (ชัน้1) 
การกําหนด Account ของนกัศึกษาใหม 
นกัศึกษาใหมทุกคนจะได Account ของตนจํานวน 2 ชุด ไดแก 
1. Account สําหรับใชงานอินเตอรเน็ตที่ผานโมเด็ม (Modem)  
2. Account สําหรับใชงานทีห่องสมุดเสมือน สํานกัวทิยบริการ / หองปฎิบัติการคอมพิวเตอร

ตามศูนยการศึกษาตางๆ ของมหาวทิยาลัย 
โดยทางมหาวทิยาลยัจะกําหนดใหเหมือนกนัทัง้ 2 ชุด ดังนี ้Username เปนชื่อของ Account 

ที่ใชในการเชื่อมตอเขาสูระบบ กาํหนดไวดังนี ้ระดับปริญญาตรี จะขึ้นตนดวยตวั u เล็ก แลวตามดวย
รหัสนักศึกษาซึ่งกาํหนดโดยสํานักทะเบียนฯ เชน นกัศึกษารหัส 43116660001 ก็จะไดเปน 
u43116660001 ระดับปริญญาโท จะขึ้นตนดวยตวั g เล็ก แลวตามดวยรหัสนกัศึกษาซึ่งกําหนดโดย
สํานักทะเบียนฯ เชน นกัศึกษารหัส 43935794001 ก็จะไดเปน g43935794001 นักศึกษาหลักสตูร
ประกาศนยีบตัร จะขึ้นตนดวยตัว p เล็ก แลวตามดวยรหัส นักศึกษาซึ่งกาํหนดโดยสํานักทะเบียนฯ 
เชน นักศึกษารหัส 43935794001 ก็จะได เปน p43935794001 Password เปนรหสัผานของ 
Account ที่ใชในการเชื่อมตอเขาสูระบบ ซึ่งทางมหาวทิยาลัยจะกําหนดคาเริ่มตนให 

1. โดยใชวันเดือนปเกิด (ววดดปปปป) ของนกัศึกษาเอง เชนนักศึกษาที่เกิดวนัที่ 1  
เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2520 Password ก็จะไดเปน 01122520 ซึ่งนักศึกษาทุกทานตองทําการเปลี่ยน
รหัสผานของตนใหมในภายหลัง  

2. สําหรับนกัศึกษาที่ใหขอมูลวันเดือนปเกิดผิดพลาด จะกําหนดใหคาเริ่มตน  
Password เปน 00000000 
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ขอกําหนดในการใช Account สําหรับ Modem 
1. นกัศึกษารหัสใหม Account จะเริ่มใชงานได 1 เดือนหลังจากเปดภาคเรียน  
2. นกัศึกษารหัสเดิม Account จะเริ่มใชงานไดหลงัจากลงทะเบียนแลวสองสัปดาห  
3. นกัศึกษาทีม่ี 2 ภาคเรียน / ปการศึกษา Account จะใชงานไดถึงวันปดภาคเรียนที ่2  
4. นักศึกษาทีม่ี 3 ภาคเรียน / ปการศึกษา Account จะใชงานไดตลอดปการศึกษา 
หมายเหต ุ
นักศึกษาใหมทุกทานตองทาํการเปลีย่นรหัสผาน (Password) ภายใน 1 เดือนหลังจากเปด

ภาคการศึกษา มิฉะนัน้ Account จะถูกยกเลิกไปโดยอตัโนมัติ ซึ่งวธิกีารเปลี่ยนรหสัผานสามารถดูได
จากคูมือที่แจกใหหรือที ่http://www.arit.dusit.ac.th นักศึกษาสามารถใช Account ไดเปนจํานวน 
150 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา ในการใชบริการอินเตอรเน็ตผานโมเด็ม และนักศึกษาสามารถขอตออายุได
หากครบ 150 ชั่วโมง ที่ฝายประชาสัมพันธ หองสมุดเสมือน สํานกัวทิยบริการ(ชั้น1) โดยตองชาํระ
คาบริการตามที่ทางมหาวทิยาลัยกําหนดไว ทางมหาวทิยาลัยมีสิทธิ์ในการยกเลิก Account กอน
กําหนดได และสามารถดําเนินการทางกฎหมายได ถาทานนํา Account ไปใชในทางที่จะทาํให
มหาวิทยาลยัไดรับความเสียหาย  

นอกจากนีย้ังมีงานวจิัยทีเ่กีย่วของของ ชติุภัค บุญปาน (2546: 70) ไดศึกษาเรื่องการศึกษา
ความคิดเหน็ของนักศกึษาทีม่ตีอการบริการของหอสมุดกลาง สถาบันราชภัฏราชนครินทร พบวา ดาน
การบริการอินเทอรเน็ต วามคีวามเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง  อาจเปนเพราะจาํนวนเครื่อง
คอมพิวเตอรทีห่อสมุดจัดไวมีจํานวนนอย ไมเพียงพอกับจํานวนนักศึกษาที่ใชบริการ ในดานระยะเวลา
ที่ใหบริการตอนักศึกษาหนึง่คนนัน้คอนขางนอย เนื่องจากนักศกึษาจะตองใชเวลานานกวาที่จะตอิตอ
เขาเครือขายได นอกจากนี้  การใหคําปรึกษาของเจาหนาที่เกี่ยวกับการใชอินเทอรเนต็นั้นในบางครั้ง
เจาหนาที่ไมคอยใหความสนใจและใหคําแนะนาํเทาที่ควร ประกอบกบัจํานวนเจาหนาที่ประจําหอง
อินเทอรเน็ตมนีอย ทําใหดูแลและใหคําแนะนําไดไมทัว่ถงึ จาํนวนหนังสือคูมือการใชอินเทอรเน็ต
ประจําเครื่องคอมพิวเตอรมจีํานวนไมเพียงพอกับความตองการของนกัศึกษาที่เขาไปใชบริการ  
สวนลักขณา  คมขํา (2548: 86) ศึกษาเรื่องการศกึษาความคิดเหน็ของนิสิตที่มีตอการบริการของสํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. พบวา จาํนวนของเครื่องคอมพิวเตอรทีจ่ัดไวบริการ
อินเทอรเนต็มจีํานวนนอยไมเพยีงพอกบัจํานวนนิสิตที่ใชบริการ สําหรับระยะเวลาที่ใหนิสิตเขาใชบริการ
อินเทอรเนต็คนละไมเกนิ 2 ชม./คร้ังนัน้คอนขางนอย เนื่องจากนิสิตจะตองใชเวลานานที่จะติดตอกับ
เครือขายอนิเทอรเน็ตได  
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 4.4 แนวทางการพัฒนาสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ของมหาวิทยาลยั
ราชภัฏสวนดสุิต ป 2552 

 1. พัฒนาทัง้ในเรื่องของรูปแบบการใหบริการ และจัดหาบริการใหมๆ ใหสนองตอบ 
ความตองการของผูใชบริการใหมากยิ่งขึน้ 

 2. เพิ่มการมีสวนรวมของการใหบริการสังคมและชุมชนมากขึ้น 
 3. ขอเสนอแนะของผูรับบริการ กรณีที่ไมสามารถแกไขไดจะมีการประชาสัมพนัธให 

ทราบถงึขอจํากัดตางๆ ที่มีอยู 
 4. บริการใหคําปรึกษาทางโทรศัพทจะมีการบันทึกเปนหลักฐานที่เปนระบบและชดัเจน 

มากยิง่ขึ้น  
 5. สภาพแวดลอมที่อยูเหนอืการควบคุมไดมีการประกาศแจงใหผูรับบริการทราบถึง 

สาเหตทุี่ไมสามารถปรับปรุงแกไขได เพื่อสรางความเขาใจและแสดงถึงความพยายามและใสใจกับ 
ขอเสนอของผูใหบริการในทกุความคิดเหน็ 

 6. นําผลการประเมินมาใชปรับปรุงและเพิม่บริการเพื่อตอบสนองความตองการของ 
ผูรับบริการสํานักวทิยบริการฯ มีการขยายเครือขายความสมัพันธเพิม่ข้ึนเพื่อเปนที่รูจกัของสังคมทั้ง
ระดับชาติและนานาชาต ิในขณะเดียวกนัการประชาสมัพันธใหกับบุคลากรในหนวยงาน และ 
บุคลากรไดรับทราบจะชวยใหสามารถขยายขอบเขตความรวมมือไดเพิม่มากขึน้เพิม่บริการและหาแนว
ทางการใชประโยชนจากทรพัยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้งตอยอดจากบริการทีม่ีอยูใหเปน
นวัตกรรมสําหรับใหบริการทางการศึกษาตอไป สํานกัวทิยบริการและเทคโนโลยี (2552: ออนไลน) 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การศึกษาเรื่อง ความคิดเหน็ของนกัศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีตอการบริการ ของสํานักวทิย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในครั้งนี้ผูวิจยัไดใชระเบียบวธิีวจิัย 
เชิงสํารวจ โดยผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับข้ันตอนดังนี้คือ การกําหนดประชากรและการเลือก
กลุมตัวอยาง การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใชใน 
การวิเคราะหขอมูล 
 
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

ประชากร 
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี ้ไดแก นกัศึกษาระดับปริญญาตร ีทุกคณะของมหาวทิยาลยั

ราชภัฏสวนดสิุต จํานวน 5 คณะ คือ คณะครุศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ชั้นปที่ 1 ถึงชั้นปที่ 4  
ที่ลงทะเบยีนเรียนประจําปการศึกษา 2552 จํานวน 21,996 คน 

กลุมตัวอยาง   
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี ้ไดแก นกัศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกคณะของ

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสิุต จํานวน 5 คณะ คือ คณะครุศาสตร คณะวิทยาการจัดการ              
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีคณะพยาบาลศาสตร และคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร     
ชั้นปที ่1 ถึงชัน้ปที ่4 ที่ลงทะเบียนเรียนประจําปการศึกษา 2552  ซึง่ไดมาโดยกาํหนดขนาดกลุม
ตัวอยางจํานวน 600 คน  สําหรับการวิจัยครั้งนี ้และทําการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random 
Sampling) เพื่อใหไดกลุมตัวอยางครอบคลมุทุกชวงชัน้  ดังปรากฏในตาราง 5 
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ตาราง 5 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จําแนกตามคณะที่ศึกษา  และชั้นป 
 

ประชากร กลุมตัวอยาง คณะ 
ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 รวม ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 รวม 

คณะครุศาสตร 242 146 121 75 584 21 13 10 6 50 
คณะวิทยาการจัดการ 2,630 4,312 3,475 3,214 13,631 39 63 51 47 200 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

944 1,041 715 537 3,237 44 48 33 25 150 

คณะพยาบาลศาสตร 68 67 53 - 188 18 18 14 - 50 
คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

1,064 1,479 802 1,011 4,356 37 51 27 35 150 

รวม 4,948 7,045 5,166 4,837 21,996 159 193 135 113 600 
 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
การสรางเครื่องมือสําหรับใชในการรวบรวมขอมูล ผูวิจยัดําเนนิการ ดังนี ้
1. ศึกษาเอกสาร วารสาร ตํารา และงานวิจยัที่เกี่ยวของกบัการบริการของสํานักวทิยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2. ศึกษาวิธกีารสรางแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามรูปแบบของ

ไลเคิรท (Likert) 
3. สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มตีอการบริการ ของ

สํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ดานการบริการสิ่งพิมพ 
ดานการบริการสืบคนฐานขอมูล ดานการบริการวารสารและหนังสอืพมิพ ดานการบริการสือ่โสตทศันวัสดุ 
ดานการบริการอินเทอรเนต็  ไดขอคําถามดานการบริการสิ่งพมิพ 13 ขอ ดานการบริการสืบคนฐานขอมูล 
12 ขอ ดานการบริการวารสารและหนงัสือพิมพ 12 ขอ ดานการบริการสื่อโสตทัศนวสัดุ 12 ขอ              
ดานการบริการอินเทอรเน็ต 11 ขอ รวมขอคําถามทัง้สิ้น 60 ขอ 

4. นาํแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรง และความครอบคลุมของเนื้อหา 
5. นาํแบบสอบถามไปทดลองใช (Try – Out) กับนักศกึษาในมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต

จํานวน 50 คน วิเคราะหแบบสอบถามและหาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามเปนรายขอโดยใช
วิธีการหาคารอยละ 27 ของกลุมสูงและรอยละ 27 ของกลุมตํ่า จากนั้นใชวิธีการการทดสอบที (t-test) 
คัดเลือกขอคําถามที่มีคาอาํนาจจาํแนกอยางมีนยัสําคญัทางสถิติ ไวใชในแบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
(พวงรัตน ทวีรัตน. 2540: 132) 
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6. นาํแบบสอบถามไปหาคาความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใชสูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha  Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1970: 161) 

7. นาํแบบสอบถามเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานพินธ เพือ่ตรวจแกความชัดเจน 
ดานภาษา สํานวนที่ใชในแบบสอบถาม  ใหมีความเที่ยงตรง  ถกูตอง และครอบคลุมเนื้อหา 

8. นําแบบสอบถามที่มีคุณภาพแลวไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ศึกษา 
 

แบบสอบถามที่ใชในการศึกษา 
แบบสอบถามที่ใชการศึกษานี้  เปนแบบสอบถามที่ผูวิจยัสรางขึ้น  แบงออกเปน 2 ตอน คือ 
ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีตอการบริการ 

ของสาํนักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จํานวน 60 ขอ ใน 5 ดาน 
คือ  ดานการบริการสิ่งพมิพ 13 ขอ ดานการบริการสืบคนฐานขอมูล 12 ขอ ดานการบริการวารสาร
และหนงัสือพมิพ 12 ขอ ดานการบริการสือ่โสตทัศนวัสดุ 12 ขอ ดานการบริการอินเทอรเน็ต 11 ขอ 
แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ซึ่งไดกําหนดคะแนน
ออกเปน 5 ระดับ ตามรูปแบบของไลเคิรท (Likert) ในตอนทายของแบบสอบถามแตละดานเปน
แบบสอบถามปลายเปด เพือ่ใหผูตอบไดเสนอแนะ และแสดงความคดิเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
โดยผูวิจัยกําหนดคาน้าํหนักของคะแนน ดังนี ้

คะแนน 5 หมายถงึ  ผูตอบเห็นดวยในระดับมากที่สุด 
คะแนน 4 หมายถงึ  ผูตอบเห็นดวยในระดับมาก 
คะแนน 3 หมายถงึ  ผูตอบเห็นดวยในระดับปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถงึ  ผูตอบเห็นดวยในระดับนอย 
คะแนน 1 หมายถงึ  ผูตอบเห็นดวยในระดับนอยที่สุด 

 
ผูวิจัยกาํหนดเกณฑการแปลความหมายคาคะแนนเฉลี่ย  ดังนี ้
คาคะแนนเฉลีย่ 4.50 – 5.00 หมายถงึ ผูตอบมีความเหน็วาการบรกิารของสํานักวทิย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
คาคะแนนเฉลี่ย  3.50 – 4.49 หมายถึง ผูตอบมีความเห็นวาการบริการของสํานักวทิยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเหมาะสมในระดับมาก 
คาคะแนนเฉลีย่  2.50 – 3.49 หมายถงึ ผูตอบมีความเหน็วาการบริการของสํานักวทิยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
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คาคะแนนเฉลีย่  1.50 – 2.49 หมายถงึ ผูตอบมีความเหน็วาการบริการของสํานักวทิยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเหมาะสมในระดับนอย 

คาคะแนนเฉลีย่  1.00 – 1.49 หมายถงึ ผูตอบมีความเหน็วาการบริการของสํานักวทิยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเหมาะสมในระดับนอยที่สุด 
 
การเก็บรวบรวมขอมลู 

ผูวิจัยไดดําเนนิการดงันี ้
1.  ขอหนงัสือแนะนาํตัวจากบัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอความ

อนุเคราะหจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในการขออนญุาตแจกแบบสอบถามและ        
เก็บรวบรวมแบบสอบถามจากนกัศึกษาระดับปริญญาตรี  

2. นาํหนงัสือแนะนาํตัวพรอมแบบสอบถามไปทาํการเก็บรวบรวมขอมูลกับนกัศึกษาของ
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสิุตดวยตนเอง 
 
การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยดําเนนิการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้
1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และ

คารอยละ (Percentage) 
2. ศึกษาความคิดเหน็ของนกัศึกษาระดับปริญญาตร ีที่มีตอการบรกิารของสาํนักวทิยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ใน 5 ดาน คือดานการบริการสิ่งพิมพ 
ดานการบริการสืบคนฐานขอมูล ดานการบริการวารสารและหนงัสือพิมพ ดานการบริการสื่อ
โสตทัศนวัสดุ และดานการบริการอินเทอรเน็ต โดยใชคาคะแนนเฉลีย่ (Mean) และคาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. วิเคราะหเพือ่เปรียบเทียบความคิดเหน็ของนักศกึษาระดับปริญญาตรี ที่มีตอการบริการ
ของสาํนักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จําแนกตามลักษณะการมา
เรียน โดยการทดสอบที (t-test) สวนตวัแปรคณะที่ศึกษา ชั้นปที่ศึกษา และอัตราการใชบริการของสาํนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใชการวิเคราะหหาคาความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way 
ANOVA) และในกรณีทีพ่บวามีความแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความ
แตกตางเปนรายคูโดยใชวิธขีองเชฟเฟ (Scheffe’s method) 
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4. ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามปลายเปด นํามาพจิารณารวบรวมขอคิดเห็นและแจกแจง
ความถี ่ เสนอผลการวิเคราะหขอมูลเชิงบรรยายในรูปของตาราง เพื่อนาํไปใชประกอบการอภิปราย
ผลการวิจยั 
 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติพืน้ฐาน ไดแก 
 1.1  รอยละ (Percentage) 
 1.2  คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) 
 1.3  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 

 2. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 2.1 หาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามเปนรายขอ(Discrimination  Power) โดยใช

การทดสอบท ี(t – test) เปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมสูงและกลุมตํ่า (Ferguson. 1971: 152)  
 2.2 หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใชวิธหีาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 

(Alpha – Coefficient)  ของครอนบาค (Cronbach. 1970: 161) 
 3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 

 3.1 การทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม โดยใชการทดสอบที 
(t-test) 

 3.2 ทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลีย่ของกลุมตัวอยางมากกวา  2 กลุม โดยใช          
การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว โดยใช One way ANOVA เมื่อพบความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลีย่เปนรายคู โดยวิธีของเชฟเฟ 
(Scheffe’s method) 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การวิจยันี้มจีดุมุงหมายเพื่อศึกษาความคดิเห็นของนักศกึษาระดับปริญญาตรี ที่มีตอการ

บริการของสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสิุต ในดานการ
บริการสิ่งพมิพ  ดานการบรกิารสืบคนฐานขอมูล ดานการบริการวารสารและหนงัสอืพิมพ  ดานการ
บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ ดานการบริการอินเทอรเน็ต โดยจําแนกตามคณะที่ศึกษา ชัน้ปที่ศึกษา 
ลักษณะการมาเรียน และอัตราการใชบริการสํานกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อความ
เขาใจที่ตรงกนัผูวิจยัไดกําหนดสัญลักษณตางๆ ในการนาํเสนอผลการวิเคราะหขอมลูดังนี ้
 
สัญลักษณทางสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดกําหนดใชสัญลักษณตางๆ ดังนี้ 
n  แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
x แทน คาคะแนนเฉลีย่ (Mean) 
S.D แทน  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 
t แทน คาสถิติทดสอบของการแจกแจง t-distribution 
F แทน  คาสถิติทดสอบของการแจกแจง F-distribution 
df แทน ระดับชั้นแหงความเปนอิสระ (Degrees of Freedom) 
SS แทน ผลบวกกาํลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 
MS แทน คาคะแนนเฉลีย่ของผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean Squares) 
p แทน ความนาจะเปนที่จะไดคาสถิติทดสอบดังกลาวถาสมมติฐานเปนจริง 
* แทน มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจยันาํเสนอเปน 3 ตอน ดังนี ้
วิเคราะหขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี ่(Frequency) และคา

รอยละ (Percentage) 
ตอนที่ 1 ศึกษาความคิดเหน็ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีตอการบริการของสํานักวทิย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ใน 5 ดาน คือดานการบริการสิง่พิมพ 
ดานการบริการสืบคนฐานขอมูล ดานการบริการวารสารและหนังสอืพมิพ ดานการบริการสือ่โสตทศันวัสดุ 
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และดานการบริการอินเทอรเน็ต โดยใชคาคะแนนเฉลีย่ (Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

ตอนที่ 2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มตีอการบริการของ
สํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จําแนกตามลักษณะการมา
เรียน โดยการทดสอบที (t-test) สวนตวัแปรคณะที่ศึกษา ชัน้ปที่ศึกษา และอัตราการใชบริการของ
สํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใชการวิเคราะหหาคาความแปรปรวนแบบทางเดียว (One 
way ANOVA) และในกรณทีีพ่บวามีความแตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติ จงึทําการทดสอบ
ความแตกตางเปนรายคู โดยใชวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s method) 

ตอนที่ 3 ขอมลูที่ไดจากแบบสอบถามปลายเปด นํามาพิจารณารวบรวมขอคิดเห็นและแจก
แจงความถี่ เสนอผลการวิเคราะหขอมูลเชงิบรรยายในรูปของตาราง เพื่อนาํไปใชประกอบการอภิปราย
ผลการวิจยั 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี ่(Frequency) และคา
รอยละ (Percentage) ดังแสดงในตาราง 6 
 
ตาราง 6  จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตวัแปรที่ศึกษา 
 

ตัวแปรที่ศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 
1. คณะที่ศึกษา   
    คณะครุศาสตร   
    คณะวิทยาการจัดการ   
    คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
    คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
    คณะพยาบาลศาสตร 

 
50 
200 
150 
150 
50 

 
8.33 
33.33 
25.00 
25.00 
8.33 

รวม 600 100.00 
2. ชั้นปที่ศึกษา  
    ชั้นปที่ 1 
    ชั้นปที่ 2 
    ชั้นปที่ 3  
    ชั้นปที่ 4 

 
159 
193 
135 
113 

 
26.50 
32.17 
22.50 
18.83 

รวม 600 100.00 



 90

ตาราง 6 (ตอ) 
 

ตัวแปรที่ศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 
3. ลักษณะการมาเรียน  
  ภาคปกติ 
    ภาคปกติ (นอกเวลา) 

 
590 
10 

 
98.33 
1.67 

รวม 600 100.00 
4. อัตราการใชบริการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    นอยกวา 3 ชั่วโมง/สัปดาห 
     3 – 10 ชั่วโมง/สัปดาห 
     มากกวา 10 ชั่วโมง/สัปดาห 

 
 

260 
268 
72 

 
 

43.33 
44.67 
12.00 

รวม 600 100.00 
 

จากตาราง 6 แสดงวา นักศกึษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งเปน  
กลุมตัวอยางในงานวิจัยนี้ มจีํานวนรวมทัง้สิ้น 600 คน สวนใหญเปนนกัศึกษาคณะวทิยาการจัดการ 
จํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ 33.33 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน150 คน คิดเปน     
รอยละ 25.00 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 150 คน  คิดเปนรอยละ 25.00           
คณะครุศาสตร จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 8.33 และคณะพยาบาลศาสตร จํานวน 50 คน คิดเปน
รอยละ  8.33  นักศกึษาชั้นป 2 จํานวน 193 คน คิดเปนรอยละ 32.17 ชั้นปที่ 1 จํานวน 159 คน       
คิดเปนรอยละ 26.50 ชั้นปที ่3 จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 22.50  และชั้นปที ่4 จํานวน113 คน 
คิดเปนรอยละ 18.83 ลักษณะการมาเรียน ภาคปกต ิจาํนวน 590 คน คิดเปนรอยละ 98.33 และ     
ภาคปกติ (นอกเวลา) 10 คน คิดเปนรอยละ 1.67  สวนอัตราการใชบริการสํานกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ นอยกวา 3 ชั่วโมง/สัปดาห จํานวน 260 คน คิดเปนรอยละ 43.33  ใชบริการ     
3 – 10 ชั่วโมง/สัปดาห จํานวน 268 คน คิดเปนรอยละ 44.67 และใชบริการมากกวา 10 ชั่วโมง/
สัปดาห จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 12.00 
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ตอนที่ 1  ศึกษาความคิดเหน็ของนกัศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีตอการบริการของสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ใน 5 ดาน คือดานการบริการ
ส่ิงพิมพ ดานการบริการสืบคนฐานขอมูล ดานการบริการวารสารและหนงัสือพมิพ ดานการบริการสื่อ
โสตทัศนวัสดุ และดานการบริการอินเทอรเน็ต โดยใชคาคะแนนเฉลีย่ (Mean) และคาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ปรากฏผลดังแสดงในตาราง 7 – 16 ดังนี ้
 
ตาราง  7 คาคะแนนเฉลีย่และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคดิเห็นของนักศกึษา 

ระดับปริญญาตรี ที่มีตอการบริการของสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสิุต โดยรวมและในแตละดาน 

 
จํานวน (คน) 

n = 600 
ความคิดเหน็ของนักศกึษาระดับปริญญาตรี ที่มีตอ
การบริการของสํานักวทิยบริการ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต Χ  S.D. 

ระดับ 
ความเหมาะสม 

1. ดานการบรกิารสิ่งพิมพ 3.54 0.58 มาก 
2. ดานการบริการสืบคนฐานขอมูล  3.55 0.63 มาก 
3. ดานการบรกิารวารสารและหนังสือพิมพ 3.49 0.65 ปานกลาง 
4. ดานการบรกิารสื่อโสตทัศนวัสดุ 3.52 0.63 มาก 
5. ดานการบรกิารอินเทอรเนต็ 3.44 0.74 ปานกลาง 

รวม 3.50 0.58 มาก 
 

จากตาราง  7 แสดงวา นักศกึษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเหน็ตอการบรกิารของสาํนักวทิย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยรวมวามีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการบริการสิ่งพมิพ ดานการบริการสบืคนฐานขอมลู 
และ ดานการบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก สวนดานการบริการวารสาร
และหนังสือพิมพ และดานการบริการอินเทอรเน็ต มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง 
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ตาราง 8 คาคะแนนเฉลีย่และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคดิเห็นของนักศกึษา 
ระดับปริญญาตรี ที่มีตอการบริการของสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสิุต  ดานการบริการสิ่งพมิพ เปนรายขอ 

 
จํานวน (คน) 

n = 600 
ความคิดเหน็ของนักศกึษาระดับปริญญาตรี ที่มีตอ
การบริการของสํานักวทิยบริการ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ดานการบริการสิ่งพิมพ 
Χ  S.D. 

ระดับ 
ความเหมาะสม 

1. การใหบริการรับจองหนังสือมีความสะดวก
รวดเร็ว 

3.59 0.83 มาก 

2. การใหบริการยืม-คืนหนงัสือ วารสาร ผลงาน
วิชาการ และสิ่งพิมพตางๆ มีความสะดวกรวดเร็ว 

3.71 0.77 มาก 

3. การใหบริการยืม – คืน หนังสือดวยเครื่อง
อัตโนมัติ (Self check – out system)  
ใชงายสะดวกรวดเร็ว 

3.80 0.82 มาก 

4. จํานวนหนงัสือและสิ่งพิมพทัว่ไป ทีจ่ัดไวมี
จํานวนเพียงพอแกสําหรับผูใชบริการ 

3.40 0.85 ปานกลาง 

5. จํานวนปรญิญานิพนธ/สารนิพนธงานวจิัยตางๆ 
ที่จัดไวมีจาํนวนเพยีงพอแกผูใชบริการ 

3.43 0.86 ปานกลาง 

6. เวลาเปด-ปด ของสํานักวทิยบริการฯ มคีวาม
เหมาะสม 

3.60 0.85 มาก 

7. ระยะเวลาในการยืมหนงัสือทั่วไป ออกนอก
สํานักวทิยบรกิารฯ ได ไมเกนิ 10 วัน มีความ
เหมาะสม 

3.66 0.83 มาก 

8. การจัดหนงัสือกลับข้ึนชั้นเมื่อผูที่ยมืนาํหนงัสือ
มาสงคนืมีความรวดเร็ว 

3.56 0.81 มาก 

9. การใหบริการทําบัตร-ตออายุบัตร ของสาํนักวทิย
บริการฯ มีความสะดวก 

3.66 0.78 มาก 

10. จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใหนกัศึกษาใช
สําหรับการสืบคนขอมูลเพียงพอกับผูใชบริการ 

3.29 1.02 ปานกลาง 
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ตาราง 8 (ตอ) 
 

จํานวน (คน) 
n = 600 

ความคิดเหน็ของนักศกึษาระดับปริญญาตรี ที่มีตอ
การบริการของสํานักวทิยบริการ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ดานการบริการสิ่งพิมพ 
Χ  S.D. 

ระดับ 
ความเหมาะสม 

11. การสืบคนขอมูลตางๆ จากเครื่องคอมพิวเตอร
มีความสะดวกงายตอการคนหา 

3.61 0.88 มาก 

12. เจาหนาที ่ประจําเคานเตอรสําหรับใหบริการ
ยืม-คืนหนงัสอืมีจํานวนเพยีงพอกับผูใชบริการ 

3.53 0.83 มาก 

13. เจาหนาทีป่ระจําเคานเตอรบริการยืม-คืน
หนงัสือ ยิม้แยม แจมใส และมีความสุภาพ 

3.37 0.96 ปานกลาง 

รวม 3.54 0.58 มาก 
 

จากตาราง 8 แสดงวา นักศกึษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเหน็ตอการบริการของ       
สํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ดานการบริการสิ่งพิมพ 
โดยรวมวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอ 1,2,3,6,7,8,9,11 และ
ขอ 12  มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก สวนขออ่ืนๆ มคีวามเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง 
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ตาราง  9 คาคะแนนเฉลีย่และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคดิเห็นของนักศกึษา 
ระดับปริญญาตรี ที่มีตอการบริการของสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสิุต ดานการบริการสืบคนฐานขอมูล เปนรายขอ 

 
จํานวน (คน) 

n = 600 
ความคิดเหน็ของนักศกึษาระดับปริญญาตรี ที่มีตอการ
บริการของสํานักวทิยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสิุต 
ดานการบริการสืบคนฐานขอมูล 

Χ  S.D. 

ระดับ 
ความเหมาะสม 

 

14. ข้ันตอนการเขาสืบคน ไมยุงยาก 3.61 0.84 มาก 
15. คําอธิบาย ชี้แจงและแนะนําขัน้ตอนการใชบริการ
สืบคนฐานขอมูลชัดเจน 

3.50 0.73 มาก 

16. การสืบคนฐานขอมูลมเีครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
ใหบริการทีม่ีประสิทธิภาพสูง 

3.50 0.86 มาก 

17. รายละเอียดของขอมูลที่เรียกจากฐานขอมูล 
มีคําอธิบาย มเีนื้อหาทีถู่กตองและชัดเจน 

3.52 0.81 มาก 

18. นักศกึษาที่ใชบริการสามารถดาวนโหลดขอมูลมาใช
งานไดอยางครบถวน 

3.46 0.86 ปานกลาง 

19. การสืบคนในฐานขอมูลที่มีอยูนั้นมีเนือ้หาที่ ครอบคลุม
แกการสืบคน 

3.51 0.82 มาก 

20. ขอมูลที่มอียูในฐานขอมูลนั้นมีความทันสมยั 3.59 0.87 มาก 
21. ขอมูลที่มอียูในฐานขอมูลมีความถูกตอง ตรงตาม
ความตองการของผูสืบคน 

3.58 0.79 มาก 

22. ขอมูลที่มอียูในฐานขอมูลสามารถนาํไปใชประโยชนได 3.67 0.80 มาก 
23. ฐานขอมลูที่มีอยูมีความหลากหลายในเนื้อหาดาน
ตางๆ 

3.66 0.74 มาก 

24. ปริมาณของเนื้อหาที่สืบคนมีความเพยีงพอกับความ
ตองการผูสืบคน 

3.52 0.80 มาก 

25. เนื้อหาของฐานขอมูลทีม่ีอยูมีความสอดคลองกับเร่ือง
ที่ผูสืบคนสนใจและตองการทราบ 

3.59 0.79 มาก 

รวม 3.55 0.63 มาก 
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จากตาราง 9 แสดงวา นักศกึษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเหน็ตอการบริการของ 
สํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ดานการบริการสืบคน
ฐานขอมลู โดยรวมวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวา ขอ 18  
มีความเหมาะสมอยูในระดบัปานกลาง สวนขออ่ืนๆ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
 
ตาราง  10  คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ที่มีตอการบริการของสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสิุต  ดานการบริการวารสารและหนงัสือพิมพ เปนรายขอ 

 
จํานวน (คน) 

n = 600 
ความคิดเหน็ของนักศกึษาระดับปริญญาตรี ที่มีตอการ
บริการของสํานักวทิยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสิุต 
ดานการบริการวารสารและหนงัสือพมิพ 

Χ  S.D. 

ระดับ 
ความเหมาะสม 

26. การจัดวารสารขึ้นชั้นตามเลขรหัสเมื่อมีผูที่ยืมนาํ
วารสารมาคืนมีความรวดเร็ว 

3.58 0.84 มาก 

27. เมื่อมวีารสารและนิตยสารฉบับใหม  ทางสาํนกั/วทิย
บริการฯ  นาํวารสารฉบับใหมมาวางบนชัน้ดวยความ
รวดเร็ว 

3.47 0.82 ปานกลาง 

28. การสืบคนดรรชนีบทความวารสารจากเครื่อง
คอมพิวเตอรมคีวามสะดวกรวดเร็ว 

3.55 0.84 มาก 

29. จํานวนของวารสารวิชาการภาษาไทยทีสํ่านักวทิย
บริการฯ จัดไวบริการเพียงพอแกผูใชบริการ 

3.50 0.83 มาก 

30. จํานวนของวารสารวิชาการภาษาตางประเทศที่สํานกั
วิทยบริการฯ จัดไวบริการเพียงพอแกผูใชบริการ 

3.52 0.85 มาก 

31. จํานวนของวารสารและนิตยสารทั่วไปภาษาไทยที่
สํานักวทิยบรกิารฯ จัดไวบริการเพยีงพอแกผูใชบริการ 

3.54 0.84 มาก 

32. จํานวนของวารสารและนิตยสารทั่วไป
ภาษาตางประเทศที่สํานกัวทิยบริการฯ  
จัดไวบริการเพียงพอแกผูใชบริการ 

3.52 0.81 มาก 
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ตาราง  10 (ตอ) 
 

จํานวน (คน) 
n = 600 

ความคิดเหน็ของนักศกึษาระดับปริญญาตรี ที่มีตอการ
บริการของสํานักวทิยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสิุต 
ดานการบริการวารสารและหนงัสือพมิพ 

Χ  S.D. 

ระดับ 
ความเหมาะสม 

33. จํานวนของหนังสือพิมพภาษาไทยที่สํานักวทิยบริการฯ 
จัดไวบริการเพียงพอแกผูใชบริการ 

3.52 0.76 มาก 

34. จํานวนของหนังสือพิมพภาษาตางประเทศที่สํานกัวทิย
บริการฯ จัดไวบริการเพียงพอแกผูใชบริการ 

3.46 0.84 ปานกลาง 

35. จํานวนของวารสารบันเทิงภาษาไทยที่สํานักวิทย
บริการฯ จัดไวบริการเพียงพอแกผูใชบริการ 

3.50 0.82 มาก 

36. จํานวนของวารสารบันเทิงภาษาตางประเทศที่สํานกั
วิทยบริการฯ จัดไวบริการเพียงพอแกผูใชบริการ 

3.44 0.83 ปานกลาง 

37. เจาหนาทีม่ีความรวดเร็วใหบริการคนวารสารฉบับเกา 
(ยอนหลงั)  

3.39 0.89 ปานกลาง 

รวม 3.49 0.65 ปานกลาง 
 

จากตาราง 10 แสดงวา นักศกึษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเหน็ตอการบรกิารของ        
สํานกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ดานดานการบริการวารสาร
และหนงัสือพมิพ  โดยรวมวามีความเหมาะสมอยูในระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  
ขอ  27, 34, 36 และ 37 มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง สวนขออ่ืนๆ มีความเหมาะสมอยู    
ในระดับมาก 
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ตาราง 11 คาคะแนนเฉลีย่และคาความเบีย่งเบนมาตรฐานของความคดิเห็นของนักศกึษา 
ระดับปริญญาตรี ที่มีตอการบริการของสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสิุต  ดานการบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ เปนรายขอ 

 
จํานวน (คน) 

n = 600 
ความคิดเหน็ของนักศกึษาระดับปริญญาตรี ที่มีตอการ
บริการของสํานักวทิยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสิุต 
ดานการบริการสื่อโสตทัศนวสัดุ 

Χ  S.D. 

ระดับ 
ความเหมาะสม 

38. การใหบริการแปลงสื่อจาก Analog เปน Digital ของ
สํานักวทิยบรกิารฯ มีความเหมาะสม 

3.64 0.83 มาก 

39. มีการจัดหาสื่อโสตทัศนวสัดุที่มีความทนัสมัย มา
ใหบริการภายในสาํนักวทิยบริการฯ 

3.52 0.80 มาก 

40. การจัดสถานที่ เปนการเฉพาะสาํหรับใชบริการสื่อ
โสตทัศนวัสดุภายในสํานักวทิยบริการฯ มคีวามเหมาะสม 

3.62 0.82 มาก 

41. การใหบริการสื่อโสตทัศนวัสดุภายในสํานักวทิยบรกิาร
ฯ มีความรวดเร็ว 

3.55 0.78 มาก 

42. การใหบริการยืม-คืนสื่อโสตทัศนวัสดุ เชน VDO, VCD, 
CDR, CD, Cassette, DVD ออกนอกสํานกัวิทยบริการฯ มี
ความสะดวกรวดเร็ว 

3.50 0.84 มาก 

43. การใหบริการสําเนาสื่อรูปแบบตาง มคีวามสะดวก
รวดเร็ว 

3.52 0.83 มาก 

44. ระยะเวลาที่กําหนดใหนกัศึกษายืมส่ือโสตทัศนวัสดุ
ออกนอกสาํนกัวิทยบริการฯ 
ไดไมเกิน 7 วนั มีความเหมาะสม 

3.52 0.81 มาก 

45. จํานวนปรมิาณของสื่อโสตทัศนวัสดุทีสํ่านักวทิยบรกิาร
ฯ จัดไวใหบริการ เพยีงพอแกผูใชบริการ 

3.46 0.81 ปานกลาง 

46. จํานวนปรมิาณของสื่อโสตทัศนวัสดุทีอ่นุญาตให
นักศึกษายมืออกนอกสาํนกัวิทยบริการฯ จัดไวใหบริการ 
เพียงพอแกผูใชบริการ 

3.49 0.82 ปานกลาง 
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ตาราง  11  (ตอ) 
 

จํานวน (คน) 
n = 600 

ความคิดเหน็ของนักศกึษาระดับปริญญาตรี ที่มีตอการ
บริการของสํานักวทิยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสิุต 
ดานการบริการสื่อโสตทัศนวสัดุ 

Χ  S.D. 

ระดับ 
ความเหมาะสม 

47. เจาหนาทีส่ามารถใหคําปรึกษา/แนะนาํเกี่ยวกับการใช
ส่ือโสตทัศนวสัดุ แกผูใชบริการเปนอยางด ี

3.52 0.84 มาก 

48. เจาหนาที ่ที่เกี่ยวของกบัการผลิตสื่อใหมๆ ข้ึนมาเพือ่
สนับสนนุการศึกษาของนักศึกษาเต็มใจใหคําแนะนาํ
ปรึกษา 

3.50 0.88 มาก 

49. เจาหนาที ่มีความรูเกี่ยวกับการใชส่ือโสตทัศนวัสดุเปน
อยางด ี

3.56 0.85 มาก 

รวม 3.52 0.63 มาก 
 

จากตาราง 11 แสดงวา นักศกึษาระดับปริญญาตรี  มีความคิดเหน็ตอการบรกิารของ       
สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ดานการบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ 
โดยรวมวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอ 45 และขอ 46            
มีความเหมาะสมอยูในระดบัปานกลาง สวนขออ่ืนๆ นักศึกษาเห็นวามคีวามเหมาะสมอยูในระดับมาก 
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ตาราง  12  คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ที่มีตอการบริการของสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสิุต  ดานการบริการอินเทอรเน็ต เปนรายขอ 

 
จํานวน (คน) 

n = 600 
ความคิดเหน็ของนักศกึษาระดับปริญญาตรี ที่มีตอ
การบริการของสํานักวทิยบริการ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ดานการบริการอินเทอรเน็ต 
Χ  S.D. 

ระดับ 
ความเหมาะสม 

50. มีการจัดบริการ Account Internet  ที่เปนการ
ตอเชื่อมเขากบั Internet ของมหาวทิยาลยัจาก
ทางบาน โดยผานโมเด็ม (Modem) ได 

3.64 0.90 มาก 

51. ระยะเวลาในการเปด-ปด การใหบริการ
อินเทอรเน็ตของสํานักวทิยบริการฯ มีความ
เหมาะสม 

3.49 0.88 ปานกลาง 

52. จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรและคูมือการใช
บริการที่จัดไวใหบริการอินเตอรเน็ต เพยีงพอแก
ผูใชบริการ 

3.40 0.98 ปานกลาง 

53. เครื่องคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพ ในการ
ทํางาน ที่จัดไวใหบริการผูใชอินเตอรเน็ต 

3.36 0.97 ปานกลาง 

54. การเชื่อมตอระหวางเครอืขายอินเทอรเน็ตมี
ความรวดเร็ว 

3.46 0.92 ปานกลาง 

55. การจัดสถานที่เปนการเฉพาะภายในสํานัก
หอสมุดกลาง (ชั้น1 และชั้น2) เพื่อใหบริการ
อินเทอรเน็ต มคีวามเหมาะสม 

3.53 0.87 มาก 

56. ชวงระยะเวลาที่ใหนักศกึษาเขาใชบริการ
อินเทอรเน็ตคนละไมเกนิ 1 ชม./คร้ัง  
มีความเหมาะสมกับผูเขาใชบริการ 

3.28 1.01 ปานกลาง 

57. เจาหนาที ่ที่เกี่ยวของมคีวามรู ความสามารถ
ในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการใชบริการ
อินเทอรเน็ตแกผูใชบริการ 

3.42 0.91 ปานกลาง 
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ตาราง  12 (ตอ) 
 

จํานวน (คน) 
n = 600 

ความคิดเหน็ของนักศกึษาระดับปริญญาตรี ที่มีตอ
การบริการของสํานักวทิยบริการ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ดานการบริการอินเทอรเน็ต 
Χ  S.D. 

ระดับ 
ความเหมาะสม 

 

58. การกาํหนด กฎ ระเบียบ ของสาํนักวทิยบริการ
ฯ ที่มีตอการใชบริการอินเทอรเน็ตของนักศึกษามี
ความเหมาะสม 

3.58 0.83 มาก 

59. เจาหนาทีป่ระจําเคานเตอรบริการอินเทอรเน็ต
ยิ้มแยมแจมใส เต็มใจใหบริการ 

3.40 0.94 ปานกลาง 

60. เจาหนาที ่ที่ใหบริการอนิเทอรเน็ต มีความ
เชี่ยวชาญ และใหคําแนะนาํไดอยางด ี

3.46 0.91 ปานกลาง 

รวม  3.44 0.74 ปานกลาง 
 

จากตาราง 12 แสดงวา นักศกึษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเหน็ตอการบรกิารของ 
สํานกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ดานการบริการอินเทอรเน็ต 
โดยรวมวามีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวา  
ขอ 50, 55 และขอ 58 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก สวนขออ่ืนๆ มคีวามเหมาะสมอยูในระดับ
ปานกลาง 
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ตาราง  13  คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มตีอการบริการของสํานกัวทิยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต โดยรวมและในแตละดาน  จําแนกตามคณะที่ศึกษา 

 

 

คณะครุศาสตร 
(n = 50) 

 

คณะวิทยาการจัดการ 
(n = 200) 

คณะวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลย ี

(n = 150) 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

(n = 150) 

คณะพยาบาลศาสตร 
(n = 50) 

 

ความคิดเห็นของนักศึกษา  
ระดับปริญญาตรี ที่มีตอการบริการ

ของสํานักวิทยบริการ และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
Χ  S.D. ระดับ 

ความ
เหมาะสม 

Χ  S.D. ระดับ 
ความ

เหมาะสม 

Χ  S.D. ระดับ 
ความ

เหมาะสม 

Χ  S.D. ระดับ 
ความ

เหมาะสม 

Χ  S.D. ระดับ 
ความ

เหมาะสม 
1. ดานการบริการสิ่งพิมพ 3.60 0.65 มาก 3.53 0.61 มาก 3.50 0.54 มาก 3.54 0.56 มาก 3.64 0.49 มาก 
2. ดานการบริการสืบคน
ฐานขอมูล 

3.62 0.60 มาก 3.51 0.62 มาก 3.51 0.65 มาก 3.58 0.63 มาก 3.66 0.60 มาก 

3. ดานการบริการวารสารและ
หนังสือพิมพ 

3.53 0.68 มาก 3.47 0.65 ปานกลาง 3.46 0.66 ปานกลาง 3.48 0.65 ปานกลาง 3.62 0.66 มาก 

4. ดานการบริการสื่อ
โสตทัศนวัสดุ 

3.52 0.60 มาก 3.50 0.63 มาก 3.50 0.67 มาก 3.53 0.63 มาก 3.66 0.60 มาก 

5. ดานการบริการอินเทอรเน็ต 3.50 0.73 มาก 3.44 0.73 ปานกลาง 3.41 0.75 ปานกลาง 3.45 0.71 ปานกลาง 3.44 0.79 ปานกลาง 
รวม 3.55 0.59 มาก 3.46 0.59 ปานกลาง 3.48 0.57 ปานกลาง 3.50 0.59 มาก 3.60 0.54 มาก 
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จากตาราง 13 แสดงวา นักศกึษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเหน็ตอการบริการของ
สํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จําแนกตามคณะที่
ศึกษา พบวา   

นักศึกษาคณะคณะครุศาสตร มีความคิดเห็นตอการบริการของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ทุกดานมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  

สวนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมีความ
คิดเห็นตอการบริการของสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู
ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการบริการวารสารและหนังสือพิมพ  
และดานการบริการอินเทอรเน็ต มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง  สวนดานอืน่ๆ มีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก 

นอกจากนีน้ักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความคิดเห็นตอการบริการ
ของสํานกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดบัมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการบริการวารสารและหนงัสือพมิพ  และดานการบริการ
อินเทอรเนต็ มคีวามเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง  สวนดานอื่นๆ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร มีความคิดเห็นตอการบริการของสํานักวทิยบรกิาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา  ดานการบริการอินเทอรเน็ต มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง  สวนดานอื่นๆ มีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก 
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ตาราง  14  คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มตีอการบริการของสํานกัวทิยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามชั้นปทีศ่ึกษา 

 
ชั้นปที่ 1  

(n = 159) 
ปที่ 2  

(n = 193) 
ปที่ 3 

(n = 135) 
ปที่ 4 

(n = 113) 
ความคิดเห็นของนักศึกษา  

ระดับปริญญาตรี ที่มีตอการบรกิารของ
สํานักวิทยบริการ และเทคโนโลยี

สารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

Χ  S.D. ระดับ 
ความ

เหมาะสม 

Χ  S.D. ระดับ 
ความ

เหมาะสม 

Χ  S.D. ระดับ 
ความ

เหมาะสม 

Χ  S.D. ระดับ 
ความ

เหมาะสม 
1. ดานการบริการสิ่งพิมพ 3.58 0.57 มาก 3.52 0.61 มาก 3.60 0.52 มาก 3.42 0.58 ปานกลาง 
2. ดานการบริการสืบคนฐานขอมูล 3.65 0.60 มาก 3.55 0.63 มาก 3.59 0.57 มาก 3.37 0.70 ปานกลาง 
3. ดานการบริการวารสารและ
หนังสือพิมพ 

3.55 0.59 มาก 3.52 0.71 มาก 3.52 0.58 มาก 3.31 0.69 ปานกลาง 

4. ดานการบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ 3.59 0.60 มาก 3.56 0.67 มาก 3.52 0.60 มาก 3.36 0.64 ปานกลาง 
5. ดานการบรกิารอินเทอรเน็ต 3.54 0.68 มาก 3.47 0.75 ปานกลาง 3.42 0.74 ปานกลาง 3.27 0.77 ปานกลาง 

รวม 3.57 0.54 มาก 3.52 0.62 มาก 3.51 0.51 มาก 3.33 0.63 ปานกลาง 
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จากตาราง 14 แสดงวา นักศกึษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเหน็ตอการบรกิารของ  
สํานกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนดุสิต จําแนกตามชั้นปที่
ศึกษา พบวา   

นักศึกษาชั้นปที่ 1 มีความคิดเห็นตอการบริการของสํานกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานมี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก   

สวนนักศึกษาชั้นปที ่2 และชั้นปที ่3 มีความคิดเหน็ตอการบรกิารของสาํนกัวทิยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ดานการบริการอินเทอรเน็ต มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง สวนดานอืน่ๆ มีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก 

และนักศึกษาชั้นปที ่4 มีความคิดเหน็ตอการบรกิารของสาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยรวมมคีวามเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  
ทุกดานมีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลางเชนกนั 
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ตาราง 15  คาคะแนนเฉลีย่และคาความเบีย่งเบนมาตรฐานของความคดิเห็นของนักศกึษา 

ระดับปริญญาตรี ที่มีตอการบริการของสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสิุต โดยรวมและในแตละดาน จาํแนกตามลักษณะการมาเรียน 

 
ภาคปกติ 
(n = 590) 

 

ภาคปกติ (นอกเวลา) 
(n = 10) 

ความคิดเหน็ของนักศกึษา ระดับ
ปริญญาตรี ทีม่ีตอการบริการของ
สํานักวทิยบรกิาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต 
Χ  S.D. ระดับ 

ความเหมาะสม 
Χ  S.D. ระดับ 

ความเหมาะสม 
1. ดานการบรกิารสิ่งพิมพ 3.54 0.57 มาก 3.60 0.86 มาก 
2. ดานการบรกิารสืบคนฐานขอมูล 3.55 0.62 มาก 3.67 0.94 มาก 
3. ดานการบรกิารวารสารและ
หนงัสือพมิพ 

3.49 0.65 ปานกลาง 3.53 0.98 มาก 

4. ดานการบรกิารสื่อโสตทัศนวัสดุ 3.52 0.62 มาก 3.49 1.06 ปานกลาง 
5. ดานการบรกิารอินเทอรเนต็ 3.44 0.73 ปานกลาง 3.46 0.97 ปานกลาง 

รวม 3.50 0.58 มาก 3.48 0.85 ปานกลาง 
 
จากตาราง 15  แสดงวา นักศึกษาภาคปกติ มีความคิดเห็นตอการบริการของ         

สํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมวามีความเหมาะสมอยูในระดบัมาก          
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการบริการวารสารและหนงัสือพิมพ และดานการบริการ
อินเทอรเนต็ มคีวามเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง สวนดานอื่นๆ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

สวนนักศึกษาภาคปกติ (นอกเวลา) มีความคิดเห็นตอการบริการของสํานักวทิยบรกิาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมวามีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพจิารณาเปน 
รายดาน พบวา ดานการบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ และดานการบริการอนิเทอรเน็ต อยูในระดับปานกลาง  
สวนดานอืน่ๆ มีความเหมาะสมอยูในระดบัมาก 
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ตาราง 16 คาคะแนนเฉลีย่และคาความเบีย่งเบนมาตรฐานของความคดิเห็นของนักศกึษา 

ระดับปริญญาตรี ที่มีตอการบริการของสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสิุต โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามอัตราการใชบริการ 
สํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
นอยกวา 3 ชั่วโมง/สัปดาห 

(n = 260) 
 

3 – 10 ชั่วโมง/สัปดาห 
(n = 268) 

มากกวา 10 ชั่วโมง/สัปดาห 
(n = 72) 

  

ความคิดเห็นของนักศึกษา  
ระดับปริญญาตรี ที่มีตอการบริการ

ของสํานักวิทยบริการ และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
Χ  S.D. ระดับ 

ความ
เหมาะสม 

Χ  S.D. ระดับ 
ความ

เหมาะสม 

Χ  S.D. ระดับ 
ความ

เหมาะสม 
1. ดานการบริการสิ่งพิมพ 3.51 0.60 มาก 3.57 0.56 มาก 3.52 0.57 มาก 
2. ดานการบริการสืบคน
ฐานขอมูล 

3.51 0.64 มาก 3.59 0.61 มาก 3.56 0.62 มาก 

3. ดานการบริการวารสารและ
หนังสือพิมพ 

3.48 0.60 ปานกลาง 3.52 0.67 มาก 3.41 0.76 ปานกลาง 

4. ดานการบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ 3.52 0.61 มาก 3.56 0.62 มาก 3.41 0.72 ปานกลาง 
5. ดานการบริการอินเทอรเน็ต 3.43 0.75 ปานกลาง 3.48 0.71 ปานกลาง 3.35 0.79 ปานกลาง 

รวม 3.48 0.57 ปานกลาง 3.53 0.58 มาก 3.45 0.64 ปานกลาง 

 
จากตาราง 16  แสดงวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นตอการบริการของ

สํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จําแนกตามอัตราการใช
บริการสํานกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา   

นักศึกษาที่ใชบริการ นอยกวา 3 ชั่วโมง/สัปดาห มีความคิดเห็นตอการบริการของ     
สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมวามีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง  
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการบริการวารสารและหนงัสือพิมพ และดานการบริการ
อินเทอรเนต็ มคีวามเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง สวนดานอื่นๆ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

สวนนักศึกษาที่ใชบริการ 3 – 10 ชั่วโมง/สัปดาห มีความคิดเห็นตอการบริการของ      
สํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมวามีความเหมาะสมอยูในระดบัมาก          
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการบริการอินเทอรเน็ต มีความเหมาะสมอยูในระดับ       
ปานกลาง สวนดานอื่นๆ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
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และนักศึกษาที่ใชบริการมากกวา 10 ชั่วโมง/สัปดาห มคีวามคิดเหน็ตอการบริการของ
สํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมมคีวามเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง เมือ่
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการบริการสิ่งพมิพ และดานการบริการสืบคนฐานขอมูล อยูใน
ระดับมาก สวนดานอื่นๆ มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง   
 

ตอนที่ 2  เปรียบเทยีบความคิดเห็นของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ที่มีตอการบรกิาร
ของสํานกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต จําแนกตาม
ลักษณะการมาเรียน โดยการทดสอบที (t-test) สวนตวัแปรคณะที่ศึกษา ชัน้ปที่ศึกษา และอัตรา
การใชบริการของสํานกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใชการวิเคราะหหาคาความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One way ANOVA) และในกรณีที่พบวามีความแตกตางกนัอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู โดยใชวธิขีองเชฟเฟ (Scheffe’s 
method)  ดังแสดงในตาราง 17 -  25 ดังนี ้

 
ตาราง 17 การเปรียบเทียบความคิดเหน็ของนักศกึษาระดับปริญญาตรี ที่มีตอการบริการของ 

สํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยรวมและ 
ในแตละดาน  จําแนกตามคณะที่ศึกษา 

 
ความคิดเหน็ของนักศกึษา  
ตอการบริการของสํานกัวทิย

บริการ ฯ  

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

ระหวางกลุม
ภายในกลุม 

4 
595 

.942 
197.26 

1. ดานการบรกิารสิ่งพิมพ 

รวม 599 198.21 

.236 

.236
  

.710
  

.585 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

4 
595 

1.369 
233.73 

.342 

.393 
.871 .481 2. ดานการบรกิารสืบคน

ฐานขอมูล 
รวม 599 235.10    

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

4 
595 

1.050 
254.43 

.263 

.428 
.614 .653 3. ดานการบรกิารวารสารและ

หนงัสือพมิพ 
รวม 599 255.48    
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ตาราง 17 (ตอ) 
 

ความคิดเหน็ของนักศกึษา  
ตอการบริการของสํานกัวทิย

บริการ ฯ  

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

4 
595 

1.220 
238.68 

.305 

.401 
.760 .551 4. ดานการบรกิารสื่อ

โสตทัศนวัสดุ 
รวม 599 239.90    

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

4 
595 

.279 
318.53 

.070 

.545 
.128 .972 5. ดานการบรกิารอินเทอรเนต็ 

รวม 599 318.81    
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

4 
595 

.969 
201.77 

.242 

.339 
.715 .582 รวมทุกดาน 

รวม 599 202.74    
 

จากตาราง 17 นักศกึษาที่ศึกษาอยูคณะแตกตางกนั มีความคิดเห็นตอการบริการของ
สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยรวม และในแตละดาน  
ไมแตกตางกนั 
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ตาราง 18 การเปรียบเทียบความคิดเหน็ของนักศกึษาระดับปริญญาตรี ที่มีตอการบริการของ 

สํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยรวมและ 
ในแตละดาน  จําแนกตามชัน้ปที่ศึกษา 

 
ความคิดเหน็ของนักศกึษา ตอ
การบริการของสํานักวทิย

บริการ ฯ  

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

ระหวางกลุม
ภายในกลุม 

3 
596 

2.299 
195.912 

1. ดานการบรกิารสิ่งพิมพ 

รวม 599 198.211 

.766 

.329 
2.332
  

.073 
 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

3 
596 

5.125 
229.977 

1.708 
.386 

4.427 .004 
 

2. ดานการบรกิารสืบคน
ฐานขอมูล 

รวม 599 235.101    
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

3 
596 

4.318 
251.167 

1.439 
.421 

3.416 .017 
 

3. ดานการบรกิารวารสารและ
หนงัสือพมิพ 

รวม 599 255.485   
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

3 
596 

4.143 
235.763 

1.381 
.396 

3.491 .016 
 

4. ดานการบรกิารสื่อ
โสตทัศนวัสดุ 

รวม 599 239.906    
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

3 
596 

5.074 
313.741 

1.691 
.535 

3.159 .024 
 

5. ดานการบรกิารอินเทอรเนต็ 

รวม 599 318.815    
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

3 
596 

4.164 
198.581 

1.388 
.333 

4.166 .006 
 รวมทุกดาน 

รวม 599 202.745    
  

จากตาราง 18 นักศกึษาที่ศึกษาอยูในชัน้ปที่แตกตางกนั มีความคิดเหน็ตอการบริการของ
สํานกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนดุสิต  โดยรวมแตกตางกัน
อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักศกึษาที่ศึกษาอยูในชั้นป
แตกตางกนั มคีวามคิดเหน็ตอการบริการของสาํนักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ในดาน 
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การบริการสืบคนฐานขอมูล  ดานการบริการวารสารและหนังสือพิมพ ดานการบริการสือ่โสตทัศนวัสดุ 
และดานการบริการอินเทอรเน็ต แตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการ
บริการสิ่งพมิพ  ไมพบวาแตกตางกนั 

ดังนัน้ผูวิจยัจงึไดทําการทดสอบความแตกตางของความคิดเหน็ของนกัศึกษาระดับปริญญาตร ี
ที่มีตอการบรกิารของสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนดุสิต  
จําแนกตามชัน้ปที่ศึกษา เปนรายคู โดยวธิีของ Scheffe’  ดังตารางที ่19 – 23 ดังนี ้
 
ตาราง 19  การทดสอบความแตกตางของความคิดเหน็ของนักศกึษาระดับปริญญาตร ี 

ที่มีตอการบริการของสาํนักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนดุสิต  
โดยรวม จาํแนกตามชั้นปทีศึ่กษา  เปนรายคู 

 
ชั้นปที ่1  ชั้นปที ่2  ชั้นปที ่3 ชั้นปที ่4 ชั้นปที่ศึกษา 

Χ  3.57 3.52 3.51 3.33 
ชั้นปที ่1 
ชั้นปที ่2 
ชั้นปที ่3 
ชั้นปที ่4 

3.57 
3.52 
3.51 
3.33 

   * 

 
* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 

 
จากตาราง 19  นกัศึกษาชัน้ปที่ 1 มีความคิดเห็นตอการบริการของสํานักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต โดยรวมแตกตางจากนักศึกษาชั้นปที ่ 4  
อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบวาแตกตางกนั 
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ตาราง 20 การทดสอบความแตกตางของความคิดเหน็ของนักศกึษาระดับปริญญาตร ี 

ที่มีตอการบริการของสาํนักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนดุสิต  
ดานการบริการสืบคนฐานขอมูล  จําแนกตามชั้นปที่ศึกษา  เปนรายคู 

 
ชั้นปที ่1  ชั้นปที ่2  ชั้นปที ่3 ชั้นปที ่4 ชั้นปที่ศึกษา 

Χ  3.65 3.55 3.59 3.37 
ชั้นปที ่1 
ชั้นปที ่2 
ชั้นปที ่3 
ชั้นปที ่4 

3.65 
3.55 
3.59 
3.37 

   * 

 
* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 

 
จากตาราง 20 นักศกึษาชั้นปที่ 1 มีความคิดเห็นตอการบริการของสํานักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต ในดานการบริการสืบคนฐานขอมูล แตกตาง
จากนักศึกษาชั้นปที ่4 อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนคูอ่ืนๆ ไมพบวาแตกตางกนั 
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ตาราง 21  การทดสอบความแตกตางของความคิดเหน็ของนักศกึษาระดับปริญญาตร ี 

ที่มีตอการบริการของสาํนักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนดุสิต  
ดานการบริการวารสารและหนงัสือพมิพ  จําแนกตามชัน้ปที่ศึกษา  เปนรายคู 

 
ชั้นปที ่1  ชั้นปที ่2  ชั้นปที ่3 ชั้นปที ่4 ชั้นปที่ศึกษา 

Χ  3.55 3.52 3.52 3.31 
ชั้นปที ่1 
ชั้นปที ่2 
ชั้นปที ่3 
ชั้นปที ่4 

3.55 
3.52 
3.52 
3.31 

   * 

 
* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 

 
จากตาราง 21 นักศกึษาชั้นปที่ 1 มีความคิดเห็นมีตอการบริการของสํานักวทิยบรกิาร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสิุต ในดานการบริการวารสารและ
หนงัสือพมิพ แตกตางจากนกัศึกษาชัน้ปที ่4 อยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 สวนคูอ่ืนๆ        
ไมพบวาแตกตางกนั  
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ตาราง 22  การทดสอบความแตกตางของความคิดเหน็ของนักศกึษาระดับปริญญาตร ี 

ที่มีตอการบริการของสาํนักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนดุสิต  
ดานการบริการสื่อโสตทัศนวสัดุ จําแนกตามชั้นปที่ศึกษา  เปนรายคู 

 
ชั้นปที ่1  ชั้นปที ่2  ชั้นปที ่3 ชั้นปที ่4 ชั้นปที่ศึกษา 

Χ  3.59 3.56 3.52 3.36 
ชั้นปที ่1 
ชั้นปที ่2 
ชั้นปที ่3 
ชั้นปที ่4 

3.59 
3.56 
3.52 
3.36 

   * 

 
* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 

 
จากตาราง 22 นักศกึษาชั้นปที่ 1 มีความคิดเห็นมีตอการบริการของสํานักวทิยบรกิาร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสิุต ในดานการบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ
แตกตางจากนกัศึกษาชัน้ปที่ 4 อยางมีนยัสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบวาแตกตางกนั  
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ตาราง 23  การทดสอบความแตกตางของความคิดเหน็ของนักศกึษาระดับปริญญาตร ี 

ที่มีตอการบริการของสาํนักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนดุสิต  
ดานการบริการอินเทอรเน็ต  จําแนกตามชัน้ปที่ศึกษา  เปนรายคู 

 
ชั้นปที ่1  ชั้นปที ่2  ชั้นปที ่3 ชั้นปที ่4 ชั้นปที่ศึกษา 

Χ  3.54 3.47 3.42 3.27 
ชั้นปที ่1 
ชั้นปที ่2 
ชั้นปที ่3 
ชั้นปที ่4 

3.54 
3.47 
3.42 
3.27 

   * 

 
* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 

 
จากตาราง 23 นักศกึษาชั้นปที่ 1 มีความคิดเห็นการบริการของสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต ในดานการบริการอินเทอรเน็ต แตกตางจาก
นักศึกษาชัน้ปที่ 4 อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบวาแตกตางกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 115
 
ตาราง 24  การเปรียบเทยีบความคิดเห็นของนกัศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีตอการบรกิารของ 

สํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
โดยรวมและในแตละดาน  จําแนกตามลกัษณะการมาเรียน 

 
ภาคปกติ 
(n = 590) 

ภาคปกติ 
(นอกเวลา)  
(n = 10) 

ความคิดเหน็ของนักศกึษา ระดับปริญญา
ตรี ที่มีตอการบริการของสํานักวทิยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยั

ราชภัฏสวนดสิุต Χ  S.D. Χ  S.D. 

t p 

1. ดานการบรกิารสิ่งพิมพ 3.54 0.57 3.60 0.86 -.235 .819 
2. ดานการบรกิารสืบคนฐานขอมูล 3.55 0.62 3.67 0.94 -.397 .701 
3. ดานการบรกิารวารสารและ
หนงัสือพมิพ 

3.49 0.65 3.53 0.98 -.123 .904 

4. ดานการบรกิารสื่อโสตทัศนวัสดุ 3.52 0.62 3.49 1.06 -.090 .930 
5. ดานการบรกิารอินเทอรเนต็ 3.44 0.73 3.46 0.97 -.101 .919 

รวม 3.50 0.58 3.48 0.85 .080 .936 
 
จากตาราง  24 นักศึกษาทีศึ่กษาภาคปกติและนักศึกษาภาคปกติ (นอกเวลา) มีความ

คิดเหน็ตอการบริการของสาํนักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
โดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกนั 
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ตาราง 25  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีตอการบริการของ  
    สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยรวมและ 
 ในแตละดาน จําแนกตามอัตราการใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
ความคิดเหน็ของนักศกึษา  
ตอการบริการของสํานกัวทิย

บริการ ฯ  

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

ระหวางกลุม
ภายในกลุม 

2 
597 

.423 
197.788 

1. ดานการบรกิารสิ่งพิมพ 

รวม 599 198.211 

.211 

.331 
.638 

 
.529 

 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2 
597 

.817 
234.284 

.409 

.392 
1.041 .354 2. ดานการบรกิารสืบคน

ฐานขอมูล 
รวม 599 235.101   

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2 
597 

.763 
254.722 

.382 

.427 
.895 .409 3. ดานการบรกิารวารสารและ

หนงัสือพมิพ 
รวม 599 255.485    

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2 
597 

1.286 
238.619 

.643 

.400 
1.609 .201 4. ดานการบรกิารสื่อ

โสตทัศนวัสดุ 
รวม 599 239.906    

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2 
597 

1.112 
317.703 

.556 

.541 
1.027 .359 5. ดานการบรกิารอินเทอรเนต็ 

รวม 599 318.815    
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2 
597 

.479 
202.266 

.239 

.339 
.707 .494 

รวมทุกดาน 
รวม 599 202.745    

 
จากตาราง  25  นักศึกษาทีม่อัีตราการใชบริการแตกตางกนั มีความคิดเหน็ตอการบริการ

ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยรวมและในแตละดาน 
ไมแตกตางกนั 
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ตอนที่ 3 รวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิม่เติมจากคําถามปลายเปด จัด
หมวดหมูและหาความถี่ของขอคําถาม นาํเสนอขอมูลเชงิบรรยายในรูปของตาราง เพื่อนาํไปใช
ประกอบการอภิปรายผลการวิจัย ดังแสดงในตาราง 26  
 
ตาราง 26 คาความถี่ของความคิดเหน็ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ที่มีตอการบรกิารของ 

สํานักวทิยบรกิาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

ความคิดเหน็ของนักศกึษาระดับปริญญาตรี ที่มีตอการบริการของสํานักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสิุต 

ความถี ่

1. ดานการบริการสิ่งพิมพ  
1.1 ควรเพิ่มจาํนวนคอมพิวเตอร ใหเพียงพอกับจาํนวนผูใช 8 
1.2 ควรเพิ่มระยะเวลาในการใชคอมพิวเตอร นอกจากนี้รหัสผานมนีอยทําใหเสียเวลา

ตองเปลี่ยนเครื่องบอยครั้ง 
3 

1.3 ควรเพิ่มจาํนวนหนงัสือใหมีมากกวานี้ และควรครอบคลุมหนงัสือทกุประเภท 3 
1.4 ในการบริการยืมและคนืหนังสือ ผูใหบริการควรมีความใสใจในการใหบริการให

มากขึ้น 
1 

1.5 มีจํานวนผูเขาใชบริการมาก จึงทําใหการใหบริการไมสะดวก 1 
1.6 ปริมาณหนังสือพิมพมีเพียงพอกับความตองการของผูอาน แตควรเพิ่มในสวนของ

หนงัสือตางๆ ที่ออกใหมๆ และหนังสือที่เปนเรื่องที่นาสนใจ มีปริมาณนอยเกนิไป 
1 

1.7 ควรมีการเพิ่มเติมขอมูลเกี่ยวกับวทิยานิพนธ งานวิจยัตางๆ ใหมากข้ึน 1 
2. ดานการบริการสืบคนฐานขอมลู  

2.1 ควรเพิ่มความชัดเจนของขอมูล ชือ่เร่ือง, ชื่อผูเขยีน เพราะบางทพีิมพหาหนงัสือตาม
ชื่อผูแตงแตกลบัไมมีปรากฏอยูในฐานขอมูล  ระบบสืบคนฐานขอมลูจงึไมสามารถชวยอะไร
ไดเทาที่ควร 

2 

2.2 ควรเพิ่มเครื่องสืบคนใหมีมากขึน้ เพราะไมเพยีงพอตอจํานวนนักศึกษาใชงาน 2 
2.3 อินเตอรเน็ตคางบอย และชามาก เพราะเนื่องจากอนิเตอรเน็ตมีความเรว็ต่ํา และ

มักจะหลุดบอย 
2 

3. ดานการบริการวารสารและหนังสือพิมพ  
3.1 ปริมาณวารสารและหนงัสือพิมพมีจาํนวนนอยเกนิไป ควรใหมีปริมาณที่เพียงพอ

ตอนักศึกษาทีต่องการอาน 
1 
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ตาราง 26 (ตอ) 
 

ความคิดเหน็ของนักศกึษา ระดับปริญญาตรี ที่มีตอการบริการของสํานกัวิทยบริการ  
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสิุต 

ความถี ่

3.2 สําหรับหมวดในการคนหาประเภทของหนังสอืนัน้หายากมากเพราะเปนตวัเลขทาํให
เสียเวลาทีจ่ะตองคนอกีวาอยูชั้นไหน แตพอคนพบแลวก็ไมสามารถระบไุดอีกวาอยูใน      
สวนใดของหองสมดุ 

1 

4. ดานการบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ  
4.1 ขาดการประชาสัมพนัธวาหองโสตอยูบริเวณไหนของสํานักวทิยบรกิารฯ 1 
4.2 ควรมีการปรับปรุงใหมีความทันสมัยมากขึ้น 1 

5. ดานการบริการอินเทอรเน็ต  
5.1 เซิรฟเวอรที่รองรับการใชบริการของผูใชนั้นไมเพียงพอทาํใหเกิดการขัดของบอยๆ 

และเขาระบบไมไดอยูหลายเครื่อง 
14 

5.2 ควรมีการเพิ่มเวลาในการเปด-ปด อินเตอรเน็ตใหมากขึ้นกวาเดิม และควรเพิ่ม
ความเร็วของอินเตอรเน็ตใหมากขึ้นอีกจะเปนเรื่องที่ดีมาก 

5 

5.3 การบริการของเจาหนาที่ควรใหบริการใหดีข้ึน และควรมีอัธยาศยัไมตรี ยิ้มแยม
แจมใส ใหมากข้ึนดวย 

1 

 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 

การวิจยัครั้งนีม้ีความมุงหมายเพื่อ 
1. เพื่อศึกษาความคิดเหน็ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตร ีที่มีตอการบริการของสาํนักวทิย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 5 ดาน คือดานการบริการสิ่งพิมพ  ดานการ
บริการสืบคนฐานขอมูล ดานการบริการวารสารและหนงัสอืพิมพ  ดานการบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ และ
ดานการบริการอินเทอรเน็ต  

2. เพื่อเปรียบเทียบความคดิเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีตอการบริการของสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสิุต โดยรวมและในแตละดาน  จาํแนก ตามคณะที่
ศึกษา ชั้นปทีศึ่กษา ลักษณะการมาเรียน และอัตราการใชบริการสํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ   
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี ้ไดแก นกัศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกคณะของ
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสิุต จํานวน 5 คณะ คือ คณะครุศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และคณะพยาบาลศาสตร ชั้นปที ่1 
ถึงชัน้ปที ่4 ทีล่งทะเบียนเรยีนประจาํปการศึกษา 2552 จํานวน 600 คน เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวม
ขอมูล เปนแบบสอบถามเกีย่วกับความคดิเห็นของนักศกึษาระดับปริญญาตรี ที่มีตอการบริการของ
สํานักวทิยบรกิาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ใน 5 ดาน ไดแก ดานการ
บริการสิ่งพมิพ การบริการสืบคนฐานขอมูล การบริการวารสารและหนงัสือพมิพ การบริการสื่อ
โสตทัศนวัสดุ และการบริการอินเทอรเน็ต จํานวน 60 ขอ ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับเทากับ 0.98 
 
การวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่  และคารอยละ  
2. ศึกษาความคิดเหน็ของนกัศึกษาระดับปริญญาตร ีที่มีตอการบรกิารของสาํนักวทิยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ใน 5 ดาน คือดานการบริการสิ่งพิมพ 
ดานการบริการสืบคนฐานขอมูล ดานการบริการวารสารและหนงัสือพิมพ ดานการบริการสื่อ



 120

โสตทัศนวัสดุ และดานการบริการอินเทอรเน็ต โดยใชคาคะแนนเฉลีย่ และคาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

3. วิเคราะหเพือ่เปรียบเทียบความคิดเหน็ของนักศกึษาระดับปริญญาตรี ที่มีตอการบริการ
ของสาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จําแนกตามลักษณะการมา
เรียน โดยการทดสอบท ี(t-test) สวนตัวแปรคณะที่ศึกษา ชัน้ปที่ศึกษา และอัตราการใชบริการของสาํนกัวทิย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใชการวเิคราะหหาคาความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way 
ANOVA) และในกรณีทีพ่บวามีความแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความ
แตกตางเปนรายคูโดยใชวิธขีองเชฟเฟ (Scheffe’s method) 

4. ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามปลายเปด นํามาพจิารณารวบรวมขอคิดเห็นและแจกแจง
ความถี ่เสนอผลการวิเคราะหขอมูลเชิงบรรยายในรูปของตาราง เพื่อนาํไปใชประกอบการอภิปราย
ผลการวิจยั 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษา และเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีตอการบริการ
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ใน 5 ดาน คือดาน
การบริการสิ่งพิมพ ดานการบริการสืบคนฐานขอมูล ดานการบริการวารสารและหนังสือพิมพ ดาน
การบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ และดานการบริการอินเทอรเน็ต จําแนกตามคณะที่ศึกษา ชั้นปที่ศึกษา 
ลักษณะการมาเรียน และอัตราการใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการวิจัย
สรุปไดดังนี้ 

1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นตอการบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยรวมวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการบริการสิ่งพิมพ ดานการบริการสืบคนฐานขอมูล และ ดานการ
บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก สวนดานการบริการวารสารและหนังสือพิมพ 
และดานการบริการอินเทอรเน็ต มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง 

2. นักศึกษาที่ศึกษาคณะตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริการของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยรวม และในแตละดานไมแตกตางกัน 

3. นักศึกษาที่ศึกษาในชั้นปที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริการของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักศึกษาช้ันปที่ 1 มีความคิดเห็นตอการบริการของสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ดานการบริการสืบคนฐานขอมูล 
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ดานการบริการวารสารและหนังสือพิมพ ดานการบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ และดานการบริการ
อินเทอรเน็ต แตกตางจากนักศึกษาชั้นปที่ 4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบ
ความแตกตาง 

4. นักศึกษาที่เรียนภาคปกติและนักศึกษาภาคปกติ (นอกเวลา) มีความคิดเห็นตอการบริการ
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยรวม และในแตละดาน 
ไมแตกตางกัน 

5. นักศึกษามอัีตราการใชบริการตางกัน มีความคิดเหน็ตอการบริการของสาํนกัวทิยบรกิาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสิุต โดยรวม และในแตละดานไมแตกตางกนั 
 
การอภิปรายผล 

1. ผลการศึกษาพบวา นกัศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นตอการบริการของสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยรวมวามีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการบริการสิ่งพมิพ ดานการบริการสืบคนฐานขอมูล 
และ ดานการบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก สวนดานการบริการวารสารและ
หนงัสือพมิพ และดานการบริการอินเทอรเน็ต มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง ผูวิจัยขอนาํเสนอ
การอภิปรายผลการวิจยัเปนรายดาน ดังนี ้

1. ดานการบรกิารสิ่งพิมพ  การทีน่ักศึกษามีความคิดเหน็วามีความเหมาะสมอยูใน   
ระดับมาก ทัง้นี้อาจเปนเพราะจํานวนหนงัสือ ส่ิงพมิพ และตําราเรียนที่มีไวใหบริการมีเนื้อหาทนัสมัย 
เพียงพอตอผูใชบริการ รวมทั้งสาํนกัวทิยบริการฯ คํานงึถึงความตองการของนกัศึกษาเปนสิ่งสาํคัญ  
ซึ่งนกัศึกษาศึกษาคนควา หรือทํารายงาน และคนควาประกอบกับการเรียนรูตามที่อาจารยผูสอน
แนะนาํ  เพื่อใหนกัศึกษาสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวกรวดเร็ว ดังที่คณะกรรมการกลุมปรับปรุง
ชุดวิชาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับส่ือส่ิงพมิพ (2545: 56) กลาววา ส่ือส่ิงพิมพมีบทบาทอยางยิง่ใน
การศึกษาคือ หนงัสือพวกตาํราเรียนหรือแบบเรียน ตลอดจนหนังสืออางอิงตางๆ และจากการที ่  
สํานักวทิยบรกิารฯ มีการใหบริการระบบยมื-คืนหนังสือดวยเครื่องอัตโนมัติ (Self check – out 
system) ใชงายสะดวกรวดเร็ว ซึ่งเหมาะกบัการยืม-คืนในจํานวนที่บอยครั้ง  อีกทัง้มกีารอํานวยความ
สะดวกเกีย่วกบัระยะเวลาในการยมื-คืน หนังสอืทัว่ไป ไดเปนระยะเวลา 10 วัน สอดคลองกบังานวิจยัของ
ฐิติมา  ผดุงวงศเดช (2547: 81) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ีตอการใหบริการของศนูย
สนเทศและหอสมุด มหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย พบวา ศูนยสนเทศและหอสมุด มกีารจัดเก็บหนงัสือ
และวารสารเปนหมวดหมู มจีํานวนหนังสอื ตําราเรียน มีจํานวนเพยีงพอตอความตองการของนักศึกษา 
ตลอดจนมีความหลากหลาย และทนัสมยั และสอดคลองกับผลการศึกษาของ วไลพรรณ  พรวรุิฬห 
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(2552: 72)  ไดศึกษาเรื่องสภาพการใหบริการของหองสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวทิยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรีตามความคิดเห็นของนักศึกษา พบวา หองสมุดเปนหนวยงานบรกิารที่
ทําหนาทีช่วยสงเสริมสนับสนุนการศึกษาเลาเรียนของนกัศึกษาภายในคณะฯ รวมทั้งเปนแหลงจดัเก็บ 
รวบรวมและเผยแพรขอมูลตางๆ เพื่อใหผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวกรวดเร็ว  

2. ดานการบรกิารสืบคนฐานขอมูล การทีน่ักศึกษามีความคิดเหน็วามคีวามเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ไดพัฒนาและใหบริการสืบคนคนทางอินเทอรเน็ต และใหบริการสืบคนฐานขอมูลสารสนเทศ (Data-
base) ดวยการเขาสูเว็บไซตของสํานกัวทิยบริการฯ และบริการสืบคนฐานขอมูลทางวิชาการ 
ฐานขอมูลวารสารบทความออนไลน  โดยภายในฐานขอมูล มทีั้ง บทคัดยอ และ บทความเตม็ ของ
วารสาร (Index, Abstract and Full text) ดังทีน่้ําทิพย  วิภาวนิ; และคณะ (2542: 4) กลาววา 
หองสมุดยุคใหมเปลี่ยนไปตามความกาวหนาของเทคโนโลยีและวัฒนธรรมการเรียนรูของคนในสงัคม 
เชนการที่หองสมุดนาํสื่อตางๆมาใชในการบันทึกขอมูล และการนาํซอฟตแวรระบบหองสมดุอัตโนมัติ 
(Library Automation Software) ทาํใหการดําเนนิงานของหองสมุดเปลีย่นไป โดยเฉพาะอยางยิง่ใน
อนาคต รูปแบบการเสนอขอมูลของหองสมดุจะมุงเนนการเขาถงึเอกสารเต็มรูป (Full – text) ที่บันทกึอยู
ในสื่อทุกรูปแบบมากขึน้โดยใชซอฟตแวรหองสมุดดิจิตอล (Digital Library Software)ในจัดการเนื้อหา
ของขอมูลในรูปดิจิตอลใหสามารถเขาถึงเนื้อหาของขอมูลไดโดยตรง และสอดคลองกับผลการวิจัย
ของพรพงศ  พยัพพฤกษ (2548: 80)  ไดศึกษาเรื่อง การใชฐานขอมูล ERIC  DAO  และPsycINFO 
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลยันครนิทรวิโรฒ พบวา นิสิตมีความ
ตองการใหสํานักหอสมุดกลางจัดใหความรูในเรื่องการสบืคนฐานขอมลูในรูปแบบ e-learning  
สอดคลองกับผลการวิจยัของพรพงศ  พยพัพฤกษ (2548: 80) ไดศึกษาเรื่อง การใชฐานขอมูล ERIC 
DAO และPsycINFO ของนสิิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลยันครินทรวิโรฒ  
พบวา ฐานขอมูลที่นิสิตเคยสืบคนดวยตนเองมากคือ ฐานขอมูล DAO รองลงมาคือ ฐานขอมูล ERIC 
ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะฐานขอมูล DAO  และฐานขอมูล ERIC เปนฐานขอมูลทีน่ิสิตทุกคณะ และ
ทุกวชิาเอกตองใช เพราะเปนฐานขอมูลพื้นฐาน  ขอมูลที่สืบคนไดจะเปนบทความวารสาร รายงานการวิจัย  
และวิทยานิพนธ เทานัน้   

3. ดานการบรกิารวารสารและหนังสือพิมพ  การที่นกัศึกษามีความคดิเห็นวามีความ
เหมาะสมอยูในระดับปานกลาง ทัง้นี้อาจเปนเพราะวารสาร และหนังสือพิมพ มีจาํนวนไมเพยีงพอกับ
นักศึกษาที่เขาใชบริการ  จงึตองใชเวลาในการคนหา ประกอบกับจาํนวนวารสารเฉพาะสาขาวิชาก็มี
จํานวนนอย และควรจัดหาเพิ่มเติมวารสารที่ทนัสมัย ทันตอเหตุการณในปจจุบัน  ดังที่ละออง  แกวเกาะจาก 
(2545: 119) กลาววา วารสารและหนงัสือพิมพเปนทรัพยากรสารนิเทศที่ใหขาวสาร  ความรู และ
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เร่ืองราวที่ทนัสมัย ฉะนัน้การปฏิบัติงานเทคนิคของหองสมุดในสวนของวารสารและหนังสือพิมพตอง
กระทาํทนัทีอยางรวดเร็ว ดวยความกระตอืรือรน  เพราะคุณคาของวารสารและหนงัสือพิมพข้ึนอยูกับ
ความทันสมัยและทันตอเหตุการณ  ข้ันตอนในการปฏิบัติงานเทคนคิจึงไมซับซอนเหมือนทรัพยากร
นิเทศประเภทอื่น  ซึ่งจะสอดคลองกับผลการวิจยัของลกัขณา คมขํา (2548: 87)  ไดศึกษาเรื่อง
การศึกษาความคิดเหน็ของนสิิตที่มีตอการบริการของสาํนักหอสมุดกลาง มหาวทิยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
พบวาหนังสือพิมพและวารสารบางสาขาวิชามีจาํนวนนอยไมเพียงพอกับจํานวนของนิสิตที ่
เขาไปใชบริการ นอกจากนี้ จาํนวนของวารสารบันเทิงภาษาตางประเทศและหนงัสือพิมพ 
ภาษาตางประเทศที่สํานกัวิทยบริการฯ จัดไวบริการมีไมเพียงพอแกผูใชบริการ ดังที่พัชร พิพธิกุล 
(2547: 97) ทีศึ่กษาเรื่องการใชบริการและความตองการบรกิารสารสนเทศหองสมุดของอาจารยและ
นักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน พบวา จาํนวนวารสารวชิาการภาษาองักฤษที่ใชประกอบการสอนใน
สาขามนีอย ควรพจิารณาจัดหาวารสารในสาขาวิชาตางๆ ที่ใชในการเรียนการสอนเพิ่มเติม และจํานวน
หนังสือวิชาการทั่วไปภาษาไทยมนีอย จาํนวนหนงัสือวิชาการทัว่ไปภาษาองักฤษมนีอย อีกทัง้นี ้
วาทนิ ี เขมากโรทัย (2546: 74) ที่ศึกษาเรื่องการใชบริการหอสมุดกองทพัอากาศของนายทหารนักเรียน
และนายทหารนักศึกษา สถาบนัตางๆ ของกองทพัอากาศ  ซึ่งพบวา เร่ืองวารสารใหมที่ออกลาชาเกิด
จากการบอกรบัวารสารและหนงัสือพมิพชือ่เร่ืองละฉบับ ทาํใหวารสารและหนงัสือพมิพทีม่ีผูตองการ
อานมากเกิดปญหาในเรื่องวารสารและหนงัสือพิมพไมไดอยูที่ชั้นวางหนงัสือ เนื่องจากมีผูนําไปอาน
กอนจงึทาํใหผูที่มาทหีลังและตองการอานวารสารและหนังสือพิมพฉบับนั้นหาวารสารและหนงัสือพิมพ
ที่ตองการไมพบ สวนชุติภัค บุญปาน (2546: 69) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาความคิดเหน็ของนกัศึกษาที่มี
ตอการบริการของหอสมุดกลาง สถาบนัราชภัฏราชนครินทร พบวา จาํนวนวารสาร หนงัสือพมิพตางๆ 
มีจํานวนนอยไมเพียงพอกับจํานวนของนกัศึกษาที่เขาไปใชบริการ ซึ่งหอสมุดกลางที่จะตองจัดหา
เพิ่มเติม สวนในเรื่องของการวางวารสารฉบับใหมคอนขางลาชา เมื่อนกัศกึษาตองการอานจงึไมพบ
วารสารที่ตองการจึงอาจเปนสวนหนึ่งทีท่าํใหนักศึกษาเห็นวาบริการของหอสมุด มีความเหมาะสมใน
ระดับปานกลาง  
 4. ดานการบรกิารสื่อโสตทัศนวัสดุ การที่นกัศึกษามีความคิดเห็นวามคีวามเหมาะสมอยู
ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะนักศึกษาใหความสําคญัของสื่อโสตทัศนวัสดุ เนื่องจากมีรายวิชาบาง
วิชาที่นาํประกอบกับการเรียนการสอนได  ฉะนัน้จึงไดมีเฉพาะสาํหรับใชบริการสื่อโสตทัศนวัสดุภายใน
สํานักวทิยบรกิารฯ ไวอยางความเหมาะสม มีกลุมงานผลิตและพัฒนามัลติมีเดียใหบริการในรูปแบบ
ส่ือโสตทัศนวสัดุ ไดแก เทปเสียง ซีดีรอม วีซีดี และซีดี ใหบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ ผลิตสื่อมัลติมีเดีย 
ผลิตสื่อวีดิทัศน ส่ือเสียง ผลิตงานกราฟกและภาพนิ่ง ผลิตหนงัสืออิเล็กทรอนิกส โดยมีจุดมุงหมายใน
การผลิตเพื่อนาํไปใชเปนสื่อการเรียนการสอนและสื่อประชาสัมพันธ นอกจากนี้ยงัทาํหนาที่ให
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คําปรึกษา ฝกอบรม ทาํวิจัยเกี่ยวกับส่ือ และการจัดการองคความรู และใหบริการสาํเนาสื่อโสตทศัน
เพื่อการศึกษา และใหบริการหองปฏิบัติการในการผลิตสือ่ แกนักศกึษา อาจารยและบุคคลทั่วไป  
สวนในเรื่องจาํนวนปริมาณของสื่อโสตทัศนวัสดุที่สํานักวิทยบริการฯ จัดไวใหบริการ และที่อนุญาตให
นักศึกษายมืออกนอกสาํนกัวิทยบริการฯ จัดไวใหบริการ เพียงพอแกผูใชบริการ นกัศึกษาเหน็วามี
ความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง  เนือ่งจากความตองการการใชส่ือโสตทัศนวสัดุมีมาก  ทําใหไม
เพียงพอแกความตองการ  ดังที่ละออง  แกวเกาะจาก (2545: 140) กลาววา การจัดเก็บโสตทัศนวสัดุที่
แยกโสตทัศนวัสดุไวเปนประเภท  ซึ่งเจาหนาที่จะคอยใหบริการใหคําแนะนําที่หองสมุดเปดบริการ  
ผลการวิจยันี้สอดคลองกับงานวจิัยของ ชุติภัค บุญปาน (2546: 69) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาความคดิเหน็
ของนักศึกษาที่มีตอการบรกิารของหอสมดุกลาง สถาบนัราชภัฏราชนครินทร พบวา วัสดุอุปกรณตางๆ 
ที่มีอยูไมหลากหลายและมจีํานวนนอย ในบางครั้งเรื่องที่นกัศึกษาตองการขอยืมก็ไมมี หรือมีนักศึกษา
คนอื่นยมืไปแลว นักศึกษาคนอื่นๆ จงึยงัไมสามารถยืมได ตองรอจนกวานักศึกษาผูที่ขอยืมไปนัน้นาํมาคืน 
จึงทาํใหวัสดุอุปกรณตางๆ ไมเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา  

5. ดานการบรกิารอินเทอรเนต็ การทีน่ักศกึษามีความคิดเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับ
ปานกลาง  ทัง้นี้อาจเปนเพราะจํานวนนักศึกษาที่เขาไปใชบริการดานการบริการอินเทอรเน็ตมีจาํนวน
มาก ทาํใหสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตองมีชวงระยะเวลาในการใหบริการตอ
นักศึกษาคนละไมเกิน 1 ชั่วโมง เพื่อใหเกิดความทั่วถึงในการใหบริการ สําหรับจํานวนของเครื่อง
คอมพิวเตอรทีจ่ัดใหบริการอนิเตอรเน็ตมีจาํนวนไมเพียงพอกับจาํนวนนักศึกษา ประกอบกับเครื่อง
คอมพิวเตอรทีม่ีอยูก็ไมคอยมีประสิทธิภาพในการทาํงาน และการเชื่อมโยงเครือขายมีความลาชา  
ดังที่สมศักดิ ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล (2549: 27)  กลาววา การจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศอิเลก็ทรอนกิสบน
เครือขายเวิลดไวดเว็บไดอยางมีประสิทธิภาพ  แตเดิมการจัดระบบเว็บเพจของเว็บไซตที่ใหบริการสิบคน
ขอมูลแกผูใชสารนิเทศบนอนิเตอรเน็ตจําพวกโปรแกรมคนหา หรือเวบ็ทา อาจเปนเพียงแคการจัดทํา
รายการโยง (linked  lists) ตามหัวขอและความสนใจของผูใชในลักษณะที่ไมมีการโตตอบกับผูใช             
สอดคลองกับงานวิจัยของชุติภัค บุญปาน (2546: 70) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่มีตอการบรกิารของหอสมุดกลาง สถาบนัราชภัฏราชนครินทร พบวา ดานการบริการ
อินเทอรเน็ต วามีความเหมาะสมอยูในระดบัปานกลาง นอกจากนี้ สอดคลองกับงานวจิัยของลักขณา 
คมขํา (2548: 86) ที่ไดศึกษาเรื่องความคดิเห็นของนิสิตที่มีตอการบรกิารของสํานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ พบวา ระยะเวลาที่ใหนิสิตเขาใชบริการอนิเทอรเน็ตคนละไมเกิน 2 ชม./คร้ัง
นั้นคอนขางนอย  
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 2. ผลการเปรียบเทยีบความคิดเห็นของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ที่มีตอการบรกิารของ 
สํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จําแนกตามคณะที่ศึกษา 
ชั้นปที่ศึกษา  ลักษณะการมาเรียน และอัตราการใชบริการ ผูวิจยัขอนาํเสนอการอภิปรายผลการวจิัย 
ดังนี ้
 2.1 นักศกึษาที่ศึกษาอยูคณะแตกตางกนั มีความคิดเหน็ตอการบริการของสาํนักวทิยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสิุต โดยรวม และในแตละดานไมแตกตางกนั  ซึ่ง
ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว  ทัง้นี้อาจเปนเพราะโดยทั่วไปนกัศึกษาประเมนิความเหมาะสมในการ
ใหบริการของสํานกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จากทรพัยากรที่มีอยูในหองสมุด ความพอเพียง
ของทรัพยากรในการใหบริการ ความทันสมัยของระบบในการใหบริการ ความรับผิดชอบ ความสามารถ 
และบุคลิกภาพของบุคลากรในการใหบริการ ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ซึง่การใชสํานักวทิยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเปนสวนกลางของทุกคณะใชรวมกนั ซึง่นักศึกษาทุกคณะทุกหลักสตูรเขา
มาใชบริการเหมือนกัน หรือคลายๆ กนั และมีความเทาเทียมกันในการใชบริการ จึงทําใหนกัศึกษาที่
ศึกษาอยูคณะตางกนั มีความความคิดเหน็โดยรวมไมแตกตางกนั ในทุกดาน ดังที่(น้ําทิพย  วิภาวิน; 
และนงเยาว  เปรมกมลเนตร. 2551: 66) กลาววา ดานทรัพยากรหองสมุด เกี่ยวของกับแนวทางการ
สรางไฟลดิจทิลัโดยรวบรวมเนื้อหาตามที่ผูใชสนใจ จาํแนกหมวดหมูและเผยแพรใหสอดคลองกับ
ความตองการของกลุมเปาหมาย ดังนั้นจงึมีทรัพยากรทีอ่ยูในรูปส่ือส่ิงพิมพ  ส่ือโสตทัศน และส่ือ
อิเล็กทรอนกิสไวใหบริการซึง่เรียกวาเปนหองสมุดผสมผสานหลายสื่อ หรือ Hybrid  Library ใน
ขณะเดยีวกนั การบริการสบืคนขอมูลเปนลักษณะของหองสมุดดิจิทลั หรือ Digtal  Library ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของฐิติมา  ผดุงวงศเดช (2547: 80) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ีตอการ
ใหบริการของศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย พบวานักศึกษาที่ศึกษาในคณะที่
ตางกนัมีความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย 
โดยรวมและรายดานไมแตกตางกนั  เชนเดียวกับผลการวจิัยของ วไลพรรณ  พรวิรุฬห (2552: 72) ได
ศึกษาเรื่องสภาพการใหบริการของหองสมดุคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรีตามความคิดเหน็ของนกัศึกษา พบวา นักศกึษาที่อยูสาขาวิชาตางกันมคีวามคิดเหน็ตอ
สภาพการใหบริการของหองสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี ไมแตกตางกนั  
 2.2 นักศกึษาทีศึ่กษาอยูในชั้นปที่แตกตางกัน มีความคิดเหน็ตอการบริการของสํานักวทิยบริการ
และเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  โดยรวมแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  โดยนักศึกษาชัน้ปที ่1 มีความคิดเห็นตอการบริการของสํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยรวม และในดานการบรกิารสืบคนฐานขอมูล ดานการ
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บริการวารสารและหนังสอืพมิพ ดานการบริการสือ่โสตทศันวัสดุ และดานการบริการอินเทอรเนต็ 
แตกตางจากนกัศึกษาชัน้ปที่ 4 อยางมีนยัสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทัง้นี้อาจเปนเพราะนักศึกษาชัน้ปที่ 1 
ที่เพิง่เขามาใชบริการของสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดมองเหน็เทคโนโลยีใหมที่
ทันสมยั นักศึกษาสามารถเขาไปศึกษาหาขอมูลที่ชวยสงเสริมการเรียนรูใหกับตนเองไดอยางสะดวกสบาย
งายขึน้  ประกอบนักศึกษามคีวามกระตือรือรนที่จะแสวงหาความรู จากส่ือในหลายๆ รูปแบบ  และมี
ความมุงมัน่ใฝเรียนรูในคณะ หรือสาขาที่ตนเองกําลงันัน้  สวนนักศึกษาชั้นปที่  4 ไดเขามาใชบริการ
ของสํานกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดเหน็ถงึรูปแบบการใหบริการทีม่ีความตอเนื่อง
มากกวา  และไดทราบถึงขอบกพรอง และปญหาในการใหบริการของสํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ทีม่ากกวา ดังทีธ่าดาศักดิ ์ วชริปรีชาพงษ (2548: 9-10) ที่กลาววา สารสนเทศเปน
เครื่องมือสําคญัของการจัดระบบการเรียนการสอนในระดับตางๆ ต้ังแตระดับตนจนถงึระดับอุดมศึกษา 
รวมทัง้การศึกษาคนควาวิชาตางๆ โดยเฉพาะนักศกึษาระดับอุดมศึกษาจะตองใชสารสนเทศใน
การศึกษาคนควาประกอบการเรยีนและการเขียนรายงานทางวชิาการ  ซึ่งสอดคลองกบัผลการศึกษาของ สุ
กัญญา  แปนสขุเยน็  (2543: บทคัดยอ)  ทีศึ่กษาเรื่องพฤติกรรมการใชหองสมุดของนิสิตปริญญาตรี  
คณะเภสัชศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  พบวา นิสิตปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั ที่ศึกษาในชัน้ปที่แตกตางกนั มีเหตุผลในการใชหองสมดุคณะเภสัชศาสตร  แตกตางกนั
อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01  โดยทีน่ิสิตชั้นปที ่3 – 5  มีเหตผุลในการใชหองสมุดสูงกวา นิสิต
ชั้นปที ่1-2  นอกจากนี้พรวทิู  โควคชาภรณ (2545: บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่องการประเมินคุณภาพบริการ
สารสนเทศ: ความแตกตางระหวางความคาดหวงักับความเปนจริงของการไดรับบริการสารสนเทศ 
พบวา ความคาดหวังและความเห็นตอการใหบริการสารสนเทศตามสภาพความเปนจริงที่ไดรับของ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 และ 4 แตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 สวนดานบริการสิ่งพมิพไมพบความแตกตาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะนักศกึษาทุกคณะ ทุกชัน้ป 
ทุกคนก็เรียนวชิาที่เหมือนกนัจึงมีความตองการที่จะใชบริการสื่อส่ิงพิมพที่เหมือนกัน แตวาชวงเวลาทีเ่ขา
ใชบริการของสาํนักวทิยบริการและเทคโนโลยีไมตรงกัน ทัง้นี้ทัง้ขึ้นอยูกับความตองการที่จะแสวงหาความรู 
เพื่อเพิม่ประสทิธิในการศึกษาหาความรูใหกับตนเองจากแหลงสารสนเทศประเภทตางๆ  ดังที ่สุกัญญา  
กุลนิติ  (2550: 1) กลาววา การศึกษาในปจจุบัน   มุงใหผูเรียนไดมีโอกาสคนควาหาความรูจากแหลง
ตางๆ  มาประกอบความรูที่ไดจากการเรียนใหหองเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่งการเรยีนในระดับมหาวทิยาลยั 
ผูเรียนจะตองหาความรูเพิ่มเติม โดยคนควาจากหองสมดุ อันเปนแหลงรวมวทิยาการตางๆ ดังนั้น
ข้ึนอยูกับองคประกอบที่สําคัญ คือ “หองสมุด”  ซึง่สอดคลองกับผลการศึกษาของ  พชัร พิพธิกุล  (2547: 
บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่องการใชบริการและความตองการบริการสารสนเทศหองสมุดของอาจารยและ
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นักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน พบวา นกัศึกษาที่ศึกษาหลักสูตรตางกันมีปริมาณการใช ปญหา และ
ความตองการบริการสารสนเทศหองสมุดโดยรวมไมแตกตางกนั 
 2.3  นักศึกษาที่ศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคปกติ (นอกเวลา) มีความคิดเห็นตอการ
บริการของสํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยรวม และในแตละดาน
ไมแตกตางกนั ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะนักศึกษาภาคปกติ และนกัศึกษา
ภาคปกติ (นอกเวลา) มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เหมือนกนัจึงทําใหมีความจําเปนตองใช
บริการ ของสาํนักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อศึกษาคนควา หาขอมูล ทํารายงานใน
รายวิชาที่ตนเองเรียน แมวาจะมีเวลาเรียนที่ไมเหมือนกนัแตนักศึกษาที่ศึกษาภาคปกติและนักศึกษา
ภาคปกติ (นอกเวลา) ก็ตองเขาใชบริการของสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเหมือนกนั  
ดังที่คณาจารยมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต. (2547: 209)  กลาววา ในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มีบทบาทตอการจัดการเรียนการสอนมากขึน้เรื่อยๆ เนื่องจากการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงที่รวดเรว็ 
สงผลใหการเรียนการสอนจะตองปรับเปลีย่นใหทนัยุคสมัย และในการจัดการศึกษารูปแบบการเรียน
การสอน  และสื่อการสอนทีม่ีประสิทธิภาพ กําลังไดรับการยอมรับมากที่สุด จากสถาบันการศึกษาคือ 
การประยุกตใชเทคโนโลยีของอินเทอรเน็ต  เพราะไมวาผูเรียนอยูที่ไหนกส็ามารถเรยีนไดอยางตอเนื่องไม
มีขอจํากัดในเรื่องของเวลาและสถานที ่ขณะเดียวกนัอนิเทอรเน็ต สามารถทาํใหเกดิการโตตอบ 
ระหวางผูเรียนกับผูสอนเสมอืนอยูในพื้นทีเ่ดียวกนัประเด็นสําคัญอีกประการคือ การลดคาใชจายใน
การเรียนรูที่ตํ่ากวาการเรียนดวยวิธีปกติ  นอกจากนี้กระบวนการเรียนการสอน มีความจําเปนอยางสูงที่
จะตองนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาจัดการดวยเหตุวา  ขอมูลขาวสารที่จะนาํเขามาสูหองเรียนใน
ปจจุบันสวนใหญแลวจะเปนขอมูลที่เปนอิเล็กทรอนกิส  กระบวนการสอนของผูสอน  และวิธกีารศึกษา
ของผูเรียนกจ็ะตองมีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย และรูปแบบของการสื่อสารที่สามารถนาํมาใชในการ
เรียนการสอนวา มีหลายรูปแบบข้ึนอยูกับความตองการ  และความเหมาะสมในการนํามาใช เชน 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) การเรียนการสอนผานทางอินเตอรเน็ต (E-learning) มัลติมีเดีย 
(Multimedia) อิเล็กทรอนกิสบุค (E-book) ระบบการเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning)  วิดี
คอนเฟอรเรนซ  (Video Conference)  วดีิทัศนตามคาํขอ (VDO-On-Demand) เปนตน ซึ่งไมวา
นักศกึษาภาคปกติและนักศกึษาภาคปกติ (นอกเวลา)  ตางก็มกีระบวนการเรียนการสอนไมแตกตางกัน  
ทําใหการใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาไมแตกตางกันดวย ซึ่ง
สอดคลองกับผลการศึกษาของ ลักขณา คมขํา (2548: 84)  ไดศึกษาเรื่องการศึกษาความคิดเหน็ของ
นิสิตที่มีตอการบริการของสํานักหอสมุดกลาง มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาภาคปกติและนิสิตภาคพิเศษ มีความคิดเห็นตอการบริการของสํานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกนั และผลการวิจัยของ ชุติภัค  
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บุญปาน (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการบริการของ
หอสมุดกลางสถาบนัราชภฏัราชนครินทร ผลการวิจัย พบวา นักศกึษาภาคปกติและนักศึกษาโครงการ
การศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรในทองถิน่ มีความคิดเหน็ตอการบริการของหอสมุดกลาง สถาบันราชภัฏ
ราชนครินทร โดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกนั 

 2.4  นักศึกษามีอัตราการใชบริการแตกตางกนั โดยนักศกึษาที่ใชบริการ นอยกวา 3 
ชั่วโมง/สัปดาห 3 – 10 ชั่วโมง/สัปดาห และมากกวา 10 ชั่วโมง/สัปดาห มีความคิดเห็นตอการบริการ
ของสาํนักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยรวม และรายดานทุก
ดานไมแตกตางกนั ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะนักศึกษาที่เขามาใชบริการ
สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีเวลาเรียนทีต่างกนั สวนใหญจะเขามาใชบริการกอน หรือ
หลังจากเลกิชัว่โมงเรียน หรือเวลาวางหลงัจากการทํากจิกรรมตางๆ แลว โดยมีวัตถปุระสงคในการเขา
มาใชบริการในการคนควาหาขอมูล ทํารายงาน บริการสิ่งพมิพ บริการสืบคนฐานขอมูล บริการสื่อโสตทศันวัสดุ 
บริการวารสารและหนังสือพิมพ บริการอินเทอรเน็ต และตองการที่จะหาความรูใหมๆ  เพิ่มเติม แต
นักศึกษาทุกคนก็มีความจาํเปนที่จะเขาใชบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เหมือนกัน แมวาจะมีอัตราการใชบริการมาก หรือนอย ข้ึนอยูกับความตองการของแตละคน ดังที่       
น้ําทิพย  วิภาวิน  (2547: 5)  กลาววาความสนใจและความตั้งใจที่เรียนรู มีความสาํคญัอยางมากทีจ่ะทาํ
ใหเราไดพัฒนาความรูความสามารถในเรื่องนัน้มากขึ้นมากนอยตามความตองการ เนื่องจากการเรียนรู 
เปนการประมวลผลสสารสนเทศที่เราไดรับ ซึ่งนาํไปสูการเปลี่ยนแปลงหรอืเพิ่มพนูความรูความสามารถ  
ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ เกษตรพันธุ  ชอบทํากจิ (2546: บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาประสิทธิภาพใน
การบริหารงานบริการของภาครัฐ: ศึกษากรณีสํานักหอสมุดมหาวทิยาลัยบูรพา พบวา ผูใชบริการที่มี
ความถี่ในการเขาใชบริการหองสมุดตางกนัมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการใหบริการไม
แตกตางกนั  นอกจากนีฐ้ิติมา ผดุงวงศเดช (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจของ
นักศกึษาที่มีตอการใหบริการของศูนยสนเทศและหอสมดุ มหาวทิยาลยัธุรกิจบัณฑิตย  พบวา 
นักศึกษาที่มีความถี่ในการใชบริการที่ตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของศนูยสนเทศและ
หอสมุดวทิยาลัยบัณฑิตย  โดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกนั   
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 
จากการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีตอการบริการของสํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสิุต ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดงันี ้
1. ดานการบรกิารสิ่งพิมพ  จากผลการวิจยัพบวา ความคิดเหน็ของนกัศึกษาระดับปริญญาตร ี

ที่มีตอการบริการของสาํนักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก เพื่อใหการบริการมีความเหมาะสมมากยิง่ขึ้น สํานกัวทิยบรกิารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ควรเพิ่มจํานวนหนังสือไมวาจะเปนประเภทหนังสือทั่วไป ตําราเรียนตางๆ 
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวทิยานิพนธ งานวิจยัตางๆ ใหเพียงพอตอความตองการและควรมีเนื้อหาที่มี
ความทันสมัยตอผูใชบริการ 

2. ดานการบรกิารสืบคนฐานขอมูล  จากผลการวิจยัพบวา ความคิดเหน็ของนกัศกึษาระดับ
ปริญญาตรี ทีม่ีตอการบรกิารของสาํนักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  เพื่อใหการบริการมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น สํานกัวทิย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรเพิม่ความชดัเจนของขอมลู และควรเพิ่มเครื่องสําหรับการสืบคน
ขอมูล เพราะไมเพียงพอตอจํานวนนักศึกษาทีเ่ขามาใชบริการ 

3. ดานการบรกิารวารสารและหนังสือพิมพ  จากผลการวิจัยพบวา ความคิดเหน็ของนักศกึษา
ระดับปริญญาตรี ที่มีตอการบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง  เพื่อใหการบริการมคีวามเหมาะสมมากยิ่งขึน้ ควร
เพิ่มหมวดในการหาประเภทของหนงัสือ และมีปริมาณนอยเกินไป ควรใหมีความเพยีงพอตอนกัศึกษา 
หรือผูที่ตองการอาน 

4. ดานการบรกิารสื่อโสตทัศนวัสดุ  จากผลการวิจยัพบวา ความคิดเหน็ของนักศกึษาระดับ
ปริญญาตรี ทีม่ีตอการบรกิารของสาํนักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เพื่อใหการบริการมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ควรมีการ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับหองโสต ควรมีการใหคําแนะนาํในการใชบริการสื่อโสตทัศนวสัดุ และควรจัดหา
ส่ือที่มีความทนัสมัยเพิ่มมากขึ้นใหเพยีงพอกับจํานวนนกัศึกษา 

5. ดานการบริการอินเทอรเน็ต  จากผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ที่มีตอการบริการของสาํนักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต         
มีความเหมาะสมอยูในระดบัปานกลาง เพื่อใหการบริการมีความเหมาะสมมากยิ่งขึน้ ควรเพิ่มเวลาใน
การใชบริการ Internet ใหมากกวาขึน้ เพือ่เปนการใหบริการของนกัศึกษามีประสิทธิภาพควรจะเพิ่ม
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ความเร็ว Internet  ใหมากกวานี้ และจาํนวนเครื่องคอมพิวเตอรที่จัดไวใหบริการอินเทอรเน็ตเพิ่มเติม
ใหเพยีงพอกับนักศึกษาที่ใชงาน และจะตองตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอรสม่ําเสมอ 

6.  ผลจากการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางนักศึกษาชัน้ปตางกนั  พบวาโดยรวม และ 
ดานการบริการสืบคนฐานขอมูล ดานการบริการวารสารและหนงัสือพิมพ ดานการบริการสื่อ
โสตทัศนวัสดุ  และดานการบริการอินเทอรเน็ต นักศึกษาปที ่1 เห็นวาสํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จัดใหบริการไดเหมาะสมกวานักศึกษาป 4 ดังนัน้มหาวทิยาลัยจงึควรปรับปรุงการบริการ
เพื่อใหนักศึกษาป 4 ไดรับประโยชนมากขึ้น  เชนควรเพิ่มการบริการอินเทอรเน็ตในดานการจัดหางาน 
หรือความรูเฉพาะทาง สําหรับแตละสาขาวิชาบริการวารสารเฉพาะทางสาํหรับแตละวิชาชีพ  บริการ
ส่ือเกี่ยวกับการศึกษาตอทัง้ใน และตางประเทศ  การฝกอบรมเพื่อเพิม่พนูศักยภาพ เชน IT ข้ันสงู 
ภาษาตางประเทศ ฯลฯ  

 
ขอเสนอแนะสําหรบัการวจิัยครั้งตอไป 
1. ควรศึกษาความคิดเหน็ของอาจารย  เจาหนาที ่ และนกัศึกษาระดบับัณฑิตศกึษาที่มีตอการ

บริการของสาํนักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพื่อนาํขอมูลทีไ่ด
จากการศึกษามาใชเปนแนวทางปรับปรุง และพัฒนาการจัดบริการของสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ใหมีประสิทธภิาพยิง่ขึ้น 

2. ควรมกีารศึกษารูปแบบทีม่ีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการจัดใหบริการตางๆ ในสํานกัวทิยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ควรศึกษาการใชบริการและความตองการบริการสารสนเทศของอาจารย และนกัศึกษา 
ของสาํนักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  เพือ่นาํขอมูลที่ไดจาก
ศึกษานํามาพฒันาการจัดบริการของสํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต เพื่อใหตรงตามความตองการของผูใช 
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ภาคผนวก ก 
หนังสือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือเชิญและรายชื่อผูเชี่ยวชาญที่ตรวจสอบความเที่ยงตรง 

ของแบบสอบถาม 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญที่ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 
 
1. ชื่อ  ผูชวยศาสตราจารย  ดร. สุชาดา  สุธรรมรักษ 
    ตําแหนง อาจารยประจาํสาขาวิชาการอุดมศึกษา 
 สังกัด คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. ชื่อ  ผูชวยศาสตราจารย  ดร. รสริน  สุทองหลอ 
    ตําแหนง อาจารยประจาํคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
 สังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
3. ช่ือ  ผูชวยศาสตราจารย  ดร. ผดุง  พรมมูล 
    ตําแหนง ผูชวยอธกิารบดีฝายโครงการพิเศษ   
 สังกัด โครงการพเิศษ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามที่ใชในการวิจัย 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง 

ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีตอการบริการ 
ของสํานักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
คําชี้แจง 

1. แบบสอบถาม เร่ือง “ความคิดเหน็ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ทีม่ีตอการบรกิารของ
สํานกัวทิยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต” นี้มีจุดมุงหมายเพื่อเกบ็
ขอมูลในการศกึษาความคิดเห็นของนักศกึษาระดับปริญญาตรี ที่มีตอการบริการของสาํนักวทิยบริการ 
และเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนดุสิต เกี่ยวกับดานการบรกิารสิ่งพมิพ การบริการ
สืบคนฐานขอมูล การบริการวารสารและหนงัสือพมิพ การบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ และการบริการ
อินเทอรเน็ต  

2. แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 2 ตอน คือ 
ตอนที ่1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที ่2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศกึษาระดับปริญญาตรี ที่มีตอการ

บริการของสํานักวทิยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสิุต ดานการบริการ
ส่ิงพมิพ การบริการสืบคนฐานขอมูล การบริการวารสารและหนังสือพิมพ การบริการสื่อโสตทัศนวสัดุ 
และการบริการอินเทอรเน็ต ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 
ตามรูปแบบ (Likert) และในสวนทายของขอคําถามแตละดาน เปนคาํถามปลายเปดสาํหรับใหผูตอบ
แบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

 
ขอขอบคุณทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยครั้งนี้ 
 
 
 

             (นางสาวอรทัย  แกวทิพย) 
            นิสิตปริญญาโท  สาขาวิชาการอุดมศกึษา 
            มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงใน  □ ใหตรงกับความเปนจริงเกีย่วกับตัวทาน 
1.   คณะที่ศึกษา   

□  คณะครุศาสตร   
□  คณะวิทยาการจัดการ   
□  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
□  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
□  คณะพยาบาลศาสตร 

2. ชั้นปที่ศึกษา  
□  ชัน้ปที ่1 
□  ชั้นปที ่2 
□  ชั้นปที ่3  
□  ชั้นปที ่4 

3. ลักษณะการมาเรียน  
□  ภาคปกติ 
□  ภาคปกติ (นอกเวลา) 

4. อัตราการใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
□  นอยกวา 3 ชั่วโมง/สัปดาห 
□  3 – 10 ชั่วโมง/สัปดาห 
□ มากกวา 10 ชั่วโมง/สัปดาห 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีตอการบริการของสํานักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในดานการบริการสิ่งพิมพ การ
บริการสืบคนฐานขอมูล การบริการวารสารและหนังสือพิมพ การบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ 
และการบริการอินเทอรเน็ต  
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองขอคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ที่มีตอการบริการของสํานักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ในดานการบริการสิ่งพิมพ การบริการสืบคนฐานขอมูล การบริการวารสารและหนังสือพิมพ 
การบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ และการบริการอินเทอรเน็ตตามความคิดเห็นของทาน โดยมีเกณฑในการให
คะแนน  ดังนี้ 

คะแนน 5 หมายถงึ ผูตอบเห็นดวยในระดบัมากที่สุด 
คะแนน 4 หมายถงึ ผูตอบเห็นดวยในระดบัมาก 
คะแนน 3 หมายถงึ ผูตอบเห็นดวยในระดบัปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถงึ ผูตอบเห็นดวยในระดบันอย 
คะแนน 1 หมายถงึ ผูตอบเห็นดวยในระดบันอยที่สุด 

ระดับความคดิเห็น 

ขอ
ที่ 

ขอคําถามของการบริการ 
ของสํานักวิทยบริการ และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนดุสิต 

เห็น
ดวย
มาก
ที่สุด 
(5) 

เห็น
ดวย
มาก 
(4) 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 
(3) 

เห็น
ดวย
นอย 
(2) 

เห็น
ดวย
นอย
ที่สุด 
(1) 

 
 

1 

ดานการบริการสิ่งพิมพ 
ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการสิ่งพิมพระดับใด 
การใหบริการรับจองหนังสือมีความสะดวกรวดเร็ว 

     

2 การใหบริการยืม-คืนหนงัสอื วารสาร ผลงานวิชาการ และ
ส่ิงพิมพตางๆ มีความสะดวกรวดเร็ว 

     

3 การใหบริการยืม – คืน หนงัสือดวยเครื่องอัตโนมัติ  
(Self check – out system) ใชงายสะดวกรวดเร็ว 

     

4 จํานวนหนังสอืและสิ่งพิมพทั่วไป ที่จัดไวมีจํานวนเพยีงพอแก
สําหรับผูใชบริการ 

     

5 จํานวนปริญญานพินธ/สารนิพนธงานวิจยัตางๆ ที่จัดไวมีจํานวน
เพียงพอแกผูใชบริการ 
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ระดับความคดิเห็น 

ขอ
ที่ 

ขอคําถามของการบริการ 
ของสํานักวิทยบริการ และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนดุสิต 

เห็น
ดวย
มาก
ที่สุด 
(5) 

เห็น
ดวย
มาก 
(4) 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 
(3) 

เห็น
ดวย
นอย 
(2) 

เห็น
ดวย
นอย
ที่สุด 
(1) 

6 เวลาเปด-ปด ของสํานกัวทิยบริการฯ มีความเหมาะสม       
7 ระยะเวลาในการยืมหนงัสือทั่วไป ออกนอกสํานกัวทิยบริการฯ  

ได ไมเกิน 10 วัน มีความเหมาะสม 
     

8 การจัดหนังสือกลับข้ึนชัน้เมือ่ผูที่ยืมนําหนงัสือมาสงคืนมีความ
รวดเร็ว 

     

9 การใหบริการทําบัตร-ตออายุบัตร ของสํานักวทิยบริการฯ  
มีความสะดวก 

     

10 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรทีใ่หนักศกึษาใชสําหรับการสืบคน
ขอมูลเพียงพอกับผูใชบริการ 

     

11 การสืบคนขอมูลตางๆ จากเครื่องคอมพิวเตอรมีความสะดวก 
งายตอการคนหา 

     

12 เจาหนาที ่ประจําเคานเตอรสําหรับใหบริการยืม-คืนหนงัสือมี
จํานวนเพียงพอกับผูใชบริการ 

     

13 เจาหนาที่ประจําเคานเตอรบริการยืม-คืนหนงัสือ ยิม้แยม แจมใส 
และมีความสภุาพ 

     

 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมดานการบริการสิ่งพิมพ
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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ระดับความคดิเห็น 

ขอ
ที่ 

ขอคําถามของการบริการ 
ของสํานักวิทยบริการ และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนดุสิต 

เห็น
ดวย
มาก
ที่สุด 
(5) 

เห็น
ดวย
มาก 
(4) 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 
(3) 

เห็น
ดวย
นอย 
(2) 

เห็น
ดวย
นอย
ที่สุด 
(1) 

 
 

14 

ดานการบริการสืบคนฐานขอมูล 
ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสืบคนฐานขอมูลระดับใด 
ข้ันตอนการเขาสืบคน ไมยุงยาก 

     

15 คําอธิบาย ชี้แจงและแนะนําขั้นตอนการใชบริการสืบคน
ฐานขอมูลชัดเจน 

     

16 การสืบคนฐานขอมูลมีเครื่องคอมพวิเตอรสําหรับใหบริการที่มี
ประสิทธิภาพสูง 

     

17 รายละเอียดของขอมูลที่เรียกจากฐานขอมูล 
มีคําอธิบาย มเีนื้อหาทีถู่กตองและชัดเจน 

     

18 นักศึกษาที่ใชบริการสามารถดาวนโหลดขอมูลมาใชงานไดอยาง
ครบถวน 

     

19 การสืบคนในฐานขอมูลที่มีอยูนัน้มีเนื้อหาที่ ครอบคลุมแกการ
สืบคน 

     

20 ขอมูลที่มีอยูในฐานขอมูลนัน้มีความทันสมัย       
21 ขอมูลที่มีอยูในฐานขอมูลมคีวามถกูตอง ตรงตามความตองการ

ของผูสืบคน 
     

22 ขอมูลที่มีอยูในฐานขอมูลสามารถนําไปใชประโยชนได      
23 ฐานขอมูลที่มอียูมีความหลากหลายในเนือ้หาดานตางๆ      
24 ปริมาณของเนื้อหาที่สืบคนมีความเพียงพอกับความตองการผู

สืบคน 
     

25 เนื้อหาของฐานขอมูลที่มีอยูมีความสอดคลองกับเร่ืองทีผู่สืบคน
สนใจและตองการทราบ 

     

 
 



 152

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมดานการบริการสืบคนฐานขอมูล 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 

ระดับความคดิเห็น 

ขอ
ที่ 

ขอคําถามของการบริการ 
ของสํานักวิทยบริการ และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนดุสิต 

เห็น
ดวย
มาก
ที่สุด 
(5) 

เห็น
ดวย
มาก 
(4) 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 
(3) 

เห็น
ดวย
นอย 
(2) 

เห็น
ดวย
นอย
ที่สุด 
(1) 

 
 
 

26 

ดานการบริการวารสารและหนังสือพมิพ  
ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการวารสารและ
หนังสือพิมพระดับใด 
การจัดวารสารขึ้นชั้นตามเลขรหัสเมื่อมีผูทีย่ืมนาํวารสารมาคืน 
มีความรวดเร็ว 

     

27 เมื่อมีวารสารและนิตยสารฉบับใหม  ทางสํานักวทิยบริการฯ   
นําวารสารฉบบัใหมมาวางบนชั้นดวยความรวดเร็ว 

     

28 การสืบคนดรรชนีบทความวารสารจากเครื่องคอมพวิเตอรมีความ
สะดวกรวดเรว็ 

     

29 จํานวนของวารสารวิชาการภาษาไทยที่สํานักวทิยบริการฯ  
จัดไวบริการเพียงพอแกผูใชบริการ 

     

30 จํานวนของวารสารวิชาการภาษาตางประเทศที่สํานกัวทิยบริการ
ฯ จัดไวบริการเพียงพอแกผูใชบริการ 

     

31 จํานวนของวารสารและนิตยสารทั่วไปภาษาไทยที่สํานักวทิย
บริการฯ จัดไวบริการเพียงพอแกผูใชบริการ 

     

32 จํานวนของวารสารและนิตยสารทั่วไปภาษาตางประเทศที ่
สํานักวทิยบรกิารฯ  
จัดไวบริการเพียงพอแกผูใชบริการ 

     

33 จํานวนของหนังสือพิมพภาษาไทยที่สํานกัวิทยบริการฯ  
จัดไวบริการเพียงพอแกผูใชบริการ 
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ระดับความคดิเห็น 

ขอ
ที่ 

ขอคําถามของการบริการ 
ของสํานักวิทยบริการ และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนดุสิต 

เห็น
ดวย
มาก
ที่สุด 
(5) 

เห็น
ดวย
มาก 
(4) 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 
(3) 

เห็น
ดวย
นอย 
(2) 

เห็น
ดวย
นอย
ที่สุด 
(1) 

34 จํานวนของหนังสือพิมพภาษาตางประเทศที่สํานักวทิยบริการฯ 
จัดไวบริการเพียงพอแกผูใชบริการ 

     

35 จํานวนของวารสารบันเทงิภาษาไทยที่สํานักวทิยบริการฯ จัดไว
บริการเพียงพอแกผูใชบริการ 

     

36 จํานวนของวารสารบันเทงิภาษาตางประเทศที่สํานกัวทิยบริการฯ 
จัดไวบริการเพียงพอแกผูใชบริการ 

     

37 เจาหนาที่มีความรวดเร็วใหบริการคนวารสารฉบับเกา (ยอนหลัง)       
 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมดานการบริการวารสารและหนังสือพมิพ
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 

ระดับความคดิเห็น 

ขอ
ที่ 

ขอคําถามของการบริการ 
ของสํานักวิทยบริการ และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนดุสิต 

เห็น
ดวย
มาก
ที่สุด 
(5) 

เห็น
ดวย
มาก 
(4) 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 
(3) 

เห็น
ดวย
นอย 
(2) 

เห็น
ดวย
นอย
ที่สุด 
(1) 

 
 

38 

ดานการบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ 
ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการสื่อโสตทศันวัสดุ
ระดับใด 
การใหบริการแปลงสื่อจาก Analog เปน Digital ของสาํนักวทิย
บริการฯ มีความเหมาะสม 
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ระดับความคดิเห็น 

ขอ
ที่ 

ขอคําถามของการบริการ 
ของสํานักวิทยบริการ และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนดุสิต 

เห็น
ดวย
มาก
ที่สุด 
(5) 

เห็น
ดวย
มาก 
(4) 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 
(3) 

เห็น
ดวย
นอย 
(2) 

เห็น
ดวย
นอย
ที่สุด 
(1) 

39 มีการจัดหาสือ่โสตทัศนวัสดุที่มีความทนัสมัย มาใหบริการภายใน
สํานกัวทิยบริการฯ 

     

40 การจัดสถานที่ เปนการเฉพาะสําหรับใชบริการสื่อโสตทศันวัสดุ
ภายในสํานักวทิย -บริการฯ มีความเหมาะสม 

     

       
41 การใหบริการสื่อโสตทัศนวสัดุภายในสํานักวทิยบริการฯ  

มีความรวดเร็ว 
     

42 การใหบริการยืม-คืนสื่อโสตทัศนวัสดุ เชน VDO, VCD, CDR, 
CD, Cassette, DVD ออกนอกสํานักวิทยบริการฯ มีความ 
สะดวกรวดเรว็ 

     

43 การใหบริการสําเนาสื่อรูปแบบตาง มีความสะดวกรวดเร็ว      
44 ระยะเวลาทีก่าํหนดใหนักศกึษายืมส่ือโสตทัศนวัสดุออกนอก

สํานักวทิยบรกิารฯ 
ไดไมเกิน 7 วนั มีความเหมาะสม 

     

45 จํานวนปริมาณของสื่อโสตทัศนวัสดุที่สํานักวทิยบริการฯ  
จัดไวใหบริการ เพียงพอแกผูใชบริการ 

     

46 จํานวนปริมาณของสื่อโสตทัศนวัสดุที่อนญุาตใหนกัศึกษา 
ยืมออกนอกสาํนักวทิยบริการฯ จัดไวใหบริการ เพยีงพอแก
ผูใชบริการ 

     

47 เจาหนาที่สามารถใหคําปรึกษา/แนะนําเกีย่วกับการใช 
ส่ือโสตทัศนวสัดุ แกผูใชบริการเปนอยางด ี

     

48 เจาหนาที ่ที่เกีย่วของกับการผลิตสื่อใหมๆ ข้ึนมาเพื่อสนบัสนุน
การศึกษาของนักศึกษา เต็มใจใหคําแนะนาํปรึกษา 

     

49 เจาหนาที ่มีความรูเกีย่วกับการใชส่ือโสตทัศนวัสดุเปนอยางด ี      
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ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมดานการบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 

ระดับความคดิเห็น 

ขอ
ที่ 

ขอคําถามของการบริการ 
ของสํานักวิทยบริการ และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนดุสิต 

เห็น
ดวย
มาก
ที่สุด 
(5) 

เห็น
ดวย
มาก 
(4) 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 
(3) 

เห็น
ดวย
นอย 
(2) 

เห็น
ดวย
นอย
ที่สุด 
(1) 

 
 

50 

ดานการบริการอินเทอรเน็ต 
ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการอินเทอรเนต็ระดับใด 
มีการจัดบริการ Account Internet  ที่เปนการตอเชื่อมเขากับ 
Internet ของมหาวิทยาลยัจากทางบาน โดยผานโมเดม็ 
(Modem) ได 

     

51 ระยะเวลาในการเปด-ปด การใหบริการอินเทอรเน็ตของสาํนัก
วิทยบริการฯ มีความเหมาะสม 

     

52 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรและคูมือการใชบริการที่จัดไวใหบริการ
อินเตอรเน็ต เพียงพอแกผูใชบริการ 

     

53 เครื่องคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพ ในการทํางาน ที่จัดไวใหบริการ
ผูใชอินเตอรเนต็ 

     

54 การเชื่อมตอระหวางเครือขายอินเทอรเน็ตมีความรวดเร็ว      
55 การจัดสถานที่เปนการเฉพาะภายในสํานกัหอสมุดกลาง (ชั้น1 

และชั้น2) เพื่อใหบริการอินเทอรเน็ต มีความเหมาะสม 
     

56 ชวงระยะเวลาที่ใหนักศึกษาเขาใชบริการอินเทอรเน็ตคนละไมเกิน 
1 ชม./คร้ัง  
มีความเหมาะสมกับผูเขาใชบริการ 

     

57 เจาหนาที ่ที่เกีย่วของมีความรู ความสามารถในการใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับการใชบริการอินเทอรเน็ตแกผูใชบริการ 
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ระดับความคดิเห็น 

ขอ
ที่ 

ขอคําถามของการบริการ 
ของสํานักวิทยบริการ และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนดุสิต 

เห็น
ดวย
มาก
ที่สุด 
(5) 

เห็น
ดวย
มาก 
(4) 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 
(3) 

เห็น
ดวย
นอย 
(2) 

เห็น
ดวย
นอย
ที่สุด 
(1) 

58 การกาํหนด กฎ ระเบยีบ ของสํานกัวทิยบริการฯ ทีม่ีตอการใช
บริการอินเทอรเน็ตของนกัศึกษามีความเหมาะสม 

     

59 เจาหนาที่ประจําเคานเตอรบริการอินเทอรเน็ตยิ้มแยมแจมใส เต็ม
ใจใหบริการ 

     

60 เจาหนาที ่ที่ใหบริการอนิเทอรเน็ต มีความเชี่ยวชาญ และให
คําแนะนําไดอยางด ี

     

 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมดานการบริการอินเทอรเน็ต 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ง 
คาความเชื่อมั่นและคาอํานาจจาํแนกของแบบสอบถาม 
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คาอํานาจจําแนกและคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
 
1. คาอํานาจจาํแนกของแบบสอบถามเปนรายขอ 
ขอที่ ขอคําถาม คาอํานาจจาํแนก 

 
1 

ดานการบริการสิ่งพิมพ 
การใหบริการรับจองหนังสือมีความสะดวกรวดเร็ว 

 
4.311 

2 การใหบริการยืม-คืนหนงัสอื วารสาร ผลงานวิชาการ และสิ่งพมิพ
ตางๆ มีความสะดวกรวดเรว็ 

4.375 

3 การใหบริการยืม – คืน หนงัสือดวยเครื่องอัตโนมัติ  
(Self check – out system) ใชงายสะดวกรวดเร็ว 

2.982 

4 จํานวนหนังสอืและสิ่งพิมพทั่วไป ที่จัดไวมีจํานวนเพยีงพอแกสําหรับ
ผูใชบริการ 

3.696 

5 จํานวนปริญญานพินธ/สารนิพนธงานวิจยัตางๆ ที่จัดไวมีจํานวน
เพียงพอแกผูใชบริการ 

3.995 

6 เวลาเปด-ปด ของสํานกัวทิยบริการฯ มีความเหมาะสม  1.939 
7 ระยะเวลาในการยืมหนงัสือทั่วไป ออกนอกสํานกัวทิยบริการฯ ได ไม

เกิน 10 วัน มคีวามเหมาะสม 
3.989 

8 การจัดหนังสือกลับข้ึนชัน้เมือ่ผูที่ยืมนําหนงัสือมาสงคืน 
มีความรวดเร็ว 

3.166 

9 การใหบริการทําบัตร-ตออายุบัตร ของสํานักวทิยบริการฯ  
มีความสะดวก 

3.686 

10 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรทีใ่หนักศกึษาใชสําหรับการสืบคนขอมูล
เพียงพอกบัผูใชบริการ 

3.032 

11 การสืบคนขอมูลตางๆ จากเครื่องคอมพิวเตอรมีความสะดวกงายตอ
การคนหา 

4.540 

12 เจาหนาที ่ประจําเคานเตอรสําหรับใหบริการยืม-คืนหนงัสือ 
มีจํานวนเพยีงพอกับผูใชบริการ 

5.075 

13 เจาหนาที่ประจําเคานเตอรบริการยืม-คืนหนงัสือ ยิม้แยม แจมใส และ
มีความสุภาพ 

4.932 
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ขอที่ ขอคําถาม คาอํานาจจาํแนก 
 

14 
ดานการบริการสืบคนฐานขอมูล 
ข้ันตอนการเขาสืบคน ไมยุงยาก 

 
5.183 

15 คําอธิบาย ชี้แจงและแนะนําขั้นตอนการใชบริการสืบคนฐานขอมูล
ชัดเจน 

4.093 

16 การสืบคนฐานขอมูลมีเครื่องคอมพวิเตอรสําหรับใหบริการที่มี
ประสิทธิภาพสูง 

4.196 

17 รายละเอียดของขอมูลที่เรียกจากฐานขอมูล 
มีคําอธิบาย มเีนื้อหาทีถู่กตองและชัดเจน 

4.621 

18 นักศึกษาที่ใชบริการสามารถดาวนโหลดขอมูลมาใชงานได 
อยางครบถวน 

3.452 

19 การสืบคนในฐานขอมูลที่มีอยูนัน้มีเนื้อหาที่ ครอบคลุมแก 
การสืบคน 

4.196 

20 ขอมูลที่มีอยูในฐานขอมูลนัน้มีความทันสมัย  4.870 
21 ขอมูลที่มีอยูในฐานขอมูลมคีวามถกูตอง ตรงตามความตองการของ 

ผูสืบคน 
4.830 

22 ขอมูลที่มีอยูในฐานขอมูลสามารถนําไปใชประโยชนได 4.347 
23 ฐานขอมูลที่มอียูมีความหลากหลายในเนือ้หาดานตางๆ 3.051 
24 ปริมาณของเนื้อหาที่สืบคนมีความเพียงพอกับความตองการ 

ผูสืบคน 
6.029 

25 เนื้อหาของฐานขอมูลที่มีอยูมีความสอดคลองกับเร่ืองที ่
ผูสืบคนสนใจและตองการทราบ 

5.932 

 
26 

ดานการบริการวารสารและหนังสือพมิพ  
การจัดวารสารขึ้นชั้นตามเลขรหัสเมื่อมีผูทีย่ืมนาํวารสารมาคืน 
มีความรวดเร็ว 

 
4.759 

27 เมื่อมีวารสารและนิตยสารฉบับใหม  ทางสํานักวทิยบริการฯ   
นําวารสารฉบบัใหมมาวางบนชั้นดวยความรวดเร็ว 

5.513 

28 การสืบคนดรรชนีบทความวารสารจากเครื่องคอมพวิเตอรมีความ
สะดวกรวดเรว็ 

7.669 
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ขอที่ ขอคําถาม คาอํานาจจาํแนก 
29 จํานวนของวารสารวิชาการภาษาไทยที่สํานักวทิยบริการฯ 

จัดไวบริการเพียงพอแกผูใชบริการ 
5.680 

30 จํานวนของวารสารวิชาการภาษาตางประเทศที่สํานกัวทิยบริการฯ  
จัดไวบริการเพียงพอแกผูใชบริการ 

6.802 

31 จํานวนของวารสารและนิตยสารทั่วไปภาษาไทยที่สํานักวทิยบริการฯ 
จัดไวบริการเพียงพอแกผูใชบริการ 

4.765 

32 จํานวนของวารสารและนิตยสารทั่วไปภาษาตางประเทศที่สํานักวิทย
บริการฯ จัดไวบริการเพียงพอแกผูใชบริการ 

5.805 

33 จํานวนของหนังสือพิมพภาษาไทยที่สํานกัวิทยบริการฯ จัดไวบริการ
เพียงพอแกผูใชบริการ 

3.583 

34 จํานวนของหนงัสือพิมพภาษาตางประเทศที่สํานักวิทยบริการฯ  
จัดไวบริการเพียงพอแกผูใชบริการ 

4.944 

35 จํานวนของวารสารบันเทงิภาษาไทยที่สํานักวทิยบริการฯ  
จัดไวบริการเพียงพอแกผูใชบริการ 

4.776 

36 จํานวนของวารสารบันเทงิภาษาตางประเทศที่สํานกัวทิยบริการฯ  
จัดไวบริการเพียงพอแกผูใชบริการ 

5.274 

37 เจาหนาที่มีความรวดเร็วใหบริการคนวารสารฉบับเกา (ยอนหลัง)  4.963 
 

38 
ดานการบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ 
การใหบริการแปลงสื่อจาก Analog เปน Digital ของสาํนักวทิยบริการ
ฯ มีความเหมาะสม 

 
3.179 

39 มีการจัดหาสือ่โสตทัศนวัสดุที่มีความทนัสมัย มาใหบริการภายในสาํนัก
วิทยบริการฯ 

5.014 

40 การจัดสถานที่ เปนการเฉพาะสําหรับใชบริการสื่อโสตทศันวัสดุภายใน
สํานักวทิย –บริการฯ มีความเหมาะสม 

5.876 

41 การใหบริการสื่อโสตทัศนวสัดุภายในสํานักวทิยบริการฯ  
มีความรวดเร็ว 

7.669 

42 การใหบริการยืม-คืนสื่อโสตทัศนวัสดุ เชน VDO, VCD, CDR, CD, 
Cassette, DVD ออกนอกสาํนักวทิยบริการฯ มีความสะดวกรวดเร็ว 

4.247 
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ขอที่ ขอคําถาม คาอํานาจจาํแนก 
43 การใหบริการสําเนาสื่อรูปแบบตาง มีความสะดวกรวดเร็ว 3.156 
44 ระยะเวลาทีก่าํหนดใหนักศกึษายืมส่ือโสตทัศนวัสดุออกนอกสาํนกั

วิทยบริการฯ ไดไมเกิน 7 วัน มีความเหมาะสม 
6.322 

45 จํานวนปริมาณของสื่อโสตทัศนวัสดุที่สํานักวทิยบริการฯ  
จัดไวใหบริการ เพียงพอแกผูใชบริการ 

5.183 

46 จํานวนปริมาณของสื่อโสตทัศนวัสดุที่อนญุาตใหนกัศึกษา 
ยืมออกนอกสาํนักวทิยบริการฯ จัดไวใหบริการ เพยีงพอแกผูใชบริการ 

4.449 

47 เจาหนาที่สามารถใหคําปรึกษา/แนะนําเกีย่วกับการใชส่ือโสตทัศนวสัดุ 
แกผูใชบริการเปนอยางด ี

5.926 

48 เจาหนาที ่ที่เกีย่วของกับการผลิตสื่อใหมๆ ข้ึนมาเพื่อสนบัสนุน
การศึกษาของนักศึกษา เต็มใจใหคําแนะนาํปรึกษา 

5.542 

49 เจาหนาที ่มีความรูเกีย่วกับการใชส่ือโสตทัศนวัสดุเปนอยางด ี 6.389 
 

50 
ดานการบริการอินเทอรเน็ต 
มีการจัดบริการ Account Internet  ที่เปนการตอเชื่อมเขากับ Internet 
ของมหาวทิยาลัยจากทางบาน โดยผานโมเด็ม (Modem) ได 

 
4.865 

51 ระยะเวลาในการเปด-ปด การใหบริการอินเทอรเน็ตของ 
สํานักวทิยบรกิารฯ มีความเหมาะสม 

5.117 

52 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรและคูมือการใชบริการที่จัดไวใหบริการ
อินเตอรเน็ต เพียงพอแกผูใชบริการ 

6.210 

53 เครื่องคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพ ในการทํางาน ที่จัดไวใหบริการผูใช
อินเตอรเน็ต 

3.860 

54 การเชื่อมตอระหวางเครือขายอินเทอรเน็ตมีความรวดเร็ว 4.112 
55 การจัดสถานที่เปนการเฉพาะภายในสํานกัหอสมุดกลาง  

(ชั้น1 และชั้น2) เพื่อใหบริการอินเทอรเนต็ มีความเหมาะสม 
6.927 

56 ชวงระยะเวลาที่ใหนักศึกษาเขาใชบริการอินเทอรเน็ตคนละไมเกิน 1 
ชม./คร้ัง มีความเหมาะสมกบัผูเขาใชบริการ 

4.874 

57 เจาหนาที ่ที่เกีย่วของมีความรู ความสามารถในการใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับการใชบริการอินเทอรเน็ตแกผูใชบริการ 

4.492 
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ขอที่ ขอคําถาม คาอํานาจจาํแนก 
58 การกาํหนด กฎ ระเบยีบ ของสํานกัวทิยบริการฯ ทีม่ีตอการใชบริการ

อินเทอรเน็ตของนักศกึษามคีวามเหมาะสม 
2.722 

59 เจาหนาที่ประจําเคานเตอรบริการอินเทอรเน็ตยิ้มแยมแจมใส เต็มใจ
ใหบริการ 

4.247 

60 เจาหนาที ่ที่ใหบริการอนิเทอรเน็ต มีความเชี่ยวชาญ และใหคําแนะนาํ
ไดอยางด ี

4.288 

 
 2. คาความเชือ่มั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ .9837 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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