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บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมิน สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า
1. รูปแบบการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย
3 องค์ประกอบ และ 1 เงื่อนไขแห่งความสาเร็จ ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยนาเข้า มี 2 ส่วน คือ 1) บุคลากร
2) ขอบข่ายการบริหารงาน องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการ มี 7 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน ขั้นตอนที่ 2
การจัดองค์กร ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติตามแผน ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุงและพัฒนา
ขั้นตอนที่ 6 การรายงาน และขั้นตอนที่ 7 การประสานงาน องค์ประกอบที่ 3 ผลผลิต มี 2 ส่วน คือ 1) ผลการ
ประเมินตนเองของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการของ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบที่ 4 เงื่อนไขความสาเร็จ มี 4 เงื่อนไข คือ 1) การสนับสนุน
จากมหาวิทยาลัย 2) การทางานเป็นทีม 3) เครือข่ายความร่วมมือการทางาน และ 4) วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
2. การประเมินรูปแบบการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ที่พัฒนาขึ้นมีความเป็นไปได้ ในการนาไปปฏิบัติอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.60
คาสาคัญ : รูปแบบการบริหาร, การบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การบริหารห้องสมุด
Abstract
The purposes of this study were to develop the administrative model in The Office of
Academic Resources and Information Technology, Rajabhat Universities. The research instruments
consisted of a questionnaire, an interview form, and an assessment form. Data were analyzed using
mean, standard deviation, and content analysis. The findings were as follows:
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1. The administrative model in The Office of Academic Resources and Information
Technology, Rajabhat Universities. consisted of 3 elements and 1 successful condition as follows:
The first element: Input consists of 2 parts: 1) Personnel, 2) The scope of work. The second
element: Process consists of 7 steps: planning, organization, plan implementation, evaluation,
improvement and development, reporting, and coordination. The third element: Output consists
of two parts: 1) the efficiency of the self-assessment of The Office of Academic Resources and
Information Technology, 2) the effectiveness of the customers’ satisfaction assessment of The
administrative model in The Office of Academic Resources and Information Technology, Rajabhat
Universities. The fourth element: Successful condition consists of four conditions: 1) University
support, 2) Teamwork 3) Collaboration network, and 4) Executive’s vision.
2. The evaluation of the administrative model in The Office of Academic Resources and
Information Technology, Rajabhat Universities, which was developed, has feasibility of
implementation at the highest level with an average of 4.60.
Keywords : Administration Model, Administration of the Office of Academic Resources and
Information, Library Administration
บทนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน
ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบารุงศิล ปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริม
วิทยฐานะครู (พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547, หน้า 2)
หน่ ว ยงานหนึ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยเสริ ม เติ ม เต็ ม ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามพั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย คือ ห้องสมุด หรือสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะคุณภาพของห้องสมุดเป็นตัวบ่งชี้
คุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัย การศึกษาในระดับอุดมศึกษามุ่งเน้นให้นิสิต นักศึกษาได้
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้มีโอกาสค้นคว้าความรู้ได้อย่างกว้างขวาง ห้องสมุดจึงเป็นหัวใจและมีบทบาทสาคัญ
ต่อการศึกษาค้นคว้าของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพและคุณภาพ
ของบัณฑิต เป็นหน่วยงานที่ให้ค วามสาคัญกั บผู้ใ ช้บริก ารเป็น หลัก โดยห้องสมุดมีหน้าที่ให้บริการสารสนเทศ
เป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ และให้บริการตามความต้องการของผู้ใช้บริการ และยังมี หน้าที่ในการประเมิน
สถานการณ์ รวมถึ ง คาดหมายความเพี ย งพอของสารสนเทศ อ านวยความสะดวกและสนองความต้ อ งการ
แก่ผู้ใช้บริการ จากสภาวการณ์ในปัจจุบันห้องสมุดต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในการดาเนินงานหลายด้าน อาทิ
ประเด็นเรื่องคุณภาพบริการของห้องสมุ ด ห้องสมุดจาเป็นต้องให้ ความสนใจเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (สมพร
พุทธาพิทักษ์ผล, 2553, หน้า 51) และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กาหนดมาตรฐานของห้องสมุด
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มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 ให้มีการประเมินคุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาของชาติ อันประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก
ทั้งนี้เพราะห้องสมุดเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญต่อ การพัฒนามหาวิทยาลัย การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของ
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเป็นยุทธศาสตร์อย่างหนึ่งที่สาคัญต่อการพัฒนาและยกระดับของสถาบันอุดมศึกษา (ภา
วิช ทองโรจน์, 2540, หน้า 113) ประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทาให้โลกก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ผู้ใช้บริการเกิดความต้องการสารสนเทศเพิ่มขึ้นทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ รูปแบบการบริการของห้องสมุดจึง
เปลี่ยนไปจากเดิม คือ จากการบริการอยู่ศูนย์กลางมาเน้น การให้บริการแบบกระจาย ขยายขอบเขตการให้บริการ
อย่างหลากหลายตามความต้องการสารสนเทศ (บุษบา สุธีธร, 2554, หน้า 10-5 ; น้าทิพย์ วิภาวิน และยืน ภู่วรวร
รณ. 2554, หน้ า 15-25) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของห้ อ งสมุ ด สมั ย ใหม่ ที่ มุ่ ง เน้ น ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารเป็ น ส าคั ญ ( User
centered) กล่ า วคื อ ห้ อ งสมุ ด ได้ เ ปลี่ ย นแปลงการด าเนิ น งานแบบเดิ ม ที่ เ น้ น การด าเนิ น งานแบบเป็ น เจ้ า ของ
ทรัพยากร (Ownership) มีหน้าที่สะสมทรัพยากรสารสนเทศให้ได้จานวนมาก สู่แนวคิดใหม่เน้นการเข้าถึงข้อมูลให้
อานาจแก่ผู้ใช้บริการในการใช้บริการ โดยห้องสมุดจะทาหน้าที่จัดเตรียมและบริการสารสนเทศตามความต้องการ
และคาร้องขอของผู้ใช้บริการ (Stueart & Moran, 2007, p. 4) เนื่องจากพฤติกรรมของผู้ใช้บริการเป็นผู้มองการณ์
ไกลมากขึ้น และคาดหวังสูงต่อการบริการและความสะดวกสบายต่างๆ แม้ว่าความพึงพอใจของผู้ใช้บริการนั้นไม่ได้
มีผลต่อการเพิ่มรายได้โดยตรงของห้องสมุด แต่จะหมายถึงความน่าเชื่อถือ การยอมรับคุณค่าของบริการห้องสมุด
ที่สูงยิ่งขึ้น (สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์ , 2547, หน้า 21) และห้องสมุดจะต้องสนองตอบต่อภารกิจและนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยการจัดบริการสารสนเทศที่ต้องคานึงถึงความแตกต่างของผู้ใช้บริการที่มีความหลากหลาย อาทิ
คณาจารย์ นักศึกษาระดับต่างๆ นักวิจัย รวมถึงความหลากหลายของสาขาวิชาการศึกษาแบบสหสาขาวิชาและ
การศึกษาแบบข้ามสาขาวิชา เป็นต้น ห้องสมุดจึงต้องมีการปรับกระบวนการดาเนินการให้เป็นห้องสมุดสมัยใหม่
กล่าวคือ การเปลี่ยนภาพลักษณ์ของห้องสมุดในทุกกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพยากรสารสนเทศที่มีความ
หลากหลายและตรงกับความต้องการมากขึ้น ทั้งในด้านการจัดบริการในรูปแบบต่างๆ และด้านผู้ใช้บริการ ห้องสมุด
ควรรู้จักความต้องการของผู้ใช้ในเชิงลึก เพราะผู้ใช้แต่ละคนมีความต้องการที่แตกต่างกันและมี ลักษณะเฉพาะ
(Brindley, 2006, หน้า 486) ห้องสมุดต้องศึกษาและคาดการณ์ความต้องการของผู้ใช้บริการได้ นับตั้งแต่การศึกษา
ผู้ใช้และการวางแผนการให้บริการโดยอาศัยเครื่องมือ เทคนิควิธีการต่างๆ และมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่อานวยความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการอย่างไร้ขีดจากัด ทั้งด้านพื้นที่หรือเวลาเพื่อสร้างความแตกต่างของ
บริการและบรรยากาศที่ประทับใจให้เกิดขึ้นในใจกับผู้รับบริการ และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์การ
นอกจากนั้นยังต้องยึดเหนี่ยวให้ผู้ใช้บริการเกิดความภักดีในการใช้บริการให้ยาวนานที่สุด (บุษบา สุธีธร, 2554, หน้า
10-52; รัชนีกรณ์ อินเล็ก, 2555 หน้า 53) และจากงานวิจัยของโรว์ลีย์ (Rowley, 1994, pp. 8-12) ที่ทาการสารวจ
ผู้ใช้บริการของห้องสมุดผ่านช่องทางการเข้าถึงบริการ พบว่าผู้ใช้บริการห้องสมุดไม่เพียงต้องการเอกสารหรือ
สารสนเทศที่ห้องสมุดเท่านั้น ยังต้องการการพักผ่อน การนันทนาการ และการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมด้วย นอกจากนี้
ปิ ย วรรณ สิ ริ ป ระเสริ ฐ ศิ ล ป์ (2553, หน้ า 214-215) ได้ ศึ ก ษาการพั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ ข อง
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยใช้แนวคิดวงจรประสบการณ์ลูกค้าของไนแคม (Nykam, 2001, p. 23) เพื่อ
การศึกษาพฤติกรรมการใช้สารสนเทศ ความพึงพอใจต่อการบริการและความต้องการของผู้ใช้บริการ พบว่า ด้าน
พฤติ กรรมการใช้ ส ารสนเทศของผู้ใช้ บ ริการส่วนใหญ่ใ ช้สารสนเทศเพื่อ การท าวิจั ย ด้ านความพึ งพอใจ พบว่า
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ภาพรวมมีความพึงพอใจต่อบริการของห้องสมุดในระดับปานกลาง และด้า นความต้องการพบว่าผู้ใช้บริการมีความ
ต้องการบริการของห้องสมุดในระดับมาก
จากงานวิจัยของอมรรัตน นาคะโร, กุลจิรา รื่นเอม และสุเทพ เชาวลิต. (2557, หน้า 79 - 80) พบว่า
ปั ญ หาของสานั กวิ ท ยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิ ท ยาลัยราชภั ฏ คื อ มหาวิ ท ยาลัยมีน โยบายการ
ดาเนินงานที่ไม่ชัดเจน การสนับสนุนงบประมาณที่ไม่เพียงพอ บุคลากรไม่ชัดเจนในภาระงานตนเอง บุคลากรที่
ปฏิบัติงานอยู่มีคุณวุฒิไม่ตรงกับงาน ทาให้ไม่มีสมรรถนะในการทางานเท่าที่ควร ปัจจัยสนับสนุนที่จะทาให้การ
บริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประสบความสาเร็จ คือ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจะต้องกาหนดนโยบายการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ ชัดเจน และผลักดันให้เกิด
เป็นรูปธรรม ต้องกาหนดรูปแบบการทางานให้เชื่อมโยงกัน มีโครงสร้างการบริหารงานที่เหมาะสม มีการทางานโดย
คณะกรรมการ คณะทางาน ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการเรียนรู้แบบข้ามสายงานและข้ามหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก ต้องสร้างเครือข่ายการทางานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก และมีการติดตามงานอย่าง
สม่าเสมอ ต้องกาหนดและส่งเสริมให้ใช้กระบวนการเชิงคุณภาพ PDCA ในการทางาน ต้องมีการกาหนดให้มีการ
ประเมินผลงานอย่างเข้มข้น เอาจริงเอาจัง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการคิดและเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้น
จากสภาพและปัญหาตลอดจนการให้บริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ที่กล่าวมามีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทาการพัฒนารูปแบบการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อที่ทางสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จะได้
นารูปแบบการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏไปใช้ในการบริหารงานอย่าง
มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพความต้องการและแนวทางการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. เพื่อสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
3. เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การทบทวนแนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีเป้าหมายหลักเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์
และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมุ่งเน้นการจัดบริการทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ จากการศึกษาพันธกิจของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สามารถสรุป
ได้ดังนี้
1. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้าวิจัย
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2. จัดหา รวบรวมสารสนเทศทุกรูปแบบให้เพียงพอ สอดคล้องกับหลักสูตร นโยบายและโปรแกรมวิชา
ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
3. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองสาหรับนักศึกษา อาจารย์ และประชาชนในท้องถิ่น
4. ให้บริการสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการอย่างกว้างขวาง สะดวก และรวดเร็ว
5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
6. เป็นแหล่งสารสนเทศเพื่อชุมชน เชื่อมโยงองค์ความรู้ท้องถิ่นและองค์ความรู้สากลโดยผ่านเครือข่าย
สารสนเทศในระดับมหาวิทยาลัย ท้องถิ่น และสากล
การบริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
การบริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และการพัฒนาองค์การที่ประสบความสาเร็จ จะต้องประกอบด้วย
ความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง การสนับสนุนของฝ่ายบริหาร ความคาดหวังและจิตสานึกจากผู้บริหารระดับสูงจะทา
ให้การเปลี่ยนแปลงเป็นจริงได้ การมีส่วนร่วมและการช่วยเหลือกัน การผสมผสานวิธีการที่หลากหลายในการ
ทางานจะทาให้การพัฒนาองค์การสู่ความสาเร็จ (ศิวะนันท์ ศิวพิทักษ์ (2552, หน้า 162) และการบริหารห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดี เพราะระบบจะเป็นองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน เพื่อกระทากิจกรรมให้ได้ผลสาเร็จตามความต้องการขององค์การ (จันทรานี สงวนนาม, 2551, หน้า 93)
การดาเนินงานของสถาบันบริการสารสนเทศก็เช่นเดียวกัน ผู้บริหารต้องปฏิบัติงานตามลาดับ 5 ขั้นตอน โดยเริ่มต้น
ด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การจัดคนเข้าทางาน การวินิจฉัยสั่งการ และสิ้นสุดด้วยการควบคุมบังคับบัญชา
(ปิยะนุช สุจิต, 2551, หน้า 12) และการบริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทยรูปแบบการบริหารห้องสมุด
ควรมีขั้นตอนของการบังคับบัญชาไม่ซับซ้อน โดยโครงสร้างขององค์กรควรมีความเหมาะสมกับยุคสมัย ควรมีความ
ยืดหยุ่นสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างดี ควรให้ความสาคัญกับหน่วยงานย่อยอย่างเท่า
เที ย มกั น และกลุ่ ม คนที่ อ ยู่ ใ นแต่ ล ะสายงานต่ า งมี ค วามส าคั ญ เท่ า กั น หมด แต่ ต้ อ งสามารถบริ ก ารต่ อ กั น ได้
อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ (สุกัญญา มกุฎอรฤดี, 2553, หน้า 53-55)
การบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
การบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จะต้องคานึงถึงมาตรฐาน
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เพราะมาตรฐานห้องสมุดจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารจัดการ และมาตรฐาน
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 ได้กาหนดว่าห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรมีระบบการประเมินคุณภาพของ
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และ
สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งควรได้รับ
งบประมาณเพื่อการนี้ด้วย (มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544, 2561)
การประเมินรูปแบบ
การประเมิ น รู ป แบบการบริ ห ารส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
จากงานวิจัยนี้ได้ดาเนินการตามแนวคิดของไอส์เนอร์ (Eisner, 1976, pp.192-193) ที่กล่าวว่า การประเมินรูปแบบ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิโดยเฉพาะในบางเรื่องต้องการความละเอียดอ่อนมากกว่าตัวเลขที่นามาพิจารณา การประเมิน
รูปแบบจะเน้นการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะในประเด็นที่ถูกนามาพิจารณาอาจจะผสมผสานปัจจัย
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ต่างๆ ในการพิจารณาเข้าด้วยกันตามวิจารณญาณของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับคุณภาพ ประสิทธิภาพ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของสิ่งที่จะทาการประเมิน
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ณัฏฐญา เผือกผ่อง, ดวงใจ กาญจนศิลป์ และขวัญแก้ว เทพวิชิต. (2559, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความ
ต้องการและพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี พบว่า นักศึกษาใช้บริการห้องสมุดส่วนใหญ่ใช้บริการยืม -คืนด้วยตนเอง (ร้อยละ 90.91) สาหรับความ
ต้องการใช้บริการนักศึกษามีความต้องการในด้านทรัพยากรสารสนเทศเพียงด้านเดียวที่มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ปัญหาการใช้บริการส่วนใหญ่มีปัญหาในระดับปานกลาง โดยมีเพียงปัญหาสื่อประชาสัมพันธ์ของศูนย์
บรรณสารและสื่อการศึกษาไม่มีภาษาอังกฤษกากับ และไม่รู้วิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากฐานข้อมูล
นิภาพร ก๋าคา และกัลย์ธีรา ทาเขียว (2558, หน้า 2) ได้ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทรัพยากร
สารสนเทศของส านั ก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ พบว่ า การก าหนดนโยบายประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กาหนดตัวบ่งชี้คุณภาพมาตรฐานด้านภารกิจหลักของหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน
รวมถึงความพึงพอใจและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการ ถือเป็นปัจจัยสาคัญในการพิจารณาและกาหนด
แนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงบริการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น
อมรรัตน นาคะโร, กุลจิรา รื่นเอม และสุเทพ เชาวลิต (2557, หน้า 79-80) ได้ศึกษารูปแบบการบริหาร
จัดการห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พบว่า ห้องสมุดต้องให้ความสาคัญต่อการพัฒนา
บุคลากร ทั้งด้านการคิดอย่างเป็นระบบ คิดเชิงกลยุทธ์ คิดเชิงรุก และคิดนอกกรอบ ต้องมีนโยบายที่ชัดเจนในการ
ทางานเป็นทีม และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน เรียนรู้แบบข้ามสายงาน
กุลธิดา ท้วมสุข, จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ และกันยารัตน์ เควียเซ่น (2554, หน้า 175-176) ได้ศึกษา
รูปแบบการบริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน พบว่า นโยบายและระบบการบริหาร
ห้องสมุดเป็นองค์ประกอบแรกของรูปแบบการบริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัย เพราะการดาเนินงานของห้องสมุด
จะดาเนินการภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัย ห้องสมุดจาเป็นต้องปรับระบบการบริหารให้มีความรวดเร็วในการ
ทางาน ปรับลดขั้นตอนที่ไม่จาเป็น
ศุมรรษตรา แสนวา, สุจิน บุตรดีสุวรรณ, ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน และสุริทอง ศรีสะอาด (2552, หน้า
51-52) ได้ศึกษาลักษณะของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นองค์การคุณภาพและปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา พบว่า
กระบวนการบริหารจัดการห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเพื่อไปสู่เป้าหมายของห้องสมุดนั้น ห้องสมุดจะต้องมีการแบ่ง
โครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน โดยการกาหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร มีคณะกรรมการกาหนดนโยบาย มีการ
กาหนดอานาจหน้าที่ในแต่ละระดับสายงานที่ชัดเจน มีการแบ่งหน่วยงานและระบุสายงานการบังคับบัญชาโดย
คณะกรรมการบริ หารงานห้อ งสมุด การแบ่ งโครงสร้ า งของห้ อ งสมุด จะต้ อ งสอดคล้อ งและทั น สมัย กั บ การ
เปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ขอบเขตของงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ใช้วิธีการศึกษาแบบผสมผสาน
วิธี (Mixed Methodology) โดยแบ่งขอบเขตการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ ดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพความต้องการ และแนวทางการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นย่อย ดังนี้
ขั้นที่ 1.1 การศึกษาสภาพการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.1.1 แหล่งข้อมูล ในการศึกษา ได้แก่ อธิ การบดี จานวน 4 คน รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ
การบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 4 คน ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จานวน 4 คน หัวหน้าฝ่าย จานวน 16 คน รวมจานวน 28 คน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏเลย มหาวิ ท ยาลั ยราชภัฏ ธนบุ รี และมหาวิท ยาลัย ราชภัฏนครศรีธ รรมราช ซึ่ งได้ มาด้วย
การเลือกแบบเจาะจง
1.1.2 ตั ว แปรที่ ศึก ษา ได้ แ ก่ สภาพการบริห ารสานัก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.1.3 การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน
เพื่อประเมินความตรงเชิงเนื้อหา
1.1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ขั้นที่ 1.2 การศึกษาความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับการบริการของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.2.1 แหล่งข้อมูล ได้แก่ อาจารย์ จานวน 12 คน และนักศึกษา จานวน 373 คน รวม ทั้งสิ้น
385 คน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง
1.2.2 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาในการบริการของสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.2.3 การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน
เพื่อประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือ โดยคานวณหาค่า IOC โดยได้ค่า IOC ระหว่าง 0.66 – 1.00
1.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขั้นที่ 1.3 การศึกษาแนวทางการบริหารสานักหอสมุด และศูนย์การเรียนรู้และหอสมุด สถาบันอุดมศึกษา
โดยการศึกษาการปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
1.3.1 แหล่งข้อมูล ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เกี่ยวกับ การ
บริหารสานักหอสมุด และศูนย์การเรียนรู้และหอสมุด สถาบันอุดมศึกษา จานวน 3 แห่ง ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
นเรศวร และศูนย์การเรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
1.3.2 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ แนวทางการบริหารสานักหอสมุด และศูนย์การเรียนรู้และหอสมุด
สถาบันอุดมศึกษา โดยการศึกษาการปฏิบัติที่ดี
1.3.3 การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน
เพื่อประเมินความตรงเชิงเนื้อหา
1.3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั ดาเนินการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
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ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ แบ่งออกเป็น 2 ขั้นย่อย ดังนี้
ขั้นที่ 2.1 การยกร่างรูปแบบการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ดาเนินการ ดังนี้ ผู้วิจัยนาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการบริหาร สภาพความต้องการ และแนวทางการบริหารสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักหอสมุด และศูนย์การเรียนรู้และหอสมุด สถาบันอุดมศึกษา ที่ได้จาก
การศึกษาในขั้นตอนที่ 1 มายกร่างรูปแบบการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
ขั้นที่ 2.2 การตรวจสอบร่างรูปแบบการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
2.2.1 แหล่งข้อมูล กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
เกี่ยวกับการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสานักหอสมุด สถาบัน อุดมศึกษาทาการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการกาหนดคุณสมบัติ จานวน 9 คน
2.2.2 ตั ว แปรที่ ศึ ก ษา ได้ แ ก่ ความเป็ น ไปได้ ข องรู ป แบบการบริ ห ารส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis) โดยการพิจารณาฉันทามติ (Consensus) ของผู้ทรงคุณวุฒิ
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินรูปแบบการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ดาเนินการดังนี้
3.1 ผู้ให้ข้อมูล กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการประเมิน ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดีที่รับผิดชอบสานัก
วิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จานวน 38 แห่ง จานวน 114 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
3.2 ตั ว แปรที่ ศึ ก ษา ได้ แ ก่ ความเป็ น ไปได้ ข องรู ป แบบการบริ ห ารส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความเป็นไป ของรูปแบบการบริหารสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสภาพความต้องการ และแนวทางการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.1 ผลการศึกษาสภาพการบริหาร และแนวทางการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า องค์ประกอบในการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ปัจจัยนาเข้า 2) กระบวนการ 3) ผลผลิต
1.1.1 ปั จ จั ย น าเข้ า ประกอบด้ ว ย 1) บุ ค ลากร ได้ แ ก่ 1.1) การศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะของ
คณะกรรมการประจาสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.2) การศึกษาคุณสมบัติและคุณลักษณะของ
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.3) การศึกษาคุณลักษณะของบุคลากร/เจ้าหน้าที่ สานัก
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วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) งานบริหาร ได้แก่ 2.1) โครงสร้างการบริหาร 2.2) ขอบข่ายและภาระงาน
ในการบริหาร
1.1.2 กระบวนการ ประกอบด้ ว ย 7 ขั้ น ตอน ได้ แ ก่ 1) การวางแผน 2) การจั ด องค์ ก ร
3) การปฏิบัติตามแผน 4) การประเมินผล 5) การปรับปรุงและพัฒนา 6) การรายงาน 7) การประสานงาน
1.1.3 ผลผลิต ประกอบด้วย 1) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 2) ผลการประเมิน
คุณภาพภายใน 3) ปัจจัยในการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 ผลการศึกษาความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับการบริการของสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า ความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับการ
บริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในภาพรวม 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก
โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1. ด้านบุคลากรสานักวิทยบริการ 2. ด้านการบริการของสานักวิทยบริการ
3. ด้านการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ 4. ด้านสถานที่/สิ่งอานวยความสะดวก 5. ด้านทรัพยากรสารสนเทศและการ
บริการสารสนเทศ ดังตาราง
อาจารย์และนักศึกษา
ความต้องการ

n = 460

ระดับความต้องการ

ลาดับค่า

X

S.D

1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศและการบริการ
สารสนเทศ

3.39

0.77

มาก

5

2. ด้านการบริการของสานักวิทยบริการ

3.95

0.87

มาก

2

3. ด้านบุคลากรสานักวิทยบริการ

4.00

0.72

มาก

1

4. ด้านสถานที/่ สิ่งอานวยความสะดวก

3.92

0.60

มาก

4

5. ด้านการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ

3.94

0.83

มาก

3

3.94

0.57

มาก

เฉลี่ย

1.3 ผลการศึ ก ษาแนวทางการบริ ห ารส านั ก หอสมุ ด และศู น ย์ เ รี ย นรู้ แ ละหอสมุ ด กรณี ศึ ก ษา
สถาบันอุดมศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดี ( Best Practice) พบว่า แนวทางในการบริหารงานสานักหอสมุด และศูนย์
เรียนรู้และหอสมุด ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. คณะกรรมการประจาสานักหอสมุด 2. ขอบข่ายการ
บริหารสานักหอสมุด และศูนย์เรียนรู้และหอสมุด 3. กระบวนการบริหารงานของสานักหอสมุด และศูนย์เรียนรู้และ
หอสมุด
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2. ผลการสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พบว่า รูปแบบการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย
4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ปัจจัยนาเข้า 2) กระบวนการ 3) ผลผลิต 4) เงื่อนไขความสาเร็จ
องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยนาเข้า ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 1) บุคลากร 2) ขอบข่ายการบริหารงาน
องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการ ประกอบไปด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Plan: P)
ขั้นตอนที่ 2 การจัดองค์กร (Organize: O) ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติตามแผน (Do: D) ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล
(Evaluate: E) ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุงและพัฒนา (Act: A) ขั้นตอนที่ 6 การรายงาน (Report: R) ขั้นตอนที่ 7
การประสานงาน (Coordinate: C)
องค์ประกอบที่ 3 ผลผลิต ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 1) ผลการประเมินตนเองของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์ประกอบที่ 4 เงื่อนไขความสาเร็จ ประกอบไปด้วย 4 เงื่อนไข ดังนี้ 1) การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
2) การทางานเป็นทีม 3) เครือข่ายความร่วมมือการทางาน 4) วิสัยทัศน์ผู้บริหาร (ดังภาพ)
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3. ผลการประเมินความเป็นไปได้ ในการนารูปแบบการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏไปใช้ พบว่า อธิการบดี รองอธิการบดีที่รับผิดชอบสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความเห็นว่ารูปแบบการบริหาร
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความเป็นไปได้ ในการนาไปใช้ในการบริหาร
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ดังตาราง
n = 109

รายการ

X

S.D

ระดับ
ความเป็นไปได้

ผลการ
ประเมิน

1. คณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการประจา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.40

0.86

มาก

ผ่าน

1.2. หน้าที่ของคณะกรรมการประจาสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.40

0.74

มาก

ผ่าน

2. คณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.73

0.60

มากที่สุด

ผ่าน

2.2 หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.65

0.54

มากที่สุด

ผ่าน

3. ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1 คุณสมบัติและคุณลักษณะของผู้อานวยการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.71

0.52

มากที่สุด

ผ่าน

3.2 หน้าที่ของผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.68

0.56

มากที่สุด

ผ่าน

3.3 สมรรถนะผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.78

0.41

มากที่สุด

ผ่าน
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n = 109
X

S.D

ระดับ
ความเป็นไปได้

4.1 คุณลักษณะของบุคลากร/เจ้าหน้าที่
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.65

0.63

มากที่สุด

ผ่าน

4.2 หน้าที่ของบุคลากร/เจ้าหน้าที่ สานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.70

0.53

มากที่สุด

ผ่าน

4.3 สมรรถนะบุคลากร/เจ้าหน้าที่ ของสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.55

0.59

มากที่สุด

ผ่าน

รายการ

ผลการ
ประเมิน

4. บุคลากร/เจ้าหน้าที่

5. ขอบข่ายการบริหารงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สานักงานผู้อานวยการ

4.61

0.58

มากที่สุด

ผ่าน

5.2 ฝ่ายบริการสารสนเทศ

4.78

0.41

มากที่สุด

ผ่าน

5.3 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

4.76

0.42

มากที่สุด

ผ่าน

5.4 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.55

0.59

มากที่สุด

ผ่าน

5.5 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

4.43

0.81

มาก

ผ่าน

5.6 ฝ่ายข้อมูลท้องถิ่น

4.44

0.92

มาก

ผ่าน

5.7 ศูนย์คอมพิวเตอร์*

4.44

0.78

มาก

ผ่าน

5.8 ศูนย์ภาษา*

4.55

0.59

มากที่สุด

ผ่าน

4.60

0.13

มากที่สุด

ผ่าน

เฉลี่ย

* ศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์ภาษา สามารถแยกเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะได้ ตามความ
พร้อมของแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อภิปรายผล
จากสรุปผลการวิจัยมีประเด็นสาคัญที่นามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการศึกษาสภาพความต้องการ และแนวทางการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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1.1 ผลการศึ กษาสภาพการบริ หาร และแนวทางในการบริห ารสานัก วิ ทยบริก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า รูปแบบการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ปัจจัยนาเข้า 2) กระบวนการ 3) ผลผลิต ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีระบบการบริหารงานโดยผู้บริหารทาหน้าที่
บริหารจัดการงานและคน ซึ่งจัดเป็นสิ่งนาเข้า (Input) โดยผ่านกระบวนการ (Process) ในกิจกรรมการวางแผน
จัดการองค์กร การสั่งการ และการควบคุมให้สามารถประสานทางานร่วมกันได้ เพื่อให้ได้ผลผลิตหรือผลลัพธ์
(Output) ตามความต้องการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและประสบผลสาเร็จทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ซึ่งสอดคล้องกับจันทรานี สงวนนาม (2551, หน้า 34-39) เห็นว่าการบริหารเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งและ
เป็นหลักสากลที่สามารถนาไปใช้ได้กับการบริหารทุกประเภท โดยการบริหารจัดการเป็นส่วนสาคัญพื้นฐานของการ
บริหารงาน ที่ประกอบด้วยขั้นตอนสาคัญ และเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง และศุมรรษตรา แสนวา และคณะ. (2552,
หน้า 51-52) กล่าวว่า กระบวนการบริหารจัดการห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเพื่อไปสู่เป้าหมายของห้องสมุดนั้น
ห้องสมุดจะต้องมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน โดยการกาหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร
มี
คณะกรรมการกาหนดนโยบาย มีการกาหนดอานาจหน้าที่ในแต่ละระดับสายงานที่ชัดเจน มีการแบ่งหน่ว ยงานและ
ระบุ ส ายงานการบั งคับ บัญชาโดยคณะกรรมการบริห ารงานห้ องสมุ ด การแบ่ งโครงสร้า งของห้อ งสมุดจะต้อง
สอดคล้องและทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพื่อตอบสนองความคาดหวังความต้องการของ
ผู้ใช้บริการเป็นหลัก และเพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ
1.2 ผลการศึกษาความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับการบริการของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า ความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับการบริการของ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านบุคลากรสานักวิทยบริการ ด้านการบริการ
ของสานักวิทยบริการ ด้านการสื่อสารกับผู้ใช้บริ การ ด้านสถานที่/สิ่งอานวยความสะดวก ด้านการสื่อสารกับ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร อยู่ ใ นระดั บ มาก ทั้ งนี้ อ าจเป็ น เพราะว่ า อาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาต้ อ งการให้ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั ด บริ ก ารกั บ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารที่ ห ลากหลาย สอดคล้ อ งกั บ เทคโนโลยี
สารสนเทศที่มี ก ารเปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็ว ในขณะที่ การจัด บริก ารและบุ คลากรของสานั กวิ ท ยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ก็มีส่วนช่วยสนองความต้องการให้ผู้ใช้บริการเข้ามาใช้บริการมากขึ้น
ซึ่งสอดคล้องกับณัฏฐญา เผือกผ่อง และคณะ (2559) ที่ศึกษาความต้องการการใช้บริการศูนย์บรรณ
สารและสื่อการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พบว่า นักศึกษาต่างชาติมีความต้องการ
ใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ด้านบริการห้องสมุด ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านการจัดกิจกรรมและ
นิทรรศการ ด้านสภาพแวดล้อมและครุภัณฑ์ และด้านการประชาสัมพันธ์ มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก
1.3 ผลการศึ ก ษาแนวทางการบริ ห ารส านั ก หอสมุ ด และศู น ย์ เ รี ย นรู้ แ ละหอสมุ ด กรณี ศึ ก ษา
สถาบันอุดมศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดี ( Best Practice) พบว่า แนวทางในการบริหารสานักหอสมุด และศูนย์เรียนรู้
และหอสมุด ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1. คณะกรรมการประจาสานักหอสมุด 2. ขอบข่ายการบริหาร
งานสานักหอสมุด ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด 3. กระบวนการบริหารงานของสานักหอสมุด ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สานักหอสมุด และศูนย์การเรียนรู้และหอสมุด สถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบันมีรูปแบบการ
บริหารจัดการองค์การแนวใหม่ เน้นประสิทธิภาพการทางานที่มีลักษณะเป็นแนวราบ กระจายอานาจการบริหาร
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ให้ ส ามารถตั ด สิ น ใจด าเนิ น การเบ็ ด เสร็ จ ในแต่ ล ะส่ ว นงาน และจั ด กระบวนการท างานให้ เ ป็ น แบบ
บูรณาการ เน้นเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ ใช้กลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถและทัศนคติที่ดี
ต่อการให้บริการสารสนเทศ
ซึ่งสอดคล้องกับสุกัญญา มกุฎอรฤดี และคณะ (2553, หน้า 53-55) กล่าวถึงยุทธศาสตร์ที่สร้างสรรค์
กับการพัฒนาห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยกล่าวว่าการจัดรูปแบบการบริหารห้องสมุดควรมีลักษณะ
ขั้นตอนของการบังคับบัญชาไม่ ซับซ้อน โดยโครงสร้างขององค์กรควรมีความเหมาะสมกับยุคสมัย ควรมีความ
ยืดหยุ่นสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างดี ควรให้ความสาคัญกับหน่วยงานย่อยอย่างเท่า
เทียมกัน และกลุ่มคนที่อยู่ในแต่ละสายงานต่างมีความสาคัญเท่ากันหมด แต่ต้องสามารถบริการต่อกันได้อย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง และตรงความต้องการ เพราะทุกหน่วยงานต้องบริการต่อกันทั้งสิ้น การกระจายอานาจจะสร้าง
ความคล่องตัวและทางานได้เร็วขึ้น และความคิดมุมมองจากหน่วยงานย่อยๆ สามารถดึงศักยภาพทางความคิดจาก
กลุ่มคนได้มากขึ้น และเกิดความหลากหลายทางความคิดในการพัฒนาที่มีหลากหลายมุมมอง บนความเชื่อมั่นของ
คนในองค์กรที่ร่วมมือกันหาวิธีและแนวคิดที่ดีในการพัฒนาองค์การ และผู้นาต้องแสดงออกถึงความใจกว้างที่จะรับ
ฟังทุกความเห็นในทุกระดับชั้น และในที่สุดความร่วมมือของทุกฝ่ายจะเกิดขึ้นเพราะคนในองค์กรต่ างรู้สึกว่าทุกคน
ทุกความคิดมีส่วนสร้างองค์กรขึ้นมาอย่างเข้มแข็ง
2. ผลการสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พบว่า รูปแบบการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย
4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ปัจจัยนาเข้า 2) กระบวนการ 3) ผลผลิต และ 4) เงื่อนไขความสาเร็จ
องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยนาเข้า ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 1) บุคลากร 2) ขอบข่ายการบริหารงาน ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีรูปแบบการบริหารโดย
มีคณะบุคคล และบุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมกันรับผิดชอบ กาหนดนโยบาย ตัดสินใจ วินิจฉัย ตลอดจนกาหนดขอบข่าย
การบริหารงานฝ่ายต่างๆ เพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีเป้าหมาย
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการให้มากที่สุด
ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐาน
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 (มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544, 2561) ที่กล่าวไว้ว่า
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรมีสถานภาพเท่าหน่วยงานทางวิชาการระดับคณะของสถาบันอุดมศึกษา ควรกาหนด
นโยบายในการบริหารงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งหน่วยงาน และระบุสายการบังคับบัญชาไว้อย่างชัดเจน
ผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด และควรมีส่วนร่วม
โดยตรงในการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรมีคณะกรรมการกาหนดนโยบาย
ทาหน้าที่กาหนดนโยบายในการพัฒนา ติดตาม ดูแล และประเมินผลห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตาม
นโยบายที่กาหนด และคณะกรรมการบริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทาหน้าที่กากับดูแล การบริหารงานของ
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการ ประกอบไปด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Plan: P)
ขั้นตอนที่ 2 การจัดองค์กร (Organize: O) ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติตามแผน (Do: D) ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล
(Evaluate: E) ขั้ น ตอนที่ 5 การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา ( Act: A) ขั้ น ตอนที่ 6 การรายงาน ( Report: R)
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และขั้นตอนที่ 7 การประสานงาน (Coordinate: C) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า กระบวนการบริหารสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในแต่ละขั้นตอนต่างมีหน้าที่และภาระงานที่แตกต่างกัน แต่จะ
ด าเนิ น การเป็ น กระบวนการตามล าดั บ ขั้ น ตอน และเกี่ ย วข้ อ งซึ่ งกั น และกั น ตามระบบการบริ ห าร และมี ก าร
ประสานงานเป็นกลไกในการขับเคลื่อนทุกขั้นตอน ทาให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยทาให้
เกิดการพัฒนางานดีขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง
ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ จั น ทรานี สงวนนาม (2551, หน้ า 34-39) ได้ ส รุ ป แนวคิ ด กระบวนการบริ ห ารของ
เฮ็นรี ฟาโยล์ (Henry Fayol) ไว้ดังนี้ 1 การวางแผน (To Plan) หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะคาดการณ์
ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ แล้วกาหนดแผนการปฏิบัติงานไว้เป็นแนวทางในการทางานในอนาคต 2 การจัด
องค์การ (To Organize) หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารในการจัดโครงสร้างของงานและอานาจหน้าที่ของบุคคล
3 การบังคับบัญชา (To Command) หมายถึง กระบวนการเกี่ยวกับการวินิจฉัยสั่งการการตัดสินใจ การมอบหมาย
หน้ า ที่ ก ารงาน การนิ เ ทศงาน ตลอดจนการใช้ ภ าวะผู้ น า 4 การประสานงาน ( To Coordinate) หมายถึ ง
ความร่วมมือ ร่วมใจในการปฏิบัติงานการจัดระเบียบงานให้เรียบร้อย สอดคล้องกลมกลืนกันเพื่อให้งานสมดุลและ
บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ การประสานงานเปรียบเสมือนตัวกลางนาฟันเฟืองของบรรดากิจกรรมทั้งหลายให้
สอดคล้ อ งต้ อ งกั น เพื่ อ ให้ ง านด าเนิ น ไปด้ ว ยความกลมกลื น ราบรื่ น และเรี ย บร้ อ ย และ 5 การควบคุ ม งาน
(To Control) หมายถึ ง การก ากั บ งานและตรวจสอบว่ า การปฏิ บั ติ ง านได้ ด าเนิ น ไปตามแผนที่ ว างไว้ ห รื อ ไม่
โดยอาศัยการรายงานและงบประมาณเป็นเครื่องมือ และปิยะนุช สุจิต (2551, หน้า 12) กล่าวว่า การดาเนินงาน
ของสถาบันบริการสารสนเทศผู้บริหารต้องปฏิบัติงานตามลาดับ 5 ขั้นตอน โดยเริ่มต้นด้วย การวางแผน การจัด
องค์กร การจัดคนเข้าทางาน การวินิจฉัยสั่งการ และสิ้นสุดด้วยการควบคุมบังคับบัญชา
องค์ประกอบที่ 3 ผลผลิต ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 1) ผลการประเมินตนเองของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ผลการประเมินความพึ งพอใจของผู้ใช้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าสานักวิ ทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีการสร้างระบบควบคุม
คุณภาพ โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานแต่ละด้าน โดยมีตัวชี้วัดกากับเพื่อให้ได้มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ
ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 2544 (2561) ที่กล่าวว่า ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ควรมีระบบการประเมินคุณภาพของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการให้เป็นไปตาม
มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุด มศึก ษา และสอดคล้องกับนโยบายการประกั นคุณภาพการศึก ษาแห่งชาติ ทั้งนี้
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งควรได้รับงบประมาณเพื่อการนี้ด้วย และนิภาพร ก๋าคา และกัลย์ธีรา
ทา
เขียว (2558, หน้า 2) ได้ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ พบว่า การกาหนดนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กาหนดตัวบ่งชี้คุณภาพมาตรฐาน
ด้านภารกิจหลักของหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน คือ ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้
เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริการและผู้ปฏิบัติงานของห้องสมุดได้ทราบถึงการบริการสารสนเทศ รวมถึงความพึงพอใจ
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ใช้บริก าร ถือเป็นปัจจัยสาคัญในการพิจารณาและกาหนดแนวทางในการแก้ไขและ
ปรับปรุงบริการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น การประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สามารถพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้เกิดความ
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สมบูรณ์ทุกสาขาวิชา และมีทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการในปริมาณที่ เพียงพอ และเหมาะสมกับความต้องการ
ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะนาพามหาวิทยาลัยสู่สากล มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ และการวิจัย
องค์ประกอบที่ 4 เงื่อนไขความสาเร็จ ประกอบไปด้วย 4 เงื่อนไข ดังนี้ 1) การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
2) การทางานเป็นทีม 3) เครือข่ายความร่วมมือการทางาน 4) วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า เงื่อนไข
ทั้ง 4 เงื่อนไขดังกล่าว เป็นปัจจัยที่สาคัญที่จะทาให้กระบวนการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี
สอดคล้องกับศิวะนันท์ ศิวพิทักษ์ (2552, หน้า 162) ที่กล่าวว่า ปัจจัยสาคัญของการพัฒนาองค์การที่
ประสบความสาเร็จ จะต้องประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 1 ความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง โดยให้ความสาคัญกับ
ความพร้อมของบุคลากรว่าพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ และความพยายามในการเปลี่ยนแปลงนั้นควรจะได้ผลใน
ด้านบวก 2 การสนับสนุนของฝ่ายบริหาร ผู้บริหารระดับสูงสุดให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการพัฒนาองค์การ
ทาให้พนักงานมีความพึงพอใจกับการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุน 3 ความคาดหวังและ
จิตสานึกจากผู้บริหารระดับสูงจะทาให้การเปลี่ยนแปลงเป็นจริงได้ 4 การมีส่วนร่วมและการมีเครือข่ายช่วยเหลือกัน
จะทาให้องค์การมีความเจริญก้าวหน้าและนาพาไปสู่ความสาเร็จ 5 การผสมผสานวิธีการที่หลากหลายในการทางาน
กับความพอใจได้ผลกว่าการใช้วิธีการเพียงอย่ างเดียว ในการที่จะปรับปรุงทัศนคติของพนักงาน และสอดคล้องกับ
กุลธิดา ท้วมสุข และคณะ (2554, หน้า 164 ) กล่าวว่าห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรมีระบบการบริหารที่ยืดหยุ่น
มีการทางานเป็นทีม และมีเครือข่ายในการทางานพัฒนาห้องสมุดร่วมกัน
3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พบว่ า อธิ ก ารบดี รองอธิ ก ารบดี ที่รั บผิ ดชอบสานั ก วิ ทยบริก ารและเทคโนโลยี สารสนเทศ ผู้ อ านวยการสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความคิดเห็นว่าการนารูปแบบการบริหารสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ไปใช้มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เพราะ
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ อย่างเป็นระบบตามหลักการพัฒนารูปแบบของไอส์เนอร์ (Eisner, 1976, pp.192-193) โดยได้เสนอแนวคิด
การประเมินรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเฉพาะในบางเรื่องต้องการความละเอียดอ่อนมากกว่าตัวเลขที่นามา
พิจารณา การประเมินรูปแบบจะเน้นการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะในประเด็นที่ถูกนามาพิจารณา
อาจจะผสมผสานปัจจัยต่างๆ ในการพิจารณาเข้าด้วยกันตามวิจารณญาณของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ
คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของสิ่งที่จะทาการประเมิน ประกอบกับรูปแบบการ
บริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นรูปแบบการดาเนินงานที่สอดคล้องกั บ
บริ บ ทของมหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ และมี แนวทางที่สามารถน าไปประยุ กต์ ใช้ ใ นแต่ล ะมหาวิ ท ยาลัยราชภัฏอย่าง
หลากหลายและเป็นการดาเนินงานที่มีลาดับขั้นตอนที่ชัดเจน
สอดคล้องกับกุลธิดา ท้วมสุข และคณะ (2554, หน้า 175-176) ได้ศึกษารูปแบบการบริหารห้องสมุด
มหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน พบว่า นโยบายและระบบการบริหารห้องสมุดเป็นองค์ประกอบแรกของ
รู ป แบบการบริ ห ารห้ อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น เพราะการด าเนิ น งานส่ ว นต่ า งๆ
ของห้องสมุดจะดาเนินการภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัยและห้องสมุดเป็นสาคัญ ห้องสมุดจาเป็ นต้องปรับระบบ
การบริหารให้มีความรวดเร็วในการทางาน ปรับลดขั้นตอนที่ไม่จาเป็นเพื่อให้สามารถจัดบริการแก่ผู้ใช้ได้รวดเร็วทีส่ ดุ
การบริหารห้องสมุดควรมีการบริหารองค์กรแบบไม่แยกส่วน ควรให้แต่ละส่วนมีความเชื่อมโยงกัน และเป็นส่วนหนึ่ง
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ของกันและกันได้ การบริหารห้องสมุดจะให้ความสาคัญกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของห้องสมุดมากกว่าคานึงถึง
อานาจและการสั่งการ และอมรรัตน นาคะโร และคณะ. (2557, หน้า 79-80) ได้ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พบว่าห้องสมุดต้องให้ความสาคัญต่อการพัฒนาบุคลากร
ทั้งด้านการคิดอย่างเป็นระบบ คิดเชิงกลยุทธ์ คิดเชิงรุก และคิดนอกกรอบ ต้องมีนโยบายที่ชัดเจนในการทางานเป็น
ทีม และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน เรียนรู้แบบข้ามสายงาน ข้ามหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ควรจัดให้มีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ซึ่งกันและกัน ควรสร้างเวทีในการแสดงความสามารถ
อย่างสม่าเสมอ และส่งเสริมให้ใช้กระบวนการเชิงคุณภาพ PDCA ในการทางาน ต้องสร้างเครือข่ายการทางานกับ
หน่วยงานภายในและภายนอก ต้องกาหนดให้มีการประเมินผลงานอย่างเข้มข้น เอาจริงเอาจัง
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ข้อเสนอแนะในระดับนโยบาย
1.1.1 ควรกาหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.1.2 ควรมีการกาหนดมาตรฐานและวิธีการประเมินคุณภาพการบริหารสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสู่ความเป็นเลิศ
1.1.3 ควรส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกับสถาบันบริการสารสนเทศที่หลากหลาย
1.2 ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.2.1 ควรจั ด รู ป แบบการบริ ห ารสานั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิ ท ยาลัย
ราชภัฏ ให้มีความเหมาะสมและตามความพร้อมของแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.2.3 ควรพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้มีความ
โดดเด่นด้านข้อมูลท้องถิ่น และมีความเชื่อมโยงกัน
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมี ก ารวิ จัยเกี่ย วกั บ ยุท ธศาสตร์และนโยบายการบริห ารสานั กวิ ท ยบริก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสู่ความเป็นเลิศ
2.2 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบความร่วมมือการพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกับหน่วยงานในท้องถิ่น
2.3 ควรมีการวิจัยสมรรถนะของผู้บริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ในศตวรรษที่ 21
รายการอ้างอิง
กุลธิดา ท้วมสุข, จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ และกันยารัตน์ เควียเซ่น. (2554). รูปแบบการบริหารห้องสมุด
มหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมการเรียนรูข้ องผู้เรียน. ขอนแก่น : กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและ
การสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
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