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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ การพัฒนาผู้ให้บริการด้านการสืบค้นสารสนเทศของส านักวิทยบริกา รและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ซ่ึง เป็นการวิจัยเชิงส ารวจและคุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วย ผู้ใช้บริการ จ านวน 384 คน และผู้เช่ียวชาญด้านการให้บริการและการสืบค้นสารสนเทศ จ านวน 17 
คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบส ารวจ แบบบันทึกการเสวนากลุ่ม และแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
การแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการส ารวจข้อมูลไ ด้
ประเด็นส าคัญของการพัฒนาผู้ให้บริการ 4 ด้านคือ ด้านบุคลิกภาพ ด้านความรู้เก่ียวกับการสืบค้นฐานข้อมูล ด้าน
การถ่ายทอด/การส่ือสาร และอ่ืนๆ 2) ความต้องการพัฒนาผู้ให้บริการพบว่า ด้านบุคลิกภาพ ได้แก่ ต้องการให้มี  
จิตบริการ เช่น ความมีน้ าใจ ย้ิมแย้ม แจ่มใส ความมีมนุษยสัมพันธ์ เป็นมิตรกับผู้ใช้บริการ รองลงมาคือ ควรมีความ
กระตือรือร้นต่อผู้ใช้บริการ ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยหรือมีแบบฟอร์มท่ีเหมือนกัน มีความพร้อมในการ
ให้บริการและให้ค าแนะน า และมีการแสดงออกท่ีสุภาพต่อผู้ใช้บริการ ด้านความรู้เก่ียวกับการสืบค้น ได้แก่ ควรมี
ความ รู้และทักษะในการให้บริการสืบค้นฐานข้อมูล ต่างๆ รองลงมาคือ ควรมีความรู้เ ก่ียวกับการใช้ค าค้นของ
ฐานข้อมูลแต่ละฐาน สามารถให้ค าแนะน าและช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและตรงตามท่ี
ผู้ใช้บริการ ด้านการถ่ายทอด/การส่ือสาร ได้แก่ ควรมีการจัดท าคู่มือท่ีแสดงข้ันตอนการสืบค้น รองลงมาคือ การ
ส่ือสารต้องชัดเจน ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ส่ือสารด้วยมิตรไมตรีท่ีดี และด้านอ่ืนๆ ได้แก่ บรรณารักษ์ 
นักวิชาการ เจ้าหน้าท่ี (ยกเว้นแม่บ้าน) ควรมีความรู้และทักษะการสืบค้นสารสนเทศเพ่ือสร้างความมั่นใจในการ
ให้บริการและสามารถช่วยเหลือผู้ใช้ได้ รองลงมาคือ คอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการสืบค้นควรโชว์หน้าจอพร้อมใช้งาน และ
มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องเพราะฐานข้อมูลมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลอยู่ตลอดเวลา 3) การพัฒนาผู้ให้บริการ
ด้านการสืบค้นสารสนเทศ ได้แก่ จัดฝึกอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลให้กับบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการพบ ว่า 
ก่อนเข้าอบรมมีความรู้ด้านการสืบค้นสารสนเทศอยู่ในระดับน้อย (�̅�=2.50) และหลังเข้าอบรมผู้ให้บริการมีความรู้
ด้านการสืบค้นสารสนเทศอยู่ในระดับมาก ( �̅�=4 .34) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 
สามารถให้ค าแนะน าและบริการสืบค้นสารสนเทศแก่ผู้ใช้ ได้ (�̅�=4.55) จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรผู้
ให้บริการ จัดท าป้ายช่ือบุคลากรเพ่ือความสะดวกในการสอบถามและขอความช่วยเหลือในการสืบค้น ผลการ
ประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาผู้ให้บริการพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (�̅�=3.90) ด้านท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดได้แก่ ด้านบุคลิกภาพและด้านความรู้เก่ียวกับการสืบค้นฐานข้อมูลมีค่าเฉล่ียเท่ากัน (�̅�=3.93) รองลงมาคือ 
การถ่ายทอด/การส่ือสาร (�̅�=3.83) 
ค าส าคัญ : ผู้ใ ห้บริการ/ การสืบค้นสารสนเทศ / การบริการ/ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  / 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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Abstract 
 The objective of this study were to develop information service providers who were in 
charge of information retrieval service at the Academic Resource and Information Technology Office 
of Kamphaeng Phet Rajabhat University. This study was that of survey and qualitative research by 
nature. The tools used consisted of the inventory, group discussion recordings and questionnaires. 
Sample consisted of 384 users, 17 information retrieval specialists and 25 information service 
providers. Data were analyzed using software processed by computer and the statistics used were 
frequency distribution, percentage, mean, and standard deviation. The research results revealed 
that: 1) the four key points involved in the development of service providers, namely personality, 
knowledge of database query, communication and so on were found; 2) the first priority was given 
to the development of service providers that in the aspect of personality they needed one with 
service-minded attitude like being thoughtful, friendly with human-relationships, the second priority 
was given to being enthusiasm with the users, they should dress properly or wear the uniform, 
they should be ready to provide service and advice and they should express politeness to users. 
In the aspect of knowledge, they should possess knowledge and skills in providing database 
retrieval services, they should also be knowledgeable about the use of keywords in each database, 
they should be able to give advice and assist the users properly, and they should be fast and 
accurate when serving them. In the aspect of communication, they should produce a manual 
displaying the searching process, it must be written clearly, and serve needs of users. Next, they 
should communicate clearly and exactly serve users’ needs, and they should  communicate with 
friendliness and the other personnel, such as librarians, academicians, and officials (except for 
housekeepers) should be knowledgeable about information retrieval skills to assure their service 
and assistance to users. Next, the screens of computers used for information retrieval service 
should be ready for use at all time and the service providers should develop their knowledge 
continually since the database has always been changed; and 3) in developing information retrieval 
service providers via conducting training course in database searching, it was found that the pre-
test mean score was at the low level ( �̅�=2.50) whereas the post-test one was at the high level 
(�̅�= 4.34). When considering each item, it was found that the item with the highest mean score 
was that of providing information and guidance services to users (�̅�= 4.55). Activities involved in 
the development of service providers consisted of the training of personality and making labels for 
the library staff for easy query and assistance in information retrieval. The results from satisfaction 
assessment revealed the mean score which was at the high level (�̅�= 3.90) and the two aspects 
with the equivalent highest mean scores were those of personality and knowledge about database 
search (�̅�= 3.93) followed by the mean score of communication (�̅�= 3.83), respectively.  
Keyword: information service providers / Information retrieval / Services / Academic Resources and 
Information Technology / Kamphaeng Phet Rajabhat University 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การพัฒนาบุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับหน่วยงานหรือองค์กรในการวางแผนการด าเนินงาน หาก
บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถหรือความช านาญไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและมีทัศนคติท่ีไม่ดี
ต่อการท างานแล้วย่อมเป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จของหน่วย งาน ดัง ท่ีกิติ ตยัคคานนท์ (2543 , หน้า 105)  
ได้กล่าวถึงการพัฒนาบุคลากรว่าเป็นนโยบายท่ีมีความส าคัญมากอย่างหนึ่งเพราะผลผลิตหรือผลงานของหน่วยงาน
จะดีได้ต้องเกิดจากผู้ปฏิบัติงานท่ีดี มีความรู้ความสามารถ ดังนั้นการพัฒนาคนถือเป็นการลงทุนท่ีคุ้มค่าและย่ัง ยืน
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ท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอ่ืนๆ ท้ังนี้เพราะความส าเร็จขององค์กรข้ึนอยู่กับศักยภาพของบุคลากร 
องค์กรใดท่ีมีบุคลากรท่ีมีความสามารถสูง มีคุณธรรม จริยธรรมย่อมสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่ง ขัน 
น าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และเป้าหมายท่ีต้องการได้อย่างย่ังยืน องค์กรท้ังภาคัฐ
และเอกชนจึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้เป็นท้ังคนดีและคนเก่ง (จันทร์ศรี  ลีลาชินาเวศ, ม.ป.ป.)       
ซ่ึงปัจจุบันการเปล่ียนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจของโลกมีลักษณะพลวัตสูง ความเจริญทางเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่ ง
ของความจ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อันเป็นการเตรียมคนเพ่ือให้พร้อมกับความเจริญท่ีเกิดข้ึนในอนาคต 
หลักการท่ีส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต้องให้ความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการ การฝึกอบรมความรู้ท่ี
ทันสมัย รวมท้ังการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมควบคู่กันไป (วันชัย ปานจันทร์, 2549, หน้า 17) ดังนั้นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในระดับบุคคลจึงมุ่งพัฒนาบุคลากรให้ตระหนักถึงความจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง เพ่ือเพ่ิมความรู้
ความสามารถและประสิทธิภาพในการท างานให้สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้การพัฒนาแนวใหม่ให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาจากองค์ประกอบภายในสู่ภายนอก (Inside Out Development Approach) หากต้องการให้การพัฒนา
บุคลากรได้ผลสัมฤทธ์ิตามท่ีมุ่งหวัง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาแรงขับภายใน  
ตัวบุคคลเช่น ทัศนคติ ค่านิยม แรงจูงใจ และอุปนิสัย เป็นการพัฒนาจากจิตใจเพ่ือให้บุคลากรปรับเปล่ียนวิ ธี คิด 
ค่านิยม ความเช่ือ รู้จักค้นคว้าศึกษาหาความรู้และพัฒนาทักษะด้วยตนเองเพ่ือน าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค์ได้อย่างถาวรและเกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืนต่อไป (จันทร์ศรี ลีลาชินาเวศ, 2555) ดังนั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ
การให้บริการสารสนเทศจ าเป็นต้องมีการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในด้านต่างๆ เพ่ือให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการออกแบบบริการเป็นกิจกรรมในการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรท้ังหม ดท่ี
เก่ียวข้องกับการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรบุคคล ระบบสาธารณูปโภค เทคโนโลยี เคร่ืองมือ รวมถึงช่อง
ทางการส่ือสาร โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพบริการและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการ ยึดผู้ใช้บริการ
เป็นศูนย์กลาง (Service Design Network, 2014) ซ่ึงเป็นเป้าหมายเดียวกันกับการให้บริการห้องสมุด 

ห้องสมุดถือได้ว่าเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการให้บริการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนกา รสอน  
การวิจัย การศึกษาค้นคว้า และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีคุณค่าโดยมีงาน
บริการเป็นหัวใจส าคัญของงานห้องสมุด โดยมีบรรณารักษ์ท่ีมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้บริการตามจุด
บริการต่างๆ เพ่ือให้ค าแนะน าและช่วยเหลือผู้ใช้ตลอดเวลา ซ่ึงบรรณารักษ์ท่ีให้บริการสารสนเทศจะต้องได้รับการ
พัฒนาตนเองท้ังบุคลิกภาพ ความรู้ให้ทันกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนรวมท้ังสามารถบริการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและเป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บริการ บรรณารักษ์จ าเป็นต้องเข้าใจบทบาทและหน้าท่ีของตนเองดังนี้ (บทบาท
ของบรรณารักษ์ต่องานบริการสารสนเทศ, ม.ป.ป.) 

1. มีความ รู้ในบริการทรัพยากรสารสนเทศเป็นอย่างดี สามารถใช้เคร่ืองมือสืบค้นและเข้าใจระบบ
สารสนเทศ เข้าใจปัญหาในการใช้สารสนเทศของผู้ใช้บริการ 

2. มีทัศนคติท่ีดีต่อการให้บริการ  มีความจริงใจท่ีจะช่วยเหลือผู้ใช้บริการด้วยความเต็มใจ 
3. มีทักษะในการบริการสามารถน าความรู้และทัศนคติมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการสารสนเทศอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4. มีความน่าเช่ือถือ งานบริการท่ีจะประสบความส าเร็จนั้นต้องมีการจัดบริการอย่างสม่ าเสมอโ ดย

จัดเตรียมทรัพยากรให้พร้อมเพ่ือให้บริการตลอดเวลา 
จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเป้าหมาย

ของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยมากข้ึน ส่งผลให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร
เพ่ือการท างานอย่างมืออาชีพ บรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศเป็นหนึ่งในวิชาชีพเฉพาะท่ีมีบทบาทในการ
สนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย จึง ต้องพัฒนาปรับเปล่ียนบทบาทของตนเองในทุกๆ ด้าน  
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ (กนกวรรณ  บัวงาม, 2558, หน้า 67-74) และจากงานวิจัยของพ้นพันธ์ 
ปิลกศิริ และพิมพ์ร าไพ เปรมสมิทธ์ (2556, บทคัดย่อ) พบว่า ผู้บริหารห้องสมุดมีความคาดหวังต่อสมรรถนะร่ วม
ของบรรณารักษ์ในระดับมาก โดยความคาดหวังได้แก่ ความรู้เก่ียวกับฐานข้อมูล ทักษะในการใช้ฐานข้อมูล และ
คุณลักษณะส่วนบุคคลเร่ืองมีจิตบริการ ดังนั้นส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ซ่ึงเป็นห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและให้บริการเพ่ือสนับสนุ นการ
เรียน การสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัย ในปัจจุบันมีการให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากฐานข้อมูล
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ทรัพยากรของห้องสมุด ฐานข้อมูลออนไลน์ท่ีบอกรับโดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ผลจากการส ารวจข้อมูลเบ้ืองต้นด้านการให้บริการสืบค้นท่ีผ่านมาพบว่า ผู้ใช้บริการมี
ความคาดหวัง กับบรรณารักษ์หรือผู้ให้บริการสืบค้นสารสนเทศค่อนข้างสูง และให้บริการยังไม่เป็นไปตามท่ี
ผู้ใช้บริการต้องการเช่น ความรอบรู้เก่ียวกับฐานข้อมูลทุกฐานท่ีให้บริการ การให้ค าแนะน าและช่วยเหลือ และการ
ส่ือสารกับผู้ใช้บริการ ส่งผลให้ผู้ใช้บริการขาดความรู้ความเข้าใจในข้ันตอนการสืบค้นและการใช้บริการฐานข้อมูล
ดังกล่าว เพ่ือให้การบริการสืบค้นสารสนเทศของบรรณารักษ์และเจ้าหน้าท่ีของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศมีคุณภาพและประสิทธิภาพสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพด้านการให้บริการของบุคลากร และความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา การพัฒนาผู้ให้บริการด้านการบริการสืบค้นสารสนเทศของส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาบรรณารักษ์ เจ้าหน้าท่ี และผู้ท่ีเก่ียวข้องน าไป
ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาตนเองด้านการให้บริการสืบค้นสารสนเทศให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนส่งผล
ต่อภาพลักษณ์ท่ีดีของหน่วยงาน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เ พ่ือพัฒนาผู้ใ ห้บริการด้านการสืบค้นสารสนเทศของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

5. ผู้วิจัยมีวิธีด าเนินการวิจัยเป็น 3 ข้ันตอนดังนี้ 
ข้ันตอนท่ี 1 ส ารวจข้อมูลเบ้ืองต้นเพ่ือศึกษาประเด็นการพัฒนาผู้ใ ห้บริการด้านการบริการ สืบ ค้น

สารสนเทศจากผู้เช่ียวชาญด้านการให้บริการและการสืบค้นสารสนเทศ จ านวน 17 คน  
ข้ันตอนท่ี 2 ศึกษาความต้องการพัฒนาผู้ให้บริการด้านการบริการสืบค้นสารสนเทศ โดยใช้แบบ

ส ารวจปลายเปิดจากผู้ใช้บริการท่ีใช้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ต้ังแต่ 1 มิถุนายน 2558-31 พฤษภาคม 2559 จ านวน 384 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันตาม
เพศ สถานภาพ คณะ และการเสวนากลุ่มจากตัวแทนผู้ใช้บริการโดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจงกลุ่มละ 10 คน ได้แก่ 
นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร จ านวน 30 คน 

ข้ันตอนท่ี 3 การพัฒนาผู้ให้บริการด้านการบริการสืบค้นสารสนเทศ โดยน าผลการศึกษาจากข้ันตอน
ท่ี 2 มาด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้ให้บริการด้านการบริการสืบค้นสารสนเทศ 

6. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่  
ข้ันตอนท่ี 1 แบบส ารวจข้อมูลเบ้ืองต้น เพ่ือศึกษาประเด็นการพัฒนาผู้ให้บริการด้านการบริการ 
ข้ันตอนท่ี 2 แบบส ารวจความต้องการพัฒนาผู้ให้บริการแบบปลายเปิด จากผู้ใช้บริการท่ีใช้บริการ

ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ต้ังแต่ 1 มิถุนายน 2558-31 
พฤษภาคม 2559จ านวน 384 คน และแบบบันทึกการเสวนากลุ่มจากตัวแทนผู้ใช้บริการโดยการสุ่มแบบ
เฉพาะเจาะจงได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรจ านวน 30 คน 

ข้ันตอนท่ี 3 แบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ ระดับมาก
ท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด โดยมีข้ันตอนการสร้างเคร่ืองมือ ดังนี้  

1) ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาผู้ให้บริการ เพ่ือก าหนด ขอบเขต 
และแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือส าหรับเก็บข้อมูล  

2) สร้างเคร่ืองมือให้ครอบคลุมขอบเขตของเนื้อหา  
3) น าเคร่ืองมือไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงด้านเนื้อหาจ านวน 5 ท่าน 
4) น าเคร่ืองมือไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
5) น าเคร่ืองมือมาเก็บรวบรวมข้อมูล 

7. การเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง 1 มิถุนายน 2558-31 พฤษภาคม 2559 
8. การวิเคราะห์ข้อมูล  
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     4.1) แบบส ารวจข้อมูลเบ้ืองต้นและแบบส ารวจความต้องการพัฒนาผู้ให้บริการด้านการบริการ
สืบค้นสารสนเทศ และแบบตรวจสอบรายการวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ และน าเสนอตาราง
ประกอบการพรรณนา 
     4.2) แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม น าข้อมูลมาแยกตามประเด็นหลักวิเคราะห์โดยการแจกแจง
ความถ่ี หาค่าร้อยละ และน าเสนอตารางประกอบการพรรณนา 
     4.3) แบบส ารวจความพึงพอใจการพัฒนาผู้ให้บริการด้านการบริการสืบค้นสารสนเทศ วิเคราะห์
โดยการแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการส ารวจข้อมูลเ บ้ืองต้นจากการเสวนากลุ่มผู้เ ช่ียวชาญด้านการให้บริการและการสืบค้น
สารสนเทศ จ านวน 17 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ บรรณารักษ์ของส านักวิทยบริกา รและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้ประเด็นหลักของการ
พัฒนา ผู้ให้บริการด้านการบริการสืบค้นสารสนเทศ 4 ด้าน คือ ด้านบุคลิกภาพ ด้านความรู้เก่ียวกับการสืบ ค้น
ฐานข้อมูล ด้านการถ่ายทอด/การส่ือสาร และด้านอ่ืนๆ 

2. ความต้องการพัฒนาผู้ให้บริการด้านการบริการสืบค้นสารสนเทศจากแบบส ารวจ พบว่า ด้าน
บุคลิกภาพ ข้อคิดเห็นท่ีพบมากท่ีสุดได้แก่ ต้องการให้มีจิตบริการ เช่น ความมีน้ าใจ ย้ิมแย้ม แจ่มใส ความมีมนุษย
สัมพันธ์ เป็นมิตรกับผู้ใช้บริการ รองลงมาคือ ควรมีความกระตือรือร้นต่อผู้ใช้บริการ ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
หรือมีแบบฟอร์มท่ีเหมือนกัน มีความพร้อมในการให้บริการและให้ค าแนะน า และมีการแ สดงออกท่ีสุภาพต่อ
ผู้ใช้บริการ ตามล าดับ ด้านความรู้เก่ียวกับการสืบค้นฐานข้อมูล ได้แก่ ควรมีความรู้และทักษะในการให้บริการสืบค้น
ฐานข้อมูลต่างๆ ท่ีให้บริการ รองลงมาคือ ควรมีความรู้เก่ียวกับการใ ช้ค าค้นของฐานข้อมูลแต่ละฐาน สามารถให้
ค าแนะน าและช่วยเหลือผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและตรงตามท่ีผู้ใช้บริการต้องการ  และมีความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษท่ีใช้ในฐานข้อมูลต่างๆ ตามล าดับ ด้านการถ่ายทอด/การส่ือสาร ได้แก่ ควรมีการจัดท าคู่มือท่ีแสดง
ข้ันตอนการสืบค้น รองลงมาคือ การส่ือสารต้องชัดเจนและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ มีการส่ือสารด้วย
มิตรไมตรีท่ีดี ตามล าดับ และด้านอ่ืนๆ ได้แก่ บรรณารักษ์ นักวิชาการ เจ้าหน้าท่ี (ยกเว้นแม่บ้าน) ควรมีความรู้และ
ทักษะการสืบค้นสารสนเทศเพ่ือสร้างความมั่นใจในการให้บริการและสามารถช่วยเหลือผู้ใช้ได้อย่างเต็มท่ี รองลงมา
คือ คอมพิวเตอร์ท่ีใ ห้บริการสืบค้นควรโชว์หน้าจอพร้อมใช้งาน และมีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องเพราะ
ฐานข้อมูลต่างๆ มีการเปล่ียนแปลงข้อมูลอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ผลจากการเสวนากลุ่มจากตัวแทนผู้ใ ช้บริ การ 
จ านวน 30 คน พบว่า ด้านบุคลิกภาพ ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ควรมีมนุษยสัมพันธ์เพ่ิมมากข้ึนและให้บริการ
อย่างเป็นมิตร  มีการบริการในเชิงรุก ไม่ควรแสดงท่าทางไม่พอใจท้ังทางกายและวาจาต่อผู้ใช้บริการ ควรจัดอบรม
ให้ความรู้ด้านบุคลิกภาพหรือละลายพฤติกรรมของผู้ให้บริการ และมีแบบฟอร์มหรือป้ายแสดงตนของผู้ให้บริ การ 
ด้านความรู้เก่ียวกับการสืบค้นฐานข้อมูล พบว่า ควรมีความรู้ในก้านการสืบค้นสารสนเทศเป็นอย่างดี ควรมีความ
รอบรู้ทุกเร่ืองและตอบค าถามตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ควรเพ่ิมจ านวนผู้ให้บริการในการแนะน า การ
สืบค้นสารสนเทศ มีการพัฒนาความรู้ของผู้ใช้บริการอยู่ตลอดเวลา และควรมีผู้ให้บริการด้านการแปลภาษาอังกฤษ
และค าศัพท์ส าหรับผู้ใช้บริการ ด้านการถ่ายทอด/การส่ือสาร พบว่า ควรใช้ภาษาในการพูดคุยท่ีเป็นกันเอง กับ
ผู้ใช้บริการ ควรมีทักษะในการแนะน าการสืบค้นเป็นอย่างดี ควรมีระดับเสียงท่ีเหมาะสม ควรมีการจัดนิทรรศการ
ด้านการสืบค้น ด้านอ่ืนๆ พบว่า ควรเพ่ิมจ านวนคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นและคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการต้องมี
ประสิทธิภาพ  

3. การพัฒนาผู้ให้บริการด้านการสืบค้นสารสนเทศ ได้กิจกรรมการพัฒนา 4 กิจกรรมดังนี้ 
1) จัดฝึกอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลให้กับบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการพบว่า ก่อนเข้าอบรม

มีความรู้ด้านการสืบค้นสารสนเทศอยู่ในระดับน้อย (�̅�=2.50) และหลังเข้าอบรมผู้ให้บริการมีความรู้ด้านการสืบค้น
สารสนเทศอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สามารถให้ค าแนะน า
และบริการสืบค้นสารสนเทศแก่ผู้ใช้ได้ (�̅�=4.55) รองลงมาคือ ความรู้ด้านเนื้อหาของฐานข้อมูลแต่ละฐาน และ  
การ Save/Export file ข้อมูล  
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2) จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรผู้ให้บริการ ได้แก่ การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
การให้บริการ และการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการให้บริการ : การบริหารกาย บริหารใจ พัฒนาการแต่งกายให้มีความ
เหมาะสมกับการให้บริการ การจัดท าป้ายช่ือบุคลากรเพ่ือความสะดวกในการสอบถามและขอความช่วยเหลือในการ
สืบค้น 

3) จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้กลุ่มงานบริการอย่างต่อเนื่องทุกวันพุธของแต่ละเดือนเพ่ือน าผล
การด าเนินงานและการให้บริการมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดีข้ึน 

4) ผลการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาผู้ให้บริการพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(�̅�=3.90) ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่ ด้านบุคลิกภาพและด้านความรู้เก่ียวกับการสืบค้นฐานข้อมูลมีค่าเฉล่ียเท่ากัน 
(�̅�=3.93) รองลงมาคือ การถ่ายทอด/ การส่ือสาร (�̅�=3.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านบุคลิกภาพ ข้อท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย (�̅�=4.32) รองลงมาคือ มีความพร้อมในการให้บริการ (�̅�=4.17) 
ด้านความรู้เก่ียวกับการสืบค้นฐานข้อมูล ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีทักษะและความสามารถในการสืบค้น (�̅�=4.58) 
รองลงมาคือ มีความเช่ียวชาญในการใช้เคร่ืองมือของฐานข้อมูลอย่างคล่องแคล่ว (�̅�=4.10) ด้านการถ่ายทอด/ การ
ส่ือสาร ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สามารถอธิบายและให้ค าแนะน าท่ีชัดเจน (�̅�=3.75) รองลงมาคือ ใช้ค าพูดท่ีสุภาพ 
(x̅=3.74)      
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยมีประเด็นอภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 
i. การพัฒนาผู้ให้บริการด้านการสืบค้นสารสนเทศของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเ ทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พบว่า ผู้ใช้บริการมีความต้องการพัฒนาผู้ให้บริการด้านบุคลิกภาพ ด้านความรู้
เก่ียวกับการสืบค้นฐานข้อมูล ด้านการถ่ายทอด/การส่ือสาร และด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการ ส่วนความ
ต้องการพัฒนาผู้ให้บริการพบว่า ด้านบุคลิกภาพและด้านความรู้เ ก่ียวกับการสืบค้นสารสนเทศมีค่าเฉล่ียมากท่ี สุด
ท้ังนี้จะเห็นได้ว่าบุคลิกภาพและความรู้เป็นปัจจัยท่ีส าคัญปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลและเก่ียวข้องกับการประสบความส าเ ร็จ  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงหน่วยงานให้บริการดังท่ี กิจจา ทองนิ่ม (ม.ป.ป., หน้า 3) ได้กล่าวถึงหลักการ 10S Smart พบว่า 
ผู้ให้บริการท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดีสง่างามจะสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการต้ังแต่แรกเห็นและให้บริการท่ีมากกว่า
ส่ิงท่ีผู้รับบริการคาดหวังหรือคาดคิด ซ่ึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้สึกและอารมณ์ของผู้ท่ีพบเห็นเป็นอย่างย่ิง 
จึงส่งผลต่อการยอมรับนับถือ การให้ความร่วมมือ การสนับสนุน และความไว้วางใจจากผู้อ่ืน สอดคล้องกับหลักการ
การให้บริการท่ีดี (2556) ท่ีพบว่า การให้บริการนั้นเป็นหน้าท่ีในชีวิตประจ าวันท่ีทุกคนต้องปฏิบัติ หากเราต้องการ
ให้ผู้อ่ืนช่ืนชมต่อตัวเราตลอดเวลา เราก็จะต้องปรับปรุงและเสริมสร้างคุณลักษณะของเราให้เป็นท่ีถูกอกถูกใจผู้อ่ืน
และท่ีส าคัญคือต้องถูกใจตนเองด้วย การมีบุคลิกภาพท่ีดีมีการแสดงออกท่ีเหมาะสมจึงเป็นส่ิงท่ี ส าคัญต้อง ดี ท้ัง
บุคลิกภาพภายนอกและบุคลิกภาพภายใน ข้อคิดเห็นท่ีพบจากการวิจัยมากท่ีสุดได้แก่ ต้องการให้มีจิตบริการ เช่น 
ความมีน้ าใจ ย้ิมแย้ม แจ่มใส ความมีมนุษยสัมพันธ์ เป็นมิตรกับผู้ใช้บริการ รองลงมาคือ ควรมีความกระตือรือร้นต่อ
ผู้ใช้บริการ ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยหรือมีแบบฟอร์มท่ีเหมือนกัน มีความพร้อมในการให้บริการและให้
ค าแนะน า และมีการแสดงออกท่ีสุภาพต่อผู้ใช้บริการ ตามล าดับ สอดคล้องกับท่ีภาวิณี แสนชนม์ (2554) ได้กล่าวถึง
คุณสมบัติของผู้ให้บริการสารสนเทศว่าเป็นงานบริการความรู้ ข้อมูล ข่าวสารเปรียบได้กับอาหารสมองท่ีต้องมีข้อมูล
ข่าวสารไปหล่อเล้ียงให้ได้รับการพัฒนาอยู่เสมอ ดังนั้นผู้ท่ีท าหน้าท่ีให้บริการสารสนเทศจึงต้องมีคุณสมบัติท่ีแตกต่าง
ไปจากผู้ให้บริการด้านอ่ืนๆ และมีความรู้จริงในงานท่ีปฏิบัติ มีความเข้าใจอย่างชัดเจนในขอบข่ายงานท่ีให้บริการ 
ตลอดจนสามารถแนะน าข้ันตอนได้อย่างถูกต้อง รวมท้ังมีทักษะในการส่ือสารกับผู้ใช้บริการได้อย่างชัดเจน มีทักษะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรวมท้ังมีความ รู้สึกนึกคิดท่ีดีต่อการให้บริการ ดังท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (2559, หน้า 9-10) ท่ีพบว่าผู้ให้บริการในห้องสมุดทุก ฝ่าย
โดยเฉพาะอย่างย่ิง ฝ่ายงานบริการซ่ึงต้องพบปะกับผู้รับบริการโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นบรรณารักษ์ ผู้ช่วยบรรณารักษ์ 
เจ้าหน้าท่ี และเจ้าหน้าท่ีประจ าช้ัน ซ่ึงทุกฝ่ายล้วนแต่เป็นผู้ให้การบริการส่วนหน้าท้ังส้ิน ซ่ึงต้องปฏิบัติหน้าท่ีอยู่
ภายใต้ความคาดหวังและแรงกดดันท่ีค่อนข้างมากจากผู้มาใช้บริการ ดังนั้นจิตบริการ (Service mind) การบริการท่ี
ต้องใช้ความรู้สึก พฤติกรรมเชิงบวก ความจริงใจจึงต้องถูกน ามาเพ่ือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการให้บริการของ
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เจ้าหน้าท่ีควรมีคุณสมบัติเพ่ือประสิทธิภาพของการท างาน คุณสมบัติของบุคลากรห้องสมุดเบ้ืองต้น ได้แก่ มีใบหน้า
ย้ิมแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ เต็มใจช่วยเหลือผู้อ่ืนอย่างจริงใจสม่ าเสมอ มีความสะอาด น่าพูดคุยด้วย มีความอดทน 
รอบคอบ เป็นผู้ใฝ่ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ กระฉับกระเฉงว่องไว ให้บริการอย่างน่าประทับใจไม่เลือกปฏิบัติและรัก
ในงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของสุฟ้าง แซ่หว่อง (2553, บทคัดย่อ) พบว่า มีความต้องการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการแก่ประชาชนได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมส านักงาน ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้าน
กระบวนการให้บริการ และสอดคล้องกับงานวิจัยของอัจฉราภรณ์ เพ็งสถาน (2546, หน้า 11) พบว่า ส านักหอสมุด
ควรมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการบริการเพ่ิมข้ึน เช่น สรรถภาพการให้บริการ การเข้าถึงบริการ ความ
มีอัธยาศัยไมตรีท่ีดี การส่ือสาร ความน่าเช่ือถือในการให้บริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับการใช้ห้องสมุด รวมท้ัง
การถ่ายทอด/การส่ือสาร เป็นกระบวนการท่ีส าคัญในการถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้ใ ช้บริการเพ่ือสร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน ดังท่ีผ่องพรรณ ลวนานนท์ (2545, หน้า 18) ได้กล่าวว่าการส่ือสารในแต่ละอาชีพจะแตกต่างกันไปตาม
ปรัชญา จุดมุ่งหมาย และลักษณะของอาชีพนั้นๆ การส่ือสารกับผู้ใช้ห้องสมุดหรือผู้ใช้สารสนเทศ เป็นกุญแจส าคัญท่ี
จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ให้บริการสารสนเทศทราบถึงความต้องการของหน่วยงาน ชุมชน สถาบัน ผู้ใช้ ห้องสมุด 
ท าให้ห้องสมุดสามารถด าเนินนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ได้ ดังนั้นผู้ให้บริการสารสนเทศจึงต้องมี
จิตวิทยาในการส่ือสารท่ีดี มีทักษะการส่ือสารท่ีเหมาะสม ท้ังการพูด การแสดงออก การเขียน การฟัง การอ่าน 
เนื่องจากผู้ให้บริการสารสนเทศต้องมีหน้าท่ีในการตอบค าถาม ช่วยให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา และช่วยการค้นคว้า  
(จันทิมา เขียวแก้ว และนฤมล รุจิพร, 2550, หน้า 45) ซ่ึงสอดคล้องกับบรรจง พลไชย (2554, หน้า 70) ท่ีการ
ส่ือสารจะช่วยให้เกิดความเข้าใจท่ีดี เกิดความรู้สึกพึงพอใจ เกิดความเช่ือถือ ศรัทธา ไว้ใจ ซ่ึงน าไปสู่ความร่วมมือ
ร่วมใจในการท ากิจกรรมต่างๆ ใ ห้บรรลุเป้าหมาย เกิดความรู้สึกท่ีดีและมุ่งรักษามิตรภาพท่ีดีต่อกันระหว่างผู้
ให้บริการสารสนเทศกับผู้ใช้บริการ  

ii. การพัฒนาผู้ให้บริการสารสนเทศ ได้กิจกรรมการพัฒนา 4 กิจกรรม ได้แก่ จัดฝึกอบรมการสืบค้น
ฐานข้อมูลให้กับบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการ จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรผู้ให้บริการ และจัดท าป้าย
ช่ือบุคลากรท่ีให้บริการเพ่ือความสะดวกในการสอบถามและขอความช่วยเหลือในการสืบค้น จัดกิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้กลุ่มงานบริการ ท้ังนี้เนื่องจากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้ความส าคัญกับการสืบ ค้น
สารสนเทศจากฐานข้อมูลต่างๆ มีการก าหนดภาระงานและความรับผิดชอบอย่างชัดเจนในการให้บริการสารสนเทศ 
มีการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีการจัดท าโครงการพัฒนาทักษะการสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือรองรับ
การให้บริการ ซ่ึงกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการด าเนินการท่ีมุ่งเพ่ิมพูนสมรรถนะในการท างานท้ังความ รู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะท่ีจ าเป็นให้สอดคล้องกับลักษณะงาน รวมถึงทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานแต่ละ
คนให้เป็นไปในทางท่ีดี มีความรับผิดชอบท่ีสูงข้ึน และน าไปปรับใช้ในสถานการณ์จริงเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุจุดมุ่งหมายของหน่วยงานได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ แมคนามารา (MacNamara, 
2003, p. 825) พบว่า การให้บริการห้องสมุดมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องพัฒนาให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ผู้ใช้บริการได้แก่ มีผู้ให้ค าแนะน าในเร่ืองการค้นคว้าและการใช้ห้องสมุดอย่างถูกต้อง มีการพัฒนาบุคลากร
ผู้เก่ียวข้องกับงานห้องสมุดเพ่ือให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ และสอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณยา เฉลย
ปราชญ์ และอรนุช เศวตรัตนเสถียร (2556, หน้า 37) ท่ีพบว่า รูปแบบของกิจกรรมพัฒนาบุคลากรท่ีบรรณารักษ์
จ านวนมากท่ีสุดต้องการคือ การฝึกอบรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุมรรษตรา แสนวา (2542, บทคัดย่อ) ท่ีพบว่า 
บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐส่วนใหญ่ต้องการพัฒนาความรู้ในรูปแบบการฝึกอบรม และงานวิจัย
ของขัตติยา ทองทา (2543, บทคัดย่อ) ท่ีพบว่า บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนส่วนใหญ่ต้องการเข้า
ร่วมกิจกรรมในรูปแบบการฝึกอบรม ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจวรรณ ระงับภัย (2547, บทคัดย่อ) ท่ีพบว่า 
วิธีการเพ่ิมพูนความรู้ท่ีบรรณารักษ์ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ต้องการคือ 
การฝึกอบรม เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Haneefa & Abdul Shukkoor (2010, pp.55-63) ท่ีพบว่า บรรณารักษ์
ส่วนใหญ่ต้องการกิจกรรมพัฒนาบุคลากรในรูปแบบการฝึกอบรม และงานวิจัยของระวิวรรณ สัมฤทธ์ิ (2556, 
บทคัดย่อ) พบว่า กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรส่วนใหญ่มีการอบรมภายในหน่วยงาน รองลงมาได้แก่ การประชุม/ 
สัมมนาภายในหน่วยงาน เช่นเดียวกับงานวิจัยของอัมรินทร์ แก้วกองทรัพย์ ชุติมา สัจจานันท์ และจันทิมา เขียวแก้ว 
(2558, บทคัดย่อ) ท่ีพบว่า รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพบรรณารักษ์ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดสามอันดับแรก ได้แก่ 
การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม และการประชุม/สัมมนา และรูปแบบ หัวข้อ และสถาบันท่ีจัดกิจกรรมมีความส าคัญ
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เช่นกัน  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการฝึกอบรมเป็นกิจกรรมท่ีเน้นการปฏิบัติจริง จึงน่าจะช่วยเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะหรือ
ความช านาญเพ่ือให้ทันกับความเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีสารนิเทศและการส่ือสาร และยังเป็นการช่วยให้
บรรณารักษ์ไ ด้เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ เ พ่ือให้สามารถก้าวตามสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ี ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา อีกท้ังยังสามารถประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สายสุดา ป้ันตระกูล, 2547, หน้า 
63) รวมท้ังกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือให้บรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือให้ได้แนว
ทางการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ และผลการประเมินความพึงพอใจในการ
พัฒนาผู้ให้บริการหลังการพัฒนาพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านบุคลิกภาพมีความพึงพอใจการแต่งกาย
สุภาพเรียบร้อย และมีความพร้อมในการให้บริการ ด้านความรู้เก่ียวกับการสืบค้นฐานข้อมูลพบว่า มีทักษะและ
ความสามารถในการสืบค้น และมีความเช่ียวชาญในการใช้เคร่ืองมือของฐานข้อมูลอย่างคล่องแคล่ว ดังนั้นการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้านการบริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใ ช้ห้องสมุดเป็นส่ิงส าคัญ ซ่ึง
องค์ประกอบหลักของการให้บริการมิได้อยู่ท่ีตัวทรัพยากรสารสนเทศหรือความรู้ หากแต่เป็นความเช่ียวชาญของ
ผู้ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ท้ังงานเทคนิคและการให้บริการเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของบริการห้องสมุด ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการตามความคาดหวัง (อัจฉราภรณ์ เพ็งสถาน, 2546, หน้า 11; ทรงพันธ์ เจิมประยงค์, 2557, หน้า 80-
82) 

 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
9. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท่ีท าหน้าท่ี

ให้บริการสารสนเทศอย่างต่อเนื่องท้ังด้านบุคลิกภาพ ความรู้ด้านต่างๆ ท่ีจะส่งผลต่อการให้บริการแก่ผู้ใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

10. ควรมีการส ารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการสืบค้นสารสนเทศของบรรณารักษ์และเจ้าหน้าท่ี
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเพ่ือน าผลท่ีได้มาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพบุคลากร
และเจ้าหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนเพ่ือส่งผลต่อภาพลักษณ์ท่ีดีต่อหน่วยงาน 

11. ควรมีการประเมินคุณภาพการให้บริการทุกส่วนงานเพ่ือให้ครอบคลุมการด าเนินงานและการ
ให้บริการของบุคลากร 

12. ควรจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการเพ่ือการพัฒนางานและ การ
ให้บริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 

13. ควรมีการพัฒนารูปแบบการบริการท่ีหลากหลายเพ่ือส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่า  
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
14. ศึกษาความต้องการรูปแบบหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ 
15. เพ่ือศึกษาหาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการให้บริการ 
16. ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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