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บทคัดยอ
การวิจยั เรือ่ งนี้ มีวตั ถุประสงคเพือ่ ประเมินคุณภาพบริการงานวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยใชแนวคิด LibQUAL+TM ซึง่ พิจารณา
มิตคิ ณ
ุ ภาพบริการ 3 มิติ ไดแก มิตคิ วามรูส กึ ทีม่ ตี อ บริการ มิตลิ กั ษณะทางกายภาพ และมิตกิ ารควบคุม
สารสนเทศ แตละมิติพิจารณาระดับคุณภาพบริการ 3 ระดับ ไดแก ระดับบริการตํ่าสุดที่ยอมรับได ระดับ
บริการที่พึงประสงค และระดับบริการที่ ไดรับจริง และไดแปลความหมายจากคาคะแนนของชองวาง
(Gap Score) แตละระดับในประเด็นขอบเขต การยอมรับ (Zones of Tolerance) ชองวางของบริการ
ที่พอเพียง (Service Adequacy) และชองวางบริการระดับสูง (Service Superiority) กลุมตัวอยางคือ
นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ปการศึกษา 2559 จํานวน
375 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลีย่ และคาเบีย่ งเบนมาตรฐาน เมือ่ พิจารณาคุณภาพบริการทัง้ 3 มิติ
ผลการศึกษาพบวา คุณภาพบริการของงานวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในระดับบริการตํ่าสุดที่ยอมรับได และระดับบริการที่รับไดจริง มีคุณภาพบริการ อยูในระดับปานกลาง
( = 5.91, = 6.27) ตามลําดับ สวนคุณภาพระดับบริการที่พึงประสงคอยูในระดับมาก ( = 6.54)
ผลการวิเคราะหการแปลความชองวางของระดับคุณภาพบริการ ในเรือ่ งขอบเขตการยอมรับและ
ชองวางของบริการที่พอพียงพบวา ทั้ง 3 มิติ อยูในขอบเขตคุณภาพบริการที่ยอมรับได สวนชองวางของ
บริการระดับสูงพบวา ทั้ง 3 มิติ อยูในเกณฑคุณภาพบริการที่ตองปรับปรุง
คําสําคัญ : การประเมินคุณภาพบริการงานวิทยบริการ; คุณภาพบริการ; แนวคิดของ LibQUAL+TM
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Abstract
The Purpose of this independent study was to assess the quality service of the Academic
Resources Center of Rajamangala University Isan, Nakhon Ratchasima using LibQUAL+TM
concept which determined 3 service quality dimensions: emotion toward service, physical
facilities, and Information control. Each dimension determined the service quality at 3 levels:
minimum acceptable level, desirable level, and the services which were actually obtained.
The gap scores of each level were deﬁned as Zones of Tolerance, Service Adequacy, and
Service superiority. The Study sample included 375 undergraduate students of Rajamangala
University lsan in the academic year of 2016. Questionnaires were used to collect data which
were then statistically analyzed using frequency, percentage, mean, and standard deviation.
The ﬁndings revealed that all 3 service quality dimensions of the Academic
Resources Center were at the moderately level (
were at the highest level (

= 5.91,

= 6.27), and the desirable services

= 6.54). The analysis of the gap scores indicated that the cores

of the 3 service quality dimensions were at the acceptable level.
Keywords: Assessment of Service Quality of Academic Resources Center; Service Quality;
LibQUAL+TM Concept

บทนํา
คุณภาพบริการเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งสําหรับหนวยงานบริการ โดยเฉพาะหองสมุดในสถาบันอุดมศึกษา
ตองยึดคุณภาพการบริการและความพึงพอใจของผูใชบริการเปนหลัก เนื่องจากการใหบริการที่มีคุณภาพ
จะทําใหผูใชบริการเกิดความประทับใจ เพิ่มคุณคาใหหนวยงานมีความนาเชื่อถือ หนวยงานที่ใหบริการ
สารสนเทศ จึงจําเปนตองประเมินคุณภาพบริการอยางตอเนื่อง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพบริการ
ใหสามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการไดมากที่สุด ซึ่งคุณภาพบริการในที่นี้คือ คุณภาพที่
หนวยงานบริการสารสนเทศ ไดจัดใหบริการแกผูใชบริการไดตามความตองการของผูใช ดังนั้นหนวยงาน
บริการสารสนเทศ ในสถาบันอุดมศึกษาจึงตองใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพบริการ เพื่อนํามา
ปรับปรุงบริการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามมาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544
(สายธาร และคณะ, 2556)
งานวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นครราชสีมา มีการดําเนินการพัฒนาคุณภาพบริการเพือ่ สนองความตองการของผูใ ชบริการ ภายใตเกณฑ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2557) ซึง่ จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนือ่ ง
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) งานวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ไดมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ
https://www.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/
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ซึ่งเปนการประเมินในหนวยงานภายในองคกร โดยมีผลการประเมินคุณภาพบริการอยูในระดับดี ไดแก
ป พ.ศ. 2553 - 2558 มีคา เฉลีย่ เทากับ 4.23 4.30 4.34 4.45 4.22 และ 4.25 ตามลําดับ) (งานวิทยบริการ,
2559ก) ซึง่ การประเมินคุณภาพบริการดังกลาวเปนการประเมินความพึงพอใจงานวิทยบริการโดยพิจารณา
จากประเด็นดานบุคลากร ทรัพยากรสารสนเทศ อาคารและสถานที่ และสภาพแวดลอม เครื่องมือหรือ
แบบสอบถามที่ประเมินความพึงพอใจในการใหบริการไดสรางขึ้นโดยเจาหนาที่หองสมุด ซึ่งไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานวิทยบริการ ตามบริบทงานวิทยบริการ สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
การประเมินคุณภาพบริการของหองสมุดมีหลากหลายรูปแบบ ดังเชน การประเมินความสําเร็จ
ของหองสมุดตามมาตรฐานดานตาง ๆ การประเมินคุณคาของหองสมุดโดยใหผใู ชเปนผูต ดั สิน การประเมิน
ในดานรายละเอียดของหองสมุด เชน สิง่ อํานวยความสะดวก และการประเมินสิง่ ทีอ่ ยูเ หนือความคาดหวัง
ของผูใ ช แตในทายทีส่ ดุ จะพบวา การประเมินคุณภาพบริการของหองสมุดตองมุง ไปทีค่ วามพึงพอใจของผูใ ช
ซึง่ เปนรูปแบบของการประเมินที่ไดรบั การยอมรับเปนอยางมาก สําหรับวิธที ่ใี ชในการประเมินคุณภาพบริการ
ของหองสมุดนั้นมีอยูหลายวิธีดวยกัน เชน การสอบถามความพึงพอใจของผูใช หรือพิจารณาจากสถิติ
การเขาใชบริการหองสมุด เปนตน สําหรับการสอบถามความพึงพอใจของผูใชนั้นอาจใชแบบสอบถาม
ในลักษณะตาง ๆ ซึ่งในแบบสอบถามตาง ๆ เหลานั้น แบบสอบถามตามแนวคิด LibQUAL+TM
เปนเครือ่ งมือที่ใชวดั ความพึงพอใจของผูใ ชทท่ี นั สมัย และไดรบั การพัฒนาอยางมีหลักเกณฑโดยใชแนวคิด
ทางการตลาด ผสมผสานกับบริบทของหองสมุด เพือ่ ศึกษาถึงความคิดเห็นของผูใ ชทค่ี รอบคลุมในทุกเรือ่ ง
ที่เกี่ยวกับบริการของหองสมุด (Cook, C. et al., 2004)
จากผลการประเมินความพึงพอใจการใชบริการของงานวิทยบริการในทุก ๆ ปนบั ตัง้ แต ป พ.ศ. 2553
พบวาผลการประเมินคุณภาพการบริการอยูในระดับดี (งานวิทยบริการ, 2559ข) อยางไรก็ตาม การประเมิน
คุณภาพบริการดังกลาวเปนการประเมินความพึงพอใจงานวิทยบริการ โดยพิจารณาจากประเด็นดานบุคลากร
ดานทรัพยากรสารสนเทศ ดานอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอม เครื่องมือหรือแบบสอบถามที่ใชนั้น
เปนการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการทีส่ รางขึน้ เองโดยเจาหนาทีง่ านวิทยบริการของแตละแผนกงาน
เครื่องมือดังกลาวเปนเพียงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ แตยังไมสามารถวัดระดับคุณภาพ
บริการตามความคิดเห็นของผูใชบริการไดและเนื่องจากปจจุบันมีการวัดคุณภาพบริการของหองสมุด
โดยใชแนวคิด LibQUAL+TM ซึ่งประเมินคุณภาพบริการใน 3 มิติ ไดแก มิติความรูสึกที่มีตอบริการ
มิติลักษณะทางกายภาพ และมิติการควบคุมสารสนเทศ ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะใชแนวคิด
LibQUAL+TM ในการประเมินคุณภาพบริการงานวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เนือ่ งจากแนวคิด LibQUAL+TM ไดครอบคลุมมิติ
คุณภาพบริการหองสมุด โดยขอมูลที่ไดจากการศึกษาครัง้ นีน้ าํ ไปใชในการวางแผนปรับปรุง พัฒนาการบริการ
หองสมุดใหสอดคลองและจัดการบริการใหตรงกับความตองการของผูใชบริการใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อประเมินคุณภาพบริการงานวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ตามมิติเกณฑคุณภาพ LibQUAL+TM
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การประเมินคุณภาพบริการงานวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยผูว จิ ยั ไดใชแนวคิดการประเมิน LibQUAL+TM ของสมาคม
หองสมุดวิจัย (Asscociation of Research Libraries, 2015) ดังนี้ ซึ่งประกอบดวยมิติคุณภาพบริการ
3 มิติ (Davis, M. and Kyrillidou, M., 2011) ดังนี้
คุณภาพบริการงานวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
1. ระดับคุณภาพบริการ
1) มิติความรูสึกที่มีตอบริการ (Aﬀect of Service)
ระดับบริการตํ่าสุดที่ยอมรับได (Minimum-Acceptable Service Level: MAS)
ระดับบริการที่พึงประสงค (Desire Level of Service: DOS)
ระดับบริการที่ไดรับจริง (Perceived Level of Service: POS)
2) มิติลักษณะทางกายภาพ (Library as Place)
ระดับบริการตํ่าสุดที่ยอมรับได (Minimum-Acceptable Service Level: MAS)
ระดับบริการที่พึงประสงค (Desire Level of Service: DOS)
ระดับบริการที่ไดรับจริง (Perceived Level of Service: POS)
3) มิติการควบคุมสารสนเทศ (Information Control)
ระดับบริการตํ่าสุดที่ยอมรับได (Minimum-Acceptable Service Level: MAS)
ระดับบริการที่พึงประสงค (Desire Level of Service: DOS)
ระดับบริการที่ไดรับจริง (Perceived Level of Service: POS)
2. การแปลผล (ชองวาง Gap Score) ของระดับคุณภาพบริการ
1) ขอบเขตการยอมรับ (ชองวางระหวางระดับบริการทีพ่ งึ ประสงค (DOS) และบริการตํา่ สุด
ที่ยอมรับได (MAS)
2) ชองวางบริการที่พอเพียง (ชองวางระหวางระดับบริการที่ไดรับจริง (POS) และบริการ
ตํ่าสุดที่ยอมรับได (MAS)
3) ชองวางบริการระดับสูง (ชองวางระหวางระดับบริการที่ไดรบั จริง (POS) และระดับบริการ
ที่พึงประสงค (DOS)

วิธีดําเนินการวิจัย
การประเมินคุณภาพบริการงานวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา มีขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ คือ นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ปการศึกษา 2559 จํานวน 5,938 คน ประกอบดวย คณะบริหารธุรกิจจํานวน 1,847 คน
https://www.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/
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คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรจํานวน 1,159 คน คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
จํานวน 2,115 คน และคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรมจํานวน 817 คน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา, 2560)
1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ปการศึกษา 2559 จากจํานวนประชากรทั้งหมด กําหนดขนาด
กลุมตัวอยางโดยใชวิธีคํานวณตามสูตรของ ทาโร ยามาเน (Yamane, T., 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น
รอยละ 95 ไดกลุมตัวอยางจํานวน 375 คน โดยใชการสุมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
2. ตัวแปรที่ศึกษา
คุณภาพบริการงานวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมาใน 3 มิติ คือ 1) มิติความรูสึกที่มีตอบริการ (Aﬀect of Service)
2) มิติลักษณะทางกายภาพ (Library as Place) 3) และมิติการควบคุมสารสนเทศ (Information
ิ จิ ารณาใน 3 ระดับ ไดแก 1) ระดับบริการตํา่ สุดทีย่ อมรับได 2) ระดับบริการทีพ่ งึ ประสงค
Control) แตละมิตพ
และ 3) ระดับบริการที่ไดรับจริง (Davis, M. and Kyrillidou, M., 2011) ดังนี้
มิติที่ 1 มิติความรูสึกที่มีตอบริการ (Aﬀect of Service)
ขอคําถามที่ 1 บุคลากรไดรับความเชื่อถือไววางใจจากนักศึกษา
ขอคําถามที่ 2 บุคลากรใหความเอาใจใสแกนักศึกษาแตละคน
ขอคําถามที่ 3 บุคลากรมีความสุภาพออนโยน
ขอคําถามที่ 4 บุคลากรมีความเต็มใจในการตอบคําถามนักศึกษา
ขอคําถามที่ 5 บุคลากรมีความรูในการตอบคําถามแกนักศึกษา
ขอคําถามที่ 6 บุคลากรติดตอกับนักศึกษาดวยความสนใจและเอาใจใส
ขอคําถามที่ 7 บุคลากรเขาใจความตองการของนักศึกษา
ขอคําถามที่ 8 บุคลากรมีความเต็มใจที่จะชวยเหลือนักศึกษา
ขอคําถามที่ 9 บุคลากรสามารถแกไขปญหาการใชบริการของนักศึกษา
มิติที่ 2 มิติลักษณะทางกายภาพ (Library as Place)
ขอคําถามที่ 1 สถานที่เปนสิ่งดึงดูดใจใหอยากศึกษาและเรียนรู
ขอคําถามที่ 2 มีบริเวณที่เงียบสงบสําหรับศึกษาคนควาเฉพาะบุคคล
ขอคําถามที่ 3 สถานที่สะดวกสบายและเชิญชวนใหมาใชบริการ
ขอคําถามที่ 4 เปนแหลงเริ่มตนของการศึกษา การเรียนรูหรือการวิจัย
ขอคําถามที่ 5 มีสถานที่สําหรับศึกษาคนควาเปนกลุม
มิติที่ 3 มิติการควบคุมสารสนเทศ (Information Control)
ขอคําถามที่ 1 นักศึกษาสามารถเขาถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ไดจากทั้งที่
บานและภายในมหาวิทยาลัย
ขอคําถามที่ 2 มีทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสื่อสิ่งพิมพที่ตรงกับความ
ตองการของนักศึกษา
ขอคําถามที่ 3 มีทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกสที่ตรงกับ
ตองการของนักศึกษา
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ขอคําถามที่ 4
ขอคําถามที่ 5

เว็บไซตมขี อ มูลทีเ่ ปนประโยชนสาํ หรับบริการและการสืบคนสารสนเทศ
มี อุ ป กรณ ค อมพิ ว เตอร ที่ ทั น สมั ย ทํ า ให นั ก ศึ ก ษาเข า ถึ ง
สารสนเทศที่ตองการไดโดยงาย
ขอคําถามที่ 6 เครื่องมือการเขาถึงสารสนเทศ (ฐานขอมูล OPAC) งายตอ
การใชทําใหนักศึกษาสืบคนสิ่งที่ตองการไดดวยตนเอง
ขอคําถามที่ 7 สารสนเทศงายในการเขาถึงสําหรับการใชแตละคน
ขอคําถามที่ 8 มีวารสารในรูปสิ่งพิมพ และ/หรือ วารสารอิเล็กทรอนิกส
ที่นักศึกษาตองการ
3. เครื่องมือที่ ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกีย่ วกับขอมูลทัว่ ไป และประสบการณการใชบริการงานวิทยบริการ ดังนี้
1.1 ขอมูลทั่วไป ประกอบดวย เพศ อายุ และคณะวิชา โดยลักษณะของคําถาม
แบบเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว
1.2 ประสบการณการใชบริการงานวิทยบริการ ไดแก 1) บริการของแผนกงานหองสมุด
(ชัน้ 1 - 4) และ 2) บริการของแผนกงานศูนยการเรียนดวยตนเอง (ชัน้ 5 - 6) โดยลักษณะของคําถามเปน
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) โดยใหเลือกตอบ “เคยใช” และ “ไมเคยใช”
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพบริการงานวิทยบริการ สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ตามเกณฑการประเมิน
คุณภาพบริการของ LibQUAL+TM 3 มิติ ประกอบดวย มิติความรูสึกที่มีตอบริการ มิติลักษณะทาง
กายภาพ และมิติการควบคุมสารสนเทศ มีขอคําถามจํานวน 22 ขอ แตละขอเปนคําถามแบบมาตรสวน
ประมาณคา 9 ระดับ แบงเปน 3 ชวงระดับ คือ ระดับบริการตํา่ สุดทีย่ อมรับได ระดับบริการทีพ่ งึ ประสงค
และระดับบริการที่ไดรบั จริง (Asscociation of Research Library, 2015) สวนทายของแบบสอบถาม
ในแตละมิติ มีขอ เสนอแนะเพือ่ ปรับปรุงคุณภาพบริการ งานวิทยบริการ มีลกั ษณะเปนคําถามปลายเปด
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
4.1 ขอมูลปฐมภูมิ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามที่แจกใหกับนักศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปนกลุมตัวอยางจํานวน 375 คน
4.2 ขอมูลทุติยภูมิ โดยใชขอมูลที่ไดจากการคนควารวบรวมงานวิจัย บทความ วารสาร
เอกสารการสัมมนา สถิติในรายงานตาง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน เพื่อเปนสวนประกอบในเนื้อหา
นําไปใชในการวิเคราะหขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ ใช ในการวิเคราะหขอมูล
การจัดกระทํากับขอมูล เมือ่ เก็บรวบรวมแบบสอบถามไดแลว จึงทําการตรวจสอบความถูกตอง
และความสมบูรณของคําตอบในแบบสอบถามทั้งหมด และทําการลงรหัส (Coding) เพื่อนําไปทําการ
วิเคราะหขอมูลทางสถิติ นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาทําการวิเคราะหโดยประมวลผลดวยโปรแกรม
สําเร็จรูปเพือ่ การวิจยั (SPSS for Windows) การวิเคราะหขอ มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
โดยใชสถิติดังนี้
https://www.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/
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5.1 วิเคราะหขอ มูลแบบสอบถามตอนที่ 1 ขอที่ 1.1 ขอมูลทัว่ ไป และขอที่ 1.2 ประสบการณ
การใชบริการ โดยใชคาการแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) และคารอยละ (Percentage)
5.2 วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามตอนที่ 2 คือ
5.2.1 การประเมินคุณภาพบริการงานวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานทั้ง 3 ระดับ ไดแก ระดับบริการตํ่าสุดที่ยอมรับได
ระดับบริการทีพ่ งึ ประสงค และระดับบริการที่ไดรบั จริง ซึง่ เปนการประเมินมาตราสวนประมาณคา 9 ระดับ
มาแจกแจงความถีเ่ พือ่ หาคาเฉลีย่ (Mean) และคาเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยกําหนด
นํา้ หนักคะแนนความคาดหวังและความเปนจริงของการไดรบั บริการเปน 9 ระดับ โดยระดับที่ 1 เปนระดับ
นอยที่สุด และเพิ่มมากขึ้นจนถึงระดับ 9 ซึ่งเปนระดับมากที่สุด การกําหนดนํ้าหนักของคําตอบมีดังนี้
เลือกตอบระดับที่ 9 กําหนดให 9 คะแนน
เลือกตอบระดับที่ 8 กําหนดให 8 คะแนน
เลือกตอบระดับที่ 7 กําหนดให 7 คะแนน
เลือกตอบระดับที่ 6 กําหนดให 6 คะแนน
เลือกตอบระดับที่ 5 กําหนดให 5 คะแนน
เลือกตอบระดับที่ 4 กําหนดให 4 คะแนน
เลือกตอบระดับที่ 3 กําหนดให 3 คะแนน
เลือกตอบระดับที่ 2 กําหนดให 2 คะแนน
เลือกตอบระดับที่ 1 กําหนดให 1 คะแนน
นําขอมูลมาคํานวณหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปนรายขอและ
รายปจจัยตามตัวแปรที่กําหนด สําหรับการแบงชวงของคาเฉลี่ย ผูวิจัยใชวิธีการแบงโดยการวัดแบบ
การกระจายควบคูกับการวัดแนวโนมสูสวนกลาง ซึ่งแปลผลความหมายชวงของคาเฉลี่ยไดเกณฑดังนี้
(สุวิมล, 2548)
คาเฉลี่ย 8.50 - 9.00 หมายถึง ระดับคุณภาพบริการระดับสูงสุด
คาเฉลี่ย 6.50 - 8.49 หมายถึง ระดับคุณภาพบริการระดับมาก
คาเฉลี่ย 3.50 - 6.49 หมายถึง ระดับคุณภาพบริการระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 - 3.49 หมายถึง ระดับคุณภาพบริการระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง ระดับคุณภาพบริการระดับนอยที่สุด
5.2.2 การประเมินคุณภาพบริการงานวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยพิจารณาไดดังนี้
5.2.2.1 ขอบเขตการยอมรับ (Zones of Tolerance: ZT) หมายถึง ชวงของ
ระดับบริการที่อยูระหวางระดับบริการที่พึงประสงค (Desire Level of Service: DOS) และระดับบริการ
ตํา่ สุดทีย่ อมรับได (Minimum-Acceptable Service Level: MAS) (ZT = DOS-MAS) แสดงเปนรายขอ
และรายปจจัย ซึ่งถาคาเฉลี่ยระดับบริการที่พึงประสงคมากกวาหรือเทากับระดับบริการตํ่าสุดที่ยอมรับได
หมายถึง คุณภาพบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา อยูในระดับคุณภาพบริการทีผ่ ใู ชบริการยอมรับได แตตอ งปรับปรุงคุณภาพ
บริการเพื่อใหถึงระดับบริการที่พึงประสงค
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5.2.2.2 ชองวางของบริการทีพ่ อเพียง (Service Adequacy: SA) หมายถึง
ชวงของระดับบริการที่อยูระหวางระดับบริการที่ไดรับจริง (Perceived Level of Service: POS) และ
ระดับบริการตํ่าสุดที่ยอมรับได (Minimum-Acceptable Service Level: MAS) (SA = POS-MAS)
แสดงเปนรายขอ และรายปจจัย ซึ่งสามารถแบงระดับคุณภาพบริการ ออกเปน 2 ลักษณะคือ
1) ชองวางของบริการที่พอเพียงเชิงบวก หมายถึง ชวงของบริการที่ไดรับจริง
อยูเหนือกวาหรือเทากับระดับบริการตํ่าสุดที่ยอมรับได (POS ≥ MAS)
2) ชองวางของบริการที่พอเพียงเชิงลบ หมายถึง ชวงของบริการที่ไดรับจริง
อยูต า่ํ กวาระดับบริการตํา่ สุดทีย่ อมรับได แสดงวาบริการควรจะไดรบั การพิจารณาปรับปรุงแกไข (POS < MAS)
5.2.2.3 ชองวางของบริการระดับสูง (Service Superiority: SS) หมายถึง
ชวงของระดับบริการที่อยูระหวางระดับบริการที่ไดรับจริง (Perceived Level of Service: POS) และ
ระดับบริการที่พึงประสงค (Desire Level of Service: DOS) (SS = POS-DOS) แสดงเปนรายขอ
และรายปจจัย ซึ่งสามารถแบงระดับคุณภาพบริการ ประเภทนี้ออกเปน 2 ลักษณะคือ
1) ชองวางของบริการระดับสูงเชิงบวก หมายถึง ชวงของบริการที่ไดรับจริง
อยูเหนือกวาระดับบริการที่พึงประสงค หมายถึง บริการอยู ในระดับดีเกินระดับบริการที่พึงประสงค
(POS ≥ DOS)
2) ชองวางของบริการระดับสูงเชิงลบ หมายถึง ชวงของบริการที่ไดรับจริง
อยูตํ่ากวาระดับบริการที่พึงประสงค หมายถึง บริการอยูในเกณฑที่ตองปรับปรุงเพื่อใหตรงกับคุณภาพ
บริการที่พึงประสงค (POS < DOS)
5.3 นําขอมูลที่ไดจากการคํานวณหาคาสถิตเิ รียบรอยแลวมาวิเคราะหและนําเสนอในรูปของ
ตาราง
5.4 สรุปและอภิปรายผลการวิจัยที่ไดจากการวิเคราะห รวมทั้งขอเสนอแนะในการทําวิจัย
ครั้งตอไป

ผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
จํานวน 134 คน (รอยละ 35.7) รองลงมาคือ คณะบริหารธุรกิจจํานวน 117 คน (รอยละ 31.2) คณะ
วิทยาศาสตรและศิลปศาสตรจํานวน 73 คน (รอยละ 19.5) และคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
จํานวน 51 คน (รอยละ 13.6) เมื่อพิจารณาตามชั้นปที่ศึกษาของผูตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญ
เปนนักศึกษาชัน้ ปท่ี 3 จํานวน 162 คน (รอยละ 43.2) รองลงมาคือ นักศึกษาชัน้ ป 4 จํานวน 134 คน
(รอยละ 35.7) และเปนนักศึกษาชั้นป 2 จํานวน 65 คน (รอยละ 17.3) และพิจารณาตามอายุพบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 18 - 21 ป จํานวน 238 คน (รอยละ 63.5) รองลงมาคือ
อายุระหวาง 22 - 25 ป จํานวน 133 คน (รอยละ 35.5) และอายุ 25 ป ขึ้นไป จํานวน 4 คน (รอยละ 1.1)
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2. ประสบการณการใชบริการงานวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
แผนกงานหองสมุด (ชั้น 1 - 4) นักศึกษาสวนใหญใชบริการพื้นที่นั่งอานบริเวณชั้น 1 - 4
จํานวน 334 คน (รอยละ 89.1) รองลงมาคือ บริการหนังสือ ประเภทหนังสืออางอิง วิทยานิพนธ หนังสือ
ภาษาไทย หนังสือภาษาอังกฤษ นวนิยาย เรื่องสั้น พ็อกเก็ตบุค จํานวน 275 คน (รอยละ 73.3)
สวนประสบการณ ใชบริการของแผนกงานศูนยการเรียนดวยตนเอง (ชั้น 5 - 6) พบวา
นักศึกษาสวนใหญใชบริการใชเครื่องคอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ตจํานวน 329 คน (รอยละ 87.7)
รองลงมาคือ บริการหองประชุม และหองศึกษาคนควาจํานวน 227 คน (รอยละ 60.5)
3. การประเมินคุณภาพบริการงานวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
3.1 คุณภาพบริการใน 3 มิติ
1) คุณภาพบริการในระดับบริการตํ่าสุดที่ยอมรับไดพบวา โดยภาพรวมมีคุณภาพ
บริการอยูในระดับปานกลาง ( =5.91, S.D. = 1.30) เมื่อพิจารณาเปนรายมิติพบวา มิติลักษณะทาง
กายภาพ ( =6.01, S.D. = 1.46) มิติการควบคุมสารสนเทศ ( =5.93, S.D. = 1.42) และมิติความรูสึก
ที่มีตอบริการ ( = 5.79, S.D. = 1.35) ตามลําดับ
ตารางที่ 1 คุณภาพบริการงานวิทยบริการของระดับบริการตํ่าสุดที่ยอมรับได
มิติการประเมิน
ความรูสึกที่มีตอบริการ (Aﬀect of Service)
ลักษณะทางกายภาพ (Library as Place)
การควบคุมสารสนเทศ (Information Control)
ภาพรวม

ระดับบริการตํ่าสุดที่ยอมรับได
S.D.
แปลผล
5.79
1.35
ปานกลาง
6.01
1.46
ปานกลาง
5.93
1.42
ปานกลาง
5.91
1.30
ปานกลาง

2) คุณภาพบริการในระดับบริการที่พึงประสงคพบวา โดยภาพรวมมีคุณภาพบริการ
อยูในระดับมาก ( = 6.54, S.D. = 1.27) เมื่อพิจารณาเปนรายมิติพบวา มิติลักษณะทางกายภาพ และ
มิติการควบคุมสารสนเทศ ( = 6.68, S.D. = 1.42 และ = 6.51, S.D. = 1.32) ตามลําดับ สวนมิติ
ความรูสึกที่มีตอบริการมีระดับบริการที่พึงประสงคอยูในระดับปานกลาง ( = 6.44, S.D. = 1.36)
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ตารางที่ 2 คุณภาพบริการงานวิทยบริการของระดับบริการที่พึงประสงค
ระดับบริการที่พึงประสงค
S.D.
แปลผล
6.44 1.36
ปานกลาง
6.68 1.42
มาก
6.51 1.32
มาก
6.54 1.27
มาก

มิติการประเมิน
ความรูสึกที่มีตอบริการ (Aﬀect of Service)
ลักษณะทางกายภาพ (Library as Place)
การควบคุมสารสนเทศ (Information Control)
ภาพรวม

3) คุณภาพบริการในระดับบริการที่ไดรับจริงพบวา โดยภาพรวมมีคุณภาพบริการ
อยูในระดับปานกลาง ( = 6.27, S.D. = 1.31) ทั้ง 3 มิติ ไดแก มิติลักษณะทางกายภาพ ( = 6.35,
S.D. = 1.46) มิตค
ิ วามรูส กึ ทีม่ ตี อ บริการ ( = 6.30, S.D. = 1.31) มิตกิ ารควบคุมสารสนเทศ ( = 6.17,
S.D. = 1.44)
ตารางที่ 3 คุณภาพบริการงานวิทยบริการของระดับบริการที่ไดรับจริง
ระดับบริการที่ไดรับจริง
S.D.
แปลผล
6.17 1.44
ปานกลาง
6.35 1.46
ปานกลาง
6.30 1.31
ปานกลาง
6.27 1.31
ปานกลาง

มิติการประเมิน
ความรูสึกที่มีตอบริการ (Aﬀect of Service)
ลักษณะทางกายภาพ (Library as Place)
การควบคุมสารสนเทศ (Information Control)
ภาพรวม
3.2

การแปลผลชองวาง (Gap Score) ของระดับคุณภาพบริการ
1) ขอบเขตการยอมรับในภาพรวมพบวา คุณภาพบริการอยู ในชวงของขอบเขต
การยอมรับได (ZT = 0.63) เมือ่ พิจารณาเปนรายมิตพิ บวา ทัง้ 3 มิติ อยูในขอบเขตการยอมรับได ไดแก
มิติลักษณะทางกายภาพ (ZT = 0.66) มิติความรูสึกที่มีตอบริการ (ZT = 0.65) และมิติการควบคุม
สารสนเทศ (ZT = 0.58)
ตารางที่ 4 ขอบเขตการยอมรับของคุณภาพบริการงานวิทยบริการ
มิติการประเมิน
ความรูสึกที่มีตอบริการ (Aﬀect of Service)
ลักษณะทางกายภาพ (Library as Place)
การควบคุมสารสนเทศ (Information Control)
ภาพรวม

ขอบเขตการยอมรับ (ZT)
0.65
0.66
0.58
0.63

แปลผล
ยอมรับได
ยอมรับได
ยอมรับได
ยอมรับได
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2) ชองวางของบริการที่พอเพียงในภาพรวมพบวา คุณภาพบริการอยูในเกณฑที่
ผูใชบริการยอมรับได โดยมีคาเปนบวก (SA = 0.36) เมื่อพิจารณาเปนรายมิติพบวา ทั้ง 3 มิติ อยูในชวง
ของบริการทีพ่ อเพียง ไดแก และมิตลิ กั ษณะทางกายภาพ (SA = 0.34) มิตคิ วามรูส กึ ทีม่ ตี อ บริการ (SA = 0.38)
และมิติการควบคุมสารสนเทศ (SA = 0.37)
ตารางที่ 5 ชองวางของบริการที่พอเพียงของคุณภาพบริการงานวิทยบริการ
มิติการประเมิน
ความรูสึกที่มีตอบริการ (Aﬀect of Service)
ลักษณะทางกายภาพ (Library as Place)
การควบคุมสารสนเทศ (Information Control)
ภาพรวม

บริการที่พอเพียง (SA)
0.38
0.34
0.37
0.36

แปลผล
ยอมรับได
ยอมรับได
ยอมรับได
ยอมรับได

3) ชองวางของบริการระดับสูงในภาพรวมพบวา คุณภาพบริการอยูในเกณฑตอง
ปรับปรุง (SS = -0.27) เมือ่ พิจารณาเปนรายมิตพิ บวา ทัง้ 3 มิติ อยูในชวงตองปรับปรุง ไดแก มิตลิ กั ษณะ
ทางกายภาพ (SS = -0.32) มิติความรูสึกที่มีตอบริการ (SS = -0.27) และมิติการควบคุมสารสนเทศ
(SS = -0.21)
ตารางที่ 6 ชองวางของบริการระดับสูงของคุณภาพบริการงานวิทยบริการ
มิติการประเมิน
ความรูสึกที่มีตอบริการ (Aﬀect of Service)
ลักษณะทางกายภาพ (Library as Place)
การควบคุมสารสนเทศ (Information Control)
ภาพรวม

บริการที่พอเพียง (SS)
-0.27
-0.32
-0.21
-0.27

แปลผล
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุง

การอภิปรายผล
การประเมินคุณภาพบริการงานวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานใน 3 มิติ ไดแก มิติความรูสึกที่มีตอบริการ มิติลักษณะทางกายภาพ และ
มิติการควบคุมสารสนเทศ สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. ระดับคุณภาพบริการ ใน 3 มิติ พิจารณาจากระดับบริการตํา่ สุดทีย่ อมรับได และระดับบริการ
ที่รับไดจริงพบวา มีคุณภาพบริการอยูในระดับปานกลาง ( = 5.91, = 6.27) ตามลําดับ สวนระดับ
บริการที่พึงประสงคมีระดับคุณภาพบริการอยูในระดับมาก ( = 6.54) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยที่ศึกษา
การประเมินคุณภาพบริการของหองสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย (เกวลี, 2549; รัตนะ, 2551; ศิรเิ พ็ญ,
2552; อัมรัตน, 2552; ศรีรมย, 2554; อริศรา, 2551) นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของ สุพัฒน
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แสงสองจันทร (สุพัฒน, 2547) ซึ่งกลาววา คุณภาพบริการ LibQUAL+TM เปนการประเมินคุณภาพ
บริการที่ใชวดั การรับรูแ ละความคาดหวังของผูใ ชบริการทีม่ ตี อ บริการของหองสมุด ประกอบดวย มิตคิ วามรูส กึ
ที่มีตอบริการ มิติลักษณะทางกายภาพ และมิติการควบคุมสารสนเทศ
นอกจากนั้น ผลการศึกษาครั้งนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ธีรานุช ตรีรัตน (ธีรานุช,
2550) ทีป่ ระเมินคุณภาพบริการของหองสมุด เอ.ยู.เอ. ซึง่ เปนหองสมุดเฉพาะพบวา ในภาพรวมผูใ ชบริการ
เห็นวา มีระดับคุณภาพบริการในระดับบริการที่ไดรับจริง อยูในระดับปานกลาง
2. ขอบเขตการยอมรับ (Zones of Tolerance: ZT) โดยไดพิจารณาจากชองของระดับบริการ
ที่อยูระหวางระดับบริการที่พึงประสงค (DOS) และระดับบริการตํ่าสุดที่ยอมรับได (MAS) ในภาพรวม
อยูในชวงขอบเขตยอมรับได (ZT = 0.63) ทัง้ 3 มิติ อยางไรก็ตามถึงแมวา ระดับคุณภาพบริการผูใ ชบริการ
ยอมรับได หองสมุดตองปรับปรุงคุณภาพบริการเพือ่ ใหถงึ ระดับคุณภาพบริการทีผ่ ใู ชพงึ ประสงค ซึง่ สอดคลอง
กับงานวิจยั ของ เกวลี จันตะมา รัตนะ อินจอย และศิรเิ พ็ญ เดโชสวาง (เกวลี, 2549; รัตนะ, 2551; ศิรเิ พ็ญ, 2552)
3. ชองวางของบริการที่พอเพียง (Service Adequacy: SA) โดยพิจารณาจากชองของระดับ
บริการทีอ่ ยูร ะหวางระดับบริการที่ไดรบั จริง (POS) และระดับบริการตํา่ สุดทีย่ อมรับได (MAS) ในภาพรวม
พบวา ชองวางของบริการที่พอเพียงอยูในเกณฑที่ผูใชบริการยอมรับได (SA = 0.36) ทั้ง 3 มิติ ซึ่งผล
การศึกษาดังกลาวสอดคลองกับงานวิจยั ของ รัตนะ อินจอย (รัตนะ, 2551) ทีศ่ กึ ษาการประเมินคุณภาพการบริการ
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ โดยใช LibQUAL+TM
ศิริเพ็ญ เดโชสวาง (ศิริเพ็ญ, 2552) ที่ศึกษาการประเมินคุณภาพบริการของหองสมุดมหาวิทยาลัยแมโจ
โดยใชดชั นีคณ
ุ ภาพ LibQUAL+TM พบวา ชองวางของบริการทีพ่ อเพียงมีคา เปนบวก ซึง่ เห็นวาคุณภาพ
บริการที่ผูใชบริการไดรับเกือบตรงกับความตองการหรือที่คาดหวังไว หากไดรับการพัฒนาหรือปรับปรุง
เพื่อใหมีคุณภาพสูงขึ้นอีกก็จะถึงระดับคุณภาพบริการที่ผูใชบริการพึงประสงค
4. ชองวางของบริการระดับสูง (Service Superiority: SS) โดยพิจารณาจากชวงของระดับ
บริการทีอ่ ยูร ะหวางระดับบริการที่ไดรบั จริง (POS) และระดับบริการทีพ่ งึ ประสงค (DOS) ผลการศึกษาครัง้ นี้
พบวา ชองวางของบริการระดับสูง ทัง้ 3 มิติ มีคา เปนลบ (SS = -0.27) แสดงวาคุณภาพบริการอยูในเกณฑ
ตองปรับปรุง ซึง่ ผลการศึกษาสอดคลองกับงานวิจยั ของ รัตนะ อินจอย (รัตนะ, 2551) ทีศ่ กึ ษาการประเมิน
คุณภาพการบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ โดยใช
LibQUAL+TM พบวา ชองวางบริการระดับสูงมีคาเปนลบ ดังนั้นหองสมุดควรปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
บริการในทุกมิตแิ ละรายปจจัย เพือ่ ใหระดับคุณภาพบริการที่ไดรบั จริงตรงกับคุณภาพบริการทีพ่ งึ ประสงค
นอกจากนีข้ อ เสนอแนะของผูต อบแบบสอบถามในเรือ่ ง 1) มิตคิ วามรูส กึ ทีม่ ตี อ บริการ ซึง่ เปน
เรือ่ งเกีย่ วกับบุคลากร ตองปรับปรุงบุคลากรในดานไดรบั ความเชือ่ ถือไววางใจจากนักศึกษา และบุคลากร
มีความสุภาพออนโยน ทั้งนี้อาจเปนเพราะบุคลากรบางคนยังขาดแคลนคุณวุฒิประสบการณ หรือ
ความเชีย่ วชาญในดานการบริการ ทําใหเกิดความไมมน่ั ใจในงานบริการ และดานการสือ่ สารกับผูใ ชบริการ
2) มิตลิ กั ษณะทางกายภาพ อาคารสถานทีส่ ภาพแวดลอมสิง่ อํานวยความสะดวก ตองปรับปรุงในดานเปน
แหลงเริ่มตนการศึกษาการเรียนรูหรือการวิจัย ใหสถานที่เปนสิ่งดึงดูดใจใหอยากศึกษาและเรียนรู ทั้งนี้
อาจเปนเพราะปจจุบนั งานวิทยบริการมีพน้ื ทีบ่ ริการทีค่ บั แคบ บางพืน้ ทีม่ แี สงสวางไมเพียงพอเครือ่ งปรับอากาศ
บางจุดมีอายุการใชงานนานไมมกี ารเปลีย่ นแปลง 3) มิตกิ ารควบคุมสารสนเทศ ตองปรับปรุงดานหองสมุด
มีทรัพยากรสารสนเทศประเภทสือ่ สิง่ พิมพทต่ี รงกับความตองการของนักศึกษา และนักศึกษาสามารถเขาถึง
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกสไดจากทัง้ ทีบ่ า นและภายในมหาวิทยาลัย ทัง้ นีอ้ าจจะเนือ่ งมาจากงานวิทยบริการ
https://www.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/
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การประเมินคุณภาพบริการงานวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นครราชสีมา

มีงบประมาณดานการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมีจํากัด และระบบเครือขายอินเทอรเน็ตบางจุด
ไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร และจากขอเสนอแนะของนักศึกษางานวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมงคลอีสาน ตองปรับปรุง ไดแก บุคลากร ตองปรับปรุง
ดานความเอาใจใสในการใหบริการ และทักษะการใหคาํ แนะนําบริการ การแกไขปญหาเฉพาะหนา ในสวนพืน้ ที่
บริการนั้นตองปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่บริการสําหรับกิจกรรมแบบกลุม และพื้นที่บริการสําหรับกิจกรรม
สวนบุคคล รวมทั้งปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจากการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ซึ่งเปนการประเมินในหนวยงานภายในองคกร โดยมีผลการประเมินคุณภาพบริการอยูในระดับดี ไดแก
ป พ.ศ. 2553 - 2559 มีคา เฉลีย่ เทากับ 4.23 4.30 4.34 4.45 4.22 และ 4.25 ตามลําดับ (งานวิทยบริการ,
2559) ซึ่งการประเมินคุณภาพบริการดังกลาวเปนการประเมินความพึงพอใจงานวิทยบริการโดยพิจารณา
จากประเด็นดานบุคลากร ทรัพยากรสารสนเทศ อาคารและสถานที่ และสภาพแวดลอม

ขอเสนอแนะ
การประเมินคุณภาพบริการงานวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอเสนอแนะในการนําผลงานวิจัยไปใช
เนื่องจากคุณภาพบริการงานวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อยูในชองวางของบริการระดับสูงทั้ง 3 มิติ มีชองวางของระดับ
บริการที่ไดรบั จริงอยูต า่ํ กวาระดับบริการทีพ่ งึ ประสงค แสดงวาระดับคุณภาพบริการอยูในเกณฑตอ งปรับปรุง
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ควรมีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพบริการ ดังนี้
1.1 มิติความรูสึกที่มีตอบริการ
ดานบุคลากร งานวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ควรไดรบั การพัฒนาความรู ความเขาใจดานการบริการ เพือ่ เพิม่ ความนาเชือ่ ถือ
ไววางใจจากนักศึกษาที่มาใชบริการ โดยการใหบริการดวยความสุภาพออนโยนและบุคลากรควรให
ความเอาใจใสนักศึกษา
1.2 ดานลักษณะทางกายภาพ
งานวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ควรจัดใหมพี น้ื ทีบ่ ริการสําหรับกิจกรรมกลุม พืน้ ทีบ่ ริการสําหรับกิจกรรมสวนตัวทีเ่ พียงพอ
ตอความตองการของผูใชบริการ รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกดานสถานที่และสิ่งแวดลอม เพื่อเปน
แหลงเริ่มตนการศึกษา เรียนรูและการวิจยั ทั้งนี้เพื่อเปนสิ่งดึงดูดใจใหผูใชบริการเขาใชบริการมากขึ้น
1.3 มิติการควบคุมสารสนเทศ
งานวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ควรจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศประเภทสือ่ สิง่ พิมพ ใหตรงกับความตองการของผูใ ชบริการ
และควรปรับปรุงพัฒนาชองทางการเขาถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส เชน ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ฐานขอมูล OPAC เว็บไซต จากทัง้ ทีบ่ า นและภายในมหาวิทยาลัย ใหผใู ชบริการเขาถึงสารสนเทศไดโดยงาย
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สะดวก รวดเร็ว ไมยงุ ยากซับซอน พรอมปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหสามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพอยูเสมอ
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาการประเมินคุณภาพบริการ งานวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ของกลุม อาจารย บุคลากรในมหาวิทยาลัย
2.2 ควรศึกษาการประเมินคุณภาพบริการ งานวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร วิทยาเขตขอนแกน และวิทยาเขต
สกลนคร เพือ่ จะไดนาํ ผลการวิจยั ไปวางแผนปรับปรุงออกแบบพัฒนาคุณภาพบริการ ใหสอดคลองตรงกับ
ความตองการของผูใชบริการในทุก ๆ วิทยาเขต และผูใชบริการในทุก ๆ กลุม ใหเกิดความคุมคาในการ
จัดสรรทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท และใหเกิดประโยชนตอผูใชบริการมากยิ่งขึ้น
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