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บทคัดยอ  

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคาดหวังของผูรับบริการตอความรูความสามารถ

ของบุคลากรภายในสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร กลุมประชากรที่ใชสําหรับวิจัย คือ 

ผูรับบริการท่ีเขารับบริการภายในสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร จํานวนทั้งสิ้น 390 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามความคาดหวังของผูรับบริการตอความรูความสามารถของบุคลากร

ภายในสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ใชวิธกีารวิเคราะหหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลีย่ 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานเพ่ือการวิจัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล สําหรับขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นทั่วไปใชแบบการวิเคราะหเนื้อหา (Content 

Analysis) ผลวิจัย พบวา ความคาดหวังของผูรับบริการที่มีตอความรูความสามารถของบุคลากรภายในสํานักฯ โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก (4.01) ซึ่งสามลําดับแรกเปนความคาดหวังตอความรูความสามารถทางดานการสื่อสาร มี

มนุษยสัมพันธท่ีดี มีจิตบริการ (4.36) ความสามารถในการแนะนําการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Resource) (4.30) 

และความสามารถในการใชเครือขายสังคม (Social network) ไดอยางคลองแคลว (4.28) ตามลําดับ 

 

คําสําคัญ: ความคาดหวัง, ความรูความสามารถ, บุคลากรหองสมุด 
 

ABSTRACT  

The objective of this study was to expectation of users to knowledge and abilities 

of staff in the Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center.  The sampling group 

would be 390 people. They would be the users of the Khunying Long Athakravisunthorn Learning 

Resources Center. The statistic tools would be questionnaires. The Content Analysis method would 

be applied for the data analysis. Frequency distribution, percentage, mean, standard deviation and 

hypothesis test for researching with statistical significance of 0 . 0 0 5would be processed by SPSS. 



For suggestions/ general, comments would be the Content Analysis form.  It was found that:  the 

expectation of users to knowledge and abilities of staff in the Khunying Long Athakravisunthorn 

Learning Resources Center at the high level ( 4 . 0 1 ) , with the first three being the expectations of 

knowledge and ability in communication, good interpersonal skills, service mind ( 4. 36) , ability to 

recommend the use of electronic media ( E- Resource)  ( 4. 30)  and ability to use social networks 

fluently (4.28), respectively. 
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บทนํา 
สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร (ตอไปจะใชคําวา ‘สํานักฯ’ แทน) 

เปนหนวยงานหนึ่งท่ีอยูภายใตสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ มีหนาที่หลัก คือ การใหบริการ

สารสนเทศทุกรูปแบบเพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย นอกจากการปฏิบัติตามภารกิจดังกลาวแลว  

สํานักฯ ยังไดขับเคลื่อนองคกรไปสูการเปนศูนยกลางการเรียนรูดวยตนเองและเปนศูนยกลางการเรียนรูตลอดชีวิต

แกผูรับบริการและชุมชนใกลเคียง โดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเช่ือมโยงเปนเครือขาย เพ่ือใหผูรับบริการสามารถ

เขาถึงงายและไดรับประโยชนสูงสุด ทามกลางพฤติกรรมการเขารับบริการจากหองสมุดและการคนควาหาความรูที่

เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในชวงของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีกํ่าลังระบาดอยางรุนแรง

และตอเนื่องทั่วโลก สงผลใหการเรียนการสอนจะตองมีการปรับเปลี่ยน ดังนั้น สํานักฯ ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการ

สนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิยาลัย มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการปรับเปลี่ยนบริบทขององคกรเพื่อกาวให

ทันกับสภาวการณ และใหทันกับความกาวหนาของเทคโนโลย ีควบคูกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของสํานักฯ 

ไปพรอมกัน ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยางเหมาะสมและตรงประเด็นภายใตพฤติกรรม

การใชสารสนเทศและการคนควาหาความรูที่เปลี่ยนแปลงไปของผูรับบริการ 

ปจจุบัน สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มีบุคลากรหลายชวงอายุวัย 

ดังนั้น ศักยภาพในเรื่องความรูความสามารถ ความถนัดทางวิชาชีพ และความสามารถทางดานเทคโนโลยียอมมี

ความแตกตางกันออกไป ความรูความสามารถที่มีอยูไมเพียงพอและไมอาจตอบสนองตอความตองการของ

ผูรับบริการในยุคที่กําลังเปลี่ยนแปลงนี้ไดอยางถูกตอง เหมาะสม และตรงประเด็น จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีบุคลากรของ

สํานักฯ จะตองไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถใหทันสมัยและตรงกับความตองการหรือความคาดหวังของ

ผูรับบริการเพื่อประโยชนสูงสุด และนําพาองคกรไปสูเปาหมายหลักตามกลยุทธที่ไดกําหนดไว นั่นคือ ‘บุคลากร

ทํางานอยางมืออาชีพโดยมุงเนนผูรับบริการเปนหลัก’ ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจตองการศึกษาและรวบรวมความ

คาดหวังของผูรับบริการที่มีตอความรูความสามารถของบุคลากรภายในสํานักฯ เพื่อนําสงผลการศึกษาดังกลาวมอบ

แดทีมผูบริหารและผูที่เก่ียวของใหสามารถนําไปกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการพัฒนาความรูความสามารถของ

บุคลากรใหไดตรงตามความคาดหวังของผูรับบริการตอไป 

 

 

 



วัตถุประสงค 

เพื่อศึกษาความคาดหวังของผูรับบริการตอความรูความสามารถของบุคลากร ภายในสํานัก

ทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 

 

ขั้นตอนและวิธีการดาํเนินงาน 

1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูรับบริการที่เขารับบริการภายในสํานักทรัพยากรการ

เรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร จํานวนทั้งสิ้น 390 คน โดยผูวิจัยไดดําเนินการแจกแบบสอบถามแก

ผูรับบริการจํานวน 400 คน และสามารถเก็บรวบรวมกลับมาไดจํานวน 390 คน 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามความคาดหวังของผูรับบริการตอความรู

ความสามารถของบุคลากรภายในสํานักฯ โดยแบงออกเปน 4 สวน ดังนี ้

1) ขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ  สถานภาพ และสังกัดคณะ 

2) ขอมูลการเขารับบริการภายในสํานักฯ ไดแก ความถี่และวัตถุประสงคในการเขารับ

บริการของผูรับบริการภายในสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 

3) ความคาดหวังของผูรับบริการที่มีตอความรูความสามารถของบุคลากรภายในสํานักฯ 

ไดแก  

- ความสามารถทางดานการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธที่ดี และมีจิตบริการ 

- ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ 

- ความสามารถในการใชเครือขายสังคม (Social network) ไดอยางคลองแคลว 

- ความสามารถในการตอบคําถามและชวยสืบคนสารสนเทศโดยใชเทคโนโลยีไดอยาง

เหมาะสม 

- ความสามารถในการประชาสัมพันธขาวสารหองสมุดดวยเทคโนโลยีตาง ๆ ได เชน Line, 

Facebook, Twitter เปนตน 

- ความสามารถในการจัดการเรื่องขอรองเรียนไดอยางมีประสิทธภิาพ 

- ความสามารถในการสอนและการแนะนํา 

- สามารถสอนนอกสถานที/่สอนออนไลน และมีความพรอมตลอดเวลา 

- มีความรูและสามารถจัดทํา CAI  

- สามารถสืบคนขอมูลเฉพาะสาขาวิชา 

- มีเทคนิคการคนหาโดยให Keyword ที่สําคัญ 

- ความรูความสามารถในการสืบคนจากฐานขอมูลของหองสมุดและจากฐานขอมูล Free 

access หรือ Open access บนอินเทอรเน็ต 

- ความสามารถในการแนะนําการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Resource) 

- มีความรูเรื่องขั้นตอนการทําวิจัยและการสืบคนสารสนเทศเพ่ือการวิจัย 

- มีความรูเกียวกับโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม 

- ความสามารถในการเขียนบรรณานุกรมแบบประเภทตาง ๆ  

- ความสามารถในคนหาขอมูลเก่ียวกับแหลงอางอิงงานวิจัย 



4) ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

3. การเก็บรวมรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการเริ่มแจกแบบสอบถามแกกลุม

ผูรับบริการท่ีเขามารับบริการภายในสํานักฯ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 15 มกราคม 2564 โดยกําหนดใหคืน

แบบสอบถามตรงจุดเคานเตอรบริการ และจุดตรวจเช็คประตู เขา-ออก ซึ่งไดรับกลับคืนมาท้ังสิ้น 390 คน จาก

จํานวน 400 คน 

4. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมจากแบบสอบถามท่ีไดรับกลับมาจาก

กลุมประชากร นํามาวิเคราะหและประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยใชสถิติในการวิเคราะหและแปร

ผลขอมูล ดังน้ี 

1)  การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม และการเขารับบริการ

ภายในสํานักฯ ของผูรับบริการ ใชวธิกีารวิเคราะหหาคาความถี่และคารอยละ 

2)  การวิเคราะหขอมูลความคาดหวังของผูรับบริการที่มีตอความรูความสามารถของ

บุคลากรภายในสํานักฯ ใชวิธีการวเิคราะหคาเฉลี่ย (X ̅) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3)  การวิเคราะหขอมูลขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ ใชวิธีการวิเคราะหคาความถี่และการ

วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

 

ผลการดําเนินการ 

จากการวิจัย เรื่อง การศึกษาความคาดหวังของผูรับบริการตอความรูความสามารถของบุคลากร

ภายในสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มีกลุมประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ 

ผูรับบริการท่ีเขามารับบริการภายในสํานักฯ โดยจัดทําแบบสอบถามแจกทั้งสิ้น 400 คน ใหกลุมประชากรทําการ

ตอบแบบสอบถามโดยไดรับกลับคืนมา จํานวน 390 คน คิดเปนรอยละ 97.5 จากขอมูลท่ีเก็บรวบรวมดังกลาว 

นํามาวิเคราะหขอมูล พบวา 

1. ขอมูลสวนแรก 

สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามโดยกลุมประชากรสวนใหญ เปนเพศหญิง คิดเปนรอย

ละ 70.5 และกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี  โดยคณะที่สังกัดสามลําดับแรกที่เขารับบริการของสํานักฯ พบวา 

อยูในสังกัดคณะวิทยาศาสตร รองลงมาคณะแพทยศาสตร และเปนบุคคลภายนอกตามลําดับ 

  2. ขอมูลสวนที่สอง 

จากการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการเขารับบริการภายในสํานักฯ ของผูรับบริการ สวนใหญ 

พบวา ความถ่ีในการเขารับบริการภายในสํานักฯ สัปดาหละ 2-3 ครั้ง และวัตถุประสงคของการเขารับบริการภาย

สํานักฯ สวนใหญ พบวา ผูรับบริการเขามาทํางานกลุม/รายงานวิจัย รองลงมาเพ่ืออานหนังสือตามลําดับ 

3. ขอมูลสวนที่สาม 

จากการรวบรวมขอมูลความคาดหวังของผูรับบริการที่มีตอความรูความสามารถของบุคลากร

ภายในสํานักฯ โดยภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ความสามารถทางดานการสื่อสาร 

มีมนุษยสัมพันธที่ดี และมีจิตบริการ อยูในระดับมาก ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ อยูในระดับปาน

กลาง ความสามารถในการใชเครือขายสังคม (Social network) ไดอยางคลองแคลว อยูในระดับมาก ความสามารถ

ในการตอบคําถามและชวยสืบคนสารสนเทศโดยใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม อยูในระดับมาก ความสามารถใน



การประชาสัมพันธขาวสารหองสมุดดวยเทคโนโลยีตาง ๆ ได เชน Line, Facebook, Twitter เปนตน อยูในระดับ

มาก ความสามารถในการจัดการเรื่องขอรองเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ อยูในระดับมาก ความสามารถในการสอน

และการแนะนํา อยูในระดับมาก สามารถสอนนอกสถานท่ี/สอนออนไลน และมีความพรอมตลอดเวลา อยูในระดับ

มาก มีความรูและสามารถจัดทํา CAI ได อยูในระดับมาก สามารถสืบคนขอมูลเฉพาะสาขาวิชาได อยูในระดับมาก มี

เทคนิคการคนหาโดยใช Keyword ท่ีสําคัญ อยูในระดับมาก ความรูความสามารถในการสืบคนจากฐานขอมูลของ

หองสมุดและจากฐานขอมูล Free access หรือ Open access บนอินเทอรเน็ตได อยูในระดับมาก ความสามารถใน

การแนะนําการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Resource) อยูในระดับมาก มีความรูเรื่องข้ันตอนการทําวิจัยและการสืบคน

สารสนเทศเพ่ือการวิจัย อยูในระดับมาก มีความรูเกี่ยวกับโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม อยูในระดับมาก 

ความสามารถในการเขียนบรรณานุกรมแบบประเภทตาง ๆ ได อยูในระดับมาก ความสามารถในคนหาขอมูล

เก่ียวกับแหลงอางอิงงานวิจัย อยูในระดับมาก ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1  ความคาดหวังผูรับบริการที่มีตอความรูความสามารถของบุคลากรภายในสํานักทรัพยากรการเรียนรู            

คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 

 

ความคาดหวังของผูรับบริการตอความรูความสามารถของบุคลากร 

ภายในสํานักทรัพยากรการเรียนรูคณุหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
(X̅) S.D.  แปรผล 

1. ความสามารถทางดานการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธที่ดี และมีจิตบริการ  4.36 0.68 มาก 

2. ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ 3.92 0.78 ปานกลาง 

3. ความสามารถในการใชเครือขายสังคม (Social network) ไดอยางคลองแคลว 4.28 0.70 มาก 

4. สามารถตอบคําถามและชวยสืบคนสารสนเทศโดยใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม 4.28 0.74 มาก 

5. ความสามารถในการประชาสัมพันธขาวสารหองสมุดดวยเทคโนโลยีตาง ๆ  เชน  

Line, Facebook, Twitter เปนตน 

4.26 0.77 มาก 

6. สามารถจัดการเรื่องขอรองเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 4.28 0.76 มาก 

7. ความสามารถในการสอนและการแนะนํา 4.21 0.73 มาก 

8. ความสามารถสอนนอกสถานที/่ออนไลน และมคีวามพรอมตลอดเวลา 4.00 0.79 มาก 

9. ความรูและสามารถจัดทํา CAI  4.04 0.77 มาก 

10. สามารถสืบคนฐานขอมูลเฉพาะสาขาวิชา 4.20 0.74 มาก 

11. มีเทคนิคการคนหาโดยใช Keyword ที่สําคัญ 4.28 0.70 มาก 

12. ความรูความสามารถในการสืบคนจากฐานขอมูลของหองสมุดและจากฐานขอมูล 

Free access หรือ Open access บนอินเตอรเน็ต 

4.28 0.70 มาก 

13. ความสามารถในการแนะนําการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Resource)  4.30 0.73 มาก 

14.  มีความรูเรื่องขั้นตอนการทําวิจัยและการสืบคนสารสนเทศเพื่อการวจิัย 4.15 0.77 มาก 

15. ความรูเกี่ยวกับโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม 4.20 0.76 มาก 

16. ความสามารถในการเขียนบรรณานุกรมประเภทตาง ๆ  4.13 0.77 มาก 

17. ความสามารถหาขอมูลเกี่ยวกับแหลงอางอิงงานวิจัย 4.26 0.76 มาก 

รวม 4.01 0.51 มาก 



การอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลได ดังนี ้

ผูวิจัยไดนําผลการวิจัยเก่ียวกับความคาดหวังของผูรับบริการตอความรูความสามารถของ

บุคลากรภายในสํานักฯ โดยนํามาอภิปรายผลได ดังนี้ ความคาดหวังของผูรับบริการตอความสามารถทางดานการ

สื่อสาร มีมนุษยสัมพันธท่ีดี และมีจิตบริการ ความสามารถตอการประชาสัมพันธขาวสารหองสมุดดวยเทคโนโลย ี

ตาง ๆ เชน Line, Facebook, Twitter เปนตน ความสามารถจัดการเรื่องขอรองเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ และ

ความสามารถในการใชเครือขายสังคม (Social network) ไดอยางคลองแคลว โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เวนแต 

ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ ซึ่งอยูในระดับปานกลาง จากผลการวิจัยเปนสิ่งยืนยันไดวา สิ่งดังกลาว

ขางตน มีความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในสํานักฯ เปนอยางมาก เนื่องจากสํานักฯ เปน

หนวยงานบริการที่ตองติดตอสื่อสารและประชาสัมพันธขาวสารตาง ๆ ทั้งรูปแบบ Online และ Onsite แก

ผูรับบริการทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ดังนั้น มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีบุคลากรสํานักฯ จะตองไดรบัการพัฒนา

ศักยภาพทั้งในเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ จิตบริการ และทักษะภาษาอังกฤษอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความรูความ

ชํานาญ มีจิตบริการ และมีบุคลิกภาพที่นาเชื่อถือ ซึ่งสอดรับกับผลการวิจัยของ พัชรากร สุภาพ ชุติมา สัจจานันท 

และ จันทิมา เขียวแกว (2563) ที่ศึกษาการพัฒนากรอบสมรรถนะของบรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาดาน

การใหบริการผูใช พบวา การมีจิตบริการ การมีมนุษยสัมพันธ การแสวงหาความรูและความใฝรู การมีคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณ การใชเทคโนโลยีในการเขาถึงและการสืบคนสารสนเทศ และการนําเสนอ การใชภาษา 

ความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น การตัดสินใจ และการคิดวิเคราะหแกไขปญหา ซึ่งมีคาเฉลี่ยอยูในลําดับมากที่สุด 

สวนความคาดหวังของผูรับบริการตอบุคลากรของสํานักฯ ดานความสามารถในการสอนและการแนะนําผาน

ออนไลน ความสามารถสอนนอกสถานท่ี/สอนออนไลน และมีความพรอมตลอดเวลา ความสามารถในการจัดทําสื่อ

การเรียนการสอน CAI ภาพรวมอยูในระดับมาก จากผลการวิจัยดังกลาวจะเห็นไดวาในสภาวการณของการระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหผูรับบริการใชบริการผานออนไลนมากขึ้น ดังนั้น สํานักฯ ตองมีการ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรตอการสนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยาง

เหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ระเบียบ แสงจันทร และศศิพิมล ประพินพงศกร (2018) ท่ีศึกษาความ

รวมมือระหวางอาจารยกับบรรณารักษในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบผสมผสานเพ่ือสงเสริมการสรางนวัตกรรม

หองสมุดของผูเรียนดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร พบวา ผูเรียนมีความตองการจําเปนในดานการมี

สวนรวมในการใหคําแนะนําบนเครื่องมือออนไลนจากบรรณารักษเปนอันดับแรก รองลงมา คือ ดานทักษะความรูใน

เนื้อหารายวิชา และการใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในชั้นเรียนตามลําดับ และยังสอดรับกับผลการวิจัยของ 

Scripps-Hoekstra & Hamilton (2016) ที่พบวา บรรณารักษมีบทบาทเปนผูสอน ผูใหบริการอางอิง และที่ปรึกษา

ดานสารสนเทศ สําหรับความคาดหวังของผูรับบริการตอความรูความสามารถของบุคลากรภายในสํานักฯ ในเรื่อง

ความสามารถสืบคนฐานขอมูลเฉพาะสาขาวิชา มีเทคนิคการคนหาโดยใช Keyword ที่สําคัญ ความรูความสามารถ

ในการสืบคนจากฐานขอมูลของหองสมุดและจากฐานขอมูล Free access หรือ Open access บนอินเตอรเน็ต 

ความสามารถในการแนะนําการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Resource) และสามารถตอบคําถามและชวยสืบคน

สารสนเทศโดยใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม ซึ่งในภาพรวมผลการวิจัยอยูในระดับมาก จากพฤติกรรมการคนควา

หาความรูที่เปลี่ยนแปลงไปของผูรับบริการในยุคของโลกดิจิทัล เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่บุคลากรสํานักฯ จะตอง

เรียนรูและสามารถนําเทคโนโลยีในรูปแบบตาง ๆ  มาปรับใชเพ่ือตอบสนองตอความตองการแกผูรับบริการไดอยาง



รวดเร็วและเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับบทความของ (Nitecki, & Davis, 2017) ที่วาการศึกษาระดับอุดมศึกษามีการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและตอเน่ือง อันเปนผลจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล สงผลใหรูปแบบของการเรียนรู 

ตลอดจนวิธกีารแสวงหาความรูของผูเรียนเปลี่ยนไปจากเดิมท่ีหองสมุดเปนศูนยกลางไปสูการมีผูเรียนเปนศูนยกลาง

และการเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ สําหรับความคาดหวังของผูรับบริการตอความรูความสามารถของบุคลากร

ภายในสํานักฯ ในเรื่องความรูเรื่องขั้นตอนการทําวิจัยและการสืบคนสารสนเทศเพื่อการวิจัย ความสามารถหาขอมูล

เก่ียวกับแหลงอางอิงงานวิจัย ความรูเกี่ยวกับโปรแกรมการจัดบรรณานุกรม และความสามารถในการเขียน

บรรณานุกรมประเภทตาง ๆ โดยภาพรวมอยูในระดบัมากเชนกัน จากผลการวิจัยดังกลาวขางตน มีความสอดรับและ

ตอบโจทยกับวิสัยทัศนและพันธกิจของสํานักฯ ที่มุงเนนในเรื่องของการเรียนรูและการวิจัยเปนหลัก ดังนั้น ความรู

ความสามารถทางดานการวิจัยจึงมีความสําคัญอยางยิ่งที่จะเปนตัวการหลักในการชวยขับเคลื่อนองคกรใหไปสู

เปาหมายที่กําหนดได ดังนั้น สํานักฯ ควรพัฒนาบุคลากรที่มีอยูใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ท้ังทางดานความรู

และข้ันตอนการทําวิจัย เพื่อสามารถชวยเหลือและสนับสนุนนักวิจัยหรือผูรับบริการที่สนใจได นอกจากนี้ ในสวน

ขององคกรจะเปนประโยชนอยางยิ่ง หากสํานักฯ มีบุคลากรที่มีทักษะความรูความชํานาญในดานการทําวิจัย เพราะ

ทักษะดังกลาวสามารถนําไปใชในการวิเคราะห แกปญหา และสรางนวัตกรรมใหม ๆ ใหเกิดข้ึนในองคกรไดเปนอยาง

ดี ทําใหองคกรสามารถขับเคลื่อนไปสูเปาหมายไดอยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ศรีจันทร จันทร

ชีวะ (2563) ที่พบวา สมรรถนะสงเสริมการเรียนรูสารสนเทศดิจิทัลเก่ียวกับเรื่องระบบการจัดการบรรณานุกรมเพ่ือ

การสืบคนสารสนเทศและการอางอิงในภาพรวมของสมรรถนะทางวิชาชีพ บรรณารักษหองสมุดมหาวิทยาลัยทุกคน

ควรรูจักใชงานซอฟตแวรทั้ง 3 ชื่อ ไดแก Endnote, Mendeley และ Zotero ไดอยางคลองแคลวเทาเทียมกัน และ

บรรณารักษหองสมุดควรมีความรูเกี่ยวกับระบบตรวจสอบความซ้ํา เพ่ือแนะนําผูรับบริการไดอยางถูกตองตรงตาม

วัตถุประสงคของการนําเสนอผลงานวิชาการ 

สําหรับในสวนของขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ พบวา ความคาดหวังของผูรับบริการที่มีตอความรู

ความสามารถของบรรณารักษยุคใหมของสํานักฯ ควรมีความสามารถมากกวาหนึ่งดาน ควรมีความสามารถในการ

บริหารทรัพยากรสารสนเทศดวยเทคโนโลยี นอกจากนี้ ยังมีความคาดหวังวาบุคลากรสํานักฯ สามารถจัดกิจกรรม

ภายในและภายนอกโดยการเชิญผูเช่ียวชาญมาพบปะพูดคุยเพ่ือใหผูรับบริการไดรับความรูมากข้ึน ทั้งนี้เพ่ือให

หองสมุดเปนพ้ืนท่ีแหงการเรียนรูที่แทจริง ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ อนุชา พวงผกา (2017) ที่ศึกษา

บรรณารักษกับเทคโนโลยีในยุคไทยแลนด 4.0 พบวา บรรณารักษกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีเดินทางเปน

คูขนาน บรรณารักษตองแสวงหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือนํามาใหบริการเพ่ือสงเสริมการคนควาขอมูลให

ผูรับบริการไดขอมูลที่ถูกตอง รวดเร็ว และทันสมัย เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีนํามาใชในหองสมุดควรมีแนวโนมที่

ผูรับบริการใหความชื่นชอบและนาสนใจในยุค “ไทยแลนด 4.0” รัฐบาลมีเปาหมายและสงเสริมใหคนไทยมีทักษะ

การสื่อสารที่ดีมีความรูและมีความสามารถมากกวาหนึ่งดาน อีกท้ังสนับสนุนใหมีการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น ซึ่งเปน

ตนกําหนดท่ีทําใหบรรณารักษตองมีการพัฒนาทักษะในทุก ๆ ดาน เพ่ือเตรียมความพรอมในการบริหารจัดการและ

การใหบริการตอไป 

 

 

 

 



สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน 

จากการศึกษาความคาดหวังของผูรับบริการตอความรูความสามารถของบุคลากรภายในสํานักฯ 

ดังกลาวขางตน เปนความคาดหวังท่ีผูรับบริการมคีวามคาดหวังตอบุคลากรของสํานักฯ โดยผูวิจัยไดทําการสรปุผลได 

4 ประเด็นดังนี ้

1. ความคาดหวังเก่ียวกับความสามารถทั่วไปทางดานการสื่อสาร ความสามารถทางดาน

ภาษาตางประเทศ ความสามารถในการจัดการขอรองเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ และการมีมนุษยสัมพันธท่ีดี ซึ่ง

ความสามารถดังกลาวถือวาเปนความสามารถพ้ืนฐานที่ควรมีของบุคลากรทุกองคกร 

2. ความคาดหวังเก่ียวกับความสามารถทางดานวิชาชีพ ไดแก การสืบคนฐานขอมูลทั้งภายใน

สํานักฯ และจากแหลงตาง ๆ ไดอยางมืออาชีพ ท้ังที่เปนฐานขอมูลทั่วไปและเฉพาะทาง มีเทคนิคในการสืบคนโดยใช

เครื่องมือที่เหมาะสม เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลที่ตองการและมีความรวดเร็ว มีความสามารถในการผลิตสือ่ CAI เพื่อใชใน

การสอนและการแนะนําได นอกจากนี้บุคลากรหรือบรรณารักษ จะตองมีความสามารถในการแนะนําการใช

แหลงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส (E-Resource) แกผูรับบริการได 

3. ความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถทางดานไอทีหรือเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับงานหองสมุด 

เชน ความสามารถทางดานการใชเครือขายสังคม (Social network) เชน Facebook, Line, Twitter และอ่ืน ๆ 

เพ่ือการติดตอสื่อสารกับผูรับบริการ การประชาสัมพันธหองสมุด และเพ่ือความทันสมัยตอการใหบริการ 

4. ความคาดหวังเกี่ยวกับความรูความสามารถทางดานการวิจัย ไมวาจะเปนความสามารถ

เกี่ยวกับข้ันตอนการวิจัย การเขียนบรรณานุกรมประเภทตาง ๆ และการหาขอมูลที่เกี่ยวกับแหลงอางอิงงานวิจัยได 

เพ่ือตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ กลุมผูทําวิจัย และผูที่สนใจ 

ดังนั้น จากผลสรุป 4 ประเด็นดังกลาว ทางผูบริหารสํานักฯ ควรจะใหความสําคัญ และนําไป

เปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรภายในสํานักฯ อยางตอเนื่อง เพ่ือใหบุคลากรไดมีความรูความสามารถตรงตาม

ความคาดหวังของผูรับบริการ และเพื่อใหเกิดทักษะความรูความชํานาญเพ่ือการเปนมืออาชีพของบุคลากรตาม

วิสัยทัศนที่สํานักฯ ไดกําหนดไว 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยคร้ังตอไป 

ควรศึกษารูปแบบและแนวทางในการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรภายในสํานักฯ 

โดยจําแนกเฉพาะตามงานที่รับผิดชอบ และควรศึกษาความตองการของผูรับบริการเกี่ยวกับการใหบริการประเภท

ตาง ๆ ในรูปแบบออนไลนของสํานักฯ ในชวงของการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
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