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บทคัดยอ
การวิจัยเชิงสํารวจครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชทรัพยากรสารสนเทศและบริการของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ดานวัตถุประสงคการใชประเภททรัพยากร
สารสนเทศที่ใช บริการสารสนเทศที่ใช วิธีการคนหา ปญหาในการใชสารสนเทศ และบริการของสํานักวิทยบริการ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ประชากรในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยนครพนม ชั้นปที่ 1- 4 ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปลายปการศึกษา 2562 จํานวน 371 คน
ไดรับแบบสอบถามคืนทั้งสิ้น 371 ชุด (รอยละ 100.00) วิเคราะหขอมูลโดยใชการหาคาเฉลี่ย (x) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหเชิงคุณภาพ ผลการวิจัย พบวา ในภาพรวมนักศึกษาสวนใหญ จํานวน 139 คน
(x = 91.45, S.D. = 0.73) มีวัตถุประสงคในการใชหองสมุดเพื่อการศึกษา (ประกอบการเรียนและทํางานที่ไดรับ
มอบหมาย) ปญหาดานบุคลากรที่ใหบริการ ที่นักศึกษาสวนใหญเห็นวาเปนปญหาระดับปานกลาง ไดแก จํานวน
บุคลากรที่ใหบริการมีนอย (x = 59.21, S.D. = 0.49) ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา คือ หองสมุดควรจัดหาหนังสือ
ใหมีเนื้อหาทันสมัย ควรปรับปรุงระบบอินเทอรเน็ตและเครื่องคอมพิวเตอร และบุคลากรที่ใหบริการควรมีจํานวน
เพิ่มขึ้นและควรไดรับพัฒนาทักษะการใหบริการ

คําสําคัญ: การศึกษาการใชหองสมุด, สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม, บริการหองสมุด
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ABSTRACT
The objective of this survey research was to study the use of
information resources and services among undergraduate students at Office of
Academic Resources, Nakhon Phanom University in terms of usage purpose, types of
information resources used, information services, searching methods, problems of
using information and the service of Office of Academic Resources. A questionnaire
was used a research instrument. The population of this research was 371 1st-4th year
undergraduate students in Nakhon Phanom University enrolling in the final semester
in the academic year 2019. All 371 copies of questionnaire (100.00%) were returned.
Data collected were then analyzed by determining mean (x), standard deviation
(S.D.) and qualitative analysis. The results of this research indicated that most of the
respondents (n = 139) (x = 91.45, S.D. = 0.73) had a purpose of using library for
education. (for learning and doing assignment). Service personnel was a problem with
a moderate level. The number of service personnel was less (x = 59.21, S.D. = 0.49).
The suggestions include that the library should provide books with modern content.
Internet and computer system should be improved. A number of service personnel
should be increase and their service skills should be developed.
Keyword: Usage of library, Office of Academic Resources, Nakhon Phanom University,
Library Services
บทนํา
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแหลงเผยแพร
สารสนเทศ บริการแกอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม ทําหนาที่ เปนแหลงสารสนเทศ
ที่ชวยสงเสริมและสนับสนุนใหบรรลุตามวัตถุประสงคตามหลักการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
ซึ่งการเรียนการสอนยังมีการบูรณาการ รวมกับการวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใตความ
รวมมือกับสถาบันและองคกรตาง ๆ (ภูเบศ ปาโมกขเกษม, 2550, น. 45-53) นอกจากจะเปนหองสมุดในสถาบัน
อุดมศึกษาแลวก็ถือไดวาเปนพื้นฐานสําคัญที่จะสรางเสริมการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนนําไปสูการเปนผูที่เรียนรู
ตลอดชีวิต ซึ่งในปจจุบันมีแหลงสารสนเทศที่หลากหลายมากขึ้นกวาในอดีต และโดยเฉพาะแหลงสารสนเทศที่เปนใน
รูปแบบของอินเทอรเน็ต ที่ผูใชสารสนเทศสามารถเขาถึงสารสนเทศไดงายขึ้น จึงเปนอีกเหตุปจจัยอีกสวนหนึ่งที่ทํา
ใหนักศึกษาเขาใชงานหองสมุดลดลง (ศิริพร เรืองสินชัยวานิช, 2546, น. 40-52) ปจจุบันอินเทอรเน็ตไดเขามา
มีบทบาทในฐานะที่เปนแหลงเรียนรูที่สะดวกในการเขาถึง (เสาวลักษณ บุญเจริญรักษา, สุกัญญา จีราระรื่นศักดิ์,
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จริยา หวันยุโสบ, วิไลลักษณ ดวงบุปผา, แสงเดือน อุบลศรี, และวราภรณ สุดใจดี, 2552, น. 46) ผูวิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาวาปจจุบัน นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมระดับปริญญาตรี มีการเขาใชหองสมุดอยางไร โดยศึกษาในเรื่อง
วัตถุประสงคการใช ประเภททรัพยากรสารสนเทศที่ใชบริการ สารสนเทศทีใ่ ช วิธีการแสวงหาสารสนเทศและบริการ
ของหองสมุด เพื่อจะเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการจัดหาทรัพยากรและการบริการของสํานักวิทยบริการ
(Kylie, 2011, pp. 342-359) ใหสามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาการใชสารสนเทศและบริการของสํานักวิทยบริการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยนครพนม ดานวัตถุประสงคการใชสารสนเทศ ประเภททรัพยากรสารสนเทศที่ใช บริการของสารสนเทศ
ที่ใชในหองสมุด วิธีการคนหาสารสนเทศ
2. เพื่อศึกษาปญหาในการใชสารสนเทศและบริการของสํานักวิทยบริการ ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนครพนม
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
1. ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนครพนม
ชั้นปที่ 1- 4 ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปลายปการศึกษา 2562 จํานวน 371 คน คํานวณกลุมตัวอยาง
จากประชากร โดยใชตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกนไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 371 คน หลังจากนั้นทํา
การหาสัดสวนของกลุมตัวอยางแตละชั้นป โดยไดกําหนดขอบเขต และกรอบแนวคิดการวิจัย มีดังตอไปนี้
1.1 ดานประชากร ศึกษากลุมตัวอยางจากนักศึกษาชั้นปที่ 1 - 4 มหาวิทยาลัยนครพนม
จํานวน 371 คน
1.2 ดานระยะเวลาศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากแหลงสอบถามและศึกษาขอมูล
ทุติยภูมิ ระหวาง มิถุนายน 2562 ถึง สิงหาคม 2562
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรตน
1. เพศ
2. ชั้นปที่ศึกษา
3. สาขาวิชา

ตัวแปรตาม
1. สภาพการใชหองสมุด
- วัตถุประสงคการใชสารสนเทศ
- ประเภททรัพยากรสารสนเทศที่ใช
- บริการของสารสนเทศที่ใชในหองสมุด
- วิธีการคนหาสารสนเทศ
2. ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการเขา
ใชหองสมุด
- ดานสภาพทรัพยากรสารสนเทศ
- ดานการบริการ
- ดานระเบียบและขอบังคับ
- ดานบุคลากรที่ใหบริการ
- ดานตัวนักศึกษา
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2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด ซึ่งประกอบดวย 3
ตอน คื อ ตอนที่ 1 ข อ มู ล ทั่ ว ไป ได แ ก เพศ ระดั บ ชั้ น ป และสาขาวิ ช า ตอนที่ 2 สภาพการใช ห อ งสมุ ด ได แ ก
วัตถุประสงคในการใช ประเภททรัพยากรสารสนเทศที่ใช บริการสารสนเทศที่ใช วิธีการคนหาสารสนเทศ และตอนที่
3 ป ญ หาอุป สรรคและข อ เสนอแนะในการเข า ใช หอ งสมุ ด ในด า นสภาพทรั พ ยากรสารสนเทศ ด า นการบริ ก าร
ดานระเบียบการใชหองสมุด ดานบุคลากรที่ใหบริการ และดานตัวนักศึกษา
3. การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิ จัยไดนําหนังสือ จากสํานักวิท ยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
สงไปถึงคณะ / วิทยาลัย / หนวยงาน ทีส่ ังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อขออนุญาตแจกแบบสอบถามใหกับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ผูวิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามและรวบรวมแบบสอบถามคืนดวยตนเองระหวางวันที่ 1 สิงหาคม
พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 การแจกแบบสอบถามใหกับผูเขาใชบริการสํานักวิทยบริการแบบบังเอิญ
(Accidental Sampling) จนครบจํ า นวนตั ว อย า ง พร อ มกั บ เก็ บ คื น โดยทั น ที ห ลั ง จากที่ ผู เ ข า ใช บ ริ ก ารตอบ
แบบสอบถามเสร็จเรียบรอยแลว ผูวิจัยจะทําการตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูลคําตอบแตละขอ
ในกรณีที่คําตอบไมสมบูรณ ผูวิจัยจะสอบถามทันที
4. การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหโดยใช คาสถิติ คือ วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม โดยการ
หาคาเฉลี่ย (x) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จัดกลุมคําตอบ
เกณฑในการแปลผลคาเฉลี่ย
ระดับผลการสํารวจ
คาเฉลี่ย (x)
มากที่สุด
4.51 – 5.00
มาก
3.51 – 4.50
ปานกลาง
2.51 – 3.50
นอย
1.51 – 2.50
นอยที่สุด
1.00 – 1.50
สรุปผล อภิปรายผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
ตารางที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูต อบแบบสอบถาม
สถานะภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. ชัน้ ปทศี่ ึกษา
นักศึกษาชั้นปที่ 1
นักศึกษาชั้นปที่ 2
นักศึกษาชั้นปที่ 3

(คน)

รอยละ

192
179
371

51.75
48.24
100.00

139
97
86

37.46
26.14
23.18
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ตารางที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูต อบแบบสอบถาม (ตอ)
สถานะภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
นักศึกษาชั้นปที่ 4
รวม
3. สาขาวิชา
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการจัดการการบิน
สาขาวิชาคณิตศาสตร
รวม

(คน)
49
371

รอยละ
13.20
100.00

91
61
58
32
31
28
26
25
19
371

24.28
16.44
15.63
8.62
8.35
7.54
7.00
6.73
5.12
100.00

ผูตอบแบบสอบถามมีทั้ งหมด 371 คน โดยผูตอบแบบสอบถาม เปน ชาย จํ านวน 192 คน
(รอยละ 51.75) และหญิง จํานวน 179 คน (รอยละ 48.24) ประกอบดวย นักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 139 คน
(รอยละ 37.46) นักศึกษาชั้นปที่ 2 จํานวน 97 คน (รอยละ 26.14) นักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 86 คน (รอยละ
23.18) นักศึกษาชั้นปที่ 4 จํานวน 49 คน (รอยละ 13.20) เมื่อพิจารณาตามสาขาวิชา พบวา เปนนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย จํานวน 91 คน (รอยละ 24.28) รองลงมา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จํานวน 61 คน
(รอยละ 16.44) สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต จํานวน 58 คน (รอยละ 15.63) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จํานวน
32 คน (รอยละ 8.62) สาขาวิชาสังคมศึกษา จํานวน 31 คน (รอยละ 8.35) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 28
คน (รอยละ 7.54) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 26 คน (รอยละ 7.00) สาขาวิชาการจัดการการบิน
จํานวน 25 คน (รอยละ 6.73) สาขาวิชาคณิตศาสตร จํานวน 19 คน (รอยละ 5.12) นําเสนอผลการศึกษาในเรื่องนี้
แบงเปน 2 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 สภาพการใชหองสมุด
ตารางที่ 2 สรุปผลสภาพการใชหองสมุด

1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
11.

สภาพการใชหองสมุด
การใชหองสมุดเพื่อการศึกษา (ประกอบการเรียนและ
ทํางานที่ไดรับมอบหมาย)
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทตีพิมพที่นักศึกษาสวนใหญ
ใช คือ ตําราประกอบการเรียน
สารสนเทศประเภทไมตีพิมพที่นักศึกษา สวนใหญใช คือ
CD ประกอบการเรียน
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกสที่นักศึกษา
สวนใหญใช คือ ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส
ภาษาของทรัพยากรสารสนเทศทีน่ ักศึกษาสวนใหญใช คือ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ประเภทของบริการหองสมุดที่นักศึกษาสวนใหญใช คือ
บริการยืม คืน
นักศึกษาใชบริการสืบคนฐานขอมูลรายการบรรณานุกรม
ออนไลน
นักศึกษาใชบริการหองมินิเธียเตอร
นักศึกษาใชบริการคนสารสนเทศทางอินเทอรเน็ต
การเรียนรูในเรื่องการคนหาสารสนเทศดวยตนเอง
วิธีการคนหาสารสนเทศในสํานักวิทยบริการ นักศึกษา
สวนใหญใช คือ การเดินหาที่ชั้นหนังสือ

91.45

S.D.
0.73

90.67

0.68

13.16

0.37

28.29

0.42

64.47

0.44

86.18

0.71

51.79

0.66

40.13
23.68
78.29
82.89

0.62
0.34
0.77
0.79

x

ในภาพรวมนักศึกษาสวนใหญ จํานวน 139 คน (x = 91.45, S.D. = 0.73) มีวัตถุประสงคใน
การใชหองสมุดเพื่อการศึกษา (ประกอบการเรียนและทํางานที่ไดรับมอบหมาย) ทรัพยากรสารสนเทศประเภท
ตีพิมพที่นักศึกษาสวนใหญใช จํานวน 136 คน (x = 90.67, S.D. = 0.68) คือ ตําราประกอบการเรียน ทรัพยากร
สารสนเทศประเภทไมตีพิมพที่นักศึกษาสวนใหญ จํานวน 20 คน (x = 13.16,S.D.=0.37) ใช คือ CD ประกอบการ
เรียน และทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกสที่นักศึกษาสวนใหญ จํานวน 43 คน (x = 28.29, S.D. =
0.42) ใช คือ ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส ภาษาของทรัพยากรสารสนเทศที่นักศึกษาสวนใหญ จํานวน 124 คน
(x = 64.47, S.D. = 0.44) ใช คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประเภทของบริการหองสมุดที่นักศึกษาสวนใหญใช
จํานวน 131 คน (x = 86.18, S.D.=0.71) คือบริการยืมคืน นักศึกษา จํานวน 79 คน (x = 51.79, S.D. = 0.66)
ใชบริการสืบคนฐานขอมูลรายการบรรณานุกรมออนไลน นักศึกษา จํานวน 61 คน (x = 40.13, S.D. = 0.62) ใช
บริการหองมินิเธียเตอร นักศึกษา จํานวน 36 คน (x = 23.68, S.D.=0.34) ใชบริการคนสารสนเทศทางอินเทอรเน็ต
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การเรียนรูในเรื่องการคนหาสารสนเทศ พบวา นักศึกษาสวนใหญ จํานวน 119 คน (x = 78.29, S.D.=0.77) เรียนรู
ดวยตนเอง สวนวิธีการคนหาสารสนเทศในสํานักวิทยบริการ นักศึกษาสวนใหญ จํานวน 126 คน (x = 82.89, S.D.
= 0.79) ใช คือ การเดินหาที่ชั้นหนังสือ
ตอนที่ 2 ปญหาอุปสรรคในการเขาใชสํานักวิทยบริการ
ตารางที่ 3 สรุปผลปญหาอุปสรรคในการเขาใชสํานักวิทยบริการ
ปญหาอุปสรรคในการเขาใชสํานักวิทยบริการ
ดานทรัพยากรสารสนเทศ
1.
ทรัพยากรประเภทสื่อตีพิมพ มีเนือ้ หาไมทันสมัย
2
วารสารใหมออกใหบริการชา
3.
เนื้อหาไมตรงกับความตองการ
4.
ไมเขาใจวิธสี ืบคน
ดานการบริการ
1.
ปญหาในการใชบริการสืบคนฐานขอมูลรายการบรรณานุกรมออนไลน
2.
บริการตอบคําถามและชวยคนควา
3.
บริการคนสารสนเทศทางออนไลน
ดานระเบียบและขอบังคับ
1.
คาปรับ
2
จํานวนทรัพยากรที่ยมื ออกได
3.
เวลาเปด-ปดหองสมุด
ดานบุคลากรที่ใหบริการ
1.
จํานวนบุคลากรที่ใหบริการมีนอย
2.
บุคลากรขาดทักษะในการใหคําแนะนําและชวยการคนควา
3.
บุคลากรขาดความกระตือรือรนในการใหบริการ
4.
บุคลากรที่ใหบริการไมมมี นุษยสัมพันธ
ดานตัวนักศึกษา
1.
การขาดทักษะทางดานภาษาอังกฤษ
2.
ไมเขาใจวิธีการใชเครื่องมือสืบคน (OPACและฐานขอมูล)
3.
ไมกลาขอคําแนะนําหรือขอความชวยเหลือจากบรรณารักษ

x

S.D.

72.15
65.74
61.32
60.00

0.58
0.56
0.51
0.49

64.88
63.95
61.12

0.55
0.54
0.52

51.44
48.37
40.98

0.47
0.42
0.32

59.21
58.63
55.44
53.78

0.49
0.49
0.47
0.45

60.13
57.24
55.46

0.58
0.55
0.53

ปญหาในการใชหองสมุดของนักศึก ษา ในภาพรวม พบวา นัก ศึกษาสวนใหญเห็นว าปญหา
ดานทรัพยากรสารสนเทศ ดานบริการ ดานกฎระเบียบการใชหองสมุด ดานบุคลากรทีใ่ หบริการและดานตัวนักศึกษา
เอง เปนปญหาระดับปานกลาง ดังรายละเอียดตอไปนี้
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ดานทรัพยากรสารสนเทศ นักศึกษาสวนใหญ เห็นวาทรัพยากรสารสนเทศเปนปญหาระดับ
ปานกลาง ไดแก ทรัพยากรประเภทสื่อตีพิมพ มีเนื้อหาไมทันสมัย (x =72.15, S.D.=0.58) วารสารใหมออก
ใหบริการชา (x = 65.74, S.D. = 0.56 ) รองลงมาคือ เนื้อหาไมตรงกับความตองการ (x = 61.32, S.D. = 0.51 )
และไมเขาใจวิธีสืบคน (x = 60.00, S.D. = 0.49)
ดานการบริการ ที่นักศึกษาสวนใหญเห็นวาเปนปญหาระดับปานกลาง คือ ปญหาในการใช
บริการสืบคนฐานขอมูลรายการบรรณานุกรมออนไลน (x = 64.88, S.D. = 0.55) รองลงมา คือ บริการตอบคําถาม
และชวยคนควา (x = 63.95, S.D. = 0.54) และบริการคนสารสนเทศทางออนไลน (x = 61.12, S.D. = 0.52)
ปญหาดานระเบียบและขอบังคับ ที่นักศึกษาสวนใหญเห็นวาเปนปญหาระดับปานกลาง ไดแก
ปญหาเรื่องคาปรับ (x = 51.44, S.D. = 0.47) รองลงมา คือ จํานวนทรัพยากรที่ยืมออกได (x = 48.37, S.D. =
0.42) และเวลาเปด-ปดหองสมุด (x = 40.98, S.D. = 0.32)
ปญหาดานบุคลากรที่ใหบริการ ที่นักศึกษาสวนใหญเห็นวาเปนปญหาระดับปานกลาง ไดแก
จํานวนบุคลากรที่ใหบริการมีนอย (x = 59.21, S.D. = 0.49) รองลงมา คือ บุคลากรขาดทักษะในการใหคําแนะนํา
และชวยการคนควา (x = 58.63, S.D. = 0.49) บุคลากรขาดความกระตือรือรนในการใหบริการ (x = 55.44, S.D.
= 0.47) และบุคลากรที่ใหบริการไมมีมนุษยสัมพันธ (x = 53.78, S.D. = 0.45)
ปญหาดานตัวนักศึกษา พบวา นักศึกษามีปญหาในเรื่องการขาดทักษะทางดานภาษาอังกฤษ
(x = 60.13, S.D. = 0.58) รองลงมาคือ ไมเขาใจวิธีการใชเครื่องมือสืบคน (OPAC) และฐานขอมูล) (x = 57.24,
S.D. = 0.55) และไมกลาขอคําแนะนําหรือขอความชวยเหลือจากบรรณารักษ ( x = 55.46, S.D. = 0.53)
อภิปรายผล
ดานทรัพยากรสารสนเทศ พบวา มีความตองการและลักษณะการใชทรัพยากรสารสนเทศของ
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ในดานทรัพยากรสารสนเทศ เมื่อดูในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และ
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความตองการตํารา บริการยืม-คืนหนังสือทั่วไป และบริการสืบคนสารสนเทศดวย
ระบบ On – line อยูในระดับมาก สวนสิ่งพิมพที่นกั ศึกษาใชในระดับรองลงมา คือ บริการหนังสือพิมพและวารสาร
ฉบับปจจุบัน ดวยเหตุนี้หนังสือและตําราจึงเปนสิ่งพิมพที่มีความสําคัญ และเปนประโยชนตอนักศึกษาเพราะ
นอกจากการเรียนในชั้นเรียนแลว นักศึกษาสามารถอานตําราประกอบคําบรรยายเพิ่มเติมได ประกอบกับเปน
ทรัพยากรสารสนเทศทีส่ ามารถคนหาอานงาย จึงมีผูใชเปนจํานวนมาก
ดานบริการ พบวา มีความตองการและลักษณะการใชทรัพยากรสารสนเทศของสํานักวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ยกเวน ความตองการใชบริการสืบคนขอมูลทาง
วิชาการอยูในระดับมาก และฐานขอมูลอนไลนอยูในระดับปานกลาง สวนลักษณะการใชทรัพยากรสารสนเทศอยูใน
ระดับปานกลาง อาจเปนเพราะทรัพยากรสารสนเทศในสํานักวิทยบริการมีจํานวนมาก จึงทําใหนักศึกษาใชไดไม
ทั่วถึง หรืออาจจะไมรูวิธใี ช จึงทําใหนกั ศึกษาใชบริการไดไมเต็มศักยภาพของทรัพยากรที่มอี ยู
ดานระเบียบของสํานักวิทยบริการ ในดานความเหมาะสมของระเบียบ การใชบริการของสํานัก
วิทยบริการ และเวลาเปด – ปดบริการ อยูในระดับมาก ทัง้ นี้เพราะวาหองสมุดคํานึงถึงชวงเวลาที่นักศึกษาจะเขาใช
บริการของสํานักวิทยบริการใหเกิดประโยชนสูงสุด เพราะสํานักวิทยบริการมีบทบาทในการสนับสนุนการเรียนการ
สอนของสถาบัน ตลอดจนเปนแหลงศึกษาคนควาวิจัยอีกดวย สวนในดานอัตราคาปรับของหนังสือตอเลม ปาย
แนะนําในการใหบริการประเภทตาง ๆ จํานวนหนังสือที่ใหยืมแตละครั้ง และระยะเวลาใหยืมหนังสือ อยูในระดับ
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ปานกลาง ทัง้ นีห้ องสมุดจะตองหาวิธีปรับปรุงแกไขในดานการเพิ่มจํานวนสิ่งพิมพใหยืมไดตอครั้งมากขึ้น ระยะเวลา
ในการยืม– คืนขยายใหนานมากขึ้น จัดทําปายแนะนําการใหบริการประเภทตาง ๆ เพื่อใหผูใชไดรับความสะดวก
รวดเร็ว เกิดประโยชนสูงสุดตอผูใชบริการ
ดานบุคลากร พบวา นักศึกษาใชบริการทรัพยากรสารสนเทศ อยูในระดับปานกลาง แสดงให
เห็นวาเจาหนาที่ของสํานักวิทยบริการ ยังขาดคุณสมบัติของผูใหบริการที่ดีในเรื่องความรูทางวิชาการที่จะใหบริการ
ประสบการณและทักษะตาง ๆ ที่จะทําใหนักศึกษาเกิดความพึงพอใจ ซึ่งการใหบริการที่ประสบความสําเร็จจะตอง
ประกอบดวยคุณสมบัติสําคัญตาง ๆ เชน ความสม่ําเสมอ ความเต็มใจที่จะใหบริการ ความพรอมที่จะใหบริการและ
อุทิศเวลา ปฏิบัติตอผูใชบริการอยางดี มีความสามารถในการใหบริการ มีความสุภาพออนโยน สามารถอธิบาย
ขั้นตอนการใชบริการใหผูใชบริการเขาใจไดชัดเจน และสามารถปฏิบัติถูกตอง สรางคุณภาพของงานบริการให
นาเชื่อถือ พยายามเขาใจ และเรียนรูผูใชบริการ ใหคําแนะนําและเอาใจใสผูใชบริการ ใหความสนใจตอผูใชบริการ
และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณใหพรอมเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ
ดานตัวนักศึกษาเอง พบวา ขาดทักษะทางดานภาษาอังกฤษ อยูในระดับปานกลาง ไมเขาใจ
วิธีการใชเครื่องมือสืบคน (OPAC) และฐานขอมูล อยูในระดับมาก และไมกลาขอคําแนะนําหรือขอความชวยเหลือ
จากบรรณารักษ อยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวา หองสมุดควรมีการสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษ การจัด
กิจกรรมแนะนําการวิธีการใชเครื่องมือสืบคน (OPAC) และฐานขอมูล และสงเสริมผูใหบริการมีความพรอมทางดาน
ทักษะและจิตใจพรอมที่จะใหบริการ
สรุปผลการวิจยั ในครั้งนี้ แสดงใหเห็นวาไมวาจะเปนดานความตองการใชทรัพยากรสารสนเทศ
ลักษณะการใชทรัพยากรสารสนเทศ และปญหาอุปสรรคในการใชทรัพยากรสารสนเทศ อยูในระดับปานกลาง
ทั้งหมด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาสํานักวิทยบริการอาจกาวล้ําเทคโนโลยีเกินไปทําใหนกั ศึกษาและผูใชบริการตามไมทัน
สารสนเทศก็เปนได หรืออาจเปนเพราะสํานักวิทยบริการ ขาดการประชาสัมพันธเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ
ที่มีอยูใหกับนักศึกษาไดทราบ จึงทําใหการใชทรัพยากรสารสนเทศไมเกิดประสิทธิผลเทาที่ควร ดังนั้น ผลการศึกษา
ที่ไดนี้สามารถเปนแนวทางสําหรับการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหตรงกับความตองการใชและลักษณะการใชของ
นักศึกษา อันจะนํามาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสํานักวิทยบริการ ตลอดจนนําไปสูเปาหมายที่วางไว
จากผลการวิจัยที่ไดนั้น ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
ขอเสนอแนะ
1) จากผลการศึกษาที่ พบวา ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งตีพิมพของสํานักวิทยบริการมี
เนื้อหาไมทันสมัย มีสภาพเกาชํารุดและมีจํานวนไมเพียงพอ ผูวิจัยจึงเสนอใหหองสมุดพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่
เพียงพอตอการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทตีพิมพที่มเี นื้อหาทันสมัยเขามาใหบริการในสํานักวิทยบริการ
2) จากการศึกษาพบวา บุคลากรมีไมเพียงพอในการใหบริการ รวมทั้งยังขาดทักษะในการ ให
คําแนะนํา และขาดความกระตือรือรนในการใหบริการ จึงเสนอแนะใหทางผูบริหารสํานักวิทยบริการ พิจารณาถึง
ความตองการพัฒนาทักษะของบุคลากรหองสมุดและสนับสนุนใหไดรับการพัฒนาทักษะที่เหมาะสมตอการใหบริการ
เชน เขารับการอบรมที่เกี่ยวกับงานของหองสมุด การพัฒนาทักษะการใหบริการ
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3) ในเรื่องการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ จากการศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญไมทราบวิธี
สืบคน ผูวิจัยจึงเสนอแนะใหสํานักวิทยบริการจัดอบรมแนะนําเรื่องวิธีการสืบคนสารสนเทศ โดยอาจจัดอบรมกลุม
ยอยใหนักศึกษาโดยนัดหมายวันเวลาที่ประสงคจะอบรมกับทางหองสมุด รวมทั้งหองสมุดควรจัดทําคูมือ หรือแผน
พับแนะนําการใชหองสมุดและบริการของหองสมุด จัดทําเผยแพรใหนักศึกษาสามารถหยิบอานทําความเขาใจได
การนําไปใชประโยชน
1. เปนขอมูลในการพัฒนาระบบงานใหบริการสํานักวิทยบริการ
2. เปนขอมูลในการพัฒนาระบบงานจัดหาทรัพยากรเพื่อใหบริการของสํานักวิทยบริการ
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