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 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคาดหวัง

ของผู้บริหารและผู้ใช้บริการต่อการจัดการและให้บริการ

ของห้องสมุดในการผลักดันวิสัยทัศน์และเป้าหมายและ

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2) เพื่อศึกษาสภาพ

การดําเนินงานในปจัจบุนัของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัราชภฏั 

และ 3) เพื่อวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างความคาดหวังกับ

สภาพปัจจุบันของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู้วิจัยเก็บ

รวบรวมขอ้มลูโดยใช้วธิกีารสมัภาษณ์ผูบ้ริหารจํานวน 18 คน 

และสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการห้องสมุด

จาํนวน 90 คน ในมหาวิทยาลยัราชภฏัทีเ่ปน็พืน้ทีใ่นการศกึษา 

6 แหง่ ซ่ึงเกบ็ขอ้มลูระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – กนัยายน 2555 

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นํามาวิเคราะห์และสังเคราะห์

ตามกระบวนการข้อมลูเชิงคุณภาพ ผลการวจิยัพบวา่ช่องว่าง

ระหว่างความคาดหวังของผู้บริหารและผู้ใช้บริการกับ

สภาพความเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนา

กลยุทธ์การสร้างคุณค่าของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

จริงของการจัดและบริการในปัจจุบันของห้องสมุดมีความ

แตกต่างกันมาก ในด้านการบริหารจัดการ ผู้บริหารและ

ผูใ้ชบ้รกิารคาดหวงัว่าห้องสมดุจะตอ้งมีโครงสรา้งพ้ืนฐานดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยั อาคารสถานทีม่บีรรยากาศ

ท่ีผอ่นคลายนา่เข้าใช้บรกิาร มหีอ้งประชุมกลุม่ยอ่ยให้ผูใ้ช้ได้

แลกเปลีย่นความรูร้ะหวา่งกนั แตส่ภาพความเปน็จรงิพบวา่

โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นยังล้าสมัย 

ห้องสมุดยังปิดให้บริการเร็วเกินไปและยังขาดพื้นที่ใน

1 นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 รองศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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การเรียนรู้ร่วมกันอย่างผ่อนคลายและเฉพาะกลุ่ม ในด้าน

การบริการผู้บริหารและผูใ้ชบ้ริการคาดหวงัวา่หอ้งสมดุควรให้

บรกิารแบบออนไลน ์ใหบ้รกิาร เชงิรกุ มกีฎระเบยีบทีไ่มเ่ขม้งวด

ทรัพยากรสารสนเทศต้องทันสมัยครอบคลุมหลักสูตร

ที่เปิดสอน มีทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ให้บริการ 

มีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาด้านท้องถิ่น แต่สภาพ

ปจัจุบนัพบวา่ห้องสมดุยงัมกีารใหบ้รกิารแบบออนไลนน์อ้ย

เกินไป ยังไม่มีการขยายบริการผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คำาสำาคัญ:  การวิเคราะห์ช่องว่าง, ความคาดหวังกับสภาพความเป็นจริงของห้องสมุด, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ, 

  การบริหารจัดการห้องสมุด

การให้บริการเชิงรุกยังมีน้อยและมีกฎระเบียบที่เข้มงวด 

ทรัพยากรสารสนเทศไม่ทันสมัยและไม่ครอบคลุมหลักสูตร

ที่เปิดสอนทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส์

มนีอ้ยมาก ไมม่กีารจดัเกบ็คอลเลคชัน่ทอ้งถิน่เปน็การเฉพาะ

ซึ่งประเด็นเหล่านี้เป็นสิ่งท่ีห้องสมุดต้องนําไปพัฒนาเพื่อ

ตอบสนองตอ่ความตอ้งการและความคาดหวงัของผูใ้ช้บรกิาร

รวมท้ังผลักดันเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

อีกด้วย

ABSTRACT

 This research aims to 1) examine expectation 

of Universities’ administrators, and users toward 

libraries’ roles and importance for supporting 

universities’ visions and goals 2) study current 

situation of Rajabhat University libraries and 3) 

analyze gap between administrators and library 

users’ expectation and Rajabhat University libraries’

current situation. The key informants consisted 

of 18 Rajabhat University administrators and 90 

library users. The research locations comprised 

6 Rajabhat University in Northeastern. Data were 

collected between July-September 2012. The results

revealed that the gap between administrators

and library users’ expectation and Rajabhat 

University libraries’ current situation is very wide. 

In administrative aspect, administrators and library 

users expect library to have modern information 

technology infrastructure, relaxing environment and 

having meeting room. However, In current situation 

found that information technology infrastructure is 

obsolete, library environment is not relax and lack 

of meeting room. In services aspect, administrators

and library users expect library to be online service,

proactive users service, declined restricted regulations,

having modern information resources and cover 

all university curriculums including local content 

information resources. However, In current situation

found that online service is not available and 

proactive service is not enough, there are restricted 

regulations, lack of modern information resources, 

lack of electronic information resource, and lack 

of local content information resources. These gaps 

should be developed by library to meet users’ 

needs and expectations and drive universities’ goals. 

Keywords: Gap analysis, Libraries’ expectation and current situation, Rajabhat University libraries,

  Library management
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บทนำา

 ประเทศไทยได้มีการปฏิรูประบบราชการมาตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2545 ทั้งนี้ได้กําหนดให้องค์กรภาครัฐทุกประเภท

ปรับกระบวนการบริหารตามแนวคิดของการบริหารแบบ

มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Base Management) และแนวคิด

การบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและมีการนําแนวคิดในการ

บริหารจดัการสมยัใหมเ่ข้ามาใช ้ในการบรหิารจัดการองค์กร

สมัยใหม่ได้มีการปรับกระบวนการบริหารจัดการ โดยมีการ

ตัง้เป้าหมาย กาํหนดวสิยัทศัน ์แผนยทุธศาสตรท์ีจ่ะผลกัดนั

องค์กรให้ประสบความสําเร็จ และการใช้ทรัพยากรต่างๆ 

มาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับองค์กรอื่น (ทศพร 

ศิริสัมพันธ์, 2549) สําหรับสถาบันการศึกษาก็เช่นเดียวกับ

หน่วยงานราชการอื่นๆ คือต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวน

การบริหารจัดการโดยมีการกําหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย กลยุทธ์ที่จะผลักดันวิสัยทัศน์ให้ประสบผลสําเร็จ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏในปัจจุบันมีทั้งหมด 40 แห่ง 

เป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยใหม่ในประเทศไทยท่ีพัฒนามาจาก

ความเป็นวิทยาลัยครู ก่อนที่จะปรับเปลี่ยนมาเป็นสถาบัน

ราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชภัฏในปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อความ

มีประสิทธิภาพอีกทั้ งความเป็นอิสระในการบริหาร 

มีความสมบูรณ์ในการเป็นมหาวิทยาลัย มีความสอดคล้อง

กับกฎหมายการศึกษา และการยกสถานภาพของตนให้

สูงทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ (ชํานาญ รอดเหตุภัย 

และคณะ, 2549) มีปรัชญาของการก่อต้ังมหาวิทยาลัย

เดียวกันคือมุ่งเน้นการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนา

ท้องถิ่นและสังคม มีวิสัยทัศน์ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษา

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เน้นหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความ

ต้องการของคนในทอ้งถิน่ มพีนัธกจิหลกัอยู ่4 ดา้นเชน่เดยีว

กับสถาบนัอดุมศกึษาอืน่ คอื (1) การผลติบณัฑติ ซึง่เปา้หมาย

ของการผลิตบัณฑิตคือการได้บัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรม

จริยธรรม (2) การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ของท้องถิ่น 

(3) การบรกิารวชิาการ โดยมเีปา้หมายเพือ่ใหค้วามรูแ้กช่มุชน 

เป็นที่พึ่งของชุมชน และ (4) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนมีความเจริญทางวัฒนธรรม เป็นชุมชนที่

ได้รับการพัฒนา และมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

 อย่างไรก็ตาม จากการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

ราชภฏัทีผ่า่นมานัน้พบวา่ มหาวทิยาลยัยงัมปีญัหาอยูห่ลาย

ดา้นโดยเฉพาะดา้นการเรยีนการสอนซึง่สง่ผลตอ่คณุภาพของ

บณัฑติทีผู่ป้ระกอบการยงัมองวา่บณัฑติทีจ่บจากมหาวทิยาลยั

ราชภัฏนั้น มีคุณภาพท่ียังไม่ทัดเทียมกับบัณฑิตท่ีจบจาก

มหาวทิยาลยัในกาํกบัของรฐั การวิจยัท่ียงัมคีณุภาพไมด่พีอ

และไม่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง (ฉันธะ

จันทะเสนา, 2556) ดังนั้นในการท่ีจะผลักดันให้วิสัยทัศน์ 

เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏประสบ

ความสําเร็จได้นั้น ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยต้องมี

ส่วนในการผลักดันรวมทั้งห้องสมุดด้วย ซึ่งหน้าที่ของห้อง

สมุดโดยทั่วไปแล้วทําหน้าที่ อยู่ 4 ด้านคือ (1) เป็นแหล่ง

สนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย (Education) 

(2) เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัย (Research) (3) เป็นแหล่งให้

สารสนเทศแก่ผูใ้ช้บรกิาร (Information) และ (4) เป็นแหลง่

ใหค้วามเพลดิเพลนิและนนัทนาการ (Recreation)  (นํา้ทพิย ์

วภิาวนิ, 2548) แตจ่ากการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัหอ้ง

สมดุมหาวทิยาลยัราชภัฏพบว่า หลายแหง่ยงัมปีญัหาในดา้น

การบรหิารจดัการ ทรัพยากรสารสนเทศ และการใหบ้รกิาร

แก่ผู้ใช้ เช่น สถานที่เก่าแก่และคับแคบไม่น่าเข้าใช้บริการ 

ทรพัยากรสารสนเทศไมเ่พยีงพอและไมท่นัสมยับรรณารักษ์

มจีาํนวนนอ้ยไม่พอเพียง ไมม่จีติบรกิาร มโีครงสรา้งพ้ืนฐาน

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีล่า้สมยัเปน็ตน้ (สารภ ีภมูปิระเทศ 

และคณะ, 2546 ; สมคิด ดวงจักร และคณะ, 2547 ; 

สุรีย์ สุทธิสารากร และคณะ, 2547) นอกจากนี้จากการ

ศกึษาความพึงพอใจของผูเ้ขา้ใชห้อ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏั 

(วราภรณ์ ดอนหัวล่อ, 2550 ; เบญจรัตน์ สีทองสุก, 2551) 

ยงัพบวา่ผูใ้ชบ้รกิารยงัไม่มคีวามพงึพอใจในการไดร้บับรกิาร

ของห้องสมุดเท่าที่ควร ทั้ง ๆ  ที่ผู้ใช้มีความคาดหวังค่อนข้าง

สูงว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพ จากปัญหาต่างๆ เหล่านี้ 

สง่ผลใหห้อ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏัไมส่ามารถตอบสนอง

ต่อความคาดหวังและความต้องการของผู้ใช้บริการได้ 

 อยา่งไรกต็าม ในการพัฒนาคณุภาพการบริหารจดัการ

และการใหบ้รกิารของหอ้งสมดุเพือ่ใหเ้ปน็กลไกสําคญั ทีจ่ะ
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ผลกัดนัเปา้หมายและยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลยัใหป้ระสบ

ผลสาํเร็จและสนองตอบต่อความต้องการและความคาดหวงั

ของผูใ้ชบ้ริการไดน้ั้น ตอ้งมกีารศึกษาสภาพความเปน็จรงิใน

ปัจจุบันและปัญหาในการให้บริการของห้องสมุดและศึกษา

ความคาดหวงัของผู้ใชบ้รกิาร ทัง้นีก้ารทีจ่ะพฒันาหอ้งสมดุให้

สามารถผลกัดนัเปา้หมายและยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั

ได้นั้น ห้องสมุดต้องทราบความต้องการและความคาดหวัง

ของผูใ้ชบ้รกิารและในขณะเดยีวกันกต็อ้งศกึษาสภาพความ

เป็นจรงิในปจัจบุนัของห้องสมดุด้วย เมือ่นําทัง้สองอยา่งนีม้า

วิเคราะห์ร่วมกันโดยใช้หลักการการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap 

Analysis) จะเหน็ไดว้า่มอีะไรบา้งทีต้่องพฒันา ดังนัน้ในงาน

วจิยันีผู้ว้จิยัจงึไดใ้ชห้ลกัการการวเิคราะหช์อ่งวา่งมาวเิคราะห์

เพือ่หาประเดน็ทีจ่ะนําไปพฒันาหอ้งสมุดเพือ่ใหต้อบสนองตอ่

ความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารและสามารถผลกัดนัเปา้หมาย

และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้

  การวิเคราะห์ช่องว่าง เป็นการศึกษาสภาพความเป็น

จริงและปัญหาขององค์กรในปัจจุบันเปรียบเทียบกับเป้า

หมายสูงสุดหรือภาพอนาคตที่ต้องการให้องค์กรเป็น หรือ

ความตอ้งการและความคาดหวงัของลกูคา้ ความแตกต่างที่

เกิดขึ้นนั้นคือช่องว่างที่องค์กรจะต้องหาวิธีปิด (Billsberry, 

1998 ; ประชุม โพธิกุล, 2546) ดังนั้นในงานวิจัยนี้ผู้วิจัย

จึงได้ใช้หลักการการวิเคราะห์ช่องว่างเพื่อหาความแตกต่าง

ระหว่างความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการกบัสภาพความเปน็จรงิ

ในปัจจุบันของห้องสมุด ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับนั้นจะทําให้

มหาวทิยาลยัราชภฏัไดป้ระเด็นทีจ่ะต้องนําไปพฒันาเพือ่นํา

ไปสูก่ารผลักดนัเปา้หมายและยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลยัได้

วัตถุประสงค์ในการวิจัย

 1. เพ่ือศกึษาความคาดหวงัของผูบ้รหิารและผูใ้ชบ้รกิาร

ตอ่บทบาทและความสาํคญัของหอ้งสมดุในการสนบัสนนุและ

ผลกัดนัวสิยัทศันแ์ละเป้าหมายของมหาวทิยาลยัราชภัฏ และ

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ

 2. เพ่ือศกึษาสภาพการดําเนนิงานในปจัจบุนัของหอ้ง

สมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

 3. เพื่อวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างความคาดหวังกับ

สภาพปจัจบุนัของห้องสมดุมหาวทิยาลยัราชภฏั ในด้านการ

บริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การบริการ บุคลากรผู้

ให้บริการ และอาคารสถานที่

กรอบแนวคิดในการวิจัย

 ในการพัฒนากรอบแนวคิดของการวิเคราะห์ช่องว่าง

ระหวา่งความคาดหวงัของผูบ้รหิารและผูใ้ชบ้รกิารกบัสภาพ

ความเป็นจริงในปัจจุบันของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ผู้วิจัยได้พัฒนาโดยใช้แนวคิดการสร้างคุณค่าของ Fuller 

(2001) มาพัฒนากรอบของการศึกษาการปฏิบัติงาน และ

ความเชื่อมโยงในการปฏิบัติงาน เพื่อวิเคราะห์หาเป้าหมาย

และจุดเด่นขององค์กร แล้วจึงวิเคราะห์ดูว่าสิ่งที่จะผลักดัน

เป้าหมายนัน้คอือะไร ซึง่ในงานวจิยันีค้ณุคา่อาจรวมถึงความ

คาดหวังของผู้บริหารและผู้ใช้บริการจะได้รับจากห้องสมุด

  ในการวเิคราะหห์าเปา้หมายของมหาวทิยาลยัราชภัฏ

และบทบาทและความสําคัญของห้องสมุดที่จะผลักดันเป้า

หมายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิด

ของ Fuller (2001) ซ่ึงอธบิายไวว้า่การสรา้งคณุคา่ตอ้งเริม่ตน้

ดว้ยการศกึษาการปฏบัิตงิานเพือ่วิเคราะหห์าเป้าหมายและ

จุดเด่นขององค์กร ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่า มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมีปรัชญาคือ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่นเป็นแหล่งพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้และมี

คุณธรรม และเป็นแหล่งการศึกษาของท้องถิ่น มีวิสัยทัศน์

ในการ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

โดยเน้นหลักสูตรท่ีตอบสนองต่อความต้องการของคนใน

ท้องถ่ินเป็นศนูยก์ลางการผลติบัณฑิตและการบรกิารวชิาการ

ท่ีมคุีณภาพ และเป็นท่ีพึง่ของท้องถ่ิน มีเป้าหมายท่ีสาํคญัคือ

1) ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ 

มีจริยธรรม รักและผูกพันต่อท้องถ่ิน 2) มีงานวิจัยและ

องค์ความรู้ที่ใช้แก้ไขปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น 

3) มีการบริการวิชาการให้แก่ชุมชนและท้องถ่ิน และ 4)

มีการทํานุบํารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

(อนันศักดิ์ พวงอก, 2556)

 เพือ่ผลกัดนัเปา้หมายดงักลา่วใหป้ระสบผลสําเรจ็ ผูว้จิยั

จงึตอ้งศกึษาความคาดหวงัของผูบ้รหิารและผูใ้ชบ้รกิารหอ้ง

สมุดว่ามีความต้องการและความคาดหวังอย่างไรบ้าง และ

เพือ่ท่ีจะพฒันาใหไ้ด้ตามความตอ้งการและความคาดหวังนัน้
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ผูว้จิยัจงึตอ้งศกึษาอกีประเด็นหนึง่คอืการศกึษาสภาพความ

เปน็จรงิเพ่ือจะดูสภาพความเปน็จรงิในดา้นการบรหิารจดัการ 

การบริการ ทรัพยากรสารสนเทศ และสถานที่ หลังจากนั้น

ผู้วิจัยจึงใช้หลักการการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) 

มาวิเคราะห์เพื่อหาช่องว่างหรือประเด็นที่ต้องนําไปพัฒนา 

ซึ่งการวิเคราะห์ช่องว่างนั้น คือการวิเคราะห์ความแตกต่าง

ระหว่างความคาดหวังของผู้ใช้บริการกับสภาพความเป็น

จริงในปัจจุบันขององค์กรว่ามีช่องว่างอะไรบ้างและมีอะไร

ที่ต้องได้รับการพัฒนา ดังนั้นในการวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงได้ศึกษา

ใน 3 ประเด็นได้แก่

 1) การศึกษาความคาดหวังของผู้บริหารและผู้ใช้

ภาพที่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

บรกิารตอ่บทบาทของหอ้งสมดุในการผลกัดนัเปา้หมายและ

ยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัราชภฏัในดา้นการบรหิารจดัการ

ทรัพยากรสารสนเทศ การบริการ และสถานที่

 2) การศึกษาสภาพความเป็นจรงิในปัจจบัุนและปัญหา

ของหอ้งสมดุในดา้นการบรหิารจัดการ ทรพัยากรสารสนเทศ 

การบริการและสถานที่

 3) การวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างความคาดหวังของ

ผู้บริหารและผู้ใช้บริการกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน

ของหอ้งสมดุในดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรสารสนเทศ 

การบรกิาร และสถานท่ี เพือ่ศกึษาวา่มปีระเดน็ไหนบ้างท่ีหอ้ง

สมดุตอ้งนําไปพฒันา กรอบแนวคิดในการวจัิยแสดงดงัภาพท่ี 1

เป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (อนันศักดิ์ พวงอก, 2556)
ปรัชญา : เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นแหล่งพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้และมีคุณธรรม 
และเป็นแหล่งการศึกษาของท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยเน้นหลักสูตรท่ีตอบสนองต่อความต้องการของคนใน
ท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการผลิตบัณฑิตและการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ และเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น
เป้าหมาย: 1) ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ มีจริยธรรม รักและผูกพันต่อท้องถิ่น 2) มีงาน
วิจัยและองค์ความรู้ที่ใช้แก้ไขปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น 3) มีการบริการวิชาการให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 
และ 4) มีการทํานุบํารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

การศึกษาความคาดหวังของผู้บริหารและผู้ใช้บริการ
ห้องสมุดในการผลักดันเป้าหมาย

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศึกษาความคาดหวังของผู้บริหารและผู้ใช้บริการในด้าน
การบริหารจดัการ ทรัพยากรสารสนเทศ การบรกิาร และ
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ

การศึกษาสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน
ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ศึกษาสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันและปัญหาของ
หอ้งสมดุมหาวิทยาลยัราชภฏัในดา้นการบริหารจดัการ 
ทรัพยากรสารสนเทศ การบริการ และโครงสร้าง
พื้นฐานทางกายภาพ

การวิเคราะห์ช่องว่าง(GapAnalysis)
(Billsberry,1998)

วิเคราะห์ช่องว่างเพื่อหาความแตกต่างระหว่างความคาดหวังของผู้บริการและผู้ใช้บริการ
กบัสภาพความเปน็จริงในปัจจุบนัและปัญหาของหอ้งสมดุเพือ่นำามาเปน็ประเดน็ในการพัฒนา

ประเด็นที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏต้องนำาไปพัฒนาในด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
สารสนเทศการบริการและโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ
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การดำาเนินการวิจัย

  ในการวิจัยคร้ังนีใ้ชก้ารวจัิยเชงิคุณภาพ (Qualitative

Approach) เป็นหลัก พื้นที่ในการวิจัยคือมหาวิทยาลัย

ราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 12 แหง่ ผูว้จิยัพจิารณา

คดัเลอืกโดยใชข้นาดของมหาวทิยาลยัตามเกณฑท์ีสํ่านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (2554) ได้กําหนดไว้ คือกลุ่ม

มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ กลุ่มมหาวิทยาลัยขนาดกลาง และ

กลุ่มมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก ผู้วิจัยเลือกมาศึกษากลุ่มละ 

2 แห่งทั้งนี้การเลือกกลุ่มละ 2 แห่งนั้นผู้วิจัยพิจารณาจาก

ภมูภิาคทีต่ัง้ของมหาวทิยาลยัโดยดกูารกระจายของภมูภิาคที่

ตัง้เปน็หลกัคอื อสีานเหนอื อสีานกลา และอสีานใตภ้มูภิาคละ

2 แห่ง รวมเป็น 6 แห่ง

ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย3กลุ่มคือ

 1) กลุ่มผู้บริหาร ผู้วิจัยคัดเลือกจากอธิการบดีหรือ

รองอธิการบดทีีม่ภีารกิจด้านห้องสมุดมหาวทิยาลยัละ 1 คน 

คณบดีหรือรองคณบดีมหาวิทยาลัยละ 2 คน ได้ผู้ให้ข้อมูล

รวมทั้งสิ้น 18 คน 

 2) กลุม่ผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมดุ ประกอบด้วย (1) อาจารย ์

ผูว้จิยัคดัเลอืกจากผูท้ีเ่ขา้ใชห้อ้งสมดุเพือ่ประโยชนใ์นการเรยีน

การสอนเป็นประจําและมีความเข้าใจในการบริหารจัดการ

ของทั้งมหาวิทยาลัยและห้องสมุดเป็นอย่างดี กระจายตาม

คณะที่สังกัด มหาวิทยาลัยละ 5 คน รวมทั้งสิ้นเป็นจํานวน 

30 คน (2) นักศึกษา ผู้วิจัยคัดเลือกจากผู้ที่มีความถี่ในการ

เขา้ใชห้อ้งสมดุไมต่่าํกวา่สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ และมผีลการเรยีน

ทีด่คีอืเกรดเฉลีย่ไมน่อ้ยกวา่ 3.00 เนือ่งจากเปน็กลุม่ทีม่คีวาม

เข้าใจในห้องสมุด สามารถใช้ห้องสมุดให้เป็นประโยชน์ต่อ

การเรยีนและสามารถใหข้้อมลูได้ด ีกระจายตามคณะท่ีสงักัด 

มหาวิทยาลัยละ 10 คน รวมทั้งสิ้นเป็นจํานวน 60 คน

 3) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ผู้วิจัยคัดเลือกจากผู้

อํานวยการหรือรองผู้อํานวยการห้องสมุด มหาวิทยาลัยละ 

1 คน บรรณารักษ์ที่มีตําแหน่งหัวหน้างาน มหาวิทยาลัยละ

1 คน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผนของห้องสมุด 

มหาวิทยาลัยละ 1 คน ได้ผู้ให้ข้อมูลรวมทั้งสิ้น 18 คน 

รายละเอียดดังตารางที่ 1

เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผูว้จิยัใช้วธิกีารเก็บรวบรวมข้อมลูกบักลุม่ผูบ้ริหารโดย

วธิีการสัมภาษณแ์บบมโีครงสรา้ง (Structured Interview)

เพื่อเก็บข้อมูลความความคาดหวังและสภาพความเป็นจริง

ในปัจจบัุนของห้องสมดุในดา้นการบรหิารจดัการ ทรพัยากร

สารสนเทศ การบริการ และบุคลากรผู้ให้บริการ ผู้วิจัยใช้

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ใช้บริการโดยการใช้

แบบสอบถามประกอบการสมัภาษณเ์นือ่งจากเป็นกลุม่คนที่

มีจํานวนมาก เพื่อเก็บข้อมูลความความคาดหวังและสภาพ

ความเป็นจริงในปัจจุบันของห้องสมุดในด้านการบริหาร

ตารางที่1 พื้นที่ในการวิจัยและผู้ให้ข้อมูล

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

ขนาดของ
มหาวิทยาลัย

ภูมิภาคที่ตั้ง จำานวนผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มผู้บริหาร

จำานวนผู้ให้ข้อมูลกลุ่มผู้
ใช้บริการ

จำานวนผู้ให้ข้อมูลกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

อาจารย์ นักศึกษา
 1. อุดรธานี ใหญ่ อีสานเหนือ 3 5 10 3
 2. อุบลราชธานี ใหญ่ อีสานใต้ 3 5 10 3
 3. มหาสารคาม กลาง อีสานกลาง 3 5 10 3
 4. สุรินทร์ กลาง อีสานใต้ 3 5 10 3
 5. กาฬสินธุ์ เล็ก อีสานเหนือ 3 5 10 3
 6. ร้อยเอ็ด เล็ก อีสานกลาง 3 5 10 3

รวม 18 30 60 18
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จัดการ ทรัพยากรสารสนเทศ การบริการ และบุคลากรผู้ให้

บรกิาร และใชวิ้ธกีารเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุม่ผู้ปฏบัิติงาน

หอ้งสมดุดว้ยวธิกีารสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง (Structured 

Interview) เพือ่เกบ็ขอ้มลูดา้นสภาพความเปน็จรงิในปจัจบุนั

และปัญหาของห้องสมุด

การวิเคราะห์ผลข้อมูล

 ผู้วิจัยนําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกตาม

แหล่งข้อมูลและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล จําแนกเนื้อหาตามประเด็น

และจัดหมวดหมู่ของเนื้อหา แล้วทําการสังเคราะห์เนื้อหา 

และอธิบายเน้ือหาโดยการนําเสนอในรูปของการบรรยาย 

และนําเสนอโดยตาราง

สรุปผลการวิจัย

   ในการวิเคราะห์ช่องว่าง ผู้วิจัยได้นําผลการศึกษาใน

ด้านความคาดหวังของผู้บริหารและผู้ใช้บริการมาวิเคราะห์

ร่วมกับสภาพปัจจุบันที่ได้จากการศึกษาของผู้บริหาร ผู้ใช้

บริการ และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด แล้วนําเสนอช่องว่างใน

แต่ละประเด็นที่เป็นความแตกต่างของความคาดหวังกับ

สภาพปัจจุบันและปัญหาที่เกิดขึ้นโดยวิเคราะห์ใน 4 ด้าน

คือ 1) ด้านการบริหารจัดการ 2) ด้านการบริการ 3) ด้าน

ทรัพยากรสารสนเทศ และ 4) ด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง

กายภาพ ผลการวิจัยพบดังนี้

 1. ด้านการบริหารจัดการ จากการวิเคราะห์พบว่า

ความคาดหวังของผู้บริหารและผู้ใช้บริการนั้น มีความคาด

หวังให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้ความสําคัญกับห้องสมุด 

ตัง้ใจพฒันาหอ้งสมดุอยา่งจริงจงัเพ่ือใหเ้ปน็แหลง่เรยีนรูท้ีด่ี

ของนักศึกษาและอาจารย์ ควรมีการจัดสรรงบประมาณ

ให้ห้องสมุดดําเนินงานอย่างเพียงพอเพื่อความคล่องตัว

ในการบริหารจัดการ ทั้งมหาวิทยาลัยและห้องสมุดควรมี

การจดัทําแผนการพัฒนาทัง้ระยะสัน้และระยะยาว โดยแผนที่

จัดทําขึ้นนั้นต้องมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และ

เป้าหมายของมหาวิทยาลัย และการจัดทําแผนต้องมาจาก

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนเพื่อให้ทุกคน

ได้มสีว่นร่วมในการพัฒนาหอ้งสมดุ ควรใหอ้สิระในการบรหิาร 

และใหอ้าํนาจตดัสินใจแกผู่บ้รหิารหอ้งสมดุ เพือ่ความรวดเรว็

ในการดําเนินงานและการพัฒนาห้องสมุดให้เจริญก้าวหน้า 

ควรจัดสร้างห้องสมุดประจําคณะและกระจายการบริหาร

ไปยังคณะให้มีลักษณะเป็นเครือข่ายโดยมีห้องสมุดกลาง

ของมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้า

สารสนเทศเฉพาะด้านได้อย่างลึกซึ้ง จะทําให้นักศึกษาและ

อาจารย์ในคณะเดียวกันเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

กันอีกด้วย ควรปรับภาพลักษณ์ห้องสมุดให้ทันสมัยขึ้น

และพัฒนาห้องสมุดไปสู่การเป็นห้องสมุดดิจิทัล ควรปรับ

โครงสรา้งพืน้ฐานของหอ้งสมดุใหม้คีวามทนัสมยัโดยเฉพาะ

โครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 จากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของห้องสมุดพบว่า 

ผู้บริหารและผู้ใช้บริการมองว่าห้องสมุดมีการจัดทําแผน

เป็นประจําทุกปี แต่ยังขาดการเช่ือมโยงและสอดคล้องกับ

แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ทําให้การดําเนินงานไม่

สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของมหาวทิยาลัย และการจดัทําแผน

นั้นก็ไม่ครอบคลุมทุกมิติ ยังขาดการวางแผนทั้งในระยะสั้น

และระยะยาว งบประมาณในการดําเนินงานไม่เพียงพอ

ทําให้ขาดโอกาสในการพัฒนาและทําให้การบริหารจัดการ

ไมค่ล่องตวั ผู้บรหิารหอ้งสมดุไมม่อีาํนาจตดัสนิใจในบางเรือ่ง 

โครงสรา้งการบริหารราชการค่อนขา้งซบัซอ้น เกิดความลา่ชา้

ในการดําเนนิการแกไ้ขปัญหาหรอืจดับรกิารใหต้รงกับความ

ต้องการของผู้ใช้ งบประมาณที่จัดสรรให้ห้องสมุดนั้นไม่

เพยีงพอตอ่การจดัหาทรพัยากรสารสนเทศมาใหบ้รกิาร หรอื

การดําเนินงานด้านต่างๆ ของห้องสมุด ไม่สอดคล้องกับ

การพัฒนาห้องสมุดให้ เป็นแหล่งเรียนรู้ ท่ี สําคัญของ

มหาวทิยาลยั และมหาวทิยาลยัยงัมหีอ้งสมดุคณะนอ้ยเกนิไป 

 จากความคาดหวังของผู้บริหารและผู้ใช้บริการและ

สภาพจรงิของหอ้งสมดุดงักลา่ว ทําใหม้องเห็นชอ่งวา่งของหอ้ง

สมดุทีต่อ้งไดรั้บการพฒันาคอื หอ้งสมดุยงัขาดการทําแผนที่

สอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตรแ์ละเปา้หมายของมหาวิทยาลยั 

ห้องสมุดได้รับงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดําเนินงาน

ด้านต่างๆ ผู้บริหารห้องสมุดยังขาดอํานาจในการตัดสินใจ

ในบางเรื่อง ห้องสมุดยังมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ไม่ทันสมัย

โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และห้องสมุดคณะ

ยงัไมเ่พยีงพอตอ่การจดัการเรยีนการสอนของมหาวทิยาลยั

 2.ดา้นการบรกิารจากการวเิคราะหพ์บวา่ผูบ้รหิารและ
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ผู้ใช้บริการมีความคาดหวังว่าห้องสมุดควรมีบริการพื้นฐาน

ของห้องสมุดอย่างครบถ้วน ได้แก่ บริการยืม-คืนทรัพยากร

สารสนเทศ บรกิารตอบคาํถามและช่วยคน้ควา้ บรกิารวารสาร 

บรกิารโสตทศันศกึษา บริการอนิเทอร์เน็ต บริการยมืระหวา่ง

ห้องสมุด บริการถ่ายเอกสาร เป็นต้น ห้องสมุดให้บริการ

บนพื้นฐานความต้องการของผู้ใช้บริการ ควรจัดให้มีบริการ

ที่ทันสมัย ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการแบบออนไลน์ได้ไม่ว่า

จะอยู่ที่ใดก็ตาม ห้องสมุดควรมีความร่วมมือกับอาจารย์

ผู้สอนในการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าใช้บริการ มีการจัด

กิจกรรมให้ผู้ใช้ได้มีส่วนร่วมกับห้องสมุดอยู่เสมอ มีการจัด

บริเวณให้ผู้ใช้ได้ทํากิจกรรมร่วมกัน มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ของผู้ใช้บริการ มีกฎระเบียบที่ไม่เข้มงวด และควร

ขยายระยะเวลาในการเปิดให้บริการเพื่อให้นักศึกษามีเวลา

ในการเข้ามาศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เป็นการเอื้อต่อการเข้า

มาใช้บรกิาร ใหนั้กศกึษาไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน ์ควร

มบีรกิารเขยีนอา้งองิและบรรณานกุรมมกีารจัดหาพืน้ทีห่รอื

ห้องเฉพาะให้นักวิจัยได้มาศึกษาค้นคว้าหรือนั่งทํางานเป็น

ส่วนตัวได้ ควรมีการจัดเก็บและให้บริการสารสนเทศท้อง

ถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความร่วมมือกับอาจารย์โดย

เป็นแหล่งข้อมูลให้แก่อาจารย์ที่จะออกไปบริการวิชาการ 

มีการรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ที่อาจารย์ได้ออกไป

บริการวิชาการ มีการจัดอบรมความรู้ด้านต่างๆ ให้แก่ผู้เข้า

ใช้บริการและชุมชน มีการประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และ

แหล่งจัดเก็บความรู้ด้านต่างๆ ให้แก่อาจารย์ตามสาขาวิชา 

มกีารจดัการความรูท้างด้านศลิปวฒันธรรม ควรมกีารจดัตัง้

ศูนย์สารสนเทศท้องถิ่นภายในห้องสมุด ควรมีการจัดแสดง

หนังสือตําราด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งหนังสือในปัจจุบันและ

อดีต ควรมีการจัดนิทรรศการการประกวดหรือแข่งขันทาง

ด้านศิลปวัฒนธรรมโดยจัดในวันสําคัญ เทศกาล ประเพณี

ต่างๆ มีความร่วมมือกับหน่วยงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม

ของมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยห้องสมุดเป็น

ผู้สนับสนุนข้อมูล และดําเนินการสร้างห้องเกี่ยวกับศิลป

วัฒนธรรมโดยเฉพาะ

 จากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของห้องสมุดพบว่า

ห้องสมุดมีบริการพื้นฐานเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ

ของผู้ใช้บริการ แต่ยังขาดการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามา

ชว่ยปรบัปรงุการใหบ้รกิารให้มคีวามรวดเรว็ ทนัสมยัมากยิง่

ข้ึน หอ้งสมดุปิดใหบ้รกิารเรว็เกนิไปไมส่อดคลอ้งกบัการเอือ้

ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา บรรยากาศในห้องสมุดไม่เอื้อ

ตอ่การเรยีนรู ้ไมน่า่เขา้ใชบ้รกิาร บรรณารกัษข์าดการอบรม

ความรู้ทางด้านต่างๆ ใช้โดยเฉพาะความรู้และทักษะด้าน

การสบืคน้สารสนเทศในหอ้งสมดุ ความรูด้า้นการเข้าถงึการ

สืบค้นสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุดยังขาด

ความร่วมมือกับอาจารย์ผู้สอนเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้

เขา้มาเรยีนรู ้มกีารนาํเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใหบ้รกิาร

ภายในห้องสมุดในด้านการบริการยืมคืน บริการสืบค้นสาร

สารสนเทศ บริการอินเทอร์เน็ต แต่ปัญหาที่ผู้ใช้บริการพบ

คือเทคโนโลยีที่ให้บริการไม่ทันสมัย คอมพิวเตอร์ไม่พร้อม

ใหบ้รกิารและไมเ่พยีงพอตอ่ผูใ้ชบ้รกิาร อนิเทอรเ์นต็ชา้มาก 

อปุกรณ์ในการใหบ้ริการไม่ทนัสมยั เจา้หน้าทีผู่้ใหบ้รกิารยงั

ขาดความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี

พอทําให้ไม่สามารถแก้ปัญหาให้แก่ผู้ใช้บริการได้

  จากการวเิคราะหช์อ่งวา่งพบวา่ หอ้งสมดุยงัไมม่กีารจดั

บรกิารแบบออนไลนใ์หแ้กผู่ใ้ชใ้ห้สามารถเขา้ถงึได ้ทกุสถานที่

ทุกเวลา ยังไม่มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยอย่างอินเทอร์เน็ต

ความเรว็สูง ยงัไมม่หีอ้งสาํหรบัให้ผูใ้ชไ้ดเ้ขา้มาศกึษาคน้ควา้

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน กฎระเบียบที่มีความ

เข้มงวดเกินไป ห้องสมุดปิดให้บริการเร็วเกินไป ไม่เอื้อต่อ

การเข้ามาศึกษาค้นคว้าหลังเลิกเรียน ห้องสมุดยังมีการ

อบรมความรู้ให้แก่ผู้ใช้บริการน้อยเกินไป หรือมีแต่ไม่ตรง

กับความต้องการของผู้ใช้ และห้องสมุดยังไม่มีการจัดและ

บริการสารสนเทศท้องถิ่นโดยเฉพาะ

 3.ด้านทรัพยากรสารสนเทศ จากการวิเคราะห์พบวา่

ผู้บริหารและผู้ใช้บริการมีความคาดหวังให้ห้องสมุดจัดหา

ทรพัยากรสารสนเทศทีม่คีวามหลากหลาย โดยมทัีง้สิง่ตพีมิพ์

และทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ เช่นหนังสือ วารสาร 

สือ่อเิลก็ทรอนกิส ์ฐานขอ้มลูออนไลน ์สือ่มลัตมิเีดยี หนงัสอื

อเิลก็ทรอนกิส ์(E-book) วารสารอเิลก็ทรอนกิส ์(E-journal) 

เปน็ตน้ ควรมีทรพัยากรสารสนเทศครบถว้นและครอบคลมุ

หลักสูตรที่มีการเรียนการสอน และมีทรัพยากรสารสนเทศ

ท่ีมีเนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชาการสามารถใช้อ้างอิงได้

และมีความทันสมัย มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกับ
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ห้องสมุดอื่น นอกจากทรัพยากรสารสนเทศที่ตอบสนองต่อ

การเรยีนการสอนแลว้ หอ้งสมดุควรมทีรพัยากรสารสนเทศ

ดา้นการวจัิยอยา่งครบถว้น ครอบคลมุตามความต้องการของ

นกัวิจยั มทีรพัยากรสารสนเทศด้านการวจัิยทีห่ลากหลายท้ัง

รูปแบบตีพิมพ์ และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ฐานข้อมูล

ด้านการวิจัย ฐานข้อมูลออนไลน์ เป็นต้น มีการจัดหางาน

วิจัยที่ผ่านการคัดเลือกคุณภาพ ได้มาตรฐานมาให้บริการ 

และมคีวามร่วมมอืกบัหอ้งสมดุอ่ืนในดา้นการจดัหาทรพัยากร

สารสนเทศด้านการวิจัย และควรมีทรัพยากรสารสนเทศที่

เป็นองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 จากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของห้องสมุดพบว่า 

ผูบ้ริหารและผู้ใชบ้รกิารเห็นวา่หอ้งสมดุมกีารจดัหาทรัพยากร

สารสนเทศมาให้บริการแก่ผู้ใช้เป็นประจําทุกปี แต่ปัญหา

คือหนังสือที่มีไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 

ไมค่รอบคลุมหลกัสตูรทีม่หาวทิยาลยัเปดิสอน ไมต่รงกบัความ

ต้องการของผูใ้ช ้เนือ้หาของทรพัยากรสารสนเทศ คอ่นขา้งเกา่

ล้าสมัย หนังสือตําราจากต่างประเทศ (Textbook) มีน้อย

เกินไป ฐานข้อมูลออนไลน์ยังมีน้อยเกินไป ที่มีให้บริการ

นั้นมีเพียงแค่ฐานข้อมูลจากสํานักงานคณะกรรมการการ

อดุมศกึษาจดัซือ้ให ้แตย่งัตอบสนองความต้องการของผูใ้ชไ้ด้

ไม่ดีนัก ขาดทรัพยากรสารสนเทศด้านท้องถิ่น การสืบค้น

ทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด ไม่สะดวก ทรัพยากร

สารสนเทศดา้นการวจิยัยงัมน้ีอยมากหรอืมแีต่ไมส่ามารถยมื

ออกได้ทําใหผู้ใ้ชบ้รกิารหรอืนกัวจิยัเลอืกทีจ่ะไปใชห้อ้งสมดุ

อืน่ทีม่ทีรพัยากรสารสนเทศทีท่นัสมยักวา่ หรอืใช้สารสนเทศ

จากอินเทอร์เน็ต 

  จากการวิเคราะห์ช่องว่างพบว่า ห้องสมุดยังมี

ทรัพยากรสารสนเทศน้อยเกินไป ไม่เพียงพอกับความ

ตอ้งการ ไมค่รบถว้นตามหลกัสตูรทีเ่ปดิสอน หอ้งสมดุยงัขาด

ทรัพยากรสารสนเทศทีม่คีวามหลากหลาย มเีนือ้หาทีท่นัสมยั 

ห้องสมุดยังขาดการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกับห้อง

สมุดอื่นโดยเฉพาะทรัพยากรสารสนเทศด้านการวิจัย และ

ทรัพยากรสารสนเทศด้านการวิจัยไม่เพียงพอกับความ

ต้องการ ยังขาดทรัพยากรสารสนเทศด้านท้องถิ่นหรือ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ยังขาดทรัพยากรสารสนเทศด้าน

ศลิปวฒันธรรมหรือมรดกของชาติ และทรัพยากรสารสนเทศ

ที่มีอยู่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้

 4.ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐานทางกายภาพผูบ้ริหารและ

ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามคาดหวงัวา่หอ้งสมดุจะตอ้งมสีถานทีท่ีอ่ยู่ไม่

ไกลเกนิไปนกั สามารถไปใชบ้รกิารได้สะดวก มขีนาดไมต่อ้ง

ใหญโ่ตมากแตใ่หเ้นน้ความทันสมยั หอ้งสมดุควรมบีรรยากาศ

ที่ผ่อนคลายเหมาะที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนยุคใหม่ เช่น

มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม มีพื้นที่สําหรับการศึกษาเพื่อ

ความเพลดิเพลนิ (Edutainment) สรา้งบรรยากาศใหเ้อ้ือตอ่

การเรยีนรู ้มหีอ้งสาํหรบัศกึษาคน้ควา้สว่นตวั หรอืมหีอ้งทาํงาน

กลุ่มย่อยเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เรียนรู้ร่วมกันและแลกเปลี่ยน

ความคดิเหน็ระหวา่งกนั และควรมหีอ้งประชมุเพือ่ใชใ้นการ

จัดอบรมความรู้ด้านต่างๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการ

 สภาพปัจจุบันของห้องสมุดจากการศึกษาพบว่าห้อง

สมดุหลายแหง่กาํลงัพฒันาใหม้บีรรยากาศทีเ่อือ้ตอ่การเรยีน

รู้โดยให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการ ห้องสมุด

บางแห่งมีการจัดสถานท่ีเฉพาะเพื่อการจัดนิทรรศการหรือ

องคค์วามรูด้า้นตา่งๆ เชน่ หอ้งอาเซยีนเพือ่ใหค้วามรูแ้ก่ผูใ้ช้

บรกิาร แตป่ญัหากค็อือาคารห้องสมดุคอ่นขา้งเกา่ ทําใหข้าด

ความน่าสนใจในการเข้าใช้บรกิาร สถานท่ีและบรรยากาศไม่

เอื้อต่อการการจัดการเรียนรู้ ไม่มีการจัดห้องค้นคว้าเฉพาะ

บุคคล หรือห้องประชุมกลุ่มย่อย และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

ยังมองว่าอาคารห้องสมุดเก่า คับแคบ ไม่น่าเข้าใช้บริการ 

อาคารห้องสมดุไมเ่ป็นเอกเทศ การจดับรรยากาศไมเ่ชิญชวน

ใหผู้ใ้ชเ้ข้ามาคน้ควา้หาความรูเ้นือ่งจากไมม่สีิง่ดงึดดูใจ และ

ยังขาดการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่น

หรือมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น

 จากการวิเคราะห์พบว่าห้องสมุดยังมีช่องว่างในเรื่อง

ของความเกา่แกแ่ละลา้สมยั บรรยากาศไมด่งึดดูใจให้เขา้ใช้

บรกิาร ไมต่อบสนองตอ่ความตอ้งการและความคาดหวงัของ

ผูใ้ชบ้รกิาร หอ้งสมดุยงัขาดการจดัหอ้งสําหรบัใหผู้ใ้ช้บรกิาร

ไดศ้กึษาคน้ควา้สว่นบุคคล หรอืหอ้งทีส่ามารถให้ผูใ้ชไ้ดแ้ลก

เปลี่ยนรู้ระหว่างกันได้ และห้องสมุดไม่มีการจัดแสดงศิลป

วัฒนธรรมของท้องถิ่น ผลการวิเคราะห์ช่องว่างทั้ง 4 ด้าน

แสดงดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2สรุปผลการวิจัยด้านความคาดหวัง สภาพปัจจุบัน ปัญหา และข้อเสนอแนะของการพัฒนาสําหรับห้องสมุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏด้านการบริหารจัดการห้องสมุด

ความคาดหวังของผู้บริหารและผู้ใช้บริการ
1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้ความสําคัญกับห้องสมุดและ
ต้ังใจพฒันาหอ้งสมดุอยา่งจรงิจงั และเปน็แหลง่เรยีนรูท้ีด่ี
2. มีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ
3. ห้องสมุดจัดทําแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
4. มกีารกระจายอาํนาจการตดัสนิใจให้กบัผูบ้รหิารหอ้งสมดุ
5. โครงสร้างพื้นฐานของห้องสมุดที่ทันสมัย โดยเฉพาะ
โครงสร้างทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทําให้ผู้ใช้เข้า
ถึงบริการ

ข้อเสนอแนะ
1. ควรจดัทาํแผนปฏบิตัริาชการประจาํปใีหส้อดคลอ้งกบั
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรมีส่วนร่วมในการกําหนด
นโยบายและแผนปฏิบัติราชการของห้องสมุด
3. ควรนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหาร 
4. ปรับเปลี่ยนการบริหารงานโดยมีเป้าหมาย และนํา
แนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้ โดยใช้หลักการ
ลูกค้าเป็นสําคัญ

ปัญหา
1. ผู้บริหารไม่เห็นความสําคัญของห้องสมุด
2. งบประมาณจํากัดไม่เพียงพอ
3. บุคลากรไม่มีความสามารถในการบริหารจัดการ
4. ผู้บริหารห้องสมุดบางครั้งไม่มีอํานาจในการตัดสินใจ
ทําให้การดําเนินงานในบางเรื่องเกิดความล่าช้า
5. โครงสรา้งการบรหิารไมค่ลอ่งตวั เนือ่งจากหอ้งสมดุเป็น
หน่วยงานย่อยของสํานักวิทยบริการ

สภาพปัจจุบันของห้องสมุด
1. แผนปฏบัิตริาชการของห้องสมดุยงัขาดความสอดคลอ้ง
กบัแผนยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลยัและไมค่รอบคลมุทุก
มิติ มีเป้าหมายไม่ชัดเจน
2. งบประมาณยังไม่เพียงพอ
3. ผู้บริหารห้องสมุดไม่มีอํานาจการตัดสินใจในบางเรื่อง
4. โครงสรา้งพืน้ฐานของหอ้งสมดุยงัไมทั่นสมยั ไมค่รบถ้วน
5. ผูบ้รหิารหอ้งสมดุไมส่ามารถพฒันาทรัพยากรทีม่อียูใ่ห้
เกิดประโยชน์สูงสุดได้
6. โครงสร้างการบริหารซับซ้อน สถานภาพของห้องสมุด
เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้สํานักวิทยบริการ 

สิ่งที่ห้องสมุดต้องนำาไปพัฒนา
1. การจัดทําแผนการปฏิบัติราชการประจําปีของห้องสมุดโดยให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม โดยพิจารณาความ
สอดคล้องกับพันธกิจและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยมีความร่วมมือกับศูนย์คอมพิวเตอร์ใน
การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน
3. ปรับปรุงโครงสร้างการบรหิารงานห้องสมดุโดยอาศัยแนวคิดการบรหิารจดัการสมยัใหม ่บนพืน้ฐานหลกัการลกูคา้
เปน็สาํคญั ในรปูแบบของคณะกรรมการบรหิารงาน ซึง่มอีธกิารบดเีปน็ประธานกรรมการ และคณบด/ีศนูย/์สํานกัตา่งๆ
เป็นกรรมการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างห้องสมุดกับหน่วยงานต่าง ๆ 
4. พัฒนาห้องสมุดไปสู่ห้องสมุดดิจิทัล
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ความคาดหวังของผู้บริหารและผู้ใช้บริการ
1. ห้องสมุดควรมีบริการพื้นฐานอย่างครบถ้วน เพื่อตอบ
สนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
2. ห้องสมดุควรมเีทคโนโลยทีีท่นัสมยั และจดับรกิารแบบ
ออนไลน์เพ่ือให้ผู้ใช้เข้าถึงได้จากทุกสถานที่และทุกเวลา 
มีลักษณะเป็นห้องสมุดมีชีวิต
3. ห้องสมุดมีการจัดบริเวณหรือห้องเฉพาะให้ผู้ใช้ได้แลก
เปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน
4. หอ้งสมดุมคีวามรว่มมอืกบัอาจารยผู์ส้อนในการสง่เสรมิ
ให้นักศึกษาเข้าใช้บริการ
5. มบีริการจดัอบรมการทําวจิยั เทคนคิการสืบคน้ การเขยีน
อ้างอิงและบรรณานุกรม
6. ห้องสมุดไม่ควรมีกฎระเบียบที่เข้มงวดจนเกินไป 
ควรจัดบรรยากาศให้ผ่อนคลาย  เหมาะสมกับการเรียนรู้
ของคนยุคใหม่ เพื่อเอื้อต่อการเข้ามาใช้บริการ
7. ห้องสมุดควรขยายระยะเวลาการเปิดให้บริการ

ข้อเสนอแนะ
1. ควรจัดให้มีบริการที่หลากหลาย
2. ควรจัดบริการเชิงรุก เช่น บริการจัดส่งถึงที่ 
3. ควรขยายเวลาให้บริการ 24 ชั่วโมง
4. ให้บริการออนไลน์ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
5. นําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการ

ปัญหา
1. บริการไม่ครบถ้วนตามความต้องการของผู้ใช้
2. ขาดการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามาให้บริการ และ
ไม่มีบริการที่ทันสมัยที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
3. ห้องสมุดปิดเร็ว เสียงดัง ขาดบรรยากาศวิชาการ
4. ไม่มีการอบรมความรู้ให้แก่ผู้ใช้บริการ เช่น การสืบค้น
สารสนเทศ หรือการค้นหาหนังสือบนชั้น

สภาพปัจจุบันของห้องสมุด
.ห้องสมุดมีบริการพื้นฐานแต่ยังขาดการนําเทคโนโลยีมา
ใช้ให้บริการที่ทันสมัยและเร็วขึ้น
2. ผูใ้ชไ้มส่ามารถเขา้ถงึบรกิารหอ้งสมุดแบบออนไลนจ์าก
ทุกสถานที่และทุกเวลาได้
3. ห้องสมุดไม่มีห้องสําหรับให้ผู้ใช้ได้ศึกษาค้นคว้าส่วน
ตวั และหอ้งประชมุกลุม่ยอ่ยสาํหรบัการแลกเปลีย่นเรยีน
รู้ซึ่งกันและกัน
4. ห้องสมุดมีกฎระเบียบที่เข้มงวดจนเกินไป
5. หอ้งสมดุปิดใหบ้รกิารเรว็เกินไป ไมส่อดคลอ้งกับนโยบาย
การส่งเสริมการเรียนรู้
6. ห้องสมุดมีการจัดอบรมความรู้  แต่ยังไม่เพียงพอและ
ไม่ตรงกับความต้องการ
7. ยังขาดความร่วมมือกับอาจารย์ผู้สอนเพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้
8. นกัศกึษาไม่คอ่ยเขา้ใช้หอ้งสมดุเนือ่งจากเลอืกท่ีจะสืบคน้
สารสนเทศผ่านทางอินเทอร์เน็ต

สิ่งที่ห้องสมุดต้องนำาไปพัฒนา
1. จัดบริการที่หลากหลายในเชิงรุก โดยจัดให้มีบริการจัดส่งทรัพยากรสารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้จัดการ
อบรมการใช้บริการต่าง ๆ เช่น เทคนิคการสืบค้น การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม เป็นต้น
2. จัดบริการออนไลน์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ทําให้สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

ตารางที่ 3 สรุปผลการวิจัยด้านความคาดหวัง สภาพปัจจุบัน ปัญหา และข้อเสนอแนะของการพัฒนาสําหรับห้องสมุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏด้านการบริการของห้องสมุด
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ตารางที่4  สรุปผลการวิจัยด้านความคาดหวัง สภาพปัจจุบัน ปัญหา และข้อเสนอแนะของการพัฒนาสําหรับห้องสมุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏด้านทรัพยากรสารสนเทศ

ความคาดหวังของผู้บริหารและผู้ใช้บริการ
1. ทรัพยากรสารสนเทศมีความหลากหลาย ทันสมัย 
ครอบคลุมทุกหลักสูตร และสนองตอบต่อการวิจัย
2. พฒันาทรพัยากรสารสนเทศใหเ้ปน็ทรัพยากรสารสนเทศ
อเิลก็ทรอนกิส ์(digital content) เชน่ e-journal, e-book
3. มคีวามร่วมมอืกับหอ้งสมดุอืน่ในการจดัหา และใหบ้รกิาร
ทรัพยากรสารสนเทศ โดยเฉพาะด้านการวิจัย
4. มีทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นองค์ความรู้ของท้องถิ่น
และภูมิปัญญา รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม

ข้อเสนอแนะ
1. ควรจดัทาํแผนการจดัหาทรพัยากรสารสนเทศทัง้ระยะส้ัน
ระยะยาว ตามความตอ้งการของผูใ้ชโ้ดยใหผู้ใ้ชม้สีว่นรว่ม
2. เพิม่ทรพัยากรสารสนเทศอเิลก็ทรอนิกส ์และทรพัยากร
สารสนเทศที่มีเนื้อหาด้านท้องถิ่น
3. สร้างความร่วมมือกับห้องสมุดอื่นๆ

ปัญหา
1.ทรพัยากรสารสนเทศมจํีานวนจํากดั ไมเ่พยีงพอ เนือ้หาเกา่
ไม่ทันสมัย
2. มีทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์น้อย

สภาพปัจจุบันของห้องสมุด
1. ทรพัยากรสารสนเทศมจํีานวนนอ้ยไมเ่พยีงพอกบัความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร โดยเฉพาะดา้นการวจิยัและตํารา
ต่างประเทศ อีกทั้งเนื้อหาเก่าไม่ทันสมัย
2. ยังไม่มีนโยบายในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกับ
ห้องสมุดอื่น
3. ขาดทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น
4. การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุดไม่
สะดวก
5. ฐานข้อมูลออนไลน์มีน้อยเกินไป มีเพียงฐานข้อมูลท่ี 
สกอ.จัดซื้อให้

สิ่งที่ห้องสมุดต้องนำาไปพัฒนา
1. การพัฒนาคอลเลคชันดิจิทัล (digital collection)  
2. จัดมุมหรือ Collection สารสนเทศที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น เช่น 
การจัดหาหนังสือ ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวกับท้องถิ่น จัดบริการทรัพยากรสารสนเทศและนิทรรศการเพื่อเผยแพร่
องค์ความรู้ในท้องถิ่น
3. สร้างความร่วมมือกับห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆ ในรูปแบบของภาคีเครือข่าย ในการจัดหาและให้
บริการทรัพยากรสารสนเทศ
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ตารางที่ 5สรุปผลการวิจัยด้านความคาดหวัง สภาพปัจจุบัน ปัญหา และข้อเสนอแนะของการพัฒนาสําหรับห้องสมุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏด้านสถานที่

ความคาดหวังของผู้บริหารและผู้ใช้บริการ
1. หอ้งสมดุควรมสีถานทีตั่ง้อยูศู่นยก์ลางของมหาวทิยาลยั
เพื่อใช้บริการได้สะดวก
2. หอ้งสมดุควรมีบรรยากาศทีผ่อ่นคลาย  เอือ้ต่อการเรยีน
รู้ เหมาะที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนยุคใหม่ มีบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม
3. มีห้องสําหรับศึกษาค้นคว้าส่วนตัว หรือห้องประชุม
กลุ่มย่อยเพื่อให้ผู้ใช้ได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน 
และมีห้องประชุมเพื่อให้การอบรมความรู้ด้านต่างๆ 
4. มีห้องสําหรับจัดแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลป
วัฒนธรรมของท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีมุมผ่อนคลาย จัดมุมพักผ่อนหย่อนใจ
2. จัดสถานที่ให้สะอาด เงียบสงบ อุณหภูมิเหมาะสม
3. ขยายพืน้ทีใ่หบ้รกิาร โดยมีทัง้หอ้งคน้ควา้สว่นบคุคล  หอ้ง
ประชุมกลุ่มย่อย และห้องแสดงความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ปัญหา
1. ไม่มีห้องทํางานกลุ่ม หรือห้องค้นคว้าเฉพาะบุคคล
2. อาคารเก่า ไม่ทันสมัย คับแคบ มีหลายหน่วยงานอยู่ใน
อาคารเดียวกันไม่เป็นเอกเทศ

สภาพปัจจุบันของห้องสมุด
1. สถานท่ีเก่า ล้าสมัย ไม่มีบรรยากาศท่ีผ่อนคลาย
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
2. บรรยากาศของห้องสมดุไมเ่อือ้ตอ่การเรยีนรู ้และไมน่า่
เข้าใช้บริการ
3. ไมม่หีอ้งสําหรบัใหผู้ใ้ช้บรกิารไดศ้กึษาสว่นตวั หรอืหอ้ง
สําหรับให้ผู้ใช้ได้ทํางานร่วมกัน
4. ไม่มหีอ้งสาํหรบัจดัแสดงนทิรรศการ ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
หรือมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น

สิ่งที่ห้องสมุดต้องนำาไปพัฒนา
1. การปรับโครงสร้างและพื้นที่บริการในห้องสมุด โดยจัดสรรพื้นที่ห้องสมุดเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1) ส่วนพบปะ
(meeting point) เป็นส่วนบริการที่จัดไว้เพื่อให้ผู้ใช้พบปะพูดคุย มีมุมพักผ่อน มุมบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ส่วนที่ 2) ส่วนสาระบันเทิง (edutainment zone) เป็นส่วนบริการเพื่อให้ผู้ใช้เพิ่มพูนความรู้อ่านสื่อประเภทต่างๆ 
เช่น มุมภาพยนตร์ มุมอินเตอร์เน็ต มุมมัลติมีเดีย ส่วนที่ 3) ส่วนการศึกษาค้นคว้า (study zone) เป็นที่ให้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ โดยจัดให้มี ชั้นหนังสือประเภทต่างๆ  ห้องค้นคว้าเดี่ยว ห้องประชุมกลุ่มย่อย  
2. ขยายบริการและพืน้ทีใ่หบ้ริการไปสูผู่ใ้ช ้เชน่ การจัดมมุอา่นหนงัสอืภายในหอพกั โรงอาหาร ทีมี่เครือ่งคอมพวิเตอร์
และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อสามารถสืบค้นสารสนเทศในห้องสมุดได้ตลอดเวลา 
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อภิปรายผล

  จากผลการวิจัยพบว่าความคาดหวังของผู้ใช้บริการ

กับสภาพความเป็นจริงของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ในปัจจบุนัแตกตา่งกนัมาก ผลวจิยัชีใ้หเ้หน็วา่ความตอ้งการ

ของผูใ้ชม้มีากขึน้กวา่ทีผ่า่นมาโดยเฉพาะการใหบ้ริการเขา้ถึง

ขอ้มลูแบบออนไลน์ทีผู่ใ้ชส้ามารถเข้าถงึบรกิารของหอ้งสมดุ

ได้จากทุกที่ทุกเวลา และการได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว 

นอกจากน้ันผู้ใช้บริการยังคาดหวังให้ห้องสมุดมีทรัพยากร

สารสนเทศทีค่รบถว้น ทนัสมยั เนน้การใหบ้รกิารทรพัยากร

สารสนเทศประเภทอเิลก็ทรอนกิส ์เชน่ หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส ์

(E-book) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal) ฐานข้อมูล

ออนไลน์ (Online Database) เป็นต้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ

เทคโนโลยีในปัจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผู้คน

สามารถติดต่อส่ือสารกันได้สะดวก รวดเร็ว มีสารสนเทศ

จาํนวนมากทีผู่ค้นสามารถสบืคน้ไดท้างอนิเทอรเ์นต็ทาํใหผู้ค้น

เข้าถึงขอ้มลูไดจ้ากทกุทีท่กุเวลา ไมจํ่ากัดเฉพาะการเขา้ใชห้้อง

สมดุ ผูใ้ชเ้ลยมคีวามคาดหวงัวา่หอ้งสมุดจะสามารถใหบ้ริการ

ได้เช่นเดียวกัน ในด้านสถานที่ก็ถือว่ามีความสําคัญมากเช่น

กัน การทีห่อ้งสมดุจะเป็นแหลง่เรียนรูต้ามความคาดหวงัของ

ผูใ้ช้บรกิารน้ัน หอ้งสมุดตอ้งมบีรรยากาศท่ีผอ่นคลาย เอือ้ตอ่

การเรยีนรูข้องคนยคุใหม ่มกีฎระเบยีบทีไ่มเ่ขม้งวดจนเกนิไป 

เช่น กฎระเบียบในเรื่องการแต่งกาย การใช้เสียงดัง เป็นต้น 

ขยายเวลาในการเปิดให้บริการ มีพื้นที่สําหรับศึกษาเรียนรู้ 

มีห้องศึกษาค้นคว้าส่วนบุคคล หรือห้องประชุมกลุ่มย่อย มี

บรเิวณสาํหรบันดัพบเพือ่นฝงู พดูคยุ แลกเปลีย่นเรยีนรูกั้นได้

สิ่งต่างๆ เหล่านี้คือความคาดหวังของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อ

ห้องสมุด

 อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษาถึงสภาพปัจจุบันของ

หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัราชภฏัจะพบวา่ยงัหา่งไกลจากสิง่ท่ีผูใ้ช้

บรกิารคาดหวงัอยูม่าก ทัง้ในดา้นทรพัยากรสารสนเทศทีเ่กา่

ล้าสมัย ไม่ครบถ้วน ไม่ตอบสนองต่อความต้องการ การให้

บริการท่ียังไม่ทันสมัย ไม่มีการบริการในรูปแบบออนไลน์

หรอืมแีตย่งัไมค่รอบคลมุและยงัไมด่พีอ ทําใหผู้้ใชไ้มส่นใจที่

จะเข้าใช้ห้องสมุด บุคลากรที่ให้บริการก็ยังไม่สามารถสร้าง

ความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการได้เท่าที่ควร เนื่องจากอาจ

จะยังขาดทักษะในการให้บริการ ในด้านสถานท่ีเป็นสิ่งท่ี

เห็นช่องว่างได้ชัดเจนท่ีสุดเนื่องจากมีลักษณะเป็นกายภาพ 

จากสภาพปจัจบุนัของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัราชภฏัจะพบวา่
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ยังแตกต่างจากส่ิงที่ผู้ใช้บริการคาดหวังอยู่มาก โดยที่ห้อง

สมุดส่วนใหญ่ยังเป็นห้องสมุดในรูปแบบเดิมนั่นคือมีเพียง

สถานที่ให้ผู้ใช้ได้นั่งอ่านหนังสือ แต่บรรยากาศยังไม่เอื้อต่อ

การเรยีนรู้เทา่ทีค่วร เน่ืองจากหอ้งสมดุเปน็อาคารเกา่ คบัแคบ

ผูใ้ชไ้มส่ามารถพดูคยุเสยีงดงัได ้และกฎระเบยีบทีเ่ข้มงวดเกิน

ไปทําให้ผูใ้ชไ้มอ่ยากเขา้ใชห้อ้งสมดุ ซึง่ผลการวจิยันีส้อดคลอ้ง

กับผลการวิจัยของสารภี ภูมิประเทศ และคณะ (2546) ; 

สมคดิ ดวงจกัร และคณะ (2547) ; สรุยี ์สทุธสิารากร และคณะ,

(2547) ปัญหาต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัย

ราชภัฏจะต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน

 ความแตกตา่งระหวา่งความคาดหวงัของผูใ้ชบ้รกิารกบั

สภาพความเปน็จรงิในปจัจุบนัของหอ้งสมดุทีเ่กดิขึน้น้ี แสดง

ใหเ้หน็ถงึสิง่ทีผู่ใ้ชบ้รกิารคิดกบัสิง่ทีห่อ้งสมดุเปน็อยูน้ั่นกาํลงั

สวนทางกนั ในขณะทีผู่ใ้ชบ้รกิารกําลงักา้วไปสูโ่ลกยคุใหมท่ี่

ทันสมยั มคีวามตอ้งการในการเรยีนรูใ้นรูปแบบใหม่ๆ  โดยมี

เทคโนโลยสีารสนเทศเปน็เครือ่งมอื ดังน้ันความคาดหวงัของ

ผูใ้ช้บรกิารหอ้งสมดุในยคุปจัจบุนัจงึไมไ่ดม้องวา่หอ้งสมดุเปน็

เพียงแหลง่จัดเก็บหนังสือเหมอืนเดิมอกีต่อไป แต่ผูใ้ชบ้รกิาร

มองว่าห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน เป็นแหล่งค้นคว้า

หาข้อมลูเพ่ิมเตมิ เปน็แหลง่ให้ผูใ้ชบ้รกิารเขา้มาพดูคุยกนัได ้

สามารถน่ังทาํงานร่วมกันได้ ดังนัน้ความต้องการจงึแตกต่าง

ไปจากเดมิ สิง่เหล่านีจ้ะกอ่ใหเ้กดิมมุมองของผูใ้ชบ้รกิารทีม่ี

ต่อห้องสมุดเปลี่ยนไปจากเดิมซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ

จุฑารัตน์ ช่างทอง (2554) ที่พบว่าพฤติกรรมสารสนเทศ

ของเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่นั้นใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

และอินเทอร์เน็ตจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวัน

หรือกลายเป็นแหล่งสารสนเทศประจําตัว ห้องสมุดและ

ทรพัยากรสารสนเทศประเภทตีพมิพไ์มใ่ชอ่งค์ประกอบหลกั

ของการเรียนรู้ของผู้ใช้กลุ่มน้ีอีกต่อไป ดังน้ันห้องสมุดใน

ปัจจบุนัจงึตอ้งปรบัตวัเพือ่ใหเ้ปน็แหลง่เรยีนรูข้องคนยคุใหม่

ท่ีสามารถเขา้มาทํากจิกรรมได้หลากหลาย อยา่งไรกต็ามจาก

การศึกษาสภาพปัจจุบันของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พบว่า ห้องสมุดนั้นพัฒนาได้ช้ากว่าที่ควรจะเป็นโดยเฉพาะ

ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้บริการและตอบสนอง

ต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ ท้ังนี้

อาจเป็นเพราะปัญหาที่มาจากระบบราชการแบบเก่าที่ยัง

ล่าช้า โครงสร้างการบริหารงานที่ซับซ้อน ไม่เปิดโอกาสให้

ผู้บริหารห้องสมุดได้ตัดสินใจ หรือผู้บริหารมหาวิทยาลัยไม่

ไดใ้หค้วามสาํคญักบัหอ้งสมดุ งบประมาณของหอ้งสมดุทีย่งั

ไมเ่พยีงพอตอ่การดาํเนนิงานในแตล่ะปทีาํใหห้อ้งสมดุเองมี

ข้อจาํกัดในการพฒันาแมจ้ะเข้าใจดว่ีาห้องสมดุควรก้าวไปอยู่

ในจดุทีผู่ใ้ชบ้รกิารคาดหวงัไดแ้ลว้ จากผลของการสมัภาษณ์

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะพบว่า ผู้บริหารทุกคนมีความคาด

หวังให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุดในมหาวิทยาลัย

แต่ก็ต้องยอมรับถึงสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันที่เป็นอยู่ 

สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้บริหารห้องสมุดที่ต้องการ

พัฒนาไปให้ทันยุคสมัย แต่สภาพปัจจุบันของห้องสมุด

ยงัไมเ่อือ้ตอ่การเรียนรูข้องคนยคุใหมเ่ท่าท่ีควร เนือ่งจากหอ้ง

สมุดประสบกับปัญหาด้านงบประมาณในการพัฒนา และ

ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัยงัให้ความสําคญักบัหอ้งสมดุนอ้ยเกนิ

ไปซึ่งเป็นอุปสรรคที่สําคัญในการพัฒนาห้องสมุด

 อยา่งไรกต็าม จากผลการวจิยัครัง้นีก้เ็ปน็ทีน่า่ยนิดีวา่

ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษายังให้ความสําคัญกับ

ห้องสมุด โดยมองว่าห้องสมุดควรเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีที่สุด

ในมหาวิทยาลัย ทําให้ทราบว่าผู้บริหาร คณาจารย์ และ

นกัศกึษากย็งัมทีศันคติทีด่ตีอ่หอ้งสมดุอยูพ่อสมควร ถึงแมว่้า

ในปจัจบุนัจะมเีทคโนโลยใีนการสือ่สารหรอืสบืค้นขอ้มลูทีท่นั

สมยัเขา้มาแทนที ่อาจจะทาํใหค้นเหลา่นีไ้มส่นใจทีจ่ะเขา้ใช้

ห้องสมุดอีกต่อไปก็ได้ ดังนั้นห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เองควรตระหนกัถงึปญัหานีแ้ลว้เรง่พฒันาหอ้งสมดุ เพือ่กา้ว

ให้ทันต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้บริหาร

และผู้ใช้บริการ โดยประเด็นสําคัญท่ีจะนําไปพัฒนาคือ 

การบรหิารจัดการ การบรกิาร การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาสมรรถนะของ

ผู้ให้บริการ

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

 จากผลการศกึษาชีใ้หเ้ห็นวา่ถ้าหอ้งสมดุมหาวทิยาลัย

ราชภัฏจะพัฒนาให้ทันต่อความต้องการและความคาดหวัง

ของผูบ้รหิารและผูใ้ชบ้รกิาร และเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่หอ้งสมดุจะ

พฒันาเพือ่ผลกัดนัเปา้หมายและยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลยั

ได้ ควรดําเนินการดังนี้
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1.การดำาเนินการในระยะสั้น

 1.1 ห้องสมุดควรจัดทําแผนยุทธศาสตร์โดยเน้นการ

ให้บริการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย 

เนื่องจากผลวิจัยชี้ว่าห้องสมุดเป็นหน่วยงานสําคัญที่จะ

ผลักดันพันธกิจด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของ

มหาวิทยาลัย

 1.2 ห้องสมุดต้องทําแผนในการพัฒนาบุคลากรโดย

มีการกําหนดสมรรถนะของบุคลากรสําหรับการปฏิบัติงาน 

(Competency Based) ซึ่งการพัฒนาบุคลากรถือได้ว่า

มีความสําคัญกับห้องสมุดมากเน่ืองจากเป็นพื้นฐานใน

การพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างในห้องสมุด ดังนั้นห้องสมุดต้อง

มีการกําหนดสมรรถนะหลัก (Core Competency) และ

สมรรถนะประจําตําแหน่งงาน (Job Competency) ให้แก่

บุคลากรเพื่อเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้ามาทํางาน

ในห้องสมุด และเป็นเกณฑ์ในการพัฒนาบุคลากรที่ทํางาน

อยู่ในห้องสมุด หากบุคลากรคนใดที่มีสมรรถนะไม่ตรงตาม

ที่กําหนดก็ควรจะได้รับการพัฒนาเพ่ิมเติม อาจจะเป็นการ

จัดอบรมให้ หรือใช้วิธีการจัดการความรู้ (Knowledge 

Management) ในห้องสมุด

 1.3 หอ้งสมดุควรปรบัการใหบ้รกิาร โดยเนน้การบรกิาร

แบบออนไลนใ์ห้ผูใ้ชบ้รกิารสามารถเขา้ถงึบรกิารไดท้กุทีท่กุ

เวลา และห้องสมุดต้องมีการปรับพื้นที่ให้บริการ โดยพื้นที่

ของห้องสมุดจะต้องมี 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เป็นจุดนัดพบ 

(Meeting Point) ให้ผู้ใช้ได้พบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนความ

รู้กันได้ โดยห้องสมุดต้องจัดบรรยากาศแบบผ่อนคลายมาก

ที่สุด มีอาหาร เครื่องดื่ม นิตยสาร อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ให้บริการ ส่วนท่ี 2 เป็นส่วนการศึกษาเพ่ือความบันเทิง 

(Edutainment) ให้ผู้ใช้บริการได้เรียนรู้โดยใช้สื่อโสต

ทศันศกึษา มลัตมีิเดยี ฟงัเพลง ชมภาพยนตร ์ใชอ้นิเทอรเ์นต็ 

และอาจจะเป็นแหล่งท่ีพบปะสังสรรค์กันได้ ส่วนท่ี 3 

เป็นส่วนสําหรับการเรียนรู้และศึกษาค้นคว้า ห้องสมุดควร

จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เงียบสงบ มีห้องค้นคว้า

ส่วนบุคคล มีห้องประชุมกลุ่มย่อยให้ผู้ใช้ได้ทํางานร่วมกัน

หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน มีห้องประชุมขนาดเล็ก

ไวค้อยจดัอบรมความรูด้า้นตา่งๆ ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร และทกุสว่น

ก็ควรมีสัญญาณไวไฟ (Wifi) ให้บริการแก่ผู้ใช้ด้วย
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 1.4 หอ้งสมดุควรจัดหาทรพัยากรสารสนเทศประเภท

อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น และห้องสมุดควรมีความร่วมมือ

กันในการจดัหาและใหบ้รกิารทรพัยากรสารสนเทศระหวา่ง

หอ้งสมดุเพ่ือใหผู้ใ้ชบ้ริการได้ใชบ้ริการทรพัยากรสารสนเทศ

ที่ครบถ้วน ทันสมัย และตรงกับความต้องการ โดยจัดตั้ง

เครือข่ายความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัราชภฏั

ตามภมูภิาค เป็นความรว่มมอืในการจัดหาทรพัยากรร่วมกนั 

และให้สมาชิกของห้องสมุดแต่ละแห่งสามารถใช้ทรัพยากร

ร่วมกันได้

2.การดำาเนินการในระยะยาว

 2.1 มหาวิทยาลัยควรปรับโครงสร้างการบริหารงาน

ของห้องสมุด โดยจัดให้มีคณะกรรมการบริหารห้องสมุด 

อาจจะให้อธิการบดีเป็นประธานคณะกรรมการ มีคณะ

กรรมการประกอบดว้ยรองอธกิารบดทีีม่ภีารกจิดา้นหอ้งสมดุ

และคณบดีทุกคณะ มีผู้บริหารห้องสมุดเป็นเลขานุการ 

คณะกรรมการบริหารห้องสมุดนี้มีหน้าที่ในการกําหนด

นโยบายและจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของห้องสมุดเพื่อให้

สอดคลอ้งกับแผนยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลยั โดยมกีารวาง

แผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว

 2.2 ห้องสมุดควรขยายการให้บริการให้ครบทุกพื้นที่

ในมหาวิทยาลัย เช่นหอพักนักศึกษา โรงอาหาร คณะต่างๆ 

โดยจัดหาหอ้งขนาดทีเ่หมาะสมสาํหรบัใหน้กัศกึษาไดเ้ข้าไป

นั่งอ่านหนังสือ ทําการบ้าน ใช้อินเทอร์เน็ต หรือพูดคุยแลก

เปลีย่นความรูก้นั โดยอาศยัความรว่มมอืกับศนูยค์อมพวิเตอร์

ในการติดตั้งสัญญาณไวไฟ (Wifi) และห้องสมุดเป็นผู้ดูแล

รับผิดชอบ 

 2.3 พัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดดิจิทัล โดยการ

พฒันารปูแบบการใหบ้รกิารใหเ้ปน็แบบออนไลนท์ีผู่ใ้ชบ้รกิาร

สามารถเขา้ถงึบริการและสบืคน้ไดจ้ากทกุสถานทีแ่ละทกุเวลา 

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม 

เชน่ หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส ์(E-book) วารสารอเิลก็ทรอนกิส ์

(E-journal) ฐานข้อมูลออนไลน ์(Online Database) เป็นตน้
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