
การใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสจากมมุมองนโยบายสาธารณะและ                 
ดานทรัพยากร :  กรณีศึกษาการใหบริการหองสมุดอิเลก็ทรอนิกสของ

สถาบันอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

 

ลักษณา  ศิริวรรณ 
 
 
 
  
 
 
 
 

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

คณะรัฐประศาสนศาสตร 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

2553 





 
 

บทคัดยอ 
 
 
ชื่อวิทยานิพนธ   การใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสจากมุมมองนโยบาย 
    สาธารณะและดานทรัพยากร :  กรณีศึกษาการใหบริการ 
    หองสมุดอิเล็กทรอนิกสของสถาบันอุดมศึกษา 
ชื่อผูเขียน    นางสาวลักษณา  ศิริวรรณ 
ชื่อปริญญา    รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
ปการศึกษา    2553 
 
 
 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของ
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 2) สรางตัวแบบความสัมพันธระหวางปจจัยสําคัญที่มีผลตอคุณภาพ  
การบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 3) ทดสอบตัวแบบความสัมพันธ
ระหวางปจจัยสําคัญที่มีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบัน 
อุดมศึกษา และ 4) วิเคราะหเงื่อนไขที่สนับสนุนปจจัยสําคัญมีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะ
ทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้บูรณาการทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติจากมุมมองนโยบายสาธารณะกับ
มุมมองดานทรัพยากร เพื่อสรางตัวแบบความสัมพันธระหวางปจจัยสําคัญที่มีผลตอคุณภาพการบริการ
สาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ไดแก ทรัพยากร (ทรัพยากรทาง
การเงิน และเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงาน) สมรรถนะของหนวยงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (โครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน และความรูและทักษะ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน) พันธะผูกพันของ
หนวยงาน และการสื่อสารกับผูใชบริการ 
 ระเบียบวิธีในการศึกษา  คือ การศึกษาเชิงปริมาณและการศึกษาเชิงคุณภาพ ซ่ึงการศึกษา
เชิงปริมาณเปนการทดสอบตัวแบบความสัมพันธระหวางปจจัยสําคัญที่มีผลตอคุณภาพการบริการ
สาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม 
ผูบริหารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา นักศึกษาผูใชบริการ และผูเชี่ยวชาญดานเว็บไซต  และการศึกษา 
เชิงคุณภาพ เปนการศึกษาบริบท ปญหา เงื่อนไขที่สงผลใหปจจัยสําคัญมีผลตอคุณภาพการบริการ 
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สาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส

ของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของกับการใหบริการ

หองสมุดอิเล็กทรอนิกสของสถาบันอุดมศึกษา และผูบริหารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษากรณีศึกษา   

ผลการศึกษาเชิงปริมาณดวยการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุแบบเชิงชั้น พบวา ทรัพยากรทาง

การเงิน เครือขายความรวมมือระหวางหนวยงาน โครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของหนวยงาน และการสื่อสารกับผูใชบริการเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะ

ทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 และผลการศึกษาเชิง

คุณภาพสอดคลองกับตัวแบบที่เสนอไว กลาวคือ ทรัพยากรทางการเงิน เครือขายความรวมมือระหวาง

หนวยงาน โครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน ความรูและทักษะดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน พันธะผูกพันของ

หนวยงาน และการสื่อสารกับผูใชบริการ เปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะทาง

อิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษากรณีศึกษา 

ประโยชนเชิงทฤษฎีของการศึกษาครั้งนี้ ไดแก 1) พัฒนามุมมองนโยบายสาธารณะซึ่งให

ความสําคัญกับการมีทรัพยากรที่จับตองไดท่ีเพียงพอและการสื่อสารภายในหรือระหวางองคการ 

เนื่องจากผลการศึกษา พบวา ประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติข้ึนอยูกับการมีและใชประโยชน

จากทรัพยากรที่จับตองได (ทรัพยากรทางการเงินและโครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของหนวยงาน) และทรัพยากรที่จับตองไมได (เครือขายความรวมมือระหวางหนวยงาน) และการสื่อสาร

กับผูใชบริการ 2) พัฒนามุมมองดานทรัพยากร ซ่ึงใหความสําคัญกับทรัพยากรหรือสมรรถนะภายใน

องคการมีผลตอผลการปฏิบัติงานขององคการ เนื่องจากผลการศึกษา พบวา ผลการปฏิบัติงานของหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษาเกิดจากการใหและการรับทรัพยากรระหวางองคการ และ 3) พัฒนามิติการวัดคุณภาพ

การบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส  เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้คลอบคลุมมิติการวัดความพึงพอใจของ

ผูใหบริการ (ผลการปฏิบัติงานภายในหนวยงาน) คุณภาพของเว็บไซต และความพึงพอใจของผูใชบริการ  

ขอเสนอแนะของการศึกษาครั้งนี้ คือ หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรใหความสําคัญกับ

ทรัพยากรที่จับตองได (ทรัพยากรทางการเงินและโครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของหนวยงาน) และทรัพยากรที่จับตองไมได (เครือขายความรวมมือระหวางหนวยงาน) และการจัด

กิจกรรมการสื่อสารกับผูใชบริการ ซ่ึงจะทําใหผูใชมีความรูสึกที่ดีตอการใชบริการหองสมุด

อิเล็กทรอนิกส นําไปสูความพึงพอใจของผูใช และคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส

ของหองสมุด 
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The objectives of this study are  1)  to study qualities of  e – public service of higher 
institution libraries   2) to suggest the model of relationships among  the factors affecting qualities 
of e-public service of higher education institution libraries  3) to test the model of relationships  
among  the factors affecting qualities of e-public service higher education institution libraries  and   
4) to analyze the conditions which support the factors affecting qualities of e-public service of 
higher education institution libraries. 
 This study adopted the approach in combining  theories of policy implementation from 
public policy perspectives and resources-based perspectives   to create a  compressive  model    to 
explain  the factors affecting qualities of e-public service of higher education institution libraries.  
The proposed determinants that affect the qualities of e-public service of higher education 
institution libraries comprise the followings : resources (financial resource and coordination 
network), information technology capacities (information technology infrastructure and 
information  technology  and  technology  management  knowledge),  organization  commitment             
and customer communication. 

The research was conducted using both quantitative and qualitative approaches. The 
quantitative method focused on studying  the factors affecting qualities of e-public service   from  
questionnaires distributed to  library administrators  of   higher  education institutions throughout 
Thailand, students (customers), and website specialists. The qualitative method focused on  
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studying the  contexts, problems and conditions which support the factors affecting  qualities    of                   

e-public  service  of  higher  education  institution  libraries  and  recommendations    on    improving                 

e-library service by interviewing the officer responsible for  e-library service policy 

implementation  and library administrators of six higher education institutions. 

The quantitative results  analyzed by hierarchical multiple regression analysis  indicated 

that the factors affecting qualities of e-public service of  higher education institution libraries 

were financial resource, coordination network, information technology infrastructure and 

customer communication  at the 0.05 statistical confidence level .  The qualitative results  of  case 

studies  indicated that the factors affecting qualities of e-public service of higher education 

institutions libraries were financial resource, coordination network, information technology 

infrastructure, information technology and technology management knowledge, organization 

commitment and customer communication. 

The theoretical contributions gained from the field research  are  1)  a  new  public policy 

perspective  highlighting that the effectiveness of policy implementation depends on having and 

using tangible resources (financial resource and information technology infrastructure) and 

intangible  resources (coordination network) and customer communication  2)  a  new resources - 

based  perspective which  suggests  that the performance of higher education institution libraries  

depends  on giving and taking resources among organizations  3)  improvement of the quality of  

e – public service  measurement including  new dimensions of  service provider satisfaction 

(internal performance), website quality and customer satisfaction. 

  Finally, from the results of the empirical analysis, it is recommended that higher 

education institution libraries focus  on tangible resources (information technology infrastructure 

and financial resource) and intangible resources (coordination network).  In addition, higher 

education institution libraries should pay attention to the appropriate customer communication 

activities to influence  users’ positive perception on  e-library service  which should lead  to  a   

greater user satisfaction and in turn will improve  the qualities of e- public service. 

  



กิตติกรรมประกาศ 
 
 

 วิทยานิพนธ เรื่อง การใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสจากมุมมองนโยบาย

สาธารณะและดานทรัพยากร : กรณีศึกษาการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสของสถาบันอุดม 

ศึกษาสําเร็จได เนื่องจากไดรับความอนุเคราะหใหคําปรึกษา ใหขอมูล และความคิดเห็นจากหลายทาน 

 ผูเขียนขอกราบขอพระคุณรองศาสตราจารย ดร.ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน                            

รองศาสตราจารย ดร.นิพนธ เจริญกิจการ รองศาสตราจารย ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธวิริยะกุล และ

อาจารย พันตํารวจโท ดร. เกษมศานต โชติชาครพันธุ ท่ีไดใหคําปรึกษา แนะนํา ตรวจสอบ

วิทยานิพนธ ขอขอบพระคุณอาจารยทุกทานของคณะรัฐประศาสนศาสตรท่ีไดใหความรูและ

ถายทอดประสบการณท่ีมีคุณคา และขอบคุณเจาหนาที่ของคณะรัฐประศาสนศาสตรท่ีให                

ความชวยเหลือประสานงานในเรื่องตางๆ 

 ขอขอบคุณอาจารยชุติมา นิ่มนวล หัวหนาสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ อาจารยสิริพร 

อินทรสนธิ์ และอาจารยสุภาภรณ ณ หนองคาย อาจารยประจําสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะ                

วิทยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา และคุณวภัสนันท จุลศรีไกวัล เจาหนาที่

พัฒนาระบบ บริษัทปโตเลียม ไทยคอรปอเรชั่น จํากัด ท่ีไดใหความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม

ผูเชี่ยวชาญดานเว็บไซต  ขอขอบคุณผูบริหารและบุคลากรของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา และ

หองสมุดหนวยงานที่เปนกลุมตัวอยางในการทดสอบกอนที่ไดใหความอนุเคราะหตอบ

แบบสอบถาม หรือใหสัมภาษณ และขอขอบคุณคุณปทมา บุนนาค หัวหนาฝายทรัพยากรการเรียนรู  

สํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา            

ท่ีใหความอนุเคราะหใหสัมภาษณ 

ขอขอบคุณคุณแสงเดือน ผองพุฒ บรรณารักษ คุณนรมิตร คุณโลกยะ ผูอํานวยการกลุมงาน

บริหารระบบเครือขายคอมพิวเตอร และคุณสุดารัตน ใจอุดม นักวิชาการคอมพิวเตอร สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา ท่ีไดใหคําแนะนําและขอมูลในการจัดทําวิทยานิพนธ  

 ทายสุดนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา พ่ีสาว เพื่อนรวมรุน และเพื่อนรวมงานของ

ผูเขียนที่ไดสนับสนุน ผลักดัน และใหกําลังใจผูเขียนในการจัดทําวิทยานิพนธโดยตลอด 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

1.1 บทนํา    

 
ปจจุบันสภาพแวดลอมภายนอกขององคการเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึง Osborne และ Brown (2005 : 

4-5) ไดกลาวถึง การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกทําใหองคการตองใหความสําคัญกับประสิทธิผล

และประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรจํากัด  การเปลี่ยนแปลงในความคาดหวังของประชาชนที่

ซับซอนทําใหตองใหความสําคัญกับทางเลือกและคุณภาพในการจัดหาและสงมอบบริการ

สาธารณะมากขึ้น  การเปลี่ยนแปลงการเมืองทําใหเกิดการแสดงความตองการของประชาชนและ

แนวทางที่ซับซอนในการตอบสนองความตองการโดยผูจัดหาบริการสาธารณะ และการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศสงผลใหเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการจัดเก็บและบันทึกขอมูล 

เพื่อนําไปใชในการประมวลผลใหเกิดสารสนเทศที่เปนประโยชนสําหรับผูใชบริการ ซ่ึงปจจัย

ดังกลาวทําใหเกิดการพัฒนาวิธีการตางๆ เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (Ancarani,  2001  :1) 

สอดคลองกับ Ancarani (2005 : 6) กลาววา  

 

แมวาความสัมพันธระหวางประชาชนและหนวยงานจะซับซอนขึ้น แตเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารสรางโอกาสในการเพิ่มคุณภาพการบริการผาน

ปฏิสัมพันธทางอิเล็กทรอนิกส  ถานําไปใชอยางถูกวิธี อินเทอรเน็ตจะเปน

เครื่องมือที่มีอํานาจมากในการชวยผูบริหารดานตนทุน การเพ่ิมประสิทธิภาพ และ

การสรางความสัมพันธท่ีดีกับผูใชบริการ 

 

ดังนั้น หนวยงานตาง ๆ จึงพัฒนาการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสและการวัดคุณภาพ             

การบริการทางอิเล็กทรอนิกส (Halaris and others, 2007 : 378)  ซึ่งในประเทศไทยประสบปญหา                        

การใหบริการสาธารณะซึ่งมีหลายขั้นตอน    ลาชา   ซํ้าซอน ไมทันสมัย ไมสามารถตอบสนอง

ความตองการของประชาชน ทําใหตนทุนและคาใชจายของประชาชนสูงขึ้น ทําใหเกิดปญหาและ
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ความไมเปนธรรมข้ึนในสังคม ซ่ึงไมเปนผลดีตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2548 : 12)  ดังนั้น รัฐบาลพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร จึงไดมี
นโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  (E- Government)  ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อใหมีระบบเครือขายขอมูล
สารสนเทศอยางเปนรูปธรรมและมีคุณภาพ ใหสามารถรองรับการใหบริการประชาชนท้ังในเชิง
พานิชยและในทุกรูปแบบทันตอความตองการของประชาชนและธุรกิจ  และเพ่ือใหการบริการ
ประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วในการติดตอหนวยงานดวยการเขาถึงหลายชองทาง  (กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, 2550 : 42) และยังเปนเคร่ืองมือในการเขาสูสังคม
ฐานความรู (Tippawan Lorsuwannarat, 2006 : 1) 

การใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส (E - Public Service) ซ่ึงคือ การสงมอบบริการ
สาธารณะแกประชาชน ธุรกิจ โดยส่ืออิเล็กทรอนิกส ไดแก การใหขอมูลขาวสาร การส่ือสาร              
การปฏิสัมพันธ และการติดตอการประกอบธุรกรรม (Buckley, 2003 : 453) จึงเปนประเด็นสําคัญ
ของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ,  
2547 : 2)  โดยมีเปาประสงค คือ คุณภาพการบริการท่ีดีข้ึน  (Rowley, 2006: 339)   

นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อพัฒนาการศึกษา  (E-Education) มี เป าหมาย                          
การพัฒนาและเตรียมความพรอมดานทรัพยากรมนุษยในทุกระดับของประเทศ  เพื่อรองรับ                    
การพัฒนาสูการเปนสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู กําหนดใหสถาบันการศึกษามีหองสมุด
อิเล็กทรอนิกส (E-Library) ประกอบหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเปนหนวยงานบริการทรัพยากร
สารสนเทศ (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2544 : 2) ซ่ึงเปนหัวใจของสถาบันการศึกษาในการสนับสนุน          
การวิจัยและทรัพยากรทางการศึกษา (Hsieh and others, 2004 : 326) ประสบปญหา                      
การเพิ่มข้ึนของจํานวนผูใชบริการ ราคาของทรัพยากรสารสนเทศ และพฤติกรรมผูใชบริการ
หองสมุดเปล่ียนไป (โสมรัศม์ิ พิบูลยมณี, 2545 : 1-2) 

ดังนั้น หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาจึงใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส โดยนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการใหบริการทางการศึกษาของหองสมุด ไดแก การจัดเก็บคนหา
สารสนเทศ  การเช่ือมโยงผูใชกับฐานขอมูลสารสนเทศตางๆ เพื่อคนหา เผยแพร กระจาย และ
แลกเปล่ียนสารสนเทศ หรือการใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกันในระบบเครือขายท่ีเช่ือมโยงกันได
ท้ังภายในหองสมุดเอง ภายในสถาบัน ระหวางสถาบัน และระหวางประเทศตางๆทั่วโลก เชน              
การจัดทําฐานขอมูลออนไลน และการบอกรับเปนสมาชิกฐานขอมูลออนไลน เปนตน       

การใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสมีประโยชน ไดแก  การเพิ่มความสามารถในการเขาถึง
ทรัพยากรสารสนเทศในแหลงอ่ืนมากกวาการเปนเจาของทรัพยากรสารสนเทศเอง (วีรณี ครามแสง, 
2546 : 2) การจัดเก็บสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสท่ีอํานวยความสะดวกในการสืบคนและ
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การเขาถึงโดยผานระบบเครือขายทั้งระบบเครือขายระยะใกล (Local Area Network – LAN) ระบบ

เครือขายระยะไกล (Wide Area Network – WAN) และระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ซ่ึงสงผลตอ  

การเพ่ิมคุณภาพการบริการ  เนื่องจากเพิ่มความพึงพอใจของผูใหบริการและผูใชบริการ  

ดังนั้น นโยบายของรัฐ การเพิ่มขึ้นของจํานวนผูใชบริการและราคาของทรัพยากร

สารสนเทศ รวมทั้งพฤติกรรมผูใชบริการหองสมุด สงผลตอการเปลี่ยนแปลงการใหบริการ

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาไปสูการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส  

 

1.2 ความสําคัญของปญหา 

 

เนื่องจากเทคโนโลยีเปนปจจัยภายนอกที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของหองสมุด

มหาวิทยาลัยของรัฐมากที่สุด (พรเพ็ญ ทัศนเมธิน, 2544 : บทคัดยอ) ปจจุบันหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษาจึงใหบริการหองสมุดผานเว็บไซตของหองสมุดกลาง และหองสมุดคณะตางๆ 

แตการลงทุนนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาการใหบริการของหองสมุดดังกลาว มี

คาใชจายคอนขางสูง เชน คาใชจายในการบอกรับหรือตออายุฐานขอมูล คาใชจายในการจัดหาและ

พัฒนาบุคลากร คาใชจายดานคอมพิวเตอรและอุปกรณท่ีเกี่ยวของ  และคาใชจายในการให

คําแนะนําผูใชบริการ แตไมไดประกันวาคุณภาพการบริการจะดีข้ึนอยางแทจริง ซ่ึงการใหบริการ

สาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสในบางประเทศลมเหลวตามหลัก “Smarter, Cheaper and Faster” 

ประกอบกับการสงมอบบริการสาธารณะจะมีประสิทธิผลหรือไม ข้ึนอยูกับความเหมาะสมในดาน

ทรัพยากร สมรรถนะ ความซื่อตรง  และความตั้งใจของภาครัฐในแตละประเทศดวย   (McCourt, 

2001  :  118)  จากเหตุผลดังกลาวขางตน การใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสของ

สถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงตองลงทุนทั้งเวลาและคาใชจาย จึงอาจไมสงผลตอคุณภาพการบริการ

สาธารณะตามที่ต้ังใจไว   

นอกจากนี้ แมวาในชวงป ค.ศ 2004 - 2006 มีการขยายการศึกษาเกี่ยวกับการใหบริการทาง

อิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้นมาก แตเปนการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ มิติ และการวัด (Rowley, 

2006 : 339) ในขณะที่ยังขาดกรอบแนวคิดการศึกษาการใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสจาก

มุมมองนโยบายสาธารณะ และความแตกตางในแตละประเทศสงผลตอลักษณะของกระบวนการ

นโยบายสาธารณะของประเทศนั้น ซ่ึง McCourt (2001 :17- 18 )  ไดแนะนําใหรัฐบาลของประเทศ

กําลังพัฒนาควรดําเนินนโยบายจากประสบการณจริงมากกวาการผูกติดกับตัวแบบที่เปนอุดมคติ  

เนื่องจากการใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสจําเปนตองอาศัยทรัพยากรและ

สมรรถนะของหนวยงาน ดังนั้น ผูเขียนจึงไดอาศัยองคความรูจากมุมมองดานนโยบายสาธารณะ
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รวมกันมุมมองดานทรัพยากรเปนกรอบแนวคิดพื้นฐานเชิงทฤษฎี ซ่ึงองคความรูจากท้ัง 2 มุมมอง
ใหความสําคัญกับผลการปฏิบัติงานของหนวยงานซ่ึงเปนผลมาจากความแตกตางในทรัพยากรและ
สมรรถนะของแตละหนวยงาน  และผูเขียนไดเสนอปจจัยท่ีไมไดมีการกลาวถึงในมุมมองดาน
นโยบายสาธารณะมากอน ไดแก  การส่ือสารกับผูใชบริการและเครือขายระหวางหนวยงาน ซ่ึง
เครือขายระหวางหนวยงานเปนทรัพยากรที่จับตองไมไดท่ีเปนกลไกในการปฏิสัมพันธระหวาง
หนวยงานและหนวยงานภายนอก (Bhubate Samutachak, 2000 : abstract)  จึงชวยเสริมขอจํากัด
ของมุมมองดานนโยบายสาธารณะท่ีใหความสําคัญกับทรัพยากรที่จับตองไดหรือปจจัยภายใน
องคการมากกวาทรัพยากรที่จับตองไมไดและการใหและการรับทรัพยากรระหวางองคการ (Gen, 
1992 : 359-360) และเสริมขอจํากัดของมุมมองดานทรัพยากรที่ใหความสําคัญกับปจจัยหรือปญหา
ภายในองคการมากกวาความสัมพันธกับสภาพแวดลอม    

ดั งนั้ น  การศึ กษาการใหบ ริก ารสาธารณะทาง อิ เ ล็ กทรอนิ กส ของห อ งส มุด
สถาบันอุดมศึกษาจากมุมมองดานนโยบายสาธารณะและดานทรัพยากรในคร้ังนี้ สะทอนใหทราบวา
คุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสจากมุมมองของผูใหบริการ ผูใชบริการ และ
ผูเช่ียวชาญดานเว็บไซตเปนอยางไร  และนําเสนอตัวแบบอธิบายวามีปจจัยอะไรบางท่ีมีผลตอคุณภาพ
การบริการสาธาณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงผลการศึกษาจะชวยพัฒนา
องคความรูดานนโยบายสาธารณะและดานทรัพยากร รวมท้ังสามารถประยุกตใชในการพัฒนา              
การใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย  
 
1.3  วัตถุประสงค   
 
               1.3.1  เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบัน 
อุดมศึกษา 
               1.3.2  เพื่อสรางตัวแบบความสัมพันธระหวางปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอคุณภาพการบริการ
สาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
               1.3.3  เพื่อทดสอบตัวแบบความสัมพันธระหวางปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอคุณภาพการบริการ                
สาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
               1.3.4  เพื่อวิเคราะหเง่ือนไขท่ีสนบัสนุนปจจยัสําคัญมีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะ
ทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
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1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
 

1.4.1  การใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสมีขอบเขตท่ีกวางและซับซอน การศึกษา
คร้ังนี้เปนการศึกษาการใหบริการสาธารณะท่ีจัดทําและสงมอบผานเว็บไซตโดยหองสมุดกลาง
สถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากการใหบริการทางเว็บไซตเปนความหมายโดยทั่วไปของการใหบริการ
ทางอิเล็กทรอนิกส และเปนส่ืออิเล็กทรอนิกสท่ีหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของไทยสวนใหญใชใน
การใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส  

1.4.2  การศึกษาคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสในคร้ังนี้ ประกอบดวย
คุณภาพของเว็บไซตจากมุมมองของผูเช่ียวชาญดานเว็บไซตและผูใชบริการ และความพึงพอใจของ
ผูใชจากมุมมองของผูใหบริการและผูใชบริการ 
               1.4.3  การศึกษาจะครอบคลุมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในประเทศไทย 
               1.4.4  การเก็บรวบรวมขอมูลระหวางกรกฎาคม – ธันวาคม 2552 
  

1.5  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา 
 

1.5.1  การขยายองคความรูดานนโยบายสาธารณะ เนื่องจากประเทศไทยยังขาดกรอบ
แนวคิดในการศึกษาการใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสจากมุมมองดานนโยบายสาธารณะ 
การศึกษาครั้งนี้จึงมีการบูรณาการมุมมองดานนโยบายสาธารณะรวมกับมุมมองดานทรัพยากร 
นําเสนอปจจัยเครือขายระหวางหนวยงาน และปจจัยการส่ือสารกับผูใชบริการซ่ึงไมไดมี                           
การกลาวถึงในมุมมองดานนโยบายสาธารณะมากอน  จึงชวยเสริมขอจํากัดของมุมมองดาน
นโยบายสาธารณะท่ีใหความสําคัญกับทรัพยากรที่จับตองไดหรือปจจัยภายในองคการมากกวา
ทรัพยากรที่จับตองไมไดและการใหและการรับทรัพยากรระหวางองคการ(Gen, 1992 : 359-360)  
และเสริมขอจํากัดของมุมมองดานทรัพยากรที่ใหความสําคัญกับปจจัยภายในองคการมากกวา
ความสัมพันธกับสภาพแวดลอม    

1.5.2  การนําตัวแบบไปประยุกตใชในการใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส  เพื่อ
ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริการสาธารณะของไทยดีข้ึน 

1.5.3  หนวยงานท่ีเกี่ยวของสามารถนําผลท่ีไดจากการศึกษาไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให
มีประสิทธิผลบนพื้นฐานขององคความรูท่ีไดศึกษาอยางเปนระบบและมีระเบียบวิธี 
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1.6 นิยามศัพท 

 

การบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส คือ องคกรของรัฐหรือองคกรเอกชนจัดหาและสง

มอบบริการสาธารณะแกผูใชบริการผานเว็บไซต 

การใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การใหบริการผานเว็บไซตหองสมุดกลาง

ของสถาบันอุดมศึกษาในดานตาง ๆ ไดแก การบริการสืบคนสารสนเทศ การบริการตอบคําถามชวย

การคนควาทรัพยากร การบริการดาวนโหลดสารสนเทศ การบริการแนะนําการใชหองสมุด การยืม

หนังสือตอดวยตนเอง การตรวจสอบรายการยืม- คืน   การเสนอแนะเพื่อซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 

การจองหนังสือ และการบริการยืมระหวางหองสมุด 

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง หองสมุดสถาบันการศึกษาชั้นสูงระดับมหาวิทยาลัย หรือ

หองสมุดสถาบันการศึกษาที่มีช่ือเรียกเปนอยางอื่น และมีระบุไวในกฎหมายวามีสถานภาพเทียบเทา

มหาวิทยาลัย  

               ผูบริหารหองสมุด หมายถึง บุคคลที่ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หรือผูมี

หนาที่รับผิดชอบระดับสูงในหองสมุดกลางของสถาบันอุดมศึกษา 

               ทรัพยากรสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส หมายถึง ทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบที่

หองสมุดไดคัดเลือก จัดหา วิเคราะห และจัดรวบรวมอยางเปนระเบียบไวใหผูใชคนควาหา

สารสนเทศที่ตองการทางเว็บไซตหองสมุดของมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน เชน ฐานขอมูลออนไลน 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส เอกสารอิเล็กทรอนิกส และวารสารอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

 

1.7 การจัดเรียงบทวิทยานิพนธ 

 

วิทยานิพนธฉบับนี้  ประกอบดวย  

บทที่ 1   นําเสนอภาพรวมของหัวขอ ประกอบดวย ท่ีมาของการใหบริการสาธารณะทาง

อิเล็กทรอนิกสและการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสของสถาบันอุดมศึกษา ความสําคัญของ

ปญหาและเรื่องที่ศึกษา  ซ่ึงเปนเหตุผลของการศึกษาหัวขอดังกลาว 

 บทที่ 2  นําเสนอการใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย  และ                      

การใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสของสถาบันอุดมศึกษา 
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บทท่ี  3  เปนการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับการใหบริการสาธารณะทาง
อิเล็กทรอนิกส  มุมมองนโยบายสาธารณะท่ีมาจากทฤษฎีนโยบายสาธารณะและการนํานโยบาย
สาธารณะไปปฏิบัติ  และมุมมองดานทรัพยากร  การประเมินประสิทธิผลของการนํานโยบายไป
ปฏิบัติและการประเมินคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส รวมท้ังงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
กับการใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการใหบริการ
ของหองสมุด และเครือขายระหวางหนวยงาน  เพื่อเปนกรอบแนวคิดพื้นฐานสําหรับการศึกษา  

บทท่ี 4  เปนการพัฒนากรอบแนวคิดในการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการ
สาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสกับปจจัยตางๆ โดยอาศัยองคความรูเชิงทฤษฎีจากมุมมองนโยบาย
สาธารณะและมุมมองดานทรัพยากร เพื่อตอบคําถามวาทําไมจึงเลือกตัวแปรตางๆ และอธิบาย
ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ในบทนี้ จึงประกอบดวย  กรอบแนวคิดใน
การศึกษา ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ และการพัฒนาสมมติฐาน                     

บทท่ี 5  เปนการออกแบบการวิจัย นิยามปฏิบัติการและการวัด ประชากรและการสุม
ตัวอยาง ประเภทของขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การทดสอบเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูล และ
วิธีการวิเคราะหขอมูล  เพื่อใชในการทดสอบสมมติฐานในบทที่ 4 
 บทท่ี 6  เปนการนําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
กลุมตัวอยางและตัวแปรท่ีศึกษา การตรวจสอบขอตกลงเบ้ืองตน และผลการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ
เพื่อตอบวัตถุประสงคของการศึกษา 
 บทท่ี 7  เปนการนําเสนอผลการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพ เพื่อวิเคราะหและตีความผล           
การทดสอบสมมติฐานจากการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ รวมท้ังไดขอมูลเกี่ยวปญหา อุปสรรค 
และขอเสนอแนะของการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนกิสและการใหบริการสาธารณะทาง
อิเล็กทรอนิกส 

บทท่ี 8  เปนการนําเสนอบทสรุปของผลการศึกษา การอภิปรายผล ประโยชนจากการศึกษา 
ขอเสนอแนะท่ีไดจากผลการศึกษา ไดแก ขอเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการและขอเสนอแนะเชิง
ระเบียบวิธีวิจัย รวมท้ังขอจํากัดของการศึกษา 
 
 
 
 

 



 

บทที่ 2 

 

การใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส 
 

 เนื่องจากการศึกษาปรากฎการณใดๆควรศึกษาในลักษณะองครวมจากบริบทที่เกี่ยวของ  

ในบทนี้ จึงเปนการนําเสนอประสบการณการใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสและ                       

การใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 

 

2.1 การใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส 

 

The European Commission (2001 quoted in Ancarani, 2005 : 6-23)  ไดเสนอรายงาน                     

การใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของประเทศตางๆ  ไดแก การเสียภาษี บริการจัดหางาน  

การประกันสังคม เชน เงินประกันการวางงาน   คารักษาพยาบาล คาลดหยอนบุตร ทุนการศึกษา  

เปนตน การบริการเอกสารสวนบุคคล เชน หนังสือเดินทาง เปนตน การจดทะเบียนรถ  การขอ

อนุญาตกอสราง  การประกันตัวผูตองหา การคนหาหนังสือ การลงทะเบียนการศึกษา การยายที่อยู  

การจองหองโรงพยาบาล  การเสียภาษีนิติบุคคล  การจดทะเบียนบริษัทใหม  การยื่นขอมูลแก

เจาหนาที่ทางสถิติ การเสียภาษีศุลกากร การขออนุญาตเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม การจัดซื้อจัดจาง และ

การบริการหองสมุดสาธารณะ   

เชนเดียวกับประเทศตางๆ การใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย

เกิดขึ้นจากการวางกรอบแนวทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 6  และประเทศไทยไดเขารวมการเจรจาสุดยอดผูนําอาเซียน ป  พ.ศ.  2542  ตกลงที่

จะดําเนินการตามขอเสนอ  E–ASEAN    Initiative ซ่ึงมีจุดประสงคในการเสริมศักยภาพดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศของภูมิภาคอาเซียน  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันในเวที

เศรษฐกิจโลก ทําใหคณะกรรมาธิการรัฐมนตรีวาดวยนโยบายเศรษฐกิจมีมติ เมื่อวันที่  3  กรกฎาคม  

พ.ศ. 2543  เสนอใหรัฐบาลดําเนินการตามแผนดําเนินการ  E–Thailand เพื่อเรงรัด การสรางพื้นฐาน

ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศตามขอตกลง  E–ASEAN  Initiative  (สุรชัย ศรีสารคาม, 2549 :24) 

และคณะรัฐมนตรีไดมีมติในวันที่ 4  กรกฎาคม  พ.ศ. 2543 มอบหมายใหกระทรวงวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  ดําเนินการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (E-Government) และระบบการให 
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บริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส  (E-Service)  มีวัตถุประสงคเพื่อใหมีระบบเครือขายขอมูล

สารสนเทศอยางเปนรูปธรรมและมีคุณภาพใหสามารถรองรับการใหบริการประชาชนทั้งในเชิง

พานิชยและในทุกรูปแบบทันตอความตองการของประชาชนและธุรกิจ และเพื่อใหการบริการ

ประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วในการติดตอกับหนวยงานและการเขาถึงหลายชองทาง (กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2550 : 42)   

การใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส เปนประเด็นสําคัญของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

(ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ, 2547 : 13) เนื่องจากเปน 1 ใน 4 

ยุทธศาสตรของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย และโครงการตางๆ ไดรับ           

การคาดหวังวาจะสงผลตอการใหบริการสาธารณะและประชาชน (Tippawan Lorsuwannarat, 2006 

: 4)  

ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะหในเชิงนโยบายสาธารณะ ผูเขียน พบวา การใหบริการสาธารณะทาง

อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยเปนนโยบายที่ตัวแบบชนชั้นนํา (Elite  Model) อธิบายไดดีกวา                    

ตัวแบบอื่น ๆ เนื่องจากมาจากความตองการ การผลักดัน  และการสนับสนุนจากชนชั้นนํา ไดแก 

คณะรัฐมนตรี นักวิชาการ ขาราชการระดับสูงจากวงการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

การผลักดันของผูมีบทบาทสําคัญ คือ นายกรัฐมนตรี (พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร) ซ่ึงไดกลาวถึง

การเปนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและการใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสไววา   “… ผมอยาก

เห็นรัฐบาลนี้เรียกวา E-Government เปนรัฐบาลที่ใชระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชอินเทอรเน็ตใหมาก

ท่ีสุดในการใหบริการประชาชนใหรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะนําไปสูการปรับปรุงกฎหมาย และ

กฎระเบียบตางๆ…” (กรมประชาสัมพันธ (ผูผลิต), 2544)    

ดังนั้น กลุมบุคคลดังกลาวจึงมีบทบาทในการผลักดันการใหบริการสาธารณะทาง

อิเล็กทรอนิกสเปนกลุมแรก ๆ และเปนผูตัดสินใจวานโยบายหรือแนวทางแกไขปญหาดังกลาวเปน

ประโยชนตอประชาชน แมวาไมไดมีการศึกษาถึงความตองการของประชาชน เปนการกําหนดและ

ส่ังการมาจากสวนกลางหรือจากบนลงลาง (Top Down) โดยผูปฏิบัติงานไมคอยมีโอกาสในการให

ขอมูลหรือตัดสินใจเชิงนโยบาย ซ่ึงสอดคลองกับ Dye (1984 : 28 - 30)  และสมบัติ ธํารงธัญวงศ 

(2543 : 201) ท่ีกลาววา  “ความนิยมของชนชั้นนํามิไดเกิดจากอิทธิพลความรูสึกของประชาชนสวน

ใหญ ความสัมพันธเปนแนวดิ่งที่เคลื่อนยายจากชนชั้นนําไปสูประชาชน” ตามภาพที่ 2.1 
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ภาพท่ี 2.1 การกําหนดนโยบายการใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส 
 
 กลาวโดยสรุป การใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยเกิดข้ึนจาก
คานิยม ความตองการ และการสนับสนุนของชนช้ันนําท่ีตระหนักถึงความสําคัญของปญหาคุณภาพ                  
การบริการสาธารณะ ประชาชนสวนใหญเปนผูไดรับผลกระทบโดยตรงจากนโยบาย แตไมคอยมี
สวนรวมในการกําหนดนโยบาย   ดังนั้น  จึงอาจเกิดการขาดการสนับสนุนจากประชาชน
ผูใชบริการ ซ่ึงผลการศึกษาของ Coursey and Norris (2008 : 529) เกี่ยวกับการทดสอบตัวแบบ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสกับขอมูลเชิงประจักษในหนวยงานระดับทองถ่ินของสหรัฐอเมริกา พบวา 
อุปสรรคของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสประการหน่ึง คือ การตอตานจากเจาหนาท่ีและประชาชนและ                     
การขาดความตองการจากประชาชนและธุรกิจ  เนื่องจากการกําหนดนโยบายแบบบนลงลางจาก
ผูนําหรือคานิยมของผูเช่ียวชาญในกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 ดังนั้น  การส่ือสารกับผูใชบริการจึงนาจะเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่ง ท่ีมีผลตอ
ประสิทธิผลของการใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

ปจจุบันการใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยไดดําเนินการมาระยะ
หนึ่งแลว เชน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บภาษีอากรของกระทรวงการคลัง และ                    
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการใหบริการออกหนังสือเดินทางของกระทรวงการตางประเทศ  
เปนตน ซ่ึงเปนการใหบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส อยางไรก็ตาม การดําเนินการดังกลาวยังมี
ขอจํากัดบางประการ ซ่ึงดํารงค วัฒนา (2540 : 31-38 อางถึงในเรวัต แสงสุริยงค, 2547 : 189)               
กลาววา “หนวยงานใดสนใจหรือมีความพรอมมากกวา ก็จะพัฒนาไปไดไกลมาก หนวยงานใดไม
สนใจหรือขาดทรัพยากรที่จําเปนก็จะลาหลัง…” และ Tippawan Lorsuwannarat (2006 : 4)  
กลาวถึงโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยวา “ใชแนวทางเชิงเทคนิค ใหความสําคัญ

คานิยมและความตองการของชน          
ช้ันนําตอปญหาคุณภาพการบริการ
นําไปสูการกําหนดนโยบาย                 

เจาหนาท่ีพัฒนาการบริการ          
สาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส  

ประชาชนใชบริการ
สาธารณะทาง
อิเล็กทรอนิกส 
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กับเทคโนโลยีและสมรรถนะของระบบมากกวาปจจัยแวดลอม ความพรอมของหนวยงานของรัฐ 

และพฤติกรรมของประชาชน และวัฒนธรรม” 

กลาวโดยสรุป  ประเทศไทยมีความพยายามในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน                   

การใหบริการสาธารณะเพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการสาธารณะ แตยังประสบปญหาบางประการ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยดานทรัพยากร สมรรถนะของหนวยงาน และการสื่อสารกับผูใชบริการ  ซ่ึง

มีความสําคัญตอการใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสตามที่กลาวมาขางตน จึงควรมีการศึกษา

คุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสซ่ึงเปนประสิทธิผลของการใหบริการสาธารณะทาง

อิเล็กทรอนิกส และปจจัยที่มีผลตอคุณภาพการบริการดังกลาว เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนา                 

การใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทยตอไป  

  

2.2 การใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสของสถาบันอุดมศึกษา 

 

กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ.2544 - 2553 ของประเทศไทย ไดกําหนด

นโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานการศึกษา (E-Education) (ปรัชญนันท นิลสุข 

และรัตนาภรณ   กาศโอสถ, 2546 : 35) ซ่ึงมีเปาหมาย คือ การพัฒนาและเตรียมความพรอมดาน

ทรัพยากร มนุษยในทุกระดับของประเทศเพื่อรองรับการพัฒนาสูการเปนสังคมแหงภูมิปญญาและ

การเรียนรู  ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร  ไดแก ยุทธศาสตรท่ี 1 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน ยุทธศาสตรท่ี 2 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาการบริหาร

จัดการและใหบริการทางการศึกษา ยุทธศาสตรท่ี 3 การผลิตและพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ  และยุทธศาสตรท่ี 4 การกระจายโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา   

ท้ังนี้ ยุทธศาสตรท่ี 1 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน  

สงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูจากแหลงและ

วิธีการที่หลากหลาย โดยจัดใหมีหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (E-Library) เพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนรู

ไดดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (Lifelong Learning) นําไปสูสังคมแหงคุณธรรมและสังคม

แหงภูมิปญญาและการเรียนรู  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547 : 3)  สงผลตอการใหบริการของ
หองสมุดในรูปแบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (E  –  Library) โดยเปนการพัฒนาการใหบริการ

หองสมุดจากเดิมสูระบบการบริการอิเล็กทรอนิกส (E – Service) (ปรัชญนันท  นิลสุข และ               

รัตนาภรณ กาศโอสถ, 2546 : 35)  
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2.2.1  การพัฒนาการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ    
          ไทย 
หองสมุดของสถาบันอุดมศึกษามีหนาท่ีหลัก คือ การสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน 

การวิจัยของคณะและนักศึกษา (Bamigboye, 2007 : 152) ในประเทศไทยมีการพัฒนาหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเปนหองสมุดอิเล็กทรอนิกสตามโครงการพัฒนาหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนกลาง 
(Thai Academec Library Network : THAILINET) และโครงการพัฒนาหองสมุดมหาวิทยาลัยสวน
ภูมิภาค (Provincial University Library Network : PULINET) เพื่อประโยชนในการขยายเครือขาย
หองสมุดสูระบบหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดหนวยงานอ่ืนๆ และหองสมุดอ่ืนๆ ดวย  

โครงการพัฒนาระบบหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (Provincial University 
Library Network : PULINET) เปนโครงการความรวมมือระหวางหองสมุดมหาวิทยาลัยในสวน
ภูมิภาค จํานวน 12 แหง โครงการนี้เกิดข้ึนจากท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค คร้ังท่ี 
2/2528 เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ. 2528 ซ่ึงมีการประชุม เร่ือง “โครงการความรวมมือทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค” ท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาคไดมอบหมายให
หองสมุดมหาวิทยาสวนภูมิภาคคิดรูปแบบโครงการความรวมมือท่ีเหมาะสม มุงเนนการประหยัด
งบประมาณ เพื่อใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน และเพื่อใหมีการแลกเปล่ียนขอมูลกันไดอยาง
รวดเร็วและคลองตัว สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดเปนผูริเร่ิมและเปนผูนําในการจัดต้ัง
ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค  ไดประชุมเพื่อวางแผนพัฒนาระบบหองสมุด  และในป
พ.ศ. 2436 ไดจัดทําเปนโครงการพัฒนาระบบหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค ซ่ึงมีวัตถุประสงค
ในการพัฒนาระบบหองสมุดใหเปนระบบอัตโนมัติ และไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เม่ือ
วันท่ี  28 กันยายน 2536 มีระยะเวลาดําเนินการ 3 ป เ ร่ิมต้ังแตปงบประมาณ  พ.ศ. 2538 ถึง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2540  

ท้ังนี้  ปจจุ บันขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภู มิภาคมีสมาชิกเปนหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาสวนภูมิภาค จํานวน 15 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําแพงแสน  
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยแมโจ  มหาวิทยาลัยนเรศวร  
มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร  
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  มหาวิทยาลัยทักษิณ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตหาดใหญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 

ในขณะเดียวกันโครงการพัฒนาระบบหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนกลาง (Thai 
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Academec Library Network : THAILINET) เปนโครงการความรวมมือระหวางหองสมุด
มหาวิทยาลัยสวนกลาง จํานวน 12  แหง และสํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (ณ ขณะนั้น) เพื่อ
เรงพัฒนาระบบหองสมุดดวยการนําระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมมาใช
ในงานหองสมุด และพัฒนาใหเปนระบบอัตโนมัติ (Automated Library System) สรางระบบ
เครือขายเช่ือมระหวางหองสมุดมหาวิทยาลัย เพื่อใหการจัดบริการสารสนเทศมีความครบถวน 
สมบูรณและรวดเร็ว เกิดระบบการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ เช่ือมโยงเครือขาย
หองสมุดมหาวิทยาลัยของประเทศท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาคเขาเปนระบบเดียวกัน และสามารถ
เช่ือมโยงกับระบบเครือขายอ่ืนๆ ไดท้ังภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรและ
ทรัพยากรหองสมุดใหมีความพรอมและสามารถรองรับพัฒนาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ความตองการใชสารสนเทศทางวิชาการไดอยางเหมาะสม โครงการพัฒนาระบบหองสมุด
มหาวิทยาลัยสวนกลาง ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2536 มี
ระยะเวลาดําเนินการ 3 ป เร่ิมต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2538 ถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2540 

ตอมาในป พ.ศ. 2541 ไดรวมโครงการทั้ง 2 โครงการเปน “โครงการพัฒนาเครือขายระบบ
หองสมุดในประเทศไทย (Thai Library Integrated System : ThaiLIS)” ซ่ึงเปนความรวมมือ
เครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัยไทย เพ่ือประโยชนในการขยายเครือขายหองสมุดสูระบบหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดหนวยงานอ่ืนและหองสมุดอ่ืนๆดวย มุงเนนท่ีจะมีการจัดหาและใช
บริการฐานขอมูลรวมกัน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและคุมคาท่ีสุด โดยการใชเครือขายระหวาง
มหาวิทยาลัย (UniNet หรือ Inter-University Network) (เฉลิมศักดิ์ ชุปวา,  2541 : 1-2)   

            2.2.1.1  วัตถุประสงคของโครงการพัฒนาเครือขายระบบหองสมุดในประเทศไทย  
            1)  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสารสนเทศในระบบอัตโนมัติ ใหสนอง 

ความตองการของผูใชใหมากท่ีสุด ครบถวน และสะดวกตอการเขาถึง โดยใชทรัพยากรสารสนเทศ
รวมกันอยางประหยัด 

            2)  เพื่อพัฒนาหองสมุดมหาวิทยาลัยใหเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและ 
สารสนเทศท่ีเอ้ือตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา 

             3)  เพื่อสนับสนุนการกระจายโอกาสทางการศึกษาและความเสมอภาคทาง 
การศึกษา โดยใชระบบการเรียนการสอนทางไกล ตามโครงการเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนา
การศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัย ซ่ึงผูใชสามารถสืบคนขอมูลสารสนเทศจากหองสมุดไดอยางรวดเร็ว
โดยผานระบบเครือขายบริการของหองสมุดมหาวิทยาลัย 

             4)  เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยของชาติ ท้ังดานผูใหบริการและผูใช 
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หองสมุดใหมีความรูและความชํานาญในการจัดการและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
            2.2.1.2  เปาหมายของโครงการพัฒนาเครือขายระบบหองสมุดในประเทศไทย 

            1)  ดําเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog)  
ของหองสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบัน                   
                                         2)  ดําเนินการพัฒนาฐานขอมูลจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส (Digital  
Collection) ซ่ึงเปนการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มพรอมภาพ (Full Text and Image) ของเอกสารวิจัย 
วิทยานิพนธท่ีมีในหองสมุดมหาวิทยาลัยทุกแหงในประเทศ 
                                          3)  ดําเนินการจัดใหมีการบริการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อใชทรัพยากร 
รวมกันระหวางหองสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทยทุกแหง และพัฒนาใหมีการบริการจัดสง
สารสนเทศระหวางหองสมุดดวยระบบอิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขาย เพื่อสนองความตองการของ
ผูใชหองสมุดไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
                                          4)  เปนศูนยกลางการเรียนรูและศูนยรวมทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัย ท่ี 
สงเสริมใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง 
                                          5)  พัฒนาบุคลากรและผูใชบริการใหมีความพรอม และสามารถรองรับ 
พัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศ และความตองการใชสารสนเทศทางวิชาการไดอยางเหมาะสม 
                                          6)  สนับสนุนศูนยการเรียนรูระดับอุดมศึกษาในทุกสถาบัน และใหกระจาย 
ไปสูระดับการศึกษาพ้ืนฐาน 
                                          7)  พัฒนาระบบการเรียนรูดวยตนเอง ระบบการสืบคน ระบบฐานขอมูล 
อิเล็กทรอนิกสสําหรับการเรียนการสอน และระบบการบริหารจัดการ โดยผูเรียนสามารถสืบคนขอมูล
ผานระบบอินเทอรเน็ต และบนเครือขายสารสนเทศได 
                                          8)  พัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติ (Automated Library System) ท่ีพัฒนา 
โดยนักวิชาการของไทย 
  2.2.1.3  แผนการดําเนินงานของโครงการพัฒนาเครือขายระบบหองสมุดใน 
                                         ประเทศไทย   
                                           1)  พัฒนาฐานขอมูลสหบรรณานุกรมหองสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบัน  
(Union Catalog) เปนโครงการสรางฐานขอมูลรวมกันโดยความรวมมือระหวางหองสมุดสมาชิก เพื่อ
ประโยชนในการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีวัตถุประสงค คือ เพื่อพัฒนาฐานขอมูล
รายการบรรณานุกรม เพื่อใชประโยชนในการยืมระหวางหองสมุด ลดการซํ้าซอนในการทํางาน 
อํานวยความสะดวกตอผูใชบริการและผูปฏิบัติงาน 

2)  พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส (Digital Collection) 
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วัตถุประสงค  คือ  เพื่อสรางฐานขอมูลวิทยานิพนธ ปริญญานิพนธ งานวิจัย วารสาร หนังสือหายาก 
ฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกสสําหรับมหาวิทยาลัย/สถาบันตางๆ เพื่อสงเสริมการใชทรัพยากร
สารสนเทศรวมกัน พัฒนาระบบสารสนเทศและการบริการใหมีความทันสมัยอยางตอเนื่อง อันจะเปน
ประโยชนในการคนควาวิจัยของประเทศชาติ  และไดใหบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกสระหวาง
หองสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบัน 86 แหง เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูใชในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศ
ฉบับเต็มพรอมภาพท่ีตองการไดทันที โดยปจจุบันมีการจัดเก็บขอมูลในระบบจัดเก็บเอกสารในรูป
อิเล็กทรอนิกส จํานวนท้ังส้ิน 58,392 รายการ    

3)  ดําเนินการบอกรับฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสืบคน (Reference  
Database) การบริการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสืบคน ( Reference Database)  เปน                     
การใหบริการการสืบคนฐานขอมูลออนไลนในตางประเทศ เพื่อการใชทรัพยากรตามเกณฑ
มาตรฐานเดียวกัน และเขาถึงขอมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มไดสะดวก รวดเร็ว ผาน
เครือขายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (UniNet) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดซ้ือ 
ฐานขอมูลอางอิง ไดแก  (1)Academic Search Elite (2) ACM Digital Library (3)  Education 
Research Complete (4) ISI Web of Science (5) ProQuest Digital Dissertations (6)  ProQuest 
ABI/INFORM Complete (7) H.W.Wilson (8) SpringerLink - Journal (9) Science Direct                             
และ (10) IEEE/IEE Electronic Library (IEL)  

4)  จัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Books) ซ่ึงเปนการใหบริการหนังสือ 
และวิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกส เพื่ออํานวยความสะดวกในการใชบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
โดยไมจําเปนตองเดินทางไปยืมหนังสือท่ีหองสมุด สามารถสืบคนและใชงานหนังสือเลมท่ีตองการ
ไดผานเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ปจจุบันมีหนังสือท่ีใหบริการอยูจํานวน 14,470 รายการ ประกอบดวย หนังสืออิเล็กทรอนิกส 
ลิขสิทธ์ิของ SpringerLink จํานวน 1,528 รายการ วิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกส Dissertaton Fulltext 
จํานวน 3,850 รายการ หนังสืออิเล็กทรอนิกสลิขสิทธ์ิของ NetLibrary จํานวน 5,962 รายการ และ
หนังสือ Publicly Accessible E-Books จํานวน 3,400 รายการ  

5)  พัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติสําหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย     
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติ
เพื่อใหสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใชงาน ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการลด
ภาระคาใชจายในการจัดซ้ือซอฟตแวรหองสมุดอัตโนมัติ และคาบํารุงรักษา ใหกับมหาวิทยาลัย/
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และเพ่ือรองรับการขยายตัวของ 
วิทยาลัยตางๆ โรงเรียน และหนวยงานอ่ืนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีมหาวิทยาลัย/สถาบัน ขอ
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เสนอโครงการเขารวมพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติ ประกอบดวย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี โดยใชระบบหองสมุดอัตโนมัติ INNOPAC เปน
ตนแบบในการพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยใชระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS เปนตนแบบ
ในการพัฒนา  
 

 2.2.2  ความรวมมือในการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส 
               สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปนหนวยงานกลางมีบทบาทสําคัญใน 
การใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดตางๆ  กลาวคือ เปนหนวยงานสําคัญท่ีสนับสนุน                       
การพัฒนาการบริการทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  มีภารกิจหลัก คือ              
การสรางระบบเครือขายสารสนเทศความเร็วสูง เช่ือมโยงมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา หรือ    
วิทยาเขตทุกแหงท่ัวประเทศ และพัฒนาศูนยการเรียนรูดวยตนเอง  โดยการพัฒนาเครือขายใน
มหาวิทยาลัยเช่ือมโยงไปสูระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส เชน  การดําเนินโครงการเครือขาย
สารสนเทศหรือพัฒนาการศึกษา (Inter-University Network : UniNet) เช่ือมโยงเครือขายความเร็ว
สูงระหวางมหาวิทยาลัย/ สถาบัน และสถาบันการศึกษาในตางประเทศ เพื่อแลกเปล่ียนทรัพยากร
ทางการศึกษารวมกัน และโครงการพัฒนาเครือขายระบบหองสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)  ซ่ึง
เปนการเชื่อมโยงหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาตางๆ เพื่อประโยชนในการพัฒนาฐานขอมูลและใช
ทรัพยากรรวมกัน  รวมทั้งพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาใหมีความรู ความสามารถใน              
การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาตางๆท่ีเขารวมโครงการพัฒนาเครือขายระบบหองสมุดใน
ประเทศไทย (ThaiLIS) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงไดรับการสนับสนุนในดาน
ตาง ๆ เชน การพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนความรู ขอมูลขาวสาร ความเชี่ยวชาญ การพัฒนา
ระบบการบริการจัดสงสารสนเทศระหวางหองสมุด การจัดหาวิทยานิพนธหรือหนังสือออนไลน 
(E-Book) ใหหนวยงานสมาชิกเครือขาย รวมท้ังการพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติ โปรแกรม
หองสมุดอัตโนมัติ  รวมท้ังการเจรจาตอรองกับผูจัดหา ซ่ึงคือ สํานักพิมพตางๆ ในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศในราคาถูกลง   การใหบริการฐานขอมูลโดยไมเสียคาธรรมเนียม เปนตน  

สําหรับความรวมมือจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เปนหนวยงานรับผิดชอบเครือขายสารสนเทศกลาง  มีหนาท่ี
ชวยเหลือหนวยงานอื่นในการจัดทําระบบเครือขายสารสนเทศ เชน การกําหนดมาตรฐาน                
กลางครุภัณฑคอมพิวเตอรและโปรแกรม เปนตน และในกรณีท่ีการพัฒนาระบบการบริการทาง
อิเล็กทรอนิกส  มีการใชอุปกรณทดแทนหรือเพิ่มศักยภาพที่มีวงเงินสูงกวา 100 ลานบาท  ไมใช
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรและโปรแกรมพื้นฐาน จําเปนตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกอนจัดสงสํานักงบประมาณเพื่อขออนุมัติงบประมาณ และ

การใหคําปรึกษา แนะนําดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งในบางครั้งเจาหนาที่ของกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังเขารวมอยูในคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารของหนวยงานหรือสถาบันการศึกษาตางๆดวย                      

นอกจากนี้  การใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดบางแหงมีการทําสัญญาหรือบันทึก

ขอตกลงเพื่อแลกเปล่ียนทรัพยากรสารสนเทศทั้งในรูปแบบทวิภาคีและพหุภาคีกับหนวยงานภายใน

และตางประเทศ เชน การทําสัญญาขอตกลงกับ UNESCO (Cheunwattana, 1998 : 49)  ซ่ึงเปน

หนวยงานที่สนับสนุนสมาชิกพัฒนาหองสมุดและโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศของหองสมุด

สาธารณะทั่วโลก รวมถึงองคการอนามัยโลก และธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย ซึ่งสนับสนุน

ทรัพยากรทางการเงินสําหรับการพัฒนาระบบการใหบริการ ทรัพยากรสารสนเทศ และการศึกษา

วิจัยซึ่งเกี่ยวของกับการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส                    

 

2.3 สรุป 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงคุณภาพการบริการสาธารณะใน 

ประเทศตางๆ และในประเทศไทยมีนโยบายการใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสและนโยบาย

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานการศึกษา (E-Education) ซ่ึงกําหนดยุทธศาสตรการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน โดยจัดใหมีหองสมุดอิเล็กทรอนิกส

เพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจึงพัฒนาการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส และ

รวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหนวยงานอื่นๆในการพัฒนาการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส 

เชน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ

หนวยงานระหวางประเทศ  เปนตน จึงควรมีการศึกษาการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสของ

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยวามีปจจัยสําคัญอะไรบางที่มีผลตอคุณภาพการบริการทาง

อิเล็กทรอนิกส ซ่ึงจะเปนประโยชนในการพัฒนาการใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของ

ประเทศไทยตอไป 

ท้ังนี้ แนวคิดเกี่ยวกับการใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส และองคความรูท่ีเกี่ยวของ

จะกลาวถึงในบทที่ 3 เพื่อเปนกรอบแนวคิดพื้นฐานเชิงทฤษฎีในการสรางตัวแบบความสัมพันธ
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ระหวางปจจัยสําคัญท่ีมีผลคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 
 



  
บทที่ 3 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

 

บทท่ี 3 แบงเปน 8 สวน คือ สวนท่ี 1 การทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับการใหบริการ
สาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส สวนท่ี 2 เปนการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับมุมมองดานนโยบาย
สาธารณะ สวนท่ี 3 เปนการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับมุมมองดานทรัพยากร  สวนท่ี 4 เปน                 
การพิจารณาตอเนื่องจากสวนท่ี 2 และสวนท่ี 3 ในลักษณะการเปรียบเทียบ 2 มุมมอง สวนท่ี 5 เปน
การทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับการประเมินประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติและคุณภาพ
การบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส และสวนท่ี 6 เปนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  
 
3.1  การใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส  
 

3.1.1  การบริการและการบริการสาธารณะ  
การบริการมีลักษณะรวมกันหลายประการ (Ghobadian, 1994 : 44-46)  ไดแก                    

1) ไมสามารถจับตองได (Intangibility) ไมสามารถสัมผัสได 2) ไมสามารถเก็บไวได (Perishability) 
การบริการไมสามารถเก็บไวเปนเวลานานเพ่ือบริโภคภายหลัง และเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือมีการใหและ
รับบริการเทานั้น 3)ไมสามารถแบงแยกระหวางการผลิตและการบริโภคได (Inseparability)                 
การผลิตและการบริโภคเกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน ทําใหไมสามารถซอนความผิดพลาดในคุณภาพที่
เกิดข้ึนได และ 4) มีความหลากหลาย (Heterogeneous) เปนการยากท่ีจะผลิตบริการอยางคงเสนคง
วาและถูกตอง ซ่ึงมีหลายปจจัยท่ีสงผลตอความหลากหลายของบริการท่ีสงมอบ ไดแก 1) การให 
บริการเก่ียวของกับปฎิสัมพันธระหวางผูใชบริการและผูใหบริการ 2) การใหบริการข้ึนอยูกับการให
ขอมูลขาวสารของผูใชบริการ ความถูกตองของขอมูลขาวสาร และความสามารถของผูใหบริการใน
การตีความขอมูลขาวสารอยางถูกตอง มีอิทธิพลตอการรับรูคุณภาพการบริการของผูใชบริการ                     
3) การจัดลําดับความสําคัญและความคาดหวังของผูใชบริการเปล่ียนแปลงไปในแตละเวลาท่ีใช
บริการ ทําใหการใหบริการข้ึนอยูกับสมรรถนะและความสามารถของผูใหบริการในการเขาใจ    
ความตองการของผูใชบริการและปฏิสัมพันธท่ีเหมาะสม   
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การบริการสาธารณะ เปนกิจกรรมท่ีรัฐ องคกรปกครองทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือกิจกรรม
บางประเภทท่ีรัฐมอบใหเอกชนเปนผูดําเนินการ และกิจกรรมดังกลาวตองมีวัตถุประสงคเพื่อ
ประโยชนสาธารณะและตอบสนองความตองการของประชาชน (นันทวัฒน บรมานันท, 2547 : 34 
อางถึงในเรวัติ แสงสุริยงค, 2547 : 33)   

ดังนั้น อาจกลาวไดวาองคกรของรัฐและเอกชนซ่ึงจัดหาและสงมอบบริการสาธารณะ             
ควรใหความสําคัญกับการปฏิสัมพันธ การใหขอมูลขาวสารหรือการส่ือสารกับประชาชน
ผูใชบริการ 
  
 3.1.2  การใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส 
 การใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส (E-Service) หมายถึง “การมีโฮมเพจจนกระท่ังถึง                
การใหบริการสมบูรณหรือถูกสงมอบเหมาะสมกับการใชงาน” (Boyer and others, 2002                        
quoted in Buckley, 2003 : 453) และนักวิชาการบางกลุมมองวาการบริการทางอิเล็กทรอนิกสเปน
ความสัมพันธระหวางผูใหบริการและผูใชบริการ (Javalgi and  Martin, 2004 : 560) ซ่ึง Ancarani  
(2005 : 7) กลาวถึงความหมายโดยท่ัวไปของการบริการทางอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การบริการบน
พื้นฐานของอินเทอรเน็ต ใหความสําคัญกับเนื้อหาและการปฏิสัมพันธ ซ่ึงมาจากผูใชบริการและ
การบูรณาการเขากับกระบวนการสนับสนุนขององคการ เทคโนโลยี โดยมีเปาหมายท่ีสราง
ความสัมพันธระหวางผูใหบริการและผูใชบริการ 

ลักษณะสําคัญของการบริการทางอิเล็กทรอนิกส (Rowley, 2006 : 341 - 344) ไดแก                    
1) การใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (Technology Mediation)  เปนการใหบริการบนเว็บไซต เครื่องมือ
เคลื่อนที่ (Mobile Devices) และ Information Kiosks 2) การใหบริการสารสนเทศ (Information 
Service) บริการทางอิเล็กทรอนิกสเปนการแลกเปลี่ยนสารสนเทศระหวาง 2 กลุม โดยการคนหา
ขอมูลเนื้อหาของสารสนเทศในเว็บไซตเปนสิ่งที่ผูใชบริการประเมินคุณภาพของบริการ  และมี
สงผลสําคัญตอความพึงพอใจของผูใชบริการ 3) การบริการตนเอง (Self-Service) การให บริการ
ทางอิเล็กทรอนิกสทั ้งหมดเปนการบริการตนเองผานเว็บไซต เครื ่องมือเคลื ่อนที่ (Mobile 
Devices) หรือ Information Kiosks  ซ่ึงการบริการทางอิเล็กทรอนิสกแบบออน (Soft E-Service)                             
เกี่ยวกับรูปแบบเว็บไซต ความพรอมสารสนเทศ และการบริการทางอิเล็กทรอนิกสแบบแข็ง (Hard 
E- Service) เกี่ยวกับการมอบสินคาและบริการใหแกผูใชบริการ    

Buckley (2003 : 453) กลาววา การใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส (E - Public 
Service) หมายถึง การสงมอบบริการสาธารณะแกประชาชน ธุรกิจ โดยส่ืออิเล็กทรอนิกส ไดแก 
การใหขอมูลขาวสาร การส่ือสาร การปฏิสัมพันธ การติดตอการประกอบธุรกรรม และเปน                            
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การใหบริการแกประชาชน (Front Office) สมัยใหม ซ่ึงไมรวมสมรรถนะการบริหารจัดการภายใน 
(Back-Office Capacity) การใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของ
ประชาชนเหมือนเชนลูกคา   

Dialogic และ Argitec (2002 quoted in Ancarani, 2005 : 9) ไดแบงพัฒนาการของ                 
การบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส แบงเปน 3 ระดับ ไดแก 1) สภาพกอนการบริการสาธารณะ
ทางอิเล็กทรอนิกส คือ การแพรกระจายของอินเทอรเน็ตในสังคม ทัศนคติของสาธารณชน ทักษะ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของประชาชน การจัดหาความเปนสวนบุคคลและความปลอดภัย 
โครงสรางทางอิเล็กทรอนิกสท่ีเหมาะสม 2) ความหนาแนนของการใชบริการและกระบวนการ คือ 
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับวิธีท่ีประชาชนและธุรกิจใชบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส  และ                    
3)  ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน คือ การระบุประสิทธิภาพและตนทุนท่ีประหยัด  

ดังนั้น ในการศึกษาคร้ังนี้ การบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส หมายถึง องคกรของรัฐ
หรือองคกรเอกชนจัดหาและสงมอบบริการสาธารณะแกผูใชบริการผานเว็บไซต  

 
 3.1.3  การใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส 

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเปนหนวยงานบริการทรัพยากรสารสนเทศในสถาบันอุดม 
ศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2544 : 2) มีสถานภาพเทากับหนวยงานทางวิชาการระดับคณะ 
(ทบวงมหาวิทยาลัย, 2544 : 3)  และเปนแหลงบริการความรู เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและ                   
การวิจัยของอาจารยและนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท  และปริญญาเอก ทําให
สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะการเรียนรูออกสูสังคมแหงการเรียนรู (น้ําทิพย วิภาวิน, 2551 : 1)  

 หองสมุดอิเล็กทรอนิกสเปนหองสมุดท่ีใหบริการสารสนเทศหรือขอมูลตางๆ ใน 
รูปแบบของสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส  จากสารสนเทศรูปแบบเดิมท่ีเปนส่ิงตีพิมพ หรือ ส่ือ                   
โสตทัศน  จะถูกจัดเก็บไวในรูปแบบของสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงมีเคร่ืองมือหรืออุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสชวยในการจัดเก็บและการสืบคนขอมูล สามารถสืบคนขอมูลผานทางเครือขาย
ภายใน หรืออินทราเน็ต (Intranet)  เครือขายเฉพาะบริเวณ (Local Area Network : LAN )  และ
เครือขายท่ัวโลก ( Wide Area Network : WAN)   สามารถเขาถึงสารสนเทศไดทุกวันตลอด 24 
ช่ัวโมง โดยไมจําเปนตองมาใชบริการท่ีหองสมุด สอดคลองกับเปาหมายการใหบริการหองสมุด ซ่ึง
คือ การชวยผูใชบริการบรรลุเปาหมายของการศึกษาโดยการจัดหาทรัพยากรและการปรับ
สภาพแวดลอม (Bamigboye, 2007 : 152)  

ท้ังนี้ หองสมุดอิเล็กทรอนิกส (Butler, 1991 : 23) ประกอบดวย การประมวลผลการส่ือสาร 
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีถูกจัดระบบสําหรับการใชงานเครือขายสาธารณะ ซ่ึงเปนการทํางานของ
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ระบบหองสมุดอัตโนมัติ หองสมุดดิจิตอล และหองสมุดเสมือน กลาวคือ 1) ระบบหองสมุด
อัตโนมัติ เปนระบบการทํางานของหองสมุดโดยใชคอมพิวเตอรชวย เพื่อใหการทํางานของฝาย
ตางๆ ในหองสมุดสามารถทํางานเช่ือมโยงประสานกันไดอยางตอเนื่องโดยไมตองทํางานดวยมือซํ้า
หลายๆคร้ัง 2) หองสมุดดิจิตอล เปนหองสมุดท่ีมีการจัดการและใหบริการเนื้อหาของขอมูลใน
รูปแบบดิจิตอลท่ีผูใชเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็มไดโดยตรง มีการสรางหรือจัดหาขอมูลดิจิตอลมาจัดเก็บ
อยางเปนระบบเพื่อความสะดวกในการสืบคนและใหบริการผานเครือขายอินเทอรเน็ต และ                   
3) หองสมุดเสมือน เปนสถานท่ีใหบริการสืบคนขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกส โดยใชคอมพิวเตอร
ผานระบบเครือขายท่ีเ ช่ือมโยงกันไดท่ัวโลก หองสมุดเสมือนเปนท่ีรวมแหลงสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกสท่ีมีการจัดการอยางมีระบบและใหบริการคนคืนสารสนเทศแบบออนไลนในระบบ
เครือขาย โดยท่ีผูใชสามารถเขาถึงระยะไกลมายังหองสมุดเพื่อสืบคนและใชสารสนเทศของ
หองสมุดหรือเช่ือมโยงกับแหลงสารสนเทศอ่ืนไดทุกท่ีในระบบเครือขาย เพื่อใหผูใชสามารถใชได
ทุกเม่ือท่ีตองการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

เชนเดียวกันกับน้ําทิพย  วิภาวิน  (2545 : 3) ไดใหความหมายของหองสมุดอิเล็กทรอนิกส 
ไววา  Electronic  Library  หรือหองสมุดอิเล็กทรอนิกส  หมายถึง  แหลงความรูท่ีบันทึกขอมูลไว
ในเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายและใหบริการสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส หรือผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตในลักษณะผสมผสานการทํางานของระบบหองสมุดอัตโนมัติ  หองสมุดดิจิตอล               
และหองสมุดเสมือน  มีองคประกอบสําคัญ คือ 1) มีการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ใหอยูในรูปดิจิตอล (Document Digitizing) 2) มีขอมูลบรรณานุกรมและดัชนีทรัพยากรสารสนเทศ
ท่ีใหบริการสืบคนขอมูลในระบบเปดในระบบเครือขายท่ีเปนสาธารณะ  3) มีการเผยแพรทรัพยากร
สารสนเทศโดยระบบท่ีครอบคลุมการดําเนินงานส่ือผสมท้ังในรูปของ Hypertext และรูปแบบอ่ืน ๆ 
4) มีระบบเช่ือมโยงใหสามารถสืบคนขอมูลผานเครือขายภายใน (LAN) และเครือขายอินเทอรเน็ต
ภายนอก (Internet) 5) มีการตรวจสอบ/จัดการเร่ืองทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property 
Management) 6) ลดขอจํากัดในการใชทรัพยากรสารสนเทศตาง ๆ รวมกันระหวางผูใชทรัพยากร
สารสนเทศ (Anytime - Anywhere - Anyone)  7) เพ่ิมการจัดซ้ือ/จัดหาส่ืออิเล็กทรอนิกส             
อุปกรณสารสนเทศและเคร่ืองมือส่ือสารท่ีทันสมัย  และ 8) พัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลให
มีความรู ความเขาใจในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

น้ําทิพย วิภาวิน (2545 : 9) ไดกลาวถึงลักษณะของหองสมุดอิเล็กทรอนิกสวาเปนการใช 
เทคโนโลยีในหองสมุด ประกอบดวย  การคัดเลือกเพื่อพัฒนาทรัพยากร  (Selection to Create a 
Collection) การจัดการหรือจัดหมวดหมูเพ่ือพัฒนาทรัพยากร (Organization to Enable Access)         
การอนุรักษทรัพยากรเพื่อความตอเนื่องในการใชงานในอนาคต (Preservation for Ongoing Use) 
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การบริการขอมูลตามความตองการของผูใช (Information Services for Users Need) และปรัชญนันท              
นิลสุข และรัตนาภรณ กาศโอสถ (2546 : 38) ไดกลาวถึงหองสมุดอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย                     
1) สารสนเทศ  ประกอบดวย  หนังสือ  วารสาร  หนังสือพิมพ รูปภาพ  แผนที่  ส่ือโสตทัศนตางๆ  
ท่ีมีใหบริการ  จะมีการปรับเปล่ียนลักษณะของสารสนเทศดังกลาวมาใหบริการในรูปแบบส่ือ
อิเล็กทรอนิกส  ไดแก  E-Books  E-Documents   E-Journals   และ  E-Magazines   นอกจากนี้  ยังมี
ฐานขอมูลท้ังท่ีอยูในรูปแบบของฐานขอมูลซีดีรอม  และฐานขอมูลออนไลน บริการสารสนเทศท่ี
ไดจากหองสมุดอิเล็กทรอนิกสจะอยูในลักษณะฐานขอมูลบรรณานุกรม  ฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม  
และฐานขอมูลส่ือประสม  และ 2) บริการ ซ่ึงสามารถใหบริการสารสนเทศตางๆ เชนเดียวกับการใช
หองสมุดท่ัวไป  แตจะเปนลักษณะการใชบริการผานทางส่ืออิเล็กทรอนิกส  เชน บริการสืบคน
สารสนเทศ บริการตอบคําถามและชวยการคนควา บริการดาวนโหลดสารสนเทศท่ีตองการ และ
บริการแนะนําการใชหองสมุด  เปนตน  

ท้ังนี้ การใหบริการผานส่ืออิเล็กทรอนิกสท่ีเปนท่ีนิยม คือ เว็บไซต ซ่ึงเว็บไซตหองสมุดมี
ความสําคัญตอหองสมุด 5 ประการ (น้ําทิพย  วิภาวิน, 2545 : 50) ไดแก 
 1)  การเขาถึงรายการทรัพยากรสารสนเทศ หองสมุดมีเว็บไซตเปนชองทางท่ีสําคัญ
ในการเขาถึงทรัพยากร แหลงขอมูล และบริการของหองสมุด โดยใชเทคโนโลยีดิจิตอล เพื่อใหผูใช
สามารถสืบคนเอกสารเต็มรูปหรือมัลติมีเดียได นอกเหนือจาก การสืบคนไดเฉพาะรายการ
บรรณานุกรม ซ่ึงการจัดการทรัพยากรหองสมุดใหอยูบนเว็บไซตจะตองมีการออกแบบการเขาถึง
สารสนเทศใหเปนประโยชนสําหรับผูใช และมีวิธีการชวยคนสารสนเทศในระบบเครือขายท่ีเช่ือมโยง
กันท่ัวโลก 
 2)  การเขาถึงแหลงขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีใหบริการผานอินเทอรเน็ต โดยการรวบรวมแหลง 
ขอมูลและจําแนกประเภทของขอมูลบนเว็บไซตตาง ๆ ในลักษณะเคร่ืองมือชวยคน (Search 
Directory) และการเช่ือมโยงไปยังแหลงขอมูลตาง ๆ ทําใหหองสมุดนอกจากจะทําหนาท่ีใน        
การใหบริการแลว ยังมีหนาท่ีในการจัดหาแหลงขอมูลหรือรวบรวมแหลงขอมูลมาใหบริการใน
เร่ืองท่ีผูใชบริการสามารถใชประโยชนได ซ่ึงปจจุบันเว็บไซตมีปริมาณการจัดทําและเผยแพรมาก
ข้ึน การจัดการรวบรวมแหลงขอมูลจึงเปนเสมือนการจัดหาทรัพยากรอีกทางหน่ึง ซ่ึงตองนํามา
จัดการอยางเปนระบบ มีการจัดทําเคร่ืองมือในการสืบคน 
 3)  การใชบริการสารสนเทศของหองสมุด ประกอบดวย  การบริการสารสนเทศตาง 
ๆ ท่ีหองสมุดใหบริการผานอินเทอรเน็ต เชน การตอบคําถามและชวยผูใชคนขอมูลจากฐานขอมูล   
ตาง ๆ แนะนําแหลงขอมูลหรือการพัฒนาบริการในลักษณะ Virtual Reference Desk บนเว็บไซต
บริการยืมระหวางหองสมุด เปนตน การใหบริการสารสนเทศหรือการใหสารสนเทศท่ีผูใชตองการ
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เปนบทบาทสําคัญท่ีชัดเจนของหองสมุดและบรรณารักษในฐานะผูใหบริการขอมูลและสารสนเทศ 
ซ่ึงมีหลักการในการวิเคราะหเร่ืองท่ีจะชวยทําการคนหา การกําหนดคําท่ีใชในการสืบคน การรับรู
แหลงและสามารถเลือกเคร่ืองมือชวยคน (Search Engine) ท่ีเหมาะสมเพื่อเช่ือมโยงไปยัง
แหลงขอมูลเหลานี้ได 
 4)  การประชาสัมพันธผานเว็บไซตหองสมุดหรือโฮมเพจหองสมุด โดยการสราง
โฮมเพจหองสมุดเพื่อการเผยแพรกิจกรรม ขาวสาร บริการหรือสารสนเทศของหองสมุดไปสู
สาธารณชนและเช่ือมโยงไปยังฐานขอมูลหองสมุดและแหลงขอมูลท่ีนาสนใจตาง ๆ ทุกสถาบันและ
ทุกองคกรมีการจัดทําโฮมเพจเพื่อการเผยแพรแหลงขอมูลของหนวยงานหรือองคกร และมี                  
การเช่ือมโยงกับฐานขอมูลทางวิชาการ เชน หองสมุด เพื่อประโยชนของผูใชบริการในการไดรับ
ขาวสาร กิจกรรม และการสืบคนสารสนเทศท่ีตองการ รวมถึงการติดตอสอบถามแหลงขอมูลตาง ๆ  
 5)  การติดตอส่ือสารกับผูใชบริการและการขอความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ 
ผานจดหมายอิเล็กทรอนิกสบนเว็บไซตเปนการประหยัดเวลาและคาใชจายในการประสานงาน          
การติดตอท่ีสามารถติดตามผลไดอยางตอเนื่อง ไมมีอุปสรรคในเร่ืองระยะทาง และเปนการเปด
กวางใหเขาใจความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนในหองสมุด 

ดังนั้น  ประโยชนของการพัฒนาหองสมุดอิเล็กทรอนิกส  คือ การจัดเก็บขอมูลท่ีเปน 
ระบบชวยเพ่ิมความรวดเร็วในการเขาถึงขอมูลหรือคนหาขอมูลท่ีตองการไดในเวลาท่ีตองการเปน
การแพรกระจายความรูใหผูใชไดรับความสะดวกย่ิงข้ึน โดยไมมีขอจํากัดดานเวลาและสถานท่ี
เชนเดียวกับการดําเนินงานขององคการในลักษณะสํานักงานอิเล็กทรอนิกส   
 

3.2  มมุมองนโยบายสาธารณะ 
 

3.2.2  ทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
การศึกษาคร้ังนี้ เปนการศึกษาการใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสในข้ันตอนของ

การนําไปปฏิบัติ ซ่ึงเปนข้ันตอนหน่ึงในกระบวนการนโยบายสาธารณะ เนื่องจากความลมเหลวของ
นโยบายตางๆ สวนใหญเกิดจากความลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติ และการศึกษา            
การนํานโยบายไปปฏิบัติจะทําใหทราบวาทําไมนโยบายจึงประสบความสําเร็จหรือลมเหลว 
(Menzel, 1987: 1)  
      ท้ังนี้  การนํานโยบายไปปฏิบัติใหความสําคัญกับการนํานโยบายที่กําหนดไวไปปฏิบัติ
ใหบรรลุเปาประสงค  ซ่ึง Mazmanian และ Sabatier (1982 : 542) ไดใหคําจํากัดความการนํา
นโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ คือ การนําการตัดสินนโยบายท่ีไดกระทําไวไปปฏิบัติใหประสบ
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ผลสําเร็จ โดยปกติแลวเปนการรวมกันทํางานภายใตกฎหมายท่ีผานความเห็นชอบของฝายนิติ
บัญญัติ ฝายบริหาร คําพิพากษาของศาลสูงหรือศาลฎีกา   
                    เชนเดียวกันกับ Pressman และ Wildavsky (1979 : 21) ไดใหคําจํากัดความการนํา
นโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ คือ กระบวนการปฏิสัมพันธระหวางการกําหนดเปาหมายและ                
การกระทําเพื่อบรรลุเปาหมาย ดังนั้น ระดับของของการบรรลุเปาหมายนโยบายจึงเปนระดับท่ี         
การนํานโยบายไปปฏิบัติบรรลุผลสําเร็จ และVan Horn และ Van Meter (1975 quoted in Hill, 2005 : 
41) ไดใหคําจํากัดความ การนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติวา กระบวนการการนํานโยบายไป
ปฏิบัติเปนการกระทําโดยปจเจกบุคคลหรือกลุมซ่ึงมุงบรรลุวัตถุประสงคท่ีการตัดสินใจนโยบายได
กําหนดไวกอน 
      อยางไรก็ตาม มีนักวิชาการบางทาน เชน Henry (2004 : 145) ไดใหคําจัดความการนํา
นโยบายสาธารณะไปปฏิบัติแตกตางกันออกไป โดยใหความสําคัญกับองคการที่นํานโยบายไป
ปฏิบัติ กลาวคือ นโยบายสาธารณะเปนการกระทําและการรับผลงานตามนโยบายสาธารณะโดย
องคการหรือการจัดระหวางองคการ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Stamoulis และคณะ (2001 : 146) 
เกี่ยวกับนโยบายดานเทคโนโลยีวา มีลักษณะโครงสรางแบบปรามิด ซ่ึงการนําไปปฏิบัติเปนหนาท่ี
ของหนวยงานในการนํานโยบายท่ีกําหนดไวไปปฏิบัติดังภาพท่ี 3.1     
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ภาพที่ 3.1  ปรามิดของรัฐบาล 

แหลงที่มา : Stamoulis and others, 2001 : 146. 

 

        ดังนั้น การนํานโยบายไปปฏิบัติ จึงเปนการนําการตัดสินนโยบายที่ไดกระทําไวไปปฏิบัติ

ใหบรรลุเปาหมายโดยองคการตางๆ   ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ องคการ คือหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งไดพัฒนาการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสและสงมอบบริการทาง

อิเล็กทรอนิกสแกผูใชบริการ  
 เนื่องจากแตละนโยบายมีองคความรูท่ีเกี่ยวของสภาพแวดลอม และผูมีสวนไดสวนเสีย

แตกตางกัน การศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติจึงเปนการศึกษาวิเคราะหวาปจจัยตางๆที่เกี่ยวของวา

มีปจจัยใดสนับสนุนหรือเปนอุปสรรคตอการนโยบายนําไปปฏิบัติ  ประกอบดวย 2 แนวทาง ไดแก 

แนวทางการศึกษาแบบบนลงลาง (Top-Down Approach) และแนวทางการศึกษาแบบลางขึ้นบน 

(Bottom-Up Approach)  

 แนวทางการศึกษาแบบบนลงลาง (Top-Down Approach) เปนการตัดสินใจนโยบายโดย

สวนกลางมุงคําถามเกี่ยวกับการกระทําของเจาหนาที่ปฏิบัติและกลุมเปาหมายเปนไปในแนวทาง

เดียวกับการตัดสินใจนโยบายหรือไม  ปจจัยสําคัญอะไรที่สงผลตอผลผลิตและผลกระทบนโยบาย  

และมีการแบงแยกระหวางการกําหนดนโยบายและการนํานโยบายไปปฏิบัติ  ไดแก                           

การกําหนดนโยบายทั่วไป 

                             การแนะนํา  

                            การพัฒนานโยบายยอย  

การนําไปปฏิบัติ  

การสงมอบบริการ  

ผูรับนโยบาย 

ประชาชน, ธุรกิจ 

ผูใชบริการสาธารณะ 

ประชาชน, ธุรกิจ 
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ตัวแบบการจัดการของ Walter (1975)  และตัวแบบกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติของ Van 
Meter และ Van Horn (1975 ) เปนตน 
 ในขณะท่ีแนวทางการศึกษาแบบลางข้ึนบน (Bottom - Up Approach) มีลักษณะให                  
ความสนใจกับการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติในระดับทองถ่ิน ไมใหความสนใจตอเปาหมายมากนัก  
และใหความสําคัญกับการอธิบายเครือขายของการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Schofield, 2001 :255)    
 ในการศึกษาครั้งนี้ แนวทางการศึกษาแบบบนลงลางนาจะสอดคลองกับลักษณะของ              
การใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงเปนการตัดสินใจนโยบายโดยชนช้ันนํา ผูปฏิบัติไม
คอยไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจนโยบาย แตมีหนาท่ีกระทําเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ
นโยบายท่ีกําหนดไว ตามความหมายของนักวิชาการหลายๆทานในแนวทางการศึกษาแบบบน                 
ลงลาง    
  นอกจากนี้  ทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติมีความเกี่ยวของกับทฤษฎีองคการอยางใกลชิด
เห็นไดจากคํากลาวของนักวิชาการดานการนํานโยบายไปปฏิบัติไดกลาวถึงความสัมพันธระหวาง
ทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติและทฤษฏีองคการวา การทําความเขาใจการนํานโยบายไปปฏิบัติ
ตองเขาใจทฤษฎีองคการ ไดแก Elmore (1978 : 8 quoted in Menzel, 1987) ไดกลาววา “ส่ิงสําคัญใน
การวิเคราะหการนํานโยบายไปปฏิบัติ คือ การทําความเขาใจวิธีการที่องคการปฏิบัติ  ซึ่งจะทํา
ใหเขาใจวิธีการที่นโยบายถูกนําไปปฏิบัติและไมมีทฤษฎีหรือตัวแบบองคการใดที่เพียงพอใน
การอธิบายกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีซับซอน” และ Menzel (1987 : 
3) ไดกลาววา “ไมมากก็นอยท่ีแนวคิดหรือตัวแบบจากทฤษฎีองคการสามารถใชศึกษาหรือทํา         
ความเขาใจการนํานโยบายไปปฏิบัติ” 

เชนเดียวกันกับ Mazmanian และ Sabatier (1982 : 538) ไดกลาวถึง ปฏิสัมพันธระหวาง 
องคการกับกลุมผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง  หนวยงานอ่ืน และ หนวยงานที่มีอํานาจอธิปไตยใน
ระบบนโยบายวาอยูบนพื้นฐานของทฤษฎีองคการ  

ดังนั้น  ตัวแบบในทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติหลายตัวแบบ จึงไดอยูบนพื้นฐานของ
ทฤษฎีองคการ เชน ตัวแบบการจัดการ (Management Model) ของ Walter (1975) ตัวแบบ                 
การจัดการระบบ (System Management Model) ตัวแบบกระบวนการระบบราชการ (Bureaucratic 
Process) และตัวแบบการพัฒนาองคการ (Organizational Developement) ของ Elmore (1978)            
เปนตน 
             ท้ังนี้  ทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติแบบบนลงลาง (Top-Down Approach) ซ่ึงเปน               
กรอบแนวคิดพื้นฐานเชิงทฤษฎีในการศึกษาครั้งนี้ คือ ตัวแบบกระบวนการนํานโยบายไป                
ปฏิบัติของ Van Meter และVan Horn (1975 : 453) ซ่ึงไดกลาวถึง ความสัมพันธระหวางทฤษฎี                            
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การนํานโยบายไปปฏิบัติและทฤษฎีองคการวา “การพัฒนากรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติถูกกําหนดจากทฤษฎีองคการ..”  ตัวแบบดังกลาวจึงใหความสําคัญกับทรัพยากรและ
สมรรถนะขององคการท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ ซ่ึงรวมเอาปจจัยมากพอท่ีจะชวยอธิบายการนํา
นโยบายไปปฏิบัติไดกวางขวาง  ตามภาพท่ี 3.2 
               
 

 

 

 

 

         นโยบาย 

 

 

 

 

 
 
 
 
ภาพท่ี 3.2  ตัวแบบกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ
แหลงท่ีมา : Van Meter และ Van Horn, 1975 : 447-448. 
 
 จากภาพท่ี 3.2 ปจจัยวัตถุประสงคและมาตรฐานของนโยบาย ในการนํานโยบายไปปฏิบัติ
จะตองมีการกําหนดกรอบและมาตรฐานของนโยบายอยางชัดเจน ประกอบดวย ตัวช้ีวัด การปฏิบัติ
ตามนโยบายเพื่อประโยชนในการมอบหมายงาน การกําหนดภารกิจและความรับผิดชอบ และ            
การจัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

การส่ือสารระหวางหนวยงาน        
และกิจกรรมเพื่อการบังคับใช 

ลักษณะของหนวยงาน 
ท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ 

ผลของ    
การนํา
นโยบาย
ไป

ปฏิบัติ ความต้ังใจ
ของผูปฏิบัติ 

สภาพทาง
การเมือง 
 เศรษฐกิจ
สังคม 

ทรัพยากร 
ของนโยบาย 

วัตถุประสงค 
และมาตรฐาน
นโยบาย 
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ปจจัยทรัพยากรนโยบาย ไดแก จํานวนงบประมาณ อุปกรณ เคร่ืองมือ และส่ิงจูงใจ ซ่ึงได
จัดสรรในการนํานโยบายไปปฏิบัติ การขาดแคลนทรัพยากรยอมเปนอุปสรรคตอการนํานโยบายไป
ปฏิบัติเปนอยางยิ่ง  
              ปจจั ยการ ส่ือสารระหว างหนวยงานและกิจกรรมเพื่ อการบัง คับใช  หมายถึง                    
การติดตอส่ือสารระหวางผูกําหนดนโยบายและผูปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับมาตรฐาน และ
วัตถุประสงคของนโยบาย รวมถึงแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบาย ในการติดตอส่ือสารจะตอง
คํานึงถึงความชัดเจนความถูกตองและความรวดเร็ว เนื่องจากประสิทธิผลของการนํานโยบายไป
ปฏิบัติยอมข้ึนอยูกับความเขาใจของผูปฏิบัติวาตนเองมีฐานะและบทบาทอยางไรในกระบวนการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ   และการนํานโยบายไปปฏิบัติท่ีประสบความสําเร็จ จะตองมีกลไกและ
กระบวนการเพื่อใหเจาหนาท่ีปฏิบัติใหสอดคลองกับมาตรฐานนโยบาย ซ่ึงใชกิจกรรมเพื่อ                   
การบังคับใช 3 ประการ ไดแก บรรทัดฐาน ส่ิงจูงใจ และการลงโทษ   
              ปจจัยลักษณะของหนวยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ ไดแก 1) สมรรถนะของผูปฏิบัติงาน
และขนาดของหนวยงาน  2)  ระดับของการควบคุมสายการบังคับบัญชาของการตัดสินใจและ
กระบวนการในหนวยงานยอย  3)  ทรัพยากรทางการเมืองของหนวยงาน 4)  ระดับของการส่ือสาร
แบบเปดภายในหนวยงาน และ 5)  ความสัมพันธแบบเปนทางการและไมเปนทางการกับผูกําหนด
นโยบายหรือหนวยงานรับผิดชอบนโยบาย   
              ปจจัยสภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม สภาพทางการเมือง ไดแก ขอบเขต               
การสนับสนุนหรือคัดคานตอวัตถุประสงคจากปจเจกบุคคลหรือกลุมคนท้ังภาครัฐและเอกชน ซ่ึงมี
อิทธิพลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ สภาพทางสังคม ไดแก คุณภาพของประชาชน ความเช่ือและ
คานิยมของคนในชุมชนหรือสังคม และความรวมมือของประชาชนกลุมเปาหมาย  และสภาพทาง
เศรษฐกิจ ไดแก สภาพความเปนอยูของประชาชน ทรัพยากรชุมชน ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ชุมชนและสังคม หากเง่ือนไขเหลานี้มีลักษณะเชิงบวก จะสงเสริมใหการนํานโยบายมีโอกาส
ประสบความสําเร็จสูง  
               ปจจัยความตั้งใจของผูปฏิบัติ หมายถึง ทัศนคติ จิตใจของผูปฏิบัติและการคาดหวังตอผล
ของนโยบายท่ีจะเกิดข้ึนกับองคการ และตอผลประโยชนสวนบุคคลวาจะมีความเห็นพองกับ
นโยบายนั้นแคไหนเพียงใด นโยบายนั้นขัดตอผลประโยชนสวนตัวหรือไม ขัดกับคานิยมความเช่ือ
ของผูปฏิบัติหรือไม ซ่ึงนโยบายจะประสบความสําเร็จนั้น ตองเปนนโยบายท่ีผูปฏิบัติใหการยอมรับ
และมีความปรารถนาท่ีจะนําไปปฏิบัติจริง   
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นอกจากนี้ มีตัวแบบอื่นๆในแนวทางการศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติแบบบนลงลาง 
(Top-Down Approach) ท่ีใหความสําคัญกับปจจัยทรัพยากรขององคการในการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ  ไดแก   Edward (1980 quoted in Goggin and O’Toole, 1987 : 203) ไดเสนอตัวแบบ
ปฏิสัมพันธระหวางปจจัย (Interaction Between Factor Model) ซ่ึงมีปจจัยท่ีคลายคลึงกับตัวแบบ
กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติของ Van Meter และ Van Horn (1975 : 447- 448)  แตตัวแบบ
ดังกลาวใหความสําคัญกับปจจัยท่ีผลกระทบท้ังทางตรงและทางออมของการนํานโยบายไปปฏิบัติ  
ไดแก 1) การส่ือสาร คือ  การถายทอดไปสูผูปฏิบัติอยางชัดเจน เท่ียงตรง และคงเสนคงวา                     
2) ทรัพยากร คือ จํานวนบุคลากรและความเช่ียวชาญ  ระบบสารสนเทศท่ีสอดคลองและเพียงพอ    
3) ทัศนคติผูปฏิบัติงาน คือ ความปรารถนาท่ีจะทําใหสําเร็จ  และ 4) โครงสรางระบบราชการ 
มาตรฐานของกฎระเบียบซ่ึงเปนอุปสรรคในการนํานโยบายไปปฏิบัติ หากไมมีการประเมินผลเพื่อ
ปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม ตามภาพท่ี 3.3  
 

การส่ือสาร 
 
 
 

    ทรัพยากร 
ผลการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ

 
 

    ทัศนคติของผูปฏิบัติงาน 
 

 
โครงสรางระบบราชการ 

 
 
ภาพท่ี 3.3  ตัวแบบปฏิสัมพันธระหวางปจจัย  
แหลงท่ีมา : Edwards, 1980 quoted in Goggin and others, 1987 : 204. 
 
 แมวา Hogwood และ Gunn (1984 : 198) จะไมไดนําเสนอตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ 
แตไดเสนอเง่ือนไขของการนํานโยบายไปปฏิบัติท่ีสมบูรณตองคํานึงถึงปจจัย ตาง ๆ   ไดแก                   
1) สภาพแวดลอมภายนอก 2) ทรัพยากรและเวลา ซ่ึงทรัพยากรการเงินเปนเครื่องมือในการจัดหา
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ทรัพยากรแทจริงอ่ืน เชน ใชทรัพยากรทางการเงินในการจัดหาบุคลากรในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
3) การผสมผสานระหวางการใชทรัพยากรในแตละข้ันของการนํานโยบายไปปฏิบัติ  4) ทฤษฎีท่ีใช
อธิบายเหตุผลของนโยบาย  5) ความสัมพันธระหวางเหตุผลและผล  6) จํานวนของหนวยงานท่ีนํา
นโยบายไปปฏิบัติ 7) การยอมรับและเห็นพองตอวัตถุประสงคของนโยบาย 8) ความเขาใจข้ันตอน
ของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 9) การส่ือสารขอความท่ีสมบูรณ  และ 10) ผูมีอํานาจส่ังการเปนท่ีไว
เนื้อเช่ือใจของผูปฎิบัติ 

ตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัติของ Mazmanian และ Sabatier (1982 : 542) ไดเสนอ
ปจจัยท่ีมีผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ ประกอบดวย  
 ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับความสามารถในการแกไขปญหา ไดแก 1) ทฤษฎีเชิงเทคนิคท่ีมี              
ความเท่ียงตรง เช่ือถือได และเทคโนโลยี 2) ความหลากหลายของพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย                      
3) สัดสวนของกลุมเปาหมายตอประชากรท้ังหมด และ 4) ขอบเขตของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ท่ีพึงปรารถนา  
 ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับโครงสรางนโยบาย  ไดแก 1) ความชัดเจนและคงเสนคงวาของ
วัตถุประสงค ทําใหสามารถนําผลการปฏิบัติท่ีทําไดจริงมาเปรียบเทียบไดวาบรรลุเปาหมายหรือไม 
2) ทฤษฎีท่ีมีลักษณะเชิงสาเหตุและผลเพียงพอ นโยบายท่ีดีควรกําหนดข้ึนตามหลักเหตุผล เพื่อเปน
หลักประกันวาไมมีปจจัยสําคัญบางประการขาดหายไปจนไมสามารถใชนโยบายนั้นเขาแทรกแซง
ใหเกิดผลตามที่ตองการได 3) ทรัพยากรทางการเงินเพียงพอ จนสามารถดําเนินการใหบรรลุ
เปาหมายโดยไมสะดุดหยุดชะงัก 4) การบูรณาการภายใตสายการบังคับบัญชาและระหวาง
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ยิ่งมีหนวยงานเขามาเกี่ยวของมาก ยิ่งมีปญหาดานการติดตอประสานงานและ
ความขัดแยงมากข้ึน จึงควรจะมีระบบควบคุมคอยใหคุณใหโทษกับหนวยงานที่สนับสนุนหรือ
ตอตานการปฏิบัติงานโดยอัตโนมัติ 5) กฎการตัดสินใจของหนวยปฏิบ ัติ ระเบียบการตัดสินใจของ
หนวยปฏิบัติ ตองมีหลักการท่ีดี แนนอน สอดคลองกับเปาหมาย เอ้ืออํานวยใหบรรลุเปาหมาย 
ปองกันการเกิดขอพิพาทได 6) การสรรหาเจาหนาท่ีปฏิบัติ และ 7) การเขาถึงอยางเปนทางการโดย
คนนอก  
 ปจจัยนอกเหนือโครงสรางนโยบาย ไดแก  1) สภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี               
แปรผันไปตามเวลาและสถานท่ี ทําใหเกิดความไมแนนอน นอกจากสงผลกระทบถึงผลการปฏิบัติ
โดยตรงแลว ยังสงผลกระทบตอมิติอ่ืน ๆ ในกลุมตัวแปรเดียวกันนี้ไดดวย  2) ความสนใจของ
ส่ือมวลชนตอปญหา 3) การสนับสนุนของประชาชน สงเสริมและยังยั้งในรูปของการแสดง
ประชามติ การออกขาวผานส่ือมวลชน และการรองเรียนตาง ๆ  4) ทัศนคติและทรัพยากรของกลุม
ท่ีมีสิทธิเลือกต้ังสนับสนุนหรือตอตาน 5) การสนับสนุนจากผูมีอํานาจอธิปไตย ซ่ึงมีบทบาทใน 
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การจัดสรรงบประมาณ ควบคุมการดําเนินงาน และแกไขขอพิพาทท่ีเกิดจากการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ ถาไมเห็นดวยกับนโยบายแลวมักจะลมเหลวในท่ีสุด  และ 6) พันธะผูกพันและทักษะ            
ความเปนผูนําของเจาหนาท่ีปฏิบัติในหนวยงานจะสงผลใหการปฏิบัติบรรลุเปาหมายไดโดยงาย 
ตามภาพท่ี 3.4  
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ภาพท่ี 3.4  ตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
แหลงท่ีมา : Mazmanian และ Sabatier, 1982 : 542. 

กลุมของปจจัยท่ีเก่ียวของกับความสามารถในการแกปญหา 
- ทฤษฎีเชิงเทคนิคท่ีมีความเที่ยงตรง เช่ือถือไดและเทคโนโลยี 
- ความหลากหลายของพฤติกรรมกลุมเปาหมาย 
- สัดสวนของกลุมเปาหมายตอประชากรท้ังหมด 
- ขอบเขตของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา 

กลุมของปจจัยท่ีเก่ียวของกับ               
โครงสรางนโยบาย 

- วัตถุประสงคท่ีชัดเจน 
- ทฤษฎีท่ีมีลักษณะเชิงสาเหตุและผล 
- ทรัพยากรทางการเงิน 
- การบูรณาการทางสายการบังคับบัญชา 
   และระหวางหนวยงานท่ีนาํนโยบาย 
  ปฏิบัติ 
- กฎสําหรับตัดสินใจของหนวยปฏิบัต ิ
- การสรรหาเจาหนาท่ีปฏิบัต ิ
- การเขาถึงอยางเปนทางการโดยคนนอก 

กลุมของปจจัยท่ีนอกเหนือ               
โครงสรางนโยบาย 

- เทคโนโลยีและเง่ือนไขเชิงเศรษฐกิจ
สังคม และเทคโนโลยี 
- ความสนใจของส่ือมวลชนตอปญหา 
- การสนับสนนุของประชาชน 
-ทัศนคติและทรัพยากรของกลุมผูมีสิทธิ  
  เลือกตั้ง 
- การสนับสนนุจากผูมีอํานาจอธิปไตย        
- พันธะผูกพันและทักษะความเปนผูนํา 
   ของเจาหนาท่ีปฏิบัติ 

ผลผลิตของ
นโยบาย 

ความเหน็
ดวยของกลุม 
เปาหมาย 

ผลกระทบ
จริงใน
ผลผลิต 

ผลกระทบท่ี
รับรูใน
ผลผลิต 

การปรับปรุง
กฎระเบียบ  
ท่ีสําคัญ 

ขั้นตัวแปรตามในกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบตั ิ
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 ในประเทศไทย กรอบแนวคิดการนํานโยบายไปปฏิบัติของวรเดช จันทรศร (2551 : 129-146) 
ใหความสําคัญกับทรัพยากรที่สงผลตอขีดสมรรถนะของหนวยปฏิบัติ และไดรวบรวมตัวแบบตาง ๆ 
เกี่ยวกับปจจัยท่ีมีความสําคัญตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ไดแก 1) ตัวแบบท่ียึด
หลักเหตุผล (Rational Model) ซ่ึงเนนประสิทธิภาพของระบบการวางแผนงานและการควบคุม
ผลงาน 2) ตัวแบบทางดานการจัดการ (Management Model)  ซ่ึงเนนขีดสมรรถนะภายในของ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบบริหารนโยบายวามีจุดแข็งและจุดออนในดานตาง ๆ หรือไม อยางไร เชน 
โครงสรางองคการ บุคลากร งบประมาณ สถานท่ี วัสดุอุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวก 
ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม เปนตน 3) ตัวแบบทางดานการพัฒนาองคการ (Organization 
Development Model)   ซ่ึงเนนท่ีพฤติกรรมและวัฒนธรรมองคการ โดยเฉพาะภาวะผูนํา การสราง
แรงจูงใจ การทํางานเปนทีม การมีสวนรวมของผูปฏิบัติงาน และการสรางพันธะผูกพันยอมรับ
รวมกัน โดยมองวาปจจัยท่ีจะสงผลตอความสําเร็จของการนําเอานโยบายไปปฏิบัติ คือ การทําให
ผูปฏิบัติงานตระหนักวา ตนเองเปนสวนหน่ึงและมีความสําคัญตอการนําเอานโยบายไปปฏิบัติ            
4) ตัวแบบกระบวนการของระบบราชการ (Bureaucratic Process Model)  ซ่ึงมองวาการใชอํานาจ
ดุลยพินิจของเจาหนาท่ีระดับปฏิบัติการ (Street - Level Bureaucrat) จะมีผลกระทบโดยตรงตอ             
การนําเอานโยบายไปปฏิบัติ 5) ตัวแบบทางการเมือง (Political Model) ซ่ึงเนนความสามารถใน           
การเจรจาตอรอง และการประนีประนอมของบุคคลฝายตาง ๆ ท่ีเขามาเกี่ยวของในเวทีนโยบาย               
6) ตัวแบบท่ัวไป (General Model) เสนอวาปจจัยท่ีจะทําใหการนํานโยบายไปปฏิบัติประสบ
ความสําเร็จมีอยูหลายประการ ไดแก ขีดสมรรถนะของหนวยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตาม
นโยบาย ความชัดเจนของนโยบายและกระบวนการในการติดตอส่ือสาร และการให                     
ความรวมมือสนับสนุนจากผูปฏิบัติงาน นอกจากน้ี ยังใหความสําคัญตอปจจัยสภาพแวดลอม
ภายนอกท้ังดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมวาการเปล่ียนแปลงของปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก
ดังกลาวอาจสงผลกระทบตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

เชนเดียวกับกับ ศุภชัย ยาวะประภาษ (2548 : 101) ไดรวบรวมปจจัยท่ีกําหนดความสําเร็จ
หรือลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ประกอบดวย 1) ลักษณะของนโยบาย ซ่ึงไดแก ประเภท
ของนโยบาย  ผลประโยชน  ความสอดคลองกับคานิยมท่ีมีอยูประสบการณท่ีผานมา  และ                     
ความตองการของผูท่ีจะไดรับผลกระทบจากนโยบาย ความเปนไปไดในการทดลองปฏิบัติ และ
ความเห็นผลไดของนโยบาย ตลอดจนคุณภาพของการสงขอมูลยอนหลัง 2) วัตถุประสงคของ
นโยบาย ซ่ึงประกอบดวย ความชัดเจนของวัตถุประสงค ความสอดคลองตองกันของวัตถุประสงค 
ความยากงายในการรับรูวัตถุประสงค  ดัชนีช้ีความสําเร็จของนโยบายและความเท่ียงตรงของ
ขาวสารที่มีไปยังผูนํานโยบายไปปฏิบัติ  3) ความเปนไปไดทางการเมือง ตัวแปรท่ีมีสวนในการสงผล



 

 

35 

 

กระทบถึงความเปนไปไดทางการเมืองของนโยบาย คือ การเจรจาระหวางรัฐบาลและเอกชน                         

ความสนับสนุนจากทุก ๆ ฝายที่เกี่ยวของ ผลกระทบของนโยบายที่มีตอกลุมอาชีพที่มีอิทธิพล และ

ความสนับสนุนจากกลุมชนชั้นนํา ส่ือมวลชน และผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง  4) ความเปนไปไดทาง

เทคนิคหรือทฤษฎี หมายถึง การรางนโยบายขอเรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของ

ผูนํานโยบายปฏิบัติ รวมไปถึงความเชื่อไดทางทฤษฎีวาสอดคลองกับสถานการณของประเทศ

หรือไม 5) ทรัพยากร หมายถึง ความเพียงพอของทรัพยากร ประกอบดวย การสนับสนุนทางการเงิน 

กําลัง และคุณภาพของบุคลากรที่นํานโยบายไปปฏิบัติ และปจจัยทางดานบริการอื่น ๆ ใหเพียงพอที่ 

จะใชในการนํานโยบายไปปฏิบัติหรือไม 6) ลักษณะของหนวยงานที่จะนํานโยบายไปปฏิบัติ ประกอบ 

ดวย ประเภทหนวยงานโครงสราง ลําดับชั้นในการบังคับบัญชา ความสามารถของผูนํา ความสัมพันธ 

กับหนวยงานที่กําหนดนโยบาย ลําดับชั้นการสื่อสารแบบเปด  7) ทัศนคติของผูนํานโยบายไป

ปฏิบัติ ไดแก ทัศนคติท่ีมีตอวัตถุประสงคของนโยบาย ผลกระทบซึ่งมีผลตอพฤติกรรมของผูท่ีนํา

นโยบายไปปฏิบัติ ความขัดแยงที่มีตอคานิยมของผูนํานโยบายไปปฏิบัติ ผลกระทบที่มีตออํานาจ 

ศักดิ์ศรี และผลประโยชนของผูนํานโยบายไปปฏิบัติ 8) ความสัมพันธระหวางกลไกตาง ๆ ที่นํา

นโยบายไปปฏิบัติ ประกอบดวย จํานวนงานที่เกี่ยวของ จํานวนจุดตัดสินใจ ความสัมพันธดั้งเดิม

ระหวางหนวยงาน และการแทรกแซงของหนวยงานในระดับบน 

 

3.2.3  กระบวนการนําไปปฏิบัติของการใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส 

การใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสมีกระบวนการการนําไปปฏิบัติ ดังนี้                         

(Beynon, 2007 : 7-28) 

 3.2.3.1   การระบุพ้ืนที่หลักของการใหบริการทางอิเล็กทรอกนิกส 

    3.2.3.2  การคนหาและการดําเนินการสรางชองทางการเขาถึงการใหบริการสําหรับผู 

มีสวนไดสวนเสียที่แตกตางกัน 

    3.2.3.3  การปรับรื้อระบบหรือโครงสราง  Front-End ICT เพื่อจัดการการปฏิสัมพันธ 

กับผูใชบริการ 

3.2.3.4 การสรางความมั่นใจในการบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ                

การสื่อสารทั้งแบบ Front - End และ Back - End  

3.2.3.5 การสรางโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

Back–End บูรณาการ 

    3.2.3.6  การใหความมั่นใจเกี่ยวกับการประกอบธุรกรรมที่มีความปลอดภัยผานชอง 

ทางการสื่อสารตาง ๆ และขอมูลภายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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3.2.3.7 การแลกเปล่ียนขอมูลและบริการตางๆกับองคการพันธมิตรตาง ๆ 

3.2.3.8 การสรางกระบวนการองคการใหมโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ   

การสื่อสารหรือสรางโครงสรางกิจกรรมมนุษยใหม 

ดังนั้น จากกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติดังกลาว ปจจัยโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการแลกเปลี่ยนขอมูลและบริการตางๆกับหนวยงานอื่น จึงเปน

ปจจัยที่มีความสําคัญในการใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส   

 

3.2.4  เงื่อนไขความสําเร็จของการนํานโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศไปปฏิบัติ 

Snellen (quoted in Petroni and Cloete, 2005 : 16 – 19) ไดกลาวถึง  ตนทุนและผลประโยชน

จากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความรวมมือกับพันธมิตรเครือขายดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  และการเรียนรูจากผูอ่ืน  เปนเงื่อนไขของความสําเร็จของนโยบายดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ในขณะที่ Petroni and Cloete (2005 : 122) ไดกลาวถึงปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จ

ของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ไดแก 1) พลังกระตุนจากนอกระบบราชการ 2) การกระตุนจากเจาหนาที่ 

3) วิสัยทัศนและแผนแมบทสําหรับการปกครองที่ดี 4) การบริหารโครงการที่มีประสิทธิผล                     

5) การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล 6) การมีสมรรถนะในทักษะและความรูท้ังดาน              

การจัดการและเทคโนโลยี 7) โครงสรางทางเทคโนโลยีท่ีพอเพียง 8) ทรัพยากรทางการเงินที่

พอเพียง และเงื่อนไขความสําเร็จของการพัฒนาทางอิเล็กทรอนิกส (E-Development) ไดแก                     

1) ปจจัยทางการเมืองและสังคม ชนชั้นนํารับการใชเทคโนโลยี พันธะผูกพันทางการเมือง และ

พันธะผูกพันของผูบริหาร ไดแก บุคลากรในระดับบริหารเปลี่ยนแปลงระบบสงมอบบริการทุก

ระดับ และการจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอในการใชเทคโนโลยี 2) ปจจัยดานเทคโนโลยี ไดแก 

โครงสรางฮารดแวร ซอฟตแวร การฝกอบรมและการพัฒนาเทคโนโลยี 3) ปจจัยดานการศึกษา  

และ 4) ปจจัยดานเศรษฐกิจและการเงิน ไดแก พันธะผูกพันตอการจัดสรรทรัพยากร 

ดังนั้น จะเห็นไดวาการนํานโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล

เกี่ยวของกับปจจัยดานความรวมมือระหวางหนวยงาน ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีและ                

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน  โครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของหนวยงาน  ทรัพยากรทางการเงิน  และพันธะผูกพันของผูบริหารและบุคลากร  
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3.2.5  ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสจากมุมมองดาน 
                        นโยบายสาธารณะ (ทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบตั)ิ 

การศึกษาคร้ังนี้ไดใชตัวแบบกระบวนการการนํานโยบายไปปฏิบัติของ Van Meter และ Van 
Horn (1975 : 447-448) เปนกรอบแนวคิดพื้นฐานเชิงทฤษฎี รวมกับตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของตามท่ีไดกลาวมาแลวขางตน ซ่ึงการคัดเลือกปจจัยเพื่อเปนกรอบแนวคิด
ในการศึกษาอยูบนพื้นฐานของเง่ือนไขท่ีสําคัญ ไดแก  

ประการท่ี 1 ปจจัยท่ีคัดเลือกเปนปจจยัสําคัญซ่ึงไดจากตัวแบบในทฤษฎีการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ 
 ประการท่ี 2  ปจจัยท่ีคัดเลือกสอดคลองกับลักษณะของนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ประการท่ี 3 ปจจัยท่ีคัดเลือกสอดคลองกับวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับการใหบริการสาธารณะ
ทางอิเล็กทรอนิกส   
 
ตารางท่ี 3.1  ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสจากมุมมองดาน 
                     นโยบายสาธารณะ 
 

ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิผลของ 
การนํานโยบายไปปฏิบตั ิ

นักวิชาการ 

ทรัพยากรทางการเงิน Mazmanian และ Sabatier  (1945)   Van Meter  และ Van 
Horn (1975)  Edward (1980)  Hogwood  and  Gunn (1984)  
ศุภชัย ยาวะประภาษ (2548)  วรเดช จันทรศร (2550)                  

สมรรถนะของหนวยงาน Van Meter และ Van Horn (1975)  ศุภชัย ยาวะประภาษ 
(2548) วรเดช จันทรศร (2550)       

พันธะผูกพนัของหนวยงาน Mazmanian และ Sabatier (1945)  Hogwood  and  Gunn 
(1984)  วรเดช จันทรศร (2550)  

การส่ือสารภายในและระหวาง
หนวยงาน 

Van Meter และ Van Horn (1975)  Edward (1980)                   
ศุภชัย ยาวะประภาษ (2548) วรเดช จันทรศร (2550)                 
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3.3  มุมมองดานทรัพยากร 
 

มุมมองดานทรัพยากร(Resources–Based View, RBV) เปนแนวคิดกระแสหลักใน                   
การจัดการเชิงกลยุทธ ซ่ึง Barney และคณะ (2004 : 627) ไดเสนอวา  “ความแตกตางในผล                   
การปฏิบัติงานของหนวยงานอธิบายไดจากประเภทของทรัพยากรและสมรรถนะซ่ึงหนวยงานตางๆ
มีแตกตางกัน และการมีทรัพยากรที่มีคา ยากแกการลอกเลียน การไดมา และการทดแทนสงผลตอ
ผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน” 

นักวิชาการในสาขามุมมองดานทรัพยากรไดกลาวถึงทรัพยากรวาเปน “สินทรัพย 
สมรรถนะ กระบวนการขององคการ คุณสมบัติของหนวยงาน สารสนเทศ ความรู และอ่ืน ๆ ซ่ึง
ควบคุมโดยหนวยงาน และทําใหหนวยงานปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล” (Mahoney and 
Pandian, 1992  quoted in Michalisin, 1996 : 11) ทรัพยากร ประกอบดวย ทรัพยากรทางกายภาพ 
ทรัพยากรทุนมนุษย และทรัพยากรทุนองคการ (Barney, 1991 quoted in Michalisin, 1996 :11) 
ทรัพยากรมีท้ังท่ีจับตองไดและทรัพยากรจับตองไมได โดยทรัพยากรที่จับตองได คือ ทรัพยากรทาง
กายภาพ  ในขณะท่ีทรัพยากรท่ีจับตองไมได ไดแก ทรัพยากรทุนมนุษย และทรัพยากรทุนองคการ 
ซ่ึงจําเปนตองพัฒนา คัดเลือก บริหารใหแตกตางกันในแตละองคการ (Brown, 2007 : 31)  
นอกจากนี้มุมมองดังกลาวใหความสําคัญกับทรัพยากรท่ีจับตองไมได เนื่องจากไมสามารถ
สังเกตเห็นได ทําใหยากแกการลอกเลียนแบบ และมีผลตอผลการปฏิบัติงานขององคการ (Godfrey 
and Hill, 1995 quoted in Michalisin, 1996 : 11) 

   มุมมองดานทรัพยากรมองวา สมรรถนะ คือ ความสามารถขององคการในการบูรณาการ
และใชทรัพยากรตางๆในกระบวนการขององคการ ซ่ึงสงผลกระทบเปาหมายท่ีปรารถนา (Amit 
and Schoemaker, 1993  quoted in Chalermsak Lertwongsatien, 2000 : 37 ; Bharadwaj, 2000 : 171)  
และทรัพยากรสามารถสรางสมรรถนะองคการ (Organizational Capacities) ซ่ึงใหความสําคัญกับ 
“ความเปนเจาของ” ในขณะท่ีสมรรถนะใหความสําคัญกับ“การกระทํา”  ท้ังนี้ Hall (1992 quoted in  
Chalermsak Lertwongsatien , 2000 : 39) ไดเสนอกรอบแนวคิดซ่ึงแบงทรัพยากรและสมรรถนะท่ี
จับตองไมไดบนพื้นฐานของมิติสมรรถนะ ไดแก 1) สมรรถนะเชิงหนาท่ี (Functional Capacities) 
คือ  ความสามารถในการกระทําส่ิงท่ี เฉพาะเจาะจง  ซ่ึงเปนผลมาจากความรู  ทักษะ  และ
ประสบการณของผูปฏิบัติ 2) สมรรถนะเชิงวัฒนธรรม (Cultural Capacities) คือ ความสามารถซ่ึง
รวมกับพฤติกรรม ทัศนคติ ความเช่ือ และคานิยมขององคการ และ 3) สมรรถนะเชิงตําแหนง 
(Positional Capacities) คือ ความสามารถซ่ึงเปนผลมาจากการเปนเจาของทางกฎหมาย เชน สัญญา 
สิทธิบัตร เปนตน  ตามภาพท่ี 3.5 
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 ความแตกตางสมรรถนะ  
 หนาท่ี วัฒนธรรม ตําแหนง กฎหมาย  

- ความรู
เกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติของ        
ผูปฏิบัติ และ
ผูจัดหา 

- ความสามารถ
ในการเรียนรู 

  ทักษะ อาศัยคน 

  - ช่ือเสียง          
- เครือขาย 

 

ไมไดอาศัยคน   - ฐานขอมูล - สัญญา            
- การอนุญาต   
  ใชสิทธิ           
- ความลับ 
  ทางการคา       
- สิทธิใน
ทรัพยสินทาง
ปญญา 

สินทรัพย 

 
 
ภาพท่ี 3.5  กรอบแนวคิดทรัพยากรและสมรรถนะท่ีจับตองไมได 

แหลงท่ีมา : Hall, 1992 quoted in  Chalermsak Lertwongsatien, 2000 : 39. 
 

3.3.1  มุมมองดานทรัพยากรกับสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการ 
แนวคิดท่ีเช่ือวาองคการและระบบสารสนเทศมีผลกระทบซ่ึงกันและกันไมเช่ือวา 

เทคโนโลยีสารสนเทศจะนําไปสูผลลัพธอยางใดอยางหน่ึงตายตัว (ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 
2547 ก : 27-29) สอดคลองกับการศึกษาคร้ังนี้ซ่ึงเปนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน                            
การใหบริการสาธารณะ แตประสิทธิผลท่ีเกิดข้ึนยังข้ึนอยูกับปจจัยสมรรถนะขององคการและ
ส่ิงแวดลอมภายนอกองคการ  ซ่ึงแนวคิดระบบเปดเช่ือวา  องคการตางๆใหความสําคัญกับ
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เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนทรัพยากรเชิงกลยุทธท่ีสงเสริมใหองคการมีความสามารถในการแขงขัน 
เปนองคประกอบสําคัญท่ีมีผลตอประสิทธิผลขององคการ (Anderson and Dawes, 1991 : 57-58)  
 เ ทคโนโลยี ส า รสน เทศใน มุมมองด านท รัพย ากร  แม ว า จ ะ เป นท รัพย ากรที่                       
ลอกเลียนแบบได แตทรัพยากรดังกลาวมีลักษณะแตกตางจากทรัพยากรอ่ืน กลาวคือ  1) เทคโนโลยี
สารสนเทศเปนสวนเสริม (Complementarity) หรือคุณคาของมันข้ึนอยูกับทรัพยากรอื่น จึงตองมี
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการเก็บความรูเกี่ยวกับผูใชบริการ การตลาด และปจจัย
อ่ืนๆ ท่ีมีผลตอผลการปฏิบัติงาน ไดแก ผลการศึกษาของ Chalermsak Lertwongsatien (2000 : 
abstract) ศึกษาเชิงประจักษเกี่ยวกับทรัพยากรและสมรรถนะของระบบสารสนเทศ โดยใชมุมมอง
ดานทรัพยากรเปนกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีในการศึกษา พบวา หนวยงานจะมีผลการปฏิบัติงานท่ี
ดีกวา เม่ือหนวยงานดังกลาวมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนสมรรถนะหลักของ
หนวยงาน  2) เทคโนโลยีสารสนเทศเปนส่ิงท่ีตองมีความชํานาญรวมกัน (Co-Specialization) หรือ 
ทรัพยากรที่จะมีคุณคานอย หรือไมมีคุณคา หากปราศจากทรัพยากรอ่ืน เชน องคการที่มีฮารดแวร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีประโยชนนอย หากปราศจากทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   

แนวทางการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศจากมุมมองดานทรัพยากรไดแบงทรัพยากร
เทคโนโลยีสารสนเทศเปน 1) ทรัพยากรที่เปนรูปธรรม (Tangible Resources) คือ โครงสราง
พื้นฐานทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) 2) ทรัพยากรบุคคลดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Human IT Resources) และ 3) ทรัพยากรที่ใชเทคโนโลยีท่ีไมเปนรูปธรรม 
(Intangible IT- Enabled Resources) ประกอบดวย สินทรัพยความรู การมุงเนนผูใชบริการ ศักยภาพ 
ซ่ึงมุมมองดานทรัพยากรไดเสนอวา เทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงาน กลาวคือ 
องคการท่ีเปนเจาของทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีคุณคา  หายาก  และยากแก                       
การลอกเลียนแบบ  การใชทรัพยากรดังกลาวในกระบวนการสารสนเทศขององคการจะทําใหเกิด
ความไดเปรียบการแขงขันแบบยั่งยืน    

จากแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและสมรรถนะจากมุมมองดานทรัพยากร
ดังกลาว  Tippins และ Sohi (2003 : 754)  ไดพัฒนาแนวคิดสมรรถะดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หนวยงาน คือ ขอบเขตซ่ึงหนวยงานมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน              
การจัดการสารสนเทศในองคการไดอยางมีประสิทธิผล ประกอบดวย ทรัพยากรที่เปนความชํานาญ
รวมกัน (Co-Specialization)  ไดแก   1) ลักษณะทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Objects) 
คือ ตัวกระตุน ชวยเพิ่มผลผลิตและแพรกระจายสารสนเทศ โดยเปนลักษณะทางกายภาพ ซ่ึงชวยใน
การไดมา  การดําเนินการ การเก็บรักษา การแพรกระจาย และการใชสารสนเทศ หรือ ฮารดแวร 
โปรแกรมและบุคลากรสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  2) ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ                      
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(IT  Knowledge) คือ สารสนเทศจากประสบการณ บริบท  การตีความ หรือ ขอบเขตซ่ึงองคการเปน
เจาของความรูทางเทคนิคเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน ความรู
เกี่ ยวกับระบบคอมพิว เตอร   การปฏิบัติ งานด านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เปนตน  และ                            
3) การปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Operations)  คือ กิจกรรมซ่ึงดําเนินการเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคเฉพาะ หรือความรูทางเทคนิคท่ีชัดแจง หรือขอบเขตซ่ึงหนวยงานใชเทคโนโลยีใน
การจัดการตลาดและสารสนเทศของผูใชบริการ   

ดังนั้น องคการท่ีมีสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศสูงจะมีสินทรัพยท่ีจับตองไมไดใน
การเปนผูนําในตลาด ผลการศึกษาของ Tippins และ Sohi (2003 : 754) พบวา ผลการปฏิบัติงานของ
องคการ ไดแก กําไร ผลตอบแทนการลงทุน (ROI) การกลับมาใชบริการของผูใชบริการ และ             
การเติบโตของยอดขาย ข้ึนอยูกับสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการและผล
การศึกษาของ Bharadwaj (2000 : 169-196) ศึกษาความสัมพันธของสมรรถนะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศขององคการกับผลการปฏิบัติงานขององคการ พบวา องคการท่ีมีสมรรถนะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศสูง จะมีผลการปฏิบัติงานโดดเดนท้ังในเร่ืองของกําไรและการลดตนทุน 

กลาวโดยสรุป เนื่องจากในคร้ังนี้เปนการศึกษาการใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส
สมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการ ซ่ึงเปนทรัพยากรที่มีคุณคาเฉพาะเจาะจง ยากแก
การลอกเลียนแบบ และถายโอน รวมทั้งเปนสวนเสริมใหทรัพยากรอ่ืนในองคการมีคุณคามากข้ึน 
จึงนาจะเปนปจจัยสําคัญในการเพิ่มผลการปฏิบัติงานของหองสมุด ซ่ึงคือ คุณภาพการบริการทาง
อิเล็กทรอนิกส 
 

3.3.2  มุมมองดานทรัพยากรกับสินทรัพยเชิงกลยุทธขององคการ 
มุมมองดานทรัพยากรไดกลาวถึง ทรัพยากรที่จับตองไมได ประกอบดวย 1) สินทรัพย คือ ส่ิงท่ี

หนวยงานเปนเจาของและบอยคร้ังถูกคุมครองทางกฎหมาย ไดแก สัญญา เครือขายองคการ 
เคร่ืองหมายการคา ลิขสิทธ์ิ การอนุญาตใชสิทธ์ิ ทรัพยสินทางปญญา ช่ือเสียง ฐานขอมูล และ
สารสนเทศ (Hall, 1992 quoted in Michalisin, 1996 : 16)  2) ทักษะ ไดแก ความรูภาคปฏิบัติ และ
วัฒนธรรมองคการ เปนทรัพยากรที่ทําใหหนวยงานสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางกายภาพ
ในลักษณะท่ีหนวยงานอ่ืนไมสามารถทําได เชน ลักษณะทางกายภาพของเทคโนโลยีเปนส่ิงท่ี
สามารถลอกเลียนแบบได  แตการทําสัญญาหรือลิขสิทธ์ิตางๆ เปนทรัพยากรที่จับตองไมได ทําให
หนวยงานอ่ืนไมสามารถลอกเลียนแบบได เปนตน                                                                                                      

มุมมองดานทรัพยากรไดกลาวถึงสินทรัพยกลยุทธ (Strategic Assets) เปนทรัพยากรที่มีคุณคา 
หายาก ลอกเลียนแบบไดยาก และไมสามารถทดแทนได (Barney, 2004 : 24  ; Michalisin, 1996 : 
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11)  และเปนทรัพยากรจับตองไมไดท่ีสรางความไดเปรียบการแขงขัน ซ่ึง Amit และ Schoemaker 
(1993 quoted in Michalisin, 1996 : 11) ไดกลาวถึง สินทรัพยกลยุทธ คือ กลุมของทรัพยากรที่มีคา
ยากแกการลอกเลียนแบบและเปนทรัพยากรท่ีมีความเหมาะสมเฉพาะเจาะจง ซ่ึงทําใหหนวยงาน
ไดเปรียบการแขงขัน รวมท้ังการเปนเจาของและควบคุมสินทรัพยเชิงกลยุทธสงผลตอการผลกําไร
ของแตละองคการ (Barney, 2004 : 24 ; Amit and Schoemaker, 1993 quoted in Michalisin, 1996 : 
1)   

ท้ังนี้  ผลการศึกษาของ Hall (1993 quoted in Michalisin, 1996 : 1) ไดกลาวถึงความแตกตาง
ผลการดําเนินงานขององคการท่ีมาจากความแตกตางของสินทรัพยกลยุทธของหนวยงาน โดยพบวา 
สินทรัพยกลยุทธของหนวยงาน คือ ช่ือเสียงของหนวยงานมีผลทางตรงเชิงบวกตอผลการปฏิบัติ 
งานของหนวยงานซ่ึงวัดจากผลตอบแทน 
 ดังนัน้ เครือขายขององคการ ซ่ึงเปนสินทรัพยเชิงกลยทุธจึงนาจะมีผลตอคุณภาพการบริการ
สาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

 
3.4  การเปรียบเทียบมมุมองนโยบายสาธารณะและมุมมองดานทรัพยากร 
 

เนื่องจากประสิทธิผลของการนํานโยบายตางๆ ไปปฏิบัติมีการวัดท่ีแตกตางกันและมีปจจัย
ท่ีเกี่ยวของตางกัน จึงจําเปนตองใชทฤษฎีหรือแนวคิดอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของกับบริบทของนโยบาย
ดังกลาวเพื่อชวยอธิบายใหดียิ่งข้ึน  การศึกษาคร้ังนี้  จึงนํามุมมองดานทรัพยากรมาใชรวมกับ
มุมมองดานนโยบายสาธารณะ ซ่ึงผูเขียนไดเปรียบเทียบแนวคิด ขอเสนอหลัก จุดแข็ง และจุดออน
ของท้ัง 2 มุมมอง ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงเหตุผลของการบูรณาการท้ัง 2 มุมมอง ตามตารางท่ี 3.2 
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จากตารางที่ 3.2 จะเห็นไดวามุมมองนโยบายสาธารณะและมุมมองดานทรัพยากรมีสวนที่

เหมือนกัน คือ 1) การใหความสําคัญกับปจจัยทรัพยากรและสมรรถนะของหนวยงาน เปนปจจัยที่มี

ผลตอประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติหรือผลการปฏิบัติงานขององคการ  2) ใหความสําคัญ

กับปจจัยภายในองคการมากกวาสภาพแวดลอมภายนอกองคการ ซ่ึงจุดเดนของมุมมองดานนโยบาย

สาธารณะ  คือ เปนกรอบแนวทางการศึกษาที่ใหขอเสนอสําหรับการวิเคราะหกระบวนการนํา

นโยบายไปปฏิบัติในการอธิบายความสําเร็จหรือลมเหลวของนโยบายตางๆ  ซ่ึงแสดงความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ทําใหทราบวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของนโยบาย 

การเกิดจากปจจัยอะไรบาง เพื่อการปรับปรุงนโยบายในอนาคตตอไป ในขณะที่มีขอจํากัด คือ 

กระบวนการการนํานโยบายไปปฏิบัติข้ึนอยูกับลักษณะของแตละนโยบาย (Lowi, 1964 quoted in 

Van Meter and Van Horn, 1975 : 447-448) การศึกษากระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติเปน

การศึกษาระยะยาว ความสัมพันธในชวงเวลาหนึ่งอาจจะไมเปนความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลใน

ชวงเวลาอื่น (Van Meter and Van Horn, 1975 : 447-448)   ทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติให

ความสําคัญกับความพอเพียงของทรัพยากรทางการเงินและทรัพยากรที่จับตองไดอ่ืนๆเปนปจจัยที่มี

ผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Brewer and Deleon, 1983 : 273-274) ในขณะที่ไมคอยให

ความสําคัญกับทรัพยากรที่จับตองไมไดซ่ึงนาจะมีผลตอประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

และการใหความสําคัญกับปจจัยภายในองคการมากกวาสภาพแวดลอมภายนอก ในขณะที่มุมมอง

ดานทรัพยากรใหความสําคัญกับการใชประโยชนของทรัพยากรที่จับตองไมได โดยเฉพาะอยางยิ่ง

สมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายขององคการ จึงเปนมุมมองซึ่งชวยลดขอจํากัด

ของมุมมองนโยบายสาธารณะ และสอดคลองกับการศึกษาการใหบริการสาธารณะทาง

อิเล็กทรอนิกสในคร้ังนี้ 

 

3.5  การประเมินประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติและคุณภาพการบริการ 

       สาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส 

 

3.5.1  ตัวแบบการประเมินประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

ประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติเปนการแสดงใหเห็นวานโยบายบรรลุผลสําเร็จ

หรือไม  ซ่ึง Vedung (1997 : 36) ไดกลาวถึงตัวแบบการประเมินประสิทธิผลนโยบายวาสามารถวัด

ประสิทธิผลของนโยบายไดดังนี้    
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   3.5.1.1  เปาประสงค (Goals) เปนการประเมินวาผลที่ไดรับตรงกันกับเปาหมาย
ท่ีตั้งไวหรือไม (Goal-Attainment Model) และผลที่เกิดข้ึนบรรลุผลในพื้นท่ีเปาหมาย และมี
ผลกระทบขางเคียงอยางไร (Side-Effects Model) 

    3.5.1.2  ผล (Results) เปนการประเมินวานโยบายนําไปสูผลอะไร (Goal-Free 
Evaluation Model) 

    3.5.1.3  การวิเคราะหเชิงระบบ (System Components) เปนการประเมินผลรวม 
(Comprehensive Evaluation Model) ไดแก CIPP Evaluation Model  
     3.5.1.4  การตอบสนองความตองการของลูกคา (Client Concerns) เปนการประเมิน
วานโยบายตอบสนองความคาดหวังของลูกคาหรือไม (Client-Oriented Model) 

    3.5.1.5  ความสนใจของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder Concerns) เปน                   
การประเมินวานโยบายตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียอยางไร ตามภาพท่ี 3.6 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ภาพท่ี 3.6  ตัวแบบการประเมินผลประสิทธิผลนโยบาย 
แหลงท่ีมา : Vedung, 1997 : 36. 
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 การวัดประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติในครั้งนี้  เปนการประเมินประสิทธิผล
นโยบายจากเปาประสงค   ซ่ึงสอดคลองกับงานของวรเดช จันทรศร (2540 : 56) ไดกลาวถึงเกณฑ
ในการประเมินประสิทธิผลประการหน่ึง คือ ระดับการบรรลุเปาหมาย ซ่ึงเปนตัวช้ีวัดวาบรรลุ
เปาหมายดานใดบาง และการบรรลุเปาหมายสงผลตอประชากรเปาหมายอยางไร เปาประสงคของ
นโยบายการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสตามแนวคิดของ Rowley  (2006 : 339-359) คือ คุณภาพ
การบริการที่ดีข้ึน สอดคลองกับ Van Meter และ Van Meter (1975 : 447-448) ไดกลาวถึงผลของ
นโยบาย คือ ส่ิงท่ีสงมอบใหกับผูใชบริการจริง  
 

3.5.2  การประเมินผลระบบสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management Information Systems, MIS) คือ ระบบ

สารสนเทศองคการท่ีใชคอมพิวเตอรเผยแพรสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการจัดการรวมถึง
ธุรกรรมตางๆ (Ives and others, 1986 : 910) การศึกษาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  คือ                 
การคนหาอยางเปนระบบเกี่ยวกับการพัฒนาการปฏิบัติงาน การใช และผลกระทบของระบบ
สารสนเทศในองคการ  

การประ เ มินผลระบบสารสน เทศ เพื่ อก ารจั ดการ  วั ดผลการปฏิ บัติ ง านจาก                           
1) ประสิทธิผล คือ ระดับการบรรลุวัตถุประสงคของระบบ 2) ประสิทธิภาพ คือ ระดับการลด               
การใชทรัพยากรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค (Murdick, 1986 : 596)  ซ่ึงการปรับปรุงคุณภาพของ              
การบริการใหดีข้ึนเปนประสิทธิผลของระบบสารสนเทศประการหนึ่ง (ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 
2547 ก : 24)   

นอกจากนี้ ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน (2547 ก : 259-264) ไดใหแนวคิดวา การวัด
ความสําเร็จของการนําระบบสารสนเทศมาใชประโยชน มีตัวช้ีวัดท่ีควรพิจารณา ไดแก 1) ระดับ              
การใชงาน (Utilization) เปนปริมาณการใชงานในเร่ืองความถ่ีในการใชงานตอสัปดาห จํานวน
ผูใชงาน และจํานวนรายงานท่ีไดนําไปใชงาน 2) ความพึงพอใจของผูใชตอระบบ (User 
Satisfaction) ความพึงพอใจของผูใชตอระบบการปอนขอมูล การประมวลผล รายงาน และคุณภาพ
ของการบริการ  ตลอดจนกําหนดเวลาในการปฏิบัติงาน รวมท้ังความพอใจของผูบริหาร                               
3)  ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนความคุมคาในการใชทรัพยากรใหไดประโยชนสูงสุด หรือเปน
การเปรียบเทียบตนทุนในระบบเทียบกับผลผลิตท่ีไดรับ ตัวช้ีวัดของประสิทธิภาพ เชน กําไรหรือ
ประโยชนท่ีไดรับ การลดคาใชจายและกําลังคน การประหยัดคาใชจายในการปฏิบัติงาน  และ                        
4) ประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ระดับของความสามารถในการตอบสนองตอวัตถุประสงคของ
หนวยงานหรือความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ   
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ดังนั้น การประเมินผลระบบสารสนเทศจึงสอดคลองกับการประเมินผลนโยบาย  ซ่ึงใช
ประสิทธิผลเปนเกณฑการประเมินเชนเดียวกัน การศึกษาคร้ังนี้ เปนการประเมินประสิทธิผลของ
การนําระบบสารสนเทศมาใชในการใหบริการสาธารณะ ซ่ึงอยูบนพื้นฐานของความเช่ือ                     
เชิงสัมพันธ (Relativism) กลาวคือ เช่ือวาผลกระทบของเทคโนโลยีจะเปนบวกหรือลบข้ึนอยูกับ                
การสรางและการใช หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ การใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของ
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในคร้ังนี้จะเกิดคุณภาพการบริการท่ีดีข้ึนหรือไมข้ึนอยูกับสมรรถนะ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการที่มีอยูและการใชสมรรถนะดังกลาวในการใหบริการ
หองสมุดอิเล็กทรอนิกส 
 

3.5.3  คุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส         
     3.5.3.1  คุณภาพการบริการและคุณภาพการบริการของหองสมุด 

คุณภาพเปนลักษณะเชิงวัตถุวิสัยและอัตวิสัย คุณภาพเชิงวัตถุวิสัย หมายถึง ระดับของ  
การยอมรับกระบวนการหรือผลลัพธตามเกณฑท่ีกําหนดไวลวงหนา ในขณะท่ีคุณภาพเชิง              
อัตวิสัย หมายถึง ระดับของคานิยมท่ีรับรูโดยบุคคลจากกระบวนการหรือผลลัพธ (Shewhart, 1980               
quoted in Halaris, Babis and Mentzas, 2007 : 1) ระเบียบวิธีในการวัดคุณภาพการบริการมี 2 ประเภท 
คือ 1) คุณภาพเชิงทางเทคนิค (Technical Quality) หรือคุณภาพเชิงกระบวนการ คือ วิธีการที่บริการ
ถูกสงมอบ และ 2) คุณภาพเชิงหนาท่ี (Functional Quality) หรือคุณภาพเชิงผลลัพธ คือ ส่ิงท่ี
ผูใชบริการไดรับหรือประโยชนจากการใชบริการ (Gronroos, 1984 quoted in Seth, 2005 : 916)       
  นักวิชาการกลาวถึงมุมมองที่แตกตางกันเกี่ยวกับการวัดคุณภาพการบริการ ไดแก   
Parasuraman และคณะ (Badri, 1995 : 37) ไดเสนอตัวแบบ SERVQUAL ซ่ึงเปนมาตรวัดคุณภาพ
เชิงหนาท่ี (Brysland and Curry, 2001 : 389-401) มีวัตถุประสงคเพ่ือหาชองวางระหวางความคาดหวัง
และบริการที่ผูใชไดรับจริงจากการใชบริการ ทําใหสามารถนํามาพัฒนาบริการใหตอบสนอง               
ความตองการของผูใชไดประกอบดวย   5 ดาน ไดแก  (Curry and Herbert, 1998 : 340 – 34; 
Brysland and Curry, 2001 : 394)  1) ลักษณะทางกายภาพ (Tangibles) คือ การแสดงใหเห็นถึง
ลักษณะทางกายภาพท่ีทําใหผูใชรับความสะดวก ไดแก เคร่ืองมือ อุปกรณ บุคคล และวัสดุในการ
ติดตอ ส่ือสาร 2) ความนาเช่ือถือของบริการ (Reliability) คือ ความสามารถกระทําตามสัญญาท่ีแจง
ไววาจะใหบริการเกิดข้ึน สรางความไววางใจ  ความถูกตอง และความสมํ่าเสมอ 3) การตอบสนอง            
ความตองการของผูรับบริการ (Responsiveness) คือ ความปรารถนาในการชวยเหลือผูใชบริการ 
และจัดหาบริการมาใหตามท่ีไดสัญญาตกลงไว  4) ความไววางใจ (Assurance) คือ การมีความรู 
ความสามารถ ความสุภาพออนโยนของผูใหบริการ  การใหบริการดวยความซ่ือสัตย และการสราง
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ใหผูรับบริการเกิดความไววางใจ 5) การเขาถึงจิตใจ (Empathy) คือ การใหความเปนหวง สนใจผูมา
รับบริการแตละคน และมีความต้ังใจท่ีจะจัดหาส่ิงท่ีผูใชตองการมาตอบสนองได  

          ท้ังนี้ ตัวแบบ SERVQUAL ไดนํามาใชในการประเมินคุณภาพการบริการของ
หองสมุด สถาบันอุดมศึกษาท้ังในและตางประเทศ (กนก สุขมณี และอภิรดี เกล็ดมณี, 2548 : 61) 
จุดเดนของตัวแบบ SERVQUAL เปนเคร่ืองเทียบเคียง เนื่องจากทําใหไดขอมูลที่เปนคาความแตกตาง
ของคะแนนความคาดหวังกับคะแนนบริการท่ีไดรับจริง ซ่ึงสามารถบอกระดับของคุณภาพบริการ
ไดวาเปนอยางไร ผลท่ีไดจากการประเมินจะชวยใหผูท่ีมีหนาที่ใหบริการเขาใจ ความตองการของ
ผูใชบริการ และสามารถนําไปพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพบริการใหประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายขององคการตอไป (Parasuraman and others, 1985 : 41 – 50 quoted in Badri, 1995 : 36 - 
53)  แตมีจุดออน คือ การใหความสําคัญกับการวัดคุณภาพการบริการในมุมมองของผูใชบริการเปน
สําคัญ ซ่ึงมีลักษณะเปนอัตวิสัย และซํ้าซอน  

           สมาคมวิจัยหองสมุด (Associate of Research Libraries, ARL) และหองสมุด
มหาวิทยาลัยเทกซัลพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชวัดคุณภาพการบริการของหองสมุดซ่ึงพัฒนามาจาก 
SERQUAL คือ LibQUAL คลอบคลุมมิติท่ีแสดงถึงคุณภาพบริการของหองสมุด 4 มิติ ไดแก                  
1) ความรูสึกท่ีมีตอบริการ (Affect of Service) เชน ความนาเช่ือถือ การตอบสนองตอความตองการ 
ความเช่ือม่ัน และความดูแลเอาใจใส 2) ลักษณะทางกายภาพของหองสมุด (Library as Place) เชน 
สถานท่ี ความปลอดภัย ความสะดวกสบายในการเขาใช และวัสดุ อุปกรณการส่ือสาร 3) การเขาถึง
ทรัพยากรสารสนเทศ (Access to Information)   เชน รูปแบบและทรัพยากรที่หลากหลาย อุปกรณ/
เคร่ืองมือ เวลาการเขาถึงสารสนเทศ และสถานท่ีตั้ง และ 4) การควบคุมทรัพยากรสารสนเทศ 
(Information Control) เชน เนื้อหามีความถูกตอง เคร่ืองมือมีความทันสมัย ความสะดวก งายตอ             
การใช เปนตน (กนก สุขมณี และอภิรดี เกล็ดมณี, 2548 : 63-64) อยางไรก็ตาม ขอจํากัดของตัวแบบ 
LibQUAL คือ ไมสามารถวัดคุณภาพบริการในเชิงคุณภาพได  

           3.5.3.2  ปจจัยท่ีผลตอคุณภาพการบริการ 
            Lindquist (2000 quoted in Osborne, 2005 : 60 - 62) กลาวถึง ปจจัยท่ีมีผลตอรูปแบบ
การปฏิรูปการใหบริการสาธารณะประการหน่ึง คือ ทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายและการจัดการ ซ่ึงการจัดการ
เชิงคุณภาพเปนแนวคิดท่ีประสบความสําเร็จในภาคเอกชนและภาครัฐไดนําแนวคิดดังกลาวมาใช 
(Lagrosen and Lagrosen, 2003 : 370)  เปนกรอบแนวคิดสําหรับการจัดการ พัฒนาคุณภาพนวัตกรรม
ของการปรับปรุงประสิทธิภาพ (Shafritz and Hyde, 1997 : 558) และการปรับปรุงคุณภาพ              
การบริการ (Henry, 2004 : 202 - 205)   
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            ปจจัยแหงความสําเร็จของการจัดการเชิงคุณภาพจากการทบทวนวรรณกรรม ซ่ึง
นักวิชาการสวนใหญเห็นพองตองกัน ผูเขียนสรุปไดดังนี้ 
 1)  การมุงเนนผูใชบริการ ความพึงพอใจของผูใชบริการทั้งภายใน (Internal 
Customer)  และภายนอกองคการ(External Customer) (The Federal Quality Institute, 1996 quoted 
in Shafritz and Hyde, 1997 : 559 ; Lagrosen and Lagrosen, 2003 : 372 - 373 ; ทิพวรรณ หลอ
สุวรรณรัตน, 2547 ข : 176 - 179) 
 2)  พันธะผูกพันของผูนําและบุคลากรในองคการ พันธะผูกพันเชิงรุกจาก
ผูนําทุกระดับจําเปนสําหรับการจัดการคุณภาพ ผูนําเปนแบบอยางสําหรับการจัดการคุณภาพ  ซ่ึง
ผูนําจําเปนตองเปนผูนําบริการ (Service Leader) ซ่ึงเนนคุณภาพ และพันธะผูกพันจากทุกคนใน
องคการในการอุทิศตัวเพื่อชวยในการผลิตสินคาหรือบริการท่ีมีคุณภาพ ยอมรับวาคุณภาพเปน                          
สวนประกอบท่ีสําคัญของความอยูรอดขององคการ และความสามารถในการสนองความพึงพอใจ
ของลูกคา (Lagrosen and Lagrosen, 2003 : 372 - 373; ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 2547 ข : 176 - 
179)  
 นอกจากนี้ ตามแนวคิดของ The Federal Quality Institute การไดรับ              
การสนับสนุนจากผูบริหารสูงสุด (Top Management Support) เปนปจจัยแหงความสําเร็จของการ
นําการจัดการเชิงคุณภาพโดยรวมไปปฏิบัติ (Shafritz and Hyde, 1997 : 559) และผลการศึกษาของ 
Badri (1995 : 36-53) พบวา บทบาทของผูบริหารระดับสูงเปนปจจัยสําคัญของการจัดการคุณภาพ   
                                          3)  การมีสวนรวมของทุกคน  ควรเสริมพลังอํานาจและใหบุคลากรเขามามีสวน 
รวมพัฒนาคุณภาพ และอยูบนพื้นฐานของการทํางานเปนทีม (The Federal Quality Institute, 1996 
quoted in Shafritz and Hyde, 1997 : 559; Lagrosen and Lagrosen, 2003 : 372-373; ทิพวรรณ หลอ
สุวรรณรัตน, 2548 : 176 - 179) 
                                      4)  การปรับปรุงตอเนื่อง องคการควรพัฒนาหรือปรับกระบวนการ  
การพัฒนาคุณภาพอยางยั่งยนื หลีกเล่ียงการพัฒนาท่ีเนนผลประโยชนระยะส้ัน (Lagrosen and 
Lagrosen, 2003 : 372 – 373 ; ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 2547 ข : 176 - 179 ) 
    5)  การจัดการดวยขอเท็จจริง การตัดสินใจอยูบนพื้นฐานของเอกสารท่ีเปน
ขอเท็จจริงและความเช่ือถือได (Lagrosen and Lagrosen, 2003 : 372 - 373) 
             6)  การมุงเนนกระบวนการ การออกแบบกระบวนการท่ีแปลงปจจัยนําเขา
เปนผลผลิต  เพื่อใหเกิดความพึงพอใจของผูรับบริการ และแกไขในกระบวนการทํางานท่ีทําใหเกิด
ปญหา  (Lagrosen and Lagrosen, 2003 : 372 - 373; ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน,  2547 ข : 176 - 
179 )  
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                                      7)  การใชเคร่ืองมือและเทคโนโลยี (ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 2548 : 176 - 
179)  

  8)  การใหการศึกษาและการฝกอบรม การใหการศกึษาและฝกอบรมท้ัง
ผูบริหารและผูปฎิบัติการในทุกระดับ เพื่อท่ีจะทําหนาท่ีและบทบาทในการปรับปรุงคุณภาพได
อยางเต็มท่ี (The Federal Quality Institute, 1996 quoted in Shafritz and Hyde, 1997 : 559 ; 
ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 2547 ข : 176 - 179) ซ่ึงผลการศึกษาของ Badri (1995 : 36-53) พบวา 
ปจจัยการฝกอบรมเปนปจจยัสําคัญของการจัดการคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพการบริการตาม
แนวคิดของ Ghobadian (1994 : 43-66) ใหความสําคัญกับตลาดและลูกคาและการฝกอบรมและ           
จูงใจผูปฏิบัติงาน        
              9)  การเคารพความเปนมนุษย ซ่ึงเช่ือวามนุษยสามารถคิดดวยตนเอง ตัดสิน 
ใจดวยตนเองและปฏิบัติตามความริเร่ิมของตนเองได (The Federal Quality Institute, 1996  quoted 
in  Shafritz and Hyde, 1997 : 559; ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 2547 ข : 176 - 179) 

           10)  การวัดและวิเคราะหสินคาและกระบวนการผลิต (Lagrosen and 
Lagrosen, 2003 : 372-373)              
 จากแนวคิดการจัดการเชิงคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพดังกลาว ความรูและทักษะ
ของบุคลากรในหนวยงาน  และพันธะผูกพันของหนวยงาน จึงนาจะเปนปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพ                     
การบริการสาธารณะทางอิเ ล็กทรอนิกสในครั้งนี้   เนื่องจากการใหบริการสาธารณะทาง
อิเล็กทรอนิกสตองอาศัยการอุทิศตัวของฝายบริหารและความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการใหบริการ  

เนื่องจากแนวคิดการบริการทางอิเล็กทรอนิกสและการบริการแบบดั้งเดิมตางมุง
ตอบสนองความคาดหวังของผูใชบริการเหมือนกัน (Javalgi and Martin, 2004 : 560-573) ดังนั้น 
ผูเขียนจึงไดศึกษาตัวแบบเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพการบริการ ไดแก ตัวแบบ GAP ของ 
Parasuraman และคณะ (1990 : 25 – 133 quoted in Badri, 1995 : 37 ; Curry and Herbert, 1998 : 
340 - 341) ซ่ึงเสนอวาคุณภาพการบริการเปนความแตกตางระหวางความคาดหวังและผล                       
การปฏิบัติงาน  และการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของ Valarie และคณะ (Nitin and 
Deshmukh, 2005 : 916-919) เพื่อพัฒนาตัวแปรวัดคุณภาพของการบริการ พบวา  คุณภาพของ                 
การบริการไดรับอิทธิพลมาจากความไมสมดุลระหวางความคาดหวังกับส่ิงท่ีไดรับจากการบริการ 
(Expected Service and Perceived Service) เกิดมาจากชองวาง 4 ดาน ดังนี้ 
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1)  ไมรูวาลูกคาคาดหวังอะไร (Not Knowing What Customers Expect)  

เปนชองวางระหวางความคาดหวังของลูกคา (Customer Expect) กับความเขาใจทางการบริหาร 

(Management Perceive) ตอความคาดหวังของลูกคาไมตรงกัน ปญหาดังกลาวเกิดมาจากขาด                     

การวิจัยตลาด ขาดการสื่อสารระหวางฝายบริหารและฝายลูกคา และการสื่อสารระหวางผูบริหารกับ

เจาหนาที่ 

2)   มาตรฐานของคุณภาพการบริการที่ไมถูกตอง (The Wrong Service 

Quality Standards) เปนชองวางระหวางความเขาใจของผูบริหาร (Management Perceive) ท่ีมีตอ                     

ความตองการของลูกคากับขอกําหนดของการบริการ (Service Specification) ไมตรงกัน เหตุผล

หลักของปญหามาจากการบริหารที่ไมใสใจตอคุณภาพการบริการ ขาดการศึกษาความนาจะเปนใน

การใหบริการ ขาดความเปนมาตรฐานในการใหบริการ และขาดการกําหนดเปาหมายการใหบริการ 

เปนตน 

3)  ชองวางของประสิทธิผลของการบริการ (The Service Performance Gap) 

เปนชองทางที่เกิดจากขอกําหนดของการบริการ (Service Specification) ไมตรงกับการสงมอบ

บริการ (Service Delivery) มีสาเหตุมาจากความไมชัดเจนในบทบาท ความขัดแยงในบทบาท คนไม

เหมาะสมกับงาน เทคโนโลยีไมเหมาะสมกับงาน ระบบการควบคุมและการประเมินผลงานไมดีพอ 

ขาดการควบคุมเจาหนาที่ และขาดทีมงาน 

4)  สงมอบบริการไมตรงตามขอตกลง (When Promised Do Not Match  

Delivery) เปนชองวางที่เกิดจากความไมตรงกันระหวางการสงมอบบริการ (Service  Delivery) กับ

การสื่อสารกับภายนอก (External  Communication) ซ่ึงมีสาเหตุมาจากขาดการสื่อสารที่ดีระหวาง

หนวยงานในการบริหารงาน การตลาด และบุคคล และการโฆษณาเกินความเปนจริงทําใหลูกคาเกิด

ความเขาใจผิด ตามภาพที่ 3.7  
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ภาพที่ 3.7 ตัวแบบคุณภาพการบริการ 

แหลงที่มา : Zeithaml and others, 1988 quoted in Nitin, 2004 : 918. 

การวิจัยตลาด 

การสื่อสารผูบริหาร-เจาหนาที่ 

การสื่อสารผูบริหาร-ลูกคา 

พันธะผูกพันของผูบริหาร 

การกําหนดเปาหมายบริการ 

มาตรฐานการบริการ 

การศึกษาความเปนไปได 

ทีมงานการใหบริการ 

คนเหมาะสมกับงาน 

เทคโนโลยีเหมาะสมกับงาน 

ระบบการควบคุมประเมินผล 

ความขัดแยงในบทบาท 

การควบคุมเจาหนาที่ 

ความไมชัดเจนในบทบาท 

การสื่อสารระหวางหนวยงาน 

การโฆษณาเกินจริง 

ชองวาง 

ชองวาง 

ชองวาง 

ชองวาง 

ชองวาง  (คุณภาพบริการ) 
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จุดแข็งของตัวแบบคุณภาพการบริการ คือ การระบุชองวางของตัวแปรตาง ๆ ท่ีมีผล

ตอ คุณภาพการบริการ และตัวแบบใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมภายนอก ซ่ึงระบุปจจัยจาก

มุมมองของผูใชบริการ ในขณะที่ขอจํากัดของตัวแบบคุณภาพการบริการ คือ ตัวแบบไมไดอธิบาย

กระบวนการวัดชองวางในแตละระดับอยางชัดเจน                  
นอกจากนี้  Hug (Fryer 2007 : 503)  ไดกลาวถึงการศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุง

คุณภาพไมคอยไดศึกษาในเชิงความสัมพันธวาปจจัยใดที่มีผลตอความสําเร็จของการปรับปรุง

คุณภาพการใหบริการ และผลการศึกษาที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีผลตอคุณภาพการใหบริการ ไดแก 

Nilubon Sivabrovornvatana (2005 : 413)  ศึกษาความสัมพันธระหวางเทคโนโลยี ระบบการจัดการ

คุณภาพ คุณภาพการบริการในประเทศไทย พบวา ปจจัยเทคโนโลยีเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอ

คุณภาพการบริการในมุมมองของผูใหบริการและผูใชบริการโรงพยาบาล กลาวคือ มุมมองของผู

ใหบริการ  เทคโนโลยีมีบทบาทในภาวะผูนํา ระบบการจัดการคุณภาพ จิตวิทยาการใหบริการ การ

ปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ การสื่อสารสองทาง ระบบปฏิบัติงาน ระบบขอมูลขาวสาร นวัตกรรม

บุคลากร ซ่ึงทําใหผูปฏิบัติงานมีศักยภาพมากขึ้นในการใหบริการที่สะดวก และประหยัดแก

ผูใชบริการ  ในขณะที่มุมมองของผูใชบริการ  เทคโนโลยีมีบทบาทตอระยะการปฏิบัติงานที่ส้ันลง  

การบริการที่สะดวก ความปรารถนาในการใหบริการ การตอบสนองผลสะทอนกลับของ

ผูใชบริการ  การปฏิบัติงานท่ีมีสมรรถนะ การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานอยาง

เชี่ยวชาญ ราคาที่เหมาะสม การสื่อสารภายในที่ดี มนุษยสัมพันธ และสภาพแวดลอมการใหบริการ 

ดังนั้น ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพการบริการจึงเกี่ยวของกับปจจัยภายในองคการ เชน             

ความเหมาะสมของบุคลากร  พันธะผูกพันของผูบริหาร  เทคโนโลยีเหมาะสมกับงาน ซ่ึงปจจัย

ดังกลาวนาจะมีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุด  

 3.5.3.2   คุณภาพการบริการสาธารณะ 

Halaris และคณะ (2007  : 379)   กลาวถึง คุณภาพการบริการสาธารณะเปนผลจาก                    

การจัดการที่มีประสิทธิผล  และ Nwankwo  (1994 : 32-36) ไดเสนอแนวทางทําใหเกิดคุณภาพ                     

การบริการ 4 ข้ันตอน ไดแก 1) การกําหนดแนวคิด คือ การระบุส่ิงที่ผูใชบริการตองการหรือให

ความสําคัญ  2) การออกแบบ คือ การสรางและการสงเสริมบริการ 3) การสงมอบบริการ คือ การนําไป

ปฏิบัติโดยการสงมอบบริการ และ 4) การรักษา คือ การวัดประสิทธิผลของการใหบริการ   

Ancarani and Capaldo (2001 : 334 - 335) ไดเสนอกรอบแนวคิดสําหรับการประเมิน

ระดับคุณภาพ คือ  1) การประเมินประสิทธิภาพทางเทคนิคและเศรษฐศาสตร (Technical  and 

Economic Efficiency Evaluation) และ 2) การประเมินประสิทธิผลหรือการบรรลุเปาหมาย ซ่ึง

สอดคลองกับการแบงคุณภาพการบริการสาธาณะเปน 3 มิติของ Van der Steen (Ancarani and 
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Capaldo, 2001: 333) ไดแก 1) ประโยชนของบริการ 2) ความเหมาะสมของบริการและประสิทธิผล
ตามวัตถุประสงค และ 3) ประสิทธิภาพในเชิงเทคนิคและเศรษฐศาสตร                   
 นอกจากนี้ นักวิชาการตาง ๆ ไดนําเสนอเกณฑการวัดคุณภาพการบริการสาธารณะ 
ไดแก Carlson and Schwarz (Denhardt and Denhardt, 2003) พัฒนาเกณฑการวัดคุณภาพ                         
การใหบริการสาธารณะ ไดแก  1) ความสะดวก (Convenience) เปนการวัดระดับซ่ึงบริการสาธารณะ
ท่ีงายตอการเขาถึงและใชของประชาชน 2) ความปลอดภัย (Security) เปนการวัดระดับการให 
บริการสาธารณะท่ีประชาชนรูสึกปลอดภัยและม่ันใจเม่ือใชบริการ  3) ความเช่ือถือได (Reliability) 
เปนการวัดระดับการใหบริการสาธารณะท่ีถูกตองและทันเวลา 4) ความตั้งใจของบุคลากร (Personal 
Attention) เปนการวัดระดับซ่ึงเจาหนาท่ีใหขอมูลขาวสารแกประชาชนและการใหบริการของพวก
เขาทําใหผูใชบริการบรรลุความตองการ 5) การแกไขปญหา (Problem-Solving Approach) เปน          
การวัดระดับซ่ึงเจาหนาท่ีใหขอมูลขาวสารแกประชาชนและการใหบริการของพวกเขาทําให
ผูใชบริการบรรลุความตองการ และ 6) ความเปนธรรม (Fairness) เปนการวัดระดับการไดรับ
บริการจากเจาหนาท่ีเทาเทียมกันทุกคน 
 3.5.3.3  คุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส 

คุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส  เปนการใหความสําคัญกับคุณภาพของบริการ
ท่ีสงมอบจากเว็บไซต  (Halaris and others, 2007 : 378-401)  ซ่ึงคุณภาพการบริการทาง
อิเล็กทรอนิกสสามารถวัดไดหลายมิติ มีความแตกตางกันในแตละบริบท การทําความเขาใจ และ
ประสบการณ   Halaris และคณะ (2007 : 384) ไดเสนอตัวแบบคุณภาพการบริการสาธารณะทาง
อิเล็กทรอนิกส จากการสังเคราะหปจจัยคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสจาก
วรรณกรรมตางๆเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ การบริการทางอิเล็กทรอนิกส การบริการรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส  เพื่อประเมินคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงแบงการประเมิน
คุณภาพการบริการสารณะทางอิเล็กทรอนิกสเปน 4 ช้ัน ไดแก 1) ผลการปฏิบัติงานดาน
กระบวนการบริหารจัดการภายใน เปนปจจัยท่ีพบในตัวแบบคุณภาพการบริการสาธารณะแบบดั้งเดิม  
เชน  Balanced Scorecard  ซ่ึงเปนเคร่ืองมือการวัดผลการปฏิบัติงานโดยพิจารณาวาอะไรควร
ปรับปรุงและใชกลยุทธใดในการปรับปรุง เปนตน  2) ผลการปฏิบัติงานดานเทคนิคของเว็บไซต 
ไดแก ความนาเช่ือถือของเว็บไซตและความปลอดภัย 3) คุณภาพของเว็บไซต เปนปจจัยเกี่ยวกับ
การใชประโยชนไดของเว็บไซตและการปฏิสัมพันธของเว็บไซต 4) ความพึงพอใจของผูใชบริการ 
เปนระดับคุณภาพรวมที่ผูใชรับรูเม่ือเทียบกับความคาดหวังของผูใชบริการตามภาพท่ี 3.8 
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ภาพที่ 3.8  ลําดับชั้นการประเมินคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส 

แหลงที่มา : ปรับจาก Halaris and others, 2007 : 386. 

 
คุณภาพการบริการแตละชั้นถูกประเมินจากทั้งองคการเอง (Self–Evaluation) และ

ประชาชน ซ่ึงไดรับประโยชนจากการสงมอบบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส โดยผล                              

การปฏิบัติงานดานกระบวนการและผลการปฏิบัติงานดานเทคนิคใหความสําคัญกับการประเมิน

ตนเองขององคการ ในขณะที่การปฏิสัมพันธและความพึงพอใจของผูใชบริการใหความสําคัญกับ

การประเมินของประชาชนผูใชบริการ 

การประเมินคุณภาพการบริการดังกลาว ประกอบดวย การประเมินคุณภาพเชิง                 

วัตถุวิสัยและการประเมินคุณภาพเชิงอัตวิสัย  กลาวคือ  

 1)   การประเมินเชิงวัตถุวิสัย (Objective) เปนการประเมินบนพื้นฐานของ

การวัดและมาตรวัดที่เฉพาะเจาะจง  

 2)   การประเมินเชิงอัตวิสัย (Subjective) เปนความเห็นของประชาชน 

ผูปฏิบัติงานในองคการ และผูเชี่ยวชาญ  

ความพึงพอใจของผูใชบริการ 

(Customer Satisfaction 

คุณภาพของเว็บไซต 

(Site Quality) 

ผลการปฏิบัติงานดานเทคนิคของเว็บไซต 

(Technical Performance) 

 

ผลการปฏิบัติงานดานกระบวนการบริหารจัดการภายใน 

(Process Performance) องคการ 

ผูใชบริการ 
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ท้ังนี้ การประเมินมี 2 มุมมอง ไดแก คุณภาพแทจริง (True Quality) คือ ประเมินจาก
มุมมองของผูใชบริการ/ประชาชน และคุณภาพทดแทน (Substitute Quality) คือ ประเมินจาก
มุมมองของผูจัดหาบริการ 

จากตัวแบบคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของ Halaris และคณะ 
(2007) พบวา จุดเดนของตัวแบบ   คือ การสรางความเขาใจเกี่ยวกับการวัดคุณภาพการบริการทาง
อิเล็กทรอนิกสในมิติตางๆ  และตอบคําถามวาแตมาตรวัดคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส
ภาครัฐในปจจุบันประเมินอะไร ประเมินโดยใคร และประเมินอยางไร เพื่อใหองคการใชวัด
ประเมินคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสเปนลําดับช้ัน  

ขอจํากัดของตัวแบบการบริการทางอิเล็กทรอนิกสสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส คือ 
ไมไดสรางมาตรวัดท่ีเฉพาะเจาะจงในการวัดในแตละมิติหรือแตละช้ัน เปนเพียงกรอบแนวคิดเชิง
ทฤษฎีจากการสังเคราะหวรรณกรรมตาง ๆ และไมมีการวิเคราะหเชิงสถิติ  

ดังนั้น ผูเขียนไดนําแนวคิดของ Halaris และคณะ (2007 : 378-401) มาใชในการแบง
ประเภทของมาตรวัดคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส ดังนี้  

1)  มาตรวัดคุณภาพแทจริง  คือ มาตรวัดท่ีประเมินจากมุมมองของผูใชบริการ/
ประชาชน ซ่ึงสวนใหญเปนมาตรวัดท่ีพัฒนามาจากตัวแบบ SERVQUAL  ไดแก  Parasuraman และ
คณะ (2005 : 213-233) ใชมาตรวัด  E-S-QUAL ในการวัดคุณภาพการบริการที่สงมอบผานเว็บไซต 
ไดแก (1) มาตรวัด E-S-QUAL  ประกอบดวย ประสิทธิภาพ (Efficiency) ความสมบูรณ (Fulfillment)  
การใหใชประโยชนไดของระบบ (System Availability) และความเปนสวนตัว (Privacy)                       
(2)  มาตรวัด E-RecS-QUAL (กรณีท่ีผูใชบริการไมไดใชประจํา) ประกอบดวย การตอบสนอง
(Responsiveness) คาใชจาย (Compensation) และการปฏิสัมพันธ (Contact)  ในขณะท่ี Gounaris 
and Dimitriadis (2003 quoted in Halaris, 2007) ไดเสนอมิติคุณภาพการบริการผานเว็บไซต 
ประกอบดวย 3 ปจจัย ไดแก (1) ผลประโยชนดานการลดความเส่ียงและการดูแลผูใชบริการ                     
(2) ผลประโยชนดานขอมูลขาวสาร  และ (3) ผลประโยชนดานการอํานวยความสะดวกและ
ปฏิสัมพันธ  และ Iwaarden และคณะ (2003 quoted in Halaris, 2007 : 382) ไดกลาวถึงคุณภาพ              
การใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส ไดแก (1) กายภาพ (Tangibles) คือ ส่ิงท่ีปรากฎในเว็บไซต                    
การคนหาขอมูล และโครงสรางเว็บไซต (2) ความเช่ือถือได (Reliability) คือ ความสามารถใน                   
การตัดสินความเช่ือถือไดของบริการที่สงมอบ และการใหบริการขององคการ  (3) การตอบสนอง 
(Responsiveness) คือ ความปรารถนาท่ีชวยผูใชบริการและใหบริการอยางทันทีทันใด (4) ความม่ันใจ 
(Assurance) คือ ความสามารถของเว็บไซตในสรางความเช่ือมันและไววางใจในองคการเกี่ยวกับ
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ความปลอดภัยและความเปนสวนบุคคล และ  (5) ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) คือ การให                
การดูแล ความเอาใจใสตอผูใชบริการแตละคน  

Halaris และคณะ (2007 : 378-401) ไดกลาวถึงการวัดคุณภาพการบริการทาง
อิเล็กทรอนิกสแบบประเมินภาพรวม ไดแก  (1) ความเช่ือถือไดของการบริการ (Service Reliability) 
หมายถึง ความสามารถของการใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสท่ีสงมอบบริการอยางสมํ่าเสมอ 
แนนอน ใหผลเหมือนกัน และตอบสนอง (2) ความเปนสวนบุคคล (Personalization Criterion) 
หมายถึง ความสัมพันธกับกระบวนการตอคุณลักษณะหรือความตองการของผูใชบริการ (3) คุณภาพ
ของขอมูลขาวสารหรือเนื้อหาสาระ หมายถึง คุณภาพของเนื้อหาของระบบขอมูลขาวสาร (4) ความเขาถึง
ได  หมายถึง ศาสตรหรือทักษะซ่ึงใชในเว็บไซตเพื่อชวยใหผูใชบริการสามารถเปล่ียนจากหนาหนึ่ง
ไปหนาอ่ืน  เปนระดับซ่ึงระบบสามารถใชไดหลายคน (5) การใหบริการ หมายถึง การสนับสนุน
ทางเทคนิคผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส  Chat  และเสียง  (6) การประเมินรวม หมายถึง มาตรวัดซ่ึง
แสดงระดับความพึงพอใจของประชาชน    

Cox and Dale (2002 quoted in Halaris, 2007 : 378-401) ไดกลาวถึงการวัด
คุณภาพ การบริการท่ีคุณภาพของเว็บไซต การประเมินวิธีท่ีเว็บไซตสงมอบส่ิงท่ีผูใชบริการคาดหวัง 
ไดแก  ความงายในการใชงาน (Ease of Use) ความม่ันใจของผูใชบริการ (Customer Confidence) 
ทรัพยากรออนไลน (On-Line Resources) และการบริการสัมพันธ (Relationship Services)                

ในประเทศไทย Sukasame (2004 quoted in Halaris and others, 2007 : 378-
401) พัฒนากรอบแนวคิด ปจจัยท่ี มีผลตอคุณภาพการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส  ไดแก                             
(1) ความเช่ือถือได หมายถึง การทําหนาท่ีทางเทคนิคของเว็บไซต การทําหนาท่ีอยางเหมาะสม               
(2) ความเช่ือมโยง จํานวนและคุณภาพของลิงคซ่ึงเว็บไซตเช่ือมโยงเนื้อหาท่ีเกี่ยวของ  (3) เนื้อหา 
หมายถึง ความถูกตอง  การใชประโยชนได และขอมูลขาวสารที่ทันสมัยในเว็บไซต  (4) ความงายใน
การใชบริการ หมายถึง การใชไดงายของผูใชบริการในการคนหาและลดความสับสนของผูใชบริการ 
และ (5) การบริการดวยตนเอง  หมายถึง  การทําใหผูใชบริการใชบริการไดดวยตนเองโดยเร็วและ
สะดวก  

ตัวแบบคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกสตามแนวคิดของ Santos (2003 
: 233-246) ซ่ึงไดจากการวิจัยสํารวจเชิงคุณภาพไดกลาวถึงปจจัยกําหนดคุณภาพการบริการทาง
อิเล็กทรอนิกส แบงเปน   2 มิติ  คือ  (1) Incubative Dimension  เปนมิติท่ีควรใหความสําคัญกอนนํา
เว็บไซตไปใช ไดแก การใชไดงาย (Ease of Use) งายในการใช คนหา และการสืบคนขอมูล                
ความนาสนใจของเว็บไซตตอผูใชบริการ (Appearance) ความเช่ือมโยง (Linkage)  มีการรักษา
เครือขายเช่ือมโยง โครงสรางและการออกแบบท่ีเหมาะสม (Structure and Layout) เนื้อหาสาระท่ี
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นาสนใจและเปนจริง (Content) และ (2) Active Dimensions  เปนมิติท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง 
ไดแก ความนาเช่ือถือ (Reliability) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) การสนับสนุน (Support)         
การส่ือสาร (Communication) ความปลอดภัย (Security) และการจูงใจ (Incentive) ท้ังนี้ จุดเดนของ                     
ตัวแบบ  คือ การสรางความเขาใจเกี่ยวกับคุณภาพการการบริการทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อใหมีการกลับมา
ใชบริการของผูใชบริการ ความพึงพอใจของผูใชบริการ และกําไร ชวยใหองคการตางๆ ไดวางแผน
ในการสรางคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส มีการจัดลําดับความสําคัญของตัวกําหนดในแต
ละมิติจากมากไปหานอย และขอจํากัดของตัวแบบการบริการทางอิเล็กทรอนิกสของ Santos (2003 : 
233-246) ไดแก (1) ไมไดมีสรางมาตรวัดท่ีเฉพาะเจาะจงในการวัดในแตละมิติ (2) เปนตัวแบบที่อยู
บนพื้นฐานของการรับรูคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกสของผูใชบริการ ซ่ึงมีความแปรปรวน
สูง (3) มีการจัดลําดับความสําคัญของตัวกําหนดตามการรับรูของผูตอบ และ (4) ความหลากหลาย
ของเว็บไซตท่ีถูกเลือกมาศึกษา 

นอกจากน้ี Ancarani (2005 : 6-23) ไดเสนอตัวแบบสารสนเทศ                       
การปฏิสัมพันธ และประกอบธุรกรรม (Information, Interactions and Transaction Model, ITT)                
ตัวแบบดังกลาวใชในการประเมินคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงอยูบนพื้นฐานของ             
การแบงระดับของการปฏิสัมพันธการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสระหวางองคการและผูใชบริการ 
ใหความสําคัญกับวิวฒันาการของการบริการทางอิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีท่ีใช ดังนั้น การให 
บริการทางอิเล็กทรอนิกสจะถูกประเมินจากประโยชนท่ีผูใชบริการไดรับ 4 ระดับ กลาวคือ  

ระดับ 0 คือ เว็บไซตมีสารสนเทศเกีย่วกับหนาท่ีของหนวยงานที่เปน
ทางการ เชน ตรา สัญลักษณ และประเภทของการใหบริการ เปนตน 

ระดับ 1 คือ เวบ็ไซตมีสารสนเทศงายๆ   
ระดับ 2 คือ เวบ็ไซตมีสารสนเทศท่ีงายและซับซอน รวมทั้งมีการส่ือสาร

สองทางแบบออนไลน  
ระดับ 3 คือ เว็บไซตมีสารสนเทศท่ีงายและซับซอน รวมทั้งมีการส่ือสาร

สองทางและการประกอบธุรกรรมแบบออนไลน  
ในขณะท่ีประเทศไทยไดมีการแบงระดับการพัฒนาการใหบริการทาง

อิเล็กทรอนิกสออกเปน 5 ระดับ  (ประสบโชค ประมงกิจ, 2549 : 20-21; คณะกรรมาธิการ                  
การวิทยาศาสตร เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร, 2550  : 11)  ไดแก (1) ประเภท “ขอมูล
ขาวสาร” (Information)   (2) ประเภท “ปฏิสัมพันธ” (Interaction) (3) ประเภท “เว็บไซตสามารถ
ดําเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสไดโดยสมบูรณในตวัเอง”(Interchange Transaction) (4) ประเภท
การควบรวมการใหบริการตางๆ ท่ีประชาชนตองไปดําเนินการหลายๆ ท่ีใหดําเนินการในท่ีเดียว 
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(Integration)  และ(5) ประเภทการสามารถเรียนรูผูเขามาใชบริการไดโดยอัตโนมัติ (Intelligence) หรือ 

Personalized E-Service  

2) มาตรวัดคุณภาพทดแทน คือ มาตรวัดประเมินจากมุมมองของผูจัดหา 

บริการ ไดแก The Western Norway Research Institute ประเมินเว็บไซตของหนวยงานรัฐใน             

นอรเวย ซ่ึงไดใหนิยามคุณภาพของเว็บไซต หมายถึง ขอมูลและการใหบริการสาธารณะผาน

อินเทอรเน็ตตองสอดคลองกับมาตรฐานที่กําหนด ประกอบดวย 3 เกณฑคุณภาพ คือ (1) การเขาถึงได 

(Accessibility) (2) การใหความสําคัญกับผูใช (User Orientation) และ (3) การบริการที่ใชประโยชน

ได (Useful Services) ซ่ึงเปนการประเมินจากกลุมผูประเมินที่เชี่ยวชาญ (Jansen and Olnes, 2004 

quoted in Halaris and others, 2007)  เชนเดียวกันกับ The European Top of the Web Approach ให

ความสําคัญกับผลประโยชนสุดทายของผูใชบริการ ซ่ึงรวมขอมูลจากผูใหบริการเกี่ยวกับสิ่งที่

เพิ่มขึ้นจากการใหชองทางอิเล็กทรอนิกสเปรียบเทียบกับการใชชองทางแบบเดิม ไดแก ประโยชนท่ี

ไดรับ เชน   การประหยัดเวลา  และความยึดหยุน เปนตน และผลประเมินรวม เชน ความพึงพอใจ

รวม เปนตน (European Commission, 2004 quoted in Halaris and others, 2007 : 378-401) 

ดังนั้น  การวัดคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสในครั้งนี้ จึงไดนํา            

ตัวแบบประเมินคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของ Halaris และคณะ (2007 : 378-

401) มาบูรณาการกับมิติการวัดคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกสจากการทบทวนวรรณกรรม 

เพื่อลดขอจํากัดของมาตรวัดที่ประเมินจากมุมมองของผูใชบริการ/ประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง

มาตรวัดที่พัฒนามาจากตัวแบบ SERVQUAL ท่ีใหความสําคัญกับมุมมองของผูใชบริการ  คอนขาง

เปนอัตวิสัย กลาวคือ เปนการพิจารณาแบบทั่วๆไปของผูใชบริการ ไมลึกซึ้ง ประกอบกับการวัด

คุณภาพการบริการมีความแตกตางกันในผูใชแตละประเภท  เชน ผูใชบริการโดยตรงใหความสําคัญ

กับบริการที่ไดรับผานอินเทอรเน็ต  ในขณะที่ผูปฏิบัติงานในองคการใหความสําคัญกับผลกระทบที่

เกิดขึ้นตอองคการ  (Ancarani, 2005 : 8)   

กลาวโดยสรุป การศึกษาครั้งนี้ใหความสําคัญกับการวัดคุณภาพการบริการสาธารณะ

ทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงวัดคุณภาพแทจริงจากมุมมองของผูใชบริการ และคุณภาพทดแทนจากมุมมอง

ของผูใหบริการหรือผูเชี่ยวชาญ และมิติของคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส

แบงเปนมิติคุณภาพของเว็บไซตและมิติความพึงพอใจของผูใช ซึ่งประกอบดวย ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ และความพึงพอใจของผูใหบริการ ซ่ึงชวยลดขอจํากัดของการวัดคุณภาพการบริการ

สาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสสวนใหญท่ีประเมินจากมุมมองของผูใชบริการ/ประชาชนเพียงอยาง

เดียว โดยใชตัวแบบการประเมินคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของ Halaris และ

คณะ (2007 : 378-401) เปนแนวคิดพื้นฐานเชิงทฤษฎี รวมกับแนวคิดจากนักวิชาการอื่นๆ  
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 ท้ังนี้ การคัดเลือกมิติการวัดคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกสอยูบนพื้นฐานของ

เงื่อนไขที่สําคัญ ไดแก  

ประการที่ 1 มิติท่ีคัดเลือกเปนมิติสําคัญซึ่งไดจากตัวแบบหรือแนวคิดเกี่ยวกับการวัด

คุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส 

ประการที่ 2   มิติท่ีคัดเลือกสอดคลองกับลักษณะของคุณภาพการบริการทาง

อิเล็กทรอนิกสของหองสมุด ตามตารางที่ 3.3  

 

ตารางที่ 3.3     มิติของคุณภาพการบริการหรือคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกสจากการ 

                         ทบทวนวรรณกรรม 

 

มิติคุณภาพการบริการหรือ                                  

คุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส 

นักวิชาการ 

คุณภาพของเว็บไซต -  Cox  และ Dale (2002) Douglas (2003)               

   The Western Norway Research Institute     

   (2004) Halaris and others (2007) 

ความพึงพอใจของผูใช - Douglas  (2003)  Parasuraman และคณะ 

   (2005) Halaris (2007) 

 

3.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

เนื่องจากปจจุบันยังไมคอยมีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีผลตอคุณภาพการบริการ

สาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาโดยตรง แตมีการศึกษาเกี่ยวกับ                      

การใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสและการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการใหบริการ

ของหองสมุด รวมทั้งไดมีการศึกษาเกี่ยวกับเครือขายระหวางหนวยงาน ผูเขียนจึงไดนําเสนอ 

งานวิจัยที่เกี่ยวของจึงแบงเปน 4 สวน ไดแก ความลมเหลวของนโยบายระบบสารสนเทศ นโยบาย

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และการใหการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส การศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มี

ผลตอความสําเร็จของการใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส การศึกษาเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชในการใหบริการของหองสมุด และการศึกษาเกี่ยวกับเครือขายจากมุมมองดาน

ทรัพยากร 
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3.6.1  ความลมเหลวของนโยบายระบบสารสนเทศ นโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และการให                           
           การบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส 
Heeks และ Bhatnagar (1999  quoted in Goldfinch, 2007 : 919) เสนอปจจัยสําคัญของ 

ความลมเหลวของนโยบายระบบสารสนเทศ ไดแก 1) ปจจัยสารสนเทศ ขอมูลและสารสนเทศไม
เพียงพอ 2) ปจจัยเทคโนโลยีไมเหมาะสมระหวางหนวยงาน 3) ปจจัยบุคลากร การขาดบุคลากรที่มี
การฝกอบรมและทักษะท่ีเพียงพอในการใชและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  4) ปจจัยการจัดการ  
การขาดทักษะและความรูการจัดการและฝกอบรม 5) ปจจัยกระบวนการไมเหมาะสมในการให
สารสนเทศที่เกี่ยวของ  6) ปจจัยวัฒนธรรม  การตอตานทางวัฒนธรรม 7) ปจจัยโครงสรางระบบ
สารสนเทศขัดแยงกับโครงสรางองคการ 8) ปจจัยกลยุทธ  ระบบสารสนเทศไมประสานกันระหวาง
หนวยงาน  9) ปจจัยการเมือง  การตอตานทางการเมืองตอนโยบาย  และ 10) ปจจัยสภาพแวดลอม  
ปจจัยภายนอกองคการท่ีทําลายนโยบาย/โครงการ   

ผลการศึกษาของ Coursey and Norris (2008 : 529) เกี่ยวกับการทดสอบตัวแบบรัฐบาล 
อิเล็กทรอนิกสกับขอมูลเชิงประจักษในหนวยงานระดับทองถ่ินของสหรัฐอเมริกา พบวา อุปสรรค
ของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ไดแก 1) ดานทรัพยากรทางการเงิน  2) ดานการขาดเจาหนาท่ีดาน
เทคโนโลยีหรือเว็บไซต  3) ดานการขาดการสนับสนุนจากเจาหนาท่ีการตอตานจากเจาหนาท่ีและ
ประชาชาชน การขาดความตองการจากประชาชนและธุรกิจ เนื่องจากการกําหนดนโยบายรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสแบบบนลงลางจากผูนําหรือผูเช่ียวชาญในกระทรวงเทคโนโลยี 4)  ดานกฎ ระเบียบ 
เชน คาธรรมเนียม ขอมูลสวนบุคคล ความปลอดภัย 5) ดานเทคนิค  เชน การขาดขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการใชรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  การขาดผูเช่ียวชาญทางเทคโนโลยีดานเว็บไซต  ซ่ึงการศึกษา
คร้ังนี้ พบวา ปจจัยดานองคการและการเมืองมีผลตอพัฒนาการใชเทคโนโลยี ผลการปฏิบัติงาน และ              
การเปนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  ในขณะท่ีผลการศึกษาในประเทศไทยของ Tippawan Lorsuwannarat 
(2006) พบวา โครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยประสบปญหาเนื่องจากใหความสําคัญ
กับเทคโนโลยีและสมรรถนะของระบบมากกวาปจจัยสภาพแวดลอม ความพรอมของหนวยงาน
ของรัฐ และพฤติกรรมของประชาชน และวัฒนธรรม  

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (2550) ไดสรุป
ปญหาอุปสรรคของการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยไดดังนี ้

 1)  ดานบุคลากร ไดแก (1) บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไม
เพียงพอตอภารกิจในการดูแลระบบสารสนเทศของหนวยงาน (2) บุคลากรขาดขวัญกําลังใจเพ่ือให
มีความกาวหนาในสายงานท่ีรับผิดชอบ (3) ผูใชงานบางสวนขาดความมุงม่ันในการนําระบบ
สารสนเทศมาใชงาน เนื่องจากตองเปล่ียนวิธีการทํางานและเปล่ียนบทบาทการทํางาน (4) ผูบริหาร
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารยังขาดความรูความเขาใจ และการสนับสนุนในการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคการ 
 2)  ดานงบประมาณ  ไดแก (1) ขาดงบประมาณในการพัฒนาความรูและทักษะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศใหกับบุคลากรที่ รับผิดชอบดูและระบบสารสนเทศ เพื่อใหมีความรู
ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีรับผิดชอบใหทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี                    
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว (2) ไมไดรับการตอบสนองงบประมาณตอการพัฒนาระบบใหทันตอ
ความตองการใชบริการทางอิเล็กทรอนิกสท่ีมีมากข้ึนอยางตอเนื่อง (3) งบประมาณท่ีรับจัดสรรไม
เพียงพอกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารตามนโยบายรัฐบาล เชน การเชา
เครือขาย  ระบบรักษาความปลอดภัย  การพัฒนาระบบการบริการทางอิเล็กทรอนิกส และ                        
การบํารุงรักษาฮารดแวรและซอฟตแวร เปนตน 
 3)  ดานเครือขายส่ือสาร ไดแก (1) ระบบเครือขายยังครอบคลุมไมท่ัวถึงทุก
หนวยงาน และการติดต้ังเช่ือมโยงเครือขายการส่ือสารความเร็วสูงไปยงัสวนภูมิภาคยังไม
ครอบคลุมครบทุกจังหวัด (2) เจาหนาท่ีขาดความรูดานความปลอดภยัเครือขาย (3) ขาดมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีชัดเจนและไมมีแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ท่ีเหมาะสม
กับหนวยงานแตละแหง ทําใหไมสามารถบูรณาการกันได  (4) การบริการดานขอมูลพื้นฐานท่ีใช
รวมกันของฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ และการใหบริการท่ีไมสามารถใหบริการไดเพราะติดปญหา
ดานกฎหมายของกรมแผนที่ทหาร (5) การใหบริการประชาชนท่ีดําเนนิการอยูยังไมมีกฎหมาย
รองรับโดยตรง เนื่องจากรอการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 

นอกจากน้ี  ปจจัยท่ีทําใหการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (E-Government) ในประเทศ
ไทยลาชา ไดแก 1) หนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบไมมีอํานาจส่ังการโดยตรง แตตองใชวิธีขอ                  
ความรวมมือ 2) มีแผนการดําเนินงานท่ีไมชัดเจน การไมมีแผนพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
แหงชาติ  ตลอดจนมีผลการศึกษาตาง ๆ แตไมมีการนําไปปฏิบัติ 3) ไมมีงบประมาณพอเพียงใน        
การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนงบประมาณท่ีตั้งขอไวถูกตัดงบประมาณทําใหไม
สามารถดําเนินการตามแผนได  4) ยังไมมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับโครงการ
ขนาดใหญเพียงพอ มีการเปล่ียนแปลงผูบริหารกระทรวงบอยคร้ัง โครงสรางการบริหารของ
หนวยงานยอยในแตละกรม ไมมีคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบดานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ตลอดจน
ตัวช้ีวัดท่ีตั้งไวไมสอดคลองกับการผลักดันนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 5) ตองไดรับ                       
ความรวมมือและมีการสรางทัศนคติท่ีดีของผูปฏิบัติงานจากหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ  เจาหนาท่ี
ขาดความเขาใจและเห็นความสําคัญดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและรัฐบาล
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อิเล็กทรอนิกส  ขาดการแบงปนขอมูลระหวางหนวยงาน ตลอดจนเจาหนาท่ีกลัวการเปล่ียนแปลง 
การกระจายอํานาจ และการลดบทบาทของตนเองลง  6) ตัวช้ีวัดไมเหมาะสมและไมสอดคลองกับ
เนื้องาน ไมมีตัวช้ีวัดท่ีใชดานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสในแตละระดับ เชน ระดับบุคคล กอง กรม หรือ
ระหวางหนวยงาน เชนเดียวกันกับผลการศึกษาของเบญจลักษณ เตชะธรรมนุกูล (2546 : 3) พบวา 
ปญหาอุปสรรคของการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส ไดแก การขาดความรวมมือจากเจาหนาท่ีของ
รัฐ และควรมีการสนับสนุนโครงการอยางตอเนื่องจริงจังท้ังนโยบาย งบประมาณ กําลังคน และ
วัสดุอุปกรณ อีกท้ังการติดตามประเมินผลโครงการควรมีดัชนีช้ีวัดและประเมินผลของอยาง
ตอเน่ือง และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

กลาวโดยสรุป  โครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน ทรัพยากร
การเงิน ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หนวยงาน พันธะผูกพันตอการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีสวนเก่ียวของกับความลมเเหลวของ
นโยบายระบบสารสนเทศ นโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  และการใหบริการสาธารณะทาง
อิเล็กทรอนิกส  

 
 3.6.2  การศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการใหบริการสาธารณะทาง 
                        อิเล็กทรอนิกส 
              Fu, Chang, Choa และ Chyou (2006 : 365-379) พบวา ปจจัยสําคัญสําหรับความสําเร็จของ
ความรวมมือในการบริการทางอิเล็กทรอนิกส ไดแก   1) กฎระเบียบท่ีเหมาะสมสําหรับ
กระบวนการนําไปปฏิบัติ 2) การออกแบบระบบบริการแบบรวมมือ 3) การติดตออยางใกลชิดของ
องคการแบบเสมือนจริง 4) การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงจากองคการตางๆ และ                           
5) ความรวมมือในการอํานวยความสะดวกจากหลายหนวยงาน ในขณะท่ี  Hazlett (2003 : 445-452) 
ไดกลาวถึงแนวทางการบรรลุคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกสในระดับสูง  ไดแก 1) ความเขา
ใจความตองการของผูใชบริการ 2) ความเขาใจกระบวนการและระบบตางๆ ในการปรับปรุง                
3) ระดับของการใชงาน เนื่องจากการลงทุนในการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสจะไมคุมคา  หาก
ประชาชนและธุรกิจไมใชบริการ 4) ทางเลือก ซ่ึงการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสเปนการให
ประชาชนและธุรกิจไดมีทางเลือกในการใชบริการ  5) ความไววางใจ 6) ความพรอมในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 7) การเปรียบเทียบระหวางตนทุนกับคุณภาพ    
  ในประเทศไทย จันทิมา สิริแสงทักษิณ (2551 : 15) ไดกลาวถึงปจจัยสําคัญของการกาวสู
ความสําเร็จของการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส ไดแก 1) ภาวะผูนํา  กลาวคือ ตองสรางวิสัยทัศน
องคการ เปนผูผลักดันการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนผูนําการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
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องคการ จัดการการใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงระบบใหสะดวกและทันสมัย             
2) ทีมงาน กลาวคือ ความเขาใจระหวางผูใชระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและผูพัฒนาระบบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสรางความรวมมือใหเกิดข้ึนในทีมงาน  การใหความรูเกี่ยวกับระบบงาน
ท่ีเทากันในทีมงาน 3) การแกไขปญหา กลาวคือ การเผชิญหนากับปญหา การระบุปญหา การวิเคราะห
ปญหา การตอบสนองปญหา  และ 4) ผูใชงาน  กลาวคือ การกระตุนใหทุกคนในองคการเปนผูใช 
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  การใหความรูแกผูใชดวยภาษาท่ีชัดเจนและเขาใจงาย  ข้ันตอน
งานสะดวกรวดเร็ว งายตอการใช  ความพรอมท่ีตอบคําถามตอผูใชดวยความรวดเร็ว 

ดังนั้น การใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสตองคํานึงถึงความรวมมือจากหนวยงาน
อ่ืนและความรวมมือจากผูใชบริการ รวมท้ังความรูและทักษะในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของหนวยงาน  
 

3.6.3  การศึกษาเก่ียวกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการใหบริการของหองสมุด 
                        ของประเทศไทย 

ลักขณา สังขกร (2541: บทคัดยอ) ศึกษาการใชเทคโนโลยีสารนิเทศในหองสมุดเฉพาะใน
กรุงเทพมหานครจากการสอบถามผูอํานวยการ/หัวหนาหองสมุดเฉพาะในกรุงเทพมหานคร พบวา 
หองสมุดสวนใหญไมมีบุคลากรดานเทคโนโลยีสารนิเทศโดยตรง และพบวา ปญหาท่ีหองสมุดใน
กรุงเทพมหานครพบมากท่ีสุด คือ ปญหาคาใชจายในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสูง เชนเดียวกัน
กับ สุทธินันท ช่ืนชม (2542 : บทคัดยอ) ศึกษาความตองการนําอินทราเน็ตมาใชในหองสมุดเฉพาะ 
การวิจัยเชิงสํารวจโดยใชแบบสอบถามบรรณารักษหองสมุดเฉพาะในกรุงเทพมหานคร พบวา 
บรรณารักษสวนใหญตองการนําอินทราเน็ตมาใชกับงานหองสมุดดวยเหตุผล คือ ตองการให 
บริการที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ตรงตามความตองการของผูใช  วัตถุประสงคท่ีบรรณารักษ
จํานวนมากท่ีสุดตองการนําอินทราเน็ตมาใชในงานหองสมุด คือ เพื่อเผยแพรขาวสารขอมูลของ
หองสมุด และบริการที่ตองการนํามาประยุกตใชกับงานหองสมุดมากท่ีสุด คือ บริการฐานขอมูล
ของหนวยงาน และบรรณารักษสวนใหญตองการพัฒนาบุคลากรภายในหนวยงาน โดยเฉพาะ             
การฝกอบรมเกี่ยวกับการใชอินทราเน็ต  

สําหรับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการใหบริการหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศไทย  พรเพ็ญ ทัศนเมธิน (2544 : บทคัดยอ)  ศึกษาทัศนะของผูบริหารหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐตอการเปล่ียนแปลงองคการโดยใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจาก
ผูบริหารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พบวา ผูบริหารเห็นวาปจจัยภายนอกมีผลตอ                       
การเปล่ียนแปลงในระดับมาก ซ่ึงปจจัยท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงองคการมากท่ีสุด คือ เทคโนโลยี  
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ดังนั้น  เทคโนโลยีจึงได เขามามีผลกระทบตอการใหบริการของหองสมุด  เชนเดียวกับ                            
ผลการศึกษาของจันทรเพ็ญ กลอมใจขาว  (2541 : บทคัดยอ) ศึกษาผลกระทบของระบบหองสมุด
อัตโนมัติตอการทํางานของบรรณารักษหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค พบวา การทํางานระบบ
หองสมุดอัตโนมัติทําใหบรรณารักษจําเปนตองมีประสบการณในการทํางานดานระบบหองสมุด
อัตโนมัติและระบบคอมพิวเตอรในระดับมาก ตองมีความรูภาษาตางประเทศในระดับมากท่ีสุด 
และความรูเบ้ืองตนทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารนิเทศในระดับมาก รวมท้ังจําเปนตอง
เปล่ียนบทบาทในการใหบริการ โดยเฉพาะบทบาทในการชวยใหผูใชเขาถึงสารนิเทศไดอยาง
รวดเร็ว และบทบาทในการติดตามความกาวหนาของวิทยาการและเทคโนโลยีตางๆ ซ่ึงสอดคลอง
กับผลการศึกษาของ ขัตติยา ทองทา (2543 : บทคัดยอ) เกี่ยวกับความตองการกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรของบรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยใชแบบสอบถามเก็บรวบรวม
ขอมูลจากบรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรแบบไมเปน
ทางการท่ีบรรณรักษจํานวนมากท่ีสุดตองการเขารวม   คือ  การฝกปฏิบัติการเนื้อหาดาน
เทคโนโลยีสารนิเทศ  

อยางไรก็ตาม  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ พบวา ผูใหบริการและผูใชบริการไดกลาวถึงปญหาและ
อุปสรรคในการนําเทคโนโลยีดังกลาวมาใชในการใหบริการของหองสมุดสรุปได 2 ประการ คือ 
ดานความพอเพียงของความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร และดาน                    
ความพอเพียงและความพรอมใชของเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ผลการศึกษาของศศิวิมล ถาวรกิจ (2541 : บทคัดยอ) ศึกษาการจัดการและการใชฐาน 
ขอมูลดรรชนีวารสารในหองสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ จากการสัมภาษณบรรณารักษหองสมุดและ
ใชแบบสอบถามผูใชฐานขอมูลดัชนีวารสาร พบวา หองสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐประสบปญหา
บุคลากรในการจัดทําและพัฒนาฐานขอมูลมีจํานวนนอยและอุปกรณคอมพิวเตอรมีจํานวนไม
เพียงพอในการใหบริการ และผูใชสวนใหญประสบปญหาขาดคูมืออธิบายการสืบคนขอมูลฐาน 
ขอมูล ฐานไมครอบคลุมเนื้อหาท่ีตองการ และเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใหบริการมีจํานวนนอย เชน 
เดียวกับผลการการศึกษาการดําเนินงานหองสมุดดิจิทัลในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ของสุจิรา อัมรักเลิศ (2547 : บทคัดยอ) ศึกษาหองสมุดดิจิทัลในสถาบันอุดมศึกษาสวนใหญ พบวา 
ผูรับผิดชอบในการดําเนินงานและดานเทคโนโลยีเปนปญหาในระดับมาก  และจิราพร ทัศนานุสิทธ์ิ 
(2545 : บทคัดยอ) ศึกษาการวิเคราะหเว็บไซตหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา โดยใชแบบสอบถาม          
เก็บรวบรวมขอมูลจากผูรับผิดชอบเว็บไซตหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา พบวา เว็บไซตหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาสวนใหญสามารถใชสืบคนฐานขอมูลรายการทรัพยากรสารนิเทศออนไลนได 
และมีการเช่ือมโยงไปยังเว็บไซตของหนวยงานภายนอก แตประสบปญหาเรื่องบุคลากรไมมีเวลา
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เนื่องจากมีงานประจําอ่ืนดวย และเนื้อหาในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตตางมีการเปล่ียนแปลงบอย 
ทําใหการปรับปรุงขอมูลลาชาและขาดทักษะการใชโปรแกรมท่ีใชทําเว็บไซต รวมท้ังผลการศึกษา
ของนวพร ชลวานิช (2546 : บทคัดยอ) วิเคราะหเว็บไซตหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ 
พบวา ปญหาบุคลากรที่ทําหนาท่ีพัฒนาเว็บไซตทางดานเทคนิคการจัดทํามีจํานวนไมเพียงพอ และ
บุคลากรที่ทําหนาท่ีพัฒนาเว็บไซตทางดานเน้ือหามีจํานวนไมเพียงพอ ระบบเครือขายชา/ขัดของ
บอย และขาดงบประมาณในการจัดหาซอฟตแวรท่ีถูกลิขสิทธ์ิ เปนปญหาท่ีพบมากท่ีสุดและ
รองลงมาในการจัดทําเว็บไซตหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

เฉลิมศักดิ์  ชุบวา (2541 : บทคัดยอ) ศึกษาแนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากรขายงาน
หองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULNET) โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารและบรรณารักษ
หองสมุดสมาชิกขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค 13 แหง พบวา ระดับความสามารถ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรหองสมุดโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ดานท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด ไดแก ดานการใชบริการอินเทอรเน็ต รองลงมาคือ ดานระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
วิธีการที่บุคลากรไดรับความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสวนใหญไดรับจาก                
การฝกอบรมท่ีหองสมุดจัดข้ึนเอง การเขารวมฟงบรรยาย การศึกษาดูงานภายในประเทศ และ
การศึกษาคนควาดวยตนเอง แตปญหาในการพัฒนาความรูความสามารถคือ บุคลากรติดภาระงาน
ประจําไมมีเวลา หนวยงานขาดงบประมาณ และขาดเคร่ืองคอมพิวเตอรและโปรแกรมที่ใชฝกทักษะ 

ผลการศึกษาเกี่ยวกับผูใชบริการหองสมุดอุดมศึกษาท้ังอาจารยและนักศึกษา  ผลการศึกษา
สวนใหญ พบวา ปญหาอุปสรรคท่ีผูใชบริการสวนใหญพบยังเปนเร่ืองของความรูและทักษะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร ความพอเพียงและความพรอมเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เชนเดียวกัน และมีปญหาดานการส่ือสารกับผูใชบริการดวย ไดแก อรนุช เศวตรัตนเสถียร (2542 : 
บทคัดยอ) ศึกษาการใชและไมใชเว็บไซตสถาบันวิทยบริการของคณาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
โดยการใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากอาจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวา อาจารยท่ี
ใชเว็บไซตสถาบันวิทยบริการสวนใหญใชบริการฐานขอมูลของหองสมุดและเครือขายหองสมุด
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และบริการฐานขอมูลเพื่อการคนควาวิจัย ปญหาท่ีอาจารยสวนใหญ
ประสบในการใชเว็บไซต คือ การส่ือสารมีความเร็วตํ่า และไมมีเวลาเพียงพอในการใชเว็บไซต 
เชนเดียวกันกับโสมรัศม์ิ  พิบูลยมณี (2545 : บทคัดยอ) ศึกษาการใชฐานขอมูลเพื่อการคนควาวิจัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย  การเก็บรวมรวมขอมูลจากผูใชหองสมุดภายในจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยท่ีใชบริการฐานขอมูลเพื่อการคนควา วิจัย พบวา ผูใชบริการจํานวนมากที่สุดใช
ฐานขอมูลเพื่อการคนควาวิจัยประกอบการเรียน 2-3 คร้ังตอสัปดาห  ปญหาท่ีประสบในระดับมาก 
คือ ฐานขอมูลภาษาไทยมีนอย และไมมีเคร่ืองพิมพใหใชบริการดวยตนเอง และปญหาท่ีประสบใน
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ระดับปานกลาง คือ ใชเวลานานในการสืบคนและไดรับสารนิเทศในรูปแบบท่ีตองการ ไมมีคูมือ
หรือคําแนะนําภาษาไทยในการใชฐานขอมูลทุกฐาน ไมสามารถติดตามแหลงรายช่ือของฐานขอมูล
ใหมท่ีมีใหบริการได ไมมีบรรณารักษหรือเจาหนาท่ีประจําท่ีจะใหคําแนะนําการใชฐานขอมูล และ
มีการจัดอบรมหรือสาธิตการใหใชฐานขอมูลนอยไป 

ในขณะที่ขวัญตระกูล กล่ินสุคนธ (2547 : บทคัดยอ)  ศึกษาการใชฐานขอมูลดรรชนี 
วารสารภาษาไทยของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจาก
นิสิตปริญญาตรีและปริญญาโท พบวา สวนใหญมีความถ่ีในการใชฐานขอมูลเดือนละคร้ัง โดย
ประสบปญหาระดับปานกลางในการใชฐานขอมูลดรรชนีวารสารภาษาไทยในดานขาดคูมือคําศัพท
ท่ีใชคนไวใหบริการ ผลการสืบคนท่ีไดรับไมตรงกับความตองการ และเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีให 
บริการในสํานักหอสมุดมีจํานวนนอย 

นอกจากนี้  ผลการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในดาน 
ความพึงพอใจ  วีรนี ครามแสง (2546 : บทคัดยอ) ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการตอระบบ
บริการยืมระหวางหองสมุดออนไลนของหองสมุดและศูนยเอกสารสัตว คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  เก็บรวบรวมขอมูลจากบรรณารักษผูใหบริการยืมระหวางหองสมุดสถาบันวิทยบริการ
และหองสมุดคณะตางๆในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และผูใชบริการที่เปนสมาชิกของหองสมุดและ
ศูนยเอกสารสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวา ผูใชพึงพอใจตอระบบ
บริการยืมระหวางหองสมุดออนไลนในระดับมากทุกดาน  โดยดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดของ
บรรณารักษ คือ การประมวลผลการขอรับบริการ สวนดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดของผูใชบริการ คือ 
การติดตามความกาวหนาของการขอรับบริการ 

กลาวโดยสรุป ผลการศึกษาเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการใหบริการ
ของหองสมุดของประเทศไทย พบวา ปญหาอุปสรรคของการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสของ
หองสมุด ไดแก ความพอเพียงของความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร               
ความพอเพียงและความพรอมใชของเทคโนโลยีสารสนเทศ และระดับของการสื่อสารกับ
ผูใชบริการ   
 

3.6.4  การศึกษาเก่ียวกับเครือขายจากมุมมองดานทรัพยากร 
Bhubate Samutachak (2000 : abstract) ศึกษาเครือขายทางสังคมท่ีมีผลตอการสงออกอยู

บนพื้นฐานทฤษฎีเครือขายทางสังคม (Social Network Theory) และทฤษฎีทรัพยากรเชิงกลยุทธ 
(Resource-Based Theory) เพื่อทดสอบคุณสมบัติของเครือขายทางสังคมวามีคุณสมบัติเปนทรัพยากร
เชิงกลยุทธหรือไม และการศึกษาผลกระทบของเครือขายสังคมของผูประกอบการวิสาหกิจขนาด
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กลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมอาหารและสินคาการเกษตรท่ีมีตอการสงออก ผลการศึกษา 
พบวา เครือขายทางสังคม แมจะมิไดมีคุณสมบัติของทรัพยากรเชิงกลยุทธตามทฤษฎีดานทรัพยากร
เชิงกลยุทธครบท้ัง 4 ประการ ไดแก  ความมีเอกลักษณเฉพาะ (Heterogeneity) ความไมสามารถถูก
ลอกเลียนแบบไดอยางสมบูรณ (Imperfect Imitability) ความไมสามารถถูกทดแทนไดอยาง
สมบูรณ (Imperfect Substitutability) ความไมสามารถถูกโยกยายไดอยางสมบูรณ (Imperfect 
Mobility) มีเพียงคุณสมบัติของความไมสามารถถูกทดแทนไดอยางสมบูรณ แตก็ไดแสดง
ความสัมพันธเชิงบวกอยางชัดเจนกับผลประกอบการการสงออก และลักษณะของเครือขายทาง
สังคมท่ีจํานวนบุคคลท่ีทําการรูจักและติดตอ (Centrality) มีความสัมพันธเชิงบวกกับผล
ประกอบการ ดังนั้น การสรางเครือขายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสงออกนั้น จํานวนบุคคลท่ีทํารูจัก
และติดตอ (Centrality) และความใกลชิดของการติดตอ (Expressiveness)  เปนปจจัยสําคัญท่ี
สามารถสนับสนุนใหผลประกอบการในการสงออกดีข้ึน  ดังนั้น การสรางผลประกอบการใน               
การสงออกใหดีข้ึน ตองใหความสําคัญกับเครือขายทางสังคม อันจะเปนชองทางท่ีผูประกอบการจะ
ไดรับทรัพยากรและขอมูลสําคัญตางๆ  ซ่ึงการสรางเครือขายทางสังคมดังกลาว จะตองคํานึงถึง
จํานวนและความหลากหลายของบุคคลและหนวยงานที่เขามาอยูในเครือขาย อันเปนทางท่ีจะเพิ่ม
จํานวนความหลากหลายของทรัพยากรและขอมูลสําคัญ อีกท้ังผูประกอบการยังตองใหความสําคัญ
กับการพัฒนาความสัมพันธกับบุคคลและองคกรในเครือขายดวย 

กลาวโดยสรุป งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสให 
ความสําคัญกับปจจัยโครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน ทรัพยากร
การเงิน ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หนวยงาน  พันธะผูกพันตอการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความรวมมือจากหนวยงานอื่นและ
ผูใชบริการ ในขณะท่ีงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการใหบริการของ
หองสมุด พบปญหาอุปสรรคของการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส ไดแก ความพอเพียงและ
ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ความพอเพียงและความพรอมใชของเทคโนโลยี
สารสนเทศ และระดับของการสื่อสารกับผูใชบริการ นอกจากนี้ การสรางเครือขายในมุมมองดาน
ทรัพยากรใหความสําคัญกับจํานวนท่ีติดตอและความใกลชิดของการติดตอ เพื่อเพิ่มจํานวน                  
ความหลากหลายของทรัพยากรและขอมูล   

ดังนั้น ปจจัยทรัพยากรการเงิน เครือขายความรวมมือระหวางหนวยงาน โครงสรางทาง
กายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน พันธะผูกพันของหนวยงาน และการส่ือสารกับ
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ผูใชบริการนาจะเปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของ
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงจะไดศึกษาในรายละเอียดตอไป 
 

3.7  สรุป 
 

มุมมองนโยบายสาธารณะใหความสําคัญกับทรัพยากรที่จับตองไดซ่ึงมีอยูภายในหนวยงาน 
เชน ทรัพยากรทางการเงิน เปนตน ในขณะท่ีมุมมองดานทรัพยากรใหความสําคัญกับทรัพยากรท่ีจบั
ตองไมไดท่ีมีคุณคา หายาก ลอกเลียนแบบไดยาก และไมสามารถทดแทนได ท่ีมีผลตอผล                      
การปฏิบัติงานท่ีแตกตางกันในแตละหนวยงาน เชน สัญญา เครือขายองคการ สมรรถนะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน ประกอบกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการใหบริการสาธารณะทาง
อิเล็กทรอนิกสกลาวถึงปจจัยทรัพยากรการเงิน เครือขายความรวมมือระหวางหนวยงาน โครงสราง
ทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน  พันธะผูกพันของหนวยงาน และการส่ือสาร
กับผูใชบริการมีความสําคัญตอการใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสและการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการใหบริการของหองสมุด  

จากท่ีกลาวมาขางตน การบูรณาการระหวางสองมุมมองและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของอาจกลาว
ไดวา ประสิทธิผลของการใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสข้ึนอยูกับทรัพยากรที่จับตองได
และจับไมได ซ่ึงมาจากภายในหนวยงานและความสัมพันธกับสภาพแวดลอม ดังนั้น การพัฒนา                
ตัวแบบความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสใน
คร้ังนี้ จึงไดปจจัยสําคัญท่ีมาจากมุมมองนโยบายสาธารณะ มุมมองดานทรัพยากร และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ  โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําเสนอปจจัยเครือขายระหวางหนวยงาน และปจจัยการส่ือสารกับ
ผูใชบริการซ่ึงไมไดมีการกลาวถึงในมุมมองดานนโยบายสาธารณะมากอน  
 
 
 
 
 
 

 
 



 
บทที่ 4 

 
กรอบแนวคดิในการศึกษา 

 
บทท่ี 4 มีวัตถุประสงคในการพัฒนากรอบแนวคิดความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการ

สาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสกับปจจัยตางๆ โดยอาศัยองคความรูเชิงทฤษฎีจากมุมมองนโยบาย
สาธารณะ มุมมองดานทรัพยากร และคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส ในบทนี้ จึง
ประกอบดวย กรอบแนวคิดในการศึกษา การพัฒนาตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ และสมมติฐานใน
การศึกษา  
 

4.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา      

 
การศึกษาการใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสในครั้งนี้  ใชมุมมองนโยบายสาธารณะ 

มุมมองดานทรัพยากร และแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสในการสราง
ตัวแบบความสัมพันธระหวางปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส 
ดังนี้  

ประการท่ี 1 มุมมองนโยบายสาธารณะและมุมมองดานทรัพยากรใหความสําคัญกับปจจัย
ทรัพยากรภายในองคการมากกวาสภาพแวดลอมภายนอก กลาวคือ มุมมองนโยบายสาธารณะให
ความสําคัญกับทรัพยากรที่จับตองได ซ่ึงมีอยูภายในหนวยงาน ไดแก ทรัพยากรทางการเงิน มีผลตอ
ประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ในขณะท่ีมุมมองดานทรัพยากรใหความสําคัญกับ
ทรัพยากรที่จับตองไดและจับตองไมไดท่ีมีคุณคา หายาก ลอกเลียนแบบไดยาก และไมสามารถ
ทดแทนได ท่ีมีผลตอผลการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกันในแตละหนวยงาน เชน สัญญา และเครือขาย
องคการ เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งเครือขายเปนทรัพยากรท่ีเปนกลไกในการปฏิสัมพันธระหวาง
หนวยงาน (Bhubate Samutachak, 2000 : abstract) ดังนั้น การศึกษาคร้ังนี้จึงใหความสําคัญกับปจจัย
ทรัพยากรที่จับตองไดและจับตองไมได ไดแก ทรัพยากรทางการเงิน และเครือขายความรวมมือ
ระหวางหนวยงาน  

ประการท่ี 2 มุมมองนโยบายสาธารณะใหความสําคัญกับสมรรถนะของหนวยงานมีผลตอ
ประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติ และมีขอจํากัดของการนํานโยบายไปปฏิบัติข้ึนอยูกับ
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ลักษณะของแตละนโยบาย ในขณะที่มุมมองดานทรัพยากรใหความสําคัญกับสมรรถนะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน เปนส่ิงท่ีไมสามารถลอกเลียนแบบไดและมีผลตอผลของ            
การปฏิบัติงานท่ีแตกตางกันของหนวยงาน   ซ่ึงสอดคลองกับการใหบริการสาธารณะทาง
อิเล็กทรอนิกส ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงใหความสําคัญกับปจจัยสมรรถนะหนวยงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประการท่ี 3 มุมมองนโยบายสาธารณะใหความสําคัญกับพันธะผูกพันของผูนําและ
เจาหนาท่ีปฏิบัติ ดังน้ัน การศึกษาคร้ังนี้จึงใหความสําคัญกับพันธะผูกพันของผูบริหารและบุคลากร
ในหนวยงาน 

ประการท่ี 4 มุมมองนโยบายสาธารณะใหความสําคัญกับการติดตอส่ือสารหรือการส่ือ 
ขอความภายในและระหวางองคการ (Van Meter and Van Horn ,1975 : 447-448 ; Edwards, 1980             
quoted in Goggin, 1987 : 203) แตไมคอยใหความสําคัญกับความสัมพันธกับผูใชบริการซ่ึงไดรับ
ผลกระทบจากการนํานโยบายไปปฏิบัติ ในขณะท่ีชองวางการบริการมีสาเหตุประการหน่ึงมาจาก
การส่ือสารกับผูใช บริการ ดังนั้น การศึกษาคร้ังนี้ จึงใหความสําคัญกับปจจัยการส่ือสารกับ
ผูใชบริการ  ตามภาพท่ี 4.1  
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ภาพที่ 4.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา         

 
จากภาพที่ 4.1 กรอบแนวคิดการศึกษาครั้งนี้นําเสนอปจจัยที่มีผลตอคุณภาพการบริการ

สาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสจากมุมมองนโยบายสาธารณะและมุมมองดานทรัพยากร  ซ่ึงปจจัย

ภายในหนวยงานเปนตัวแปรที่ไดจากมุมมองดานนโยบายสาธารณะและมุมมองดานทรัพยากร 

ไดแก ทรัพยากรการเงิน สมรรถนะของหนวยงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ พันธะผูกพันของ

หนวยงาน คือ เครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานเปนตัวแปรที่ไดจากมุมมองดานทรัพยากร  

ทรัพยากร                                                                  

- ทรัพยากรทางการเงิน                                              

- เครือขายความรวมมือระหวางหนวยงาน                 

สมรรถนะของหนวยงานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ                                                                 

- โครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยี 

   สารสนเทศของหนวยงาน       

- ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

   การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน    
        

คุณภาพการบริการ

สาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส 

- คุณภาพของ

เว็บไซต 

- ความพึงพอใจของ

ผูใช  

 
 

พันธะผูกพันของหนวยงาน 
 

 

การสื่อสารกับผูใชบริการ 
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การส่ือสารกับผูใชบริการเปนตัวแปรท่ีพัฒนามาจากมุมมองนโยบายสาธารณะซ่ึงใหความสําคัญกับ
การส่ือสารภายในและระหวางหนวยงาน  
 
4.2  ตัวแปรตาม : คุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส 
 

การศึกษาคร้ังนี้ เปนการวัดตามตัวแบบการบรรลุเปาประสงค  ซ่ึงคือ  การประเมินวาผลท่ี
ไดรับตรงกันกับเปาหมายท่ีตั้งไวหรือไม (Vedung, 1997 : 78) ซ่ึงคือ การประเมินคุณภาพการบริการ
สาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส และใชตัวแบบคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของ 
Halaris และคณะ (2007 : 378-401) เปนกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีรวมกับวรรณกรรมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับ               
การวัดคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อสรางมาตรวัดคุณภาพการบริการสาธารณะทาง
อิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย คุณภาพเว็บไซต และความพึงพอใจของผูใช 
 

4.2.1  คุณภาพเว็บไซต 
คุณภาพของเว็บไซต (Jansen and Olnes, 2004 quoted in Halaris and others, 2007 : 378-

401) หมายถึง ขอมูลและการใหบริการสาธารณะผานอินเทอรเน็ตตองสอดคลองกับมาตรฐานท่ี
กําหนด ประกอบดวย 3 เกณฑคุณภาพ คือ 1) การเขาถึงได (Accessibility) 2) การใหความสําคัญกับ
ผูใช (User orientation) และ 3) การบริการที่ใชประโยชนได (Useful Services) ซ่ึงเปนการประเมิน
จากกลุมผูประเมินท่ีเช่ียวชาญ   เชนเดียวกับ Loiacono, Watson และ Goodhue (2002 : 432-438) ได
นําเสนอการวัดคุณภาพเว็บไซตท่ีเรียกวา “WEBQUAL” ซ่ึงพัฒนามาจากทฤษฎีการกระทําแบบมี
เหตุผล (Theory of Reasoned Action, TRA) ตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี (Technology  Acceptance 
Model, TAM) และเก็บรวมรวมขอมูลจากการสัมภาษณผูออกแบบเว็บไซตและผูเยี่ยมชมเว็บไซต  
มาตรวัดคุณภาพเว็บไซต แบงเปน 4 กลุม 12 มิติ  ประกอบดวย 1) การใชประโยชนได ไดแก               
ความเหมาะสมของสารสนเทศกับการใชงาน การปฏิสัมพันธ ความนาเช่ือถือ และระยะเวลา                
การตอบสนอง 2) ความงายในการใชงาน ไดแก ความงายในการเขาใจ และการใชงานเว็บไซต                
3) ความนาสนใจ ไดแก ลักษณะทางกายภาพ นวัตกรรม และความรูสึกของผูใช 4) ความสัมพันธท่ี
เปนสวนเสริม ไดแก ภาพพจน  ความสมบูรณของการออนไลน  และการเปนทางเลือกท่ีดีกวา
ทางเลือกอ่ืน รวมท้ัง Cox และ Dale (2002 quoted in Halaris and others, 2007 : 378-401)  กลาวถึง 
การวัดคุณภาพการบริการท่ีคุณภาพของเว็บไซตโดยการประเมินวิธีท่ีเว็บไซตสงมอบส่ิงท่ีผูใช 
บริการคาดหวัง ไดแก  ความงายในการใชงาน (Ease of Use) ความม่ันใจของผูใชบริการ (Customer 
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Confidence)  ทรัพยากรออนไลน (On-Line Resources) และการบริการสัมพันธ (Relationship 
Services)         

นอกจากนี้  นักวิชาการบางทานได เสนอตัวแบบการวัดคุณภาพการบริการทาง
อิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดกลาวถึงคุณภาพของเว็บไซต เปนมิติหนึ่งของการวัดคุณภาพการบริการทาง
อิเล็กทรอนิกส เชน ตัวแบบคุณภาพการบริสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของ Halaris และคณะ 
(2007 : 378-401)  ไดกลาวถึง คุณภาพของเว็บไซต คือ ปจจัยเกี่ยวกับการใชประโยชนไดของ
เว็บไซตและการปฏิสัมพันธ สอดคลองกับ Parasuraman และคณะ (2005 : 213-233)  ไดเสนอ            
การใชประโยชนไดของระบบเปนมิติหนึ่งของมาตรวัด  E-S-QUAL สําหรับวัดคุณภาพการบริการ
ท่ีสงมอบผานเว็บไซต รวมท้ัง The Western Norway Research Institute ไดใชการบริการท่ีใช
ประโยชนได (Useful Services) เปนเกณฑในการประเมินคุณภาพของเว็บไซตในนอรเวย 
(Norvegian Public Website Approach) (Jansen and others, 2004 quoted in Halaris, 2007 : 378-
401) ในขณะท่ีมาตรวัด E-Rec  S-QUAL ของ Gounaris and Dimitriadis (2003 quoted in Halaris 
and others, 2007 : 378-401) ไดกลาวถึง การปฏิสัมพันธเปนมิติหนึ่งในการวัดคุณภาพการบริการ
ทางอิเล็กทรอนิกส  
 การประเมินเว็บไซตตามแนวคิดของ Santos (2003 : 233-246) ไดแบงการประเมินเว็บไซต
แบบกอนนําเว็บไซตและการดําเนินการตอเนื่อง ซ่ึงปจจัยกําหนดคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส 
แบงเปน 2 มิติ  คือ Incubative Dimension เปนมิติท่ีควรใหความสําคัญกอนนําเว็บไซตไปใช ไดแก                       
การใชไดงาย (Ease of Use) งายในการใช คนหา และการสืบคนขอมูล ความนาสนใจของเว็บไซด 
(Appearance) ตอผูใชบริการ ความเช่ือมโยง (Linkage)  มีการรักษาเครือขายเช่ือมโยง โครงสราง
และการออกแบบทีเ่หมาะสม (Structure and Layout) เนื้อหาสาระ(Content) ท่ีนาสนใจและเปนจริง 
และ Active Dimensions เปนมิติท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง ไดแก ความนาเช่ือถือ (Reliability) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) การสนับสนุน (Support) การส่ือสาร(Communication) ความปลอดภัย 
(Security) และการจูงใจ (Incentive) 

จากท่ีกลาวมาแลวขางตน  ผู เขียนเลือกวัดจากคุณภาพของเว็บไซตโดยใชมาตรวัด                    
การประเมินเว็บไซตของ Loiacono และคณะ (2002 : 432-438) ซ่ึงมีความคลอบคลุมการวัดคุณภาพ
เว็บไซตท่ีนักวิชาการสวนใหญกลาวถึงเปนแนวคิดพื้นฐาน และคัดเลือกมิติการวัดคุณภาพของ
เว็บไซตบนพื้นฐานของเง่ือนไขท่ีสําคัญ ไดแก  

ประการท่ี 1 มิติท่ีคัดเลือกเปนมิติสําคัญซ่ึงไดจากตัวแบบหรือแนวคิดเกี่ยวกับการวัด
คุณภาพของเว็บไซต ซ่ึงมีการกลาวถึงของนักวิชาการหลายๆทาน 
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ประการท่ี 2   มิติท่ีคัดเลือกสอดคลองกับลักษณะของคุณภาพของเว็บไซตหองสมุด  
ดังนั้น การศึกษาคร้ังนี้ คุณภาพของเว็บไซต ประกอบดวย การใชประโยชนได   ความงายใน

การใชงาน และความนาสนใจของเว็บไซต  
 
ตารางท่ี 4.1  มิติคุณภาพของเว็บไซตจากการทบทวนวรรณกรรม 
 

มิติคุณภาพของเว็บไซต นักวิชาการ 
การใชประโยชนได  
 

- Loiacono และคณะ (2002) The Western Norway   
  Research Institute (2004 quoted in Halaris, 2007)   
  Halaris (2007) 

ความงายในการใชงาน - Loiacono และคณะ (2002) Cox และ Dale   (2002  
  quoted in Halaris and others, 2007) Santos (2003)  

ความนาสนใจของเว็บไซต - Loiacono และคณะ (2002) Santos (2003) 
 
 

4.2.2  ความพงึพอใจของผูใช 
               การบริการสารสนเทศเปนบริการที่ใหแกผูใชบริการ ซ่ึงมีสวนเกี่ยวของในกระบวนการ
ใหบริการ งานบริการสารสนเทศจึงควรใหความสําคัญกับผูใช (ประภาวดี สืบสนธ, 2546 : 99) และ
หองสมุดมีเปาหมาย คือ การชวยใหผูใชบริการบรรลุเปาหมายของการศึกษา และมีพันธกิจ คือ                
การสรางความพึงพอใจแกผูใชบริการ การใหบริการหองสมุดท่ีดีมีความสัมพันธทางตรงกับ                 
ความพึงพอใจของผูใชบริการ (Bamigboye, 2007  : 152-153)  ซ่ึง Lancaster (1977 quoted in  
Bamigboye, 2007  : 154) ไดกลาวถึง  การใหบริการของหองสมุดสาธารณะวาสุดทายแลวตองวัดท่ี
ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ  

Javalgi และคณะ (2004 : 560-573)  ไดกลาวถึง ความพึงพอใจรวมของผูใชบริการเปนระดับ                             
คุณภาพรวมทีผู่ใชรับรูเม่ือเทียบกับความคาดหวังของผูใชบริการ องคการท่ีประสบความสําเร็จใน                  
การบริการ ทางอิเล็กทรอนิกส คือ สามารถตอบสนองความคาดหวังของผูใชบริการไดหรือมากกวา
ท่ีผูใชบริการคาดหวัง และ Halaris และคณะ (2007 : 378-401) และ Parasuaman (2005 quoted in  
Proctor, 2007 : 7) ไดกลาวถึง  ความพึงพอใจของผูใชบริการเปนมิติสําคัญประการหนึ่งของการวัด
คุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส  และการวดัความสําเร็จของระบบสารสนเทศประการหนึ่ง 
คือ  การวัดความพึงพอใจของผูใช  
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LibQUAL เปนแบบประเมินคุณภาพการบริการท่ีเนนผลลัพธ คือ ความพึงพอใจของผูใช
หองสมุด ซ่ึงประกอบดวย 4 ดาน คือ 1) ทรัพยากรและการเขาถึงสารสนเทศ 2) บริการที่ให                      
3) สถานท่ี 4) การควบคุมปฏิสัมพันธโดยคํานึงถึงผูใชบริการเปนหลัก เพื่อประเมินบริการวาบริการ
ผูใชดีเพียงใด  ตรงกันความคาดหวังของผูใชเพียงใด สามารถเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของ
สถาบันกับสถาบันกับสถาบันอ่ืน  สอดคลองกับขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยภูมิภาค (PULINET) 
(2551 : 16) ไดจัดทําตัวบงช้ีคุณภาพหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาและกําหนดวาระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบริการตอการใหบริการของหองสมุดเปนตัวช้ีวัดคุณภาพหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึง
ประกอบดวย  5 ประเด็นหลัก คือ ความพึงพอใจดานทรัพยากรสารสนเทศ ความพึงพอใจดาน
ข้ันตอนการใหบริการ ความพึงพอใจดานผูใหบริการ ความพึงพอใจดานสถานที่/ส่ิงอํานวย                
ความสะดวก และความพึงพอใจตอการประชาสัมพันธ  

ในขณะท่ีผลการศึกษาของ Supavadee Nontakao (2003 : 111) ซ่ึงไดศึกษาประสิทธิผลของ
ระบบสารสนเทศ วัดความพึงพอใจของผูใชบริการแบงเปนดานทรัพยากรสารสนเทศและดานการ
ให บริการ สอดคลองกับ Rowley (2006 : 341-344)  กลาววา “การใหบริการสารสนเทศเปน
ลักษณะหนึ่งของการบริการทางอิเล็กทรอนิกส การคนหาขอมูล เนื้อหาสารสนเทศในเว็บไซตเปน
ส่ิงท่ีผูใชบริการประเมินคุณภาพการบริการและสงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ”  นอกจากนี้ 
สารสนเทศและการบริการเปนองคประกอบของหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (ปรัชญนันท นิลสุข และ
รัตนาภรณกาศโอสถ, 2546 : 38)  

ดังนั้น  การศึกษาการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดในคร้ังนี้ จึงแบง 
ความพึงพอใจของผูใชบริการเปน 2 ดาน คือ ดานทรัพยากรสารสนเทศ และดานการใหบริการตาม
ตารางท่ี 4.2   
 
ตารางท่ี 4.2  มิติความพึงพอใจของผูใชบริการจากการทบทวนวรรณกรรม 
 
มิติความพงึพอใจของ

ผูใชบริการ 
นักวิชาการ 

ทรัพยากรสารสนเทศ ขณิษฐา (2545) , Nontakao (2003) 
การบริการ ขณิษฐา (2545), Nontakao (2003), Anderson and  Srinivasan (2003), 

Gummerus และคณะ (2004), Ribbink และคณะ  (2004), Semeijn และคณะ 
(2005), Cristobal และคณะ (2007) 
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อยางไรก็ตาม  เนื่องจากการประเมินคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสท่ีประเมิน
จากความพึงพอใจของผูใชบริการมีขอจํากัด คือ การวัดท่ีเปนอัตวิสัย การพิจารณาแบบทั่วๆ ไปของ
ผูใชบริการ และไมลึกซ้ึง รวมท้ังการวัดคุณภาพการบริการมีความแตกตางกันในผูใชแตละประเภท 
(Ancarani, 2005 :8)   

เพื่อลดขอจํากัดดังกลาว ผูเขียนจึงไดวัดคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส
จากผูใหบริการ  ซ่ึงทราบถึงผลกระทบท่ีเกิด ข้ึนตอองคการจากการใหบริการหองสมุด
อิเล็กทรอนิกส  เปนขอมูลท่ีเห็นไดชัดและวัดไดในเชิงปริมาณ  มีหลักการและเทคนิครองรับอยู 
งายตอการตีความ รวมท้ังไดขอมูลลึกซ้ึงและครอบคลุมกวาแบบอัตวิสัยจากมุมมองของผูใชบริการ
ซ่ึงมีความแปรปรวนสูง    
          นอกจากนี้  นักวิชาการบางทานใหความสําคัญกับการวัดความพึงพอใจของผูใชงานระบบ
สารสนเทศ กลาวคือ ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน (2547 ก : 259-260) ไดกลาวถึงความพึงพอใจของ
ผูใชตอระบบ (User Satisfaction) เปนสวนหนึ่งของการวัดความสําเร็จของการนําระบบสารสนเทศ
มาใชประโยชน  และ Hasan (2003 : 286) ไดกลาวถึงความพึงพอใจเปนมิติหนึ่งของการวัดผล            
การปฏิบัติงานขององคการ ประกอบดวย ความพึงพอใจของผูใชบริการ  ความพึงพอใจของ
ผูปฏิบัติงาน  และการลาออกของผูปฏิบัติงาน และเนื่องจากผูปฏิบัติงานในองคการใหความสําคัญกับ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอองคการ   (Ancarani, 2005 : 8)  การศึกษาคร้ังนี้จึงวัดความพึงพอใจของผูใหบริการ
จากการวัดความสําเร็จของระบบสารสนเทศจากประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใหบริการ
หองสมุดอิเล็กทรอนิกส 

ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน (2547 ก : 259-264) ไดใหแนวคิดวา การวัดความสําเร็จของ                
การนําระบบสารสนเทศมาใชประโยชน มีตัวช้ีวัดท่ีจะพิจารณาประการหน่ึง คือ ประสิทธิผล 
(Effectiveness) ซ่ึงคือ ระดับของความสามารถในการตอบสนองตอวัตถุประสงคของหนวยงานหรือ
ความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ  ในขณะท่ีประสิทธิภาพ คือ ความคุมคาใน               
การใชทรัพยากร ไดแก ประโยชนท่ีไดรับ การลดคาใชจาย กําลังคน การประหยัดงบประมาณ 
คาใชจายในการทํางาน (ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 2548 ข : 259-260) การเพิ่มผลิตภาพของ
ผูปฏิบัติงาน การลดกระบวนการไมจําเปน (Zhu and others, 2004 quoted in Rapp, 2008 : 24-36) 
ซ่ึงประสิทธิภาพเปน   มิติหนึ่งของคุณภาพการบริการสาธารณะ (Ancarani and Capaldo, 2001: 333) 
เชน เปนมิติหนึ่งของมาตรวัด E-S-QUAL ของ Parasuraman และคณะ (2005 : 213-233) เปนตน 
และเปนตัวช้ีวัดหนึ่งในตัวแบบคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกสของ Santos (2003 : 233-246) 
นอกจากนี้  ผลการศึกษาของ Rapp (2008 : 24-36) พบวา ประสิทธิภาพ เปนผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการนํา                   
การใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสไปปฏิบัติ  
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ดังนั้น ความพึงพอใจของผูใช จึงเปนมิติหนึ่งของการวัดคุณภาพการบริการสาธารณะทาง
อิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย ความพึงพอใจของผูใหบริการและ
ความพึงพอใจของผูใชบริการ 
 

4.3  ตัวแปรอิสระ: ปจจยัท่ีมีตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส 
 
 จากการทบทวนวรรณกรรมเพื่อสรางกรอบแนวคิดในการอธิบายคุณภาพการบริการ
สาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส   ผูเขียนไดนําเสนอปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะทาง
อิเล็กทรอนิกส  ไดแก  ทรัพยากร  ประกอบดวย ทรัพยากรการเงิน  เครือขายความรวมมือระหวาง
หนวยงาน สมรรถนะของหนวยงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย โครงสรางทาง
กายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หนวยงาน พันธะผูกพันของหนวยงาน และการส่ือสารกับผูใชบริการ 

 
4.4  สมมติฐานในการศึกษา 
 
 สมมติฐานในการศึกษาคร้ังนี้ ผูเขียนไดสรุปความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลระหวางปจจัย
ตางๆ กับคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสบนพ้ืนฐานของแนวคิดเชิงทฤษฎีจาก
มุมมองนโยบายสาธารณะและดานทรัพยากร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ หลังจากนัน้จงึ
สรุปดวยสมมติฐาน ซ่ึงคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ ดังนี้  
 

4.4.1  ทรัพยากร          
ตัวแบบกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติของ Van Meter และ Van Horn (1975 : 447-448) 

ไดกลาวถึง ความสัมพันธระหวางทรัพยากรและผลการนํานโยบายไปปฏิบัติวา การขาดแคลน
ทรัพยากรยอมเปนอุปสรรคตอการนํานโยบายไปปฏิบัติเปนอยางยิ่ง  ซ่ึงมุมมองดังกลาวใหความสําคัญ
กับทรัพยากรทางกายภาพท่ีจับตองได ซ่ึงไมเพียงปริมาณของทรัพยากร แตยังรวมถึงการจัดสรร
ทรัพยากรที่เหมาะสม (Pressman and Wildavsky (1979 : 193) และมีผลการศึกษาสนับสนุนจํานวน
มากท่ีกลาวถึงปจจัยทรัพยากรของหนวยงานนํานโยบายไปปฏิบัติมีผลตอประสิทธิผลของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ เชน Mazmanian และ Sabatier  (1945)  Van Meter  และ Van Horn (1975)  Edward 
(1980)  Hogwood  and  Gunn (1984)   ศุภชัย ยาวะประภาษ (2548) วรเดช จันทรศร (2551)  และ              
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ผลการศึกษาของเทพศักดิ์ บุณยรัตนพันธุ (2536 : บทคัดยอ) พบวา ความพรอมของทรัพยากร
นโยบายสามารถอธิบายประสิทธิผลของการนํานโยบายการใหบริการแกประชาชนไปปฏิบัติได  

ในขณะท่ีนักวิชาการในสาขามุมมองดานทรัพยากรไดกลาวถึงทรัพยากรวาเปน “สินทรัพย 
สมรรถนะ กระบวนการขององคการ คุณสมบัติของหนวยงาน สารสนเทศ ความรูและอ่ืนๆ ซ่ึงถูก
ควบคุมโดยหนวยงานซ่ึงทําใหหนวยงานปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล” (Mahoney and 
Pandian, 1992 quoted in Michalisin, 1996)  และเช่ือวาทรัพยากรมีท้ังท่ีจับตองได (Tangible) และ
จับตองไมได (Intangible) และจําเปนตองพัฒนา คัดเลือก บริหารใหแตกตางกันในแตละองคการ 
(Brown, 2007 : 31)  รวมท้ังใหความสําคัญกับทรัพยากรที่จับตองไมได เนื่องจากไมสามารถ
สังเกตเห็นไดทําใหยากแกการลอกเลียนแบบ และมีผลตอผลการปฏิบัติงานขององคการ (Godfrey 
and Hill, 1995 quoted in Michalisin, 1996 : 11)     
 ประกอบกับทฤษฎีการพ่ึงพาทรัพยากรไดกลาวถึงองคการตางๆ ตองการทรัพยากร เพื่อ
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิผล ซ่ึง Pfeffer และ Salancik (1978 : 203) กลาวถึงองคการตองการ
ทรัพยากรท่ีจําเปนจากองคการอื่นท่ีควบคุมทรัพยากร  ดังนั้น องคการจึงตองใหความสําคัญกับ                   
การสรางความสัมพันธและความรวมมือขององคการกับกลุมตางๆ ท่ีเปนเจาของทรัพยากร  หรือมี
บทบาทสนับสนุนองคการในดานตางๆ (Gen, 1992 : 12)  ซ่ึง Pfeffer และ Salancik (1978 : 203) ได
กลาวถึงกลยุทธท่ีองคการใชในการสรางความสมดุลของการพ่ึงพาทรัพยากรประการหนึ่ง คือ การ
เจรจาตอรอง โดยการรวมตัวกับองคการอ่ืนหรือการเขาสมาคม  

นอกจากนี้   Willcock (1998 quoted in Chalermsak Lertwongsatien, 2000 : 28) กลาวถึง 
การสรางความสัมพันธ การทําสัญญา การติดตามสัญญา และการพัฒนาความสัมพันธกับผูจัดหา 
เปนสมรรถนะหลักของระบบสารสนเทศ และความพรอมดานทรัพยากรเปนปจจัยท่ีนําไปสู
ความสําเร็จของระบบสารสนเทศ ประกอบดวย ปริมาณการใชงาน ความพึงพอใจของผูใช 
ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ (ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 2548 : 264)  
 ดังนั้น ผูเขียนไดนําเสนอตัวแปรยอยของทรัพยากร ประกอบดวย ทรัพยากรทางการเงิน
และเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงาน พรอมเหตุผลสนับสนุน ดังนี้  

4.4.1.1  ทรัพยากรทางการเงิน 
 ทฤษฎีการนํานโยบายไปปฎิบัติไดกลาวถึง ทรัพยากรทางการเงินเปนปจจัยท่ีมีผลตอ
ประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Walter, 1975; Van Meter and Van Horn, 1975; 
Mazmanian and Sabatier, 1982) ทรัพยากรทางการเงินท่ีเพียงพอจําเปนสําหรับการจางบุคลากร 
การพัฒนานโยบาย การบริหารนโยบาย การติดตามการนํานโยบายไปปฏิบัติ และการดําเนินการ
เพื่อบรรลุวัตถุประสงคนโยบาย  ตัวแบบกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติของ Van Meter และ 
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Van Horn (1975 : 447)  ไดกลาวถึง ทรัพยากรทางการเงินซ่ึงไดจัดสรรในการนํานโยบายไปปฏิบัติ
วา หากขาดแคลนทรัพยากรทางการเงินยอมเปนอุปสรรคตอการนํานโยบายไปปฏิบัติเปนอยางยิ่ง 
และทรัพยากรการเงินวัดไดจากลักษณะและปริมาณของทรัพยากร  และ Hogwood และ Gunn  
(1984: 198) ไดเสนอเง่ือนไขของการนํานโยบายไปปฏิบัติท่ีสมบูรณตองคํานึงถึงทรัพยากรการเงิน 
ซ่ึงเปนเคร่ืองมือในการจัดหาทรัพยากรแทจริงอ่ืน เชน ใชทรัพยากรทางการเงินในการจัดหา
บุคลากรในการนํานโยบายไปปฏิบัติ เปนตน 
 Cloete (Petroni and Cloete, 2005 : 122) กลาวถึง  ปจจัยทรัพยากรทางการเงินท่ี
เพียงพอเปนปจจัยสําหรับความสําเร็จของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  และเปนเง่ือนไขสําหรับ
ความสําเร็จของการพัฒนาทางอิเล็กทรอนิกส (E-Development)  ในขณะท่ีผลการศึกษาของ 
Coursey และ Norris (2008 : 529) พบวา การขาดทรัพยากรทางการเงินเปนอุปสรรคสําคัญของ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส สอดคลองกับผลการสํารวจเว็บไซตภาครัฐระดับกรมในประเทศไทย                 
(ศูนยเทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ, 2547: 12) พบวา ความสําเร็จของ               
การพัฒนาการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสข้ึนอยูกับความพรอมในดานงบประมาณ  
 อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสไมคอยไดรับการสนับสนุนในแง
งบประมาณ (Strejcek และ Theil, 2002 quoted in Buckley, 2003 : 453-462) ซ่ึงการศึกษาของ
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสารสนเทศ, 
2550 : 22) พบวา ปจจัยงบประมาณเปนปญหาอุปสรรคในการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส ไดแก 
ขาดงบประมาณในการพัฒนาความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบใหทัน
ตอความตองการใชบริการทางอิเล็กทรอนิกสท่ีมีมากข้ึนอยางตอเนื่อง และงบประมาณท่ีรับจัดสรร
ไมเพียงพอกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารตามนโยบายรัฐบาล 
(คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, 2550 : 22)  
                      การศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนทรัพยากรการเงินและผลการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยี  
ไดแก วันทนา หลงประดิษฐ (2540 อางถึงใน ขนิษฐา ชินะกุลวัฒนา, 2545 : 45) ศึกษาความตองการ 
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศของผูปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการและผูบริหารระดับตนของการไฟฟา           
ฝายผลิตแหงประเทศไทย พบวา การขาดงบประมาณในการจัดซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนปญหาอุปสรรคในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช  นอกจากนี้ ยังมีวรรณกรรม 
ท่ีเกี่ยวของจํานวนหนึ่งไดกลาวถึง ความสัมพันธระหวางการลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ              
กับผลการปฏิบัติงานขององคการ ซ่ึงวัดผลการปฏิบัติงานจากคุณภาพการบริการหรือผลผลิต                    
หรือความสัมพันธระหวางการลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศในแตละประเภทกับผล                       
การปฏิบัติงานขององคการ (Tangpong, 2008 : 37) ไดแก Specht (2005 : 107) ไดนําเสนอกรอบ                           
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แนวคิดความสัมพันธระหวางการลงทุนดานเทคโนโลยีและผลการปฏิบัติงานขององคการตาม              
ภาพท่ี 4.2  
 

 
 
 

 
 
ภาพท่ี 4.2  ความสัมพันธระหวางการลงทุนดานเทคโนโลยีและผลการปฏิบัติงานขององคการ 
แหลงท่ีมา : Specht, 2005 : 107. 
       

สมมติฐานท่ี 1 :  ทรัพยากรทางการเงินนาจะมีความสัมพนัธเชิงบวกตอ                         
คุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
 

4.4.1.2  เครือขายความรวมมือระหวางหนวยงาน 
 ตัวแบบการนํานโยบายไปปฎิบัติของ Mazmanian และ Sabatier (1982 : 538-567) 
ไดกลาวถึงอุปสรรคประการหนึ่งของการนํานโยบายไปปฏิบัติ  คือ ความยากในการประสานงาน
ภายในและระหวางหนวยงานนํานโยบายไปปฏิบัติ   และทฤษฎีการพึ่งพาทรัพยากร (Pfeffer and 
Sclaneik, 1978 : 203) ไดกลาวถึงองคการจะอยูรอดไดตองอาศัยความสามารถในการควบคุมเพื่อให
ไดมาซ่ึงทรัพยากร และรักษาความรวมมือกับกลุมตางๆ หนาท่ีขององคการ คือ พยายามรักษา                     
ความรวมมือกับกลุมตางๆ ท่ีเปนเจาของทรัพยากร หรือมีบทบาทสนับสนุนองคการในดานตางๆ 
องคการจะพยายามหากลยุทธลดการพึ่งพาทรัพยากรท่ีจําเปนจากภายนอกดวยวิธีการตางๆ  เชน 
การสรางเครือขาย และการทําสัญญาระยะยาว เปนตน ความรวมมือระหวางองคการ เปนผลมาจาก                   
การพึ่งพาทรัพยากรซ่ึงกันและกัน (Resources Interdependence) ไดแก ทรัพยากรทางการเงิน 
บุคลากร ขอมูลขาวสาร ซ่ึงไดจากองคการอ่ืน ๆ (Lundin, 2007 : 653) แรงจูงใจท่ีทําใหองคการ
รวมมือกัน  คือ  ความตองการเอาชนะการขาดแคลนทรัพยากร   และองคการจะหลีกเล่ียง                       
การปฏิสัมพันธกับองคการอื่น ถาประโยชนท่ีไดรับจากความรวมมือไมมากกวาตนทุนความรวมมือ  
ซ่ึงทําใหตองสูญเสียความมีอิสระขององคการ  สอดคลองกับ Gulati และ Gargiulo (1999 quoted  
in Lunden, 2007 : 653) ไดทดสอบการสรางพันธมิตรขององคการในอเมริกา ญ่ีปุน และยุโรป 
พบวา การพึ่งพาซ่ึงกันและกันมีผลทางตรงตอการสรางพันธมิตรอยางมีนัยสําคัญ  และผลการศึกษา

การลงทุน IT ผลการปฏิบัติ 
งานดาน IT 

ผลการปฏิบัติงาน
ของหนวยปฏิบัต ิ

ผลการปฏิบัติงาน
องคการ 
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ของ Lundin (2007 : 669) พบวา  การพึ่งพาทรัพยากรซ่ึงกันและกันระหวางองคการบริการจางงาน
สาธารณะในสวีเดนสงเสริมทําใหเกิดความรวมมือ 
 มุมมองดานทรัพยากรกลาวถึง เครือขายเปนทรัพยากรที่จับตองไมไดท่ีกําหนดผล
การปฏิบัติงานของหนวยงาน (Hall, 1992 quoted in Michalisin, 1996 : 16)  ซ่ึง Nolan และคณะ 
(1989 : 8 quoted in Daegeon, 2003 : 29) แบงประเภทเครือขายเปน 5 ประเภท ไดแก ระหวาง
สมาชิกองคการ ระหวางสมาชิกองคการและองคการผูจัดหาทรัพยากร ระหวางสมาชิกองคการและ
ผูใชบริการ เครือขายผลประโยชนท่ัวไประหวางผูเช่ียวชาญในองคการท่ีแตกตางกันรวมท้ังคูแขง 
และเครือขายความสัมพันธระหวางบุคคล ในขณะท่ีเครือขายทางสังคมเปนรูปแบบความสัมพันธ
ระหวางตัวแสดงซ่ึงเปนบุคคลหรือองคกร ดังนั้น เครือขายทางสังคมสามารถวิเคราะหในระดับ
ระหวางบุคคลหรือระหวางหนวยงาน มุมมองดานทรัพยากรไดกลาวถึงเครือขายทางสังคมวาตองมี
คุณสมบัติ คือ ความมีเอกลักษณเฉพาะ (Heterogeneity) ความไมสามารถลอกเลียนแบบไดอยาง
สมบูรณ (Imperfect Mobility) ความไมสามารถถูกทดแทนไดอยางสมบูรณ (Imperfect Substitutability) 
และความไมสามารถถูกโยกยายไดอยางสมบูรณ (Imperfect Mobility) และผลการศึกษาของ 
Bhubate Samutachak (2000 : abstract) พบวา เครือขายทางสังคม แมจะมิไดมีคุณสมบัติของ
ทรัพยากรเชิงกลยุทธตามทฤษฎีดานทรัพยากรเชิงกลยุทธครบ โดยมีเพียงคุณสมบัติของความไม
สามารถถูกทดแทนไดอยางสมบูรณก็ไดแสดงความสัมพันธเชิงบวกอยางชัดเจนกับผลประกอบการ
การสงออก และการสรางเครือขายทางสังคมจะตองคํานึงถึงจํานวนและความหลากหลายของบุคคล
และหนวยงานท่ีเขามาอยูในเครือขาย อันเปนทางท่ีจะเพิ่มจํานวนความหลากหลายของทรัพยากร 
และขอมูลสําคัญ อีกท้ังผูประกอบการยังตองใหความสําคัญกับการพัฒนาความสัมพันธกับบุคคล
และองคกรในเครือขายดวย  

นอกจากนี้  ความรวมมือกับพันธมิตรเครือขายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ            
การส่ือสารและการเรียนรูจากผูอ่ืน  เปนเง่ือนไขสําหรับความสําเร็จของนโยบายดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (Snellen quoted in Petroni, 2005 : 16 – 19)  และ Beynon (2007 : 7-28) 
ไดกลาวถึงการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสจะตองมีการแลกเปล่ียนขอมูลและบริการตาง ๆ 
กับองคการพันธมิตรตาง ๆ   สอดคลองกับผลการศึกษาของ Fu และคณะ (2006 : 365-379) พบวา 
ปจจัยความรวมมือสําหรับการอํานวยความสะดวกจากหนวยงานตางๆ เปนปจจัยสําคัญสําหรับ
ความสําเร็จของความรวมมือในการบริการทางอิเล็กทรอนิกส เชนเดียวกับในประเทศไทย                     
ผลการศึกษาของศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2551 : 65) กลาวถึงความสามารถ
ในการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานเปนปจจัยแหงความสําเร็จของการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย  
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สําหรับสถาบันบริการสารสนเทศ ความรวมมือในการจัดการสารสนเทศของ
สถาบันบริการสารสนเทศ หมายถึง การที่สถาบันบริการสารสนเทศมากกวา 2 แหงข้ึนไป ได
รวมกันกําหนดเปาหมายในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศตามกระบวนการตางๆ 
เชน การผลิต การจัดหา  และการใหบริการโดยมีวัตถุประสงคท่ีชัดเจน ใหสามารถดําเนินการได
ตามกระบวนการท่ีกําหนดไวในเปาหมาย เพ่ือประโยชนในการใชงานจากสารสนเทศของสถาบัน
บริการสารสนเทศท่ีรวมมือกัน (วรนุช มานะวนิชย, 2550 : 95) ซ่ึงบทบาทของภาคีความรวมมือใน
การจัดการสารสนเทศ ไดแก การจัดหาสารสนเทศ การจัดทํารายการสารสนเทศ การสงเสริมให
แบงปนการใชสารสนเทศ การนําสงและการแปลงรูปสารสนเทศ การสงเสริมเกื้อกูลการเปน
หองสมุดดิจิทัล การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เชน การจัดฝกอบรม สัมมนาใหแกบุคลากรในภาคี
ความรวมมือ การเปนท่ีปรึกษาและการวางแผนใหแกสถาบันสารสนเทศขนาดเล็กหรือจัดต้ังข้ึน
ใหม ความรวมมือดังกลาวอาจเรียกช่ือเปนภาคี (Consortium) เครือขาย (Network) พันธมิตร 
(Alliance) และอ่ืนๆ เชน Cooperative, Connect, Exchange, Share, System, Link และ Net เปนตน 
 ดังนั้น เครือขายจึงเปนความรวมมือของสถาบันบริการสารสนเทศรูปแบบหนึ่งท่ี
เปนการรวมตวัของเจาของสารสนเทศในลักษณะของการจัดการและการเขาถึงสารสนเทศของ
สมาชิกในกลุมโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเคร่ืองมือ (วรนุช มานะวานิชย, 2550 : 124) 
สอดคลองกับความหมายของเครือขายหองสมุด คือ การรวมมือกันระหวางหองสมุดมากกวา 1 แหง 
โดยใชเทคโนโลยีการติดตอส่ือสาร เชน การใชคอมพิวเตอรในการติดตอระหวางหองสมุด เพื่อ
แลกเปล่ียนสารนิเทศตาง ๆ ใหผูใชสามารถไดรับบริการและสารนิเทศจากทุกหองสมุดในเวลา
เดียวกัน เกิดเปนเครือขายท่ีมีการใชทรัพยากรรวมกัน  (Kent and Galvin, 1979 อางถึงในฉัตรอรุณ  
เหมฤดี, 2542 : 19)  ซ่ึงสุจิรา อัมรักเลิศ (2547) ศึกษาการดําเนินงานหองสมุด ดิจิทัลใน
สถาบันอุดมศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย พบวา หองสมุดดิจิทัลในสถาบันอุดมศึกษาสวนใหญมี
การรวมมือกับหนวยงานอ่ืนในการดําเนินงาน ซ่ึงการตัดสินใจของหองสมุดตางๆใน                  
การรวมตัวกันข้ึนอยูกับตนทุนและผลประโยชนท่ีแตละหองสมุดไดรับในความรวมมือดังกลาว 
และการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดหลายๆหนวยงานมีการรวมมือกนัระหวาง
หนวยงานเปนเครือขายเพื่อแลกเปล่ียนทรัพยากรสารสนเทศ  ซ่ึงเปนทรัพยากรสําคัญใน                      
การดําเนนิงานของหนวยงาน เชน สมาคมวิชาชีพดานหองสมุด เปนตน ทําใหหนวยงานมีอํานาจใน
การเจรจาตอรองกับผูจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตางๆมากข้ึน มีการแลกเปล่ียนทรัพยากร
สารสนเทศระหวางหนวยงาน  เพื่อใชในการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสมากข้ึน  มีทรัพยากรทาง
อิเล็กทรอนิกสท่ีใชทดแทนทรัพยากรสารสนเทศในรูปของหนังสือ หรือส่ิงพิมพตางๆ เปน                  
การประกันความรวมมือของผูเปนเจาของทรัพยากรสารสนเทศตางๆ และผลการศึกษาของ             
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สุภางค ดิโรโรฒนสกุล (2534 อางถึงใน วีรณี ความแสง, 2546 : 1) พบวา หองสมุดสวนใหญ
ประสบปญหางบประมาณไมเพียงพอในการจัดหาวารสารทําใหหองสมุดตองใชความรวมมือ
ระหวางหองสมุดผานบริการยืมระหวางหองสมุดเปนแนวทางแกไขปญหา             
          

สมมติฐานท่ี 2 : เครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานนาจะมีความสัมพันธเชิง
บวกตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา           
 
 4.4.2  สมรรถนะของหนวยงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติไดกลาวถึงสมรรถนะของหนวยงานมีผลตอประสิทธิผล
ของการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Walter, 1975; Van Meter and Van Horn, 1975; ศุภชัย ยาวะประภาษ, 
2548) และมีผลการศึกษาจํานวนมาก เชน สุนิตดา เทศนิยม (2541) ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอ
ความสําเร็จของการนํานโยบายการวางแผนครอบครัวไปปฏิบัติ พบวา ปจจัยสมรรถนะของ
หนวยงานปฏิบัติมีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายดังกลาวไปปฏิบัติ และ Thawilwadee 
Bureekul (1998 : abstract) พบวา ประสิทธิผลของการนํานโยบายดานการจัดการกากสารอันตรายจาก
อุตสาหกรรมไปปฏิบัติข้ึนอยูกับปจจัยสมรรถนะของหนวยงาน เปนตน                   
   ในขณะท่ีมุมมองดานทรัพยากรไดกลาวถึงการบรรลุผลการปฏิบัติงานท่ียั่งยืนของ
องคการเกิดจากการสะสมทรัพยากรท่ียากแกการลอกเลียนแบบ และสมรรถนะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เปนทรัพยากรท่ียากแกการลอกเลียนแบบ เปนความสามารถขององคการใน                        
การเคล่ือนยาย และใชทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศในการรวมกับทรัพยากรและสมรรถนะ
อ่ืนทําใหเกิดผลการปฏิบัติงานท่ีดีข้ึน  (Anandhis, 2000 : 171) สอดคลองกับ Freey และ Willcok 
(1998 quoted in Jeffers, 2003 : 40)ไดกลาวถึงสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ปรากฏ 
การณขององคการที่จําเปนในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานขององคการและความสําเร็จของ             
การลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ท้ังนี้  มุมมองดานทรัพยากรไดแบงทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศเปน 3 ประเภท ไดแก 
ทรัพยากรท่ีเปนรูปธรรม (Tangible Resource) คือ โครงสรางพื้นฐานทางกายภาพดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Infrastructure) ทรัพยากรบุคคลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Human IT Resources) 
คือ ทักษะดานเทคโนโลยีและการจัดการเทคโนโลยี  และทรัพยากรที่ใชเทคโนโลยีแบบไมเปน
รูปธรรม (Intangible IT-Enabled Resources) คือ สินทรัพยความรู การมุงเนนผูใชบริการศักยภาพ  
และผลการศึกษาของ Tippins และ Sohi (2003 : 747) ไดใชแนวคิดมุมมองดานทรัพยากรศึกษาผล        
การปฏิบัติงานขององคการจากสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการ แบงสมรรถนะดาน                  



 90 

เทคโนโลยีสารสนเทศขององคการเปน 3 องคประกอบ คือ โครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Objects) ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Knowledge) และการปฏิบัติงาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Operation)  
 นอกจากนี้ ผลการศึกษาท่ีเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ พบวา สมรรถนะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนความสามารถขององคการในการรวบรวมทรัพยากรตางๆซ่ึงทําใหเกิดผลการปฏิบัติ 
งานท่ีดีข้ึน (Freeny and others, 1998 quoted in Goh and others, 2007 ; Bharadwaj and others, 2000 
quoted in Jeffers, 2003 : 40)  และผลการศึกษาของ Lai, Li, Wang และZhao (2008 : 22-38) พบวา 
สมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการมีผลทางตรงตอความไดเปรียบการแขงขัน ซ่ึงวัด
จากการลดคาใชจายการสรางนวัตกรรม และการปรับปรุงคุณภาพการบริการ ในประเทศไทย ผล
การศึกษาเกี่ยวกับการใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส เชน Lalida (2006 : abstract) พบวา 
สมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  เปนทรัพยากรนโยบายท่ีมีผลตอประสิทธิผลของการนํา
นโยบายการจัดซ้ือจัดจางทางอิเล็กทรอนิกสไปปฏิบัติ  ซ่ึงวัดจากความโปรงใส การแขงขัน และ
ประสิทธิภาพ   
 การศึกษาคร้ังนี้ ปจจัยสมรรถนะของหนวยงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุมตัว
แปรยอย ไดแก โครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน และความรูและ
ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน ซ่ึงผูเขียนไดนําเสนอตัวแปรยอยแตละตัวพรอม
เหตุผลสนับสนุน  ดังนี้ 

4.4.2.1  โครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน 
มุมมองดานทรัพยากรไดกลาวถึงโครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(IT Infrastructure) ประกอบดวย คอมพิวเตอร เทคโนโลยีการสื่อสาร และฐานขอมูล (Weill and 
others, 1996 quoted in Bhardawaj, 2000 : 172-173)  ทําใหเกิดนวัตกรรมและการปรับปรุงตอเนื่อง  
โครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศในแตละองคการทําใหการนําไปใชแตกตางกัน  
ชวยองคการในการพัฒนาการใชเทคโนโลยีการแลกเปล่ียนสารสนเทศ  บริการ สถานท่ี และการทํา
ธุรกรรมขามธุรกิจ Weill และ Broadbent (1998  quoted in Anote Chanopas and others, 2006 : 
634-635) ไดเสนอโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี แบงเปน 4 ชั้น ไดแก ช้ันท่ี 1  องคประกอบ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Components) ไดแก คอมพิวเตอร เคร่ืองพิมพ อุปกรณเช่ือมตอ
ระบบ ปฏิบัติการ และอุปกรณอ่ืน ช้ันท่ี 2 โครงสรางดานบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศ (Human   
IT Infrastructure) ประกอบดวย ความรู ทักษะ และประสบการณของบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ช้ันท่ี 3 บริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกัน (Shared IT Services)                            
คือ กลุมของบริการซ่ึงผูใชสามารถเขาใจและใชในการดําเนินการขององคการ บริการซ่ึงคงท่ีทุกวัน 
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เชน  ฐานขอมูลผูใชบริการ และอินทราเน็ต  เปนตน และช้ันท่ี 4 โปรแกรมการใชงานพ้ืนฐาน (Shared/ 
Standard IT Applications) ประกอบดวย โปรแกรมการใชงานตางๆ เชน ระบบบัญชี ระบบ
งบประมาณ และการจัดการทรัพยากรบุคคล สอดคลองกับ Chanopas และคณะ (2006 : 634-635) 
กลาวถึงโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย 1) โครงสรางพื้นฐานดาน
เทคนิค (Technical Infrastructure) ไดแก ฮารดแวร ซอฟตแวร เครือขาย การส่ือสารโทรคมนาคม 
โปรแกรมการใชงาน และทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจับตองได  2) โครงสรางพื้นฐาน
ดานบุคลากร (Human Infrastructure) คือ ความรูและทักษะท่ีจําเปนสําหรับการจัดการทรัพยากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการ และ  3)โครงสรางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ประกอบ 
ดวย ฮารดแวร ซอฟแวร ส่ิงอํานวยความสะดวกในการส่ือสาร  

ผลการศึกษาของ Syler (2003 : abstract) พบวา โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความสัมพันธตอประสิทธิผลของระบบสารสนเทศท้ังการบูรณาการและความรูและ
ทักษะดานเทคโนโลยี  และผลการศึกษาของ Rapp (2008 : 24-36) ไดศึกษาการนําการใหบริการ
ทางอิเล็กทรอนิกสไปปฏิบัติ พบวา ปจจัยโครงสรางทางเทคโนโลยีขององคการมีผลทางตรงเชิง
บวกตอการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสเปนอยางมาก   

อยางไรก็ตาม  การใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสบอยคร้ังพบปญหา
อุปสรรคจากการขาดโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน  Javalgi และคณะ (2004 : 
560-573) ไดกลาวถึงการขาดโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และ
คาใชจายของการใชและการเขาถึงการส่ือสารโทรคมนาคมคอนขางสูงเปนอุปสรรคของการบริการ
ทางอิเล็กทรอนิกสในประเทศกําลังพัฒนา สอดคลองกับผลการศึกษาในประเทศไทยของ
คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (2550 : 13) พบวา ระบบ
เครือขายยังครอบคลุมไมท่ัวถึงทุกหนวยงาน เปนปญหาอุปสรรคในการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส 
สําหรับหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ผลการศึกษาของ Preston และ Felice (2006 : 534) พบวา 
โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนปจจัยสําคัญสําหรับการพัฒนาการบริการของ
หองสมุดมาเลเซีย 

นอกจากนี้ การขาดบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศยังเปนอุปสรรคของการให  
บริการทางอิเล็กทรอนิกส ดังเชนผลการศึกษาของ Coursey และ Norris (2008 : 529)  พบวา                   
การขาดเจาหนาท่ีดานเทคโนโลยีหรือเว็บไซตเปนอุปสรรคสําคัญของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  ผล
การศึกษาของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (2550) 
พบวา ปจจัยบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไมเพียงพอเปนปญหาอุปสรรคใน
การใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย และผลการศึกษาของขณิษฐา ชินะกุลวัฒนาและ
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คณะ (2545) ศึกษาการใชประโยชนจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานดานท่ี             
ราชพัสดุของกรมธนารักษ พบวา  ความพรอมดานบุคลากรมีผลตอการใชประโยชนจากระบบ
สารสนเทศในการปฏิบัติงาน และเสนอใหมีการเพ่ิมจํานวนบุคลากรดานสารสนเทศใหเหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน  
 
 สมมติฐานท่ี 3 : โครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานนาจะมี
ความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา 
 

4.4.2.2  ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการเทคโนโลยี 
                                     สารสนเทศของหนวยงาน  

ทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติใหความสําคัญกับบุคลากรเปนองคประกอบหน่ึงของ
ปจจัยสมรรถนะขององคการซ่ึงมีผลตอประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Walter, 1975 : 
551 ; Van Meter  and Van Horn, 1975 : 447-448)  Heeks และ Bhatnagar (1999 quoted in 
Goldfinch,  2007 : 919) กลาววา   การขาดบุคลากรท่ีมีการฝกอบรมและทักษะท่ีเพยีงพอในการใช
และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเปนปจจยัสําคัญของความลมเหลวของนโยบายระบบสารสนเทศ 
และพบวา ปญหาของนโยบายการชําระภาษีผานอินเทอรเน็ตของไทย คือ บุคลากรบางสวนของ
กรมสรรพากรยังขาดความรูความเช่ียวชาญในงาน และความรูพืน้ฐานดานคอมพวิเตอรมีจํากัด 
(ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 2548 :249)  

ในขณะเดียวกันมุมมองดานทรัพยากรไดกลาวถึงปจจัยความรูและทักษะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนสวนหน่ึงของสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน 
ประกอบดวย 1) ทักษะทางเทคนิคดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  เชน การวิเคราะหและออกแบบ
ระบบ การใชโปรแกรม และการริเร่ิมเทคโนโลยี  เปนตน 2) ทักษะการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดแก ความสามารถในการจัดการระบบสารสนเทศ  การประสานงาน  การปฏิสัมพันธ
กับผูใชบริการ การจัดการโครงการ  และทักษะผูนํา  องคการที่มีทรัพยากรบุคคลดานเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีดีตองสามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับกระบวนการวางแผนองคการได
อยางมีประสิทธิผล พัฒนาการใชเทคโนโลยีท่ีตนทุนคุมคาในการสนับสนุนการดําเนินงานของ
องคการ  การส่ือสารไดอยางมีประสิทธิผล  และคาดการณอนาคตความตองการขององคการไดกอน
คูแขง  และมุมมองดานทรัพยากรไดกลาวถึงสมรรถนะดานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ              
(IT Managerial Capacity) เปนปจจัยท่ีกําหนดความสามารถขององคการในการจัดการทรัพยากร



 93 

เทคโนโลยี และผูจัดการท่ีมีความรูดานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศชวยใหเกิดพลังผลักดัน
วิธีการที่องคการจะใชทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Capital) (Jeffers, 2003 : 32) 

Bassellier และคณะ (2001 quoted in Jeffers, 2003 : 40) ไดนําเสนอแนวความคิด
เกี่ยวกับสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Competence) เปนกลุมของความรูแบบชัดแจง 
(Explicit) และไมชัดแจง (Tacit) เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงผูบริหารองคการเปนเจาของ
สงผลตอการแสดงภาวะผูนําดานเทคโนโลยีสารสนเทศในองคการ  ความรูชัดแจงดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  (Explicit IT Knowledge) ประกอบดวย   1) ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี (Technology)  
เปนความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีท่ีองคการมีอยู และเทคโนโลยีของคูแขง 2) ความรูเกี่ยวกับการใช
งาน (Application) เปนความรูเกี่ยวกับการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันขององคการ                      
3) ความรูเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ (System Development) เปนความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีการพัฒนา
ระบบและการจัดการโครงการ 4) ความรูเกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยี (IT Management) เปนความรู
เกี่ยวกับกลยุทธ และนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินและ                 
การจัดสรรบุคลากรดานเทคโนโลยีในองคการ  และ 5) การเขาถึงความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Access to IT Knowledge) เปนความรูท่ีเกี่ยวของกับการเขาถึงเทคโนโลยีภายในองคการและ
ภายนอกองคการ เชน การอานบทความ การประชุมสัมมนา เปนตน ในขณะท่ีความรูไมชัดแจงดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Tacit IT Knowledge) คือ การรวมกันระหวางประสบการณเกี่ยวกับ
โครงสรางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอยู  ประกอบดวย มุมมองภาพรวมเชิงกระบวนการของ
ผูบริหารเก่ียวกับประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศตอองคการ และพันธมิตร ผูจัดหา และ
วิสัยทัศนของผูบริหารเกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในองคการ  

Cloete (Petroni and Cloete, 2005 : 123) ไดกลาวถึงการมีทักษะและความรูดาน             
การจัดการและเทคโนโลยีเปนปจจัยสําหรับความสําเร็จของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  และ Fowler 
และ Horan (2007 : 11) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จหรือลมเหลวของระบบสารสนเทศใน
องคการของออสเตรเลีย พบวา ปจจัยความรูและทักษะของผูปฏิบัติงานเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จ
หรือลมเหลวของระบบสารสนเทศ  เนื่องจากระยะแรก ผูปฏิบัติงานอาจยังขาดความรูทักษะ แตหาก
ไดรับการฝกอบรมการใชเทคโนโลยีสมัยใหมจะทําใหนโยบาย/โครงการระบบสารสนเทศเติบโต
ได  ในขณะท่ีหากผูปฏิบัติงานขาดประสบการณก็จะมีผลตอความลมเหลวของนโยบาย/โครงการ
ดังกลาวดวยเชนกัน   ซ่ึงสอดคลองกับ Javalgi และคณะ (2004 : 560-573)  ไดกลาวถึง การเติบโต
ของการบริการทางอิเล็กทรอนิกส  จําเปนตองมีทุนมนุษย ซ่ึงคือ บุคลากรตองมีทักษะทางเทคโนโลยี
และการศึกษา โดยตองสงเสริมการฝกอบรมใหแกผูปฏิบัติงานและผูใชเทคโนโลยี 
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ประกอบกับการบริการเปนส่ิงท่ีไมสามารถจับตองได (Intangibility) และเกี่ยวของ
กับปฏิสัมพันธระหวางผูใชบริการและผูใหบริการ (Ghobadian, 1994 :  44  -  46) การใหบริการจึง
ข้ึนอยูกับสมรรถนะและความสามารถของผูปฏิบัติในการเขาใจความตองการของผูใชบริการและ
การตอบสนองท่ีเหมาะสม (Ghobadian , 1994 : 44 - 46) รวมท้ังความสามารถของ ผูใหบริการใน
การตีความขอมูลขาวสารอยางถูกตองมีอิทธิพลตอการรับรูคุณภาพการใหบริการของผูใชบริการ 
(Ghobadian, 1994 : 44 - 46) และการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรเปนปจจัยสําคัญในการจัดการ
คุณภาพ  (Badri,1995 : 36-53; Shafritz and Hyde, 1997 : 559 ; Fryer, 2007 : 497-517 ; ทิพวรรณ 
หลอสุวรรณรัตน, 2547 ข : 176 – 179) ดังนั้น ความเหมาะสมของทรัพยากรบุคคลจึงมีบทบาท
สําคัญในคุณภาพการบริการ   ซ่ึงจํา เปนตองใหการศึกษาและการฝกอบรมแก บุคลากร  
(Ghobadian,1994 : 43-66)   

นอกจากน้ี ทีมงานและผูใชงานเปนปจจัยสําคัญของการกาวสูความสําเร็จของ            
การใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส และควรกระตุนใหทุกคนในองคการเปนผูใชงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  การใหความรูแกผูใชดวยภาษาท่ีชัดเจนและเขาใจงาย  ข้ันตอนงานสะดวกรวดเร็วงาย
ตอการใช  ความพรอมท่ีตอบคําถามตอผูใชดวยความรวดเร็ว (จันทิมา สิริแสงทักษิณ, 2551 : 8)   
และวันทนา หลงประดิษฐ (2540 อางถึงใน ขนิษฐา ชินะกุลวัฒนา, 2545 : 45) ศึกษาความตองการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของผูปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการและผูบริหารระดับตนของการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย พบวา การขาดการฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนปญหาอุปสรรค
ในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช   

บุคลากรของหองสมุดซ่ึงมีความรูและทักษะเปนทรัพยากรสําคัญสําหรับพัฒนาและ
จัดหาบริการและสารสนเทศของหองสมุด ความสัมพันธกับผูใชบริการ บริการใหมๆ และวิธีการสง
มอบบริการของหองสมุด (White, 2007 : 110)  Dee gan and Tanner (2002 : 220 - 223 อางถึงใน   
ปทมาพร เย็นบํารุงและคณะ, 2550 : 26-27) กลาวถึงความรูความสามารถและทักษะสําคัญของผู
ใหบริการสารสนเทศในยุคหองสมุดดิจิทัล ไดแก 1) ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology Skill)  ไดแก การแปลงทรัพยากรสารสนเทศใหอยูในรูปดิจิทัล การใชมาตรฐานใน        
การจัดการสารสนเทศ ดิจิทัล  การสรางฐานขอมูลดรรชนีเพื่อชวยในการคนหาสารสนเทศดิจิทัล  
การคนคืนสารสนเทศดิจิทัล การออกแบบสวนประสานผูใช เทคโนโลยีเว็บ ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ
ภาษาคอมพิวเตอรยุคใหม 2) ความรูความสามารถและทักษะดานการจัดการ (Management 
Competency) ไดแก ความรูความสามารถดานการจัดการสารสนเทศ ประกอบดวย การจัดหา 
รวบรวม วิเคราะห จัดเก็บ คนคืน เผยแพร และสงวนรักษาสารสนเทศ และทักษะดานการจัดการ
ท่ัวไป ไดแก ทักษะดานการจัดการทั่วไป  ทักษะดานการจัดการโครงการ ทักษะดานความเปนผูนํา 
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และทักษะดานการส่ือสาร 3) ความรูดานเนื้อหาวิชา (Subject Knowledge) ผูใหบริการควรมีความรู
ในเนื้อหาวิชาใดวิชาหนึ่งเปนการเฉพาะ ในขณะท่ีเฉลิมศักดิ์ ชุปวา (2542) ไดศึกษาศักยภาพและ
แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรหองสมุดสมาชิกขายงาน
หองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค โดยแบงระดับความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของบุคลากรหองสมุด 5 ดาน ไดแก ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
ดานการใชบริการอินเทอรเนต และดานระบบหองสมุดอัตโนมัติ 

นอกจากน้ี Mutula (2001 : 162) ศึกษาพบวา ปจจัย การขาดทักษะในการใช
คอมพิวเตอร  เปนปญหาอุปสรรคของการนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในมหาวิทยาลัยในเคนยา  
และ Preston  (2006 : 534) ศึกษาหองสมุดมหาวิทยาลัยมาเลเซีย พบวา การฝกอบรมบุคลากรเปน
ปจจัยสําคัญสําหรับการพัฒนาการบริการของหองสมุด เชนเดยีวกันกบัในประเทศไทย  นงนุช            
ศรีเอ่ียม (2550 : บทคัดยอ) ศึกษาปญหาการใชบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสในสํานกัหอสมุด 
กลางของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา มีปญหาความรูและทักษะของ
เจาหนาท่ีผูใหบริการ ซ่ึงควรเสริมทักษะการแกไขปญหาในดานขอมูลและเคร่ืองมือในการให 
บริการ  
 

สมมติฐานท่ี 4 : ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานนาจะมีความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพการบริการสาธารณะ
ทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
 

4.4.3  พันธะผูกพันของหนวยงาน                             
               ทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติไดกลาวถึงปจจยัพันธะผูกพันของผูนํานโยบายไปปฏิบัติ 
มีผลตอความสําเร็จของนโยบาย บุคคลหรือหนวยงานนํานโยบายไปปฏิบัติตองมีความผูกพันกับ             
การนํานโยบายไปปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงค พิจารณาจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบจะตองเหน็วา
นโยบายท่ีนําไปปฏิบัติมีความสําคัญในระดับสูง และผูนาํสนับสนุนตอนโยบาย (Mazmanian and 
Sabatier, 1983 quoted in Jitraporn Sudhivoraseth, 2002 : 43- 49 ; วรเดช จันทรศร, 2551 : 129-146)   

พันธะผูกพันของผูบริหารระดับสูงเปนปจจัยท่ีมีผลใหผลการปฏิบัติงานจากการลงทุนดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศขององคการตางๆ แตกตางกัน  ซ่ึงตัวแบบประสิทธิผลกลับกัน (Weill’s 
Conversion Effectiveness Model) พบวา ปจจัยพันธะผูกพันของผูบริหารเปนปจจัยบริบทท่ีสงผล
กระทบตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปปฏิบัติ  และผลการศึกษาเกี่ยวกับพันธะผูกพันของ
ผูบริหารมีผลตอความสําเร็จหรือลมเหลวของการนําระบบสารสนเทศไปปฏิบัติ ไดแก ผลการศึกษา
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ของ Fowler  (2007 : 10-14)  กลาวถึงปจจัยพันธะผูกพันของผูบริหารระดับสูง  เปนปจจัยท่ีมี
อิทธิพลสูงท่ีสุดตอความสําเร็จของระบบสารสนเทศ  เนื่องจากพันธะผูกพันของผูบริหารมีบทบาท
สําคัญตอการใชจาย และการดําเนินงานของโครงการ/นโยบายระบบสารสนเทศ  ซ่ึงนําไปสู
ความสําเร็จหรือลมเหลวของนโยบาย/โครงการดังกลาว  หากผูบริหารมีพันธะผูกพันกับนโยบาย/
โครงการ  พวกเขาจะทําส่ิงท่ีจําเปนตองทําเพ่ือแกไขปญหาตางๆ ในการพัฒนาและนําระบบ
สารสนเทศไปปฏิบัติ   

นอกจากนี้ การสนับสนุนจากผูบริหารเปนปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จของระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ ซ่ึงวัดจากปริมาณการใชงาน ความพึงพอใจของผูใช ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ 
(ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 2547 ก : 264) และวันทนา  หลงประดิษฐ (2540 อางถึงใน ขนิษฐา           
ชินะกุลวัฒนา : 45) พบวา ปญหาผูบริหารระดับสูงไมเห็นความสําคัญและประโยชนในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหไมสนับสนุนการใชและสงเสริมใหฝกอบรม รวมท้ัง Teicher และ 
Hughes (2002 : 386) ไดกลาวถึงการนํารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสไปใชเพื่อเปนแนวทางสรางคุณภาพวา
อยูบนพื้นฐานของเจตนารมณหรือความมุงม่ันทางการเมืองและพันธะผูกพันดานทรัพยากร   

ดังนั้น การสนับสนุนของผูบริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษาเปนการสงสัญญาณใหผูท่ี
เกี่ยวของไดทราบวา การใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสมีความสําคัญอยางยิ่ง และทุกฝายตองให
ความสนใจและทุมเทกับการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส ในทางตรงกันขาม หากผูบริหาร
สูงสุดเพิกเฉย ไมสนใจการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส หรือใหการสนับสนุนเพียงวาจาไม
ปรากฏการสนับสนุนในทางปฏิบัติอยางจริงจัง ยอมทําใหผูท่ีเกี่ยวของโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากร
งานบริการไม เห็นความสําคัญของการใหบริการหองสมุดอิเ ล็กทรอนิกส  ไมกอให เกิด                           
การพัฒนาการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสอยางตอเนื่องและจริงจัง 
  
      สมมติฐานท่ี 5 : พันธะผูกพนัของหนวยงานนาจะมีความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพ         
การบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
 

4.4.4  การส่ือสารกับผูใชบริการ 
ทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติไดกลาวถึงปจจัยการส่ือสารมีผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ  

โดยใหความสําคัญกับการติดตอส่ือสารภายในหรือระหวางหนวยงาน  กลาวคือ Van Meter และ Van 
Horn (1975 : 447-448) ไดกลาวถึงความสัมพันธระหวางการติดตอส่ือสารระหวางหนวยงานและผล
การปฏิบัติงานวา ประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติยอมข้ึนอยูกับความเขาใจของผูปฏิบัติวา
ตนเองมีฐานะและบทบาทอยางไรในกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ ซ่ึงปจจัยการติดตอส่ือสารมี
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ผลทางออมตอผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติผานลักษณะหนวยงานปฏิบัติ เชนเดียวกับ 
Hogwood และ Gunn (1984 : 198) ไดเสนอเกี่ยวกับรูปแบบของการนํานโยบายไปปฏิบัติท่ีสมบูรณ 
ตองคํานึงถึงปจจัยดานการส่ือขอความท่ีสมบูรณ และตัวแบบผลกระทบท้ังทางตรงและทางออม
ของการนํานโยบายไปปฏิบัติของ Edward (1980 quoted in Goggin and others, 1987 : 204) ได
กลาวถึงการส่ือสารวามีผลท้ังทางตรงตอผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติและมีผลทางออมผาน
ทรัพยากรนโยบายตอผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติ  รวมท้ังความเหมาะสมของกลยุทธ                     
การส่ือสารเปนองคประกอบสําคัญของความสําเร็จในการนํานโยบาย/แผนงานการใหบริการ
สาธารณะไปปฏิบัติ (Osborne, 2005 : 95 - 103) 
                จากแนวคิดคุณภาพการบริการ การส่ือสารกับผูใหบริการเปนตัวกําหนดความคาดหวัง
ของผูใชบริการ Okwilagwe (1993 quoted in Bamigboye, 2007 : 154) กลาวถึงกิจกรรมของมนุษยท่ี
มีผลตอสินคาและบริการข้ึนอยูกับการส่ือสารท่ีมีประสิทธิผลผานส่ือตางๆ ซ่ึงตัวแบบ GAP ของ 
Parasuraman และ Herbert (1998 : 340 - 341) ไดนําเสนอวาคุณภาพการบริการเกิดจากชองวางจาก
ความไมตรงกันระหวางการสงมอบบริการกับการส่ือสารกับภายนอก ซ่ึงมีสาเหตุมาจากขาด                 
การส่ือสารท่ีดี ทําใหลูกคาเกิดความเขาใจผิด 
                นอกจากนี้ ปจจยัผูใชงานเปนปจจัยท่ีสําคัญของความสําเร็จของการใหบริการทาง
อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย (จันทิมา สิริแสงทักษณิ, 2551 : 8)  เนื่องจากการลงทุนในการให 
บริการทางอิเล็กทรอนิกสจะไมคุมคา หากประชาชนและธุรกิจไมใชบริการ (Hazlett, 2003 : 445-
452) และผลการศึกษาของ Coursey และ Norris (2008 : 529) พบวา อุปสรรคของรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสประการหน่ึง คือ การขาดความตองการจากประชาชนและธุรกิจ  ความรวมมือจาก
ผูใชบริการในการใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความตองการทรัพยากรสารสนเทศตางๆ จะทําให
หนวยงานสามารถตอบสนองทรัพยากรสารสนเทศไดตรงกับความตองการของผูใชบริการ  
สอดคลองกับหนาท่ีของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงมีหนาท่ีสนับสนุนกิจกรรม  การเรียนรู                  
การสอน และการวิจัยของนกัศึกษาผูใชบริการ ทําใหหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาตองอยูบนพื้นฐาน
ของขอเสนอแนะและความตองการจากนกัศึกษาและคณะในการไดมา จัดระบบ การเก็บรักษา และ
การแพรกระจายสารสนเทศ  (Bamigboye, 2007 : 152) 

ประกอบกับ Fowler (2007 : 15) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอลมเหลวของระบบสารสนเทศของ
องคการในออสเตรเลีย  พบวา ความไมพอเพียงของการฝกอบรมผูใชบริการ  เปนปจจัยสําคัญท่ีเปน
สาเหตุของความลมเหลวของระบบสารสนเทศ กลาวคือ องคการตองชวยผูใชบริการกอนและหลัง
การนําระบบใหมๆ มาใช เพื่อท่ีผูใชจะไดคุนเคยกับระบบใหม  และมีทางเลือกใหผูใชใชระบบ
ออนไลนในการติดตอเจาหนาท่ีองคการถามีปญหา ท้ังนี้ หากผูใชบริการไมไดรับความรู และ             
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การเผยแพรประชาสัมพันธจากหองสมุดท่ีเพียงพอจะทําใหผูใชบริการไมใชบริการทาง
อิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงการศึกษาปญหาโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของศูนยวิจัยกสิกรไทย (2547 
อางถึงในทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 2548 : 132) พบวา ประชาชนยังยึดติดกับการใหบริการ
แบบเดิม เนื่องจากเคยชินกับการติดตอราชการตางๆ ดวยวิธีเดิม เชน การติดตอกับเจาหนาท่ีโดยตรง 
(Face to Face)  หรือ    การสอบถามพูดคุยทางโทรศัพท และผลการศึกษาของการใหบริการทาง
อิเล็กทรอนิกสของกรมสรรพากร (คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร สภานิติบัญญัติแหงชาติ, 2550 : 5)  พบวา ประชาชนยังไมมีความเช่ือม่ันในการใชระบบ
อิเล็กทรอนิกสเทาท่ีควร ทําใหการบริการท่ีกรมสรรพากรเห็นวานาจะขยายตัวไปไดแตไมสามารถ
ขยายตัวได  

สําหรับการใหบริการของหองสมุด  ผลการศึกษาของ Preston  (2006 : 534) เกี่ยวกับ
ผูใชบริการและความสัมพันธกับหองสมุดมหาวิทยาลัยมาเลเซีย พบวา  การฝกอบรมผูใชบริการ
เปนปจจัยสําคัญสําหรับการพัฒนาการบริการของหองสมุด และนงนุช ศรีเอ่ียม (2550 : บทคัดยอ) 
ศึกษาปญหาการใชบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสในสํานักหอสมุดกลางของนักศึกษาปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา ควรมีการประชาสัมพันธแหลงขอมูลเพื่อแกไขปญหาดาน
ผูใชบริการ 
 
               สมมติฐานท่ี 6 : การส่ือสารกับผูใชบริการนาจะมีความสัมพนัธเชิงบวกตอคุณภาพ                       
การบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

 
4.5  สรุป 
 

จากการบูรณาการมุมมองนโยบายสาธารณะ มุมมองดานทรัพยากร แนวคิดคุณภาพ                   
การบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ผูเขียนไดพัฒนากรอบแนวคิด
ในการศึกษาเพื่ออธิบายคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบัน 
อุดมศึกษาจากปจจัยตางๆ ไดแก ปจจัยทรัพยากร คือ ทรัพยากรทางการเงิน และเครือขายความรวมมือ
ระหวางหนวยงาน ปจจัยสมรรถนะของหนวยงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ โครงสรางทาง
กายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน และความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน ปจจัยพันธะผูกพันของหนวยงานของ
หนวยงาน และปจจัยการส่ือสารกับผูใชบริการ ท้ังนี้  กรอบแนวคิดในการศึกษาดังกลาวไดเสนอ  6 
สมมติฐาน ซ่ึงคาดวานาจะมีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุด
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สถาบันอุดมศึกษา และในบทท่ี 5 จะเปนการกลาวถึงระเบียบวิธีวิจัยท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน
ท่ีกลาวมาขางตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บทท่ี 5 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
จากการพัฒนากรอบแนวคิดในการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอ

คุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสจากมุมมองดานนโยบายสาธารณะและดาน
ทรัพยากร ในบทท่ี 5 จะเปนการออกแบบการวิจัย นิยามปฏิบัติการและการวัด ประชากรและ            
การสุมตัวอยาง ประเภทของขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล เพื่อใชใน
การทดสอบสมมติฐานในบทที่ 4 
 

 5.1  การออกแบบการวิจัย 
 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยสํารวจ (Survey Research) ดวยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงการวิจัยเชิงปริมาณเปนวิธีการหลัก
ของการศึกษาคร้ังนี้ในลักษณะของการวิจัยแบบไมทดลอง (Non-Experimental Research) รูปแบบ
การวิจัยแบบตัดขวาง (Cross-Sectional Design) เก็บรวบรวมขอมูลจากสถานการณปกติท่ีปราศจาก
การควบคุม  

แมวาการวิจัยเชิงปริมาณแบบไมทดลองจะสะดวก ประหยัดเวลา ไดขอมูลท่ีสามารถ
เปรียบเทียบโดยสถิติได และสรุปผลไดงาย แตมีขอจํากัด คือ ไมลึกซ้ึง ครอบคลุม ดังนั้น การวิจัย
คร้ังนี้จึงใชการวิจัยเชิงคุณภาพผานแบบสอบถามคําถามปลายเปด และการสัมภาษณเชิงลึก ซ่ึง                     
การสัมภาษณเชิงลึกเปนกระบวนการหาขอเท็จจริงทางสังคมท่ีลึกซ้ึง และผลการศึกษาสามารถ
นําไปชวยเสริมการวิจัยเชิงปริมาณไดโดยการอธิบายประเด็นท่ีไมอาจคนพบไดในการวิจัยเชิง
ปริมาณ (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ และกรรณิการ สุขเกษม, 2547 : 161) สอดคลองกับ Tashakkori 
และ Teddlie (1998 : 135 quoted in Yamchuti,  2002 : 60) กลาวถึง “การสัมภาษณเชิงลึกเปน             
การสรางเคาโครงเร่ืองผานการวิเคราะหเชิงปริมาณและยืนยันดวยการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ”  
และการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) เปนการสรางเร่ืองราวและความหมายรวมกัน
ระหวางผูสัมภาษณกับผูถูกสัมภาษณ เร่ืองราวและความหมายน้ันจริงๆ มีอยูแลว แตในการสัมภาษณ
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มันจะถูกสรางขึ้นมาใหม (Reconstructed) และถูกถายถอดในระหวางการสัมภาษณนั้น (ชาย โพธิสิตา, 

2550 : 264)  ดังนั้น  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ แบงเปน 2 ข้ันตอน ไดแก  

ข้ันตอนที่ 1   การสํารวจดวยแบบสอบถามกับผูบริหารหองสมุด ผูเชี่ยวชาญดานเว็บไซต และ

นักศึกษาผูใชบริการ  

ข้ันตอนที่ 2   การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) ผูบริหารหองสมุดจากสถาบันอุดม 

ศึกษาประเภทตางๆ และบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

5.2  นิยามปฏิบัติการและการวัด 

 

   Babbie (2001 : 124) ไดกลาววาการใหนิยามปฏิบัติการเปนกระบวนการสรางตัวชี้วัด ซ่ึง

งานวิจัยตาง ๆ จะมีตัวชี้วัดที่แตกตางกัน และการวัดเปนกระบวนการแปลงนามธรรมหรือกรอบ

แนวคิดใหเปนตัวแปรที่เปนรูปธรรม ซ่ึงการศึกษาในครั้งนี้ไดกําหนดนิยามปฏิบัติการและตัวชี้วัด

จากนิยามศัพทและการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ ตามตารางที่ 5.1 
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5.3  ประชากรและการสุมตัวอยาง 
  

5.3.1  การศึกษาเชิงปริมาณ 
               ในการศึกษาคร้ังนี้  หนวยวิเคราะห คือ องคการ (หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา)  และ 
ประชากรท่ีศึกษา คือ หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 147 แหง ซ่ึงกลุมประชากรดังกลาวมี
บริบทแตกตางกัน ทําใหผลการศึกษานําไปใชไดกวางขวาง และการศึกษาคร้ังนี้ศึกษาประชากร
ท้ังหมดโดยไมสุมตัวอยาง   
               แบบสอบถามชุดท่ี 1 เปนแบบสอบถามผูบริหารหองสมุด สําหรับใหผูบริหารหองสมุดซ่ึง
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการหรือรองผูอํานวยการหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเปนผูตอบแบบสอบถาม 
สถาบันละ 1 คน รวม 147 ชุด ซ่ึงเปนคําถามเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม สถาบันอุดมศึกษา            
การใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพ             
การบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส และคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสในสวน
ของความพึงพอใจของผูใหบริการ รวมท้ังปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับการใหบริการทาง
อิเล็กทรอนิกสของหองสมุด เนื่องจากผูบริหารหองสมุดเปนผูมีสวนเกี่ยวของซ่ึงทราบถึงการกําหนด
ทิศทางและการดําเนินการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส  ปจจัยตางๆท่ีมีผลตอการใหบริการ
หองสมุดอิเล็กทรอนิกส และผลที่เกิดข้ึนกับหองสมุดจากการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส 

แบบสอบถามชุดท่ี 2 เปนแบบสอบถามผูใชบริการ ซ่ึงคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู  และเคยใชบริการทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบัน อุดมศึกษา 
จํานวน 10 คน  เปนผูตอบแบบสอบถามในคําถามเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถามการใหบริการ
หองสมุดอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา และคุณภาพการบริการสาธารณะทาง
อิเล็กทรอนิกสในสวนท่ีเกี่ยวกับคุณภาพของเว็บไซตและความพึงพอใจของผูใชบริการ  ในกลุม
ผูใชบริการ  ผูเขียนใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใชตัวอยาง 5 คนตอ
ระดับการศึกษาเน่ืองจากนักศึกษาแตละระดับการศึกษามีประสบการณการใชบริการหองสมุด
อิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน ดังนั้น แตละสถาบันจะมีกลุมตัวอยางผูใชบริการ จํานวน 10 คน รวม
เปน 1,470 ชุด (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรมีเฉพาะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) ซ่ึงเหตุผล
ท่ีใชการสุมตัวอยางดังกลาว เนื่องจากขอจํากัดดานเวลาและงบประมาณ (สุชาต ประสิทธิรัฐสินธุ, 
2546 :124)  และเพ่ือใหผูใชบริการในแตละระดับการศึกษามีโอกาสถูกเลือกเทาๆกัน รวมท้ัง
ประโยชนในการวิเคราะหขอมูลและการสรุปผลการศึกษา  
 แบบสอบถามชุดท่ี 3 เปนแบบสอบถามผูเช่ียวชาญดานเว็บไซต เนื่องจากเกณฑใน                 
การประเมินเว็บไซตประการหนึ่ง คือ การประเมินโดยผูอ่ืนวากลาวถึงเว็บไซตนั้นอยางไร (สมาน 
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ลอยฟา, 2544 : 7)  ในการศึกษาครั้งนี้มีผูเชี่ยวชาญดานเว็บไซต จํานวน 4 คน ซ่ึงคัดเลือกแบบ

เจาะจงหรืออิงจุดมุงหมาย (Purposive Sampling) จากหนวยงานหรือสถาบันการศึกษา มีคุณสมบัติ

อยางนอย 2 ใน 5 ขอ (ปรับจากสมควร เพียรพิทักษ, 2545 : 32) ไดแก  

5.3.1.1  จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 5.3.1.2  มีประสบการณการทํางานเกี่ยวกับการสรางหรือพัฒนาเว็บไซตอยางนอย              

2 ป  

 5.3.1.3  เปนผูมีผลงานทางวิชาการหรือเขียนบทความทางดานเว็บไซต 

 5.3.1.4  เปนผูมีประสบการณการเปนวิทยากรหรือสอนดานเว็บไซตอยางนอย 2 ป  

 5.3.1.5  เปนผูมีประสบการณเปนกรรมการตรวจประเมินเว็บไซต 

ท้ังนี้ ผูเชี่ยวชาญดานเว็บไซต ไดแก  

1)  อาจารยชุติมา นิ่มนวล หัวหนาสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ  คณะ 

วิทยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา   

2)   อาจารยสิริพร อินทสนธิ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะ 

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

3)  อาจารยสุภาภรณ ณ หนองคาย สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

4)  นางสาวภัสนันท จุลศรีไกวัล  เจาหนาที่พัฒนาระบบ  บริษัท 

ปโตรเลียมไทยคอรปอเรชั่น จํากัด  

 

5.3.2  การศึกษาเชิงคุณภาพ 

 ผูเขียนดําเนินการสัมภาษณเชิงลึกบุคลากรที่เกี่ยวของกับการใหบริการหองสมุด

อิเล็กทรอนิกส และผูบริหารหองสมุดสถาบันการศึกษาในแตละประเภท โดยคัดเลือกแบบเจาะจง 

หรืออิงจุดมุงหมาย ซ่ึงผูบริหารหองสมุดกลุมตัวอยางมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

5.3.2.1  เปนผูบริหารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีความรูประสบการณในเรื่อง 

ท่ีศึกษา 

5.3.2.2  เต็มใจและใหความรวมมือในการสัมภาษณ และยินดีถายทอดขอมูลตรง 

ตามวัตถุประสงคของการศึกษา  

5.3.2.3   ตอบแบบสอบถามผูบริหารหองสมุดสําหรับการศึกษาเชิงปริมาณ 
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ตารางที่ 5.2  กลุมตัวอยางสําหรับการสัมภาษณเชิงลึก 

 

ประเภทของหนวยงาน กลุมตัวอยาง 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน

ของรัฐ 

- อาจารยมนตรี เข็มราช  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

- ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิมพรําไพ เปรมสมิทธ  ผูอํานวยการสถาบัน

วิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ -  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณี  สวนเพลง  ผูอํานวยการสํานัก                

วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล 

- ผูชวยศาสตราจารย อรพรรณ โคตมานุรักษ รองผูอํานวยการฝาย           

วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (มทรก.) 

สถาบันเทคโนโลยี -  ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รัตกสิกร  หัวหนางานหองสมุด สถาบัน

เทคโนโลยีปทุมวัน 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน

เอกชน 

- เยาวภานี รอดเพ็ชร  ผูอํานวยการหอสมุด มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

กับการใหบริการ

หองสมุด

อิเล็กทรอนิกส 

- ปทมา บุนนาค หัวหนาฝายทรัพยากรการเรียนรู  สํานักงานบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา  

 

5.4  ประเภทของขอมูลและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

ขอมูลที่ใชในการศึกษา  ประกอบดวย ขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ ขอมูลทุติยภูมิ ได

เก็บรวบรวมจากเอกสารตางๆของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา 

เชน สถิติ รายงานประจําป เอกสารตางๆที่เผยแพรผานทางเว็บไซตของหองสมุด เปนตน ในขณะที่

ขอมูลปฐมภูมิเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม คือ การใชแบบสอบถาม และการสัมภาษณแบบเชิงลึก 

สรุปไดตามตารางที่ 5.3 
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ตารางที่ 5.3   ประเภทของขอมูล กลุมตัวอยาง เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 
ประเภทของ

ขอมูล 

กลุมตัวอยาง เครื่องมือการเก็บ

รวบรวมขอมูล 

วิธีการเก็บ

รวบรวมขอมูล 

- ผูบริหารหองสมุดเปนผูตอบคําถามปจจัย

ท่ีมีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะทาง

อิเล็กทรอนิกส และคุณภาพการบริการ

สาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสดาน                 

ความพึงพอใจของผูใหบริการ                      

- นักศึกษาผูใชบริการเปนผูตอบคําถาม

คุณภาพการบริการสาธารณะทาง

อิเล็กทรอนิกสดานคุณภาพของเว็บไซต

และความพึงพอใจของผูใชบริการ 

- การจัดสง

แบบสอบถาม

ดวยตนเองและ

ทางไปรษณีย

แกผูบริหาร

หองสมุดและ

ผูใชบริการ  

ขอมูลเชิง

ปริมาณ 

 

- ผูเชี่ยวชาญดานเว็บไซตเปนผูตอบคําถาม

คุณภาพการบริการสาธารณะทาง

อิเล็กทรอนิกสดานคุณภาพของเว็บไซต 

แบบสอบถาม          

- ผูบริหารหองสมุด   

- ผูใชบริการ 

- ผูเชี่ยวชาญดาน 

  เว็บไซต                 

- การจัดสงแบบ 

สอบถามดวย

ตนเองแก

ผูเชี่ยวชาญดาน

เว็บไซต 

ขอมูลเชิง

คุณภาพ 

- บุคลากรที่เกี่ยวของกับการใหบริการ

หองสมุดอิเล็กทรอนิกส และผูบริหาร

หองสมุดของสถาบันอุดมศึกษาเปนผูให

สัมภาษณเกี่ยวกับบริบท ปญหา เงื่อนไขที่

สงผลใหปจจัยสําคัญมีผลตอคุณภาพ                 

การบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส และ

ขอเสนอแนะสําหรับการใหบริการหองสมุด

อิเล็กทรอนิกสของสถาบันอุดมศึกษา 

- แบบสัมภาษณ  

 

- การสัมภาษณ

แบบเจาะลึก ณ 

สถานที่ทํางาน

ของผูให

สัมภาษณ 

 

 

ผูเขียนไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามชวงเวลาเดียว (Cross- 

Sectional Approach) ระหวางเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน 2552 โดยจัดสงแบบสอบถามผูบริหาร

และผูใชบริการ พรอมหนังสือขอความอนุเคราะหในการจัดทําวิทยานิพนธจากสถาบันบัณฑิต            
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พัฒนบริหารศาสตร จดหมายขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเขียน หนังสือจากสมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศ (กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน) และซองติดแสตมปสําหรับ
จัดสงแบบสอบถามกลับไปยังหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 147 แหง   

หลังจากการจัดสงแบบสอบถามเม่ือวันท่ี 1-3 สิงหาคม 2552  ผูเขียนไดดําเนินการ 
ติดตามแบบสอบถามดวยการโทรศัพทไปยังหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสอบถามวา
แบบสอบถามถึงกลุมตัวอยางหรือไม อยางไร และไดมีการดําเนินการอยางไร  

กรณีหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาท่ีใหขอมูลวายังไมไดรับแบบสอบถาม ผูเขียนไดจัดสง
หนังสือและแบบสอบถามอีกคร้ังโดยการลงทะเบียนดวนพิเศษ (EMS)  

กรณีหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามไมครบ ผูเขียนไดดําเนินการ ดังนี้ 
               ประการท่ี 1  หากหองสมุดใหเหตุผลวามีเจาหนาท่ีประสานงานหลายหนวยงาน ผูเขียนได
ขอความรวมมือเจาหนารับผิดชอบติดตามแบบสอบถามสงกลับคืนผูเขียน  

ประการท่ี 2  หากแบบสอบถามบางสวนหายไประหวางดาํเนินการ ผูเขียนไดจดัสงแบบ  
สอบถามไปใหใหมทางไปรษณีย โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
 ท้ังนี้  ผูเขียนไดดําเนินการติดตามแบบสอบถามทางโทรศัพททุกสัปดาห และสุดทายไดรับ
แบบสอบถามกลับคืนจากหองสมุดอุดมศึกษา จํานวน 104 แหง คิดเปนรอยละ 70.75 ซ่ึงพิชิต 
พิทักษเทพสมบัติ (2548 : 350) ไดกลาวถึงอัตราการตอบแบบสอบถามทางไปรษณียท่ีเปนตัวแทน
ประชากรได ควรมีอัตราการตอบกลับไมต่ํากวารอยละ 50 ดังนั้น แบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืน
ดังกลาวจึงอยูในอัตราท่ีเพียงพอตอการเปนตัวแทนประชากร 
 สําหรับการสัมภาษณและการจัดสงแบบสอบถามของผูเช่ียวชาญดานเว็บไซต ผูเขียนได
ดําเนินการภายหลังการเก็บรวมรวมแบบสอบถามจากผูบริหารและผูใชบริการของหองสมุดแลว
โดยจัดสงหนังสือขอความอนุเคราะหผูบริหารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา และบุคลากรของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อนัดสัมภาษณในชวงเดือนพฤศจิกายน 2552 - มกราคม 2553 ใช
ระยะเวลาในการสัมภาษณประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาทีตอคน ณ สถานท่ีทํางานของผ ู ใหสัมภาษณ
ทํางาน และจัดสงแบบสอบถามใหผูเช่ียวชาญดานเว็บไซต 4 ทาน เพื่อใหความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพของเว็บไซตหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในชวงเดือนธันวาคม 2552 - มกราคม 2553 
 
 5.4.1  เคร่ืองมือและการทดสอบเคร่ืองมือวัด 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 
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                                5.4.1.1  แบบสอบถาม   เปนแบบสอบถามแบบโครงสราง (Structured Questionnaires)    
ซ่ึงสรางข้ึนบนพื้นฐานของแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ ขอคําถามเปนขอมูลท่ีเปนจริง และขอมูลจาก
จากความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย 

1)  แบบสอบถามผูบริหารหองสมุด แบงเปน 5 สวน คือ  
  สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปเกีย่วกบัองคการและผูตอบแบบสอบถาม 
ประกอบดวย 6 ขอคําถาม 
 สวนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับหองสมุดกลาง ประกอบดวย 8 ขอคําถาม 
 สวนท่ี 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะ
ทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดกลาง ประกอบดวย 37 ขอคําถาม 
 สวนท่ี 4  ความพึงพอใจของผูใหบริการ ประกอบดวย 11 ขอคําถาม 
 สวนท่ี 5  ปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับการใหบริการหองสมุด
อิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย 2 ขอคําถาม 

2)  แบบสอบถามผูใชบริการ แบงเปน 5 สวน คือ 
สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปเกีย่วกบัผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย 2 ขอคําถาม 

 สวนท่ี 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสของ
หองสมุดกลาง ประกอบดวย 2 ขอคําถาม 
 สวนท่ี 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของเว็บไซตหองสมุดกลาง ประกอบดวย 
25 ขอคําถาม 
 สวนท่ี 4  ความพึงพอใจของผูใชบริการ  ประกอบดวย  19 ขอคําถาม 
 สวนท่ี5  ปญหาและขอเสนอแนะเกีย่วกับการใหบริการหองสมุด
อิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย 2 ขอคําถาม 

3)  แบบสอบถามผูเช่ียวชาญดานเว็บไซต คือ ความคิดเหน็เกี่ยวกับคุณภาพ 
ของเว็บไซตหองสมุด จํานวน 14 ขอคําถาม และความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติม          

ท้ังนี้ ในสวนท่ีเปนความคิดเห็นจะใชมาตรวัดแบบลิเคิท (Likert’s Scale)   
และวิเคราะหโดยการรวมคะแนนขอคําถามตางๆ เขาดวยกัน และถือวามีระดับการวัดแบบชวง 
(ปรับจาก Loiacono and others, 2002) 

5.4.1.2  การทดสอบแบบสอบถาม 
                                     1)  ความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) คือ ขอคําถามของตัวแปรอิสระและ
ตัวแปรตามมีเนื้อหาครอบคลุมส่ิงท่ีตองการวัดตามวัตถุประสงคของการวิจัย ซ่ึงหลังจากสราง
แบบสอบถามจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของแลว ผูเขียนไดนําแบบสอบถามไปขอคํา 
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ปรึกษา แนะนําจากคณะกรรมการวิทยานิพนธ จํานวน 3 ทาน ไดแก รศ. ดร. ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน 

รศ. ดร. ระวีวรรณ เอื้อพันธวิริยะกุล  และ พันตํารวจโท ดร. เกษมศานต โชติชาครพันธุ และหลัง 

จากปรับปรุงขอคําถามตามขอแนะนําแลว ผูเขียนไดทดสอบแบบสอบถามกับกลุมประชากรที่มี

ลักษณะใกลเคียงกับประชากรที่ศึกษาจริง (Pretest) คือ หองสมุดของหนวยงานของรัฐระดับกรม

หรือเทียบเทา จํานวน 40 แหง กอนนําแบบสอบถามไปใชกับประชากรที่ใชในการวิจัยจริง ซ่ึง

วัตถุประสงคของการทดสอบแบบสอบถาม คือ การตรวจสอบรูปแบบและเนื้อหาของ

แบบสอบถาม และความเชื่อถือไดของแบบสอบถาม  

 หลังจากการทดสอบกอน ผูเขียนไดนําขอแนะนําจากผูตอบแบบสอบถาม

มาปรับปรุงแกไขขอคําถามใหกระชับ ชัดเจน และครอบคลุมนิยามปฏิบัติการ ตัวชี้วัดของตัวแปร

ตางๆ ดังนี้ 

 (1)  การปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบของแบบสอบถามเพื่อใหผูตอบเขาใจ

ขอคําถามยิ่งขึ้น ไดแก แบบสอบถามผูบริหารหองสมุด สวนที่ 1 เปลี่ยนจาก “การเขาใชบริการ

หองสมุดผานเว็บไซตโดยเฉลี่ย” เปน “จํานวนการเขาใชบริการผานเว็บไซตของหองสมุดโดย

เฉลี่ย” และ สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับหองสมุด ตัดชอง “ไมมี” ออก แตใหใส “0” แทน เนื่องจาก

ผูตอบแบบสอบถามบางทานไมเขาใจ   

(2)  การปรับปรุงขอคําถามที่ไมคอยมีผูตอบตอบ ไดแก ตัดขอคําถามใน 

แบบสอบถามผูบริหารหองสมุด สวนที่ 2 “การเขารวมโครงการอื่นๆกับเครือขาย”  “การจัดทําโครงการ

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ” และ “การรับขอมูลขาวสารอื่นๆจากผูใชบริการหองสมุดอิเล็ก 

ทรอนิกส” ออก เนื่องจากผูตอบทุกคนตอบวา “ไมมี” หรือไมตอบ ซ่ึงอาจเกิดจากขอคําถามอื่นที่มี

ครอบคลุมแลว 

 (3)   การปรับเปลี่ยนใหชัดเจนและกระชับมากขึ้น คือ การเปลี่ยนจาก 

“สวนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใหบริการ” เปน “สวนที่ 4 ความพึงพอใจของผู

ใหบริการ” 

 2)   ความเชื่อถือได (Reliability) คือ ระดับของความคงที่ของมาตรวัด 

ความสัมพันธระหวางขอคําถามแตละขอกับมาตรวัด ซ่ึงวัดจากสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค 

(Cronbach’s Coefficient Alpha) หากมีคา 1 แสดงวามีความคงที่ภายในสมบูรณ และหากมีคา 0 

แสดงวาไมมีความคงที่ภายใน และตองมีคาไมตํ่ากวา 0.6 จึงอยูในเกณฑท่ียอมรับได  

 ขอมูลจากการทดสอบกอน ผูเขียนไดแบบสอบถามผูบริหารหองสมุด

กลับคืนมาจํานวน 24 ฉบับ คิดเปนรอยละ 60 และไดแบบสอบถามผูใชบริการหองสมุดกลับคืนมา

จํานวน 20 ฉบับ คิดเปนรอยละ 50 สรุปไดดังนี้  



 

 

124 

 

ตารางท่ี 5.4  คาอัลฟาของมาตรวัด 
 

มาตรวัด จํานวนขอ
คําถาม 

สัมประสิทธ์ิของ       
ครอนบาค อัลฟา 

ตัวแปรตาม : คุณภาพการบริการสาธารณะทาง
อิเล็กทรอนิกส 

  

- คุณภาพของเว็บไซต (ผูใชบริการ) 25 ขอคําถาม 0.96 

- คุณภาพของเว็บไซต (ผูเช่ียวชาญดานเว็บไซต) 14 ขอคําถาม 0.97 

- ความพึงพอใจของผูใหบริการ 11 ขอคําถาม 0.89 

- ความพึงพอใจของผูใชบริการ 19 ขอคําถาม 0.95 

ตัวแปรอิสระ   

ทรัพยากร   
- ทรัพยากรทางการเงิน 7 ขอคําถาม 0.75 

- เครือขายความรวมมือ 2 ขอคําถาม 0.80 

สมรรถนะของหนวยงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   

- โครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 ขอคําถาม 0.81 

 4 ขอคําถาม       
(แบบสอบถาม
ผูใชบริการ) 

0.72 

- ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 9  ขอคําถาม 0.91 
พันธะผูกพนัของหนวยงาน 6 ขอคําถาม 0.90 
การส่ือสารกับผูใชบริการ 3 ขอคําถาม       0.94 
 3 ขอคําถาม       

(แบบสอบถาม
ผูใชบริการ) 

0.91 
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 จากตารางท่ี 5.4 ขอคําถามในแบบสอบถามมีคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอ
นบาคอยูระหวาง 0.72 ถึง 0.97   ซ่ึงมีคาไมต่ํากวา 0.6 จึงอยูในเกณฑท่ียอมรับได  และมาตรวัดมีคา
สัมประสิทธ์ิอัลฟาคอนขางสูง โดยเฉพาะแบบสอบถามผูใชบริการมีคาความเท่ียงของมาตรวัดสูง 
ไดแก มาตรวัดคุณภาพของเว็บไซตของผูเช่ียวชาญดานเว็บไซต (0.97) คุณภาพของเว็บไซตของ
ผูใชบริการ (0.96) ความพึงพอใจของผูใชบริการ (0.95) การสื่อสารกับผูใชบริการ (0.94) และ
โครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน (0.72) ตามลําดับ  
  เชนเดียวกันกับแบบสอบถามของผูบริหารหองสมุด ซ่ึงมีคาความเท่ียงของ
มาตรวัดสูง ไดแก ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ (0.91) พันธะผูกพันของหนวยงาน (0.90) ความพึงพอใจของผูใหบริการ (0.89)                
การส่ือสารกับผูใชบริการ (0.94) และโครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หนวยงาน (0.81) ตามลําดับ  
 ดังนั้น  จึง เปนการยืนยันว าแบบสอบถามมีความเชื่อ ถือได  และมี                  
ความเหมาะสมสําหรับการวิเคราะห  
 3)  ความตรงเชิงมโนทัศนหรือความถูกตองของมาตรวัด (Construct Validity)  
คือ ระดับท่ีขอคําถามแตละขอสัมพันธกับขอคําถามอ่ืนอยางคงเสนคงวาในแตละตัวแปร ทดสอบ
ดวยการวิเคราะหปจจัยเพ่ือการยืนยัน (Confirm Factor Analysis)  ซ่ึงการวิเคราะหปจจัย (Factor 
Analysis) มีวัตถุประสงค คือ การยืนยันความถูกตองของมาตรวัด (สุชาต ประสิทธิสินธุ, 2548 : 463-
467)  เปนเทคนิคท่ีจะชวยใหผูเขียนไดทําการวิเคราะหในเบ้ืองตนวา     ขอคําถามของตัวแปรเหลานั้น
สอดคลองกันจริงหรือไม และขอคําถามท่ีบรรจุในมาตรวัดหนึ่งๆ เกาะกลุมกันมากนอยเพียงใด  
เนื่องจากในการสรางแบบสอบถามแมวาผูเขียนตองการสรางขอคําถามใหมีความสอดคลองและวัด
ในส่ิงเดียวกันก็ตาม  แตอาจไมเปนไปตามท่ีคาดไว  ซ่ึงเกณฑในการคัดเลือกมาตรวัด คือ Factor 
Loading ไมนอยกวา 0.30   
 กอนการวิเคราะหปจจัยมีการตรวจสอบขอสมมติหรือเงื่อนไขการวิเคราะห
ปจจัยกอน ไดแก (1) ตัวแปรทุกตัวตองมีการวัดระดับชวงหรืออัตราสวน หรือคาเปน 1 หรือ 0                  
(2) การศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรในเมตริกความสัมพันธ (Correlation Matrix)  เพื่อ
พิจารณาวามีตัวแปรใดหรือขอคําถามใดไมมีความสัมพันธกับตัวแปรหรือขอคําถามอ่ืนๆหรือไม ซ่ึง
ผลการศึกษา พบวา ทุกขอคําถามมีความสัมพันธกับขอคําถามอ่ืนๆ ทําใหไมตองตัดขอคําถามใดออก 
และผลการวิเคราะหปจจัยสรุปไดตามตารางท่ี 5.5 
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ตารางท่ี 5.5   ผลการวิเคราะหปจจยัยนืยัน  
 

ท่ี ตัวแปร ขอคําถาม Factor 
Component 

Extract 
1. ทรัพยากรทาง

การเงิน 
  

  - งบประมาณพอในการพัฒนาระบบการใหบริการ 0.89 
  - งบประมาณพอในการดําเนินการ 0.84 
  - งบประมาณพอในการจัดหาบุคลากร 0.88 
  - งบประมาณพอในการพัฒนาบุคลากร 0.83 
  - ไดรับสนับสนุนงบประมาณโครงการ 0.81 
  - ความลาชาในการเบิกจายงบประมาณ - 
  - ข้ันตอนการเบิกจายงบประมาณ - 
  Eigenvalue 3.62 
  % of Variance 72.49 

2. เครือขาย                
ความรวมมือ
ระหวาง
หนวยงาน 

  

  - สนิทสนมกับผูบริหารในเครือขาย 0.92 

  - สนิทสนมกับผูปฏิบัติงานในเครือขาย 0.92 

  Eigenvalue 1.70 
  % of Variance 84.75 

3. โครงสรางทาง
กายภาพดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

 มาตรวัดผูบริหาร - คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง       0.86 
  - ระบบงานเกีย่วกับการใหบริการ 0.87 
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ตารางท่ี 5.5  (ตอ)     
 

ท่ี ตัวแปร ขอคําถาม Factor 
Component 

Extract 

  - ทรัพยากรสารสนเทศ 0.74 

  - บุคลากรสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ           0.76 

  - คอมพิวเตอรและอุปกรณเปนรุนท่ีเหมาะสม 0.82 

  - ระบบงานเกี่ยวกับการใหบริการฯเหมาะสม 0.81 

  - ทรัพยากรสารสนเทศทันสมัย 0.72 

  - ใชระบบไดทุกเวลา 0.68 

  - ใชระบบไดทุกสถานท่ี 0.63 

  - ระบบขัดของเสมอ - 

  Eigenvalue 5.34 
  % of Variance 53.37 
 มาตรวัด - ใชบริการจากบานไดทุกเวลา 0.84 

 ผูใชบริการ - ใชบริการท่ีหนวยงานไดในเวลาท่ีกําหนด 0.60 

  - ใชบริการไดทุกสถานท่ี 0.85 

  - ระบบการใหบริการขัดของเสมอ - 

  Eigenvalue 1.79 
  % of Variance 44.71 

5. ความรูและ
ทักษะดาน IT 

  

  - ความรูและทักษะในการใชฮารดแวร 0.70 
  - ความรูและทักษะในการใชระบบบริการฯ 0.78 
  - ความรูและทักษะในระบบเครือขายฯ 0.77 
  - ความรูและทักษะในการใชอินเทอรเน็ต                    0.81 
  - ความรูและทักษะในจัดหา รวบรวม วเิคราะห  0.79 
    จัดเก็บ คนคืน เผยแพร สงวนรักษาสารสนเทศ  
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ตารางท่ี 5.5  (ตอ)     
 

ท่ี ตัวแปร ขอคําถาม Factor 
Component 

Extract 
  - ความรูและทักษะในนโยบาย แผน กลยุทธดาน IT 0.85 
  - ความรูและทักษะในการประยุกตใช IT 0.89 
  - ความรูและทักษะการส่ือสาร 0.80 
  - ความรูและทักษะการประสานงาน 0.77 
  Eigenvalue 5.69 
  % of Variance 63.24 

6. พันธะผูกพนัของ
หนวยงาน 

  

  - ผูบริหารเขารวมประชุมเสมอ 0.79 
  - ผูบริหารติดตามการใหบริการเสมอ 0.88 
  - ผูบริหารใหความสําคัญกับการวางแผน                    

   การใหบริการ                          
0.88 

  - บุคลากรมุงม่ันพัฒนาระบบตอเน่ือง 0.85 

  - บุคลากรตั้งใจใหบริการอิเล็กทรอนิกส 0.78 
  - บุคลากรปรับปรุงทรัพยากรสารสนเทศเสมอ 0.87 
  Eigenvalue 4.26 
  % of Variance 71.04 

7. การส่ือสารกับ
ผูใชบริการ 

  

 มาตรวัดผูบริหาร - ส่ือและกิจกรรมนาสนใจ 0.90 
  - ส่ือและกิจกรรมเขาถึงกลุมเปาหมาย 0.96 
  - ส่ือและกิจกรรมตอเนื่อง 0.90 
  Eigenvalue 2.54 
  % of Variance 84.70 
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ตารางท่ี 5.5  (ตอ)     
 

ท่ี ตัวแปร ขอคําถาม Factor 
Component 

Extract 
 มาตรวัด - การประชาสัมพันธนาสนใจ 0.88 
 ผูใชบริการ - การประชาสัมพันธเขาถึงกลุมเปาหมาย 0.91 
  - การประชาสัมพันธมีความตอเนื่อง 0.90 
  Eigenvalue 2.42 
  % of Variance 80.64 

8. คุณภาพของ
เว็บไซต 

  

 มาตรวัดผูใช - นําสารสนเทศไปใชประโยชนได 0.62 
 บริการ - ตอบสนองความตองการ 0.68 
  - สืบคนไดตรงกับความตองการ 0.67 
  - การเช่ือมโยงใหบรรลุจุดมุงหมาย 0.67 
  - การเช่ือมโยงกับเว็บไซตเกีย่วของ 0.66 
  - การติดตอกบัผูใหบริการ 0.65 
  - ความรูสึกปลอดภัย 0.63 
  - การรักษาขอมูลสวนบุคคล 0.60 
  - การมีแหลงอางอิงเช่ือถือได 0.66 
  - การแสดงผลรวดเร็ว 0.67 
  - การดาวนโหลดรวดเร็ว 0.64 
  - นําเสนอหนาตางๆไดเหมาะสม 0.75 
  - จัดแบงเนื้อหาไวชัดเจน 0.73 
  - ตัวอักษรในเว็บไซตเหมาะสม 0.69 
  - หัวขอและเนือ้หาเขาใจงาย 0.73 
  - เรียนรูการใชงานงาย 0.73 
  - งายในการใชงาน 0.71 
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ตารางท่ี 5.5  (ตอ)     
 

ท่ี ตัวแปร ขอคําถาม Factor 
Component 

Extract 
  - สืบคนขอมูลงาย 0.73 
  - เนื้อหานาสนใจ 0.77 
  - รูปแบบนาสนใจ 0.74 
  - รูปลักษณท่ีด ี 0.72 
  - รูปแบบใหมและริเร่ิมสรางสรรค 0.72 
  - รูสึกสนุกเม่ือใชเว็บไซต 0.69 
  - รูสึกเขาสังคมเม่ือใชเว็บไซต 0.67 
  - โดยรวมเว็บไซตมีคุณภาพ 0.77 
  Eigenvalue 11.99 
  % of Variance 47.96 
 มาตรวัด - การเช่ือมโยงใหบรรลุจุดมุงหมาย 0.79 
 ผูเช่ียวชาญดาน - การเช่ือมโยงกับเว็บไซตเกีย่วของ 0.81 
 เว็บไซต - การติดตอกับผูใหบริการ 0.78 
  - แหลงอางอิงเช่ือถือได 0.87 
  - นําเสนอหนาตางๆไดเหมาะสม 0.93 
  - จัดแบงเนื้อหาไวชัดเจน 0.92 
  - ตัวอักษรเหมาะสม 0.74 
  - หัวขอและเนือ้หาเขาใจงาย 0.92 
  - เรียนรูการใชงานงาย 0.79 
  - สืบคนขอมูลไดงาย 0.94 
  - เนื้อหานาสนใจ 0.34 
  - รูปแบบนาสนใจ 0.88 
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ตารางท่ี 5.5  (ตอ)     
 

ท่ี ตัวแปร ขอคําถาม Factor 
Component 

Extract 
  - รูปแบบใหมและริเร่ิมสรางสรรค 0.89 
  - โดยรวมเว็บไซตมีคุณภาพ 0.95 
  Eigenvalue 10.51 
  % of Variance 75.07 

9. ความพึงพอใจ - ความถูกตองของสารสนเทศ 0.73 
 ของผูใชบริการ - เขาถึงสารสนเทศจากบาน/ท่ีทํางาน 0.70 
  - แหลงอางอิงท่ีเช่ือถือได 0.74 
  - ความหลากหลายของสารสนเทศ 0.70 
  - ความทันสมัยของสารสนเทศ 0.71 
  - ความเพยีงพอของสารสนเทศใหม 0.72 
  - ความครบถวนสมบูรณของสารสนเทศ 0.74 
  - การไดรับสารสนเทศท่ีตองการ                0.72 

  - ความพึงพอใจโดยรวมตอสารสนเทศ 0.79 

  - ความพึงพอใจตอบริการสืบคน 0.74 

  - ความพึงพอใจตอบริการตอบคําถาม 0.75 

  - ความพึงพอใจตอบริการดาวนโหลด 0.75 

  - ความพึงพอใจตอบริการแนะนําการใชบริการ 0.73 

  - ความพึงพอใจตอบริการยืมหนังสือตอดวยตนเอง 0.72 

  - ความพึงพอใจตอบริการตรวจสอบรายการยืม- คืน 0.70 

  - ความพึงพอใจตอบริการเสนอแนะซ้ือทรัพยากรฯ 0.76 

  - ความพึงพอใจตอบริการจองหนังสือ 0.72 

  - ความพงึพอใจตอการบริการบริการยืมระหวางหองสมุด 0.73 

  - ความพึงพอใจตอการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส 0.78 

  Eigenvalue 10.21 
  % of Variance 53.76 
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ตารางท่ี 5.5  (ตอ)     
 

ท่ี ตัวแปร ขอคําถาม Factor 
Component 

Extract 
10. ความพึงพอใจ - ความพึงพอใจตอผลงานโดยรวม 0.72 

 ของผูใหบริการ - ความพึงพอใจตอการลดข้ันตอน 0.75 

  - ความพึงพอใจตอกระบวนการใหบริการ 0.69 

  - ความพึงพอใจตอการลดคาใชจายการจัดหา   
  ทรัพยากรสารสนเทศ 

0.70 

  - ความพึงพอใจตอการลดคาใชจายบุคลากร 0.70 

  - ความพึงพอใจตอการลดคาใชจายการใหบริการ 0.77 

  - ความพึงพอใจตอการลดเวลาเฉล่ียการใหบริการ 0.80 

  - ความพึงพอใจตอการลดจํานวนคน 0.68 

  - ความพึงพอใจตอการเพ่ิมข้ึนผูใชบริการ 0.69 

  - ความพึงพอใจตอการสนับสนุนการศึกษาวิจัย 0.61 

  - ความพึงพอใจตอการใหบริการหองสมุด 
  อิเล็กทรอนิกสโดยรวม 

0.77 

  Eigenvalue 5.67 
  % of Variance 51.48 

11. คุณภาพ                 
การบริการ
สาธารณะทาง
อิเล็กทรอนิกส 

  

  คุณภาพของเวบ็ไซต 0.86 

  ความพึงพอใจของผูใช 0.86 

  Eigenvalue 1.46 
  % of Variance 73.13 
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จากตารางท่ี 5.5 ผลการวิเคราะหยืนยันวาตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมี 
องคประกอบตามท่ีคาดหมายไว และมีคาความแปรปรวนสะสมระดับปานกลางถึงสูง (44.71-
84.75)   การที่ปจจัยตางๆสามารถอธิบายขอคําถามไดในระดับปานกลางถึงสูงและขอคําถามมี                      
การเกาะกลุมกัน (Load) ตามปจจัยท่ีคาดหมายไว ซ่ึงนับวาเปนผลท่ีนาพอใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งขอ
คําถามในปจจัยเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงาน และการส่ือสารกับผูใชบริการมีการเกาะ
กลุมในปจจัยเดียวกันในระดับท่ีสูงมาก  ซ่ึงนับวาเปนการยืนยันความเท่ียงตรงของมาตรวัดในแง
ของมโนทัศน  

อยางไรก็ตาม ขอคําถาม “ความลาชาในการเบิกจายงบประมาณ” และ 
“ข้ันตอนการเบิกจายงบประมาณ” ในปจจัยทรัพยากรทางเงิน และ“ระบบการใหบริการขัดของ
เสมอ” ในปจจัยโครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศไมมีคุณลักษณะเดียวกันกับขอ
คําถามในแบบสอบถามขออ่ืนๆ (Unidimentionality) ซ่ึงไดกําหนดไวในนิยามปฏิบัติการ ดังนั้น จึงได
ตัดขอคําถามดังกลาวออก   

5.4.1.2  แบบสัมภาษณ เปนการสัมภาษณแบบเจาะลึกความคิดเห็นของผูบริหาร 
หองสมุดของสถาบันอุดมศึกษา (ปรับจาก Chuayruk, 2006) แบบเปดกวางและอิสระ ดวยขอคําถาม
แบบปลายเปด (Open-Ended Question) ซ่ึงมีวัตถุประสงค คือ การศึกษาบริบท ปญหา เงื่อนไขท่ี
สงผลใหปจจัยสําคัญมีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส การตรวจสอบยืนยัน
ผลการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณ รวมทั้งขอเสนอแนะสําหรับการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส
ของสถาบันอุดมศึกษา  

โครงสรางของแบบสัมภาษณ ประกอบดวย 4 สวน 
สวนท่ี 1 การสอบถามขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส

ของหองสมุด 
สวนท่ี 2  การสอบถามขอมูลเกี่ยวกับปจจยัท่ีมีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะ

ทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุด 
สวนท่ี 3 การสอบถามขอมูลเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคของการใหบริการหองสมุด

อิเล็กทรอนิกสและขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส 
ท้ังนี้ แมวาผู เขียนไดจัดทําแบบสัมภาษณไว แตในการดําเนินการสัมภาษณมี                    

ขอคําถามท่ีไมไดกําหนดไวกอน เพื่อใหผูถูกสัมภาษณมีโอกาสแสดงความคิดเห็นท่ีกวางขวางและ
ลึกซ้ืงยิ่งข้ึน รวมท้ังไดทราบขอมูลอยางละเอียดเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะ
ทางอิเล็กทรอนิกส ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะในการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส และ                
การใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย 
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นอกจากนี้ การศึกษาคร้ังนี้จะมีการสรางความเชื่อถือไดและความแมนตรงของ
ขอมูลเชิงคุณภาพ ดังนี้  
  1)  ความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) หลังจากสรางแบบสัมภาษณ
จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของแลวนําแบบสัมภาษณไปขอคําปรึกษาแนะนําจาก
คณะกรรมการวิทยานิพนธพิจารณาเชนเดียวกับแบบสอบถาม 
  2)  การตรวจสอบขอมูลแบบ 3 เสา (Triangulation)  ประกอบดวย 
         (1)  การตรวจสอบดานวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล (Methodological 
Triangulation) เปนการใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตางกัน เพ่ือรวบรวมขอมูลในเร่ืองเดียวกัน คือ     
การเก็บรวบรวมขอมูลในสวนของปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส
และความพึงพอใจของผูใหบริการจากแบบสอบถามผูบริหารหองสมุด การสัมภาษณผูบริหาร
หองสมุดกรณีศึกษา และบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(2)  การตรวจสอบดานขอมูล (Data Triangulation) เปนการตรวจสอบ
แหลงบุคคลหรือผูใหขอมูลเปล่ียนไปวาขอมูลยังเหมือนเดิมหรือไม คือ การเก็บรวมรวมขอมูลใน
สวนของคุณภาพของเว็บไซตจากผูใชบริการ และผูเช่ียวชาญดานเว็บไซต  
    

5.5  วิธีการวิเคราะห 
 

5.5.1  การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ  
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ คือ การทดสอบทฤษฎี การวัดและวิเคราะหโดยใชเทคนิค

ทางสถิติ ซ่ึงผูเขียนใชการวิเคราะหดวยโปรแกรม SPSS for Windows Version 13 
5.5.1.1  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของกลุมตัวอยางและตัวแปรท่ีใชใน

การวิเคราะหดวยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คาความถ่ี (Frequency) รอยละ 
(Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อสรุปคุณสมบัติ
ของตัวอยางและตัวแปรท่ีตองการศึกษา รวมท้ังการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณลักษณะท่ัวไป
ของสถาบันอุดมศึกษาและคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส ดวยสถิติการวิเคราะห            
T-Test  การวิเคราะหถดถอย (Simple Regression Analysis) และการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way Anova Analysis) 

5.5.1.2  การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส
ตามกรอบแนวคิดในการศึกษาดวยสถิติอนุมาน คือ การวิเคราะหถดถอยแบบเชิงช้ัน (Hierarchical 
Multiple Regression Analysis) (สุชาต ประสิทธ์ิรัฐสินธุ, 2548 : 189 - 214)  โดยจัดตัวแปรอิสระ
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แบงเปนชุด ๆ  แตละชุดจะเปนตัวแปรในเร่ืองเดียวกัน  ไดแก ทรัพยากร ประกอบดวย ทรัพยากรทาง
การเงิน และเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงาน สมรรถนะของหนวยงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประกอบดวย โครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน และ
ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน พันธะผูกพันของหนวยงาน และ                     
การส่ือสารกับผูใชบริการ  เพื่อวิเคราะหวาแตละชุดมีผลตอตัวแปรตามหรือไม และเม่ือมีตัวแปรอีก
กลุมหนึ่งเพิ่มเขามาวิเคราะหมีผลอยางไร  
 
 5.5.2  การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ  
 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายขอคนพบที่ไดจากการวิเคราะห
ขอมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามตามกรอบแนวคิดใน
การศึกษา การพรรณนาผลที่ไดจากการศึกษาวาสอดคลองหรือแตกตางจากผลการวิเคราะหเชิง
ปริมาณอยางไร  รวมท้ังปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสของ
สถาบันอุดมศึกษา และการใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย  ซ่ึงการวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพจากแบบสอบถามแบบปลายเปดและการสัมภาษณ เปนการวิเคราะหเชิงเนื้อหา 
(Content Analysis) มีข้ันตอน ดังนี้             
 5.5.2.1  การจัดแฟม แยกแยะ และจัดหมวดหมูขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณและ
แบบสอบถาม 
 5.5.2.2  การนําขอมูลท่ีไดมาลงรหัสหมวดหมูของขอมูล 
 5.5.2.3  การนํารหัสขอมูลท้ังหมดท่ีมีอยูมารวบรวมจัดหมวดหมูแยกประเภท 
 5.5.2.4  การพัฒนาแนวเร่ือง นําขอมูลมาวิเคราะหเปรียบเทียบกับผลจาก                        
การวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อพัฒนาเปนแนวเร่ือง 
 5.5.2.5  การแกไขแนวเร่ืองแลวสรุปเปนผลการศึกษาในรูปตาราง ภาพ หรือ                   
การพรรณนา 
 

5.6  สรุป 
 

การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจยัเชิงปริมาณและการวจิัยเชิงคุณภาพ ประชากรท่ีศึกษา คือ 
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา นกัศึกษา
ผูใชบริการ และผูเช่ียวชาญดานเว็บไซต 
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 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 1) แบบสอบถาม ประกอบดวย แบบสอบถาม 
ผูบริหารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา แบบสอบถามนักศึกษาผูใชบริการ และแบบสอบถามผูเช่ียวชาญ
ดานเว็บไซต และมีการทดสอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความตรงตามเน้ือหา ความเชื่อถือได และ
ความตรงเชิงมโนทัศน เพื่อยืนยันวาแบบสอบถามวัดในส่ิงท่ีตองการวัด ขอคําถามในมาตรวัดมี
ความเท่ียง และขอคําถามในมาตรวัดเดียวกันมีความสอดคลองกัน 2) แบบสัมภาษณเปนคําถาม
ปลายเปด ซ่ึงใชในการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารหองสมุดของสถาบันอุดมศึกษาประเภทตาง  ๆ และ
บุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
                การวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ประกอบดวย การวิเคราะห
ขอมูลเกี่ยวกับกลุมตัวอยางและตัวแปรท่ีใชในการศึกษา การวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
คุณลักษณะท่ัวไปของสถาบันอุดมศึกษาและคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของ
หองสมุด การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสตามกรอบ
แนวคิดในการศึกษา และการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา ซ่ึงผูเขียนจะได
นําเสนอผลการวิเคราะหในบทที่ 6 และบทท่ี 7 ตอไป 
 



 

บทที่ 6 

 

ผลการศึกษาเชิงปริมาณ 

 
บทนี้เปนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณที่เก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยาง

เกี่ยวกับคุณลักษณะของกลุมตัวอยางและตัวแปรที่ศึกษา การตรวจสอบขอตกลงเบื้องตน และ                           

การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติเพื่อตอบวัตถุประสงคของการวิจัยและทดสอบสมมติฐาน  

 

6.1  คุณลักษณะของกลุมตัวอยางและตัวแปรที่ศึกษา 

  

การวิเคราะหเบื้องตนเกี่ยวกับคุณสมบัติของกลุมตัวอยางและตัวแปรที่ศึกษา รวมทั้ง          

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณลักษณะทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษากับคุณภาพการบริการ

สาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส  

 

 6.1.1   คุณลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

 การนําเสนอในสวนนี้ จะเปนการนําเสนอผลจากการสอบถามผูบริหารหองสมุดและ

นักศึกษาผูใชบริการกลุมตัวอยาง เพื่อใหเห็นภาพรวมของกลุมตัวอยาง ไดแก คุณลักษณะของ

สถาบันอุดมศึกษา คุณลักษณะของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา คุณลักษณะของผูบริหารหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษา และคุณลักษณะของนักศึกษาผูใชบริการหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  

6.1.1.1  คุณลักษณะของสถาบันอุดมศึกษา 

คุณลักษณะของสถาบันอุดมศึกษากลุมตัวอยาง คือ ประเภท จํานวนนักศึกษา 

ระยะเวลาดําเนินการ และที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษา   
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ตารางที่ 6.1  สถาบันอุดมศึกษาที่สงแบบสอบถามกลับคืนจําแนกตามประเภทของสถาบันอุดม 

                     ศึกษา   

 

ประเภทของสถาบันอุดมศึกษา จํานวนที่แจก

แบบสอบถาม 

จํานวนที่สงแบบ 

สอบถามกลับคืน 

รอยละของหองสมุดที่

สงแบบสอบถามกลับคืน 

มหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ 28  25   89.26  

มหาวิทยาลัยราชภัฎ 39  38  97.44  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9   7   77.78  

สถาบันเทคโนโลยี 1  1  100.00  

มหาวิทยาลัย/สถาบันเอกชน 69   33   47.83  

รวม 147  104  70.75  

 

ตารางที่ 6.1   กลุมตัวอยางมาจากสถาบันอุดมศึกษาซึ่งไดจัดสงแบบสอบถามจํานวน 

147 แหง และไดกลับคืน จํานวน 104 แหง คิดเปนรอยละ 70.75   และสถาบันอุดมศึกษาประเภท

ตางๆ สงแบบสอบถามกลับคืนเกิน  รอยละ 70 ยกเวนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซ่ึงจัดสง

แบบสอบถามคืนเพียงรอยละ 47.83 

การที่สถาบันอุดมศึกษาบางแหงไมสงแบบสอบถามกลับคืน กลุมตัวอยางใหเหตุผล

วาสถาบันอุดมศึกษาบางแหงการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสยังอยูในระยะเริ่มตน จึงไม

สะดวกตอบแบบสอบถาม บางสถาบันตําแหนงผูบริหารหองสมุดวางไมมีผูแทนในการตอบ

แบบสอบถาม และบางแหงไดใหขอมูลวาไดสงแบบสอบถามกลับคืนแลว แตผูเขียนไมไดรับ

แบบสอบถามดังกลาว นอกจากนี้ สถาบันอุดมศึกษาบางแหงสงแบบสอบถามกลับคืนเฉพาะของ

นักศึกษาผูใช บริการหรือแบบสอบถามของผูบริหาร จึงมีแบบสอบถามที่สมบูรณเพียงพอตอการ

วิเคราะห จํานวน 95 แหง คิดเปนรอยละ 64.63  

 

ตารางที่ 6.2   จํานวนนักศึกษาและระยะเวลาดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา   

 

คุณลักษณะทั่วไป จํานวน คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

จํานวนนักศึกษา   86  150  600,000  19,581  65,938.96 

ระยะเวลาดําเนินการ   95  4  114  28.59  18.38 
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จากตารางที่ 6.2    สถาบันอุดมศึกษากลุมตัวอยางมีจํานวนนักศึกษาและระยะเวลา

ดําเนินการแตกตางกันมาก กลาวคือ สถาบันอุดมศึกษามีนักศึกษานอยที่สุด จํานวน 150 คน 

สถาบันอุดมศึกษามีนักศึกษามากที่สุด 600,000 คน และโดยเฉลี่ยมีนักศึกษา จํานวน 19,581 คน          

ในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษามีระยะเวลาดําเนินการนอยที่สุด 4 ป ระยะเวลาดําเนินการสูงสุด    

144 ป และระยะเวลาดําเนินการโดยเฉล่ีย 29 ป  

 

ตารางที่ 6.3  ประเภทและที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษา 

 

ประเภท/สถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา จํานวน รอยละ 

ประเภทของสถาบันอุดมศึกษา    

   สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 64  67.00  

   สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 31  33.00  

รวม 95  100.00  

ประเภทของสถาบันอุดมศึกษา    

   สถาบันอุดมศึกษาเนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย 19  20.00  

   สถาบันอุดมศึกษาเนนการผลิตบัณฑิต 57  60.00  

   ไมระบุ 19  20.00  

รวม 95  100.00  

ท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษา    

    สวนกลาง 39  41.10  

    สวนภูมิภาค 56  58.90  

รวม 95  100.00  

 

จากตารางที่ 6.3 สถาบันอุดมศึกษากลุมตัวอยางสวนใหญเปนสถาบันอุดมศึกษาของ

รัฐ (รอยละ 67) ท่ีเนนการผลิตบัณฑิต (รอยละ 60) และมีพ้ืนที่ต้ังอยูในสวนภูมิภาค (รอยละ 58.90)  

6.1.1.2  คุณลักษณะของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

คุณลักษณะของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษากลุมตัวอยาง ไดแก ระยะเวลา การให  

บริการหองสมุดผานเว็บไซตและการเขาใชบริการหองสมุดผานเว็บไซตตอวัน  
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ตารางที่ 6.4  ระยะเวลาการใหบริการหองสมุดผานเว็บไซตและการเขาใชบริการหองสมุดผาน 

                     เว็บไซตตอวัน  

 

คุณลักษณะทั่วไป จํานวน คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระยะเวลาการให 

บริการหองสมุดผาน

เว็บไซต (ป) 

93  1  15  7.43  4.15  

การเขาใชบริการ

หองสมุดผานเว็บไซต 

(ครั้งตอวัน) 

78  10  77,911  1,596  9,071.15  

 

จากตารางที่ 6.4 ประสบการณการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสของหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษากลุมตัวอยาง พบวา หองสมุดกลุมตัวอยางมีการใหบริการหองสมุดผานเว็บไซต

โดยเฉล่ีย 7 ป และมีการเขาใชบริการหองสมุดผานเว็บไซตโดยเฉล่ีย 1,596 ครั้งตอวัน   

6.1.1.3  คุณลักษณะของผูบริหารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

คุณลักษณะของผูบริหารหองสมุดผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ตําแหนง ระดับ

การศึกษา สาขาที่จบการศึกษา และระยะเวลาดํารงตําแหนงบริหาร 
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ตารางที่ 6.5  คุณลักษณะทั่วไปของผูบริหารหองสมุดกลุมตัวอยาง 

  

คุณลักษณะทั่วไป จํานวน รอยละ 

ตําแหนง   

ผูอํานวยการสํานัก/หัวหนาหัวหนาหองสมุด/หัวหนาศูนย            

วิทยบริการ/หัวหนาสํานักวิทยบริการ/หัวหนาแผนกหองสมุด 

64  67.40  

รองผูอํานวยการสํานัก  14  14.70 

ตําแหนงอื่นๆ  7  7.40 

ไมตอบ                                                                                           10  10.50  

รวม 95  100.00  

ระดับการศึกษา   

ระดับปริญญาตรี 9  9.50  

ระดับปริญญาโท 74  77.90  

ระดับปริญญาเอก 10  10.50  

ไมตอบ 2  2.10  

รวม 95  100.00 

สาขาที่จบการศึกษา   

บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร/สารนิเทศศาสตร 62  65.30  

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ/ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคโนโลยีและสื่อการศึกษา/วิทยการคอมพิวเตอร 

14  14.70  

ศึกษาศาสตร/การบริหารการศึกษา 5  5.30  

บริหารธุรกิจ 2  2.10  

สถิติประยุกต 1  1.10  

การพัฒนา 1  1.10  

สังคมศาสตร 2  2.10  

วิศวกรรมศาสตร 1  1.10  

จิตวิทยาใหคําปรึกษา 1  1.10  

พัฒนาชุมชน 1  1.10  

ไมตอบ 5  5.30  

รวม 95  100.00 
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จากตารางที่ 6.5 ผูบริหารหองสมุดกลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูบริหารสูงสุดของ

หองสมุด(รอยละ 67.40) ซ่ึงใชช่ือเรียกตางกันวา ผูอํานวยการสํานัก หัวหนาหองสมุด หัวหนาศูนย                     

วิทยบริการ หัวหนาสํานักวิทยบริการ และหัวหนาแผนกหองสมุด เกือบทั้งหมดจบการศึกษาระดับ

ปริญญาโท  (รอยละ 77.90) มีเพียงสวนนอยที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาตรี

ตามลําดับ รวมทั้งสวนใหญจบการศึกษาในสาขาบรรณารักษและสารสนเทศศาสตร (รอยละ 65.30)  

การที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูบริหารสูงสุดของหองสมุด ซ่ึงเปนผูกําหนด

นโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานดานตางๆของหองสมุด โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนา                  

การใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส ทําใหสามารถตอบคําถามการใหบริการผานเว็บไซตของ

หองสมุดและผลที่เกิดขึ้นไดชัดเจน  

นอกจากนี้ การที่ผูบริหารกลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับปริญญาโทขึ้นไป อาจเกิด

จากนโยบายของสถาบันอุดมศึกษาบางแหงกําหนดใหผูบริหารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาตองเปน

อาจารย  และการที่ผูบริหารกลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาในสาขาบรรณารักษและสารสนเทศ

ศาสตรหรือดานเทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงใหเห็นถึงการที่ผูตอบแบบสอบถามมีความรู                

ความเขาใจดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการใหบริการหองสมุดผานเว็บไซต 

 

ตารางที่ 6.6  ระยะเวลาดํารงตําแหนงบริหารของผูบริหารหองสมุดกลุมตัวอยาง  

 

คุณลักษณะทั่วไป จํานวน คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ระยะเวลาดํารง

ตําแหนงบริหาร 

89  1   20   4.58   4.38  

 

จากตารางที่ 6.6 ผูบริหารหองสมุดกลุมตัวอยางสวนใหญดํารงตําแหนงบริหาร

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเปนระยะเวลาโดยเฉลี่ย 4.58 ป และมีระยะเวลาดํารงตําแหนงบริหาร

หองสมุดแตกตางกันมาก กลาวคือ ระยะเวลาต่ําสุด คือ 1 ป และสูงสุด คือ  20 ป  และเนื่องจาก            

การใหบริการหองสมุดผานเว็บไซตของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเกิดขึ้นเมื่อไมนานมานี้ ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณในการใหบริการหองสมุดผานเว็บไซต ซ่ึงทําใหสามารถตอบ

คําถามที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงการใหบริการของหองสมุดได  

6.1.1.4  คุณลักษณะของนักศึกษาผูใชบริการหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

คุณลักษณะของนักศึกษาผูใชบริการกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ ระดับ

การศึกษา ช้ันป และคณะที่ศึกษา 
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ตารางที่ 6.7  คุณลักษณะทั่วไปของนักศึกษาผูใชบริการกลุมตัวอยาง  

 

คุณลักษณะทั่วไป ความถ่ี รอยละ 

เพศ   

ชาย 324  33.10  

หญิง 515  52.60  

ไมตอบ 140  14.30  

รวม 979  100.00  

ระดับการศึกษา   

ระดับปริญญาตรี 459  46.90  

ระดับปริญญาโท 327  33.40  

ระดับปริญญาเอก 55  5.60  

ไมตอบ 138  14.10  

รวม 979  100.00  

ระดับปริญญาตรีชั้นปท่ี   

ปท่ี 1 112                       24.40 

ปท่ี 2  109   23.75 

ปท่ี 3 100   21.79 

ปท่ี 4 114                       24.84 

ปท่ี 5 4     0.87 

ปท่ี 6 1     0.22 

ไมตอบ 19     4.14 

รวม 459  100.00  

คณะ   

สังคมศาสตร 585  59.80  

วิทยาศาสตร 232  23.70  

ไมตอบ 162  16.50  

รวม 979  100.00  
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จากตารางที่ 6.7 นักศึกษาผูใชบริการกลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 52.60 เปนหญิง 

กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมา คือ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกตามลําดับ ซ่ึงนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีสวนใหญเปนนักศึกษาชั้นปท่ี 4  (รอยละ 24.84) รองลงมา คือ ช้ันปท่ี 1 ช้ันปท่ี 2 

ช้ันปท่ี 3 ช้ันปท่ี 5 และชั้นปท่ี 6 ตามลําดับ และเกือบทั้งหมดศึกษาในคณะทางสังคมศาสตร (รอย

ละ 59.80) มีเพียงรอยละ 23.70 ท่ีศึกษาในคณะทางวิทยาศาสตร  

               ในการศึกษาคร้ังนี้ จะเห็นไดวาผูใชบริการกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาระดับปริญญา

ตรีสวนใหญกําลังศึกษาในชั้นปท่ี 4 ซ่ึงในชั้นปดังกลาว นักศึกษาจะไดรับมอบหมายใหจัดทํา

วิทยานิพนธ สารนิพนธ หรือรายงานการวิจัยที่ตองคนควาขอมูลจากหองสมุด ทําใหมีโอกาสใช

บริการหองสมุดผานเว็บไซตของสถาบันมากกวานักศึกษาระดับปริญญาตรีในชั้นปอ่ืน  

 

6.1.2  คุณลักษณะของปจจัยที่มีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส  

การนําเสนอผลการวิเคราะหในสวนนี้ จะเปนการนําเสนอผลจากการสอบถามผูบริหาร

หองสมุดและผูใชบริการกลุมตัวอยาง  เพื่อใหเห็นภาพรวมคุณลักษณะสําคัญบางประการของตัวแปรที่

ใชในการศึกษา ไดแก เครือขายความรวมมือระหวางหนวยงาน ทรัพยากรทางการเงิน โครงสราง

ทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ พันธะผูกพันของหนวยงาน และการสื่อสารกับผูใชบริการ 
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ตารางที่ 6.8  เครือขายของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา   

 

เครือขาย จํานวน คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

จํานวนเครือขาย/ขอตกลง       

- เครือขายในประเทศ 91  0  15  2.89  2.56  

- เครือขายตางประเทศ 91  0  4  0.26  0.65  

- ขอตกลงในประเทศ 91  0  60  2.24  6.54  

- ขอตกลงตางประเทศ 91  0   4  0.24  0.60  

การเขารวมโครงการกับ

เครือขาย 

      

- โครงการพัฒนาระบบ/

จัดหาและแลกเปลี่ยน

ทรัพยากร            

91  0   15  2.48  2.44  

 

- โครงการพัฒนาบุคลากร 91   0   15   1.77  2.65  

การเขารวมประชุม/สัมมนา/

ฝกอบรมกับเครือขาย 

      

- เครือขายในประเทศ 91  0  54  7.05  7.87  

- เครือขายตางประเทศ 91  0  5  0.19  0.67  

การติดตอกับสมาชิกใน

เครือขาย 

      

- เครือขายในประเทศ 91  0  600  11.48  66.87  

- เครือขายตางประเทศ 91  0  5  0.24  0.89  

ความใกลชิดกับสมาชิก

เครือขาย 

     

- ผูบริหารสมาชิกเครือขาย 91   1   5   3.34   0.91  

- ผูปฏิบัติงานสมาชิก 

  เครือขาย 

93  1   5  3.18  0.92  

 



 146 

จากตารางที่ 6.8   หองสมุดสถาบันอุดมศึกษากลุมตัวอยางมีลักษณะของเครือขายที่แตกตาง

กันมาก กลาวคือ หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาบางแหงไมไดเขารวมเครือขาย การจัดทําขอตกลง           

การเขารวมโครงการ การเขารวมประชุม/สัมมนา/อบรม และการติดตอกับสมาชิกในเครือขายเลย 

ในขณะที่บางแหงเขารวมเครือขายในประเทศมากที่สุด จํานวน  15  เครือขาย และเครือขาย

ตางประเทศมากที่สุด จํานวน 4 เครือขาย มีการลงนามกับหนวยงานในประเทศสูงสุด จํานวน 60 

ขอตกลง และหนวยงานตางประเทศสูงสุด จํานวน 4 ขอตกลง เขารวมโครงการกับเครือขายในดาน

การพัฒนาระบบการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสฯ และดานการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับ                     

การใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสแตละดานสูงสุด จํานวน 15 โครงการ นอกจากนี้ เขารวม

ประชุม/สัมมนา/ฝกอบรมกับเครือขายในประเทศสูงสุด จํานวน 54 ครั้งตอป และเครือขายระหวาง

ประเทศสูงสุด จํานวน 5 ครั้งตอป   ติดตอกับสมาชิกเครือขายในประเทศสูงสุด จํานวน 600 ครั้งตอ

เดือน และติดตอกับสมาชิกเครือขายตางประเทศสูงสุด จํานวน 5 ครั้งตอเดือน  

สําหรับความใกลชิดกับสมาชิกในเครือขาย  พบวา หองสมุดกลุมตัวอยางสวนใหญมีคะแนน

ความสนิทสนมกับผูปฏิบัติงานและผูบริหารในเครือขายเดียวกันโดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง มี

ความสนิทสนมระหวางผูบริหารสูงกวาผูปฏิบัติงาน คือ 3.34 และ 3.18 คะแนน ตามลําดับ 

 การที่หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเขารวมเครือขายในประเทศโดยเฉลี่ย 3 เครือขายอาจเกิด

จากการที่เครือขายหองสมุดภายในประเทศมีจํานวนสมาชิกครอบคลุมหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา

เกือบทุกแหง เชน เครือขายคณะอนุกรรมการพัฒนาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) มี

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเขารวมเปนสมาชิก จํานวน 57 แหง จากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

จํานวน 69 แหง  หรือคิดเปนรอยละ  82.61 และขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค 

(PULINET) มีสมาชิกเปนหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาสวนภูมิภาค จํานวน 15 แหง เปนตน และ  

การที่หองสมุดสถาบันอุดมศึกษากลุมตัวอยางเขารวมเปนสมาชิกเครือขายจํานวนแตกตางกันมาก

นาจะสงผลตอความแตกตางในคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุด ซึ่งจะ

วิเคราะหในลําดับตอไป 

การที่หองสมุดสถาบันอุดมศึกษากลุมตัวอยางลงนามขอตกลงกับหนวยงานในประเทศ โดย

เฉลี่ย 2 ขอตกลง แสดงถึงความพยายามของหนวยงานที่จะรวมมือกับกลุมตางๆ เพื่อพัฒนาระบบ                    

การใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสและแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศ อยางไรก็ตาม หองสมุด

กลุมตัวอยางโดยเฉลี่ยไมไดลงนามขอตกลงกับหนวยงานตางประเทศเลย สอดคลองกับการที่หองสมุด

สถาบันอุดมศึกษาสวนใหญไมมีเครือขายตางประเทศ ไมไดเขารวมประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม และ

ติดตอกับเครือขายตางประเทศ 



 147 

หองสมุดกลุมตัวอยางโดยเฉลี่ยเขารวมโครงการพัฒนาระบบการใหบริการหองสมุด

อิเล็กทรอนิกส/การจัดหาและแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศ  จํานวน  2 โครงการ โครงการ

พัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส จํานวน 1 โครงการ การที่เปนเชนนี้ 

อาจเกิดจากเครือขายความรวมมือของหองสมุดสวนใหญมีโครงการในลักษณะของการพัฒนา

ระบบการใหบริการหรือจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมากกวาการพัฒนาบุคลากร  ซ่ึงหองสมุด            

สวนใหญสามารถจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเองไดอยูแลว เชน โครงการสหบรรณานุกรม (Union 

Catalog) เปนการสรางฐานขอมูลรวมกันโดยความรวมมือระหวางหองสมุดสมาชิกเพื่อประโยชน

ในการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน 

 หองสมุดกลุมตัวอยางมีการเขาประชุม/สัมมนา/ฝกอบรมกับเครือขายในประเทศโดยเฉลี่ย 

7 ครั้งตอป  สอดคลองกับการจัดประชุมของเครือขายตางๆในประเทศ เชน คณะอนุกรรมการ

พัฒนาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) มีการจัดประชุมทุก 2 เดือน เปนตน   

 นอกจากนี้  หองสมุดกลุมตัวอยางมีความใกลชิดกับผูบริหารหองสมุดมากกวาผูปฏิบัติงาน

หองสมุดสมาชิกเครือขายเดียวกัน อาจเกิดจากการที่ผูบริหารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษามีโอกาส

ติดตอประสานงานกับสมาชิกเครือขายผานการเชิญเขารวมประชุม/สัมมนาตางๆ มากกวา

ผูปฏิบัติงาน  สอดคลองกับความคิดเห็นของปทมา บุนนาค (2552) หัวหนาฝายทรัพยากรการเรียนรู  

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กลาววา “การประชุม/สัมมนาตางๆ ถาเปนเชิงนโยบายจะเชิญ

ผูอํานวยการ แตถาเปนเชิงปฏิบัติ จะเชิญผานผูอํานวยการใหมอบหมายบุคลากรที่มีคุณสมบัติเขา

รวม แตจะติดตอผูอํานวยการเปนหลัก”  

 เนื่องจากประเทศไทยในปจจุบันมีเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 

เครือขายหองสมุดสวนกลางและสวนภูมิภาค จึงเปนเรื่องที่นาสนใจวาสถาบันอุดมศึกษาที่มี

ประเภทหรือที่ต้ังแตกตางกันมีการเขารวมเครือขายและจํานวนขอตกลงแตกตางกันหรือไม ผูเขียน

จึงไดทดสอบความแตกตางของจํานวนเครือขายและขอตกลงของหองสมุดของสถาบันอุดมศึกษา

ตางประเภทหรือที่ต้ังตามตารางที่ 6.9  
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ตารางที่ 6.9  จํานวนเครือขายและขอตกลงของหองสมุดกับประเภทและที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษา 

   

จํานวนเครือขาย/จํานวนขอตกลง คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

T  Sig.  T  

จํานวนเครือขาย     

ประเภทของสถาบันอุดมศึกษา  

(รัฐ/เอกชน) 

    

     สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 3.86  4.07  1.88  0.06  

     สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 2.57  2.20    

ท่ีต้ังของสถาบันอุดมศึกษา     

    สถาบันอุดมศึกษาสวนกลาง 3.33  4.15  0.45  0.66  

    สถาบันอุดมศึกษาสวนภูมิภาค 3.49  3.23    

จํานวนขอตกลง     

ประเภทของสถาบันอุดมศึกษา  

(รัฐ/เอกชน) 

    

     สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 1.94  2.55  -0.83  0.41  

     สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 3.71  11.21    

ท่ีต้ังของสถาบันอุดมศึกษา     

    สถาบันอุดมศึกษาสวนกลาง 2.94  9.90  0.45  0.66  

    สถาบันอุดมศึกษาสวนภูมิภาค 2.18  2.76    

 

 จากตารางที่ 6.9 พบวา ประเภทและที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษาไมมีผลตอจํานวนเครือขาย

และขอตกลงของหองสมุด กลาวคือ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษา

ในสวนกลางหรือสวนภูมิภาค เขารวมเครือขายและจัดทําขอตกลงไมแตกตางกัน ซ่ึงการที่เปนเชนนี้ 

อาจเกิดจากการที่สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาในสวนกลางและ

สวนภูมิภาคตางมีเครือขายความรวมมือของตนเอง เชน เครือขายคณะอนุกรรมการพัฒนาหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) เครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในสวนกลาง (THAILINET) 

และขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET) เปนตน 
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ตารางที่ 6.10  ทรัพยากรทางการเงินของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา   

 

ทรัพยากรทางการเงิน จํานวน คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

การพัฒนาระบบ           

การใหบริการฯ 

95  1   5   3.16  1.11  

การดําเนินการ 95  1   5  3.28  1.07  

การจัดหาบุคลากร 95   1   5   3.09   1.06  

การพัฒนาบุคลากร 95   1   5   3.33   0.97  

การไดรับสนับสนุน

งบประมาณโครงการ 

94  1   5   3.34  0.99  

 

จากตารางที่ 6.10 หองสมุดสถาบันอุดมศึกษากลุมตัวอยางมีคะแนนทรัพยากรทางการเงิน

โดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงการไดรับสนับสนุนงบประมาณโครงการไดคะแนนสูงที่สุด 

(3.34 คะแนน) รองลงมา คือ ความพอเพียงของงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร (3.33 คะแนน)                 

ความพอเพียงงบประมาณในการดําเนินการ (3.28 คะแนน) ความพอเพียงของงบประมาณใน               

การพัฒนาระบบการใหบริการฯ (3.16 คะแนน) และความพอเพียงของงบประมาณในการจัดหา

บุคลากร (3.09 คะแนน) ตามลําดับ ซ่ึงการที่เปนเชนนี้ แสดงใหเห็นถึงหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา

ไดรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการเงินพอสมควร สอดคลองกับความคิดเห็นของนายมนตรี         

เข็มราช (2552) ผูอํานวยการหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

กลาววา “ผูบริหารสนับสนุนงานของหองสมุดเต็มที่ ถาเสนอไป เชน โครงการ E-Tutor แตขอให

โครงการชัดเจน”  
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ตารางที่ 6.11  โครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา   

 

โครงสรางทางกายภาพดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จํานวน คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ความพอเพียงของโครงสรางทาง

กายภาพดานเทคโนโลยีฯ 

       

  - คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง       92  1   5  3.45  0.94  

  - ระบบงานเกี่ยวกับการใหบริการ 93   1   5   3.18  0.99  

  - ทรัพยากรสารสนเทศทาง  

     อิเล็กทรอนิกส 

93  1   5  2.97  1.09  

  - บุคลากรสนับสนุนดานเทคโนโลยีฯ    93  1   5  2.84  1.21  

ความเปนปจจุบันของโครงสรางทาง

กายภาพฯ 

       

  - คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 93   1   5   3.23  1.10  

  - ระบบการใหบริการฯ 93  1  5  3.54  0.94  

  - ทรัพยากรสารสนเทศทาง 

     อิเล็กทรอนิกส 

93  1   5  3.59  0.88  

ความพรอมใชทุกที่ทุกเวลา 

ผูบริหาร 

     

  - การใชระบบไดทุกเวลา 95  2.00  5.00  3.97  0.88  

  - การใชระบบไดทุกสถานที่ 95  2.00  5.00  3.92  0.91  

ผูใชบริการ        

  - การใชบริการจากบานไดทุกเวลา 93  2.57  4.70  3.83  0.43  

  - การใชบริการหนวยงานไดในเวลา 

    ท่ีกําหนด 

93 2.50  4.80  3.85  0.41  

  - การใชบริการไดทุกสถานที่ 93  2.83  4.70  3.96  0.39  

 

จากตารางที่ 6.11 หองสมุดสถาบันอุดมศึกษากลุมตัวอยางมีคะแนนความพอเพียงของ

โครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉลี่ยอยูในระดับนอยถึงปานกลาง กลาวคือ 

หองสมุดมีคะแนนความพอเพียงของบุคลากรสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉลี่ยต่ํา
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ท่ีสุด 2.84 คะแนน และมีคะแนนความพอเพียงของทรัพยากรสารสนเทศ 2.97 คะแนน                           

ความพอเพียงของระบบงานเกี่ยวกับการใหบริการฯ 3.18 คะแนน และความพอเพียงของ

คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 3.45 คะแนนตามลําดับ เชนเดียวกับดานความเปนปจจุบันของ

โครงสรางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา มีคะแนนอยูในระดับปานกลาง กลาวคือ 

เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงเปนรุนที่เหมาะสม 3.23 คะแนน ระบบงานเกี่ยวกับ                 

การใหบริการฯเหมาะสม 3.54  คะแนน และความทันสมัยของทรัพยากรสารสนเทศทาง

อิเล็กทรอนิกส 3.59 คะแนนตามลําดับ 

จากการสอบถามผูบริหารและผูใชบริการ พบวา ระดับความพรอมใชของระบบ                       

การใหบริการทุกที่ทุกเวลาอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงในมุมมองของผูบริหารหองสมุด มีคะแนน         

การใชระบบไดทุกสถานที่  3.92 คะแนน และการใชระบบไดทุกเวลา  3.97 คะแนนตามลําดับ และ

มุมมองของผูใชบริการหองสมุด มีคะแนนการใชบริการที่หนวยงานไดในเวลาที่กําหนด  3.85 

คะแนน การใชบริการจากบานไดทุกเวลา 3.83 คะแนน และการใชบริการไดทุกสถานที่ 3.96 

คะแนนตามลําดับ  

จากผลการศึกษาดังกลาวแสดงใหเห็นวาแมวาหองสมุดกลุมตัวอยางจะมีความพอเพียงของ

เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงและระบบการใหบริการในระดับปานกลาง แตยังขาด

บุคลากรสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงอาจมีผลตอคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส

ของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาซึ่งไดศึกษาตอไป  และสอดคลองกับความเห็นของผูบริหาร

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาบางแหงที่ใหขอมูลในแบบสอบถามวา  

“บุคลากรที่รับผิดชอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศสังกัดศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ตองรับผิดชอบงานอื่นดวยนอกจากงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหองสมุด ทําใหไมมีจํานวน

ไมพอเพียงตอการพัฒนางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหองสมุด”  
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ตารางที่ 6.12  ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ              

                       ของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา   

 

ความรูและทักษะดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

จํานวน คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีฯ       

- ฮารดแวร  95  2  5  3.43  0.75 

- ระบบการบริการ 95  1  5  3.63  0.81  

- ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 94   2   5  3.52  0.75  

-  บริการอินเทอรเน็ต 95  2  5  3.98  0.68  

ความรูและทักษะดานการจัดการ

เทค โนโลยีสารสนเทศ 

- การจัดหา รวบรวม วิเคราะห 

จัดเก็บ คนคืน เผยแพร และสงวน

รักษาสารสนเทศ 

 

 

 

94 

 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

3.76 

 

 

 

0.838 

 

- นโยบายแผนและผลกระทบ

ของเทคโนโลยีตอการใหบริการฯ 

94  1   5  3.35  0.85  

- การประยุกตใชเทคโนโลยีฯ        93  2   5  3.49  0.82  

- การสื่อสาร 94  2  5  3.61  0.69  

- การประสานงาน 93  2  5  3.61  0.73  

บุคลากรงานบริการที่จบสาขา

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

91  0  27  2.05  3.50  

โครงการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

      

- ดานระบบการใหบริการฯ  91  0  15  1.77  2.65  

- ดานความรูและทักษะ  91  0  50  1.88  5.34  

  

จากตารางที่ 6.12   หองสมุดสถาบันอุดมศึกษากลุมตัวอยางมีความรูและทักษะดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง กลาวคือ มีคาเฉลี่ยความรูและทักษะดาน

บริการอินเทอรเน็ต 3.98   คะแนน ดานระบบการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส  3.63 คะแนน 
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ดานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 3.52 คะแนน และดานฮารดแวร  3.43  คะแนนตามลําดับ 

เชนเดียวกันกับมีความรูและทักษะดานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉลี่ยอยูในระดับ            

ปานกลาง  กลาวคือ มีคาเฉลี่ยความรูและทักษะดานการจัดหา รวบรวม วิเคราะห จัดเก็บ คนคืน 

เผยแพร และสงวนรักษาสารสนเทศ 3.76 คะแนน  ดานการประสานงาน  3.61  คะแนน ดานการ

ส่ือสาร 3.61  คะแนน ดานการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการใหบริการหองสมุด

อิเล็กทรอนิกส 3.49 คะแนน และดานนโยบาย แผน กลยุทธ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตอการใหบริการของหองสมุด 3.35 คะแนนตามลําดับ 

บุคลากรงานบริการของหองสมุดกลุมตัวอยางบางแหงไมจบการศึกษาดานเทคโนโลยี

สารสนเทศเลย ในขณะที่บางแหงจบสูงสุด 27 คน และหองสมุดกลุมตัวอยางมีประสบการณใน   

การจัดทําโครงการดานพัฒนาระบบการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสและโครงการดานพัฒนา

ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉลี่ยดานละ  1 โครงการ 

การที่ระดับความรูและทักษะดานการจัดหา รวบ วิเคราะห จัดเก็บ คนคืน เผยแพร และ

สงวนรักษาสารสนเทศ ดานบริการอินเทอรเน็ต และดานระบบการใหบริการหองสมุด

อิเล็กทรอนิกสมีคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก แสดงใหเห็นวาหองสมุดกลุมตัวอยางสวนใหญให

ความสําคัญกับความรูและทักษะที่เกี่ยวของกับการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสพอสมควร 

 

ตารางที่ 6.13  พันธะผูกพันของหนวยงาน  

 

พันธะผูกพันของหนวยงาน จํานวน คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

การจัดสรรเวลาและการวางแผนของ

ผูบริหาร 

       

- ผูบริหารเขารวมประชุมเสมอ 93  1  5  3.31  1.12  

- ผูบริหารติดตามการใหบริการเสมอ 94   1   5   3.69  1.03  

- ผูบริหารใหความสําคัญกับ               

การวางแผนการใหบริการ                

94  1   5  3.59  1.05  

การใหความสําคัญของบุคลากร        

- บุคลากรมุงมั่นพัฒนาระบบตอเนื่อง 94   2   5   3.77   0.84  

- บุคลากรตั้งใจใหบริการ 94  1  5  3.94  0.84  

- บุคลากรปรับปรุงทรัพยากร 92  2  5  3.82  0.79  
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จากตารางที่ 6.13 หองสมุดสถาบันอุดมศึกษากลุมตัวอยางมีคะแนนพันธะผูกพันอยูใน

ระดับปานกลาง กลาวคือ ผูบริหารของสถาบันมีติดตามการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสเสมอ 

3.69 คะแนน ใหความสําคัญกับการวางแผนการใหบริการ 3.59 คะแนน และเขารวมประชุมเสมอ 

3.31 คะแนนตามลําดับ ในขณะที่บุคลากรงานบริการของหองสมุดมีความตั้งใจใหบริการหองสมุด

อิเล็กทรอนิกส 3.94 คะแนน ปรับปรุงทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสใหทันสมัย 3.82 คะแนน และมุงมั่น

พัฒนาระบบการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสอยางตอเนื่อง 3.77 คะแนนตามลําดับ   

การที่ผูบริหารระดับสูงของสถาบันโดยเฉลี่ยเขารวมประชุมนอยกวาการติดตามการให 

บริการและการวางแผนการใหบริการ และคะแนนพันธะผูกพันของบุคลากรโดยเฉลี่ยสูงกวา

ผูบริหาร อาจเกิดจากการที่ผูบริหารระดับสูงไดมอบหมายใหผูบริหารหองสมุดดําเนินการกํากับ

ดูแลการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดในลักษณะของงานประจํา และ

คณะกรรมการบริหารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาบางแหงไมไดมีผูบริหารระดับสูงของสถาบันรวม

เปนคณะกรรมการ  

นอกจากนี้ การที่คะแนนการใหความสําคัญตอการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสของ

บุคลากรคอนขางสูง (3.77-3.94 คะแนน) สอดคลองกับความคิดเห็นของผูบริหารหองสมุดสถาบัน 

อุดมศึกษาหลายทาน  ไดแก นายมนตรี เข็มราช (2552) ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัย

พระจอมเกลาพระนครเหนือ กลาววา “บุคลากรมุงมั่นตอบสนองความตองการของผูใชบริการ”  

เชนเดียวกับผูชวยศาสตราจารย ดร. พิมพรําไพ เปรมสมิทธ (2552) ผูอํานวยการสถาบันวิทยบริการ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาววา “ทุกคนรูวาเปนหนาที่ของตนเอง ก็จะพยายามปรับตัวเองไดดี” 

และผูชวยศาสตราจารยพรทิพย  รัตกสิกร (2552) หัวหนางานหองสมุด สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

ใหความเห็นวา “บุคลากรมีความพยายามฝกฝนตนเองและคนควาเสมอ” 
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ตารางที่ 6.14  การสื่อสารกับผูใชบริการของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  

 

การสื่อสารกับผูใชบริการ จํานวน คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ความถี่ของการประชาสัมพันธ      

- การจัดอบรม                91  0.00  137.00  12.42  26.81 

- การจัดนิทรรศการ 91  0.00  120.00  5.00  13.74  

ความเหมาะสมของสื่อ/

กิจกรรม               

ประชาสัมพันธ 

      

ผูบริหาร       

- ความนาสนใจ 93  2.00  5.00  3.49  0.81  

- การเขาถึงกลุมเปาหมาย 93  2.00  5.00  3.47  0.84  

- ความตอเนื่อง 93  2.00  5.00  3.52  0.88  

ผูใชบริการ       

- ความนาสนใจ 93  2.50  4.30  3.39  0.34  

- การเขาถึงกลุม 93  2.50  4.30  3.38  0.37  

เปาหมาย        

- ความตอเนื่อง 93  2.60  4.50  3.39  0.36  

การรับขอมูลขาวสารจาก

ผูใชบริการ 

      

- ความตองการหรือ

ขอแนะนําเกี่ยวกับทรัพยากร

สารสนเทศ 

91  0.00  50.00  6.53  9.68  

- ความตองการหรือ

ขอแนะนําเกี่ยวกับการให 

บริการ 

92  0.00  200.00  10.45  25.59  

 

 จากตารางที่ 6.14 หองสมุดสถาบันอุดมศึกษากลุมตัวอยางมีการประชาสัมพันธการให 

บริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน กลาวคือ บางหองสมุดไมมีการประชาสัมพันธและ            
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การรับรูขอมูลขาวสารจากผูใชบริการเลย ในขณะที่บางแหงมีการประชาสัมพันธ โดยจัดอบรม

สูงสุด 137 ครั้งตอป และจัดนิทรรศการสงเสริมการใชบริการสูงสุด 120 ครั้งตอป และจากสอบถาม

ผูบริหารและผูใชบริการหองสมุดเกี่ยวกับความเหมาะสมของการประชาสัมพันธการใหบริการ

หองสมุดอิเล็กทรอนิกส พบวา คะแนนความเหมาะสมของการประชาสัมพันธการใหบริการ

หองสมุดอิเล็กทรอนิกสโดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  และมีคะแนนความตอเนื่องของสื่อและ  

กิจกรรรมการประชาสัมพันธสูงสุด   (3.52 และ 3.39 คะแนน) นอกจากนี้ หองสมุดกลุมตัวอยาง             

ไดรับขอมูลขาวสารจากผูใชบริการเกี่ยวกับการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสสูงสุด 200 ครั้งตอ

เดือน และขอมูลขาวสารเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกสสูงสุด 50 ครั้งตอเดือน  

และโดยเฉลี่ยไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการใหบริการสูงกวาทรัพยากรสารสนเทศ  คือ 10.45 

และ 6.53  ครั้งตอเดือน ตามลําดับ                          

 ท้ังนี้ ความแตกตางของการสื่อสารกับผูใชบริการดังกลาว จะไดทําการศึกษาตอไปวา

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่มีการสื่อสารกับผูใชบริการแตกตางกันจะมีผลตอคุณภาพการบริการ

สาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดหรือไม อยางไร 

 

6.1.3  คุณลักษณะของคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส 

 คุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ไดแก 

ความพึงพอใจของผูใช ประกอบดวย ความพึงพอใจของผูใหบริการ และความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ และคุณภาพของเว็บไซต ประกอบดวย ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพเว็บไซตของ

ผูใชบริการ และความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพเว็บไซตของผูเชี่ยวชาญดานเว็บไซต 

6.1.3.1  ความพึงพอใจของผูใช 

              1)  ความพึงพอใจของผูใหบริการ 

ความพึงพอใจของผูใหบริการเปนขอมูลที่ไดจากผูบริหารหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษากลุมตัวอยาง สรุปไดดังนี้  
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ตารางที่ 6. 15  ความพึงพอใจของผูใหบริการ 

 

ความพึงพอใจของผูใหบริการ จํานวน คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ความพึงพอใจตอผลงานโดยรวม 93  2  5  3.69  0.69  

ความพึงพอใจตอการลดขั้นตอน 93  2  5  3.85  0.58  

ความพึงพอใจตอกระบวนการให 

บริการ 

93  2   5  3.96  0.65  

ความพึงพอใจตอการลดคาใชจายใน

การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

92  2   5  3.53  0.81  

ความพึงพอใจตอการลดคาใชจายดาน

บุคลากร 

92  2   5  3.34  0.81  

ความพึงพอใจตอการลดคาใชจาย    

การใหบริการ 

92  2   5  3.55  0.76  

ความพึงพอใจตอการลดเวลา                   

การบริการ 

91  3   5  3.80  0.63  

ความพึงพอใจตอการลดจํานวนคน 92  1   5  3.38  0.86  

ความพึงพอใจตอการเพ่ิมขึ้นของผูใช 

บริการ 

93  2   5  4.05  0.74  

 

ความพึงพอใจตอการสนับสนุน               

การเรียน การสอน และวิจัย 

92  2   5  4.08  0.75  

ความพึงพอใจตอการใหบริการ

หองสมุดอิเล็กทรอนิกสโดยรวม 

92  2   5  3.98  0.74  

 

จากตารางที่ 6.15 แสดงวาผูใหบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการ

หองสมุดอิเล็กทรอนิกสโดยรวมในระดับปานกลางคอนขางสูง (3.98 คะแนน) และมีความพึงพอใจ

ตอการสนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัยของหองสมุด (4.08 คะแนน) ความพึงพอใจตอ               

การเพ่ิมขึ้นจํานวนผูใชบริการ(4.05 คะแนน) ความพึงพอใจตอกระบวนการใหบริการ (3.96 คะแนน)

ความพึงพอใจตอการลดขั้นตอนการใหบริการ (3.85 คะแนน)  ความพึงพอใจตอการลดเวลาเฉลี่ย

ในการใหบริการแตละครั้ง  (3.80 คะแนน) ความพึงพอใจตอผลงานโดยรวม (3.69 คะแนน)          
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ความพึงพอใจตอการลดคาใชจายในการใหบริการแตละครั้ง (3.55 คะแนน) ความพึงพอใจตอ           

การลดคาใชจายในดานการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (3.53 คะแนน) ความพึงพอใจตอการลด

จํานวนคน  (3.38) และความพึงพอใจตอการลดคาใชจายดานบุคลากร (3.34 คะแนน)  ตามลําดับ 

การผูใหบริการมีความพึงพอใจตอการสนับสนุนการเรียน การสอนและ     

การวิจัยของหองสมุด และการเพิ่มขึ้นจํานวนผูใชบริการอยูในระดับสูง ในขณะที่มีความพึงพอใจ

ตอการลดจํานวนคนในการใหบริการ การลดคาใชจายดานบุคลากรลดนอยลง และการลดคาใชจาย

ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในระดับปานกลางคอนขางนอย  แสดงใหเห็นวา ผูใหบริการ

สวนใหญมีความเห็นวาการใหบริการหองสมุดทางอิเล็กทรอนิกสสนับสนุนภารกิจหลักของ

หองสมุดในการสนับสนุนการเรียน การสอนและการวิจัย และทําใหผูใชบริการมาใชบริการ

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น แตไมคอยชวยลดคาใชจายดานบุคลากรและการจัดหา

ทรัพยากรสารสนเทศ  ซ่ึงเปนความพึงพอใจตอการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสในเชิง

ประสิทธิผลมากกวาความพึงพอใจในเชิงประสิทธิภาพ  เหตุผลที่เปนเชนนี้อาจเกิดจาก                        

การใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสยังตองใชบุคลากรในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทาง

อิเล็กทรอนิกสและใหบริการตางๆเชนเดียวกันกับการใหบริการ ณ หองสมุด และยังจําเปนตองมี

การใหบริการทรัพยากรสารสนเทศในลักษณะรูปเลม ณ หองสมุด  

2)  ความพึงพอใจของผูใชบริการ 

ดานความพึงพอใจของผูใชบริการเปนขอมูลที่ไดจากนักศึกษาผูใชบริการ

กลุมตัวอยาง สรุปไดดังนี้  
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ตารางที่ 6. 16  ความพึงพอใจของผูใชบริการ 

 

ความพึงพอใจของผูใชบริการ จํานวน คา       

ต่ําสุด 

คา       

สูงสุด 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ดานทรัพยากรสารสนเทศ       

- ความถูกตองของสารสนเทศ  93   2.60  4.50  3.79   0.36  

- การเขาถึงสารสนเทศจากบาน/ท่ีทํางาน  93   2.67  4.40  3.62   0.38  

- แหลงอางอิงที่เชื่อถือได  93   3.10  4.57  3.78   0.33  

- ความหลากหลายของสารสนเทศ  93   2.90  4.57  3.74   0.35  

- ความทันสมัยของสารสนเทศ  93   2.78  4.71  3.76   0.37  

- ความเพียงพอของสารสนเทศใหม  93   2.70  4.44  3.62   0.36  

- ความครบถวนสมบูรณของสารสนเทศ  93   2.78  4.50  3.60   0.37  

- การไดรับสารสนเทศที่ตองการ                 93  2.89  4.44  3.63  0.36 

- ความพึงพอใจโดยรวมตอสารสนเทศ  93   2.90  4.50  3.68   0.35  

ดานการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส       

- ความพึงพอใจตอบริการสืบคน  93   2.70  4.43  3.74   0.40  

- ความพึงพอใจตอบริการตอบคําถาม  93   2.40  4.40  3.58   0.43  

- ความพึงพอใจตอบริการดาวนโหลดฯ   93   2.40  4.44  3.53   0.45  

- ความพึงพอใจตอบริการแนะนําการใช

บริการ 

93  2.78  4.56  3.60   0.39  

- ความพึงพอใจตอบริการยืมหนังสือตอ  93   2.20  4.70  3.63   0.48  

- ความพึงพอใจตอบริการตรวจสอบ 

  รายการยืม- คืน 

93   2.60  4.63  3.69   0.45  

- ความพึงพอใจตอบริการเสนอแนะซื้อ 

   ทรัพยากรสารสนเทศ 

93   2.40  4.50  3.56   0.45  

- ความพึงพอใจตอบริการจองหนังสือ  93   2.50  4.70  3.63   0.44  

- ความพึงพอใจตอการบริการบริการยืม 

   ระหวางหองสมุดผานเว็บไซต 

93   2.30  4.50  3.54   0.47  

 

- ความพึงพอใจตอการใหบริการหองสมุด 

   อิเล็กทรอนิกส 

93   2.60  4.50  3.72   0.40  
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 จากตารางที่ 6.16   ผูใชบริการกลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจตอ

ทรัพยากรสารสนเทศและการใหบริการดานตาง ๆในระดับปานกลาง กลาวคือ มีความพึงพอใจ

โดยรวมตอสารสนเทศในระดับปานกลาง (3.68 คะแนน) และมีความพึงพอใจตอทรัพยากร

สารสนเทศในดานความถูกตองของสารสนเทศมากที่สุด (3.79 คะแนน) รองลงมา คือ แหลงอางอิง

ท่ีเชื่อถือได (3.78 คะแนน) ความทันสมัยของสารสนเทศ  (3.76 คะแนน) ความหลากหลายของ

สารสนเทศ (3.74 คะแนน) การไดรับสารสนเทศที่ตองการ (3.63 คะแนน) การเขาถึงสารสนเทศจาก

บาน/ท่ีทํางาน (3.62 คะแนน) ความเพียงพอของสารสนเทศใหม (3.62 คะแนน) และความครบถวน

สมบูรณของสารสนเทศ (3.60 คะแนน) ตามลําดับ  

 ในขณะที่กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการหองสมุด

อิเล็กทรอนิกสโดยรวมระดับปานกลาง (3.72 คะแนน) และความพึงพอใจตอการบริการสืบคน

สารสนเทศมากที่สุด (3.74 คะแนน) รองลงมา คือ ความพึงพอใจตอบริการตรวจสอบรายการยืม - 

คืน (3.69 คะแนน) ความพึงพอใจตอบริการยืมหนังสือตอดวยตนเอง (3.63 คะแนน) ความพึงพอใจ

ตอบริการจองหนังสือ (3.63 คะแนน) ความพึงพอใจตอบริการแนะนําการใชบริการ (3.60 คะแนน) 

ความพึงพอใจตอบริการเสนอแนะซื้อทรัพยากรสารสนเทศ (3.56 คะแนน) ความพึงพอใจตอการ

บริการบริการยืมระหวางหองสมุดผานเว็บไซต (3.54 คะแนน) และความพึงพอใจตอบริการดาวน

โหลดสารสนเทศ (3.53 คะแนน) ตามลําดับ 

 ท้ังนี้ การที่ผูใชบริการกลุมตัวอยางพึงพอใจตอการใหบริการดาวนโหลด

นอยที่สุด สอดคลองกับขอมูลเชิงคุณภาพจากแบบสอบถามผูใชบริการ พบวา ผูใชบริการกลุม

ตัวอยาง จํานวนมากที่สุด (34 คน) กลาวถึงปญหาระบบสารสนเทศขัดของหรือลาชาทําใหไม

สามารถดาวนโหลดสารสนเทศได  

 

ตารางที่ 6. 17  ความพึงพอใจของผูใหบริการและผูใชบริการ 

 

ความพึงพอใจ จํานวน คา       

ต่ําสุด 

คา       

สูงสุด 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ความพึงพอใจของผูใหบริการ  93   2.45  5.00  3.74   0.52  

ความพึงพอใจของผูใชบริการ  93   2.86  4.29  3.64   0.32  

 

จากตารางที่ 6.17 ความพึงพอใจของผูใหบริการต่ําสุด 2.45 คะแนน สูงสุด 

5.00 คะแนน และความพึงพอใจของผูใชบริการต่ําสุด 2.86 คะแนน สูงสุด 4.29 คะแนน และ                        
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ความพึงพอใจโดยเฉลี่ยของผูใหบริการสูงกวาความพึงพอใจของผูใชบริการ คือ 3.74 และ 3.64 

ตามลําดับ การที่เปนเชนนี้อาจเกิดจากผูใชบริการมีความคาดหวังตอการใหบริการหองสมุด

อิเล็กทรอนิกสหลากหลายและสูงกวาผูใหบริการ   

6.1.3.2  คุณภาพของเว็บไซต 

ดานคุณภาพของเว็บไซต ผูเขียนไดทําการสอบถามถึงคุณภาพของเว็บไซตดานตางๆ  

กับผูใชบริการและผูเชี่ยวชาญดานเว็บไซต ประกอบดวย ดานการใชประโยชน ดานความงายใน

การใชงาน และดานความนาสนใจของเว็บไซต  

1)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของเว็บไซตหองสมุดของผูใช บริการ 

ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของเว็บไซตหองสมุดของผูใชบริการเปน

ขอมูลที่ไดจากนักศึกษาผูใชบริการหองสมุดผานเว็บไซต สรุปไดดังนี้  

 

ตารางที่ 6.18  ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของเว็บไซตหองสมุดของผูใชบริการ 

 

คุณภาพเว็บไซตหองสมุด จํานวน คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ดานการใชประโยชนไดของเว็บไซต         

- การนําไปใชประโยชนได 93  3.00  4.70  3.96  0.36  

- ตอบสนองความตองการ 93  2.70  4.70  3.81  0.40  

- สืบคนไดตรงกับความตองการ 93  2.80  4.60   3.70   0.36  

- การเชื่อมโยงใหบรรลุจุดมุงหมาย 93  2.56  4.40   3.54   0.38  

- การเชื่อมโยงกับเว็บไซตเกี่ยวของ 93  2.67  4.43   3.68   0.39  

- การติดตอกับผูใหบริการ 93  2.33  4.57  3.47  0.45  

- การรักษาขอมูลสวนบุคคล 93  2.60  4.80  3.59  0.42  

- ความรูสึกปลอดภัย 93  2.60  4.43  3.65  0.42  

- แหลงอางอิงเชื่อถือได 93  2.80  4.80  3.88  0.34  

- การแสดงผลรวดเร็ว 93  2.70  4.80  3.55  0.39  

- การดาวนโหลดรวดเร็ว 93  2.40  4.60  3.41  0.40  
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ตารางที่ 6.18  (ตอ) 

 

คุณภาพเว็บไซตหองสมุด จํานวน คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ดานความงายในการใชงาน        

- นําเสนอหนาตางๆไดเหมาะสม 93  2.83   4.70   3.63   0.39  

- จัดแบงเนื้อหาไวชัดเจน 93  2.80  4.83  3.69  0.41  

- ตัวอักษรเหมาะสม 93  2.67  4.60  3.72  0.36  

- หัวขอและเนื้อหาเขาใจงาย 93  2.60  4.44  3.70  0.38  

- เรียนรูการใชงานงาย 93  2.60  4.43  3.69  0.37  

- งายในการใชงาน 93  2.50  4.60  3.75  0.39  

- สืบคนขอมูลไดงาย 93  2.80  4.70  3.79  0.36  

ดานความนาสนใจของเว็บไซต         

- เนื้อหานาสนใจ 93  2.80  4.40  3.64  0.37  

- รูปแบบนาสนใจ 93  2.67  4.40  3.54  0.35  

- รูปลักษณท่ีดี 93  2.70  4.50  3.65  0.36  

- รูปแบบใหมและริเริ่มสรางสรรค 93  2.60  4.56   3.56   0.38  

- รูสึกสนุกเมื่อใช 93  2.50  4.29  3.39  0.41  

- รูสึกเขาสังคมเมื่อใช 93  2.30  4.29  3.31  0.46  

- โดยรวมเว็บไซตมีคุณภาพ 93  2.67  4.50  3.67  0.37  

 

จากตารางที่ 6.18 หองสมุดสถาบันอุดมศึกษากลุมตัวอยางมีคุณภาพของ

เว็บไซตโดยรวมในระดับปานกลาง (3.67 คะแนน) ดานการใชประโยชนได มีคาเฉลี่ยการนําไปใช

ประโยชนไดโดยเฉลี่ยสูงสุด (3.96 คะแนน) รองลงมา คือ แหลงอางอิงเชื่อถือได (3.88 คะแนน) 

ตอบสนองความตองการ (3.81 คะแนน) สืบคนไดตรงกับความตองการ (3.70 คะแนน)                        

การเชื่อมโยงกับเว็บไซตเกี่ยวของ (3.68 คะแนน) ความรูสึกปลอดภัย (3.65 คะแนน) การรักษา

ขอมูลสวนบุคคล (3.59 คะแนน) การแสดงผลรวดเร็ว (3.55 คะแนน) การเชื่อมโยงใหบรรลุ

จุดมุงหมาย (3.54 คะแนน) การติดตอกับผูใหบริการ (3.47 คะแนน) และการดาวนโหลดรวดเร็ว 

(3.41 คะแนน) ตามลําดับ   
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ดานความงายในการใชงาน มีคาเฉลี่ยการสืบคนขอมูลไดงายสูงสุด (3.79 

คะแนน) รองลง มา คือ งายในการใชงาน  (3.75 คะแนน) ตัวอักษรเหมาะสม (3.72 คะแนน) หัวขอ

และเนื้อหาเขาใจงาย (3.70 คะแนน)  จัดแบงเนื้อหาไวชัดเจน (3.69 คะแนน)  เรียนรูการใชงานงาย 

(3.69 คะแนน) และนําเสนอหนาตางๆไดเหมาะสม (3.63 คะแนน) ตามลําดับ  

ดานความนาสนใจของเว็บไซต มีคาเฉลี่ยรูปลักษณท่ีดีสูงสุด (3.65 คะแนน) 

รองลงมา คือ เนื้อหานาสนใจ (3.64 คะแนน) รูปแบบใหมและริเริ่มสรางสรรค (3.56 คะแนน) 

รูปแบบนาสนใจ (3.54 คะแนน) รูสึกสนุกเมื่อใชเว็บไซต (3.39 คะแนน) และรูสึกเขาสังคมเมื่อใช

เว็บไซต (3.31 คะแนน) ตามลําดับ   

การที่คะแนนคุณภาพการของเว็บไซตจากมุมมองผูใชบริการโดยเฉลี่ยอยูใน

ระดับปานกลางแสดงใหเห็นวาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยใหความสําคัญกับ             

การพัฒนาคุณภาพเว็บไซตของหองสมุด  และสามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการ

เว็บไซตไดพอสมควร   

อยางไรก็ตาม ในดานการใชประโยชนได คะแนนการดาวนโหลดรวดเร็วมี

คาเฉลี่ยนอยที่สุดเพียง 3.41 คะแนน สอดคลองกับความพึงพอใจตอการใหบริการดาวนโหลดของ

ผูใชบริการนอยที่สุดเมื่อเทียบกับความพึงพอใจดานอื่น  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการใหบริการทาง

อิเล็กทรอนิกสของหองสมุดอาจมีปญหาในเรื่องของความรวดเร็วในการดาวนโหลดขอมูล  

เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ ผูใชบริการมีระดับการศึกษาแตกตางกัน (ระดับ

ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) ซึ่งทําใหมีประสบการณการใชบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส

แตกตางกัน จึงเปนประเด็นที่นาสนใจวา ความแตกตางดังกลาวมีผลตอความคิดเห็นเกี่ยวกับ

คุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดหรือไม อยางไร ผูเขียนจึงไดศึกษาใน

ประเด็นดังกลาวตามตารางที่ 6.19 
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ตารางที่ 6.19  ระดับการศึกษาของผูใชบริการกับคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส 

                       ของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  

 

คุณภาพการบริการสาธารณะทาง

อิเล็กทรอนิกส 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

T  Sig.  T  

ความพึงพอใจของผู ใชบริการ     

ระดับปริญญาตรี 3.68  0.63  0.24  0.81  

ระดับบัณฑิตศึกษา 3.67  0.64    

ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพเว็บไซต       

ระดับปริญญาตรี 3.66  0.59  0.26  0.79  

ระดับบัณฑิตศึกษา 3.64  0.54    

 

จากตารางที่ 6.19 ระดับการศึกษาของผูใชบริการไมมีผลตอคุณภาพการ

บริการทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงเหตุผลที่เปนเชนนี้อาจเกิดจาก

กลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีสวนใหญกําลังศึกษาในชั้นปท่ี 4 ซ่ึงในชั้นปดังกลาว 

นักศึกษาจะไดรับมอบหมายใหจัดทําวิทยานิพนธ สารนิพนธ หรือรายงานการวิจัยที่ตองคนควา

ขอมูลจากหองสมุด ทําใหมีโอกาสใชบริการหองสมุดผานเว็บไซตเชนเดียวกับนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา  

2)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของเว็บไซตหองสมุดของผูเชี่ยวชาญดาน

เว็บไซต 

หลังจากที่ผูเขียนเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารและผูใชบริการ 

เรียบรอยแลว ผูเขียนไดเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเชี่ยวชาญดานเว็บไซต จํานวน 4 คน จัดสง

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของเว็บไซตหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาพรอมเว็บไซต

ของหองสมุด จํานวน 95 แหง ใหผูเชี่ยวชาญดานเว็บไซต ซ่ึงผลการศึกษาสรุปไดตามตารางที่ 6.20 
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ตารางที่ 6.20  ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของเว็บไซตหองสมุดของผูเชี่ยวชาญดานเว็บไซต 

 

คุณภาพเว็บไซตหองสมุด จํานวน คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ดานการใชประโยชนไดของเว็บไซต        

- การเช่ือมโยงใหบรรลุจุดมุงหมาย 90  2.00   4.25  3.11  0.55  

- การเช่ือมโยงกับเว็บไซตเกี่ยวของ 90   1.50   4.50  3.04   0.64  

- การติดตอกับผูใหบริการ 90  1.75  4.25  2.72  0.62  

- แหลงอางอิงเชื่อถือได 90  1.75  4.75  3.26  0.58  

ดานความงายในการใชงาน      

- นําเสนอหนาตางๆไดเหมาะสม 90  1.75  4.50  3.08  0.63  

- จัดแบงเนื้อหาไวชัดเจน 90  1.75  4.25  3.11  0.64  

- ตัวอักษรเหมาะสม 90  2.25  4.00  3.26  0.43  

- หัวขอและเนื้อหาเขาใจงาย 90  1.75  4.00  3.17  0.59  

- เรียนรูการใชงานงาย 90  1.50  4.50  2.77  0.69  

- สืบคนขอมูลไดงาย 90  1.75  4.25  3.15  0.59  

ดานความนาสนใจของเว็บไซต        

- เนื้อหานาสนใจ 90  2.00  4.25  3.05  0.57  

- รูปแบบนาสนใจ 90  1.75  4.25  2.98  0.59  

- รูปแบบใหมและริเริ่มสรางสรรค 90  1.75  4.25  2.94  0.55  

- โดยรวมเว็บไซตมีคุณภาพ 90  1.75  4.00  3.14  0.54  

 

จากตารางที่ 6.20 พบวา คะแนนคุณภาพของเว็บไซตจากมุมมองของ

ผูเชี่ยวชาญดานเว็บไซตอยูในระดับนอยถึงปานกลาง และมีคะแนนคุณภาพของเว็บไซตโดยรวม 

คือ 3.14 คะแนน  

ดานการใชประโยชนได มีคาเฉลี่ยแหลงอางอิงเชื่อถือได 3.26 คะแนน             

การเชื่อมโยงใหบรรลุจุดมุงหมาย 3.11 คะแนน การเชื่อมโยงกับเว็บไซตเกี่ยวของ 3.04 คะแนน 

และการติดตอกับผูใหบริการ 2.72 คะแนน ตามลําดับ   

ดานความงายในการใชงาน มีคาเฉลี่ยตัวอักษรเหมาะสม 3.26 คะแนน 

หัวขอและเนื้อหาเขาใจงาย 3.17 คะแนน สืบคนขอมูลไดงาย 3.15 คะแนน จัดแบงเนื้อหาไวชัดเจน 
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3.11 คะแนน  นําเสนอหนาตางๆไดเหมาะสม 3.08 คะแนน และเรียนรูการใชงานงาย 2.77 คะแนน 

ตามลําดับ   

ดานความนาสนใจของเว็บไซต มีเนื้อหานาสนใจ 3.05 คะแนน รูปแบบ

ใหมและริเริ่มสรางสรรค 2.94 คะแนน และรูปแบบนาสนใจ 2.98 คะแนน ตามลําดับ   

การที่คะแนนคุณภาพของเว็บไซตอยูในระดับนอยถึงปานกลางแสดงให

เห็นวาผูเชี่ยวชาญดานเว็บไซตมองวาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยใหความสําคัญกับ

การพัฒนาคุณภาพของเว็บไซตหองสมุดไมมากนัก  โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตอกับผูใหบริการมี

คาเฉลี่ยนอยที่สุด (2.72 คะแนน) แสดงใหเห็นถึงปญหาสื่อหรือชองทางการปฏิสัมพันธระหวางผู

ใหบริการและผูใชบริการหองสมุดผานเว็บไซต 

 

ตารางที่ 6. 21  ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของเว็บไซตของผูใชบริการและผูเชี่ยวชาญดาน 

                        เว็บไซต 
 

คุณภาพของเว็บไซต จํานวน คา       

ต่ําสุด 

คา       

สูงสุด 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ความคิดเห็นของผูใชบริการ  95   2.84  4.38  3.64   0.31  

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเว็บไซต 95   1.91  3.96  3.04   0.50  

 

จากตารางที่ 6.21 พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพเว็บไซตของ

ผูใชบริการมีคะแนนต่ําสุด 2.84 คะแนน และ สูงสุด 4.38 คะแนน ในขณะที่ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

คุณภาพเว็บไซตของผูเชี่ยวชาญดานเว็บไซตมีคะแนนต่ําสุด 1.91 คะแนน และสูงสุด 3.96 คะแนน 

โดยเฉลี่ยคะแนน ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพเว็บไซตของผูใชบริการสูงกวาผูเชี่ยวชาญดาน

เว็บไซต คือ 3.64 และ 3.04 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาผูใชบริการมีความคิดเห็นวาเว็บไซต

หองสมุดมีคุณภาพดีกวาผูเชี่ยวชาญดานเว็บไซต ซ่ึงอาจเกิดจากการที่ผูเชี่ยวชาญดานเว็บไซตมีความรู

และทักษะดานการพัฒนา เว็บไซต จึงมีความคาดหวังตอคุณภาพของเว็บไซตสูงกวาผูใชบริการที่ให

ความสําคัญกับการตอบสนองความตองการเปนหลัก 
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ตารางที่ 6.22  คุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

 

คุณภาพการบริการทาง

อิเล็กทรอนิกส 

จํานวน คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส 95   2.73   4.01   3.31   0.26  

  

จากตารางที่ 6.22 หองสมุดกลุมตัวอยางมีคะแนนคุณภาพการบริการทาง

อิเล็กทรอนิกสของหองสมุด ตํ่าสุด 2.73 คะแนน สูงสุด 4.01 คะแนน และโดยเฉลี่ย 3.31 คะแนน 

โดยมีอัตราสวนระหวางคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานมากกวา 2 แสดงวาคาเฉลี่ยนั้นใชได มี

การแจกแจงโนมเอียงไปทางปกติ (สุชาต, 2548 : 64) ซ่ึงจะไดนําขอมูลดังกลาวไปวิเคราะหตอไป 

 

6.1.4  ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาและคุณภาพการบริการ 

          สาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส 

เนื่องจากการศึกษาคร้ังนี้เก็บรวบรวมขอมูลหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 

ท้ังหมด ซ่ึงความแตกตางในประเภท สถานที่ต้ัง ขนาด และระยะเวลาดําเนินการของ

สถาบันอุดมศึกษา จึงเปนประเด็นที่นาสนใจวาปจจัยดังกลาวสงผลตอความแตกตางในคุณภาพ             

การบริการทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดหรือไม อยางไร 
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ตารางที่ 6.23  ประเภทและที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษากับคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกสของ    

                       หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

 

ประเภท/สถานที่ตั้งของ

สถาบันอุดมศึกษา 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

T  Sig.  T  

ประเภทของสถาบันอุดมศึกษา  

(รัฐ/เอกชน) 

    

   สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 3.36  0.26  2.93  0.00  

   สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 3.20  0.21    

ประเภทของสถาบันอุดมศึกษา  

(วิจัย/ผลิตบัณฑิต) 

    

   สถาบันอุดมศึกษาเนนการวิจัย 3.39  0.23  1.03  0.31  

   สถาบันอุดมศึกษาเนนการผลิตบัณฑิต 3.32   0.23      

สถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา      

    สวนกลาง 3.28  0.21  0.83  0.40  

    สวนภูมิภาค 3.33  0.29    

 

จากตารางที่ 6.23  ประเภทของสถาบันอุดมศึกษามีผลตอคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.00 กลาวคือ หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบัน 

อุดมศึกษาของเอกชนมีคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน  การที่เปนเชนนี้

อาจเกิดจากการสนับสนุนการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสของรัฐมีความแตกตางกันระหวาง

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซ่ึงปทมา บุนนาค (2552) หัวหนาฝาย

ทรัพยากรการเรียนรู สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กลาววา “แตกตางกันใน                  

การดําเนินการตามนโยบาย สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนลักษณะของความรวมมือไมไดมี                

การสนับสนุนงบประมาณ และจํากัดการคนควา แตถาเปนสมาชิกที่นําขอมูลเขามาจะไดรับสิทธิ

พิเศษ คือ สามารถคนไดไมจํากัด” 

สอดคลองกับขอมูลการบอกรับฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสืบคนของสํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) พบวา มีการบอกรับฐานขอมูลใหกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

เทานั้น และผูบริหารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนบางแหงใหความคิดเห็นวา “หองสมุด
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สถาบันอุดมศึกษาของรัฐจะไดรับเครดิตมากกวาของเอกชน” และ “สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมี

ขอจํากัดดานงบประมาณในการลงทุนพัฒนาการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส” 

อยางไรก็ตาม คุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่เนน

การวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษาที่เนนการผลิตบัณฑิตไมแตกตางกัน การที่เปนเชนนี้อาจเกิดจาก

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงมีหนาที่เดียวกันในการสนับสนุนการเรียน การสอน และ               

การวิจัย ซ่ึงมนตรี เข็มราช (2552) ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาพระนครเหนือ กลาววา “คุณภาพการบริการไมแตกตางเนื่องจากหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงมีหนาที่เดียวกัน คือ การสนับสนุนการเรียน การวิจัย” เชนเดียวกันกับ

สถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงไมมีผลตอคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกสอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ กลาวคือ สถาบันอุดมศึกษาสวนกลาง ซึ่งครอบคลุมสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และสถาบันอุดมศึกษาสวนภูมิภาคมีคุณภาพการบริการทาง

อิเล็กทรอนิกสไมแตกตางกัน  

 

ตารางที่ 6.24  ขนาดของสถาบันอุดมศึกษากับคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุด  

                       สถาบันอุดมศึกษา 

  

ขนาดของสถาบันอุดมศึกษา คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

สถิติทดสอบ 

ขนาดของสถาบันอุดมศึกษา     

ขนาดเล็ก   (นักศึกษาไมเกิน 5,000  คน)  3.17   0.22  

ขนาดกลาง (นักศึกษา 5,001 - 15,000 คน)  3.30   0.04  

ขนาดใหญ (นักศึกษา15,001 คนขึ้นไป)  3.42   0.05  

F = 7.06 

Sig = 0.00 

 

จากตารางที่ 6.24 ขนาดของสถาบันอุดมศึกษามีผลตอคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส

ของหองสมุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.00 กลาวคือ สถาบันอุดมศึกษาขนาดใหญมี

คุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกสโดยเฉลี่ย 3.42 คะแนน ซ่ึงสูงกวาสถาบันอุดมศึกษาขนาด

กลาง (3.30 คะแนน) และสถาบันอุดมศึกษาขนาดเล็ก (3.17 คะแนน)  

การที่เปนเชนนี้ อาจเกิดจากการที่สถาบันอุดมศึกษาขนาดใหญกวาไดรับการสนับสนุน

งบประมาณในการพัฒนาโครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศมากกวาสถาบัน 

อุดมศึกษาที่มีลักษณะตรงกันขาม ซ่ึงมนตรี เข็มราช  (2552) ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ กลาววา “มหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญไดรับ

อุดหนุนงบประมาณมาก สามารถนํามาพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบทรัพยากรสารสนเทศ

ทางอิเล็กทรอนิกส และซื้อฐานขอมูลได” 

 ผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับ Rapp (2008 : 30-31) ไดศึกษาเชิงประจักษเกี่ยวกับ

ความสัมพันธของขนาดองคการกับการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส พบวา ผลกระทบของ                     

การใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสขององคการตางๆ เกี่ยวของกับขนาดขององคการ ซ่ึงวัดขนาดของ

องคการจากจํานวนบุคลากร กลาวคือ องคการที่มีขนาดเล็กบอยครั้งจะไมใหความสําคัญกับ               

การลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศ  และองคการขนาดใหญกวาอยูในชวงของการเปลี่ยนผานทําให

มีจํานวนบุคลากรสนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปปฏิบัติไดมากกวา  

 

ตารางที่ 6.25  ระยะเวลาดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาและคุณภาพการบริการทาง 

                       อิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

 

ระยะเวลาดําเนินการของ

สถาบันอุดมศึกษา 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ t  นัยสําคัญทางสถิติ 

ระยะเวลาดําเนินการของ

สถาบันอุดมศึกษา 

0.09  0.88  0.38  

 

จากตารางที่ 6.25 ระยะเวลาดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาไมมีผลตอคุณภาพ                 

การบริการทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ 

สถาบันอุดมศึกษาเกาหรือสถาบันอุดมศึกษาใหมมีคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกสไมแตกตาง

กัน ซ่ึงการที่เปนเชนนี้อาจเกิดจากหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาใหบริการผานเว็บไซตเมื่อไมนานมา

นี้ (โดยเฉลี่ย 7 ป)  

 

6.2  การทดสอบสมมติฐาน 

 

6.2.1  เมตริกความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและสถิติพรรณาของตัวแปรอิสระ 

 เพื่อใหการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสดวย                 

การวิเคราะหถดถอยพหุเชิงชั้นใหผลการวิเคราะหท่ีถูกตอง ผูเขียนไดนําเสนอเมตริกความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรอิสระและสถิติพรรณนาของตัวแปรอิสระ เพื่อตรวจสอบการกระจายของขอมูลจาก
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คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุด และคาสูงสุด และความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระใน

สมการเดียวกัน ดังตารางที่ 6.26 

 

ตารางที่ 6.26  สถิติพรรณนาและคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ  

 

ตัวแปร FIROS  ORGNET  ITINF  ITKNOW ORGCOM CUSCOM 

FIROS        

ORGNET  0.47*         

ITINF  0.26*  0.32*          

ITKNOW  0.19*  0.27*  0.62*       

ORGCOM 0.20*  0.25*  0.47*  0.69*      

CUSCOM 0.10*  0.27*  0.44*  0.59*   0.62*    

Min   1.00  1.00  2.66  2.00   2.00   2.47  

Max   5.00  5.00  4.60  5.00   5.00   4.47  

Mean   2.84  2.85  3.74  3.59   3.76   3.45  

S.D.   1.00  0.87  0.42  0.61   0.77   0.42  

 

หมายเหตุ * นัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

  

 ในที่นี้ 

FIROS    =      ทรัพยากรทางการเงิน (Financial Resource) 

  ORGNET  =   เครือขายความรวมมือระหวางหนวยงาน (Organization  

     Network) 

  ITINF   =  โครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information Technology Infrastructure) 

  ITKNOW  =  ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ                

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     (Information  Technology  Knowledge)  

  ORGCOM  =    พันธะผูกพันของ หนวยงาน (Organization Commitment) 

  CUSCOM = การสื่อสารกับผูใชบริการ (Customer Communication) 
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6.2.1.1  ความสัมพันธระหวางตัวแปรระหวางตัวแปรอิสระ 

ตารางที่ 6.26 นําเสนอความสัมพันธเชิงบวกระหวางตัวแปรอิสระแตละคู  พบวา  ไม

มีตัวแปรอิสระคูใดที่มีความสัมพันธกันสูง ตัวแปรสวนใหญมีความสัมพันธกันในระดับนอยถึง            

ปานกลาง กลาวคือ เครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานและโครงสรางทางกายภาพดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพันธตํ่าสุด (คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.32)   และความรูและ

ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานและพันธะ

ผูกพันของหนวยงานมีความสัมพันธสูงสุด (คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.69) ดังนั้น ตัวแปรทุกคูมี

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธนอยกวา 0.8  จึงไมเกิดปญหาความสัมพันธกันมากระหวางตัวแปรอิสระ

ท่ีอยูในสมการเดียวกัน (Multicollinearity) และตัวแปรตาง ๆ เหลานี้สามารถนํามาใชใน                       

การวิเคราะหถดถอยไดโดยไมเกิดการประมาณคาที่มีอคติ (สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2548 : 103) 

6.2.1.2  การวิเคราะหเชิงพรรณนา 

ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ตัวแปรทุกตัวมีอัตราสวนระหวางคาเฉลี่ย และคา

เบี่ยงเบนมาตรฐานใกลเคียงหรือมากกวา 2 แสดงวาคาเฉลี่ยนั้นใชได มีการแจกแจงโนมเอียงไปทาง

ปกติ (สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2548 : 64)  รวมทั้งผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษาสวนใหญมีความแตกตางในทรัพยากรทางการเงินมากที่สุด เนื่องจากคาเบี่ยงเบน

มาตรฐานสูงที่สุด   และหองสมุดสถาบันอุดมศึกษามีคะแนนโดยเฉลี่ยปจจัยที่มีผลตอคุณภาพการ

บริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสในระดับนอยถึงปานกลาง (2.84 -  3.76 คะแนน) กลาวคือ 

พันธะผูกพันของหนวยงานมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (3.76 คะแนน) รองลงมา คือ โครงสรางทางกายภาพ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (3.74 คะแนน) ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ   (3.59 คะแนน)  การสื่อสารกับผูใชบริการ (3.45 คะแนน)  เครือขาย

ความรวมมือระหวางหนวยงาน (2.85 คะแนน) และ ทรัพยากรการเงิน (2.84 คะแนน) ตามลําดับ   

 

6.2.2  ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

การทบทวนวรรณกรรม พบวา ปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพการบริการสาธารณะทาง 

อิเล็กทรอนิกส ไดแก ทรัพยากรทางการเงิน เครือขายความรวมมือระหวางหนวยงาน โครงสราง

ทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ พันธะผูกพันของหนวยงาน  และการสื่อสารกับผูใชบริการ  ดังนั้น ผูเขียนจึง

ไดเสนอสมการที่จะวิเคราะหวาปจจัยใดบางที่มีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส

ของหองสมุดดวยการวิเคราะหถดถอยพหุเชิงชั้น (Hierarchical Regression Analysis) ดังนี้ 
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QOS  =   FIRES + ORGNET+ ITINF + ITKNOW + ORGCOM + CUSCOM ……(1) 

ในที่นี้ 

FIROS    =      ทรัพยากรทางการเงิน (Financial Resource) 

  ORGNET  =   เครือขายความรวมมือระหวางหนวยงาน                           

(Organization Network) 

  ITINF   =  โครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information Technology Infrastructure) 

  ITKNOW  =  ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ                 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     (Information  Technology  Knowledge)  

  ORGCOM  =    พันธะผูกพันของ หนวยงาน (Organization Commitment) 

  CUSCOM = การสื่อสารกับผูใชบริการ (Customer Communication) 
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ตารางที่ 6.27  การวิเคราะหถดถอยพหุเชิงชั้น 

 

คาสัมประสิทธิ์ถดถอยปรับมาตรฐาน (B) ตัวแปรอิสระ 

แบบจําลองที่ 1 แบบจําลองที่ 2 แบบจําลองที่ 3 แบบจําลองที่4 

ITKNOW   0.08   0.12  0.13  0.21  

 (0.62)   (0.78)  (1.02)  (1.66)  

ITINF   0.51*    0.51*   0.39*   0.36* 

 (4.23)   (4.15)  (3.48)  (3.38)  

ORGCOM     0.06  0.01  0.11  

   (0.49)  (0.11)  (0.94)  

FIROS       0.17         0.20*** 

   (1.71)  (2.11)  

ORGNET         0.36*    0.32* 

   (3.58)  (3.30)  

CUSCOM              0.32** 

    (2.87)  

Adjusted R2  0.20   0.19  0.37  0.42  

SEE   0.23   0.24  0.21  0.20  

F  12.09  8.07  11.19  11.51  

Sig.   0.00   0.00  0.00  0.00  

R2 Change   0.22   0.00  0.18  0.06  

F  Change   12.09   0.24  12.58  8.24  

Sig. F Change  0.00  0.63  0.00  0.00 

 

หมายเหตุ  ในวงเล็บ คือ คา t 

 *  p  ≤  0.001, **p  ≤  0.01, *** p ≤  0.05 

 

 จากผลการวิเคราะหถดถอยพหุเชิงชั้นในตารางที่ 6.27   พบวา แบบจําลองที่ 1 ปจจัย

สมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศอธิบายคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของ

หองสมุดไดระดับนอย (R2  Change  = 0.22   และ F  Change = 12.09) เนื่องจากโครงสรางทาง
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กายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพการบริการสาธารณะทาง

อิเล็กทรอนิกสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.00 แตความรูและทักษะดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานไมมีความสัมพันธตอคุณภาพ               

การบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส 

 ในแบบจําลองที่ 2 เมื่อเพิ่มปจจัยพันธะผูกพันของหนวยงานเขาไปในแบบจําลอง พบวา 

สถานการณยังคงเหมือนเดิม กลาวคือ ปจจัยพันธะผูกพันของหนวยงานที่เพิ่มเขามาทําให                  

ตัวแปรอิสระอธิบายตัวแปรตามไดเทาเดิม (R2 Change  = 0.00  และ F Change = 0.24)  โครงสราง

ทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพการบริการสาธารณะ

ทางอิเล็กทรอนิกส  แตความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศของหนวยงานยังคงไมมีความสัมพันธตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส

เหมือนเดิม และพันธะผูกพันของหนวยงานไมมีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   

 เมื่อเพิ่มปจจัยทรัพยากรในแบบจําลองที่ 3  พบวา สถานการณเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจาก

ปจจัยทรัพยากรที่เพิ่มเขามาทําใหตัวแปรอิสระอธิบายตัวแปรตามไดเพิ่มขึ้นเล็กนอย (R2 Change  = 

0.06) และปจจัยทรัพยากรมีความสัมพันธกับคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส

มากกวาปจจัยอื่น ( F  Change = 12.58)  กลาวคือ เครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานมี

ความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสอยางมีนัย สําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.00 แตทรัพยากรทางการเงินไมมีความสัมพันธกับคุณภาพการบริการสาธารณะทาง

อิเล็กทรอนิกสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ในขณะที่ตัวแปรอื่นๆยังคงมีความสัมพันธในลักษณะเดิม

กับคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส 

 เมื่อเพิ่มปจจัยการสื่อสารกับผูใชบริการในแบบจําลองที่ 4 พบวา สถานการณเปลี่ยนแปลง

ไป ปจจัยทรัพยากรที่เพิ่มเขามาทําใหตัวแปรอิสระอธิบายตัวแปรตามไดเพิ่มขึ้นเล็กนอย (R2 

Change  = 0.18 และ F Change = 8.24) กลาวคือ การสื่อสารกับผูใชบริการมีความสัมพันธเชิงบวก

ตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.005   และ          

ตัวแปรที่มีความสัมพันธอยูเดิม ไดแก เครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานและโครงสรางทาง

กายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศยังคงมีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพการบริการสาธารณะ

ทางอิเล็กทรอนิกส และทรัพยากรทางการเงินกลับมามีความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพการบริการ

สาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสอยางนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.03 

จากแบบจําลองที่ 4 ในบรรดาตัวแปรอิสระทั้ง 6 ตัว มีตัวแปรอิสระ 4 ตัวที่มีความสัมพันธ

เชิงบวกตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก 
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โครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน เครือขายความรวมมือระหวาง

หนวยงาน  การสื่อสารกับผูใชบริการ และทรัพยากรทางการเงิน และมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยปรับ

มาตรฐาน คือ 0.36, 0.32, 0.32 และ 0.20 ตามลําดับ 

ตัวแบบดังกลาวอธิบายคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสไดระดับปานกลาง 

(Adjusted R2 = 0.42) และแสดงวารอยละของความแปรปรวนในคุณภาพการบริการสาธารณะทาง

อิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาไดรับอิทธิพลเชิงบวกจากปจจัยสมรรถนะดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน (โครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ปจจัย

ดานทรัพยากร (ทรัพยากรทางการเงิน และเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงาน) และปจจัยดาน

การสื่อสารกับผูใชบริการ 

ผลการวิเคราะหดังกลาวสอดคลองกับแนวความคิดที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม และ

ความคาดหวังของผูเขียน ยกเวนความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และพันธะผูกพันของหนวยงานที่ไมมีความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพ              

การบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงอาจเกิดจากการปรับเปลี่ยน     

การใหบริการหองสมุดในรูปของการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส เปนเรื่องที่สถาบันอุดมศึกษาทุก

แหงใหความสําคัญ เนื่องจากสงผลตอการเพิ่มขึ้นของจํานวนผูใชบริการ แกไขปญหาราคา

ทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มขึ้น สอดคลองกับนโยบายของรัฐในการกระจายโอกาสทางการศึกษา และ

นโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (E-Education) ดังนั้น ผูบริหาร

สถาบันอุดมศึกษาจึงสนับสนุนการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส และบุคลากรของหองสมุด

พรอมพัฒนาตนเองใหมีความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกับบุคลากรงาน

บริการสวนใหญจบการศึกษาในสาขาบรรณารักษและสารสนเทศศาสตร ทําใหมีความรูดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น ดังนั้น ความแตกตางในความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน และพันธะผูกพันของหนวยงานจึงไมมีผลตอ

คุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ     

 

6.2.3  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 จากตารางที่ 6.27 ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปไดดังนี้ 

6.2.3.1  การทดสอบสมมติฐานปจจัยทรัพยากร 

ปจจัยทรัพยากร ประกอบดวย ทรัพยากรทางการเงิน และเครือขายความรวมมือ

ระหวางหนวยงาน  
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 1)   ทรัพยากรทางการเงิน 

 สมมติฐานที่ 1 : ทรัพยากรทางการเงินนาจะมีความสัมพันธเชิงบวกตอ

คุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  

                ผลการศึกษา พบวา ทรัพยากรทางการเงินมีความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพ

การบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  (คาสัมประสิทธิ์ ถดถอย

ปรับมาตรฐาน = 0.20)  กลาวคือ หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่มีทรัพยากรทางการเงินเพียงพอจะมี

คุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้น ในขณะที่บางหองสมุดมีงบประมาณไม

เพียงพอในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ   การสรรหาบุคลากร และทรัพยากรอื่นๆ ทําใหมี

คุณภาพการบริการในทิศทางตรงกันขาม สอดคลองกับความคิดเห็นของผูชวยศาสตราจารย ดร.

พรรณี  สวนเพลง  (2552) ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตกลาววา 

“งบประมาณเปนสิ่งสําคัญสิ่งแรก เนื่องจากการลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีราคาแพง” และ

การที่บางสถาบันอุดมศึกษามีรายไดสูงทําใหสามารถนํารายไดมาจัดสรรเปนงบประมาณให

หนวยงานได ซ่ึงผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณี  สวนเพลง  (2552) ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตกลาววา  

 

งบประมาณสวนใหญไดรับจัดสรรจากรายไดของมหาวิทยาลัยจากการรับงาน

ภายนอก เชน งานประมวลผลกีฬาแหงชาติ งานเปนที่ปรึกษา เปนตน ซ่ึงถาเปน

งานของหองสมุดสามารถนําเงินรอยละ 80 มาเปนคาตอบแทนพิเศษแกบุคลากร

หองสมุด โดยมีฝายธุรกิจวิชาการตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะ 

 

ในขณะเดียวกันงบประมาณสงผลกระทบตอปจจัยสําคัญอื่นๆ ซ่ึงเยาวภานี 

รอดเพ็ชร  (2552) ผูอํานวยการหอสมุด มหาวิทยาลัยเซนตจอหน ใหความคิดเห็นวา “งบประมาณ

จํากัดสงผลกระทบตอฮารดแวรและการรับบุคลากรเพิ่ม….และฐานขอมูลก็ข้ึนอยูกับ

งบประมาณ…” เชนเดียวกันกับนายมนตรี เข็มราช (2552)  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ กลาวถึงสาเหตุท่ีหยุดซื้อฐานขอมูลเพิ่มเติมวา 

“งบประมาณไมเพียงพอ หอสมุดจึงหยุดซื้อฐานขอมูล อีกทั้งการซื้อฐานขอมูลเปนลักษณะของ          

การผูกพัน…  ระบบชาเปนเรื่องของงบประมาณที่ไมเพียงพอ…ตอไปเทคโนโลยีสารสนเทศจะมาก  

ทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกสจะมาก แตขาดบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ …  เนื่องดวย

งบประมาณนอย และคาจางนอกสถาบันสูงกวา” 
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 2)   เครือขายความรวมมือระหวางหนวยงาน 

 สมมติฐานที่ 2  : เครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานนาจะมีความสัมพันธ

เชิงบวกตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

 ผลการศึกษา พบวา เครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานมีความสัมพันธ

เชิงบวกตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา(คา

สัมประสิทธิ์ถดถอยปรับมาตรฐาน = 0.32) กลาวคือ หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงเขารวม

เครือขาย จัดทําขอตกลง เขารวมกิจกรรม/โครงการกับเครือขาย และมีความใกลชิดติดตอกับสมาชิก

ในเครือขายมากจะมีคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสสูงกวาหองสมุดที่มีลักษณะ

ตรงกันขาม  

 การที่เชนนี้ เนื่องจากหองสมุดของสถาบันอุดมศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อ

จัดบริการตามนโยบายของสถาบันอุดมศึกษาตนสังกัด  หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดหา 

จัดเก็บ และใหบริการสารสนเทศที่ตรงกับหลักสูตร ในขณะที่นักศึกษาผูใชบริการในบางครั้ง

ตองการคนควาในประเด็นที่กวางขวางกวาที่หองสมุดของตนจัดเก็บอยู หองสมุดจึงจําเปนตอง

อาศัยความรวมมือจากหองสมุดอื่นๆ ในการพัฒนาระบบการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส การ

จัดหา และแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกสตางๆ เชน เครือขาย

คณะอนุกรรมการพัฒนาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนรวมกันเปนภาคีตอรองการบอกรับทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ไดแก ฐานขอมูล 

Blackwell Synergy และ Science  Direct   และเครือขายระบบหองสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) 

ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สนับสนุนใหสมาชิกสามารถสืบคนฐานขอมูล

ออนไลนจากตางประเทศ และจัดทําระบบฐานขอมูลจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส นอกจากนี้ 

ยังมีความรวมมือระหวางเครือขายดวยกันเอง เชน ความรวมมือระหวางเครือขายคณะอนุกรรมการ

พัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) กับเครือขายหองสมุด

มหาวิทยาลัยสวนกลาง (ThaiLIS) และ เครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET) 

เพื่อการพัฒนาบริการและทรัพยากรสารสนเทศรวมกัน เชน การเขารวมในโครงการจัดซื้อหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส (Net Library) รวมกัน และการเขารวมโครงการ ThaiLIS Digital Collection (TDC) 

เพื่อพัฒนาและบริการสืบคนฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธและงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เปนตน 

 เครือขายความรวมมือสงผลตอคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกสของ

หองสมุดทั้งทางตรงและทางออม ซ่ึงเยาวภานี รอดเพ็ชร (2552) ผูอํานวยการหอสมุด มหาวิทยาลัย
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เซนตจอหน ไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนของเครือขายที่มีตอการใหบริการหองสมุด

อิเล็กทรอนิกสของหองสมุดวา  

 

ปจจัยความรวมมือระหวางหองสมุดสําคัญ ชวยเหลือซึ่งกันและกันได ทําใหความ

พึงพอใจแกผูใชบริการมากขึ้น…หองสมุดไดรับประโยชนจากการเขาประชุมงาน

ตางๆของคณะกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน ไดแก การจัดทําทําเนียบบรรณารักษท่ีใหบริการยืม-คืนหนังสือระหวาง

หองสมุด การประชุมแลกเปล่ียน การปรึกษาหารือเกี่ยวกับปญหา อุปสรรคในการ

ทํางาน   แนวทางแกไข และการเขารวมเครือขายกับสกอ. ทําใหไดประโยชนใน

การซื้อฐานขอมูลในลักษณะภาคี และฐานขอมูล ThaiLIS  ซ่ึงเมื่อกอนจะ

ใหบริการเฉพาะหองสมุดของรัฐเทานั้น แตปจจุบันใหเอกชนดวย ซ่ึงมหาวิทยาลัย

ไดประโยชนจากการเขารวมประชุมกับ สกอ. 

 

 เชนเดียวกับ มนตรี เข็มราช  (2552) ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ กลาววา “การสรางเครือขายสําคัญ เพราะถา

แลกเปลี่ยนกันไดในประเทศจะไมเปลืองงบประมาณ” 

 นอกจากนี้ การที่เครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานมีความสัมพันธเชิง

บวกตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเปนลําดับที่ 

2   อาจเกิดจากเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานจะมีผลตอคุณภาพการบริการทาง

อิเล็กทรอนิกสหรือไมนั้น ข้ึนอยูกับการใชประโยชนจากเครือขายดวย ซ่ึงผูชวยศาสตราจารยดร.

พรรณี  สวนเพลง  (2552) ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กลาววา “ถา

เพียง MOU ไมมีผลอะไร แตกระทบกับการใหบริการหรือไมนั้นก็ข้ึนอยูกับการบริหารจัดการและ

การใชเครือขายใหเปนประโยชน จะตองใชการบริหารเชิงกลยุทธเขามาชวย” รวมทั้งการขึ้นอยูกับ

การติดตอปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกเครือขาย ซ่ึงบางหองสมุดเพียงจัดทําขอตกลงกับสมาชิกใน

เครือขายเดียวกันแตไมไดติดตอกันนอกเหนือจากการประชุมสัมมนาปละ 2-3 ครั้ง อาจทําใหไมมี

ผลตอคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุด 

 ในขณะเดียวกัน หากหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเปนสมาชิกเครือขาย จัดทํา

ขอตกลงกับหองสมุดหรือหนวยงานอื่น และเขารวมกิจกรรมตางๆกับเครือขาย เชน                              

การแลกเปล่ียนทรัพยากรสารสนเทศ การเขารวมประชุม/สัมมนา การเขารับการฝกอบรม และ

การศึกษาดูงาน เปนตน จะทําใหคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสูงขึ้น 



 180 

โดยเฉพาะอยางยิ่งหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่อยูระหวางการพัฒนาระบบการใหบริการหองสมุด

อิเล็กทรอนิกส ซ่ึงผูชวยศาสตราจารย อรพรรณ โคตมานุรักษ (2552) รองผูอํานวยการฝาย                    

วิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ใหความเห็นวา  

 

การที่สถาบันอยูในระยะเริ่มตนในการพัฒนาการใหบริการหองสมุด

อิเล็กทรอนิกส สถาบันจึงมีทรัพยากรสารสนเทศสําหรับการแลกเปลี่ยนนอย แต

ไดรับประโยชนจากการเขารวมเครือขายมากกวา เชน ทรัพยากรสารสนเทศ และ

การจัดฝกอบรบโดยไมเสียคาใชจาย เปนตน 

 

 6.2.3.2   การทดสอบสมมติฐานปจจัยสมรรถนะของหนวยงานดานเทคโนโลยี 

                                     สารสนเทศ 

1)  โครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สมมติฐานที่ 3  : โครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ

หนวยงานนาจะมีความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษา 

 ผลการศึกษา พบวา โครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศมี

ความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษามากที่สุด (คาสัมประสิทธิ์ถดถอยปรับมาตรฐาน = 0.36) กลาวคือ การมีคอมพิวเตอร

และอุปกรณตอพวง ระบบการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส ทรัพยากรสารสนเทศทาง

อิเล็กทรอนิกสท่ีเพียงพอและทันสมัย รวมทั้งมีบุคลากรสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพียงพอมีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้น 

ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รัตกสิกร  (2552) หัวหนางานหองสมุด สถาบัน

เทคโนโลยีปทุมวัน ใหความเห็นวา “สถานที่ไมสําคัญเทากับเทคโนโลยี...จึงควรสงเสริมใหเปน

หองสมุดอิเล็กทรอนิกส” เชนเดียวกันกับเยาวภานี รอดเพ็ชร (2552) ผูอํานวยการหอสมุด 

มหาวิทยาลัยเซนตจอหน ไดกลาวถึงความสําคัญของอุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศวา                     

“…อุปกรณ ฮารดแวร เปนปจจัยสนับสนุนคุณภาพของเว็บไซตใหดีข้ึน เพราะหากไมทันสมัย และ

ไมเพียงพอไมสามารถสนับสนุนเต็มที่ในการคนควา ก็ไมสามารถสรางความพึงพอใจแก

ผูใชบริการได…” 
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 ในขณะเดียวกันหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบางแหงมีทรัพยากร

สารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกสเฉพาะที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสนับสนุนโดยไมเสีย

คาใชจาย  ในขณะที่บางแหงจัดหาหรือจัดทําทรัพยากรสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกสข้ึนเอง ซ่ึงนาย

มนตรี เข็มราช (2552) ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ กลาววา “หองสมุดพยายามสรางทรัพยากรสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกสข้ึนมาเอง เปน 

E-Tutor คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เคมี …เปนเชิง Multimedia อยูในเว็บไซต”  

 ท้ังนี้ ความแตกตางดังกลาวทําใหหองสมุดสามารถตอบสนอง ความตองการ

ของผูใชบริการแตกตางกั น ซ่ึงผู ชวยศาสตราจารย  อรพรรณ โคตมานุ รักษ (2552)                               

รองผูอํานวยการฝายวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  (มทรก.)  กลาววา “การที่

หองสมุดอยูในระยะเริ่มตนของการพัฒนาการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส มีฐานขอมูลนอยกวา

มหาวิทยาลัยอื่น ทําใหผูใชบริการสืบคนขอมูลไมไดตามที่ตองการ” ดังนั้น ความเพียงพอและ                               

ความหลากหลายของทรัพยากรสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกสจึงสงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ 

 นอกจากนี้ หองสมุดสถาบันอุดมศึกษากลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ          

การใชบริการหองสมุดผานเว็บไซตไดทุกที่ ทุกเวลา ซ่ึงผูชวยศาสตราจารย พรทิพย รัตกสิกร 

(2552) หัวหนางานหองสมุด  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กลาววา “แมวาการใชระบบสารสนเทศ

ไมขัดของ การคนหาขอมูลในสถาบันรวดเร็ว แตตองการใหนักศึกษาสืบคนจากภายนอกไดโดยใช 

IP Address”  

2)  ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศของหนวยงาน  

สมมติฐานที่ 4 : ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีและการจัดการ 

เทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานนาจะมีความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพการบริการสาธารณะ

ทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

ผลการศึกษา พบวา ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ                

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานไมมีความสัมพันธตอคุณภาพการบริการสาธารณะ

ทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา กลาวคือ  การเพิ่มขึ้นในความรูและทักษะดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศไมมีผลในคุณภาพการบริการ

สาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสท่ีเพิ่มขึ้น ซ่ึงไมสอดคลองกับการทบทวนวรรณกรรมที่ผานมา ซ่ึง

ทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติใหความสําคัญกับบุคลากรที่เปนองคประกอบหนึ่งของปจจัย

สมรรถนะขององคการ (Van Meter  and Van Horn, 1975 : 447-448)  และมุมมองดานทรัพยากรได

กลาวถึงทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนองคประกอบหนึ่งของปจจัยสมรรถนะดาน
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เทคโนโลยีสารสนเทศ (Shin, 2007 : 27)  ซ่ึงทําใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีข้ึน (Freeny and others, 

1998 quoted in Goh and others, 2007 : 251-270 ; Bharadwaj and others, 2000 quoted in Jeffers, 

2003 : 40)   

การที่ผลการศึกษาไมสอดคลองกับทั้ง 2 มุมมองดังกลาว อาจเกิดจากผล     

การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม พบวา ระดับความรูและทักษะดานการจัดหา รวบรวม 

วิเคราะห จัดเก็บ คนคืน เผยแพร และสงวนรักษาสารสนเทศ ดานบริการอินเทอรเน็ต และดาน

ระบบการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสของบุคลากรงานบริการของหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษามีคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก แสดงใหเห็นวาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาสวน

ใหญใหความสําคัญกับความรูและทักษะที่เกี่ยวของกับการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส

พอสมควร  และหองสมุดมีการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบตางๆ ซ่ึงอรพรรณ โคตมานุรักษ (2552) 

รองผูอํานวยการฝายวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  (มทรก.) กลาววา  

 

ไมคอยมีปญหาเรื่องความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร 

เนื่องจากเจาหนาที่มีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยูแลว และมี                    

การพัฒนาบุคลากรในรูปแบบตางๆ เชน การสงไปฝกอบรมกับหนวยงานภายนอก 

การใหทุนศึกษาตอ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู และการจัดสัมมนา แตมี

จํานวนบุคลากรไมเพียงพอมากกวา  

 

ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รัตกสิกร  (2552) หัวหนางานหองสมุด สถาบัน

เทคโนโลยีปทุมวัน กลาววา “พึงพอใจตอความรูและทักษะของเจาหนาที่ แมจบบรรณารักษ ไมไดจบ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ แตก็มีความพยายามฝกฝนตนเองและคนควาอยูเสมอและการให บริการ

หองสมุดอิเล็กทรอนิกสไมไดอาศัยความรูมาก สามารถอาน ฝกอบรม และคนควาเพิ่มไดเองได” 

เชนเดียวกันกับ ปทมา บุนนาค (2552) หัวหนาฝายทรัพยากรการเรียนรูหัวหนา

ฝายทรัพยากรการเรียนรู สํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  กลาววา “บุคลากรหองสมุดสถาบันอุดมศึกษามีความรูและทักษะ

ดาน IT แตกตางกันบางแตไมมากนัก คนที่มีประสบการณสูงจะมีแนวคิดในการแนะนํา แตทุกคนก็

พรอมที่จะเรียนรูเพิ่มเติม สวนคนที่มีความรูอยูแลวก็พรอมที่จะถายทอดความรู” 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณี  สวนเพลง  (2552) ผูอํานวยการสํานักวิทย

บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ใหความคิดเห็นวา “ความรูและทักษะดานเทคโนโลยี



 183 

สารสนเทศของเจาหนาที่เปนสวนหนึ่งของการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส แตส่ิงที่สําคัญ คือ 

จิตบริการ Update องคความรูสม่ําเสมอ และมีใจรักในการใหบริการ” 

ประกอบกับการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสสงผลตอความจําเปนใน

ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่มขึ้นและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใหบริการของ

บุคลากรงานบริการไมมากนัก  ซ่ึงมนตรี เข็มราช (2552) ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ กลาววา “การปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหบริการ

ของหองสมุดเปนการใหบริการผานทางเว็บไซต ไมไดสงผลใหบุคลากรงานบริการตองมีความรูและ

ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้นมาก” และจํานวนบุคลากรเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอ

คุณภาพการบริการมากกวา โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณี สวนเพลง (2552) ผูอํานวยการสํานัก

วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต กลาวเพิ่มเติมวา  

 

การที่จะรักษาคนใหอยูกับหนวยงานราชการเปนสิ่งสําคัญ เนื่องจากคาตอบแทน 

และความกาวหนาต่ํา จึงตองมีศาสตรในการบริหารและพัฒนาคนดวย ซ่ึง

เจาหนาที่สวนใหญเปนเจาหนาที่ประจําตามสัญญาจาง ... มีการลาออกไปทํางาน

ในภาคเอกชน แลวไมมีการรับเขามาใหม เมื่อเจาหนาที่ลดลงก็จะทําใหมีภาระงาน

หนักขึ้น...และการใหบริการผานเว็บไซตไมชวยใหลดภาระงานลง เนื่องจากเมื่อ

เปลี่ยนมาใชบริการผานอินเทอรเน็ต  คนใชบริการเพิ่มขึ้น เจาหนาที่จะงานหนัก

ตองปรับใชองคความรูมากขึ้น แตงานที่เปนประเภท  Job Labor ก็ใหเครื่องทํา...” 

 

นอกจากนี้ หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาสวนใหญมีฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศสังกัดอยูในหองสมุด เชน สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือมีฝายเทคโนโลยีสารนิเทศหองสมุด สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมี

ฝายระบบสารสนเทศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมี

ศูนยคอมพิวเตอร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน และ

การศึกษาครั้งนี้ใหความสําคัญกับความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรงาน

บริการเปนหลัก ซ่ึงไมไดคลอบคลุมถึงบุคลากรดานอื่นที่มีสวนรวมในการพัฒนาการใหบริการ

หองสมุดอิเล็กทรอนิกส  

ดังนั้น การมีหรือไมมีบุคลากรงานบริการที่จบการศึกษาดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือระดับความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการเทคโนโลยี
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สารสนเทศของบุคลากรงานบริการ จึงไมมีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

อยางไรก็ตาม แมวาความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศไมมีความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส

ของหองสมุด แตผลการศึกษา พบวา ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพันธเชิงบวกตอพันธะผูกพันของหนวยงาน โครงสรางทางกายภาพ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารกับผูใชบริการ และเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงาน  ตาม

ตารางที่ 6.28 

 

ตารางที่ 6.28  ผลการวิเคราะหถดถอยความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ 

           เทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานกับตัวแปรในกรอบแนวคิด 

 

ตัวแปร สัมประสิทธิ์ถดถอย ปรับ

มาตรฐาน 

t นัยสําคัญทางสถิติ 

เครือขายความรวมมือ 0.26  2.63  0.01  

โครงสรางทางกายภาพดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

0.60  7.05  0.00  

พันธะผูกพันของหนวยงาน 0.45  4.79  0.00  

การสื่อสารกับผูใชบริการ 0.44  4.52  0.00  

    

จากตารางที่ 6.28  ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ                   

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานมีความสัมพันธเชิงบวกตอโครงสรางทางกายภาพ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  พันธะผูกพันของหนวยงาน การสื่อสารกับผูใชบริการ และเครือขาย

ความรวมมือระหวางหนวยงาน และมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยปรับมาตรฐาน  คือ  0.60,  0.45, 0.44 

และ 0.26 ตามลําดับ กลาวคือ ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรงานบริการสงผลใหหองสมุดมีโครงสรางทางกายภาพดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีข้ึนได  เชน การบํารุงและดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอ

พวง การพัฒนาโปรแกรมตางๆ  การจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส                    

การริเริ่มโครงการเพื่อพัฒนาระบบการใหบริการใหม เปนตน ซ่ึงเยาวภานี รอดเพ็ชร  (2552) 

ผูอํานวยการหอสมุด มหาวิทยาลัยเซนตจอหน ไดกลาวถึงประโยชนท่ีไดรับจากการพัฒนาบุคลากร
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ดานเทคโนโลยีสารสนเทศวา “เจาหนาที่ของหองสมุดที่ไดศึกษาอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สามารถปรับปรุงเว็บไซตเองได” 

ในขณะเดียวกันการที่หองสมุดใหความสําคัญกับการพัฒนาความรูและ

ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหบุคลากรยอมรับและใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสไดดี

ข้ึน สามารถจัดทํากิจกรรมหรือโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากผูบริหารได และทําใหมีโอกาส

เขารวมกิจกรรมหรือโครงการกับเครือขายตางๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนทรัพยากรและความรู รวมทั้ง

สามารถสื่อสารเพื่อใหความรูและขอมูลขาวสารแกผูใชบริการไดดียิ่งขึ้น 

6.3.3.3  การทดสอบสมมติฐานปจจัยพันธะผูกพันของหนวยงาน 

สมมติฐานที่ 5 : พันธะผูกพันของหนวยงานนาจะมีความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพ

การบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

 ผลการศึกษา พบวา พันธะผูกพันของหนวยงานไมมีความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพ

การบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา กลาวคือ การที่ผูบริหาร

ระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรงานบริการของหองสมุดใหความสําคัญและสนับสนุน

การใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น ไมมีผลตอการเพิ่มขึ้นของคุณภาพการบริการทาง

อิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  

 การที่เปนเชนนี้ อาจเกิดจากปจจุบันการพัฒนาการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส

สวนใหญเปนหนาที่ประจําของผูบริหารหองสมุด และผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษาบาง

แหงไมไดเปนคณะกรรมการบริหารหองสมุด  ทําใหผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษาไมได

มีสวนรวมในเรื่องดังกลาวมากนัก  ซ่ึงผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รัตกสิกร   (2552) หัวหนางาน

หองสมุด สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ใหความคิดเห็นวา “นโยบายสถาบันมุงเนนดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ สวนการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสเปนเรื่องที่หองสมุดดําเนินการเอง”   และ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณี  สวนเพลง  (2552) ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราช

ภัฎสวนดุสิต ไดกลาวถึงการกํากับดูแลของผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยวา                  

 

อธิการบดีใหท่ีปรึกษาชวยดูภาพรวมให เปดโอกาสใหหองสมุดดําเนินการเอง มี

อํานาจการตัดสินใจมาก มีคณะกรรมการสํานัก ท่ีปรึกษาที่เปนผูเชี่ยวชาญจาก

ภายนอก เชน อาจารยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนผูเชี่ยวชาญมาใหความรู 

จัดประชุมทุกอาทิตย และทําสรุปรายงานทุกเดือนและรายปใหอธิการบดีทราบ   
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และนายมนตรี เข็มราช  (2552) ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือกลาวถึงคณะกรรมการบริหารหองสมุดวา “ระดับอธิการบดี 

รองอธิการบดีไมไดเขารวมเปนคณะกรรมการ แตเปนรองคณบดีจากคณะตางๆ… ถามีปญหาจะ

รายงานคณะกรรมการนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย” เชนเดียวกันกับอรพรรณ โคตมานุรักษ

(2552) รองผูอํานวยการฝายวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (มทรก.) กลาววา 

“คณะกรรมการเปนตัวแทนจากคณะตางๆที่ไดเขาใชบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส” 

นอกจากนี้ การใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสเปนแนวทางที่สถาบัน อุดมศึกษา

ทุกแหงดําเนินการ บุคลากรงานบริการของหองสมุดไมตอตาน และพรอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การใหบริการ ซ่ึงปทมา บุนนาค (2552) หัวหนาฝายทรัพยากรการเรียนรู สํานักงานบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กลาววา  

“มหาวิทยาลัยเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ เนื่องจากเปนนโยบายวาตองมี ICT เขามา ซ่ึงก็ทําใหหองสมุด

บริการไดสะดวกขึ้น”    

อยางไรก็ตาม ผลการศึกษา พบวา พันธะผูกพันของหนวยงานมีความสัมพันธเชิง

บวกตอตัวแปรอื่นในกรอบแนวคิดในการศึกษา ตามตารางที่ 6.29 

 

ตารางที่ 6.29  ผลการวิเคราะหถดถอยพันธะผูกพันของหนวยงานกับตัวแปรในกรอบแนวคิด 

 

ตัวแปร สัมประสิทธิ์ถดถอย 

ปรับมาตรฐาน 

t นัยสําคัญทาง

สถิติ 

เครือขายความรวมมือระหวางหนวยงาน 0.24  2.40  0.02  

โครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

0.45  4.79  0.00  

ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

0.69  9.19  0.00  

การสื่อสารกับผูใชบริการ 0.62  7.35  0.00  

    

จากตารางที่ 6.29 พันธะผูกพันของหนวยงานมีความสัมพันธเชิงบวกตอความรูและ

ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน การสื่อสาร

กับผูใชบริการ โครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือขายความรวมมือ
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ระหวางหนวยงาน และมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยปรับมาตรฐาน  คือ 0.69, 0.62, 0.45 และ 0.24 

ตามลําดับ  

การที่พันธะผูกพันของหนวยงานมีความสัมพันธเชิงบวกตอความรูและทักษะดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานสูงสุด อาจเกิดจากการที่

หากผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษาใหความสําคัญกับการใหบริการหองสมุด

อิเล็กทรอนิกส มีสวนรวมในการวางแผน การประชุม หรือการติดตามผลการดําเนินงาน สงผลตอ

การสนับสนุนงบประมาณโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของหองสมุด  

นอกจากนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณี  สวนเพลง  (2552) ผูอํานวยการสํานัก              

วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กลาววา “การใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส สิ่งสําคัญ 

คือ Update องคความรูสม่ําเสมอ” และผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รัตกสิกร  (2552)  หัวหนางาน

หองสมุด สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กลาววา “แมวาบุคลากรจะไมไดจบเทคโนโลยีสารสนเทศ แตมี                  

ความพยายามฝกฝนตนเองและคนควาเสมอก็ใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสได” ดังนั้น หาก

บุคลากรงานบริการมีความมุงมั่นตั้งใจในการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส ก็จะพยายามพัฒนา

ตนเองใหมีความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอตอการใหบริการหองสมุด

อิเล็กทรอนิกสอยางสม่ําเสมอ  

ในขณะเดียวกันพันธะผูกพันของหนวยงานยังสงผลตอการสื่อสารกับผูใชบริการ 

โครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงาน ซ่ึง

มนตรี เข็มราช  (2552) ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือกลาววา “ความมุงมั่นและตั้งใจของเจาหนาที่มีความสําคัญตอคุณภาพการบริการถือเปน

เชิงบวกตองชวยกันคิด ชวยกันทํา เพื่อตอบสนองผูใชบริการ” และผูบริหารหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐแหงหนึ่งใหความเห็นวา “หากผูบริหารไมใหความสําคัญ ถาตั้ง

คุณลักษณะของคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงที่มีคุณภาพสูง ผูบริหารก็จะมองวาไมมีความ

จําเปนเพียงพอ” 

 6.3.2.3  การทดสอบสมมติฐานปจจัยการสื่อสารกับผูใชบริการ 

 สมมติฐานที่ 6  : การสื่อสารกับผูใชบริการนาจะมีความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพ

การบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

ผลการศึกษา พบวา การสื่อสารกับผูใชบริการมีความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพ                

การบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  (คาสัมประสิทธิ์ ถดถอย

ปรับมาตรฐาน = 0.32) กลาวคือ การเพิ่มขึ้นของสื่อและกิจกรรรมการประชาสัมพันธท่ีตอเนื่อง 
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นาสนใจ และเขาถึงกลุมเปาหมาย เชน เว็บไซต คูมือ การพูดคุยโดยตรง และการจัดนิทรรศการ เปน

ตน รวมทั้งการรับขอมูลขาวสารจากผูใชบริการสงผลใหคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกสของ

หองสมุดเพิ่มขึ้น หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือหองสมุดที่ไมมีการสื่อสารกับผูใช บริการหรือการสื่อสาร

ไมครอบคลุม ท่ัวถึง ทําใหผูใชบริการใชบริการไมไดหรือไมเขาใชบริการสงผลตอความพึงพอใจ

ตอการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสของผูใชบริการนอยกวาหองสมุดที่มีลักษณะตรงกันขาม  

ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รัตกสิกร (2552) หัวหนางานหองสมุด สถาบัน

เทคโนโลยีปทุมวัน ใหความคิดเห็นวา “ส่ือและกิจกรรมการประชาสัมพันธทําใหผูใชบริการทราบ

ถึงการพัฒนาของหองสมุดซึ่งเปนเรื่องที่ดี” และเยาวภานี รอดเพ็ชร (2552) หัวหนาสวนหอสมุด 

มหาวิทยาลัยเซนตจอหน กลาววา “การที่ผูใชบริการเสนอแนะสงผลใหหองสมุดสามารถนํา

ขอเสนอแนะนั้นมาพัฒนา เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกผูใชบริการได” 

 นอกจากนี้ แมวาโครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลตอคุณภาพ

การบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสเปนลําดับที่หนึ่ง แตหองสมุดที่มีโครงสรางทางกายภาพ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศดี นักศึกษาก็อาจไมไดเขาใชบริการ ซ่ึงผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณี  

สวนเพลง  (2552) ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต กลาววา  

 

มหาวิทยาลัยลงทุนดานเทคโนโลยีมาก   แตระดับการใชงานยังเกิดชองวาง เหตุผล 

คือ เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว ที่นี่ลงทุนเร็ว แตพัฒนาการของผูใชไมไดวิ่งตาม

ความเร็วของเทคโนโลยี อีกทั้งเปนพฤติกรรมของนักศึกษาเองดวย  ฐานขอมูล

สวนใหญผูใชบริการจึงเปนนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มากกวา 

 

ดังนั้น หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส

สูงจําเปนตองมีการสื่อสารกับผูใชบริการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูใชบริการดวย 

 

ตารางที่ 6.30  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ทรัพยากร  

- ทรัพยากรทางการเงินนาจะมีความสัมพันธเชิงบวก 

   ตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส 

- ทรัพยากรทางการเงินมีความสัมพันธเชิงบวกตอ       

   คุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส 

  



 189 

ตารางที่ 6.30  (ตอ)  

 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

- เครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานนาจะมี  

   ความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพการบริการ  

   สาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส 

- เครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานมี 

   ความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพการบริการ 

   สาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส 

สมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ

หนวยงาน 

- โครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยี 

   สารสนเทศของหนวยงานนาจะมีความสัมพันธ 

   เชิงบวกตอคุณภาพการบริการสาธารณะทาง 

   อิเล็กทรอนิกส 

 

 

- โครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยี   

   สารสนเทศของหนวยงานมีความสัมพันธเชิง  

    บวกตอคุณภาพการบริการสาธารณะทาง 

    อิเล็กทรอนิกส 

- ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

   การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน 

   นาจะมีความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพ                

   การบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส 

- ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของ  

  หนวยงานไมมีความสัมพันธตอคุณภาพ           

  การบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส 

พันธะผูกพันของหนวยงาน  

- พันธะผูกพันของหนวยงานนาจะมีความสัมพันธ  

   เชิงบวกตอคุณภาพการบริการสาธารณะทาง   

   อิเล็กทรอนิกส 

- พันธะผูกพันของหนวยงานไมมี 

   ความสัมพันธตอคุณภาพการบริการ  

   สาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส 

การสื่อสารกับผูใชบริการ  

- การสื่อสารกับผูใชบริการนาจะมีความสัมพันธ   

   เชิงบวกตอคุณภาพการบริการสาธารณะทาง 

   อิเล็กทรอนิกส 

- การสื่อสารกับผูใชบริการมีความสัมพันธเชิง 

   บวกตอคุณภาพการบริการสาธารณะทาง  

   อิเล็กทรอนิกส 

 

 จากตารางที่ 6.30 ผลการศึกษาสนับสนุนสมมติฐานที่วาทรัพยากรทางการเงิน เครือขาย

ความรวมมือระหวางหนวยงาน โครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

กับผูใชบริการมีความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของ

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  แตไมสนับสนุนสมมติฐานที่วาความรูและทักษะดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและพันธะผูกพันของหนวยงานมีความสัมพันธ
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เชิงบวกตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส   ซ่ึงผลการวิเคราะหความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรอิสระ พบวา ตัวแปรทั้ง 2 ตัวมีความสัมพันธกันสูงที่สุด และการที่เปนเชนนี้อาจ

กลาวไดวาปจจัยดานโครงสรางทางกายภาพมีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส

มากกวาปจจัยดานบุคลากร  ซ่ึงอาจเกิดจากการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสมีความจําเปนใน

การปรับเปลี่ยนความรู ทักษะ และพฤติกรรมของบุคลากรไมมากนัก และหองสมุดสวนใหญมี

หนวยงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส 

 

6.2.4  ตัวแบบความสัมพันธระหวางปจจัยสําคัญที่มีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะ 

                        ทางอิเล็กทรอนิกส 

 วัตถุประสงคประการหนึ่งของการศึกษา คือ การทดสอบตัวแบบความสัมพันธระหวาง

ปจจัยสําคัญที่มีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงผลการศึกษาสรุปไดตามภาพที่ 6.1  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 6.1  ตัวแบบความสัมพันธระหวางปจจัยสําคัญที่มีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะทาง 

                  อิเล็กทรอนิกส 

โครงสรางทางกายภาพดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศของ

หนวยงาน 

คุณภาพการบริการ

สาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส 

 

เครือขายความรวมมือระหวาง

หนวยงาน 

การสื่อสารกับผูใชบริการ 
 

ทรัพยากรทางการเงิน 

 0.20 

0.32 

0.36 

0.32 
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ตัวแบบความสัมพันธระหวางปจจัยสําคัญที่มีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะทาง

อิเล็กทรอนิกสในภาพที่ 6.1 แสดงใหเห็นวา โครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีผล

ตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสสูงที่สุด รองลงมา คือ เครือขายความรวมมือ

ระหวางหนวยงาน และการสื่อสารกับผูใชบริการ ซ่ึงมีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะทาง

อิเล็กทรอนิกสไมแตกตางกันมากนัก และสุดทาย คือ ทรัพยากรทางการเงิน 

ดังนั้น  การเพิ่มคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุด ควรให

ความสําคัญกับการจัดหาโครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอและทันสมัย  

การเขารวมและใชประโยชนจากเครือขายหองสมุด  การจัดกิจกรรมการสื่อสารกับผูใชบริการ

หองสมุดอิเล็กทรอนิกสอยางตอเนื่อง และการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอแกหองสมุด

ตามลําดับ  

 

6.3  สรุป 

 

บทที่ 6 เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับคุณลักษณะของสถาบันอุดมศึกษา

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  ผูบริหารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา นักศึกษาผูใชบริการหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษากลุมตัวอยาง การตอบวัตถุประสงคของการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพ                         

การบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา การวิเคราะหความสัมพันธ

ระหวางคุณลักษณะทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาและคุณภาพการบริการสาธารณะทาง

อิเล็กทรอนิกส รวมทั้งทดสอบตัวแบบความสัมพันธระหวางปจจัยสําคัญที่มีผลตอคุณภาพ                   

การบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงผลการทดสอบ

สนับสนุนสมมติฐานที่  1  สมมติฐานที่ 2 สมมติฐานที่ 3 และสมมติฐานที่ 6   กลาวคือ ปจจัยที่มี

ความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

ไดแก ทรัพยากรทางการเงิน เครือขายความรวมมือระหวางหนวยงาน โครงสรางทางกายภาพดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน และการสื่อสารกับผูใชบริการ ซ่ึงผูเขียนไดวิเคราะหขอมูลเชิง

คุณภาพเพื่อยืนยันและเสริมขอมูลจากผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณในบทที่ 7 ตอไป 

 
 
 
 
 
 
 



 
บทท่ี 7 

  
ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 

 
บทท่ี 7 เปนการตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอ 4 ในการวิเคราะหเง่ือนไขที่สนับสนุนปจจัย

สําคัญมีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาจากผล
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ปญหาอุปสรรค รวมท้ังขอเสนอแนะสําหรับการใหบริการหองสมุด
อิเล็กทรอนิกส และการใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส 

ดังนั้น ผูเขียนจึงใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ซ่ึงเก็บขอมูลจากคําสัมภาษณ  เอกสาร และ               
การตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง เพื่อนํามาเสริมขอสรุปท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลเชิง
ปริมาณ อันจะทําใหตัวแบบท่ีสรางข้ึนมีความนาเช่ือถือมากข้ึน และเปนการลดขอจํากัดตัวแบบที่
พัฒนามาจากมุมมองนโยบายสาธารณะและดานทรัพยากร ซ่ึงเปนทฤษฎีและแนวคิดของตะวันตก 
เม่ือนํามาใชกับการใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของไทยอาจเกิดการเปล่ียนแปลงไปได 
 

7.1  การวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาเฉพาะกรณี 
 

การวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาเฉพาะกรณี เก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก
ผูบริหารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาแตละประเภท ซ่ึงเลือกกลุมตัวอยางแบบยึดจุดมุงหมายของ
การศึกษาเปนหลัก  เพื่อใหไดตัวอยางท่ีเหมาะสมกับจุดมุงหมายของการศึกษา และเปนกรณศึีกษาท่ี
ใหขอมูลไดมาก (Information-Rich Cases) โดยเปนตัวแทนในการอธิบายปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพ
การบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดวาสนับสนุนขอสรุปท่ีไดจากการวิเคราะหเชิง
ปริมาณหรือไม อยางไร ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหบริการหองสมุด
อิเล็กทรอนิกสและการใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทยกลุมตัวอยาง  ไดแก 
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  สํานักวิทยบริการ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ศูนย
วิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  และหอสมุด มหาวิทยาลัยเซนตจอหน   
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7.1.1  ขอมูลพื้นฐานของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษากลุมตัวอยาง 

เนื่องจากการศึกษาเฉพาะกรณีจําเปนตองมีขอมูลที่หลากหลาย (ชาย โพธิสิตา, 2550 : 169)  

และมีขอมูลเกี่ยวกับบริบทของกลุมตัวอยางเพียงพอใหภาพที่ชัดเจนของการศึกษา  ผูเขียนจึงไดเก็บ

รวบรวมขอมูลพื้นฐานของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษากลุมตัวอยางจากเอกสาร รายงาน ขอมูลจาก

เว็บไซตของหองสมุด และแบบสอบถามผูบริหารหองสมุดที่สงกลับคืน สรุปไดตามตารางที่ 7.1  
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จากตารางที่ 7.1  หองสมุดกลุมตัวอยางมีช่ือเรียกหองสมุดแตกตางกัน ซ่ึงอาจเกิดจากการที่

หองสมุด 3 ใน 6 แหงเกิดจากการรวมกับหนวยงานอื่น เชน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เกิดจากการรวมสํานักวิทยบริการกับศูนย

คอมพิวเตอรเขาดวยกัน เปนตน  และหองสมุดทุกแหงยกเวนสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันมีฐานะ

เทียบเทาคณะ  และมีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศสังกัดอยูในหองสมุด รวมทั้งหองสมุดกลุมตัวอยาง

สวนใหญมีวิสัยทัศนขององคกรที่มุงใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการใหบริการเพื่อสนับสนุน              

พันธกิจของสถาบัน  

การที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เปน

หนวยงานระดับงาน ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รัตกสิกร  (2552) หัวหนางานหองสมุด สถาบัน

เทคโนโลยีปทุมวัน ใหความคิดเห็นเพิ่มเติมวา “โครงสรางดังกลาวเปนอุปสรรคในการใหบริการทาง

อิเล็กทรอนิกส ควรปรับโครงสรางเปนสํานัก จะไดขยายบุคลากร งบประมาณ และเปน

สถาบันอุดมศึกษาเต็มรูปแบบ” 

สําหรับการใหบริการของหองสมุดผานเว็บไซต พบวา หองสมุดกลุมตัวอยางมีระยะเวลา           

การใหบริการผานเว็บไซต 5 -12 ป ซ่ึงผูเขียนสังเกตวาสถาบันอุดมศึกษาที่มีการดําเนินงานในรูปของ

มหาวิทยาลัยมานานจะมีการใหบริการหองสมุดผานเว็บไซตนานกวาสถาบันอุดมศึกษาที่พ่ึง

ปรับเปลี่ยนฐานะเปนมหาวิทยาลัย   

 

7.1.2  ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส 

 ขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหารหองสมุดแตละประเภท  ผูเขียนไดจัดระเบียบขอมูลตาม

กรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อตีความขอคนพบที่ไดจากขอมูลวาสอดคลองกับขอมูลเชิง

ปริมาณหรือไม อยางไร สรุปไดตามตารางที่ 7.2  
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จากตารางที่ 7.2  กลุมตัวอยางไดตอบคําถามปจจัยสําคัญที่มีผลตอคุณภาพการบริการทาง

อิเล็กทรอนิกส สอดคลองกับกรอบแนวคิดในการศึกษาที่นําเสนอไว กลาวคือ ทรัพยากรทาง

การเงิน เครือขายความรวมมือระหวางหนวยงาน โครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของหนวยงาน ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน พันธะผูกพันของ

หนวยงาน และการสื่อสารกับผูใชบริการ เปนปจจัยที่มีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะทาง

อิเล็กทรอนิกส  โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยทรัพยากรทางการเงินที่กลุมตัวอยางใหความเห็นตรงกันวา

มีผลทั้งทางตรงและทางออมตอคุณภาพการบริการ  ซ่ึงการที่เปนเชนนี้ อาจเกิดจากการใหบริการ

ทางอิเล็กทรอนิกสมีคาใชจายดานเทคโนโลยีสารสนเทศสูง 

ปจจัยอื่นที่มีผลตอคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดนอกเหนือจากกรอบ

แนวคิดในการศึกษาที่เสนอไว ไดแก ทักษะภาษาอังกฤษและพฤติกรรมการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศของผูใชบริการ การนําระบบคุณภาพมาใช การรักษาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ การมี

จิตบริการของบุคลากร จํานวนบุคลากรหองสมุด และสถานที่ใหบริการ  

ผูเขียนสังเกตวาผูบริหารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต มีความคิดเห็นคอนขางแตกตางจากกลุมตัวอยางอื่น   กลาวคือ ใหความคิดเห็นวาปจจัย

ทรัพยากรทางเงิน  การรักษาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ การมีจิตบริการ พฤติกรรมการใช

เทคโนโลยีของผูใชบริการ มีผลตอคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุด การที่เปน

เชนนี้  หากพิจารณาขอมูลจากการสัมภาษณ พบวา มหาวิทยาลัยดังกลาวคอนขางมีความพรอมใน

ปจจัยสําคัญอื่นในกรอบแนวคิด   

นอกจากนี้  การที่ปจจัยทักษะภาษาอังกฤษของผูใชบริการมีความสําคัญ กลุมตัวอยางให  

เหตุผลเพิ่มเติมวา “การที่ผูใชบริการขาดทักษะภาษาอังกฤษ ในขณะที่ฐานขอมูลภาษาไทยมีนอย ทํา

ใหจํานวนผูเขาใชบริการนอย และสงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ” และกลุมตัวอยางให

เหตุผลถึงการนําระบบคุณภาพมาใชวา “มีความสําคัญ เนื่องจากหองสมุดเปนหนวยงานบริการตอง

มีการพัฒนาคุณภาพการบริการตลอดเวลา”   

ดังนั้น  ขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหารหองสมุดดังกลาวทําใหทราบปจจัยในกรอบ

แนวคิดในการศึกษาและปจจัยสําคัญอื่นที่มีผลตอคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกสของ

หองสมุด รวมทั้งใหขอมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขที่สนับสนุนปจจัยสําคัญมีผลตอคุณภาพการบริการทาง

อิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงสรุปสาระสําคัญไดดังนี้  
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ตารางที่ 7.3  แหลงที่มาและความพอเพียงของทรัพยากรทางการเงิน 

 

แหลงที่มาของ 

ทรัพยากรทางการเงิน 

ความพอเพียงของ 

ทรัพยากรทางการเงิน 

แหลงขอมูล 

งบประมาณ

แผนดิน 

รายไดของ

สถาบัน 

พอเพียง ไม

พอเพียง 

สาเหตุ 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี             

พระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

√ 
 

√ 
 

- 

 

√ 
 
- อัตราคาบํารุง

การศึกษานอย 

- จํานวนนักศึกษานอย 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

√ 
 

√ 
 

- 

 

√ 
 
- ตองใชงบประมาณ

จํานวนมากใน                      

การพัฒนาการบริการ

หองสมุดอิเล็กทรอนิกส 

มหาวิทยาลัย          

ราชภัฏสวนดุสิต   

√ 
 

√ 
 

√ 
 

- 

 

- มีรายไดจากการรับ

งานภายนอกหองสมุด 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลกรุงเทพ   

√ 
 

-  -  

 

√ 
 
- ตองใชงบประมาณใน

การสรรหาบุคลากร       

การซื้อครุภัณฑ และ

ทรัพยากรสารสนเทศ 

สถาบัน

เทคโนโลยี             

ปทุมวัน 

√ 
 

√ 
 

- 

 

√ 
 
- ตองใชงบประมาณใน

การซื้อทรัพยากร

สารสนเทศ และสื่อ

มัลติมีเดีย 

มหาวิทยาลัย

เซนตจอหน 

 √ 
 

- 

 

√ 
 
- ตองใชงบประมาณใน

จัดหาฮารดแวร ฐาน 

ขอมูล และบุคลากร 

 

จากตารางที่ 7.3   หองสมุดกลุมตัวอยางสวนใหญ (4 ใน 6 แหง) ไดกลาวถึงทรัพยากร

ทางการเงินของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาวามาจากทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดของ
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สถาบันหรือหองสมุด เชน รายไดจากการเปนที่ปรึกษาจัดทําฐานขอมูลใหกับหนวยงานภายนอก 

เปนตน และสวนใหญมีทรัพยากรทางการเงินไมเพียงพอ (5 ใน 6 แหง) ซ่ึงใหเหตุผลวาเกิดจาก

อัตราคาบํารุงการศึกษานอย จํานวนนักศึกษานอย และจําเปนตองใชทรัพยากรทางการเงินใน            

การลงทุนเกี่ยวกับโครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศสูง  

 

ตารางที่ 7.4  ประโยชนของการเขารวมเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงาน 

 

ประโยชนของการเขารวมเครือขาย แหลงขอมูล 

การจัดหาและ

แลกเปลี่ยนทรัพยากร

สารสนเทศ 

การพัฒนาระบบ    

การใหบริการ 

การพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ 

√  
(ฐานขอมูล) 

- √  
(การศึกษาดูงาน) 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

√  
 

√  
 

√  
(การประชุม/สัมมนา/       

การฝกอบรม) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ   

สวนดุสิต   

- - - 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลกรุงเทพ   

√  
 

- - 

สถาบันเทคโนโลยี     

ปทุมวัน 

√  
(โปรแกรมสําเร็จรูป) 

- √  
(การอบรม) 

มหาวิทยาลัย            

เซนตจอหน 

√  
 

- - 

 

จากตารางที่ 7.4     หองสมุดกลุมตัวอยางสวนใหญไดกลาวถึงประโยชนจากการเขารวม

เครือขาย ไดแก  การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การพัฒนาระบบการใหบริการ และการพัฒนา

บุคลากร  และสวนใหญไดรับประโยชนดานการจัดหาและแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศมากที่สุด 
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โดยใหเหตุผลวาไมมีหองสมุดใดมีทรัพยากรสารสนเทศครบถวน  นอกจากนี้  หองสมุดกลุมตัวอยาง

ท่ีมีระยะเวลาการใหบริการผานเว็บไซตนอยใหความคิดเห็นวา การที่หองสมุดอยูในระยะเริ่มตนของ

การใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส ทําใหไดรับไดประโยชนจากการแลกเปลี่ยนมากกวาใหประโยชน

กับหองสมุดอื่น 

 

ตารางที่ 7.5  ประเภทของปญหาโครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ 

                     หนวยงาน 

 

ประเภทของปญหาโครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ แหลงขอมูล 

คอมพิวเตอรและอุปกรณ ทรัพยากร

สารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัย                  

เทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ 

- √  
(ราคาสูงและขอ 

ผูกพันระยะยาว) 

√ 
(ความลาชาของระบบ) 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

-  -  √ 
(ความขัดของของระบบ) 

มหาวิทยาลัย              

ราชภัฏสวนดุสิต   

-  -  -  

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลกรุงเทพ   

- √  
(จํานวนนอย) 

- 

สถาบันเทคโนโลยี     

ปทุมวัน 

√ 
(ความพอเพียงของ

คอมพิวเตอรและอุปกรณ) 

- √ 
(ไมสามารถใชบริการ

จากภายนอกสถาบัน) 

มหาวิทยาลัย            

เซนตจอหน 

√ 
(ความทันสมัยของ

คอมพิวเตอรและอุปกรณ) 

√  
(จํานวนนอย) 

- 

 

จากตารางที่ 7.5   หองสมุดกลุมตัวอยางสวนใหญมีปญหาโครงสรางทางกายภาพดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก คอมพิวเตอรและอุปกรณไมเพียงพอ ไมทันสมัย ทรัพยากร
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สารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกสมีจํานวนนอย ราคาสูง และมีขอผูกพันระยะยาว รวมทั้งระบบ

สารสนเทศขัดของ ลาชา หรือไมสามารถใชไดนอกสถาบัน ซ่ึงสงผลตอการใหบริการหองสมุด

อิเล็กทรอนิกส 

จากปญหาทรัพยากรสารสนเทศมีราคาสูง และมีขอผูกพันระยะยาว ทําใหหองสมุดบาง

แหงพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและรูปแบบการใหบริการตางๆขึ้นมาเอง  เพื่อตอบสนอง                  

ความตองการของผูใชบริการ เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือมีบริการ E-

Tutor เปนตน 

 นอกจากนี้ การที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

ดุสิตไมพบปญหาโครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจเกิดจากมหาวิทยาลัย

ดังกลาวใหความสําคัญกับการลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน การแจกคอมพิวเตอรโนตบุก   

การจัดจางภายนอกพัฒนาเว็บไซตหองสมุดทุกวิทยาเขต และการวิจัยเว็บไซตของมหาวิทยาลัย  เปนตน 

 

ตารางที่ 7.6  แหลงที่มาของความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร 

  

แหลงที่มาของความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ            

ของบุคลากร 

แหลงขอมูล 

วุฒิการศึกษา กิจกรรมการพัฒนาความรู  การติดตามความรู

ดาน IT 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาพระนครเหนือ 

-  √  
 

- 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย -  √  √  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ             

สวนดุสิต   

√  
 

√  
 

√  
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ   

- √  
 

- 

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน -  √  √  

มหาวิทยาลัยเซนตจอหน -  √  - 

 

จากตารางที่ 7.6     แมวาหองสมุดกลุมตัวอยางสวนใหญ (5 ใน 6 แหง) บุคลากรไมไดจบ

การศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ แตทุกแหงมีกิจกรรมการพัฒนาความรูและทักษะดานเทคโนโลยี
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สารสนเทศ ไดแก การฝกอบรม การศึกษาตอ การดูงาน และการสัมมนา และหองสมุดกลุมตัวอยาง                           

3 ใน 6 แหง บุคลากรหองสมุดมีการพัฒนาติดตามความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการเรียนรูดวย

ตนเอง  

 

ตารางที่ 7.7  เหตุผลที่ผูบริหารและบุคลากรมีพันธะผูกพันตอการใหบริการหองสมุด 

                     อิเล็กทรอนิกส 

  

แหลงขอมูล เหตุผลที่ผูบริหารและบุคลากรมีพันธะผูกพันตอการใหบริการ

หองสมุดอิเล็กทรอนิกส 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาพระนครเหนือ 

- มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศนในการเปน  “Living Library”  และ

บุคลากรทุกระดับทราบถึงประโยชน จึงชวยกันคิดชวยกันทําเพื่อ

ตอบสนองผูใชบริการ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย -  การใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสไมไดสงผลตอการปรับ 

เปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรมาก และทุกคนรูวาเปนหนาที่ของ

ตนเอง จึงพยายามปรับตัว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ               

สวนดุสิต   

- บุคลากรหองสมุดมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยูแลว 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลกรุงเทพ   

- คณะกรรมการบริหารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มีรองอธิการบดีเปนประธาน และกรรมการเปน

ตัวแทนจากคณะตางที่ไดเขาใชบริการหองสมุด 

สถาบันเทคโนโลยี                  

ปทุมวัน 

- 

มหาวิทยาลัยเซนตจอหน -  

 

 จากตารางที่ 7.7 หองสมุดกลุมตัวอยางกลาวถึงพันธะผูกพันตอการใหบริการหองสมุด

อิเล็กทรอนิกสมีท่ีมาจากวิสัยทัศนของสถาบัน โครงสรางการบริหารหองสมุดผลกระทบของ            

การใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส และความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรหองสมุด  
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ตารางที่ 7.8  ชองทางการสื่อสารกับผูใชบริการ 

 

ชองทางการสื่อสารกับผูใชบริการ แหลงขอมูล 

การประชาสัมพันธ การรับขอมูลจากผูใชบริการ 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ 

เว็บไซต  การปฐมนิเทศนักศึกษา                  

การจัดงาน  การอบรมสอนวิธีใช

ฐานขอมูล  คูมือหองสมุด แผนพับ และการ

ขอความรวมมือคณบดีใหอาจารยและ

นักศึกษาใชทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส 

กลองรับความคิดเห็น 

เว็บไซต และแบบสอบถาม      

 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม การอบรม 

การสาธิต การบริการคนควาวิจัย 

(Research Support) และการบริการให

คําปรึกษางานวิจัย   

แบบสอบถามและการให

ขอมูลโดยตรง  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต   

เว็บไซต การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส

เมื่อมีหนังสือใหม หรือตองการแนะนํา

เว็บไซต  และการอบรมฐานขอมูลใหม        

เว็บไซต แบบสอบถาม และ

การสอบถามโดยตรง 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ   

จดหมายขาว รายงานประจําป วารสาร จุล

สาร แผนพับ และการลงขอมูลในเว็บไซต 

กลองรับความคิดเห็น และ       

แบบสอบถาม 

สถาบันเทคโนโลยี        

ปทุมวัน 

เว็บไซต คูมือแจกตามหนวยงาน                  

การพูดคุยโดยตรง การสงเสริมการอานใน

รูปแบบนิทรรศการ วิชาสารสนเทศและ

การศึกษาคนควา                                        

การพูดคุยโดยตรง                    

มหาวิทยาลัยเซนต

จอหน 

เอกสาร เว็บไซตหองสมุดและสถาบัน 

งานสัปดาหหองสมุด และการจัดมุม

คุณธรรม 

กลองแสดงความคิดเห็น  

เว็บบอรด และการตอบ

คําถามผานเว็บไซต 

 

จากตารางที่ 7.8 หองสมุดกลุมตัวอยางทุกแหงมีการสื่อสารกับผูใชบริการทั้งในรูปของ                            

การประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เชน เว็บไซตหองสมุด เอกสารเผยแพร จดหมายอิเล็กทรอนิกส             

การจัดนิทรรศการ และการพูดคุยโดยตรง เปนตน และการรับขอมูลขาวสาร เชน การใชกลองรับ
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ความคิดเห็น เว็บบอรด แบบสอบถาม และการสอบถามโดยตรง เปนตน ซ่ึงผูเขียนสังเกต พบวา 

ชองทางการประชาสัมพันธของหองสมุดมีความหลากหลายกวาชองทางการรับขอมูลขาวสารจาก

ผูใชบริการ 

 

7.1.3  การวัดคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส 

 

ตารางที่ 7.9  การวัดคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส 

 

การวัดคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส แหลงขอมูล 

การสํารวจ    

ความพึงพอใจ 

สถิติการเขาใชบริการ อ่ืน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาพระนครเหนือ 

√  
 

√  
(สถิติการเขาใชฐานขอมูล) 

- 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย √  
 

√  
(สถิติการเขาใชบริการ) 

- 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   √  
 

- √  
(ผลงานวิจัย) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลกรุงเทพ   

-  -   -  

สถาบันเทคโนโลยี                  

ปทุมวัน 

√  
 

-  -  

มหาวิทยาลัยเซนตจอหน √  
 

√  
(สถิติการเขาใชบริการ) 

 

√  
(กลองรับความ

คิดเห็น) 

 

จากตารางที่ 7.9 หองสมุดกลุมตัวอยางสวนใหญ (5 ใน 6 แหง) วัดคุณภาพการบริการทาง

อิเล็กทรอนิกสของหองสมุดดวยการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการผานเว็บไซตหรือการแจก

แบบสอบถาม ณ หองสมุด และหองสมุดกลุมตัวอยาง จํานวน 3 ใน 6   แหง มีการเก็บขอมูลจาก

สถิติจํานวนผูใชบริการผานทางเว็บไซตหรือฐานขอมูล และหองสมุด จํานวน 2 แหงวัดคุณภาพ        
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การบริการดวยวิธีอ่ืนๆ เชน การศึกษาวิจัย และการเก็บรวบรวมขอคิดเห็นหรือขอรองเรียนจากกลอง

รับฟงความคิดเห็น เปนตน 

 

 7.1.4   ปญหาและอุปสรรคในการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส 

 

ตารางที่ 7.10  ปญหาและอุปสรรคอื่นในการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส 

 

ปญหาและอุปสรรคอ่ืนในการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส แหลงขอมูล 

ผูใชบริการ บุคลากร อ่ืน 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระ

จอมเกลาพระ

นครเหนือ 

- การขาดทักษะภาษา 

อังกฤษของผูใชบริการ     

- ผูใชบริการเปน

นักศึกษาระดับบัณฑิต 

ศึกษามากกวา การใช

บริการจึงยังไมมี

ประสิทธิภาพ 

- การรักษา

บุคลากรที่มี             

ความเชี่ยวชาญ 

- หลักสูตรไมเนนการสืบคน

ขอมูลภาษาอังกฤษ                 

- การโจรกรรมทางดาน

อินเทอรเน็ต  

- การประชาสัมพันธจาก

หนวยงานกลางนอย 

- ระบบไปรษณียชาสงผลตอ          

การบริการยืมระหวางหองสมุด 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

-  -   -  

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ                

สวนดุสิต   

- พฤติกรรมการใช

เทคโนโลยีของผูใช 

บริการเพื่อความบันเทิง 

มากกวาสืบคนขอมูล

วิชาการ 

  

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลกรุงเทพ   

 - ความไมเพียงพอ

ของบุคลากร         

- สถานที่จํากัด 

 - การสนับสนุนจากหนวยงาน

อ่ืนในสถาบัน 
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ตารางที่ 7.10  (ตอ) 

 

ปญหาและอุปสรรคอ่ืนในการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส แหลงขอมูล 

ผูใชบริการ บุคลากร อ่ืน 

สถาบัน

เทคโนโลยี          

ปทุมวัน 

- จํานวนนักศึกษานอย

และไมเขาหองสมุด 

 - โครงสรางหองสมุดเปน                  

ระดับงาน 

- สถานที่ต้ังหองสมุดอยูไกลจาก

สถานที่เรียน 

มหาวิทยาลัย

เซนตจอหน 

 - จํานวนบุคลากร

นอย 

 

  

จากตารางที่ 7.10 ปญหาและอุปสรรคอื่นในการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส

นอกเหนือจากปจจัยที่มีผลตอคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกสในกรอบแนวคิด แบงเปน 3 

ไดแก 1) ดานผูใชบริการ ซ่ึงยังเขาใชบริการนอย ขาดทักษะภาษาอังกฤษ และใชเทคโนโลยีเพื่อ                     

ความบันเทิงมากกวาการสืบคนขอมูลวิชาการ 2) ดานบุคลากร ซ่ึงมีจํานวนไมเพียงพอ และมีปญหา

การรักษาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และ 3)  ดานอื่นๆ ไดแก หลักสูตรการศึกษาไมเนนการสืบคน

ขอมูลภาษาอังกฤษ การประชาสัมพันธจากหนวยงานกลางนอย สถานที่ท่ีต้ังหองสมุดอยูไกลจาก

สถานที่เรียน การสนับสนุนจากหนวยงานอื่นในสถาบัน โครงสรางขององคการ และการโจรกรรม

ทางดานอินเทอรเน็ต และระบบไปรษณียชาสงผลตอการบริการยืมระหวางหองสมุด 

 

 7.1.5   ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุด 
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ตารางที่ 7.11  ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุด 

 

แหลงขอมูล สถาบันอุดมศึกษา รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐ

ท่ีเกี่ยวของ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนคร

เหนือ 

- การประชาสัมพันธประโยชนและวิธี      

การใชบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส 

- 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

- การติดตามความกาวหนาดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนํามา

ประยุกตใชกับการใหบริการหองสมุด 

- การสรางความสมดุลระหวาง

ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสและ

ไมใชอิเล็กทรอนิกส เนื่องจาก

ผูใชบริการยังใชทรัพยากรที่ไมใช

อิเล็กทรอนิกส 

- การสนับสนุนหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษาที่มีบริบท

แตกตางกันดวยวิธีการที่

แตกตางกัน 

- มีนโยบายสาธารณะหรือ

แผนที่ชัดเจน  เพื่อเปนกรอบ

ทิศทางการดําเนินงานแก

สถาบันอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต   

- การประชาสัมพันธหองสมุดผานเว็บไซต

ใหเปนแหลงเรียนรูท่ีนาสนใจ 

- 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ   

-  -  

สถาบันเทคโนโลยี           

ปทุมวัน 

- - การสนับสนุนงบประมาณ

หองสมุดโดยตรง 

- การลดภาษีฮารดแวรท่ี

เกี่ยวของ  

-  การออกกฎหมายหรือ

มาตรการกําหนดโครงสราง

หองสมุดเปนระดับสํานัก  

มหาวิทยาลัย                     

เซนตจอหน 

- การจัดประชุมสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนรวมกัน 

- การจัดทําฐานขอมูลเพื่อใชรวมกัน 

- การสนับสนุนโครงสราง

พ้ืนฐานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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จากตารางที่ 7.11  กลุมตัวอยางไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส

แบงเปน 1) ขอเสนอแนะสําหรับสถาบันอุดมศึกษา ไดแก การประชาสัมพันธเพื่อใหผูใชบริการ

ทราบประโยชนและวิธีการใชบริการทางอิเล็กทรอนิกส ความรวมมือระหวางสถาบันอุดม ศึกษาใน

การจัดหาและจัดทําทรัพยากรสารสนเทศ การติดตามความกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การพัฒนารูปแบบการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส และ 2) ขอเสนอแนะสําหรับรัฐบาลหรือ

หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ ไดแก การสนับสนุนงบประมาณหรือลดภาษีโครงสรางพื้นฐาน                  

การกําหนดนโยบายหรือแผนชัดเจนและสอดคลองกับบริบทของสถาบัน อุดมศึกษา และการกําหนด

โครงสรางหองสมุดเปนหนวยงานระดับสํานัก เปนตน 

 นอกจากนี้  ผูบริหารหองสมุดกลุมตัวอยาง ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนา                   

การใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทยดังตารางที่ 7.12 
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ตารางที่ 7.12  ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาการใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของ 

                        ประเทศไทย 

 

แหลงขอมูล ภาคการศึกษา ภาครัฐ ภาคประชาชน 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ 

- ควรใหความสําคัญ

กับ E – Learning            

E-Tutor และ E-

Training บนเว็บไซต 

- -  ควรทําใหประชาชน

ทราบถึงประโยชน และ

ใชประโยชนจากบริการ

สาธารณะทาง

อิเล็กทรอนิกส 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

-  -  -  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ       

สวนดุสิต   

- ควรใหความรูแก

ประชาชนผูใชบริการ 

- ควรบูรณาการ

นโยบายการให 

บริการสาธารณะทาง      

อิเล็กทรอนิกสตางๆ

รวมกัน 

- 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ   

- ควรสงเสริมการให 

บริการสาธารณะทาง

อิเล็กทรอนิกสเพิ่มมาก

ข้ึน และสนับสนุนอยาง

จริงจังในทางปฏิบัติ 

- ควรสนับสนุน

งบประมาณ บุคลากร 

และการประชา -

สัมพันธการใหบริการ

สาธารณะทาง

อิเล็กทรอนิกส 

- 

สถาบันเทคโนโลยี         

ปทุมวัน 

-  -  -  

มหาวิทยาลัยเซนต

จอหน 

- ควรเชื่อมโยงขอมูล

ของแตละสถาบัน  เชน  

การแลกเปลี่ยนบทความ

วิชาการ เปนตน 

- ควรสนับสนุน

โครงสรางพื้นฐานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

- 
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จากตารางที่ 7.12 กลุมตัวอยางไดใหขอเสนอแนะเพื่อการใหบริการสาธารณะทาง

อิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย ซ่ึงแบงเปน 1) ขอเสนอแนะสําหรับภาคการศึกษา ซ่ึงควรให

ความสําคัญกับการใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส  เชื่อมโยงขอมูลระหวาง

สถาบันการศึกษา และใหความรูแกประชาชนผูใชบริการสาธารณะ  2) ขอเสนอแนะสําหรับภาครัฐ

ควรกําหนดนโยบายการใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสในเชิงบูรณาการ และสนับสนุน

ทรัพยากรทางการเงินและโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับหนวยปฏิบัติ และ

ประชาสัมพันธการบริการทางอิเล็กทรอนิกสใหประชาชนทราบและใชบริการ 

 

7.2  การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 

 

ผูเขียนไดจัดเก็บ ใสรหัส แยกขอมูลจากการตอบคําถามปลายเปดในแบบสอบถาม โดย

อาศัยกรอบแนวคิดการศึกษาเปนพื้นฐานในการพัฒนาแนวเรื่อง และสรุปผลการวิเคราะหปญหา 

อุปสรรคของการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส และขอเสนอแนะจากแบบสอบถามไดดังนี้  
 

ตารางที่ 7.13  ปญหาการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส 

 

จํานวนกลุมตัวอยาง (คน) ปจจัย ปญหา 

ผูบริหาร ผูใชบริการ รวม 

- ทรัพยากรทางการเงินไมเพียงพอ 4  3  7  ทรัพยากร

ทาง

การเงิน 

รวม 4  3  7  

- จํานวนเครือขายในประเทศและตางประเทศ

นอย 

-  2  2  

- การไดรับสิทธิไมเทาเทียมกันของสมาชิก

เครือขาย เชน สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

-  1  1  

- การประชาสัมพันธของเครือขายไมตอเนื่อง -  1  1  

เครือขาย    

ความ

รวมมือ

ระหวาง

หนวยงาน 

รวม -  4  4  

 

 



 213 

ตารางที่ 7.13  (ตอ) 

 

จํานวนกลุมตัวอยาง (คน) ปจจัย ปญหา 

ผูบริหาร ผูใชบริการ รวม 

- คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงไมเพียงพอตอ

จํานวนผูใช 

3  7  10  

- คอมพิวเตอรไมเปนปจจุบันและมีคุณสมบัติตํ่า 2   -   2  

- คอมพิวเตอรไมมีประสิทธิภาพ  3  -  3 

- ทรัพยากรสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกสไม  

เพียงพอ เชน ทรัพยากรสารสนเทศภาษาตาง 

ประเทศ สาขาเฉพาะ และงานวิจัย เปนตน 

1  5  6  

- ทรัพยากรสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกสราคา

แพง และไมสามารถบอกรับไดท้ังหมด 

1  -  1  

- ทรัพยากรสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกสไมเปน

ปจจุบัน 

3  2  5  

- ทรัพยากรสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกสไม

สมบูรณและครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เปดสอน 

1  1  2  

- ทรัพยากรสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกสขาด

ความเชื่อถือได เชน ไมมีแหลงอางอิง เปนตน 

- 2  2  

- บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศไมเพียงพอ 2   -   2  

- ระบบสารสนเทศขัดของ เชน เขาใชบริการ

ไมได และไมสามารถดาวนโหลดได เปนตน 

2  17  19  

- ระบบสารสนเทศชา เชน การสงขอมูล                 

การดาวนโหลดขอมูล และการเขาใชฐาน ขอมูล

ชา เปนตน 

15  -  15  

- ระบบสารสนเทศไมสามารถใชไดทุกที่ทุกเวลา 

เชน ใชบริการที่บานไมได เปนตน 

-  8  8  

โครงสราง

ทางกาย 

ภาพดาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

รวม 33  42  75  
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ตารางที่ 7.13  (ตอ)  

 

จํานวนกลุมตัวอยาง (คน) ปจจัย ปญหา 

ผูบริหาร ผูใชบริการ รวม 

- การขาดความรูและทักษะดานเทคโนโลยี

สารสนเทศของบุคลากร 

3  -  3  ความรู

และ

ทักษะ

ดาน IT 

รวม 3 - 3 

- การขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการให 

บริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสและทักษะ

ภาษาอังกฤษของผูใชบริการ  

3  7  10  

- พฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรเพื่อ                       

ความบันเทิงของผูใชบริการ 

-  2  2  

- การประชาสัมพันธการใหบริการหองสมุด

อิเล็กทรอนิกสไมท่ัวถึง เพียงพอ 

1  7  8  

- การประชาสัมพันธของหองสมุดไมตอเนื่อง -  1  1  

การสื่ อ- 

สารกับ

ผูใช 

บริการ 

รวม 4  17  21  

- ลิขสิทธิ์ของทรัพยากรสารสนเทศ 1  -  1  

- สถาบันอุดมศึกษาตางประเภทไดรับ                     

การสนับสนุนจากหนวยงานกลางแตกตางกัน  

1  -  1  

- จํานวนบุคลากรหองสมุดไมเพียงพอ -  2  2  

- บุคลากรขาดจิตบริการ -   1  1  

ปจจัย

อ่ืนๆ 

รวม 2  3  5  

รวมทั้งสิ้น 46  69  115  

 

 ตารางที่ 7.13 ขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 115 คน ซ่ึงสวนใหญเปนผูใชบริการ พบวา 

ปญหาการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสท่ีกลุมตัวอยางกลาวถึงมากที่สุด คือ โครงสรางทางกายภาพ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (75 คน) รองลงมา คือ การสื่อสารกับผูใชบริการ (21 คน) ทรัพยากรทาง

การเงิน (7 คน) เครือขายความรวมมือระหวางหนวยงาน (4 คน) และความรูและทักษะดาน
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เทคโนโลยีสารสนเทศ (3 คน) ตามลําดับ ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 

พบวา มีความสอดคลองกับผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ   

นอกจากนี้ กลุมตัวอยางบางสวน (5 คน) ไดกลาวถึงปจจัยอื่นๆที่มีผลตอคุณภาพ             

การบริการทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุด ไดแก ปญหาลิขสิทธิ์ การสนับสนุนจากหนวยงานกลาง 

บุคลากรหองสมุดไมเพียงพอและขาดจิตบริการ ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหาร

หองสมุดกลุมตัวอยางกรณีศึกษาดังที่กลาวมาแลวในหัวขอ 7.1  

จากตารางที่ 7.14 กลุมตัวอยางไดกลาวถึงปญหาการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสของ

หองสมุดสรุปไดดังนี้  

1)  ปจจัยโครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก  

(1)  ดานคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง ผูบริหารหองสมุดกลุมตัวอยาง ไดกลาวถึง

ปญหาความไมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง  ในขณะที่ผูใชบริการกลุม

ตัวอยาง กลาวถึงปญหาคุณภาพของคอมพิวเตอร เชน การติดไวรัสคอมพิวเตอร และการใชงานไม 

ได และปญหาความทันสมัยของเครื่องคอมพิวเตอร เชน คอมพิวเตอรเกาและคุณสมบัติคอนขางต่ํา 

เปนตน   

(2)  ดานทรัพยากรสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส กลุมตัวอยางไดกลาวถึงปญหา          

ความไมเพียงพอของทรัพยากรสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส  การขาดทรัพยากรสารสนเทศทาง

อิเล็กทรอนิกสภาษาตางประเทศ  ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ  พบวา ความพอเพียง

ของทรัพยากรสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกสโดยเฉล่ียอยูในระดับนอย (2.97 คะแนน) รวมทั้งมี

ปญหาทรัพยากรสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกสไมเปนปจจุบัน ทรัพยากรสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส

ไมสมบูรณ ครบถวน และแหลงอางอิงของทรัพยากรสารสนเทศไมชัดเจน    

(3)  ความพรอมใชของระบบเครือขาย ผูบริหารหองสมุดกลุมตัวอยางไดกลาวถึง

ปญหาความไมเสถียรของระบบเครือขาย และปญหาระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกสยังไมสามารถใช

งานไดทุกระบบ ในขณะที่ผูใชบริการกลุมตัวอยางจํานวนมากกลาวถึงปญหาระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ตของมหาวิทยาลัยขัดของ ลาชา สงผลใหการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสลาชา 

ปญหาความไมสามารถเขาถึงแหลงขอมูลไดทุกที่ทุกเวลา เชน เมื่อจะเปดใชบริการนอกสถาบันก็จะ

ไมสามารถเปดใชบริการได  เปนตน นอกจากนี้ ยังมีปญหาอื่นๆ คือ สถาบันอุดมศึกษาบางแหง

ไฟฟาดับบอย ทําใหคอมพิวเตอร และระบบเครือขายของมหาวิทยาลัยชํารุดเสียหาย หรือมีจุด

ใหบริการเครือขายคอนขางนอย  

 2)   ปจจัยการสื่อสารกับผูใชบริการ กลุมตัวอยางไดกลาวถึงปญหา ไดแก   

(1)  ปญหาความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส 
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และทักษะภาษาอังกฤษของผูใชบริการ ซ่ึงผูใชบริการกลุมตัวอยางทานหนึ่งใหความคิดเห็นวา                    

“การใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสมีเรื่องตางๆ ท่ีผูใชบริการตองเรียนรูกอนใชงาน หากไมมี

ความรูจะทําใหไมสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ” สอดคลองกับความคิดเห็นของผูบริหาร

หองสมุดกลุมตัวอยางกลาวถึง ปญหานักศึกษาผูใชบริการระดับตางๆยังไมคอยมีความรูและทราบ

ถึงประโยชนของการใชบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส  รวมทั้งการขาดความรูและทักษะ

ภาษาอังกฤษ ซ่ึงผูบริหารหองสมุดกลุมตัวอยางใหความคิดเห็นวา “ฐานขอมูลสวนใหญเปน

ภาษาอังกฤษ ทําใหนักศึกษาไมคอยนิยมใชงาน สงผลตอความไมคุมคาของการใหบริการหองสมุด

อิเล็กทรอนิกส” และ “นักศึกษายังขาดทักษะการใชภาษาอังกฤษ ซ่ึงขอมูลที่มีอยูจํานวนมากเปน

ภาษาอังกฤษ” เชนเดียวกันกับนักศึกษาผูใชบริการคนหนึ่งกลาววา “ความรูและทักษะดาน

ภาษาอังกฤษของผูใชบริการเปนปญหาของการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสประการหนึ่ง 

เนื่องจากฐานขอมูลสวนใหญเปนภาษาอังกฤษ”   

(2)  ปญหาพฤติกรรมของผูใชบริการ ผูใชบริการกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา มี 

ผูใชบริการใชคอมพิวเตอรในทางที่ไมเปนประโยชนหรือใชบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสนอย  

(3)  ปญหาการประชาสัมพันธของหองสมุด ผูบริหารหองสมุดและผูใชบริการ 

กลุมตัวอยางใหความคิดเห็นวาการประชาสัมพันธยังไมเพียงพอ ตอเนื่อง ท่ัวถึง ครอบคลุม

กลุมเปาหมาย  

3)  ปจจัยทรัพยากรทางการเงิน หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาบางแหงมีทรัพยากรทางการเงิน

ไมเพียงพอในพัฒนาหองสมุดอิเล็กทรอนิกส การจัดซื้อ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และ                    

การฝกอบรม เปนตน ซ่ึงมีสาเหตุมาจากคาใชจายในการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสสูง 

จํานวนผูใชบริการนอยไมคุมคากับการลงทุน ขอจํากัดดานงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน และขาดการสนับสนุนจากผูบริหาร  

4)  ปจจัยเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงาน ผูใชบริการกลุมตัวอยางไดกลาวถึง 

ปญหาความรวมมือระหวางหนวยงาน ไดแก จํานวนเครือขายทั้งภายในและตางประเทศนอย ไม

ครอบคลุม ในขณะที่ผูบริหารหองสมุดกลุมตัวอยาง กลาวถึง การขาดการประชาสัมพันธอยาง

ตอเนื่องของเครือขาย ความไมเทาเทียมกันของสมาชิกเครือขายที่เปนสถาบันอุดมศึกษาตางประเภท 

 5)   ปจจัยความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการศึกษา พบวา หองสมุดสถาบัน 

อุดมศึกษาบางแหงมีปญหาบุคลากรขาดความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการใหบริการ

หองสมุดอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงมีสาเหตุมาจากขาดการฝกอบรมและการติดตามความเคลื่อนไหวของ

เทคโนโลยีสารเทศที่มีประโยชนตอการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส 
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6)  ปจจัยอื่นๆ ท่ีไมไดอยูในกรอบแนวคิดการศึกษา ผูบริหารหองสมุดกลุมตัวอยางให              

ความคิดเห็นเกี่ยวกับขอจํากัดดานลิขสิทธิ์และการละเมิดทรัพยสินทางปญญา ทําใหการพัฒนา

ฐานขอมูลเปนไปไดชา ในขณะที่ผูใชบริการกลุมตัวอยางใหความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาดาน

บุคลากรหองสมุด เชน บุคลากรไมเพียงพอตอปริมาณงาน และเจาหนาที่ไมตอนรับนักศึกษา             

เปนตน  

 

ตารางที่ 7.14  ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกสของผูใชบริการกลุม 

                       ตัวอยาง 

 

คุณภาพการบริการทาง

อิเล็กทรอนิกส 

ความคิดเห็น จํานวนผูใช 

บริการ (คน) 

คุณภาพของเว็บไซต   

- ดานการใชประโยชนได      - เนื้อหาในเว็บไซตขาดความเชื่อถือได  1 

 -  ไมตอบสนองความตองการของผูใชบริการ 1  

- การจัดแบงเนื้อหาไมเปนระเบียบ ยากแกการสืบคน 2  

- ลักษณะตัวอักษรไมเหมาะสม 1  

- ดานความงายใน             

การใชงาน 

- การใชงานยาก 1  

- เนื้อหาของเว็บไซตไมนาสนใจ 1 - ดานความนาสนใจของ

เว็บไซต -  รูปแบบของเว็บไซตไมนาสนใจ 1  

รวม 8 

ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ 

- การใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสไมสมบูรณ

ครอบคลุมทุกประเภท 

4 

 

รวม 4  

รวมทั้งสิ้น 12  

 

จากตารางที่ 7.14 ผูใชบริการกลุมตัวอยางจํานวน 12 คน ไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา

คุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา แบงเปน 2 ดาน ไดแก  

1)  ดานคุณภาพของเว็บไซต  ผูใชบริการกลุมตัวอยาง จํานวน 8 คน  ใหความคิดเห็น

เกี่ยวกับปญหาของคุณภาพเว็บไซตหองสมุด ไดแก (1) การใชประโยชนได ไดแก เนื้อหาใน

เว็บไซตขาดความเชื่อถือได เชน ใหขอมูลวายืมไดวันที่เทาไร แตในความเปนจริงลาชาออกไป เปน
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ตน  และการไมตอบสนองความตองการของผูใชบริการในดานการดาวนโหลดขอมูล ซ่ึงสอดคลอง

กับผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ พบวา ความพึงพอใจตอการบริการดาวนโหลดอยูในระดับต่ํา

ท่ีสุด (3.53 คะแนน) และคะแนนการใชประโยชนไดของเว็บไซตดานความรวดเร็วใน                     

การดาวนโหลดต่ําที่สุด (3.41 คะแนน) (2) ความงายในการใชงาน  เชน เว็บไซตไมอํานวย               

ความสะดวกตอการสืบคน ไมมีการจัดหมวดหมู และเมนูตางๆคอนขางลายตา เปนตน                           

(3) ความนาสนใจของเว็บไซต เชน ตัวอักษรเล็กเกินไป เนื้อหาเว็บไซตนอย ไมนาสนใจ และไมมี

การเปลี่ยนใหมีรูปแบบใหมๆ  เปนตน  

2)  ดานการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส ผูใชบริการกลุมตัวอยาง จํานวน 4 คน ไดให

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาความไมครบถวนสมบูรณของการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส  

จากปญหาการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสและความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ                     

การบริการทางอิเล็กทรอนิกสของกลุมตัวอยางที่กลาวมาขางตน ผูเขียนไดสรุปความสัมพันธ

ระหวางปญหาการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสกับคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกสของ

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาไดตามภาพที่ 7.1  
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ภาพที่ 7.1  ความสัมพันธระหวางปญหาการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสกับคุณภาพ 

                  การบริการทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

- คาใชจายใน         

การใหบริการสูง 

- จํานวนผูใช 

บริการนอย 

- ประเภทของ

สถาบัน(เอกชน) 

- การสนับสนุน

ของผูบริหารไม

เพียงพอ 

ปญหาทรัพยากรทางการเงินไมพอเพียง 

คุณภาพการบริการ

ทางอิเล็กทรอนิกส 

คุณภาพเว็บไซต : 

- ขาดความเชื่อถือ

ได  

- ไมตอบสนองผูใช 

- ใชงานยาก                

- ไมนาสนใจ 

ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ :                    

- การบริการหองสมุด 

อิเล็กทรอนิกส                 

ไมสมบูรณ 

ครอบคลุมทุก

ประเภท 

 

ปญหาจํานวนเครือขายนอย ความไม

เทาเทียมกันของสมาชิก และขาด              

การประชาสัมพันธเครือขาย 

ปญหาโครงสรางทางกายภาพดาน IT 

1. คอมพิวเตอรและอุปกรณไมเพียงพอ

และทันสมัย  

2. ทรัพยากรสารสนเทศไมเพียงพอ 

ราคาสูง ไมเปนปจจุบัน ขาด                        

ความสมบูรณและความเชื่อถือได 

3. บุคลากรดาน IT ไมเพียงพอ 

4. ระบบสารสนเทศขัดของ ลาชา และ

ไมสามารถใชไดทุกที่ทุกเวลา 

ปญหาบุคลากรหองสมุดมีความรูและ

ทักษะดาน IT ไมเพียงพอ 

- ทรัพยากร

ทางการเงิน 

ไมเพียงพอ 

- การบริหาร IT 

แบบรวมศูนย 

ปญหาอื่นๆ : ลิขสิทธิ์ การสนับสนุน

ของหนวยงานกลาง ความพอเพียงและ

การมีจิตบริการของบุคลากรหองสมุด 

- คาใชจาย             

การอบรม IT สูง 

- ทรัพยากรทาง

การเงินไม

เพียงพอ 

- ขาดการติดตาม

ความรูดาน IT 

ของบุคลากร 

ปญหาผูใชบริการมีความรูดานการใช IT 

ไมเพียงพอ การใช IT เพื่อความบันเทิง

และการขาดประชาสัมพันธของหองสมุด 



 220 

จากภาพที่ 7.1  แสดงความสัมพันธระหวางปญหาการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส 

ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก 1) ทรัพยากรทางการเงินไมเพียงพอและคาใชจายในใหบริการหองสมุด

อิเล็กทรอนิกสสูง 2) ผูใชบริการมีจํานวนนอย  3) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีขอจํากัดดานทรัพยากร

ทางเงินในการลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   4) การสนับสนุนของผูบริหารไมเพียงพอ                      

5) การบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศแบบรวมศูนยท่ีหนวยงานกลางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของสถาบัน และ 6) บุคลากรขาดการติดตามความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษาประสบปญหาการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส และสงผลตอคุณภาพ               

การบริการทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุด กลาวคือ คุณภาพเว็บไซตของหองสมุดกลุมตัวอยาง

บางแหงขาดความเชื่อถือได ไมตอบสนองผูใช  ใชงานยาก และไมนาสนใจ รวมทั้งผูใชบริการไม

พึงพอใจตอการบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสท่ีไมสมบูรณ ครอบคลุมทุกประเภท 

 

ตารางที่ 7.15  ขอเสนอแนะสําหรับการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส 

 

จํานวนกลุมตัวอยาง (คน) ปจจัย ขอเสนอแนะ 

ผูบริหาร ผูใชบริการ รวม 

- สนับสนุนทรัพยากรทางการเงินเพียงพอ เชน 

งบประมาณฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการพัฒนาระบบการใหบริการ เปนตน 

4  -  4  ทรัพยากรทาง

การเงิน 

รวม 4  -  4  

- รวมกลุมหองสมุดเพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากร

สารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกสหรือตอรองราคา

กับบริษัทจําหนายฐานขอมูล 

2  4  6  

- สนับสนุนฐานขอมูลของสํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา 

1  -  1  

เครือขาย             

ความรวมมือ

ระหวาง

หนวยงาน 

รวม 3  4  7  

- จัดหาคอมพิวเตอรและอุปกรณใหเพียงพอ -   5  5  โครงสรางทาง

กายภาพดาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- จัดหาคอมพิวเตอรและอุปกรณท่ีทันสมัย -  3  3  
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ตารางที่ 7.15  (ตอ) 

 

จํานวนกลุมตัวอยาง (คน) ปจจัย ขอเสนอแนะ 

ผูบริหาร ผูใชบริการ รวม 

- จัดหาคอมพิวเตอรและอุปกรณท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

-  1  1  

- จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทาง

อิเล็กทรอนิกสท่ีเพียงพอ เชน ฐานขอมูลดาน

ตางๆ และฐานขอมูลฟรี  เปนตน 

2  4  6  

- จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทาง

อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนปจจุบัน 

1  -  1  

- บริหารจัดการระบบเครือขายอยางมี

ประสิทธิภาพ รองรับกับเทคโนโลยีใหมๆ 

-  4  4  

- เพิ่มความเร็วของระบบเครือขาย -  4  4  

- พัฒนาระบบเครือขายใหใชไดทุกที่ทุกเวลา -   3  3  

- จัดหาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่

เพียงพอ 

2  1  3  

โครงสรางทาง

กายภาพดาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รวม 5  25  30  

- จัดฝกอบรม/สัมมนาภายในและนอกสถาบัน 4   1  5  

- จัดสงบุคลากรเขารวมกิจกรรมเครือขาย เพื่อให

บุคลากรมีวิสัยทัศนและนําความรูมาพัฒนางาน 

1  -  1  

ความรูและ

ทักษะดาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ รวม 5  1  6  

- พัฒนาความรูของผูใชบริการ เชน การจัด

อบรม การปรับปรุงหลักสูตรใหมีเนื้อหาวิชา

เกี่ยวกับการสืบคนสารสนเทศ เปนตน 

1  5  6  

- สงเสริมใหผูใชบริการมีพฤติกรรมการใช

คอมพิวเตอรเพื่อประโยชนทางวิชาการ 

1  1  2  

การสื่อสารกับ

ผูใชบริการ 

- ประชาสัมพันธการบริการมากขึ้น ทั่วถึง               

และตอเนื่อง  

3  8  11  
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ตารางที่ 7.15  (ตอ) 

 

จํานวนกลุมตัวอยาง (คน) ปจจัย ขอเสนอแนะ 

ผูบริหาร ผูใชบริการ รวม 

- จัดสื่อและกิจกรรมการประชาสัมพันธท่ี

นาสนใจและหลากหลาย เชน จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส เปนตน 

-  2  2  

- เนื้อหาการประชาสัมพันธเปนปจจุบันและ

นําเสนอประโยชนของการใชบริการทาง

อิเล็กทรอนิกส 

-  2  2  

- มีกิจกรรมสงเสริมการอานและการใช

หองสมุด  

1  0  1  

- ขอความรวมมืออาจารยกระตุนการใชบริการ 

เชน การมอบหมายงานที่ตองสืบคนขอมูลทาง

อิเล็กทรอนิกส เปนตน 

1  0  1  

- จัดทําแบบสอบถามความตองการใชบริการ   -  1  1 

การสื่อสารกับ

ผูใชบริการ 

รวม 7  19  26  

- แกไขปญหาลิขสิทธิ์ในระดับประเทศ 1  -   1  

- การสนับสนุนดานตางๆจากรัฐบาลหรือ

หนวยงานของรัฐ เชน การสนับสนุนทรัพยากร

ทางการเงินดานเทคโนโลยีสารสนเทศให

สถาบันอุดมศึกษา  การบอกรับฐานขอมูล

ออนไลน เปนตน 

2  1  3  

- เพิ่มจํานวนบุคลากรหองสมุดและพัฒนา

บุคลากรหองสมุดใหมีจิตบริการ 

-  3  3  

ปจจัยอื่นๆ 

รวม 3  4  7  

รวมทั้งสิ้น 27  53  80  
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จากตารางที่ 7.15 กลุมตัวอยาง จํานวน  80 คน ซ่ึงสวนใหญเปนผูใชบริการไดให

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปจจัยโครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด (30 คน) 

รองลงมา คือ ปจจัยการสื่อสารกับผูใชบริการ (26 คน) ปจจัยเครือขายความรวมมือระหวาง

หนวยงาน (7 คน)  ปจจัยความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (6 คน) และปจจัยทรัพยากร

ทางการเงิน (4 คน) ตามลําดับ สอดคลองความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปญหาการใหบริการ

หองสมุดอิเล็กทรอนิกสท่ีสงผลตอคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุด และผล            

การวิเคราะหเชิงปริมาณ  ซ่ึงโครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนปจจัยที่มีผลตอ

คุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติสูงที่สุด  

นอกจากนี้ กลุมตัวอยางบางสวน (7 คน) ไดกลาวถึงขอเสนอแนะเกี่ยวกับปจจัยอื่นๆที่มีผล

ตอคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุด ไดแก การแกไขปญหาลิขสิทธิ์ใน

ระดับประเทศ การสนับสนุนจากรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐ และการเพิ่มจํานวนบุคลากร

หองสมุด และการพัฒนาบุคลากรหองสมุดใหมีจิตบริการ ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลจาก                     

การสัมภาษณผูบริหารหองสมุดกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเฉพาะกรณี  

กลุมตัวอยางไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสรุป

ไดดังนี้  

 1)   ปจจัยโครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ แบงเปน 3 ประเด็น ไดแก   

(1)  ดานคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง ผูใชบริการกลุมตัวอยางเสนอความคิดเห็น

วา หองสมุดควรใหความสําคัญกับความพอเพียงของจํานวนคอมพิวเตอรสอดคลองกับจํานวน

นักศึกษาผูใชบริการ ความทันสมัยและประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร และการมีบุคลากรดูแล

รับผิดชอบดูแลคอมพิวเตอรโดยตรง  

(2)  ดานทรัพยากรสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส ผูบริหารหองสมุดกลุมตัวอยาง 

ใหความสําคัญกับความพอเพียงของทรัพยากรสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ฐานขอมูลออนไลน และการปรับปรุงทรัพยากรสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกสใหเปนปจจุบัน 

เชนเดียวกันกับกลุมผูใชบริการหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงเสนอวา ควรจัดหาฐานขอมูลฟรีหรือ

บอกรับฐานขอมูลเพิ่ม โดยเฉพาะอยางยิ่งฐานขอมูลภาษาไทย   

(3)  ดานระบบสารสนเทศ เปนประเด็นที่ผูใชบริการกลุมตัวอยางใหความสําคัญ

คอนขางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริหารจัดการเครือขายที่รวดเร็ว ใชไดทุกที่ทุกเวลาทั้งภายใน

และภายนอกสถาบันอยางตอเนื่อง ไมขัดของ และควรมีหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลระบบเครือขาย

ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการวางแผนพัฒนาระบบเครือขาย   
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(4)  ดานบุคลากรสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรสรรหาบุคลากรดาน 

เทคโนโลยีสารสนเทศในจํานวนที่เพียงพอตอการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส 

2)  ปจจัยการสื่อสารกับผูใชบริการ กลุมตัวอยางไดใหขอเสนอแนะ แบงเปน 4 ประเด็น 

ไดแก 

(1)  ดานความรูของผูใชบริการ จากปญหาผูใชบริการบางสวนขาดความรูเกี่ยวกับ           

การใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะดานการสืบคนสารสนเทศ  กลุม

ตัวอยางจึงไดใหขอเสนอแนะ ไดแก ควรจัดฝกอบรมหลักสูตรตางๆ เพื่อใหความรูเกี่ยวกับ          

การใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสแกผูใชบริการ เชน การใชฐานขอมูลการเรียนรูการใชงาน

หัวขอตางๆในเว็บไซตหองสมุด เปนตน และควรจัดอบรมแยกประเภทเพื่อความเขาใจอยางทั่วถึง 

เชน แยกตามวิชาเอกหรือคณะ เปนตน รวมทั้งควรปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาระดับตางๆ ใหมี

เนื้อหาวิชาเกี่ยวกับการสืบคนสารสนเทศ  

(2)  ดานการประชาสัมพันธของหองสมุด จากปญหาการขาดการประชาสัมพันธ  

การประชาสัมพันธขาดความตอเนื่องและทั่วถึง  กลุมตัวอยางไดใหขอเสนอแนะ ไดแก ควรเพิ่ม  

การประชาสัมพันธใหมากขึ้น กวางขวาง ตอเนื่อง  และรวดเร็ว โดยเฉพาะนักศึกษาใหมๆ และ

เนื้อหาของการประชาสัมพันธควรใหความสําคัญกับประโยชนและความสําคัญของการใชบริการ

อิเล็กทรอนิกสและทรัพยากรสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุด  

(3)  ดานพฤติกรรมของผูใชบริการ จากปญหาผูใชบริการใชคอมพิวเตอรในหองสมุด

ในทางที่ไมเปนประโยชน กลุมตัวอยางไดเสนอใหหองสมุดสงเสริมการสืบคนทางวิชาการที่มี

ประโยชน   

(4)  ดานอื่น ๆ กลุมตัวอยางไดใหขอเสนอแนะ ไดแก จัดทําแบบสอบถาม                       

ความตองการของผูใชบริการดานทรัพยากร และขอความรวมมืออาจารยของมหาวิทยาลัยกระตุน

การใชบริการ เปนตน 

3)  ปจจัยเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงาน ผูบริหารหองสมุดกลุมตัวอยางเสนอให

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาบอกรับฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเฉพาะทางใหในนามของ

สถาบันอุดมศึกษาโดยจัดหางบประมาณไวท่ีสวนกลาง และใหหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาควร

รวมกลุมกัน เพื่อการตอรองกับบริษัทผูขายฐานขอมูล และแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศทาง

อิเล็กทรอนิกสระหวางสมาชิก ในขณะที่ผูใชบริการกลุมตัวอยางเสนอใหหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา

เชื่อมโยงขอมูลกันเพื่อความสะดวกและเปนการพัฒนางานวิจัยหรือขอมูลรวมกัน   

4)  ปจจัยความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุมตัวอยางไดใหขอเสนอแนะ

เกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรหองสมุด ไดแก การจัดฝกอบรม/สัมมนาที่เพียงพอสําหรับ                            



 225 

การตอบสนองความตองการของผูใชบริการ และการเปดโอกาสใหบุคลากรไดเขารวมกิจกรรมกับ

กลุมหรือเครือขายตางๆ  

5)  ปจจัยทรัพยากรทางการเงิน เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลักในดานการศึกษา

และการวิจัย และหองสมุดเปนองคการสําคัญที่สนับสนุนและสงเสริมภารกิจหลักของสถาบัน

โดยตรง ผูบริหารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษากลุมตัวอยาง ไดใหขอเสนอแนะแกรัฐบาลและ

ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา ไดแก รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนดานเทคโนโลยีแก

สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงอยางเพียงพอ และผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาควรสนับสนุนทรัพยากร

ทางการเงินใหกับหองสมุดเพื่อเปดโอกาสใหหองสมุดไดเพิ่มทรัพยากรสารสนเทศ   

6)  ปจจัยอื่นๆ ผูบริหารหองสมุดกลุมตัวอยางเสนอวาควรหาแนวทางในการแกไขปญหา

ลิขสิทธิ์รวมกันในระดับประเทศ สงเสริมใหผูเรียนใหความสําคัญกับการสืบคนความรูและการอาน

หนังสือ และสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ควรบอกรับฐานขอมูลออนไลนโดยใช

แนวปฏิบัติเดียวกันทุกมหาวิทยาลัย  ในขณะที่ผูใชบริการกลุมตัวอยางใหขอเสนอแนะวา ควรพัฒนา

บุคลากรงานบริการใหมีจิตบริการ และเพิ่มปริมาณบุคลากรหองสมุดใหมากขึ้น  รวมทั้งรัฐบาลควร

มอบงบประมาณดานเทคโนโลยีใหทุกสถาบันอุดมศึกษาอยางเพียงพอ  
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ตารางที่ 7.16  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกสของผูใชบริการ                    

                       กลุมตัวอยาง 

 

มิติของคุณภาพ         

การบริการทาง

อิเล็กทรอนิกส 

ขอเสนอแนะ จํานวน

ผูใชบริการ 

(คน) 

คุณภาพของเว็บไซต   

- ดานความงายใน             

การใชงาน 

- การพัฒนาเว็บไซตใหงายและสะดวกตอการใชบริการ 

เชน รหัสตอหนังสือเปนรหัสเดียวกับรหัสนักศึกษา เปน

ตน 

5 

 -  การจัดเนื้อหาในเว็บไซตใหเปนระเบียบและเขาใจงาย   2 

- การออกแบบเว็บไซตใหทันสมัยและนาสนใจ                 3 - ดานความนาสนใจของ

เว็บไซต - การตรวจสอบเว็บไซตเปนระยะ 1  

รวม 11  

ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ 

- การเพ่ิมเติมการบริการรูปแบบใหมๆ เชน แจงเตือน

กําหนดคืนดวยจดหมายอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

6 

รวม 6  

รวมทั้งสิ้น 17  

 

จากตารางที่ 7.16   ผูใชบริการกลุมตัวอยางไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพบริการทาง

อิเล็กทรอนิกสท่ีหองสมุดควรพัฒนา คือ 1) ดานคุณภาพของเว็บไซต ไดแก ทําใหเว็บไซตงายใน

การใชงาน โดยการลดขั้นตอนการใชบริการ จัดหมวดหมูของเนื้อหาสาระในเว็บไซต และทําให

เว็บไซตนาสนใจ โดยการปรับปรุงดานเว็บไซตใหดูสบายตาและเนนความเร็วในการเขาถึงขอมูล  

การตรวจสอบเว็บไซตเปนระยะ และเพิ่มขนาดอักษรใหใหญข้ึน และ 2) ดานการบริการหองสมุด

อิเล็กทรอนิกส ไดแก การเพ่ิมเติมการใหบริการออนไลนและการใหขอมูลเกี่ยวกับการบริการใหมๆ  

จากขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสและคุณภาพ                     

การบริการทางอิเล็กทรอนิกสที่กลาวมาขางตน ผูเขียนไดสรุปขอเสนอแนะสําหรับกลุมตางๆเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาได                            

ดังภาพที่ 7.2  

 



 227 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.2   ขอเสนอแนะสําหรับกลุมตางๆเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบัน อุดมศึกษา 

ขอเสนอแนะ 

รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐ 

- การหาแนวทางแกไขปญหาลิขสิทธิ์ในระดับประเทศ 

- การสนับสนุนดานตางๆ ไดแก ทรัพยากรทางการเงิน การบอกรับฐานขอมูล 

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

ดานเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงาน 

- การรวมกลุมกับหองสมุดอื่นเพื่อจัดหาและแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศ 

ดานโครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การจัดหาคอมพิวเตอรและอุปกรณใหเพียงพอ เปนปจจุบัน และมีประสิทธิภาพ 

- การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกสใหเพียงพอและเปนปจจุบัน 

- การบริหารจัดการระบบเครือขายอยางมีประสิทธิภาพ ใชงานไดทุกที่ทุกเวลา 

- การจัดหาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอ 

- การพัฒนาคุณภาพเว็บไซตใหใชงานไดงายและนาสนใจ 

- การใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสรูปแบบใหมๆ 

ดานความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การจัดฝกอบรม/สัมมนา และจัดสงบุคลากรเขารวมกิจกรรมของเครือขาย 

ดานการสื่อสารกับผูใชบริการ  

- การพัฒนาความรูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูใชบริการ 

- การประชาสัมพันธการใหบริการใหมากขึ้น กวางขวาง และตอเนื่อง  

- การพัฒนาสื่อและเนื้อหาการประชาสัมพันธใหนาสนใจหลากหลาย เปนปจจุบัน 

- การสงเสริมการอานและการใชหองสมุดทํากิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจากการอาน  

- การขอความรวมมืออาจารยกระตุนการใชบริการ  

- การจัดทําแบบสอบถามความตองการของผูใชบริการ 

ดานอื่นๆ : การเพิ่มจํานวนบุคลากรหองสมุดและพัฒนาบุคลากรใหมีจิตบริการ 

สถาบันอุดมศึกษา 

- การสนับสนุนทรัพยากรทางการเงินแกหองสมุดของสถาบันอุดมศึกษา 
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จากภาพที่ 7.2 ผูเขียนไดสรุปขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส

และการพัฒนาคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกสจากผูบริหารและผูใชบริการกลุมตัวอยางโดย

แบงเปนขอเสนอแนะสําหรับกลุมตางๆ ไดแก รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐ สถาบันอุดมศึกษา และ

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงกลุมตัวอยางสวนใหญใหขอเสนอแนะแกหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงเปนหนวยงานรับผิดชอบการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสโดยตรง และ

ขอเสนอแนะดังกลาวสอดคลองกับปจจัยที่มีผลตอคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกสของ

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ไดแก ปจจัยเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงาน ปจจัยโครงสราง

ทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปจจัยความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปจจัย

การสื่อสารกับผูใชบริการ และปจจัยอื่นๆ ในขณะที่ปจจัยทรัพยากรทางการเงิน กลุมตัวอยางเสนอ

ใหรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนทรัพยากรทางการเงินแกหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษา 

 

7.3  สรุป 

 

บทที่ 7 นําเสนอผลการศึกษาเชิงคุณภาพ  เพื่อยืนยันผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 

รวมทั้งไดขอมูลเกี่ยวปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหบริการหองสมุด

อิเล็กทรอนิกสและการพัฒนาคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุด ซ่ึงวิเคราะห

ขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหารหองสมุดกรณีศึกษาและขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปด   

ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 6 แหง 

สอดคลองกับกรอบแนวคิดที่นําเสนอไว กลาวคือ ทรัพยากรทางการเงิน เครือขายความรวมมือ

ระหวางหนวยงาน โครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน ความรูและ

ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ พันธะผูกพันของหนวยงาน 

และการสื่อสารกับผูใชบริการ เปนปจจัยที่มีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส  

โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยทรัพยากรทางการเงินที่กลุมตัวอยางใหความเห็นตรงกันวามีผลทั้งทางตรง

และทางออมตอคุณภาพการบริการ  และมีปจจัยอื่นที่มีผลตอคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส

นอกเหนือจากที่นําเสนอในกรอบแนวคิด ไดแก ทักษะภาษาอังกฤษและพฤติกรรมการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศของผูใชบริการ การนําระบบคุณภาพมาใช การรักษาบุคลากรที่มี                     

ความเชี่ยวชาญ การมีจิตบริการของบุคลากร จํานวนบุคลากรหองสมุด และสถานที่ใหบริการ 

ผลการวิเคราะหขอมูลคําถามปลายเปดจากแบบสอบถามผูบริหารและผูใชบริการ พบวา 

ปญหาการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสซ่ึงสงผลตอคุณภาพการบริการของหองสมุดที่กลุมตัวอยาง
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กลาวถึงมากที่สุด คือ ปจจัยโครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รองลงมา คือ ปจจัย

การสื่อสารกับผูใชบริการ ปจจัยทรัพยากรทางการเงิน ปจจัยเครือขายความรวมมือระหวาง

หนวยงาน   และปจจัยความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศตามลําดับ ซ่ึงมีความสอดคลอง

กับผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลจากการสัมภาษณ   

นอกจากนี้ กลุมตัวอยางจากการสัมภาษณและการเก็บรวมรวมขอมูลจากแบบสอบถามได

ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดแก

รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐ สถาบันอุดมศึกษา และหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนา                   

การใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสและการใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสในอนาคต 

ท้ังนี้ บทที่ 8 เปนการนําเสนอสรุปผลการศึกษา การอภิปรายผล ประโยชนท่ีไดรับ ขอเสนอแนะใน

อนาคต และขอจํากัดของการศึกษาคร้ังนี้ 

 

 

 



 

บทที่ 8 

 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

บทนี้นําเสนอบทสรุปของผลการศึกษา การอภิปรายผล ประโยชนจากการศึกษา

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาในอนาคต และขอจํากัดของการศึกษา 

 

8.1  สรุป  

 

การศึกษาการใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาใน

ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ คือ ศึกษาคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษา สรางตัวแบบความสัมพันธระหวางปจจัยสําคัญที่มีผลตอคุณภาพการบริการ

สาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทดสอบตัวแบบความสัมพันธระหวาง

ปจจัยสําคัญที่มีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดม 

ศึกษา และวิเคราะหเงื่อนไขที่สนับสนุนปจจัยสําคัญมีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะทาง

อิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  

การศึกษาตามวัตถุประสงคดังกลาวไดใชมุมมองนโยบายสาธารณะและดานทรัพยากร 

ในการสรางตัวแบบความสัมพันธระหวางปจจัยสําคัญที่มีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะทาง

อิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทดสอบตัวแบบโดยใชการวิเคราะหถดถอยแบบเชิง

ช้ัน และใชขอมูลเชิงคุณภาพจากคําถามปลายเปดและการสัมภาษณเชิงลึก  เพื่อวิเคราะหเงื่อนไขที่

สนับสนุนปจจัยสําคัญที่มีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษาจากผลการวิเคราะหเชิงปริมาณ ปจจัยอื่นที่มีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะ

ทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะสําหรับ              

การใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส 

กลุมตัวอยางของการศึกษาเชิงปริมาณ  คือ 1) ผูบริหารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงเปน

ผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสดานความพึงพอใจของ 

ผูใหบริการ (ตัวแปรตาม) และปจจัยสําคัญที่มีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส 

(ตัวแปรอิสระ) 2) ผูใชบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสของสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงเปนผูตอบแบบ 
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สอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสดานคุณภาพของเว็บไซตและ

ความพึงพอใจของผูใชบริการ (ตัวแปรตาม)   และ 3) ผูเชี่ยวชาญดานเว็บไซต ซ่ึงเปนผูตอบแบบ 

สอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสดานคุณภาพของเว็บไซต (ตัวแปร

ตาม) และกลุมตัวอยางของการศึกษาเชิงคุณภาพ คือ บุคลากรที่เกี่ยวของกับการใหบริการหองสมุด

อิเล็กทรอนิกสจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   และผูบริหารหองสมุดของสถาบัน 

อุดมศึกษาประเภทตางๆ  

การศึกษาคุณลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญเปนหองสมุดสถาบันอุดม 

ศึกษาของรัฐ มีสถานที่ต้ังในสวนภูมิภาค มีนักศึกษาโดยเฉลี่ย 19,581 คน และมีระยะเวลาดําเนินการ

โดยเฉลี่ย 29 ป รวมทั้งหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาสวนใหญมีระยะเวลาการใหบริการหองสมุดผาน

เว็บไซตโดยเฉลี่ย 7 ป และมีการเขาใชบริการผานเว็บไซตโดยเฉลี่ย 1,596 ครั้งตอวัน  

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเปนผูบริหารสูงสุดของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา และ

เกือบทั้งหมดจบการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาบรรณารักษและสารสนเทศศาสตร และดํารง

ตําแหนงบริหารหองสมุดโดยเฉลี่ย 5 ป ในขณะที่นักศึกษาผูใชบริการกลุมตัวอยางสวนใหญเปน

หญิง กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปท่ี 4 ในคณะทางสังคมศาสตร   

 ผลการศึกษาคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 1 

พบวา ความพึงพอใจโดยเฉลี่ยของผูใชอยูในระดับปานกลาง และความพึงพอใจของผูใหบริการสูง

กวาความพึงพอใจของผูใชบริการเล็กนอย ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาเชิงคุณภาพที่ผูใชบริการมี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการวายังไมตอบสนองความตองการของผูใชบริการ  และดาน

คุณภาพของเว็บไซต พบวา คะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพเว็บไซตของผูใชบริการสูงกวา

คะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพเว็บไซตของผูเชี่ยวชาญดานเว็บไซต โดยเฉพาะดานการใช

ประโยชนได ผูเชี่ยวชาญไดใหคะแนนการติดตอกับผูใหบริการมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเพียง  2.72 

คะแนน แสดงใหเห็นวาการใหบริการผานเว็บไซตของหองสมุดยังปญหาสื่อหรือชองทาง                     

การปฏิสัมพันธระหวางผูใหบริการและผูใชบริการ รวมทั้งผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง

คุณลักษณะทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาและคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส พบวา 

มีเพียงคุณลักษณะในเรื่องของประเภทและขนาดของสถาบันอุดมศึกษาที่มีผลตอคุณภาพ                      

การบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส  

จากการทดสอบตัวแบบความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะ

ทางอิเล็กทรอนิกสกับหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 3 ดวยการวิเคราะห

ถดถอยแบบเชิงชั้น  พบวา โครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน 

เครือขายความรวมมือระหวางหนวยงาน การสื่อสารกับผูใชบริการ และทรัพยากรทางการเงินเปน
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ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา

ตามลําดับ ในขณะที่ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของหนวยงาน และพันธะผูกพันของหนวยงานไมพบวามีความสัมพันธตอคุณภาพการบริการสาธารณะ

ทางอิเล็กทรอนิกสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ผลการศึกษาดังกลาว ผูเขียนไดนําไปศึกษาเชิงคุณภาพ ซ่ึงเก็บรวมรวมขอมูลจาก                      

การสัมภาษณและแบบสอบถามปลายเปด พบวา ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณหองสมุด

กลุมตัวอยางสอดคลองกับกรอบแนวคิดที่นําเสนอไว กลาวคือ ทรัพยากรทางการเงิน เครือขาย 

ความรวมมือระหวางหนวยงาน โครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน 

ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ พันธะผูกพันของหนวยงาน และการสื่อสารกับผูใช 

บริการ เปนปจจัยที่มีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดกรณีศึกษา 

โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยทรัพยากรทางการเงินที่กลุมตัวอยางใหความเห็นตรงกันวามีผลทั้งทางตรง

และทางออมตอคุณภาพการบริการ  และมีปจจัยอื่นที่มีผลตอคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส

นอกเหนือจากที่กรอบแนวคิดในการศึกษานําเสนอไว ไดแก ทักษะภาษาอังกฤษและพฤติกรรม            

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของผูใชบริการ การนําระบบคุณภาพมาใช การรักษาบุคลากรที่มี   

ความเชี่ยวชาญ การมีจิตบริการของบุคลากร จํานวนบุคลากรหองสมุด และสถานที่ใหบริการ 

 นอกจากนี้ ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามผูบริหารและผูใชบริการ พบวา ปญหา                           

การใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสซ่ึงสงผลตอคุณภาพการบริการของหองสมุดที่กลุมตัวอยางกลาวถึง

มากที่สุด คือ โครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รองลงมา คือ การสื่อสารกับผูใช 

บริการ ทรัพยากรทางการเงิน  เครือขายความรวมมือระหวางหนวยงาน และความรูและทักษะดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศตามลําดับ ซ่ึงมีความสอดคลองกับผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและขอมูล

จากการสัมภาษณ ยกเวนความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศของหนวยงานที่ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ พบวา ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพ

การบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตมีความสัมพันธกับตัวแปรอื่น

ในกรอบแนวคิด ดังนั้น อาจกลาวไดวา ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานมีความสัมพันธทางออมกับคุณภาพการบริการสาธารณะทาง

อิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

นอกจากนี้ กลุมตัวอยางไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอคุณภาพการบริการทาง

อิเล็กทรอนิกสของหองสมุดแกรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐ สถาบันอุดมศึกษา และหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสและการใหบริการสาธารณะ

ทางอิเล็กทรอนิกสในอนาคต 
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8.2  การอภิปรายผล 

 

จากผลการวิเคราะหเชิงปริมาณเปนไปตามสมมติฐานที่  1 สมมติฐานที่ 2 สมมติฐานที่ 3 

และสมมติฐานที่ 6 กลาวคือ ทรัพยากรทางการเงิน เครือขายความรวมมือระหวางหนวยงาน 

โครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน และการสื่อสารกับผูใชบริการมี

ความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษา ในขณะที่ความรูและทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานและพันธะ

ผูกพันของหนวยงานไมมีความสัมพันธตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงอภิปรายผลไดดังนี้ 

 

 8.2.1   ทรัพยากรทางการเงินมีความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพการบริการสาธารณะทาง 

                        อิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

ผลการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพยืนยันสอดคลองกันวา ทรัพยากรทางการเงินเปน

ปจจัยสําคัญที่มีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงการใหบริการหองสมุด

อิเล็กทรอนิกสจําเปนตองใชทรัพยากรทางการเงินคอนขางสูงในการพัฒนาระบบการใหบริการ

หองสมุดอิเล็กทรอนิกส การจัดซื้อและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และการพัฒนาบุคลากรใหมี

ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส ดังนั้น 

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการเงินในการลงทุนในเรื่อง

ดังกลาว ก็จะพัฒนาการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสไดดีกวา และมีคุณภาพการบริการที่ดีกวา แต

หากมีทรัพยากรทางการเงินจํากัด การพัฒนาการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดดังกลาว

ก็จะลาชา และไมตอบสนองตอความตองการของผูใชบริการ ทําใหผูใชบริการไมพึงพอใจตอ                        

การใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส 

แมวาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาสวนใหญรับรูและตระหนักในเรื่องดังกลาว  แตเนื่องจาก

ทรัพยากรทางการเงินของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษามีจํากัด ผลการศึกษาครั้งนี้จึงพบวาหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษากลุมตัวอยางมีความพอเพียงของทรัพยากรทางการเงินอยูในระดับ                  

ปานกลาง  ซ่ึงมีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น รัฐบาลควรสนับสนุนทรัพยากรทางการเงินดานเทคโนโลยีสารสนเทศแก

สถาบันอุดมศึกษา และผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาควรสนับสนุนทรัพยากรทางการเงินแกหองสมุด

ของสถาบันเพียงพอตอการพัฒนาการใหบริการและการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทาง

อิเล็กทรอนิกส 
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 8.2.2   เครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานมีความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพ                  

                        การบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

 เครือขายความรวมมือระหวางหนวยงาน เปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอคุณภาพการบริการ

สาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสรองลงมาจากโครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึง

จากการสัมภาษณผูบริหารหองสมุดกลุมตัวอยาง พบวา หากหองสมุดเขารวมเปนสมาชิกเครือขาย

ตางๆทั้งภายในและภายนอกประเทศมากขึ้น  และใชประโยชนจากเครือขายอยางมีประสิทธิภาพ

และตอเนื่อง เชน  การจัดหาและแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศและความรูตางๆ  ความพึงพอใจ

ของผูใหบริการและผูใชบริการก็จะมีมากขึ้น และมีคุณภาพการบริการดีข้ึนดวย  

ดังนั้น หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรรวมกลุมกันหรือรวมมือกันเปนเครือขายทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ เพื่อพัฒนาการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส ตอรองกับองคการ

เอกชนผูขายทรัพยากรสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส และแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศทาง

อิเล็กทรอนิกสและความรูตางๆใหมากขึ้น              

 

8.2.3  โครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพ 

                        การบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

 ผลการวิเคราะหขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพสนับสนุนโครงสรางทางกายภาพดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสสูง

ท่ีสุด  และเมื่อพิจารณารายละเอียด พบวา คอมพิวเตอรและอุปกรณ ทรัพยากรสารสนเทศทาง

อิเล็กทรอนิกส และระบบเครือขายสารสนเทศ เปนโครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยี

สารสนเทศที่มีความสําคัญและใชทรัพยากรทางการเงิน เวลา และความมุงมั่นของหองสมุดใน           

การพัฒนาและจัดหาคอนขางสูง ทําใหโครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลตอ

คุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสสูงกวาปจจัยอื่น กลาวคือ หากหองสมุดมี

คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงเพียงพอ ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ มีระบบการใหบริการ

หองสมุดอิเล็กทรอนิกสเพียงพอ มีทรัพยากรสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกสเพียงพอและเปนปจจุบัน 

เชน ฐานขอมูลวิทยานิพนธ และรายงานวิจัยออนไลน เปนตน และมีระบบเครือขายสารสนเทศที่

ใหบริการไดอยางมีเสถียรภาพ ใชงานไดทุกที่ ทุกเวลา คุณภาพของเว็บไซตหองสมุดก็จะดีข้ึน และ

ความพึงพอใจของผูใหบริการและผูใชบริการก็จะมีมากขึ้น  

ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาควรใหความสําคัญกับความพอเพียงของจํานวนเครื่อง

คอมพิวเตอรสอดคลองกับจํานวนนักศึกษาผูใชบริการ  ความทันสมัยและประสิทธิภาพของ

คอมพิวเตอร และการมีบุคลากรดูแลรับผิดชอบดูแลโดยตรง  ความพอเพียงและการปรับปรุง
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ทรัพยากรสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกสใหเปนปจจุบัน รวมทั้งการบริหารจัดการเครือขายใหมี

เสถียรภาพ ใชบริการไดทุกที่ทุกเวลาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งบริการดาวน

โหลดขอมูล  เนื่องจากผลการศึกษา พบวา  ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการดาวนโหลด

นอยที่สุด  และคะแนนคุณภาพเว็บไซตดานการดาวนโหลดขอมูลมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเชนเดียวกัน    

 

 8.2.4   ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                        ของหนวยงานไมมีความสัมพันธตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส 

                        ของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ  พบวา  ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานไมมีความสัมพันธตอคุณภาพการบริการสาธารณะ

ทางอิเล็กทรอนิกสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ซ่ึงไมเปนตามทฤษฎีและแนวคิดจากตะวันตก และ   

การที่เปนเชนนี้อาจเกิดจากเหตุผล ดังนี้ 

1)  การศึกษาครั้งนี้ พบวา ระดับความรูและทักษะดานการจัดหา รวบ วิเคราะห จัดเก็บ            

คนคืน เผยแพร และสงวนรักษาสารสนเทศ ดานบริการอินเทอรเน็ต และดานระบบการใหบริการ

หองสมุดอิเล็กทรอนิกสของบุคลากรงานบริการมีคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก แสดงใหเห็นวา

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาสวนใหญใหความสําคัญกับความรูและทักษะที่เกี่ยวของกับการให 

บริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสพอสมควร 

 2)   การใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสสงผลใหบุคลากรงานบริการจําเปนตองมีความรู

และทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น และปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการใหบริการไมมากนัก  เนื่องจากบุคลากรงานบริการเปนเพียงผูใช (user)  

 3)   หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาสวนใหญมีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศสังกัดอยูในหองสมุด

และมีบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบพัฒนาระบบการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส  

 4)   การศึกษาครั้งนี้ใหความสําคัญกับความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ

บุคลากรงานบริการเปนหลัก ซ่ึงไมไดคลอบคลุมถึงบุคลากรดานอื่นที่มีสวนรวมในการพัฒนา          

การใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส    

 5)   การศึกษาครั้งนี้ ผูใชบริการมีลักษณะแตกตางจากผูใชบริการสาธารณะประเภทอื่น 

กลาวคือ ผูใชบริการเปนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งสวนใหญมีความรูและทักษะในการใชคอม 

พิวคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศพอสมควร  

 ดังนั้น ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของหนวยงานจึงไมมีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสอยางมีนัยสําคัญทาง
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สถิติ อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา  ปจจัยดังกลาวมีผลตอปจจัยอื่นในกรอบ

แนวคิด กลาวคือ ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีความสัมพันธเชิงบวกกับพันธะผูกพันของหนวยงาน โครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยี

สารสนเทศของหนวยงาน  การสื่อสารกับผูใชบริการ และเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงาน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหารหองสมุดกรณีศึกษาบาง

แหงใหความคิดเห็นวาความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนปจจัยที่มีผลตอคุณภาพ     

การบริการทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุด  

ดังนั้น การพัฒนาความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรหองสมุดอยาง

ตอเนื่อง  ยังมีความสําคัญตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส เนื่องจากความรูและ

ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสงผลตอการบํารุงและดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร

และอุปกรณตอพวง การพัฒนาระบบการใหบริการ  การจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศทาง

อิเล็กทรอนิกส การริเริ่มโครงการพัฒนาระบบการใหบริการใหม การเขารวมกิจกรรมและโครงการ

กับเครือขายตางๆ และความสามารถในการสื่อสารเพื่อใหความรูและขอมูลขาวสารแกผูใชบริการ   

 

8.2.5  พันธะผูกพันของหนวยงานไมมีความสัมพันธตอคุณภาพการบริการสาธารณะทาง 

                        อิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

 ผลการศึกษา พบวา พันธะผูกพันของหนวยงานไมมีความสัมพันธตอคุณภาพการบริการ

สาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส  กลาวคือ แมวาผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษาและบุคลากร

งานบริการของหองสมุดมีความมุงมั่นและใหความสําคัญกับการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส

พอสมควร แตไมมีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดมากนัก  

 การที่พันธะผูกพันของหนวยงานไมมีความสัมพันธตอคุณภาพการบริการสาธารณะทาง

อิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไมสอดคลองกับความคาดหวัง อาจเกิดจากเหตุผล ดังนี้ 

1)  ปจจุบันการพัฒนาการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสสวนใหญเปนหนาที่ประจํา 

ของผูบริหารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษาไดไมไดมี  

สวนรวมในเรื่องดังกลาวมากนัก เชน ผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษาบางแหงไมไดรวม

เปนคณะกรรมการบริหารงานหองสมุด เปนตน  

2) การใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสเปนแนวทางที่สถาบันอุดมศึกษาทุกแหง 

ดําเนินการ เนื่องจากมีประโยชนตอการเพิ่มจํานวนผูใชบริการ การลดคาใชจาย และสอดคลองกับ

นโยบายของรัฐ  ดังนั้น บุคลากรงานบริการของหองสมุดจึงไมตอตานและพรอมปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการใหบริการ  
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 ดังนั้น ความแตกตางในการที่ผูบริหารระดับสูงของสถาบันเขารวมประชุม วางแผน หรือ

ติดตามการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสอยางสม่ําเสมอ และความมุงมั่น ความตั้งใจใน                  

การพัฒนาการใหบริการผานทางเว็บไซตของบุคลากรงานบริการจึงไมมีผลตอคุณภาพ                 

การบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

อยางไรก็ตาม  เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา พันธะผูกพันของหนวยงานมีผลตอ             

ตัวแปรอื่นในกรอบแนวคิด กลาวคือ พันธะผูกพันของหนวยงานมีความสัมพันธเชิงบวกกับความรู

และทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน                   

การสื่อสารกับผูใชบริการ โครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน และ

เครือขายความรวมมือระหวางหนวยงาน  สอดคลองกับขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหารหองสมุด

กรณีศึกษาบางแหงใหความคิดเห็นวา พันธะผูกพันของหนวยงานเปนปจจัยที่มีผลตอคุณภาพ                  

การบริการทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุด กลาวคือ การที่ผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา

ใหความสําคัญกับการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส ก็จะสนับสนุนทรัพยากรทางการเงิน

สําหรับโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบ                  

การใหบริการคุณภาพของเว็บไซต จัดหาทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส และการประชาสัมพันธของ

หองสมุด และหากบุคลากรงานบริการมีความมุงมั่นตั้งใจในการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส 

ก็จะพยายามพัฒนาตนเองใหมีความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอตอ                       

การใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสอยางสม่ําเสมอ  พัฒนาอุปกรณคอมพิวเตอร ระบบ                     

การใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส  หรือทรัพยากรสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกสตางๆ   รวมทั้ง

เขารวมเครือขายเพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรและความรูตางๆ และจัดกิจกรรมหรือสื่อประชาสัมพันธ

การบริการ  ดังนั้น พันธะผูกพันของหนวยงานยังมีความสําคัญตอคุณภาพการบริการสาธารณะทาง

อิเล็กทรอนิกส  และควรใหความสําคัญกับปจจัยดังกลาวเชนเดียวกัน 

 

 8.2.6   การสื่อสารกับผูใชบริการมีความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพการบริการสาธารณะ 

                        ทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

 ผลการศึกษาครั้งนี้ พบวา การสื่อสารกับผูใชบริการมีความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพ                

การบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ซ่ึงผลการศึกษามี                            

ความสมเหตุสมผลดวยเหตุผลดังนี้ 
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1)  การศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีในการใชบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของ  

Huang, D’Ambra และ Bhalla (2002 อางถึงในเรวัต แสงสุริยะวงศ, 2547 : 280-281) พบวา การใช

บริการอิเล็กทรอนิกสไดรับอิทธิพลมาจากการยอมรับเทคโนโลยี  คือ การรับรูถึงความงายใน                  

การใชงาน ความสะดวกในการใชงาน และความประทับใจที่ไดรับ   

2)  ผลการศึกษาเชิงคุณภาพในครั้งนี้ พบวา ปญหาสําคัญของการใหบริการหองสมุด 

อิเล็กทรอนิกส คือ การขาดความรูของผูใชบริการ พฤติกรรมของผูใชบริการ และการขาด                            

การประชาสัมพันธของหองสมุด   

3) สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยสวนใหญใหความสําคัญการสอนในลักษณะของ 

การบรรยายมากกวาการอภิปราย คนควา วิจัยดวยตนเองของนักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  ทําใหนักศึกษาไมคอยมีโอกาสไดสืบคนขอมูลวิชาการ และใชฐานขอมูลตางๆ ซ่ึง

มนตรี เข็มราช (2552) ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ กลาววา “ปริญญาโท ปริญญาเอกใชบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส คนความากขึ้น แต

ปริญญาตรีไดรับการปอนขอมูลใหหมด จึงไมคนควา … การเขาใชฐานขอมูลของผูใชบริการสวน

ใหญจึงเปนบัณฑิตศึกษา” ดังนั้น หากหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาขาดการสื่อสารกับผูใชบริการจะ

สงผลตอการเขาใชบริการและความพึงพอใจของผูใชบริการ 

 หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาจึงควรพัฒนาสื่อและกิจกรรมการประชาสัมพันธการใหบริการ

หองสมุดอิเล็กทรอนิกสใหมากขึ้น กวางขวาง ตอเนื่อง รวดเร็ว และทั่วถึง โดยเฉพาะนักศึกษาใหม

และควรประชาสัมพันธใหผูใชบริการทราบวิธีการใชบริการ และความสําคัญของการใชบริการทาง

อิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงจะทําใหมีผูใชบริการมาใชบริการ ตอบสนองความตองการของผูใชบริการ

ไดมากขึ้น และผูใชบริการมีความพึงพอใจมากขึ้น ซ่ึงหมายความวา คุณภาพการบริการทาง

อิเล็กทรอนิกสก็จะดีตามไปดวย  รวมทั้งยังทําใหการลงทุนพัฒนาการใหบริการหองสมุด

อิเล็กทรอนิกสและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกสเกิดความคุมคามากข้ึนดวย  

 

 8.2.7   ขอคนพบและประเด็นการวิพากษ 

 1)   การศึกษาครั้งนี้ พบวา ปจจัยภายในองคการ ไดแก โครงสรางทางกายภาพดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากรทางการเงิน และปจจัยภายนอกองคการ ไดแก เครือขาย           

ความรวมมือระหวางหนวยงาน และการสื่อสารกับผูใชบริการ มีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะ

ทางอิเล็กทรอนิกส  และการจัดหาทรัพยากรทั้งที่จับตองไดและจับตองไมไดเปนประเด็นสําคัญใน            

การพัฒนาคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส  
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 การที่โครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนปจจัยที่มีผลตอคุณภาพ              

การบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสมากกวาปจจัยอื่น ๆ ในตัวแบบอาจเกิดการที่คุณภาพ              

การบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงวัดจากคุณภาพของเว็บไซต และความพึงพอใจของผูใช 

เปนผลมาจากโครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง เชน การที่ผูใชบริการ           

พึงพอใจตอความครบถวนสมบูรณของทรัพยากรสารสนเทศและการใหบริการดาวนโหลดนอย

ท่ีสุด  สวนหนึ่งเปนผลมาจากหองสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกสไมเพียงพอ และ

เครื่องแมขายไมมีประสิทธิภาพ เก็บขอมูลไดนอย ทําใหเมื่อมีการใชบริการดาวนโหลดพรอมๆกัน

ทําใหดาวนโหลดไมไดหรือลาชา เปนตน  

 ในขณะเดียวกันการพัฒนาโครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นอยูการ

สนับสนุนทรัพยากรทางการเงิน  ซ่ึงทรัพยากรทางการเงินสงผลกระทบตอการจัดหาบุคลากรดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง การพัฒนาระบบเครือขาย 

การจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส โดยเฉพาะฐานขอมูลตางๆ ซ่ึงตองใช

งบประมาณผูกพันหลายป  

 การที่เครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานมีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะทาง

อิเล็กทรอนิกส หากพิจารณาในรายละเอียด พบวา หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาสวนใหญไดเขารวม

เครือขาย เนื่องจากมีหนวยงานกลางสนับสนุน เชน สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษามีโครงการ

พัฒนาเครือขายระบบหองสมุดในประเทศไทย (Thai Library Integrated System : ThaiLIS) ซ่ึงเปน

ความรวมมือเครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัยไทย มุงเนนที่จะมีการจัดหาและใชบริการฐานขอมูล

รวมกัน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและคุมคาที่สุด เปนตน แตการที่หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาแตละ

แหงจะไดรับผลจากเครือขายมากนอยเพียงใดนั้น ข้ึนอยูกับการใหความสําคัญ การใชประโยชนจาก

เครือขาย และการติดตอปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในเครือขาย ซ่ึงบางหองสมุดเพียงทําขอตกลง

กันหรือเปนสมาชิกในเครือขายเดียวกัน แตไมไดติดตอกันนอกเหนือจากการประชุม/สัมมนาปละ 

2-3 ครั้ง ก็อาจทําใหเครือขายไมมีผลตอคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส 

สําหรับการสื่อสารกับผูใชบริการ  เนื่องจากคุณภาพการบริการเปนความแตกตาง 

ระหวางความคาดหวังและผลการปฏิบัติงาน   ทําใหเกิดชองวางประเภทหนึ่ง คือ ชองวางที่เกิดจาก

ความไมตรงกันระหวางการสงมอบบริการกับการสื่อสารกับภายนอก ซึ่งมีสาเหตุมาจากขาด                       

การสื่อสารที่ดีกับลูกคา  (Seth and Deshmukh, 2005 : 916-919) ดังนั้น หากหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงส่ือและกิจกรรมการประชาสัมพันธใหนาสนใจและประชาสัมพันธอยาง

ตอเนื่อง  รวมทั้งรับขอมูลขาวสารและตอบสนองความตองการของผูใชบริการ ก็จะมีคุณภาพ                

การบริการทางอิเล็กทรอนิกสสูงขึ้น 
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 2)   การศึกษาครั้งนี้มีประเด็นนาสนใจ คือ ปจจัยสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลตอ

คุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสมากที่สุด แตปจจัยที่เกี่ยวของกับบุคลากรในดาน

ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และพันธะ

ผูกพันของหนวยงานไมมีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงมีความแตกตาง

จากแนวคิดของมุมมองดานทรัพยากร โดย Tippins และ Sohi (2003 : 754)  ไดกลาวถึงสมรรถนะ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน ประกอบดวย ลักษณะทางกายภาพดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศสงผล

ตอผลการปฏิบัติงานขององคการ  

การที่เปนเชนนี้อาจเกิดจากการใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศเปนเครื่องมือในการปฏิสัมพันธระหวางผูใหบริการและผูใชบริการแทนการใหบริการ

จากบุคลากรโดยตรง และบริบทสังคมไทย  ผูปฏิบัติจะปฏิบัติตามนโยบายของหนวยงานหรือ

ผูบังคับบัญชา โดยเฉพาะนโยบายที่สงผลดีตอการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติอยางการใหบริการทาง

อิเล็กทรอนิกส ทําใหปจจัยดานความรู ทักษะ และพันธะผูกพันของบุคลากรไมมีผลตอคุณภาพ         

การบริการทางอิเล็กทรอนิกสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

3)  การศึกษาครั้งนี้ พบวา ผูบริหารหองสมุดกลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจตอ            

การสนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัยของหองสมุด และการเพิ่มขึ้นจํานวนผูใชบริการอยู

ในระดับสูง ในขณะที่มีความพึงพอใจตอการลดคาใชจายดานบุคลากรในระดับปานกลางคอนขาง

นอย  แสดงใหเห็นถึงความพึงพอใจในเชิงประสิทธิผลของการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส

มากกวาความพึงพอใจในเชิงประสิทธิภาพ กลาวคือ การใหบริการหองสมุดทางอิเล็กทรอนิกสของ

หองสมุดสนับสนุนพันธกิจหลักของหองสมุดในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย และ

การเพ่ิมจํานวนผูใชบริการ แตไมคอยชวยลดคาใชจายดานบุคลากรและการจัดหาทรัพยากร

สารสนเทศ  ซ่ึงอาจเกิดจากการใหบริการของหองสมุดยังมีการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศใน

ลักษณะรูปเลม ณ หองสมุด และจําเปนตองมีบุคลากรในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทาง

อิเล็กทรอนิกสและใหบริการตางๆเชนเดียวกันกับการใหบริการ ณ หองสมุด  

4)  การศึกษาครั้งนี้ พบวา ผูใชบริการกลุมตัวอยางโดยเฉลี่ยมีความพึงพอใจตอการให 

บริการดาวนโหลดนอยที่สุด และใหคะแนนคุณภาพของเว็บไซตดานการดาวนโหลดรวดเร็วนอย

ท่ีสุด  แสดงใหเห็นวาการใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดยังมีปญหาในเรื่อง

ของความรวดเร็วในการดาวนโหลดขอมูล  ซ่ึงการที่เปนเชนนี้  ในกรณีท่ีใชบริการ ณ สถาบันอาจ

เกิดจากระบบเครือขายของสถาบันอาจไมมีประสิทธิภาพ เครื่องแมขายคุณสมบัติตํ่า เก็บขอมูลได

นอย   และอาจทํางานหลายอยางในเวลาเดียวกัน หรือมีจํานวนผูเขาใชบริการมากในเวลาเดียวกัน  
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ในกรณีผูใชบริการใชบริการที่ทํางาน อาจเกิดจากเครื่องแมขายของที่ทํางานของผูใชบริการ ไมมี

ประสิทธิภาพ  หรือในกรณีผูใชบริการใชบริการที่บาน อาจขึ้นอยูกับความเร็วของบริการ

อินเทอรเน็ตที่ผูใชบริการใช  

ดังนั้น หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรพัฒนาระบบเครือขายการใหบริการของสถาบันไป

พรอมกับการสื่อสารใหผูใชบริการทราบถึงสาเหตุและแนวทางแกไขปญหาในกรณีตางๆ เพื่อให

ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการ อันจะสงผลใหคุณภาพการบริการสาธารณะทาง

อิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสูงขึ้น 

5)  ผลการศึกษาเชิงคุณภาพพบประเด็นที่นาสนใจ คือ ทักษะภาษาอังกฤษและพฤติกรรม

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของผูใชบริการ การนําระบบคุณภาพมาใช การรักษาบุคลากรที่มี 

ความเชี่ยวชาญ การมีจิตบริการของบุคลากร จํานวนบุคลากรหองสมุด และสถานที่ใหบริการ เปน

ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุด ซ่ึงประเด็นดังกลาวควรนําไป

วิเคราะหเพื่อพัฒนาการใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสท่ีเหมาะสมกับบริบทของไทยตอไป 

 

8.3  ประโยชนจากการศึกษา 

 

การศึกษาการใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสในครั้งนี้ใชองคความรูเชิง               

สหสาขาวิชาจากมุมมองนโยบายสาธารณะและดานทรัพยากรในการพัฒนาตัวแบบความสัมพันธ

ระหวางปจจัยสําคัญที่มีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงใหประโยชนท้ัง

ในเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติตอนักวิชาการ ผูกําหนดนโยบาย และผูปฏิบัติ ดังนี้ 

 

8.3.1  ประโยชนเชิงทฤษฎี 

            8.3.1.1  มุมมองนโยบายสาธารณะ 

ผลการศึกษาครั้งนี้มีท้ังที่สอดคลองและไมสอดคลองกับทฤษฏีการนํานโยบายไป

ปฏิบัติ และชวยพัฒนาองคความรูดานนโยบายสาธารณะ ดังนี้ 

1) ผลการศึกษาสอดคลองกับทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติในประเด็น 

ท่ีวาประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติข้ึนอยูกับความเพียงพอของทรัพยากรนโยบาย 

(Mazmanian and Sabatier, 1982 : 542; Van Meter and Van Horn ,1975 : 447-448;  Edward, 1980 

quoted in Goggin and others, 1987 : 203;  Hogwood  and  Gunn, 1984 : 198;  ศุภชัย ยาวะประภาษ, 

2548 :  101)  ซ่ึงผลการศึกษา พบวา ความเพียงพอของทรัพยากรทางการเงินมีผลตอคุณภาพ            
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การบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงเปนประสิทธิผลของการใหบริการสาธารณะทาง

อิเล็กทรอนิกส  

2)  ผลการศึกษาแตกตางจากทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติ กลาวคือ  

ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานและ

พันธะผูกพันของหนวยงาน ไมมีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงทฤษฎี

การนํานโยบายไปปฏิบัติและวรรณกรรมที่เกี่ยวของใหความสําคัญกับบุคลากรที่เปนองคประกอบ

หนึ่งของปจจัยสมรรถนะขององคการ (Walter, 1975 : 551; Van Meter and Van Horn, 1975 : 447-

448) ซ่ึงมีผลตอประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

 การที่เปนเชนนี้ อาจเกิดจากการใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสเปน

นโยบายซึ่งทุกฝายใหความสําคัญและเล็งเห็นถึงประโยชนจากนโยบาย เชน การเพิ่มจํานวน

ผูใชบริการ และการลดคาใชจายของหนวยงาน เปนตน บุคลากรจึงไมตอตานและพรอมปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการใหบริการและพัฒนาความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   

3)  ผลการศึกษาครั้งนี้พัฒนาองคความรูดานนโยบายสาธารณะ  ไดแก 

  (1)  ทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติใหความสําคัญกับการมี 

ทรัพยากรที่จับตองไดท่ีเพียงพอ แตผลการศึกษา พบวา การมีทรัพยากรเพียงพออยางเดียวไมไดเปน

หลักประกันประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติ  แตข้ึนอยูกับการใชประโยชนจากทรัพยากร

ท่ีมีอยูดวย  และใหความสําคัญกับทรัพยากรที่จับตองไมได ไดแก  เครือขายความรวมมือระหวาง 

หนวยงาน  ซึ่งคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสเกิดจากการใหและการรับทรัพยากร 

ระหวางองคการเครือขาย  เชน การแลกเปลี่ยนความรูและทรัพยากรสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส

กับสมาชิกในเครือขายเดียวกัน เปนตน  

(2)  ทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติใหความสําคัญกับการสื่อสารภายใน

องคการ ซ่ึงมีผลตอประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Van Meter and Van Horn, 1975 : 

447-448; Edwards, 1980 quoted in Goggin, 1987 : 203)  และปจจัยภายในองคการมากกวา

ความสัมพันธกับสภาพแวดลอม (Menzel, 1987 : 7)  รวมทั้งกลาวถึงสภาพแวดลอมภายนอก

องคการอยางกวางๆ ในเชิงรับ ซ่ึงทําใหยากแกการทดสอบเชิงประจักษ  ในขณะที่ผลการศึกษาครั้ง

นี้ใหความสําคัญกับความสัมพันธกับสภาพแวดลอมภายนอกองคกรที่สําคัญประการหนึ่ง คือ 

ผูใชบริการ ซ่ึงไดรับผลกระทบโดยตรงจากการนํานโยบายไปปฏิบัติ กลาวคือ การที่หนวยงาน

สื่อสารกับผูใชบริการสงผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษา 
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8.3.1.2  มุมมองดานทรัพยากร 

การศึกษาครั้งนี้ใชมุมมองดานทรัพยากร  ซ่ึงปจจุบันยังมีการศึกษาเชิงประจักษ 

คอนขางนอย (Newbert,  2007  quoted  in  Ekstein,  2008 : 316)  และสวนใหญใหความสําคัญกับ

การศึกษาตัวแปรตาม คือ  ผลการปฏิบัติงานมากกวาตัวแปรอื่นๆ (Barney and others, 2004) ผล

การศึกษาครั้งนี้สอดคลองและไมสอดคลองกับมุมมองดานทรัพยากร รวมทั้งพัฒนาองคความรู

มุมมองดานทรัพยากร ดังนี้ 

1)  ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับแนวคิดจากมุมมองดานทรัพยากรใน

ประเด็นที่วาผลการปฏิบัติงานขององคการขึ้นอยูกับการเปนเจาของ การสะสม และการใช

ประโยชนจากทรัพยากรที่เฉพาะ เจาะจง ยากแกการลอกเลียนแบบ และการถายโอน (Penrose, 

1959) โดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากรที่จับตองไมได (Michalisin,  1996 :  16)  เชน เครือขาย และ

โครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของสมรรถนะดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ท่ีทําใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีข้ึน (Freeny and others, 1998 quoted in Goh and 

others, 2007 : 251-270; Bharadwaj and others, 2000 quoted in Jeffers and others, 2003 : 40) ซ่ึงผล

การศึกษา พบวา โครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือขายความรวมมือ

ระหวางหนวยงานมีผลตอผลการปฏิบัติงานของหองสมุดในดานคุณภาพการบริการสาธารณะทาง

อิเล็กทรอนิกสเปนลําดับที่ 1 และลําดับที่ 2  ตามลําดับ 

2)  ผลการศึกษาแตกตางจากแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ กลาวคือ  

ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน ไมมี

ผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงมุมมองดาน

ทรัพยากรและวรรณกรรมที่เกี่ยวของไดกลาวถึงความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสวนหนึ่ง

ของสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานมีผลตอผลการปฏิบัติงานขององคการ 

(Jeffers, 2003 : 32)   

การที่เปนเชนนี้ อาจเกิดจากมุมมองดังกลาวใชกับการปฏิบัติงานดาน 

เทคโนโลยีสารสนเทศโดยทั่วไป  เมื่อนํามาใชกับการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงผูปฏิบัติ

มีความรูและความเขาใจถึงความสําคัญและประโยชนท่ีไดรับจากการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ใชในการปฏิบัติงาน โดยสวนใหญจบการศึกษาดานบรรณารักษและสารสนเทศโดยตรง จึงอาจเกิด                       

การเปลี่ยนแปลงไปไมเปนไปตามแนวคิดดังกลาวได และแมวาความรูและทักษะดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศจะไมมีผลทางตรงตอคุณภาพการบริการสาธารณะ

ทางอิเล็กทรอนิกส  แตมีผลตอโครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีผลตอ

คุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสในลําดับที่ 1 รวมถึงมีผลตอตัวแปรอื่นๆที่มีผลตอ
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คุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส ดังนั้น ความรูและทักษะดานเทคโนโลยี

สารสนเทศยังถือวาเปนปจจัยสําคัญในการสรางสรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน 

และสงผลตอผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

3)  ผลการศึกษาคร้ังนี้พัฒนาองคความรูมุมมองดานทรัพยากร เนื่องจากองค

ความรูดังกลาวใหความสําคัญกับการศึกษาผลการปฏิบัติงานและการสรางความไดเปรียบทางการ

แขงขันจากทรัพยากรหรือสมรรถนะภายในองคการ (Sasithorn Phonkaew, 2006 : 63) แตการศึกษา

ครั้งนี้ พบวา คุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงเปนผลการปฏิบัติงาน                          

การใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเกิดจากการใหและการรับ

ทรัพยากรระหวางองคการและการสื่อสารกับผูใชบริการดวย 

8.3.1.3  คุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส 

ผลการศึกษาคร้ังนี้พัฒนาองคความรูคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส

ในประเด็นการวัดคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงเดิมมีขอจํากัด คือ ใหความสําคัญกับ

การวัดความพึงพอใจของผูใชบริการ ซึ่งไมลึกซึ้ง แปรปรวนงาย และอาจเกิดปจจัยแทรกซอน 

การศึกษาครั้งนี้จึงเปนความพยายามลดขอจํากัดดังกลาวดวยการวัดคุณภาพการบริการสาธารณะ

ทางอิเล็กทรอนิกสจากหลายมุมมอง ไดแก ความพึงพอใจของผูใหบริการและผูใชบริการ  และ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพเว็บไซตจากมุมมองของผูใชบริการและผูเชี่ยวชาญดานเว็บไซต   

ดังนั้น การวัดคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสในครั้งนี้ จึงคลอบคลุมมิติ 

คุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส ไดแก ผลการปฏิบัติงานภายในหนวยงาน คุณภาพ

ของเว็บไซต และความพึงพอใจของผูใชบริการตามตัวแบบคุณภาพการบริการสาธารณะทาง

อิเล็กทรอนิกสของ Halaris และคณะ (2007  :  378-401) และครอบคลุมผลที่เกิดขึ้นกับสวนบริการ 

(Front Office) เชน ความพึงพอใจตอการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสของผูใชบริการ เปนตน 

และสวนบริหารงาน (Back  Office) เชน ความพึงพอใจของผูใหบริการตอการลดคาใชจายในดาน            

การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และการลดคาใชจายดานบุคลากร เปนตน รวมทั้งทําใหทราบ

คุณภาพแทจริง (True  Quality) และคุณภาพทดแทน (Substitute  Quality) ซ่ึงสามารถนําผลไป

พัฒนาคุณภาพบริการทางอิเล็กทรอนิกสตามเปาหมายขององคการและความตองการของ

ผูใชบริการตอไป 

 

8.3.2  ประโยชนเชิงนโยบาย 

เนื่องจากการสงมอบบริการสาธารณะจะมีประสิทธิผลหรือไม ข้ึนอยูกับความเหมาะสม

ดานทรัพยากร สมรรถนะ ความซื่อตรง และความตั้งใจของภาครัฐในแตละประเทศ(McCourt, 
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2001 : 118)  และแมวาการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาการใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส 

กรณีการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสเพียงประเภทเดียว  แตการสรางและทดสอบตัวแบบ

ดังกลาวทําใหไดขอสรุปวาโครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน 

เครือขายความรวมมือระหวางหนวยงาน การสื่อสารกับผูใชบริการ และทรัพยากรทางการเงินเปน

ปจจัยสําคัญที่มีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส  

ดังนั้น นโยบายการใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสควรใหความสําคัญกับ 

1) การพัฒนาโครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนอันดับแรก  ซ่ึงอาจอยูในรูปของ

การสนับสนุนทรัพยากรทางการเงินดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาระบบ

การใหบริการและเครือขาย และโครงพัฒนาความรูและทักษะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ

เจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของและผูใชบริการ การลดภาษีท่ีเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณ โปรแกรม

สําเร็จรูป ทรัพยากรสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส  รวมทั้งสงเสริมใหเกิดการพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย  เชน การสรางฐานขอมูลความรูตางๆ และ            

การพัฒนาระบบการใหบริการโดยคนไทย ซึ่งจะทําใหลดงบประมาณดานการจัดหาโครงสราง

พ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศของตางประเทศ เปนตน  2) การสราง

หรือพัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงาน เพื่อใหเกิดการใชประโยชนจากแลกเปลี่ยน

ทรัพยากรและความรูตางๆของสมาชิกเครือขาย  3) การสนับสนุนทรัพยากรทางการเงินแกหนวย

ปฏิบัติท่ีเพียงพอในการพัฒนาระบบการใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส การจัดหาทรัพยากร

สารสนเทศทั้งที่เปนอิเล็กทรอนิกสและไมใชอิเล็กทรอนิกส  และการสรรหาบุคลากรที่เพียงพอ                

และ 4) การประชาสัมพันธการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสแกประชาชนผูใชบริการใหทราบ

ประโยชนและวิธีการใชบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส 

 

8.4  ขอเสนอแนะ 

 

8.4.1  ขอเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ 

ผูเขียนไดสังเคราะหขอเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการสําหรับกลุมตางๆ ดังนี้ 

 8.4.1.1   รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐ 

 1)   เนื่องจากผลการศึกษา พบวา ประเภทและขนาดของสถาบัน อุดมศึกษามี

ผลตอคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ รัฐบาลจึงควรวิเคราะหบริบท

ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดนโยบายสนับสนุนในรูปแบบตางๆ และ

ควรใหความสําคัญกับการสรางโอกาสทางการศึกษาใหมีความเทาเทียมกันและลดชองวาง           
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ความแตกตางของสถาบันการศึกษา เชน ความแตกตางระหวางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 

สถาบันอุดมศึกษาขนาดใหญ กลาง และเล็ก เปนตน   

 2)   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรประชาสัมพันธนโยบาย/

โครงการตางๆที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง เพื่อใหหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาและหองสมุดของ

หนวยงานอ่ืนๆ เขารวมโครงการนําไปสูการขยายเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงาน  

 3)   ควรสนับสนุนทรัพยากรทางการเงินสําหรับพัฒนาโครงสรางทาง

กายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และลดภาษีฮารดแวรท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาระบบการให 

บริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส  

 4)  ควรกําหนดนโยบายแกไขปญหาการละเมิดทรัพยสินทางปญญา เพื่อ

สงเสริมใหเกิดการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกสและระบบการใหบริการทาง

อิเล็กทรอนิกสโดยคนไทย    

 5)   ควรกําหนดใหการอาน การสรางและการสืบคนองคความรูเปนวาระ

สําคัญในการพัฒนาประเทศ ซ่ึงจะสงผลตอการเขาใชบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสและการพัฒนา

ทรัพยากรสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส เชน การพัฒนาฐานขอมูลความรูดานตางๆ เปนตน 

                        8.4.1.2  เครือขาย 

 ควรจัดกิจกรรมประชาสัมพันธการดําเนินงานเครือขาย เพื่อใหเกิดการเขารวมและ

ใชประโยชนจากเครือขายอยางตอเนื่อง เชน การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรูรวมกันระหวาง

หองสมุดสถาบันการศึกษา เปนตน  

 8.4.1.3   สถาบันอุดมศึกษา 

 1)   โครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(1)  ควรพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส 

ของสถาบันอุดมศึกษาขึ้นมาเอง เชน ขอมูลบทคัดยอ ส่ืออิเล็กทรอนิกสประกอบการเรียนการสอน

วิชาตาง ๆ ท่ีผลิตออกมาโดยอาจารยผูสอนประจําวิชา ฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับประเด็นสําคัญที่

สังคมใหความสนใจและเปนความเชี่ยวชาญของสถาบัน และฐานขอมูลภาษาไทย ซึ่งผูใชบริการ

สะดวกในการสืบคนและงายตอการใชงาน เปนตน รวมทั้งควรจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทาง

อิเล็กทรอนิกสใหเพียงพอ หลากหลาย และเปนปจจุบัน โดยเฉพาะทรัพยากรสารสนเทศที่

สนับสนุนการเรียน การสอน และความเชี่ยวชาญของสถาบัน   

(2)  ควรสํารวจความตองการใชบริการทรัพยากรสารสนเทศและติดตาม

การใชบริการฐานขอมูลทั้งที่สถาบันจัดหาเองและไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อวิเคราะหความตองการของผูใชบริการ ประสิทธิผล และ
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ประสิทธิภาพของการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส เชน ผลกระทบของการใชฐานขอมูลที่มีตอ

การเรียนการสอนของสถาบัน เปนตน 

 (3)   ควรจัดหาคอมพิวเตอรและจุดสืบคนขอมูลใหเพียงพอตอการบริการ  

 (4)   ควรบริหารจัดการระบบเครือขายสารสนเทศใหสมบูรณ รวดเร็ว 

เขาถึงงายทั้งในและนอกสถาบันอุดมศึกษา และมีเสถียรภาพ      

 (5)   ควรสรรหาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความชํานาญใน

การพัฒนาระบบการใหบริการในจํานวนที่เพียงพอ  

 2)  เครือขายความรวมมือระหวางหนวยงาน 

   ควรเขารวมหรือสรางเครือขายความรวมมือเพื่อการจัดหาและแลกเปลี่ยน

บริการและทรัพยากรสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงจะชวยลดคาใชจายในการลงทุนดาน

ทรัพยากรสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกสและตอบสนองความตองการของผูใชบริการไดมากขึ้น  

เชน เครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา และเครือขายความรวมมือเฉพาะสาขาวิชาตางๆ เปนตน  

   3)  การสื่อสารกับผูใชบริการ  

(1)  ดานความรูของผูใชบริการ เนื่องจากผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พบวา 

ผูใชบริการบางสวนยังขาดความรูเกี่ยวกับการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ทักษะในการสืบคนสารสนเทศ จึงควร  

(1.1)  จัดฝกอบรมผูใชบริการ (User  Education) ในรูปแบบที่เปน

ทางการและไมเปนทางการอยางตอเนื่อง ท่ัวถึง ซ่ึงอาจแบงตามระดับการศึกษาหรือสาขาวิชาที่

แตกตางกัน เชน การฝกอบรมการใชฐานขอมูล การเรียนรูการใชงานหัวขอตางๆในเว็บไซต

หองสมุด เปนตน  

(1.2) ควรปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาระดับตางๆ ใหมีเนื้อหาวิชา

เกี่ยวกับการสืบคนสารสนเทศ  

(2)  ดานพฤติกรรมของผูใชบริการ เนื่องจากผลการศึกษาเชิงคุณภาพ  

พบวา ผูใชบริการบางสวนใชคอมพิวเตอรและระบบเครือขายเพื่อความบันเทิงมากกวาการสืบคน

ขอมูลทางวิชาการ  จึงควรกําหนดมาตรการเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของผูใชบริการใน

การใชบริการทางอิเล็กทรอนิกสอยางมีประโยชน ไดแก   

(2.1)  การขอความรวมมืออาจารยผูสอนสนับสนุนใหนักศึกษาใช

บริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส  

(2.2)  การประชาสัมพันธประโยชนและความสําคัญของการใช

บริการทางอิเล็กทรอนิกสและทรัพยากรสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกสอยางสม่ําเสมอ ครอบคลุม 
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และสอดคลองกับลักษณะของกลุมเปาหมาย เชน การประชาสัมพันธผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

เปนตน  

(2.3)  ควรจัดกิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุดอิเล็กทรอนิกสอยาง

ตอเนื่องและนาสนใจ 

(3)  ดานการรับขอมูลขาวสารของผูใชบริการ เนื่องจากความพึงพอใจของ

ผูใชบริการเปนมิติหนึ่งของคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส ดังนั้น ควรทําวิจัยตลาดหาความ

ตองการของผูใชบริการ เพื่อจะไดทราบความคาดหวังที่แทจริงของผูใชบริการ  ในลักษณะ “User-

Based Approach” และพัฒนาคุณภาพบริการใหสอดคลองกับความคาดหวังของผูใชบริการ หรือหา

แนวทางปรับเปลี่ยนความคาดหวังของผูใชบริการใหเหมาะสมกับคุณภาพของการบริการ เชน เพิ่ม

การประชาสัมพันธใหผูใชบริการทราบวาทําไมหองสมุดจึงไมสามารถใหบริการทุกประเภทได 

เปนตน รวมทั้งควรใหขอมูลปอนกลับความตองการ/ขอเสนอแนะตางๆของผูใชบริการและชี้แจง

สาเหตุของปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใหบริการ เนื่องจากบางครั้งปญหาเกิดจากปจจัยอื่นๆที่

หนวยงานควบคุมไมได แตผูใชบริการไมทราบ จึงเกิดความไมพึงพอใจตอการใหบริการทาง

อิเล็กทรอนิกส 

 4)   ทรัพยากรทางการเงิน 

 เนื่องจากผลการศึกษา พบวา ผูใชบริการกลุมตัวอยางบางคนไมพึงพอใจตอ

ความไมครบถวนสมบูรณของการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสและทรัพยากรสารสนเทศทาง

อิเล็กทรอนิกส ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษา ควรสนับสนุนทรัพยากรทางการเงินใหแกหองสมุดให

เพียงพอตอการพัฒนาการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสและทรัพยากรสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส  

5)  ความรูและทักษะของบุคลากร 

เนื่องจากขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหารหองสมุดกรณีศึกษาบางแหง 

พบวา ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลตอคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส

ของหองสมุด และการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสตองใชทักษะภาษาอังกฤษในการจัดหา

และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ รวมทั้งเปนงานที่เกี่ยวของกับการปฏิสัมพันธระหวางผูใชบริการ

และผูใหบริการ จึงควรพัฒนาความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ และจิต

บริการของบุคลากรหองสมุด เชน การสนับสนุนใหบุคลากรศึกษาตอดานเทคโนโลยีสารสนเทศใน

ระดับสูงขึ้นไป การสงบุคลากรเขาฝกอบรมในหลักสูตรที่ใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานจริงและ

ทันสมัย และการเปดโอกาสใหบุคลากรไดเขารวมกิจกรรมของกลุมและเครือขายตางๆ เพื่อใหมี

วิสัยทัศน และนําประโยชนท่ีไดรับมาพัฒนางาน เปนตน   
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6)  ขอเสนอแนะอื่นๆ 

(1)  เนื่องจากผลการศึกษาจากแบบสอบถามปลายเปด พบวา กลุม

ตัวอยางใหความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาคุณภาพของเว็บไซต เชน การดาวนโหลดขอมูลไมได การสืบคน

ขอมูลไมสะดวก เนื้อหาขาดความเชื่อถือไดและไมนาสนใจ เปนตน รวมทั้งปญหาความไมครบถวน

สมบูรณของการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส สถาบันอุดมศึกษาจึงควร 

(1.1)  พัฒนาและตรวจสอบเว็บไซตเปนระยะใหเว็บไซตใช

ประโยชนได ใชงานงาย และนาสนใจ  

(1.2)  พัฒนารูปแบบการใหบริการอยูเสมอ         

(2)  ควรประเมินคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกสและศึกษาวิจัย

เกี่ยวกับการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสอยางตอเนื่อง เพื่อชวยใหหองสมุดมีฐานขอมูลใน 

การวิเคราะหและนําผลมาพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสให

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(3)  เนื่องจากผลการศึกษาจากการสัมภาษณผูบริหารหองสมุดกรณี 

ศึกษา พบวา การนําระบบคุณภาพมาใชมีผลตอคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส สถาบัน 

อุดมศึกษาจึงควรประยุกตใชระบบคุณภาพตางๆที่เหมาะสมกับบริบทของสถาบัน เพื่อใหเกิด             

การพัฒนาคุณภาพการบริการอยางตอเนื่อง 

ท้ังนี้ จากขอเสนอแนะดังกลาว ผูเขียนไดสรุปแนวทางการพัฒนาคุณภาพ                        

การบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาดังตารางที่ 8.1 
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8.4.2  ขอเสนอแนะเชิงระเบียบวิธีวิจัย 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาการใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสในอนาคตมีดังนี้ 

8.4.2.1  รูปแบบการวิจัย        

ควรศึกษาตอเนื่องเปนระยะๆ ขามชวงเวลา เพื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงของชวงเวลาที่

แตกตางกัน อันจะเปนประโยชนตอการตรวจสอบตัวแบบที่สรางขึ้นวามีปจจัยอื่นหรือไมท่ีมีผลตอ

คุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส และเปนประโยชนตอการนําไปใชกําหนดนโยบาย

ไดครอบคลุมยิ่งขึ้น 

8.4.2.2  การวัด 

 ควรสรางมาตรวัดคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสให 

ครอบคลุมยิ่งขึ้น  เพื่อเปนเกณฑมาตรฐานสําหรับใชการประเมินคุณภาพการบริการสาธารณะทาง

อิเล็กทรอนิกสของหองสมุดในอนาคต  

8.4.2.3  กลุมตัวอยาง 

 เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ ผูตอบแบบสอบถาม คือ ผูใหบริการระดับบริหาร  และ

ผูใชบริการระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี 10 คนตอสถาบันอุดมศึกษาเนื่องจากขอจํากัด

ดานเวลาและงบประมาณ ในการศึกษาตอไป  จึงควรใหผูตอบแบบสอบถามผูใหบริการแบงเปน 2 

ระดับ คือ ระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ เพื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง

ตัวแปรตางๆกับคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส  และควรสุมตัวอยางผูใชบริการใน

จํานวนมากขึ้นและครอบคลุมผูใชบริการกลุมอื่นดวย เชน อาจารย นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา 

และผูใชบริการภายนอกสถาบัน เปนตน รวมทั้งควรศึกษาในเชิงเปรียบเทียบขามประเทศ เชน 

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาประเทศในกลุมอาเซียน เปนตน 

 8.4.2.4   การศึกษาตอ  

1)  ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พบวา การนําระบบคุณภาพมาใชมีผลตอ

คุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา และหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษาหลายแหงมีนําระบบคุณภาพมาใช เชน ISO TQA และ CUQA เปนตน ซ่ึงทําใหมี

การพัฒนาการใหบริการและการวัดคุณภาพการบริการของหองสมุด จึงเปนเรื่องที่นาสนใจศึกษา

เชิงปริมาณตอไปวาการนําระบบคุณภาพมาใชมีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส

หรือไม อยางไร 

 2)   เนื่องจากปจจุบันยังขาดการศึกษาเชิงประจักษเกี่ยวกับการใหบริการ

สาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสประเภทตางๆ  และเพื่อเปนการยืนยันความสัมพันธของตัวแปรตางๆ

ในตัวแบบวามีผลคลายคลึงกันหรือไม  และสามารถนําผลจากการศึกษาไปพัฒนาคุณภาพบริการ
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สาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสและอางอิงเปนสากล (Generalization)ไดยิ่งขึ้น ควรศึกษาการให 

บริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสประเภทอื่นๆ เชน  การใหบริการการศึกษาทางไกล (E-

Learning) ซ่ึงเปนการบริการที่ไดรับความนิยมของสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก หรือการศึกษาการให 

บริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสของหนวยงานประเภทอื่น เชน หองสมุดเฉพาะทางวิชาการ เปนตน  

 

8.5  ขอจํากัดของการศึกษา 

 

8.5.1  กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาผูใชบริการหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศในจํานวน

จํากัดและไมอาศัยความนาจะเปน เนื่องจากขอจํากัดของเวลาและงบประมาณ  

 

 8.5.2   การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาแบบตัดขวาง เก็บรวบรวมขอมูลเพียง 1 ครั้ง ทําใหไมทราบ

คุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดในชวงเวลาอื่น ซ่ึงหากมีการเก็บรวบรวมขอมูล

ในชวงเวลาอื่นเปนระยะๆ จะเปนขอมูลในการตรวจสอบตัวแบบ 

 

 8.5.3   การวัด 

 เนื่องจากการวัดคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสยากแกการวัดในเชิงวัตถุ

วิสัย และการใหบริการสาธารณะเปนสิ่งที่จับตองไมได ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงวัดคุณภาพ             

การบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสจากความคิดเห็นของผูใชบริการ ผูใหบริการ และ

ผูเชี่ยวชาญดานเว็บไซต  

 

 8.5.4   การใชไดท่ัวไป (Generalization) 

 การศึกษาการใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสในครั้งนี้ เปนการศึกษา                      

การใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสของสถาบันอุดมศึกษา  ดังนั้น จึงมีขอจํากัดในนําตัวแบบไป

ใชกับการใหบริการสาธารณะประเภทอื่น เนื่องจากการใหบริการสาธารณะประเภทอื่นมีบริบทของ

องคการที่แตกตางกัน เชน ความแตกตางในคุณลักษณะของผูใชบริการ เปนตน 
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8.6  สรุป 

 

บทที่ 8 เปนการสรุปผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การอภิปรายผล           

การทดสอบสมมติฐานวาปจจัยตางๆมีความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพการบริการสาธารณะทาง

อิเล็กทรอนิกสหรือไม อยางไร และเหตุใดจึงเปนเชนนั้น   

ประโยชนเชิงทฤษฎี เปนการนําเสนอความสอดคลองและไมสอดคลองระหวางผล

การศึกษากับมุมมองดานนโยบายสาธารณะและดานทรัพยากร และการพัฒนาองคความรูดาน

นโยบายสาธารณะ ดานทรัพยากร และการวัดคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส และ

ประโยชนเชิงนโยบาย ผูเขียนไดนําเสนอแนวคิดพื้นฐานสําหรับนโยบายการใหบริการสาธารณะ

ทางอิเล็กทรอนิกสวาควรใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยี

สารสนเทศเปนอันดับแรก รองลงมา คือ การสรางหรือพัฒนาเครือขายความรวมมือระหวาง

หนวยงาน เพื่อใหเกิดการใชประโยชนจากแลกเปลี่ยนทรัพยากรและความรูตางๆของสมาชิก

เครือขาย สนับสนุนทรัพยากรทางการเงินแกหนวยปฏิบัติท่ีเพียงพอ และประชาสัมพันธการให 

บริการทางอิเล็กทรอนิกสแกประชาชนผูใชบริการใหทราบประโยชนและวิธีการใชบริการ

สาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส 

 นอกจากนี้ ในบทนี้ไดนําเสนอขอเสนอแนะเชิงบริหารจัดการสําหรับรัฐบาลหรือหนวยงาน 

ของรัฐ สถาบันอุดมศึกษา และเครือขายตางๆ เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะ

ทางอิเล็กทรอนิกส และปจจัยอื่นๆ รวมทั้งขอเสนอแนะเชิงระเบียบวิธีวิจัย ไดแก รูปแบบการวิจัย   

การวัด กลุมตัวอยาง และการศึกษาตอ รวมทั้งขอจํากัดของการศึกษาในประเด็นกลุมตัวอยาง                  

การเก็บรวบรวมขอมูล การวัด และการใชไดท่ัวไป 
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เกศินี เนาสุวรรณ.  2549.  ศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการบนเว็บไซตมหาวิทยาลัยในกํากับของ 

         รัฐ.  วิทยานิพนธปริญญามหาบันฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี. 

เกษสุดา พรอมศรีทอง.  2546.  การใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

         ในประเทศไทย.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา. 
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ขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ.  2547.  การใชฐานขอมูลดรรชนีวารสารภาษาไทยของนิสิตมหาวิทยาลัย 

นเรศวร.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

ขัตติยา ทองทา.  2543.  ความตองการกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของบรรณารักษหองสมุดสถาบัน 
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ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET).  2550.  ตัวบงชี้คุณภาพหองสมุด 
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คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.  2546.  รายงานผลการพัฒนาระบบราชการประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2546.  กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการ. 

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.  2548.  รายงานความกาวหนาของการพัฒนาระบบราชการใน             
                    รอบ 3 ป.  กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ. 
คณะกรรมาธิการการบริหารและการยุติธรรมวุฒิสภา.  2540.  รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง การ 

       เสริมสรางคุณภาพในการใหบริการประชาชนโดยรัฐ.  กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน 
       เลขาธิการวุฒิสภา. 

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร. 2550.  รายงาน 
การพิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส. 
กรุงเทพมหานคร : สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา.                 

คณะกรรมาธิการศึกษาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส.  2550.  บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการ 
                    ศึกษาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

       สารสนเทศและการส่ือสาร สภานติิบัญญัติแหงชาต.ิ กรุงเทพมหานคร : สภานิติ    
      บัญญัติแหงชาติ. 

ครองขนิษฐ รักษเจริญและคณะ.  2548.  ความเหมาะสมในการใชหนงัสือเดินทางอิเล็กทรอนกิส 
       ของประเทศไทย.  กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒน 

                     บริหารศาสตร.  
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มุงสูรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส.  กรุงเทพมหานคร : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 

จันทรเพ็ญ กลอมใจขาว.  2541.  ผลกระทบของระบบหองสมุดอัตโนมัติตอการทํางานของ 
บรรณารักษหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภมิูภาค.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

จิราพร ทัศนานุสิทธ์ิ.  2545.  การวิเคราะหเว็บไซตหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา.  วิทยานิพนธ 
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ไทย.  กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
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ไทย.  กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
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       การศึกษาและฝกอบรมการวิจยัทางสังคมศาสตร สภาวจิัยแหงชาติ.   

ฉัตรวรุณ เหมฤดี. 2542. การประเมินระบบหองสมุดอัตโนมัติอินโนแพคในเครือขายหองสมุด 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

เฉลิมศักดิ์ ชุปวา. 2541. รายงานการวิจัย แนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขายงาน 
                     หองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET).   มหาสารคาม : คณะมนุษยศาสตร 
                      และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
ชาย โพธิสิตา.  2550.  ศาสตรและศิลปแหงการวิจัยเชิงคณุภาพ.  พิมพคร้ังท่ี 3.  กรุงเทพมหานคร :  

อมรินทรพร้ินต้ิง แอนดพับลิชช่ิง.       
ณัฐยา สินตระการผล.  2550.  การบริหารจัดการนวัตกรรม.  กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอรเน็ท. 
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สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ.  
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ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  วทิยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 
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คุณปทมา บุนนาค เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส

ของสถาบันอุดมศึกษา นโยบายของรัฐที่เกี่ยวของ การสนับสนุนจากภาครัฐ ตัวชี้วัดควมสําเร็จ                  

ผลการดําเนินงาน  ปจจัยสนับสนุนหรืออุปสรรค และขอเสนอแนะในอนาคต  

ท้ังนี้ ขอความอนุเคราะหกรอกแบบสอบถามวัน เวลา สถานที่ท่ีทานและคุณปทมา บุนนาค

สะดวกใหสัมภาษณและสงแบบสอบถามกลับคืนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือติดตอกลับเบอร

โทรศัพท ตามสิ่งที่สงมาดวย  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

                                                                                       ขอแสดงความนับถือ 

 

                                                                                    (นางสาวลักษณา ศิริวรรณ) 

                                                             นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

                                                                               สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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453 ซอยกรุงธนบุรี 4 ถนนกรุงธนบุรี 

  แขวงบางลําภูลาง เขตคลองสาน 

  กรุงเทพฯ 

 ธันวาคม 2552 

 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหใหสัมภาษณเพื่อเปนขอมูลในการจัดทําวิทยานิพนธ 

เรียน  

ส่ิงที่สงมาดวย   1. หนังสือที่ ศธ. 02526.02/616 เรื่อง ขอความอนุเคราะหขอมูลในการทํา 

        วิทยานิพนธ 

  2. แบบสอบถามวัน เวลา สถานที่สําหรับการสัมภาษณ    

               ตามที่ขาพเจา นางสาวลักษณา  ศิริวรรณ นักศึกษาปริญญาเอก คณะรัฐประศาสน

ศาสตร สาขานโยบายสาธารณะ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดรับความอนุเคราะหจากทาน

ในการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามจากแบบสอบถามเพื่อจัดทําวิทยานิพนธในหัวขอ                             

“การใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสจากมุมมองนโยบายสาธารณะและดานทรัพยากร : 

กรณีศึกษาการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสของสถาบันอุดมศึกษา”  

 ในการนี้ ขาพเจาจึงมีความประสงคขอความอนุเคราะหทานใหสัมภาษณเพิ่มเติมเพื่อ

เปนขอมูลในการตีความและวิเคราะหผลขอมูลภาคสนามตอไป 

         ท้ังนี้  ขอความอนุเคราะหกรอกแบบสอบถามวัน เวลา สถานที่ท่ีทานสะดวกให

สัมภาษณ และสงแบบสอบถามกลับคืนทางโทรสาร e-mail หรือติดตอกลับเบอรโทรศัพท ตามสิ่งที่

สงมาดวย 

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

                                                                                       ขอแสดงความนับถือ 

 

 

                                                                                    (นางสาวลักษณา ศิริวรรณ) 

                                                             นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

                                                                               สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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แบบสอบถามวัน เวลา สถานที่สําหรับการสัมภาษณ 

 

วัน……………………………………………………………………………………… 

เวลา…………………………………………………………………………………….. 

สถานที่…………………………………………………………………………………. 

เบอรโทรศัพทติดตอ……………………………………………………………………. 

อ่ืนๆ…………………………………………………………………………………….. 
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ภาคผนวก ข 

 
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถามผูบริหารหองสมุด 

เร่ือง การใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสจากมุมมองนโยบายสาธารณะและดานทรัพยากร : 
กรณีศึกษาการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสของสถาบันอุดมศึกษา 

คําชี้แจง 
 แบบสอบถามฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต โดยลักษณา ศิริวรรณ  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ซ่ึง
วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะทาง
อิเล็กทรอนิกส กรณีศึกษาการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสของสถาบันอุดมศึกษา โดยมิไดมี
วัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลสถาบันอุดมศึกษาของทานแตอยางใด และเนื่องจากทานในฐานะท่ีเปน
บุคลากรท่ีมีบทบาทสําคัญดานการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น 
ความรวมมือของทานในการตอบแบบสอบถามคร้ังนี้ จึงมีความสําคัญและเปนประโยชนตอวิทยานิพนธ
ดังกลาวเปนอยางยิ่ง ขอมูลท่ีไดรับจากทานจะนําเสนอเชิงสถิติในภาพรวม ไมไดนําเสนอเปนรายสถาบัน 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามทุกขอ ซ่ึง
แบบสอบถามนี้ ประกอบดวย 5 สวน คือ 
 สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับองคกรและผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับหองสมุดกลาง 
 สวนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะทาง
อิเล็กทรอนิกสของหองสมุดกลาง  
 สวนท่ี 4 ความพึงพอใจของผูใหบริการตอการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสของ
หองสมุดกลาง  
 สวนท่ี 5 ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส  

ขอขอบพระคุณอยางสูงมา ณ ท่ีนี ้
ลักษณา  ศิริวรรรณ 

คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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นิยามศัพท 

               เนื่องจากศัพทบางคําอาจมีความหมายแตกตางกันสําหรับแตละบุคคล ผูวิจัยจึงได

นิยามศัพทท่ีใชในแบบสอบถามดังนี้ 

- ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง ทรัพยากรสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกสทุกรูปแบบที่

หองสมุดใหบริการผานเว็บไซตของหองสมุด เชน ฐานขอมูลออนไลน E-Book E-Documents และ 

E-Journals  เปนตน 

 การใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การใหบริการผานเว็บไซตหองสมุด

กลาง ไดแก การบริการแนะนําการใชหองสมุดและทรัพยากรสารสนเทศใหม  การบริการสืบคน

สารสนเทศ การบริการตอบคําถามชวยการคนควาทรัพยากร การบริการดาวนโหลดสารสนเทศ          

การยืมหนังสือตอดวยตนเอง (Renew) การตรวจสอบรายการยืม - คืน  การเสนอแนะเพื่อซื้อ

ทรัพยากรสารสนเทศ  การจองหนังสือ และการบริการยืมระหวางหองสมุด 

                 -  เครือขายความรวมมือภายในประเทศ หมายถึง ความรวมมือทั้งที่เปนทางการและไม

เปนทางการระหวางหองสมุดกับหนวยงานตาง ๆในประเทศ เพื่อประโยชนในการใหบริการหองสมุด

อิเล็กทรอนิกส เชน สมาคมวิชาชีพหรือชมรมดานหองสมุด เครือขายหองสมุดในประเทศไทย 

(ThaiLIS) ขายงานหองสมุดภูมิภาค และ Journal Link เปนตน 

                 -  เครือขายความรวมมือตางประเทศ หมายถึง ความรวมมือทั้งที่เปนทางการและไม

เปนทางการระหวางหองสมุดกับหนวยงานตาง ๆ ในตางประเทศ เพื่อประโยชนในการใหบริการ

หองสมุดอิเล็กทรอนิกส เชน เครือขาย GRIN สหรัฐอเมริกา เปนตน 
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สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับองคการและผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง กรุณาเติมคําตอบที่ตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด 

1.ระดับและสาขาวิชาที่จบการศึกษาสูงสุดของทาน 

     ปริญญาตรี   สาขา …………………………..     

     ปริญญาโท สาขา………………………….  

     ปริญญาเอก สาขา………………………….. 

 

2. ตําแหนงบริหารในหองสมุดของทาน……………………และไดปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว   

    มาแลวเปนเวลา ……………. ป 

 

3. จํานวนนักศึกษาของสถาบันในปจจุบัน……..................คน 

 

4. หองสมุดของทานมีบุคลากรงานบริการที่จบการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

    จํานวน…………. คน 

 

5. หองสมุดของทานไดใหบริการผานเว็บไซตเปนเวลา………. ป 

 

6. จํานวนการเขาใชบริการผานเว็บไซตของหองสมุดโดยเฉลี่ย........................ครั้งตอวัน 
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สวนที่ 2 : ขอมูลเกี่ยวกับหองสมุดกลาง 

คําชี้แจง เติมเลขลงในชองท่ีตรงกับหองสมุดของทานในปจจุบันมากที่สุด 

 

คําถาม 
จํานวนเครือขาย/        

ขอตกลง 

1. การเขารวมเครือขายระหวางหนวยงาน  

1.1  เครือขายในประเทศ  

1.2  เครือขายตางประเทศ  

2. การลงนามขอตกลงกับหนวยงานอื่น  

2.1  หนวยงานในประเทศ   

2.2  หนวยงานตางประเทศหรือระหวางประเทศ เชน UNESCO   

       และหองสมุดของมหาวิทยาลัยในตางประเทศ เปนตน  

คําถาม จํานวนโครงการ 

3. การเขารวมโครงการกับเครือขายตางๆ   

3.1 โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส

หรือโครงการเกี่ยวกับการจัดหาและแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศ   

 

3.2  โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการใหบริการหองสมุด  

        อิเล็กทรอนิกส 

 

4. การจัดทําโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

4.1  โครงการพัฒนาระบบการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส  

4.2  โครงการพัฒนาความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

คําถาม จํานวนครั้งโดยเฉลี่ยตอป 

5. การเขารวมประชุม/สัมมนา/ฝกอบรมกับเครือขายตางๆ  

5.1  เครือขายในประเทศ  

5.2  เครือขายตางประเทศ  

6. กิจกรรมการประชาสัมพันธการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส  

6.1  การจัดอบรมการใชบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสแกผูใชบริการ  

      เชน การสืบคนฐานขอมูล เปนตน  

6.2 การจัดนิทรรศการสงเสริมการใชบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส  
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คําถาม 
จํานวนคร้ังโดยเฉล่ีย 

ตอเดือน 

7. การติดตอกับสมาชกิในเครือขายเดยีวกัน  
7.1  เครือขายในประเทศ  
7.2  เครือขายตางประเทศ  

8. การรับขอมูลขาวสารจากผูใชบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส  
8.1  ความตองการหรือขอแนะนาํเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศทาง  
       อิเล็กทรอนิกส  
8.2  ความตองการหรือขอแนะนาํเกี่ยวกับการใหบริการทาง  
       อิเล็กทรอนิกส  
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สวนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของ 
               หองสมุดกลาง 

คําชี้แจง  ทําเคร่ืองหมาย / ในชองท่ีทานคิดวาตรงกับความเห็นของทานมากท่ีสุดเพียงขอละชอง 
 

ขอ คําถาม 

เห็น
ดวย
มาก
ท่ีสุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย
นอย 

เห็น
ดวย
นอย
ท่ีสุด 

1. หองสมุดมีงบประมาณเพียงพอในการพัฒนา      

  ระบบการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนกิส      

2. หองสมุดมีงบประมาณเพียงพอในการดําเนินงาน      

  และบํารุงรักษาระบบการใหบริการหองสมุด      

 อิเล็กทรอนิกส เชน การจัดซ้ือทรัพยากร      

 สารสนเทศใหม เปนตน      

3. หองสมุดมีงบประมาณเพียงพอในการจัดหา       

  บุคลากรรับผิดชอบดูแลระบบการใหบริการ                

 หองสมุดอิเล็กทรอนิกส      

4. หองสมุดมีงบประมาณเพียงพอในการพัฒนา       

  บุคลากรใหมีความรูความสามารถในการให       

 บริการหองสมุดอิเล็กทรอนกิส         

5. หองสมุดไดรับการสนับสนุนงบประมาณ       

 โครงการการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส      

6. การเบิกจายงบประมาณเกี่ยวกับการให      

  บริการหองสมุดอิเล็กทรอนกิสลาชา ไมทันกับ      

 ความตองการ      

7.  กระบวนการเบิกจายงบประมาณมีข้ันตอนมาก      

 8. ทานสนิทสนมกับผูบริหารหองสมุดท่ีเปน      

 สมาชิกในเครือขายเดียวกนั      
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ขอ คําถาม 

เห็น
ดวย
มาก
ท่ีสุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย
นอย 

เห็น
ดวย
นอย
ท่ีสุด 

 9. ทานสนิทสนมกับผูปฏิบัติงานหองสมุดท่ีเปน      

 สมาชิกในเครือขายเดียวกนั      

10. หองสมดุมีคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง            

 เพยีงพอตอการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส      

11. หองสมุดมีระบบงานเก่ียวกบัการใหบริการ      

 หองสมุดอิเล็กทรอนิกสเพียงพอ      

12. หองสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอตอ       

 การใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส      

 เชน ฐานขอมูลออนไลน E-Book E-Magazines       

 E-Documents  และ E-Journals เปนตน      

13. หองสมุดมีบุคลากรสนับสนุนดานเทคโนโลยี               

 สารสนเทศท้ังภายนอกและภายในหองสมุด       

 เพียงพอตอการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส      

 เชน บุคลากรวิเคราะหระบบงานคอมพิวเตอร      

 ชางเทคนิค บุคลากรบันทึกขอมูล เปนตน      

14. คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงเปนรุนท่ี      

 เหมาะสมกับการใหบริการหองสมุด      

 อิเล็กทรอนิกสในปจจุบัน      

15. ระบบงานเกี่ยวกับการใหบริการหองสมุด      

 อิเล็กทรอนิกสเหมาะสมกับการใชงานในปจจุบัน      

16. ทรัพยากรสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส      

 มีความทันสมัย         

17. ผูมีสิทธิเขาถึงสามารถใชระบบการใหบริการ       

 หองสมุดอิเล็กทรอนิกสไดทุกเวลา      
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ขอ คําถาม 

เห็น
ดวย
มาก
ท่ีสุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย
นอย 

เห็น
ดวย
นอย
ท่ีสุด 

18. ผูมีสิทธิเขาถึงสามารถใชระบบการใหบริการ       

 หองสมุดอิเล็กทรอนิกสไดทุกสถานท่ี      

19. ระบบการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนกิส       

 ขัดของ (Downtime) เสมอ      

20. บุคลากรงานบริการมีความรูและทักษะในการใช      

 ฮารดแวร เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองพิมพ      

 เคร่ืองกวาดภาพ และวงจรเสียง เปนตน      

21. บุคลากรงานบริการมีความรูและทักษะในการใช      

 ระบบการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนกิส      

22. บุคลากรงานบริการมีความรูและทักษะในการใช      

 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร      

23. บุคลากรงานบริการมีความรูและทักษะในการใช      

 บริการอินเทอรเน็ต เชน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส       

 การสืบคนขอมูล การสนทนาออนไลน เปนตน      

24. บุคลากรงานบริการมีความรูและทักษะใน                   

 การจัดหา รวบรวม วิเคราะห จัดเก็บ คนคืน      

 เผยแพร และสงวนรักษาสารสนเทศ      

25. บุคลากรงานบริการมีความรูเกี่ยวกับนโยบาย       

 แผน กลยุทธดานเทคโนโลยสีารสนเทศและ                

 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศตอการให      

 บริการของหองสมุด       

26. บุคลากรงานบริการมีความรูและทักษะใน      

 การประยกุตใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน       

 การใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส                          
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ขอ คําถาม 

เห็น
ดวย
มาก
ท่ีสุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย
นอย 

เห็น
ดวย
นอย
ท่ีสุด 

27. บุคลากรงานบริการมีความรูและทักษะ                        

 การส่ือสารอยางมีประสิทธิผล      

28. บุคลากรงานบริการมีความรูและทักษะใน                  

 การประสานงานอยางมีประสิทธิผล      

29. ผูบริหารระดับสูงของสถาบันเขารวมประชุม      

 เกี่ยวกับการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส      

 อยางสมํ่าเสมอ      

30. ผูบริหารระดับสูงของสถาบันใหความสําคัญกับ      

 การวางแผนการพัฒนาการใหบริการหองสมุด      

 อิเล็กทรอนิกส      

31. ผูบริหารระดับสูงของสถาบันติดตามการให                

 บริการหองสมุดอิเล็กทรอนกิสอยางสมํ่าเสมอ      

32. บุคลากรงานบริการมุงม่ันพัฒนาระบบการให       

 บริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสอยางตอเนื่อง      

33. บุคลากรงานบริการตั้งใจใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส      

34. บุคลากรงานบริการใหความสําคัญกับ                  

 การปรับปรุงทรัพยากรสารสนเทศทาง             

 อิเล็กทรอนิกสใหทันสมัยอยูเสมอ                           

35. ส่ือและกิจกรรมการประชาสัมพันธการให       

 บริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสนาสนใจ      

36. ส่ือและกิจกรรมการประชาสัมพันธการใหบริการ       

 หองสมุดอิเล็กทรอนิกสเขาถึงกลุมเปาหมาย      

37. ส่ือและกิจกรรมการประชาสัมพันธการใหบริการ      

 หองสมุดอิเล็กทรอนิกสมีความตอเนื่อง      
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สวนท่ี 4  ความพึงพอใจของผูใหบริการตอการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดกลาง 

คําชี้แจง  ทําเครื่องหมาย √ ในชองท่ีทานคิดวาตรงกับความพึงพอใจของทานมากท่ีสุดเพียงขอละ
ชอง 
 

  ระดับความพงึพอใจ 

ขอ มาก มาก ปาน นอย นอย 

  

คําถาม 

ท่ีสุด   กลาง   ท่ีสุด 

1. ทานพึงพอใจตอผลงานโดยรวมท่ีเพ่ิมข้ึนของหองสมุด      

2. ทานพึงพอใจตอการลดข้ันตอนการใหบริการ      

3. ทานพึงพอใจตอกระบวนการใหบริการท่ีสะดวกข้ึน      

4. ทานพึงพอใจตอการลดคาใชจายในดานการจัดหา      

 ทรัพยากรสารสนเทศ                                                                       

5. ทานพึงพอใจตอการลดคาใชจายดานบุคลากร      

6. ทานพึงพอใจตอการลดคาใชจายในการใหบริการแตละ      

  คร้ัง      

7. ทานพึงพอใจตอการลดเวลาเฉล่ียในการใหบริการแตละคร้ัง      

8. ทานพึงพอใจตอการลดจํานวนคนในการใหบริการ      

9. ทานพึงพอใจตอการเพ่ิมข้ึนจํานวนผูใชบริการหองสมุด      

10. ทานพึงพอใจตอการสนับสนุนการเรียน การสอน และ      

 การวิจัยของหองสมุดจากการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส      

11. ความพึงพอใจตอการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส      

 โดยรวม      
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สวนท่ี 5 : ปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส  

 โปรดชี้แจงปญหาและเสนอแนะท่ีทานคิดวาจะเปนประโยชนตอการใหบริการ
หองสมุดอิเล็กทรอนิกส 
 1. ปญหา 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
 
 2. ขอเสนอแนะ 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
 

 ผูวิจัยยินดีท่ีจะสงผลสรุปของการศึกษาคร้ังนี้ ท่ีคาดวานาจะเปนประโยชนตอ                  
การใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสของสถาบันของทาน ในกรณีท่ีทานตองการกรุณาเขียนช่ือ ท่ี
อยู หรือ E-Mail Address ดานลางนี้ 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
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แบบสอบถามนักศึกษาผูใชบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส  
 

เร่ือง 
การใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสจากมุมมองนโยบายสาธารณะและดานทรัพยากร : 

กรณีศึกษา การใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสของสถาบันอุดมศึกษา 
 

คําชี้แจง 
 แบบสอบถามฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต โดยลักษณา  ศิริวรรณ  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ซ่ึงมี
วัตถุประสงคเพื่อการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส 
กรณีศึกษา  การใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส โดยมิไดมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผล
สถาบันอุดมศึกษาของทานแตอยางใด  และเนื่องจากทานในฐานะท่ีเปนผูใชบริการหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา ผูวิจัยจึงใครขอความรวมมือจากทานในการตอบแบบสอบถามคร้ังนี้ ซ่ึงคําตอบ
ของทานมีความสําคัญและเปนประโยชนตอวิทยานิพนธฉบับนี้เปนอยางยิ่ง ขอมูลท่ีไดรับจากทาน
จะนําเสนอในเชิงสถิติในภาพรวม ไมไดนําเสนอเปนรายสถาบัน และจะถือเปนความลับอยาง
เครงครัดโดยไมเปดเผยช่ือหนวยงาน หรือแหลงท่ีมาของขอมูลแกผูใดท้ังส้ิน  
 แบบสอบถามนี้ ประกอบดวย 5 สวน คือ  

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเกีย่วกบัผูตอบแบบสอบถาม 

 สวนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกบัการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสของ                    
หองสมุดกลาง 

 สวนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของเว็บไซตของหองสมุดกลาง  

 สวนท่ี 4 ความพึงพอใจของผูใชบริการ  

 สวนท่ี 5 ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส  
 

ขอขอบพระคุณอยางสูงมา ณ ท่ีนี ้
ลักษณา  ศิริวรรรณ 

คณะรัฐประศาสนศาสตร 
สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร 
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นิยามศัพท 

 เนื่องจากศัพทบางคําอาจมีความหมายแตกตางกันสําหรับแตละบุคคล ผูวิจัยจึงไดนิยาม

ศัพทท่ีใชในแบบสอบถามดังนี้ 

- ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง ทรัพยากรทางสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสทุกรูปแบบที่ 

หองสมุดใหบริการผานเว็บไซตหองสมุดกลาง เชน ฐานขอมูลออนไลน E-Book E-Documents 

และ E-Journals เปนตน 

             -    การใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การใหบริการผานเว็บไซตหองสมุดกลาง 

ไดแก การบริการแนะนําการใชหองสมุดและทรัพยากรสารสนเทศใหม  การบริการสืบคน

สารสนเทศ การบริการตอบคําถามชวยการคนควาทรัพยากร การบริการดาวนโหลดสารสนเทศ              

การยืมหนังสือตอดวยตนเอง (Renew)  การตรวจสอบรายการยืม- คืน การเสนอแนะเพื่อซื้อ

ทรัพยากรสารสนเทศ   การจองหนังสือ และการบริการยืมระหวางหองสมุด 

- คุณภาพของเว็บไซตของหองสมุด หมายถึง การใหบริการผานเว็บไซตของหองสมุด 

กลางสอดคลองกับเกณฑการวัดคุณภาพของเว็บไซต  ประกอบดวย  

   1)  การใชประโยชน ไดแก ความเหมาะสมของสารสนเทศกับการใชงาน                               

การปฏิสัมพันธ ความนาเชื่อถือ และระยะเวลาการตอบสนอง   

   2)  ความงายในการใชงาน ไดแก ความงายในการเขาใจและความงายในการใชงาน

เว็บไซต  

   3)  ความนาสนใจของเว็บไซต ไดแก ลักษณะทางกายภาพ ความเปนนวัตกรรม 

และความรูสึกนาสนใจ  
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สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย √√ หรือเติมคําตอบท่ีตรงกับความเห็นของทานมากที่สุด 

1. เพศ    ชาย       หญิง 

 

2. ระดับ ช้ันป และคณะที่กําลังศึกษาอยู   

     ปริญญาตรี ปท่ี ……คณะ………………………………………………………. 

     ปริญญาโท คณะ………………………………………………………….......... 

 ปริญญาเอก คณะ………………………………………………………………. 
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สวนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดกลาง 

คําชี้แจง  ทําเคร่ืองหมาย √ ในชองท่ีทานคิดวาตรงกับความเห็นของทานเกี่ยวกับการใหบริการ               
                หองสมุดอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดกลางมากท่ีสุดเพียงขอละชอง 

 

ขอ คําถาม 

เห็น
ดวย
มาก
ท่ีสุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย
นอย 

เห็น
ดวย
นอย
ท่ีสุด 

1. ระบบการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส      

1.1 ทานสามารถใชบริการจากบานไดทุกเวลา      

1.2 ทานสามารถใชบริการท่ีสถาบันไดตามเวลา      

 ท่ีสถาบันกําหนด      

1.3 ทานสามารถใชบริการไดทุกสถานท่ีท่ีรับ      

 บริการเครือขายอินเทอเน็ต      

1.4 ระบบการใหบริการขัดของเสมอ       

2. ส่ือและกิจกรรมการประชาสัมพันธ      

2.1 ส่ือและกิจกรรมการประชาสัมพันธนาสนใจ      

2.2 ส่ือและกิจกรรมการประชาสัมพันธเขาถึง      

 กลุมเปาหมาย      

2.3 ส่ือและกิจกรรมการประชาสัมพันธมี      

 ความตอเน่ือง      
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สวนท่ี  3 : ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพของเว็บไซตของหองสมุดกลาง 

คําชี้แจง  ทําเคร่ืองหมาย √ ในชองท่ีทานคิดวาตรงกับความเห็นของทานมากท่ีสุดเพียงขอละชอง 

ขอ คําถาม 

เห็น
ดวย
มาก
ท่ีสุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย
นอย 

เห็น
ดวย
นอย
ท่ีสุด 

 ดานการใชประโยชนไดของเว็บไซต      

1. ทานสามารถนําสารสนเทศในเว็บไซต      

 หองสมุดไปใชประโยชนได      

2. เว็บไซตหองสมุดสามารถตอบสนอง      

 ความตองการของทาน      

3. ผลของการสืบคนสารสนเทศในเว็บไซตตรง      

 กับความตองการของทาน      

4. เว็บไซตหองสมุดมีการติดตอเช่ือมโยงชวย      

 ใหทานสามารถบรรลุจุดมุงหมายได เชน        

 เว็บบอรดการตรวจสอบขอมูลท่ีบันทึก และ       

 คําแนะนํา การใชงานแบบทันทีทันใด เปนตน        

5. เว็บไซตหองสมุดเช่ือมโยงกบัเว็บไซต       

 หนวยงานท่ีเกีย่วของ  เชน หนวยงานภายใน      

 ของสถาบันอุดมศึกษาและหองสมุดอ่ืน เปนตน      

6. ทานสามารถติดตอกับผูใหบริการเพื่อรับ       

 สารสนเทศตามความตองการผานเว็บไซต      

 เชน มีโปรแกรมไปรษณียอิเล็กทรอนิกส       

 เว็บบอรด และสมุดเยีย่ม (Guest Book)  เปนตน      

7. ทานรูสึกปลอดภัยเม่ือใชบริการผานเว็บไซต      

 หองสมุด      

8. ทานเช่ือวาเว็บไซตหองสมุดรักษาขอมูล      

 สวนบุคคลของทาน      
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ขอ คําถาม 

เห็น
ดวย
มาก
ท่ีสุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย
นอย 

เห็น
ดวย
นอย
ท่ีสุด 

9. เนื้อหาสาระในเว็บไซตหองสมุดมีแหลง      

 อางอิงเช่ือถือได      

10. หนาเว็บไซตหองสมุดแสดงผล (Display)       

 อยางรวดเร็ว      

11. เว็บไซตหองสมุดดาวนโหลดขอมูลไดอยาง      

 รวดเร็ว      

 ดานความงายในการใชงาน      

12. เว็บไซตหองสมุดนําเสนอหนาตางๆได      

 เหมาะสมสะดวกตอการใชงาน      

13. เว็บไซตหองสมุดจัดแบงเนื้อหาไวชัดเจน       

 เปนระเบียบ และเขาใจงาย       

14. ลักษณะตัวอักษร(Font) ในเว็บไซตหองสมุด      

 เหมาะสมกับกลุมผูใชบริการ      

15. หัวขอและเน้ือหาสาระตางๆในเว็บไซต      

 หองสมุดเขาใจงาย      

16. ทานสามารถเรียนรูการใชงานเว็บไซต      

 หองสมุดไดงาย เชน มีคําแนะนําหรือคูมือ      

 ภาษาไทยในการใชฐานขอมูล      

 ผานเว็บไซต เปนตน      

17. เปนเร่ืองงายสําหรับทานในการใชงานเว็บ      

 หองสมุดตามความตองการของทาน      

18. การสืบคนขอมูลในเว็บไซตหองสมุดงาย      

 และสะดวก      
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ขอ คําถาม 

เห็น
ดวย
มาก
ท่ีสุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย
นอย 

เห็น
ดวย
นอย
ท่ีสุด 

 ดานความนาสนใจของเว็บไซต      

19. เนื้อหาสาระของเว็บไซตหองสมุดนาสนใจ      

20. รูปแบบการนําเสนอของเว็บไซตหองสมุด       

 นาสนใจ เชน ภาพประกอบนาสนใจ เปนตน      

21. เว็บไซตหองสมุดมีรูปลักษณท่ีดี      

22. รูปแบบของเวบ็ไซตหองสมุดใหมและริเร่ิม      

 สรางสรรค      

23 ทานรูสึกสนุกเม่ือใชเว็บไซตหองสมุด      

24. ทานรูสึกวาไดเขาสังคมเม่ือใชเว็บไซต      

 หองสมุด      

25. โดยรวมแลวทานเห็นวาเว็บไซตหองสมุดมี      

 คุณภาพ      
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สวนท่ี 4 ความพึงพอใจของผูใชบริการ 

คําชี้แจง  ทําเคร่ืองหมาย √ ในชองท่ีทานคิดวาตรงกับความเห็นของทานมากท่ีสุดเพียงขอละชอง 
 

ระดับความพงึพอใจ 

มาก มาก ปาน นอย นอย ขอ 
  

คําถาม 
  ท่ีสุด   กลาง   ท่ีสุด 

  
ดานทรัพยากรสารสนเทศทาง
อิเล็กทรอนิกส      

 

 (เชน ฐานขอมูลออนไลน, E-Book,      

 E-Documents, E-Journals เปนตน)      

1. ทานพึงพอใจตอความถูกตองของ      

 สารสนเทศท่ีไดรับ      

2. ทานพึงพอใจตอการเขาถึงสารสนเทศ      

 จากท่ีบานหรือท่ีทํางาน      

3. ทานพึงพอใจตอการมีแหลงอางอิงท่ี      

 เช่ือถือไดของสารสนเทศท่ีไดรับ      

4. ทานพึงพอใจตอความหลากหลายของ      

 สารสนเทศ      

5. ทานพึงพอใจตอความทันสมัยของ      

 สารสนเทศ       

6. ทานพึงพอใจตอความเพยีงพอของ      

 สารสนเทศใหม      

7. ทานพึงพอใจตอความครบถวน      

 สมบูรณของสารสนเทศท่ีไดรับ      

8. ทานพึงพอใจตอการไดรับสารสนเทศ      

 ท่ีทานตองการ                     

9. โดยรวมทานพึงพอใจตอสารสนเทศท่ี      

 ใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส      
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ระดับความพงึพอใจ 

มาก มาก ปาน นอย นอย ขอ 
  

คําถาม 
  ท่ีสุด   กลาง   ท่ีสุด 

 ดานการบริการ      

10. ทานพึงพอใจตอการบริการสืบคน      

 สารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส      

11. ทานพึงพอใจตอการบริการตอบ      

 คําถามชวยการคนควาทรัพยากรผาน      

 เว็บไซต      

12. ทานพึงพอใจตอการบริการ      

 ดาวนโหลดสารสนเทศ      

13 ทานพึงพอใจตอการบริการแนะนํา      

 การใชหองสมุดผานเว็บไซต      

14. ทานพงึพอใจตอการบริการยมืหนังสือ      

 ตอดวยตนเอง (Re-New) ผานเว็บไซต      

15. ทานพึงพอใจตอการบริการตรวจสอบ      

 รายการยืม- คืนผานเว็บไซต      

16. ทานพึงพอใจตอการบริการเสนอแนะ      

 เพื่อซ้ือทรัพยากรสารสนเทศผานเว็บไซต      

17. ทานพึงพอใจตอการบริการจอง      

 หนังสือผานเวบ็ไซต      

18. ทานพึงพอใจตอการบริการยืม      

 ระหวางหองสมุดผานเว็บไซต      

19. โดยรวมทานพึงพอใจตอการให       

 บริการหองสมุดอิเล็กทรอนกิส      
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สวนท่ี 4 ปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส 

       1. ปญหา 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………… 

      2.  ขอเสนอแนะ 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
 

ผูวิจัยขอขอบคุณเปนอยางสูงท่ีทานไดกรุณาตอบแบบสอบถามฉบับนี ้ 
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แบบสอบถามคุณภาพเว็บไซตสําหรับผูเชีย่วชาญดานเว็บไซต 
 

เร่ือง 
การใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสจากมุมมองนโยบายสาธารณะและดานทรัพยากร : 

กรณีศึกษา                การใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสของสถาบนัอุดมศึกษา 

คําชี้แจง 
       แบบสอบถามฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิทยานิพนธ เร่ือง การใหบริการสาธารณะ
ทางอิเล็กทรอนิกสจากมุมมองนโยบายสาธารณะและดานทรัพยากร : กรณีศึกษาการใหบริการ
หองสมุดอิเล็กทรอนิกสของสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต โดย
ลักษณา  ศิริวรรณ  ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะทาง
อิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงคุณภาพของเว็บไซตเปนมิติหนึ่งของการวัด
คุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส  และเนื่องจากทานในฐานะท่ีมีความเช่ียวชาญดาน
เว็บไซต  ดังนั้น ความรวมมือของทานในการตอบแบบสอบถามคร้ังนี้ จึงมีความสําคัญและเปน
ประโยชนตอวิทยานิพนธฉบับนี้เปนอยางยิ่ง ขอมูลท่ีไดรับจากทานจะนําเสนอในเชิงสถิติใน
ภาพรวม ไมไดนําเสนอเปนรายสถาบัน  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามทุกขอโดย
แสดงความคิดเห็นในสวนท่ีทานเห็นวาถูกตองและเหมาะสมท่ีสุด  

 

 
ขอขอบพระคุณอยางสูงมา ณ ท่ีนี ้

ลักษณา  ศิริวรรรณ 
คณะรัฐประศาสนศาสตร 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร 
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นิยามศัพท 

 เนื่องจากศัพทบางคําอาจมีความหมายแตกตางกันสําหรับแตละบุคคล ผูวิจัยจึงได

นิยามศัพทท่ีใชในแบบสอบถาม  ดังนี้ 

- ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง ทรัพยากรสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกสทุกรูปแบบที่

หองสมุดใหบริการผานเว็บไซตหองสมุดกลาง เชน ฐานขอมูลออนไลน E-Book E-Documents และ 

E-Journals เปนตน 

 - การใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การใหบริการผานเว็บไซต              

หองสมุดกลาง ไดแก การบริการแนะนําการใชหองสมุดและทรัพยากรสารสนเทศใหม  การบริการ

สืบคนสารสนเทศ การบริการตอบคําถามชวยการคนควาทรัพยากร การบริการดาวนโหลด

สารสนเทศ  การยืมหนังสือตอดวยตนเอง (Renew) การตรวจสอบรายการยืม - คืน การเสนอแนะ

เพื่อซื้อทรัพยากรสารสนเทศ การจองหนังสือ และการบริการยืมระหวางหองสมุด 

- คุณภาพของเว็บไซตของหองสมุด หมายถึง การใหบริการผานเว็บไซตของ    

หองสมุดกลางสอดคลองกับเกณฑการวัดคุณภาพของเว็บไซต  ประกอบดวย  

   1)  การใชประโยชนได ไดแก ความเหมาะสมของสารสนเทศกับการใชงาน                  

การปฏิสัมพันธ ความนาเชื่อถือ และระยะเวลาการตอบสนอง   

   2)  ความงายในการใชงาน ไดแก ความงายในการเขาใจและความงายในการใชงาน

เว็บไซต  

   3)  ความนาสนใจของเว็บไซต ไดแก ลักษณะทางกายภาพ ความเปนนวัตกรรม 

และความรูสึกนาสนใจ  
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ชื่อเว็บไซตหองสมุด   สํานักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยขอนแกน  http://library.kku.ac.th 
 
ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพของเว็บไซตหองสมุด 

คําชี้แจง  เติมเคร่ืองหมาย√ ในชองท่ีทานคิดวาตรงกับความเห็นของทานมากท่ีสุดเพียงขอละชอง 
 

ขอ คําถาม 

เห็น
ดวย
มาก
ท่ีสุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย
นอย 

เห็น
ดวย
นอย
ท่ีสุด 

  ดานการใชประโยชนไดของเว็บไซต      

1. เว็บไซตหองสมุดมีการติดตอเช่ือมโยงชวยให      

  ผูใชบริการสามารถบรรลุจุดมุงหมายได เชน        

 เว็บบอรดการตรวจสอบขอมูลท่ีบันทึก และ       

 คําแนะนําการใชงานแบบทันทีทันใด เปนตน        

2. เว็บไซตหองสมุดเช่ือมโยงกับเว็บไซตหนวยงาน       

 ท่ีเกี่ยวของ  เชน หนวยงานภายในของสถาบัน      

 อุดมศึกษา และหองสมุดอ่ืน เปนตน      

3. ผูใชบริการสามารถติดตอกับผูใหบริการเพื่อ       

  รับสารสนเทศตามความตองการผานเว็บไซต      

  เชน มีโปรแกรมไปรษณียอิเล็กทรอนิกส       

 เว็บบอรด และสมุดเยี่ยม (Guest Book)  เปนตน      

4. เนื้อหาสาระในเว็บไซตหองสมุดมีแหลง      

 อางอิงเช่ือถือได      

 ดานความงายในการใชงาน      

5. เว็บไซตหองสมุดนําเสนอหนาตางๆได      

  เหมาะสม สะดวกตอการใชงาน      

6. เว็บไซตหองสมุดจัดแบงเนื้อหาไวชัดเจน       

 เปนระเบียบ และเขาใจงาย       
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ขอ คําถาม 

เห็น
ดวย
มาก
ท่ีสุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย
นอย 

เห็น
ดวย
นอย
ท่ีสุด 

7. ลักษณะตัวอักษร(Font) ในเว็บไซตหองสมุด      

 เหมาะสมกับกลุมผูใชบริการ      

8. หัวขอและเน้ือหาสาระตางๆในเว็บไซต      

 หองสมุดเขาใจงาย      

9. การเรียนรูการใชงานเว็บไซตหองสมุดงาย       

 เชน มีคําแนะนําหรือคูมือภาษาไทยใน                  

 การใชฐานขอมูล เปนตน      

10. การสืบคนขอมูลในเว็บไซตหองสมุดงาย      

 และสะดวก      

 ดานความนาสนใจของเว็บไซต      

11. เนื้อหาสาระของเว็บไซตหองสมุดนาสนใจ      

12. รูปแบบการนําเสนอของเว็บไซตหองสมุด       

 นาสนใจ เชน ภาพประกอบนาสนใจ เปนตน      

13. รูปแบบของเวบ็ไซตหองสมุดใหมและริเร่ิม      

 สรางสรรค      

14. โดยรวมแลวทานเห็นวาเว็บไซตหองสมุดมี      

 คุณภาพ      
 

ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………………….………………………………………………………… 
 



 

ภาคผนวก ค 

 

แนวคําถามสําหรับการสัมภาษณ 
 

สวนที่ 1  คุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุด 

1. ทานคิดวาการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสสงผลกระทบตอหองสมุดและสถาบัน 

ของทานอยางไร 

2. ทานคิดวาการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสของหนวยงานของทานประสบ 

ความสําเร็จหรือไมและอะไรคือตัวชี้วัดความสําเร็จ 

3. ทานคิดวาคุณภาพการบริการของหองสมุดเปนอยางไร  เมื่อมีการใหบริการหองสมุด 

อิเล็กทรอนิกส  

4. ทานคิดวาการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสสามารถเพิ่มความพึงพอใจของผูใชได 

หรือไม อยางไร 

5. หลังจากมีการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสแลว  ผูใชบริการมีจํานวนเพิ่มขึ้น 

หรือไม และเพียงใด 

6. ทานคิดวาคุณภาพของเว็บไซตของหองสมุดของทานเปนอยางไร    

 

สวนที่ 2 ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุด 

 1.  ทานคิดวาอะไรเปนปจจัยที่มีผลตอคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของ 

หองสมุดของทาน 

        2.  งบประมาณมีความสําคัญตอการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสหรือไม และ

หองสมุดของทานไดรับความสนับสนุนทางดานงบประมาณเพียงพอหรือไม 

         3. ทานคิดวาเครือขายความรวมมือระหวางหองสมุดของทานกับหนวยงานอื่นมีความสําคัญ

ตอการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสหรือไม และเปนอยางไร 

        5. ทานคิดวาโครงสรางทางกายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหองสมุดมีความสําคัญ

ตอการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสหรือไม  และเปนอยางไร (เชน ฮารดแวร ซอฟตแวร 

ทรัพยากรสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส เปนตน) 
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 6.  ทานคิดวาความพรอมใชของระบบสารสนเทศของหองสมุดมีความสําคัญตอการให                 

บริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสหรือไม และเปนอยางไร (เชน ใชไดทุกที่ ทุกเวลา ไมขัดของ เปนตน) 

        7. ทานคิดวาความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรงานบริการมี

ความสําคัญตอการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสหรือไม  และเปนอยางไร 

8. ทานคิดวาผูบริหารสถาบันตระหนักใหความสําคัญ เอาใจใส หรือจริงจัง และให                          

การสนับสนุนการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสเพียงใด (เชน งบประมาณ เวลา การตรวจเยี่ยม 

การกํากับดูแล เปนตน) และมีความสําคัญตอการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสหรือไม อยางไร 

       9. ทานคิดวาบุคลากรงานบริการใหความสําคัญกับการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส

เพียงใดและมีความสําคัญตอการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสหรือไม อยางไร (เชน ความตั้งใจ 

การปรับปรุงทรัพยากรสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกสใหขอมูลเปนปจจุบัน เปนตน) 

      10. ทานคิดวาการประชาสัมพันธและสื่อสารกับผูใชบริการเปนอยางไร ทานไดรับทราบ

ขอมูลขาวสารจากผูใชบริการหรือไม อยางไร และทานคิดวามีความสําคัญตอการใหบริการ

หองสมุดอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดของทานหรือไม อยางไร 

 

สวนที่ 3 ปญหาอุปสรรคของการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสและขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง

คุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส 

11. ทานพบกับปญหาหรืออุปสรรคอะไรในการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส และ

อะไรคือสาเหตุของปญหาหรืออุปสรรคดังกลาว 

       12. ทานเปรียบเทียบสมรรถนะในการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดทาน

กับหองสมุดอื่นไดหรือไม และเปนอยางไร 

       13. ทานคิดวาคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดทานแตกตางจาก

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาประเภทอื่นหรือขนาดแตกตางกัน (จํานวนผูใชบริการ) หรือไม และเปน

อยางไร 

14. ทานมีขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสและคุณภาพ       

การบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสอยางไร 

 15.  ทานมีขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาการใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย

อยางไร 

 

 

 



ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อ-สกุล   นางสาวลักษณา  ศิริวรรณ 
ประวัติการศึกษา  บริหารธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  2541 
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