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ผูศึกษาสนใจศึกษาในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กลาวไดวา การดําเนินงานของสํา นักวิท ยบริการหรือ
การบริหารจัดการในเรื่องการใหบริการของสํา นักวิท ยบริการไดประสบความสํา เร็จ แตก็ยังมีปญหาเกี่ย วกับการ
ใหบริการที่ตอบสนองความตองการของนักศึกษาผูมารับบริการปรากฏใหเ ห็น โดยเฉพาะอยา งยิ่ง ปญหาดา น
(1) การบริหารทรัพยากรมนุษย (2) การบริหารงบประมาณ (3) การบริหารงานทั่วไป (4) การบริหารวัส ดุอุปกรณ
(5) การบริหารคุณธรรม (6) การบริหารขาวสาร หรือขอมูลขา วสาร (7) วิธีการ ระเบีย บ แบบแผน (8) การบริหาร
เวลา (9) การประสานงาน และ (10) การวัดผล เหลานี้เปนตน

1. ศึกษาปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานการใหบริการของสํา นักวิท ยบริการที่ตอบสนองความตองการของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. ศึกษาการเพิ่มประสิท ธิภาพในการบริหารจัดการดา นการใหบริการของสํา นั กวิท ยบริการที่ตอบสนองความ
ตองการของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. ศึกษายุทธศาสตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานการใหบริการของสํานักวิทยบริการที่ตอบสนอง
ความตองการของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การบริห ารจัดการ วิรั ช วิรัชนิ ภาวรรณ กลา วไววา การบริ หารจัด การ ประกอบดวย 11 ด า น ได แก ดา น
(1) การบริหารนโยบาย (2) การบริหารอํานาจหนาที่ (3) การบริหารคุณธรรม (4) การบริหารที่เกี่ย วของกับสังคม
(5) การวางแผน (6) การจัดองคการ (7) การบริหารทรัพยากรมนุษย (8) การอํา นวยการ (9) การประสานงาน
(10) การรายงาน และ (11) การงบประมาณ
การเพิ่มประสิทธิภาพ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ใหความเห็นวา ประสิท ธิภาพของการบริหารงานจะเปนเครื่อง
ชี้ความเจริญกาวหนา หรือความลมเหลวขององคกร งานที่สํา คัญที่สุดของผูบริหารก็คือ งานในหนา ที่ของการ
บริหาร ซึ่งจะเปนสากลไมวาองคกรนั้นจะมีขนาดใหญ หรือขนาดเล็ก ผูบริหารที่ชาญฉลาดจะตองเลือกการบริหาร
ที่เหมาะสมกับองคกรของตนเองในสถานการณตาง ๆ และสามารถนําไปปรับใชใหเกิดประโยชนตอองคกรมากที่สุด
การใหบริการ สุวนี จรูญโรจน ณ อยุธยา ใหความเห็นวา การใหบริการหมายถึง การอํา นวยความสะดวกและ
การใหบ ริการประชาชนที่รวดเร็ ว ทั นเวลา และมีก ารใชท รั พยากรทุกด า นอยา งเหมาะสม ทั้งนี้ ได คํา นึ งถึ ง
ผลประโยชนของประชาชน รวมทั้งมีการประเมินผล หรือมีการวัดคุณคาของบริการที่ประชาชนจะไดรับดวย
ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดนําปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการ 11 ดา น หรือ 11M ซึ่งเปนแนวคิด
ของวิรัช วิรัชนิภาวรรณ ประกอบดวย 11 ดาน มาปรับใชเปนกรอบแนวคิด แตใ นที่นี้ผูศึกษาไดนํา มาปรับใชเพีย ง
10 ดาน โดยตัดดา น การใหบริการประชาชน (Market) ออก เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้ไ ดเนนศึกษาดา นการ
ใหบริการอยูแลว กรอบแนวคิด 11M ทั้ง 10 ดานดังกลาวไดแก ดาน (1) การบริหารทรัพยากรมนุษย (Man) (2) การ
บริหารงบประมาณ (Money) (3) การบริหารงานทั่วไป (Management) (4) การบริหารวัส ดุอุปกรณ (Material)
(5) การบริหารคุณธรรม (Morality) (6) การบริหารขา วสาร หรือขอมูลขา วสาร (Message) (7) วิธีการ ระเบีย บ
แบบแผน หรือ เทคนิ ค (Method) (8) การบริห ารเวลา หรื อกรอบเวลาในการปฏิบั ติง าน (Minute) (9) การ
ประสานงาน หรือการประนีประนอม (Mediation) และ (10) การวัด ผล หรือการประเมินผลการปฏิ บัติงาน
(Measurement)

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ นักศึกษามหาวิทยาลัย อุบลราชธานี
ที่มารับบริการของฝา ยหอสมุด สํา นักวิท ยบริการ รวมทั้งสิ้น 454,492 คน ซึ่ง ไดมาจากการหาคา เฉลี่ ย
ยอนหลัง 3 ปการศึก ษาของจํ า นวนนัก ศึกษาที่ม ารับบริการ การคํ า นวณขนาดกลุมตั วอยา งใชสูตรของ
ทาโร ยามาเน ที่ระดับความเชื่อมั่น 97.0% ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยา งที่ระดับ 0.03 กลุมตัวอยา ง
จํานวน 1,110 คน
เครื่ องมื อ ที่ใ ช ใ นการวิ จั ย เป น แบบสอบถามแบ งออกเป น 3 ระดับ คื อ มาก ปานกลาง และน อ ย
แบบสอบถามมี 4 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ย วกับปญหาการบริหารจัดการ
ดานการใหบริการ สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดา นการใหบริการ และ
สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดา นการใหบริการ วิเคราะห
ขอมูลโดย สวนที่ 1 การแจกแจงความถี่ และคารอยละ สวนที่ 2-4 การแจกแจงความถี่ คารอยละ คา เฉลี่ย และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

1. ผลการศึกษาปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานการใหบริการของสํา นักวิท ยบริการ กลุมตัวอยา งลวน
เห็นดวยในระดับปานกลางทั้ง 10 ดานในทุกขอคําถาม เนื่องจากเห็นวา ถึงแมสํานักวิทยบริการมีการพัฒนา
หรือฝกอบรมดานการใหบริการแกบุคลากรเพื่อใหเกิดการตื่นตัว และสรา งความมั่นใจในการปฏิบัติงาน
บุคลากรดานการบริการ แตในขณะเดียวกัน กลุมตัวอยา งบางสวนก็มีความเห็นวา สํา นักวิท ยบริการยังมี
ขอจํากัดในเรื่องการพัฒนาหรืออบรมดา นการใหบริการแกบุคลากร โดยเฉพาะอยา งยิ่ง การสงบุคลากร
ไปอบรมจากหนวยงานภายนอก หรือการเชิญผูเชี่ยวชาญมาใหคําแนะนําเรื่องการใหบริการ แกบุคลากร
2. ผลการศึ กษาการเพิ่ม ประสิ ท ธิภ าพในการบริ หารจัด การด า นการให บ ริก ารของสํา นั ก วิท ยบริ ก าร
กลุมตัวอยางเห็นดวยในระดับมาก เนื่องจากเห็นวา สํานักวิทยบริการไดมีการจัดหาวัส ดุอุปกรณอยา งมาก
เพียงพอแกการใหบริการ และมีการจัดทํา แผนการจัดหาวัส ดุอุปกรณที่ทันสมัย สํา หรับการใหบริการแก
นักศึกษา
3. ผลการศึกษายุทธศาสตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานการใหบริการของสํานักวิทยบริการ
กลุมตัวอยา งลวนเห็นดวยในระดับปานกลางทั้ง 3 ขอคํา ถาม เนื่องจากเห็นวา ถึงแมกลุมตัวอยา งเห็น
ความสําคัญของการกําหนดเปนยุทธศาสตรเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดา นการใหบริการของ
สํานักวิทยบริการ แตในเวลาเดียวกันกลุมตัวอยางบางสวนก็มีความเห็นวา ในทางปฏิบัติแลวอาจทํา ไดย าก
พอควรดวยขอจํากัดบางอยาง เชน งบประมาณที่ไดรับจัดสรรไมมากเทาที่ควร

1. บุคลากรควรไดรับการฝกอบรมดา นการใหบริการที่ตอบสนองความตองการของนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ ผูบริหารของสํานักวิทยบริการควรเชิญผูเชี่ยวชาญมาใหคําแนะนําและแลกเปลี่ยนประสบการณ
ดานการใหบริการดวย
2. ผูบริหารของสํา นักวิท ยบริการควรจัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนการดํา เนินงานดา นการใหบริการ
ที่ตอบสนองความตองการของนักศึกษาใหเพีย งพอ เชน ทํา ความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อเปน
แหลงทุนสนับสนุน รวมทั้งควรจัดทําแผนการใชจายงบประมาณอยางคุมคา และมีประสิทธิภาพ
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