
1. บุคลากรควรไดรับการฝกอบรมดานการใหบริการที่ตอบสนองความตองการของนักศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
นอกจากนี ้ผูบริหารของสํานักวิทยบริการควรเชิญผูเชี่ยวชาญมาใหคําแนะนําและแลกเปล่ียนประสบการณ
ดานการใหบริการดวย 

2. ผูบริหารของสํานักวิทยบริการควรจัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดานการใหบริการ
ที่ตอบสนองความตองการของนักศึกษาใหเพียงพอ เชน ทําความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพ่ือเปน
แหลงทุนสนับสนุน รวมทั้งควรจัดทําแผนการใชจายงบประมาณอยางคุมคา และมีประสิทธิภาพ

1. ผลการศึกษาปญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการดานการใหบริการของสํานักวิทยบริการ กลุมตัวอยางลวน
เห็นดวยในระดับปานกลางทั้ง 10 ดานในทุกขอคําถาม เนื่องจากเห็นวา ถึงแมสํานักวิทยบริการมีการพัฒนา
หรือฝกอบรมดานการใหบริการแกบุคลากรเพ่ือใหเกิดการต่ืนตัว และสรางความม่ันใจในการปฏิบัติงาน
บุคลากรดานการบริการ แตในขณะเดียวกัน กลุมตัวอยางบางสวนก็มีความเห็นวา สํานักวิทยบริการยังมี
ขอจํากัดในเรื่องการพัฒนาหรืออบรมดานการใหบริการแกบุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสงบุคลากร
ไปอบรมจากหนวยงานภายนอก หรือการเชิญผูเชี่ยวชาญมาใหคําแนะนําเรื่องการใหบริการ แกบุคลากร 

2. ผลการศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานการใหบริการของสํานักวิทยบริการ 
กลุมตัวอยางเห็นดวยในระดับมาก เนื่องจากเห็นวา สํานักวิทยบริการไดมีการจัดหาวัสดุอุปกรณอยางมาก
เพียงพอแกการใหบริการ และมีการจัดทําแผนการจัดหาวัสดุอุปกรณที่ทันสมัยสําหรับการใหบริการแก
นักศึกษา 

3. ผลการศึกษายุทธศาสตรการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานการใหบริการของสํานักวิทยบริการ 
กลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับปานกลางทั้ง 3 ขอคําถาม เนื่องจากเห็นวา ถึงแมกลุมตัวอยางเห็น
ความสําคัญของการกําหนดเปนยุทธศาสตรเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานการใหบริการของ
สํานักวิทยบริการ แตในเวลาเดียวกันกลุมตัวอยางบางสวนก็มีความเห็นวา ในทางปฏิบัติแลวอาจทําไดยาก
พอควรดวยขอจํากัดบางอยาง เชน งบประมาณที่ไดรับจัดสรรไมมากเทาที่ควร

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที่มารับบริการของฝายหอสมุด สํานักวิทยบริการ รวมทั้งสิ้น 454,492 คน ซ่ึงไดมาจากการหาคาเฉล่ีย
ยอนหลัง 3 ปการศึกษาของจํานวนนักศึกษาที่มารับบริการ การคํานวณขนาดกลุมตัวอยางใชสูตรของ 
ทาโร ยามาเน ที่ระดับความเชื่อม่ัน 97.0% ความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยางที่ระดับ 0.03 กลุมตัวอยาง
จํานวน 1,110 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง และนอย 
แบบสอบถามมี 4 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับปญหาการบริหารจัดการ
ดานการใหบริการ สวนที ่3 ขอมูลเก่ียวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานการใหบริการ และ
สวนที ่4 ขอมูลเก่ียวกับยุทธศาสตรการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานการใหบริการ วิเคราะห
ขอมูลโดย สวนที ่1 การแจกแจงความถี ่และคารอยละ สวนที ่2-4 การแจกแจงความถี ่คารอยละ คาเฉล่ีย และ
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน

การบริหารจัดการ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ กลาวไววา  การบริหารจัดการ ประกอบดวย 11 ดาน ไดแก ดาน 
(1) การบริหารนโยบาย (2) การบริหารอํานาจหนาที ่(3) การบริหารคุณธรรม (4) การบริหารที่เก่ียวของกับสังคม 
(5) การวางแผน (6) การจัดองคการ (7) การบริหารทรัพยากรมนุษย (8) การอํานวยการ (9) การประสานงาน 
(10) การรายงาน และ (11) การงบประมาณ

การเพ่ิมประสิทธิภาพ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ใหความเห็นวา ประสิทธิภาพของการบริหารงานจะเปนเครื่อง
ชี้ความเจริญกาวหนา หรือความลมเหลวขององคกร งานที่สําคัญที่สุดของผูบริหารก็คือ งานในหนาที่ของการ
บริหาร ซ่ึงจะเปนสากลไมวาองคกรนั้นจะมีขนาดใหญ หรือขนาดเล็ก ผูบริหารที่ชาญฉลาดจะตองเลือกการบริหาร
ที่เหมาะสมกับองคกรของตนเองในสถานการณตาง ๆ และสามารถนําไปปรับใชใหเกิดประโยชนตอองคกรมากที่สุด 

การใหบริการ สุวน ีจรูญโรจน ณ อยุธยา ใหความเห็นวา การใหบริการหมายถึง การอํานวยความสะดวกและ
การใหบริการประชาชนที่รวดเร็ว ทันเวลา และมีการใชทรัพยากรทุกดานอยางเหมาะสม ทั้งนี้  ไดคํานึงถึง
ผลประโยชนของประชาชน รวมทั้งมีการประเมินผล หรือมีการวัดคุณคาของบริการที่ประชาชนจะไดรับดวย 

ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดนําปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการ 11 ดาน หรือ 11M ซ่ึงเปนแนวคิด
ของวิรัช วิรัชนิภาวรรณ ประกอบดวย 11 ดาน มาปรับใชเปนกรอบแนวคิด แตในที่นี้ผูศึกษาไดนํามาปรับใชเพียง 
10 ดาน โดยตัดดาน การใหบริการประชาชน (Market) ออก เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้ไดเนนศึกษาดานการ
ใหบริการอยูแลว กรอบแนวคิด 11M ทั้ง 10 ดานดังกลาวไดแก ดาน (1) การบริหารทรัพยากรมนุษย (Man) (2) การ
บริหารงบประมาณ (Money) (3) การบริหารงานทั่วไป (Management) (4) การบริหารวัสดุอุปกรณ (Material) 
(5) การบริหารคุณธรรม (Morality) (6) การบริหารขาวสาร หรือขอมูลขาวสาร (Message) (7) วิธีการ ระเบียบ 
แบบแผน หรือเทคนิค (Method) (8) การบริหารเวลา หรือกรอบเวลาในการปฏิบัติงาน (Minute) (9) การ
ประสานงาน หรือการประนีประนอม (Mediation) และ (10) การวัดผล หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(Measurement) 

1. ศึกษาปญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการดานการใหบริการของสํานักวิทยบริการที่ตอบสนองความตองการของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

2. ศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานการใหบริการของสํานักวิทยบริการที่ตอบสนองความ
ตองการของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3. ศึกษายุทธศาสตรการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานการใหบรกิารของสํานักวิทยบริการที่ตอบสนอง
ความตองการของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผูศึกษาสนใจศึกษาในเขตพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีกลาวไดวา การดําเนินงานของสํานักวิทยบริการหรือ
การบริหารจัดการในเรื่องการใหบริการของสํานักวิทยบริการไดประสบความสําเร็จ แตก็ยังมีปญหาเก่ียวกับการ
ใหบริการที่ตอบสนองความตองการของนักศึกษาผูมารับบริการปรากฏใหเห็น โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปญหาดาน 
(1) การบริหารทรัพยากรมนุษย (2) การบริหารงบประมาณ (3) การบริหารงานทั่วไป (4) การบริหารวัสดุอุปกรณ 
(5) การบริหารคุณธรรม (6) การบริหารขาวสาร หรือขอมูลขาวสาร (7) วิธีการ ระเบียบ แบบแผน (8) การบริหาร
เวลา (9) การประสานงาน และ (10) การวัดผล เหลานี้เปนตน 
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