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การบริการสารสนเทศและการประเมินผล
Information Services Provision and Evaluation
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Banchong Phonchai1 and Wisai Kata2
บทคัดย่อ
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The system of raising an egg-laying chicken farm in
process in raising them takes a period of 20 months
the form of cooperative in Nakhon Phanom province
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ขึ้นได้โดยการจัดให้ผู้รับบริการได้รับสารสนเทศที่ถูกต้องสมบูรณ์
pattern 1 andและตรงกั
3
บความต้องการของผู้รับบริการ มากที่สุด (สมพร พุทธา
1 – by farmers,
พิทักษ์ผล, 2556)
rs and consumers
การบริการสารสนเทศเป็นการจัดกิจกรรม เพื่อช่วยให้
onsumers (4.16%).
ผู้ใช้เข้าถึงและสามารถใช้ทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างสะดวก
mers, compilers,
ทันเวลา ตรงตามความต้องการ ผู้ใช้ได้รับสารสนเทศที่ถูกต้อง
nsumers (32.61%)
สมบูรณ์ และรวดเร็ว (ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์, 2558) งานบริการ
nsumption within
สารสนเทศเป็น งานที่อำ�นวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ ช่วยให้
mocratic Republic
ผูใ้ ช้บริการสามารถติดตามหาสารสนเทศทีต่ อ้ งการได้ การจัดบริการ
aht per day. This
สารสนเทศในปั จ จุ บั น ต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นการบริ ก ารให้ ส ามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้มากขึ้น โดยเน้นผู้ใช้
บริการเป็นสำ�คัญ สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ
ดังนัน้ ความสามารถในการเข้าถึงผูใ้ ช้บริการและสามารถสนองตอบ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ จึงถือเป็นปัจจัยความสำ�เร็จของ
bon Administration
สถาบันบริการสารสนเทศ การประเมินผลการให้บริการสารสนเทศ
มีความสำ�คัญต่อสถาบันบริการสารสนเทศ สถาบันบริการสารสนเทศ
010). The whole
สามารถนำ�ข้อมูลทีไ่ ด้ไปใช้ในการปรับปรุงการทำ�งานให้มปี ระสิทธิภาพ
ney and spending
และประสิทธิผล คุ้มค่ากับทรัพยากรที่ใช้ไป
ful to the farmers
business. All the
trategic plans ความสำ
for �คัญของการบริการสารสนเทศ
การบริการสารสนเทศเป็นบริการทีช่ ว่ ยให้ผใู้ ช้ได้รบั ข้อมูล
d in a database as
ตามต้องการ การบริการสารสนเทศจึงมีความสำ�คัญ ดังนี้ (ระเบียบ
l plan of Nakhon
สุภวิรี, 2555 ; พิมพ์รำ�ไพ เปรมสมิทธ์ และคณะ, 2554)
nt of agricultural
1. ช่วยให้สถาบันบริการสารสนเทศสามารถให้บริการ
in the areas both
ได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
hboring areas has
2. ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของสถาบัน
tury.
te the creationบริofการสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น
3. ช่วยประหยัดเวลาในการค้นหาสารสนเทศของผู้ใช้
ucts (egg product,
4. สร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งสถาบั น บริ ก าร
tion) as it can be
สารสนเทศกับผู้ใช้บริการ
or promotion of
5. ผู้ ใช้ บ ริก ารเกิด ความพอใจและประทับใจสถาบั น
andard and Safe.’
บริการสนเทศ
system has not
6. ทำ�ให้ผู้ใช้บริการได้รับสารสนเทศที่ต้องการ
e past, but it has
7. ช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้แก่สถาบันบริการสารสนเทศ
efforts based on
การบริการสารสนเทศเป็นกิจกรรมที่ให้ประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ
bjectives, mission
ทำ�ให้ผใู้ ช้บริการได้ขอ้ มูลข่าวสารทีค่ วรรูห้ รือทีต่ อ้ งการรู้ การบริการ
cken farms have
สารสนเทศจึงถือเป็นส่วนหนึง่ ของการประชาสัมพันธ์สถาบัน การจัด
s from the private
บริการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
chickens in order
ให้แก่สถาบันด้วย
hicken products.
chicken farm in
Phanom province
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8. การบริการสารสนเทศเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของการ
บริหารและการดำ�เนินงานของสถาบัน ประสิทธิภาพและความ
สำ�เร็จของสถาบันอาจพิจารณาจากการบริการสารสนเทศทีส่ ถาบัน
ได้จัดให้บริการหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ประเภทของการบริการสารสนเทศ
บริการสารสนเทศมีหลายประเภทขึน้ อยูก่ บั วัตถุประสงค์
และหน้าทีข่ องสถาบันบริการสารสนเทศ แต่ละแห่งทีจ่ ดั ให้มบี ริการ
สารสนเทศมากน้อยแตกต่างกัน ประเภทของบริการสารสนเทศทีผ่ ู้
ใช้สามารถเข้าใช้บริการเพื่อประกอบการค้นคว้า มีดังนี้ (พรพรรณ
จันทร์แดง, 2557 ; รุ่งฤดี อภิวัฒนศร และคณะ, 2555 ; ดิชิตชัย
เมตตาริกานนท์. 2558)
1. บริการยืม-คืน เป็นการอนุญาตให้ผใู้ ช้บริการสามารถ
ยืมสารสนเทศออกจากห้องสมุด
2. บริการตอบคำ�ถามและช่วยค้นคว้า ช่วยให้ผใู้ ช้บริการ
ได้รับสารสนเทศตรงตามความต้องการ
3. บริ ก ารการอ่ า น เป็ น การจั ด เตรี ย มสารสนเทศ
ประเภทต่างๆ เตรียมสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ สำ�หรับศึกษาค้นคว้า
ในห้องสมุด
4. บริการยืมระหว่างห้องสมุด ช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับ
สารสนเทศที่ไม่มีในสถาบันแห่งนั้น แต่มีในสถาบันอื่น ด้วยวิธี
การยืมระหว่างห้องสมุด การถ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุด การส่งไฟล์
เอกสารทางออนไลน์
5. บริการฐานข้อมูลออนไลน์ ผูใ้ ช้บริการสามารถสืบค้น
ข้อมูลได้ด้วยตนเองจากทุกสถานที่และทุกเวลาโดยไม่ต้องเสียค่า
ใช้จ่ายในการดำ�เนินการใดๆ
6. บริการหนังสือสำ�รอง ผู้ใช้บริการสามารถยืมหนังสือ
สำ�รองได้ในระยะเวลาการยืมสั้นกว่าหนังสือทั่วไป
7. บริการสอนหรือแนะนำ�การใช้ห้องสมุด ปฐมนิเทศ
ให้ผใู้ ช้บริการทราบวิธใี ช้ทรัพยากรสารสนเทศ ระเบียบและข้อควร
ปฏิบัติในการใช้บริการ
8. บริการถ่ายเอกสาร เพือ่ ให้ความสะดวกและประหยัด
เวลาในการคัดลอกแก่ผู้ใช้บริการ
9. บริการจองทรัพยากรสารสนเทศ เป็นการจองหนังสือ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้ง สื่อโสตทัศนวัสดุ
10. บริการสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ต
เป็นเครือ่ งมือใช้ส�ำ หรับการสือ่ สารอย่างกว้างขวาง เป็นคลังความรู้
ที่กว้างใหญ่ไพศาล สถาบันบริการสารสนเทศจึงจัดบริเวณสำ�หรับ
สืบค้นสารสนเทศบนอินเตอร์ไว้ให้บริการด้วย
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องค์ประกอบของบริการสารสนเทศ
9. มีจริยธรรมในการทำ�งาน
The results
of
study
revealed
that
egg
distributing
channels
comprised
4 channels in pattern 1 and 3
สถาบั น บริ ก ารสารสนเทศสามารถจั ด ให้ มี บ ริ ก าร
10. มีศิลปะในการพูด พูดจาสุภาพ น้ำ�เสียง นุ่มนวล
channels
in pattern
2. The
4 channels of pattern
1 forอ มdomestic distributions were: channel 1 – by farmers,
สารสนเทศที
่ มี ป ระสิ
ท ธิ ภ าพและเหมาะสมกั
บ สภาพแวดล้
compilers,
retailers
andปconsumers
channelผู2้ใช้–บby
farmers, compilers, retailers and consumers
ของแต่middlemen,
ละสถาบัน ควรพิ
จารณาองค์
ระกอบของบริ(51.98%),
การสารสนเทศ
ริการสารสนเทศ
(26.73%),
3 – by farmers, retailers and consumers (17.13%), and channel
byนfarmers
and consumers
(4.16%). การ
ดังนีchannel
้
ผู้ใช้บริ4ก–ารเป็
องค์ประกอบที
่สำ�คัญมากของงานบริ
Pattern 2 had1.3 ทรั
channels
in domestic
andพยากรสารสนเทศ
foreign distribution
of eggs:เพราะงานบริ
channel 1การสารสนเทศจั
– by farmers,
พยากรสารสนเทศ
ต้องจัดหาทรั
สารสนเทศ
ดขึ้นcompilers,
เพื่อสนองความ
middlemen,
and consumersองการของผู
(39.83%),้ใช้channel
2 –แก่by farmers,
compliers,
retailers
(32.61%)
ให้ตรงกัretailers
บความสนใจและความต้
บริการ ได้
ต้องการของผู
้ใช้ และเพื
่อส่งเสริand
มให้มconsumers
ีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
and channel
and กconsumers
(27.56%). The total
of yielded
eggsฒนาบุ
for consumption
สื่อสิ่งพิม3พ์–สืfarmers,
่อโสตทัศน์retailers
สื่ออิเล็กทรอนิ
ส์
ทีม่ อี amount
ยูใ่ ห้เกิดประโยชน์
ตอ่ การพั
คคลและสังคม ผูwithin
ใ้ ช้แต่ละคน
Nakhon Phanom
province
and
neighboring
provinces
including
those
exported
to
Lao
People’s
Democratic
Republic
2. ผูใ้ ห้บริการ มีความรูค้ วามสามารถ มีความพอใจทีจ่ ะ มีความสนใจและใช้สารสนเทศแตกต่างกัน ผูใ้ ช้มคี วามจำ�เป็นต้องใช้
was 29,362
30 eggs
125,837
day which were
worth ่ต304,970
perไม่day.
ให้บริกtrays
าร มีคwith
วามอดทน
มีมนุfor
ษยสัeach
มพันธ์tray
มีบุคor
ลิกภาพที
่ดี eggs per สารสนเทศแต่
สารสนเทศที
นมีอยู่ไม่baht
เพียงพอ
ตรงกัThis
บความ
was the working3. capital
Klang villageอwhich
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baht อper
ผู้ใช้บริกinารBan
มีความสนใจและต้
งการใช้earned
สารสนเทศ
ต้องการหรื
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อ ค้นหาสารสนเทศในห้องสมุด ค้นหาสารสนเทศ
Keywords
Chicken Farmers’ Cooperative / Marketingเช่Channels
4. เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดบริการสารสนเทศ บนอิ น เทอร์ เ น็ ต ผู้ ใช้ อ าจประสบความสำ � เร็ จ ได้ ส ารสนเทศ
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to complete
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ผู
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ง
่
โรจน์
,
2551)
6.
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น
ความเต็
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ใจในการช่
วยเหลือผู้ใช้
because the food supply chain emphasizes the value
been continued for nearly half a century.
1. รักprocedure.
งานบริการ กระตือรือร้น ยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมให้ บริกThe
าร development is to promote the creation of
of each productive
ความช่
วยเหลือด้วยความเต็
ย่ วชาญ ความรู
ค้ วามสามารถของผู
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เหมาะสมกับกาลเทศะ กริยาวาจาที่สุภาพ อ่อนหวาน
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วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับการประชุมวิชาการครบรอบ 25 ปี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

ของกลุ่มผู้ใช้บริการ แล้วจึงกำ�หนดรูปแบบการบริการที่เหมาะสม
pattern 1 andเพื3่ อ ให้ เ กิ ด การบริ ก ารที่ ป ระทั บ ใจแก่ ผู้ ใช้ บ ริ ก าร ปรั บ ปรุ ง
1 – by farmers,
การดำ�เนินงานบริการให้มีคุณภาพ
rs and consumers
onsumers (4.16%).
การประเมินผลการบริการสารสนเทศ
mers, compilers,
การประเมินผลเป็นกระบวนการรวบรวมและเตรียม
nsumers (32.61%)
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินหาทางเลือกที่เป็นไปได้หลายๆ
nsumption within
ทาง (เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2554) การดำ�เนินธุรกิจบริการ
mocratic Republic
เป็นการนำ�เสนอสินค้าและบริการ เป็นการให้บริการของผูใ้ ห้บริการ
แก่ผู้รับบริการ โดยมีจุดประสงค์ที่ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
aht per day. This
ดังนั้นสิ่งสำ�คัญที่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการจะต้องรับรู้ร่วมกัน
ก็คือคุณภาพของการบริการ ผู้รับบริการจะเป็น ผู้ประเมินว่าการ
บริการนั้นเป็นไปตามความคาดหวังหรือไม่ หากการบริการเป็นไป
ตามความคาดหวังก็จะเกิดความประทับใจในการบริการ ถ้าหาก
ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง ผูร้ บั บริการก็จะไม่กลับมาใช้บริการอีก
bon Administration
ดังนั้น หน่วยงานบริการและผู้ให้บริการจะต้องทำ�การประเมิน
010). The whole
คุณภาพ ในการให้บริการโดยกำ�หนดสิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวัง
ney and spending
และจั ด ให้ บ ริ ก ารที่ ดี มี คุ ณ ภาพ (อเนก สุ ว รรณบั ณ ฑิ ต และ
ful to the farmers
ภาสกร อดุลยพัฒนกิจ, 2550) ในการประเมินผลคุณภาพของการ
business. All the
บริการสารสนเทศ ส่วนใหญ่จะอาศัยข้อมูลจากผู้รับบริการ ซึ่งมี
trategic plans for
ข้อควรพิจารณาดังนี้
d in a database as
1. การตรงต่อเวลา เช่น ส่งสินค้าให้แก่ผรู้ บั บริการตรงตาม
l plan of Nakhon
กำ�หนดเวลา
nt of agricultural
2. การเอาใจใส่ตอ่ หน้าที่ เช่น การต้อนรับ การให้บริการ
in the areas both
อย่างจริงจังและถูกต้อง
hboring areas has
3. การอำ�นวยความสะดวกให้แก่ผรู้ บั บริการ เช่น การจัด
tury.
สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งอำ�นวยความสะดวกให้แก่ผู้รับ
te the creationบริofการอย่างทันท่วงที
ucts (egg product,
4. การสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ เช่น
tion) as it can การให้
be บริการอย่างรวดเร็วด้วยความเต็มใจ
5. การให้ คำ � อธิ บ าย คำ � แนะนำ � แก่ ผู้ รั บ บริ ก าร เช่ น
or promotion of
การแนะนำ�สินค้าใหม่ๆ การตอบข้อซักถามของผู้รับบริการ
andard and Safe.’
6. การแสดงออกต่อผูร้ บั บริการ เช่น ความกระตือรือร้น
system has not
พูดจาไพเราะ สีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส กล่าวคำ�ทักทาย รับฟังคำ�พูด
e past, but it has
efforts based ของผู
on ้รับบริการด้วยความสนใจ
7. ความสะดวกของทำ�เลที่ตั้งในการเข้ารับบริการ
bjectives, mission
8. การเข้าถึงบริการได้ทันทีตามความต้องการของผู้รับ
cken farms have
บริการ
s from the private
9. ความน่าเชื่อถือไว้วางใจของการให้บริการ
chickens in order
10. คุณภาพของการให้บริการทั้งในระหว่างรับบริการ
hicken products.
และภายหลังรับบริการ
chicken farm in
Phanom province
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วิธีการประเมินผลการบริการสารสนเทศ
การประเมินผลการบริการสารสนเทศ สามารถทำ�ได้
หลายวิธี ดังนี้
1. การสำ�รวจโดยใช้แบบสอบถาม สอบถามผูใ้ ช้บริการ
สารสนเทศ
2. การสั ม ภาษณ์ ห รื อ การสนทนากั บ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
สารสนเทศ
3. การสังเกตพฤติกรรมผู้ใช้บริการสารสนเทศ
4. การศึกษาจากสถิติและหลักฐานการใช้บริการ
5. ศึกษาข้อมูลจากเว็บบอร์ดที่ผู้ใช้บริการสารสนเทศ
ได้สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแสดงความคิดเห็น
ตัวอย่างการประเมินผลการให้บริการสารสนเทศในห้อง
สมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม โดยการศึกษาจากผูใ้ ช้
บริการห้องสมุด คือ นักศึกษาพยาบาล ซึ่งเป็นการประเมินในด้าน
การให้บริการสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ ครุภัณฑ์ อาคาร
สถานที่ และบุคลากรที่ให้บริการ ผลของการประเมินช่วยทำ�ให้
ผู้ให้บริการเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้บริการได้ดียิ่งขึ้น ช่วยให้ผู้ให้
บริการสามารถวางแผนการให้บริการที่สร้างความพึงพอใจให้แก่
ผู้ใช้บริการได้ และนำ�ห้องสมุดไปสู่การพัฒนาที่พึงประสงค์ร่วมกัน
ระหว่างผูใ้ ห้บริการและผูใ้ ช้บริการสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
(บรรจง พลไชย, 2554)

บทสรุป
งานบริการสารสนเทศเป็นงานทีใ่ ห้บริการความรู้ ข้อมูล
ข่าวสาร เป็นบริการที่น�ำ ผู้ใช้บริการเข้าสู่แหล่งสารสนเทศ โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับสารสนเทศที่ถูกต้อง สมบูรณ์
สะดวกและรวดเร็วทีส่ ดุ ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้บริการมากทีส่ ดุ
เพือ่ ให้เป็นพลเมืองโลกทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ มีทกั ษะทีส่ �ำ คัญ
และจำ � เป็ น ในศตวรรษที่ 21 บริ ก ารที่ จั ด ให้ มี ทั้ ง บริ ก ารที่ ผู้ ใช้
บริการสามารถใช้ได้ด้วยตนเอง และบริการที่ผู้ใช้บริการต้องติดต่อ
กับผู้ให้บริการโดยตรง โดยมีการประเมินผลติดตามผลการให้
บริการ เพื่อเป็นดัชนีชี้วัดศักยภาพของการจัดบริการสารสนเทศ
ซึง่ ผูใ้ ช้บริการมีความสนใจและความต้องการใช้สารสนเทศแตกต่างกัน
หัวใจสำ�คัญของงานบริการสารสนเทศ ก็คือ การเข้าถึงลูกค้า หรือ
ผู้ใช้บริการ ดังนั้น ผู้ให้บริการสารสนเทศต้องรู้ถึงความจำ�เป็นและ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อให้บริการสารสนเทศได้ตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุด
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