
แนวปฏบิัติท่ีดี (Best practices) 
เรื่อง บริการสารสนเทศเพื่อการวิจัยของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
หลักการและเหตุผล 
  สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีบทบาทหน้าที่สําคัญในการส่งเสริมการเรียน 
การสอน การศึกษาค้นคว้าวิจัย ของอาจารย์ บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถือได้ว่า
เป็นแหล่งสารสนเทศที่มีบทบาทต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างย่ิง  มีเป้าหมายหลักสําคัญเพ่ือ
สนับสนุนวิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยโดยทําหน้าท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย  
มุ่งเน้นการจัดให้บริการท่ีเป็นเลิศได้พัฒนาบริการสารสนเทศต่าง ๆ ท่ีหลากหลายและทันสมัย ทั้งบริการ
เชิงรุก และเชิงรับโดยนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาอํานวยความสะดวก และจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศท้ังในรูปสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  ให้เหมาะสมกับ
สาขาวิชา และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการและหลักสูตรให้ได้มากท่ีสุดเพ่ือให้ผู้ใช้บริการ
ได้ใช้ประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย และเกิดความพึงพอใจต่อการใช้บริการ สํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้พัฒนาและให้บริการสารสนเทศแก่ผู้ใช้เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับสารสนเทศ 
ท่ีถูกต้อง สมบูรณ์รวดเร็ว และตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากท่ีสุด อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลาการ
ดําเนินงานให้บริการสารสนเทศเพ่ือการวิจัยอย่างจริงจังมามากกว่า 10 ปี การให้บริการสารสนเทศที่ผ่าน
มามุ่งเน้นการให้บริการแบบเชิงรับมากกว่าเชิงรุก ยังไม่รุกเข้าถึงผู้ใช้บริการมากเท่าที่ควร และจาก
ประสบการณ์การให้บริการสารสนเทศของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริการสารสนเทศ พบว่า ผู้ใช้บริการยัง
ไม่ทราบแหล่งสารสนเทศเพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนหรือการวิจัย หรือแหล่งสารสนเทศท่ีใช้ใน
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ ไม่ทราบวิธีการสืบค้นข้อมูลและวิธีการเข้าถึงสารสนเทศเฉพาะสาขา
ตลอดจนไม่ทราบว่ามีสํานักวิทยบริการมีบริการสารสนเทศอะไรบ้างท่ีเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า 
ท้ังยังได้รับการร้องขอจากผู้ใช้บริการ และจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้
สํานักวิทยบริการดําเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ประชาสัมพันธ์บริการใหม่ ๆ  หรือ
พัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย   ต่อผู้ใช้บริการ ของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  
 จากผลการดําเนินงานมายาวนานดังกล่าว  สํานักวิทยบริการ ได้เล็งเห็นความสําคัญของการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัย  จึงได้พัฒนาบริการสารสนเทศเพ่ือการวิจัยเรื่อยมา ซ่ึงบริการน้ีถือว่าเป็น
บริการท่ีมีบทบาทสําคัญอย่างย่ิงต่อการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้า เป็นบริการสําหรับช่วยเหลือ
ผู้ใช้บริการเพ่ือให้ผู้ใช้ได้รับสารสนเทศตามความสนใจ และตามความต้องการ มีการพัฒนานําเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือช่วยอํานวยความสะดวกรวดเร็วในการบริการ เช่น โทรศัพท์ อีเมล ์ 
ไลน์  เฟสบุ๊ค  โดยอาศัยความเช่ียวชาญของบรรณารักษ์วิชาชีพในการให้บริการ ได้แก่ แนะนํา
แหล่งข้อมูลท่ีต้องใช้ในการทบทวนวรรณกรรม  สอนหรืออบรมการสืบค้นสารสนเทศ  สอนการใช้
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โปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดการบรรณานุกรม และการอ้างอิง  การวิเคราะห์สารสนเทศ  การให้ความ
ช่วยเหลือในการสอนการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมท่ีถูกต้อง การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของ
วารสารเพ่ือการตีพิมพ์ผลงาน เป็นต้น ในการให้บริการสารสนเทศเพ่ือการวิจัยท่ีผ่านนั้นสํานักวิทย
บริการได้มีการประเมินความพึงพอใจหรือความคิดเห็นของผู้ใช้บริการทุกครั้งเพ่ือนําผลการประเมิน   
มาพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขกระบวนการทํางานให้การบริการสารสนเทศเพ่ือการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้นต่อไป  
 

วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือพัฒนางานบริการสารสนเทศเพ่ือการวิจัย สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
                สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดําเนินการพัฒนางานบริการสารสนเทศ
เพ่ือการวิจัยตามกระบวนการ A1+ PDCA2  ดังนี ้

 
         เร่ิมต้น 
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วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาจากให้บริการท่ีผ่านมา 

ออกแบบ และพัฒนาระบบบริการสารสนเทศเพ่ือการวิจัย 

จัดทําคู่มือการให้บริการสารสนเทศเพ่ือการวิจัย 

แนะนําการใช้บริการแก่ผู้ปฏบัิติงาน และผูใ้ห้บริการ 

ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้บริการหลายช่องทาง 

ตรวจสอบการขอใช้บริการทุก 1 ช่ัวโมงจากระบบบริการฯ 

ให้บริการแกผู่้ใช้บริการ 
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แนวปฏบิัติท่ีด ี(Best practices)  
  จากการพัฒนาการปฏิบัติงานบริการสารสนเทศเพ่ือการวิจัย ของสํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถสรุปแนวปฏิบัติท่ีดี ได้ดังน้ี  
           1.  ต้องมีการวิเคราะห์สภาพและปัญหาการให้บริการสารสนเทศเพ่ือการวิจัย จากปีท่ีผ่าน
มา เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน ในการพัฒนาบริการในปีนั้น ๆ 
      2.  มีการแบ่งบรรณารักษ์งานบริการสารสนเทศเพ่ือรับผิดชอบและดูแลการให้บรกิารแก่
นิสิต อาจารย์ และนักวิจัย เพ่ือให้ดูแลอย่างท่ัวถึงและครอบคลุมมากท่ีสุด 
      3.  มีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายเพ่ือการบริการไว้อย่างชัดเจน ซ่ึงประกอบด้วย นิสิต 
อาจารย์ และนกัวิจัย ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหลัก 
      4.  มีการพัฒนาระบบบริการสารสนเทศเพ่ือการวิจัย เพ่ือให้ผู้ใช้บรกิารสามารถขอใช้
บริการผ่านออนไลน์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ไม่จําเป็นต้องเดินทางมาใช้บริการที่สํานักวิทยบริการ 
เพียงแต่กรอกข้อมูลขอใช้บริการผ่านระบบ และรอรับสารสนเทศผ่านทางออนไลน์ 
      5.  ส่งเสรมิการใช้บริการสารสนเทศเพ่ือการวิจัย และจัดทําคู่มือการใช้บริการ 
แบบออนไลน์และเอกสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ผูใ้ช้บริการได้ทราบ และใช้บริการ 
ได้อย่างสะดวก  ดังน้ี  
                 5.1  เว็บไซต์สํานักวิทยบริการ  URL:  http://library.msu.ac.th/eng/ 

จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผูป้ฏิบัติงานทุกเดือน 

ประเมินผลและสรุปผลการให้บริการ

จัดทําแผนและปรับปรุงกระบวนการให้บริการ 
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            5.2  ระบบบริการสารสนเทศเพ่ือการวิจัย  http://copper.msu.ac.th/wrs/ 
 

 

 
 

        5.3  ผ่าน Social Network ได้แก่ Facebook 
https://www.facebook.com/librarymsu/ และ LINE Group : Add Line ID: rungrueang07  
          5.4  ผ่าน YouTube Channel  
https://www.youtube.com/watch?v=T0qtIRapr2g 
          5.5  เอกสารแนะนําบริการสารสนเทศเพ่ือการวิจัย 

บริการสารสนเทศเพ่ือการวิจัย 
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         5.6  E-mail : library@msu.ac.th  
   6. แนะนําบริการสารสนเทศเพ่ือการวิจัยเชิงรุก ในลักษณะการฝึกอบรม หรือการแนะนํา 
แบบรายคนหรอืรายกลุ่ม ท้ังในเวลาราชการ และเสาร์-อาทิตย์  ได้ท่ีสานักวิทยบริการ หรือ คณะ/
หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  
 
 
 
 
 
 
   
 
  
  7. บรรณารักษ์ตรวจสอบการขอใช้บริการผ่านระบบบริการสารสนเทศเพ่ือการวิจัย 
โดยตรวจสอบทุก ๆ 1 ช่ัวโมง เพ่ือความรวดเร็วโดยการดําเนินการทันทีเม่ือได้รับการขอใช้บริการ  
  8.  กิจกรรมการบริการต่างๆ ท่ีให้บริการในบริการสารสนเทศเพ่ือการวิจัย มีหลากหลาย
และครอบคลุมตามความต้องการของนักวิจัย ได้แก่ 
       8.1  บริการเผยแพร่สารสนเทศเฉพาะรายบุคคล (SDI : Selective dissemination      
of Information Service) เป็นบริการช่วยสืบค้นสารสนเทศตามหัวเรื่องหรือคําสําคัญที่ผู้ใช้บริการ
สนใจและเป็นประโยชน์ต่อการผลิตผลงานวิจัยจากแหล่งสารสนเทศท่ีทันสมัยในแต่ละสาขาวิชาที่
เฉพาะเจาะจงกับความต้องการของผู้ใช้บริการแต่ละคนแล้วจัดส่งให้อย่างสมํ่าเสมอ 
     8.2  บริการข่าวสารทันสมัย (CAS : Current Awareness  Service)  เป็นการส่ง
ข่าวสารทันสมัย หรือสารสนเทศใหม่ ตามความสนใจของผู้ใช้ทันทีที่ได้รับทรัพยากรสารสนเทศ หรือ
ทราบว่ามีสารสนเทศน้ันผลิตและเผยแพรข่ึน้ใหม่ ตลอดจนเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ        
ท่ีสํานักวิทยบรกิารจัดให้บริการ 
         8.3  บริการรวบรวมบรรณานุกรม และการเขียนอ้างอิงเป็นบริการรวบรวมรายช่ือ
ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทท่ีมีให้บริการในสํานักวิทยบริการตามหัวข้อท่ีผู้ใช้บริการต้องการ      
และแนะนําการเขียนอ้างอิงตามรูปแบบท่ีผู้ใช้บรกิารต้องการ 
          8.4  บริการตรวจสอบค่า Journal impact factor เป็นบริการช่วยตรวจสอบคุณภาพ  
ของวารสารเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
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      8.5  บริการตรวจสอบการอ้างอิง (Cited reference) เป็นบริการสบืค้นผลงานวิจยั
หรือผลงานวิชาการของผู้ใช้บริการท่ีตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ว่าถูกนําไป
อ้างอิงเป็นจํานวนเท่าใด 
      8.6  บริการสอนจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote  เป็นบริการที่ได้นําเอา
โปรแกรมที่ใช้สําหรับการจัดการทางบรรณานุกรมสําหรับงานวิจัย  เช่น การสืบค้น การจัดเก็บ  
การจัดการรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรม หรือรายการอ้างอิงท่ีผู้ใช้ได้ไปสืบค้นมาจาก
แหลง่ข้อมูลต่าง ๆ เช่น จากฐานข้อมูลออนไลน์ หรือจากฐานข้อมูลของห้องสมุด (OPAC) นอกจากน้ัน
ผู้ใช้สามารถนําฐานข้อมูลอ้างอิงที่จัดทําขึ้นนั้นมาทําการบันทึกแหลง่อ้างอิงเพ่ิมเติมเองในภายหลงั 
     8.7  บริการสอนการสืบค้นสารสนเทศเพ่ือการวิจัย  เป็นการสอนทักษะการรู้สารสนเทศ  
(Information literacy) ให้ความรู้เรื่องแหล่งสารสนเทศ  การกําหนดความต้องการของตนเอง เทคนิค
การหาสารสนเทศเพ่ือการวิจัย และการประเมินทรัพยากรที่ได้รวมถึงการนําไปใช้ การเรียบเรียงข้อเขียน
ทางวิชาการ จากฐานข้อมูลประเภทต่าง ๆ  
  9.  กิจกรรมการบริการต่างๆ ท่ีให้บริการในบริการสารสนเทศเพ่ือการวิจัย มีขั้นตอน 
การขอใช้บริการและและให้บริการท่ีง่ายและสะดวก ดังน้ี 
   9.1 ขอใช้บริการผ่านเว็บไซต์บริการสารสนเทศเพ่ือการวิจัย  
http://copper.msu.ac.th/wrs/ 
   9.2  เลือกบริการต่าง ๆ  ในบริการสารสนเทศเพ่ือการวิจัย 
   9.3  ลงทะเบียนเพ่ือขอใช้บริการ ซ่ึงเป็นการกรอกรายละเอียดการขอใช้บริการ 
ผ่านระบบออนไลน์  
   9.4  บรรณารักษ์ผู้รับผิดชอบในแต่ละสาขา ดําเนินการตรวจสอบคําขอใช้บริการ 
จากระบบออนไลน์ เพ่ือดําเนินการให้กับผู้ใช้บริการตามความต้องการ 
   9.5  หลังจากดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว แจ้งผล และส่งมอบสารสนเทศให้ผู้ใช้บริการ
ผ่านทางอีเมล์ (E-mail) ทันที 
   10.  จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานเป็นประจําทุกเดือน เพ่ือแลกเปลี่ยน 
ผลปฏิบัติงานการให้บริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย ตลอดจนปัญหาที่พบ และหาแนวทางการพัฒนา 
ปรับปรุงแก้ไข แล้วนําผลเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ  
   11.  ประเมินผลและสรุปผลความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการทุกคนท่ีมาใช้บริการสารสนเทศ 
เพ่ือการวิจัยจริง นําผลท่ีได้ไปจัดทําแผนและพัฒนาบริการสารสนเทศเพ่ือการวิจัยต่อไป 
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ปัจจัยแห่งความสําเร็จ  
  1.  สํานักวิทยบริการมีนโยบายและการบริหารจัดการท่ีดี ส่งผลให้ประสบความสําเร็จ 
และมีความเป็นเลิศในการบริการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
และมหาวิทยาลัย  
  2.  การดําเนินงานได้รับความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงานในการให้บริการสารสนเทศเพ่ือการวิจัย           
เม่ือผู้ปฏิบัติงานเกิดข้อสงสัยหรือประสบปัญหาในการให้บริการสารสนเทศเพ่ือการวิจัย สามารถแก้ไข
ปัญหาร่วมกันได้ทันที   
  3.  สํานักวิทยบริการมีการนําข้อเสนอแนะของผู้ ใช้บริการ และผลการให้บริการจาก
ประสบการณ์ของผู้ปฏิบั ติงาน มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอยู่เสมอ 
 4.  สํานักวิทยบริการ จัดให้บริการสารสนเทศเพ่ือการวิจัยแบบเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ ส่งผลให้
ผู้ใช้บริการ รู้จักบริการและเกิดการใช้บริการมากขึ้น 
 
การนําไปใช้ประโยชน์  
  1.  เป็นแนวทางในการบริการสารสนเทศเพ่ือการวิจัย เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน วิจัย 
ของมหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษา  
  2.  ได้แลกเปลีย่นเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริการสารสนเทศเพ่ือการวิจัย รวมทั้งเป็นการ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ใช้บริการและผูใ้ห้บริการ 
  3.  เป็นการประชาสัมพันธ์บริการสารสนเทศเพ่ือการวิจัยให้กับผู้ใช้บริการได้ทราบก่อให้เกิด
การใช้บริการท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
  4.  การนํา Social Network มาประยุกต์ใช้กับการให้บริการสารสนเทศเพ่ือการวิจัยทําให้ 
การ ติดต่อ การส่งข้อมูล มีความสะดวกรวดเร็วมากย่ิงขึ้น  
 

---------------------------------- 
 
 
 


