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บทคัดยอ  

           การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาการใชบริการออนไลน 2) ศึกษาความพึงพอใจตอ

บริการออนไลน 3) ศึกษาความผูกพันของผูรับบริการและแนวโนมการใชบริการซ้ํา 4) ศึกษาความตองการดาน 

Learning Digital  Platform 5) เพื่อศึกษาปญหาในการใชบริการออนไลน กลุมตัวอยางเปนนิสิตระดับปริญญาตรี 

ที่ใชบริการสํานักหอสมุด กําแพงแสน จํานวน 917 คน โดยวิธีการแจกแบบสอบถามออนไลน ผลการวิจัยพบวา 1) 

ผูรับบริการสวนมากสังกัดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร โดยมากเขาใชบริการชวงสอบ มีวัตถุประสงคในการใช

บริการออนไลน คือ เพื่อการเรียนการสอน 2) ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอบริการออนไลนในระดับมากในเรื่อง 

บริการขยายเวลาสงคืนหนังสือ และบริการยืมตอไมจํากัด (Renew Unlimited) 3) ผูรับบริการมีความผูกพันตอ

สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีแนวโนมการใชบริการซ้ํา โดยกลับมาใชบริการอีก และบอกตอหรือแนะนําใหเพ่ือน / 

คนรูจัก มาใชบริการออนไลนของสํานักหอสมุด กําแพงแสน 4) ความตองการดาน Learning Digital Platform 

โดยมากมีความตองการในเรื่องของแหลงขอมูลใชบริการฟรี (Open Access Resources) และ 5) ปญหาในการใช

บริการออนไลน พบวา ระบบอินเตอรเน็ตเว็บไซตไมเสถียร และผูรับบริการมีความคิดเห็นตอบริการออนไลน คือ มี

การปรับรูปแบบบริการใหมไดดี โดยสามารถใชบริการไดในสถานการณแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) 

 

คําสําคัญ: บริการออนไลน, บริการหองสมุด, ไวรัสโคโรนา 

 

ABSTRACT  

 The purpose of this research was to study 1)  using of library online services of 

Kamphaeng Saen Library Office ( KPS. LO) , 2)  satisfactions with the online services, 3)  service 

recipients’  engagement and the tendency to reuse the services, 4)  demands for Learning Digital 

Platforms, and 5)  problems that the recipients have encountered in using the online services 

including additional opinions and suggestions.  The sample group in the research consisted of 917 



service recipients of undergraduate students responding the online questionnaire.  The research 

results are as follows:  1)  Most of the service recipients are under the Faculty of Arts and Science 

who come to use the services during the exam on purpose of using the online services of the 

KPS.LO is for teaching and learning. 2) The satisfactions with the KPS.LO's online services which are 

at the much level are those of the service of extending the return time of books and the unlimited 

borrowing renewal service. 3) The service recipients have positive relationship with the KPS.LO and 

are likely to use the services repeatedly, to come back to use again and  to tell or recommend 

their friends / acquaintances to use the KPS.LO's online services as well. 4) Most of the demands 

for the Learning Digital Platforms are in terms of the Open Access Resources and 5)  the problem 

that the service recipients have encountered in using the KPS. LO's online services is the internet 

and websites are unstable; moreover as for additional comments/suggestions, the service recipients 

comment that from using the KPS. LO's online services, they are able to adapt themselves well to 

suit the epidemic situation of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 
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บทนํา  
 นับตั้งแตสถานการณแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหแตละ

สวนงานท้ังภาครัฐและเอกชนตองปรับตัวใหเขากับสถานการณท่ีเกิดข้ึน สํานักหอสมุดก็เชนกันตองปรับตัวใหเขากับ

สถานการณท่ีเกิดขึ้นดวยมาตรการ ๆ เชน การเวนระยะหางทางสังคม (social distancing) การใชหนากากอนามัย 

การใชเจลลางมือ เปนตน  

 ในฐานะผูใหบริการสํานักหอสมุดตองรับมือกับสถานการณน้ี สิ่งท่ีสํานักหอสมุดสามารถทําได 

คือ การเปนแหลงสารสนเทศที่นาเชื่อถือเพ่ือชวยลดความกังวล ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา

สายพันธุใหม 2019 (COVID - 19) สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีมาตรการและแนวทางการบริหารจัดการในดานตาง 

ๆ โดยเฉพาะในเรื่องของบริการสารสนเทศ สํานักหอสมุดจัดใหมีบริการออนไลน เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการ

จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ดังนี้ (สํานักหอสมุด กําแพงแสน, 2564, 

ระบบออนไลน)  

  1. บริการ Fan Page สํานักหอสมุด กําแพงแสน ประชาสัมพันธขาวสารกิจกรรมสํานักหอสมุด 

กําแพงแสน สรางกิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางผูรับขาวสาร ตอบคําถาม รับขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ ขอ

รองเรียนและรายงานขอมูลที่ไดรับจากผูรับบริการ 

2. บริการ Hotline ตอบคําถาม ขอสงสัยตาง ๆ เก่ียวกับการใชหองสมุดแกผูรับบริการ ผาน

โทรศัพทเคลื่อนที่หมายเลข 0982681569  

3. บริการ Line Application: serlib ตอบคําถามและใหคําปรึกษาเก่ียวกับการสบืคนทรพัยากร

สารสนเทศหองสมุด การยืมระหวางหองสมุดผาน  Line Application  



4. บริการ Book Delivery บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุด กําแพงแสน 

ภายใตบริการสงหนังสือฟรี โดยจัดใหมี Book@Home สงหนังสือถึงบาน และ Book@Campus สงหนังสือถึง

ภาควิชาหรือคณะภายในวิทยาเขตกําแพงแสน หรือรับดานหนาสํานักหอสมุด กําแพงแสน โดยที่ผูรับบริการไมตอง

มายืมดวยตนเองเพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing  

5. บริการ Book Drop รับคืนตัวเลมทรัพยากรสารสนเทศท่ีตองการคืนในชวงท่ีสํานักหอสมุด

ปดทําการ ผานตูรับคืนหนังสือ (Book Drop) จํานวน 2 จุดบริการ ณ อาคารโรงอาหารนนทรี และดานหนา

สํานักหอสมุด กําแพงแสน  

6. บริการขยายเวลาสงคืนหนังสือ สําหรับทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมและมีกําหนดสงในชวงปด

บริการ ทางสํานักหอสมุดขยายกําหนดสงรอบละ 1 เดือน จนกวาจะเปดบริการโดยไมมีคาปรับ 

7. บริการ Renew Unlimited ผูรับบริการสามารถยืมตอทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเองผาน

ฐานขอมูลทรัพยากรหองสมุด เพ่ือขยายเวลาการยืมหนังสืออีก 7 วัน สําหรับนิสิตและบุคลากร หรือ 30 วัน สําหรับ

อาจารย โดยสามารถยืมตอ (Renew) ไมจํากัดจํานวนครั้ง (เดิมสามารถยืมตอ (Renew) ไดเพียง 1 ครั้ง) จนกวามี

ผูรับบริการตองการยืมและทําการจองทรัพยากรสารสนเทศดังกลาว เพื่อใหผูรับบริการสามารถอานหนังสือท่ี

ตองการไดอยางตอเนื่อง และลดความกังวลเรื่องคาปรับหากยังใชหนังสือไมเสร็จ หรือไมมีเวลามาคืนหนังสือ  

8. บริการตรวจสอบหนี้สนิเพ่ือลาออก สําหรับนิสิต และบุคลากร ท่ีมีความประสงคขอตรวจสอบ

หนี้สินกับสํานักหอสมุด กําแพงแสน โดยสงเอกสารผานระบบออนไลน เจาหนาที่รับเรื่องดําเนินการตรวจสอบหนีสิ้น

และสงเอกสารกลับผานอีเมล เพ่ืออํานวยความสะดวกในระหวางมหาวิทยาลัยมีประกาศจัดการเรียนการสอนและ

การสอบในรูปแบบออนไลน 

9. บริการใบปลอดหนี้เพ่ือจบการศึกษา สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความประสงคขอ

ตรวจสอบหนี้สินกับสํานักหอสมุด กําแพงแสน โดยสงคํารองผานระบบออนไลน เจาหนาท่ีรับเรื่องดําเนินการ

ตรวจสอบหนี้สิน ออกเอกสารปลอดหนี้และสงกลับผานอีเมล เพ่ืออํานวยความสะดวกในระหวางมหาวิทยาลัยมี

ประกาศจัดการเรียนการสอนและการสอบในรูปแบบออนไลน 

10. บริการยืมระหวางหองสมุดออนไลน สํานักหอสมุด กําแพงแสน สรางแบบฟอรมการยืม

หนังสือระหวางหองสมุดผาน Google e-form เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูรับบริการในการสงคําขอยืมระหวาง

หองสมุดในชวงที่สํานักหอสมุดปดบริการ   

11. บริการ Book a Librarian บริการใหคําปรึกษาและอบรมการใชฐานขอมูลหรือการใช

เครื่องมือเพื่อการทําวิจัยผานระบบการประชุมออนไลน เชน โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม (EndNote) สําหรับ

นิสิต อาจารย และบุคลากรในรูปแบบกลุมยอย หรือรายบุคคล ดวยการนัดหมายลวงหนาอยางนอย 2 วันทําการ  

12. บริการ (Find (Free) Full-Text) บริการดาวนโหลดบทความวารสารหรือเอกสารฉบับเต็ม

จากฐานขอมูลท่ีสํานักหอสมุดบอกรับ และแหลงขอมูลตาง ๆ ใหนิสิต อาจารย และบุคลากร โดยผูรับบริการสามารถ

บันทึกขอมูลรายการบรรณานุกรมเอกสารท่ีตองการผาน QR Code และรอรับเอกสารผานอีเมล สําหรับเอกสารที่มี

คาใชจายเจาหนาที่จะติดตอผูรับบริการอีกครั้ง 

13. บริการอบรมสารสนเทศ จัดอบรมสารสนเทศในรูปแบบออนไลนในแตละเดือน ผานระบบ

การประชุมออนไลน โดยมีการกําหนดหัวขอในการอบรม เชน 1) โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรมเบื้องตน 2) การ



สืบคนและดาวนโหลดวิทยานิพนธ 3) Web OPAC สืบคนหนังสือหองสมุดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

4) สืบคนและยืมหนังสือทั่วไทย และ 5) เตรียมพรอมกอนสอบ TOEIC TOEFL 

14. บริการ Library Tour Online บริการแนะนําการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีใหบริการ

ในหองสมุดสวนกลางทั้ง 4 วิทยาเขต รวมถึงหองสมุดคณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และแนะนําบริการตาง ๆ

ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน โดยบรรยายผานระบบ Webex Meeting ผูเขารวมกิจกรรมลงทะเบียนดวยอีเมล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และสํานักหอสมุด จัดสงลิงกเพ่ือเขารวมกิจกรรมทางอีเมล 

15. บริการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ในรูปแบบออนไลนโดยสรางแบบฟอรมเสนอซื้อ

ทรัพยากรสารสนเทศผาน Google e-form เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูรับบริการที่ตองการเสนอซื้อทรัพยากร

สารสนเทศทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เปนตําราหลัก หนังสือ/ตําราประกอบการเรียนการสอน และหนังสือ

ทั่วไป   

16. บริการหนังสือสํารอง จัดขึ้นสําหรับอาจารยเพ่ือสํารองรายชื่อหนังสือประกอบการสอนใน

รายวิชา เพ่ือใหนิสิตไดใชศึกษาประกอบการเรียนในรายวิชานั้น ๆ สํานักหอสมุด กําแพงแสน สรางแบบฟอรมแจง

หนังสือสํารองออนไลน เพ่ืออํานวยความสะดวกแกอาจารยและนิสิต 

  17. บริการชําระคาบริการ/คาปรับผาน QR Code มีการปรับปรุงรูปแบบการรับเงินและการ

จายเงินดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยสมัครใชบริการรับเงินผาน Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย ให

ผูใชบริการชําระเงนิคาบริการผาน QR – Code ไดแก คาปรับ คาธรรมเนียมสมาชิกตาง ๆ เพ่ือลดการสัมผัสระหวาง

ผูใชบริการและเจาหนาที่ผูใหบริการ และการสัมผัสเงินสดที่ไดรับมา (ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน), 2564, 

ออนไลน) 

 

วัตถุประสงค  

1. เพ่ือศึกษาการใชบริการออนไลนของผูรับบริการสํานักหอสมุด กําแพงแสน 

2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจตอบริการออนไลนของผูรับบริการสํานักหอสมุด กําแพงแสน 

  3. เพื่อศึกษาความผูกพันของผูรับบริการตอบริการออนไลนของสํานักหอสมุด กําแพงแสน และ

แนวโนมการใชบริการชํ้า 

4. เพ่ือศึกษาความตองการดาน Learning Digital Platform 

  5. เพื่อศึกษาปญหาที่ผูรับบริการพบในการใชบริการออนไลน รวมถึงความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  

 

ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ  

การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการ ท่ีมีตอบริการออนไลนของ

สํานักหอสมุด กําแพงแสน ซึ่งมีข้ันตอนวิธีการศึกษาคนควา ดังนี ้

1. ประชากรที่ใชในการวิจัย 

  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นิสิตระดับปริญญาตรีที่ใชบริการออนไลนของสํานักหอสมุด  

กําแพงแสนในเดือนมกราคม – ตุลาคม 2564 



 การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง ใชการเลือกกลุมตัวอยางตามสะดวก (Convenience 

Sampling) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, น. 45) โดยเลือกผูรับบริการที่ใชบริการออนไลนของสํานักหอสมุด 

กําแพงแสน จากทุกชองทาง ในการวิจัยครั้งนี้เลือกนิสิตระดับปริญญาตรีซึ่งเปนกลุมลูกคาหลัก และกําหนดขนาด

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาจํานวน 917 คน 

  2. เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา  

  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามออนไลนแบงออกเปน 5 ตอนดังนี ้

  ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูรับบริการ สถานภาพ คณะ/หนวยงาน ความถ่ี และวัตถุประสงคใน

การใชบริการออนไลนสํานักหอสมุด กําแพงแสน 

 ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจตอบริการออนไลนของสํานักหอสมุด กําแพงแสน โดยศึกษาสิ่งที่ตอง

ประเมินประกอบดวย 1) บริการ Fan Page สํานักหอสมุด กําแพงแสน 2) บริการตอบคําถาม Hotline 3) บริการ

ตอบคําถามผาน Line Application 4) บริการสงหนังสือฟรี (Book Delivery) 5) บริการรับคืนตัวเลมท่ีตูรับคืน

หนังสือ (Book Drop) 6) บริการขยายเวลาสงคืนหนังสือ 7) บริการยืมตอไมจํากัด (Renew Unlimited) 8) บริการ

ตรวจสอบหนี้สินเพ่ือลาออก 9) บริการใบปลอดหนี้เพื่อจบการศึกษา 10) บริการยืมระหวางหองสมุดออนไลน 11) 

บริการใหคําปรึกษาการใชฐานขอมูล (Book a Librarian) 12) บริการดาวนโหลดบทความวารสารหรือเอกสารฉบับ

เต็ม (Find (Free) Full-Text) 13) บริการอบรมสารสนเทศออนไลน 14) บริการ Library Tour Online แนะนําการ

สืบคนทรัพยากรสารสนเทศและแนะนําบริการตาง ๆ 15) บริการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศออนไลน 16) บริการ

หนังสือสํารองออนไลน 17) บริการรับชําระคาบริการ/คาปรับ ผาน QR Code 18) ความพึงพอใจตอการใหบริการ

ออนไลนของสํานักหอสมุด กําแพงแสนโดยรวม รวมทั้งสิ้น 18 ขอ โดยกําหนดความพึงพอใจเปน 5 ระดับ โดยมีคา

น้ําหนักคะแนนดังนี ้

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด    คาน้ําหนักคะแนนเทากับ 5 

ระดับความพึงพอใจมาก          คาน้ําหนักคะแนนเทากับ 4 

ระดับความพึงพอใจปานกลาง  คาน้ําหนักคะแนนเทากับ 3 

ระดับความพึงพอใจนอย          คาน้ําหนักคะแนนเทากับ 2 

ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด     คาน้ําหนักคะแนนเทากับ 1 

 ตอนที่ 3 แนวโนมการใชบริการซ้ํา เปนขอคําถามแบบเติมคําในชองวาง ประกอบดวย

ผูรับบริการจะกลับมาใชบริการออนไลนของสํานักหอสมุด กําแพงแสน อีกหรือไม ผูรับบริการจะบอกตอหรือแนะนํา

ใหเพ่ือน/คนรูจัก มาใชบริการออนไลนของสํานักหอสมุด กําแพงแสน หรือไม 

ตอนที่ 4 สํารวจความตองการดาน Learning Digital Platform เปนการสํารวจความตองการ

หรือคาดหวังที่ผูรับบริการอยากเห็นสํานักหอสมุด กําแพงแสน มี Learning Digital Platform ประกอบดวย  

1) สื่อสารสนเทศ 2) Ask a Librarian chat 3) แบบฟอรมบริการออนไลนตาง ๆ 4) บริการแนะนําวิธีการสืบคน

หนังสือในรูปแบบดิจิทัล 5) บริการนักวิจัยพบบรรณารักษทางออนไลน 6) บริการนําชมหอประวัติเสมือน ผาน Clip 

VDO 7) คอรสเรียนออนไลนใหความรูดานตาง ๆ 8) แหลงขอมูลใชบริการฟรี (Open Access Resources) และ  

9) Database Searching Tips 

ตอนที่  5 ปญหาที่พบ ความคิดเห็น และขอเสนอแนะจากการใชบริการออนไลน เปน

แบบสอบถามปลายเปด คือสวนท่ีใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ 



  3. การเก็บรวบรวมขอมูล  

       ดําเนินการเก็บขอมูล โดยแจกแบบสอบถามออนไลนแกผูมาใชบริการออนไลนของสํานักหอสมุด 

กําแพงแสน จากทุกชองทาง มีผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 1,398 คน เปนแบบสอบถามที่ครบถวนสมบูรณสามารถ

นํามาวิเคราะหขอมูลได 917 คน  

  4. การวิเคราะหขอมูล  

    4.1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูรับบริการ ใชการแจกแจงความถี่ (Frequency) และ

อัตราสวนรอยละ (Percentage) โดยนําเสนอในรูปตาราง  

    4.2 การวิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจตอบริการออนไลนของสํานักหอสมุด กําแพงแสน 

ใชการแจกแจงความถี่และนํามาคํานวณคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผลออกมาเปนระดับ

ความพึงพอใจ ดังน้ี   

คาเฉลี่ย  4.51-5.00 หมายความวา ระดับมากที่สุด 

  คาเฉลี่ย  3.51-4.50 หมายความวา ระดับมาก 

  คาเฉลี่ย  2.51-3.50 หมายความวา ระดับปานกลาง 

  คาเฉลี่ย  1.51-2.50 หมายความวา ระดับนอย 

  คาเฉลี่ย  1.00-1.50 หมายความวา ระดับนอยที่สุด 

    4.3  การวิเคราะหขอมูลแนวโนมการใชบริการซ้ํา ใชการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และ

อัตราสวนรอยละ (Percentage) โดยนําเสนอในรูปตาราง  

    4.4  การวิเคราะหความตองการดาน Learning Digital Platform ใชการแจกแจงความถี่ 

(Frequency) และอัตราสวนรอยละ (Percentage) โดยนําเสนอในรูปตาราง  

    4.5 การวิเคราะหปญหา ความคิดเห็น และขอเสนอแนะ ใชการแจกแจงความถ่ี (Frequency) 

และอัตราสวนรอยละ (Percentage) โดยนําเสนอในรูปตาราง  

   

ผลการดําเนินการ อภิปรายผล  

 ผลการดาํเนินการ 

การวิจัยครั้งนี้พบวา ผูรับบริการทั้งหมดเปนนิสิตระดับปริญญาตรี (รอยละ 100.00) สังกัดคณะ

ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร (รอยละ 57.14) รองลงมาคือ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน (รอยละ 14.72) 

และลําดับที่ 3 สังกัดคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร (รอยละ 12.21) ความถ่ีในการเขาใชบริการออนไลนของ

สํานักหอสมุด กําแพงแสน โดยมากใชบริการชวงสอบ (รอยละ 48.20) รองลงมาคือ มีการเขาใชบริการไมแนนอน 

(รอยละ 21.05) และลําดับที่ 3 มีการเขาใชบริการ 1-2 ครั้ง /เดือน (รอยละ 14.61) วัตถุประสงคในการใชบริการ

ออนไลนของสํานักหอสมุด กําแพงแสน คือ เพ่ือการเรียนการสอน (รอยละ 47.22)  รองลงมาคือ เพิ่มพูนความรูดวย

ตนเอง (รอยละ 32.50) และลําดับที่ 3 เพ่ือการปฏิบัติงาน (รอยละ 8.29) มีระดับความพึงพอใจตอบริการออนไลน

ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน ในระดับมาก (X = 4.18) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาผูตอบแบบสอบถาม มีระดับ

ความพึงพอใจตอการใหบริการมากที่สุด คือ บริการขยายเวลาสงคืนหนังสือ เนื่องจากสถานการณ COVID-19 

เทากันกับ บริการยืมตอไมจํากัด (Renew Unlimited) ในระดับมาก (X = 4.30) รองลงมา ไดแก บริการยืมระหวาง

หองสมุดออนไลน ในระดับมาก (X = 4.26) และลําดับที่ 3 ไดแก บริการรับชําระคาบริการ / คาปรับ ผานQR Code 



ในระดับมาก (X = 4.24) ผูรับบริการมีความผูกพันตอสํานักหอสมุด กําแพงแสน มีแนวโนมการใชบริการซ้ําโดยจะ

กลับมาใชบริการออนไลนของสํานักหอสมุด กําแพงแสน อีก (รอยละ 92.15) รองลงมา ไดแก ไมแนใจ (รอยละ 

7.63) และลําดับที่ 3 ไดแก ไมกลับมาใชบริการ (รอยละ 0.22) สําหรับเหตุผลที่ผูรับบริการมีแนวโนมการใชบรกิาร

ซ้ําคือ การใหบริการดี สะดวก การดูแลดี การตอบคําถามดี แอดมินใหคําแนะนําอยางรวดเร็ว จะบอกตอหรือแนะนํา

ใหเพื่อน/คนรูจัก มาใชบริการออนไลนของสํานักหอสมุด กําแพงแสน (รอยละ 93.02) รองลงมา ไดแก ไมแนใจ 

(รอยละ 6.76) และลําดับที่ 3 ไดแก ไมบอกตอ (รอยละ 0.22) สําหรับเหตุผลที่ผูรับบริการมีการบอกตอคือ บริการ 

ดี สะดวก รวดเร็ว เปนเทคโนโลยีใหมและนาใชมาก ๆ มีความตองการดาน Learning Digital Platform ในเรื่อง

ของ แหลงขอมูลใชบริการฟรี (Open Access Resources) (รอยละ 17.16) รองลงมา ไดแก สื่อสารสนเทศ (รอยละ 

17.13) และลําดับท่ี 3 ไดแก คอรสเรียนออนไลนใหความรูดานตาง ๆ (รอยละ 16.66)  ปญหาที่ผูรับบริการพบใน

การใชบริการออนไลนของสํานักหอสมุด กําแพงแสน คือ ระบบอินเตอรเน็ตเว็บไซตไมเสถียร (รอยละ 38.05) 

รองลงมา ไดแก เครื่องมือในการสืบคนใชงานคอนขางยาก (รอยละ 30.73) และลําดับที่ 3 ไดแก ระบบการใหบริการ

เขาถึงยาก (รอยละ 20.98) ผูรับบริการมีความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพิ่มเติม จากการใชบริการออนไลนของ

สํานักหอสมุด กําแพงแสน คือ บริการออนไลนของสํานักหอสมุด กําแพงแสน สามารถปรับเขากับสถานการณแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดดี (รอยละ 43.13) รองลงมา ไดแก ควรปรับปรุงเว็บไซต 

อินเทอรเน็ต ใหมีความเสถียรมากกวาน้ี (รอยละ 21.88) และลําดับที่ 3 ไดแก อยากใหสื่อตาง ๆ มีความทันสมัย

และทันตอเหตุการณ (รอยละ 15.63)  

 

 อภิปรายผล 

 ผลจากการวิจัยความพึงพอใจตอบริการออนไลนของสํานักหอสมุด กําแพงแสน จํานวน 18 ขอ 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมาก (X = 4.18)  

เมื่อจําแนกภาพรวมแตละขอพบวา บริการขยายเวลาสงคืนหนังสือ เนื่องจากสถานการณ 

COVID-19  บริการยืมตอไมจํากัด (Renew Unlimited) บริการยืมระหวางหองสมุดออนไลน และ บริการรับชําระ

คาบริการ/คาปรบั ผาน QR Code มีระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมาก อาจสืบเนื่องมาจากผูรับบริการ

สามารถอานหนังสือท่ีตองการไดอยางตอเนื่อง และชวยลดความกังวลเรื่องคาปรับ หากยังใชหนังสือไมเสร็จเมื่อถึง

กําหนดคืนและไมมีเวลามาคืนหนังสือท่ีหองสมุด ในสวนของบริการยืมระหวางหองสมุดออนไลน มีการสราง

แบบฟอรมการยืมหนังสือระหวางหองสมุดผาน Google e-form เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูรับบริการในการสงคาํ

ขอยืมระหวางหองสมุดในชวงที่สํานักหอสมุดปดบริการ และบริการรับชําระคาบริการ/คาปรับ ผาน QR Code 

สอดคลองกับงานวิจัยของนิรันดร ทองออน (2563, บทคัดยอ) ที่ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการหองสมุดท่ีพึง

ประสงคของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ผลการศึกษาพบวา ดานการใหบริการ ควรมีรูปแบบการบริการที่

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคใหม โดยมีการนําระบบอัตโนมัติและระบบออนไลนมาใชมากขึ้น 

สอดคลองกับงานวิจัยของลักษณา ศิริวรรณ (2553, บทคัดยอ) ที่ศึกษาการใหบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส

จากมุมมองนโยบายสาธารณะและดานทรัพยากร: กรณีศึกษาการใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสของ

สถาบันอุดมศึกษา ผลการศึกษาพบวา ทรัพยากรทางการเงนิเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงาน โครงสรางทาง

กายภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน และการสื่อสารกับผูใชบริการเปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอคุณภาพ

การบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 



สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน  
 ขอเสนอแนะ 

  1. ควรนําผลการวิจัยไปพัฒนาปรับปรุงใหตรงตามความตองการของผูรับบริการ รวมทั้งการนํา

ปญหาและขอเสนอแนะตาง ๆ มาเปนแนวทางในการปรับปรุง พัฒนารูปแบบการใหบริการของสํานักหอสมุด 

กําแพงแสน 

  2. สํานักหอสมุด ในฐานะที่เปนพ้ืนที่สาธารณะ ซึ่งเปนแหลงเรียนรูเพ่ือการศึกษาหาความรู เพ่ือ

ใชในการศึกษาและการวิจัยของนักศึกษาและบุคลากรจํานวนมาก ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

การสรางแนวทางการบริหารจัดการของสํานักหอสมุด ในชวงสถานการณการแพรระบาดของ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ

ใหม 2019 (COVID - 19) เปนการลดและจํากัดการแพรระบาดของโควิด-19 และสรางความเชื่อมั่นใหทั้งกับ

ผูใชบริการและผูใหบริการเอง ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของการรับผิดชอบตอสังคม  

  การนําไปใชประโยชนในงานหองสมุด 

  1. นําผลการวิจัยเสนอผูบริหารเปนแนวทางในการพัฒนาระบบบริการออนไลน (Digital 

Platform) สํานักหอสมุด กําแพงแสน  

2. ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการใชบริการออนไลนมากขึ้น 

3. นําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาบริการ Learning Digital Platform ใหมี

ประสิทธภิาพและสามารถตอบสนองตอความตองการการใชของนิสิต 
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