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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้ไดศึกษาและเปรียบเทียบการบรกิารท่ีคาดหวังและการบริการที่นักศึกษาไดรับจรงิจาก

การใชบริการของสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ใน 5 ดาน คือ 1) ดานบริการ 2) ดาน 

ผูใหบริการ 3) ดานทรัพยากรสารสนเทศ 4) ดานการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ 5) ดานสถานที่และสภาพแวดลอม 

โดยเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางเพียงอยางเดียว ประชากรท่ีใชในการ

วิจัย คือ  นักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ จํานวน 162 คน ชวงเวลาใน

การเก็บขอมูล คือ ป พ.ศ. 2561 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล คือ คาเฉลี่ย (x)  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ผลการวิจัย พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีคาเฉลี่ยตอบริการที่ไดรับจริงของสํานักฯ  

ในภาพรวมอยูในระดับมาก (x = 3.98, S.D. = 1.0) และนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีคาเฉลี่ยตอความคาดหวังตอ

คุณภาพการใหบริการของสํานักฯ ในภาพรวมอยูในระดับมาก (x = 4.30, S.D. = 0.99) และเมื่อสรุปแตละดาน 

เปนรายขอ พบวา นักศึกษามีคาเฉลี่ยระดับความคาดหวังสูงกวาาระดับบริการที่ไดรับจริงในทกุ ๆ ดาน    

การวิจัยในครั้งนี้จะมีประโยชนท้ังผูใชบริการและเจาหนาที่หองสมุด เนื่องจากจะทําใหงาน

บริการมีคุณภาพในการทํางานมากยิ่งขึ้น ตอบสนองตอผูใชบริการในทุก ๆ ดาน เปนการสรางความเช่ือมั่นและ

ภาพลักษณท่ีดีตอสํานักฯ ในการดําเนินงานในอนาคต 

 

คําสําคัญ: ความคาดหวัง, บริการที่ไดรับจริง, งานบริการสารสนเทศ 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This research studied and compared between the expected services and the 

services that students actually received from Khunying Long Attakraweesoonthorn Learning 

Resources Center in 5 aspects:  1)  service 2)  library staff 3)  information resources 4)  access to 

information resources 5)  location and environment by using only a survey research for collecting 

data from the sample group.  The research population was undergraduate students of Prince of 

Songkla University, Hat Yai Campus, 162 people. The data was collected in 2018.  A questionnaire 

was used in this research and the statistics used for data analysis were mean ( x)  and standard 

deviation (S.D.). 

The results of this research revealed that undergraduate students had an average 

of the actual services received by Khunying Long Attakraweesoonthorn Learning Resources Center 

was high  (x = 3.98, S.D. = 1.0), and the expectation of the service quality was high (x = 4.30, SD = 

0.99) and when summarizing each aspect individually, found that the undergraduate students had 

a higher average level of expectation than the level of service actually received in all aspects of 

research. 

The results of this research will be useful for both service users and library staff 

because it will affect the service quality better and respond to service users in every aspect, build 

trust and a good image for libraries in future operations. 
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บทนํา  

คุณภาพการบริการถือเปนหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนงานบริการสารสนเทศของสํานัก

ทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร เพราะจะสรางความเชื่อมั่นแกผูใชบริการ ทางสํานักฯ ไดมีการ

พัฒนารูปแบบการใหบริการเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

ตลอดเวลา การมุงเนนและใหความสําคัญกับการยกระดับคุณภาพการบริการจะสรางความเช่ือมั่นใหกับกลุม

ผูใชบริการเดิมและเพิ่มเติมสูกลุมผูใชบริการใหมจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง หากผูใหบริการสามารถใหบริการไดตรง

ตามความตองการหรือเกินความคาดหวังที่ผูรับบริการตั้งไว ยอมสงผลตอความพึงพอใจและความจงรักภักดี ตอ

องคกร นําไปสูการแนะนํา บอกตอกับผูที่สนใจกอใหเกิด รายไดที่เพ่ิมมากขึ้น (มุกดาฉาย แสนเมือง และ ชลธิศ  

ดาราวงษ, 2560)  

สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร เปนศูนยกลางการใหบริการ

สารสนเทศ ทุกรูปแบบ เพ่ือสนับสนุนการเรียน การสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เชื่อมโยงเปนเครือขายและจัดสถานที่ สภาพแวดลอม และโครงสรางพ้ืนฐานที่เอื้อตอการใหบริการสารสนเทศ  

ในการดําเนินงานของสํานักฯ นั้น โดยในป 2563 มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใชบริการของ

สํานักฯ ใน 5 ดาน คือ 1) ดานทรัพยากรหองสมุด 2) ดานบริการ/กระบวนการตาง ๆ ของหองสมุด 3) ดานบุคลากร



 

 

ของหองสมุด 4) ดานสถานที่/สิ่งอํานวยความสะดวก 5) ดานการสื่อสารกับผูใชบริการ ปรากฏวาความพึงพอใจใน

ทุก ๆ ดาน อยูในระดับมาก (สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร, 

2563) ถึงแมทางสํานักฯ ไดมีการสํารวจความพึงพอใจของผูรับริการอยางตอเนื่องในทุก ๆ ป แตก็ไมเคยวิเคราะห

ความคาดหวังและบริการที่ไดรับจริง วาผูใชบริการมีความคาดหวังอยางไรกับการใหบริการในทุก ๆ เรื่องท่ีผานมา 

หากความคาดหวังที่ผูใชบริการตองการสูง แตไดรับการตอบสนองในการใหบริการระดับต่ํา ยอมสงผลเสียตอการ

ดําเนินงานของสํานักฯ หากไมไดรับการพัฒนาหรือแกไขอาจสงผลใหผูใชบริการตัดสินใจไมมาใชบริการไดในอนาคต 

แตหากความคาดหวังที่ผูใชบริการตองการมีสูง และไดรับบริการตามความคาดหวังหรือเกินความคาดหวังนั้น ยอม

สงผลดีตอความพึงพอใจและการตัดสินใจมาใชบริการซ้ําในครั้งถัดไปได 

ดังนัน้ผูวิจัยจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการบริการทีผู่ใชบริการคาดหวังและการ

บริการท่ีผูใชบริการไดรับจริงวาอยูในระดับใด เพ่ือใหเห็นความแตกตาง ซึ่งจะนําไปสูการปรับปรุงแกไขในการ

ดําเนินงานของสํานักฯ เพ่ือช่ือเสียงและภาพลักษณของสํานักฯ ตอไปในอนาคต 

 

วัตถุประสงค 

 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริการท่ีคาดหวังและการบริการที่นักศึกษาไดรับจริงจากการใช

บริการของสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 

 

ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพราะเปนการเก็บรวบรวมขอมูลและ

คนหาขอมูลตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางเพียงอยางเดียว มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาและ

เปรียบเทียบการบริการท่ีคาดหวังและการบริการที่นักศึกษาไดรับจริงจากการใชบริการของสํานักทรัพยากรการ

เรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ใน 5 ดาน คือ 1) ดานบริการ 2) ดานผูใหบริการ 3) ดานทรัพยากรสารสนเทศ 

4) ดานการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ 5) ดานสถานที่และสภาพแวดลอม 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต

หาดใหญ จํานวน 162 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชวิธีการสุมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 

โดยเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เขาใชบริการสํานักฯ ทั้งหมด ชวงเวลาในการเก็บขอมูล คือ ป พ.ศ. 2561 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยนี ้ 

   เครื่องมือที่ใชในการวจิัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม แบงเปน 3 ตอน ดังน้ี  

 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล 

ประกอบดวย เพศ อายุ คณะ/สังกัด เหตุผลที่เขาใชบริการ ความถี่ และชวงระยะเวลาที่มาใชบริการของหองสมุด 

   ตอนที่ 2 แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ( Rating Scales ) สอบถามเกี่ยวกับความ

คาดหวังและบริการที่ไดรับจริงของนักศึกษาที่มีตอสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลงฯ จํานวน 5 ดาน โดย

แบงเปน ดานบริการ จํานวน 12 ขอ ดานผูใหบริการ จํานวน 6 ขอ ดานทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน 5 ขอ ดาน

การเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน 5 ขอ ดานสถานที่และสภาพแวดลอม จํานวน 6 ขอ รวมเปน 34 ขอ 



 

 

  ตอนที่ 3 คําถามปลายเปดดานความตองการหรือความคาดหวัง เปนแบบสอบถามปลายเปด 

เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ความตองการและขอเสนอแนะตาง ๆ เพ่ิมเติมเพ่ือเปนแนวทางในการ

ปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพการบริการ 

    การวิเคราะหขอมูลและสถิตทิี่ใช 

    เก็บขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร จํานน 162 คน โดยใชสถิติ ไดแก คาเฉลี่ย (x)  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การคํานวณหาคาเฉลี่ย

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนรายขอ และรายดาน โดยกําหนดคะแนนในแตละระดับ และแปลผลความหมาย

ของคาเฉลี่ย ถือเกณฑ ดังน้ี 

คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ระดับความคาดหวัง / ระดับบริการท่ีไดรับจริง มากที่สุด 

คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ระดับความคาดหวัง / ระดับบริการท่ีไดรับจริง มาก 

คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ระดับความคาดหวัง / ระดับบริการท่ีไดรับจริง ปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ระดับความคาดหวัง / ระดับบริการท่ีไดรับจริง นอย 

    คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ระดับความคาดหวัง / ระดับบริการท่ีไดรับจริง นอยที่สุด 

 

ผลการดําเนินการ อภิปรายผล 

 ผลการศึกษานี้เปนขอมลูตอนที ่2 แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ( Rating Scales )  

โดยสอบถามเก่ียวกับความคาดหวงัและบริการท่ีไดรับจริงของนักศึกษาที่มีตอสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิง

หลงฯ สรุปได ดังนี ้

 

ตารางที่ 1  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับบรกิารที่ไดรับจริงและระดับความคาดหวังของ    

นักศึกษาที่มีตอคุณภาพการใหบรกิารของสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวสุีนทร 

ขอความ 

ระดบับริการท่ีไดรับจริง ระดับความคาดหวัง 

x S.D. 
ระดบัคุณภาพ

บริการ 
x S.D. 

ระดบัความ

คาดหวัง 

1. ดานบริการ 3.89 1.01 มาก 4.21 1.01 มาก 

2. ดานผูใหบริการ 3.96 1.02 มาก 4.29 0.99 มาก 

3. ดานทรัพยากรสารสนเทศ 3.94 1.04 มาก 4.35 0.95 มาก 

4. ดานการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ 4.04 0.94 มาก 4.32 0.97 มาก 

5. ดานสถานที่และสภาพแวดลอม 4.07 1.01 มาก 4.35 1.03 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 3.98 1.0 มาก 4.30 0.99 มาก 

  

  จากตารางที่ 1 พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรมีีความคิดเห็นตอบริการที่ไดรับจริงของสํานักฯ 

ในภาพรวมอยูในระดับมาก (x = 3.98, S.D. = 1.0) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 

ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม (x = 4.07, S.D. = 1.01) รองลงมา คือ ดานการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ (x = 

4.04, S.D. = 0.94) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานบริการ (x = 3.89, S.D. = 1.01)  



 

 

  และนักศึกษาระดับปริญญาตรมีีความคาดหวังตอคุณภาพการใหบริการของสํานักฯ ในภาพรวม

อยูในระดับมาก (x = 4.30, S.D. = 0.99) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดาน

ทรัพยากรสารสนเทศ (x = 4.35, S.D. = 0.95) และดานสถานที่และสิ่งแวดลอม (x = 4.35, S.D. = 1.03) รองลงมา 

คือ ดานการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ (x = 4.32, S.D. = 0.97) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานบริการ (x 

= 4.21, S.D. = 1.01)  

 

ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบบระดับบริการท่ีไดรบัจริงและระดับความคาดหวังท่ีมีตอการใชบริการตาง ๆ  

ขอความ 
ระดบับริการท่ีไดรับจริง ระดับความคาดหวัง 

x S.D. ความหมาย x S.D. ความหมาย 

1. บริการตอบคําถามและชวยการคนควา 3.79 1.08 มาก 4.12 1.00 มาก 

2. บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ 3.98 1.01 มาก 4.17 0.97 มาก 

3. บริการอินเทอรเนต็ 4.24 0.94 มาก 4.34 0.94 มาก 

4. บริการสื่อโสตทัศน 3.99 0.98 มาก 4.18 1.01 มาก 

5. บริการยืม iPad 3.53 1.13 มาก 4.04 1.15 มาก 

6. ชมภาพยนตรเท่ียงวนั 3.72 1.04 มาก 4.06 1.09 มาก 

7. บริการแนะนําหนังสือใหม 3.79 1.05 มาก 4.21 0.99 มาก 

8. ใชบริการสถานที่เพ่ืออานหนังสอืสอบ 4.18 0.97 มาก 4.39 0.95 มาก 

9. บริการหองศึกษาเฉพาะกลุม (Study 

Rooms) 

4.15 0.96 มาก 4.33 1.02 มาก 

10. หองสมุดมีการสอนหรือแนะนาํการ

ใชหองสมุดในรูปแบบตาง ๆ 

3.79 0.98 มาก 4.18 1.02 มาก 

11. มีการจัดการสอนวิธกีารสืบคนตาม

ความตองการของผูใชบริการ 

3.81 0.96 มาก 4.23 0.94 มาก 

12. หองสมุดจัดบริการหรือกิจกรรมที่

ตอบสนองตรงกับความตองการและ

นาสนใจ 

3.84 1.02 มาก 4.23 1.02 มาก 

13. มีการประชาสมัพันธกิจกรรมและ

บริการของหองสมุดใหผูใชทราบอยาง

ทั่วถึงและหลายรูปแบบ 

3.75 0.97 มาก 4.25 1.07 มาก 

รวม 3.89 1.01 มาก 4.21 1.01 มาก 

  

 ผลการศึกษาตามตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นวานักศึกษาระดับปริญญาตรีมีระดับความคาดหวังตอ

การใชบริการตาง ๆ โดยรวมในระดับดี มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.21 และบริการที่ไดรับจริงมีคาคะแนนเฉลี่ยตอ

เทากับ 3.89 สําหรับผลการพิจารณาเปนรายขอนั้น ปรากฎวานักศึกษาระดับปริญญาตรีใหระดับความคาดหวังตอ

การใชบริการตาง ๆ มากที่สุดในเรื่องการใชบริการสถานที่เพื่ออานหนังสือสอบ มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.39 บริการ



 

 

ที่ไดรับจริงมีคาคะแนนเฉลี่ยตอเทากับ 4.18 รองลงมาคือเรื่องการใชบริการอินเทอรเน็ตมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 

4.34 บริการท่ีไดรับจริงมีคาคะแนนเฉลี่ยตอเทากับ 4.24 และระดับความคาดหวังตอการใชบริการตาง ๆ ที่นอยที่สุด

คือเรื่องบริการยืม iPad มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.04 บริการท่ีไดรับจริงมีคาคะแนนเฉลี่ยตอเทากับ 3.53 

 

ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบบระดับบริการท่ีไดรบัจริงและระดับความคาดหวังท่ีมีตอผูใหบริการ/เจาหนาที่/     

บรรณารักษ 

ขอความ 
ระดบับริการท่ีไดรับจริง ระดับความคาดหวัง 

x S.D. ความหมาย x S.D. ความหมาย 

1. บรรณารักษและเจาหนาที่ มีสหีนายิ้ม

แยม เปนมิตร พรอมใหบริการ 

3.86 1.07 มาก 4.25 1.01 มาก 

2. บรรณารักษและเจาหนาที่เขาใจความ

ตองการของผูใชบริการ 

4.02 1.01 มาก                  4.33 0.96 มาก 

3. บรรณารักษและเจาหนาที่ใหการ

ชวยเหลือและแกปญหาของทานอยาง

เต็มความสามารถ 

4.01 1.02 มาก 4.31 1.01 มาก 

4. บรรณารักษและเจาหนาที่สามารถ

ใหบริการไดอยางรวดเร็ว 

3.98 1.00 มาก 4.33 0.98 มาก 

 

5. บรรณารักษและเจาหนาที่มีความ

พรอมในการใหบริการดานขอมลูขาวสาร 

และการตอบขอซักถาม 

3.99 1.02 มาก 4.28 0.98 มาก 

6. บรรณารักษและเจาหนาที่ดูแลเอาใจ

ใสผูใชบริการเปนรายบุคคล 

3.91 1.01 มาก 4.23 1.02 มาก 

รวม 3.96 1.02 มาก 4.29 0.99 มาก 

  

 ผลการศึกษาตามตารางท่ี 3 แสดงใหเห็นวานักศึกษาระดับปริญญาตรี มีระดับความคาดหวังตอผู

ใหบริการ/เจาหนาที่/บรรณารักษ โดยรวมในระดับดี มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.29 และบริการท่ีไดรับจริงมีคา

คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.96 สําหรับผลการพิจารณาเปนรายขอนั้น ปรากฎวาผูตอบแบบสอบถามใหระดับความ

คาดหวังตอผูใหบริการ/เจาหนาท่ี/บรรณารักษ มากที่สุดในเรื่องบรรณารักษและเจาหนาท่ีเขาใจความตองการของ

ผูใชบริการ และบรรณารักษและเจาหนาท่ีสามารถใหบริการไดอยางรวดเร็ว มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.33 บริการที่

ไดรับจริงมีคาคะแนนเฉลี่ยตอเทากับ 4.02 และ 3.98 รองลงมา คือ เรื่องบรรณารักษและเจาหนาที่ใหการชวยเหลือ

และแกปญหาของทานอยางเต็มความสามารถ มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.31 บริการท่ีไดรับจริงมีคาคะแนนเฉลี่ยตอ

เทากับ 4.01 และระดับความคาดหวังตอผูใหบริการ/เจาหนาท่ี/บรรณารักษ ที่นอยที่สุด คือ บรรณารักษและ

เจาหนาที่ดูแลเอาใจใสผูใชบริการเปนรายบุคคล มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.23 บริการท่ีไดรับจริงมีคาคะแนนเฉลี่ย

ตอเทากับ 3.91 

 



 

 

ตารางที่ 4  การเปรียบเทียบบระดับบริการท่ีไดรบัจริงและระดับความคาดหวังท่ีมีตอทรัพยากรสารสนเทศ 

ขอความ 
ระดบับริการท่ีไดรับจริง ระดบัความคาดหวัง 

x S.D. ความหมาย x S.D. ความหมาย 

1. หองสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศ

สิ่งพิมพที่ตรงกับความตองการ เชน 

หนังสือ วารสารบทความ ฯลฯ 

3.84 1.12 มาก 4.31 0.96 มาก 

2. หองสมุดมีจํานวนทรัพยากร

สารสนเทศเพียงพอตอความตองการใช

งาน 

3.91 1.08 มาก 4.39 0.91 มาก 

3. หองสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศท่ี

ทันสมัย 

3.98 1.00 มาก 4.37 0.97 มาก 

4. หองสมุดมีทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสท่ี

เก่ียวของตรงกับความตองการใน

สาขาวิชาที่เปดสอน 

3.92 1.04 มาก 4.36 0.95 มาก 

5. เวบ็ไซตหองสมุดมีการเช่ือมโยงไปยัง

แหลงทรัพยากรสารสนเทศอ่ืน ๆ ที่

เก่ียวของ (เชน ฐานขอมูลThaiJo 

ฐานขอมูลThaiLIS) 

4.04 0.96 มาก 4.33 0.96 มาก 

รวม 3.94 1.04 มาก 4.35 0.95 มาก 

  

 ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4 แสดงใหเห็นวานักศึกษาระดับปริญญาตรีมีระดับความคาดหวังตอ

ทรัพยากรสารสนเทศ โดยรวมในระดับดี มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.35 และบริการที่ไดรับจริงมีคาคะแนนเฉลี่ยตอ

เทากับ 3.94 สําหรับผลการพิจารณาเปนรายขอน้ัน ปรากฎวาผูตอบแบบสอบถามใหระดับความคาดหวังตอ

ทรัพยากรสารสนเทศ มากที่สุดในเรื่องหองสมุดมีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอตอความตองการใชงาน มีคา

คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.39 บริการที่ไดรับจริงมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.91 รองลงมา คือ หองสมุดมีทรัพยากร

สารสนเทศท่ีทันสมัย มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.37 บริการที่ไดรับจริงมีคาคะแนนเฉลีย่เทากับ 3.98 และระดับความ

คาดหวังตอทรัพยากรสารสนเทศ ที่นอยท่ีสุด คือ หองสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศสิ่งพิมพที่ตรงกับความตองการ เชน 

หนังสือ วารสารบทความ ฯลฯ มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.31 บริการที่ไดรับจริงมีคาคะแนนเฉลี่ยตอเทากับ 3.84 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบบระดับบริการท่ีไดรับจริงและระดับความคาดหวังท่ีมีตอการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ 

ขอความ 
ระดบับริการท่ีไดรับจริง ระดับความคาดหวัง 

x S.D. ความหมาย x S.D. ความหมาย 

1. หนังสือ วารสาร จดัเรยีงอยางเปน

ระบบ สามารถคนหาไดงาย 

3.96 1.05 มาก 4.36 0.97 มาก 

2. เวบ็ไซตของหองสมุดสามารถชวยให

ผูใชบริการคนหาสารสนเทศไดดวย

ตนเอง 

4.04 0.93 มาก 4.32 0.96 มาก 

3. หองสมุดมีเครื่องมือสําหรับสบืคนได

งาย เชน การสืบคนผาน Web OPAC 

และ EDS One Search ทําใหสามารถ

คนหาสิ่งที่ตองการไดดวยตนเอง 

4.13 0.92 มาก 4.38 0.91 มาก 

4. หองสมุดจัดใหผูใชบริการสามารถ

เขาถึงทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสไดจากที่

บานและที่ทํางาน 

4.06 0.88 มาก 4.26 1.05 มาก 

5. สามารถคนหาขอมูลจากฐานขอมูล

ออนไลนไดโดยงาย สะดวกรวดเรว็ 

พรอมมีคูมือคําแนะนําสาํหรับการใชงาน 

4.02 0.91 มาก 4.29 0.97 มาก 

รวม 4.04 0.94 มาก 4.32 0.97 มาก 

  

 ผลการศึกษาตามตารางที่ 5 แสดงใหเห็นวานักศึกษาระดับปริญญาตรี มีระดับความคาดหวังตอ

การเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ โดยรวมในระดับดี มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.32 และบริการที่ไดรับจริงมีคาคะแนน

เฉลี่ยเทากับ 4.04 สําหรับผลการพิจารณาเปนรายขอนั้น ปรากฎวาผูตอบแบบสอบถามใหระดับความคาดหวังใน

เรื่องของหองสมุดมีเครื่องมือสําหรับสืบคนไดงาย เชน การสืบคนผาน Web OPAC และ EDS One Search ทําให

สามารถคนหาสิ่งที่ตองการไดดวยตนเอง มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.38 บริการที่ไดรับจริงมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 

4.13 รองลงมา คือ หนังสือ วารสาร จัดเรียงอยางเปนระบบ สามารถคนหาไดงาย มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.36 

บริการที่ไดรับจริงมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.96 และระดับความคาดหวังตอการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ ที่นอย

ที่สุด คือ หองสมุดจัดใหผูใชบริการสามารถเขาถึงทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสไดจากท่ีบานและท่ีทํางาน มีคาคะแนน

เฉลี่ยเทากับ 4.26 บริการที่ไดรับจริงมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.02 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบบระดับบริการท่ีไดรับจริงและระดับความคาดหวังท่ีมีตอสถานที่และสภาพแวดลอม 

ขอความ 
ระดบับริการท่ีไดรับจริง ระดับความคาดหวัง 

x S.D. ความหมาย x S.D. ความหมาย 

1. เครือขายอินเทอรเนต็ในหองสมุดมี

คุณภาพและประสิทธภิาพตอการใชงาน 

4.07 1.01 มาก 4.35 1.02 มาก 

2. หองสมุดมีเครื่องมืออุปกรณ

คอมพิวเตอรท่ีพรอมใชงานตลอดเวลา 

4.00 0.98 มาก 4.39 0.99 มาก 

3. สิ่งแวดลอมภายในหองสมุดมีความ

ปลอดภัยท่ีไดมาตรฐาน 

4.16 1.04 มาก 4.31 1.16 มาก 

4. การจัดตกแตงภายในหองสมดุมีสวน

ดึงดูดใหตองการเขาใชเพ่ือศึกษาและ

เรียนรู 

3.94 1.04 มาก 4.35 0.99 มาก 

5. ที่ตั้งของหองสมุดอยูในบริเวณท่ีนาเขา

ใชและสะดวกในการเขาใช 

4.06 1.02 มาก 4.35 1.00 มาก 

6. หองสมุดมีพื้นที่สําหรับการเรยีนรูและ

การศึกษาแบบกลุม 

4.18 0.99 มาก 4.37 1.03 มาก 

รวม 4.07 1.01 มาก 4.35 1.03 มาก 

  

 ผลการศึกษาตามตารางท่ี 6 แสดงใหเห็นวานักศึกษาระดับปริญญาตรี มีระดับความคาดหวังตอ

สถานที่และสภาพแวดลอมโดยรวมในระดับดี มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.35 และบริการที่ไดรับจริงมีคาคะแนนเฉลี่ย

เทากับ 4.07 สําหรับผลการพิจารณาเปนรายขอนั้น ปรากฎวาผูตอบแบบสอบถามใหระดับความคาดหวังตอสถานที่

และสภาพแวดลอม มากที่สุดในเรื่องหองสมุดมีเครื่องมืออุปกรณคอมพิวเตอรที่พรอมใชงานตลอดเวลา มีคาคะแนน

เฉลี่ยเทากับ 4.39 บริการที่ไดรับจริงมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.00 รองลงมา คือ เรื่องหองสมุดมีพื้นท่ีสําหรับการ

เรียนรูและการศึกษาแบบกลุม มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.37 บริการที่ไดรับจริงมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.18 และ

ระดับความคาดหวังตอสถานที่และสภาพแวดลอม ที่นอยที่สุด คือ เรื่องสิ่งแวดลอมภายในหองสมุดมีความปลอดภยัที่

ไดมาตรฐาน มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.31 บริการท่ีไดรับจริงมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.16 

 

สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนาํไปใชประโยชน 

 การเปรียบเทียบการบริการที่คาดหวังและบริการที่ไดรับจริงของสํานักทรัพยากรการเรียนรู

คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร พบวา นักศึกษามีคาเฉลี่ยระดับความคาดหวังสูงกวาระดับบริการท่ีไดรับจริงในทกุ ๆ 

ดาน เมื่อพิจารณาเปนรายดานสรุปได ดังน้ี 1) ดานการบริการ พบวา ระดับความคาดหวังของนักศึกษามีคาเฉลี่ยสูง

กวาระดับบริการที่ไดรับจริงในทุก ๆ ขอ  โดยนักศึกษามีความคาดหวังในเรื่องการใชบริการสถานที่เพื่ออานหนังสือ

สอบ การใชบริการอินเทอรเน็ต บริการหองศึกษาเฉพาะกลุม (Study Room) ตามลําดับ ทําใหทางสํานักฯ จะตอง

หาแนวทางหรือกลยุทธตาง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพการใหบริการที่ไดรับจรงิมีคาเทากับหรือสูงกวาความคาหหวังท่ี

นักศึกษาตองการ โดยเฉพาะในเรื่องของสถานที่ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รุจโรจน แกวอุไร และ ชโรชีนีย  



 

 

ชัยมินทร (2562) ที่ไดกลาวไววา หองสมุดท่ีมีพื้นที่เปดสําหรับการเรียนรู มีพื้นที่เหมาะสม หลากหลายตอการใชงาน

หลายรูปแบบ เพียงพอ ดึงดดู และเปนมิตรยอมชวยสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู การวิจัย ใหเกิดประสิทธผลมากขึน้ 

การปรับเปลี่ยนพื้นที่ในอนาคตของหองสมุดนั้น อาจจะเปนลักษณะพื้นที่เสมือน 2) ดานผูใหบริการ พบวา ระดับ

ความคาดหวงัของนักศึกษาที่มีตอผูใหบริการ/เจาหนาท่ี/บรรณารักษ มีคาเฉลี่ยสูงกวาระดับบริการที่ไดรับจริงในทุก 

ๆ ขอ นักศึกษามีระดับความคาดหวังในเรื่อง บรรณารักษและเจาหนาที่เขาใจความตองการของผูใชบริการ และ

บรรณารักษหรือเจาหนาที่สามารถใหบริการไดอยางรวดเร็ว บรรณารักษหรือเจาหนาที่มีความพรอมในการใหบริการ

ดานขอมูลขาวสาร และการตอบขอซักถาม ตามลําดับ จากระดับความคาดหวังดานผูใหบริการจึงทําใหทางสํานักฯ 

ตองมีการฝกอบรม เพ่ิมทักษะที่เก่ียวของกับการใหบริการในงานหองสมุดแกบุคลากรทุกระดับ พรอมมีการประเมิน

เปนระยะ เพ่ือตอบสนองตอคุณภาพการใหบริการที่ผูใชบริการคาดหวัง เนื่องจากปจจุบันบทบาทของบรรณารักษได

มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากที่เคยตั้งรับ คอยใหผูใชบริการเดินเขามาหา เปนการใหบริการเชิงรุกมากขึ้น รูจัก

การโปรโมทงานของหองสมุด และเขาใจความตองการของผูใชบริการ โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ เกวลี จันทร 

ตะมา (2549) ที่ไดกลาวไววา ผูใชบริการตองการบรรณารักษและเจาหนาที่หองสมุดที่มีความกระตือรือรน ความ

เต็มใจในการใหบริการ รวมถึงมีความรู ความสามารถที่จะชวยเหลือตอบคําถามได และมีการเอาใจใสตอผูใชบริการ 

3) ดานทรัพยากรสารสนเทศ พบวา ระดับความคาดหวังท่ีมีตอทรัพยากรสารสนเทศมีคาเฉลี่ยสูงกวาระดับบรกิารที่

ไดรับจริงในทุก ๆ ขอ นักศึกษามีระดับความคาดหวังในเรื่องที่สํานักฯ มีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอตอ

ความตองการใชงาน หองสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย และหองสมุดมีทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสที่เก่ียวของ

ตรงกับความตองการในสาขาวิชาที่เปดสอน ตามลําดับ นักศึกษามีขอเสนอแนะใหเพ่ิมจํานวนหนังสือบางสาขาวิชา 

เชน หนังสือจุลชีววิทยา แพทยแผนไทยเเละหนังสือเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม เนื่องจากไมเพียงพอตอความ

ตองการ รวมท้ังตองการใหมีทรัพยากรท่ีทันสมัย ดังน้ันทางสํานักฯ จําเปนตองหากลยุทธหรือปรับเปลี่ยนแนวทางใน

การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหครอบคลุมทุกสาขาวิชา ใหตรงกับความตองการและใหเพียงพอตอจํานวนของ

ผูใชบริการ หากทรัพยากรสารสนเทศไมเพียงพอและไมตรงกับความตองการของผูใชบริการ อาจเปนสาเหตุหนึ่งที่

ผูใชบริการไมตองการเขาหองสมุดหรือไมสนใจคนควาขอมูลจากหองสมุดอีกตอไป 4) ดานการเขาถึงทรัพยากร

สารสนเทศ พบวา ระดับความคาดหวังท่ีมีตอทรัพยากรสารสนเทศมีคาเฉลี่ยสูงกวาระดับบริการที่ไดรับจริงในทุก ๆ 

ขอ แตทั้งระดับความคาดหวังและระดับบริการที่ไดรับจริงอยูในระดับมาก โดยนักศึกษามีระดับความคาดหวังใน

เรื่องการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศในเรื่องท่ีหองสมุดมีเครื่องมือสําหรับสืบคนไดงาย เชน การสืบคนผาน Web 

OPAC และ EDS One Search ทําใหสามารถคนหาสิ่งที่ตองการไดดวยตนเอง หนังสือ วารสาร จัดเรียงอยางเปน

ระบบ สามารถคนหาไดงาย เว็บไซตของหองสมุดสามารถชวยใหผูใชบริการคนหาสารสนเทศไดดวยตนเอง 

ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กอบสุข คงมนัส (2561) ที่ไดกลาวไววา การเลือกเครื่องมือในการเขาถึง

ทรัพยากรสารสนเทศนั้น ตองเลือกเครื่องมือใหมีความเหมาะสมกับผูใชงานและสอดคลองกับวัตถุประสงคในการ

เรียนรูหรือการคนควา ทั้งนี้ในการใชเครื่องมือการสืบคนน้ัน ควรคํานึงถึงสภาพ คุณลักษณะและขอจํากัดของ

เครื่องมือแตละประเภทดวยวามี เทคนิคหรือขอจํากัดใดบาง เ พ่ือการใช งานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

5) ดานสถานที่และสภาพแวดลอม พบวา ระดับความคาดหวังดานสถานท่ีและสภาพแวดลอม มีคาเฉลี่ยสูงกวา

ระดับบรกิารที่ไดรับจริงในทุก ๆ ขอ นักศึกษามีระดับความคาดหวังในเรื่องหองสมุดมีเครื่องมืออุปกรณคอมพิวเตอร

ที่พรอมใชงานตลอดเวลา และหองสมุดมีพ้ืนที่สําหรับการเรียนรูและการศึกษาแบบกลุม มากที่สุดตามลําดับ ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ รุจโรจน แกวอุไร และ ชโรชีนีย ชัยมินทร (2562) ท่ีไดกลาวไววา ในอนาคตหองสมุดควร



 

 

ลดพ้ืนที่การจัดเก็บหนังสือ แตปรับเปลี่ยนใหเปนพื้นที่สําหรับการการวิจัย การสรางสรรคนวัตกรรม และควรมีพ้ืนที่

สําหรับการแสดงออกหรือพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู ตอยอดองคความรูและสรางนวัตกรรม เพ่ือตอบสนอง

ความตองการของผูใชบริการท่ีเปลี่ยนไปดวย 

 

สรุปผล 

1. ดานบริการ นักศึกษามีคาเฉลีย่ความคาดหวังสูงแตคาเฉลี่ยการรับบริการจริงต่ํา ในเรื่องการ

ใชบริการสถานท่ีเพื่ออานหนังสือสอบ การใชบริการอินเทอรเน็ต บริการหองศึกษาเฉพาะกลุม (Study Rooms)

ดังนั้นจึงควรมีการจัดสถานที่หรือเพ่ิมที่นั่งอานหนังสือใหเพียงพอโดยเฉพาะชวงสอบ เนื่องจากในชวงสอบจํานวน

นักศึกษาเขาใชบริการมากกวาชวงอ่ืน ๆ รวมทั้งจัดที่นั่งใหมีลักษณะกลุมและเดี่ยวใหชัดเจน สําหรับบริการหอง

ศึกษาเฉพาะกลุม (Study Rooms) อาจจะมีการเพ่ิมพ้ืนที่ใหบริการ โดยใชหอง Movie 1 และ Movie 2 และพัฒนา

ระบบจองหองศึกษาเฉพาะกลุม ระบบจองโตะนั่งอาน ใหผผานออนไลน 

2. ดานผูใหบริการ นักศึกษามีคาเฉลี่ยความคาดหวังสูงแตคาเฉลี่ยการรับบริการจริงต่ํา ในเรื่อง

บรรณารักษและเจาหนาที่เขาใจความตองการของผูใชบริการ บรรณารักษหรือเจาหนาที่สามารถใหบริการไดอยาง

รวดเร็ว และบรรณารักษหรือเจาหนาที่มีความพรอมในการใหบริการดานขอมูลขาวสาร และการตอบขอซักถาม 

ดังนั้นจึงควรมีฝกอบรมใหแกเจาหนาที่และบรรณารักษใหตระหนักถึงบทบาทและหนาที่ของผูใหบริการ เพ่ิมทักษะที่

เกี่ยวของกับการใหบริการในงานหองสมุดแกบุคลากรทุกระดับ เชน ภาษาอังกฤษ จิตวิทยการใหบริการ และการ

แกไขปญหา หรือมีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรทุกปสม่ําเสมอ เปนตน 

3. ดานทรัพยากรสารสนเทศ นักศึกษามีคาเฉลี่ยความคาดหวังสูงแตคาเฉลี่ยการรับบริการจริง

ต่ํา ในเรื่องมีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอตอความตองการใชงาน หองสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัย 

และหองสมุดมีทรัพยากรอิเลก็ทรอนิกสท่ีเก่ียวของตรงกับความตองการในสาขาวิชาที่เปดสอน ดังนั้นควรมีการจัดหา

ทรัพยากรเพ่ิมในบางสาขาวิชา ใหเพียงพอตอความตองการ โดยการจัดกิจกรรม BookFair เพ่ือใหผูใชบริการมี

โอกาสเลือกทรัพยากรเขาหองสมุด หรือเพ่ิมชองทางตาง ๆ ที่ผูใชบริการสามารถเสนอซื้อทรัพยากรได หรือเปด

โอกาสใหนักศึกษาคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศจากตัวแทนจําหนาย หรือการสรางความรวมมือในการใชทรัพยากร

รวมกันกับหองสมุดอ่ืน ๆ เปนตน 

4. ดานการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ นักศึกษามีคาเฉลี่ยความคาดหวังสูงแตคาเฉลี่ยการรับ

บริการจริงต่ํา ในเรื่องหองสมุดมีเครื่องมือสําหรับสืบคนไดงาย เชน การสืบคนผาน Web OPAC และ EDS One 

Search ทําใหสามารถคนหาสิ่งที่ตองการไดดวยตนเอง หนังสือ วารสาร จัดเรียงอยางเปนระบบ สามารถคนหาได

งาย เว็บไซตของหองสมุดสามารถชวยใหผูใชบริการคนหาสารสนเทศไดดวยตนเอง ดังนั้นควรมพัีฒนาศักยภาพของ

เครื่องมือสืบคนใหมีความเชื่อมโยงกันเปนระบบท่ีคนแคครั้งเดียว เจอทุกแหลงขอมูล หรือพัฒนาแอปพลิเคชันใน

การสืบคนขอมูล และมีการกําหนดเวลาในการตรวจสอบชั้นหนังสืออยางชัดเจน 

5. ดานสถานที่และสภาพแวดลอม นักศึกษามีคาเฉลี่ยความคาดหวังสูงแตคาเฉลี่ยการรับ

บริการจริงต่ํา ในเรื่องหองสมุดมีเครื่องมืออุปกรณคอมพิวเตอรท่ีพรอมใชงานตลอดเวลา และหองสมุดมีพ้ืนที่สําหรับ

การเรียนรูและการศึกษาแบบกลุม ดังนั้นสํานักฯ ควรมีแผนการทํางานในการการตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ

คอมพิวเตอรในสํานักฯ อยางสม่ําเสมอ มีอุปกรณสํารองเมื่ออุปกรณชํารุดหรือใชงานไมได ปรับสถานที่การเรียนรูที่

เฉพาะกลุม เดี่ยว ทํากิจกรรมที่ชัดเจน เปนตน 



 

 

ขอเสนอแนะ 

1. การศึกษาในครั้งน้ีเปนการศึกษาเฉพาะนักศึกษาที่เขาใชบริการของหองสมุดเทานั้น ควรมี

การศึกษาการใหบริการจากความคิดเห็นของอาจารย บุคลากร หรือสมาชิกบุคคลภายนอกเพ่ิมเติม 

2. ควรจัดทําแผนปฏิบัติการหรือโครงการตาง ๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือปรับปรุงหรือ

สนับสนุนใหเกิดการรับรูบริการจริงท่ีสูงข้ึน เพ่ือการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพตอไปในอนาคต 

 

การนําไปใชประโยชน 

  1. เจาหนาท่ีของสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลงฯ สามารถนําผลที่ไดจากการวิจัยมาใช

พัฒนาปรับปรุงการใหบริการเพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการใหบริการอยางสูงสุด 

  2. สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลงฯ สามารถนําขอมูลการวิจัยเปนขอมูลในการกําหนด

แผนกลยุทธและนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการใหมีประสิทธิภาพตรงตอความความคาดหวังของ

ผูใชบริการมากขึน้ 
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