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บทคัดย่อ 
 ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ส่งผลต่อกำรปรับตัวของส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรีในกำรกำรจัดกำรพื้นที่กำรเรียนรู้ให้มี 
ควำมสอดคล้อง กำรศึกษำครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษำกำรจัดกำรพ้ืนที่เพ่ือกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 2) พฤติกรรมและควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร และ 3) แนวทำงกำรจัดกำรพื้นที่ 
เพ่ือกำรเรียนรู้ โดยกำรสัมภำษณ์ สังเกต และสอบถำมกลุ่มตัวอย่ำง คือผู้ใช้บริกำรจ ำนวน 472 คน 
วิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพและสถิติพรรณำ ผลกำรศึกษำพบว่ำมีกระบวนกำรจัดกำร 9 ขั้นตอน 
ได้แก่ กำรวำงแผนงำน กำรรวบรวมข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรออกแบบ กำรน ำเสนอแผน  
กำรด ำเนินงำน กำรบริกำร กำรติดตำม/ ประเมินผล และกำรรำยงำนผล โดยพบว่ำ ผู้ใช้บริกำร 
ส่วนใหญ่คือนักศึกษำ (ร้อยละ 91.52) วัตถุประสงค์ส่วนใหญ่คือกำรใช้พื้นที่เพ่ือท ำรำยงำนหรือ
กำรบ้ำน (ร้อยละ 69.70) ก่อให้เกิดทักษะตำมศตวรรษที่ 21 คือ กำรท ำงำนเป็นทีม (ร้อยละ 43.80) 
ควำมพึงพอใจภำพรวมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด (ค่ำเฉลี่ย 4.27) แนวทำงกำรจัดกำรคือ กำรเพ่ิมพ้ืนที่ 
กำรเรียนรู้แบบเชื่อมโยง กำรจัดหำ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและอุปกรณ์ท่ียืดหยุ่นต่อกำรใช้พ้ืนที่  
กำรมีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัย กำรใช้ระบบกำรจองออนไลน์ กำรพัฒนำบุคลำกรให้มี 
กำรบริกำรเชิงรุก และกำรบูรณำกำรแนวคิดห้องสมุดสีเขียว 
 

ค าส าคัญ:  
 พ้ืนที่กำรเรียนรู้, ทักษะกำรเรียนรู้, ห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 
 

Abstract 
 21st century learning skills influence the library to adapt themselves in 
managing learning space. The purpose of this study was to study 1) area 
management, 2) the behavior and satisfaction of the users, and 3) guidelines for 
learning area management. Interview, observation and questionaire with 472 samples 
were employed with this study. Data were analyzed for both qualitative data and 
qualitative statistics. The results show that there are nine steps in the process of 
planning, gathering data, analysis of design data, plan presentation, operations, 



monitoring/evaluation services, and reporting. Most of the users are students 
(91.52%). The main purpose is to use the space for making their reports or homework 
(69.70%), creating 21st century skills as teamwork (43.80%). Overall satisfaction was 
at the highest level (X 4.27). Management approach is creating more learning space, 
facilities should be movable and flexible, provide security system, using the online 
booking system, development of personnel for proactive services, and integration of 
green library concepts. 
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บทน า 
 ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วยทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะ
สำรสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอำชีพ ซึ่งแต่ละทักษะมีผลต่อรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำ
และพ้ืนที่กำรเรียนรู้เพ่ือให้เกิดควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์มำกกว่ำกำรจัดกำรเรียนแบบเดิมที่เน้นเพียง
กำรฟังบรรยำยหรือเรียนในห้อง กำรจัดกำรศึกษำในศตวรรษท่ี 21 ต้องสำมำรถสร้ำงบรรยำกำศและ
กำรเรียนรู้หรือกำรศึกษำท่ีสำมำรถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลำ โดยเน้นผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียนให้มำกท่ีสุด ควำมท้ำทำยที่เกิดขึ้นต่อห้องสมุดซึ่งเป็นหน่วยงำนให้บริกำรทำงด้ำนสำรสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ในยุคศตวรรษท่ี 21 คือกำรพัฒนำและปรับเปลี่ยนตนเองให้สอดคล้องกับกำร
เปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้น ปจจัยแห่งกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญได้แก่ ควำมกำวหนำและนวัตกรรมทำง
เทคโนโลยีและควำมส ำคัญของสำรนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ำมำมีบทบำทและแทนที่หนังสือแบบเดิม 
รวมถึงพฤติกรรมและควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรที่หลำกหลำยขึ้น โดยเฉพำะควำมต้องกำรพื้นที่เพ่ือ
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือกำรสร้ำงสรรค์ควำมคิดใหม่ ๆ ที่ประกอบไปด้วยสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
ต่ำง ๆ ดังนั้น กำรปรับเปลี่ยนและออกแบบกำรใช้พื้นที่ (Space) ให้สอดคล้องกับผู้ใช้บริกำร กล่ำวได้
ว่ำเป็น “ยุคฟ้ืนฟูใหม่ของพ้ืนที่” หรือ Renaissance of space ของโลกห้องสมุด (วฒันชยั วินิจจะกูล, 
2558) กำรปรับกระบวนทัศน์ในกำรคิดใหม่เก่ียวกับพ้ืนที่และบริกำรห้องสมุดนับได้ว่ำเป็นแนวคิดท่ี
ส ำคัญต่อโครงสร้ำงพ้ืนฐำนกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (เลส วัตสัน, ม.ป.ป.) ในกำรให้บริกำรพื้นท่ีใช้
งำนร่วมกัน (Common space) เพ่ือให้ห้องสมุดได้กลำยเป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ที่สนับสนุนกำรค้นคว้ำ 
กำรสร้ำงสรรค์ และกำรร่วมมือระหว่ำงนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร และชุมชน (ทัศนีย์ แซ่ลิ้ม, 2560) 
 จำกกำรสอบถำมควำมต้องกำร ควำมพึงพอใจ กำรสังเกต และกำรสัมภำษณ์ของ
ผู้ใช้บริกำรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรีอย่ำงต่อเนื่อง 
พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมต้องกำรพ้ืนที่ในกำรเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อกำรท ำงำน กำรศึกษำค้นคว้ำใน
ลักษณะของกำรท ำงำนกลุ่ม ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมมำกข้ึน รวมถึง สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ทำงส ำนัก
วิทยบริกำรฯ จึงได้มนี ำข้อคิดเห็นมำพิจำรณำและน ำไปสู่กำรด ำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำพ้ืนที่ 
กำรเรียนรู้ทำงกำยภำพ (Physical learning spaces) ได้แก่ ห้องส ำหรับจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และ/ 
หรือเอ้ือให้เกิดกำรเรียนรู้ ซึ่งสำมำรถจ ำแนกได้เป็นพ้ืนที่ส ำหรับกิจกรรม กำรเรียนรู้แบบเป็นทำงกำร



และไม่เป็นทำงกำร (Formal and non-formal learning) ห้อง/ พ้ืนที่สนับสนุนกำรเรียนรู้ (Brown, 
2005 อ้ำงถึงใน อภิภำ ปรัชญพฤทธิ, 2560) หลำกหลำยลักษณะ รวม 8 พ้ืนที่ 4 ประเภท ได้แก่ 
Action learning room เพ่ือกำรเรียนรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรน ำเสนองำน และกำรเรียนรู้
ร่วมกัน Training room เพ่ือกำรฝึกอบรมปฏิบัติกำรด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
Tutor room ส ำหรับกำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย และ Learning space พ้ืนที่ 
กำรเรียนรู้ร่วมกันตำมอัธยำศัย โดยแต่ละพ้ืนที่ได้รับกำรปรับปรุงในช่วงเวลำที่แตกต่ำงกันขึ้นอยู่กับ
งบประมำณสนับสนุน บทควำมนี้จึงได้น ำเสนอแนวทำงกำรจัดกำรพ้ืนที่เพ่ือกำรเรียนรู้ตำมแนวคิด
ศตวรรษท่ี 21 เพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรอย่ำงสูงสุด 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือศึกษำกำรจัดกำรพ้ืนที่เพ่ือกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 
 2.  เพ่ือศึกษำพฤติกรรมและควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรพ้ืนที่เพ่ือกำรเรียนรู้ของส ำนัก
วิทย-บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 
 3.  เพ่ือศึกษำแนวทำงกำรจัดกำรพ้ืนที่เพ่ือกำรเรียนรู้ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 กำรจัดกำรพ้ืนที่กำรเรียนรู้ของส ำนักวิทยบริกำรฯ นี้ ประกอบด้วย 9 ขั้นตอน โดยใช้
กระบวนกำรทั้งเชิงคุณภำพและปริมำณ โดยกลุ่มเป้ำหมำยในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลคือ ผู้ให้บริกำร
และผู้ใช้บริกำรของห้องสมุด  
 
ตำรำงที่ 1  ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำน 
 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน 
1. การวางแผน 1.1 กำรประชุมเพื่อก ำหนดผู้รับผิดชอบด ำเนินงำนและทีป่รึกษำกำรออกแบบ 

1.2 กำรสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันเก่ียวกับวัตถุประสงค์ของกำรปรับปรุงพืน้ที่  
กำรเรียนรูโ้ดยเน้นรูปแบบ กำรใช้พื้นทีส่ร้ำงสรรค์ แนวคิดมำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว 

2. การรวบรวม
ข้อมูล 

2.1 กำรส ำรวจพืน้ที่เพื่อกำรปรบัปรุง 
2.2 กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรแต่ละป ี

3. การวิเคราะห์
ข้อมูล 

3.1 ข้อมูลด้ำนปัญหำ อุปสรรค ข้อจ ำกัดของพื้นที่ 
3.2 พฤติกรรมของผู้ใช้บริกำร โดยจ ำแนกออกเป็นแต่ละกลุ่ม  
3.3 ปัญหำ อุปสรรค และข้อจ ำกัดด้ำนพืน้ที่และควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 

4. การออกแบบ 4.1 กำรจัดท ำแผน/ ออกแบบพื้นที่โดยใช้ค ำนงึถึง  
- ควำมยืดหยุ่นในกำรใชพ้ื้นที ่
- ควำมดึงดูดใจ ควำมสวยงำม 

 



ตำรำงที่ 1  (ต่อ) 
 

ขั้นตอน (ต่อ) วิธีการด าเนินงาน 
 - สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรท ำงำน/เรียนรู้ร่วมกัน 

- ควำมสะอำด ปลอดภัย 
- ควำมสะดวกสบำย กำรเข้ำถึงพ้ืนที่ 
- กำรประหยัดพลังงำน 
4.2 กำรจัด Zoning area ตำมควำมจ ำเป็นและเร่งด่วน เช่น พ้ืนที่ที่มี
ผู้ใช้บริกำรมำก เป็นต้น 
4.3 กำรจัดล ำดับกำรปรับปรุงพ้ืนที่ 

5. การน าเสนอ
แผนต่อผู้บริหาร 

5.1 กำรน ำเสนอโครงกำรและงบประมำณ 

6. การด าเนินงาน
ปรับปรุงพ้ืนที่ 

6.1 กำรด ำเนินกำรปรับปรุงพื้นที่กำรเรียนรู้ 

7. การบริการ 7.1 จัดท ำระบบกำรบริกำรกำรใช้พ้ืนที่ผ่ำน google apps 
7.2 กำรประชำสัมพันธ์กำรใช้พ้ืนที่กำรเรียนรู้ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น  
เฟสบุ๊ค เว็บไซด์ส ำนักวิทยบริกำรฯ เป็นต้น 
7.3 กำรอ ำนวยควำมสะดวกกำรเข้ำใช้แต่ละพ้ืนที่ โดยมีเจ้ำหน้ำที่
รับผิดชอบ 

8. การติดตาม/
ประเมินผล 

8.1 กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร กำรสัมภำษณ์เพ่ือเรียนรู้ควำม
ต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 
8.2 กำรปรับปรุงกำรบริกำร 

9. การรายงานผล 9.1 กำรน ำเสนอผลกำรติดตำม/ประเมินผลต่อผู้บริหำร 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล และอภิปรายผล 
 จำกกำรด ำเนินกำรให้บริกำรห้อง/ พ้ืนที่กำรเรียนรู้ของห้องสมุด ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ตำมกระบวนกำรขั้นตอนมีกำรประเมินผล        
กำรด ำเนินงำนโดยใช้ 
 1.  กำรจัดกำรพ้ืนที่เพ่ือกำรเรียนรู้ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
ประกอบด้วย 9 ขั้นตอน ได้แก่ กำรวำงแผนงำน กำรรวบรวมข้อมูลกำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรออกแบบ 
กำรน ำเสนอแผนต่อผู้บริหำร กำรด ำเนินงำนปรับปรุงพ้ืนที่ กำรบริกำร กำรติดตำม/ ประเมินผล และ
กำรรำยงำนผล ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรใช้หลักกำรของวงจรบริหำรงำนคุณภำพ ได้แก่ Plan (วำงแผน) Do 
(ปฏิบัติ) Check (ตรวจสอบ) และ Act (ด ำเนินกำร) ผลกำรด ำเนินงำนแต่ละขั้นตอนสำมำรถก ำหนด
ผู้รับผิดชอบงำนและด ำเนินงำนออกแบบพ้ืนที่ที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 
ได้บำงส่วน เนื่องจำกปัญหำและอุปสรรคด้ำนงบประมำณ 



 2.  ผลกำรศึกษำพฤติกรรมและควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรพื้นที่เพ่ือกำรเรียนรู้ของ 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ ปี พ.ศ. 2561 (มกรำคม - ตุลำคม) โดยใช้กำรสอบถำมแบบออนไลน์กับ                   
กลุ่มผู้ใช้บริกำรได้แก่ นักศึกษำ อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ และนักเรียนโรงเรียนสำธิตฯ 
  2.1  จ ำนวนผู้ใช้บริกำร 
 
ตำรำงที่ 2  จ ำนวนและสัดส่วนของประเภทผู้ใช้บริกำร 
 

ประเภทผู้ใช้บริการ จ านวน ร้อยละ 
นักศึกษำ 432 91.52 
อำจำรย์ 16   3.38 
นักเรียนโรงเรียนสำธิตฯ 16   3.38 
เจ้ำหน้ำที่ 8   1.69 
รวม 472 100.00 

   
 จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ มีผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 472 คน แบ่งเป็น นักศึกษำ 432 คน  
คิดเป็นร้อยละ 91.52 อำจำรย์ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 3.38 นักเรียนโรงเรียนสำธิตฯ 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.38 และเจ้ำหน้ำที่ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 1.69 ตำมล ำดับ 
 2.2 วัตถุประสงค์กำรใช้บริกำร 
 
ตำรำงที ่3  จ ำนวนและสัดส่วนของวัตถุประสงค์กำรใช้บริกำร 
 

วัตถุประสงค์การใช้บริการ จ านวน ร้อยละ 
1.  ท ำรำยงำนหรือกำรบ้ำน  329 69.70 
2. ศึกษำค้นคว้ำเป็นกลุ่ม  210 44.49 
3. พักผ่อนตำมอัธยำศัย  157 33.26 
4. พบปะพูดคุย/ นัดพบเพ่ือน 121 25.63 
5. ประชุม อบรม สัมมนำ  103 21.82 
6. ติวหรือแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้   87 18.43 
7. ดูหนัง ฟังเพลงและกิจกรรมบันเทิง  71 15.04 
8. ฝึกซ้อมกำรแสดงหรือกำรน ำเสนองำน  68 14.40 
9. ปรึกษำงำนวิจัยและวิทยำนิพนธ์ 49 10.38  

รวม  100.00 
 

  
 จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ วัตถุประสงค์ในกำรใช้ห้องหรือพ้ืนที่กำรเรียนรู้ของส ำนักวิทยบริกำร
มำกที่สุดได้แก่ 1) ท ำรำยงำนหรือกำรบ้ำน คิดเป็นร้อยละ 69.70 รองลงมำคือ 2) ศึกษำค้นคว้ำ 



เป็นกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 44.49 3) พักผ่อนตำมอัธยำศัย คิดเป็นร้อยละ 33.26 4) พบปะพูดคุย  
คิดเป็นร้อยละ 25.63 5) ประชุม อบรม สัมมนำ คิดเป็นร้อยละ 21.82 6) ติวหรือแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ควำมรู้ คิดเป็นร้อยละ 18.43 7) ดูหนัง ฟังเพลงและกิจกรรมบันเทิง คิดเป็นร้อยละ 15.04 8) ฝึกซ้อม
กำรแสดงหรือกำรน ำเสนองำน คิดเป็นร้อยละ 14.40 และ 9) ปรึกษำงำนวิจัยและวิทยำนิพนธ์  
คิดเป็นร้อยละ 10.38 ตำมล ำดับ 
 2.3  กำรเกิดทักษะกำรเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 
 
ตำรำงที่ 4  จ ำนวนและสัดส่วนของกำรเกิดทักษะกำรเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21   
 

ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21  จ านวน ร้อยละ 
1. กำรท ำงำนเป็นทีม  207 43.80 
2. กำรรู้ข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ   184 38.98 
3. กำรมีมนุษย์สัมพันธ์ในสังคม  168 35.59 
4. กำรวิเครำะห์และกำรตัดสินใจ  150 31.77 
5. กำรคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์  143 30.29 
6. เกิดทักษะทำงวิชำกำร  136 28.80 
7. เกิดทักษะด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  129 27.33 
8. กำรอยู่ร่วมกันของคนในสังคม  86 18.22 
9. กำรกล้ำแสดงออก 79 16.73 
10. มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีภำวะผู้น ำ 

และกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน  
56 11.86 

11. กำรประกอบธุรกิจ 11 2.33 
12. เกิดสมำธิในกำรท ำงำนเพ่ิมขึ้น  6 1.27 

รวม  100.00 
 

  
 จำกตำรำงที่ 4 พบว่ำ ผู้ใช้บรกิำรเกิดทักษะกำรเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 มำกที่สุดได้แก่ 
1) กำรท ำงำนเป็นทีม คิดเป็นร้อยละ 43.80 รองลงมำได้แก่ 2) กำรรู้ข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ คิดเป็น 
ร้อยละ 38.98 3) กำรมีมนุษย์สัมพันธ์ในสังคม คิดเป็นร้อยละ 35.59 4) กำรวิเครำะห์และ          
กำรตัดสินใจ คิดเป็นร้อยละ 31.77 5) กำรคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ คิดเป็นร้อยละ 30.29 6) เกิดทักษะ
ทำงวิชำกำรคิดเป็นร้อยละ 28.80 7) เกิดทักษะด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 
27.33 8) กำรอยู่ร่วมกันของคนในสังคม คิดเป็นร้อยละ 18.22 9) กำรกล้ำแสดงออก คิดเป็นร้อยละ 
16.73 10) มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีภำวะผู้น ำและกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน คิดเป็นร้อยละ 
11.86 11) กำรประกอบธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 2.33 และ 12) เกิดสมำธิในกำรท ำงำนเพ่ิมข้ึน คิดเป็น
ร้อยละ 1.27 ตำมล ำดับ 
 
 



 2.4  ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อพ้ืนที่กำรเรียนรู้ 
 กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อพ้ืนที่กำรเรียนรู้ เก็บข้อมูลระหว่ำงเดือน
มกรำคม-ตุลำคม 2561 จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง 472 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำมออนไลน์               
ทั้งปลำยปิดและปลำยเปิด มีข้อค ำถำมให้เลือกเป็นมำตรำประมำณค่ำ (rating scale) 5 ระดับ               
โดยก ำหนดระดับคะแนนควำมพึงพอใจดังนี้ 
 คะแนน 5 = พึงพอใจมำกท่ีสุด 
     4 = พึงพอใจมำก  
     3 = พึงพอใจปำนกลำง 
     2 = พึงพอใจน้อย 
     1 = พึงพอใจน้อยที่สุด 
 กำรแปลผลคะแนน แบ่งผลคะแนนทั้งหมดเป็น 5 ช่วงโดยใช้หลักกำรทำงสถิติ ได้แก่ พิสัย/
จ ำนวนชั้น = (คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ ำสุด) /5 กำรแปลผลคะแนนมีดังนี้ 
 คะแนน  4.20-5.00 = มำกท่ีสุด 
   3.40-4.19 = มำก 
   2.60-3.39 = ปำนกลำง 
   1.80-2.59 = น้อย 
   1.00-1.79 = น้อยที่สุด 
 

ตำรำงที่ 5  ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร 
 
รายการ ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1. ด้ำนสภำพแวดล้อม 3.79 4 
1.1 ขนำดของห้องเหมำะสมกับจ ำนวนนักศึกษำ 4.48 มำกที่สุด 
1.2 อำกำศและระบบระบำยอำกำศในห้องมีควำมเหำะสม 3.64 มำก 
1.3 ขนำดของเก้ำอ้ีที่นั่งมีควำมเหมำะสม 3.70 มำก 

1.4 แสงสว่ำงในห้องมีควำมเหมำะสม 3.72 มำก 

1.5 มีบริเวณนั่งพักเพียงพอ 3.73 มำก 

1.6 ไม่มีเสียงดังรบกวนจำกภำยนอก 3.74 มำก 

1.7 มีจ ำนวนถังขยะในอำคำรเพียงพอ 3.61 มำก 

1.8 ห้องน้ ำสะอำด  3.66 มำก 

2. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 4.39 3 
2.1 ระบบเครื่องฉำยมีคุณภำพดี ภำพคมชัดสีสันถูกต้อง  4.41 มำกที่สุด 
2.2 อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์มีควำมเหมำะสม เพียงพอต่อกำรใช้งำน 4.36 มำกที่สุด 
2.3 ระบบเสียงและเครื่องขยำยเสียงเหมำะสม ฟังชัดเจน 4.39 มำกที่สุด 

 
 



ตำรำงที่ 5  (ต่อ) 
 
รายการ ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
3. ด้ำนกระบวนกำร/ ขั้นตอน 4.46 1 
3.1 มีระบบแจ้งข้อมูลกำรใช้บริกำรห้อง/พ้ืนที่ 4.47 มำกที่สุด 
3.2 ขั้นตอนในกำรขอใช้ห้องเหมำะสม สะดวก รวดเร็ว 4.42 มำกที่สุด 
3.3 มีกำรเตรียมควำมพร้อมของห้อง/พ้ืนที่ก่อนกำรใช้งำน 4.46 มำกที่สุด 
3.4 ระยะเวลำในกำรใช้บริกำรห้องที่ก ำหนดไว้มีควำมเหมำะสม 4.47 มำกที่สุด 
4. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่/ผู้ให้บริกำร 4.45 2 
4.1 ให้บริกำรข้อมูลในกำรใช้บริกำรได้ถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว 4.51 มำกที่สุด 
4.2 มีอัธยำศัย/มนุษย์สัมพันธ์ในกำรให้บริกำรที่ดี 4.39 มำกที่สุด 
4.3 สำมำรถให้ค ำแนะน ำกำรใช้อุปกรณ์ได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน 4.45 มำกที่สุด 
5. ภำพรวมควำมพึงพอใจต่อห้อง/ พ้ืนที่กำรเรียนรู้ 4.27 มำกที่สุด 

 
 

 จำกตำรำงที่ 5 พบว่ำ ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจภำพรวมอยู่ในระดับ
มำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.27) แบ่งเป็นด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอน อยู่ในระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.46) 
รองลงมำคือ ด้ำนเจ้ำหน้ำที่/ผู้ให้บริกำร อยู่ในระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.45) ด้ำนสิ่งอ ำนวย                  
ควำมสะดวก อยู่ในระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.39) ด้ำนสภำพแวดล้อม อยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 
3.79) 
 3.  แนวทำงกำรจัดกำรพ้ืนที่เพ่ือกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 
 จำกกำรให้บริกำรพ้ืนที่เพ่ือกำรเรียนรู้ตำมจุดต่ำงๆ พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจใน
กำรให้บริกำรอยู่ในระดับมำกที่สุด ทั้งนี้ จำกกำรสอบถำม กำรสัมภำษณ์ และกำรสังเกตผู้ใช้บริกำร
และผู้ให้บริกำรพบว่ำ แนวทำงที่ควรได้รับกำรปรับปรุงและพัฒนำคือ 

  3.1  กำรเพ่ิมพ้ืนที่กำรเรียนรู้รองรับกับจ ำนวนผู้ใช้ที่มีมำกขึ้น โดยขยำยพื้นท่ีที่มิใช่เพียง
ห้องเรียนรู้หรือพ้ืนที่ว่ำง แต่ควรเป็นพื้นที่เชื่อมโยงหรือพ้ืนที่ภำยนอกที่อยู่ภำยใต้กำรดูแลของส ำนัก
วิทยบริกำรฯ 

  3.2  กำรจัดกำรจัดหำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกท่ีตอบสนองต่อควำมเป็นศตรวรรษที่ 21 
คือ เทคโนโลยีสำรสนเทศที่เอ้ือต่อกำรท ำงำน กำรสืบค้น และกำรเรียนรู้ร่วมกันผ่ำนกระบวนกำรกลุ่ม 

  3.3  กำรจัดหำอุปกรณ์ท่ียืดหยุ่นต่อกำรใช้พื้นที่ให้เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงเหมำะสม 
ปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ สะดวกแก่กำรเคลื่อนย้ำย 

  3.4  กำรมีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัย เนื่องจำกกำรพ้ืนที่ดังกล่ำวยังไม่มีกำรติดตั้ง
ทีวีวงจรปิดอย่ำงทั่วถึง 

  3.5  กำรก ำหนดรูปแบบกำรใช้พ้ืนที่ด้วยระบบกำรจองออนไลน์ที่สำมำรถเข้ำถึงได้ทุกที่ 
  3.6  กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีกำรบริกำรเชิงรุกและสำมำรถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 



ให้บริกำรกับผู้ใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น กำรสร้ำงกิจกรรมเสริมทักษะต่ำงๆ ให้ผู้ใช้บริกำร                
ได้เข้ำร่วมแบบหมู่คณะ สร้ำงกิจกรรมสร้ำงสรรค์เพ่ือตอบโจทย์กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นต้น 

  3.7  กำรบูรณำกำรแนวคิดห้องสมุดสีเขียวเข้ำมำในรูปแบบกำรจัดกำรพ้ืนที่กำรเรียนรู้ 
 ข้อเสนอแนะ 
 น ำผลกำรศึกษำจำกข้อ 3 แนวทำงกำรจัดกำรพื้นที่เพ่ือกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไปสู่      
กำรพัฒนำต่อยอดเพ่ือสร้ำงพ้ืนที่กำรเรียนรู้ต่อไป 
 การน าไปใช้ประโยชน์ 
 กำรน ำแนวคิดกำรจัดกำรพ้ืนที่กำรเรียนรู้ขยำยต่อไปยังหน่วยงำนภำยและพ้ืนที่ต่ำง ๆ                 
ในมหำวิทยำลัยเพื่อให้พ้ืนที่ทุกแห่งเป็นพ้ืนที่แห่งกำรเรียนรู้ 
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