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บทคัดย่อ
กำรศึกษำศึกษำครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษำปัญหำและควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร
ห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ อำจำรย์และนักศึกษำระดับปริญญำตรี และปริญญำโท
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สำขำวิชำภำษำไทย สำขำวิชำภำษำจีน และสำขำวิชำ
ภำษำอังกฤษ จำนวน 291 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถำมและแบบสัมภำษณ์
ผลกำรวิจัย พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีควำมต้องกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ ประเภทหนังสือมำกที่สุด
ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำรต้องกำรบริกำรแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop
service) ด้ำนเจ้ำหน้ำที่/ บุคลำกร ต้องกำรกำรช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ กระตือรือร้น และเต็มใจ
ช่วยเหลือผู้ใช้บริกำร ด้ำนสถำนที่/ สิ่งอำนวยควำมสะดวก ต้องกำรอินเทอร์เน็ตไร้สำยควำมเร็วสูง
(Wi-Fi) และด้ำนกำรสื่อสำร ต้องกำรกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมของห้องสมุดผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์
ด้ำนปัญหำในกำรใช้บริกำรห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ พบว่ำ ผู้ใช้บริกำร
พบปัญหำด้ำนกำรบริกำรตอบคำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ ทรัพยำกรสำรสนเทศมีสภำพเก่ำ ชำรุด
และมีจำนวนไม่เพียงพอ ด้ำนสถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวกพบปัญหำเรื่องเสียงดังรบกวน
และด้ำนเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด พบปัญหำเรื่องกำรช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ และกำรเต็มใจให้บริกำร

คาสาคัญ:
ห้องสมุด, ศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ, ปัญหำและควำมต้องกำรของผู้ใช้

Abstract
The study aimed to explore the users' problems and needs for library and
Language Learning Center in the Faculty of Humanities and Social Science, Chiang
Mai Rajabhat University. A total of 291 samples including undergraduate and graduate
student and teacher in English program, Thai program and Chinese program. The
instrument used for collecting data was a questionnaire and interview. Results of the
study revealed that the users’ needs as following, 1. information resources-The
users’ needs a high level for book. 2. Process-needs for one stop service. 3. PeopleCounseling and service mind. 4. Place-Hi-speed internet. And 5. CommunicationPromote activity and service by application Facebook, Line and Instagram. The
problems that most of users' had at the high level for reference service, information
resource are old and less, disturbance sound and Counseling and service mind by
staff.

Keyword:
Library, Language Learning Center, Problems and needs
บทนา
กำรศึกษำเป็นเครื่องมือสำคัญในกำรยกระดับคุณภำพทรัพยำกรมนุษย์ภำยในประเทศ
เพื่อเตรียมกำลังคนให้พร้อมในกำรเป็นกลไกสำคัญในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่เวที
เศรษฐกิจในระดับภูมิภำคและระดับนำนำชำติ ห้องสมุดเป็นหัวใจของกำรศึกษำ และกำรรู้สำรสนเทศ
ทุกระดับ มีหน้ำที่หลักในกำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน กำรศึกษำแก่สถำบันอุดมศึกษำทุกระบบ
กำรศึกษำและแก่สังคม ตลอดจนส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่องและตลอดชีวิต
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำในปัจจุบันมุ่งเน้นและส่งเสริมให้นักศึกษำหำควำมรู้ด้วยตนเอง
มหำวิทยำลัยต่ำงมุ่งหวังให้บัณฑิตเป็นผู้รู้จักตนเอง ใฝ่หำควำมรู้อยู่เสมอ และมีควำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์ วิธีกำรหนึ่งที่จะส่งเสริมให้นักศึกษำมีลักษณะดังกล่ำวข้ำงต้น คือ กำรที่ผู้สอนมอบหมำย
ให้นักศึกษำทำรำยงำนหรือภำคนิพนธ์ประกอบรำยวิชำที่เรียน กำรศึกษำค้นคว้ำและกำรทำรำยงำน
หรือภำคนิพนธ์ นอกจำกจะเป็นกำรฝึกให้นักศึกษำแสวงหำควำมรู้ หรือค้นคว้ำเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน
แล้ว ยังเป็นกำรส่งเสริมให้นักศึกษำพัฒนำทักษะในกำรคิด รู้จักคิดเป็นระบบ และคิดอย่ำงมีเหตุผล
ทำให้เกิดวิจำรณญำณและโลกทัศน์กว้ำงไกล ซึ่งจะส่งผลให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภำพยิ่งขึ้น
(ฐิติ คำหอมกุล และ พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์, 2555, หน้ำ 31)
ห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ในคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เป็นหน่วยงำนหนึ่งที่มีบทบำทสำคัญต่อกำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน
และกำรค้นคว้ำวิจัยของอำจำรย์และนักศึกษำในคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ เป็นสถำนที่
ซึ่งนักศึกษำใช้ศึกษำค้นคว้ำเพิ่มเติมหลังกำรศึกษำในชั้นเรียน ห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ จึงมีหน้ำที่
ที่จะต้องจัดหำและรวบรวม สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อกำรเรียนกำรสอนอื่น ๆ และบริกำร

เพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของหลักสูตรกำรศึกษำและกำรค้นคว้ำวิจัยของอำจำรย์และ
นักศึกษำ ให้เพียงพอและมีประสิทธิภำพ รวมไปถึงมีกำรจัดกำรที่ดี ทั้งในด้ำนงำนเทคนิคของห้องสมุด
และงำนบริกำรของเจ้ำหน้ำที่ประจำห้องสมุด เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรได้รับประโยชน์และตรงกับ
ควำมต้องกำรมำกที่สุด ดังนั้น เพื่อส่งเสริมพัฒนำกำรเรียนกำรสอนในมหำวิทยำลัย และตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรในกำรค้นคว้ำให้มีประสิทธิภำพ จึงได้ทำกำรศึกษำวิจัยเรื่อง “กำรศึกษำ
ปัญหำและควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรห้องสมุดและ ศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศในคณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่” เพื่อทรำบถึงปัญหำและควำมต้องกำร
ของผู้ใช้บริกำร และนำข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและปรับปรุง
กำรบริกำรห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ในคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่ต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษำปัญหำและควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ใน
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กำรศึกษำวิจัยเรื่อง “กำรศึกษำปัญหำและควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรห้องสมุดและ
ศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศในคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่”เป็นกำรวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) ผู้วิจยั ได้ดำเนินกำรศึกษำโดยมีขอบเขต ดังนี้
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ ได้แก่ อำจำรย์ และนักศึกษำ สังกัดคณะมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์ สำขำวิชำภำษำอังกฤษ สำขำวิชำภำษำไทย และสำขำวิชำภำษำจีน ภำคเรียนที่ 1
ปีกำรศึกษำ 2560 จำนวน 1,252 คน กำหนดกลุ่มตัวอย่ำงจำกตำรำงสำเร็จรูปของเครจซี่ และ
มอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้ำงถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ได้จำนวน 291 คน แบ่งเป็น
อำจำรย์ 24 คน และนักศึกษำ จำนวน 291 คน
2. วิธีดำเนินกำรวิจัย
2.1 ศึกษำแนวคิด ทฤษฏี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจำกหนังสือ ตำรำ
วำรสำรวิชำกำร รำยงำนกำรวิจัย ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์หน่วยงำน และสำรสนเทศ
ออนไลน์
2.2 ศึกษำและสร้ำงเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถำม และ
แบบสัมภำษณ์ โดยมีผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบ แก้ไขให้เหมำะสมก่อนนำไปใช้จริง
2.3 ดำเนินกำรเก็บข้อมูล โดยกำรแจกแบบสอบถำมเพื่อสำรวจปัญหำและ
ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ สำหรับกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นนักศึกษำ
และใช้แบบสัมภำษณ์ในกำรเก็บข้อมูลประเด็นปัญหำควำมต้องกำรใช้บริกำรนอกเหนือที่จัดให้
สำหรับกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นอำจำรย์
2.4 วิเครำะห์ข้อมูลด้วยวิธีทำงสถิติ

2.5 สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
2.6 นำเสนอผลกำรศึกษำวิจัย เขียนรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ และเผยแพร่
งำนวิจัย
3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
3.1 แบบสอบถำม ใช้ในกำรสำรวจปัญหำและควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรห้องสมุด
และศูนย์กำรเรียนรู้ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
3.2 แบบสัมภำษณ์ ใช้ในกำรบันทึกข้อมูลกำรสัมภำษณ์ของอำจำรย์ ในประเด็น
ควำมต้องกำรใช้บริกำรนอกเหนือที่จัดให้ รวมไปถึงปัญหำของกำรใช้บริกำรของห้องสมุดและ
ศูนย์กำรเรียนรู้ในคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
4. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
4.1 วิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำม ตอนที่ 1 ส่วนข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถำม
โดยใช้กำรแจกแจงควำมถี่ร่วมกับค่ำสถิติร้อยละ สำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูลตอนที่ 2 ส่วนของ
กำรสำรวจปัญหำและควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
4.2 แบบสัมภำษณ์ วิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรบรรยำยสรุป
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
1. สรุปผลกำรวิจัย
กำรใช้บริกำรห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศในคณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ผู้ใช้บริกำรส่วนใหญ่เป็นนักศึกษำระดับปริญญำตรี สังกัด
สำขำวิชำภำษำไทย ใช้บริกำรห้องสมุด 2-3 ครั้ง/ สัปดำห์ ในช่วงเวลำที่ไม่แน่นอน ส่วนที่ไม่เคยเข้ำใช้
บริกำรห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ เพรำะไม่ทรำบว่ำคณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ มีบริกำรห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้
ผลกำรศึกษำปัญหำและควำมต้องกำรใช้บริกำร สรุปได้ ดังนี้
1.1 ปัญหำในกำรใช้บริกำรห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศใน
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ในภำพรวมอยู่ในระดับมำกทุกด้ำน
(4.09) ปัญหำทีพ่ บมำกที่สุด ได้แก่ ด้ำนบริกำร (4.18) รองลงมำ เป็นด้ำนสถำนที่/ สิ่งอำนวย
ควำมสะดวก (4.09) ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ (4.08) และด้ำนเจ้ำหน้ำที่/ บุคลำกร (4.00) พิจำรณำ
เป็นรำยด้ำน พบว่ำ
1.1.1 ด้ำนบริกำร พบปัญหำเรื่องบริกำรตอบคำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ ในระดับ
มำกที่สุด (4.25) รองลงมำ ได้แก่ บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ (4.22) ควำมรวดเร็วใน
กำรให้บริกำร (4.05) กำรค้นหำทรัพยำกรสำรสนเทศบนชั้น (4.04) และระเบียบกำรใช้บริกำร (3.88)
ตำมลำดับ
1.1.2 ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ พบปัญหำหนังสือเก่ำ ชำรุด และมีจำนวน
ไม่เพียงพอมำกที่สุด (4.16) รองลงมำ ได้แก่ สื่อโสตทัศน์ (CD VCD DVD) จำนวนไม่เพียงพอ (4.12)

วำรสำร หนังสือพิมพ์ไม่เพียงพอ (4.11) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-book e-Journal) ไม่เพียงพอ (ร้อยละ
4.05) และฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Reference database) ไม่เพียงพอ (3.99) ตำมลำดับ
1.1.3 ด้ำนสถำนที่/ สิ่งอำนวยควำมสะดวกของห้องสมุด พบว่ำ ปัญหำเรื่องเสียงดัง
รบกวนมำกที่สุด (4.18) รองลงมำ ได้แก่ แสงสว่ำงไม่เพียงพอ อุณหภูมิและกำรถ่ำยเทอำกำศภำยใน
ห้องสมุดไม่คงที่ และควำมสะอำดภำยในห้องสมุดเท่ำกัน (4.01) และทำเลที่ตั้ง ป้ำยประชำสัมพันธ์
แจ้งข่ำวสำรของห้องสมุดไม่เพียงพอ และเวลำเปิด-ปิดห้องสมุดเท่ำกัน (3.82) ตำมลำดับ
1.1.4 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่/ บุคลำกรของห้องสมุด พบปัญหำเรื่องกำรช่วยเหลือ
ให้คำแนะนำ และเต็มใจให้บริกำร (4.87) รองลงมำ ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่/ บุคลำกรจำนวนไม่เพียงพอ
(4.86) กิริยำ มำรยำท และอัธยำศัยของผู้ให้บริกำร (3.60) และควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้ให้บริกำร
(3.40) ตำมลำดับ
4.18

4.08

4.09

4.00

ด้านบริการ

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ

ด้านสถานที่/สิ่งอานวยความสะดวก

ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร

ภำพที่ 1 ข้อมูลค่ำเฉลี่ยปัญหำในกำรใช้บริกำรในภำพรวมรวมทุกด้ำน
1.2 ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศใน
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมำกทุกด้ำน
โดยพบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีควำมต้องกำรด้ำนทรัพยำกรห้องสมุดมำกที่สุด ส่วนด้ำนเจ้ำหน้ำที่/ บุคลำกร
มีควำมต้องกำรน้อยที่สุด พิจำรณำเป็นรำยด้ำน ดังนี้
1.2.1 ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ พบว่ำผู้ใช้บริกำรมีควำมต้องกำรหนังสือมำกที่สุด
(4.68) รองลงมำ ได้แก่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (4.50) สื่อโสตทัศน์ (3.80) และฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(3.04) ตำมลำดับ
1.2.2 ด้ำนกระบวนกำร/ ขั้นตอนกำรให้บริกำร พบว่ำ มีควำมต้องกำรใช้บริกำร
ห้องสมุดรูปแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service) มำกที่สุด (4.38) รองลงมำ ได้แก่
ขั้นตอนกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ (4.02) และกำรค้นหำทรัพยำกรสำรสนเทศบนชั้นผ่ำนระบบ
OPAC (3.79) ตำมลำดับ

1.2.3 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่/ บุคลำกร พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ
ให้คำแนะนำ กระตือรือร้น และเต็มใจช่วยเหลือผู้ใช้บริกำรมำกที่สุด (4.44) รองลงมำ ได้แก่ ควำมรู้
ควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำอังกฤษ (3.88) จำนวนเจ้ำหน้ำที่/ บุคลำกรผู้ให้บริกำรมำกขึ้น (3.86)
และกำรให้ควำมเสมอภำคในกำรให้บริกำร ไม่เลือกปฏิบัติ (3.75) ตำมลำดับ
1.2.4 ด้ำนสถำนที่/ สิ่งอำนวยควำมสะดวก พบว่ำ มีควำมต้องกำรอินเทอร์เน็ต
ไร้สำยควำมเร็วสูง (Wi-Fi) มำกที่สุด (4.52) รองลงมำ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล (4.35)
แสงสว่ำงภำยในห้องสมุด/ ศูนย์กำรศึกษำค้นคว้ำ (4.05) บรรยำกำศและกำรตกแต่งห้องสมุด
ให้เหมำะแก่กำรศึกษำค้นคว้ำ/ ทำงำน (3.89) และจำนวนที่นั่งอ่ำน (3.87) ตำมลำดับ
1.2.5 ด้ำนกำรสื่อสำร พบว่ำ มีควำมต้องกำรกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมของ
ห้องสมุดผ่ำนเฟซบุ้ก ไลน์ อินสตำแกรมมำกที่สุด (4.75) รองลงมำ ได้แก่ คู่มือแนะนำกำรใช้ห้องสมุด/
ศูนย์กำรศึกษำค้นคว้ำ (4.09) และกำรแจ้งข่ำวสำรจำกโปสเตอร์ประกำศ (3.83) ตำมลำดับ
4.22

4.10

4.06
4.01

ด้านทรัพยากรห้องสมุด

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนให้บริการ

ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร

4.01

ด้านสถานที่/สิ่งอานวยความสะดวก

ด้านการสื่อสาร

ภำพที่ 2 ข้อมูลค่ำเฉลี่ยควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรในภำพรวมทุกด้ำน
1.3 ควำมต้องกำรใช้บริกำรนอกเหนือจำกที่จัดให้ และปัญหำกำรใช้บริกำรของ
ห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ในคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
สรุปได้ ดังนี้
1.3.1 ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ ต้องกำรหนังสือใหม่ ที่มเี นื้อหำทันสมัย เหมำะแก่
กำรศึกษำอ้ำงอิงงำนวิจัย และเหมำะสมกับกลุ่มผู้ใช้เป้ำหมำย โดยไม่ซ้ำซ้อนกับสำนักหอสมุด
1.3.2 ด้ำนบริกำร ต้องกำรบริกำรห้องอ่ำนหนังสือแบบบุคคล และแบบกลุ่ม
และบริกำรตอบคำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ
1.3.3 เจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด ควรศึกษำหรือพัฒนำเพิ่มเติมด้ำนบรรณำรักษศำสตร์
หรืองำนห้องสมุด เช่น กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงำนห้องสมุด กำรบริกำรเชิงรุก กำรตลำดบริกำร
กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรใช้ห้องสมุด เพื่อพัฒนำงำนด้ำนบริกำรให้ดียิ่งขึ้น และควรมี
คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ที่มำจำกสำนักหอสมุด หรือสำขำวิชำ

สำรสนเทศศำสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยในกำรบริหำรและตัดสินใจเกี่ยวกับกำรดำเนินงำน
ห้องสมุด
1.3.4 สถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวก ควรมีกำรตกแต่งภำยในที่ทันสมัย
เพรำะจะทำให้ดึงดูดกลุ่มผู้ใช้ได้ง่ำย
1.3.5 ปัญหำด้ำนบริกำรที่ควรปรับปรุงเร่งด่วน ได้แก่ หนังสือ ตำรำที่ชำรุด
มีเนื้อหำล้ำสมัย ปัญหำเกี่ยวกับกำรจัดหมวดหมู่หนังสือ และกำรนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติมำใช้ใน
กำรบริหำรจัดกำรงำนห้องสมุด และคำดหวังให้ห้องสมุดปรับเปลี่ยนภำพลักษณ์ใหม่ ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย มีทรัพยำกรสำรสนเทศครบครันทั้งแบบตัวเล่มและแบบอิเล็กทรอนิกส์
โดยที่นักศึกษำจะได้ไม่ต้องสูญเสียค่ำบริกำรแบบรำยชั่วโมง เพื่อแลกกับกำรมีพื้นที่สำหรับอ่ำนหนังสือ
หรือทำรำยงำน และใช้อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง
2. อภิปรำยผล
ผู้ใช้บริกำรห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศในคณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษำระดับปริญญำตรี สังกัดสำขำวิชำภำษำไทย ควำมถี่ในกำรใช้
บริกำรห้องสมุด สอดคล้องกับงำนวิจัยของ จรินทร์ ลีนำ (2538) คือ ใช้บริกำรห้องสมุด 2-3 ครั้ง/
สัปดำห์ ด้ำนปัญหำและควำมต้องกำรใช้บริกำร สรุปได้ ดังนี้
2.1 ปัญหำในกำรใช้บริกำรห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
2.2.1 ด้ำนบริกำร พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรประสบปัญหำเกี่ยวกับบริกำรตอบคำถำมและ
ช่วยกำรค้นคว้ำมำกที่สุด ที่เป็นเช่นนี้เพรำะว่ำ บริกำรตอบคำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำเป็นงำนที่ต้อง
ตอบคำถำมพื้นฐำนไปจนถึงกำรตอบคำถำมเชิงลึก ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ที่ดูแลห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้
ไม่มีพื้นฐำนทำงบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ ซึ่งจำเป็นสำหรับกำรตอบคำถำมเชิงลึก
แก่ผู้ใช้บริกำรได้
2.2.2 ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ พบว่ำ ปัญหำทรัพยำกรสำรสนเทศมีสภำพเก่ำ
ชำรุด และมีจำนวนไม่เพียงพอมำกที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมต้องกำร
ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศของผู้วิจัย ที่พบว่ำ ผู้ใช้ต้องกำรทรัพยำกรประเภทหนังสือมำกที่สุด
2.2.3 ด้ำนสถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวกของห้องสมุด พบว่ำ ผู้ใช้บริกำร
ประสบปัญหำเรื่องเสียงดังรบกวน และจำนวนโต๊ะ-เก้ำอี้นั่งอ่ำนมีน้อย สอดคล้องกับผลกำรวิจัยของ
จรินทร์ ลีนำ (2538) ที่พบว่ำห้องสมุดมีจำนวนที่นั่งอ่ำนน้อยเช่นกัน ส่วนปัญหำคอมพิวเตอร์สำหรับ
สืบค้นข้อมูลมีสภำพเก่ำ ชำรุด และมีจำนวนไม่เพียงพอ สอดคล้องกับผลกำรวิจัยของ สุกัญญำ
แป้นสุขเย็น (2542) ที่พบว่ำ คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำบทเรียนมีจำนวนน้อย
2.2.4 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่/ บุคลำกรของห้องสมุด พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรประสบปัญหำ
เกี่ยวกับกำรช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ และเต็มใจให้บริกำร และจำนวนเจ้ำหน้ำที่/ บุคลำกรจำนวน
ไม่เพียงพอในระดับมำกที่สุด เหตุที่เป็นเช่นนี้ เพรำะเจ้ำหน้ำที่มีภำระงำนหลำยหน้ำที่ เช่น ปฏิบัติงำน
ต่ำง ๆ ของภำควิชำและสำขำ ควบคู่กับกำรดูแลงำนห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ จึงไม่ได้ให้บริกำร
ประจำห้องสมุดตลอดเวลำทำกำร และไม่มีพื้นฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำชีพ
บรรณำรักษศำสตร์จึงให้ควำมช่วยเหลือได้ไม่ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร

2.2 ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
2.1.1 ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีควำมต้องกำรทรัพยำกร
ประเภทหนังสือมำกที่สุด และมีควำมต้องกำร ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Reference database)
ในระดับน้อย ทั้งนี้ บริกำรฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำได้บอกรับ
ให้แก่สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เพื่อให้บริกำรสำหรับอำจำรย์ นักศึกษำของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่เป็นประจำทุกปี
2.1.2 ด้ำนกระบวนกำร/ ขั้นตอนกำรให้บริกำร ผู้ใช้บริกำรมีควำมต้องกำรขั้นตอน
กำรบริกำรแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service) มำกที่สุด ที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจำกห้องสมุด
และศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้เฉพำะ
สำขำ และมีขนำดเล็ก ขั้นตอนหรือกระบวนกำรให้บริกำรไม่ซับซ้อน ดังนั้น ผู้ใช้จึงเห็นว่ำเจ้ำหน้ำที่
หรือบุคลำกรห้องสมุดสำมำรถให้บริกำรภำยในห้องสมุดแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop
service) ได้
2.1.3 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่/ บุคลำกร ผู้ใช้บริกำรมีควำมต้องกำร กำรช่วยเหลือ
ให้คำแนะนำ ควำมกระตือรือร้น และเต็มใจช่วยเหลือผู้ใช้บริกำรมำกที่สุด สอดคล้องกับงำนวิจัยของ
พรพิมล แซ่เอี๊ย (2543) ที่พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีควำมต้องกำรให้เจ้ำหน้ำที่ มีควำมกระตือรือร้นใน
กำรปฏิบัติงำนเช่นกัน
2.1.4 ด้ำนสถำนที่/ สิ่งอำนวยควำมสะดวก ผู้ใช้บริกำรมีควำมต้องกำรอินเทอร์เน็ต
ไร้สำยควำมเร็วสูง (Wi-Fi) มำกที่สุด ที่เป็นเช่นนี้ เพรำะอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ช่วยให้กำรแสวงหำสำรสนเทศได้สะดวก และรวดเร็วมำกขึ้น
2.1.5 ด้ำนกำรสื่อสำร ผู้ใช้บริกำรมีควำมต้องกำรให้มีกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรม
ของห้องสมุดผ่ำนเฟซบุ้ก ไลน์ อินสตำแกรมมำกที่สุด ที่เป็นเช่นนี้ เนื่องด้วยสังคมออนไลน์ถือเป็น
สื่อที่มีควำมรวดเร็ว เข้ำถึงง่ำย และเป็นที่นิยมในยุคสังคมข่ำวสำรปัจจุบันได้ดี จึงเป็นผลให้ผู้ใช้
ห้องสมุดมีควำมต้องกำรในด้ำนกำรสื่อสำรแบบคู่มือ โปสเตอร์ และประกำศต่ำง ๆ น้อยกว่ำ
กำรสื่อสำรผ่ำนสื่อออนไลน์
2.3 ควำมต้องกำรใช้บริกำรนอกเหนือจำกที่จัดให้ และปัญหำกำรใช้บริกำรของ
ห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้
2.3.1 ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ พบว่ำ ห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ควรพิจำรณำ
จัดหำหนังสือใหม่ ที่มีเนื้อหำทันสมัย โดยไม่ซ้ำซ้อนกับสำนักหอสมุด
2.3.2 ด้ำนบริกำร ควรมีบริกำรห้องอ่ำนหนังสือแบบบุคคล และแบบกลุ่ม
2.3.3 เจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด ควรศึกษำหรือพัฒนำเพิ่มเติมด้ำนบรรณำรักษศำสตร์
หรืองำนห้องสมุด เช่น กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงำนห้องสมุด กำรบริกำรเชิงรุก กำรตลำดบริกำร
กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรใช้ห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ และควรมีคณะกรรมกำร
บริหำรจัดกำรห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ที่มำจำกสำนักหอสมุด หรือสำขำวิชำสำรสนเทศศำสตร์
หรือที่เกี่ยวข้อง
2.3.4 สถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวก ควรมีกำรตกแต่งภำยในที่ทันสมัย โดยใช้
ต้นแบบจำกคำเฟ่

2.3.5 ปัญหำด้ำนบริกำรที่ควรปรับปรุงเร่งด่วน ได้แก่ หนังสือ ตำรำที่ชำรุด หรือมี
เนื้อหำล้ำสมัย กำรจัดหมวดหมู่หนังสืออย่ำงเป็นระบบ และกำรนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติมำใช้ใน
กำรบริหำรจัดกำรงำนห้องสมุด
2.3.6 ห้องสมุดควรปรับเปลี่ยนภำพลักษณ์ใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย
มีทรัพยำกรสำรสนเทศครบครันทั้งแบบตัวเล่มและแบบอิเล็กทรอนิกส์
3. ข้อเสนอแนะ
3.1 ข้อเสนอแนะจำกผลกำรศึกษำ
3.1.1 ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ ห้องสมุดควรมีงบประมำณสำหรับจัดหำหนังสือ
ตำรำที่มีเนื้อหำทันสมัย ตรงกับกลุ่มเป้ำหมำย โดยไม่ให้ซ้ำซ้อนกับสำนักหอสมุด
3.1.2 ด้ำนบริกำร ควรมีบริกำรแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One stop service)
เพื่อให้กำรดำเนินงำนบริกำรมีควำมรวดเร็ว เป็นระบบขั้นตอน และไม่ซับซ้อน และมีบริกำรห้องอ่ำน
หนังสือแบบบุคคล และแบบกลุ่ม เพื่อสนับสนุนและกำรส่งเสริมกำรใช้ห้องสมุดของผู้ใช้บริกำร
3.1.3 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่/ บุคลำกร ควรมีกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้ำหน้ำที่/
บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ศึกษำเพิ่มเติมเกี่ยวกับควำมรู้
พื้นฐำนทำงบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ หรือกำรดำเนินงำนห้องสมุดขนำดเล็ก
เพื่อนำมำใช้พัฒนำกำรบริหำรงำนห้องสมุด และพัฒนำทักษะในกำรทำงำนต่อไป
3.1.4 ด้ำนสถำนที่/ สิ่งอำนวยควำมสะดวก ควรมีกำรเพิ่มอินเทอร์เน็ตไร้สำย
ควำมเร็วสูง (Wi-Fi) บริเวณห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ และปรับปรุงพัฒนำ
ทำงด้ำนกำยภำยของห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศให้เหมำะสมกับกลุ่มผู้ใช้บริกำร
3.1.5 ด้ำนกำรสื่อสำร ควรมีกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมของห้องสมุดผ่ำนเฟซบุ้ก
ไลน์ อินสตำแกรม เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรที่รวดเร็ว ประหยัด และเข้ำถึงง่ำย
3.2 ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำวิจัยครั้งต่อไป
3.2.1 ศึกษำคุณภำพกำรบริกำรของห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
3.2.2 ควำมคำดหวังของนักศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ต่อกำรดำเนินงำนห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
4. กำรนำไปใช้ประโยชน์
ผลกำรศึกษำปัญหำและควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร ใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงกำรจัดบริกำรห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ในคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ต่อไป
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