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บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำกำรใช้บริกำรของผู้รับบริกำร ควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรต่อ กำรให้บริกำรต่ำง ๆ ของสำนักหอสมุด กำแพงแสน ควำมผูกพันของผู้รับบริกำรและ
แนวโน้มกำรใช้บริกำรซ้ำ ปัญหำที่ผู้รับบริกำรพบในกำรใช้บริกำรต่ำง ๆ รวมถึงควำมคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม กลุ่มตัวอย่ำงใน กำรวิจัย ได้แก่ ผู้รับบริกำรจำนวน 500 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถำมประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร สำนักหอสมุด
กำแพงแสน วิธีกำรทำงสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และ
ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ผลกำรวิจัยมีดังนี้
1. ผู้รับบริกำรส่วนใหญ่เป็นนิสิตระดับปริญญำตรี สังกัดคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์
โดยมำกมำใช้บริกำรช่วงสอบ โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรใช้บริกำรสำนักหอสมุดฯ คืออ่ำนหนังสือ
2. มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของสำนักหอสมุด กำแพงแสน โดยภำพรวมในระดับ
มำก ส่วนรำย ด้ำน ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญของผู้ให้บริกำร และ
ควำมสำมำรถในกำรตอบข้อซักถำมได้อย่ำงชัดเจน
3. ผู้รับบริกำรมีควำมผูกพันต่อสำนักหอสมุด กำแพงแสน มีแนวโน้มกำรใช้บริกำรซ้ำ
โดยจะกลับมำใช้บริกำรสำนักหอสมุด กำแพงแสนอีก และจะบอกต่อหรือแนะนำให้เพื่อน/ คนรู้จัก
มำใช้บริกำรที่สำนักหอสมุด กำแพงแสน
4. ปัญหำที่ผู้รับบริกำรพบในกำรใช้บริกำรต่ำง ๆ ของสำนักหอสมุด กำแพงแสน คือ
เสียงดังไม่มีสมำธิอ่ำนหนังสือ ผู้รับบริกำรมีควำมคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จำกกำรบริกำรต่ำง ๆ
ของสำนักหอสมุด กำแพงแสน คือ ควรเปิดบริกำร 24 ชั่วโมง

Abstract
The purpose of this research was to study the service utilization of the
service recipients, their satisfaction with the services provided by Bureau of Library at
Kamphaeng Saen, their dependent attachment to the Bureau’s services, their
tendencies to repeat the service utilization, and problems encountered in using the
services including their comments and suggestions. The study sample consisted of

500 service recipients. A questionnaire to assess the service recipients’ satisfaction
was employed to collect the data. Then the data collected were statistically
analyzed in terms of frequency, per cent, arithmetic mean, and standard deviation.
The results revealed as follows
1. Most recipients were undergraduate students from the Faculty of Arts
and Science who came to use during the exam with main purpose to use the Bureau
of Library as a place for book reading (a prior study to the exam).
2. As a whole, most recipients were satisfied with the services provided by
Bureau of Library at Kamphaeng Saen at the high level; whereas, in detail, they were
highly satisfied with knowledge, expertise and ability to answer questions clearly of
the service providers.
3. Most of them had dependent attachment to the Bureau of Library at
Kamphaeng Saen, and were likely to repeat using the services, and to recommend
friends/ acquaintances to use the services as well.
4. As for the problem which was frequently encountered and reported by
most recipients was that there was such much and loud noise that that they could
not pay attention to book reading. In addition, they recommended that the Bureau
of Library at Kamphaeng Saen should provide 24-hour services.
บทนา
สำนักหอสมุด กำแพงแสน เป็นแหล่งทรัพยำกรสำรสนเทศที่รวบรวมควำมรู้ทุกประเภท
อันจะช่วยให้นิสิตพัฒนำควำมรู้ของตนเอง เป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำรทำงวิชำกำร จึงจำเป็นที่จะต้อง
พัฒนำให้มีประสิทธิภำพ ทันต่อควำมก้ำวหน้ำของโลกปัจจุบัน และควำมต้องกำรที่มีมำกขึ้นของนิสิต
ให้สอดคล้องกับกำรเรียนกำรสอนและงำนวิจัยของมหำวิทยำลัย
ดังนั้น กำรศึกษำควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของสำนักหอสมุด
กำแพงแสน จึงมีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่ง เพรำะจะได้ทรำบควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร เพื่อเป็นข้อมูล
ในกำรนำไปปรับปรุง พัฒนำ และวำงแผน อันจะส่งผลให้กำรบริกำรของสำนักหอสมุด
มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลมำกขึ้น
งำนบริกำรถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในภำรกิจของสำนักหอสมุด นอกจำกควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรแล้ว กำรได้รับข้อมูลกำรสร้ำงควำมผูกพันระหว่ำงผู้รับบริกำรกับสำนักหอสมุด ตลอดจน
ปัญหำที่ผู้รับบริกำรพบในกำรใช้บริกำรต่ำง ๆ ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จะเป็นแนวทำง
ในกำรพัฒนำ และปรับปรุงงำนบริกำรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรต่อไป
ด้วยตระหนักถึงภำระหน้ำที่ของสำนักหอสมุดในฐำนะที่เป็นหน่วยบริกำรทำงวิชำกำร
ที่จะช่วยเสริมสร้ำงให้กำรเรียนกำรสอนบรรลุถึงเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิผล จึงมีควำมจำเป็น
อย่ำงยิ่งที่จะได้ศึกษำควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของสำนักหอสมุด

ซึ่งผลกำรศึกษำในครั้งนี้ จะนำไปใช้เป็นแนวทำงปรับปรุง พัฒนำ และวำงแผน งำนบริกำรของ
สำนักหอสมุด ให้ก้ำวทันกับโลกยุคปัจจุบัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษำวัตถุประสงค์ในกำรใช้บริกำรสำนักหอสมุด กำแพงแสนของผู้รับบริกำร
2. เพื่อประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรต่ำง ๆ ของสำนักหอสมุด
กำแพงแสน
3. เพื่อศึกษำควำมผูกพันของผู้รับบริกำรต่อสำนักหอสมุด กำแพงแสนและแนวโน้มกำรใช้
บริกำรช้ำ
4. เพื่อศึกษำปัญหำทีผ่ ู้รับบริกำรพบในกำรใช้บริกำรต่ำง ๆ รวมถึงควำมคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ขั้นตอนและวิธีดาเนินการ
กำรวิจยั ครั้งนี้เป็นกำรศึกษำควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของ
สำนักหอสมุด กำแพงแสน ซึ่งมีขั้นตอนวิธีกำรศึกษำค้นคว้ำ ดังนี้
1. ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย
ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้รับบริกำรที่เข้ำมำใช้ให้บริกำรของสำนักหอสมุด
กำแพงแสนในปีกำรศึกษำ 2560
จำกข้อมูลสถิติของทำงสำนักหอสมุด กำแพงแสน ในปีกำรศึกษำ 2560 ตั้งแต่เดือน
สิงหำคม 2560 ถึงเดือนกรกฎำคม 2561 พบว่ำ มีผู้รับบริกำรเข้ำมำใช้บริกำรสำนักหอสมุด
กำแพงแสน เฉลี่ยวันละ 2,500 คน จึงใช้เกณฑ์ร้อยละ 20 ของจำนวนผู้มำใช้บริกำรเฉลี่ยต่อวัน
มำกำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำได้เป็นจำนวน 500 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถำม ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริกำร สถำนภำพ คณะ/ หน่วยงำน ควำมถี่ วัตถุประสงค์
ในกำรใช้บริกำรสำนักหอสมุด
ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อบริกำรต่ำง ๆ ของสำนักหอสมุด กำแพงแสน โดยศึกษำสิ่งที่
ต้องประเมินใน 4 ด้ำน ประกอบด้วย ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ จำนวน 1 ข้อ ควำมพึงพอใจต่อ
กระบวนกำร/ ขั้นตอนกำรให้บริกำรต่ำง ๆ จำนวน 3 ข้อ ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ จำนวน 3 ข้อ ควำมพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยควำมสะดวกของกำรให้บริกำร จำนวน 5 ข้อ
รวมทั้งสิ้น 12 ข้อ โดยกำหนดควำมพึงพอใจเป็น 5 ระดับ โดยมีค่ำน้ำหนักคะแนนดังนี้
ระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด
ค่ำน้ำหนักคะแนนเท่ำกับ 5
ระดับควำมพึงพอใจมำก
ค่ำน้ำหนักคะแนนเท่ำกับ 4
ระดับควำมพึงพอใจปำนกลำง
ค่ำนำหนักคะแนนเท่ำกับ 3
ระดับควำมพึงพอใจน้อย
ค่ำน้ำหนักคะแนนเท่ำกับ 2
ระดับควำมพึงพอใจน้อยที่สุด
ค่ำน้ำหนักคะแนนเท่ำกับ 1

ตอนที่ 3 แนวโน้มกำรใช้บริกำรซ้ำ เป็นข้อคำถำมแบบเติมคำในช่องว่ำง
ตอนที่ 4 ควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เป็นแบบสอบถำมปลำยเปิด เป็นส่วนที่ให้ผู้ตอบ
แบบสอบถำมแสดงควำมคิดเห็นโดยอิสระ
3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ดำเนินกำรเก็บข้อมูล โดยแจกแบบสอบถำมแก่ผู้มำใช้บริกำรสำนักหอสมุด กำแพงแสน
มีผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด 500 คน
4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
4.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริกำร ใช้กำรแจกแจงควำมถี่ (Frequency)
และอัตรำส่วนร้อยละ (Percentage) โดยนำเสนอในรูปตำรำง
4.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลระดับควำมพึงพอใจต่อบริกำรต่ำง ๆ ของสำนักหอสมุด
กำแพงแสน ใช้กำรแจกแจงควำมถี่และนำมำคำนวณค่ำเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
แปลผลออกมำเป็นระดับควำมพึงพอใจ ดังนี้
ค่ำเฉลี่ย 4.51-5.00 หมำยควำมว่ำ ระดับมำกที่สุด
ค่ำเฉลี่ย 3.51-4.50 หมำยควำมว่ำ ระดับมำก
ค่ำเฉลี่ย 2.51-3.50 หมำยควำมว่ำ ระดับปำนกลำง
ค่ำเฉลี่ย 1.51-2.50 หมำยควำมว่ำ ระดับน้อย
ค่ำเฉลี่ย 1.00-1.50 หมำยควำมว่ำ ระดับน้อยที่สุด
4.3 กำรวิเครำะห์ข้อมูลแนวโน้มกำรใช้บริกำรซ้ำ ใช้กำรแจกแจงควำมถี่ (Frequency)
และอัตรำส่วนร้อยละ (Percentage) โดยนำเสนอในรูปตำรำง
4.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ใช้กำรแจกแจงควำมถี่
(Frequency) และอัตรำส่วนร้อยละ (Percentage) โดยนำเสนอในรูปตำรำง
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
กำรวิจัยครั้งนี้พบว่ำ ผู้รับบริกำรส่วนใหญ่เป็นนิสิตระดับปริญญำตรี (ร้อยละ 88.80)
รองลงมำคือ นิสิตระดับปริญญำโท (ร้อยละ 4.40) และอำจำรย์ (ร้อยละ 2.00) ตำมลำดับ
คณะทีส่ ังกัด ได้แก่ คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ (ร้อยละ 45.80) รองลงมำคือ สังกัด
คณะเกษตร กำแพงแสน (ร้อยละ 15.80) และคณะวิศวกรรมศำสตร์ กำแพงแสน (ร้อยละ 14.60)
ตำมลำดับ
ควำมถี่ในกำรเข้ำใช้บริกำรสำนักหอสมุด กำแพงแสนส่วนมำกมำใช้บริกำรช่วงสอบ
(ร้อยละ 43.80) รองลงมำคือมีกำรเข้ำใช้บริกำรไม่แน่นอน (ร้อยละ 17.20) และมีกำรเข้ำใช้บริกำร
3-4 ครั้ง/ สัปดำห์ (ร้อยละ 16.00) ตำมลำดับ
วัตถุประสงค์ในกำรใช้บริกำรสำนักหอสมุด กำแพงแสน คือ อ่ำนหนังสือ (ร้อยละ 75.80)
รองลงมำคือใช้ห้องอ่ำนหนังสือกลุ่ม (ร้อยละ 50.20) และยืม - คืน หนังสือเท่ำกันกับพักผ่อนหย่อนใจ
(ร้อยละ 34.80) ตำมลำดับ
ระดับควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของสำนักหอสมุด กำแพงแสน โดยภำพรวมในระดับ
มำก ( X = 3.93) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำม มีระดับควำมพึงพอใจต่อ

กำรให้บริกำรมำกที่สุด คือ ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญของผู้ให้บริกำร และควำมสำมำรถในกำรตอบข้อ
ซักถำมได้อย่ำงชัดเจน ในระดับมำก ( X = 4.06) รองลงมำ ได้แก่ ควำมกระตือรือร้นและควำมเต็มใจ
ในกำรให้บริกำร ในระดับ ( X = 4.05) และกำรได้รับบริกำรที่น่ำประทับใจ ในระดับ ( X = 4.04)
ผู้รับบริกำรมีควำมผูกพันต่อสำนักหอสมุด กำแพงแสน มีแนวโน้มกำรใช้บริกำรซ้ำ
โดยจะกลับมำใช้บริกำรสำนักหอสมุด กำแพงแสนอีก (ร้อยละ 52.80) รองลงมำ ได้แก่ กลับมำใช้
บริกำรอย่ำงแน่นอน (ร้อยละ 39.60) จะบอกต่อหรือแนะนำให้เพื่อน/ คนรู้จัก มำใช้บริกำรที่
สำนักหอสมุด กำแพงแสน (ร้อยละ 66.60) รองลงมำ ได้แก่ บอกต่ออย่ำงแน่นอน (ร้อยละ 18.80)
สำหรับเหตุผลที่ผู้รับบริกำรมีแนวโน้มกำรใช้บริกำรซ้ำและมีกำรบอกต่อคือสถำนที่เหมำะแก่กำรอ่ำน
หนังสือ
ปัญหำที่ผู้รับบริกำรพบในกำรใช้บริกำรต่ำง ๆ ของสำนักหอสมุด กำแพงแสน คือ เสียงดัง
ไม่มีสมำธิอ่ำนหนังสือ (ร้อยละ 13.00) รองลงมำคือ สัญญำณอินเทอร์เน็ตไม่ดี (ร้อยละ 12.40) และ
ห้องศึกษำกลุ่มไม่เพียงพอ (ร้อยละ 3.20) ตำมลำดับ
ผู้รับบริกำรมีควำมคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จำกกำรบริกำรต่ำง ๆ ของสำนักหอสมุด
กำแพงแสน คือ ควรเปิดบริกำร 24 ชั่วโมง (ร้อยละ 9.20) รองลงมำคือ อยำกให้จัดโซนที่ทำนอำหำร
ได้ (ร้อยละ 3.00) และควรปรับปรุงสัญญำณอินเทอร์เน็ตให้ดีกว่ำนี้ (ร้อยละ 2.60) ตำมลำดับ
อภิปรายผล
ผลจำกกำรวิจัยควำมพึงพอใจต่อบริกำรต่ำง ๆ ของสำนักหอสมุด กำแพงแสน จำนวน
4 ด้ำน พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีระดับควำมพึงพอใจโดยภำพรวมในระดับมำก ( X = 3.93)
เมื่อจำแนกภำพรวมแต่ละด้ำนพบว่ำ ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ มีระดับควำมพึงพอใจ
โดยภำพรวมในระดับมำก อำจสืบเนื่องมำจำกผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจต่อทรัพยำกรสำรสนเทศ
สอดคล้องกับควำมต้องกำรแตกต่ำงจำกกำรวิจัยของ นิภำพร ก๋ำคำ และกัลย์ธีรำ ทำเขียว (2558)
ทีศ่ ึกษำเรื่องกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศของสำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยแม่โจ้ ผลกำรศึกษำพบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจต่อทรัพยำกรสำรสนเทศที่มี
ให้บริกำรโดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง
ด้ำนควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำร/ ขั้นตอนกำรให้บริกำรต่ำง ๆ มีระดับควำมพึงพอใจ
โดยภำพรวมในระดับมำก อำจสืบเนื่องมำจำกผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรเป็นระบบ
สะดวก รวดเร็ว และพร้อมบริกำรตลอดเวลำ สอดคล้องกับงำนวิจัยของ จีรภำ สิมะจำรึก และ
คนอื่น ๆ (2549) ที่ศึกษำควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อบริกำรห้องสมุดมหำวิทยำลัยขอนแก่น
ผลกำรศึกษำพบว่ำ ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร
ตำมลำดับก่อน-หลังมำกที่สุด
ด้ำนควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ มีระดับควำมพึงพอใจโดยภำพรวม
ในระดับมำก อำจสืบเนื่องมำจำกผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจต่อควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญของผู้ให้บริกำร
และควำมสำมำรถในกำรตอบข้อซักถำมได้อย่ำงชัดเจน สอดคล้องกับงำนวิจัยของ จีรภำ สิมะจำรึก
และคนอื่น ๆ (2549) ศึกษำควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อบริกำรห้องสมุดมหำวิทยำลัยขอนแก่น
ผลกำรศึกษำพบว่ำ ผู้ใช้บริกำรร้อยละ 91.7 พึงพอใจโดยรวมต่อบริกำรของห้องสมุด
(ช่วงควำมพึงพอใจอยู่ระหว่ำง 90.4 ถึง 93.0) โดยพึงพอใจต่อเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำรมำกที่สุด

เมื่อพิจำรณำในแต่ละด้ำน พบว่ำ ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจต่อกำรให้คำแนะนำ
และตอบคำถำม ที่ชัดเจน และให้บริกำรด้วยควำมสะดวกรวดเร็วมำกที่สุด สอดคล้องกับงำนวิจัยของ
วำรีรัตน์ จะรำ มำลิน เสงี่ยมกุล และอุไร กำรวิจิตร (2558) ศึกษำควำมพึงพอใจและควำมต้องกำรใช้
บริกำรสำรสนเทศเพื่อกำรค้นคว้ำและวิจัย ผลกำรศึกษำพบว่ำ ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
สำรสนเทศ เพื่อกำรค้นคว้ำและวิจัยทุกด้ำนโดยรวมอยู่ในระดับมำกโดยเรียงลำดับจำกมำกไปหำน้อย
คือ ด้ำนผู้ให้บริกำร ด้ำนกำรบริกำร ด้ำนอำคำรสถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวก ด้ำนทรัพยำกร
สำรสนเทศ ด้ำนครุภัณฑ์และอุปกรณ์เมื่อวิเครำะห์เป็นรำยข้อ พบว่ำผู้ใช้บริกำร มีควำมพึงพอใจต่อ
ควำมสุภำพกับผู้ให้บริกำรมำกที่สุด และพึงพอใจต่อประสิทธิภำพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริกำร
สืบค้นน้อยที่สุด
ด้ำนควำมพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยควำมสะดวกของกำรให้บริกำร มีระดับควำมพึงพอใจ
โดยภำพรวมในระดับมำก อำจสืบเนื่องมำจำกผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจต่อสถำนที่มีบรรยำกำศ
และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ สอดคล้องกับงำนวิจัยของ สรวรรษ ธิรำมนต์ (2550) ที่ศึกษำเรื่อง
พฤติกรรมและควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรสำนักหอสมุด วิทยำเขตบำงเขน ของนิสิต
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ผลกำรศึกษำพบว่ำนิสิตมีควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำร ด้ำนสถำนที่
และด้ำนทรัพยำกร อยู่ในระดับมำก ส่วนด้ำนสภำพแวดล้อม ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ และด้ำนกิจกรรม
อยู่ในระดับปำนกลำง สอดคล้องกับงำนวิจัยของ จีรภำ สิมะจำรึก และคนอื่น ๆ (2549) ศึกษำ
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อบริกำรห้องสมุดมหำวิทยำลัยขอนแก่น ผลกำรศึกษำพบว่ำ
ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจต่อสถำนที่สะอำดเป็นระเบียบมำกที่สุด และ
ด้ำนทรัพยำกร ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจต่อกำรบำรุงรักษำมำกที่สุด
จำกผลกำรวิจัยตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อบริกำรต่ำง ๆ ของสำนักหอสมุด กำแพงแสน
พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจต่อควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญของผู้ให้บริกำร และควำมสำมำรถใน
กำรตอบข้อซักถำมได้อย่ำงชัดเจน เป็นข้อที่เด่นชัดที่สุด ทั้งนี้เนื่องจำกสำนักหอสมุด กำแพงแสน
มีกำรส่งบุคลำกรไปฝึกอบรมพัฒนำทักษะที่จำเป็นต่อวิชำชีพเป็นประจำ รวมถึงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของบุคลำกรภำยในสำนักหอสมุด
ข้อเสนอแนะ
1. ควรนำผลกำรวิจัยไปพัฒนำปรับปรุงให้ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
โดยนำไปปรับปรุงในเรื่องกำรขยำยกำรเปิดให้บริกำรตำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร รวมทั้ง
กำรนำปัญหำและข้อเสนอแนะต่ำง ๆ มำเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุง พัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำร
ของสำนักหอสมุด กำแพงแสน
2. ควรมีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของสำนักหอสมุด
กำแพงแสน ตลอดทั้งปีโดยไม่จำกัดช่วงเวลำ
การนาไปใช้ประโยชน์ในงานห้องสมุด
1. นำผลกำรวิจัยเสนอผู้บริหำรเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำสำนักหอสมุด กำแพงแสน
2. ผู้มำใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจมำกขึ้น
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