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การใช้บริการหอสมดุจอห์น เอฟ เคนเนด้ี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
        ของบคุคลภายนอก 

The Use of John F. Kennedy Library Services, Prince of Songkla University  
        of Outside Users  
  
จนัทมิา  จรยิวตักุล 
ศศ.บ. (บรรณารกัษศาสตร)์ ผูป้ฏบิตังิานหอ้งสมดุ 
ฝ่ายหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้ส านกัวทิยบรกิาร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

 
บทคดัย่อ  

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาสภาพ ปัญหา ความพงึพอใจ ความต้องการของ
บุคคลภายนอก และความคดิเหน็เกี่ยวกบันโยบาย ขอบเขต รปูแบบวธิกีาร และระเบยีบในการ
ใหบ้รกิารแก่บุคคลภายนอก กลุ่มตวัอย่างเป็นบุคคลภายนอกทีส่มคัรเป็นสมาชกิหอสมุดจอห์น 
เอฟ เคนเนดี้ จ านวน 275 คน เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มี
ลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
5 ระดบั ซึ่งมคี่าความเชื่อมัน่เท่ากับ 0.966 วเิคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  
 ผลการวจิยัพบว่า  

1.  บุคคลภายนอกทีม่าใชบ้รกิารหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้เป็นเพศหญงิ มอีายุ 10 –  
20 ปี ก าลงัศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น รองลงมาอายุ 21-30 ปี ส าเรจ็การศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีมอีาชพีรบัราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ สิง่จงูใจทีม่าใชห้อ้งสมุดเพราะมทีรพัยากร
สารสนเทศทีต่รงกบัความตอ้งการ  มคีวามถีใ่นการเขา้ใชไ้มแ่น่นอน ใชห้อ้งสมุด 1-2 ชัว่โมง/วนั 
และมาใชห้้องสมุดในวนัหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่มวีตัถุประสงค์
เพื่อมาใชท้รพัยากรสารสนเทศ ปัญหาในการใชบ้รกิารห้องสมุดส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าทรพัยากร
สารสนเทศและบรกิารที่ต้องการอยู่ที่ไหน มคีวามพงึพอใจในการใช้บรกิารยมื-คนืทรพัยากร
สารสนเทศ และมคีวามตอ้งการใชบ้รกิารยมื-คนืทรพัยากรสารสนเทศในระดบัมาก  

2.  บุคคลภายนอกเหน็ด้วยดา้นนโยบายการใหม้บีรกิารแก่บุคคลภายนอกมาใชบ้รกิาร
ได้และพฒันาห้องสมุดให้เป็นแหล่งบรกิารทรพัยากรสารสนเทศแก่ชุมชน ด้านขอบเขตการ
ให้บรกิารพบว่าห้องสมุดควรให้บรกิารทรพัยากรสารสนเทศทุกประเภท ด้านรูปแบบวธิกีาร
ให้บรกิารพบว่าควรจดัเก็บทรพัยากรสารสนเทศอย่างเป็นระบบ บุคคลภายนอกเขา้ถงึได้ง่าย
ด้านระเบยีบการให้บรกิารพบว่าควรจดัให้มรีะเบยีบเพิม่ให้บุคคลภายนอกแสดงความคดิเห็น
ดา้นการใหบ้รกิารทุกหน่วยของหอ้งสมดุ  
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ค าส าคญั : การใชบ้รกิาร บุคคลภายนอก หอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้  
 

Abstract  

The purpose of this research was to study  the state, problem, satisfaction,  
outside users’ service needs and users’ opinions concerning policy, scope, model and 
rule for outside users services. The sample of this study was 275 outside users . The 
research instrument for this study was a five-rating scale checklist questionnaire. The 
reliability was 0.966. The data were then analyzed by using frequency, percentage, 
mean, and standard deviation. 
 The findings were as follows: 

1.  The majority of the outside users of JFK library services were female, lower 
secondary school students, aged 10-20.  Second, the outside users were aged 21-30,  
Bachelor’s Degree graduates and their occupations were government officers and state 
enterprise officers.  The main reason for their use of the JFK library services was the 
availability of information resources that satisfied their needs. It was not exact frequency 
for their use of library services. They used the library services for 1-2 hours/day, on 
holidays and after office hours. Most users aimed to use the information resources. 
Most problems for their use of the library services regarding the  unknown location of 
the information resources and services they needed.  There was a high level of their 
satisfaction and needs of the library’s loan services. 

2.  Outside users agreed with the library’s policy, especially for outside users’ 
service and the serving of the library as a community information resources service 
center.  The scope of  services was suggested that the library’s provision of all kinds of 
information resources. The service model was found that the information resources 
were kept in order  that the outside users could be easily access. As well as the service 
rule for outside users, there was an additional rule therefore they can express their 
opinions in all library services. 
 
Keywords :  library use, outside users, John F. Kennedy Library (JFK Library) 
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การใช้บริการหอสมดุจอห์น เอฟ เคนเนด้ี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 

        ของบคุคลภายนอก 

 

ความส าคญัของปัญหา 

หอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษามบีทบาทในฐานะเป็นแหล่งรวบรวมความรูเ้พื่อสนบัสนุน
การเรยีนการสอน การวจิยั และสรา้งเสรมิลกัษณะนิสยัคน้ควา้ดว้ยตนเองใหก้บันกัศกึษา  
(อภยั ประกอบผล, 2542 : 247) และสนบัสนุนการถ่ายทอดความรูต้ามหลกัสตูรของสถาบนั  
การแสวงหาความรูใ้หม ่การบรกิารวชิาการแก่สงัคม ตลอดจนการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม 
เพื่อรกัษาความเป็นชาตไิว ้ 

หอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้เป็นหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษาอกีแห่งหนึ่งทีท่ าหน้าที่
สนบัสนุนงานดา้นวชิาการดงักล่าว และยงัมบีทบาทในการมสี่วนร่วมสนบัสนุนการใหบ้รกิาร
วชิาการแก่ประชาคมของมหาวทิยาลยั และบุคคลภายนอก โดยการใหบ้รกิารแก่บุคคลภายนอก
นี้ ถอืเป็นการบรกิารวชิาการแก่ชุมชนอย่างหนึ่งเพื่อส่งเสรมิการเรยีนรูด้ว้ยตนเองอยา่งต่อเนื่อง
และตลอดชวีติ (ทบวงมหาวทิยาลยั, 2544)  

การใหบ้รกิารแก่บุคคลภายนอกของหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้ในปัจจบุนัพบว่าเขา้มา
ใชบ้รกิารหอ้งสมุดเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะในวนัหยดุราชการ มทีัง้สมคัรเป็นสมาชกิและไมไ่ด้
สมคัรเป็นสมาชกิหอ้งสมดุ และมหีลากหลายทุกระดบัการศกึษา ทัง้ในจงัหวดัปัตตานีและ
จงัหวดัใกลเ้คยีง จากการศกึษาอตัราค่าบรกิารทีไ่ดร้บั พบว่าบุคคลภายนอกทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร
หอ้งสมดุมจี านวนเพิม่ขึน้ทุกปี คอื ในปีงบประมาณ 2548 เรยีกเกบ็ค่าบรกิารได ้134,580 บาท 
(หนึ่งแสนสามหมืน่สีพ่นัหา้รอ้ยแปดสบิบาทถว้น) ในปีงบประมาณ 2549 เรยีกเกบ็ค่าบรกิารได ้
142,580 บาท  (หนึ่งแสนสีห่มืน่สองพนัหา้รอ้ยแปดสบิบาทถว้น)  ในปีงบประมาณ  2550  
เรยีกเกบ็ค่าบรกิารได ้152,256 บาท (หนึ่งแสนหา้หมืน่สองพนัสองรอ้ยหา้สบิหกบาทถว้น) 
(รายงานรายรบัเงนิรายได ้2548-2550, 2550) จากจ านวนบุคคลภายนอกและจ านวนเงนิ
ค่าบรกิารทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าว แสดงใหเ้หน็ถงึความตอ้งการของบุคคลภายนอกทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร
ของหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้ 

เนื่องจากบุคคลภายนอกเป็นผูใ้ชท้ีส่ าคญักลุ่มหนึ่งซึง่ส่งผลกระทบต่อการบรหิารจดัการ
หอ้งสมดุโดยรวม เช่น  การใชท้รพัยากรสารสนเทศ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ การใชพ้ืน้ที่
ภายในหอ้งสมดุ ในกรณทีีบุ่คคลภายนอกตอ้งการสมคัรเป็นสมาชกิตอ้งแสดงบตัรประจ าตวั 
(บตัรขา้ราชการ บตัรประชาชน บตัรนกัเรยีน)  พรอ้มรปูถ่าย 1 นิ้ว 2 รปู และช าระเงนิค่าบ ารงุ
ตามประเภทสมาชกิ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื 1) สมาชกิรายปี (มสีทิธิใ์ชบ้รกิารบางประเภท
ทีห่อ้งสมดุจดัให)้  ไดแ้ก่ บุคคลทัว่ไป   จา่ยค่าบ ารงุปีละ 100 บาท นกัเรยีน จา่ยค่าบ ารงุปีละ 
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50 บาท และ 2) สมาชกิรายปี (มสีทิธิใ์ชบ้รกิารทุกประเภทของหอ้งสมุด ยกเวน้บรกิาร
อนิเทอรเ์น็ต) ไดแ้ก่ บุคคลทัว่ไป จา่ยค่าบ ารงุปีละ 300 บาท และค่าประกนั 500 บาท นกัเรยีน 
จา่ยค่าบ ารงุปีละ 150 บาท และค่าประกนั 250 บาท ส าหรบัค่าประกนัหอ้งสมุดจะคนืใหเ้มือ่
ลาออกจากการเป็นสมาชกิ มสีทิธิย์มืทรพัยากรสารสนเทศได ้2 รายการ/สปัดาห ์(มหาวทิยาลยั 
สงขลานครนิทร.์  ส านกัวทิยบรกิาร, 2540) ส าหรบับุคคลภายนอกทีไ่มไ่ดส้มคัรเป็นสมาชกิ
หอ้งสมดุตอ้งจา่ยเงนิค่าบรกิารเป็นรายวนั  คอื  บุคคลทัว่ไป คนละ 20 บาท/วนั นกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่1 - มธัยมศกึษาปีที ่6 คนละ 5 บาท/วนั  (มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร.์  
ส านกัวทิยบรกิาร, 2541) ส าหรบัสถติกิารสมคัรเป็นสมาชกิหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้ตัง้แต่ปี 
2548 – 2551 มดีงันี้ (สถติกิารปฏบิตังิานฝ่ายหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้ ส านกัวทิยบรกิาร 
2548-2551, 2551)  

  
ประเภทผูใ้ช/้จ านวน 2548 2549 2550 2551 

-  บุคคลทัว่ไป (ยมืทรพัยากรสารสนเทศได)้        104 117 97  103 

-  นกัเรยีน (ยมืทรพัยากรสารสนเทศได)้          532 549 822 711 

-  บุคคลทัว่ไป (ยมืทรพัยากรสารสนเทศไมไ่ด)้ 123 128 72  105 

-  นกัเรยีน (ยมืทรพัยากรสารสนเทศไมไ่ด)้ 266 265 349 295 

รวม 1,025 1,059 1,340    1,214    

 
จากสถติกิารสมคัรเป็นสมาชกิหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้ของบุคคลภายนอกจะเหน็ 

ได้ว่าในแต่ละปีจะมจี านวนเพิม่ขึน้ แสดงให้เหน็ถงึความต้องการของบุคคลภายนอกที่จะมาใช้
บรกิารหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้เมือ่มจี านวนผูใ้ชเ้พิม่ขึน้ และมคีวามตอ้งการใชบ้รกิาร 
ต่าง ๆ มากขึน้ ท าใหห้อสมุดจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้ประสงคจ์ะทราบขอ้มลูเกี่ยวกบัสภาพการใช้
หอ้งสมุด ปัญหา  ความพงึพอใจ และความต้องการของบุคคลภายนอก  เพื่อน าขอ้มลูดงักล่าว
มาใชใ้นการก าหนดแนวปฏบิตัหิรอืพฒันางานบรกิารใหเ้หมาะสมกบักลุ่มผูใ้ชต่้อไป   
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วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
1.  เพื่อศกึษาสภาพ ปัญหา ความพงึพอใจ และความตอ้งการการใชห้อ้งสมดุของ 

บุคคลภายนอก 
2. เพื่อศกึษาความคดิเหน็ของบุคคลภายนอกทีม่ต่ีอนโยบาย ขอบเขต รปูแบบวธิกีาร 

และระเบยีบในการใหบ้รกิารของหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้

 

ขอบเขตการวิจยั 
การวจิยัครัง้นี้ศกึษาเฉพาะบุคคลภายนอกทีส่มคัรเป็นสมาชกิหอสมุดจอหน์ เอฟ 

เคนเนดี้ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตปัตตานี ที่มสีถานภาพเป็นสมาชิกปัจจุบนั 
(มถุินายน 2551)  และมาใชบ้รกิารหอสมดุในระหว่างเดอืนมถุินายน – สงิหาคม 2551 

 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
บุคคลภายนอก หมายถงึ ผู้ใช้บรกิารห้องสมุดที่สมคัรเป็นสมาชกิหอสมุดจอห์น เอฟ 

เคนเนดี ้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื 1) สมาชกิรายปี  (มสีทิธิใ์ชบ้รกิารบางประเภททีห่อ้งสมุด
จดัให)้ ไดแ้ก่ บุคคลทัว่ไป จ่ายค่าบ ารุงปีละ 100 บาท นักเรยีน จ่ายค่าบ ารุงปีละ 50 บาท และ 
2) สมาชกิรายปี (มสีทิธิใ์ช้บรกิารทุกประเภทของห้องสมุด ยกเว้นบรกิารอนิเทอร์เน็ต) ได้แก่ 
บุคคลทัว่ไป จ่ายค่าบ ารุงปีละ 300 บาท และค่าประกนั 500 บาท นักเรยีน จ่ายค่าบ ารุงปีละ 
150 บาท และค่าประกนั 250 บาท ส าหรบัค่าประกนัหอ้งสมุดจะคนืใหเ้มื่อลาออกจากการเป็น
สมาชกิ มสีทิธิย์มืทรพัยากรสารสนเทศได ้2 รายการ/สปัดาห์  นอกจากนี้ยงัมบีุคคลภายนอกที่
ไม่ได้สมคัรเป็นสมาชกิห้องสมุดต้องจ่ายเงนิค่าบรกิารเป็นรายวนัคอื  บุคคลทัว่ไป คนละ 20 
บาท/วนั นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 -  มธัยมศกึษาปีที ่6 คนละ 5 บาท/วนั 

การบรกิารของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ หมายถึง บรกิารต่าง ๆ ที่หอสมุดจดัไว้
บรกิารแก่บุคคลภายนอก ได้แก่ บรกิารท าบตัรสมาชกิ บรกิารขอหมายเลขมาตรฐานสากล
ประจ าหนังสอื (ISBN) และหมายเลขมาตรฐานสากลประจ าวารสาร (ISSN) บรกิารถ่ายส าเนา
เอกสาร บรกิารทีน่ัง่อ่านหนังสอื 24 ชัว่โมง บรกิารวารสาร บรกิารโสตทศันวสัดุ บรกิารยมื-คนื
ทรพัยากรสารสนเทศ บรกิารจองทรพัยากรสารสนเทศ บรกิารยมืระหว่างห้องสมุด บรกิาร
สิง่พมิพ์พเิศษ บรกิารอินเทอรเ์น็ต บรกิารตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า บรกิารสารสนเทศ
แบบออนไลน์ บรกิารรวบรวมบรรณานุกรม บรกิารแนะน าทรพัยากรสารสนเทศ บรกิารน าชม
ห้องสมุด บริการแนะน าการใช้ห้องสมุด บริการแนะน าและสาธิตการสืบค้นสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ บริการแนะน าการเขียนบรรณานุกรม บริการตู้ฝากของ และบริการฉาย
ภาพยนตร ์
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 ทรพัยากรสารสนเทศ หมายถงึ หนังสอื วารสาร และโสตทศันวสัดุ ทีจ่ดัเกบ็และบรกิาร
ในหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ผู้ใช้บรกิารสามารถยมืใช้ภายในห้องสมุด หรอืยมืออกนอก
หอ้งสมุดไดต้ามประกาศมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปัตตานี เรื่อง การบรกิารของ
หอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้ 

นโยบายการใหบ้รกิาร หมายถงึ หลกัและวธิปีฏบิตัขิองหอสมุดจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้ซึง่
ไดด้ าเนินงานตามนโยบายหลกัของมหาวทิยาลยัเพื่อเป็นแหล่งบรกิารวชิาการทีส่ าคญัแก่ชุมชน 

ขอบเขตการใหบ้รกิาร หมายถงึ การก าหนดขอบเขตในการใหบ้รกิารแก่บุคคลภายนอก 
ของหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้ไดแ้ก่ สทิธิใ์นการใชบ้รกิารบางประเภททีห่อ้งสมดุจดัให ้  

รปูแบบวธิกีารใหบ้รกิาร หมายถงึ วธิกีารใหบ้รกิารต่าง ๆ ทีห่อสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี้
จดับรกิารแก่บุคคลภายนอกได้เข้าถึงทรพัยากรสารสนเทศได้ง่าย และมกีารเผยแพร่ความรู ้
บรกิาร และกจิกรรมไปสู่บุคคลภายนอกในรูปแบบขา่ว หรอืรายชื่อสิง่พมิพใ์หม่ 

ระเบยีบการใหบ้รกิาร หมายถงึ ระเบยีบมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรแ์ละประกาศ 
ต่าง ๆ เกีย่วกบัการใหบ้รกิารแก่บุคคลภายนอกของหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้ ไดแ้ก่ อตัรา 
ค่าบ ารุงหอ้งสมุดของบุคคลภายนอกทีต่้องการสมคัรเป็นสมาชกิประเภทรายปี  อตัราค่าบรกิาร
หอ้งสมดุของบุคคลภายนอกทีไ่มไ่ดส้มคัรเป็นสมาชกิ  

 

ระเบียบวิธีวิจยั    

 1.  วิธีด าเนินการวิจยั 

    การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ (Survey Research) มวีธิกีารด าเนินการวจิยั 
ดงันี้ 

    1.1  ศกึษาทฤษฏ ีเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
    1.2  สรา้งแบบสอบถามเพื่อใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการวจิยั และใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบ 
    1.3  น าแบบสอบถามมาปรบัปรงุแกไ้ข ทดลอง และหาคุณภาพ 
    1.4  เกบ็รวบรวมขอ้มลูในระหว่างเดอืนมถุินายน - สงิหาคม 2551 
    1.5  วเิคราะหข์อ้มลูและอภปิรายผล 
 
 
 
 
 



 7 

2.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง                     
    ประชากรของการวจิยัครัง้นี้เป็นบุคคลภายนอกทีส่มคัรเป็นสมาชกิหอสมดุจอหน์  

เอฟ  เคนเนดี ้และมสีถานภาพเป็นสมาชกิปัจจบุนั (มถุินายน 2551) จ านวน 1,109  คน  
โดยศกึษาบุคคลภายนอกทีม่าใชบ้รกิารหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้ในระหว่างเดอืนมถุินายน – 
สงิหาคม 2551 ผูว้จิยัก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชส้ตูรของยามาเน (ประคอง กรรณสตูร,  
2530 : 336 อ้างจาก Yamane, 1970 : 887) ทีร่ะดบัความมนียัส าคญั 0.5 คดิขนาดของ 
ความคลาดเคลื่อนเป็นรอ้ยละ 5 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 294 คน 

3.  เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือ  
    เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจยัคอื แบบสอบถาม มลีกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  

(Checklist) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั และแบบปลายเปิด โดยแบ่ง
ออกเป็น 6 ตอน คอื  

    ตอนที ่1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 4 ขอ้ 
     ตอนที ่2 สภาพการใชห้อ้งสมดุ จ านวน 9 ขอ้ 
    ตอนที ่3 ปัญหาการใชบ้รกิารต่างๆ ของหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์จ านวน 21 ขอ้  
    ตอนที ่4 การใชบ้รกิารและความพงึพอใจต่อการบรกิารของหอสมดุจอหน์ เอฟ  

เคนเนดี ้มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์จ านวน 22 ขอ้  
    ตอนที ่5 ความตอ้งการใชบ้รกิารต่าง ๆ ของหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์จ านวน 22 ขอ้  
    ตอนที ่6 ความคดิเหน็ของบุคคลภายนอกเกีย่วกบันโยบาย ขอบเขต รปูแบบวธิกีาร  

และระเบียบในการให้บรกิารของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์
จ านวน 14 ข้อ และข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงและพฒันาการให้บรกิารแก่บุคคลภายนอก 
จ านวน 22 ขอ้  

การสร้างเครื่องมอื ศึกษาจากเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง และหาคุณภาพของ
เครื่องมอืโดยขอความร่วมมอืให้ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรณารกัษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์  
จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเทีย่งตรงตามเนื้อหา ผลการตรวจสอบพบว่า ขอ้ค าถามแต่ละขอ้
ตรงกบัเนื้อหามคี่าดชันีความสอดคล้องระหว่าง 0.60 – 1.00 ผู้วจิยัได้ปรบัปรุงแก้ไขเครื่องมอื
ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ หลงัจากนัน้จงึน าไปทดลองใช้กบัประชากรทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามดา้นความเทีย่ง (Reliability) ซึง่มี
ค่าความเชื่อมัน่เป็น 0.966 
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4.  การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
    ผู้วจิยัได้แจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 294 คน ที่มาใช้บรกิารหอสมุด

จอหน์ เอฟ เคนเนดี ้ในระหว่างเดอืนมถุินายน - สงิหาคม 2551 แบบสอบถามทีไ่ดร้บัคนืมขีอ้มลู
ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้จ านวน 275 ชุด คิดเป็นร้อยละ 
93.54 
 5.  การวิเคราะหข้์อมลู 
     ผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อหาค่าสถติ ิดงันี้  

5.1  หาค่าความถี ่รอ้ยละ  ของขอ้มลูสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  
และสภาพการใชห้อ้งสมดุ  

5.2  หาค่าความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ของปัญหา  
ความพงึพอใจ ความตอ้งการ และความคดิเหน็เกีย่วกบันโยบาย ขอบเขต รปูแบบวธิกีาร และ 
ระเบยีบในการใหบ้รกิารแก่บุคคลภายนอก 
 

      เกณฑก์ารแปลผลการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงันี้  
     4.50 – 5.00 หมายถงึ ระดบัมากทีสุ่ด 

    3.50 – 4.49 หมายถงึ ระดบัมาก 
     2.50 – 3.49 หมายถงึ ระดบัปานกลาง 
     1.50 – 2.49 หมายถงึ ระดบัน้อย 

    1.00 – 1.49 หมายถงึ ระดบัน้อยทีสุ่ด 
    ส าหรบัขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุและพฒันาการใหบ้รกิารแก่บุคคลภายนอก 

ผูว้จิยัสรปุขอ้มลูเรยีงตามล าดบัความส าคญัจากขอ้ทีม่ผีูเ้สนอแนะมากไปหาน้อย 

 

ผลการวิจยั 
ผลการวจิยัดา้นสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม สภาพ ปัญหา ความพงึพอใจ  

ความตอ้งการ และความคดิเหน็เกีย่วกบันโยบาย ขอบเขต รปูแบบวธิกีารและระเบยีบใน 
การใหบ้รกิารแก่บุคคลภายนอก และขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุและพฒันาการใหบ้รกิาร 
แก่บุคคลภายนอก สรปุไดด้งัต่อไปนี้ 
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ตอนท่ี 1  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  
เป็นขอ้มลูเกีย่วกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ยขอ้มลูดา้นเพศ อาย ุ

ระดบัการศกึษา และอาชพี  ปรากฏดงัตารางที ่1 - 4 
  

ตารางที ่1 จ านวนและรอ้ยละของบุคคลภายนอกจ าแนกตามเพศ  
  

เพศ จ านวน ร้อยละ 
1.  ชาย 

2.  หญงิ 
    121 
    154 

  44.00 
  56.00 

รวม     275 100.00 
 

จากตารางที ่1 พบว่าบุคคลภายนอกทีม่าใชบ้รกิารหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้เป็นเพศ
ชาย จ านวน 121 คน (รอ้ยละ 44.00) และเป็นเพศหญงิ จ านวน 154 คน (รอ้ยละ 56.00)  
 
 
ตารางที ่2 จ านวนและรอ้ยละของบุคคลภายนอกจ าแนกตามอาย ุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
10 - 20 ปี     152   55.27 
21 - 30 ปี       44   16.00 
31 - 40 ปี       33   12.00 
41 - 50 ปี       34   12.36 
มากกว่า 50 ปี        12    4.36 

รวม     275 100.00 
 

จากตารางที่ 2 พบว่าบุคคลภายนอกทีม่าใชบ้รกิารหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มอีาย ุ
10 - 20 ปีมากที่สุด จ านวน 152 คน (รอ้ยละ 55.27) รองลงมาคอื อายุ 21 - 30 ปี จ านวน 44 
คน (รอ้ยละ 16.00) และน้อยทีสุ่ดคอื อายุมากกว่า 50 ปี จ านวน 12 คน (รอ้ยละ 4.36)  
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ตารางที ่3 จ านวนและรอ้ยละของบุคคลภายนอกจ าแนกตามระดบั/วุฒกิารศกึษา  
               

ระดบั/วฒิุการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

1.  ก าลงัศกึษา    
     -  ระดบัประถมศกึษาตอนปลาย       55         20.00 
     -  ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้       92   33.45 
     -  ระดบัสงูกว่ามธัยมศกึษา       11    4.00  
2  ส าเรจ็การศกึษา    
     -  ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 
     -  ระดบัปรญิญาตร ี
     -  ระดบัปรญิญาโท 
     -  สงูกว่าระดบัปรญิญาโท 

       9 
      75 
      30 
       3 

   3.27         
  27.27  
  10.91 
   1.09 

รวม     275 100.00 
 

จากตารางที่ 3 พบว่าบุคคลภายนอกที่มาใช้บรกิารหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ก าลงั
ศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นมากที่สุด จ านวน 92 คน (รอ้ยละ 33.45) รองลงมาคอื ส าเรจ็
การศึกษาระดบัปรญิญาตรี จ านวน 75 คน (ร้อยละ 27.27) และน้อยที่สุดคือ สูงกว่าระดบั
ปรญิญาโท จ านวน 3 คน (รอ้ยละ 1.09)  

 
ตารางที ่4 จ านวนและรอ้ยละของบุคคลภายนอกจ าแนกตามอาชพี  
 

อาชีพ    จ านวน ร้อยละ 
1.  รบัราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
2.  ธุรกจิส่วนตวั 
3.  พนกังานบรษิทั/ธุรกจิเอกชน 

      86 
      16 
       6          

  31.27 
   5.82 
   2.18 

4.  แมบ่า้น        3     1.09 
5.  คา้ขาย         2    0.73 
6.  เกษตรกร        2    0.73 
7.  รบัจา้ง        2    0.73 
8.  ก าลงัศกึษา     158   57.45 

รวม     275 100.00 
 



 11 

จากตารางที่ 4 พบว่าบุคคลภายนอกมอีาชีพก าลงัศึกษามากที่สุด จ านวน 158 คน 
(รอ้ยละ 57.45) รองลงมาคอื รบัราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ จ านวน 86 คน (รอ้ยละ 31.27) 
และน้อยทีสุ่ดคอื คา้ขาย เกษตรกรและรบัจา้ง มจี านวนเท่ากนัคอื จ านวน 2 คน (รอ้ยละ 0.73)   

 
ตอนท่ี 2  สภาพการใช้ห้องสมดุ 
 เป็นขอ้มลูเกีย่วกบัสาเหตุ สิง่จงูใจ ความถี ่ช่วงเวลา และวตัถุประสงคใ์นการใชห้อสมดุ
จอหน์ เอฟ เคนเนดี ้ปรากฏดงัตารางที ่5 - 14  
 
ตารางที ่5 จ านวนและรอ้ยละของบุคคลภายนอกทีส่ถานศกึษา/สถานทีท่ างาน/ชุมชนใกลบ้า้นม ี

    และไม่มหีอ้งสมดุ 
 
      สถานศึกษา/สถานท่ีท างาน/ชุมชนใกล้บ้านมีและไม่มีห้องสมดุ จ านวน ร้อยละ 
1.  มหีอ้งสมดุ      177        64.36 
2.  ไมม่หีอ้งสมุด       98   35.64 

รวม      275 100.00 
 

จากตารางที่ 5 พบว่าบุคคลภายนอกที่สถานศึกษา/สถานที่ท างาน/ชุมชนใกล้บ้านมี
หอ้งสมดุ จ านวน 177 คน (รอ้ยละ 64.36) และไมม่หีอ้งสมดุ จ านวน 98 คน (รอ้ยละ 35.64)  

 
ตารางที ่6 จ านวนของสาเหตุทีบุ่คคลภายนอกไมใ่ชบ้รกิารหอ้งสมุดของสถานศกึษา 

    /สถานทีท่ างาน/ชุมชนใกลบ้า้น (n = 177) 
 

สาเหตุ จ านวน 

1.  ไมม่ทีรพัยากรสารสนเทศทีต่อ้งการ 
2.  หอ้งสมดุไมเ่ปิดบรกิารในวนั/เวลาทีต่อ้งการใช ้ 
3.  สถานทีไ่มส่ะดวก สบาย 
4.  ทรพัยากรสารสนเทศทีต่้องการผูอ้ื่นยมืไปแลว้      

    115 
      89 
      58 
      18 

*ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 
 

จากตารางที่ 6 พบว่าสาเหตุที่บุคคลภายนอกไม่ใช้บรกิารห้องสมุดของสถานศึกษา/
สถานที่ท างาน/ชุมชนใกล้บ้านเพราะว่าห้องสมุดไม่มทีรพัยากรสารสนเทศที่ต้องการมากที่สุด 
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จ านวน 115 คน รองลงมาคอื หอ้งสมุดไม่เปิดบรกิารในวนั/เวลาที่ต้องการใช้ จ านวน 89 คน 
และน้อยทีสุ่ดคอื ทรพัยากรสารสนเทศทีต่อ้งการผูอ้ื่นยมืไปแลว้ จ ำนวน 18 คน  
 
ตารางที ่7 จ านวนของสิง่จงูใจในการมาใชบ้รกิารหอสมุดจอหน์ เอฟ เคนเนดี้ (n = 275)  
 

ส่ิงจงูใจ จ านวน 

1.  หอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดีม้ทีรพัยากรสารสนเทศทีต่รงกบัความตอ้งการ   
2.  หอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดีเ้ปิดบรกิารทัง้ในและนอกเวลาราชการ 
3.  หอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดีม้ทีรพัยากรสารสนเทศทีท่นัสมยั  
4.  หอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดีม้สีถานทีท่ีเ่หมาะสมและเชญิชวนใหเ้ขา้ใชบ้รกิาร 
5.  หอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดีม้บีรกิารตอบค าถามและช่วยการคน้ควา้ 
6.  คร/ูอาจารย/์เพื่อน แนะน าใหม้าใชบ้รกิาร  

    172 
    169 
    137 
    129 
    106 
      85 

*ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 
 

จากตารางที่ 7 พบว่าสิง่จูงใจในการมาใช้บรกิารหอสมุดจอห์น  เอฟ  เคนเนดี้ ของ
บุคคลภายนอกคอื  หอสมุดจอหน์ เอฟ  เคนเนดีม้ทีรพัยากรสารสนเทศทีต่รงกบัความต้องการ
มากที่สุด  จ านวน  172  คน  รองลงมาคอื หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เปิดบรกิารทัง้ในและ
นอกเวลาราชการ จ านวน 169 คน  และน้อยที่สุดคอื ครู/อาจารย/์เพื่อนแนะน าใหม้าใช้บรกิาร 
จ านวน 85 คน 
 
ตารางที ่8 จ านวนและรอ้ยละของบุคคลภายนอกทีเ่คยใชแ้ละคดิจะไปใชห้อ้งสมุดแห่งอื่น 

 
เคยใช้และคิดจะไปใช้ห้องสมดุแห่งอ่ืน จ านวน ร้อยละ 

1.  เคยใชห้รอืคดิจะไปใชห้อ้งสมดุแห่งอื่น 
2.  ไมเ่คย 

     213 
      62 

  77.45 
  22.55 

รวม      275 100.00 
 

จากตารางที ่8 พบว่าบุคคลภายนอกเคยใชห้รอืคดิจะไปใชห้อ้งสมดุแห่งอื่น จ านวน 
213 คน (รอ้ยละ 77.45) และไมเ่คยคดิจะไปใชห้อ้งสมดุแห่งอื่น จ านวน 62 คน (รอ้ยละ 22.55) 
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ตารางที ่9 จ านวนของหอ้งสมดุแห่งอื่นทีบุ่คคลภายนอกเคยใชแ้ละคดิจะไปใช ้ (n = 213) 
      

ห้องสมดุแห่งอ่ืนท่ีเคยใช้และคิดจะไปใช้ จ านวน 

1.  หอ้งสมดุในสถานศกึษา 
2.  หอ้งสมดุประชาชน 

    165 
    104      

3.  หอ้งสมดุในสถานทีท่ างานของตนเอง       29 
*ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 
 

 จากตารางที่ 9 พบว่าห้องสมุดแห่งอื่นที่บุคคลภายนอกเคยใช้หรือคิดจะไปใช้คือ 
หอ้งสมดุในสถานศกึษามากทีสุ่ด จ านวน 165 คน รองลงมาคอื หอ้งสมุดประชาชน จ านวน 104 
คน และน้อยทีสุ่ดคอื หอ้งสมดุในสถานทีท่ างานของตนเอง จ านวน 29 คน  
 
ตารางที ่10 จ านวนและรอ้ยละของความถีใ่นการเขา้ใชห้อสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี้ของ  

       บุคคลภายนอก 
 

ความถี่ จ านวน ร้อยละ 
1.  ทุกวนั       10    3.64 
2.  สปัดาหล์ะครัง้        45   16.36 
3.  มากกว่าสปัดาหล์ะครัง้        73   26.55 
4.  มากกว่าเดอืนละครัง้        13    4.73 
5.  ไมแ่น่นอน      134   48.73 

รวม      275 100.00 
 
จากตารางที ่10 พบว่าบุคคลภายนอกมคีวามถี่ในการเขา้ใช้บรกิารหอสมุดจอหน์ เอฟ 

เคนเนดี้ไม่แน่นอนมากที่สุด จ านวน 134 คน (ร้อยละ 48.73) รองลงมาคือ เข้าใช้มากกว่า
สปัดาห์ละครัง้ จ านวน 73 คน (รอ้ยละ 26.55) และน้อยที่สุดคอื เขา้ใช้ทุกวนั จ านวน 10 คน 
(รอ้ยละ 3.64)   
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ตารางที ่11 จ านวนและรอ้ยละของเวลาทีบุ่คคลภายนอกมาใชห้อสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้
        

เวลา จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 1 ชัว่โมง/วนั       12    4.53 
1 – 2 ชัว่โมง/วนั      132   49.81 
3 – 4 ชัว่โมง/วนั       93   35.09 
5 – 6 ชัว่โมง/วนั       25    9.43 
7 – 8 ชัว่โมง/วนั         2    0.75 
มากกว่า 8 ชัว่โมง/วนั         1    0.38 

รวม      265 100.00 
 

จากตารางที่ 11 พบว่าบุคคลภายนอกมาใชห้อสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี ้1 - 2 ชัว่โมง/
วนั มากที่สุด จ านวน 132 คน (รอ้ยละ 49.81) รองลงมาคอื 3 - 4 ชัว่โมง/วนั จ านวน 93 คน 
(รอ้ยละ 35.09) และน้อยทีสุ่ดคอื มากกว่า 8 ชัว่โมง/วนั จ านวน 1 คน (รอ้ยละ 0.38) 
 
ตารางที ่12 จ านวนของวนัเวลาทีบุ่คคลภายนอกสะดวกทีจ่ะมาใชห้อสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้
                  (n = 275) 

 
วนัเวลาท่ีมาใช้หอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนด้ี จ านวน 

1.  วนัเสาร ์ เวลา 09.00 – 20.00 น.  
2.  วนัอาทติย ์เวลา 09.00 – 17.00 น. 
3.  วนัจนัทร ์– ศุกร ์เวลา 8.30 – 16.30 น. 
4.  วนัจนัทร ์– ศุกร ์เวลา 16.30 – 21.30 น. 

    192 
    164 
      52 
    117 

*ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 
 

จากตารางที ่12 พบว่าบุคคลภายนอกสะดวกทีจ่ะมาใชห้อสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้
มากที่สุดในวนัเสาร ์เวลา 09.00 – 20.00 น. จ านวน 192 คน รองลงมาคอื วนัอาทติย ์เวลา 
09.00 – 17.00 น. จ านวน 164 คน และน้อยทีสุ่ดคอื วนัจนัทร ์– ศุกร ์เวลา 8.30 – 16.30 น. 
จ านวน 52 คน  
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ตารางที ่13 จ านวนของวตัถุประสงคส์ าคญัในการใชห้อสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้(n = 275) 
                                                                                                                                         

วตัถปุระสงค ์ จ านวน 

1.  ใชท้รพัยากรสารสนเทศ เช่น หนงัสอื วารสาร หนงัสอืพมิพ์ 
2.  เพื่อท าการบา้น อ่านหนงัสอืทีน่ ามาเอง 

    168 
    153 

3.  ใชบ้รกิารต่าง ๆ เช่น บรกิารยมื – คนื บรกิารตอบค าถามและช่วยการคน้ควา้ 
4.  ใชเ้ป็นสถานทีพ่กัผ่อนหยอ่นใจ พดูคุย และนดัพบกบัเพื่อน 
5.  เพื่อฟังการอภปิราย บรรยาย ชมนิทรรศการ 

    150 
      78 
      22 

*ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 
 

จากตารางที ่13 พบว่าบุคคลภายนอกมวีตัถุประสงคส์ าคญัในการใช้หอสมุดจอหน์ เอฟ 
เคนเนดีเ้พื่อใชท้รพัยากรสารสนเทศ เช่น หนังสอื วารสาร หนังสอืพมิพ์ มากทีสุ่ด จ านวน 168 
คน รองลงมาคอื เพื่อท าการบา้น อ่านหนงัสอืทีน่ ามาเอง จ านวน 153 คน และน้อยทีสุ่ดคอื เพื่อ
ฟังการอภปิราย บรรยาย ชมนิทรรศการ จ านวน 22 คน  
 
ตารางที ่14 จ านวนและรอ้ยละของบุคคลภายนอกมคีวามรูเ้กีย่วกบัการใชห้อ้งสมดุ  
 

ความรู้เก่ียวกบัการใช้ห้องสมดุ จ านวน ร้อยละ 
1.  ม ี
2.  ไมม่ ี

     181 
      93 

  66.06 
  33.94 

รวม      274 100.00 
 

จากตารางที ่14 พบว่าบุคคลภายนอกมคีวามรูเ้กี่ยวกบัการใช้หอ้งสมุดจ านวน 181 คน 
(รอ้ยละ 66.06) และไมม่คีวามรูเ้กีย่วกบัการใชห้อ้งสมดุ จ านวน 93 คน (รอ้ยละ 33.94) 
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ตอนท่ี 3 ปัญหาการใช้บริการต่างๆ ของหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนด้ี  

  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

  เป็นขอ้มลูเกีย่วกบั ปัญหาทีบุ่คคลภายนอกประสบในการใชบ้รกิารต่าง ๆ ของหอสมุด
จอห์น เอฟ เคนเนดี้ ได้แก่ ปัญหาจากตัวผู้ใช้บริการ ปัญหาจากการด าเนินงานและการ
ใหบ้รกิารของหอ้งสมดุ และปัญหาจากเจา้หน้าที ่ปรากฏดงัตารางที ่15  
 
ตารางที ่15 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของปัญหาในการใชบ้รกิารต่าง ๆ  

     ของหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี้  
 

ปัญหา X  S.D แปลผล 
ปัญหาจากตวัผู้ใช้บริการ    
1.  ไมท่ราบว่าทรพัยากรสารสนเทศและบรกิารทีต่อ้งการอยูท่ีไ่หน  3.01  1.28 ปานกลาง 
2.  ไมท่ราบว่าหอ้งสมดุมบีรกิารอะไรบา้ง  2.63  1.43 ปานกลาง 
3.  ไมก่ลา้ใชบ้รกิารต่าง ๆ เพราะเป็นบุคคลภายนอก  2.56  1.21 ปานกลาง 
4.  ไมรู่จ้กัวธิกีารใชห้อ้งสมดุ วธิกีารคน้ควา้  2.55  1.15 ปานกลาง 
5.  ไมท่ราบว่าจะขอความช่วยเหลอืจากใครเมือ่มปัีญหา  2.35  1.13 น้อย 
     ในการใชห้อ้งสมดุ    
6.  ไมท่ราบระเบยีบการใชห้อ้งสมดุ  2.19  1.08 น้อย 
7.  รูส้กึว่าหอ้งสมดุใหญ่โต ซบัซอ้น ยากแก่การคน้หา  2.04  1.10 น้อย 
     ทรพัยากรสารสนเทศทีต่อ้งการ    
8.  รูส้กึประหมา่ เขนิอายทีจ่ะมาใชบ้รกิาร  1.60  0.95 น้อย 

ภาพรวมปัญหาจากตวัผูใ้ช้บริการ  2.33  0.74 น้อย 
ปัญหาจากการด าเนินงานและการให้บริการของห้องสมดุ    
1.  ทรพัยากรสารสนเทศทีต่อ้งการมใีนระบบ OPAC  
    แต่ไมพ่บตวัเล่มทีช่ ัน้หนังสอื 

 2.53      1.29   ปานกลาง 

2.  การใหบ้รกิารบุคคลภายนอกไมเ่ท่าเทยีมกบันกัศกึษา อาจารย ์
    ขา้ราชการ และบุคลากรมหาวทิยาลยั 

 2.46        1.26       น้อย 

3.  ทรพัยากรสารสนเทศเป็นภาษาต่างประเทศ ยากแก่การเขา้ใจ  2.38        1.27       น้อย 
4.  ทรพัยากรสารสนเทศไมต่รงกบัความตอ้งการ  2.29  1.28 น้อย 
5.  ทรพัยากรสารสนเทศมเีนื้อหายากเกนิไป  2.28  1.23 น้อย 
6.  ทรพัยากรสารสนเทศไมท่นัสมยั  2.15  1.15 น้อย 



 17 

ตารางที ่15 (ต่อ) 
 

ปัญหา X  S.D แปลผล 
7.  เจา้หน้าทีห่อ้งสมดุมน้ีอยท าใหบ้รกิารไมท่ัว่ถงึ  2.13  1.16 น้อย 
8.  ไมม่ทีีน่ัง่อ่านหนงัสอื  1.97  1.15 น้อย 
ภาพรวมปัญหาจากการด าเนินงานและการให้บริการของ
ห้องสมดุ 

 2.26  0.91 น้อย 

ปัญหาจากเจ้าหน้าท่ี  
1.  เจา้หน้าทีห่อ้งสมดุไมม่มีนุษยสมัพนัธ ์

  
1.97 

  
1.15 

 
น้อย 

2.  เจา้หน้าทีห่อ้งสมดุผลกัภาระความรบัผดิชอบ 
    เมือ่ไดร้บัค าถามทีไ่มต่รงกบังานในหน้าที ่

 1.96  1.08 
 

น้อย 
 

3.  เจา้หน้าทีห่อ้งสมดุไมเ่ตม็ใจใหบ้รกิาร  1.95  1.12 น้อย 
4.  เจา้หน้าทีห่อ้งสมดุไมน่ัง่ประจ าเคาน์เตอรบ์รกิาร  1.88  1.12 น้อย 
5.  เจา้หน้าทีห่อ้งสมดุไมส่ามารถตอบค าถามผูใ้ชไ้ด้ 
     ถูกตอ้งและตรงตามความตอ้งการ 

 1.87  1.01 น้อย 

ภาพรวมปัญหาจากเจ้าหน้าท่ี  1.92  0.93 น้อย 
ภาพรวมปัญหาทุกด้าน 2.23  1.17 น้อย 

 
จากตารางที ่15 พบว่าบุคคลภายนอกประสบปัญหาในการใชบ้รกิารต่าง ๆ ของหอสมุด

จอห์น เอฟ เคนเนดี้  ทุกด้านโดยภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย  ( X = 2.23)    เมื่อพจิารณาเป็น
รายด้านพบว่าปัญหาที่เกดิจากตวัผู้ใช้บรกิารโดยภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย ( X = 2.33) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดบัปานกลาง 4 ข้อ ระดบัน้อย 4 ข้อ หากพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ยพบว่า ไม่ทราบว่าทรพัยากรสารสนเทศและบรกิารที่ต้องการอยู่ที่ไหนมคี่าเฉลี่ยสูงสุด 
( X = 3.01) รองลงมาคอื ไม่ทราบว่าหอ้งสมุดมบีรกิารอะไรบา้ง ( X = 2.63) และรูส้กึประหม่า 
เขนิอายทีจ่ะมาใชบ้รกิารมคี่าเฉลีย่ต ่าสุด (X = 1.60)  

ดา้นปัญหาที่เกดิจากการด าเนินงานและการให้บรกิารของห้องสมุดโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัน้อย ( X = 2.26) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัปานกลาง 1 ขอ้ ระดบัน้อย  7
ขอ้ หากพจิารณาจากค่าเฉลีย่พบว่า ทรพัยากรสารสนเทศทีต่้องการมใีนระบบ OPAC แต่ไม่พบ
ตวัเล่มที่ชัน้หนังสอืมคี่าเฉลีย่สูงสุด ( X = 2.53) รองลงมาคอื  การใหบ้รกิารบุคคลภายนอกไม่
เท่าเทยีมกบันักศกึษา อาจารย ์ขา้ราชการ และบุคลากรมหาวทิยาลยั ( X =2.46) และไม่มทีีน่ัง่
อ่านหนงัสอืมคี่าเฉลีย่ต ่าสุด (X = 1.97) 
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            ส่วนด้านปัญหาที่เกิดจากเจ้าหน้าที่โดยภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย ( X = 1.92) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดบัน้อยทุกขอ้ หากพจิารณาจากค่าเฉลี่ยพบว่า เจ้าหน้าที่
หอ้งสมุดไม่มมีนุษยสมัพนัธม์คี่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 1.99) รองลงมาคอื เจา้หน้าที่ห้องสมุดผลกั
ภาระความรบัผิดชอบเมื่อได้รบัค าถามที่ไม่ตรงกับงานในหน้าที่  ( X = 1.96) และเจ้าหน้าที่
หอ้งสมุดไม่สามารถตอบค าถามผูใ้ชไ้ดถู้กต้องและตรงตามความต้องการมคี่าเฉลีย่ต ่าสุด ( X = 
1.87) 
 
ตอนท่ี 4 การใช้บริการและความพึงพอใจต่อการบริการของหอสมดุจอห์น เอฟ เคนเนด้ี  
   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 เป็นขอ้มลูเกีย่วกบัการใชบ้รกิารและความพงึพอใจต่อการบรกิารของหอสมดุจอหน์ 
เอฟ เคนเนดี ้ปรากฏดงัตารางที ่16  
 
ตารางที ่16 จ านวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของการใชบ้รกิาร  

     และความพงึพอใจต่อการบรกิารของหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้
 

 

บริการของหอสมดุ
จอหน์ เอฟ เคนเนด้ี 

การใช้  

ระดบัความพึงพอใจ 
ไม่เคยใช้ เคยใช้ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ X  S.D. แปลความ 
1.  บรกิารท าบตัร 
     สมาชกิ 

        0        0     275 100.00  4.08  0.91 มาก 

2.  บรกิารขอหมายเลข   
     มาตรฐานสากล 
     ประจ าหนงัสอื  
       (ISBN) และ  
       หมายเลข   
       มาตรฐานสากล   
       ประจ าวารสาร  
       (ISSN) 

    252   92.99       19    7.01      3.63  1.01 มาก 

3.  บรกิารถ่ายส าเนา 
     เอกสาร 

      79   28.73     196  71.27  3.49  1.06 ปานกลาง 

4.  บรกิารทีน่ัง่อ่าน  
    หนงัสอื 24 ชัว่โมง 

    127   46.52     146  53.48  3.87  1.05 มาก 
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ตารางที ่16 (ต่อ) 
 

 

บริการของหอสมดุ 
จอหน์ เอฟ เคนเนด้ี 

การใช้  

ระดบัความพึงพอใจ 
ไม่เคยใช้ เคยใช้ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ X  S.D. แปลความ 
5.  บรกิารวารสาร     107   39.05     167  60.95  3.93  0.88 มาก 
6.  บรกิารหนงัสอืพมิพ ์       97   35.40     177  64.60  4.03  0.85 มาก 
7.  บรกิาร  
     โสตทศันวสัดุ 

    175   63.64     100  36.36  3.81  0.93 มาก 

8.  บรกิารยมื-คนื 
     ทรพัยากร  
     สารสนเทศ 

    144   52.55     130  47.45  4.15  0.86 มาก 

9.  บรกิารจอง 
     ทรพัยากร  
     สารสนเทศ 

    231   84.00       44  16.00  3.64  1.10 มาก 

10.  บรกิารยมืระหว่าง  
      หอ้งสมดุ 

    260   94.89       14    5.11  3.64  1.22 มาก 

11.  บรกิารสิง่พมิพ ์
      พเิศษ 

    252   91.97       22    8.03  3.32  1.21 ปานกลาง 

12.  บรกิาร          
      อนิเทอรเ์น็ต 

    112   40.73     163  59.27  3.78  1.05 มาก 

13.  บรกิารตอบ 
      ค าถามและ 
      ช่วยการคน้ควา้ 

    148   54.21     125  45.79  3.93  1.03 มาก 

14.  บรกิารสบืคน้ 
       สารสนเทศ 
       แบบออนไลน์ 

    168   61.31     106  38.69  3.77  1.02 มาก 

15.  บรกิารรวบรวม 
      บรรณานุกรม 

    243   88.69       31  11.31  3.61  1.17 มาก 

16.  บรกิารแนะน า  
      ทรพัยากร 
      สารสนเทศ 

    231   84.00       44  16.00  3.82  0.90 มาก 
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ตารางที ่16 (ต่อ) 
 

 

บริการของหอสมดุ 
จอหน์ เอฟ เคนเนด้ี 

การใช้  

ระดบัความพึงพอใจ 
ไม่เคยใช้ เคยใช้ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ X  S.D. แปลความ 
17.  บรกิารน าชม 
      หอ้งสมดุ 

    216   78.55       59  21.45  4.07  0.91 มาก 

18.  บรกิารแนะน า 
      การใชห้อ้งสมดุ 

    195   70.91       80  29.09  4.03  0.95 มาก 

19.  บรกิารแนะน าและ 
      สาธติการสบืคน้  
      สารสนเทศ  
      อเิลก็ทรอนิกส ์

    218   79.27       57  20.73  3.81  0.97 มาก 

20.  บรกิารแนะน า 
      การเขยีน 
      บรรณานุกรมและ  
      รายการอา้งองิ 

    245   89.42       29  10.58  3.66  1.20 มาก 

21.  บรกิารตูฝ้ากของ     105   38.32     169  61.68  4.11  0.92 มาก 
22.  บรกิารฉาย  
      ภาพยนตร ์

    145   52.73     130  47.27  3.95  1.06 มาก 

ภาพรวม - - - -  3.81  1.01 มาก 
 

จากตารางที ่16 พบว่าบุคคลภายนอกทุกคนใชบ้รกิารท าบตัรสมาชิกมากทีสุ่ด จ านวน 
275 คน (รอ้ยละ 100.00) รองลงมาคอื ใช้บรกิารถ่ายส าเนาเอกสาร จ านวน 196 คน (ร้อยละ 
71.27) และน้อยทีสุ่ดคอื ใชบ้รกิารยมืระหว่างหอ้งสมดุ จ านวน 14 คน (รอ้ยละ 5.11)  

ส าหรบัความพงึพอใจต่อบรกิารต่าง ๆ ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.81) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยูใ่นระดบัมาก 20 ขอ้ ปานกลาง  
2 ขอ้ หากพจิารณาจากค่าเฉลีย่พบว่า บรกิารยมื-คนืทรพัยากรสารสนเทศมคี่าเฉลีย่สูงสุด ( X = 
4.15) รองลงมาคือ บรกิารตู้ฝากของ ( X = 4.11) และบรกิารสิง่พิมพ์พิเศษมคี่าเฉลี่ยต ่าสุด 
( X = 3.32) 
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ตอนท่ี 5  ความต้องการใช้บริการต่าง ๆ ของหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนด้ี   
   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 

    เป็นขอ้มลูเกีย่วกบัความตอ้งการใชบ้รกิารต่าง ๆ ของหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้
ปรากฏดงัตารางที ่17 
 
ตารางที ่17 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของความตอ้งการใชบ้รกิารต่าง ๆ  

     ของหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนนดี้ 
 

 

บริการของหอสมดุจอห์น เอฟ เคนเนด้ี 
 

จ านวน 
ระดบัความต้องการ 

X  S.D แปลผล 
1.  บรกิารท าบตัรสมาชกิ     275 3.87  1.25 มาก 
2.  บรกิารขอหมายเลขมาตรฐานสากลประจ าหนงัสอื  
      (ISBN) และหมายเลขมาตรฐานสากลประจ า  
     วารสาร (ISSN) 

    270 2.80  1.46 ปานกลาง 

3.  บรกิารถ่ายส าเนาเอกสาร     274 3.83  1.14 มาก 
4.  บรกิารทีน่ัง่อ่านหนงัสอื 24 ชัว่โมง     274 3.62  1.33 มาก 
5.  บรกิารวารสาร     274 3.65  1.21 มาก 
6.  บรกิารหนงัสอืพมิพ ์     274 3.69  1.24 มาก 
7.  บรกิารโสตทศันวสัดุ     273 3.55  1.35 มาก 
8.  บรกิารยมื-คนืทรพัยากรสารสนเทศ     275 4.39  0.80  มาก 
9.  บรกิารจองทรพัยากรสารสนเทศ     275 3.24  1.34                                                                                                        ปานกลาง 
10.  บรกิารยมืระหว่างหอ้งสมดุ     274 3.28  1.41 ปานกลาง 
11.  บรกิารสิง่พมิพพ์เิศษ     273 3.10  1.42 ปานกลาง 
12.  บรกิารอนิเทอรเ์น็ต     275 3.91  1.33 มาก 
13.  บรกิารตอบค าถามและช่วยการคน้ควา้     275 3.66  1.36  มาก 
14.  บรกิารสบืคน้สารสนเทศแบบออนไลน์     274 3.22  1.34 ปานกลาง 
15.  บรกิารรวบรวมบรรณานุกรม     275 3.66  1.31    มาก 
16.  บรกิารแนะน าทรพัยากรสารสนเทศ     275 3.43  1.29                                                                                                                ปานกลาง 
17.  บรกิารน าชมหอ้งสมดุ       275 3.26  1.36 ปานกลาง 
18.  บรกิารแนะน าการใชห้อ้งสมดุ     274     3.34  1.29 ปานกลาง 
19.  บรกิารแนะน าและสาธติการสบืคน้สารสนเทศ 
      อเิลก็ทรอนิกส ์

    275 3.37 
 

 1.32 
 

ปานกลาง 
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ตารางที ่17 (ต่อ) 
 

 

บริการของหอสมดุจอห์น เอฟ เคนเนด้ี 
 

จ านวน 
ระดบัความต้องการ 

X  S.D แปลผล 
20.  บรกิารแนะน าการเขยีนบรรณานุกรมและ  
      รายการอา้งองิ 

    274 3.26  1.35 ปานกลาง 
 

21.  บรกิารตูฝ้ากของ     274 3.84  1.29 มาก 
22.  บรกิารฉายภาพยนตร ์     275 3.57  1.37  มาก 

ภาพรวม      260  3.53  0.86 มาก 
 
จากตารางที่ 17 พบว่าบุคคลภายนอกมคีวามต้องการใช้บรกิารต่าง ๆ ของหอสมุด

จอหน์ เอฟ เคนเนดี ้โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.53) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า
อยู่ในระดบัมาก 12 ข้อ ปานกลาง 10 ข้อ หากพิจารณาจากค่าเฉลี่ยพบว่า  บรกิารยมื-คืน
ทรพัยากรสารสนเทศ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.39) รองลงมาคอื บรกิารอินเทอรเ์น็ต ( X = 
3.91) และบริการขอหมายเลขมาตรฐานสากลประจ าหนังสือ ( ISBN) และหมายเลข
มาตรฐานสากลประจ าวารสารมคี่าเฉลีย่ต ่าสุด (ISSN) ( X = 2.80) 

  

ตอนท่ี 6  ความคิดเหน็ของบคุคลภายนอกเก่ียวกบันโยบาย ขอบเขต รปูแบบวิธีการ 
และระเบียบในการให้บริการของหอสมดุจอห์น เอฟ เคนเนด้ี   
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์  

 เป็นขอ้มลูเกีย่วกบัความคดิเหน็ของบุคคลภายนอกเกี่ยวกบันโยบาย ขอบเขต รปูแบบ
วธิกีารให้บรกิาร และระเบยีบในการให้บรกิารของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มหาวทิยาลยั 
สงขลานครนิทร ์ปรากฏดงัตารางที ่18 
 
ตารางที ่18 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานความคดิเหน็ของบุคคลภายนอกเกี่ยวกบั 

นโยบาย ขอบเขต รปูแบบวธิกีาร และระเบยีบในการใหบ้รกิารของหอสมดุจอหน์    
เอฟ เคนเนดี ้มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 
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ความคิดเหน็          X  S.D แปลผล 
นโยบายการให้บริการ    
1.  การใหบ้รกิารแก่บุคคลภายนอกถอืเป็นหน้าทีอ่ย่างหนึ่ง  
     ของหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี้ 

 4.66  0.64 มากทีสุ่ด 

2.  หอสมดุควรมุง่พฒันาตนเอง เพื่อใหเ้ป็นแหล่งบรกิาร 
     ทรพัยากรสารสนเทศทีส่ าคญัของชุมชน 

 4.59  0.74 มากทีสุ่ด 

ภาพรวมด้านนโยบายการให้บริการ  4.63 0 .63 มากท่ีสดุ 
ขอบเขตการให้บริการและรปูแบบวิธีการให้บริการ    
1.  ใหบ้รกิารทรพัยากรสารสนเทศทุกประเภทแก่บุคคลภายนอก  4.48  0.79 มาก 
2.  จดัเกบ็ทรพัยากรสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ บุคคลภายนอก  
     เขา้ถงึไดง้่าย 

 4.43  0.87 มาก 

3.  เผยแพรค่วามรู ้บรกิาร และกจิกรรมไปสู่บุคคลภายนอก เช่น  
     ขา่ว รายชื่อสิง่พมิพใ์หม่ 

 4.37  0.94 มาก 

ภาพรวมด้านขอบเขตการให้บริการและรปูแบบวิธีการ 
    ให้บริการ 

 4.43  0.72 มาก 

ระเบียบการให้บริการ 
1.  บุคคลภายนอกมสีทิธิแ์สดงความคดิเหน็ รายงานพฤตกิรรมที ่ 
     ไมสุ่ภาพของเจา้หน้าทีห่อ้งสมดุได้ 

 
 4.36 

 
 0.95 

 
มาก 

2.  บุคคลภายนอกสามารถสมคัรเป็นสมาชกิไดโ้ดยเสยีค่าบ ารงุ  
     ตามประเภทสมาชกิ 

 4.30  0.94 มาก 

3.  บุคคลภายนอกทีไ่มไ่ดส้มคัรเป็นสมาชกิใชท้รพัยากร  
     สารสนเทศไดแ้ต่ไมม่สีทิธิย์มืออกนอกหอ้งสมดุ 

3.96 1.19 มาก 

4.  กรณทีีบุ่คคลภายนอกท าผดิกฎระเบยีบของหอสมดุจอหน์  
     เอฟ เคนเนดี ้ควรมมีาตรการการลงโทษ เช่น การถอนการ  
     เป็นสมาชกิหรอืไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ใชห้อสมดุ 

 3.89  1.12 มาก 

5.  บุคคลภายนอกทีส่มคัรเป็นสมาชกิรายปี ปีละ 300 บาท  
     (บุคคลทัว่ไป) หรอืปีละ 150 บาท (นกัเรยีน)  
     ตอ้งจา่ยค่าประกนั 500 บาท (บุคคลทัว่ไป) หรอื 250 บาท    
     (นกัเรยีน) และจะไดร้บัค่าประกนัคนืเมือ่ลาออกจากการเป็น  
      สมาชกิ 

 3.81  1.22 มาก 
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ตารางที ่18 (ต่อ) 
 

ความคิดเหน็          X  S.D แปลผล 
6.  บุคคลภายนอกทีไ่มไ่ดส้มคัรเป็นสมาชกิสามารถเขา้ใช ้ 
     หอ้งสมดุได ้โดยตอ้งจา่ยเงนิค่าบรกิารเป็นรายวนั 

 3.81  1.26 มาก 

7.  บุคคลภายนอกทีส่มคัรเป็นสมาชกิรายปี ปีละ 100 บาท 
     (บุคคลทัว่ไป) และปีละ 50 บาท (นกัเรยีน) มสีทิธิใ์ชบ้รกิาร  
     บางประเภททีห่อ้งสมดุจดัให ้ไมม่สีทิธิย์มืทรพัยากร  
     สารสนเทศ 

 3.41  1.37 ปานกลาง 

8.  บุคคลภายนอกทีส่มคัรเป็นสมาชกิตามขอ้ 5 มสีทิธิใ์ชบ้รกิาร 
     ทุกประเภทของหอ้งสมุด ยกเวน้บรกิารอนิเทอรเ์น็ต  
     ยมืทรพัยากรสารสนเทศได ้2 รายการ/สปัดาห ์

 3.40  1.40 ปานกลาง 

9.  บตัรสมาชกิหอ้งสมดุมอีาย ุ1 ปี  3.37  1.47 ปานกลาง 
ภาพรวมด้านระเบียบการให้บริการ 3.81 0.70 มาก 

ภาพรวมความคิดเหน็ทัง้หมด 4.29 0.68 มาก 
 

จากตารางที่ 18 พบว่าโดยภาพรวมบุคคลภายนอกเหน็ด้วยในเรื่องนโยบาย ขอบเขต 
รปูแบบวธิกีารใหบ้รกิาร และระเบยีบการใหบ้รกิารในระดบัมาก ( X = 4.29) เมื่อพจิารณาราย
ด้านพบว่าด้านนโยบายการให้บรกิารโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด ( X = 4.63) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ดทุกขอ้ หากพจิารณาจากค่าเฉลีย่ พบว่า นโยบาย
การให้บรกิารแก่บุคคลภายนอกถือเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้มี
ค่าเฉลีย่สูงสุด ( X = 4.66) รองลงมาคอื หอสมุดควรมุ่งพฒันาตนเอง เพื่อใหเ้ป็นแหล่งบรกิาร
ทรพัยากรสารสนเทศทีส่ าคญัของชุมชน ( X = 4.59)  

 ด้านขอบเขตการให้บรกิารและรูปแบบวธิกีารให้บรกิาร โดยภาพรวมบุคคลภายนอก
เหน็ดว้ยในระดบัมาก ( X = 4.43) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ หาก
พจิารณาจากค่าเฉลี่ยพบว่า ให้บรกิารทรพัยากรสารสนเทศทุกประเภทแก่บุคคลภายนอกมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.48) รองลงมาคือ จดัเก็บทรพัยากรสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
บุคคลภายนอกเข้าถึงได้ง่าย ( X = 4.43) และเผยแพร่ความรู้ บรกิาร และกิจกรรมไปสู่
บุคคลภายนอก เช่น ขา่ว รายชื่อสิง่พมิพใ์หม ่มคี่าเฉลีย่ต ่าสุด ( X = 4.37)  

ส่วนดา้นระเบยีบการใหบ้รกิาร โดยภาพรวมบุคคลภายนอกเหน็ดว้ยในระดบัมาก ( X = 
3.81) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมาก 6 ขอ้ ปานกลาง 3 ขอ้ หากพจิารณาจาก
ค่าเฉลี่ยพบว่า บุคคลภายนอกมสีิทธิแ์สดงความคิดเห็น รายงานพฤติกรรมที่ไม่สุภาพของ
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เจา้หน้าทีห่้องสมุดได้ มคี่าเฉลีย่สูงสุด ( X = 4.36) รองลงมาคอืบุคคลภายนอกสามารถสมคัร
เป็นสมาชกิไดโ้ดยเสยีค่าบ ารุงตามประเภทสมาชกิ ( X = 4.30) และบตัรสมาชกิหอ้งสมุดมอีาย ุ
1 ปี มคี่าเฉลีย่ต ่าสุด ( X = 3.37) 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรบัปรงุและพฒันาการให้บริการของหอสมดุจอห์น เอฟ  
             เคนเนด้ี    
           บุคคลภายนอก จ านวน 157 คน จาก 275 คน ไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทาง 
ในการปรบัปรุงและพฒันาการใหบ้รกิารของหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้ปรากฏดงัตารางที ่19 

               
ตารางที ่19 จ านวนและรอ้ยละของขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุและพฒันาการใหบ้รกิารของ 

     หอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี้ (n=157) 
 

ข้อเสนอแนะ    จ านวน ร้อยละ 
1.  ควรจดัหาทรพัยากรสารสนเทศใหท้นัสมยัและตรงกบัความตอ้งการ 
     ของผูใ้ช ้

      25   15.92 

2.  ควรใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตฟร ี       16   10.19 
3.  ควรใหบุ้คคลภายนอกทีส่มคัรสมาชกิรายปี ปีละ 300 บาท  
     (บุคคลทัว่ไป) หรอืปีละ 150 บาท (นกัเรยีน) ตอ้งจา่ยค่าประกนั  
     500 บาท (บุคคลทัว่ไป) หรอื 250 บาท (นกัเรยีน) และจะไดร้บั 
     ค่าประกนัคนืเมือ่ลาออกจากการเป็นสมาชกิ มสีทิธิย์มืทรพัยากร 
     สารสนเทศไดม้ากกว่า 2 รายการ/สปัดาห ์ 

      15    9.55 

4.  ควรมมีาตรการลงโทษผูท้ีส่่งเสยีงดงัรบกวนผูอ้ื่นในหอ้งสมดุ       12    7.64 
5.  ควรเพิม่เวลาเปิด-ปิดบรกิารของหอ้งสมดุและเปิดบรกิาร 
     ในวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ดว้ย 

      11    7.01 

6.  ควรมกีารแนะน าการใชห้อ้งสมดุ         8    5.10 
7.  บตัรสมาชกิหอ้งสมดุควรมอีายมุากกว่า 1 ปี          8    5.10 
8.  ควรเปิดเครือ่งปรบัอากาศทีห่อสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้(ตกึเก่า)  
     และควรใหม้ทีีร่ะบายอากาศมากกว่านี้ 

        8    5.10 

9.  เจา้หน้าทีค่วรมมีนุษยสมัพนัธ ์ยิม้แยม้แจม่ใส พดูจาไพเราะ สุภาพ  
     เตม็ใจและพรอ้มทีจ่ะใหบ้รกิาร 

        7    4.46 

10.  ควรจดัประเภทของวารสารใหช้ดัเจน         5    3.18 
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ตารางที ่19 (ต่อ) 
 

ข้อเสนอแนะ    จ านวน ร้อยละ 
11.  ควรส่งเสรมิการอ่านโดยไมต่อ้งจดัเกบ็ค่าบรกิารเพราะเป็นหน้าที่ 
      อยา่งหนึ่งของหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้ 

        5    3.18 

12.  การใหบ้รกิารบุคคลภายนอกไมเ่ท่าเทยีมกบันกัศกึษาและอาจารย ์         4    2.55 
13.  ควรจดันิทรรศการภายในหอ้งสมดุ เพื่อเพิม่ความรูแ้ละเพิม่สสีนั         4    2.55 
14.  ควรเพิม่บรกิารฉายภาพยนตรใ์หม้ากขึน้          4    2.55 
15.  ควรหา้มใชเ้ครือ่งมอืสื่อสารทุกชนิดในหอ้งสมดุ โดยเฉพาะโทรศพัท ์
      มอืถอืควรปิดหรอืตัง้ระบบสัน่ 

        4    2.55 

16.  ควรมหีนงัสอืนวนิยายใหม ่ๆ          3    1.91 
17.  ควรเพิม่จ านวนหอ้งน ้า          3    1.91 
18.  ควรมเีจา้หน้าทีถ่่ายเอกสารมากกว่านี้         3    1.91 
19.  ควรเพิม่ถงัขยะ          3    1.91 
20.  ทรพัยากรสารสนเทศทีต่อ้งการมใีนระบบ OPAC แต่ไมพ่บตวัเล่ม 
      ทีช่ ัน้หนงัสอื 

        3    1.91 

21.  ควรตดิตัง้เครือ่งปรบัอากาศบรเิวณทีน่ัง่อ่านหนงัสอื 24 ชัว่โมง          3    1.91 
22.  โสตทศันวสัดุควรทนัสมยักว่าน้ี          3    1.91 
  

จากตารางที่ 19 พบว่าบุคคลภายนอกมขีอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงการบรกิารของ
หอสมุดจอหน์ เอฟ เคนเนดี้สูงที่สุดในเรื่อง ควรจดัหาทรพัยากรสารสนเทศใหท้นัสมยัและตรง
กับความต้องการของผู้ใช้ จ านวน 25 คน (ร้อยละ  15.92)  รองลงมาคือ ควรให้บริการ
อนิเทอรเ์น็ตฟร ีจ านวน 16 คน (รอ้ยละ 10.19) และควรใหบุ้คคลภายนอกทีส่มคัรสมาชกิรายปี 
ปีละ 300 บาท (บุคคลทัว่ไป) หรอืปีละ 150 บาท (นักเรยีน) ต้องจ่ายค่าประกัน 500 บาท 
(บุคคลทัว่ไป) หรอื 250 บาท (นักเรยีน) และจะได้รบัค่าประกันคืนเมื่อลาออกจากการเป็น
สมาชกิ มสีทิธิย์มืทรพัยากรสารสนเทศไดม้ากกว่า 2 รายการ/สปัดาห ์ตามล าดบั 
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การอภิปรายผลการวิจยั  
 จากผลการวจิยัขา้งตน้ ผูว้จิยัไดน้ ามาอภปิรายผลพรอ้มทัง้เปรยีบเทยีบผลการวจิยักบั 
งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งดงันี้  
1.  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามและสภาพการใชห้อ้งสมดุ                                                                                                                                                                                                                          
     ผลการวจิยัพบว่าบุคคลภายนอกที่มาใช้บรกิารหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญงิ มอีายุ 10 -20 ปี  และก าลงัศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น รองลงมาคอือาย ุ
21-30 ปี  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพรบัราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของชารณิ ีเชาวน์ศลิป์ (2534) ทีพ่บว่านักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาปีที ่4- 6 
เป็นกลุ่มทีม่าใช้บรกิารส านักหอสมุด มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่มากทีสุ่ด  การที่นักเรยีนเป็นกลุ่ม
ที่มาใช้บรกิารห้องสมุดมากที่สุดนัน้เนื่องจากอยู่ในวยัที่ต้องศกึษาค้นคว้า โดยเฉพาะอย่างยิง่
ระบบการสอนในปัจจุบนัมุ่งเน้นใหผู้เ้รยีนมนีิสยัใฝ่รูแ้ละส่งเสรมิการศกึษาค้นควา้ดว้ยตนเอง จงึ
ท าใหน้ักเรยีนมาใชบ้รกิารหอ้งสมุดมากกว่าผูใ้ชบ้รกิารกลุ่มอื่น ประกอบกบัหอสมุดจอห์น เอฟ 
เคนเนดี้  เป็นห้องสมุดที่มีทรัพยากรสารสนเทศที่ ทันสมัยและหลากหลายทัง้ในสาขา
มนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร ์และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีทรพัยากรสารสนเทศบางส่วนมี
ความเกีย่วขอ้งกบัหลกัสตูรระดบัมธัยมศกึษาทีเ่ป็นช่วงต่อกบัระดบัอุดมศกึษา  
     บุคคลภายนอกที่มาใช้หอสมุดส่วนใหญ่ระบุว่าสถานศึกษา หรอืสถานที่ท างาน หรอื
ชุมชนใกลบ้า้นของตนมหีอ้งสมดุ แต่สาเหตุทีไ่มไ่ปใชบ้รกิารหอ้งสมุดดงักล่าวเนื่องจากหอ้งสมุด
ไม่มทีรพัยากรสารสนเทศที่ต้องการ และยงัเห็นว่าห้องสมุดโรงเรยีนไม่มบีรกิารที่พึงพอใจ 
สถานที่คบัแคบ ช่วงเวลาเปิดให้บรกิารจ ากดั จงึหนัมาใช้บรกิารหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี ้
สอดคล้องกบังานวจิยัของชารณิี เชาวศ์ลิป์ (2534) ที่พบว่าบุคคลภายนอกส่วนใหญ่มหี้องสมุด
ในสถานศกึษาหรอืสถานทีท่ างานของตน สาเหตุที่ท าให้บุคคลภายนอกไม่นิยมใชห้รอืไม่ไปใช้
ส่วนใหญ่เป็นเพราะไม่มหีนังสือที่ต้องการ ผู้วิจยัคิดว่าสิ่งจูงใจที่ท าให้บุคคลภายนอกมาใช้
บรกิารของหอสมุดจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้เพราะว่ามทีรพัยากรสารสนเทศทีต่รงกบัความต้องการ 
มกีารจดัหาหนงัสอื วารสาร และโสตทศันวสัดุใหม ่ๆ ทนัสมยั และตรงกบัความต้องการของผูใ้ช ้ 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของชศูร ีวงัศานุวตัร  (2544)  ทีพ่บว่าผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ป็นบุคคลภายนอกมา
ใช้ห้องสมุด เนื่องจากมหีนังสือหรอืทรพัยากรสารสนเทศที่ต้องการ แสดงให้เห็นว่าหอสมุด
จอห์น เอฟ เคนเนดี้ มกีารจดัหาทรพัยากรสารสนเทศที่มีขอบข่ายเนื้อหากว้างและมคีวาม
หลากหลาย ทรพัยากรสารสนเทศส่วนหนึ่งจงึสอดคล้องกบัความต้องการของผูใ้ช้บรกิารที่เป็น
บุคคลภายนอก รวมทัง้ทรพัยากรสารสนเทศมคีวามทนัสมยั เนื่องจากมกีารจดัหาเพิม่เตมิอย่าง
ต่อเนื่อง 
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นอกจากหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้แล้ว บุคคลภายนอกเคยคิดหรือคิดจะไปใช้
หอ้งสมดุแห่งอื่นอกีดว้ย และหอ้งสมดุทีเ่คยคดิหรอืคดิจะไปใชค้อื หอ้งสมดุในสถานศกึษา แสดง
ให้เห็นว่าห้องสมุดประเภทนี้มีล ักษณะที่สามารถตอบสนองความต้องการได้ ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับผลการศึกษาข้างต้นที่พบว่าบุคคลภายนอกส่วนใหญ่ที่มาใช้หอสมุด ฯ เป็น
นกัเรยีน 

ในด้านความถี่ในการใช้บรกิารหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ของบุคคลภายนอก ส่วน
ใหญ่เขา้ใชไ้ม่แน่นอน ทัง้นี้อาจเป็นเพราะการเขา้ใชห้อ้งสมุดจะขึน้อยู่กบัความจ าเป็นและความ
ต้องการใช้สารสนเทศ จงึไม่อาจระบุความถี่ที่แน่นอนได้ และใช้เวลาในห้องสมุดครัง้ละ 1 -2 
ชัว่โมง/วนั เนื่องจากส่วนใหญ่ต้องเรยีนหนังสือและเข้าใช้บรกิารห้องสมุดหลงัเลกิเรยีนแล้ว 
สอดคล้องกบังานวจิยัของฟิลปิดา นาคะประทีป (2538) และมณีรตัน์ พรกุลวฒัน์ (2543) ที่
พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาใชบ้รกิารหอสมุดไม่แน่นอน โดยใชเ้วลาในห้องสมุดครัง้
ละ 1 – 2 ชัว่โมง/วนั และยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของจารุพร พงศ์ศรวีฒัน์ และมะล ิสมบูรณ์ 
(2526) ทีพ่บว่าบุคคลภายนอกใชเ้วลาในส านกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ครัง้ละประมาณ 1 
– 3 ชัว่โมง ซึง่ผลศกึษาดงักล่าวเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัเป็นเพราะลกัษณะของบุคคลภายนอก
ที่มาใช้ห้องสมุดนัน้ จะมภีาระหน้าที่ของตนในฐานะต่าง ๆ เช่น เป็นนักเรยีน  เป็นคนท างาน
ดงันัน้เวลาทีม่าใชห้อสมดุ จงึขึน้อยูก่บัความจ าเป็น ความต้องการ และเวลาทีส่ะดวกของตน ไม่
สามารถระบุเวลาทีแ่น่นอนได ้

บุคคลภายนอกส่วนใหญ่สะดวกมาใชบ้รกิารหอสมดุในวนัเสาร ์เพราะว่าต้องไปโรงเรยีน
ในวนัจนัทร ์– ศุกร ์สอดคลอ้งกบังานวจิยัของชารณิี เชาวศ์ลิป์ (2534) ทีพ่บว่าผูใ้ชภ้ายนอกมา
ใชบ้รกิารวนัเสารแ์ละวนัอาทติยม์ากกว่าวนัจนัทร์-ศุกร ์ เพราะสามารถใชบ้รกิารของหอสมุดได้
อย่างเต็มที่ แสดงให้เห็นว่า การเปิดบรกิารหอสมุดในวนัเสาร์ – อาทติย ์สอดคล้องกบัความ
ตอ้งการของบุคคลภายนอก อย่างไรกต็าม เมื่อพจิารณาถงึวตัถุประสงคส์ าคญัในการใชห้อสมุด
จอห์น เอฟ เคนเนดี้ ของบุคคลภายนอก พบว่าผู้ใช้กลุ่มนี้ต้องการมาใช้สถานที่มากกว่าการ
คน้ควา้ทรพัยากรสารสนเทศ โดยส่วนใหญ่จะใชส้ถานที่เพื่อท าการบา้น อ่านหนังสอืทีน่ ามาเอง 
ใช้เป็นสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ พุดคุย หรอืนัดพบกบัเพื่อน  ทัง้นี้อาจเป็นเพราะหอสมุดมสีิง่
อ านวยความสะดวกหลาย ๆ ด้าน เช่น มีเครื่องปรบัอากาศ มทีี่นัง่อ่านหนังสือที่เพียงพอ 
สะดวกสบาย และปลอดภยั  

ในส่วนของความรูเ้กี่ยวกบัการใชห้้องสมุดนัน้ พบว่าบุคคลภายนอกส่วนใหญ่มคีวามรู้
เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด สอดคล้องกับงานวิจยัของชาริณี เชาว์ศิลป์ (2534) ที่พบว่า
บุคคลภายนอกที่มาใช้บรกิารส านักหอสมุด มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ส่วนใหญ่มคีวามรูเ้กี่ยวกบั
การใช้หอ้งสมุด ทัง้นี้อาจเป็นเพราะสมาชกิบุคคลภายนอกทีม่าใชบ้รกิารส่วนใหญ่เป็นนักเรยีน
ซึง่มหีอ้งสมดุประจ าสถานศกึษาจงึท าให้มคีวามรูเ้กี่ยวกบัการใชห้อ้งสมุด รวมทัง้อาจได้เรยีนใน
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รายวชิาการใชห้อ้งสมดุซึง่เป็นส่วนหนึ่งของหลกัสตูรการเรยีนการสอนในสถานศกึษา จงึท าใหม้ี
ความรูเ้กีย่วกบัการใชห้อ้งสมดุ 
2.  ปัญหาในการใชบ้รกิารต่าง ๆ ของหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้  

เมื่อผู้ใช้บรกิารห้องสมุดเป็นบุคคลภายนอก อาจจะคาดได้ว่าผู้ใช้น่ามปัีญหาในการใช้
บรกิาร แต่ผลจากศกึษาครัง้นี้พบว่า ตวัผูใ้ชบ้รกิารกลุ่มนี้มคีวามพรอ้มในการใชบ้รกิารเนื่องจาก
มปัีญหาที่มสีาเหตุจากตนเองโดยภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย เมื่อพจิารณาจากค่าเฉลี่ยพบว่า
ปัญหาไม่ทราบแหล่งทรพัยากรสารสนเทศและบรกิารทีต่้องการมคี่าเฉลีย่สูงสุด ทัง้นี้เนื่องจาก
การทีไ่ดม้าใชห้อ้งสมดุเป็นครัง้แรก หรอืนาน ๆ ครัง้ จงึไม่ทราบแหล่งของทรพัยากรสารสนเทศ 
รวมทัง้หอ้งสมดุไมไ่ดแ้นะน าการใชห้อ้งสมดุแก่บุคคลภายนอกทีส่มคัรเป็นสมาชกิ  หรอืเกดิจาก
ความไม่กล้าถามเพราะเกรงว่าจะเป็นการรบกวน ส่วนความรู้สกึประหม่าเขนิอายที่จะมาใช้
บรกิารเป็นปัญหาที่มคี่าเฉลีย่ต ่าสุด ทัง้นี้เพราะบุคคลภายนอกส่วนใหญ่มคีวามรูเ้กี่ยวกบัการใช้
หอ้งสมุดในระดบัหนึ่ง และบรรณารกัษ์ผู้ใหบ้รกิารใหค้วามเป็นกนัเองท าให้มปัีญหาเรื่องนี้น้อย
ทีสุ่ดเมือ่เทยีบกบัเรือ่งอื่น ๆ  

ส าหรบัประเดน็ปัญหาทีเ่กดิจากการด าเนินงานและการใหบ้รกิารของหอ้งสมุดโดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัน้อย เมือ่พจิารณาจากค่าเฉลีย่พบว่า ปัญหาเรือ่งทรพัยากรสารสนเทศทีต่้องการ
มใีนระบบ OPAC แต่ไม่พบตัวเล่มที่ชัน้หนังสือมคี่าเฉลี่ยสูงสุด ทัง้นี้เพราะว่าทรพัยากร
สารสนเทศทีต่อ้งการมกีารหยบิไปใชห้รอือยูผ่ดิชัน้ ตลอดจนทรพัยากรสารสนเทศมผีูอ้ื่นยมืออก
นอกหอ้งสมดุ หรอื  การทีไ่มไ่ดต้รวจสอบสถานภาพจากระบบ OPAC ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของชูศร ีวงัศานุวตัร (2544) ที่พบว่าผู้ใช้บรกิารบุคคลภายนอกประสบปัญหาการค้นหาวสัดุ
หอ้งสมุดทีจ่ดับรกิารแบบชัน้เปิด และอาจจะมผีูใ้ชบ้รกิารทีเ่ป็นบุคคลภายนอกบางส่วนทีค่น้หา
รายการสิ่งพิมพ์จาก OPAC สถานภาพพร้อมยมืแต่ตัวเล่มไม่ได้อยู่บนชัน้ ปัญหานี้แม้
ผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ป็นบุคลากรและนักศกึษาของมหาวทิยาลยักป็ระสบปัญหาเช่นกนั เนื่ องจากมกีาร
วางผดิทีห่รอืมกีารน ามาอ่านภายในหอ้งสมดุและยงัไม่ไดเ้กบ็ขึน้ชัน้หนังสอื ส าหรบัปัญหาไม่มทีี่
นัง่อ่านหนังสอืมคี่าเฉลี่ยต ่าสุด ทัง้นี้อาจเป็นเพราะห้องสมุดไดเ้พิม่บรกิารใหม่ คอื บรกิารที่นัง่
อ่านหนังสอื 24 ชัว่โมง บรเิวณด้านหน้าอาคารหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ท าให้มทีี่นัง่อ่าน
หนงัสอืเพิม่ขึน้  

ส่วนประเดน็ปัญหาทีเ่กดิจากเจา้หน้าที่โดยภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย เมื่อพจิารณาจาก
ค่าเฉลีย่พบว่า ประเดน็เจา้หน้าทีห่อ้งสมุดไม่มมีนุษยสมัพนัธเ์ป็นปัญหาทีม่มีคี่าเฉลีย่สูงสุด และ
เจา้หน้าที่ห้องสมุดไม่สามารถตอบค าถามผู้ใช้ได้ถูกต้องและตรงตามความต้องการมคี่าเฉลี่ย
ต ่าสุด ทัง้นี้อาจเป็นผูใ้ชม้คีวามคาดหวงัว่าจะต้องไดร้บัสื่อสารเชงิบวกจากผูใ้หบ้รกิารในทุกครัง้
ที่รบับรกิาร อย่างไรก็ตามผู้ใช้ยงัคงเห็นว่าเจ้าหน้าที่มคีวามพร้อมในการให้บรกิาร ให้ความ
ช่วยเหลอืเตม็ที ่และไดร้บัขอ้มลูถูกตอ้งและตรงกบัความตอ้งการ จงึประสบปัญหาในเรื่องนี้น้อย
กว่าเรือ่งอื่น ๆ  
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3.  การใชบ้รกิารและความพงึพอใจต่อการบรกิารของหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี้ 
ผลการวจิยัพบว่าบุคคลภายนอกทุกคนใชบ้รกิารท าบตัรสมาชกิมากทีสุ่ด รองลงมา  

คอืบรกิารถ่ายส าเนาเอกสาร เนื่องจากทรพัยากรสารสนเทศบางประเภทของห้องสมุด เช่น 
หนังสืออ้างอิง ข้อมูลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่อนุญาตให้ยืมออก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บุคคลภายนอกที่ไม่ได้สมคัรสมาชกิห้องสมุดประเภทที่มสีทิธิย์มืทรพัยากรสารสนเทศ ต้องใช้
บริการถ่ายเอกสารเพื่อน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ส าหรับบริการที่ใช้น้อยที่สุดคือบรกิารยืม
ระหว่างหอ้งสมดุ ทัง้นี้อาจจะไมท่ราบว่ามบีรกิารดงักล่าว และอาจจะไมม่คีวามจ าเป็นตอ้งใช ้  

ส าหรบัความพงึพอใจต่อบรกิารของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เมื่อพจิารณาจากค่าเฉลี่ยพบว่า บรกิารยมื-คนืทรพัยากรสารสนเทศมคี่าเฉลี่ยสูงสุด 
ทัง้นี้เพราะว่าเปิดบรกิารตลอดเวลาที่ห้องสมุดเปิดท าการ ประกอบกบัห้องสมุดได้น าระบบ
หอ้งสมุดอตัโนมตัมิาใช้ในการบรกิารยมื-คนื ท าให้ผู้ใชบ้รกิารได้รบัความสะดวก รวดเรว็ และ
ถูกต้องในการยมื-คนืหนังสอื นอกจากนี้ยงัมบีรกิารจองหนังสอืทัว่ไปและโสตทศันวสัดุ บรกิาร
ต่ออายุการยมืหนังสอืและโสตทศันวสัดุด้วยตนเองทางการสบืค้นรายการออนไลน์ (OPAC)  
ส าหรบับรกิารสิง่พมิพพ์เิศษมคี่าเฉลีย่ต ่าสุด ทัง้นี้เพราะสิง่พมิพพ์เิศษใหย้มืใชภ้ายในหอ้งสมุด
เท่านัน้และตอ้งคนืก่อนหอ้งสมดุปิดบรกิาร  
4.  ความตอ้งการใชบ้รกิารต่าง ๆ ของหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้  

ผลการวจิยัพบว่าบุคคลภายนอกมคีวามตอ้งการใชบ้รกิารต่าง ๆ ของหอสมดุจอหน์ 
เอฟ เคนเนดี้ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยพบว่า บรกิารยมื-คืน
ทรพัยากรสารสนเทศมคี่าเฉลีย่สูงสุด ทัง้นี้อาจเป็นเพราะส่วนใหญ่ต้องเรยีนหนังสอืและเขา้ใช้
บริการห้องสมุดหลังเลิกเรียนโดยเข้าใช้วันละ 1 -2 ชัว่โมง ซึ่งอาจจะไม่เพียงพอในการใช้
สารสนเทศ ดังนัน้จึงมีความต้องการใช้บริการยืม -คืนทรัพยากรสารสนเทศเพื่อน าไปใช้
ประกอบการเรยีน ส าหรบับรกิารขอหมายเลขมาตรฐานสากลประจ าหนังสอื ( ISBN) และ
หมายเลขมาตรฐานสากลประจ าวารสาร (ISSN) มคี่าเฉลีย่ต ่าสุด ทัง้นี้เพราะบุคคลภายนอกส่วน
ใหญ่เป็นนกัเรยีนจงึไมม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชบ้รกิารนี้ 
5.  ความคดิเหน็ของบุคคลภายนอกเกีย่วกบันโยบาย ขอบเขต รปูแบบวธิกีาร และระเบยีบใน
การใหบ้รกิาร 

ความเหน็ด้านนโยบายการให้บรกิารเมื่อพจิารณาจากค่าเฉลี่ย พบว่าบุคคลภายนอก
เหน็ว่าการใหบ้รกิารแก่บุคคลภายนอกถอืเป็นนโยบายและหน้าทีป่ระการหนึ่งของหอสมุดจอหน์ 
เอฟ เคนเนดี้โดยมคี่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคอื หอสมุดควรมุ่งพฒันาตนเอง เพื่อให้เป็นแหล่ง
บรกิารทรพัยากรสารสนเทศที่ส าคญัของชุมชน ทัง้นี้เพราะว่าหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ได้
พฒันาหอ้งสมุดสู่ยุคเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นศูนยร์วมทรพัยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ เพื่อ
ใหบ้รกิารทางวชิาการแก่บุคลากรของมหาวทิยาลยั และชุมชน โดยเปิดโอกาสใหบุ้คคลภายนอก
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เขา้ใชท้รพัยากรสารสนเทศ ดงันัน้บุคคลภายนอกจงึรูส้กึว่าหอสมุดจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้มหีน้าที่
ต้องให้บรกิารประชาชนทุกคนในชุมชนแห่งนี้    สอดคล้องกบังานวจิยัของชูศร ีวงัศานุวตัร 
(2544) ทีพ่บว่าบุคคลภายนอกทีเ่ป็นสมาชกิและไมเ่ป็นสมาชกิ เหน็ดว้ยทัง้หมดว่าการใหบ้รกิาร
แก่บุคคลภายนอกควรถอืเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของฝ่ายหอสมุดคุณหญงิหลง อรรถกระวสีุนทร  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่บุคคลภายนอกทีเ่ป็นสมาชกิยงัเหน็ดว้ยทัง้หมดว่า ฝ่ายหอสมุดควรมุ่งพฒันา
ตนเองเพื่อใหเ้ป็นแหล่งบรกิารทรพัยากรสารสนเทศทีส่ าคญัแก่ชุมชนภายนอก   

ความเห็นด้านขอบเขตการให้บรกิารและรูปแบบวธิีการให้บรกิาร เมื่อพจิารณาจาก
ค่าเฉลีย่พบว่า ประเดน็เรื่องการใหบ้รกิารทรพัยากรสารสนเทศทุกประเภทแก่บุคคลภายนอกมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ทัง้นี้เพราะว่าปัจจุบนัหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มขีอ้ก าหนดในการให้บรกิาร
ทรพัยากรสารสนเทศตามประเภทของการสมคัรเป็นสมาชกิของหอ้งสมุด ท าใหบุ้คคลภายนอก
มคีวามเหน็ด้วยอย่างมากว่า ห้องสมุดต้องให้บรกิารทรพัยากรสารสนเทศทุกประเภทโดยไม่มี
ขอ้จ ากดั รองลงมา คอื การจดัเก็บทรพัยากรสารสนเทศอย่างเป็นระบบเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย 
ช่วยให้บุคคลภายนอกสามารถช่วยเหลือตนเองในการใช้ทรพัยากรสารสนเทศ ส าหรบัการ
เผยแพร่ความรู้ บรกิาร และกิจกรรมไปสู่บุคคลภายนอก เช่น ข่าว รายชื่อสิง่พมิพ์ใหม่ เป็น
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด ทัง้นี้ เพราะว่าการเผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร บรกิารและกิจกรรม
หอ้งสมดุ ช่วยส่งเสรมิใหบุ้คคลภายนอกมคีวามรูแ้ละใชห้อ้งสมุดไดอ้ยา่งถูกวธิี  

ความเห็นด้านระเบียบการให้บริการ เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยพบว่า ประเด็น
ผู้ใช้บรกิารภายนอกมสีิทธิแ์สดงความคิดเห็น/รายงานพฤติกรรมที่ไม่สุภาพของเจ้าหน้าที่
ห้องสมุดได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของชูศรี วังศานุวัตร (2544) ที่พบว่า
บุคคลภายนอกเหน็ว่าเขาควรมสีทิธิแ์สดงความคดิเหน็หรอืรายงานพฤติกรรมที่ไม่สุภาพของ
บุคลากรห้องสมุดได้ เพราะการรายงานพฤตกิรรมที่ไม่สุภาพของผู้ให้บรกิารเป็นกระบวนการ
หนึ่งของการประเมนิคุณภาพจากผูใ้ชบ้รกิาร (อฏิฐพร ภู่เจรญิ, 2539 : 69-71) เพื่อใหบุ้คลากร
ไดป้รบัปรงุตนและปรบัปรงุงานท าใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจ ส าหรบับตัรสมาชกิหอ้งสมุดมอีาย ุ
1 ปีมคี่าเฉลีย่ต ่าสุด ทัง้นี้เพราะการต่ออายุการเป็นสมาชกิหอ้งสมุดต้องท าทุกปี ท าใหไ้ม่ไดร้บั
ความสะดวก  

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันางานบริการของหอสมดุ      
 1.  ควรจดัหาทรพัยากรสารสนเทศใหท้นัสมยั และตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้                                    

2.  ควรประชาสมัพนัธ์เรื่องบรกิารของห้องสมุด กฎระเบยีบ และข้อปฏบิตัต่ิาง ๆ ให้
ผู้ใช้บริการรบัทราบทัว่กันหลากหลายช่องทาง ได้แก่ ป้ายประกาศ แผ่นพับ นิทรรศการ 
ไปรษณียอ์ิเล็กทรอนิกส์ เวบ็ไซต์ ฯลฯ ทัง้ในเชงิรบัและเชงิรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสรมิและ
สนบัสนุนใหผู้ใ้ชบ้รกิารหนัมาใชบ้รกิารต่าง ๆ ของหอ้งสมุดใหคุ้ม้ค่าและเกดิประโยชน์สูงสุด อกี
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ทัง้ปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ และขอ้ปฏบิตัต่ิาง ๆ ทีห่อ้งสมุดก าหนดไวไ้ดถู้กต้อง เพื่อป้องกนัการ
ใชห้อ้งสมดุเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่น เช่น นดัพบ พดูคุย และส่งเสยีงดงัรบกวนสมาธคินอื่น 

3.  ควรประชาสมัพนัธใ์หบุ้คคลภายนอกทราบถงึสทิธิแ์ละผลประโยชน์ของการสมคัร 
เป็นสมาชกิหอ้งสมดุ เนื่องจากบุคคลภายนอกทีม่าใชบ้รกิารบางคนยงัไม่ทราบว่าสามารถสมคัร
เป็นสมาชกิหอ้งสมดุได ้ 
 4.  ควรมบีรกิารเผยแพร่ความรูแ้ก่บุคคลภายนอก เช่น มบีรกิารแนะน าการใชห้อ้งสมุด 
บรกิารน าชมหอ้งสมดุ และควรจดัอบรมการใชห้อ้งสมดุส าหรบับุคคลภายนอกดว้ย 

5.  ควรเพิม่สทิธิใ์หบุ้คคลภายนอกทีส่มคัรสมาชกิรายปี ปีละ 300 บาท (บุคคลทัว่ไป) 
หรอืปีละ 150 บาท (นักเรยีน) ต้องจ่ายค่าประกนั  500 บาท (บุคคลทัว่ไป) หรอื 250 บาท 
(นักเรยีน) และจะได้รบัค่าประกันคืนเมื่อลาออกจากการเป็นสมาชิกสามารถยืมทรพัยากร
สารสนเทศไดม้ากกว่า 2 รายการ/สปัดาห ์
  6.  ควรเพิม่เครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อให้บุคคลภายนอกไม่ต้องรอถ่ายส าเนาเอกสารนาน
เกนิไป 

7.  ควรพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเนื่อง ทัง้ในดา้นมนุษยสมัพนัธ ์ความรูท้างวชิาชพี  
การสื่อสารกบัผูใ้ชบ้รกิาร ตลอดจนจติส านึกในการใหบ้รกิาร 

8.  ควรตรวจสอบชัน้ทรพัยากรสารสนเทศ และส ารวจทรพัยากรสารสนเทศอยา่ง 
สม ่าเสมอ 

9.  หอสมดุควรวเิคราะหห์าสาเหตุทีผู่ใ้ช้บรกิารหาหนังสอืทีช่ ัน้ไม่พบ ทัง้ ๆ ทีม่รีายการ
หนงัสอืในฐานขอ้มลู เพื่อก าหนดมาตรการลดปัญหาดงักล่าว      
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รายช่ือผูท้รงคณุวฒิุ 
 
1.  นางสมบรูณ์  ห่านรตันสกุล 
 หอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้
2.  นางรววีรรณ  ข าพล 
 หอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี้ 
3.  นางอญัชล ี กล ่าเพช็ร 
 หอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี้ 
4.  นางสาวทบัทมิ  บุญทอง 
 หอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี้ 
5.  นางจฑุารตัน์  ปานผดุง 
 หอสมดุจอหน์ เอฟ เคเนดี ้ 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจยัเร่ือง 
การใช้บริการหอสมดุจอห์น เอฟ เคนเนด้ี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ของบคุคลภายนอก 

 

ตอนท่ี 1   สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  กรณุาใสเ่ครือ่งหมาย   ลงใน  หรอืเขยีนขอ้ความลงในชอ่งว่างทีก่ าหนดให ้ใหต้รงกบั
ความเป็นจรงิ 
1.  เพศ 

  ชาย        หญงิ   
2.  อาย ุ…………. ปี  
3.  ระดบัการศกึษา    
    ก าลงัศกึษา   (ขา้มไปตอบตอนที ่2) 

 ระดบัประถมศกึษาตอนปลาย   
  ระดบัมธัยมศกึษา  
  ระดบัสงูกว่ามธัยมศกึษา 

    ส าเรจ็การศกึษา  
 ต ่ากว่าปรญิญาตร ี    
  ปรญิญาตร ี  
  ปรญิญาโท    
  สงูกว่าปรญิญาโท 

4.  อาชพี  
    รบัราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ   

  พนกังานบรษิทั/ธุรกจิเอกชน   
  คา้ขาย       
  ธุรกจิสว่นตวั    
  เกษตรกร 
  รบัจา้ง 
  แมบ่า้น  
  ก าลงัศกึษา  
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ตอนท่ี 2  สภาพการใชห้อ้งสมดุ 
ค าช้ีแจง  กรณุาใสเ่ครือ่งหมาย   ลงใน  หรอืเขยีนขอ้ความลงในชอ่งว่างทีก่ าหนดไว ้ใหต้รงกบั
ความเป็นจรงิ   
1.  สถานศกึษา/สถานทีท่ างาน/ชมุชนใกลบ้า้นของทา่นมหีอ้งสมดุหรอืไม่ 
    ม ี      ไมม่ ี(ขา้มไปตอบขอ้ 3)  
2.  ถา้ม ีเหตุใดทา่นจงึไมใ่ชบ้รกิารหอ้งสมดุของสถานศกึษา/สถานทีท่ างาน/ชมุชนใกลบ้า้นของทา่น  
    (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

 หอ้งสมดุไมเ่ปิดบรกิารในวนั/เวลาทีท่า่นตอ้งการใช ้  
  ไมม่ทีรพัยากรสารสนเทศทีต่อ้งการ 
 ทรพัยากรสารสนเทศทีต่อ้งการผูอ้ืน่ยมืไปแลว้   
  สถานทีไ่มส่ะดวก สบาย 

3.  สิง่จงูใจในการมาใชบ้รกิารหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้(ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
    คร/ูอาจารย/์เพือ่น แนะน าใหม้าใชบ้รกิาร  

  หอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดีม้ทีรพัยากรสารสนเทศทีต่รงกบัความตอ้งการ 
    หอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดีม้ทีรพัยากรสารสนเทศทีท่นัสมยั  
    หอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดีม้สีถานทีท่ีเ่หมาะสมและเชญิชวนใหเ้ขา้ใชบ้รกิาร 

  หอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดีเ้ปิดบรกิารทัง้ในและนอกเวลาราชการ  
    หอสดุจอหน์ เอฟ เคนเนดีม้บีรกิารตอบค าถามและชว่ยการคน้ควา้  
4.  นอกจากหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดีแ้ลว้ ทา่นเคยใชห้รอืคดิจะไปใชห้อ้งสมดุแหง่อืน่อกีหรอืไม่ 

  ไมเ่คย 
    เคยใชห้รอืคดิจะไปใชห้อ้งสมดุแหง่อืน่ ไดแ้ก่ (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)  

  หอ้งสมดุในสถานศกึษา 
  หอ้งสมดุในสถานทีท่ างานของตนเอง 
  หอ้งสมดุประชาชน  

5.  ความถีใ่นการเขา้ใชห้อสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้ 
    ทกุวนั     

  สปัดาหล์ะครัง้  
 มากกว่าสปัดาหล์ะครัง้    
  มากกว่าเดอืนละครัง้   
  ไมแ่น่นอน 
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6.  ทา่นมาใชห้อสมดุจอหน์ เอฟ เคนแนดีโ้ดยเฉลีย่ครัง้ละ ...................... ชัว่โมง ...................... นาท ี 
7.  วนัเวลาทีท่า่นสะดวกทีจ่ะมาใชห้อสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้(ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)  
    วนัเสาร ์ เวลา 09.00 – 20.00 น.   

  วนัอาทติย ์เวลา 09.00 – 17.00 น. 
  วนัจนัทร ์– ศกุร ์เวลา 8.30 – 16.30 น. 
  วนัจนัทร ์– ศกุร ์เวลา 16.30 – 21.30 น. 

8.  วตัถุประสงคส์ าคญัในการใชห้อสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดีข้องทา่น (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)  
    ใชบ้รกิารต่าง ๆ เชน่ บรกิารยมื – คนื บรกิารตอบค าถามและชว่ยการคน้ควา้ 
    ใชท้รพัยากรสารสนเทศ เชน่ หนงัสอื วารสาร หนงัสอืพมิพ ์
    เพือ่ท าการบา้น อา่นหนงัสอืทีน่ ามาเอง 
    ใชเ้ป็นสถานทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจ พดูคยุ และนดัพบกบัเพือ่น 
    เพือ่ฟังการอภปิราย บรรยาย ชมนิทรรศการ 
9.  ทา่นมคีวามรูเ้กีย่วกบัการใชห้อ้งสมดุ เชน่ การสบืคน้ขอ้มลูจากระบบสบืคน้ฐานขอ้มลูห้องสมดุ 
(OPAC)                                          
    ม ี       ไมม่ ี
 
 
ตอนท่ี 3  ปัญหาการใชบ้รกิารต่าง ๆ ของหอสมุดจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
ค าช้ีแจง  กรณุาใสเ่ครือ่งหมาย ลงในชอ่งทางขวามอืเพยีงค าตอบเดยีว ตามระดบัปัญหาในการใช้
บรกิารต่าง ๆ ของหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้ โดยพจิารณาตามระดบัคะแนน ดงันี้  
 5     หมายถงึ     พบปัญหามากทีส่ดุ  4     หมายถงึ     พบปัญหามาก 
 3     หมายถงึ     พบปัญหาปานกลาง  2     หมายถงึ     พบปัญหาน้อย  
 1     หมายถงึ     พบปัญหาน้อยทีส่ดุ  
  
 
ข้อท่ี 
  

 
ปัญหา 

ระดบัปัญหา 
5 4 3 2 1 

 
1 

ปัญหาจากตวัผู้ใช้บริการ 
ไมก่ลา้ใชบ้รกิารต่าง ๆ เพราะเป็นบุคคลภายนอก  

     

2 รูส้กึประหมา่ เขนิอายทีจ่ะมาใชบ้รกิาร       
3 ไมรู่จ้กัวธิกีารใชห้อ้งสมดุ วธิกีารคน้ควา้      
4 ไมท่ราบว่าหอ้งสมดุมบีรกิารอะไรบา้ง      
5 ไมท่ราบว่าทรพัยากรสารสนเทศและบรกิารทีต่อ้งการอยูท่ีไ่หน      
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ข้อท่ี 
  

 
ปัญหา 

ระดบัปัญหา 
5 4 3 2 1 

 
6 

ปัญหาจากตวัผู้ใช้บริการ 
รูส้กึว่าหอ้งสมดุใหญ่โต ซบัซอ้น ยากแกก่ารคน้หาทรพัยากร
สารสนเทศทีต่อ้งการ 

     

7 ไมท่ราบระเบยีบการใชห้อ้งสมดุ      
8 ไมท่ราบว่าจะขอความชว่ยเหลอืจากใครเมือ่มปัีญหาในการใช้

หอ้งสมดุ 
     

 
1 

ปัญหาจากการด าเนินงานและการให้บริการของห้องสมดุ 
ทรพัยากรสารสนเทศทีต่อ้งการมใีนระบบ OPAC แต่ไมพ่บตวัเล่มที่
ช ัน้หนงัสอื 

     

2  ทรพัยากรสารสนเทศไมต่รงกบัความตอ้งการ       
3  ทรพัยากรสารสนเทศมเีนื้อหายากเกนิไป      
4  ทรพัยากรสารสนเทศเป็นภาษาต่างประเทศ ยากแกก่ารเขา้ใจ      
5   ทรพัยากรสารสนเทศไมท่นัสมยั       
6   การใหบ้รกิารบุคคลภายนอกไมเ่ทา่เทยีมกบันกัศกึษา อาจารย ์

ขา้ราชการ บุคลากรมหาวทิยาลยั 
     

7   ไมม่ทีีน่ัง่อา่นหนงัสอื      
8 เจา้หน้าทีห่อ้งสมดุมน้ีอยท าใหบ้รกิารไมท่ัว่ถงึ      
 
1  

ปัญหาจากเจ้าหน้าท่ี  
เจา้หน้าทีห่อ้งสมดุไมเ่ตม็ใจใหบ้รกิาร 

     

2  เจา้หน้าทีห่อ้งสมดุไมน่ัง่ประจ าเคาน์เตอรบ์รกิาร      
3   เจา้หน้าทีห่อ้งสมดุไมม่มีนุษยสมัพนัธ ์      
4   เจา้หน้าทีห่อ้งสมดุไมส่ามารถตอบค าถามผูใ้ชไ้ดถ้กูตอ้งและตรงตาม

ความตอ้งการ 
     

5    เจา้หน้าทีห่อ้งสมดุผลกัภาระความรบัผดิชอบเมือ่ไดร้บัค าถาม 
ทีไ่มต่รงกบังานในหน้าที ่
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ตอนท่ี 4  การใชบ้รกิารและความพงึพอใจต่อการบรกิารของหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

ค าช้ีแจง  บรกิารต่าง ๆ ตามตารางขา้งล่างนี้ทา่นเคยใชห้รอืไม ่และถา้เคยใช ้ทา่นมคีวามพงึพอใจ 
ต่อบรกิารทีไ่ดร้บัมากน้อยเพยีงใด  
ถา้   ไม่ เคยใช ้  ใหเ้ขยีนเครือ่งหมาย ในชอ่ง ไมเ่คยใช ้และข้ามไปตอบค าถามข้อต่อไป 
ถา้   เคยใช้      ใหเ้ขยีนเครือ่งหมาย  ในชอ่ง เคยใช ้ และบอกระดบัความพงึพอใจทีม่ตี่อบรกิาร  
   ทีเ่คยใชใ้นชอ่งระดบัความพงึพอใจ โดยพจิารณาตามระดบัคะแนน ดงันี้  

5     หมายถงึ     พงึพอใจมากทีส่ดุ  4     หมายถงึ     พงึพอใจมาก 
 3     หมายถงึ     พงึพอใจปานกลาง  2     หมายถงึ     พงึพอใจน้อย  
 1     หมายถงึ     พงึพอใจน้อยทีส่ดุ  
 
 

 
 
 
 

 
ข้อท่ี 

 

 
บริการของหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนด้ี 

การใช้ ระดบัความพึงพอใจ 

ไม่เคยใช้ เคยใช้ 5 4 3 2 1 

1 บรกิารท าบตัรสมาชกิ        
2 บรกิารขอหมายเลขมาตรฐานสากลประจ า 

หนงัสอื (ISBN) และหมายเลขมาตรฐานสากล   
ประจ าวารสาร (ISSN) 

       

3 บรกิารถ่ายส าเนาเอกสาร        
4 บรกิารทีน่ัง่อา่นหนงัสอื 24 ชัว่โมง        
5 บรกิารวารสาร        
6 บรกิารหนงัสอืพมิพ ์        
7 บรกิารโสตทศันวสัดุ        
8  บรกิารยมื-คนืทรพัยากรสารสนเทศ        
9 บรกิารจองทรพัยากรสารสนเทศ         
10 บรกิารยมืระหวา่งหอ้งสมดุ        
11 บรกิารสิง่พมิพพ์เิศษ        
12 บรกิารอนิเทอรเ์น็ต        
13 บรกิารตอบค าถามและชว่ยการคน้ควา้        
14 บรกิารสบืคน้สารสนเทศแบบออนไลน์        
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ตอนท่ี 5  ความตอ้งการใชบ้รกิารต่าง ๆ ของหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี้ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 
ค าช้ีแจง  กรณุาใสเ่ครือ่งหมาย ลงในชอ่งทางขวามอืเพยีงค าตอบเดยีว ตามระดบัความตอ้งการใช้
บรกิารต่าง ๆ ของหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้ โดยพจิารณาตามระดบัคะแนน ดงันี้  
 5     หมายถงึ     ความตอ้งการมากทีส่ดุ  4     หมายถงึ     ความตอ้งการมาก 
 3     หมายถงึ     ความตอ้งการปานกลาง  2     หมายถงึ     ความตอ้งการน้อย
 1     หมายถงึ     ความตอ้งการน้อยทีส่ดุ  
 
 
ข้อท่ี  
 

 
    บริการของหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนด้ี                                 

ระดบัความต้องการ 

5 4 3 2 1 

1 บรกิารท าบตัรสมาชกิ      
2 บรกิารขอหมายเลขมาตรฐานสากลประจ า 

หนงัสอื (ISBN) และหมายเลขมาตรฐานสากล   
ประจ าวารสาร (ISSN) 

     

3 บรกิารถ่ายส าเนาเอกสาร      
 
 

 
ข้อท่ี 

 

 
บริการของหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนด้ี 

การใช้ ระดบัความพึงพอใจ 

ไม่เคยใช้ เคยใช้ 5 4 3 2 1 

15 บรกิารรวบรวมบรรณานุกรม        
16 บรกิารแนะน าทรพัยากรสารสนเทศ        
17 บรกิารน าชมหอ้งสมดุ          
18 บรกิารแนะน าการใชห้อ้งสมดุ        
19 บรกิารแนะน าและสาธติการสบืคน้สารสนเทศ

อเิลก็ทรอนิกส ์
       

20 บรกิารแนะน าการเขยีนบรรณานุกรมและ
รายการอา้งองิ 

       

21 บรกิารตูฝ้ากของ        
22 บรกิารฉายภาพยนตร ์        
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ข้อท่ี  
 

 
          บริการของหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนด้ี                                                           

ระดบัความต้องการ 

5 4 3 2 1 

4 บรกิารทีน่ัง่อา่นหนงัสอื 24 ชัว่โมง      
5 บรกิารวารสาร      
6 บรกิารหนงัสอืพมิพ ์      
7 บรกิารโสตทศันวสัดุ      
8  บรกิารยมื-คนืทรพัยากรสารสนเทศ      
9 บรกิารจองทรพัยากรสารสนเทศ       
10 บรกิารยมืระหวา่งหอ้งสมดุ      
11 บรกิารสิง่พมิพพ์เิศษ      
12 บรกิารอนิเทอรเ์น็ต      
13 บรกิารตอบค าถามและชว่ยการคน้ควา้      
14 บรกิารสบืคน้สารสนเทศแบบออนไลน์      
15 บรกิารรวบรวมบรรณานุกรม      
16 บรกิารแนะน าทรพัยากรสารสนเทศ      
17 บรกิารน าชมหอ้งสมดุ        
18 บรกิารแนะน าการใชห้อ้งสมดุ      
19 บรกิารแนะน าและสาธติการสบืคน้สารสนเทศอเิลก็ทรอนิกส์      
20 บรกิารแนะน าการเขยีนบรรณานุกรมและรายการอา้งองิ      
21 บรกิารตูฝ้ากของ      
22 บรกิารฉายภาพยนตร ์      
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ตอนท่ี 6  ความคดิเหน็ของบุคคลภายนอกเกีย่วกบันโยบาย ขอบเขต รปูแบบวธิกีาร และระเบยีบ 
ในการใหบ้รกิารของหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 
ค าช้ีแจง  กรณุาใสเ่ครือ่งหมาย ลงในชอ่งทางขวามอืเพยีงค าตอบเดยีว ตามระดบัความคดิเหน็ 
ของบุคคลภายนอกเกีย่วกบันโยบาย ขอบเขต รปูแบบวธิกีารใหบ้รกิาร และระเบยีบในการใหบ้รกิาร
ของหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์โดยพจิารณาตามระดบัคะแนน ดงันี้   
 5     หมายถงึ     เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ  4     หมายถงึ     เหน็ดว้ยมาก 
 3     หมายถงึ     เหน็ดว้ยปานกลาง  2     หมายถงึ     เหน็ดว้ยน้อย  
 1     หมายถงึ     เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ  
 
 
ข้อท่ี  
 

 
ความคิดเหน็                                        

ระดบัความคิดเหน็  
5 4 3 2 1 

 
1 

นโยบายการให้บริการ 
การใหบ้รกิารแก่บุคคลภายนอกถอืเป็นหน้าทีอ่ยา่งหนึ่ง 
ของหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้ 

     

2  หอสมดุควรมุง่พฒันาตนเอง เพือ่ใหเ้ป็นแหล่งบรกิารทรพัยากร
สารสนเทศทีส่ าคญัของชมุชน 

     

 
1 

ขอบเขตการให้บริการและรปูแบบวิธีการให้บริการ 
ใหบ้รกิารทรพัยากรสารสนเทศทกุประเภทแกบุ่คคลภายนอก 

     

2 จดัเกบ็ทรพัยากรสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ บุคคลภายนอกเขา้ถงึได้
งา่ย 

     

3 เผยแพรค่วามรู ้บรกิาร และกจิกรรมไปสูบุ่คคลภายนอก เชน่ ขา่ว 
รายชือ่สิง่พมิพใ์หม่ 

     

 
1 

ระเบียบการให้บริการ 
บุคคลภายนอกสามารถสมคัรเป็นสมาชกิไดโ้ดยเสยีคา่บ ารงุตาม
ประเภทสมาชกิ 

     

2 บุคคลภายนอกทีส่มคัรสมาชกิรายปี ปีละ 300 บาท (บุคคลทัว่ไป)  
หรอืปีละ 150 บาท (นกัเรยีน) ตอ้งจ่ายคา่ประกนั 500 บาท (บุคคล
ทัว่ไป) หรอื 250 บาท (นกัเรยีน) และจะไดร้บัคา่ประกนัคนืเมือ่
ลาออกจากการเป็นสมาชกิ 

     

3 บุคคลภายนอกทีส่มคัรสมาชกิตามขอ้ 2 มสีทิธิใ์ชบ้รกิารทกุประเภท
ของหอ้งสมดุ ยกเวน้บรกิารอนิเทอรเ์น็ต ยมืทรพัยากรสารสนเทศได ้
2 รายการ/สปัดาห ์
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ข้อท่ี  
 

 
ความคิดเหน็                                        

ระดบัความคิดเหน็  
5 4 3 2 1 

 
4 

ระเบียบการให้บริการ   
บุคคลภายนอกทีส่มคัรเป็นสมาชกิรายปี ปีละ 100 บาท (บุคคล
ทัว่ไป) และปีละ 50 บาท (นกัเรยีน) มสีทิธิใ์ชบ้รกิารบางประเภทที่
หอ้งสมดุจดัให ้ไมม่สีทิธิย์มืทรพัยากรสารสนเทศ 

     

5 บตัรสมาชกิหอ้งสมดุมอีาย ุ1 ปี      
6 บุคคลภายนอกทีไ่มไ่ดเ้ป็นสมาชกิสามารถเขา้ใชห้อ้งสมดุได้ โดยตอ้ง

จ่ายเงนิคา่บรกิารเป็นรายวนั 
     

7 บุคคลภายนอกทีไ่มไ่ดเ้ป็นสมาชกิเขา้ใชท้รพัยากรสารสนเทศไดแ้ต่
ไมม่สีทิธิย์มืออกนอกหอ้งสมดุ 

     

8 กรณีทีบุ่คคลภายนอกท าผดิกฎระเบยีบของหอสมดุจอหน์ เอฟ  
เคนเนดี ้ควรมมีาตรการการลงโทษ เชน่ การถอนการเป็นสมาชกิ
หรอืไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ใชห้อสมุด 

     

9 ผูใ้ชบุ้คคลภายนอกมสีทิธิแ์สดงความคดิเหน็ รายงานพฤตกิรรม 
ทีไ่มส่ภุาพของเจา้หน้าทีห่อ้งสมดุได ้

     

 
 

ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
   1)…………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 

2)…………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 

3)…………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 4)…………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
                                                    ขอบคณุทกุทา่นทีใ่หค้วามรว่มมอืในการตอบแบบสอบถาม 
       จนัทมิา  จรยิวตักลุ 
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ประวติัผูวิ้จยั 
 

นางสาวจนัทิมา จริยวตักลุ 
วนั/เดอืน/ปีเกดิ วนัองัคารที ่30 มนีาคม 2508 
สถานทีเ่กดิ                      93 หมู่ที ่2 ต าบลโพธิเ์สดจ็ อ าเภอเมอืง  
     จงัหวดันครศรธีรรมราช 
ต าแหน่งหน้าทีก่ารงานปัจจุบนั  ด ารงต าแหน่งผูป้ฏบิตังิานหอ้งสมดุช านาญงาน 

   ฝ่ายหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้ส านกัวทิยบรกิาร  
   มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปัตตานี  

     jjantima@bunga.pn.psu.ac.th 
สถานทีท่ างานปัจจบุนั   ฝ่ายหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้ส านกัวทิยบรกิาร  
      มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปัตตานี  
      ต าบลรสูะมแิล อ าเภอเมอืง จงัหวดัปัตตานี 94000 
ประวตักิารศกึษา  ศศ.บ. (บรรณารกัษศาสตร)์ วทิยาลยัครสูงขลา 
 

 
 


