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ประสิทธิผลการบริการน าส่งทรพัยากรสารสนเทศของฝ่ายหอสมดุจอห์น เอฟ เคนเนด้ี  

           ส านักวิทยบริการ 

The Effectiveness of Document Delivery Service of John F. Kennedy Library,  

           Office of Academic  Services 

นางพนิตา  แวดือรามนั 

ศศ.บ. (บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารนิเทศศาสตร)์ ผูป้ฏบิตังิานหอ้งสมดุ 

ฝ่ายหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้ส านกัวทิยบรกิาร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

บทคดัย่อ 

                 การวิจัยครัง้นี้มีว ัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิผลการบริการน าส่งทรัพยากร

สารสนเทศ  2) ศกึษาปัญหาการบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ 3) เปรยีบเทยีบประสทิธผิลและ

ปัญหาการบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศของฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ในทศันะของ

ผูใ้ชบ้รกิารใน 4 ดา้น  คอื  กระบวนการใหบ้รกิาร  บุคลากรผูใ้ห้บรกิาร  ทรพัยากรสารสนเทศและ

สิง่อ านวยความสะดวก   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั  คือ อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปัตตานี ทีใ่ชบ้รกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ จ านวน 109 

คน  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู คอื แบบสอบถาม วเิคราะหข์อ้มลูโดยหาความถี่ รอ้ยละ 

ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที (t-test) และค่าสถิติทดสอบเอฟ (F-test) 

ผลการวจิยัพบว่า 

..            1)   ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ ในภาพรวม

อยูใ่นระดบัมาก  เมือ่พจิารณารายดา้นพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพึงพอใจในดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร

อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด รองลงมาคอื ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร  ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก และดา้น

ทรพัยากรสารสนเทศตามล าดบั...........                            ..               

      2)   ปัญหาการบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ ในภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย เมื่อ

พิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการมีปัญหาด้านบุคลากรผู้ให้บริการอยู่ในระดับน้อยที่สุด        

รองลงมาคอื ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก และดา้นทรพัยากรสารสนทศ

ตามล าดบั 

              3)   การเปรยีบเทยีบประสทิธผิลและปัญหาการบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ พบว่า

ผูใ้ชบ้รกิารทีม่เีพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพ คณะ/หน่วยงานทีส่งักดัต่างกนั มคีวามพงึพอใจ 

และมปัีญหาในการใชบ้รกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
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ค าส าคญั :  ทรพัยากรสารสนเทศ, บรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ, หอสมดุจอหน์  

                เอฟ เคนเนดี ้ 

Abstract 
  

The objectives of this research were : 1) to study the effectiveness of document 

delivery service, 2) to study the problems of document delivery service, and 3) to compare 

the effectiveness and the problems of document delivery service of John F. Kennedy 

Library of the customers in four aspects : service processes, service staff, information 

resourecs and service facilities. The sample groups that used in this research were 109 

lecturers and supporting personnels of Prince of Songkhla University, Pattani Campus who 

used the document delivery service.  The tools used in collecting data was questionnaire.  

Analyzing data by finding frequency, percentage, average, standard deviation, t-test and F-

test. The results of the research found that : 

1. The customers are pleased with using document delivery service. in the high 

level.  When consider in each aspect found that the customers are pleased in the 

personnels who give the service iin the highest level.  Followed  by process of service,  

conveniences and the information resourecs respectively. 

2. The problems of document delivery service is in the low level in general. 

Considering in each aspact found that the customers have the problem in perssonnels in 

the lowest level.  Followed by process of service, conveniences and information resourecs 

respectively. 

3. The comparison of the effectiveness and the problems of document delivery service  

revealed that the customers who have different sex,  age, educational level,  status and 

work unit, are pleased with the services and have no difference  problems in using 

document delivery service. 
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ความส าคญัและท่ีมาของปัญหา  

 

                 ฝ่ายหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้ส านักวทิยบรกิาร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยา-

เขตปัตตานี ท าหน้าทีใ่หบ้รกิารทางวชิาการเพื่อสนบัสนุนการเรยีนการสอน และการวจิยัแก่บุคลากร

ภายในมหาวทิยาลยั และบุคคลทัว่ไปโดยน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใช้ในการบรหิารจดัการ 

เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดร้บัความสะดวก รวดเรว็ในการใชบ้รกิาร และไดร้บัขอ้มลูที่ถูกตอ้งและทนัเวลา 

รวมทัง้บุคลากรผู้ให้บรกิารมีจติส านึกที่ดีในการให้บริการ มบีริการที่หลากหลายประเภท เช่น 

บรกิารยมื – คนืทรพัยากรสารสนเทศ บรกิารต่ออายุการยมื บรกิารยมืระหว่างห้องสมุด บรกิาร

สบืคน้สารสนเทศแบบออนไลน์ บรกิารตอบค าถามและช่วยการคน้ควา้ บรกิารสิง่พมิพพ์เิศษ บรกิาร

อนิเทอรเ์น็ต เป็น ……………………. 

                 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บรกิารที่มขี้อจ ากดัเรื่องไม่มเีวลามาใช้บรกิารหอสมุด 

หรอืมภีาระงานเป็นจ านวนมาก และเพื่อส่งเสรมิใหม้กีารใชท้รพัยากรสารสนเทศทีห่อสมุดจดัหาและ

จดัระบบไวใ้หเ้กดิประโยชน์อย่างคุม้ค่า ฝ่ายหอสมุดจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้ไดจ้ดัใหม้โีครงการบรกิาร

น าส่งทรพัยากรสารสนเทศถงึมอือาจารยม์หาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์  วทิยาเขตปัตตานี ระหว่าง

เดือนธันวาคม 2547 – มีนาคม 2548 โดยบุคลากรผู้รบัผิดชอบ ด าเนินการค้นหาทรพัยากร

สารสนเทศตามค าร้องขอของผู้ใช้บรกิาร บนัทึกการยมืไว้ในระบบห้องสมุดอัตโนมตัิ และจดัส่ง

ทรพัยากรสารสนเทศไปยงัคณะ/หน่วยงานที่สงักดัตามความต้องการของผู้ใช้บรกิาร จากผลการ

ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการใน 6 ด้าน ได้แก่ 1) วันและเวลาที่ให้บริการ 2) สถานที่

ให้บรกิาร 3) วธิขีอใช้บรกิาร 4) การได้รบัทรพัยากรสารสนเทศตรงตามความต้องการ  5) มนุษย

สมัพนัธ์ของผู้ให้บรกิาร และ 6) ความสะดวกรวดเรว็ในการให้บรกิาร พบว่ามคีวามพงึพอใจต่อ

ภาพรวมในระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 4.32)  

    นอกจากการส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารโดยใชแ้บบสอบถามในการเกบ็รวบรวม

ขอ้มลูแลว้ ผูว้จิยัยงัไดจ้ดัเกบ็สถติกิารใหบ้รกิาร ซึง่พบว่าระหว่างปี 2548-2550 มสีถติกิารใหบ้รกิาร 

ดงันี้ 

 

 

 

 

 



 4 

ตาราง 1 สถติกิารใหบ้รกิารทรพัยากรสารสนเทศปีการศกึษา 2548-2550 
 

สถิติการให้บริการ 

ปีการศึกษา 

2548 

ปีการศึกษา 

2549 

ปีการศึกษา  

2550 

คน ครัง้ คน ครัง้ คน ครัง้ 

บรกิารยมืทรพัยากรสารสนเทศ 78 581 182 713 153 674 

บรกิารคนืทรพัยากรสารสนเทศ 50 650 132 520 108 480 

บรกิารต่ออายกุารยมื 27 277 88 780 89 541 

บรกิารท าบตัรสมาชกิ 16 16 8 8 1 1 

รวม 171 1,524 410 2,021 351 1,696 

ท่ีมา :  แผนปฏิบติังานประจ าปีของฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนด้ี ส านกัวทิยบริการ ปีงบประมาณ   

              2548-2550. 

 

                 ผูใ้ชบ้รกิารยงัมคีวามตอ้งการใหห้อสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดีข้ยายการจดับรกิารน าส่ง

ทรพัยากรสารสนเทศใหค้รอบคลุมถงึบุคลากรสายสนบัสนุนในทุกคณะ/หน่วยงาน จดับรกิารทุกวนั

และส่งถงึมอืผูใ้ชบ้รกิารโดยตรง เพิม่จดุรบั – ส่งทรพัยากรสารสนเทศใหม้ากขึน้เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิาร

ไดร้บัความสะดวก รวดเรว็ในการใชบ้รกิาร รวมทัง้ใหส้ามารถขอใชบ้รกิารผ่าน WebOPAC ของ

หอสมดุ 
                 ดงันัน้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร ฝ่ายหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้จงึ

ขยายช่วงเวลาการบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ ซึง่เป็นบรกิารเชงิรุกสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารไดเ้ป็นอย่างด ีโดยเฉพาะอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุนทีไ่ม่สะดวกและ

ไม่มเีวลาเขา้ใช้บรกิารห้องสมุด แต่ต้องการใช้ทรพัยากรสารสนเทศประกอบการเรยีนการสอนและ

การท าวจิยั.....        .                  

        เพื่อใหท้ราบประสทิธผิลการบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศของฝ่ายหอสมุดจอหน์ 

เอฟ เคนเนดี ้ ผู้วจิยัจงึสนใจท าวจิยัเรื่องนี้เพื่อน าผลการวจิยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรุงและ

พฒันากระบวนการใหบ้รกิารเชงิรุกของหอสมุด ใหส้ามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ชบ้รกิาร

ไดม้ากทีสุ่ด 
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วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

                 1. เพื่อศกึษาประสทิธผิลการบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศของฝ่ายหอสมดุจอหน์ 

เอฟ เคนเนดี ้                                                                                         . 

              2. เพื่อศกึษาปัญหาการบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศของฝ่ายหอสมุดจอหน์ เอฟ 

เคนเนดีเ้ดี ้                                                                                           . 

                 3. เพื่อเปรยีบเทยีบประสทิธผิลและปัญหาการบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ ของ

ผูใ้ชบ้รกิาร จ าแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพ และคณะ/หน่วยงานทีส่งักดั  

                                               . 

ขอบเขตการวิจยั 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คอือาจารย/์ขา้ราชการสายสนับสนุนสงักดัคณะ/หน่วยงานต่างๆ 

ในมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปัตตานี ไดแ้ก่ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีคณะ

มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์คณะรฐัศาสตร์ คณะศกึษาศาสตร ์  วทิยาลยัอสิลามศกึษา  คณะ

ศลิปกรรมศาสตร์  คณะวทิยาการสื่อสาร โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์โรงเรยีน

อนุบาลสาธติมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ สถาบนัวฒันธรรมศกึษากลัยาณิวฒันา ทีเ่คยใชบ้รกิาร

น าส่งทรพัยากรสารสนเทศในระหว่างเดอืนมกราคม - ธนัวาคม 2550  จ านวน 109 คน  

 ตัวแปรที่ในการวิจัย  มี 2 ตัวแปร คือ ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม คณะ/หน่วยงานทีส่งักดั   ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  

         1. ประสทิธผิลการบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศของฝ่ายหอสมุดจอหน์ เอฟ  เคนเนดี ้   

         2. ปัญหาการบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศของฝ่ายหอสมดุจอหน์ เอฟ  เคนเนดี ้ 

                                                                               

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

ประสิทธิผลการบริการน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ  หมายถงึ ความสามารถในการบรรลุ

วตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายของการใหบ้รกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ ท าใหผู้ร้บับรกิารเกดิความ

พงึพอใจ ในดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร ดา้นทรพัยากรสารสนเทศ และดา้น 

สิง่อ านวยความสะดวก 

 ปัญหาการบริการน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ หมายถึง ปัญหาการน าส่งทรพัยากร

สารสนเทศ ในดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร ดา้นทรพัยากรสารสนเทศ  และ

ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 
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บริการน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ (Document Delivery Service) หมายถงึ การจดัส่ง 

ทรัพยากรสารสนเทศที่ผู้ใช้บริการต้องการยืม ประกอบด้วย หนังสือ วารสารฉบับล่วงเวลา 

โสตทศันวสัดุ วทิยานิพนธ ์รายงานการวจิยั ถงึมอือาจารยแ์ละบุคลากรมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

วทิยาเขตปัตตานี ผูใ้ชบ้รกิารสามารถแจง้รายชื่อทรพัยากรสารสนเทศทึต่้องการผ่านช่องทางต่างๆ 

คอื อเีมล โทรศพัท ์หรอืแจง้ ณ จุดบรกิาร DD.JFK ผู้รบัผดิชอบจะด าเนินการจดัเตรยีมและน าส่ง

ทรพัยากรสารสนเทศไปยงัจุดบรกิารของคณะและหน่วยงานตามวนั และเวลาทีก่ าหนด ผูใ้ชบ้รกิาร

จะไดร้บัทรพัยากรสารสนเทศโดยไมต่อ้งเดนิทางมาหอสมดุฯ 

ผูใ้ช้บริการ หมายถงึ อาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุนมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 

วทิยาเขตปัตตานี ทีใ่ชบ้รกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศของฝ่ายหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี้ 

ซึง่สงักดัคณะต่างๆ ไดแ้ก่  คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

คณะรฐัศาสตร ์คณะศกึษาศาสตร ์ วทิยาลยัอสิลามศกึษา  คณะศลิปกรรมศาสตร ์ คณะวทิยาการ

สื่อสาร โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ โรงเรยีนอนุบาลสาธติหาวทิยาลยัสงขลา

นครนิทร ์ และสถาบนัวฒันธรรมศกึษากลัยาณวิฒันา         

           ทรพัยากรสารสนเทศท่ีให้บริการ หมายถงึ  ทรพัยากรสารสนเทศที่หอสมุดใหบ้รกิารยมื - 

คนืแก่ผู้ใช้บรกิาร ได้แก่ ประเภทสิง่พมิพ์ เช่น หนังสอื วารสาร วทิยานิพนธ์ และรายงานการวจิยั 

และประเภทโสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เทปบันทึกเสียง ซีดี – รอม  วีดิทัศน์    

มลัตมิเีดยี    

 สถานท่ีให้บริการ หมายถงึ สถานที่ที่หอสมุดก าหนดไวส้ าหรบัจดับรกิารน าส่งทรพัยากร

สารสนเทศแก่อาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน คอื ส านักงานเลขานุการของแต่ละคณะ/หน่วยงาน

 วนัและเวลาออกบริการ  หมายถงึวนัและเวลาที่หอสมุดก าหนดไว้เพื่อออกบรกิารน าส่ง

ทรพัยากรสารสนเทศแก่ผูใ้ชบ้รกิาร คอื  

        วนัองัคาร    13.00 น.–  14.00 น.  คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

                        14.10 น.– 15.00 น.  วทิยาลยัอสิลามศกึษา คณะศลิปกรรมศาสตร ์    

                                                   และสถาบนัวฒันธรรมศกึษากลัยาณวิฒันา 

                        15.10 น.– 16.00 น.   คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรแ์ละ 

                                                   คณะรฐัศาสตร ์ 

        วนัพฤหสับด ี13.00 น.– 14.00 น.   คณะศกึษาศาสตร ์ 

                        14.10 น.– 15.00 น.   โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ และ          

                                                    โรงเรยีนอนุบาลสาธติมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์



 7 

                             15.10 น. – 16.00 น.    คณะวทิยาการสื่อสาร 
 

ระเบียบวิธีวิจยั 

                  1.  วิธีด าเนินการวิจยั 

                   การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ (Survey  Research) มวีธิกีารด าเนินการวจิยั

ดงันี้ 

                      1.1 ศกึษาทฤษฏ ีเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

                  1.2 สรา้งแบบสอบถามเพื่อใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการวจิยั และใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบ 

                  1.3 น าแบบสอบถามมาปรบัปรงุแกไ้ข ทดลองใช ้และหาคุณภาพ 

                  1.4 เกบ็รวบรวมขอ้มลูในระหว่างเดอืนมกราคม – กุมภาพนัธ ์2551                       

                  1.5 วเิคราะหข์อ้มลูและอภปิรายผล 

                  2.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

                   ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื  อาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวทิยาลยั 

สงขลานครนิทร ์ วทิยาเขตปัตตานี ทีเ่คยใชบ้รกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศในระหว่างเดอืน

มกราคม – ธนัวาคม  2550 จ านวน 182 คน จ าแนกเป็นอาจารย ์จ านวน 78 คน  และบุคลากรสาย

สนบัสนุน จ านวน 104 คน   

                  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื อาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนมหาวทิยาลยั 

สงขลานครนิทร ์ วทิยาเขตปัตตานีทีเ่คยใชบ้รกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศในระหว่างเดอืน

มกราคม – ธนัวาคม  2550 จ านวน 109 คน จ าแนกเป็นอาจารย ์จ านวน  49 คน และบุคลากรสาย

สนบัสนุน  จ านวน  60  คน   

    3.  เคร่ืองมือในการวิจยั 
                 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ตอน คอื 

ตอนที ่1   สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 5 ขอ้ 

ตอนที ่2  การใชบ้รกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ    จ านวน 4 ขอ้ 

ตอนที ่3  ประสทิธผิลการบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ ของฝ่ายหอสมุด จอห์น 

เอฟเคนเนดี้ จ านวน 22 ขอ้      ………………………………………………………………… 

                 ตอนที่ 4  ปัญหาการบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศของฝ่ายหอสมุด จอห์น เอฟ  

เคนเนดี ้จ านวน 16  ขอ้ 
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ตอนที่ 5  ข้อเสนอแนะเพี่อการปรบัปรุงและพฒันาการให้บรกิารน าส่งทรพัยากร

สารสนเทศของฝ่ายหอสมดุ จอหน์ เอฟ เคนเนดี ้ 

                 ผู้วจิยัสร้างเครื่องมอืโดยศกึษาจากเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง และหาคุณภาพ

ของเครื่องมอืโดยขอความร่วมมอืให้ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรณารกัษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์ 

จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเทีย่งตรงตามเนื้อหา ผลการตรวจสอบพบว่า ขอ้ค าถามแต่ละขอ้ตรง

กบัเนื้อหา มคี่าดชันีความสอดคล้องระหว่าง 0.60 – 1.00 ผู้วจิยัได้ปรบัปรุงแก้ไขเครื่องมอืตาม

ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ หลงัจากนัน้จงึน าไปทดลองใช้กบัประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 

30 คน เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามด้านความเที่ยง (Reliability) ซึ่งมคี่าความ

เชื่อมัน่เป็น 0.96 
 

       4.  การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
          ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากผูใ้ชบ้รกิารดว้ยตนเอง ในระหว่างเดอืน

มกราคม – กุมภาพนัธ ์ 2551 

      5.  การวิเคราะหข้์อมูล 

                    ผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติต่ิาง ๆ ดงันี้ 

                    1  หาค่าความถี ่(Frequency)  รอ้ยละ (Percentage)  ค่าเฉลีย่  ( Mean)   และ

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)    

                    2  สถติสิ าหรบัการทดสอบค่าท ี(t-test) และค่าเอฟ (F-test) เพื่อเปรยีบเทยีบ

ประสทิธผิลการบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศตามความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้รกิาร 

                     เกณฑก์ารแปลผลการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงันี้ 

                            1.00 - 1.49 หมายถงึ  ระดบัน้อยทีสุ่ด 

                            1.50 - 2.49 หมายถงึ  ระดบัน้อย 

                            2.50 - 3.49 หมายถงึ  ระดบัปานกลาง 

                            3.50 - 4.49 หมายถงึ  ระดบัมาก 

                            4.50 - 5.00 หมายถงึ  ระดบัมากทีสุ่ด 

การด าเนินการวิจยั 

 การวจิยัเรือ่งประสทิธผิลการบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ ของฝ่ายหอสมดุจอหน์ เอฟ 

เคนเนดี ้ ส านกัวทิยบรกิาร ผูว้จิยัแบ่งการน าเสนอขอ้มลูออกเป็น 5 ตอนดงันี้ 



 9 

              1  สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม  

     2  การใชบ้รกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ 

              3  ประสทิธผิลการบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ ของฝ่ายหอสมดุจอหน์ เอฟ  

เคนเนดี ้   

              4  ปัญหาการบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ ของฝ่ายหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้  

              5  การเปรยีบเทยีบประสทิธผิลและปัญหาการบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศของ

ผูใ้ชบ้รกิารจ าแนกตามตวัแปรเพศ  อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพ  และคณะ/หน่วยงานทีส่งักดั

ตอนท่ี 1  สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

      ผลการศกึษาสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม  

ตาราง  2  แสดงจ านวน และรอ้ยละของสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตวัแปร จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

หญงิ 83 76.15 
ชาย 26 23.85 

                                                 รวม 109 100.00 
อายุ   

20-30 ปี 12 11.01 
31-40 ปี 30 27.52 
41-50 ปี 43 39.45 
ตัง้แต่ 51 ปีขึน้ไป 24 22.02 
                                          รวม                                       109 100.00 

ระดบัการศึกษา   
ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 8 7.34 
ปรญิญาตร ี 57 52.29 
สงูกว่าปรญิญาตร ี 30 27.52 
ไมร่ะบุ 14 12.84 

                                                 รวม 109 100.00 
สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม   
      อาจารย ์ 49 44.95 
      บุคลากรสายสนบัสนุน 60 55.05 

             รวม 109 100.00 



 10 

 

ตาราง  2  แสดงจ านวน และรอ้ยละของสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 

 

ตวัแปร จ านวน ร้อยละ 
คณะ/หน่วยงานท่ีสงักดั   
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 29 26.61 
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 29 26.61 
วทิยาลยัอสิลามศกึษา 16 14.68 
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 9  8.26 
คณะวทิยาการสื่อสาร 8  7.34 
สถาบนัวฒันธรรมศกึษากลัยาณวิฒันา 6  5.50 
โรงเรยีนอนุบาลสาธติ 5  4.59 
คณะศกึษาศาสตร ์ 5  4.59 
คณะรฐัศาสตร ์ 1  1.84 

            รวม 109 100.00 
  

 จากตาราง 2 พบว่าผู้ใช้บรกิารส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 83 คน (รอ้ยละ 76.15)  มี

อายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 43 คน (รอ้ยละ 39.45) รองลงมามอีายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 30 

คน  (รอ้ยละ 27.52)  และมอีายุระหว่าง 20-30  ปี จ านวนน้อยที่สุด คอื 12 คน  (รอ้ยละ 11.01) 

ส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 57 คน (รอ้ยละ 52.29) รองลงมาคอื สูงกว่า

ปรญิญาตร ีจ านวน 30 คน (รอ้ยละ 27.52) และมกีารศกึษาระดบัต ่ากว่าปรญิญาตรจี านวนน้อยทีสุ่ด 

คอื 8 คน (รอ้ยละ 7.34) โดยส่วนใหญ่สงักดัคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและคณะมนุษยศาสตร์

และสงัคมศาสตรจ์ านวนมากที่สุด จ านวน 29 คนเท่ากนั (รอ้ยละ 26.61) และสงักดัคณะรฐัศาสตร์

จ านวนน้อยทีสุ่ด คอื 1 คน (รอ้ยละ 1.84)  

ตอนท่ี 2 การใช้บริการน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ 

 

  ผลการศกึษาการใชบ้รกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศของฝ่ายหอสมุดของจอหน์ เอฟ  
เคนเนดี ้ ส านกัวทิยบรกิาร  
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ตาราง  3  การใชบ้รกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ 

ตวัแปร จ านวน ร้อยละ 
ความถ่ีในการใช้บริการ   

1 ครัง้ / ต่อปี 11 10.09 
1 ครัง้ / ภาคเรยีน 21 19.27 
2-3 ครัง้ / ภาคเรยีน 40 36.70 
4-5 ครัง้ / ภาคเรยีน 11 10.09 
มากกว่า 5 ครัง้ / ภาคเรยีน 26 23.85 

รวม 109 100.00 

วตัถปุระสงคใ์นการใช้บริการน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ   
เพื่อเพิม่พนูความรู ้    81 43.78 

เพื่อท าวจิยั/ท าผลงานทางวชิาการ 48 25.94 

เพื่อเตรยีมการเรยีนการสอน     39 21.08 

วตัถุประสงคอ์ื่นๆ 17 9.2 

รวม 185 100.00 

แหล่งสืบค้นสารสนเทศ   

     ฐานขอ้มลูหนงัสอื และโสตทศันวสัดุ (OPAC)             83 58.45 

ฐานขอ้มลูดชันีวารสาร 31 21.83 

ไมเ่คยสบืคน้ดว้ยตนเอง 20 14.09 

แหล่งสบืคน้ อื่นๆ 8 5.63 

                                            รวม 142 100.00 

วิธีการขอใช้บริการน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ   
แจง้ ณ จดุบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศประจ าคณะ/หน่วยงาน 67 39.64 

แจง้ทาง E-mail: wpanita@bunga.pn.psu.ac.th 15 8.88 

แจง้ทาง E-mail: jfkservice@bunga.pn.psu.ac.th 11 6.51 

     วธิอีื่น ๆ 9 5.33 

                                         รวม 169 100.00 

       

mailto:wpanita@bunga.pn.psu.ac.th
mailto:jfkservice@bunga.pn.psu.ac.th
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    จากตาราง  3  พบว่า  ผู้ใชบ้รกิารส่วนใหญ่มคีวามถี่ในการใชบ้รกิาร 2-3 ครัง้/ภาคเรยีนจ านวน 

40 คน (รอ้ยละ 36.70) รองลงมาคอื ใช้บรกิารมากกว่า 5 ครัง้/ภาคเรยีน จ านวน 26 คน (รอ้ยละ 

23.85) และใช้บริการจ านวนน้อยที่สุด คือ 1 ครัง้/ปี จ านวน 11 คน (ร้อยละ 10.09)  ด้าน

วตัถุประสงค์ในการใช้บรกิาร  พบว่าส่วนใหญ่มวีตัถุประสงค์เพื่อเพิม่พูนความรู้ จ านวน 81 คน 

(รอ้ยละ 43.78) รองลงมาคอืเพื่อท าวจิยั/ท าผลงานทางวชิาการ จ านวน 48 คน (รอ้ยละ 25.94) และ

ใชเ้พื่อวตัถุประสงค์อื่นๆ จ านวนน้อยทีสุ่ด คอื 17 คน (รอ้ยละ 9.2) ส าหรบัแหล่งสบืคน้สารสนเทศ

พบว่าส่วนใหญ่สบืค้นสารสนเทศจากฐานขอ้มูลหนังสอืและโสตทศันวสัดุ (OPAC) จ านวน 83 คน 

(รอ้ยละ 58.45) รองลงมาคอื สบืคน้สารสนเทศจากฐานขอ้มลูดชันีวารสาร จ านวน 31 คน  (รอ้ยละ 

21.83) ไม่เคยสบืค้นด้วยตนเอง จ านวน 20 คน (รอ้ยละ 14.09) และสบืค้นสารสนเทศจากแหล่ง

อื่นๆ จ านวนน้อยที่สุด คอื 8 คน (รอ้ยละ 5.83) ส่วนวธิกีารขอใช้บรกิารพบว่าส่วนใหญ่แจ้งทาง

โทรศพัท ์และจุดบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศประจ าคณะ/หน่วยงาน  จ านวน 67 คน (รอ้ยละ 

39.64) รองลงมาคอื แจง้ทาง E-mail:wpanita@bunga.pn.psu.ac.th จ านวน 15 คน (รอ้ยละ 8.88) 

และขอใชบ้รกิารดว้ยวธิอีื่นๆ จ านวนน้อยทีสุ่ด คอื 9 คน (รอ้ยละ 5.33) 

 

ตอนท่ี  3  ประสิทธิผลการบริการน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ ของฝ่ายหอสมดุจอหน์  เอฟ  
                เคนเนด้ี   
          ผลการศกึษาประสทิธผิลการบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ  ของฝ่ายหอสมดุจอหน์
เอฟ เคนเนดี ้ ส านกัวทิยบรกิาร จ าแนกเป็นประสทิธผิลดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร บุคลากรผู้
ใหบ้รกิาร ทรพัยากรสารสนเทศ สิง่อ านวยความสะดวก  

 

ตาราง 4  ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานความพงึพอใจในการใชบ้รกิารน าส่งทรพัยากร 
            สารสนเทศของฝ่ายหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้
 

ตวัแปร X  S. D. 
ระดบัความ 
พึงพอใจ 

 ด้านกระบวนการให้บริการ 4.40 .471 มาก 
บรกิารยมืต่อทรพัยากรสารสนเทศ 4.62 .541 มากทีสุ่ด 
บรกิารยมืทรพัยากรสารสนเทศ 4.61 .525 มากทีสุ่ด 
บรกิารคนืทรพัยากรสารสนเทศ 4.60 .546 มากทีสุ่ด 
ความสะดวก รวดเรว็ และตรงเวลาในการใหบ้รกิาร 4.60 .580 มากทีสุ่ด 
บรกิารท าบตัรสมาชกิ และต่ออายบุตัรสมาชกิ 4.51 .619 มากทีสุ่ด 
วนัทีอ่อกใหบ้รกิาร 4.27 .853 มาก 

mailto:nita@bunga.pn.psu
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ตาราง  4  ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานความพงึพอใจในการใชบ้รกิารน าส่งทรพัยากร 
สารสนเทศของฝ่ายหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้(ต่อ) 

 
ตวัแปร 

X  S. D. 
ระดบัความ 
พึงพอใจ 

เวลาทีอ่อกใหบ้รกิาร 4.27 .871 มาก 
บรกิารแนะน าวธิกีารคน้หาขอ้มลูของหอสมดุ 4.24 .609 มาก 
บรกิารจองทรพัยากรสารสนเทศทีม่ผีูอ้ ื่นยมื 4.16 .726 มาก 
บรกิารหนงัสอืซึง่อยูร่ะหว่างด าเนินการ 4.11 .777 มาก 

ด้านบคุลากรผูใ้ห้บริการ 4.63 .454 มากท่ีสดุ 
อธัยาศยัด ีมมีนุษยสมัพนัธ ์ 4.76 .469 มากทีสุ่ด 
ใหค้วามสนใจผูใ้ชบ้รกิาร และกระตอืรอืรน้ 
     ในการใหบ้รกิาร 

4.72 .507 มากทีสุ่ด 

เตม็ใจ และใหบ้รกิารตามทีผู่ใ้ชต้อ้งการไดร้วดเรว็และ 
     ทนัเวลา 

4.71 .515 มากทีสุ่ด 

มคีวามรูค้วามสามารถและมคีุณสมบตัเิหมาะสมในการ 
     ใหบ้รกิาร 

4.56 .631 มากทีสุ่ด 

ความเหมาะสมของจ านวนเจา้หน้าทีท่ีอ่อกใหบ้รกิาร  
     (1-2 คน) 

4.37 .650 มาก 

 ด้านทรพัยากรสารสนเทศ 4.08 .654 มาก 
ผูใ้ชบ้รกิารไดร้บัทรพัยากรสารสนเทศรวดเรว็  
     และทนัเวลา 

4.35 .725 มาก 

ผูใ้ชบ้รกิารไดร้บัทรพัยากรสารสนเทศทีท่นัสมยั 4.06 .820 มาก 
ผูใ้ชบ้รกิารไดร้บัทรพัยากรสารสนเทศตรงตาม 
     ความตอ้งการ 

4.02 .770 มาก 

หอสมดุมทีรพัยากรสารสนเทศตรงตามความตอ้งการ 4.00 .758 มาก 
หอสมดุมทีรพัยากรสารสนเทศทีท่นัสมยั 3.96 .781 มาก 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 4.30 .596 มาก 
     ช่องทางในการแจง้ความตอ้งการบรกิารน าส่ง 
          ทรพัยากรสารสนเทศ 

  
 

     1. ทางโทรศพัท ์ 4.47 .641 มาก 
     2. แจง้ ณ จดุบรกิาร 4.33 .716 มาก 
     3. ทาง E-mail 4.21 .812 มาก 
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ตาราง 4  ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานความพงึพอใจในการใชบ้รกิารน าส่งทรพัยากร 
 สารสนเทศของฝ่ายหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้(ต่อ) 

 
ตวัแปร X  S. D. ระดบัความ 

พึงพอใจ 
  สถานทีใ่หบ้รกิาร (ณ ส านักงานเลขานุการคณะ/ 
        หน่วยงาน) 

4.13 .919 มาก 

ภาพรวมความพึงพอใจ 4.36 .407 มาก 

 
จากตาราง 4  ผู้ใช้บรกิารมคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ ของ

ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้  ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.36) เมื่อพจิารณารายดา้น

พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิารมากทีสุ่ด ( X = 4.63) รองลงมาคอื ดา้น

กระบวนการใหบ้รกิาร ( X = 4.40) และดา้นทรพัยากรสารสนเทศมคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด ( X = 4.08) 

ตามล าดบั 

  

ตอนท่ี 4  ปัญหาการบริการน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ  ของฝ่ายหอสมดุจอห์น เอฟ  
                เคนเนด้ี   
 

           ผลการศกึษาปัญหาการบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ ของฝ่ายหอสมดุจอหน์ เอฟ  
เคนเนดี ้ ส านกัวทิยบรกิารจ าแนกเป็นปัญหาดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร บุคลากรผูใ้หบ้รกิาร 
ทรพัยากรสารสนเทศ สิง่อ านวยความสะดวก  
  
 

ตาราง  5   ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานปัญหาการบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ               
              ของฝ่ายหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้  
 

ตวัแปร X  S. D. ระดบัปัญหา 
ด้านกระบวนการให้บริการ 1.54 .546 น้อย 

เวลาทีอ่อกใหบ้รกิารตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร 1.64 .701 น้อย 
วนัทีอ่อกใหบ้รกิารตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร 1.63 .676 น้อย 
การประชาสมัพนัธเ์รือ่งการใหบ้รกิารน าส่งทรพัยากร  
      สารสนเทศ 

1.61 .740 น้อย 

ความสะดวก รวดเรว็ในการใหบ้รกิาร 1.42 .598 น้อยทีสุ่ด 
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ตาราง  5  ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานปัญหาการบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ               
              ของฝ่ายหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้(ต่อ) 
 

ตวัแปร X  S. D. ระดบัปัญหา 
บรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศไดท้นัเวลา 1.40 .564 น้อยทีสุ่ด 

ด้านบคุลากรผูใ้ห้บริการ 1.33 .437 น้อยท่ีสดุ 
จ านวนเจา้หน้าทีท่ีอ่อกใหบ้รกิาร (1-2 คน) 1.44 .568 น้อยทีสุ่ด 
ความรูค้วามสามารถของผูใ้หบ้รกิาร 1.33 .510 น้อยทีสุ่ด 
ความกระตอืรอืรน้ของผูใ้หบ้รกิาร 1.29 .515 น้อยทีสุ่ด 
มนุษยสมัพนัธข์องผูใ้หบ้รกิาร 1.27 .521 น้อยทีสุ่ด 
ใหบ้รกิารดว้ยความเตม็ใจและใหบ้รกิารตามทีผู่ใ้ชต้อ้งการ 1.32 .488 น้อยทีสุ่ด 

ด้านทรพัยากรสารสนเทศ 1.88 .734 น้อย 
หอสมดุมทีรพัยากรสารสนเทศทีท่นัสมยั 1.99 .887 น้อย 
หอสมดุมทีรพัยากรสารสนเทศตรงตามความตอ้งการ 1.98 .923 น้อย 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 1.63 .727 น้อย 
  สถานทีใ่หบ้รกิาร (ณ ส านักงานเลขานุการคณะ/หน่วยงาน) 1.68 .863 น้อย 
  ช่องทางในการแจง้ความต้องการบรกิารน าส่งทรพัยากร
สารสนเทศ 

  
 

1. ทาง E-mail 1.66 .877 น้อย 
2. แจง้ ณ จดุบรกิาร 1.62 .848 น้อย 

     3. ทางโทรศพัท ์ 1.61 .833 น้อย 
ภาพรวมปัญหา 1.58 .488 น้อย 

 

           จากตาราง  5  ผู้ใชบ้รกิารมปัีญหาในการใชบ้รกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศของฝ่าย

หอสมุดจอหน์ เอฟ เคนเนดี้ ในภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย ( X = 1.58) เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า

ทุกดา้นมคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัน้อย โดยดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิารมปัีญหาน้อยทีสุ่ด ( X = 1.33) ส่วน

ดา้นทรพัยากรสารสนเทศ ( X =1.88) ด้านสิง่อ านวยความสะดวก ( X = 1.63) ด้านกระบวนการ

ใหบ้รกิาร ( X = 1.54) ซึง่อยูใ่นระดบัน้อยทุกดา้น 
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ตอนท่ี  5  การเปรียบเทียบประสิทธิผลและปัญหาการบริการน าส่งทรพัยากรสารสนเทศของ                 
                 ผู้ใช้บริการจ าแนกตามตวัแปรเพศ  อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ คณะ 
                 หน่วยงานท่ีสงักดั 
 
           5.1 ผลการเปรยีบเทยีบประสทิธผิลการบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศของฝ่าย

หอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้จ าแนกตามตวัแปรเพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพ คณะ/

หน่วยงานทีส่งักดั แสดงดงัตาราง  6-11 

 

ตาราง  6  ผลการเปรยีบเทยีบประสทิธผิลการบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ  ของฝ่ายหอสมดุ 

               จอหน์ เอฟ เคนเนดีจ้ าแนกตามเพศ 

 

ตวัแปร 
ชาย หญิง 

t sig 
X  S. D. X  S. D. 

กระบวนการใหบ้รกิาร 4.31 .5153 4.43 .456 -1.084 .251 
บุคลากรผูใ้หบ้รกิาร 4.66 .422 4.61 .465 .460 .647 
ทรพัยากรสารสนเทศ 4.04 .585 4.09 .677 -.360 .720 
สิง่อ านวยความสะดวก 4.06 .728 4.38 .531 -2.041 .018* 
ภาพรวมประสิทธิผล 4.29 .386 4.38 .412 -1.064 .306 
*p<.05  

  จากตาราง  6  ผลการเปรยีบเทยีบประสทิธผิลการบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ ของ

ฝ่ายหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้จ าแนกตามตวัแปรเพศ พบว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่เีพศแตกต่างกนั มี

ความพงึพอใจในการใชบ้รกิารในภาพรวมไมแ่ตกต่างกนั และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ความ

พงึพอใจดา้นสิง่อ านวยความสะดวกมคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

กล่าวคอืผูใ้ชบ้รกิารเพศหญงิมคีวามพงึพอใจดา้นสิง่อ านวยความสะดวกมากกว่าเพศชาย  ส่วนดา้น

อื่น ๆ ไมแ่ตกต่างกนั 
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ตาราง  7  ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนของประสทิธผิลการบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ     

                   ของฝ่ายหอสมุด จอหน์ เอฟ เคนเนดี ้จ าแนกตามอายุ 

 

ตวัแปร 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

กระบวนการใหบ้รกิาร ระหว่างกลุ่ม 1.287 3 .429 1.985 .121 
  ภายในกลุ่ม 22.689 105 .216   
  รวม 23.976 108    
บุคลากรผูใ้หบ้รกิาร ระหว่างกลุ่ม 2.059 3 .686 3.569 .017* 
  ภายในกลุ่ม 20.189 105 .192   
  รวม 22.248 108    
ทรพัยากรสารสนเทศ ระหว่างกลุ่ม 3.330 3 1.110 2.716 .048* 
  ภายในกลุ่ม 42.911 105 .409   
  รวม 46.241 108    
สิง่อ านวยความสะดวก ระหว่างกลุ่ม 1.289 3 .430 1.216 .308 
  ภายในกลุ่ม 36.759 104 .353   
  รวม 38.048 107    
ภาพรวมประสิทธิผล ระหว่างกลุ่ม 1.232 3 .411 2.596 .056 

 ภายในกลุ่ม 16.619 105 .158   
 รวม 17.851 108    

*p<.05 

        จากตาราง  7 ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนเพื่อการบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ ของ

ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ จ าแนกตามอายุ พบว่าผู้ใชบ้รกิารที่มอีายุแตกต่างกนั มคีวามพงึ

พอใจในการใช้บรกิารในภาพรวมไม่แตกต่างกนั และเมื่อพจิารณารายด้าน พบว่าด้านบุคลากรผู้

ให้บรกิารและ ด้านทรพัยากรสารสนเทศมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั  .05 

ซึง่ไดแ้สดงผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างในตารางที ่8  ส่วนดา้นอื่น ๆ ไมแ่ตกต่างกนั 
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ตาราง  8  ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างเป็นรายคู่ของประสทิธผิลการบรกิารน าส่งทรพัยากร   

              สารสนเทศ ของฝ่ายหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้จ าแนกตามอายุ  
 

การบริการน าส่งทรพัยากร

สารสนเทศ 

 

 

อายุ 
20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51 ปีขึ้นไป 

ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร X  4.31 4.54 4.74 4.66 
20-30 ปี 4.31 - 0.530 0.032* 0.172 
31-40 ปี 4.54  - 0.267 0.774 
41-50 ปี 4.74   - 0.910 
51 ปีขึน้ไป 4.66    - 

   

       จากตาราง  8  ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้านบุคลากรผู้ให้บรกิาร 

พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีอายุ 41-50 ปี มีความพึงพอใจต่อด้านบุคลากรผู้ให้บริการมากกว่ากับ

ผู้ใช้บรกิารที่มอีายุ 20-30 ปี อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 ส่วนด้านทรพัยากรสารสนเทศ 

ซึง่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 นัน้เมื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างเป็นรายคู่ 

พบว่าไมม่คีู่ใดทีแ่ตกต่างกนัอยา่งชดัเจน จงึไมส่ามารถน าเสนอแบบตารางได ้

 

ตาราง  9   ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนของประสทิธผิลการบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ  

               ของฝ่ายหอสมุดจอหน์ เอฟ  เคนเนดี ้จ าแนกตามระดบัการศกึษา 

 

ตวัแปร 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

กระบวนการใหบ้รกิาร ระหว่างกลุ่ม .568 3 .189 .849 .470 
  ภายในกลุ่ม 23.407 105 .223   
  รวม 23.976 108    
บุคลากรผูใ้หบ้รกิาร ระหว่างกลุ่ม .368 3 .123 .589 .623 
  ภายในกลุ่ม 21.880 105 .208   
 รวม 22.248 108    
ทรพัยากรสารสนเทศ ระหว่างกลุ่ม .513 3 .171 .393 .758 
  ภายในกลุ่ม 45.728 105 .436   
  รวม 46.241 108    
*p<.05 
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ตาราง  9  ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนของประสทิธผิลการบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ  

              ของฝ่ายหอสมดุจอหน์ เอฟ  เคนเนดี ้จ าแนกตามระดบัการศกึษา (ต่อ) 

 

ตวัแปร 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

สิง่อ านวยความสะดวก ระหว่างกลุ่ม 1.029 3 .343 .964 .413 
  ภายในกลุ่ม 37.019 104 .356   
  รวม 38.048 107    
  ภาพรวม
ประสิทธิผล 

ระหว่างกลุ่ม .023 3 .008 .046 .987 
  ภายในกลุ่ม 17.828 105 .170   
  รวม 17.851 108    

 

  จากตาราง 9 ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนของประสทิธผิลการบรกิารน าส่งทรพัยากร

สารสนเทศ ของฝ่ายหอสมุดจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้ จ าแนกตามระดบัการศกึษา พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ ี

ระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศในภาพรวม

และรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั  

ตาราง 10   ผลการเปรยีบเทยีบประสทิธผิลการบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ ของฝ่ายหอสมดุ  

               จอหน์ เอฟ เคนเนดี ้จ าแนกตามสถานภาพ 

 

ตวัแปร 
อาจารย ์ บคุลากรสาย

สนับสนุน t sig 

X  S. D. X  S. D. 
กระบวนการใหบ้รกิาร 4.36 .504 4.42 .445 -.645 .520 
บุคลากรผูใ้หบ้รกิาร 4.59 .469 4.65 .439 -.685 .495 
ทรพัยากรสารสนเทศ 4.09 .718 4.06 .609 .291 .771 
สิง่อ านวยความสะดวก 4.25 .714 4.33 .501 -.582 .562 

ภาพรวมประสิทธิผล 4.33 .431 4.38 .383 -.515 .607 
*p<.05 
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          จากตาราง 10 ผลการเปรยีบเทยีบประสทิธผิลการบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ ของ

ฝ่ายสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้ จ าแนกตามสถานภาพของผูใ้ชบ้รกิารพบว่า บุคลากรทีม่สีถานภาพ

แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศทัง้ 4 ดา้นไมแ่ตกต่างกนั 

 

ตาราง 11  ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนของประสทิธผิลการบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ    

              ของฝ่ายหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้จ าแนกตามคณะ/หน่วยงานทีส่งักดั 

 

ตวัแปร 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

กระบวนการใหบ้รกิาร ระหว่างกลุ่ม 2.692 6 0.449 2.179 0.052 
  ภายในกลุ่ม 19.768 96 0.206   
  รวม 22.460 102    
บุคลากรผูใ้หบ้รกิาร ระหว่างกลุ่ม 0.687 6 0.114 0.567 0.756 
  ภายในกลุ่ม 19.388 96 0.202   
  รวม 20.075 102    
ทรพัยากรสารสนเทศ ระหว่างกลุ่ม 2.623 6 0.437 1.021 0.416 
  ภายในกลุ่ม 41.092 96 0.428   
  รวม 43.715 102    
สิง่อ านวยความสะดวก ระหว่างกลุ่ม 3.320 6 0.553 1.575 0.163 
  ภายในกลุ่ม 33.368 96 0.351   
  รวม 36.687 102    

ภาพรวมประสิทธิผล ระหว่างกลุ่ม 2.330 6 0.388 1.335 0.346 
  ภายในกลุ่ม 28.404 96 0.296   
  รวม 30.734 102 0.684   

*p<.05   

            จากตาราง 11 ผลการเปรยีบเทยีบประสทิธผิลการบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ ของ

ฝ่ายหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้ จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน พบว่า บุคลากรทีม่คีณะ/หน่วยงานที่

สงักดัแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศในภาพรวมและรายดา้น

ไมแ่ตกต่างกนั 
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     5.2 ผลการเปรยีบเทยีบปัญหาการบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ ของฝ่ายหอสมดุ 

จอหน์ เอฟ เคนเนดี ้ตามตวัแปร เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพ คณะ/หน่วยงานทีส่งักดั 

พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารเพศหญงิและเพศชายมคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ 

ในภาพรวมและรายดา้นไมแ่ตกต่างกนัดงัตารางที ่12 ส่วนตวัแปร อื่น ๆ ไดแ้สดงผลการศกึษา 

ในตาราง 12-16 

 

ตาราง  12  ผลการเปรยีบเทยีบปัญหาการบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ  ของฝ่ายหอสมดุ                   

               จอหน์ เอฟ เคนเนดี ้จ าแนกตามเพศ  

 

ตวัแปร 
ชาย หญิง 

t sig 
X  S. D. X  S. D. 

กระบวนการใหบ้รกิาร 1.64 .563 1.51 .540 1.069 .288 
บุคลากรผูใ้หบ้รกิาร 1.32 .490 1.33 .423 -.198 .843 
ทรพัยากรสารสนเทศ 1.91 .640 1.87 .765 .241 .810 
สิง่อ านวยความสะดวก 1.78 .764 1.59 .715 1.165 .246 

ภาพรวมปัญหา 1.64 .497 1.56 .486 .680 .498 
*p<.05 
 

จากตาราง  12   ผลการเปรยีบเทยีบปัญหาการบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศจ าแนกตาม 

เพศ พบว่าบุคลากรทีม่เีพศแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ 

ในภาพรวมและรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั 
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ตาราง 13   ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนของปัญหาการบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ ของ 
               ฝ่ายหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดีจ้ าแนกตามอายุ 
 

ตวัแปร 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

กระบวนการใหบ้รกิาร ระหว่างกลุ่ม 1.930 3 .643 2.235 .089 
  ภายในกลุ่ม 30.236 105 .288   
  รวม 32.167 108    
ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร ระหว่างกลุ่ม 1.716 3 .572 3.168 .027* 
  ภายในกลุ่ม 18.954 105 .181   
  รวม 20.670 108    
ดา้นทรพัยากรสารสนเทศ ระหว่างกลุ่ม 1.618 3 .539 .999 .397 
  ภายในกลุ่ม 56.703 105 .540   
 รวม 58.321 108    
ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก ระหว่างกลุ่ม 2.488 3 .829 1.592 .196 
  ภายในกลุ่ม 54.711 105 .521   
  รวม 57.200 108    
ภาพรวมปัญหา ระหว่างกลุ่ม 1.188 3 .396 1.698 .172 

  ภายในกลุ่ม 24.489 105 .233   
  รวม 25.677 108    

*p<.05 

             จากตาราง 13  ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของปัญหาการบรกิารน าส่งทรพัยากร

สารสนเทศ ของฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ จ าแนกตามอายุ พบว่า ผู้ใช้บรกิารที่มีช่วงอายุ

แตกต่างกันมีปัญหาการใช้บริการน าส่งทรพัยากรสารสนเทศในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อ

พจิารณารายด้าน พบว่า ผู้ใช้บรกิารที่มอีายุแตกต่างกนั มปัีญหาในการใช้บรกิารน าส่งทรพัยากร

สารสนเทศ  ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิารแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนดา้นอื่นๆ 

ไมแ่ตกต่างกนั 

       เมือ่ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่าดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร ซึง่มคีวามแตกต่าง
กนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 นัน้ ไมม่คีู่ใดทีแ่ตกต่างกนัอยา่งชดัเจน จงึไมส่ามารถ
น าเสนอแบบตารางได ้
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ตาราง  14    ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนของปัญหาการบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ ของ   

                 ฝ่ายหอสมดุ จอหน์ เอฟ เคนเนดีจ้ าแนกตามระดบัการศกึษา  

 

ตวัแปร 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

กระบวนการใหบ้รกิาร ระหว่างกลุ่ม .723 3 .241 .805 .494 
  ภายในกลุ่ม 31.444 105 .299   
  รวม 32.167 108    
บุคลากรผูใ้หบ้รกิาร ระหว่างกลุ่ม .160 3 .053 .273 .845 
  ภายในกลุ่ม 20.510 105 .195   
  รวม 20.670 108    
ทรพัยากรสารสนเทศ ระหว่างกลุ่ม 1.957 3 .652 1.215 .308 
  ภายในกลุ่ม 56.364 105 .537   
  รวม 58.321 108    
สิง่อ านวยความสะดวก ระหว่างกลุ่ม .464 3 .155 .286 .835 
  ภายในกลุ่ม 56.735 105 .540   
  รวม 57.200 108    

ภาพรวมปัญหา ระหว่างกลุ่ม .343 3 .114 .474 .701 
  ภายในกลุ่ม 25.334 105 .241   

  รวม 25.677 108    
*p<.05 

                จากตาราง 14  ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของปัญหาการบรกิารน าส่งทรพัยากร  

สนเทศของฝ่ายหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้จ าแนกตามระดบัการศกึษา พบว่าผูท้ีม่รีะดบัการศกึษา

แตกต่างกันมีปัญหาการใช้บริการน าส่งทรพัยากรสารสนเทศในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน 

ไมแ่ตกต่างกนั 
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ตาราง 15    ผลการเปรยีบเทยีบปัญหาการบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ  ของฝ่ายหอสมดุ   

                จอหน์ เอฟ เคนเนดีจ้ าแนกตามสถานภาพ 

 

ตวัแปร 
อาจารย ์

บคุลากรสาย
สนับสนุน t sig 

X  S. D. X  S. D. 
กระบวนการใหบ้รกิาร 1.59 .577 1.51 .521 .785 .424 
บุคลากรผูใ้หบ้รกิาร 1.32 .454 1.32 .423 .052 .959 
ทรพัยากรสารสนเทศ 1.93 .828 1.82 .659 .804 .423 
สิง่อ านวยความสะดวก 1.70 .769 1.58 .715 .808 .421 

ภาพรวมปัญหา 1.62 .512 1.54 .473 .180 .437 
*p<.05 
 
               จากตาราง 15  ผลการเปรียบเทียบปัญหาการบริการน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ  
ของฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ผู้ใช้บรกิารที่มีสถานภาพ
แตกต่างกนั มปัีญหาการใชบ้รกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศในภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น 
ไมแ่ตกต่างกนั 
 
ตาราง 16    ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนของปัญหาการบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ ของ     
                ฝ่ายหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้จ าแนกตามคณะ/หน่วยงานทีส่งักดั 
 

ตวัแปร 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

กระบวนการใหบ้รกิาร ระหว่างกลุ่ม 2.831 
 

6 0.472 1.619 0.150 
  ภายในกลุ่ม 27.972 96 0.291   
  รวม 30.803 102    

 
 

บุคลากรผูใ้หบ้รกิาร ระหว่างกลุ่ม 1.649 6 0.275 1.514 0.182 
  ภายในกลุ่ม 17.426 96 0.182   
  
 
 
 
 

รวม 19.075 102    
ทรพัยากรสารสนเทศ ระหว่างกลุ่ม 2.027 6 0.338 0.657 0.684 
  ภายในกลุ่ม 49.332 96 0.514   
  รวม 51.359 102    
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ตาราง  16   ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนของปัญหาการบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ ของ     
                ฝ่ายหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้จ าแนกตามคณะ/หน่วยงานทีส่งักดั (ต่อ) 
 

ตวัแปร 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

สิง่อ านวยความสะดวก ระหว่างกลุ่ม 7.890 6 1.315 2.625 0.021* 
  ภายในกลุ่ม 48.093 96 0.501   
  รวม 55.983 102    
ภาพรวมปัญหา ระหว่างกลุ่ม 3.599 6 0.6 1.603 0.259 

   ภายในกลุ่ม 35.705 96 0.372   
  รวม 39.305 102 0.972   
*p<.05 

  จากตาราง 16  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปัญหาบริการน าส่งทรัพยากร

สารสนเทศของฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ จ าแนกตามคณะ /หน่วยงานที่ส ังกัด พบว่า

ผู้ใช้บริการที่มีคณะ /หน่วยงานที่ส ังกัดแตกต่างกัน มีปัญหาในการใช้บริการน าส่งทรัพยากร

สารสนเทศในภาพรวมไม่แตกต่างกนั เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ผู้ที่มคีณะ/หน่วยงานที่สงักดั

แตกต่างกนัมปัีญหาในการใชบ้รกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ ดา้นสิง่อ านวยความสะดวกแตกต่าง

กนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนดา้นอื่นๆ ไมแ่ตกต่างกนั 

      เมือ่ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่าดา้นสิง่อ านวยความสะดวก ซึง่มคีวาม 

แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 นัน้ ไม่มคีู่ใดที่แตกต่างกนัอย่างชดัเจน  จงึไม่

สามารถน าเสนอแบบตารางได ้
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรบัปรงุและพฒันาการให้บริการน าส่งทรพัยากรสารสนเทศของฝ่าย  

หอสมดุจอหน์  เอฟ เคนเนด้ี 

          อาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 109 คน ได้ใหข้อ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางใน
การปรบัปรุงและพฒันาการให้บรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
ปรากฏดงัตาราง 14 

ตาราง 14   จ านวนข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการน า ส่งทรัพยากร 

                 สารสนเทศของหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้ 

         ข้อเสนอแนะ จ านวน 

1. เป็นบรกิารทีด่มีากควรด าเนินการใหบ้รกิารต่อไป 5 

2. ควรมกีารประชาสมัพนัธก์ารบรกิารน าส่งสารสนเทศในสื่อต่าง ๆ ใหม้าก

ขึน้ 

4 

3. ควรเพิม่ช่วงเวลาในการน าส่งทรพัยากรสารสนเทศในแต่ละวนัใหม้ากขึน้ 3 

4. ควรเพิม่ช่องทางในการคนืทรพัยากรสารสนเทศ เช่น การหยอ่นกล่องรบั 

    เอกสาร เป็นตน้ 

2 

5. ควรเพิม่ CD ทีใ่หบ้รกิารใหท้นัสมยัใหม้ากขึน้กว่าน้ี 2 

6. ควรเพิม่การบรกิารวารสารศาสตรข์องจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 1 

7. ควรเพิม่ทรพัยากรสารสนเทศของสาขาวชิาภาษาไทย 1 

8. ควรเพิม่งานวจิยั/วทิยานิพนธข์องมหาวทิยาลยัอื่น ๆ ใหม้ากกว่านี้ 1 

9. ควรเพิม่จุดใหบ้รกิารใหค้รอบคลุมกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร 1 

 

  จากตาราง 14 พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศมขีอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรุง

และพฒันาการใหบ้รกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศของหอสมุดจอหน์ เอฟ เคนเนดี้ ในประเดน็เป็น

บรกิารทีด่มีากควรด าเนินการใหบ้รกิารต่อไป รองลงมาคอืควรมกีารประชาสมัพนัธก์ารบรกิารน าส่ง

สารสนเทศในสื่อต่าง ๆ ให้มากขึน้และควรเพิม่ช่วงเวลาในการน าส่งทรพัยากรสารสนเทศในแต่ละ

วนัใหม้ากขึน้ ตามล าดบั 
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สรปุผลการวิจยั และอภิปรายผล 

     จากผลการวจิยัเรือ่งประสทิธผิลการบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศของฝ่ายหอสมดุ 

จอหน์ เอฟ เคนเนดี ้ส านกัวทิยบรกิาร สามารถสรปุผลการวจิยั และอภปิรายผลตามล าดบัดงันี้ 

  1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และการใช้บริการน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ 

     ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41 -50 ปี มีระดับการศึกษาระดับ

ปรญิญาตร ีส่วนใหญ่สงักดัคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

และใชบ้รกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ จ านวน 2-3 ครัง้/ภาคเรยีน รองลงมา ใชบ้รกิารมากกว่า 5 

ครัง้/ภาคเรยีนและใช้บรกิาร จ านวน 1 ครัง้/ภาคเรยีน  โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อเพิม่พูนความรูม้าก

ทีสุ่ด รองลงมาเพื่อท าวจิยั/ท าผลงานทางวชิาการ และเพื่อเตรยีมการเรยีนการสอน  

แหล่งสบืคน้สารสนเทศส่วนใหญ่สบืคน้จากฐานขอ้มลูหนงัสอื และโสตทศันวสัดุ (OPAC)) 

ทัง้นี้เนื่องจากการสบืคน้ผ่านระบบฐานขอ้มลูหนงัสอืเป็นแหล่งทีส่ามารถคน้หาไดส้ะดวกรวดเรว็และ

ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารมากกว่าการสบืคน้จากฐานขอ้มลูดชันีวารสาร และการใหบุ้คคล

อื่นสบืค้นให้ ส าหรบัวธิีการขอใช้บรกิาร พบว่าผู้ใช้บรกิารแจง้ทางโทรศพัท์และแจ้ง ณ จุดบรกิาร

น าส่งทรพัยากรสารสนเทศประจ าคณะ/หน่วยงาน  ทัง้นี้ เนื่องจากการแจ้งการน าส่งทรพัยากร

สารสนเทศทางโทรศพัท์เป็นวธิทีี่ง่าย ไม่สิ้นเปลอืงเวลาและตรงกบัความต้องการของผู้ใช้บรกิาร 

รวมทัง้สามารถใช้บรกิารได้อย่างสะดวกและรวดเรว็ ซึ่งสอดคล้องกบัผลการด าเนินโครงการน าส่ง

ทรพัยากรสารสนเทศถงึมอือาจารย ์ของหอสมุดจอหน์ เอฟ เคนเนดี้ ส านักวทิยบรกิาร ของพนิตา 

แวดอืรามนั (2548) ที่พบว่าผลการด าเนินงานที่ผ่านมาบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศประสบ

ความส าเรจ็มาก จะเห็นได้จากการร้องขอให้เพิม่ความถี่ และเพิม่จุดในการให้บรกิาร ซึ่งนับเป็น

บรกิารเชงิรกุของหอสมดุทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารใหไ้ดม้ากทีสุ่ด  

 2. ประสิทธิผลและปัญหาการบริการน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ ของฝ่ายหอสมุด

จอหน์ เอฟ เคนเนด้ี. 

  2.1 ประสทิธผิลการบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ ของฝ่ายหอสมุดจอหน์ เอฟ 

เคนเนดี้  ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผู้ใช้บรกิารมคีวามพึงพอใจด้าน

บุคลากรผู้ให้บรกิารอยู่ในระดบัมากที่สุด ส่วนด้านกระบวนการในการให้บรกิาร  ด้านสิง่อ านวย

ความสะดวก และด้านทรพัยากรสารสนเทศ  ผู้ใช้บรกิารมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก  ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัผลสรุประดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารที่มต่ีอโครงการน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ

ถงึมอือาจารย ์ของพนิตา แวดอืรามนั (2548) ทีพ่บว่า ผูใ้ช้บรกิารมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก  
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ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรที่ให้บรกิารมอีัธยาศัยที่ด ีให้ความสนใจในการบรกิารและมคีวาม

กระตอืรอืรน้ในการใหบ้รกิาร เตม็ใจใหบ้รกิาร และใหบ้รกิารไดร้วดเรว็ทนักบัความต้องการ มคีวามรู้

ความสามารถในการใหบ้รกิาร รวมทัง้มสีิง่อ านวยความสะดวกในดา้นการแจง้ความประสงคใ์นการ

ใชบ้รกิารไดห้ลายช่องทาง นอกจากนี้หอสมุดฯ ยงัส่งเสรมิใหก้ารบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ

เป็นบรกิารเชงิรกุของหอสมดุฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูใ้ชบ้รกิารและอ านวยความสะดวก

ใหก้บัอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุนทีไ่ม่สะดวกและไม่มเีวลาเขา้ใชบ้รกิารหอ้งสมุดแต่ต้องการ

ใชท้รพัยากรสารสนเทศ ประกอบการเรยีนการสอนและท าการวจิยั โดยไม่ต้องมายมืหรอืคนืหนังสอื

ทีห่อสมดุฯ เป็นการส่งเสรมิการใชท้รพัยากรสารสนเทศอย่างคุม้ค่า 

  2.2 ปัญหาในการบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย เมื่อ

พจิารณารายด้าน พบว่า ด้านทรพัยากรสารสนเทศ ด้านสิง่อ านวยความสะดวก ด้านกระบวนการ

ให้บรกิารมปัีญหาอยู่ในระดบัน้อย  ส่วนดา้นบุคลากรอยู่ในระดบัน้อยทีสุ่ด  ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก

บุคลากรผู้ให้บริการเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ มีความรู้

ความสามารถในการใหบ้รกิารและใหบ้รกิารดว้ยความเตม็ใจ ส่วนในดา้นกระบวนการใหบ้รกิารนัน้มี

การจดักระบวนการให้บรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศที่ด ีตรงกบัความต้องการของผู้ใช้บรกิารมี

การน าส่งทรพัยากรสารสนเทศได้ทนักบัความต้องการ นอกจากนี้ยงัมกีารประชาสมัพนัธ์เกี่ยวกบั

การอ านวยความสะดวกในการให้บรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ โดยมเีอกสารแผ่นพบั อเีมล 

และเว็บไซต์หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้  ส าหรบัด้านทรพัยากรสารสนเทศที่ให้บรกิารมคีวาม

เพยีงพอกบัความต้องการและมทีรพัยากรสารสนเทศที่ทนัสมยั จงึท าให้ผู้ใช้บรกิารส่วนใหญ่เกดิ

ความพงึพอใจในการใหบ้รกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศของหอสมดุฯ 

 

          3. เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริการน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ ของฝ่ายหอสมดุ

จอหน์ เอฟ เคนเนด้ี 

         ผลการเปรยีบเทยีบประสทิธผิลการบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ ของฝ่าย

หอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี้ ในดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร ดา้นทรพัยากร

สารสนเทศ และดา้นสิง่อ านวยความสะดวก  จ าแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ และ

คณะหน่วยงานทีส่งักดั ปรากฏผลการวจิยัดงันี้ 

  3.1 ผลการเปรยีบเทยีบประสทิธผิลการบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ ของฝ่าย

หอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้จ าแนกตามเพศ พบว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่เีพศต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการ
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บรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศของฝ่ายหอสมดุ จอหน์ เอฟ เคนเนดี ้ในภาพรวมไมแ่ตกต่างกนั 

แต่เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารเพศชาย และเพศหญงิมคีวามพงึพอใจต่อดา้นสิง่

อ านวยความสะดวกทีแ่ตกต่างกนั  กล่าวคอืผูใ้ชบ้รกิารเพศหญงิมคีวามพงึพอใจดา้นสิง่อ านวยความ

สะดวกมากว่าเพศชาย ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่าผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ป็นเพศหญงิสะดวกทีจ่ะใชบ้รกิารน าส่ง

ทรพัยากรสารสนเทศมากกว่าทีจ่ะไปใชบ้รกิารทีห่อ้งสมุดเอง เนื่องจากผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ป็นเพศหญงิ

ตอ้งการใชท้รพัยากรสารสนเทศครัง้ละจ านวนมากๆ และไม่มเีวลาพอทีจ่ะไปคน้หาตวัเล่มจงึใช้

ช่องทางบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศทางโทรศพัท ์ซึง่มคีวามสะดวกรวดเรว็ประหยดัเวลา และ

ไดร้บัทรพัยากรสารสนเทศไดต้รงกบัความตอ้งการ  

  3.2  ผลการเปรยีบเทยีบประสทิธผิลการบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ ของฝ่าย

หอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้จ าแนกตามอายุ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายแุตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจ

ในการใชบ้รกิารในภาพรวมไมแ่ตกต่างกนั แต่เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุ

ต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร และดา้นทรพัยากรสารสนเทศทีแ่ตกต่างกนัโดย

ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาย ุ41-50 ปี มคีวามพงึพอใจมากกว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาย ุ20-30 ปี ทัง้นี้อาจ

เนื่องมาจากผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาย ุ41-50 ปี มคีวามสนใจและตอ้งการใชท้รพัยากรสารสนเทศที่

สอดคลอ้งกบังานทีท่ า เพื่อใชใ้นการเตรยีมการเรยีนการสอน การท าวจิยั และเพีอ่เพิม่พนูความรู้

มากกว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาย ุ20-30 ปี 

                    3.3  ผลการเปรยีบเทยีบประสทิธผิลการบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ ของฝ่าย

หอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี้ จ าแนกตามระดบัการศกึษา พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารมรีะดบัการศกึษา

แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศในภาพรวมและรายดา้นไม่

แตกต่างกนั ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศเป็นการใหบ้รกิารครอบคลุมทุก

กลุ่มทุกระดบัการศกึษา และการใหบ้รกิารมคีวามเท่าเทยีมกนัจงึไมเ่กดิความแตกต่างระหว่างกลุ่ม

ผูใ้ชบ้รกิาร จงึท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจในประสทิธผิลการน าส่งทรพัยากรสารสนเทศไม่

แตกต่างกนั   

                    3.4  ผลการเปรยีบเทยีบประสทิธผิลการบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ ของฝ่าย

หอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้จ าแนกตามสถานภาพ  พบว่า บุคลากรทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มี

ความพงึพอใจในการใชบ้รกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศทัง้ 4 ดา้นไมแ่ตกต่างกนั ซึง่อาจเป็น

เพราะว่า ผูใ้ชบ้รกิารเน้นความส าคญัในเรือ่งของการบรกิารทีด่ขีองผูใ้หบ้รกิาร เช่นผูใ้หบ้รกิารมี

อธัยาศยัด ีมนุษยสมัพนัธ ์ใหค้วามสนใจต่อผูใ้ชบ้รกิาร มคีวามกระตอืรอืรน้เตม็ใจ ใหบ้รกิารตามที่

ผูใ้ชต้อ้งการ และใหบ้รกิารแบบไมเ่ลอืกปฏบิตัริะหว่างอาจารย ์และบุคลากรสายสนับสนุน 
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               3.5  ผลการเปรยีบเทยีบประสทิธผิลการบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ ของฝ่าย

หอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน พบว่า บุคลากรทีม่คีณะ/หน่วยงานทีส่งักดั

แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศในภาพภาพรวมและราย

ดา้นไมแ่ตกต่างกนั ซึง่อาจเป็นเพราะว่า ผูใ้ชบ้รกิารไดร้บัการบรกิารจากทัง้กระบวนการ ทัง้บุคลากร

ทีใ่หบ้รกิารและทรพัยากรสารสนเทศทีต่รงตามตอ้งการ สะดวกรวดเรว็ และทนัเวลา เช่นเดยีวกนัทุก

คณะ/หน่วยงาน 

 

          4. เปรียบเทียบปัญหาในการบริการน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ ของฝ่ายหอสมดุ

จอหน์ เอฟ เคนเนด้ี 

 ผลการเปรียบเทียบปัญหาในการบริการน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ ของ ฝ่าย

หอสมุดจอหน์ เอฟ เคนเนดี้ จ าแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ  คณะ/หน่วยงานที่

สงักดั ปรากฏผลการวจิยัดงันี้ 

  4.1 ผลการเปรยีบเทยีบปัญหาการบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศจ าแนกตาม

เพศ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่เีพศต่างกนั มปัีญหาในการบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศในภาพรวม

ไม่แตกต่างกัน และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่าไม่แตกต่างกันด้วย  ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่า

ผูใ้ช้บรกิารทัง้เพศชายและเพศหญงิ มปีระสบการณ์ในการใชบ้รกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศไม่

แตกต่างกนั จงึพบปัญหาในระดบัทีไ่มแ่ตกต่างกนั 

  4.2 ผลการเปรยีบเทยีบปัญหาการบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ ของฝ่าย

หอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้จ าแนกตามอาย ุพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุแตกต่างกนัมปัีญหาในการใช้

บริการน าส่งทรัพยากรสารสนเทศในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุแตกต่างกนั มปัีญหาในการใชบ้รกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ  ดา้นบุคลากรผู้

ให้บรกิารแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกนั  เมื่อ

ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่าด้านบุคลากรผู้ให้บรกิาร ซึ่งมคีวามแตกต่างกนัอย่างมี

นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 นัน้ ไม่มคีู่ใดทีแ่ตกต่างกนัอย่างชดัเจน ทัง้นี้อาจเป็นเพราะบุคลากร

ผูใ้หบ้รกิารเป็นผูท้ี่มมีนุษยสมัพนัธ์ดมีคีวามกระตอืรอืรน้ในการใหบ้รกิาร และบรกิารดว้ยความเต็ม

ใจ จงึส่งผลใหค้วามพงึพอใจมคีวามแตกต่างกนัอยา่งไมช่ดัเจนมากนกั 
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                4.3 ผลการเปรียบเทียบปัญหาการบริการน าส่งทรพัยากรสารสนเทศของฝ่าย

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ จ าแนกตามระดบัการศกึษา พบว่าผู้ที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมี

ปัญหาการใชบ้รกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศในภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกนั ซึ่ง

อาจเป็นเพราะว่า ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามต้องการเหมอืนกนัคอืไดร้บัทรพัยากรสารสนเทศทีถู่กต้อง และ

ตรงตามความตอ้งการ จงึท าใหปั้ญหาการบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศไมแ่ตกต่างกนั 

 4.4 ผลการเปรยีบเทยีบปัญหาการบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศของฝ่าย

หอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มี

ปัญหาการใชบ้รกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศในภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นไมแ่ตกต่างกนั ทัง้นี้

อาจเนื่องมาจากผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจในการใหบ้รกิารในดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร ดา้น

บุคลากรผูใ้หบ้รกิาร ดา้นทรพัยากรสารสนเทศ และด้านสิง่อ านวยความสะดวกไมแ่ตกต่างกนั จงึท า

ใหม้ปัีญหาการใชบ้รกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศทีไ่มแ่ตกต่างกนั 

 4.5 ผลการเปรยีบเทยีบปัญหาบรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศของฝ่ายหอสมดุ

จอหน์ เอฟ เคนเนดี ้จ าแนกตามคณะ/หน่วยงานทีส่งักดั พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่คีณะ/หน่วยงานที่

สงักดัแตกต่างกนั มปัีญหาในการใชบ้รกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

เมือ่พจิารณารายดา้น พบว่า ผูท้ีม่คีณะ/หน่วยงานทีส่งักดัแตกต่างกนัมปัีญหาในการใชบ้รกิารน าส่ง

ทรพัยากรสารสนเทศ ดา้นสิง่อ านวยความสะดวกแตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

สว่นดา้นอื่นๆ ไมแ่ตกต่างกนั  เมือ่ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า ดา้นสิง่อ านวยความ

สะดวก ซึง่มคีวามแตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 นัน้ ไม่มคีู่ใดทีแ่ตกต่างกนัอยา่ง

ชดัเจน ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศ

ของหอ้งสมดุ เพราะเป็นบรกิารทีด่ ีและไดร้บัความสะดวกเหมาะส าหรบัผูใ้ชท้ีไ่มม่เีวลาพอทีจ่ะมาใช้

บรกิารทีห่อ้งสมดุ 
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ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบเพ่ือการพฒันา 

1. ช่องทางการแจง้ขอรบับรกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่ใชช้่องทาง 
การแจ้งทางโทรศพัท์มากที่สุด ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากช่องทางนี้สะดวก รวดเรว็ และได้ทรพัยากร
สารสนเทศถูกตอ้ง และตรงตามความตอ้งการ 
2. ผูใ้ชบ้รกิารน าส่งทรพัยากรสารสนเทศพบว่า ส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการสายสนบัสนุน ทัง้นี้ 
อาจเน่ืองมาจากขา้ราชการสายสนบัสนุนมสีทิธิย์มืทรพัยากรสารสนเทศทีแ่ตกต่างจากอาจารย ์

กล่าวคอื ยมืได ้7 รายการ 1 สปัดาห ์ส่วนอาจารยป์ระจ ายมืได ้30 รายการ 1 ภาคการศกึษา หรอื

อาจารยพ์เิศษ ยมืได ้17 รายการ 1 ภาคการศกึษา จงึท าใหข้า้ราชการสายสนับสนุนมคีวามถี่ในการ

ใชบ้รกิารมากกว่าอาจารย ์

3. ควรมกีารประชาสมัพนัธก์ารใหบ้รกิารอย่างต่อเนื่องและหลากหลายช่องทาง  เช่น เอกสารแผ่น 
พบั อเีมล และเวบ็ไซตห์อสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี้ 
4. ควรจดัท าแผนการใหบ้รกิาร วนัเวลาและสถานทีใ่หบ้รกิาร รวมทัง้กจิกรรมทีจ่ดัขึน้เพื่อส่งเสรมิ 
การใชบ้รกิาร เช่น การประกวดผูใ้ชบ้รกิารดเีด่น 
5. ควรจดัวางตูร้บัคนืหนงัสอื ณ จดุบรกิาร เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถคนืหนงัสอืไดต้ลอดเวลา 
ตามทีต่อ้งการโดยไมต่อ้งรอวนัและเวลาทีเ่จา้หน้าทีอ่อกใหบ้รกิาร 
6. ควรเพิม่จดุรบั-ส่งทรพัยากรสารสนเทศใหม้ากขึน้ส าหรบัคณะทีม่หีลายอาคารเพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิาร 
ไดร้บัความสะดวกมากยิง่ขึน้ 
7. เป็นบรกิารทีส่่งเสรมิการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างบุคลากรหอสมดุฯ และผูใ้ชบ้รกิาร 
8. ผูใ้หบ้รกิารตอ้งมทีกัษะในการสบืคน้สารสนเทศจากระบบสบืคน้สารสนเทศออนไลน์ (OPAC)  
หรอืระบบสบืคน้ดชันีวารสาร (Journal Article) สามารถสบืคน้สารสนเทศตามความต้องการของ
ผูใ้ชบ้รกิาร รวมทัง้เลอืกทรพัยากรสารสนเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง กรณีไม่มทีรพัยากรสารสนเทศตามรายชื่อ
ทีผู่ใ้ชบ้รกิารตอ้งการ 
9. ผูใ้หบ้รกิารตอ้งมทีกัษะในการสื่อสารทีด่ ีสามารถสื่อสารกบัผูใ้ชบ้รกิารผ่านช่องทางที่หลาก 
หลาย เช่น การสื่อสารโดยตรงกบัผูใ้ชบ้รกิาร ณ จดุบรกิาร ทางโทรศพัท ์อเีมล เป็นตน้ 
10. ผูใ้หบ้รกิารตอ้งมมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ี ยิม้แยม้แจม่ใส   รวมทัง้มจีติบรกิาร   เตม็ใจใหค้วาม 
ช่วยเหลอืผูใ้ชบ้รกิาร เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจในบรกิารทีไ่ดร้บั  
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เอกสารอ้างอิง 

พนิตา  แวดอืรามนั.  2548.  โครงการน าส่งทรพัยากรสารสนเทศถึงมืออาจารย ์ของหอสมดุ  

                  จอหน์ เอฟ เคนเนด้ี ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตปัตตานี.  ปัตตานี : ส านกั  

               วทิยบรกิาร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปัตตานี. 

แผนปฏิบติังานประจ าปีของฝ่ายหอสมดุจอห์น เอฟ เคนเนด้ี ส านักวิทยบริการ    

                   ปีงบประมาณ 2548-2550.   ปัตตานี : หอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้ส านกัวทิยบรกิาร  

 มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร.์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


