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บทคัดย่อ 

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้ห้องสมุด และความต้องการใช้พ้ืนที่การเรียนรู้

ของผู้ใช้บริการในส านักหอสมุดกลาง และห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิต

ระดับปริญญาตรี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และบุคลากร เก็บข้อมูล 2 วิธี ได้แก่ 1) แบบสอบถามฉบับ

พิมพ์และออนไลน์ จ านวน 529 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 

2) การสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 19 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา สรุปข้อมูลเชิงพรรณา   

 ผลวิจัยสรุปได้ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ช่วงเวลา

ส่วนใหญ่ที่เข้าใช้บริการคือ เวลา 12.00-15.00 น. รองลงมาคือ เวลา 15.00-18.00 น. โดยในแต่ละครั้งจะใช้เวลา

อยู่ภายในห้องสมุดประมาณ 2-4 ชั่วโมง  วัตถุประสงค์ในการเข้าใช้บริการห้องสมุด 3 ล าดับแรก คือ ใช้พ้ืนที่เพ่ือ

อ่านหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ภายในห้องสมุด รองลงมาคือ ใช้พ้ืนที่เพ่ือศึกษาค้นคว้า ท ารายงานเป็นกลุ่ม และ     

ใช้พ้ืนที่ห้องสมุดเป็นจุดนัดพบ พักคอย / รวมกลุ่มเพ่ือพูดคุย พบปะกันทั่วไป ตามล าดับ และเมื่อถามถึงความ     

พึงพอใจในการจัดพ้ืนที่การเรียนรู้ของห้องสมุดนั้น พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมต่อพ้ืนที่การเรียนรู้ของห้องสมุด 

อยู่ ในระดับมาก รวมถึงด้านสภาพแวดล้อม ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านการบริหารจัดการพ้ืนที่                 

ด้านเจ้าหน้าที่/ผู้ให้บริการ ได้รับการประเมินอยู่ในระดับมากเช่นกัน  

 ในส่วนของแนวทางการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ภายในห้องสมุดที่พึงประสงค์พบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับความ

ความต้องการให้ห้องสมุดพัฒนาพ้ืนที่ในด้านต่างๆ ตามล าดับดังนี้  ต้องการให้พัฒนาพ้ืนที่เงียบสงบ/พ้ืนที่              

ที่สามารถท างานคนเดียวได้อย่างมีสมาธิ รองลงมา คือ พ้ืนที่ที่ออกแบบที่ยืดหยุ่นสามารถจัดกิจกรรมได้ตามความ

ต้องการ เฟอร์นิเจอร์และโต๊ะที่นั่งสามารถเคลื่อนย้ายปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบของกิจกรรม และพ้ืนที่ส าหรับ

รองรับการประชุม การเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกทางเทคโนโลยี แทปเล็ต ไอแพด 

สมาร์ททีวี สมาร์ทบอร์ด หูฟัง ปลั๊กไฟ ที่ชาร์ตแบตเตอรี่ ตามล าดับ   

  

ค าส าคญั พ้ืนที่การเรียนรู้ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย 

 

 

 



                                                      Abstract 

                    This study aims to investigate library usages’ behavior and leraning space’s need 

by users at the Central Library and Ongkarag Library, Srinakharinwirot University. The subjects 

consists of 529 staff and students at Srinakharinwirot University. The research instruments include 

questionnaire and interview. Then data are analyzed by percentage and mean for questionnaire 

items and content analysis for interview items. The results reveals that most ot the respondnets 

are female underdraduate students, time of use is during 12.00 – 3.00 p.m. and 3.00 -6.00 p.m., 

with spending duration of 2 – 4 hours. Their intentiuon of library’s space usage include reading, 

studying, meeting and waiting, respectedly. According to their satisfaction, it is found that those 

of learnig nspace are at a high level, ae well as environemtn, facility, space management, and 

library staff. When considered the desired learnig space in the library, it illustatres that they prefer 

learning space deveolment as to quiest place/individual seat, flexible furniture and seat according 

to their acitivity, and small meeting place, online equipment as well as high technology tools.            

 

Keywords: Leaning space, Academic library 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 

ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำที่ท ำกำรวิจัย 

 ส ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็น

แหล่งสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต อันเป็นแหล่งรวบรวม เผยแพร่ และบ ำรุงรักษำ หนังสือ วำรสำร 

สิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ ทั้งภำษำไทย และภำษำต่ำงประเทศ รวมถึงฐำนข้อมูลออนไลน์ เป็นหน่วยงำนส่งเสริมและ

สนับสนุนงำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัย และเป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและวิจัยของประชำคม     

ในสถำบัน ห้องสมุดมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบด้วยส ำนักหอสมุดกลำงประสำนมิตร กรุงเทพฯ และ

ห้องสมุดองครักษ์ อ.องครักษ์  จ.นครนำยก ห้องสมุดทั้งสองแห่ง มีกำรบริหำรจัดกำรร่วมกันเพ่ือด ำเนินกำรตำม

เป้ำหมำยและนโนบำยเชิงคุณภำพ ดังนี้ 

ปรัชญำ : แหล่งสำรสนเทศ เพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ปณิธำน : มุ่งมั่นให้บริกำรสำรสนเทศที่ได้มำตรฐำน ทันสมัย ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้และส่งเสริมให้ผู้ใช้มี

ทักษะในกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 

วิสัยทัศน์ : ส ำนักหอสมุดกลำงจัดกำรกำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศแบบไร้รอยต่อ 

พันธกิจ : จัดบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรศึกษำค้นคว้ำ และวิจัยของมหำวิทยำลัย 

ค่ำนิยมองค์กร : WE CARE "เรำใส่ใจให้บริกำร" 

W > Will   ควำมตั้งใจแน่วแนให้บริกำร 

E > Empathy   ควำมเอำใจใส่ให้บริกำร 

C > Convenience  ควำมสะดวกของบริกำร 

A > Accuracy   ควำมแม่นย ำของบริกำร 

R > Rapidness   ควำมรวดเร็วของบริกำร 

E > Effectiveness  ควำมมีประสิทธิภำพของบริกำร 
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ห้องสมุดทั้งสองแห่งเปิดให้บริกำรแก่นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรของสถำบัน ตลอดจนบุคคลทั่วไป

และหน่วยงำนภำยนอก ทั้งนี้มุ่งเน้นกำรให้บริกำรเพื่อเป็นแหล่งสำรสนเทศ เพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ในสังคมแห่งกำรเรียนรู้ที่ได้รับอิทธิพลจำกกำรปฏิวัติทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงรวดเร็วส่งผลท ำให้    

มีกำรปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทำงกำรศึกษำไปในทิศทำงที่เน้นควำมส ำคัญของกำรเรียนรู้ของผู้เรียนมำกกว่ำ     

กำรสอนโดยถ่ำยทอดเนื้อหำของผู้สอน กำรเรียนรู้ในยุคนี้ไม่ได้จ ำกัดอยู่แค่ในชั้นเรียนแต่เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลำด้วย   

เหตุนี้วงกำรศึกษำจึงจ ำเป็นต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรออกแบบพ้ืนที่กำรเรียนรู้หรือสภำพแวดล้อม    

กำรเรียนรู้ที่จะช่วยเอื้อให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงเต็มศักยภำพ (อภิภำ ปรัชญพฤทธิ์, 2560: 379-392)           

  ควำมท้ำทำยที่เกิดขึ้นต่อห้องสมุดซึ่งเป็นหน่วยงำนให้บริกำรทำงด้ ำนสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้           

ในยุคศตวรรษที่ 21 คือกำรพัฒนำและปรับเปลี่ยนตนเองให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ปัจจัยแห่ง         

กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญได้แก่ ควำมก้ำวหน้ำและนวัตกรรมทำงเทคโนโลยีและควำมส ำคัญของสำรนิเทศ

อิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ำมำมีบทบำทและแทนที่หนังสือแบบเดิม รวมถึงพฤติกรรมและควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร     

ที่หลำกหลำยขึ้น โดยเฉพำะควำมต้องกำรพ้ืนที่เพ่ือกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือกำรสร้ำงสรรค์ควำมคิดใหม่ๆ          

ที่ประกอบไปด้วยสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ดังนั้น กำรปรับเปลี่ยนและออกแบบกำรใช้พ้ืนที่ให้สอดคล้องกับ

ผู้ใช้บริกำร (มธุรส ปรำบไพรี, 2562 : 2) 

 ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำในฐำนะที่เป็นแหล่งสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำค้นคว้ำและเรียนรู้จึงต้องมีกำร

ปรับเปลี่ยนทั้งพ้ืนที่และกำรให้บริกำร โดยจัดเป็นพ้ืนที่ส ำหรับกำรเรียนรู้ใน 4 ลักษณะ  คือ 1) พื้นที่เพ่ือกำรเรียนรู้ 

2) พ้ืนที่สร้ำงแรงบันดำลใจ 3) พ้ืนที่สังสรรค์ 4) พ้ืนที่แสดงออก ห้องสมุดได้จัดให้มีพ้ืนที่กำรเรียนรู้ไว้ให้บริกำร 

โดยแบ่งพ้ืนที่ท ำกิจกรรม พ้ืนที่ส่วนตัว พ้ืนที่ส ำหรับศึกษำส่วนบุคคล พ้ืนที่ท ำงำนกลุ่ม ซึ่งมีกำรออกแบบสถำนที่ 

สภำพแวดล้อม และบรรยำกำศของพ้ืนที่กำรเรียนรู้เหล่ำนั้น ในด้ำนกำยภำพ กำรออกแบบตกแต่งภำยใน           

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือรองรับผู้ใช้บริกำรในยุคดิจิทัล (รุจโรจน์ แก้วอุไร, และ ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์, 2562: 366-

378) 

 สรุปได้ว่ำปัจจุบันห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำจ ำเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลง       

อย่ำงรวดเร็วของกำรใช้เทคโนโลยี ควำมทันสมัยและสะดวกสบำยของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง  ๆ ภำยใน

ห้องสมุดจึงกลำยเป็นปัจจัยส ำคัญส ำหรับผู้ใช้ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  สิ่งที่ห้องสมุดควรค ำนึงถึง คือ กำรออกแบบพ้ืนที่

กำรเรียนรู้ที่รองรับกำรใช้เทคโนโลยี แม้ว่ำอำคำรของห้องสมุดมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้งสองแห่งจะมีอำยุ

มำมำกกว่ำ 20 ปีแล้วก็ตำม แต่ห้องสมุดก็ได้พยำยำมปรับปรุงและพัฒนำพ้ืนที่และบริกำรให้สอดรับ                   

กับกำรเปลี่ยนแปลงภำยใต้ภำวะควำมบีบคั้นทำงเศรษฐกิจอย่ำงเต็มที่ และพยำยำมใช้ประโยชน์ในสิ่งที่จัดหำมำ

ให้บริกำรมีประสิทธิผลมำกที่สุด อย่ำงไรก็ตำมกำรคิดปรับเปลี่ยนด้วยกลุ่มคนท ำงำนยังไม่ใช่ค ำตอบที่แท้จริง 
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ห้องสมุดจึงจ ำเป็นต้องศึกษำควำมคิดเห็นและควำมต้องกำรของผู้ใช้แต่ละกลุ่มที่มีต่อกำรพัฒนำ ปรับปรุง 

สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพที่เอ้ือต่อกำรใช้กำรบริกำรของห้องสมุดทั้งสองแห่ง เพ่ือให้เป็นศูนย์กำรเรียนรู้ร่วมกัน

ของสถำบันที่มีคุณภำพ ตอบสนองนโยบำยกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์

และพันธกิจของห้องสมุด ผลที่ได้จำกกำรวิจัยครั้งนี้สำมำรถน ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและปรับปรุงพ้ืนที่

กำรเรียนรู้ในส ำนักหอสมุดกลำง และห้องสมุดองครักษ์ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพต่อไป 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

เพ่ือศึกษำพฤติกรรมกำรใช้ห้องสมุด และควำมต้องกำรใช้พ้ืนที่กำรเรียนรู้ของผู้ใช้บริกำรในส ำนัก

หอสมุดกลำง และห้องสมุดองครักษ์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ขอบเขตของกำรวิจัย 

ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยในครั้งนี้ คือ อำจำรย์ บุคลำกร และ นิสิต ของ 

มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ำนวนทั้งสิ้น 33,982 คน 

กลุ่มตัวอย่ำง กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ อำจำรย์ บุคลำกรและนิสิต มหำวิทยำลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ จำกกำรสุ่มอย่ำงง่ำย โดยก ำหนดดังนี้ 

 อำจำรย์ และ บุคลำกร    จ ำนวน 50 คน 

 นิสิตระดับปริญญำตรี  จ ำนวน 320 คน 

 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ  จ ำนวน 30 คน 

 กลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 400 คน ซึ่งมีจ ำนวนมำกกว่ำจ ำนวนขั้นต่ ำที่ก ำหนดไว้ในตำรำงก ำหนดขนำดกลุ่ม

ตัวอย่ำงของ เครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) 

 ตัวแปรที่ศึกษำ 

 ตัวแปรต้น ได้แก่ พฤติกรรมกำรใช้ห้องสมุด และ ควำมต้องกำรใช้พ้ืนที่ห้องสมุด 

 ตัวแปรตำม ได้แก่ แนวทำงกำรพัฒนำพ้ืนที่กำรเรียนรู้ 
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ทฤษฎี สมมุติฐำน (ถ้ำมี) และกรอบแนวควำมคิดของโครงกำรวิจัย  
กรอบแนวคิดกำรวิจัย      

 ตัวแปรต้น                                            ตัวแปรตำม 

 

 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 ในกำรวิจัยได้ด ำเนินกำรตำมล ำดับดังนี้ 

1. ศึกษำค้นคว้ำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2. ก ำหนดกลุ่มประชำกรและเกณฑ์ในกำรเลือกประชำกร 

3. ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

4. สร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  

5. ผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบเครื่องมือและปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

6. เก็บรวบรวมข้อมูล 

7. วิเครำะห์ข้อมูล 

8. สรุปกำรศึกษำ/วิเครำะห์ และข้อเสนอแนะ 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย 

1. ผลจำกกำรวิจัยครั้งนี้ สำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำรวำงแผนปรับปรุงและพัฒนำพ้ืนที่กำรเรียนรู้ของส ำนัก

หอสมุดกลำง และห้องสมุดองครักษ์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 

2. ผลกำรวิจัยที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงและพัฒนำพ้ืนที่

กำรเรียนรู้อ่ืนๆ 

ค ำนิยำมศัพท์ท่ีใช้ในกำรวิจัย 

1. ห้องสมุด หมำยถึง ส ำนักหอสมุดกลำงมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒประสำนมิตร และห้องสมุดองครักษ์ 

มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. พื้นที่กำรเรียนรู้ของห้องสมุด หมำยถึง สภำพแวดล้อมและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกภำยในห้องสมุด 

3. ผู้ใช้ หมำยถึง กลุ่มบุคคลที่เข้ำใช้บริกำรของส ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ 

ห้องสมุดองครักษ์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่ 

- พฤติกรรมการใช้ห้องสมุด 

- ความต้องการใช้พ้ืนที่ห้องสมุด 

แนวทางการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ 
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- นิสิต หมำยถึง นิสิตที่ศึกษำอยู่ที่ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทุกระดับกำรศึกษำ ทุกคณะ 

และทุกชั้นปี 

- อำจำรย์ หมำยถึง อำจำรย์ประจ ำคณะต่ำงๆ ของ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

- บุคลำกร หมำยถึง บุคลำกร ประจ ำคณะและหน่วยงำนต่ำงๆ ในมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4. พื้นที่กำรเรียนรู้ หมำยถึง พ้ืนที่ภำยใน และภำยนอกอำคำร ของอำคำรส ำนักหอสมุดกลำง และอำคำร

ห้องสมุดองครักษ์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำรจัดและตกแต่งสถำนที่ ครุภัณฑ์ ตลอดจนสิ่งอ ำนวยควำม

สะดวก ต่ำงๆ รวมถึงระบบควำมปลอดภัยภำยในอำคำร 
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บทที่ 2 

เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

              ในกำรศึกษำค้นคว้ำครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

 อำคำรห้องสมุดมหำวิทยำลัย 

             ห้องสมุดเป็นปัจจัยที่ส ำคัญของกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ข่ำวสำร ควำมรู้

และวิชำกำรต่ำง ๆ ที่นักศึกษำและบุคลำกร สำมำรถค้นคว้ำหำควำมรู้เพ่ิมเติมได้ตลอดเวลำ สำมำรถเลือกหำ

ควำมรู้ ขอ้มูล ข่ำวสำร ได้อย่ำงหลำกหลำย ตำมควำมสนใจและควำมต้องกำรของตนเอง และเนื่องจำกในปัจจุบัน

ข้อมูล ข่ำวสำร ควำมรู้และวิชำกำรต่ำงๆ เกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลำ ห้องสมุดจึงมีหน้ำที่ช่วยสนับสนุนให้นักศึกษำ     

และบุคลำกรเป็นผู้ที่ทันสมัยทันต่อเหตุกำรณ์เกิดควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ เกิดนิสัยรักกำรอ่ำน และกำรศึกษำ

ค้นคว้ำด้วยตนเอง เกิดควำมรู้อันเป็นรำกฐำนในกำรค้นคว้ำวิจัยสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆ (มัลลิกำ ทองเอม, 2559 : 1)  

           หน้ำที่ส ำคัญของห้องสมุดมหำวิทยำลัย คือกำรส่งเสริมกำรศึกษำและกำรวิจัยของมหำวิทยำลัย โดยกำร

จัดหำ จัดเตรียมทรัพยำกรห้องสมุดรูปแบบต่ำงๆ ซึ่งหมำยถึงทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำที่มีในห้องสมุด    

ทั้งที่เป็นวัสดุตีพิมพ์ เช่น หนังสือ วำรสำร จุลสำร ฯลฯ และวัสดุไม่ตีพิมพ์ เช่นสไลด์ เทป ภำพยนตร์ ไมโครฟิล์ม 

ฯลฯ ในสำขำวิชำที่มีกำรสอนกำรวิจัยและกิจกรรมต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยในปริมำณที่เพียงพอ มีกำรจัดเก็บ

ทรัพยำกรห้องสมุดในรูปแบบชั้นเปิด (Open Shelf)  และจัดเก็บอย่ำงเป็นหมวดหมู่ มีกำรจัดบริกำรต่ำงๆ         

เพ่ือช่วยเหลือผู้ใช้ห้องสมุดให้สำมำรถใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรห้องสมุดได้โดยสะดวก และกว้ำงขวำง โดยมี

เจ้ำหน้ำที่ห้องสมุดท ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนห้องสมุดให้บรรลุเป้ำหมำย และมีอำคำรสถำนที่ที่ออกแบบให้สำมำรถสนอง

ควำมต้องกำรด้ำนประโยชน์ใช้สอยของห้องสมุดได้ดี (Gelfand, 1665 : 25) 

 อำคำรห้องสมุดมหำวิทยำลัยเป็นอำคำรที่มีโครงสร้ำงซับซ้อนและมีลักษณะพิเศษเฉพำะตัว สร้ำงขึ้นเพ่ือ

ตอบสนองควำมต้องกำรของมหำวิทยำลัยแต่ละแห่ง อำคำรห้องสมุดควรจะสำมำรถเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับ

ควำมต้องกำรที่เปลี่ยนแปลงไปตำมควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงด้ำนเทคโนโลยีและกำรเปลี่ยนแปลงในวงกำรศึกษำ

ของมหำวิทยำลัยอยู่ เสมอ (Wilson, L.  R.  and Tauber, M.  F.  1966 :  482-486) ใช้ เป็นสถำนที่จัดเก็บ

ทรัพยำกรห้องสมุด อ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดบริกำรต่ำงๆ ของห้องสมุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้ห้องสมุด

อย่ำงกว้ำงขวำง รวดเร็ว และประหยัด เป็นสถำนที่อ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับผู้ใช้ห้องสมุดได้ใช้ท ำกำรวิจัย ศึกษำ

ค้นคว้ำ เฉพำะบุคคล หรือเป็นกลุ่ม และเป็นสถำนที่ที่มีควำมเงียบ ควำมสบำยมีลักษณะดึงดูดใจ ให้เป็นที่ศึกษำ

ค้นคว้ำ หรือพัฒนำนิสัยด้ำนกำรอ่ำน (Kuala, P. N 1971 : 55) 
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ลีล (Lyle 1974 : 276) ได้สรุปคุณสมบัติของอำคำรห้องสมุดมหำวิทยำลัยที่ดีไว้ 3 ประกำร คือ 

1. สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนประโยชน์ใช้สอยตำมหน้ำที่ได้อย่ำงเหมำะสม 

2. สำมำรถท ำให้ผู้เข้ำไปใช้เกิดควำมสะดวกสบำย 

3. มีลักษณะสวยงำมและดึงดูดใจ 

ทิพย์วัลย์ ตุลยะสุข (2526 : 26-28)  สรุปลักษณะของอำคำรห้องสมุดมหำวิทยำลัยไว้ ดังนี้ 

1. อำคำรห้องสมุดควรออกแบบให้เหมำะสมเป็นห้องสมุด ชนิดของอำคำรข้ึนอยู่กับลักษณะและวัตถุประสงค์ 

ของสถำบัน และควรสนองควำมต้องกำรด้ำนประโยชน์ใช้สอยตำมหน้ำที่ของห้องสมุดได้ดีทั้งในปัจจุบันแล ะ

อนำคต 

2. สถำนที่ตั้ง ควรเป็นเอกเทศ และควรเป็นศูนย์กลำงของสถำบัน 

3. อำคำรห้องสมุดควรมีเนื้อที่ใช้สอยเพียงพอส ำหรับกำรเก็บรักษำทรัพยำกรห้องสมุด ส ำหรับกำรจัดบริกำร

ต่ำงๆ แก่ผู้ใช้ห้องสมุด ขนำดของอำคำรขึ้นอยู่กับชนิดของสถำบัน วิธีสอน ลักษณะ และจ ำนวนนักศึกษำ ลักษณะ

และจ ำนวนของทรัพยำกรห้องสมุด ตลอดจนกิจกรรมด้ำนกำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนของห้องสมุด               

กำรจัดเตรียมเนื้อหำที่ใช้สอยดังกล่ำวควรจัดให้เพียงพอส ำหรับจ ำนวนทรัพยำกร จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด       

และจ ำนวนผู้ใช้ห้องสมุดที่จะเพ่ิมข้ึนอย่ำงน้อย 20 ปี 

4. มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินงำนห้องสมุด เช่น สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับผู้อ่ำน 

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับกำรเก็บทรัพยำกรห้องสมุด       

และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นโดยทั่วไปไม่ใช่งำนห้องสมุดโดยตรง เช่น ห้องอำหำร โทรศัพท์ 

เครื่องปรับอำกำศ ฯลฯ 

5. มีกำรจัดภำยในห้องสมุด เพ่ือให้กำรติดต่อประสำนงำนและกำรควบคุมงำนเป็นไปได้สะดวก รวดเร็ว และ

ประหยัด 

6. มีกำรจัดสภำพแวดล้อมกำยภำพในด้ำนแสงสว่ำง เสียง กำรระบำยอำกำศ และ อุณหภูมิที่เหมำะสมกับ

กำรใช้สอยต่ำงๆ ส ำหรับผู้ใช้ห้องสมุดและเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด ให้เกิดควำมสบำย ไม่ถูกรบกวนด้วยสภำพแวดล้อม    

ที่ไม่เหมำะสม 

7. มีควำมปลอดภัยส ำหรับกำรเก็บรักษำทรัพยำกรห้องสมุด และผู้ใช้อำคำร เช่น มีกำรปรับอำกำศในบริเวณ

ที่เก็บทรัพยำกรห้องสมุดที่จ ำเป็น ต้องกำรดูแลรักษำเป็นพิเศษ มีกำรป้องกันโจรภัย ติดตั้งสัญญำณเตือนอัคคีภัย   

มีทำงหนีไฟ บันไดไม่ลื่นหรือสูงชัน ฯลฯ 

8. สำมำรถขยำยหรือต่อเติมอำคำรในอนำคตได้โดยสะดวก มีกำรเตรียมแปลนส ำหรับกำรขยำยหรือต่อเติม

ในอนำคต 
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9. สำมำรถเปลี่ยนแปลงหน้ำที่ใช้สอยต่ำง ๆ ในแต่ละส่วนของอำคำรได้โดยสะดวก และประหยัด 

10. ประหยัดงบประมำณในกำรก่อสร้ำง กำรด ำเนินงำนห้องสมุด และกำรรักษำห้องสมุดในภำยหลังได้ดี 

11. มีควำมมั่นคงแข็งแรง อำคำรควรสำมำรถรับน้ ำหนักได้อย่ำงน้อย 150 ปอนด์ ต่อตำรำงฟุต ในทุกๆส่วน

ของอำคำร 

12. มีควำมสวยงำมดึงดูดใจ อำคำรห้องสมุดควรมีรูปทรง สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพทั้งภำยในและภำยนอก

อำคำรที่สวยงำมกลมกลืน สำมำรถแสดงให้ผู้ที่พบเห็นเข้ำใจและรู้สึกได้ว่ำเป็นห้องสมุด ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 

ตลอดจนกำรตกแต่งและจัดวำงแสดงให้เห็นหน้ำที่ของส่วนใช้สอยนั้นๆ อย่ำงเห็นชัดเจนว่ำเป็นที่ส ำหรับกำรอ่ำน 

กำรตอบค ำถำม หรือกำรให้ยืม เป็นต้น 

แฮร์รี่ โฟลคเนอร์ บรำวน์  สถำปนิกชำวอังกฤษ และที่ปรึกษำทำงด้ำนกำรออกแบบอำคำรห้องสมุดให้

แนวคิดหลักเกณฑ์ในกำรออกแบบอำคำรห้องสมุดเรียกว่ำ บัญญัติ 10 ประกำร ของ โฟลคเนอร์ บรำวน์  

(Fluakner-Brown’s Ten Commandments) โดยถือเป็นหลักปฏิบัติที่บรรณำรักษ์ยุคใหม่ใช้เป็นแนวทำงในกำร

ออกแบบอำคำรห้องสมุด เพ่ือป้องกันปัยหำและควำมผิดพลำดจำกกำรออกแบบ อันจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้

อำคำรในระยะยำวได้ ทั้งนี้ สำระส ำคัญของบัญญัติ 10 ประกำรในกำรออกแบบอำคำรห้องสมุดของ โฟลคเนอร์-

บรำวน์ ดังนี้ (Faulkner-Brown 1997 อ้ำงถึงใน นวลฉวี สุธรรมวงศ์ 2545 : 8) 

1. สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ง่ำย (Flexible) 

2. เป็นอำคำรที่จัดให้หน่วยงำนต่ำงๆ ของห้องสมุดอยู่ร่วมกัน (Compact) 

3. เป็นอำคำรที่เข้ำใช้ได้โดยสะดวก (Accessible) 

4. สำมำรถขยำยและต่อเติมได้ทุกเวลำ (Extendible) 

5. ปรับเปลี่ยนกำรออกแบบตกแต่งภำยในได้หลำยรูปแบบ (Varied) 

6. สำมำรถจัดเก็บรวบรวมวัสดุสำรนิเทศได้อย่ำงเป็นระบบ (Organized) 

7. มีสภำพอำกำศที่ดี (Comfortable) 

8. มีสภำพแวดล้อมภำยในที่เหมำะสมคงที่ (Constant in Environment) 

9. มีระบบรักษำควำมปลอดภัย (Secure) 

10. เป็นอำคำรทีอ่นุรักษ์พลังงำนและประหยัดค่ำใช้จ่ำย (Economic) 

  โดยสรุปห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ เป็นหน่วยงำนส ำหรับบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศภำยใน

สถำบันอุดมศึกษำที่จัดสร้ำง และออกแบบขึ้นมำด้วยวัตถุประสงค์เฉพำะ มุ่งส่งเสริมกำรให้บริกำร ให้ควำมสะดวก

แก่ผู้ใช้ทุกประเภท เป็นอำคำรที่ต้องออกแบบ และจัดสร้ำงขึ้นมำ เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง ต้องหำวิธีกำร 

เครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และรูปแบบกำรให้บริกำรต่ำงๆ เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกร
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สำรสนเทศ อย่ำงรวดเร็วและครบถ้วนตำมควำมต้องกำร นอกจำกเพ่ือกำรใช้งำนดังกล่ำวแล้ว อำคำรห้องสมุด

สถำบันอุดมศึกษำ ยังต้องสำมำรถเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรที่เปลี่ยนแปลงไปตำมควำม

เจริญก้ำวหน้ำทำงด้ำนเทคโนโลยีและกำรเปลี่ยนแปลงในวงกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยอยู่เสมอ ทั้งนี้ต้องเป็นกำร

ด ำเนินกำรที่อยู่ภำยใต้มำตรฐำนของห้องสมุดมหำวิทยำลัย 

งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ศุมรรษตรำ แสนวำ และผู้ร่วมวิจัย ได้ศึกษำลักษณะของห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำที่เป็นองค์กำรคุณภำพ

และปัจจัยที่มีผลต่อกำรพัฒนำ กำรวิจัยในระยะที่ 1 ศึกษำวิเครำะห์เอกสำรแนวคิดและทฤษฎี และงำนวิจัยที่

เกี่ยวข้องเพ่ือประมวลลักษณะของห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำที่เป็นองค์กำรคุณภำพ และน ำไปสัมภำษณ์เจำะลึก

เพ่ือหำลักษณะส ำคัญและยืนยันลักษณะส ำคัญของห้องสมุดคุณภำพจำกผู้เชี่ยวชำญและผู้ที่เกี่ยวข้อง กำรวิจัยใน

ระยะที่ 2 กำรศึกษำสภำพจริงของห้องสมุดคุณภำพของสถำบันอุดมศึกษำ และแนวทำงกำรพัฒนำห้องสมุด

สถำบันอุดมศึกษำไปสู่องค์กำรคุณภำพ กำรวิจัยในระยะที่ 3 น ำผลกำรวิจัยในระยะที่ 1-2 มำวิเครำะห์เพ่ือก ำหนด

คุณลักษณะของห้องสมุดที่เป็นองค์กำรคุณภำพ และก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำไปสู่องค์กำรคุณภำพ ยืนยัน

ผลกำรวิจัยที่ได้โดยผู้เชี่ยวชำญและผู้ที่เก่ียวข้อง (ศุมรรษตรำ แสนวำ, 2552 : 1-15)  

  จำกงำนวิจัย ของศุมรรษตรำ แสนวำ มำตรฐำนในด้ำนทรัพยำกรทำงกำยภำพ ห้องสมุดจะต้องมีโครงสร้ำง

พ้ืนฐำนและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่พร้อมและได้มำตรฐำนจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในปริมำณที่เพียงพอ  และมี

ประสิทธิภำพ ตลอดจนอำคำรสถำนที่ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ ดึงดูดให้ผู้ใช้บริกำรเข้ำมำใช้บริกำร มีควำมเหมำะสม ทั้ง

ด้ำนของขนำดของอำคำรที่มีกำรจัดวำงอย่ำงเหมำะสม มีพ้ืนที่ใช้สอยอย่ำงเพียงพอ ออกแบบอำคำรให้เหมำะสม

กับกำรปฏิบัติงำนในแต่ละส่วน และมีกำรใช้พ้ืนที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ สถำนที่ตั้งห้องสมุดควรสะดวกต่อกำร

เดินทำงและเข้ำถึงได้ง่ำย สถำนที่สะอำดเรียบร้อย แสงสว่ำงและอุณหภูมิเหมำะสม มีบรรยำกำศเพ่ือกำรเรียนรู้ทั้ง

แบบเป็นกลุ่ม และกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีกำรจัดแบ่งพ้ืนที่เป็นบริเวณที่สงบเพ่ือกำรศึกษำค้นคว้ำ และควรจัด

ให้มีที่ส ำหรับพักผ่อนและให้ควำมบันเทิงด้วย นอกจำกนั้นควรมีบริกำรสถำนที่ส ำหรับศึกษำค้นคว้ำ   จัดห้องหรือ

บริเวณเพ่ือกำรศึกษำค้นคว้ำทั้งรำยบุคคล และรำยกลุ่ม ที่ง่ำยและสะดวกต่อกำรเข้ำใช้บริกำร 

 สรุปได้ว่ำ อำคำรห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ เป็นศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้ของสถำบันกำรศึกษำ          

ตัวอำคำรควรเป็นอำคำรเอกเทศ มีกำรบริหำรจัดกำรสถำนที่ให้ได้ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ มีพ้ืนที่ที่ออกแบบ

เพ่ือให้สะดวกแก่ผู้ใช้บริกำรเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีกำรจัดสรรพ้ืนที่เพ่ือกำรจัดเก็บทรัพยำกรสำรสนเทศ

อย่ำงเพียงพอ มีเนื้อที่ส ำหรับผู้ใช้บริกำรห้องสมุดและเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุดได้อย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี้ยังต้องมี      

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกอ่ืนๆ ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบของกำรเรียนกำรสอน           
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และกำรศึกษำเรียนรู้ในปัจจุบันและอนำคต อีกทั้งอำคำรห้องสมุดต้องสำมำรถเปลี่ยนแปลงกำรใช้งำนได้อย่ำง

เหมำะสมในอนำคตด้วย  

ส ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ส ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก่อตั้งขึ้นมำพร้อมกับวิทยำลัยวิชำกำรศึกษำ กล่ำวคือ 

เมื่อโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ถนนประสำนมิตรได้รับกำรสถำปนำขึ้นเป็นวิทยำลัยวิชำกำรศึกษำ ในปี พ.ศ. 2497 

ในขณะนั้นส ำนักหอสมุดกลำง มีฐำนะเป็นเพียงแผนกหอสมุด ขึ้นกับส ำนักงำนอธิกำรบดีและด ำเนินงำนควบคู่กับ

วิทยำลัยวิชำกำรศึกษำมำโดยตลอด จนเมื่อได้รับกำรยกฐำนะขึ้นเป็นมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ หอสมุดจึง

ได้รับกำรยกฐำนะข้ึนเป็นส ำนักหอสมุดกลำงด้วย 

เมื่อเริ่มแรก หอสมุดตั้งอยู่ที่ตึกคณะศึกษำศำสตร์ด ำเนินงำนในระยะ 7 ปีแรกระหว่ำง พ.ศ. 2498 ถึง    

พ.ศ. 2505 กิจกำรหอสมุดได้ขยำยและเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วเพรำะได้รับควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำร          

และกำรเงินจำก A.I.D. และ USOM (ในขณะนั้น) โดยท ำสัญญำกับมหำวิทยำลัยอินเดียน่ำ เพ่ือปรับปรุงหอสมุด

ของวิทยำลัยวิชำกำรศึกษำ ตำมโครงกำรควำมช่วยเหลือได้มีกำรส่งคณำจำรย์ที่ปฏิบัติงำนในหอสมุดไปศึกษำวิชำ

บรรณำรักษศำสตร์สมัยใหม่ ขณะเดียวกัน รัฐบำลสหรัฐอเมริกำได้ส่งผู้เชี่ยวชำญจำกแผนกวิชำบรรณำรักษศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยอินเดียน่ำ มำช่วยในกำรจัดตั้งหอสมุด และให้ควำมช่วยเหลือในด้ำนกำรจัดหำต ำรำ และสื่ อโสตทัศน

ศึกษำ 

ในปี พ.ศ. 2499 มีกำรจัดสร้ำงอำคำรหอสมุดวิทยำลัยวิชำกำรศึกษำประสำนมิตร มีพ้ืนที่ 912 ตำรำง

เมตร สำมำรถเก็บหนังสือได้ประมำณ 100,000 เล่ม และเปิดบริกำรเมื่อเดือนธันวำคม พ.ศ. 2500 อำคำรหอสมุด

หลังนี้มีกำรติดตั้งระบบเครื่องปรับอำกำศทั้งอำคำร จึงนับได้ว่ำเป็นหอสมุดที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยใน

ขณะนั้น เมื่ออำคำรเดิมไม่สำมำรถรองรับควำมต้องกำรได้อีกต่อไป เนื่องจำกมีกำรเพ่ิมวัสดุต่ำงๆ ประกอบกับ

วิทยำลัยได้ขยำยรับนิสิตเพ่ิมขึ้นทุกปี จึงท ำให้เนื้อที่ส ำหรับบริกำรผู้ใช้มีไม่เพียงพอ ทำงวิทยำลัยจึงได้สร้ำงอำคำร

หอสมุดขึ้นอีก 1 หลัง ในปีพ.ศ. 2514 ขนำดพ้ืนที่ 2,986 ตำรำงเมตร และเปิดให้ใช้เมื่อวันที่ 3 เมษำยน 2515     

ท ำให้หอสมุด มีอำคำร 2 หลัง เชื่อมติดต่อกันและกันรวมพ้ืนที่ในกำรใช้ทั้งสิ้น 3,898 ตำรำงเมตร 

ในปี พ.ศ.2528 มหำวิทยำลัยพิจำรณำเห็นว่ำอำคำรหอสมุดมีสภำพแวดล้อมแออัด อันเนื่องจำก มีนิสิต

เพ่ิมมำกข้ึน ประกอบกับหอสมุดเองก็มีปริมำณทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ิมมำกขึ้น มหำวิทยำลัยจึงได้จัดสร้ำงอำคำร

หอสมุดหลังใหม่ขึ้น พร้อมกับขอพระรำชทำนพระนำมำภิไธย “สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ”อัญเชิญจำรึกเป็น

ชื่ออำคำรส ำนักหอสมุดกลำง สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯเสด็จพระรำชด ำเนินมำทรงวำงศิลำฤกษ์“อำคำรสมเด็จ

พระเทพรัตนรำชสุดำฯ”เมื่อวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2530 
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อำคำรสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 

อำคำรสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ เริ่มก่อสร้ำงเมื่อวันที่ 13 ตุลำคมพ.ศ. 2529 แล้วเสร็จเมื่อ วันที่ 28 

เมษำยน พ.ศ. 2532 และเปิดให้บริกำร เมื่อวันที่ 19 มิถุนำยน พ.ศ. 2532 เป็นอำคำร 7 ชั้น มีพ้ืนที่ใช้สอย 10,200 

ตร.ม. ต่อมำในปีงบประมำณ 2544 ส ำนักหอสมุดกลำง ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือต่อเติมอำคำรเพ่ิมอีก       

1 ชั้น ท ำให้ห้องสมุดมีพ้ืนที่ใช้สอยเพ่ิมขึ้นอีกประมำณ 1,400 ตำรำงเมตร แต่ละชั้นมีลักษณะและรูปแบบกำร

ให้บริกำรดังนี้ 

ชั้น 1 ศูนย์โสตทัศนวัสดุ และศูนย์บริกำรเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ให้บริกำรดังต่อไปนี้ 

- มุมโสตทัศน์ : บริกำรชมวีซีดี ดีวีดี ทั้งรำยบุคคลและเป็นกลุ่ม 

- ห้องมัลติมีเดียส ำหรับชมภำพยนตร์ตั้งแต่ 8-20 คน  

- เคำน์เตอร์บริกำรยืม-คืนโสตทัศน์  

- บริกำรจองใช้ห้องศึกษำค้นคว้ำสำหรับบัณฑิตศึกษำ และห้องประชุม 

- บริกำรห้องฝึกอบรม 

ชั้น 2 บริกำรยืม-คืน บริกำรเอกสำรอ้ำงอิง บริกำรให้ค ำปรึกษำและช่วยกำรค้นคว้ำ บริกำรสืบค้นข้อมูล

วิจัยด้วยคอมพิวเตอร์ และห้องประชุม ให้บริกำรดังต่อไปนี้ 

- เคำน์เตอร์บริกำรยืม-คืนหนังสือ/ปริญญำนิพนธ์ และบริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด 

- เคำน์เตอร์บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรศึกษำค้นคว้ำ  

- บริกำร iPad / Notebook 

- มุม Smart Library จัดแสดงหนังสือใหม่ 

- ห้องประชุม ศำสตรำจำรย์ ดร.สุดใจ เหล่ำสุนทร  

ชั้น 3 วำรสำรและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องอ่ืนๆ ห้องศึกษำค้นคว้ำ ให้บริกำรดังต่อไปนี้ 

- บริกำรวำรสำร/หนังสือพิมพ์  

- ห้องศึกษำค้นคว้ำสำหรับบัณฑิตศึกษำ จ ำนวน 2 ห้อง 

- ห้องศึกษำค้นคว้ำเป็นกลุ่มส ำหรับนิสิต จ ำนวน 1 ห้อง 

ชั้น 4 ห้องบริกำรหนังสือและเอกสำรหมวดเบ็ดเตล็ด ปรัชญำ จิตวิทยำ และศำสนำ ศูนย์ปริญญำนิพนธ์ 

สิ่งพิมพ์รัฐบำล และห้องหนังสือส ำหรับเด็ก  

- ห้องศึกษำค้นคว้ำเป็นกลุ่มส ำหรับนิสิต จ ำนวน 2 ห้อง 
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ชั้น 5 ห้องบริกำรหนังสือและเอกสำรหมวดสังคมศำสตร์ ภำษำศำสตร์ วิทยำศำสตร์และหนังสือแบบเรียน 

- ห้องศึกษำค้นคว้ำส ำหรับอำจำรย์  

- ห้องศึกษำค้นคว้ำเดี่ยวและกลุ่มส ำหรับนิสิต ห้องเดี่ยว 6 ห้อง/ ห้องกลุ่ม 1 ห้อง 

- บริกำรถ่ำยเอกสำร 

ชั้น 6 ห้องบริกำรหนังสือและเอกสำรหมวดวิทยำศำสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี ศิลปะและกำรบันเทิง 

วรรณคดีและประวัติศำสตร์ นวนิยำยและเรื่องสั้น มุมคุณธรรม ห้องเอกสำรมศว และห้องเอกสำรพิเศษ 

- ห้องศึกษำค้นคว้ำเป็นกลุ่มส ำหรับนิสิต จ ำนวน 2 ห้อง 

ชั้น 7 เป็นพื้นที่ด ำเนินงำนต่ำงๆของห้องสมุดได้แก่  

- ห้องผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดกลำง 

- งำนวิเครำะห์และจัดท ำฐำนข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศ 

- งำนพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ 

- ห้องประชุมส ำนักหอสมุดกลำง  

- ห้องสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

- ห้องอเนกประสงค์  

ชั้น 8 พื้นที่ห้องประชุม 

- ห้องประชุมหลวงสวัสดิสำรศำสตรพุทธิ  

- ห้องประชุม 

- ห้องเอนกประสงค์ 

ห้องสมุดองครักษ์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ห้องสมุดองครักษ์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ เดิมใช้ชื่อว่ำ หอสมุด มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

องครักษ์ เป็นหน่วยงำนขยำยของส ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร เริ่มเปิดบริกำร

เมื่อเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2539 โดยอำศัยเนื้อที่บนชั้น 4 ของอำคำรคณะวิศวกรรมศำสตร์ พร้อมกับได้รับควำม

ช่วยเหลือจำกคณะวิศวกรรมศำสตร์ในเรื่องครุภัณฑ์ต่ำง ๆ ส่วนบุคลำกรหอสมุดเริ่มต้นด้วยจ ำนวนบุคลำกรเพียง   

7 คน ระหว่ำงนั้นก็ได้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำรหอสมุดหลังใหม่ซึ่งเป็นอำคำรเอกเทศ ก่อสร้ำงด้วยเงินงบประมำณ

จ ำนวน 140 ล้ำนบำท อำคำรหอสมุดเป็นอำคำรใหญ่มี 7 ชั้น เนื้อที่รวมทั้งหมดประมำณ 10,000 ตำรำงเมตร 

ก่อสร้ำงแล้วเสร็จในปี 2540 ต่อมำในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2541 ได้ย้ำยมำยังอำคำรหอสมุดหลังใหม่ 
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ต่อมำในปี 2560 หอสมุด มศว องครักษ์ มีกำรปรับเปลี่ยนกำรบริหำรหน่วยงำนโดยจัดจ ำแนกงำนที่มี

ภำระงำนคล้ำยคลึงกันมำรวมกัน เพ่ือลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ตำมสำยกำรท ำงำน และเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร

ท ำงำนซึ่งโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนงำน และได้ปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงำน เป็นห้องสมุดองครักษ์ มหำวิทยำลัย         

ศรนีรินทรวิโรฒ 

ปัจจุบันอำคำรห้องสมุดเปิดให้บริกำร 5 ชั้น ดังนี้  

ชั้น 1 พ้ืนที่เพ่ือกำรเรียนรู้ (Learning Space) 

- พ้ืนที่เพ่ือกำรอ่ำน 

- ให้บริกำรหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน และฉบับล่วงเวลำ 1 วัน, 2 วัน 

- ส ำนักงำนบริหำร และส่วนปฏิบัติงำนห้องสมุด 

- ร้ำนถ่ำยเอกสำร, ร้ำนกำแฟ, ตู้จ ำหน่ำยสินค้ำอัตโนมัติ 

- ห้องสมุดในสวน  

ชั้น 2 พื้นที่เพ่ือกำรเรียนรู้ (Discovery Space) 

- มุมโสตทัศน์ : บริกำรชมวีซีดี ดีวีดี ทั้งรำยบุคคลและเป็นกลุ่ม 

- ห้องมัลติมีเดียส ำหรับชมภำพยนตร์ตั้งแต่ 10-30 คน  

- เคำน์เตอร์บริกำรยืม-คืนโสตทัศนวัสดุ 

- ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 

- พ้ืนที่นั่งอ่ำน 

 ชั้น 3 ห้องสมุดสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

- ทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ในกลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

- ปริญญำนิพนธ์ สำรนิพนธ์ 

- คู่มือกำรศึกษำ 

- เอกสำรมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) 

- เอกสำรมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ (มกอช.) 

ชั้น 4 ห้องสมุดสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

- ทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ในกลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

- นวนิยำยเรื่องสั้น 
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- ห้องประชุมกลุ่มย่อยจ ำนวน 6 ห้อง 

ชั้น 5 ห้องสมุดสำขำวิชำศิลปศำสตร์ 

- ทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ในกลุ่มสำขำวิชำศิลปศำสตร์  

- หนังสือมุมคุณธรรม 

- จุลสำร 

- ห้องประชุมกลุ่มย่อยจ ำนวน 6 ห้อง 

 

พื้นที่กำรเรียนรู้ 

พ้ืนที่กำรเรียนรู้สำมำรถแบ่งเป็น พ้ืนที่ทำงกำยภำพที่จับต้องได้ (physical space) และพ้ืนที่เสมือน 

(virtual space) พ้ืนที่ทำงกำยภำพจะค ำนึงถึง แสง เสียง และคุณภำพของอำกำศ ส่วนพ้ืนที่เสมือนจะค ำนึงถึง

ควำมพร้อมใช้ และกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยกำรเรียนรู้ที่ก ำลังจะเกิดขึ้น ในยุคปัจจุบันและอนำคต     

จะเป็นกำรเชื่อมต่อกัน ระหว่ำงพ้ืนที่ทำงกำยภำพและพ้ืนที่เสมือน นอกจำกนี้ มิติกำรเรียนรู้ของผู้เรียนโดยเฉพำะ

ในระดับอุดมศึกษำจะมองในมิติของ “ห้องเรียน (classroom)” ขยำยไปสู่ “อำคำร (building)” “วิทยำเขต 

(campus)” และ “เมือง (city)” ยังมีอีกพ้ืนที่ที่อยู่นอกห้องเรียนที่ควรได้รับควำมเอำใจใส่คือ พ้ืนที่ที่อยู่ระหว่ำง 

(“in-between” spaces) ซึ่งอำจอยู่ระหว่ำงห้องเรียนอยู่ระหว่ำงอำคำร อยู่ระหว่ำงวิทยำเขต หรือแม้แต่อยู่

ระหว่ำงเมือง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ทำงสังคม (social space) ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันก่อให้เกิดกำรเรียนรู้ที่ไม่เป็นทำงกำร 

(informal learning) ส่งเสริมสนับสนุนกำรเรียนรู้ที่เป็นทำงกำร (formal learning) พ้ืนที่กำรเรียนรู้ เป็นพื้นที่ที่มี

ควำมยืดหยุ่นสูงในกำรรองรับกิจกรรมหลำกหลำยประเภท เป็นพ้ืนที่ที่สำมำรถจัดนั่งได้หลำกหลำยรูปแบบ 

เคลื่อนย้ำยได้ มีอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกในกำรพูดคุย ระดมควำมคิด เช่นกระดำนอัจฉริยะ คอมพิวเตอร์           

ที่สำมำรถเข้ำถึงอินเทอร์เน็ต รวมถึงกำรค ำนึงถึงกำรจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนกำรใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของ

ผู้ใช้บริกำรเช่นปลั๊กไฟ จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยอำจดัดแปลงจำกห้องเรียนแบบเดิม ห้องปฏิบัติกำร

คอมพิวเตอร์ หรือใช้พื้นที่ห้องสมุดได้ (จิโรจน์ สูรพันธ์, 2558: 29-34)  

  รองศำสตรำจำรย์ ดร.วรำกรณ์ สำมโกเศศ ได้บรรยำยในหัวข้อสัมมนำบุคลำกรส ำนักหอสมุดกลำง  

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ประจ ำปี 2547 “ร่วมคิด ร่วมท ำ เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำ ครั้งที่ 4” ในหัวข้อ ห้องสมุด   

สุดยอด : จำกมุมมองนักบริหำรว่ำ ห้องสมุดที่ดีต้องมีหลำยอย่ำงประกอบกัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ในโลกของสังคม

แห่งควำมรู้ (Knowledge-base society) ห้องสมุดประกอบด้วย 4 ฐำนแห่งกำรสร้ำงควำมรู้ (ส ำนักหอสมุด 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 2551: 35-38) ได้แก่ 
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1. Creation คือ กำรสร้ำงควำมรู้ หรือ องค์ควำมรู้ ได้แก่มหำวิทยำลัย สถำบันที่ผลิตงำนวิจัย 
2. Education คือควำมรู้ กำรศึกษำ ที่ได้รับกำรเผยแพร่โดยผู้สอน ได้แก่ ครู อำจำรย์ ที่ท ำหน้ำที่สอนใน 

โรงเรียนและในมหำวิทยำลัย 
3. Management คือ กำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือน ำมำใช้ต่อไป ได้แก่ ห้องสมุด ห้องสมุดมีหน้ำที่เป็นสื่อกลำงใน  

กำรถ่ำยทอด หรือถ่ำยโอนควำมรู้ (Knowledge transfer) ไปสู่ผู้ใช้ห้องสมุดโดยผ่ำนบริกำรต่ำงๆ ของห้องสมุด 
นอกจำกนั้นยังรวมไปถึงอุปกรณ์โสตทัศนวัสดุทั้งหลำย เช่น สไลด์ แผ่นเสียง วีดิทัศน์ ฯลฯ ซึ่งเป็นสื่อในกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้ด้วย 

4. Usage คือ กำรน ำควำมรู้มำใช้ อำจเป็นกำรน ำมำใช้โดยตรง โดยได้รับควำมรู้จำกอำจำรย์ ผ่ำนทำง 
กำรศึกษำ หรือใช้โดยกำรจัดกำรควำมรู้จำกห้องสมุด 
  และจำกบทควำมเรื่องกำรปรับตัวของห้องสมุดประชำชนเดนมำร์ก เรียบเรียงจำกกำรบรรยำยเรื่อง 

“Challenges in transforming libraries from collection centered to user centered  organizations ” 

ในงำนประชุมวิชำกำร TK Forum 2015 โดย เยนส์ ธอร์ฮำวเกอ (Jens Thorhauge) ที่ปรึกษำกำรพัฒนำห้องสมุด 

ประเทศเดนมำร์ก ให้ข้อมูลว่ำ คนรุ่นใหม่ในเดนมำร์กใช้สื่อออนไลน์เฉลี่ย 3.5-4 ช่วโมงต่อวัน ในขณะที่อัตรำกำร

อ่ำนหนังสือลดลงมีเด็กซึ่งออกจำกโรงเรียนกลำงคันถึง 15%  อันเนื่องมำจำกปัญหำกำรอ่ำนออกเขียนได้           

ทั้งๆที่ เมื่อ 20 ปีก่อนห้องสมุดเต็มไปด้วยเด็กๆ แต่ตอนนี้คนกลุ่มนี้หำยไปอย่ำงเห็นได้ชัด ห้องสมุดประชำชนมี

อัตรำกำรยืมหนังสือลดลงอย่ำงต่อเนื่องประมำณ 6% ต่อปี อำจเป็นเวลำที่ต้องนับถอยหลังไปสู่วันที่ไม่มีคนยืม

หนังสืออีกแล้วก็ได้ แต่ข่ำวดีก็คือในช่วง 10 ปี ที่ผ่ำนมำนี้จ ำนวนผู้ที่เข้ำมำใช้บริกำรห้องสมุดกลับเพ่ิมขึ้น 

หมำยควำมว่ำชำวเดนิชยังคงนิยมเข้ำห้องสมุด แต่ไม่ใช่เพ่ือยืมหนังสือ พวกเขำมำใช้บริกำรด้วยเหตุผล                 

ที่หลำกหลำยออกไป เช่นต้องกำรใช้สถำนที่ที่มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรศึกษำค้นคว้ำ มำประชุมเข้ำฟังกำร

บรรยำย หรือท ำกิจกรรมต่ำงๆ มีนักวิชำกำรวิเครำะห์ไว้ว่ำ ควำมรู้ส่วนใหญ่ในโลกปัจจุบันไม่ใช่สิ่งที่เหมำะจะบรรจุ

ไว้ในชั้นหนังสืออีกแล้วในขณะที่ห้องสมุดกลับยังคงยึดติดอยู่กับหนังสือแบบกำยภำพ (ฝ่ำยส่งเสริมกำรใช้บริกำร

ทรัพยำกรสำรสนเทศ  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฎนครปฐม, 2562: 1-4) 

ในสถำนกำรณ์เช่นนี้ ห้องสมุดมีทำงออกอยู่ 3 ทำง คือ 

ทำงที่ 1 รักษำกำรให้บริกำรรูปแบบเดิมไว้ ซึ่งยังสำมำรถสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริกำรจ ำนวนมำก

ที่ยังคุ้นเคยกับกำรเข้ำมำที่ห้องสมุดเพ่ืออ่ำนหนังสือ แต่จะค่อยๆ สูญเสียผู้ใช้บริกำรที่เป็นคนรุ่นใหม่ ทั้งยังเสี่ยงที่

จะถูกปรับลดงบประมำณและปิดตัวไปในที่สุด 

ทำงที่ 2 ปรับตัวให้กลำยเป็นห้องสมุดดิจิทัล โดยกำรต่อยอดกำรให้บริกำรสำรสนเทศดิจิทัล ไปพร้อมกับ

กำรรักษำสถำนภำพของห้องสมุดแบบที่เคยเป็นมำ ดูเหมือนเป็นแนวทำงที่น่ำจะใช้กำรได้และสมเหตุสมผลหำก
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สำมำรถเอำชนะอุปสรรคด้ำนลิขสิทธิ์ แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ำยนัก อีกท้ังยังต้องแข่งขันกับผู้ให้บริกำรในเชิงพำณิชย์อีก

หลำยรำย 

ทำงที่ 3 ออกแบบกำรให้บริกำรของห้องสมุดเสียใหม่ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้คนที่อยู่ในโลก

โลกำภิวัตน์และยุคสมัยดิจิทัล โดยอำจต้องละทิ้งกำรมุ่งเน้นทรัพยำกรหนังสือ แล้วหันไปให้ควำมส ำคัญกับกำร

เรียนรู้ตลอดชีวิตให้มำกยิ่งขึ้น ซึ่งแม้จะเป็นแนวทำงที่ยำกที่สุดแต่น่ำจะเป็นหนทำงที่ยั่งยืนที่สุดส ำหรับห้องสมุด

ประชำชน 

          ห้องสมุดประชำชนเดนมำร์กเลือกเผชิญกับควำมท้ำทำยของยุคสมัยตำมแนวทำงที่ 3 ภำยใต้โครงกำร

โมเดลแห่งเดนมำร์ก ด้วยกำรออกแบบแนวคิดใหม่เพ่ือสร้ำงบริกำรใหม่ๆ ที่มุ่งตอบสนองควำมต้องกำรของผู้คน

อย่ำงแท้จริง แนวคิดที่ว่ำนี้เรียกว่ำแบบจ ำลองจัตวำกำศ หรือ Four Spaces Model ซึ่งถูกพัฒนำมำจำกกำร

ทบทวนประสบกำรณ์ของห้องสมุดทั้งระดับชำติและนำนำชำติ ก่อนที่จะน ำไปประยุกต์ใช้และกลำยเป็นจุดเปลี่ยน

ที่ส ำคัญของห้องสมุดต่ำง ๆ ทั่วประเทศเดนมำร์ก (ฝ่ำยส่งเสริมกำรใช้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ  ส ำนักวิทย

บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฎนครปฐม, 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 1  The four spaces – a new model for the public library 

ทีม่ำ: Jochumsen, H., Rasmussen, C.H., & Skot-Hansen, D. (2012). 
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 วัตถุประสงค์ในภำพรวมของห้องสมุดตำมที่ระบุในโมเดล คือ เพ่ือสนับสนุนเป้ำหมำย 4 ประกำรดังนี้ 

ประสบกำรณ์ (Experience) กำรมีส่วนร่วม (Involvement) กำรเสริมพลัง (empowerment) และนวัตกรรม 

( Innovation) ในขณะที่ เป้ำหมำย 2 ประกำรแรกเกี่ยวเนื่องกับกำรรับรู้  (Perception) ประสบกำรณ์                

และกำรมีส่วนร่วมของบุคคลในกำรค้นหำควำมหมำยและอัตลักษณ์ (Quest for meaning and identity)         

ในสังคมที่ซับซ้อน เป้ำหมำย 2 ประกำรหลังสนับสนุนเป้ำหมำยทำงสังคมมำกกว่ำกำรเสริมพลังเกี่ยวเนื่องกับกำร

พัฒนำประชำชนที่เข้มแข็งและพ่ึงพำตัวเองได้ (Strong and Independent citizens) ผู้ซึ่งสำมำรถแก้ปัญหำใน

ชีวิตประจ ำวันได้ ส่วนนวัตกรรมเป็นเรื่องเกี่ยวกับกำรหำค ำตอบใหม่ส ำหรับปัญหำเชิงปฏิบัติ หรือกำรพัฒนำ

แนวคิด วิธีกำร หรือกำรแสดงออกอย่ำงมีศิลปะ (Artistic expression) ที่เป็นสิ่งใหม่อย่ำงแท้จริง 

พ้ืนที่ 4 ประเภท ไม่ควรถูกมองว่ำเป็น “ห้อง” แบบเอกเทศ (Concrete room) ในควำมหมำยเชิง

กำยภำพ แต่เป็นควำมเป็นไปได้ (Possibilities) ที่จะบรรลุเป้ำประสงค์ได้ทั้งในอำคำรห้องสมุด (Physical Library) 

และ ไซเบอร์สเปซ (Cyberspace)  

 พ้ืนที่กำรเรียนรู้เป็นพ้ืนที่ที่คุณสำมำรถศึกษำค้นคว้ำ และค้นพบโลก กำรเรียนรู้เกิดขึ้นผ่ำนกำรเล่น หรือ

อำจจะเป็นกิจกรรมเชิงศิลปะ หลักสูตร กำรอ่ำนและกำรใช้สื่อ รวมถึงกิจกรรมชนิดอ่ืน ณ ที่นี้ คุณอำจพบกิจกรรม

กำรเรียนรู้ที่ไม่เป็นทำงกำร กำรเรียนรู้ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) กำรบรรยำย และ กำรน ำเสนอผลงำน 

กำรเข้ำถึงทรัพยำกรองค์ควำมรู้ บริกำรถำมบรรณำรักษ์ (Ask-a-librarian services) และกำรจองเวลำพบ

บรรณำรักษ์ (Book a Librarian) เป็นต้น  

 หลักกำรออกแบบส ำหรับพ้ืนที่ทั้ง 4 ประเภทเน้น 3 ด้ำนหลัก นั่นคือ พ้ืนที่กำยภำพ (Physical space) 

กำรออกแบบภำยใน ( Interior design) เฟอร์นิเจอร์และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกอ่ืน (Furniture and other 

facilities) รวมถึงกิจกรรมและรูปแบบพฤติกรรม (Activities and behavioral patterns) (วัฒนชัย วินิจจะกูล, 

2558: 33-35) 

 เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยดังกล่ำว ห้องสมุดจ ำเป็นต้องมีพ้ืนที่ 4 ลักษณะ เพ่ือรองรับกิจกรรมกำรเรียนรู้

ที่จะเกิดข้ึน ได้แก่  

1. พื้นที่เพื่อกำรเรียนรู้ (Learning Space) เพ่ือให้เกิดกำรศึกษำค้นคว้ำและค้นพบโลก ซึ่งอำจจะมี 
รูปแบบเป็นพ้ืนที่ทำงกำยภำพหรือพ้ืนที่เสมือนก็ได้ เช่น e-learning อำจเพ่ิมบริกำรกำรให้ค ำปรึกษำใน
ชีวิตประจ ำวัน หรือกำรท ำงำนโดยกำรมีส่วนร่วมของผู้ที่มีจิตอำสำ ห้องสมุดแห่งหนึ่งของเดนมำร์กเห็นปัญหำของ
เด็กที่เป็นบุตรหลำน ของผู้อพยพแรงงำนต่ำงชำติ ซึ่งประสบปัญหำกำรเรียนเพรำะครอบครัวใช้ภำษำเดนิชได้         
ไม่ดีนัก จึงได้จัดกิจกรรมสอนกำรบ้ำนให้กับเด็กๆ 2-3 ชั่วโมงหลังเลิกเรียน 
 



18 

 

2. พื้นที่สร้ำงแรงบันดำลใจ (Inspiration space) เพ่ือสร้ำงประสบกำรณ์ท่ีน่ำประทับใจ โดยเน้นไปที่ 
กำรจัดกิจกรรมที่มีควำมหลำกหลำย ส ำหรับเด็กๆ กำรเล่นเป็นกำรสร้ำงแรงบันดำลใจอย่ำงหนึ่ง ห้องสมุดจึงอำจ
สร้ำงสนำมเด็กเล่นไว้ด้วยก็ได้ นอกจำกนี้อำจน ำสื่อสมัยใหม่มำช่วยสร้ำงสีสันในกำรน ำเสนอเนื้อหำสำระ 

3. พื้นที่พบปะ (Meeting Space) เป็นพื้นที่สำธำรณะแบบเปิดเพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีส่วนร่วม  
รวมทั้งกำรพบปะกันอย่ำงอิสระแบบไม่เป็นทำงกำร ซึ่งมักถูกประเมินค่ำต่ ำกว่ำควำมเป็นจริง ทั้งๆ ที่มีควำมส ำคัญ
อย่ำงยิ่งยวด คนในสังคมตะวันตกค่อนข้ำงมีควำมโดดเดี่ยวในจิตใจ เมื่อเปรียบเทียบกับสังคมตะวันออก ดังนั้นจึง
เป็นเรื่องส ำคัญมำกท่ีห้องสมุดจะมีพ้ืนที่เปิดโอกำสให้คนได้มีปฏิสัมพันธ์กันมำกขึ้น 

4. พื้นที่แสดงออก (Performative space) มุ่งเน้นกำรสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือเกิดควำมสร้ำงสรรค์  
ห้องสมุดอำจจัดหำอุปกรณ์เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก เช่น เครื่องพิมพ์สำมมิติ หรือโปรแกรมซอฟท์แวร์ที่จ ำเป็นมี
กำรจัดกำรเวิร์คช็อปเพ่ือพัฒนำควำมรู้และประสบกำรณ์ รวมทั้งมีพ้ืนที่จัดแสดงผลงำน เช่นภำพถ่ำย ภำพวำด 
หรือผลงำนจำกเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ฝ่ำยส่งเสริมกำรใช้บริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศ  มหำวิทยำลัยรำชภัฎนครปฐม, 2563: 2-4) 
 โดยสรุปกำรออกแบบและสร้ำงพ้ืนที่กำรเรียนรู้ (Learning Space) สิ่งส ำคัญ คือ กำรใช้พ้ืนที่ทุกส่วนให้มี

คุณค่ำและเป็นประโยชน์ กำรออกแบบและสร้ำงพ้ืนที่กำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรเรียนรู้ ของแต่ละ

บุคคล และกระบวนกำรเรียนรู้ซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภำพในกำรเรียนรู้ของผู้ใช้บริกำร ส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ทั้ง

ภำยในและภำยนอกห้องเรียน อำทิ จัดให้มีอุปกรณ์สืบค้นข้อมูลจัดวำงในพ้ืนที่ที่ใช้งำนได้สะดวก สำมำรถเรียนรู้ได้

ด้วยตัวเอง กำรจัดพ้ืนที่บริกำรให้เหมำะสมกับพฤติกรรมควำมต้องกำรที่หลำกหลำยและแตกต่ำงกันของแต่ละ

บุคคล กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นกำรสร้ำงบรรยำกำศที่ส่งเสริมต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งเสริมให้เกิดกำรคิด

วิเครำะห์ กำรสืบค้น กำรแก้ปัญหำ ต่ำงๆ และก่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน กำรพัฒนำพ้ืนที่กำรเรียนรู้ 

(Learning Space) ในห้องสมุด มีควำมจ ำเป็นในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคดิจิทัล ต้องปรับตัวให้เข้ำกับยุคสมัยแห่งกำร

เปลี่ยนแปลงและคู่แข่งที่หลำกหลำย 

ดังที่รุจโรจน์ แก้วอุไร (2562: 366) กล่ำวว่ำห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำควรจัดให้มีพ้ืนที่กำรเรียนรู้ไว้

ให้บริกำร โดยแบ่งเป็นพ้ืนที่ท ำกิจกรรม พ้ืนที่ส ำหรับกำรศึกษำส่วนบุคคล พ้ืนที่ท ำงำนกลุ่มซึ่งมีกำรออกแบบ

สถำนที่ สภำพแวดล้อม และบรรยำกำศของพ้ืนที่กำรเรียนรู้เหล่ำนั้นในด้ำนกำยภำพกำรออกแบบตกแต่ง           

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือรองรับผู้ใช้บริกำรยุคดิจิทัล  

ดังนั้นห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ ในฐำนะเป็นแหล่งทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำค้นคว้ำและเรียนรู้ 

สนับสนุนกำรศึกษำค้นคว้ำวิจัย เป็นพ้ืนที่กำรเรียนรู้ส่วนกลำงของสถำบัน เป็นพ้ืนที่กำรเรียนรู้ส ำหรับกำรแบ่งปัน

ควำมคิดและประสบกำรณ์ กำรด ำเนินกำรสอดคล้องกับแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ ศตวรรษที่ 21 กำรปรับเปลี่ยน

รูปแบบกำรให้บริกำร พ้ืนที่กำรให้บริกำร ต้องเปลี่ยนแนวทำงไปสู่กำรเรียนรู้ ในโลกยุคดิจิทัล ห้องสมุดมีหน้ำที่     
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จัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้ใช้บริกำร ทุกคนสำมำรถเข้ำมำศึกษำค้นคว้ำ แบ่งปันควำมรู้ 

ห้องสมุดจ ำเป็นต้องมีกำรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ให้น่ำเข้ำใช้บริกำร ดึงดูดให้ผู้ใช้เข้ำมำใช้บริกำร ปรับเปลี่ยนรูปแบบจำก

ห้องสมุดให้เป็น“พ้ืนที่กำรเรียนรู้” ในลักษณะที่ยืดหยุ่นต่อกำรใช้งำน ลักษณะทำงกำยภำพต้องดึงดูดและส่งเสริม

ให้ผู้ใช้เกิดกำรเรียนรู้ เกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์ สำมำรถท ำงำนและเรียนรู้ร่วมกันได้อย่ำง สะดวก สบำย ปลอดภัย 

และมีควำมสุข 

กำรออกแบบพ้ืนที่กำรเรียนรู้ของห้องสมุดมหำวิทยำลัย  

           ในกำรออกแบบพ้ืนที่กำรเรียนรู้ของห้องสมุดมหำวิทยำลัย มีงำนวิจัยหลำยเรื่องที่ศึกษำเรื่องกำร

เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ห้องสมุดของมหำวิทยำลัยเพื่อสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้ ดังนี้ 

           เบลีน (Bailin, Kylie. 2013: Online) ท ำวิจัยกรณีศึกษำที่ห้องสมุดของนิวเซำท์เวลส์ (New South 

Wales) โดยกล่ำวว่ำเมื่อสภำพแวดล้อมทำงดิจิทัลยังคงมีอิทธิพลอย่ำงต่อเนื่องต่อกำรด ำรงชีวิตของคนเรำ 

ห้องสมุดมหำวิทยำลัยจึงต้องปรับเปลี่ยนเพ่ือให้มั่นใจว่ำบริกำรยังคงมีควำมสอดคล้องต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้ 

งำนวิจัยนี้ด ำเนินกำรในช่วงปี 2009-2011 ที่มีกำรปรับห้องสมุดของนิวเซำท์เวลส์ขึ้นใหม่ และประเมินผล

ควำมส ำเร็จในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้ ในแง่ของพ้ืนที่และสถำนที่ โดยกำรสัมภำษณ์เชิงโครงสร้ำง   

เพ่ือวัดควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่มีต่อพ้ืนที่และ/หรือสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของห้องสมุด ได้แก่  พ้ืนที่ศึกษำ

ร่วมกัน พ้ืนที่ศึกษำเดี่ยว กำรออกแบบพ้ืนที่ว่ำง พ้ืนที่สังสรรค์ เทคโนโลยี ระดับเสียง และเขตควำมช่วยเหลือ 

(Help zone) ซึ่งผลวิจัยพบว่ำผู้ใช้ยังคงต้องกำรพ้ืนที่ทำงกำยภำพ และว่ำห้องสมุดมีคุณค่ำสูงในฐำนะที่เป็น

สถำนที่ส ำหรับรวมตัวกัน และศึกษำค้นคว้ำเพรำะมีสภำพแวดล้อมที่ออกแบบมำพร้อมกับสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก   

ที่ทันสมัย  

            แอนดริว (Andrews. 2015: Online) ศึกษำพ้ืนที่เรียนรู้ของห้องสมุดมหำวิทยำลัยโดยท ำกำรศึกษำ

วิธีกำรที่นักศึกษำใช้งำนห้องสมุด ได้แก่ กำรใช้เฟอร์นิเจอร์ ควำมต้องกำรด้ำนเทคโนโลยี  และพ้ืนที่ โดยนับช่วง

ตั้งแต่มีกำรปรับปรุงห้องสมุดมันน์ (Mann Library) ที่มหำวิทยำลัยคอร์เนล (Cornell University) ระหว่ำง         

ปีค.ศ. 2007 – 2015 ด้วยวิธีกำรเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพที่ประกอบด้วยกำรส ำรวจ กำรสัมภำษณ์ แบบทดสอบ

กำรใช้ประโยชน์ และแบบฝึกกำรออกแบบอย่ำงมีส่วนร่วม เพ่ือค้นหำพฤติกรรมกำรใช้และควำมต้องกำรจ ำเป็น

ของผู้ใช้ แล้วน ำข้อมูลที่ได้มำเพ่ือช่วยในกำรออกแบบพ้ืนที่กำรศึกษำค้นคว้ำร่วมกันขึ้นใหม่ แล้วจำกนั้นประเมินผล

ที่ได้      

           ชำ (Cha. 2015: Online) ศึกษำสิ่งที่ส ำคัญส ำหรับนักศึกษำในกำรใช้พ้ืนที่ทำงกำยภำพของห้องสมุด     

โดยกล่ำวว่ำพ้ืนที่ทำงกำยภำพในห้องสมุดมหำวิทยำลัย ทวีควำมส ำคัญมำกขึ้นต่อกำรสนองควำมต้องกำร            
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ที่หลำกหลำยของนักศึกษำส ำหรับพ้ืนที่กำรเรียนรู้ กำรวำงแผนกำรออกแบบพ้ืนที่ที่ไม่เหมำะสมก่อให้เกิดพ้ืนที่ที่มี

คนหนำแน่นเกินไป และใช้ประโยชน์ไม่พอในห้องสมุด ดังนั้น กำรท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้พ้ืนที่ของนักศึกษำ

จะช่วยเอ้ืออ ำนวยกำรวำงแผนและกำรออกแบบที่มีประสิทธิภำพ ซึ่งจะส่งผลกำรใช้พ้ืนที่ให้มีประโยชน์คุ้มค่ำ 

เนื่องจำกทำงเลือกของพ้ืนที่ว่ำงของนักศึกษำมีประโยชน์อย่ำงมำกส ำหรับกำรใช้พ้ืนที่ในห้องสมุด กำรวิจัยนี้จึง

ศึกษำปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อทำงเลือกพ้ืนที่ในห้องสุมดมหำวิทยำลัยโดยใช้กำรส ำรวจผู้ใช้ที่ห้องสมุดมหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีอินโดเวน (Eindhoven University) ในประเทศเนเธอร์แลนด์ พ้ืนที่ส ำคัญ 5 อย่ำงประกอบด้วย จ ำนวน

ของพ้ืนที่ ระดับกำรใช้เสียง ควำมแน่นขนัด ควำมสบำยของกำรจัดเฟอร์นิเจอร์ และควำมสะอำด นอกจำกนั้น

รูปแบบของทำงเลือกพ้ืนที่ว่ำงยังมีควำมแตกต่ำงกันระหว่ำงกลุ่มผู้ใช้และแบบของกิจกรรม     

          แทวำนีมิ (Tevaniemi. 2015: Online) น ำเสนอกรณีศึกษำห้องสมุดในฐำนที่เป็นคู่ร่วมของกำรเป็นพ้ืนที่

กำรเรียนรู้ร่วมกันในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีแทมแปร์ (Tampere University) ในฟินแลนด์ โดยเสนอโอกำส      

แก่ห้องสมุดในกำรพัฒนำเชิงทดลองของพ้ืนที่ซึ่งท ำได้หลำยงำนส ำหรับกำรให้ควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยเพ่ือ

ขยำยบทบำทของห้องสมุด ดังนั้น ห้องสมุดจึงกลำยเป็นพลพรรคร่วมที่สำม ที่เอ้ืออ ำนวยพ้ืนที่กำรเรียนรู้นั่นเอง 

นอกจำกนั้น ยังช่วยเพ่ิมควำมเข้มแข็งในด้ำนควำมเชี่ยวชำญของห้องสมุดเองผ่ำนทำงควำมร่วมมือที่ประสบผลกับ

นักศึกษำปริญญำตรีและกลุ่มอ่ืนๆ ผลที่ได้จำกกำรวิจัยจึงสนับสนุนกำรวิจัยก่อนหน้ำที่ศึกษำว่ำห้องสมุดเป็นพ้ืนที่

กำรเรียนรู้แบบมุ่งกลุ่มเป้ำหมำยมำกกว่ำ    

           แอลลิสัน (Ellison, 2016: Online) มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือศึกษำว่ำพ้ืนที่ภำยในอำคำรห้องสมุดที่ออกแบบมำ

นั้นช่วยเพิ่มพูนกำรเรียนรู้ของนักศึกษำและสนองควำมต้องกำรของนักศึกษำอย่ำงไร งำนวิจัยนี้เป็นกรณีศึกษำที่ใช้

วิธีกำรสัมภำษณ์และแบบสอบถำม นอกจำกนั้นยังมีกำรสังเกตกำรณ์ และกำรวัดผลระดับที่ได้รับ ผลที่ได้พบว่ำ    

แม้อำคำรห้องสมุดจะเป็นที่นิยมในฐำนะที่เป็นพ้ืนที่กำรเรียนรู้ และจัดแบบกำรเรียนรู้ต่ำงๆ แล้วก็ตำม แต่ก็ยัง       

มีปัญหำด้ำนกำรอกแบบภำยใน รวมทั้งแรงกดดันของควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีทีส่งผลให้มีควำมต้องกำรพัฒนำ

อำคำรห้องสมุดให้ทันสมัยเพื่อให้ทันต่อควำมเปลี่ยนแปลงของควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรของผู้ใช้  

 จิรำพร บำนลำ (2555: บทคัดย่อ) ได้ศึกษำควำมคิดเห็นต่อองค์ประกอบและบทบำทในกำรออกแบบ

อำคำรห้องสมุดของผู้บริหำรห้องสมุด ระหว่ำง พ.ศ. 2542-2554 เป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณและคุณภำพ ผลกำรวิจัย 

พบว่ำ สิ่งที่ผู้บริหำรห้องสมุดค ำนึงถึงในกำรพิจำรณำสร้ำงอำคำรห้องสมุดหลังใหม่ ได้แก่ ควำมต้องกำรให้อำคำร

ห้องสมุดใหม่เป็นอำคำรที่ทันสมัย สวยงำม มีสุนทรียภำพ ดึงดูดผู้ใช้ให้ต้องกำรเข้ำใช้ห้องสมุด นั กศึกษำมีควำม

ต้องกำรพ้ืนที่ในกำรศึกษำค้นคว้ำที่เปลี่ยนแปลงไป อำคำรห้องสมุดเดิมคับแคบไม่สำมำรถขยำยพ้ืนที่ได้           

กำรเพ่ิมขึ้นของจ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศรูปแบบสิ่งพิมพ์ และต้องกำรให้อำคำรห้องสมุดมีห้องเรียน/ห้อง

ประชุม 
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 ด้ำนกำรจัดวำงแผนผังอำคำร องค์ประกอบที่ผู้บริหำรค ำนึงถึง ได้แก่ กำรมีพ้ืนที่ส ำหรับกำรด ำเนินงำน

ด้ำนอิเล็กทรอนิกส์อย่ำงเหมำะสมและเพียงพอ มีพ้ืนที่ส ำหรับกำรเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงอิสระ ศูนย์อ ำนวยควำม

สะดวกทำงกำรเรียนรู้ (Information commons) เป็นบริเวณที่สงบและสำมำรถใช้อินเทอร์เน็ตในกำรศึกษำ

ค้นคว้ำ ท ำให้ห้องสมุดจัดให้มีพ้ืนที่ส ำหรับบริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรสืบค้นข้อมูลจำกฐำนข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ต่ำง ๆ เครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรสืบค้นฐำนข้อมูลบรรณำนุกรม เครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับ

บริกำรอินเทอร์เน็ต กำรจัดให้มีบริกำรเครื่องพิมพ์เอกสำรจำกคอมพิวเตอร์ บริกำรถ่ำยเอกสำร และบริกำร

อินเทอร์เน็ตแบบไร้สำยที่ช่วยให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุด            

จัดให้บริกำร โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ใช้มีอยู่ เช่น คอมพิวเตอร์แบบพกพำ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น 

รวมถึงกำรจัดให้มีพ้ืนที่ให้ผู้ใช้สำมำรถเข้ำมำใช้บริกำรได้ตลอด 24 ชั่วโมง และจัดบริกำรร้ำนอำหำรและเครื่องดื่ม

ไว้ด้วย 

   กำรใช้บริกำรห้องสมุดของผู้ใช้บริกำรในปัจจุบัน มีรูปแบบ และควำมต้องกำรที่ปรับเปลี่ยนไป ควำม

มุ่งหวัง และควำมต้องกำรในกำรใช้บริกำรห้องสมุดเป็นไปเพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้ใช้บริกำร

ปรับเปลี่ยนรูปแบบจำกห้องสมุดให้เป็น“พ้ืนที่เพ่ือกำรเรียนรู้” ในลักษณะที่ยืดหยุ่นต่อกำรใช้งำน ทั้งในด้ำนของ

ลักษณะทำงกำยภำพต้องมีควำมทันสมัย มีควำมยืดหยุ่นในกำรให้บริกำร มีกำรน ำเทคโนโลยีต่ำงๆ และสิ่งอ ำนวย

ควำมสะดวก มำพัฒนำห้องสมุดให้ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรที่เปลี่ยนไปจำกเดิม รูปแบบกำรบริกำร

เชิงรุก ส่งเสริมให้ผู้ใช้เกิดกำรเรียนรู้ เกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์ สำมำรถท ำงำนและเรียนรู้ร่วมกันได้อย่ำง สะดวก 

สบำย ปลอดภัย และที่ส ำคัญคือมีควำมสุข 

กำรเรียนรู้ร่วมกัน 

  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อังศินันท์ อินทรก ำแหง (อังศินันท์ อินทรก ำแหง 2547 : 52-58) ได้สรุปว่ำกำร

เรียนรู้ร่วมกันนั้นเป็นวิธีกำรเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม หรือเป็นคู่ โดยมีเป้ำหมำยพ้ืนฐำนอันเดียวกันกับ

กำรท ำงำนให้ส ำเร็จ ในกระบวนกำรท ำงำนนี้จะเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงร่วมมือกัน ไม่ใช่กำรเรียนรู้อย่ำงแข่งขัน       

เป็นกำรเรียนรู้ที่มีพลังน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงของควำมรู้ ควำมเชื่อ เจตคติ และทักษะของสมำชิ กอ่ืนๆ ได้ หำก

นักกำรศึกษำมีกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ได้สอดคล้องกับควำมต้องกำร ควำมพร้อมและควำมสนใจ ได้พบปะ

แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในบรรยำกำศที่พึงพอใจ และเป้ำหมำยของกลุ่มที่ก ำหนดโดยกลุ่มไว้อย่ำงชัดเจนเข้ำใจ

ตรงกัน จะท ำให้กระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มนี้ช่วยจูงใจให้สมำชิกสนใจเข้ำร่วมกิจกรรมและผูกพันที่จะเรียนรู้ 

พัฒนำตนเอง พัฒนำควำมรู้ และด ำเนินงำนร่วมกันให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดได้ตำมเป้ำหมำย 
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กำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 ศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีสื่อสำรและโทรคมนำคมมีบทบำทต่อกำรด ำรงอยู่ของห้องสมุดเป็นอย่ำงยิ่ง ผู้ใช้

สำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องเดินทำงมำยังห้องสมุด ดังนั้นเพ่ือให้ห้องสมุดยังคงด ำรง

อยู่ไดน้อกเหนือจำกกำรเป็นแหล่งสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำค้นคว้ำเท่ำนั้น ห้องสมุดต้องมีกำรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ให้มี

ประสิทธิภำพอย่ำงเร่งด่วน เพ่ือเป็นกำรเชิญชวนให้ผู้ใช้เข้ำมำใช้พ้ืนที่ห้องสมุด ห้องสมุดต้องเพ่ิมพ้ืนที่กำรท ำงำน

ร่วมกันเพ่ือกิจกรรมที่หลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น โดยค ำนึงถึงควำมต้องกำรใช้พ้ืนที่ของผู้ใช้เป็นส ำคัญ กำรจัดพ้ืนที่ให้มี

ควำมยืดหยุ่นในกำรใช้งำน กำรออกแบบที่ดึงดูดโน้มน้ำวให้ผู้ใช้เกิดกำรเรียนรู้ มีจินตนำกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม

ใหม่ๆ ท ำงำนร่วมกันได้อย่ำงสนุกสนำนและสะดวกสบำย (ปรำณี อัศวภูษิตกุล 2561 : 1) 

 ห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 เป็นกำรบูรณำกำรระหว่ำงห้องสมุดแบบเดิมกับห้องสมุดดิจิทัลเพรำะมีกำรน ำ

เทคโนโลยีเข้ำมำใช้ในกำรท ำงำนและให้บริกำร กำรมีส่วนร่วมของผู้ใช้และกำรค ำนึงถึงผู้ใช้บริกำรเป็นปัจจัยส ำคัญ

ประกำรหนึ่งซึ่งจะท ำให้ห้องสมุดเป็นสถำนที่ที่ให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและบริกำรต่ำงๆ ได้ตรงกับควำม

ต้องกำรของผู้ใช้และได้รับควำมพึงพอใจ กำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมก็มีส่วนท ำให้ห้องสมุด

ในศตวรรษที่ 21 จ ำเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อเหตุกำรณ์และปรับเปลี่ยนกำรบริกำรให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ 

สมำคมทำงวิชำชีพยังคงมีบทบำทส ำคัญต่อห้องสมุดและบรรณำรักษ์ในทุกยุคทุกสมัย เพรำะกำรท ำงำนร่วมกันจะ

เป็นแรงผลักดันให้ห้องสมุดพร้อมบริกำรทุกศตวรรษ (ปรีดี ปลื้มส ำรำญกิจ 2561 : 1-14) 

 ในทศวรรษ 1990 เมือง Stuttgart ได้วำงแผนสร้ำงศูนย์กลำงใหม่ของเมือง และเห็นว่ำควรจะมีห้องสมุด

อยู่ด้วย ทำงคณะกรรมกำรสร้ำงห้องสมุดได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ของห้องสมุดไว้ว่ำ “เป็นห้องสมุดมัลติมีเดียส ำหรับ

กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งเป็นศูนย์บริกำรแบบเปิด ส ำหรับสนับสนุนประชำชนที่

แสวงหำกำรแนะน ำ สนับสนุนในสังคมฐำนควำมรู้” นอกจำกนั้นยังได้วำงปรัชญำไว้ถึง 16 ประกำร เช่น 1) Library 

21 เชื่อมโยงวัฒนธรรมประเพณีกับนวัตกรรม 2) Library 21 สนับสนุนกำรเข้ำถึงสำรนิเทศโดยเสรีและจะเปิด

บริกำร 24 ชั่วโมง และ 3) Library 21 เป็นแหล่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต กำรเรียนรู้ด้วยตนเองและกำรเรียนรู้แบบ

มุ่งเป้ำหมำย (พิมพ์ร ำไพ เปรมสมิทธิ์ 2561 : 45-58) 

 กำรให้บริกำรห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 ต้องสอดคล้องกับกำรปฏิรูปกำรศึกษำในแต่ละยุคสมัย ศตวรรษ    

ที่ 21 กำรศึกษำจะเน้นเรื่องกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 เป็นแหล่งรวบรวมบริกำรและ

ควำมรู้ ต้องสร้ำงสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้และส่งเสริมกำรอ่ำน เพรำะผู้เรียนในศตวรรษ

ที่ 21 มีลักษณะเป็นผู้เรียนดิจิทัลเพรำะสภำพแวดล้อมในกำรเรียนรู้ล้วนมีสื่อดิจิทัลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์มำกมำย

ให้ได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งควำมบันเทิง เช่น กำรเล่นวิดีโอเกม กำรรับและกำรส่งอีเมลหรือข้อควำม      
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กำรคุยโทรศัพท์ กำรดูโทรทัศน์และโฆษณำ เป็นต้น ผู้เรียนจึงสำมำรถเรียนรู้ได้ดี จำกกำรเห็นภำพและกำร

เคลื่อนไหว/กำรสัมผัส (วัฒนชัย วินิจจะกูล 2557 : 12, 24-25) 

 มธุรส ปรำบไพรี และทวี นวมนิ่ม (2562: บทคัดย่อ) กล่ำวถึงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อ

กำรปรับตัวของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำขภัฏเพชรบุรีในกำรจัดกำรพ้ืนที่กำร

เรียนรู้ให้มีควำมสอดคล้อง กำรศึกษำครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษำกำรจัดกำรพ้ืนที่กำรเรียนรู้ในศตวรรษ    

ที่ 21 2) พฤติกรรมและควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร และ 3) แนวทำงกำรจัดกำรพ้ืนที่กำรเรียนรู้ โดยกำร

สัมภำษณ์ สังเกต และสอบถำมกลุ่มตัวอย่ำง คือ ผู้ใช้บริกำร จ ำนวน 472 คน วิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพและสถิติ

พรรณนำ ผลกำรศึกษำพบว่ำมีกระบวนกำร 9 ขั้นตอน ได้แก่ กำรวำงแผน กำรรวบรวมข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูล           

กำรออกแบบ กำรน ำเสนอแผนกำรด ำเนินงำน กำรบริกำร กำรติดตำม/ประเมินผล และกำรรำยงำนผล            

แนวทำงกำรจัดกำร คือ กำรเพ่ิมพ้ืนฐำนกำรเรียนรู้แบบเชื่อมโยง กำรจัดหำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและอุปกรณ์ที่

ยืดหยุ่นต่อกำรใช้พ้ืนที่ กำรมีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัย กำรใช้ระบบจองออนไลน์ กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีกำร

บริกำรเชิงรุก และกำรบูรณำกำรแนวคิดห้องสมุดสีเขียว     

 ห้องสมุดเป็นหน่วยงำนสนับสนุน เป็นปัจจัยที่ส ำคัญของกำรศึกษำ และวิจัยในระดับอุดมศึกษำ  ซึ่งเป็น

แหล่งรวบรวมข้อมูล ทรัพยำกรสำรสนเทศ ต่ำงๆ ที่นิสิต บุคลำกร คณำจำรย์ ได้ศึกษำค้น คว้ำหำข้อมูลได้

ตลอดเวลำ กำรด ำเนินกำรตำมปณิธำนของส ำนักหอสมุดกลำง “มุ่งม่ันให้บริกำรสำรสนเทศท่ีได้มำตรฐำน ทันสมัย 

ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้และส่งเสริมให้ผู้ใช้มีทักษะในกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง” เพ่ือให้สำมำรถตอบสนองควำม

ต้องกำรของผู้ใช้บริกำร ในปัจจุบันที่เป็นยุคของเทคโนโลยีผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศ และ

แหล่งข้อมูลจำกอินเทอรเ์น็ตได้อย่ำงรวดเร็ว ไม่จ ำกัดในด้ำนเวลำ และสถำนที่ กำรให้บริกำรของห้องสมุดจึงต้องมี

ควำมมุ่งม่ันในกำรพัฒนำให้เท่ำทันเทคโนโลยี ก้ำวหน้ำ และทันสมัย หำกไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรผู้ใช้บริกำร

ก็จะหันไปใช้บริกำรอ่ืนๆ ที่สะดวก สบำยกว่ำ และสำมำรถตอบสนองกับกำรด ำเนินชีวิต กำรศึกษำเรียนรู้            

ในศตวรรษท่ี 21 มำกกว่ำ  
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บทที่ 3  

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงส ำรวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำพฤติกรรมกำรใช้

ห้องสมุด และควำมต้องกำรใช้พ้ืนที่กำรเรียนรู้ของผู้ใช้บริกำรในส ำนักหอสมุดกลำง และห้องสมุดองครักษ์ 

มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้วิจัยจะขอน ำเสนอรำยละเอียดวิธีด ำเนินกำรวิจัยตำมล ำดับดังนี้ 

1. ขั้นตอนกำรศึกษำค้นคว้ำ 

2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

4. วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

5. กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ขั้นตอนกำรศึกษำ 

1. ทบทวนวรรณกรรม และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรศึกษำวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องด้วย

กำรศึกษำห้องสมุดมหำวิทยำลัย/ห้องสมุดสถำบันกำรศึกษำ, อำคำรห้องสมุดมหำวิทยำลัยและมำตรฐำนห้องสมุด

มหำวิทยำลัยที่เกี่ยวกับอำคำรห้องสมุดรวมถึงด้ำนกำรจัดกำรพ้ืนที่กำรเรียนรู้ ส ำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษ

ที่ 21 จำกสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ วำรสำร และเอกสำรต่ำงๆ 

2. ด ำเนินกำรวิจัยตำมระเบียบวิธีวิจัย โดยก ำหนดประชำกรเป้ำหมำย วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล และ

วิเครำะห์ข้อมูล 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

  ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยในครั้งนี้ คือ อำจำรย์ บุคลำกร และ นักศึกษำ ของ 

มหำวิทยำลัยศรีนครินทร  วิโรฒจ ำนวนทั้งสิ้น 33,938 คน ดังนี้ บุคลำกร จ ำนวน 5,726 คน จ ำแนกเป็น บุคลำกร

สำยวิชำกำร จ ำนวน 1,896 คน และบุคลำกรสำยปฏิบัติกำร จ ำนวน 3,830 คน   

(ข้อมูล ณ เดือน กุมภำพันธ์ 2562 จำกส่วนทรัพยำกรบุคคล มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

          นักศึกษำ จ ำนวน 28,212 คน จ ำแนกเป็นระดับปริญญำตรี จ ำนวน 25,345 คน ระดับบัณฑิตศึกษำ 

จ ำนวน 2,827 ระดับประกำศนียบัตร จ ำนวน 40 คน       

(ข้อมูล ณ เดือน ตุลำคม 2562 งำนทะเบียนนิสิตและสถิติ ส่วนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ)   
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         กลุ่มตัวอย่ำง 

 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ อำจำรย์ บุคลำกรและนิสิต มหำวิทยำลัยศรีนครินทร   

วิโรฒ จำกกำรสุ่มอย่ำงง่ำย โดยก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำง จำกสูตรของ เครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) 

ได้อำจำรย์และบุคลำกร จ ำนวน 50 คน  นิสิตระดับปริญญำตรี จ ำนวน 320 คน และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ 

จ ำนวน 30 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในกำรรวบรวมข้อมูล 3 รูปแบบได้แก่  

1. แบบสอบถำม (questionnaire) ส ำหรับศึกษำข้อมูลส่วนตัว วัดพฤติกรรมภำยในของบุคคล  
เกี่ยวกับควำมรู้สึก ควำมคิดเห็น เจตคติ ควำมสนใจแบบสอบถำมที่สร้ำงขึ้นมำประกอบด้วยข้อค ำถำมแบบปลำย

ปิด และปลำยเปิด จ ำนวน 1 ชุด แบ่งออกเป็น 4 ตอนดังนี้ 

 ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถำม คือ เพศ, อำยุ, ระดับกำรศึกษำ และสถำนภำพ 

 ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนภำพกำรใช้ห้องสมุด คือ ช่วงเวลำที่เข้ำใช้ห้องสมุด, พ้ืนที่ที่ท่ำนเข้ำใช้บริกำร (เฉพำะ

ส่วนของห้องสมุดที่เข้ำใช้บริกำร), จ ำนวนชั่วโมง ที่เข้ำใช้บริกำรในแต่ละครั้ง 

 ตอนที่ 2  แบบสอบถำมเกี่ยวกับรูปแบบ และ ลักษณะกำรใช้บริกำรห้องสมุดของผู้ตอบแบบสอบถำม 

 ตอนที่ 3  ควำมพึงพอใจของกำรใช้บริกำรห้องสมุด 

 ตอนที่ 4  แนวทำงกำรพัฒนำพ้ืนที่กำรเรียนรู้ภำยในห้องสมุดที่พึงประสงค์ 

2. แบบสัมภำษณ์ (Interview form) เพ่ือให้ทรำบข้อมูลประกอบที่แอบแฝง รวมทั้งควำมคิดเห็น ปัญหำ
และข้อเสนอแนะ 
  โดยกำรด ำเนินกำรจะมีกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือกำรวิจัยจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำโครงกำรศึกษำ

ค้นคว้ำเพ่ือพิจำรณำแก้ไขเนื้อหำและส ำนวนภำษำที่ใช้ ตลอดจนควำมถูกต้องต่ำงๆ และควำมครอบคลุมของเรื่อง

ที่ศึกษำ เมื่อแก้ไขเครื่องมือแล้วน ำไปหำค่ำควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำม แล้วจึงน ำมำวิเครำะห์แก้ไขข้อบกพร่อง

และน ำไปให้ผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือให้ได้เครื่องมือวัดที่สำมำรถใช้ได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 
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วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. แจกแบบสอบถำมให้ผู้ใช้ห้องสมุด ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย ประสำนงำนให้เจ้ำหน้ำที่ห้องสมุดที่ปฏิบัติงำน

บริกำร เป็นผู้แจกแบบสอบถำมให้ผู้ใช้ห้องสมุดตำมจุดต่ำงๆ ทั้งท่ีส ำนักหอสมุดกลำง และห้องสมุดองครักษ์ 

ห้องสมุดละ 250 ชุด โดยเริ่มแจกแบบสอบถำมในเดือนมีนำคม ถึงเดือน พฤษภำคม 2564 

2. แจกแบบสอบถำมในรูปแบบออนไลน์ให้กับประชำกรกลุ่มเป้ำหมำยเนื่องจำกในช่วงที่ด ำเนินกำรวิจัยเป็น

ช่วงปิดบริกำรชั่วครำวในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อโรค โควิด-19 

3. สัมภำษณ์ผู้ใช้บริกำรห้องสมุดทั้งสองแห่ง  

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

1. กำรวิเครำะห์ข้อมูลแบบสอบถำม แบบสอบที่ได้รับกลับคืนมำนั้น ผู้วิจัยและคณะได้น ำมำกรอกข้อมูลลง

รหัส แล้วใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ค ำณวนหำค่ำทำงสถิติโดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป SPSS (Statistical Package For 

The Social Science) 

2. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ร้อยละ (Percentage) และค่ำเฉลี่ย  ( x̄ ) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

(SD)  

ส ำหรับค่ำเฉลี่ยของข้อมูลจะแปลควำมหมำยของค่ำเฉลี่ยดังนี้ 

4.50 – 5.00  เท่ำกับ พอใจมำกที่สุด 

3.50 – 4.49  เท่ำกับ พอใจมำก 

2.50 – 3.49  เท่ำกับ พอใจปำนกลำง 

1.50 – 2.49 เท่ำกับ พอใจน้อย 

1.00 – 1.49  เท่ำกับ พอใจน้อยที่สุด 

  3. ส ำหรับข้อค ำถำมปลำยเปิดได้น ำมำวิเครำะห์เนื้อหำ และสรุปประเด็นส ำคัญ พร้อมทั้งแสดงจ ำนวนของ

ผู้ตอบแบบสอบถำม 
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บทที่ 4 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 กำรน ำเสนอเนื้อหำในบทนี้เป็นกำรน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำม “กำรศึกษำแนวทำง

กำรพัฒนำพ้ืนที่กำรเรียนรู้ของส ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ” และสรุปข้อมูลกำรสัมภำษณ์ 

ส ำหรับกำรด ำเนินกำรวิจัยในครั้งนี้ ช่วงเวลำกำรด ำเนินกำรอยู่ในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส      

โคโรน่ำ (COVID-19) ห้องสมุดท้ังสองแห่งเปิดให้บริกำรตำมมำตรกำรของมหำวิทยำลัย บำงช่วงเวลำ ปิดให้บริกำร

สถำนที่ชั่วครำว จึงไม่สำมำรถด ำเนินกำรในขั้นตอนของกำรสังเกตพฤติกรรมของผู้ใช้บริกำรได้ตำมปกติ ส ำหรับ

รูปแบบของแบบสอบถำมใช้ 2 รูปแบบ ฉบับพิมพ์ และแบบสอบถำมในรูปแบบออนไลน์ 

 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจะน ำเสนอในรูปแบบตำรำงประกอบค ำบรรยำยโดยแบ่งเนื้อหำออกเป็น 4 ตอน

ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว 

 ตอนที่ 2 รูปแบบและลักษณะกำรใช้บริกำรห้องสมุดของผู้ตอบแบบสอบถำม 

 ตอนที่ 3 ควำมพึงพอใจของกำรใช้บริกำรห้องสมุด 

 ตอนที่ 4 แนวทำงกำรพัฒนำพ้ืนที่กำรเรียนรู้ภำยในห้องสมุดที่พึงประสงค์ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว 

 จำกกำรแจกแบบสอบถำมแก่ผู้ใช้บริกำร ของห้องสมุดทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ ส ำนักหอสมุดกลำง และ ห้องสมุด

องครักษ์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับพิมพ์จ ำนวน 500 ฉบับ ได้รับแบบสอบถำมกลับคืนมำจ ำนวน 424 

ฉบับ และได้รับแบบสอบถำมฉบับออนไลน์กลับคืนมำจ ำนวน 105 ฉบับ รวมจ ำนวนแบบสอบถำมที่น ำมำวิเครำะห์

ข้อมูลจ ำนวน 529 ฉบับ  

ตำรำง 1 ข้อมูลส่วนตัว 

รำยกำรข้อมูล จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
1.1 เพศ ชำย 170 32.1 
 หญิง 359 67.9 
1.2 อำยุ น้อยกว่ำ 20 ปี 126 23.8 
 อำยุ 20-29 ปี 335 63.3 
 อำยุ 30-39 ปี 22 4.2 
 อำยุ 40-49 ปี 29 5.5 
 อำยุ 49 ปีขึ้นไป 17 3.2 
1.3 ระดับกำรศึกษำ ต่ ำกว่ำปริญญำตรี 7 1.3 
 ปริญญำตรี/ก ำลังศึกษำ

ระดับปริญญำตรี 
452 85.4 

 สูงกว่ำปริญญำตรี/ก ำลัง
ศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 

70 13.2 

1.4 สถำนภำพ นักเรียน/นักศึกษำ 461 87.1 
 บุคลำกรสำยวิชำกำร 27 5.1 
 บุคลำกรสำยสนับสนุน 41 7.8 

นักเรียน/นักศึกษำ จ ำนวน 461 คน   
 ต่ ำกว่ำปริญญำตรี 0 0 
 ปริญญำตรี/ก ำลังศึกษำ

ระดับปริญญำตรี 
429 93.06 

 ก ำลังศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำ 

32 6.94 
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       จำกตำรำง 1 พบว่ำมีผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 529 ฉบับ จ ำแนกเป็นอำจำรย์และบุคลำกร จ ำนวน 68 คน 

คิดเป็นร้อยละ 12.85  นิสิตระดับปริญญำตรี จ ำนวน429 คน คิดเป็นร้อยละ 81.10  และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ 

จ ำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 6.05 

ตำรำง 2 ช่วงเวลำที่เข้ำใช้บริกำรห้องสมุด (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

ล ำดับที่ ช่วงเวลำ จ ำนวน ร้อยละ 
1 6.00-9.00 30 2.73 
2 9.00-12.00 262 23.88 
3 12.00-15.00 403 36.74 
4 15.00-18.00 289 26.34 
5 18.00-20.00 81 7.38 
6 20.00-22.00 20 1.82 
7 22.00-24.00 12 1.09 

 จำกตำรำง 2 พบว่ำ ช่วงเวลำที่ผู้ใช้บริกำรสูงสุดได้แก่ 1) เวลำ 12.00-15.00 น. คิดเป็นร้อยละ 36.74     

2) เวลำ 15.00-18.00 น. คิดเป็นร้อยละ 26.34 3) เวลำ 9.00-12.00 น. คิดเป็นร้อยละ 23.88 4) เวลำ 18.00-

20.00  น. คิดเป็นร้อยละ 7.38 5) เวลำ 6.00-9.00 น. คิดเป็นร้อยละ 2.73 6) เวลำ 20.00-22.00 น. คิดเป็น    

ร้อยละ 1.82 และ 7) เวลำ 22.00-24.00 น. คิดเป็นร้อยละ 1.09 ตำมล ำดับ 

ตำรำง 3 พื้นที่ที่เข้ำใช้บริกำร  

ห้องสมุด เคยเข้ำใช้บริกำร 
(คน) 

ไม่เคยเข้ำใช้บริกำร 
(คน) 

เข้ำใช้บริกำร
ห้องสมุดทั้งสองแห่ง 

(คน) 

ส ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 353 176 156 
ห้องสมุดองครักษ์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 332 197 

 จำกตำรำง 3 พบว่ำ จำกผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 529 คน เป็นผู้ที่เคยเข้ำใช้บริกำรส ำนักหอสมุดกลำง 

353 คน เป็นผู้ที่เคยเข้ำใช้บริกำรห้องสมุดองครักษ์ จ ำนวน 332 และเป็นผู้ที่เข้ำใช้บริกำรห้องสมุดทั้งสองแห่งเป็น

จ ำนวน 156 คน 
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ตำรำง 4 กำรเข้ำใช้พื้นที่บริกำร ของส ำนักหอสมุดกลำงมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

พื้นที่ จ ำนวนผู้ที่เคยเข้ำใช้บริกำร ร้อยละ 
(จำกจ ำนวนผู้ที่เคยเข้ำใช้บริกำร 

ส ำนักหอสมุดกลำง) 
ชั้น 1 169 47.88 
ชั้น 2 163 46.18 
ชั้น 3 169 47.88 
ชั้น 4 151 42.78 
ชั้น 5 162 45.89 
ชั้น 6 98 27.76 
ชั้น 8 22 6.23 

จำกตำรำง 4 พบว่ำ จำกจ ำนวนผู้ที่เคยเข้ำใช้บริกำรส ำนักหอสมุดกลำง 353 คน ชั้นที่ผู้ใช้ใช้บริกำรมำก

ที่สุด มีจ ำนวนเท่ำกัน 2 ชั้น คือ ชั้น 1 พ้ืนที่ให้บริกำรชมภำพยนตร์ บริกำรคอมพิวเตอร์เพ่ือกำรศึกษำค้นคว้ำ

ห้องฝึกอบรม และชั้น 3 พ้ืนที่ให้บริกำรวำรสำรและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ห้องศึกษำค้นคว้ำ คิดเป็นร้อยละ 47.88 

รองลงมำได้แก่ พ้ืนที่บริกำรชั้น 2 ให้บริกำรยืม-คืน บริกำรให้ค ำปรึกษำและช่วยกำรค้นคว้ำ บริกำรสืบค้นข้อมูล

วิจัยด้วยคอมพิวเตอร์ และห้องประชุม คิดเป็นร้อยละ 46.18 ล ำดับที่ 3 พ้ืนที่บริกำรชั้น 5 ให้บริกำรหนังสือ     

และเอกสำรหมวดสังคมศำสตร์ ภำษำศำสตร์ วิทยำศำสตร์และหนังสือแบบเรียน ให้บริกำรห้องศึกษำค้นคว้ำ

ส ำหรับอำจำรย์, ห้องศึกษำค้นคว้ำเดี่ยวและกลุ่มส ำหรับนิสิต คิดเป็นร้อยละ 45.89  ล ำดับที่ 4 พ้ืนที่บริกำรชั้น 4 

ให้บริกำรหนังสือหมวดเบ็ดเตล็ด ปรัชญำ จิตวิทยำ และศำสนำ บริกำรปริญญำนิพนธ์ หนังสืออ้ำงอิง บริกำรห้อง

ศึกษำค้นคว้ำเป็นกลุ่มส ำหรับนิสิต คิดเป็นร้อยละ 42.78  ล ำดับที่ 5 พ้ืนที่บริกำรชั้น 6 หนังสือและเอกสำรหมวด

วิทยำศำสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี ศิลปะและกำรบันเทิง วรรณคดีและประวัติศำสตร์ นวนิยำย ห้องหนังสือเด็ก

และห้องเอกสำรพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 27.76 และล ำดับสุดท้ำย พ้ืนที่บริกำรชั้น 8 พ้ืนที่ห้องประชุมและห้องเรียน 

คิดเป็นร้อยละ 6.23  

ตำรำง 5 กำรเข้ำใช้พื้นที่บริกำรห้องสมุด 

พื้นที่ จ ำนวนผู้ที่เคยเข้ำใช้บริกำร ร้อยละ 
(จำกจ ำนวนผู้ที่เคยเข้ำใช้บริกำร 

ห้องสมุดองครักษ์ มศว) 
ชั้น 1 243 73.19 
ชั้น 2 225 67.77 



31 

 

ชั้น 3 120 36.14 
ชั้น 4 129 38.86 
ชั้น 5 103 31.02 

จำกตำรำง 5 พบว่ำ จำกจ ำนวนผู้ที่เคยเข้ำใช้บริกำรห้องสมุดองครักษ์ 332 คน พ้ืนที่ที่มีผู้เลือกใช้บริกำร

สูงสุด คือพ้ืนที่บริกำรชั้น 1 พ้ืนที่เพ่ือกำรเรียนรู้ (Learning Space) เป็นพ้ืนที่เพ่ือกำรใช้บริกำรอเนกประสงค์     

คิดเป็นร้อยละ 73.19 รองลงมำได้แก่พ้ืนที่บริกำรชั้น 2 ให้บริกำรพ้ืนที่เพ่ือกำรเรียนรู้ (Discovery Space) 

ให้บริกำรมุมโสตทัศน์ : บริกำรชมวีซีดี ดีวีดี ทั้งรำยบุคคลและเป็นกลุ่ม, ห้องมัลติมีเดียส ำหรับชมภำพยนตร์ตั้งแต่ 

10-30 คน,  ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์และพ้ืนที่นั่งอ่ำน คิดเป็นร้อยละ 67.77 

หมายเหตุ พ้ืนที่ชั้น 1 และ ชั้น 2 เป็นพื้นที่ที่เปิดให้บริการในหลังเวลาท าการของห้องสมุด 

ล ำดับที่ 3 พ้ืนที่บริกำรชั้น 4 ให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ และห้อง

ประชุมกลุ่มย่อย คิดเป็นร้อยละ 38.86  ล ำดับที่ 4 พ้ืนที่บริกำรชั้น 3 ให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ สำขำวิชำ

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ปริญญำนิพนธ์ สำรนิพนธ์ คิดเป็นร้อยละ 36.14  และล ำดับที่ 5 พ้ืนที่บริกำรชั้น 5 

ให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ สำขำวิชำศิลปศำสตร์ สังคมศำสตร์ และห้องประชุมกลุ่มย่อย คิดเป็นร้อยละ 

31.02 

ตำรำง 6 แสดงจ ำนวนชั่วโมงท่ีเข้ำใช้บริกำรในแต่ละครั้ง ของผู้ใช้บริกำร 

จ ำนวนชั่วโมง จ ำนวนคน ร้อยละ 
 

ต่ ำกว่ำ 2 ชั่วโมง 50 9.5 
2-4 ชั่วโมง 225 42.5 
4-6 ชั่วโมง 166 31.4 
6-8 ชั่วโมง 70 13.2 
8-10 ชั่วโมง 17 3.2 

มำกกว่ำ 10 ชั่วโมง 1 0.2 
จำกตำรำง 6 พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรโดยส่วนใหญ่ใช้บริกำรอยู่ภำยในห้องสมุดเป็นระยะเวลำ 2-4 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 

42.5 รองลงมำตำมล ำดับได้แก่ 4-6 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 31.4, 6-8 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 13.2, ต่ ำกว่ำ 2 ชั่วโมง 

คิดเป็นร้อยละ 9.5, 8-10 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 3.2, มำกกว่ำ 10 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 0.2 
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ตำรำง 7 รูปแบบและลักษณะกำรใช้บริกำรห้องสมุด 

ล ำดับ
ที ่

ลักษณะกำรใช้พ้ืนที่ภำยในห้องสมุด 
ท่ำนเข้ำใช้บริกำรห้องสมุดเพ่ือใช้บริกำรในรูปแบบ

ใด 

จ ำนวนผู้ตอบ 

ระดับ 
มำก
ที่สุด 

ระดับ 
มำก 

ระดับ 
ปำน
กลำง 

ระดับ
น้อย 

ระดับ
น้อย
ที่สุด 

1 เพ่ืออ่ำนหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ภำยในห้องสมุด 137 185 130 56 21 
คิดเป็นร้อยละ 25.9 35.0 24.6 10.3 4.0 

2 เพ่ือค้นคว้ำสำรสนเทศประกอบกำรท ำรำยงำน/
ด ำเนินโครงกำรวิจัย ปริญญำนิพนธ์ สำรนิพนธ์ 

139 178 124 54 34 

คิดเป็นร้อยละ 26.3 33.6 23.4 10.2 6.4 
3 ศึกษำค้นคว้ำ ท ำรำยงำนเป็นกลุ่ม 131 195 123 46 34 

คิดเป็นร้อยละ 24.8 36.9 23.3 8.7 6.4 
4 ประชุมกลุ่ม อบรม สัมมนำ 78 132 145 97 77 

คิดเป็นร้อยละ 14.7 25.0 27.4 18.3 14.6 
5 รวมกลุ่มเพื่อประชุมปรึกษำหำรือ เพ่ือหำข้อสรุป 116 163 137 60 53 

คิดเป็นร้อยละ 21.9 30.9 25.9 11.3 10.0 
6 ติวหนังสือ แลกเปลี่ยนควำมรู้ 158 166 100 57 48 

คิดเป็นร้อยละ 29.9 31.4 18.9 10.8 9.1 
7 ฝึกซ้อมกำรด ำเนินกิจกรรม หรือน ำเสนอผลงำน 63 105 142 126 93 

คิดเป็นร้อยละ 11.9 19.8 26.8 23.8 17.6 
8 กิจกรรมเพ่ือควำมบันเทิง ดูหนัง ฟังเพลง 93 126 121 107 82 

คิดเป็นร้อยละ 17.6 23.8 22.9 20.2 15.5 
9 เพ่ือกำรใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์ 73 97 95 134 130 

คิดเป็นร้อยละ 13.8 18.3 18.0 25.3 24.6 
10 เพ่ือกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจำกอุปกรณ์ส่วน

บุคคล 
149 150 100 65 65 

คิดเป็นร้อยละ 28.2 28.4 18.9 12.3 12.3 
11 ห้องสมุดเป็นจุดนัดพบ พักคอย / รวมกลุ่มเพื่อ

พูดคุย พบปะกันทั่วไป 
163 131 110 49 46 

คิดเป็นร้อยละ 30.8 30.4 20.8 9.3 8.7 
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ตำรำง 8 ระดับค่ำเฉลี่ยของรูปแบบและลักษณะกำรใช้บริกำรห้องสมุด 

ลักษณะกำรใช้พื้นที่ภำยในห้องสมุดท่ำนเข้ำใช้บริกำรห้องสมุด

เพื่อใช้บริกำรในรูปแบบใด ค่ำเฉลี่ย Std. Deviation 

เพ่ืออ่ำนหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ภำยในห้องสมุด 3.68 1.089 

เพ่ือค้นคว้ำสำรสนเทศประกอบกำรท ำรำยงำน/ด ำเนิน
โครงกำรวิจัย ปริญญำนิพนธ์ สำรนิพนธ์ 

3.63 1.162 

ศึกษำค้นคว้ำ ท ำรำยงำนเป็นกลุ่ม 3.65 1.134 

ประชุมกลุ่ม อบรม สัมมนำ 3.07 1.266 

รวมกลุ่มเพื่อประชุมปรึกษำหำรือ เพ่ือหำข้อสรุป 3.43 1.231 

ติวหนังสือ แลกเปลี่ยนควำมรู้ 3.62 1.263 

ฝึกซ้อมกำรด ำเนินกิจกรรม หรือน ำเสนอผลงำน 2.85 1.263 

กิจกรรมเพ่ือควำมบันเทิง ดูหนัง ฟังเพลง 3.08 1.327 

เพ่ือกำรใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์ 2.71 1.376 

เพ่ือกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจำกอุปกรณ์ส่วนบุคคล 3.48 1.341 

ห้องสมุดเป็นจุดนัดพบ พักคอย / รวมกลุ่มเพื่อพูดคุย พบปะกัน
ทั่วไป 

3.65 1.246 

 จำกตำรำง 7 และ 8 จะเห็นได้ว่ำ 5 ล ำดับแรกผู้ใช้บริกำรโดยส่วนใหญ่เข้ำใช้บริกำรห้องสมุด ในระดับ

ค่ำเฉลี่ยเท่ำๆ กัน ระหว่ำง 3.62 – 3.68 ล ำดับที่ 1 เพ่ืออ่ำนหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ภำยในห้องสมุด ล ำดับที่ 2 

เพ่ือศึกษำค้นคว้ำ ท ำรำยงำนเป็นกลุ่ม ล ำดับที่ 3 ห้องสมุดเป็นจุดนัดพบ พักคอย / รวมกลุ่มเพ่ือพูดคุย พบปะกัน

ทั่วไป  ล ำดับที่ 4 เพ่ือค้นคว้ำสำรสนเทศประกอบกำรท ำรำยงำน/ด ำเนินโครงกำรวิจัย ปริญญำนิพนธ์ สำรนิพนธ์

ล ำดับที่ 5 เพ่ือติวหนังสือ แลกเปลี่ยนควำมรู้ส ำหรับกำรใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นบริกำรที่ผู้ตอบแบบสอบถำม

ใช้บริกำรน้อยที่สุด ค่ำระดับคะแนน 2.71 รองลงมำได้แก่กำรฝึกซ้อมกำรด ำเนินกิจกรรมหรือน ำเสนอผลงำน ค่ำ

ระดับคะแนน 2.85 กำรประชุมกลุ่ม อบรม สัมมนำ, กิจกรรมเพื่อควำมบันเทิง ดูหนัง ฟังเพลงรวมกลุ่มเพ่ือประชุม

ปรึกษำหำรือ เพ่ือหำข้อสรุป และเพ่ือกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจำกอุปกรณ์ส่วนบุคคลเป็นลักษณะกำรใช้พ้ืนที่

ห้องสมุด ในล ำดับน้อยที่สุดเรียงตำมล ำดับ 
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 นอกจำกกำรใช้บริกำรหลักของห้องสมุดแล้ว ผู้ใช้บริกำรยังมำห้องสมุดเพ่ือกิจกรรมอ่ืนๆ ดังนี้ 

1. ใช้บริกำรห้องสมุดเพ่ือกำรพักผ่อน ผ่อนคลำยจำกสภำพอำกำศร้อนภำยนอก 

2. ยืมหนังสือที่สนใจ และใช้นั่งพักผ่อนใช้ควำมคิดเนื่องจำกมีควำมเงียบ 

3. ใช้ถ่ำยละครประกอบสื่อกำรสอน 

4. ใช้พื้นที่ห้องสมุดซ้อมเต้น เนื่องจำกมหำลัยไม่มีกำรจัดสรรพื้นที่อ ำนวยควำมสะดวก 

5. พักผ่อนในที่เงียบๆ คนน้อยๆ 

6. ใช้เป็นพ้ืนที่ในกำรเรียนออนไลน์ 

7. ใช้เป็นพ้ืนที่ในกำรเรียนออนไลน์ จำก Ipad 

8. ใช้พื้นที่ส ำหรับกำร Discuss กำรเรียนกำรสอนในระดับบัณฑิตศึกษำ 

9. นั่งท ำงำนผ่ำนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว, ยืมหนังสือกลับไปอ่ำนที่ห้อง 

10. ใช้ในกำรนั่งพิมพ์งำนหรือค้นหำหนังสือท่ีต้องกำรเท่ำนั้น 

ตำรำง 9 ระดับควำมพึงพอใจในกำรจัดพื้นที่เรียนรู้ของห้องสมุด 

 
ระดับควำมพึงพอใจในกำรจัดพื้นที่เรียนรู้ของห้องสมุด ค่ำเฉลี่ย 

Std. 

Deviation 

ระดับ 
ควำมพึงพอใจ 

ด้ำนสภำพแวดล้อม 4.10 มำก 
ขนำดของพื้นที่ห้องสมุดมีควำมเหมำะสมกับจ ำนวนผู้ใชบ้ริกำร 3.98 .904 มำก 
ระบบปรับอำกำศ/อุณหภูมิภำยในพื้นที่มีควำมเหมำะสม 4.12 .872 มำก 
โต๊ะ-เก้ำอ้ี ที่นั่งอ่ำนหนังสือ มีควำมเหมำะสมนั่งอ่ำนสบำย  3.76 1.060 มำก 
แสงสว่ำงภำยในห้องสมุดมีควำมเหมำะสม 4.27 .776 มำก 
พื้นที่เงียบสงบไม่มีเสียงดงัรบกวนจำกภำยนอก 4.11 .855 มำก 
สภำพภำยในห้องสมุดมีควำมสะอำดและเปน็ระเบียบ 4.31 .776 มำก 
กำรจัดกำรพื้นที่ภำยในห้องสมุดตำมมำตรกำรป้องกนักำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรสั
โคโรนำ 2019 (COVID-19) 

4.27 .765 มำก 

บรรยำกำศภำยในห้องสมุดจูงใจให้อยำกศึกษำค้นคว้ำ/เรียนรู้  4.01 .920 มำก 
ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 3.91 มำก 
ห้องสมุดจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกพร้อมใช้บริกำรเพื่อกำรเรียนกำรสอนกำรศึกษำ
ค้นคว้ำและวิจัย (คอมพิวเตอร์/ปลั๊กไฟ/ ฯลฯ) 

3.99 .912 มำก 

ห้องสมุดจัดให้มีพื้นที่ส ำหรับกำรศึกษำค้นคว้ำเปน็กลุ่ม/เฉพำะบุคคล 3.90 .978 มำก 
ห้องสมุดมีพื้นที่ส ำหรับกำรท ำงำนร่วมกัน รองรับกำรท ำงำน และประชุมกลุ่ม 3.84 .997 มำก 
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ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรพื้นที ่ 3.97 มำก 
กำรให้ข้อมูลกำรใช้บริกำรพื้นที่บริกำร/ห้องควำมชัดเจน 3.99 .778 มำก 
ขั้นตอนกำรขอใช้พื้นที่บริกำร/ห้อง มีควำมสะดวก รวดเร็ว เหมำะสม 3.97 .846 มำก 
ระยะเวลำที่ก ำหนดในกำรใชพ้ืน้ที่/บริกำร มีควำมเหมำะสม 3.83 .952 มำก 
ควำมพร้อมใช้ กำรจัดเตรียมพื้นที่ ส ำหรับกำรให้บริกำร 4.03 .824 มำก 
กำรจัดกำรพื้นที่ให้บริกำรและสิง่อ ำนวยควำมสะดวกของห้องสมุดมีควำมเพียงพอ
และเหมำะสม 

4.02 .872 มำก 

ด้ำนเจ้ำหน้ำที่/ผู้ใหบ้ริกำร 4.09  
สำมำรถให้ข้อมูลกำรใช้บริกำรได้อย่ำงได้อย่ำงชัดเจน และถูกตอ้ง 4.11 .823 มำก 
บุคลำกรมีมำรยำท ยิ้มแย้มแจ่มใสและให้บริกำรอย่ำงเป็นมติร 4.02 .887 มำก 
ควำมสะดวก รวดเร็วในกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด  4.13 .822 มำก 
ควำมพึงพอใจโดยรวม 4.17  
ควำมพึงพอใจโดยรวมต่อพื้นที่กำรเรียนรู้ของห้องสมุด 4.17 .807 มำก 

จำกตำรำง 9 พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจในกำรจัดพ้ืนที่เรียนรู้ของห้องสมุด ในทุกๆด้ำน อยู่ในระดับมำก โดยมี

ล ำดับควำมพึงพอใจในแต่ละด้ำนดังนี้ 

ล ำดับที่ 1 ควำมพึงพอใจโดยรวมต่อพ้ืนที่กำรเรียนรู้ของห้องสมุด ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.17  

ล ำดับที่ 2 ด้ำนสภำพแวดล้อม ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.10 ส ำหรับข้อที่ได้ระดับคะแนนควำมพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ 

โต๊ะ-เก้ำอ้ี ที่นั่งอ่ำนหนังสือ มีควำมเหมำะสมนั่งอ่ำนสบำย มีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.76 และ ขนำดของพ้ืนที่ห้องสมุด

มีควำมเหมำะสมกับจ ำนวนผู้ใช้บริกำร มีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.98 

ล ำดับที่ 3 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่/ผู้ให้บริกำร ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.09 ส ำหรับข้อที่ได้ระดับคะแนนควำมพึงพอใจน้อย

ที่สุด ได้แก่ บุคลำกรมีมำรยำท ยิ้มแย้มแจ่มใสและให้บริกำรอย่ำงเป็นมิตร มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.02   

ล ำดับที่ 4 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่ ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.97 ส ำหรับข้อที่ได้ระดับคะแนนควำมพึงพอใจน้อย

ที่สุด ได้แก่ ระยะเวลำที่ก ำหนดในกำรใช้พื้นที่/บริกำร มีควำมเหมำะสม มีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.83 

ล ำดับที่ 5 ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.91 ส ำหรับข้อที่ได้ระดับคะแนนควำมพึงพอใจน้อย

ที่สุด ได้แก่ ห้องสมุดมีพ้ืนที่ส ำหรับกำรท ำงำนร่วมกัน รองรับกำรท ำงำน และประชุมกลุ่ม  มีระดับคะแนนเฉลี่ย 

3.90 
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ตำรำง 10 แนวทำงกำรพัฒนำพื้นที่กำรเรียนรู้ภำยในห้องสมุดที่พึงประสงค์ 

แนวทำงกำรพัฒนำพื้นที่กำรเรียนรู้ภำยในห้องสมุดที่พึงประสงค์ ค่ำเฉลี่ย Std. Deviation 

พ้ืนที่เงียบสงบ/พ้ืนที่ที่สำมำรถท ำงำนคนเดียวได้อย่ำงมีสมำธิ 4.14 .797 
พ้ืนที่ที่ออกแบบอย่ำงยืดหยุ่นสำมำรถจัดกิจกรรมได้ตำมควำมต้องกำร 
เฟอร์นิเจอร์และโต๊ะที่นั่งต้องสำมำรถเคลื่อนย้ำยปรับเปลี่ยนได้ตำมรูปแบบ
ของกิจกรรม 

3.88 .962 

พ้ืนที่เพ่ือกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ และแสดงออก ส ำหรับกำรจัดแสดงผลงำน 
นิทรรศกำร กำรฝึกอบรม 

3.67 .963 

พ้ืนที่เพ่ือกำรท ำงำนกลุ่ม ปรึกษำหำรือ น ำเสนอผลงำน สำมำรถใช้เสียงได้
พร้อมอุปกรณ์กำรท ำงำน เช่นเครื่องเขียน ไวท์บอร์ด คอมพิวเตอร์ 
โปรเจคเตอร์ สมำร์ททีวี อุปกรณ์เชื่อมต่อไร้สำย 

3.85 1.003 

พ้ืนที่ส ำหรับรองรับกำรประชุม กำรเรียนกำรสอนออนไลน์ พร้อมสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกทำงเทคโนโลยี แทปเล็ต ไอแพด สมำร์ททีวี สมำร์ทบอร์ด หูฟัง 
ปลั๊กไฟ ที่ชำร์ตแบตเตอรี่ 

3.87 .958 

พ้ืนที่ไม่เป็นทำงกำรหรือสถำนที่ส ำหรับพักคอยพบปะ พูดคุย สังสรรค์ 3.72 .993 
บริกำรเสริมอ่ืนๆ มุมบริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม ร้ำนค้ำ ร้ำนถ่ำยเอกสำร 3.59 1.139 

  จำกตำรำง 10 แนวทำงกำรพัฒนำพ้ืนที่กำรเรียนรู้ภำยในห้องสมุดที่พึงประสงค์  ผู้ใช้บริกำรมีควำม

ต้องกำรให้ห้องสมุดพัฒนำไปในแนวทำงแต่ละด้ำนตำมล ำดับดังนี้ 

ล ำดับที่ 1  พื้นที่เงียบสงบ/พื้นที่ที่สำมำรถท ำงำนคนเดียวได้อย่ำงมีสมำธิ  ค่ำเฉลี่ย 4.14 

ล ำดับที่ 2  พื้นที่ที่ออกแบบอย่ำงยืดหยุ่นสำมำรถจัดกิจกรรมได้ตำมควำมต้องกำร เฟอร์นิเจอร์และโต๊ะที่

นั่งต้องสำมำรถเคลื่อนย้ำยปรับเปลี่ยนได้ตำมรูปแบบของกิจกรรม ค่ำเฉลี่ย 3.88 

ล ำดับที่ 3 พ้ืนที่ส ำหรับรองรับกำรประชุม กำรเรียนกำรสอนออนไลน์ พร้อมสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกทำง

เทคโนโลยี แทปเล็ต ไอแพด สมำร์ททีวี สมำร์ทบอร์ด หูฟัง ปลั๊กไฟ ที่ชำร์ตแบตเตอรี่ ค่ำเฉลี่ย 3.87   

ล ำดับที่ 4 พ้ืนที่เพ่ือกำรท ำงำนกลุ่ม ปรึกษำหำรือ น ำเสนอผลงำน สำมำรถใช้เสี ยงได้พร้อมอุปกรณ์กำร

ท ำงำน เช่นเครื่องเขียน ไวท์บอร์ด คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ สมำร์ททีวี อุปกรณ์เชื่อมต่อไร้สำย ค่ำเฉลี่ย 3.85 

ล ำดับที่ 5 พื้นที่ไม่เป็นทำงกำรหรือสถำนที่ส ำหรับพักคอยพบปะ พูดคุย สังสรรค์ ค่ำเฉลี่ย 3.72 
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ล ำดับที่ 6 พ้ืนที่เพ่ือกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ และแสดงออก ส ำหรับกำรจัดแสดงผลงำน นิทรรศกำร กำร

ฝึกอบรม ค่ำเฉลี่ย 3.67 

ล ำดับที่ 7 บริกำรเสริมอ่ืนๆ มุมบริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม ร้ำนค้ำ ร้ำนถ่ำยเอกสำร ค่ำเฉลี่ย 3.59 

  นอกจำกรูปแนวทำงพัฒนำพ้ืนที่กำรเรียนรู้ภำยในห้องสมุดที่พึงประสงค์ ในข้อต่ำงๆ ดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว 

ผู้ใช้บริกำรมขี้อเสนอแนะ และควำมต้องกำรให้ห้องสมุดปรับปรุงและพัฒนำ อำคำรสถำนที่ และกำรให้บริกำรอ่ืนๆ 

ดังต่อไปนี้ 

ควำมต้องกำรด้ำนสภำพแวดล้อม 

ส ำนักหอสมุดกลำง 

- ห้องสมุดเก่ำไม่ทันสมัย อยำกได้ห้องสมุดที่ดูดีทันสมัย 

- อยำกให้ห้องสมุดมีควำมทันสมัยมำกกว่ำนี้ บรรยำกำศดีกว่ำนี้ 

- พ้ืนที่นั่งรอก็ค่อนข้ำงน้อย (ภำยนอกห้องสมุด), บรรยำกำศไม่ดึงดูดให้นิสิตรู้สึกอยำกเข้ำมำเรียนรู้  

ห้องสมุดองครักษ์ 

- พ้ืนที่สีเขียว 

สรุปควำมต้องกำรด้ำนสภำพแวดล้อม ในส่วนของส ำนักหอสมุดกลำง ผู้ใช้บริกำร มีควำมต้องกำรให้ปรับปรุง

ห้องสมุดให้ดูดี ทันสมัย ดึงดูดผู้ใช้ให้เข้ำมำใช้บริกำร และเพ่ิมพ้ืนที่ส ำหรับกำรพักคอย  ส ำหรับห้องสมุดองครักษ์ 

ต้องกำรให้ปรับปรุงพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมมำกข้ึน 

 

ควำมต้องกำรด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำนักหอสมุดกลำง 

- กำรให้บริกำร wifi ของห้องสมุด (ควรเพิ่มเติม/พัฒนำ) 

- เพ่ิมจุดเชื่อมต่อสัญญำณอินเทอร์เน็ต 

- อยำกให้อินเทอร์เน็ตมีควำมเร็วและเสถียรมำกกว่ำเดิม 

- ส ำนักหอสมุดกลำง (ประสำนมิตร) ควรเปิดบริกำรคอมพิวเตอร์ให้นิสิตใช้บริกำรได้แล้ว เพรำะ

นิสิตต้องกำรใช้คอมพิวเตอร์ของห้องสมุดในกำรท ำงำนและเรียน 

- อยำกให้เปิดโซนบริกำรคอมพิวเตอร์และเพ่ิมจ ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อนิสิต 

- คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติกำรอ่ืนๆ ที่มำกข้ึน 
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- เพ่ิมปลั๊กไฟ เพรำะที่มีอยู่บำงส่วนใช้งำนไม่ได้ / โต๊ะ เก้ำอ้ี บำงส่วนไม่รองรับสรีระร่ำงกำย       

นั่งแล้วปวดหลัง 

- เพ่ิมปริมำณท่ีมีปลั๊กไฟมำกข้ึน และเพ่ิมปริมำณที่นั่งกำรท ำงำนกลุ่ม 

- มีปลั๊กไฟอ ำนวยควำมสะดวกเยอะกว่ำนี้ 

- เพ่ิมสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ปลั๊กไฟแต่ละชั้นมีปลั๊กค่อนข้ำงน้อย 

- มีโซฟำมำกกว่ำนี้ในชั้นต่ำงๆ บำงทีนั่งนำนแล้วปวดหลังกับเก้ำอ้ีไม้ 

- อยำกให้มีโซฟำทุกชั้นเพื่อควำมสะดวกสบำยแก่ทุกคน 

- เปลี่ยนเก้ำอ้ีและโต๊ะให้นั่งสบำยเหมำะส ำหรับกำรนั่งท ำงำน, เก็บโต๊ะ-เก้ำอ้ีที่ไม่ได้ใช้ให้เรียบร้อย 

- ต้องกำรให้เพิ่มปริมำณโต๊ะมำกกว่ำนี้  

 

สรุปควำมต้องกำรด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ของส ำนักหอสมุดกลำง ผู้ใช้บริกำรมีควำมต้องกำรให้ปรับปรุง 

ดังนี้ 

1. ต้องกำรให้ปรับปรุงปลั๊กไฟให้ครอบคลุมพ้ืนที่กำรใช้งำน และให้สำมำรถใช้งำนได้ทุกจุด (ควำมถี=่ 8)  

2. ต้องกำรให้ปรับปรุงด้ำนเฟอร์นิเจอร์ โซฟำ ที่นั่งสบำยมำกขึ้น (ควำมถ่ี= 6) 

3. เชื่อมต่อสัญญำณอินเทอร์เน็ต ให้เสถียร มีควำมเร็ว และทั่วถึงทุกพ้ืนที่ (ควำมถี่= 4) 

4. มีควำมต้องกำรใช้พื้นที่ส ำหรับกำรใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์รวมถึงกำรปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ให้

ทันสมัย (ควำมถี่= 3)  

 

ควำมต้องกำรด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ห้องสมุดองครักษ์ 

- ปลั๊กไฟอยำกให้มีปลั๊ก 3 ตำ  

- ชั้น 2 อยำกให้เพ่ิมปลั๊กไฟ ซ่อมปลั๊กตำมโต๊ะ เนื่องจำกใช้งำนไม่ได้ 

- ปลั๊กไฟบำงโต๊ะไม่สำมำรถชำร์ตแบตได้ 

- อยำกให้เพ่ิมโต๊ะให้เพียงพอ ถ้ำมีกำรจองโต๊ะไว้นำนเกินโดยไม่มีคนอยู่ อยำกให้มีมำตรกำร 

เพรำะเสียสิทธิ์ในกำรนั่ง ไม่มีที่นั่ง 

- โต๊ะนั่งอ่ำนหนังสือควรมีจ ำนวนมำกกว่ำนี้ให้เพียงพอต่อจ ำนวนนักศึกษำ  



39 

 

- ส่วนใหญ่นิสิตที่มำใช้พื้นที่บริกำรชั้น 2 ถ้ำมำเป็นกลุ่มจะนั่งที่กลุ่มโซฟำสีแดง แต่จะต้องนั่งที่พ้ืน

เป็นหลัก ดังนั้นหำกต่อไปมีเบำะรองนั่งให้สำมำรถนั่งท ำงำนได้ จะสะดวกมำกข้ึนนั่งได้ดีขึ้น

เพรำะไม่เจ็บก้นจำกพ้ืนที่เย็น 

- อยำกให้มีพ้ืนที่มำกกว่ำนี้ที่นั่งสบำยๆ ค่ะ 

- อยำกให้มีเก้ำอ้ีนุ่มๆ 

- ชั้นวำงหนังสืออ่ำนเล่นชั้น 1 

สรุปควำมต้องกำรด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ของห้องสมุดองครักษ์ ผู้ใช้บริกำรมีควำมต้องกำรให้ปรับปรุง ดังนี้ 

1. ต้องกำรให้ปรับปรุงปลั๊กไฟให้ครอบคลุมพ้ืนที่กำรใช้งำน ให้สำมำรถใช้งำนได้ทุกจุด และบำงจุดยังเป็น

ปลั๊กไป 2 ช่องเสียบอยู่ท ำให้ไม่สำมำรถใช้งำนได้ (ควำมถี่= 7) 

2. ต้องกำรให้ปรับปรุงด้ำนควำมเพียงพอของจ ำนวนที่นั่งอ่ำน เฟอร์นิเจอร์ โซฟำ ที่นั่งสบำยมำกขึ้น 

(ควำมถ่ี= 7) และจัดกำรเรื่องกำรจองโต๊ะที่นั่ง (ควำมถี่= 1) 

3. ต้องกำรให้มีชั้นหนังสืออ่ำนเล่นที่ชั้น 1 (ควำมถ่ี= 1) 

 

 

ควำมต้องกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ ส ำนักหอสมุดกลำง 

- ขยำยเวลำในกำรเข้ำใช้บริกำร 24 ชม. หรือประมำณ 22.00 น. 

- อยำกให้ช่วงที่สอบเป็น 24 ชม.ครับ เพรำะช่วงสอบผมต้องหำที่อ่ำนหนังสือทั้งคืน  

- อยำกให้เพ่ิมเวลำในกำรปิดห้องสมุด (ในช่วงที่ไม่มีกำรสอบเป็น 16.30) 

- อยำกให้ห้องสมุดเปิดดึกๆ เหมือนมหำวิทยำลัยอ่ืน เพรำะบำงครั้งนิสิตก็ไม่มีที่ท ำงำนหำกเปิดได้

มำกกว่ำ 18.00 น. จะดีมำกๆ 

- ต้องกำรพื้นที่เงียบสงบ 

- อยำกให้เพ่ิม ชม. กำรให้บริกำร คือขยำยเวลำให้เปิดเกิน 20.00 น. และวันเสำร์-อำทิตย์ เพิ่ม

เวลำในกำรให้บริกำรมำกขึ้นเช่น เปิดให้เร็วขึ้น 

- อยำกให้ควบคุมเสียงที่ใช้ในห้องสมุด เนื่องจำกมีบำงกลุ่มบุคคลใช้เสียงดังมำก รบกวนกำรใช้

ห้องสมุด  

- ควรมีโซนที่ใช้เสียงเพ่ิม เพรำะบำงทีกำรติวกับเพ่ือนอำจมีเสียงดังกว่ำปกติ 

- มีโต๊ะกลมที่ท ำเป็นศูนย์กลำงในกำรท ำงำนกลุ่มท่ีสำมำรถส่งเสียงดังได้ในระดับปำนกลำง 
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- ห้องเก็บเสียง 

- โซนส ำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้พูดคุย 

- อยำกให้มีมุมอ่ำนหนังสือท ำงำนกลุ่มมำกกว่ำนี้เพ่ือสะดวกในกำรท ำงำน 

- อยำกให้มีพ้ืนที่ส ำหรับท ำงำนกลุ่มประชุมงำนให้มำกข้ึนคล้ำย (co-working space) อยำกให้มี

พ้ืนที่ส ำหรับอ่ำนหนังสือท่ีสำมำรถเคลื่อนย้ำยอุปกรณ์ได้ 

- Space ส ำหรับบัณฑิตศึกษำแยกเป็นสัดส่วน เน้นสนับสนุนด้ำน ICT หรือพ้ืนที่แยกส่วนเฉพำะ

ส ำหรับ Co-space หรือ Lab 

- พ้ืนที่ท ำงำนกลุ่ม ประชุม หรือพักผ่อน 

- ขำดพ้ืนที่ส ำหรับปรึกษำหำรือหรือท ำงำนกลุ่ม 

- อยำกให้ห้องสมุดที่ประสำนมิตรมีที่นั่งหรือห้องส ำหรับพูดคุยหรือประชุมงำนเหมือนที่องครักษ์ 

และอยำกให้มีเครื่องถ่ำยเอกสำร 

- ต้องกำรใช้ห้องท่ีใช้ติวหรือประชุม เนื่องจำกช่วงสอบห้องไม่เพียงพอต่อจ ำนวนกำรใช้ของนิสิต 

- ห้องท่ีมีกระดำนไว้ใช้ติวหนังสือ 

- มีพ้ืนที่ส ำหรับกำรเรียนรู้ที่นอกเหนือจำกด้ำนวิชำกำรมำกข้ึน 

- ควรมีโซนนั่งพื้น หรือเบำะรองนั่งเพ่ือควำมสบำย /มีมุมพักผ่อน 

 

 

สรุปควำมต้องกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่  ของส ำนักหอสมุดกลำง ผู้ใช้บริกำรมีควำมต้องกำรให้ปรับปรุง 

ดังนี้  

1. ขยำยเวลำกำรเปิดให้บริกำรออกไป (ควำมถี่ =9) 

2. ต้องกำรพื้นที่เพ่ือกำรประชุม ท ำงำนกลุ่ม ปรึกษำหำรือ ที่สำมำรถใช้เสียงได้ในระดับหนึ่ง (ควำมถี่ =9) 

และต้องกำรพ้ืนที่ในลักษณะ Co-working Space (ควำมถี่ =2) 

3. จัดกำรพ้ืนทีเ่รื่องกำรใช้เสียงทั้งในโซนเงียบ และ โซนที่ต้องกำรใช้เสียงภำยในพ้ืนที่ (ควำมถ่ี =4) 

4. ปรับปรุงพื้นท่ีเพ่ือกำรพักผ่อนเพ่ิมเติม และมุมกำรศึกษำเรียนรู้ที่ไม่ใช่เชิงวิชำกำร (ควำมถี่ =4) 

5. ปรับปรุงด้ำนสำธำรณูปโภคภำยในพื้นที่ห้องสมุด ห้องน้ ำ ระบบปรับอำกำศ และร้ำนถ่ำยเอกสำร  

(ควำมถี่ =3) 

6. ดูแลด้ำนกำรใช้เสียงภำยในห้องสมุด (ควำมถี่ =1) 
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ควำมต้องกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ ห้องสมุดองครักษ์ 

- ต้องกำรให้เปิดได้นำน ยืมหนังสือได้นำนๆ เพรำะถึงต่อเวลำแล้วก็ยังมีควำมต้องกำรใช้งำน

หนังสือเล่มนั้นๆ อยู่ 

- ขยำยเวลำเปิดชั้น 3-5 ให้มำกกว่ำนี้ แค่ 5 โมงน้อยไป 

- เพ่ิมเวลำใช้/เปิด ของห้องสมุดให้นำนมำกยิ่งขึ้น เนื่องจำกบำงวันเลิกเรียน 17.00 น. ท ำให้ใช้

ห้องสมุดได้ไม่นำน 

- มีโซนอ่ำนหนังสือ 24 ชม. 

- อยำกให้ช่วงสอบห้องสมุดเปิด 24 ชม. และสำมำรถเข้ำหอพักได้โดยไม่โดนหอสำย (อำจมี

ใบรับรองจำกห้องสมุดเพ่ือยื่นแก่เจ้ำหน้ำที่หอพักว่ำนิสิตใช้บริกำรห้องสมุดจริง) 

- อยำกให้ห้องสมุดที่องครักษ์ขยำยเวลำในกำรเปิดให้บริกำรในแต่ละชั้นเหมือนห้องสมุดฝั่ง

ประสำนมิตรหรือในช่วงสอบให้ขยำยกำรบริกำรถึง 24 ชม. 

- ควรมีพื้นที่บริกำรเพ่ิมมำกกว่ำนี้และควรเปิดบริกำรให้นำนกว่ำนี้ในช่วงสอบ 

- ห้องสมุดปิดเร็วเกินไปควรเปิดเพ่ิมอีก 2 ชม. หรือกำรปิดเร็วกว่ำเดิม 2 ชม.ไม่ได้ลดกำรเกิดกำร

แพร่ของโควิดได้เลย 

- อยำกให้ช่วงเวลำเสำร์-อำทิตย์เปิดให้บริกำรตำมปกติเนื่องจำกจะได้มีพ้ืนที่ที่เพียงพอต่อจ ำนวน

นิสิตที่ต้องกำรท ำกำรบ้ำน ทบทวนบทเรียน เพรำะห้องสมุดเป็นสถำนที่ที่มีสมำธิต่อกำรทบทวน

บทเรียน ท ำกำรบ้ำนได้ดีที่สุด 

- เพ่ิมเวลำในกำรยืมหนังสือ และเปิดห้องติวได้มำกกว่ำ 2 คนขึ้นไป 

- ควรมีพื้นที่ในกำรอ่ำนหนังสือ ปรึกษำงำนมำกกว่ำนี้ในเวลำช่วงสอบ 

- ควรจะเพ่ิมจ ำนวนห้องประชุมกลุ่มย่อยหลำยๆ ห้องเพ่ือนิสิตจะได้เปิดห้องมำติวหนังสือกัน, 

พูดคุย, ควรมีกระดำนไวท์บอร์ดและมำร์คเกอร์ด้วย 

- มีบริเวณท่ีสำมำรถนั่งอ่ำนหนังสือหรือติวสอบ 3 คนได้ 

- ห้องส ำหรับติวหนังสือเป็นกลุ่ม 

- อยำกให้เปิดห้องประชุมส ำหรับท ำงำนกลุ่มได้ 

- จัดมุมท่ีสำมำรถประชุมกลุ่ม 

- พ้ืนที่น้อย เปิด-ปิดน้อย เก้ำอ้ีไม่พอ 

- อยำกให้สำมำรถถอดแมสก์ได้ เนื่องจำกแมสก์ท ำให้หำยใจล ำบำก ซึ่งอำจจะมีกำรตรวจทำงเข้ำ

เข้มกว่ำนี้ ขอบคุณค่ะ 
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- อยำกให้ปรับอุณหภูมิห้องสมุดชั้น 2 ด้ำนใน / ชั้น 4 ไม่ให้เย็นเกินไป 

- ติดพัดลมเพ่ิมข้ำงนอกท่ีมีที่นั่งเพรำะเวลำอำกำศร้อนนั่งท ำงำนไม่ได้ 

 

สรุปควำมต้องกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรพื้นที ่ของห้องสมุดองครักษ ์ผู้ใช้บริกำรมีควำม

ต้องกำรให้ปรับปรุง ดังนี้ 

- ขยำยเวลำกำรเปิดให้บริกำรออกไป (ควำมถี่ =11) 

- ต้องกำรพื้นที่เพ่ือกำรประชุม ท ำงำนกลุ่ม ปรึกษำหำรือ ที่สำมำรถใช้เสียงได้ในระดับหนึ่ง 

(ควำมถี่ =7) 

- จัดกำรเรื่องกำรใช้เสียง และกำรจองพ้ืนที่ใช้งำน (ควำมถี่ =2) 

- ปรับสภำพอำกำศภำยในและภำยนอกหอสมุด (ควำมถี่ =2) 

- พ้ืนที่และจ ำนวนที่นั่งค่อนข้ำงน้อย และมีกำรจ ำกัดพ้ืนที่กำรใช้งำน (ควำมถ่ี =1) 

- ต้องกำรให้ลดมำตรกำรสวมแมสก์ในพ้ืนที่บริกำร (ควำมถ่ี =1) 

 

ควำมต้องกำรด้ำนเจ้ำหน้ำที่/ผู้ให้บริกำรของส ำนักหอสมุดกลำง ผู้ใช้บริกำรมีควำมต้องกำรให้ปรับปรุง ดังนี้ 

- อยำกให้เจ้ำหน้ำที่ใจดีพร้อมช่วยเหลือทุกด้ำน 

- ต้องกำรควำมช่วยกำรในกำรหำหนังสือ  

- อยำกให้มีเจ้ำหน้ำที่คอยประจ ำที่ทุกชั้น กำรสืบค้นหนังสือด้วยตัวเองส ำหรับผู้ใช้บริกำรรำยใหม่

ท ำค่อนข้ำงยำก หำหนังสือล ำบำก บำงครั้งจะขอควำมช่วยเหลือก็หำเจ้ำหน้ำที่ไม่เจอ 

 

สรุปควำมต้องกำรด้ำนเจ้ำหน้ำที่/ผู้ให้บริกำรของส ำนักหอสมุดกลำง ผู้ใช้บริกำรมีควำมต้องกำรให้ปรับปรุง ดังนี้ 

- ปรับปรุงพฤติกรรมกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ (ควำมถี่ =2) 

- อยำกให้มีเจ้ำหน้ำที่คอยประจ ำที่ทุกชั้นเพ่ือตอบค ำถำมและให้ควำมช่วยเหลือ (ควำมถี่ =2) 
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ควำมต้องกำรด้ำนอ่ืนๆของส ำนักหอสมุดกลำง ผู้ใช้บริกำรมีควำมต้องกำรให้ปรับปรุง ดังนี้ 

- อยำกให้สำมำรถน ำน้ ำและอำหำรที่กลิ่นไม่แรงเข้ำมำทำนได้ 

- มีพ้ืนที่ที่สำมำรถน ำอำหำรเข้ำมำได้เช่น อำจจะเป็นชั้น 1 

- อยำกให้เอำน้ ำที่เป็นแก้วเข้ำมำได้  

- ต้องกำรพื้นที่สะดวกต่อกำรรับประทำนอำหำร (ขนม,น้ ำ,นม)  

- อยำกให้เพ่ิมนวนิยำยภำษำต่ำงประเทศเรื่องใหม่ๆ บ้ำง เท่ำที่เคยค้นหำหนังสือมักจะเจอแต่เรื่อง

เก่ำ/นวนิยำยเก่ำ ฯลฯ 

- ต้องกำรหนังสือใหม่ๆ หนังสือประกอบกำรเรียนน้อยมำก 

- มีหนังสือต่ำงๆ ที่ทันสมัยให้ควำมรู้ที่มีประโยชน์ต่อผู้เข้ำบริกำร 

- อยำกให้มีหนังสือเยอะๆ ใหม่ๆ 

- อยำกให้ซื้อหนังสือใหม่ๆ เข้ำมำเพ่ิม ต้องยืมหนังสือองครักษ์ท ำให้เสียเวลำและไม่เพียงพอต่อ

ควำมต้องกำรของนิสิต 

- เพ่ิมคีย์เวิร์ดในกำรค้นหำมำกขึ้น บำงทีไม่มีหนังสือที่ต้องกำรใช้ 

- เลขที่หนังสือไม่ตรงกับเลขที่ในเว็บไซต์ บำงทีหำหนังสือไม่เจอเลย 

- เพ่ิมหนังสือวิชำกำรอำทิ งำน classic ให้มีควำมน่ำสนใจมำกยิ่งข้ึน และควรเป็นสหสำขำวิชำ 

- อยำกให้มีร้ำนถ่ำยเอกสำรภำยในห้องสมุด  

- ประตูทำงเข้ำทำบบัตรเข้ำ-ออกยำก 

- ควรเปลี่ยนเครื่องพ่นแอลกอฮอล์เป็นแบบอัตโนมัติแบบสำธิต มศว 

- มีห้องฟังหนังสือโดยผู้รักกำรอ่ำน (อำจำรย์/นิสิตที่สนใจ) ร่วมอ่ำนและฟัง 

- ควรเพิ่มกิจกรรมโดยใช้ของรำงวัลและกำรประชำสัมพันธ์ช่วย 

 

สรุปควำมต้องกำรด้ำนอ่ืนๆ ของส ำนักหอสมุดกลำง ผู้ใช้บริกำรมีควำมต้องกำรให้ปรับปรุง ดังนี้ 

- ต้องกำรให้มีพ้ืนที่ที่สำมำรถรับประทำนอำหำรและเครื่องดื่มภำยในห้องสมุดได้ (ควำมถี่ =8)

ปรับปรุงด้ำนทรัพยำกรห้องสมุดให้มีหนังสือใหม่เพ่ิมมำกข้ึน (ควำมถ่ี =7) 

- ปรับปรุงด้ำนร้ำนถ่ำยเอกสำร ด้ำนกำรเปิดให้บริกำร และรำคำ (ควำมถี่ =3) 

- กำรสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศ ที่ครอบคลุมและตรงกับควำมต้องกำร (ควำมถี่ =2) 

- เพ่ิมหนังสือวิชำกำรอำทิ งำน classic ให้มีควำมน่ำสนใจมำกยิ่งข้ึน และควรเป็นสหสำขำวิชำ 

(ควำมถ่ี =1) 
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- ข้อคิดเห็นอื่นๆ ได้แก่ ระบบกำรทำบบัตร เข้ำ-ออก, เครื่องพ่นแอลกอฮอล์ และ ต้องกำรมีห้อง

ฟังหนังสือโดยผู้รักกำรอ่ำน (ควำมถี่ =1) 
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ข้อมูลกำรสัมภำษณ์ 

ข้อมูลแบบสัมภำษณ์ ชุดที่ 1  ผู้ตอบแบบสอบถำม : เพศชำย อำยุ 30-39 ปี : บุคลำกรสำยวิชำกำร 

สรุปข้อมูลกำรสัมภำษณ์ 
กำรเข้ำใช้บริกำรห้องสมุด 
  ใช้บริกำรห้องสมุดไม่บ่อย ประมำณเดือนละ 2-3 ครั้ง ส่วนใหญ่ใช้บริกำรเพ่ือกำรค้นหำหนังสือ และยืม
หนังสือ ครั้งละ 30 นำที – 1 ชั่วโมง ใช้บริกำรเฉพำะที่ส ำนักหอสมุดกลำง ไม่เคยเข้ำใช้พื้นท่ีห้องสมุดองครักษ์ มศว 
จะเข้ำบริกำรด้ำนอ่ืนบ้ำงในกรณีที่กำรเรียนกำรสอนที่ต้องมีกำร discussion โดยจะมอบหมำยให้นิสิตมำใช้พ้ืนที่
ห้องของห้องสมุดเพ่ือศึกษำค้นคว้ำในรำยวิชำ 
ควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรห้องสมุด 

  มีควำมพึงพอใจในด้ำนบริกำรของห้องสมุดอยู่ในระดับมำกที่สุด เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรดี ให้กำรช่วยเหลือ

และตอบค ำถำมได้อย่ำงชัดเจน ในด้ำนของพ้ืนที่ มีควำมพึงพอใจในระดับ มำก ส ำหรับลักษณะของพ้ืนที่ และชั้น

ของหนังสือ ควรปรับปรุง กำรจัดวำงชั้นที่มีข้อจ ำกัดของพ้ืนที่ท ำให้บำงครั้งชั้นหนังสือจะไปติดเสำท ำให้ต้องเดิน

อ้อม กำรหำหนังสือยำก พ้ืนที่ห้องสมุดค่อนข้ำงทึบ 

ลักษณะควำมต้องกำรให้พื้นที่ห้องสมุดปรับปรุงและพัฒนำเพื่อให้สำมำรถใช้พื้นที่เพื่อกำรเรียนรู้ได้อย่ำง

เหมำะสมตำมควำมต้องกำร 

  กำรปรับปรุงห้องสมุดควรเป็นในรูปแบบของกำรผสมผสำนของรูปแบบกำรใช้งำนที่ตอบสนองควำม

ต้องกำรกำรใช้พ้ืนที่ที่ต่ำงกันของผู้ใช้บริกำร บำงคนชอบอยู่ในพ้ืนที่เงียบ ห้องสมุดในรูปแบบเดิมจะสำมำรถตอบ

โจทย์ได้ ผู้ใช้บริกำรบำงกลุ่มจะชอบใช้บริกำรในพ้ืนที่ที่มีเสียงบ้ำง และมีผู้ใช้บริกำรบำงส่วนที่มีควำมต้องกำรใน

กำรใช้พื้นท่ีเพ่ือกำรท ำกิจกรรมร่วมกัน ในกำร discussion ที่พ้ืนที่โดยรวมของมหำวิทยำลัยค่อนข้ำงน้อย นิสิตบำง

คนเข้ำไปใช้บริกำร to fast to sleep เพ่ือเป็นพ้ืนที่ท ำงำนแต่ต้องเสียค่ำบริกำรในส่วนของเครื่องดื่ม เพ่ือจะให้ได้

ใช้พื้นที่และรหัส Wifi ที่สำมำรถใช้สัญญำณที่แรงๆ เนื่องจำกเครือข่ำยของมหำวิทยำลัยหลุดบ่อย  

  ห้องสมุดควรปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองและแก้ปัญหำส่วนนี้ โดยมีทั้งกำรคงสภำพรูปแบบห้องสมุด

แบบเดิม และพ้ืนที่บริกำรที่ตอบสนองกำรเรียนกำรสอนและกำรใช้บริกำรในรูปแบบใหม่ เพ่ือดึงดูดให้ผู้ใช้บริกำร

เข้ำมำใช้บริกำรห้องสมุดมำกข้ึน ดังนั้นกำรจัดกำรพ้ืนที่อำจต้องแยกสัดส่วนเพื่อให้ง่ำยในกำรจัดกำร 

- พ้ืนที่เงียบ อำจจ ำกัดเป็นพื้นที่ หรือห้องเล็กๆ โดยเฉพำะ 
- พ้ืนที่ใช้เสียง ได้ในระดับหนึ่ง 
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- พ้ืนที่ท ำกิจกรรม Co-working Space ปรับพื้นที่ และเฟอร์นิเจอร์ที่มีขนำดเล็กลง ไม่ได้อยู่ในรูปแบบ
ของเก้ำอ้ีล้อมโต๊ะ แต่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มีขนำดไม่ใหญ่ มีล้อเลื่อนสำมำรถปรับวำงได้ตำมควำม
ต้องกำร พ้ืนที่ส่วนนี้สำมำรถปรับให้เป็นพื้นที่ส ำหรับกำรฝึกอบรม น ำชมได้ในตัว 

- พ้ืนที่จ ำหน่ำยอำหำร กำแฟ ขนม ที่มีให้บริกำรแต่แยกออกจำกส่วนที่มีหนังสือ เพ่ือป้องกันควำม
เสียหำยต่อทรัพยำกร 
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ข้อมูลแบบสัมภำษณ์ ชุดที่ 2  ผู้ตอบแบบสอบถำม : เพศชำย อำยุ 49 ปีขึ้นไป : บุคลำกรสำยวิชำกำร 

สรุปข้อมูลกำรสัมภำษณ์ 
กำรเข้ำใช้บริกำรห้องสมุด 
 ใช้บริกำรห้องสมุดประสำนมิตรทุกวัน ไม่เคยใช้บริกำรห้องสมุดองครักษ์ ในแต่ละครั้งจะใช้เวลำประมำณ 
1 – 2 ชั่วโมง ส่วนใหญ่จะเข้ำมำใช้พ้ืนที่เพ่ือกำรอ่ำนหนังสือ ค้นหำหนังสือตำมควำมสนใจ ยืมหนังสือ และเพ่ือกำร
นั่งพักผ่อน เหตุผลหลักของกำรเข้ำใช้บริกำรห้องสมุดทุกวันเนื่องจำกห้องสมุดเป็นพ้ืนที่อยู่ใจกลำงมหำวิทยำลัย 
พ้ืนที่มีควำมสะดวกในกำรเข้ำใช้ และเป็นพ้ืนที่เพ่ือกำรนั่งพักผ่อน พบปะ ท ำกิจกรรม ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ส่วนอ่ืนๆ
ภำยในมหำวิทยำลัยไม่มี 
ควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรห้องสมุด 

  ในด้ำนบริกำรของห้องสมุดอยู่ในระดับมำกที่สุด เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรดี ให้กำรช่วยเหลือและตอบค ำถำมได้

อย่ำงชัดเจนในด้ำนของพ้ืนที่ พ้ืนที่ด้ำนในจัดไว้ได้เป็นอย่ำงดี เจ้ำหน้ำที่ให้ควำมช่วยเหลือในทุกๆด้ำน แต่ส ำหรับ   

ในด้ำนของพ้ืนที่ห้องสมุดนั้นพ้ืนที่ลำนด้ำนหน้ำส ำนักหอสมุดกลำงยังขำดควำมเป็นอัตลักษณ์ ที่บ่งบอกควำมเป็น

ห้องสมุดหรือควำมเป็น มศว  ตู้นิทรรศกำร ตู้จ ำหน่ำยสินค้ำ ตู้ ATM ต่ำงๆ ที่จัดวำงและติดตั้งไว้ท ำให้พ้ืนที่ขำด

ควำมสวยงำมและควำมดึงดูด ซึ่งพ้ืนที่ด้ำนหน้ำควรเป็นพ้ืนที่ที่สร้ำงภำพลักษณ์ เป็นจุดแรกที่ผู้ใช้บริกำรได้เห็น 

โดยรวมของพ้ืนที่จุดนี้เป็นพ้ืนที่โล่ง ใจกลำงมหำวิทยำลัยที่ผู้ใช้บริกำรสำมำรถมำใช้พ้ืนที่ได้ง่ำย เป็นลำนกิจกรรมที่

อำคำรอ่ืนไม่มี หำกมีกำรตกแต่งที่ดีจะเป็นจุดดึงดูดผู้ใช้บริกำรได้เป็นอย่ำงดี 

ลักษณะควำมต้องกำรให้พื้นที่ห้องสมุดปรับปรุงและพัฒนำเพื่อให้สำมำรถใช้พื้นที่เพื่อกำรเรียนรู้ได้อย่ำง

เหมำะสมตำมควำมต้องกำร 

   - ควรปรับปรุงพ้ืนที่ลำนด้ำนหน้ำห้องสมุดให้มีควำมสวยงำม สร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีในจุดที่ผู้ใช้บริกำรจะเห็น 

และดึงดูดผู้ใช้บริกำรในจุดแรกเห็นของผู้ใช้บริกำร 

- ห้องสมุดยังคงต้องรักษำ ในส่วนของทรัพยำกรหนังสือที่เป็นหลักในสำขำวิชำ ที่เป็น ไฮไลต์ของในแต่ละ

คณะ ยกตัวอย่ำงเช่นหนังสือภำษำอังกฤษ เกี่ยวกับทฤษฎีทำงด้ำนศิลปะ Fine Art หรือหนังสือทำงด้ำนกำรศึกษำ 

ข้อมูลแบบสัมภำษณ์ ชุดที่  3  ผู้ตอบแบบสอบถำม : เพศชำย อำยุ 40-49 ปี : บุคลำกรสำยวิชำกำร 

สรุปข้อมูลกำรสัมภำษณ์ 
กำรเข้ำใช้บริกำรห้องสมุด 
  ใช้บริกำรห้องสมุดไม่บ่อย สำเหตุที่ไม่ค่อยได้เข้ำมำใช้บริกำรห้องสมุด เนื่องจำกห้องสมุดมีบริกำรเสริมเพ่ือ
อ ำนวยควำมสะดวก ในกำรค้นหำหนังสือ ส่งหนังสือ และสำมำรถส่งตัวแทนมำรับหนังสือที่ยืมได้ ท ำให้สำมำรถ
ทดแทนกำรใช้เวลำกำรเข้ำมำใช้บริกำรห้องสมุดได้ และสำเหตุที่ไม่ได้เข้ำมำใช้บริกำรห้องสมุดองครักษ์ เนื่องจำก
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ควำมไม่สะดวกในกำรเดินทำง ที่จอดรถไกลเวลำมำใช้บริกำรต้องจอดไกล และเดินมำใช้บริกำร จึงเลือกใช้บริกำร
ในช่องทำงออนไลน์ และช่องทำงอ่ืนๆ มำกกว่ำซึ่งมีควำมสะดวก เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรได้ครบถ้วน 
ควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรห้องสมุด 

  จำกกำรเข้ำใช้บริกำรเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรได้เป็นอย่ำงดี แต่โดยภำพรวมพ้ืนที่และรูปแบบกำรให้บริกำร     

ยังไม่ดึงดูด และตอบสนองควำมต้องกำรใช้ของนิสิตซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้บริกำรหลักที่ต้องค ำนึงถึง ห้องสมุดอำจต้องไป

ศึกษำ ดูงำนในห้องสมุดอ่ืนๆ ที่มีผู้ใช้บริกำรจ ำนวนมำกเช่น ห้องสมุดมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ       

พระนครเหนือ, ห้องสมุดมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ที่ค่อนข้ำงเปิดอิสระในกำรเข้ำใช้บริกำร 

ลักษณะควำมต้องกำรให้พื้นที่ห้องสมุดปรับปรุงและพัฒนำเพื่อให้สำมำรถใช้พื้นที่เพื่อกำรเรียนรู้ได้อย่ำง

เหมำะสมตำมควำมต้องกำร 

  ห้องสมุดควรปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือนิสิต นักศึกษำเป็นหลัก ต้องค ำนึงถึงควำมต้องกำรของนิสิตในรูปแบบ

ควำมต้องกำรเป็นหลัก นิสิตส่วนใหญ่ พ้ืนที่ชั้น 1 เป็นพ้ืนที่ส่วนกลำง ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ให้เป็นห้องเล็กๆ สำมำรถ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรจัดวำงได้ตำมควำมต้องกำร 
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ข้อมูลแบบสัมภำษณ์ ชุดที่ 4   ผู้ตอบแบบสอบถำม : เพศหญิง อำยุ 49 ปี ขึ้นไป : บุคลำกรสำยวิชำกำร 

สรุปข้อมูลกำรสัมภำษณ์ 
กำรเข้ำใช้บริกำรห้องสมุด 
  ผู้ให้สัมภำษณ์ไม่ค่อยได้เข้ำใช้บริกำรห้องสมุด ส่วนใหญ่จะใช้บริกำรห้องสมุดที่คณะ โดยสำเหตุหลักที่ไม่
ได้มำใช้บริกำรห้องสมุดคือไม่มีเวลำ คำบเรียนที่ต่อเนื่องท ำให้เวลำเป็นหลัก กำรมำใช้ห้องสมุด หรือมอบหมำยให้
นิสิตมำศึกษำค้นคว้ำนั้น ต้องใช้เวลำในกำรเดินทำง ส่งผลให้หำกในรำยวิชำใดเลิกช้ำ จะส่งผลให้กับรำยวิชำต่อไป
สอนไม่ทันไปด้วย 
 
ลักษณะควำมต้องกำรให้พื้นที่ห้องสมุดปรับปรุงและพัฒนำเพื่อให้สำมำรถใช้พื้นที่เพื่อกำรเรียนรู้ได้อย่ำง

เหมำะสมตำมควำมต้องกำร 

  - ควรมีกำรส่งเสริม ให้ควำมรู้เกี่ยวกับทักษะกำรใช้บริกำรห้องสมุด มีควำมสำมำรถในกำรค้นหำข้อมูล 

และแหล่งข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศ 

- ห้องสมุดควรจัดให้ควำมรู้เกี่ยวกับวิธีกำรใช้โปรแกรม endnote เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้ก่อนท ำงำนโปรเจค

ในช่วง ปี 5 

- ควรปรับปรุงพ้ืนที่ส ำหรับกำรใช้งำนเป็นกลุ่ม ที่รองรับรูปแบบกำรใช้งำนที่หลำกหลำย ปรับพ้ืนที่กำรใช้

งำนได้ มีอุปกรณ์กระดำนส ำหรับเขียน 
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ข้อมูลแบบสัมภำษณ์ ชุดที่ 5    ผู้ตอบแบบสอบถำม : เพศชำย อำยุ 49 ปี ขึ้นไป : บุคลำกรสำยวิชำกำร 

สรุปข้อมูลกำรสัมภำษณ์ 
กำรเข้ำใช้บริกำรห้องสมุด 
  ไม่ค่อยได้เข้ำใช้บริกำร ส่วนใหญ่จะใช้บริกำรออนไลน์ และ Mobile Library บริกำรในรูปแบบออนไลน์     
มีควำมสะดวก สำมำรถใช้บริกำรได้เป็นอย่ำงดี สำมำรถทดแทนกำรเข้ำใช้บริกำรพื้นท่ีห้องสมุดได้ 
ควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรห้องสมุด 

  เจ้ำหน้ำที่ห้องสมุดสำมำรถให้ควำมช่วยเหลือกำรใช้บริกำรได้เป็นอย่ำงดี แต่กำรประชำสัมพันธ์ในช่องทำง

ออนไลน์ และกำรสื่อสำรไม่ชัดเจน ผู้ใช้บริกำรไม่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงทั่วถึง และในส่วนของข้อจ ำกัดเรื่อง     

ที่จอดรถ ท ำให้อำจำรย์ไม่สะดวกในกรณีต้องยืม-คืน หนังสือจ ำนวนมำกๆ 

ลักษณะควำมต้องกำรให้พื้นที่ห้องสมุดปรับปรุงและพัฒนำเพื่อให้สำมำรถใช้พื้นที่เพื่อกำรเรียนรู้ได้อย่ำง

เหมำะสมตำมควำมต้องกำร 

  มีควำมต้องกำรให้ห้องสมุดปรับปรุงพ้ืนที่ให้มีรูปแบบ Co-working Space เพ่ือรองรับกำรใช้บริกำรของ

นิสิต ในกำรใช้งำนกลุ่ม พ้ืนที่อ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับกำรพักผ่อน ร้ำนกำแฟ เพ่ือผ่อนคลำยควำมเครียดของ

ผู้ใช้บริกำรนอกเหนือจำกพ้ืนที่เพ่ือกำรเรียนรู้ รวมไปถึงพ้ืนที่ส ำหรับกำรดูหนัง 
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ข้อมูลแบบสัมภำษณ์ ชุดที่ 6 

ผู้ตอบแบบสัมภำษณ์ : เพศหญิง อำยุ 49 ปีขึ้นไป : บุคลำกรสำยวิชำกำร 
สรุปข้อมูลกำรสัมภำษณ์ 
กำรเข้ำใช้บริกำรห้องสมุด 
  ไม่ค่อยได้เข้ำใช้บริกำรห้องสมุด สำเหตุหลักจะเป็นเรื่องของเวลำ ที่ไม่สอดคล้องกับช่วงเวลำงำน ส่วนใหญ่
จะใช้บริกำรออนไลน์ และ Mobile Library 
ควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรห้องสมุด 

  มีควำมพึงพอใจในส่วนของบุคลำกรสำมำรถให้ควำมช่วยเหลือกำรใช้บริกำรได้เป็นอย่ำงดี พ้ืนที่มีควำม

กว้ำงขวำงเพียงพอต่อกำรใช้บริกำร ในส่วนเห็นควรต้องปรับปรุง ได้แก่ 

-  ทรัพยำกรของห้องสมุดที่ต้องกำรใช้บริกำร มีให้บริกำรที่ส ำนักหอสมุดกลำง ต้องใช้บริกำรยืมระหว่ำง

หน่วยงำน ท ำให้ต้องมีช่วงระยะเวลำในกำรรอ ไม่ทันเวลำในกำรใช้งำน 

-  เวลำในกำรเปิดให้บริกำรที่น้อยเกินไป ท ำให้นิสิตไม่สำมำรถใช้บริกำรได้ในช่วงเวลำ ท ำให้มำใช้บริกำร

ห้องสมุดไม่ทัน อีกทั้งบริกำรที่ให้ส ำหรับกำรมำยืมหนังสือนอกเวลำของห้องสมุดองครักษ์นั้นไม่ตอบสนองกำรใช้

บริกำร เนื่องจำกผู้ใช้บริกำรต้องกำรดูตัวเล่ม กำรที่ต้องให้เจ้ำหน้ำที่หยิบตัวเล่มมำให้นั้นไม่ใช่ทำงเลือกที่ผู้ใช้บริกำร

ต้องกำร 

ลักษณะควำมต้องกำรให้พื้นที่ห้องสมุดปรับปรุงและพัฒนำเพื่อให้สำมำรถใช้พื้นที่เพื่อกำรเรียนรู้ได้อย่ำง

เหมำะสมตำมควำมต้องกำร 

- ขยำยช่วงเวลำกำรให้บริกำรให้มำกขึ้น 

- ควรเพ่ิมพ้ืนที่ห้องประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือไม่ต้องให้นิสิตต้องแย่งชิงกำรใช้ห้องประชุมส ำหรับกำรประชุม

กลุ่ม กำรติวหนังสือ 

- มีกำรเพิ่มทรัพยำกรในส่วนของ E-book เพ่ิมมำกข้ึน 
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ข้อมูลแบบสัมภำษณ์ ชุดที่ 7  ผู้ตอบแบบสอบถำม : เพศชำย อำยุ 30-39 ปีขึ้นไป : บุคลำกรสำยวิชำกำร 

สรุปข้อมูลกำรสัมภำษณ์ 
กำรเข้ำใช้บริกำรห้องสมุด 
  ใช้บริกำรที่ส ำนักหอสมุดกลำง 3-4 ครั้ง /เดือน ใช้บริกำรที่ห้องสมุดองครักษ์เกือบทุกวันที่มำสอนที่
องครักษ์ ใช้บริกำรเพ่ือกำรอ่ำน กำรท ำงำน และ หยิบใช้ตัวเล่มหนังสือ 
ควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรห้องสมุด 

  บรรยำกำศ เอ้ือต่อกำรท ำงำน โดยเฉพำะพ้ืนที่ของห้องสมุดองครักษ์ ที่มีแสงสว่ำงเพียงพอ พ้ืนที่ดูไม่      

อึดอัด บรรยำกำศไม่เงียบจนเกินไป ไม่เข้มงวดกำรพฤติกรรมของผู้ใช้บริกำรมำกเกินไป แต่ต้องระวังเรื่องของเสียง

รบกวนในบำงช่วงเวลำ 

  พ้ืนที่ของส ำนักหอสมุดกลำงรู้สึกอึดอัด บรรยำกำศไม่โปร่ง ด้วยอำคำรเก่ำ และกำรติดเหล็กดัดท ำให้รู้สึก

ไม่ค่อยสบำยลักษณะควำมต้องกำรให้พ้ืนที่ห้องสมุดปรับปรุงและพัฒนำเพ่ือให้สำมำรถใช้พ้ืนที่เพ่ือกำรเรียนรู้ได้

อย่ำงเหมำะสมตำมควำมต้องกำร 

  ในด้ำนของพ้ืนที่มีควำมพึงพอใจมำก และพึงพอใจกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ในระดับมำกที่สุด กำร

ให้บริกำรของห้องสมุดยังขำดในส่วนของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ิมเติมจำกบริกำรหลัก ปลั๊กไฟไม่เพียงพอ , 

บริกำรหูฟัง เพ่ือใช้เรียนออนไลน์ 

ลักษณะควำมต้องกำรให้พื้นที่ห้องสมุดปรับปรุงและพัฒนำเพื่อให้สำมำรถใช้พื้นที่เพื่อกำรเรียนรู้ได้อย่ำง

เหมำะสมตำมควำมต้องกำร 

- ปรับปรุงให้มีพ้ืนที่ส ำหรับกำรพักผ่อน ลดกฏเกณฑ์ กฏระเบียบลง 

- ควรจัดพ้ืนที่โซนกิจกรรม เพ่ือเป็นจุดส ำหรับกำรโชว์ของ ส ำหรับคณะ และกลุ่มนิสิต โดยควรมีกำร      

โปรโมทแจ้งให้หน่วยงำนทรำบ เพ่ือให้ห้องสมุดมีควำมเคลื่อนไหว ดึงดูดผู้ใช้บริกำร 

- พ้ืนที่รีแลกซ์ นั่งสบำย เฟอร์นิเจอร์ที่นั่งสบำย ทันสมัย เช่น Bean Bag 

- มีอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกเพ่ิมเติมให้ยืม เช่น ปลั๊กไฟ, หูฟัง, กล้องเว็บแคม 

- กำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของผู้ใช้บริกำรที่ทั่วถึง อำจใช้ในรูปแบบ Line official เพ่ือเป็นช่องทำงในกำร

รับข้อมูลข่ำวสำร 

- อำจให้ควำมช่วยเหลือส ำหรับนิสิตที่ไม่มีควำมพร้อมส ำหรับกำรเรียนออนไลน์โดยอำจให้ยืมเครื่อง

คอมพิวเตอร์เก่ำที่ยังสำมำรถใช้งำนได้ และอุปกรณ์เสริมเช่น หูฟัง ไมโครโฟน 
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ข้อมูลแบบสัมภำษณ์ ชุดที่ 8   ผู้ตอบแบบสอบถำม : เพศหญิง อำยุ 40-49 ปีขึ้นไป : บุคลำกรสำยวิชำกำร 

สรุปข้อมูลกำรสัมภำษณ์ 
กำรเข้ำใช้บริกำรห้องสมุด 
  ใช้บริกำรที่ห้องสมุดองครักษ์ ประมำณสัปดำห์ละ 3-4 วัน ครั้งละ 3-4 ชั่วโมง ใช้บริกำรพ้ืนที่ชั้น 1 เพ่ือ
ท ำงำนส่วนตัวบรรยำกำศห้องสมุดชั้น 1 ที่ค่อนข้ำงโปร่ง เหมำะแก่กำรท ำงำนและพักผ่อนในตัว 
ควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรห้องสมุด 

  ในด้ำนของพ้ืนที่มีควำมพึงพอใจมำก และพึงพอใจกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ในระดับมำกที่สุดเจ้ำหน้ำที่

ให้บริกำร และช่วยแก้ปัญหำกำรให้บริกำรเป็นอย่ำงดี บำงครั้งพ้ืนที่ชั้น 1 ที่นั่งไม่เพียงพอมีนิสิตใช้งำนเต็มท ำให้

อำจำรย์ไม่มีที่นั่ง 

ลักษณะควำมต้องกำรให้พื้นที่ห้องสมุดปรับปรุงและพัฒนำเพื่อให้สำมำรถใช้พื้นที่เพื่อกำรเรียนรู้ได้อย่ำง

เหมำะสมตำมควำมต้องกำร 

- เพ่ิมจ ำนวนที่นั่งอ่ำนชั้น 1 ให้มำกขึ้น เพ่ือควำมเพียงพอต่อกำรใช้บริกำร 

- ส ำรองพ้ืนที่ชั้น 1 ส ำหรับกำรท ำงำน และกำรใช้บริกำรส ำหรับอำจำรย์  
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ข้อมูลแบบสัมภำษณ์ ชุดที่ 9  ผู้ตอบแบบสอบถำม : เพศชำย อำยุ 40-49 ปีขึ้นไป : บุคลำกรสำยวิชำกำร 

สรุปข้อมูลกำรสัมภำษณ์ 
กำรเข้ำใช้บริกำรห้องสมุด 
  โดยปกติใช้บริกำรห้องสมุดสัปดำห์ละ 1 ครั้ง ตั้งแต่สถำนกำรณ์โควิดระบำดไม่ได้เข้ำใช้บริกำรเล ย         
โดยปกติจะใช้บริกำรชั้น 4 ซึ่งเป็นชั้นที่ให้บริกำรในสำขำวิชำที่อำจำรย์สอนอยู่ เพ่ือกำรค้นหำหนังสือ และสืบค้น
งำนวิจัย 
ควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรห้องสมุด 

  มีควำมพึงพอใจในพ้ืนที่ห้องสมุด และกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ให้ควำมช่วยเหลือเป็นอย่ำงดี            

กำรให้บริกำรที่ให้ควำมสะดวก Mobile Library ส่งตัวเล่มตำมค ำขอ ท ำให้ช่วงหลังๆ ไม่ค่อยได้เข้ำใช้บริกำร

ห้องสมุดรวมถึงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อโรคโควิด-19 

ลักษณะควำมต้องกำรให้พื้นที่ห้องสมุดปรับปรุงและพัฒนำเพื่อให้สำมำรถใช้พื้นที่เพื่อกำรเรียนรู้ได้อย่ำง

เหมำะสมตำมควำมต้องกำร 

- ปรับปรุงพื้นท่ีกำรให้บริกำรให้เพียงพอส ำหรับผู้ใช้บริกำร ไม่แออัด 

- กำรเข้ำถึงฐำนข้อมูลวำรสำรออนไลน์ กำรบอกรับฐำนข้อมูลที่ครอบคลุมควำมต้องกำรในสำขำวิชำ 
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ข้อมูลแบบสัมภำษณ์ ชุดที่ 10 ผู้ตอบแบบสอบถำม สัมภำษณ์กลุ่มนิสิต จ ำนวน 10 คน แบ่งเป็นเพศชำย 4 คน 

เพศหญิง 6 คน อำยุ 20-29 ปีขึ้นไป : นักเรียน/นักศึกษำ 

กำรเข้ำใช้บริกำรห้องสมุด 
  โดยปกติใช้บริกำรห้องสมุดเพ่ือกำรพบปะ พูดคุยกันในพื้นท่ีบริเวณชั้น 1 และชั้น 2 ของห้องสมุดองครักษ์ 
มีจ ำนวน 3 คน จะใช้บริกำรพื้นท่ีเพ่ือกำรอ่ำนและกำรศึกษำค้นคว้ำเป็นหลัก  
ควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรห้องสมุด 

  มีควำมพึงพอใจในพ้ืนที่ห้องสมุด พ้ืนที่โล่งโปร่ง เหมำะแก่กำรเข้ำใช้บริกำร แต่จะมีในส่วนของเก้ำอ้ี        

ที่นั่งไม่ค่อยสบำย, ปลั๊กไฟที่ยังเป็น 2 รู อยู่ท ำให้ไม่สำมำรถใช้งำนได้, ห้องประชุมกลุ่มย่อยไม่เพียงพอต่อกำรใช้

งำน และห้องสมุดปิดเร็วเกินไป 

ลักษณะควำมต้องกำรให้พื้นที่ห้องสมุดปรับปรุงและพัฒนำเพื่อให้สำมำรถใช้พื้นที่เพื่อกำรเรียนรู้ได้อย่ำง

เหมำะสมตำมควำมต้องกำร 

- ขยำยเวลำเปิดให้บริกำรห้องสมุดให้มำกขึ้น  

- ปรับปรุงพ้ืนที่ในรูปแบบของ Co-working Space เพ่ือเป็นพ้ืนที่ท ำงำนกลุ่ม และกำรน ำเสนอผลงำน

ภำยในกลุ่มที่สำมำรถใช้เสียงได้ 

- ยังคงมีนิสิตทีม่ีควำมต้องกำรพื้นที่ท่ีเงียบสงบ ส ำหรับกำรอ่ำน และกำรท ำงำนส่วนตัว จ ำนวน 3 คน 

- ปรับรูปแบบของที่นั่งให้มีควำมสบำยมำกขึ้น 

- ต้องกำรให้มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ิมเติมให้ ได้แก่ ปลั๊กสำมตำ, จุดชำร์ตแบตอุปกรณ์ส่วนบุคคล, 

ปลั๊กอำคำรที่มี 3 รู 
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บทที่ 5 

สรุปผลกำรวิจัย 

              สรุปผลกำรวิจัยกำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำพ้ืนที่กำรเรียนรู้ของส ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัย     

ศรีนครินทรวิโรฒ 

1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถำม 

  ผู้ใช้ห้องสมุดที่ตอบแบบสอบถำมเป็นเพศหญิงมำกกว่ำชำย คือร้อยละ 67.9 ส่วนเพศชำยมีร้อยละ 32.1 

โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอำยุ อำยุ 20-29 ปี ร้อยละ 63.3 รองลงมำได้แก่ช่วงอำยุ น้อยกว่ำ 20 ปี ร้อยละ 23.8 

ส ำหรับระดับกำรศึกษำ กว่ำร้อยละ 85.4 จะอยู่ในระดับปริญญำตรี/ก ำลังศึกษำระดับปริญญำตรี รองลงมำได้แก่ 

สูงกว่ำปริญญำตรี/ก ำลังศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ร้อยละ 13.2 และ ต่ ำกว่ำระดับปริญญำตรี ร้อยละ 1.3 

ตำมล ำดับ 

 สถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม เป็นนักเรียน/นักศึกษำ จ ำนวน 461 คน คิดเป็นร้อยละ 87.1         

ของผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด ซึ่งก ำลังศึกษำอยู่ในระดับปริญญำตรีคิดเป็นร้อยละ 93.06 เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำ

ระดับบัณฑิตศึกษำร้อยละ 6.94  

  ส ำหรับบุคลำกร มีผู้ตอบแบบสอบถำม 68 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9 ของผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด โดย

จ ำแนกเป็นบุคลำกรสำยวิชำกำรร้อยละ 5.1 บุคลำกรสำยสนับสนุน คิดเป็นร้อยละ 7.8  

2. ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนภำพกำรใช้บริกำรห้องสมุด 

  เมื่อดูจำกสถำนภำพกำรใช้บริกำรห้องสมุดของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 529 คน เป็นผู้ที่เคยเข้ำใช้

บริกำรส ำนักหอสมุดกลำง 353 คน เป็นผู้ที่เคยเข้ำใช้บริกำรห้องสมุดองครักษ์ จ ำนวน 332 คน และเป็นผู้ที่เข้ำใช้

บริกำรห้องสมุดทั้งสองแห่งเป็นจ ำนวน 156 คน 

กำรเข้ำใช้พื้นที่บริกำร ของส ำนักหอสมุดกลำงมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  จำกจ ำนวนผู้ที่เคยเข้ำใช้บริกำรส ำนักหอสมุดกลำง 353 คน พ้ืนที่ที่มีผู้เลือกใช้บริกำรสูงสุด คือพ้ืนที่

บริกำรชั้น 1 ซึ่งเป็นพ้ืนที่บริกำรศูนย์โสตทัศนวัสดุ และศูนย์บริกำรเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำอีกทั้งยังเป็นพื้นที่เพ่ือ

กำรพักคอย ห้องฝึกอบรม จ ำนวนเท่ำกับพื้นท่ีบริกำรชั้น 3 ซึ่งเป็นพ้ืนที่ให้บริกำรวำรสำรและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องอ่ืน ๆ 

ห้องศึกษำค้นคว้ำ (ร้อยละ 47.88) รองลงมำได้แก่พ้ืนที่บริกำรชั้น 2 ให้บริกำรยืม-คืน บริกำรเอกสำรอ้ำงอิง บริกำร

ให้ค ำปรึกษำและช่วยกำรค้นคว้ำ บริกำรสืบค้นข้อมูลวิจัยด้วยคอมพิวเตอร์ และห้องประชุม (ร้อยละ 46.18)  

ล ำดับที่ 3 พ้ืนที่บริกำรชั้น 5 ให้บริกำรหนังสือและเอกสำรหมวดสังคมศำสตร์ ภำษำศำสตร์ วิทยำศำสตร์          
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และหนังสือแบบเรียน ให้บริกำรห้องศึกษำค้นคว้ำส ำหรับอำจำรย์ , ห้องศึกษำค้นคว้ำเดี่ยวและกลุ่มส ำหรับนิสิต 

ห้องเดี่ยว 6 ห้อง/ ห้องกลุ่ม 1 ห้อง และบริกำรถ่ำยเอกสำร (ร้อยละ 45.89)  ล ำดับที่ 4 พ้ืนที่บริกำรชั้น 4 

ให้บริกำรหนังสือและเอกสำรหมวดเบ็ดเตล็ด ปรัชญำ จิตวิทยำ และศำสนำ ศูนย์ปริญญำนิพนธ์ สิ่งพิมพ์รัฐบำล 

และห้องหนังสือส ำหรับเด็ก ให้บริกำรห้องศึกษำค้นคว้ำเป็นกลุ่มส ำหรับนิสิต จ ำนวน 2 ห้อง (ร้อยละ 42.78)  

ล ำดับที่ 5 พ้ืนที่บริกำรชั้น 6 หนังสือและเอกสำรหมวดวิทยำศำสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี ศิลปะและกำรบันเทิง 

วรรณคดีและประวัติศำสตร์ นวนิยำยและเรื่องสั้น มุมคุณธรรม ห้องเอกสำรมศว และห้องเอกสำรพิเศษ (ร้อยละ 

27.76) ล ำดับสุดท้ำย พื้นที่บริกำรชั้น 8 พ้ืนทีห่้องประชุม (ร้อยละ 6.23) 

จะเห็นได้ว่ำผู้ใช้บริกำรโดยส่วนใหญ่เคยเข้ำใช้บริกำรพ้ืนที่ของส ำนักหอสมุดกลำง ชั้น 1,  ชั้น 2, ชั้น 3   

ชั้น 4 และชั้น 5 เป็นจ ำนวนเท่ำ ๆ กัน ส ำหรับพื้นที่ชั้น 6 มีผู้ที่เคยใช้บริกำรจ ำนวน น้อย และ ผู้ที่เคยใช้บริกำรชั้น 

8 มีจ ำนวนน้อยที่สุด เนื่องจำกเป็นพ้ืนที่ห้องประชุมส ำหรับกำรจัดกิจกรรมฝึกอบรมเท่ำนั้น 

กำรเข้ำใช้พื้นที่บริกำร ของห้องสมุดองครักษ์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  จำกจ ำนวนผู้ที่เคยเข้ำใช้บริกำรห้องสมุดองครักษ์ 332 คน พ้ืนที่ที่มีผู้เลือกใช้บริกำรสูงสุด คือพ้ืนที่บริกำร

ชั้น 1 พ้ืนที่เพ่ือกำรเรียนรู้ (Learning Space) เป็นพื้นที่เพ่ือกำรใช้บริกำรอเนกประสงค์ (ร้อยละ 73.19) รองลงมำ

ได้แก่พ้ืนที่บริกำรชั้น 2 ให้บริกำรพ้ืนที่เพ่ือกำรเรียนรู้ (Discovery Space) ให้บริกำรมุมโสตทัศน์ : บริกำรชมวีซีดี 

ดีวีดี ทั้งรำยบุคคลและเป็นกลุ่ม , ห้องมัลติมีเดียส ำหรับชมภำพยนตร์ตั้งแต่ 10-30 คน,  ห้องปฏิบัติกำร

คอมพิวเตอร์และพ้ืนที่นั่งอ่ำน (ร้อยละ 67.77) 

หมายเหตุ พื้นที่ชั้น 1 และ ช้ัน 2 เป็นพื้นที่ที่เปิดให้บริการในหลังเวลาท าการของห้องสมุด 

  ล ำดับที่ 3 พ้ืนที่บริกำรชั้น 4 ให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ และห้อง

ประชุมกลุ่มย่อยจ ำนวน 6 ห้อง  ล ำดับที่ 4 พ้ืนที่บริกำรชั้น 3 ให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ สำขำวิชำ

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ปริญญำนิพนธ์ สำรนิพนธ์ ล ำดับที่ 5 พ้ืนที่บริกำรชั้น 5 ให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 

สำขำวิชำศิลปศำสตร์ สังคมศำสตร์ และห้องประชุมกลุ่มย่อยจ ำนวน 6 ห้อง 

  จะเห็นได้ว่ำผู้ใช้บริกำรห้องสมุดองครักษ์ โดยส่วนใหญ่จะเคยเข้ำใช้พ้ืนที่บริกำร ชั้น 1 และชั้น 2  ซึ่งเป็น

พ้ืนที่ เ พ่ือกำรพักคอย เพ่ือกำรใช้บริกำรอเนกประสงค์ ซึ่ งสำมำรถใช้ เสียงได้  และเป็นพ้ืนที่ ให้บริกำร                    

สื่อโสตทัศนวัสดุ  

 อีกท้ังพ้ืนที่บริกำรชั้น 1 และชั้น 2 เป็นพื้นที่ท่ีเปิดให้บริกำรนอกเวลำท ำกำร และเปิดให้บริกำรขยำยเวลำ

เปิดให้บริกำรในช่วงสอบอีกด้วย ท ำให้มีจ ำนวนผู้ใช้บริกำรพ้ืนที่คิดเป็นสัดส่วนเป็นจ ำนวนมำกที่สุด 
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 ส ำหรับพื้นที่บริกำรชั้น 3 - ชั้น 5 เป็นชั้นที่ให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศจ ำแนกตำมกลุ่มสำขำวิชำ ชั้น 3 

และ ชั้น 4 เป็นชั้นที่เปิดให้บริกำรในกลุ่มสำขำวิชำที่มีคณะ สำขำวิชำที่ตั้งที่ มศว องครักษ์ มีจ ำนวนผู้ที่เคยเข้ำใช้

บริกำรเป็นจ ำนวนเท่ำ ๆ กัน ส ำหรับผู้ที่เคยใช้บริกำรชั้น 5 ทรัพยำกรสำรสนเทศในกลุ่ มสำขำวิชำศึกษำทั่วไป         

มีผู้ที่เคยเข้ำใช้บริกำรในจ ำนวนที่น้อยท่ีสุด 

 

ช่วงเวลำที่เข้ำใช้บริกำรห้องสมุด 

  ส ำหรับกำรเข้ำใช้บริกำรตำมช่วงเวลำที่เข้ำใช้บริกำรห้องสมุดโดยส่วนใหญ่จะเข้ำใช้บริกำรห้องสมุดใน

ช่วงเวลำ 12.00-15.00 น. สูงสุด (ร้อยละ 36.74) และช่วงเวลำ 15.00-18.00 (ร้อยละ 26.34), ช่วงเวลำ 9.00-

12.00 (ร้อยละ 23.88)  

  เมื่อวิเครำะห์จ ำนวนชั่วโมงที่เข้ำใช้บริกำรในแต่ละครั้ง ของผู้ใช้บริกำรโดยส่วนใหญ่ใช้บริกำรอยู่ภำยใน

ห้องสมุดเป็นระยะเวลำ 2-4 ชั่วโมง (ร้อยละ 42.5)รองลงมำตำมล ำดับได้แก่ 4-6 ชั่วโมง (ร้อยละ 31.4), 6-8 

ชั่วโมง (ร้อยละ 13.2), ต่ ำกว่ำ 2 ชั่วโมง (ร้อยละ 9.5), 8-10 ชั่วโมง (ร้อยละ 3.2), มำกกว่ำ 10 ชั่วโมง (ร้อยละ 

0.2)       

  ช่วงเวลำที่ผู้ใช้บริกำรสูงสุดได้แก่ 1) เวลำ 12.00-15.00 น. คิดเป็นร้อยละ 36.74  2) เวลำ 15.00-18.00 

น. คิดเป็นร้อยละ 26.34 3) เวลำ 9.00-12.00 น. คิดเป็นร้อยละ 23.88 4) เวลำ 18.00-20.00 น. คิดเป็นร้อยละ 

7.38 5) เวลำ 6.00-9.00 น. คิดเป็นร้อยละ 2.73 6) เวลำ 20.00-22.00 น. คิดเป็นร้อยละ 1.82 และ 7) เวลำ 

22.00-24.00 น. คิดเป็นร้อยละ 1.09 ตำมล ำดับ 

3. รูปแบบและลักษณะกำรใช้บริกำรห้องสมุด 

  ผู้ใช้บริกำรส่วนใหญ่เข้ำใช้ห้องสมุดเพ่ือกำรใช้พ้ืนที่เพ่ืออ่ำนหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ ภำยในห้องสมุด 

สูงสุด ซึ่งเป็นบริกำร และเป้ำหมำยหลักของกำรให้บริกำรภำยในห้องสมุด รองลงมำได้แก่กำรใช้พ้ืนที่เพ่ือศึกษำ

ค้นคว้ำ ท ำรำยงำนเป็นกลุ่ม, เข้ำใช้บริกำรห้องสมดุเป็นจุดนัดพบ พักคอย/รวมกลุ่มเพื่อพูดคุย พบปะกันทั่วไป เป็น 

3 ล ำดับแรก ล ำดับที่ 4 เพ่ือค้นคว้ำสำรสนเทศประกอบกำรท ำรำยงำน/ด ำเนินโครงกำรวิจัย ปริญญำนิพนธ์        

สำรนิพนธ์ และล ำดับที่ 5 เพ่ือติวหนังสือ แลกเปลี่ยนควำมรู้ ซึ่งทั้ง 5 ล ำดับนี้ มีค่ำระดับคะแนนอยู่ระหว่ำง 3.68- 

3.62  

  ส ำหรับบริกำรอ่ืน ๆ ที่มีกำรเข้ำใช้บริกำร ที่ล ำดับค่ำคะแนนลดลงมำได้แก่ เพ่ือกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

จำกอุปกรณ์ส่วนบุคคล, รวมกลุ่มเพ่ือประชุมปรึกษำหำรือ เพ่ือหำข้อสรุป, กิจกรรมเพ่ือควำมบันเทิง ดูหนัง         
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ฟังเพลง, ประชุม อบรม สัมมนำ, ฝึกซ้อมกำรด ำเนินกิจกรรม หรือน ำเสนอผลงำน และเพ่ือกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์ 

เป็นล ำดับสุดท้ำย มีค่ำระดับคะแนนระหว่ำง 3.48 – 2.71 

นอกจำกกำรใช้บริกำรหลักของห้องสมุดแล้ว ผู้ใช้บริกำรยังมำห้องสมุดเพ่ือกิจกรรมอื่น ๆ ดังนี้ 

- ใช้บริกำรห้องสมุดเพ่ือกำรพักผ่อน ผ่อนคลำยจำกสภำพอำกำศร้อนภำยนอก 

- ยืมหนังสือที่สนใจ และใช้นั่งพักผ่อนใช้ควำมคิดเนื่องจำกมีควำมเงียบ 

- ใช้ถ่ำยละครประกอบสื่อกำรสอน 

- ใช้พื้นที่ห้องสมุดซ้อมเต้น เนื่องจำกมหำลัยไม่มีกำรจัดสรรพื้นที่อ ำนวยควำมสะดวก 

- พักผ่อนในที่เงียบ ๆ คนน้อย ๆ 

- ใช้เป็นพ้ืนที่ในกำรเรียนออนไลน์ 

- ใช้พื้นที่ส ำหรับกำร Discuss กำรเรียนกำรสอนในระดับบัณฑิตศึกษำ 

- นั่งท ำงำนผ่ำนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว, ยืมหนังสือกลับไปอ่ำนที่ห้อง 

- ใช้ในกำรนั่งพิมพ์งำนหรือค้นหำหนังสือที่ต้องกำรเท่ำนั้น 
 

4. ระดับควำมพึงพอใจในกำรจัดพื้นที่กำรเรียนรู้ของห้องสมุด 

จำกแบบสอบถำมระดับควำมพึงพอใจในกำรจัดพ้ืนที่กำรเรียนรู้ของห้องสมุด มีค่ำระดับควำมพึงพอใจใน

ด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้  

ด้ำนสภำพแวดล้อม ระดับควำมพึงพอใจในด้ำนสภำพแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับมำก ระดับคะแนน

เฉลี่ย 4.10 และในทุก ๆ ด้ำนมีระดับคะแนนประเมินในระดับมำก ในด้ำนของสภำพภำยในห้องสมุดมีควำมสะอำด

และเป็นระเบียบ มีระดับควำมพึงพอใจ สูงสุดระดับคะแนนเฉลี่ย 4.31 ส ำหรับในด้ำนที่มีคะแนนควำมพึงพอใจ

น้อยที่สุดได้แก่ โต๊ะ-เก้ำอ้ี ที่นั่งอ่ำนหนังสือ มีควำมเหมำะสมนั่งอ่ำนสบำย มีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.76 และ ขนำด

ของพ้ืนที่ห้องสมุดมีควำมเหมำะสมกับจ ำนวนผู้ใช้บริกำร มีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.98 

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ระดับควำมพึงพอใจในด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับมำก 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.91 และในทุก ๆ ด้ำนมีระดับคะแนนประเมินในระดับมำก ส ำหรับในด้ำนห้องสมุดมีพ้ืนที่

ส ำหรับท ำงำนร่วมกัน รองรับกำรท ำงำน และประชุมกลุ่มมีระดับควำมพึงพอใจน้อยที่สุด มีระดับคะแนนเฉลี่ย 

3.84  

 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ ระดับควำมพึงพอใจในด้ำนบริหำรจัดกำรพ้ืนที่ โดยรวมอยู่ในระดับมำก 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.97 และในทุกๆด้ำนมีระดับคะแนนประเมินในระดับมำก ในด้ำนควำมพร้อมใช้ กำรจัดเตรียม



60 

 

พ้ืนที่ส ำหรับกำรให้บริกำร มีระดับควำมพึงพอใจ สูงสุดระดับคะแนนเฉลี่ย 4.03 ส ำหรับในด้ำนที่มีคะแนนควำม   

พึงพอใจน้อยที่สุดได้แก่ ระยะเวลำที่ก ำหนดในกำรใช้พ้ืนที่/บริกำรมีควำมเหมำะสม มีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.83 

และ ขั้นตอนกำรขอใช้พื้นที่บริกำร/ห้อง มีควำมสะดวก รวดเร็ว เหมำะสม มีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.97 

 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่/ผู้ให้บริกำร ระดับควำมพึงพอใจในด้ำนเจ้ำหน้ำที่/ผู้ให้บริกำร โดยรวมอยู่ในระดับมำก 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.09 และในทุก ๆ ด้ำนมีระดับคะแนนประเมินในระดับมำก ข้อที่มีระดับควำมพึงพอใจน้อย

ที่สุดได้แก่ บุคลำกรมีมำรยำท ยิ้มแย้มแจ่มใสและให้บริกำรอย่ำงเป็นมิตร มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.02 

 ส ำหรับควำมพึงพอใจโดยรวมต่อพ้ืนที่กำรเรียนรู้ของห้องสมุด อยู่ในระดับมำก มีค่ำระดับคะแนนเฉลี่ย 

4.17 จำกค่ำระดับคะแนนเฉลี่ย ในด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีระดับควำมพึงพอใจน้อยที่สุด มีระดับคะแนน

เฉลี่ย 3.91 

5. แนวทำงกำรพัฒนำพื้นที่กำรเรียนรู้ภำยในห้องสมุดที่พึงประสงค์ 

เพ่ือให้กำรใช้บริกำรห้องสมุดสำมำรถตอบสนองกำรเรียนรู้ ผู้ใช้บริกำรมีระดับควำมควำมต้องกำรให้

ห้องสมุดพัฒนำพื้นที่ในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 

  ล ำดับที่ 1  พื้นที่เงียบสงบ/พื้นที่ที่สำมำรถท ำงำนคนเดียวได้อย่ำงมีสมำธิ ค่ำเฉลี่ย 4.14 

  ล ำดับที่ 2  พ้ืนที่ที่ออกแบบอย่ำงยืดหยุ่นสำมำรถจัดกิจกรรมได้ตำมควำมต้องกำร เฟอร์นิเจอร์และโต๊ะ     

ที่นั่งต้องสำมำรถเคลื่อนย้ำยปรับเปลี่ยนได้ตำมรูปแบบของกิจกรรม ค่ำเฉลี่ย 3.88 

ล ำดับที่ 3 พ้ืนที่ส ำหรับรองรับกำรประชุม กำรเรียนกำรสอนออนไลน์ พร้อมสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกทำง

เทคโนโลยี แทปเล็ต ไอแพด สมำร์ททีวี สมำร์ทบอร์ด หูฟัง ปลั๊กไฟ ที่ชำร์ตแบตเตอรี่ ค่ำเฉลี่ย 3.87   

ล ำดับที่ 4 พ้ืนที่เพ่ือกำรท ำงำนกลุ่ม ปรึกษำหำรือ น ำเสนอผลงำน สำมำรถใช้เสียงได้พร้อมอุปกรณ์กำร

ท ำงำน เช่นเครื่องเขียน ไวท์บอร์ด คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ สมำร์ททีวี อุปกรณ์เชื่อมต่อไร้สำย ค่ำเฉลี่ย 3.85 

ล ำดับที่ 5 พื้นที่ไม่เป็นทำงกำรหรือสถำนที่ส ำหรับพักคอยพบปะ พูดคุย สังสรรค์ ค่ำเฉลี่ย 3.72 

ล ำดับที่ 6 พ้ืนที่เพ่ือกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ และแสดงออก ส ำหรับกำรจัดแสดงผลงำน นิทรรศกำร กำร

ฝึกอบรม ค่ำเฉลี่ย 3.67 

ล ำดับที่ 7 บริกำรเสริมอ่ืน ๆ มุมบริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม ร้ำนค้ำ ร้ำนถ่ำยเอกสำร ค่ำเฉลี่ย 3.59 
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  นอกจำกรูปแนวทำงพัฒนำพ้ืนที่กำรเรียนรู้ภำยในห้องสมุดที่พึงประสงค์ ในข้อต่ำง ๆ ดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว 

ผู้ใช้บริกำรมขี้อเสนอแนะจำกแบบสอบถำมปลำยเปิด และแบบสัมภำษณ์ โดยมีควำมต้องกำรให้ห้องสมุดปรับปรุง

และพัฒนำ อำคำรสถำนที่ และกำรให้บริกำรอ่ืน ๆ ดังต่อไปนี้ 

 ควำมต้องกำรด้ำนสภำพแวดล้อม 

 ห้องสมุดทั้งสองแห่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่ใจกลำงมหำวิทยำลัย เป็นพ้ืนที่ที่เหมำะสม ง่ำยต่อกำรเข้ำถึงโดยตัว

อำคำร และต ำแหน่งที่ตั้งอยู่แล้ว เพ่ือดึงดูดให้ผู้ใช้บริกำรเข้ำห้องสมุดแล้ว นอกจำกกำรพัฒนำพ้ืนที่ให้รองรับ และ

ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรแล้วสิ่งที่ส ำคัญคือกำรปรับปรุงห้องสมุดให้ดูดี ทันสมัย มีควำมสวยงำม เพ่ือ

สร้ำงภำพลักษณ์ และอัตลักษณ์ของควำมเป็นมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ อันจะเป็นภำพแรกที่ผู้ใช้เห็น ดึงดูด

ผู้ใช้บริกำร และสิ่งไม่ควรมองข้ำมกำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวโดยรอบอำคำร 

 ผู้ใช้บริกำรจะชอบพ้ืนที่ห้องสมุดที่โล่ง โปร่ง บรรยำกำศเหมำะแก่กำรอ่ำนและศึกษำเรียนรู้ ส ำหรับพ้ืนที่

ของอำคำรส ำนักหอสมุดกลำง เป็นอำคำรเก่ำ อำคำรติดเหล็กดัด รวมถึงกำรเพ่ิมปริมำณของทรัพยำกรสำรสนเทศ 

และชั้นจัดเก็บ ท ำให้พ้ืนที่บำงจุดคับแคบ และมีซอกมุม ที่ส่งผลต่อกำรค้นหำทรัพยำกรสำรสนเทศ แนวทำงกำร

อำจพิจำรณำปรับเปลี่ยนพิจำรณำเรื่องของกำรลดจ ำนวน แยกกำรจัดเก็บทรัพยำกรที่มีปีพิมพ์เก่ำ สถิติกำรใช้งำน

น้อย เพ่ือลดพ้ืนที่จัดเก็บหนังสือลง และพิจำรณำปรับเปลี่ยนกำรจัดวำงชั้นจัดเก็บหนังสือโดยเฉพำะชั้นหนังสือ   

บำงตู้ที่วำงที่ติดกับเสำ หรือผนังอำคำรท ำให้กำรค้นหำทรัพยำกรยำก 

ควำมต้องกำรด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

ในส่วนของส ำนักหอสมุดกลำงผู้ตอบแบบสอบถำมมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงในส่วนของกำรให้บริกำร    

จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต Wifi ภำยในอำคำร ให้มีควำมเร็วและเสถียรมำกขึ้น และปรับปรุงกำรให้บริกำร

คอมพิวเตอร์ ที่มีควำมทันสมัย เพ่ือให้บริกำรนิสิตในกำรท ำงำน และกำรเรียน และศึกษำค้นคว้ำ 

มีข้อเสนอแนะห้องสมุดทั้งสองแห่งควรปรับปรุงเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ เก้ำอ้ี  ที่ในปัจจุบันค่อนข้ำงเก่ำ             

ไม่ทันสมัย นั่งไม่สบำย และไม่เพียงพอ ควรปรับให้เหมำะสมแก่กำรใช้งำน เป็นในรูปแบบของโซฟำ, Bean bag 

รวมถึงกำรเพิ่มจ ำนวนที่นั่งให้เพียงพอ ทั้งนี้จำกงำนวิจัยของ จิรำพร บำนลำ, อำรีย์ ชื่นวัฒนำ และ พวำ พันธ์เมฆำ 

จิรำพร บำนลำ (2555: บทคัดย่อ) พบว่ำ ห้องสมุดควรมีเฟอร์นิเจอร์ที่น่ำใช้ช่วยให้ผู้ใช้บริกำรรู้สึกผ่อนคลำย และ

อยำกเข้ำใช้บริกำร นอกจำกนี้ยังมีข้อเสนอในด้ำนของรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ภำยในห้องสมุดควรเป็นรูปแบบ      

ที่สำมำรถปรับใช้งำนได้หลำกหลำยตำมควำมเหมำะสมในกำรใช้งำน ขนำดของโต๊ะเก้ำอ้ีที่เล็กลง มีล้อเลื่อน เพ่ือให้

เคลื่อนย้ำยได้สะดวก ทั้งเพ่ือกำรใช้งำนเดี่ยว ปรับเป็นพ้ืนที่ท ำงำนกลุ่ม หรือสำมำรถปรับใช้เป็นพ้ืนที่ส ำหรับกำร

ฝึกอบรม จัดกิจกรรมต่ำง ๆ หรือน ำชมห้องสมุดได้ เพ่ือควำมคุ้มค่ำและประหยัดพ้ืนที่ในกำรใช้งำน สอดคล้อง      
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กับงำนวิจัยของ มธุรส ปรำบไพรี และ ทวี น่วมนิ่ม (2562: บทคัดย่อ) ที่พบว่ำแนวทำงที่ห้องสมุดควรปรับปรุง    

และพัฒนำคือ กำรจัดหำอุปกรณ์ที่ยืดหยุ่นต่อกำรใช้พ้ืนที่ให้เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงเหมำะสม ปรับเปลี่ยนได้

ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ สะดวกแก่กำรเคลื่อนย้ำย 

ในปัจจุบันผู้ใช้บริกำรจะน ำอุปกรณ์ส่วนตัวมำใช้งำนภำยในห้องสมุด เช่น โน๊ตบุ้ค แทปเล็ต แลปทอป 

โทรศัพท์ เพ่ิมมำกข้ึนกว่ำกำรใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์ภำยในห้องสมุดดังนั้นจึงควรเพ่ิมจุดปลั๊กไฟ ให้เหมำะสมกับ

ชุดอุปกรณ์ในปัจจุบัน เช่นปลั๊กที่มี 3 รู, ปลั๊กเสียบชำร์ USB ให้ครอบคลุมและทั่วถึงพ้ืนที่กำรใช้งำน รวมถึงปลั๊ก    

ที่โต๊ะอ่ำนด้วย ดังงำนวิจัยของโทมัส (Thomas et al. 2015, p.806) ที่กล่ำวไว้ว่ำ ในปัจจุบันที่มีกำรใช้เทคโนโลยี     

ที่ต้องกำรไฟฟ้ำมำก ห้องสมุดควรอ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ใช้บริกำรโดยกำรติดตั้งปลั๊กไว้ทั่วห้องสมุดไม่ใช่แค่ที่ผนัง

หรือพ้ืน แต่รวมถึงโต๊ะที่ผู้ใช้บริกำรใช้งำนด้วย 

ควำมต้องกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ 

ผู้ใช้บริกำรมีควำมต้องกำรให้ห้องสมุดขยำยเวลำให้บริกำรเพ่ิมมำกขึ้น และบำงคนเสนอให้มีบริกำรพ้ืนที่

นั่งอ่ำน 24 ชั่วโมง ทั้งนี้เพ่ือเป็นพ้ืนที่ให้นิสิตได้ท ำกิจกรรม และใช้พ้ืนที่เพ่ือกำรศึกษำ และท ำงำนส่วนตัวภำยใน

มหำวิทยำลัย แทนกำรออกไปใช้พื้นที่ให้บริกำรอ่ืน ๆ ภำยนอก 

ผู้ใช้บริกำรมีควำมต้องกำรใช้พ้ืนที่ห้องสมุด เพ่ือกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ นอกเหนือจำกกำรใช้พ้ืนที่เพ่ือกำร

อ่ำนและศึกษำค้นคว้ำเดี่ยว มีควำมต้องกำรพ้ืนที่ที่สำมำรถ Discussion ท ำงำน/ประชุมกลุ่ม ปรึกษำหำรือ และ

พ้ืนที่ในลักษณะของ Co-working Space มำกยิ่งขึ้นห้องสมุดควรปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือนิสิต นักศึกษำเป็นหลัก       

ต้องค ำนึงถึงควำมต้องกำรของนิสิตในรูปแบบควำมต้องกำรเป็นหลัก นิสิตส่วนใหญ่ พ้ืนที่ชั้น 1 เป็นพื้นที่ส่วนกลำง 

ปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เป็นห้องเล็ก ๆ สำมำรถปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรจัดวำงได้ตำมควำมต้องกำร รวมถึงกำรปรับปรุง

ห้องประชุมกลุ่มย่อยที่สำมำรถเก็บเสียงได้ และภำยในห้องมีอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกที่ครบครัน บำงคนชอบ    

ที่จะนั่งอ่ำน หรือท ำกิจกรรมในพ้ืนที่ที่มีควำมเคลื่อนไหว สำมำรถใช้เสียงได้ในระดับหนึ่ ง จึงต้องกำรให้ห้องสมุด    

ลดกฎระเบียบลง จะท ำให้ห้องสมุดมีบรรยำกำศผ่อนคลำย มีชีวิตชีวำ และไม่เป็นทำงกำรมำกนัก  แต่ต้องมีกำร

จัดกำรพ้ืนที่ และกฎระเบียบเกี่ยวกับกำรใช้เสียงเพ่ือไม่ให้เป็นกำรรบกวนผู้อ่ืนที่ต้องกำรพ้ืนที่เงียบ และใช้สมำธิ      

ในกำรอ่ำน และท ำงำนเดี่ยว ซึ่งยังคงเป็นควำมต้องกำรของผู้ใช้ส่วนใหญ่อยู่ซึ่งห้องสมุดทั้งสองแห่งยังได้รับ         

ข้อร้องเรียน และต้องกำรให้จัดกำรกับพ้ืนที่ และคนที่ส่งเสียงดังรบกวนอีกด้วย ดังนั้นจึงควรพิจำรณำในกำรจัดสรร 

และปรับปรุงพื้นที่ และกำรจัดกำรกับปัญหำเรื่องเสียงรบกวนอีกด้วย  

นอกจำกกำรใช้พ้ืนที่ห้องสมุดในเชิงวิชำกำร และกำรศึกษำเรียนรู้แล้วห้องสมุดยังเป็นพ้ืนที่ที่ผู้ใช้ต้องกำร

เข้ำมำเพ่ือกำรพักผ่อน พักคอย และเป็นจุดนัดพบ ของผู้ใช้บริกำรทั้งภำยใน และภำยนอกมหำวิทยำลัย ซึ่งจุดเด่น
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ของจุดติดตั้งห้องสมุดคืออยู่ใจกลำงมหำวิทยำลัย พ้ืนที่เพ่ือกำรพักผ่อนเพ่ิมเติม ที่ไม่ใช่มุมวิชำกำรจึงยังมี

ควำมส ำคัญ และเป็นที่ต้องกำรในส่วนของพ้ืนที่รอบนอกจึงไม่ควรถูกมองข้ำมไปที่ส ำคัญคือเรื่องของสภำพอำกำศ

ภำยนอกที่ร้อน ท ำให้ปรับปรุงแล้วแต่ผู้ใช้ไม่สำมำรถใช้พ้ืนที่ได้ นอกจำกนี้ยังมีข้อเสนอแนะในส่วนของพ้ืนที่ส ำนัก

หอสมุดกลำงให้มีปรับปรุงด้ำนสำธำรณูปโภคภำยในพื้นที่ห้องสมุด เช่นห้องน้ ำ ระบบปรับอำกำศ ร้ำนถ่ำยเอกสำร 

ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัย ของศุมรรษตรำ แสนวำ (ศุมรรษตรำ แสนวำ, 2552 : 1-15) ที่กล่ำวถึงห้องสมุด 

ว่ำสถำนที่ตั้งห้องสมุดควรสะดวกต่อกำรเดินทำงและเข้ำถึงได้ง่ำย สถำนที่สะอำดเรียบร้อย แสงสว่ำงและอุณหภูมิ

เหมำะสม มีบรรยำกำศเพ่ือกำรเรียนรู้ทั้งแบบเป็นกลุ่ม และกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีกำรจัดแบ่งพ้ืนที่เป็น

บริเวณที่สงบเพ่ือกำรศึกษำค้นคว้ำ และควรจัดให้มีที่ส ำหรับพักผ่อนและให้ควำมบันเทิงด้วย นอกจำกนั้นควรมี

บริกำรสถำนที่ส ำหรับศึกษำค้นคว้ำ จัดห้องหรือบริเวณเพ่ือกำรศึกษำค้นคว้ำทั้งรำยบุคคล และรำยกลุ่ม ที่ง่ำย และ

สะดวกต่อกำรเข้ำใช้บริกำร 

ควำมต้องกำรด้ำนเจ้ำหน้ำที่/ผู้ให้บริกำร 

จำกแบบสัมภำษณ์ผู้ตอบแบบสัมภำษณ์มีควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ สำมำรถให้ควำม

ช่วยเหลือ และตอบค ำถำมได้เป็นอย่ำงดี แต่ยังคงมีข้อเสนอแนะในด้ำนของพฤติกรรมของเจ้ำหน้ำที่แสดง

พฤติกรรม ท่ำทำง ที่ไม่เหมำะสม และไม่มีเจ้ำหน้ำที่อยู่ให้ควำมช่วยเหลือในบำงเวลำ ดังนั้นในแต่ละพ้ืนที่ควรจัดให้

มีเจ้ำหน้ำที่ประจ ำจุดในกำรดูแล ตอบปัญหำให้กับผู้ใช้บริกำรได้อย่ำงรวดเร็ว และปรุงพฤติกรรมของผู้ให้บริกำร 

ควำมต้องกำรด้ำนอ่ืน ๆ 

ในด้ำนของทรัพยำกรห้องสมุดยังคงมีควำมคิดเห็นในด้ำนของทรัพยำกรสำรสนเทศที่ต้องกำรให้จัดหำ

หนังสือใหม่ ๆ มีกำรอัพเดทเนื้อหำควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริกำร และยังคงต้องเก็บรักษำและให้บริกำร

หนังสือทำงวิชำกำร วรรณกรรมคลำสสิค ที่เป็นหลักในกำรศึกษำค้นคว้ำตำมหลักสูตร และสำขำวิชำ อีกหนึ่ง

ปัญหำบำงครั้งคีย์เวิร์ดที่ผู้ใช้บริกำรใช้ในกำรสืบค้นไม่ตรงกับคีย์เวิร์ดที่ห้องสมุดก ำหนดไว้ ท ำให้ไม่พบหนังสือ         

ที่ต้องกำรใช้ และอีกหนึ่งปัญหำของกำรหำตัวเล่มไม่พบคือ ผู้ใช้พบว่ำเลขเรียกหนังสือที่ตัวเล่มไม่ตรงกับกำร

แสดงผลในระบบกำรสืบค้น ในส่วนนี้จะต้องเป็นหน้ำที่ของห้องสมุดในกำรจัดแสดง ประชำสัมพันธ์ เพ่ือให้

ผู้ใช้บริกำรเข้ำถึงหนังสือใหม่ที่ห้องสมุดด ำเนินกำรจัดหำเข้ำมำ และให้ควำมรู้กับผู้ใช้บริกำรในด้ำนของกำรสืบค้น 

และค้นหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ได้ตำมที่ต้องกำรมำกยิ่งขึ้น และตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรด ำเนินกำรจัดท ำ

ฐำนข้อมูล 

ส่วนของพ้ืนที่บริกำรของห้องสมุดผู้ใช้บริกำรมีควำมต้องกำรให้ลดกฎระเบียบของห้องสมุด ในด้ำนของ

กำรรับประทำนอำหำร และเครื่องดื่มภำยในห้องสมุด ได้มำกกว่ำเดิมที่อนุญำตให้น ำเข้ำได้เฉพำะเครื่องดื่ม น้ ำดื่มที่
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มีฝำปิดเท่ำนั้น โดยในกำรปรับปรุงพ้ืนที่อำจขยำยก ำหนดในด้ำนนี้ ให้ผู้ใช้สำมำรถใช้พ้ืนที่เพ่ือกำรอ่ำน กำรศึกษำ

ค้นคว้ำที่สำมำรถน ำอำหำร และเครื่องดื่ม เข้ำมำรับประทำนได้ในพ้ืนที่ที่ก ำหนดเท่ำนั้น ซึ่งจะท ำให้ผู้ใช้บริกำร     

ใช้เวลำในกำรใช้บริกำรห้องสมุดในแต่ละครั้งได้ยำวนำนมำกยิ่งขึ้น จำกเดิมส่วนใหญ่จะอยู่ภำยในพ้ืนที่ประมำณ    

2-4 ชั่วโมงเท่ำนั้น ไม่ต้องออกไปจำกพ้ืนที่ห้องสมุดในระหว่ำงช่วงเวลำกำรพัก ซึ่งอำจมีจุดจ ำหน่ำยสินค้ำ อำหำร 

และเครื่องดื่ม สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกอ่ืน ๆ ไว้ในบริเวณห้องสมุดที่แยกออกมำจำกพ้ืนที่บริกำรตัวเล่มเพ่ือป้องกัน

ควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นได้ 

นอกจำกนี้แล้วห้องสมุดต้องปรับปรุงในส่วนของบริกำรเสริมอ่ืน ๆ ไม่ให้มีผลกระทบต่อควำมพึงพอใจ    

ในกำรใช้พ้ืนที่บริกำรเช่น ควำมสะดวกของประตูทำบบัตรทำงเข้ำ-ออก, ร้ำนถ่ำยเอกสำรภำยในห้องสมุด             

และมำตรกำรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด จุดให้บริกำรและรูปแบบของเครื่องบริกำรเจลแอลกอฮอล์ กำรเข้ำ-ออก 

และ พ้ืนที่บริกำรบำงส่วนที่งดให้บริกำรในช่วงก ำหนดมำตรกำร เช่น ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์, ห้องประชุมกลุ่ม

ย่อย, บริกำรห้องรับชมภำพยนตร์ ควรปรับให้มีผลกระทบกับผู้ใช้บริกำรให้น้อยที่สุด ให้ยังคงใช้บริกำรได้ตำมปกติ       

แต่อยู่ภำยใต้มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด 

ปัญหำและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำวิจัย 

กำรด ำเนินกำรวิจัยในครั้งนี้มีช่วงเวลำกำรด ำเนินกำรอยู่ในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส      

โคโรน่ำ (COVID-19) ห้องสมุดทั้งสองแห่งเปิดให้บริกำรตำมมำตรกำรของมหำวิทยำลัย บำงช่วงเวลำปิดให้บริกำร

สถำนที่ชั่วครำว จึงไม่สำมำรถด ำเนินกำรในขั้นตอนของกำรสังเกตพฤติกรรมของผู้ใช้บริกำรได้ตำมที่ก ำหนดไว้ใน

กระบวนกำรด ำเนินกำรท ำกำรวิจัย และรวมถึงกำรแจกแบบสอบถำมที่ ต้องใช้กำรแจกแบบสอบถำมออนไลน์

บำงส่วน และกำรสัมภำษณ์กลุ่มเป้ำหมำยในรูปแบบออนไลน์  จำกข้อจ ำกัดดังกล่ำวส่งผลให้ข้อมูลบำงส่วน          

ไมค่รบถ้วนและชัดเจน 

ข้อเสนอแนะส ำหรับห้องสมุด 

 เนื่องจำกสถำนกำรณ์ระบำดของโควิด-19 ที่ส่งผลให้รูปแบบกำรให้บริกำรพ้ืนที่ของห้องสมุดจ ำเป็นต้อง

ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภำวะปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จำกจ ำนวนผู้ใช้บริกำรพ้ืนที่ห้องสมุดที่ลดลง อย่ำงไรก็ตำม 

ห้องสมุดท้ัง 2 แห่ง หลังจำกกำรด ำเนินกำรวิจัยแล้วนั้นยังคงจะต้องหมั่นเก็บข้อมูลและสังเกตกำรใช้พ้ืนที่ห้องสมุด

อย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือน ำข้อมูลที่ ได้มำปรับปรุง และพัฒนำพ้ืนที่ให้บริกำร ตลอดจนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก               

ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร และเอ้ือประโยชน์แก่ผู้ใช้โดยเฉพำะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ และบริหำรจัดกำรพ้ืนที่ที่ค ำนึงถึงสุขลักษณะมำกยิ่งขึ้น 
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 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

 ผลวิจัยที่ส ำคัญน ำไปสู่ข้อเสนอแนะต่อส ำนักหอสมุดกลำง และห้องสมุดองครักษ์ มหำวิทยำลัยศรีนคริน -  

ทรวิโรฒ 

1. ผลกำรวิจัยพบว่ำ ผู้ใช้บริกำรโดยส่วนใหญ่เข้ำใช้บริกำรห้องสมุด เพ่ือกำรอ่ำนหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ 

ภำยในห้องสมุด และมีควำมต้องกำรให้ห้องสมุดพัฒนำพ้ืนที่เงียบสงบ/พื้นที่ที่สำมำรถนั่งท ำงำนคนเดียวได้อย่ำงมี

สมำธิ สูงสุด อีกทั้งยังคงมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดกำรด้ำนเสียงดังรบกวนภำยในห้องสมุด ดังนั้นถึงแม้ว่ำ

แนวโน้มและควำมต้องกำรใช้งำนพ้ืนที่โดยส่วนใหญ่ในล ำดับรองลงมำ จะเป็นกำรใช้พ้ืนที่กิจกรรมกลุ่มสำมำรถใช้

เสียงได้ เช่น พื้นที่เพ่ือกำรศึกษำค้นคว้ำ ท ำรำยงำนกลุ่ม, จุดนัดพบ พักคอย รวมกลุ่มพบปะเพ่ือพูดคุย, เพ่ือติว

หนังสือแลกเปลี่ยนควำมรู้, พ้ืนที่ Co-Working Space ดังนั้นในกำรปรับปรุงพ้ืนที่บริกำรจึงควรต้องพัฒนำแยก

ส่วนกันระหว่ำงพ้ืนที่เงียบ และพ้ืนที่ที่สำมำรถใช้เสียงได้ โดยต้องมีกำรแจ้ง และประชำสัมพันธ์กำรใช้งำนพ้ืนที่ให้

ชัดเจน 

2. ผลกำรวิจัยพบว่ำ นิสิตมีควำมต้องกำรใช้พ้ืนที่ส ำหรับกำรท ำงำนกลุ่ม, ห้องประชุมกลุ่มย่อย, พ้ืนที่เพ่ือกำร

ปรึกษำหำรือ และท ำกิจกรรมที่ใช้เสียงได้ อยู่ในล ำดับต้น ๆ และอำจำรย์ผู้ให้สัมภำษณ์ก็มี ควำมคิดเห็นว่ำควร

ส่งเสริมให้มีพ้ืนที่ส่วนกลำงส ำหรับกลุ่มนิสิต, ห้องส ำหรับกำรประชุมกลุ่มย่อย มำกยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ

ข้อเสนอแนะของนิสิตเรื่องควำมไม่เพียงพอของห้องประชุมกลุ่มที่สำมำรถเก็บเสียงได้ ดังนั้นห้องสมุดจึงควร

ออกแบบและจัดพ้ืนที่ส ำหรับกำรท ำงำนกลุ่ม ในพ้ืนที่และบริเวณที่เหมำะสม มีจ ำนวนที่เพียงพอกับควำมต้องกำร 

เป็นบริเวณที่สำมำรถใช้เสียงได้โดยไม่ปะปนกัน หำกมีข้อจ ำกัดในกำรจัดกำรแยกพ้ืนที่ ควรมีกำรออกแบบไม่ให้

เสียงออกไปรบกวนผู้ที่ใช้สมำธิในกำรค้นคว้ำ มีกำรจัดหำเฟอร์นิเจอร์ที่รองรับกำรท ำงำนกลุ่ม สำมำรถเคลื่อนย้ำย

และปรับเปลี่ยนกำรจัดวำงได้ตำมควำมต้องกำรใช้งำน  

3. ผลกำรวิจัยพบว่ำ เฟอร์นิเจอร์ในห้องสมุดทั้งสองแห่ง เช่น โต๊ะ เก้ำอ้ี เก่ำ ไม่ทันสมัย นั่งไม่สบำย ขนำด

ค่อนข้ำงใหญ่ กำรใช้งำนไม่ยืดหยุ่น ดังนั้นห้องสมุดจึงควรปรับปรุงโต๊ะ เก้ำอ้ีให้ทันสมัย นั่งสบำย รองรับกับสรีระ

และกำรใช้งำนที่ยำวนำนโดยไม่ปวดเมื่อย โดยควรเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ยืดหยุ่นต่อกำรใช้งำน ทั้งกำรใช้งำนศึกษำ

ค้นคว้ำเดี่ยว และกำรใช้งำนกลุ่ม สำมำรถเคลื่อนย้ำยได้สะดวก ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรใช้งำนได้ง่ำยตำมควำม

ต้องกำร ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมควำมคุ้มค่ำในกำรใช้งำน 

4. ในปัจจุบัน ผู้ใช้บริกำรส่วนใหญ่จะใช้งำนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ได้แก่ "อุปกรณ์พกพำ" "อุปกรณ์มือถือ"  

"คอมพิวเตอร์พกพำ" มำใช้งำนภำยในห้องสมุด ท ำให้มีควำมต้องกำรในกำรใช้จุดเชื่อมต่อไฟฟ้ำ และเครือข่ำย

อินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมพ้ืนที่บริกำร และมีควำมรวดเร็ว แต่กลับพบว่ำในห้องสมุด มีปลั๊กไฟไม่เพียงพอ, จุดที่มีอยู่

เป็นปลั๊กแบบเก่ำมี 2 รู, ปลั๊กช ำรุด, มีจุดปลั๊กเฉพำะแนวผนังอำคำร ดังนั้นห้องสมุดจึงควรเพ่ิมจ ำนวน/ซ่อมแซม 

ปรับเปลี่ยน ปลั๊กไฟ ให้รองรับกำรใช้งำนอุปกรณ์ใหม่ ๆ ทั้งจุดที่ติดภำยในอำคำร และที่โต๊ะนั่งอ่ำน เพ่ิมบริกำร
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ปลั๊กพ่วง และมีปลั๊กไฟ/ช่องเสียบ USB บริเวณโต๊ะอ่ำนและควรปรับปรุงกำรเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตไร้สำย ให้

มีประสิทธิภำพในกำรใช้งำน และครอบคลุมพื้นที่บริกำรทั้งภำยในและภำยนอกห้องสมุด 

5. ผลกำรวิจัยพบว่ำ ผู้ใช้บริกำรจ ำนวนมำก ต้องกำรให้ห้องสมุดขยำยเวลำให้บริกำรมำกขึ้น และในด้ำนของ

กำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่ มีระดับคะแนนควำมพึงพอใจในด้ำนของระยะเวลำที่ก ำหนดในกำรใช้พ้ืนที่/บริกำร มีควำม

เหมำะสม น้อยที่สุด บำงควำมคิดเห็นต้องกำรให้ห้องสมุดเปิดบริกำร 24 ชั่วโมง เพ่ือไม่ให้ผู้ใช้บริกำรต้องออกไปใช้

พ้ืนที่ภำยนอกมหำวิทยำลัยในกำรใช้พ้ืนที่นอกเวลำท ำกำร และมีค่ำใช้จ่ำย ห้องสมุดอำจพิจำรณำขยำยเวลำเปิด

ให้บริกำรเป็นบำงพื้นที่ เพ่ือไม่ต้องใช้บุคลำกรจ ำนวนมำก และสำมำรถดูแล จัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยได้ง่ำย และ

มีประสิทธิภำพ 

6. ผลกำรวิจัยพบว่ำ ผู้ใช้บริกำรยังคงให้ควำมส ำคัญกับพ้ืนที่รอบนอกห้องสมุด ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนควำม

สวยงำมที่จะเป็นจุดดึงดูให้น่ำเข้ำใช้บริกำร, สภำพอำกำศภำยนอกที่สภำพอำกำศร้อน ต้องกำรพ้ืนที่สีเขียว 

ห้องสมุดมีควำมจ ำเป็นในกำรปรับปรุงพ้ืนที่ภำยนอก ควบคู่ไปกับพ้ืนที่กำรใช้งำนภำยในอำคำร เนื่องจำก

ผู้ใช้บริกำรยังมีควำมต้องกำรใช้พ้ืนที่เพ่ือกำรพักคอย หรือพักผ่อนอยู่ โดยปรับปรุงพ้ืนที่ให้มีควำมสวยงำม       มี

ควำมเป็นอัตลักษณ์ของห้องสมุด และมหำวิทยำลัย ปรับสภำพอำกำศ และภูมิทัศน์ โดยรอบของห้องสมุดให้มี

ควำมร่มรื่น สวยงำม น่ำเข้ำใช้บริกำร 

7. ผลกำรวิจัยพบว่ำ ส่วนของพ้ืนที่บริกำรของห้องสมุดผู้ใช้ บริกำรมีควำมต้องกำรให้ลดกฎระเบียบของ

ห้องสมุดในด้ำนของกำรรับประทำนอำหำร และเครื่องดื่มภำยในห้องสมุด ได้มำกกว่ำเดิมที่อนุญำตให้น ำเข้ำได้

เฉพำะเครื่องดื่ม น้ ำดื่มที่มีฝำปิดเท่ำนั้น โดยในกำรปรับปรุงพ้ืนที่อำจขยำยข้อก ำหนดในด้ำนนี้ ให้ผู้ใช้สำมำรถใช้

พ้ืนที่เพ่ือกำรอ่ำน กำรศึกษำค้นคว้ำที่สำมำรถน ำอำหำร และเครื่องดื่ม เข้ำมำรับประทำนได้ในพ้ืนที่  ที่ก ำหนด

เท่ำนั้น ซึ่งจะท ำให้ผู้ใช้บริกำรใช้เวลำในกำรใช้บริกำรห้องสมุดในแต่ละครั้งได้ยำวนำนมำกยิ่งขึ้น จำกเดิมส่วนใหญ่

จะอยู่ภำยในพ้ืนที่ประมำณ 2-4 ชั่วโมงเท่ำนั้น ไม่ต้องออกไปจำกพ้ืนที่ห้องสมุดในระหว่ำงช่วงเวลำกำรพักซึ่งอำจ   

มีจุดจ ำหน่ำยสินค้ำ อำหำร และเครื่องดื่ม สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกอ่ืน ๆ ไว้ในบริเวณห้องสมุดที่แยกออกมำจำก

พ้ืนที่บริกำรตัวเล่มเพื่อป้องกันควำมเสียหำยที่จะเกิดข้ึนได้ 

8. ผลกำรวิจัยพบว่ำ ผู้ใช้บริกำรยังพบว่ำอำคำรห้องสมุดยังคงมีระบบสำธำรณูปโภค ภำยในอำคำรที่ช ำรุด 

ส่งผลต่อภำพลักษณ์ และกำรใช้บริกำร เช่น อุณหภูมิเครื่องปรับอำกำศ, น้ ำรั่วหยดในห้องน้ ำ ดังนั้นนอกจำกกำร

มุ่งเน้นเพ่ือกำรปรับปรุงพ้ืนที่อำคำรห้องสมุดแล้ว ยังต้องให้ควำมส ำคัญกับงำนซ่อมบ ำรุงทั้งภำยในและภำยนอก

อำคำรอีกด้วย 
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ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยครั้งต่อไป 

 งำนวิจัยในครั้งนี้เป็นกำรศึกษำควำมคิดเห็น ควำมต้องกำรในกำรจัดพ้ืนที่กำรเรียนรู้ของนิสิต ระดับ

ปริญญำตรี ระดับบัณฑิตศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร ของส ำนักหอสมุดกลำง และ ห้องสมุดองครักษ์ 

มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ เท่ำนั้น ผลกำรวิจัยยังไม่ได้เปรียบเทียบกับห้องสมุด และแหล่งกำรเรียนรู้อ่ืน ๆ 

รวมถึงยังไม่ได้เจำะลึกลงไปถึงพฤติกรรมกำรใช้งำนพ้ืนที่ และเฟอร์นิเจอร์ ครุภัณฑ์ประกอบกำรใช้บริกำรภำยใน

ห้องสมุดที่เหมำะสม ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร จึงยังไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอที่จะน ำมำใช้ ในกำรออกแบบ 

กำรพัฒนำพื้นที่กำรเรียนรู้ และกำรจัดหำครุภัณฑ์ประกอบกำรให้บริกำรที่เหมำะสม และตรงกับควำมต้องกำรของ

ผู้ใช้บริกำร ดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยในอนำคตดังต่อไปนี้ 

1. ควรศึกษำเปรียบเทียบระหว่ำง ส ำนักหอสมุดกลำง และห้องสมุดองครักษ์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทร -   

วิโรฒ กับห้องสมุดมหำวิทยำลัยของรัฐอ่ืน ๆ เพื่อศึกษำเปรียบเทียบกำรให้บริกำรพ้ืนที่กำรเรียนรู้ภำยในห้องสมุดที่

มีฐำนะเป็นห้องสมุดมหำวิทยำลัย ที่มีรูปแบบกำรบริหำรงำนที่ใกล้เคียงกันเพ่ือน ำข้อมูลมำวิเครำะห์ เปรียบเทียบ

เพ่ือน ำมำปรับปรุงพ้ืนที่กำรเรียนรู้ภำยในห้องสมุด มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. ควรมีกำรศึกษำเกี่ยวกับกำรออกแบบพ้ืนที่เพ่ือกำรเรียนรู้ภำยในมหำวิทยำลัยเพ่ือสนับสนุนกำรเรียน 

กำรศึกษำเรียนรู้ในเชิงกำยภำพ สภำพแวดล้อม สรีระ ผ่ำนกำรศึกษำแนวคิดและควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 
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แบบสอบถำมโครงกำรวิจัย (research project) 

เรื่อง กำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำพื้นที่กำรเรียนรู้ของส ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  ค ำชี้ แจง  แบบสอบถำมนี้ เป็นส่ วนหนึ่ งของโครงกำรวิจั ย  มหำวิทยำลั ยศรีนครินทรวิ โรฒ                       

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ เพ่ือศึกษำพฤติกรรมกำรใช้ห้องสมุด และควำมต้องกำรใช้พ้ืนที่กำรเรียนรู้ของผู้ใช้บริกำรใน

ส ำนักหอสมุดกลำง และห้องสมุดองครักษ์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 แบบสอบถำมชุดนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถำมเก่ียวกับลักษณะประชำกรศำสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถำม 

ตอนที่ 2 แบบสอบถำมเก่ียวกับรูปแบบกำร ลักษณะ กำรใช้บริกำรห้องสมุดของผู้ตอบแบบสอบถถำม 

ตอนที่ 3 ควำมพึงพอใจของกำรใช้บริกำรห้องสมุด 

ตอนที่ 4 แนวทำงกำรพัฒนำพ้ืนที่กำรเรียนรู้ภำยในห้องสมุดที่พึงประสงค์ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถำมเก่ียวกับลักษณะประชำกรศำสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถำม 

ค ำชี้แจง : โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับควำมจริงของท่ำนมำกที่สุด 

ข้อมูลส่วนตัว 

1.1 เพศ   ชำย   หญิง 
1.2 อำยุ 
 น้อยกว่ำ 20 ปี   อำยุ 20 – 29 ปี   อำยุ 30 – 39 ปี 

 อำยุ 40 – 49 ปี   อำยุ 49 ปีขึ้นไป 

1.3 ระดับกำรศึกษำ 
 ต่ ำกว่ำปริญญำตรี   ปริญญำตรี/ก ำลังศึกษำระดับปริญญำตรี  

 สูงกว่ำระดับปริญญำตรี/ก ำลังศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 

1.4 สถำนภำพ 
 นักเรียน/นักศึกษำ  บุคลำกรสำยวิชำกำร  บุคลำกรสำยสนับสนุน 

 



74 

 

1.5    ช่วงเวลำที่เข้ำใช้ห้องสมุด (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

 6.00 – 9.00    9.00 – 12.00   12.00 – 15.00    15.00 – 18.00 

 18.00 – 20.00   20.00 – 22.00   22.00 – 24.00    

1.6   พื้นที่ท่ีท่ำนเข้ำใช้บริกำร (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)  

 ส ำนักหอสมุดกลำง มศว ประสำนมิตร  

 ไม่เคยเข้ำใช้บริกำร   พ้ืนที่ ชั้น 1   พ้ืนที่ ชั้น 2   พ้ืนที่ ชั้น 3   

 พ้ืนที่ ชั้น 4   พ้ืนที่ ชั้น 5  พ้ืนที่ ชั้น 6    พ้ืนที่ ชั้น 8    

ห้องสมุดองครักษ์ มศว องครักษ์ 

 ไม่เคยเข้ำใช้บริกำร  พ้ืนที่ ชั้น 1           พ้ืนที่ ชั้น 2   พ้ืนที่ ชั้น 3   

 พ้ืนที่ ชั้น 4          พ้ืนที่ ชั้น 5         

1.7   จ ำนวนชั่วโมง ที่เข้ำใช้บริกำรในแต่ละครั้ง อยู่ในช่วงใดบ่อยท่ีสุด 

 ต่ ำกว่ำ 2 ชั่วโมง   2-4 ชั่วโมง   4-6 ชั่วโมง   6-8 ชั่วโมง 

 8-10 ชั่วโมง   มำกกว่ำ 10 ชั่วโมง 

ตอนที่ 2 แบบสอบถำมเก่ียวกับรูปแบบและลักษณะ กำรใช้บริกำรห้องสมุดของผู้ตอบแบบสอบถถำม 

ค ำชี้แจง : โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับตัวท่ำนมำกที่สุด ในแต่ละค ำถำม  

ลักษณะกำรใช้พ้ืนที่ภำยในห้องสมุด 
ท่ำนเข้ำใช้บริกำรห้องสมุดเพ่ือใช้บริกำรในรูปแบบใด 

ระดับกำรปฏิบัติ/ลักษณะกำรใช้บริกำรภำยในห้องสมุด 
มำกที่สุด 

(5) 
มำก 

(4) 
ปำนกลำง 

(3) 
น้อย 

(2) 
น้อยที่สุด 

(1) 

2.1 เพ่ืออ่ำนหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ภำยใน
ห้องสมุด 

     

2.2 เพ่ือค้นคว้ำสำรสนเทศประกอบกำรท ำรำยงำน/
ด ำเนินโครงกำรวิจัย ปริญญำนิพนธ์ สำรนิพนธ์ 

     

2.3 ศึกษำค้นคว้ำ ท ำรำยงำนเป็นกลุ่ม      
2.4 ประชุมกลุ่ม อบรม สัมมนำ      
2.5 รวมกลุ่มเพื่อประชุมปรึกษำหำรือ เพ่ือหำข้อสรุป      
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2.6 ติวหนังสือ แลกเปลี่ยนควำมรู้      
2.7 ฝึกซ้อมกำรด ำเนินกิจกรรม หรือน ำเสนอผลงำน      
2.8 กิจกรรมเพ่ือควำมบันเทิง ดูหนัง ฟังเพลง      
2.9 เพ่ือกำรใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์      

2.10  เพ่ือกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจำกอุปกรณ์ส่วน
บุคคล 

     

2.11 ห้องสมุดเป็นจุดนัดพบ พักคอย / รวมกลุ่มเพื่อ
พูดคุย พบปะกันทั่วไป 

     

อ่ืนๆ โปรดระบุ
..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................. 
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ตอนที ่3 ควำมพึงพอใจของกำรใช้บริกำรห้องสมุด 

ค ำชี้แจง : โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับตัวท่ำนมำกที่สุด ในแต่ละค ำถำม  

ควำมพึงพอใจในกำรจัดพื้นที่เรียนรู้ของห้องสมุด ระดับควำมพึงพอใจ 
มำก

ที่สุด (5) 
มำก 
(4) 

ปำน
กลำง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ด้ำนสภำพแวดล้อม 
3.1 ขนำดของพ้ืนที่ห้องสมุดมีควำมเหมำะสมกับ

จ ำนวนผู้ใช้บริกำร 
     

3.2 ระบบปรับอำกำศ/อุณหภูมิภำยในพื้นที่มีควำม
เหมำะสม 

     

3.3 โต๊ะ-เก้ำอ้ี ที่นั่งอ่ำนหนังสือ มีควำมเหมำะสม     
นั่งอ่ำนสบำย  

     

3.4 แสงสว่ำงภำยในห้องสมุดมีควำมเหมำะสม      
3.5 พ้ืนที่เงียบสงบไม่มีเสียงดังรบกวนจำกภำยนอก      
3.6 สภำพภำยในห้องสมุดมีควำมสะอำดและเป็น

ระเบียบ 
     

3.7 กำรจัดกำรพ้ืนที่ภำยในห้องสมุดตำมมำตรกำร
ป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID-19) 

     

3.8 บรรยำกำศภำยในห้องสมุดจูงใจให้อยำกศึกษำ
ค้นคว้ำ/เรียนรู้  

     

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
3.9 ห้องสมุดจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกพร้อมใช้

บริกำรเพื่อกำรเรียนกำรสอนกำรศึกษำค้นคว้ำ
และวิจัย (คอมพิวเตอร์/ปลั๊กไฟ/ ฯลฯ) 

     

3.10 ห้องสมุดจัดให้มพ้ืีนที่ส ำหรับกำรศึกษำค้นคว้ำ
เป็นกลุ่ม/เฉพำะบุคคล 

     

3.11 ห้องสมุดมีพ้ืนที่ส ำหรับกำรท ำงำนร่วมกัน รองรับ
กำรท ำงำน และประชุมกลุ่ม 
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ควำมพึงพอใจในกำรจัดพื้นที่เรียนรู้ของห้องสมุด ระดับควำมพึงพอใจ 
มำก

ที่สุด (5) 
มำก 
(4) 

ปำน
กลำง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ 
3.12 กำรให้ข้อมูลกำรใช้บริกำรพ้ืนที่บริกำร/ห้อง        

มีควำมชัดเจน 
     

3.13 ขั้นตอนกำรขอใช้พื้นที่บริกำร/ห้อง มีควำม
สะดวก รวดเร็ว เหมำะสม 

     

3.14 ระยะเวลำที่ก ำหนดในกำรใช้พ้ืนที่/บริกำร         
มีควำมเหมำะสม 

     

3.15 ควำมพร้อมใช้ กำรจัดเตรียมพ้ืนที่ ส ำหรับกำร
ให้บริกำร 

     

3.16 กำรจัดกำรพ้ืนที่ให้บริกำรและสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกของห้องสมุดมีควำมเพียงพอและ
เหมำะสม 

     

ด้ำนเจ้ำหน้ำที่/ผู้ให้บริกำร 
3.17 สำมำรถให้ข้อมูลกำรใช้บริกำรได้อย่ำงได้อย่ำง

ชัดเจน และถูกต้อง 
     

3.18 บุคลำกรมีมำรยำท ยิ้มแย้มแจ่มใสและให้บริกำร
อย่ำงเป็นมิตร 

     

3.19 ควำมสะดวก รวดเร็วในกำรให้บริกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด  

     

ควำมพึงพอใจโดยรวม 
3.20 ควำมพึงพอใจโดยรวมต่อพื้นที่กำรเรียนรู้ของ

ห้องสมุด 
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ตอนที่ 4  แนวทำงกำรพัฒนำพ้ืนที่กำรเรียนรู้ภำยในห้องสมุดที่พึงประสงค์ 

ค ำชี้แจง : โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับตัวท่ำนมำกที่สุด ในแต่ละค ำถำม 

แนวทำงกำรพัฒนำพื้นที่กำรเรียนรู้ภำยในห้องสมุด 
ที่พึงประสงค์ 

รูปแบบและแนวทำงกำรพัฒนำห้องสมุดที่ท่ำนต้องกำร 
มำกที่สุด 

(5) 
มำก 
(4) 

ปำน
กลำง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

4.1 พ้ืนที่เงียบสงบ/พ้ืนที่ที่สำมำรถท ำงำนคนเดียวได้
อย่ำงมีสมำธิ 

     

4.2 พ้ืนที่ที่ออกแบบอย่ำงยืดหยุ่นสำมำรถจัดกิจกรรม
ได้ตำมควำมต้องกำร เฟอร์นิเจอร์และโต๊ะที่นั่ง
ต้องสำมำรถเคลื่อนย้ำยปรับเปลี่ยนได้ตำม
รูปแบบของกิจกรรม 

     

4.3 พ้ืนที่เพ่ือกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ และแสดงออก 
ส ำหรับกำรจัดแสดงผลงำน นิทรรศกำร กำร
ฝึกอบรม 

     

4.4 พ้ืนที่เพ่ือกำรท ำงำนกลุ่ม ปรึกษำหำรือ น ำเสนอ
ผลงำน สำมำรถใช้เสียงได้พร้อมอุปกรณ์กำร
ท ำงำน เช่นเครื่องเขียน ไวท์บอร์ด คอมพิวเตอร์ 
โปรเจคเตอร์ สมำร์ททีวี อุปกรณ์เชื่อมต่อไร้สำย 

     

4.5 พ้ืนที่ส ำหรับรองรับกำรประชุม กำรเรียนกำรสอน
ออนไลน์ พร้อมสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกทำง
เทคโนโลยี แทปเล็ต ไอแพด สมำร์ททีวี สมำร์ท
บอร์ด หูฟัง ปลั๊กไฟ ที่ชำร์ตแบตเตอรี่ 

     

4.6 พ้ืนที่ไม่เป็นทำงกำรหรือสถำนที่ส ำหรับพักคอย
พบปะ พูดคุย สังสรรค์ 

     

4.7 บริกำรเสริมอ่ืนๆ มุมบริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม 
ร้ำนค้ำ ร้ำนถ่ำยเอกสำร 

     

 

 



79 

 

ควำมต้องกำรอื่นๆ  

เพ่ือให้กำรใช้บริกำรห้องสมุดสำมำรถตอบสนองกำรเรียนรู้ ท่ำนมีควำมต้องกำรสิ่งใดเพ่ิมเติม 
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แบบสัมภำษณ์ 

เรื่อง กำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำพื้นที่กำรเรียนรู้ของส ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

1. แนะน ำตัวผู้วิจัย  
แบบสอบถำมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรวิจัย มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ เพ่ือ

ศึกษำพฤติกรรมกำรใช้ห้องสมุด และควำมต้องกำรใช้พ้ืนที่กำรเรียนรู้ของผู้ใช้บริกำรในส ำนักหอสมุดกลำง 

และห้องสมุดองครักษ์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชำกรศำสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถำม 
เพศ   ชำย   หญิง 

อำยุ 

 น้อยกว่ำ 20 ปี   อำยุ 20 – 29 ปี   อำยุ 30 – 39 ปี 

 อำยุ 40 – 49 ปี   อำยุ 49 ปีขึ้นไป 

อำชีพ 

 นักเรียน/นักศึกษำ  บุคลำกรสำยวิชำกำร   บุคลำกรสำยสนับสนุน 

 

3. อธิบำยโครงกำรวิจัย 
ด ำเนินโครงกำรวิจัย เพ่ือศึกษำพฤติกรรมกำรใช้ห้องสมุด และควำมต้องกำรใช้พ้ืนที่กำรเรียนรู้ของ

ผู้ใช้บริกำรในส ำนักหอสมุดกลำง และห้องสมุดองครักษ์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ข้อค ำถำม 

1. ควำมถี่ในกำรเข้ำใช้บริกำรห้องสมุด 
 

 

2. ท่ำนใช้บริกำรห้องสมุด ในด้ำนใดบ้ำง? เช่น ค้นหำหนังสือ นั่งอ่ำน พักคอยนัดหมำย 
 

 

3. เหตุผลหลักที่จูงใจให้ท่ำนเลือกใช้/ ไม่เข้ำใช้บริกำรห้องสมุด 
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4. ท่ำนมีควำมพึงพอใจในพ้ืนที่และกำรบริกำรของห้องสมุดในระดับใด 
 

 

5. ท่ำนไม่พึงพอใจในพ้ืนที่และบริกำรของห้องสมุดในด้ำนใดบ้ำง 
 

 

6. ท่ำนต้องกำรให้พ้ืนที่ห้องสมุดปรับปรุงและพัฒนำในด้ำนใดบ้ำง เพื่อให้ท่ำนได้สำมำรถใช้พ้ืนที่เพ่ือกำร
เรียนรู้ได้อย่ำงเหมำะสมตำมควำมต้องกำร 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ  นำงสำวจันทิรำ จีนะวงค์ 
วุฒิกำรศึกษำ กำรศึกษำมหำบัณฑิต กศ. ม. (เทคโนโลยีกำรศึกษำ)  มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 
1 มกรำคม 2544 – 31 ตุลำคม 2550  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ส ำนักหอสมุดกลำง  

มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
1 พฤศจิกำยน 2550 – 3 พฤศจิกำยน 2551 ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร ส ำนักหอสมุดกลำง  

มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4 พฤศจิกำยน 2551- ปัจจุบัน   นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ  ส ำนักหอสมุดกลำง  

มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  

 


