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บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช๎ห๎องสมุดของบุคลากรและนักศึกษา และหาแนว
ทางการพัฒนาห๎องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมํสอด กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบไปด๎วย
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ราชภัฏกําแพงเพชร แมํสอด เครื่องมือที่ใช๎ในการรวบรวมข๎อมูลครั้งนี้เป๕น
แบบสอบถาม สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลได๎แกํ คําร๎อยละ และคําเฉลี่ย  
 ผลการวิจัยพบวํา นักศึกษามีความต๎องการพัฒนาการจัดให๎บริการของห๎องสมุดมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
กําแพงเพชร แมํสอด  ในระดับมาก ( ̅ = 3.95) เมื่อพิจารณาเป๕นรายด๎าน พบวํา นักศึกษามีระดับความต๎องการใน
การจัดบริการของห๎องสมุดทุกด๎านในระดับมาก ด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ ด๎านอาคาร สถานที่และครุภัณฑ๑ (   ̅  = 
4.09) บุคลากรมีความต๎องการพัฒนาการให๎บริการของห๎องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมํสอด  ในระดับ
มาก ( ̅ = 4.06) และเมื่อพิจารณาเป๕นรายด๎าน พบวํา บุคลากรมีระดับความต๎องการในการพัฒนาการบริการของ
ห๎องสมุดทุกด๎านในระดับมาก ด๎านท่ีมีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ ด๎านอาคาร สถานท่ีและครุภัณฑ๑ ( ̅  = 4.29) 
ค าส าคัญ : ห๎องสมุด และแนวทางการพัฒนาห๎องสมุด  

 
ABSTRACT 

    This research studied behavioral library usage of staff and students and investigated 
guidelines for developing Kampheang Phet Rajabhat University Maesot's library.  Samples were 
students and staff of Kampheang Phet Rajabhat University Maesot. A research instrument was 
questionnaires. The statistic used for analyzing data was percentage and mean.  
 The findings obtained from the students revealed that the library's service needed 
development at high level ( ̅ =3.95). When considering each aspect, it was found that the 
students needed the development on the library service at high level. The highest mean was 
buildings, facilities and equipment ( ̅ = 4.09). According to the findings from the staff, the library's 
service needed the development at high level ( ̅ =4.06). When considering each aspect, it was 
found that the staff needed the development on the library's service at high level.  The highest 
mean was buildings, facilities and equipment ( ̅ = 4.29). 
Key Words : library  guidelines for developing the library 
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บทน า 

  ห๎องสมุดเป๕นป๓จจัยที่สําคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  เป๕นแหลํงรวบรวมข๎อมูล ขําวสาร ความรู๎ 
และวิชาการตําง ๆ ท่ีนักศึกษาและบุคลากร สามารถค๎นคว๎าหาความรู๎เพิ่มเติมได๎ตลอดเวลา สามารถเลือกหาความรู๎ 
ข๎อมูล ขําวสาร ได๎อยํางหลากหลาย ตามความสนใจและความต๎องการของตนเอง  และเนื่องจากในป๓จจุบันข๎อมูล 
ขําวสาร ความรู๎ และวิชาการตําง ๆ เกิดขึ้นใหมํตลอดเวลา  ห๎องสมุดจึงมีหน๎าที่ชํวยสนับสนุนให๎นักศึกษาและ
บุคลากรเป๕นผู๎ที่ทันสมัยทันตํอเหตุการณ๑ เกิดความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ เกิดนิสัยรักการอําน และการศึกษาค๎นคว๎า
ด๎วยตนเอง เกิดความรู๎อันเป๕นรากฐานในการค๎นคว๎าวิจัยสร๎างสรรค๑สิ่ง  ใหมํ ๆ  ดังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได๎กลําวถึง  ยุทธศาสตร๑การพัฒนาคนสูํสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยําง
ยั่งยืน โดยให๎ความสําคัญกับ การสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิต และ การเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของสถาบันทาง
สังคม เป๕นการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งและพัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมให๎เอื้อตํอการพัฒนาคน  สร๎าง
คํานิยมให๎คนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และยอมรับความแตกตํางของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดป๓ญหา
ความขัดแย๎งทางความคิด และสร๎างความเป๕นเอกภาพในสังคม สร๎างเครือขํายความรํวมมือทางวัฒนธรรมรํวมกับ
ประชาคมโลกโดยเฉพาะประชาคมอาเซียนให๎เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎  
สํงเสริมความเข๎าใจระหวํางประชาชนในการเรียนรู๎ประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ข๎อมูล
ขําวสาร (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหํงชาติ, ม.ป.ป. : (11)) และในปี 2558 หลายภาค
สํวน ได๎มีการปรับตัวเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลง ที่อาจจะเกิดขึ้นหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ทั้งนี้
รวมถึงในสํวนของภาคการศึกษาด๎วยซึ่งอาจจะต๎องมีการปรับตัวเพื่อเป๕นการเตรียมความพร๎อมให๎กับนักศึกษา 
บุคลากร ท้ังยังให๎มีโอกาสเพิ่มในการที่จะรับนักศึกษาที่จะหลั่งไหลเข๎ามาด๎วย  
  จากยุทธศาสตร๑การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และการเตรียมความพร๎อมเข๎ าสูํประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนดังกลําว  ได๎สอดคล๎องกับบทบาทหน๎าที่และภารกิจของมหาวิทยาลัย  ราชภัฏกําแพงเพชร แมํ
สอด ซึ่งเป๕นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพียงแหํงเดียวในอําเภอแมํสอด ที่มีภารกิจ 4 ด๎าน ได๎แกํ การเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ดังนั้นห๎องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร แมํสอด จึงนับเป๕นแหลํงสนับสนุน สํงเสริมด๎านทรัพยากรสารสนเทศ แหลํงการเรียนรู๎ ที่สําคัญให๎กับ
นักศึกษาและบุคลากร   
ในป๓จจุบัน ห๎องสมุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมํสอด ยังไมํมีรูปแบบในการให๎บริการที่เดํนชัดแนํนอน 
ทําให๎มีผลกระทบกับการทําแผนยุทธศาสตร๑ การทํางบประมาณ การจัดอาคารสถานที่ และการดําเนินงานของ
ห๎องสมุด และกลุํมผู๎ใช๎บริการของห๎องสมุดมีหลากหลายสาขาวิชา หลายกลุํม หลายระดับการศึกษา ทําให๎
ผู๎ใช๎บริการมีความต๎องการการให๎บริการของห๎องสมุดที่หลากหลายจําเป๕นต๎องได๎รับความรํวมมือจากทุกฝุายในการ
พัฒนาห๎องสมุด  ทั้งนี้เพื่อเตรียมพร๎อมในการให๎บริการและเพื่อรองรับความต๎องการในการศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูล
สารสนเทศท่ีหลากหลายของนักศึกษา บุคลากร ตลอดจนบุคคลภายนอก อันจะสํงผลให๎คุณภาพของบัณฑิตที่ผลิต
ออกไปนั้นบรรลุผลตามเปูาประสงค๑ของมหาวิทยาลัย จากสภาพป๓ญหาที่มีผลกระทบ จึงเป๕นป๓ญหาที่มีความสําคัญที่
จะทําวิจัยในเรื่องนี้ และเพื่อนําผลการวิจัยมาใช๎ในการแนวทางในการพัฒนางานของห๎องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร แมํสอด ตํอไป 
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วัตถุประสงค ์

  1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช๎ห๎องสมุดของบุคลากรและนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมํ
สอด  
  2. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาห๎องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมํสอด 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
 1.1 ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้จะแบํงเป๕น 2 กลุํม  โดยกลุํมที่ 1 ได๎แกํบุคลากรทั้งสายวิชาการ และ
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมํสอด จํานวน 50 คน สํวนกลุํมที่ 2 ได๎แกํ นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ภาคปกติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมํสอด จํานวน 900 คน 
 1.2  กลุํมตัวอยําง  ท่ีใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยจะกําหนดกลุํมตัวอยํางจากประชากรที่ใ ช๎ในการวิจัยดังนั้น  
กลุํมที่ 1 จะเก็บข๎อมูลจากประชากรทั้งหมด จํานวน 50 ตัวอยําง  และกลุํมที่ 2 จะใช๎เกณฑ๑อัตราสํวนตามตาราง
ของเครจซี่และมอร๑แกน (Krejcie and Morgan) โดยจะสุํมตัวอยํางจํานวน 269 ตัวอยําง 
 2. เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้จะใช๎เครื่องมือวิจัยได๎แกํ แบบสอบถาม(Questionnaire) เพื่อสอบถามความคิดเห็นใน
ด๎านพฤติกรรมการใช๎ห๎องสมุด และความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาห๎องสมุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร แมํสอด  โดยแบํงแบบสอบถามออกเป๕น 2 ชุด  ซึ่งชุดที่ 1 จะใช๎สําหรับสอบถามกลุํมตัวอยํางกลุํมที่ 1  
และชุดที่ 2 จะใช๎สําหรับสอบถามกลุํมตัวอยํางกลุํมที่ 2 
 3. การวิเคราะห๑ข๎อมูลและสถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้จะทําการวิเคราะห๑ข๎อมูล  จากแบบสอบถามโดยใช๎สถิติพรรณนา ( Descriptive 
Statistics) ได๎แกํ คําร๎อยละ(Percentage) และคําเฉลี่ย(Mean)  สําหรับการวิเคราะห๑แนวทางการพัฒนาห๎องสมุด
นั้น จะใช๎เกณฑ๑การแปลคําเฉลี่ยแบบอิงเกณฑ๑  ได๎แกํ 1.00-1.50 หมายถึง ต๎องการพัฒนาน๎อยที่สุด  1.51-2.50 
หมายถึง ต๎องการพัฒนาน๎อย  2.51-3.50 หมายถึง ต๎องการพัฒนาปานกลาง  3.51-4.50 หมายถึงต๎องการพัฒนา
มาก  และ 4.51-5.00 หมายถึงต๎องการพัฒนามากที่สุด  แล๎วนํามาวิเคราะห๑ในเชิงพรรณนา ซึ่งในการวิเคราะห๑
ข๎อมูลดังกลําวนั้นจะใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร๑สําเร็จรูป  เพื่อทําการวิเคราะห๑ 
 
สรุปผลการวิจัย 

 1. ข๎อมูลของผู๎ตอบแบบสอบถาม  ซึ่งแบํงเป๕น 2 สํวนดังน้ี 
   1.1  ข๎อมูลของผู๎ตอบแบบสอบถาม  ในสํวนของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมํสอด 
พบวําผู๎ตอบแบบสอบถาม เป๕นเพศหญิงมากที่สุด คิดเป๕นร๎อยละ 52.00 และเพศชาย คิดเป๕นร๎อยละ 48.00 โดย
ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีอายุระหวําง 31-40 ป ี
  ในด๎านสถานภาพโดยตําแหนํง ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป๕นบุคลากรสายวิชาการ คิดเป๕นร๎อยละ 
46.00 รองลงมาได๎แกํบุคลากรสายสนับสนุน คิดเป๕นร๎อยละ 28.00  และบุคลากรสายบริหาร คิดเป๕นร๎อยละ 26.00  
  ในด๎านการศึกษาอยูํในระดับปริญญาโท คิดเป๕นร๎อยละ 38.00  รองลงมาอยูํในระดับปริญญาตรี  และ
กําลังศึกษาตํอในระดับปริญญาเอก คิดเป๕นร๎อยละ 24.00 ซึ่งเทํากัน  อยูํในระหวํางการศึกษาระดับปริญญาโท คิด
เป๕นร๎อยละ 8.00 และระดับปริญญาเอก คิดเป๕นร๎อยละ 6.00 
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  1.2 ข๎อมูลของผู๎ตอบแบบสอบถาม  ในสํวนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมํสอด พบวํา
ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป๕นเพศหญิง คิดเป๕นร๎อยละ 53.20 และเพศชาย คิดเป๕นร๎อยละ 46.80  ผู๎ตอบ
แบบสอบถามสํวนใหญํมีอายุระหวําง 18-20 ปี  
 ช้ันปีที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือ ช้ันปีที่ 2 คิดเป๕นร๎อยละ 40.50  รองลงมาได๎แกํช้ันปีที่ 1 คิดเป๕น
ร๎อยละ 25.70  ช้ันปีท่ี 3 คิดเป๕นร๎อยละ 21.20 และชั้นปีท่ี 4 คิดเป๕นร๎อยละ 12.60   
 2. พฤติกรรมการใช๎ห๎องสมุดของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   แมํสอด  จาก
การวิจัยสรุปได๎วํา 
  2.1  พฤติกรรมการใช๎ห๎องสมุดของบุคลากร   มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร    แมํสอด สรุปได๎วํา  
สํวนใหญํบุคลากร ใช๎ห๎องสมุดเพื่ออํานหนังสือและสิ่งพิมพ๑ตําง ๆ ภายในห๎องสมุด คิดเป๕นร๎อยละ 64.00 รองลงมา
คือ เพื่อค๎นคว๎าสารสนเทศประกอบการทําโครงงาน สารนิพนธ๑หรือวิจัย คิดเป๕นร๎อยละ 50 .00  ใช๎เป๕นสถานที่
ทํางาน โครงการ วิจัย คิดเป๕นร๎อยละ 28.00  ใช๎เป๕นที่พักผํอนหยํอนใจ คิดเป๕นร๎อยละ 22.00  และเพื่อใช๎บริกา ร
อินเตอร๑เน็ต คิดเป๕นร๎อยละ 4.00  นอกจากนี้แล๎วความถี่ในการเข๎าใช๎บริการห๎องสมุด น๎อยกวํา 1 ครั้งตํอสัปดาห๑ 

โดยสํวนใหญํเข๎าใช๎บริการในชํวงเวลา 12.00 – 13.00 น. และเวลาที่เข๎าใช๎บริการโดยเฉลี่ยแตํละครั้ง 
1

2
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  2.2   พฤติกรรมการใช๎ห๎องสมุดของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมํสอด สรุปได๎วําสํวน
ใหญํนักศึกษาใช๎ห๎องสมุดเพื่อค๎นคว๎าสารสนเทศประกอบการทํารายงาน คิดเป๕นร๎อยละ 52 .80 รองลงมาคือ เพื่อ
พักผํอนหยํอนใจ คิดเป๕นร๎อยละ 52.40  เพื่ออํานหนังสือและสิ่งพิมพ๑ตําง ๆ ภายในห๎องสมุด คิดเป๕นร๎อยละ 52 .0  
เพื่อใช๎บริการอินเตอร๑เน็ต คิดเป๕นร๎อยละ 33.50 เพื่อใช๎เป๕นสถานท่ีทํารายงาน โครงการ หรือสารนิพนธ๑ คิดเป๕นร๎อย
ละ 17.80 และเพื่อค๎นคว๎าสารสนเทศประกอบการทํารายงาน หรือสารนิพนธ๑ คิดเป๕นร๎อยละ 15.20  นอกจากน้ีแล๎ว
ความถี่ในการเข๎าใช๎บริการห๎องสมุด 1-2 ครั้งตํอสัปดาห๑ โดยสํวนใหญํเข๎าใช๎บริการในชํวงเวลา 12.00 – 13.00 น.  

และเวลาที่เข๎าใช๎บริการโดยเฉลี่ยแตํละครั้ง 
1

2
 - 1 ช่ัวโมง  

 3. แนวทางพัฒนาห๎องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมํสอด  แบํงการสรุปออกเป๕น 2 สํวนดังน้ี 
  3.1  แนวทางพัฒนาห๎องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมํสอด  ในสํวนของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย  พบวําแนวทางการพัฒนาห๎องสมุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมํสอด นั้น บุคลากรเห็นวํา
ควรมีการพัฒนาการให๎บริการ  ของห๎องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมํสอด อยูํในระดับมาก ( ̅ = 4.06) 
และเมื่อพิจารณาเป๕นรายด๎าน พบวํา บุคลากรมีระดับความต๎องการในการพัฒนาการบริการของห๎องสมุดทุกด๎านใน
ระดับมาก ด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ ด๎านอาคาร สถานที่และครุภัณฑ๑ ( ̅   = 4.29) รองลงมาคือ ด๎านบริการ ( ̅ = 
4.09) และด๎านทรัพยากรสารนิเทศของห๎องสมุด ( ̅ = 3.80)  
  เมื่อพิจารณาเป๕นรายข๎อพบวํา ด๎านทรัพยากรสารสนเทศของห๎องสมุด ข๎อที่บุคลากรมีระดับความต๎องการ
ในการจัดบริการและพัฒนามากที่สุดคือ มีปริมาณหนังสือภาษาไทยในสาขาวิชาชีพอยํางเพียงพอและทันสมัย 
รองลงมาคือ มีหนังสือพิมพ๑ภาษาไทยหลากหลายรายช่ือไว๎ให๎บริการอยํางเพียงพอ  (  ̅ = 4.04 และ  4.00 
ตามลําดับ) ด๎านการบริการ ข๎อที่บุคลากรมีระดับความต๎องการในการจัดให๎บริการมากที่สุดคือ มีบริการค๎นคืน
สารสนเทศออนไลน๑จากฐานข๎อมูล และเครือขําย ซึ่งมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก (  ̅ = 426) รองลงมาคือจัดให๎มี
บริการแนะนําหนังสือและสื่อใหมํ ๆ ที่มีภายในห๎องสมุดและ มีการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานท่ีหลากหลายรูปแบบ 
และตํอเนื่อง ซึ่งมีคําเฉลี่ยเทํากันและอยูํในระดับมากเชํนกัน  ( ̅ = 4.24) ด๎านอาคารสถานที่ และครุภัณฑ๑ ข๎อที่
บุคลากรมีความต๎องการในการจัดให๎บริการและพัฒนามากที่สุดคือ ควรจัดสภาพแวดล๎อมให๎สวยงาม โป รํงโลํง 
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สบายตา ซึ่งมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก ( ̅ = 4.52) รองลงมาคือ ควรจัดพื้นที่นั่งอํานสํวนบุคคล และอากาศภายใน
ห๎องสมุดต๎องเย็นสบาย ซึ่งมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมากเชํนกัน ( ̅ = 4.48 และ 4.46 ตามลําดับ) 
  จากความต๎องการของบุคลากรดังกลําวข๎างต๎น ทําให๎ได๎แนวทางในการพัฒนาห๎องสมุดมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร แมํสอด ได๎แกํ ห๎องสมุดต๎องมีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของแตํละสาขาวิชาอยํางเพียงพอและ
ทันสมัย รวมถึงต๎องมีการจัดหาหนังสือพิมพ๑ภาษาไทยหลากหลายรายช่ือไว๎ให๎บริการอยํางเพียงพอ ซึ่งการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทตําง ๆ ไมํวําจะเป๕นหนังสือ วารสาร หรือหนังสือพิมพ๑ ห๎องสมุดจะต๎องทําการสํารวจ
ความต๎องการของผู๎ใช๎บริการเพื่อให๎ได๎ทรัพยากรสารสนเทศท่ีตรงกับความต๎องการมากท่ีสุดและพิจารณาในสํวนของ
งบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให๎มีการจัดซื้อจัดหาอยํางตํอเนื่อง  และในด๎ านงานบริการ ห๎อง
สมุดฯ จะต๎องพัฒนาให๎มีบริการค๎นคืนสารสนเทศออนไลน๑จากฐานข๎อมูล และเครือขํายอินเตอร๑เน็ตที่มีประสิทธิภาพ 
รวมถึงจัดให๎มีบริการแนะนําหนังสือและสื่อใหมํ ๆ ที่มีภายในห๎องสมุดโดยผํานชํองทางการประชาสัมพันธ๑และการ
สื่อสารในรูปแบบตําง ๆ ให๎มากยิ่งขึ้น  มีการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานท่ีหลากหลายรูปแบบ และดําเนินการอยําง
ตํอเนื่อง ในสํวนของอาคารสถานที่ และครุภัณฑ๑ จะต๎องพัฒนาให๎ห๎องสมุดมีสภาพแวดล๎อมที่สวยงาม โปรํงโลํง 
สบายตา มีพื้นที่นั่งอํานสํวนบุคคล  จํานวนที่นั่งอํานหนังสือเพียงพอตํอผู๎เข๎าใช๎บริการ และอากาศภายในห๎องสมุด
ต๎องเย็นสบาย   
  3.2 แนวทางพัฒนาห๎องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมํสอด  ในสํวนของนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  พบวํามีความต๎องการพัฒนาการจัดให๎บริการของห๎องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมํสอด  
ในระดับมาก ( ̅ = 3.95) เมื่อพิจารณาเป๕นรายด๎าน พบวํา นักศึกษามีระดับความต๎องการในการจัดบริการของ
ห๎องสมุดทุกด๎านในระดับมาก ด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ ด๎านอาคาร สถานที่และครุภัณฑ๑ ( ̅ = 4.09) รองลงมาคือ 
ด๎านบริการ ( ̅ = 3.96) และด๎านทรัพยากรสารนิเทศของห๎องสมุด ( ̅ = 3.82)  
  เมื่อพิจารณาเป๕นรายข๎อพบวํา ด๎านทรัพยากรสารสนเทศของห๎องสมุด ข๎อท่ีนักศึกษามีระดับความต๎องการ
ในการจัดให๎บริการและพัฒนามากที่สุดคือ มีปริมาณหนังสือภาษาไทยในสาขาวิชาชีพอยํางเพียงพอและทันสมัย 
รองลงมาคือ สารสนเทศท่ีให๎บริการต๎องมีเนื้อหาที่ทันสมัย ทันยุคทันเหตุการณ๑ เหมาะสมตํอการค๎นคว๎า  ( ̅ = 3.92 
และ  3.88 ตามลําดับ) ด๎านการบริการ ข๎อท่ีนักศึกษามีระดับความต๎องการในการจัดให๎บริการมากที่สุดคือ มีระบบ
ยืม – ค๎น อัตโนมัติ ซึ่งมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก ( ̅ = 4.10) รองลงมาคือ  มีโปรแกรมสืบค๎นทรัพยากรสารสนเทศ
ภายในห๎องสมุดที่ทันสมัย ใช๎งานงําย  และมีบริการแนะนําการใช๎ห๎องสมุดเพื่อการศึกษาและค๎นคว๎า ซึ่งมีคําเฉลี่ยอยูํ
ในระดับมากเชํนกัน  ( ̅ = 4.09 และ 4.07 ตามลําดับ) ด๎านอาคารสถานที่ และครุภัณฑ๑ ข๎อที่นักศึกษามีความ
ต๎องการในการจัดให๎บริการมากที่สุดคือ อากาศภายในห๎องสมุดต๎องเย็นสบาย ซึ่งมี คําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก ( ̅ = 
4.22) รองลงมาคือ มีจํานวนที่น่ังอํานอยํางเพียงพอตํอจํานวนผู๎ใช๎บริการ และแสงสวํางภายในห๎องสมุดต๎องเพียงพอ
ตํอการอําน หรือการค๎นหาหนังสือบนช้ัน ซึ่งมีคําเฉลี่ยเทํากันและอยูํในระดับมากเชํนกัน ( ̅ = 4.15) 
  จากความต๎องการของนักศึกษาในการพัฒนาห๎องสมุด  ทําให๎ได๎แนวทางในการพัฒนา ได๎แกํ ห๎องสมุดต๎อง
มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในสาขาวิชาชีพอยํางเพียงพอและทันสมัย โดยทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซื้อจัดหา
ต๎องมีเนื้อหาที่ทันสมัย ทันยุคทันเหตุการณ๑ เหมาะสมตํอการค๎นคว๎า ซึ่งห๎องสมุดต๎องให๎นักศึกษาได๎มีสํวนรํวมในการ
พิจารณาจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อให๎ได๎ทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงกับความต๎องการของผู๎ใช๎บริการ ใน
ด๎านการให๎บริหาร ห๎องสมุดจําเป๕นต๎องพัฒนาในด๎านการให๎ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ ระบบยืม – ค๎น อัตโนมัติ 
โปรแกรมสืบค๎นทรัพยากรสารสนเทศ โดยจัดให๎มีบริการแนะนําการใช๎ห๎องสมุดเพื่อการศึกษาและค๎นคว๎าแกํ
นักศึกษาทุกหมูํเรียน เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจและสามารถเข๎าถึงและใช๎ประโยชน๑จากทรัพยากรสารสนเทศไดม๎ากทีส่ดุ 
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และในด๎านอาคารสถานที่ และครุภัณฑ๑ของห๎องสมุด จะต๎องปรับปรุงสภาพแล๎วล๎อมให๎เหมาะสม มีอากาศที่ เย็น
สบาย จัดหาที่นั่งอํานอยํางเพียงพอตํอจํานวนผู๎ใช๎บริการ และแสงสวํางภายในห๎องสมุดต๎องเพียงพอตํอการอําน  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

  นักศึกษาและบุคลากร มีความต๎องการในการจัดให๎บริการด๎านตําง ๆ ของห๎องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร แมํสอด อยูํในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากทั้งนักศึกษาและบุคลากรมีความต๎องการที่จะได๎รับบริการที่ดี  
ได๎ข๎อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย ตรงกับความต๎องการทุกครั้งที่ใช๎บริการห๎องสมุด  เกิดความสะดวกสบายเมื่อเข๎าใช๎
บริการห๎องสมุดในทุก ๆ ด๎าน ได๎แกํ ด๎านอาคารสถานที่และครุภัณฑ๑ของห๎องสมุด  ด๎านบริการของห๎องสมุด  และ
ด๎านทรัพยากรสารสนเทศของห๎องสมุด  ซึ่งองค๑ประกอบท้ัง 3 ด๎านนี้มีความสัมพันธ๑เกี่ยวข๎องกัน จะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ไปไมํได๎ เพื่อให๎งานบริการของห๎องสมุดเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตํอผู๎ใช๎บริการอันได๎แกํ นักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย จึงต๎องมีการพัฒนาพร๎อมกันไปในทุกด๎าน  
 ด๎านอาคารสถานท่ีและครุภัณฑ๑ของห๎องสมุด เป๕นสิ่งที่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยต๎องการให๎
พัฒนาอยูํในระดับมาก โดยเฉพาะอยํางยิ่งเรื่องการถํายเทอากาศภายในห๎องสมุดต๎องเย็นสบาย แสงสวํางภายใน
ห๎องสมุดต๎องเพียงพอตํอการอํานหรือการค๎นหาหนังสือบนช้ัน ทั้งนี้เนื่องจากอุณหภูมิและแสงสวํางท่ีเหมาะสมมีสํวน
ชํวยสํงผลตํอสมาธิในการศึกษาค๎นคว๎าและการอําน อีกทั้ง  แสงสวํางที่เหมาะสมจะชํวยสํงให๎ผู๎ใช๎บริการห๎องสมุด
เกิดความสะดวกสบายและเกิดความต๎องการในการเข๎าในบริการหอ๎งสมุด  การจัดให๎มีจํานวนท่ีนั่งอํานอยํางเพียงพอ
ตํอจํานวนผู๎ใช๎บริการ  การจัดสภาพแวดล๎อมให๎สวยงาม โปรํงโลํง สบายตา การจัดสรรพื้นที่ให๎บริการที่เหมาะสม 
สวยงาม การจัดพื้นที่นั่งอํานสํวนบุคคล ล๎วนเป๕นสิ่งที่ผู๎ใช๎บริการไมํวําจะเป๕นนักศึกษาหรือบุคลากรคาดหวังและ
ต๎องการที่จะได๎รับบริการจากห๎องสมุด ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ลันดา  สิทธิจักร และจิราภรณ๑  จันทร๑อารักษ๑ 
(2550) โดยศึกษาถึงความพึงพอใจของอาจารย๑และนักศึกษา ตํอการใช๎บริการห๎องสมุด วิทยาลัยพยาบาลราชนนี 
ชลบุรี พบวํา ทั้งอาจารย๑และนักศึกษา เสนอแนะวําควรขยายพื้นที่ให๎บริการให๎กว๎างขึ้น และเพิ่มแส งสวํางในช้ัน
หนังสือ นอกจากนี้ยังสอดคล๎องกับงานวิจัยของ อังคณา  แวซอเหาะ และโสภา ไทยลา (2552 ) โดยศึกษาความ
คาดหวังของบุคลากรและนักศึกษาตํองานบริการหอ๎งสมุด สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบวํา ทั้งบุคลากรและนักศึกษาต๎องการให๎เพิ่มแสงสวํางในห๎องสมุดให๎เพียงพอตํอการ
อํานหนังสือ และอากาศภายในห๎องสมุดต๎องเย็นสบาย 
 ด๎านการบริการของห๎องสมุด นักศึกษาและบุคลากรมีความต๎องการให๎พัฒนาการจัดให๎บริการอยูํในระดับ
มาก ทั้งนี้เนื่องจากการบริการสารสนเทศถือเป๕นหัวใจของงานห๎องสมุด ผู๎ใช๎บริก ารไมํวําจะเป๕นนักศึกษาหรือ
บุคลากรมีความต๎องการที่จะได๎รับสารสนเทศที่ตรงกับความต๎องการมากที่สุด  โดยต๎องการให๎มีบริการค๎นคืน
สารสนเทศออนไลน๑จากฐานข๎อมูล  มีระบบยืม – ค๎น อัตโนมัติ มีโปรแกรมสืบค๎นทรัพยากรสารสนเทศภายใน
ห๎องสมุดที่ทันสมัย ใช๎งานงําย  จัดให๎มีบริการแนะนําหนังสือและสื่อใหมํ ๆ ที่มีภายในห๎องสมุดและ มีการจัด
กิจกรรมสํงเสริมการอํานท่ีหลากหลายรูปแบบ และตํอเนื่อง และมีบริการแนะนําการใช๎ห๎องสมุดเพื่อการศึกษาและ
ค๎นคว๎า สอดคล๎องกับงานวิจัยของ อังคณา    แวซอเหาะ และโสภา ไทยลา, (2552) โดยโดยศึกษาความคาดหวัง
ของบุคลากรและนักศึกษาตํองานบริการห๎องสมุด สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบวํา ควรจัดให๎มีบริการความชํวยเหลือในการสืบค๎นทรัพยากรสารสนเทศทั้งภายใน
และภายนอกห๎องสมุด โดยจัดให๎มีบริการสืบค๎นฐานข๎อมูลที่หลากหลาย สะดวก รวดเร็ว รวมทั้งสามารถเข๎าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศและสารสนเทศออนไลน๑ได๎งําย 
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 ด๎านทรัพยากรสารสนเทศของห๎องสมุด นักศึกษาและบุคลากรมีความต๎องการในการจัดให๎บริการและ
พัฒนาอยูํในระดับมาก มีปริมาณหนังสือภาษาไทยในสาขาวิชาชีพอยํางเพียงพอและทันสมัย ทันยุคทันเหตุการณ๑ 
เหมาะสมตํอการค๎นคว๎า และมีหนังสือพิมพ๑ภาษาไทยหลากหลายรายช่ือไว๎ให๎บริการอยํางเพียงพอ  ทั้งนี้เนื่องจาก
ทรัพยากรสารสนเทศเป๕นสื่อที่ใช๎ในการศึกษาค๎นคว๎าและวิจัยในรูปแบบตําง ๆ ทุกสาขาวิขา โดยสารสนเทศ
กํอให๎เกิดสติป๓ญญาทําให๎มีความคิดสร๎างสรรค๑และวิสัยทัศน๑อันกว๎างไกล ทันโลก ทันเหตุการณ๑และความเคลื่อนไหว
ตําง ๆ สามารถนําความรู๎ที่ได๎จากทรัยพากรสารสนเทศมาพัฒนาตนเองในด๎านตําง ๆ ทําให๎ประสบผลสําเร็จในการ
ดําเนินงานตําง ๆ อยํางมีประสิทธิภาพ สอดคล๎องกับงานวิจัยของ พูลศิริ  พรหมกูล, (2555) โดยศึกษาความ
ต๎องการใช๎ทรัพยากรสารสนเทศของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีความต๎องการใช๎ทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือวิชาการด๎านการศึกษา
และหนังสือวิชาการด๎านคอมพิวเตอร๑ และมีความต๎องการทรัพยากรสารสนเทศประเภทวารสารวิชาการและ
หนังสือพิมพ๑ด๎านการศึกษา นอกจากนี้ยังสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ระพีพรรณ  ทิวสระแก๎ว, (2554) ได๎ศึกษาความ
ต๎องการสารสนเทศและบริการสารสนเทศของผู๎ใช๎ห๎องสมุดสถาบันพระปกเกล๎า พบวํา ผู๎ใช๎ห๎องสมุดสถาบัน
พระปกเกล๎ามีความต๎องการสารสนเทศตามบทบาทหน๎าที่การทํางานและต๎องการใช๎หนังสือ ตํารามากที่ สุด 
รองลงมาเป๕นหนังสือพิมพ๑ 
 
ข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยครั้งนี้ พบวําบุคลากรและนักศึกษามีข๎อเสนอแนะเพื่อนํามาเป๕นแนวทางในการพัฒนาห๎องสมุด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมํสอด 3 ด๎าน ได๎แกํ 
  ด๎านอาคารสถานที่ และครุภัณฑ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมํสอด ควรพิจารณา จัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาห๎องสมุดอยํางเรํงดํวนในด๎านอาคาร สถานที่และครุภัณฑ๑ ทั้งนี้เนื่องจากห๎องสมุดเดิมมี
พื้นที่ในการให๎บริการที่คํอนข๎างจํากัด ทําให๎การจัดให๎บริการด๎านตําง ๆ ไมํเป๕นสัดสํวนที่เหมาะสม ควรขยายพื้นที่
ให๎บริการ คือ มีจํานวนที่นั่งอํานอยํางเพียงพอตํอจํานวนผู๎ใช๎บริการ จัดสรรพื้นที่ให๎บริการให๎ชัดเจนขึ้น กั้นพื้นที่ที่
สามารถใช๎เสียงไมํใช๎เสียงออกจากกัน จัดพื้นที่น่ังอํานสํวนบุคคล  ควรจัดสภาพแวดล๎อมให๎สวยงาม โปรํงโลํง สบาย
ตา และอากาศภายในห๎องสมุดต๎องเย็นสบาย ทั้งนี้เพื่อให๎สถานที่ของห๎องสมุดมีความพร๎ อมในการเตรียมการ
ให๎บริการด๎านอ่ืน ๆ อยํางมีประสิทธิภาพ 
 ด๎านบริการของห๎องสมุด ควรจัดบริการแนะนําการใช๎ห๎องสมุดเพื่อการศึกษาและค๎นคว๎า และแนะนํา
เกี่ยวกับการใช๎บริการค๎นคืนสารสนเทศออนไลน๑จากฐานข๎อมูล การสืบค๎นทรัพยากรสารสนเทศภายในห๎องสมุด มี
การจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานที่หลากหลายรูปแบบ และตํอเนื่อง และจัดให๎มีการประชาสัมพันธ๑กิจกรรมตําง ๆ 
ของห๎องสมุดให๎มากยิ่งขึ้น รวมถึงมีการจัดหาวัสดุอุปกรณ๑สื่ออิเล็กทรอนิกส๑ที่มีความทันสมัยมาให๎บริการ เพื่อเป๕น
การสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู ๎ทั้งนี้ห๎องสมุดที่ดี ทันสมัย และมีทรัพยากรสารสนเทศท่ีพร๎อมในการให๎บริการ นับเป๕น
โอกาสทางการศึกษาให๎กับนักศึกษา บุคลากร ตลอดจนประชาชนในชุมชนและท๎องถิ่น ซึ่งจะทําให๎ห๎องสมุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมํสอด เป๕นแหลํงเรียนเพื่อการพัฒนาตัวเองได๎ในทุกชํวงวัย 
 ด๎านทรัพยากรสารสนเทศ ควรให๎ความสําคัญในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ไมํวําจะเป๕นหนังสือ 
วารสาร และหนังสือพิมพ๑ที่หลากหลาย รวมถึงสื่อโสตทัศน๑ตําง ๆ ที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย ทันยุคทันเหตุการณ๑ โดยให๎
บุคลากรและนักศึกษาได๎มสีํวนรํวมในการพิจารณาจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และควรมีการซํอมบํารุงรักษาหนังสือ
เกําทีเ่ริ่มชํารุดให๎มีสภาพใช๎งานได๎ ทั้งนี้เนื่องจากห๎องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมํสอด เป๕นห๎องสมุดใน



 

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 4 “ศาสตร์พระราชากับการสร้างสังคมอุดมปัญญาในยุคไทยแลนด์ 4.0” 
วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ  วทิยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
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ระดับมหาวิทยาลัยแหํงเดียวในอําเภอแมํสอด จังหวัดตาก ควรเป๕นท่ีพึ่งในด๎านการสํงเสริมและสนับสนุนแหลํงเรยีนรู๎
ทั้งแกํนักศึกษา บุคลากร และประชาชนท่ัวไป  
 
กิตติกรรมประกาศ 

  รายงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยดี ด๎วยความรํวมมือของผู๎บริหาร บุคลากร นักศึกษา ที่ให๎ข๎อมูล
เพื่อเป๕นแนวทางในการพัฒนาห๎องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมํสอด และ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ที่ได๎สนับสนุนทุนการวิจัยครั้งนี้  
นอกจากนี้แล๎วผู๎วิจัยขอกลําวขอบคุณทํานผู๎อํานวยการสํานักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมํสอด ที่ได๎
อํานวยความสะดวกในการทํางานวิจัยช้ินนี้ให๎กับผู๎วิจัย ตลอดจนบุคลากรและนักศึกษาท่ีเป๕นกลุํมตัวอยํางในการวิจัย
ครั้งนี้ และขอกราบขอบคุณผู๎ที่เป๕นกําลังใจให๎กับผู๎วิจัยทุกทํานได๎แกํ บุพพการี พํอ แมํ พ่ีน๎อง ทุกทําน 
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