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บทคัดย่อ  
           สํานักหอสมุด กําแพงแสน ได้รับข้อมูลการร้องขอจากนิสิต ให้มีพ้ืนท่ีอ่านหนังสือ 24 ช่ัวโมง จึง
ได้ดําเนินการทดลองนําร่องเปิดบริการ 24 ช่ัวโมง ในระหว่างวันท่ี 11 - 15 ธันวาคม 2561 เมื่อสิ้นสุดโครงการ
ทดลองนําร่องดังกล่าว พบว่า การขยายระยะเวลาเปิดบริการ ได้รับความสนใจตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้รับบริการ 
และได้รับการสนับสนุนจากรองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน ให้สํานักหอสมุด กําแพงแสน เปิดให้บริการเพ่ิม
ในช่วงก่อนสอบและระหว่างสอบ เพ่ือให้นิสิตได้มีเวลาศึกษาค้นคว้าและทบทวนตลอดจนเตรียมความพร้อมช่วงก่อน
สอบและระหว่างสอบ โดยท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ยินดีให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ตลอดจนค่าสาธารณูปโภค ในช่วงขยายเวลาเพ่ิมในการเปิดให้บริการตั้งแต่ปีการศึกษา 
2561 จนถึงปัจจุบันทางสํานักหอสมุด กําแพงแสน ได้ดําเนินการเปิดบริการ  24 ช่ัวโมง  ในช่วงก่อนสอบและ

ระหว่างสอบ ไปแล้วจํานวน 4 ครั้ง มีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 24 ช่ัวโมง ในระดับมากท่ีสุด (x� = 4.71)   

 
คําสําคัญ: บริการห้องสมุด 24 ช่ัวโมง, พ้ืนท่ีบริการน่ังอ่านหนังสือ, ความผูกพันกับผู้ใช้บริการห้องสมุด 

 
ABSTRACT  
 In response to students’ request for 24-hour services, Office of Kamphaeng Saen 
Library conducted a pilot trial project providing 24-hour services between 11 th -  15  th December 
2 0 1 8 .  At the end of the pilot trial project, it was found that the extension of service hours had 
received a great response from students and support from the Vice President of Kamphaeng Saen 
Campus for the Office of Kamphaeng Saen Library to extend more services before and during the 
exam allowing students to have time to study, research, and review, as well as preparing for the 
exam. Thus, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus is pleased to support the expenses for 
operating staff as well as the cost of the infrastructure during the extended period of service. Since 
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the academic year 2 0 1 8  until now, the Office of Kamphaeng Saen Library has provided 2 4 -hour 
services before and during the exam for 4 times and won the user satisfaction at the highest level 

(x�= 4.71).    

 
Keyword: 24 hour library service, Reading area, Library User Engagement 

 
บทนํา 
 สํานักหอสมุด กําแพงแสน ได้รับข้อมูลการร้องขอจากนิสิต ให้มีพ้ืนท่ีอ่านหนังสือ 24 ช่ัวโมง 
รวมถึงผลจากการศึกษาความต้องการ/ความคาดหวังของนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ท่ีมีต่อการให้บริการของสํานักหอสมุด กําแพงแสน และจาก
การศึกษาความพึงพอใจ ความผูกพัน และปัญหาการใช้บริการของผู้รับบริการของสํานักหอสมุด กําแพงแสน ในปี
การศึกษา 2560 ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้สํานักหอสมุด กําแพงแสนขยายระยะเวลา
ให้บริการ/ห้องสมุดเปิด 24 ช่ัวโมง ท้ังน้ีเน่ืองจากเวลาเดิมไม่สอดคล้องกับการมาใช้บริการ คือ สํานักหอสมุดปิด
บริการพร้อมกับเวลาเลิกเรียน ทําให้ไม่มีโอกาสมาใช้บริการ ด้วยเหตุผลน้ีจึงควรมีการเปิดบริการ 24 ช่ัวโมง เป็น
การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 
 ในระหว่างวันท่ี 11 - 15 ธันวาคม 2561 สํานักหอสมุด กําแพงแสน ได้ดําเนินการทดลองนําร่อง
เปิดบริการ 24 ช่ัวโมง มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดําเนินงานทดลองนําร่องเปิดบริการ 24 
ช่ัวโมง ผู้ตอบแบบสํารวจมีระดับความพึงพอใจต่อการเปิดบริการ 24 ช่ัวโมงของสํานักหอสมุด กําแพงแสน  โดย
ภาพรวมในระดับมากท่ีสุด 
 รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน มีความห่วงใยนิสิต เน่ืองจากนิสิตมีความประสงค์ขอให้
สํานักหอสมุด กําแพงแสน ขอเพ่ิมขยายเวลาเปิดบริการมากข้ึน เพ่ือให้บริการแก่นิสิต อาจารย์ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ได้ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าและทบทวนเพ่ือการเรียนการสอนได้อย่างเต็มท่ีช่วงก่อนสอบ
และช่วงสอบ สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีความเห็นท่ีสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว เพราะภารกิจของสํานักหอสมุด 
กําแพงแสน คือ การให้บริการสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตบัณฑิตคุณภาพ และการ
วิจัย  
 สํานักหอสมุด กําแพงแสน  ตระหนักถึงบทบาทในการเป็นหน่วยงานท่ีให้บริการทางวิชาการ  
ให้แก่นิสิต อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และชุมชนภายนอก เพ่ือเพ่ิมคุณภาพทาง
การศึกษาและงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ซ่ึงตามปกติสํานักหอสมุด กําแพงแสน จะเปิดให้บริการช่วงก่อนสอบและ
ระหว่างสอบภาคปลาย วันจันทร์ ถึง วันเสาร์  ตั้งแต่เวลา 8.30 - 24.00 น.  และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 11.00 - 
22.00 น. ดังน้ันสํานักหอสมุด กําแพงแสน จึงเปิดบริการเพ่ิมช่วงก่อนสอบและระหว่างสอบภาคปลาย และขยาย
ระยะเวลาตั้งแต่ 24.00 น. - 06.00 น. ของวันรุ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นิสิต อาจารย์ และบุคลากร ได้มีสถานท่ีในการศึกษาค้นคว้า
ทบทวน เตรียมความพร้อมในการสอบของนิสิต และสามารถใช้พ้ืนท่ีของสํานักหอสมุด กําแพงแสน เป็นท่ีอ่าน
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หนังสือเพ่ือทบทวนความรู้ความเข้าใจอีกท้ังมีห้องอ่านหนังสือเดี่ยว ห้องอ่านหนังสือกลุ่ม และพ้ืนท่ีอ่านหนังสือตาม
อัธยาศัยช่วงก่อนสอบและระหว่างสอบ 
 2. เพ่ือส่งเสริมในการเข้าใช้บริการสํานักหอสมุดให้มากยิ่งข้ึน 
 3 .  เ พ่ื อ ต อ บ ส น อ ง น โ ย บ า ย ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง นิ สิ ต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
 4. เพ่ือปกป้องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะนิสิตมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 ก่อนดําเนินการทดลองนําร่องเปิดบริการ 24 ช่ัวโมง ในระหว่างวันท่ี 11 - 15 ธันวาคม 2561 
สํานักหอสมุด กําแพงแสน ได้ดําเนินการ ดังน้ี 
 1. ผู้อํานวยการและทีมบริหารแจ้งนโยบาย แนวคิดการเปิดบริการ 24 ช่ัวโมงแก่บุคลากร และ
ประชุมบุคลากรผู้ ท่ีมีจิตอาสาเข้ามาช่วยงานบริการ 24 ช่ัวโมงเพ่ือหาแนวทางตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการในการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ เช่น ด้านพ้ืนท่ีอ่านหนังสือ 24 ช่ัวโมงและองค์ประกอบอ่ืน ๆ ท่ีจะ
เสริมในการให้บริการช่วงเปิดบริการ 24 ช่ัวโมง 
 2. สํารวจพ้ืนท่ีในการเปิดให้บริการ 24 ช่ัวโมง ได้แก่ พ้ืนท่ีอาคาร 1 ช้ัน 1 และช้ัน 2  
 3. กําหนดเวลาเปิดให้บริการคือเวลา 24.00 น. - 06.00 น. และเว้นช่วงเวลา 06.00 - 08.30 น. 
เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีทําความสะอาดอาคาร สถานท่ี  
 4. มีบุคลากรผู้ให้บริการ จํานวน 2 คน ได้แก่ บุคลากรของสํานักหอสมุด ชาย 1 คน และ
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 1 คน เพ่ืออํานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ดูแลอาคารสถานท่ีและความปลอดภัย 
 5. สํานักหอสมุด กําแพงแสน จัดบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มเป็นบริการเสริมสําหรับนิสิต 
ได้แก่ กาแฟ โอวัลติน ขนม โดยอนุญาตให้รับประทานในพ้ืนท่ีท่ีกําหนดไว้ ซ่ึงได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคณะ
กรรมการบริหารของสํานักหอสมุด   
 6. การกําหนดแบ่งโซนรับประทานอาหารว่าง ใช้พ้ืนท่ีโถงกลางของอาคาร 1 ช้ัน 1 หากไม่
เพียงพอสามารถใช้บริเวณรอบนอกได้  
 7. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ท่ีมีจิตอาสาไม่มีค่าตอบแทนเป็นค่าล่วงเวลา  
 8. ประเมินผลการดําเนินงานและสรุปเป็นรายงานผลการดําเนินงานโครงการทดลองนําร่องเปิด
บริการ 24 ช่ัวโมง เสนอต่อผู้อํานวยการ และผู้บริหารของวิทยาเขตกําแพงแสน ตามลําดับ 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลองนําร่องเปิดบริการ 24 ช่ัวโมง ในระหว่างวันท่ี 11 - 15 ธันวาคม 2561 
สํานักหอสมุด กําแพงแสน ได้รับความสนใจตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้รับบริการ และได้รับการสนับสนุนจากรอง
อธิการบดี วิทยาเขตกําแพงแสน ให้สํานักหอสมุด กําแพงแสน เปิดให้บริการเพ่ิมในช่วงก่อนสอบและระหว่างสอบ
เพ่ือให้นิสิตได้มีเวลาศึกษาค้นคว้าและทบทวนตลอดจนเตรียมความพร้อมช่วงก่อนสอบและระหว่างสอบ โดยท่ี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ยินดีให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
ตลอดจนค่าสาธารณูปโภค ในช่วงขยายเวลาเพ่ิมในการเปิดให้บริการตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 จนถึงปัจจุบัน  
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 การเปิดบริการ 24 ช่ัวโมง หลังสิ้นสุดการทดลองนําร่อง มีข้ันตอนและวิธีการดําเนินงานการ
ปฏิบัติงานจริง ดังน้ี 
 1. จัดทําโครงการและงบประมาณ เสนอมายังรองวิทยาเขตกําแพงแสน เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณจากเงินรายได้จากส่วนกลางของวิทยาเขตกําแพงแสน 
 2. แต่งตั้งคณะทํางานห้องสมุด 24 ช่ัวโมง เพ่ือให้การดําเนินงานเปิดให้บริการเพ่ิมในช่วงก่อน
สอบและระหว่างสอบ 24 ช่ัวโมง ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ประชุมคณะทํางานห้องสมุด 24 ช่ัวโมง เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเปิดบริการ 24 ช่ัวโมงทุก
ภาคการศึกษา 
 4. จัดเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน 1 คน ป้องกันเหตุและดูแล
พ้ืนท่ีรอบนอกอาคาร และสํานักหอสมุด กําแพงแสน ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จัด
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 2 คน เข้าร่วมตรวจการ มีการส่งภาพข่าว ให้กับกลุ่มผู้รับผิดชอบอย่างต่อเน่ืองจนถึง
ออกเวร 
 5. ดําเนินการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 6. จัดเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานนอกเวลา จํานวน 2 คน เพ่ือสับเปลี่ยนปฏิบัติงานและดูแลความ
เรียบร้อยพ้ืนท่ีภายในอาคาร โดยมีคณะทํางานปฏิบัติงานตามตารางการปฏิบัติหน้าท่ี ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาได้รับ
อนุญาตให้หยุด 1 วันหลังเลิกงานเวลา 06.00 น. โดยไม่ถือว่าเป็นวันลา และทําหนังสือขออนุญาตการหยุดจาก
ผู้อํานวยการ สํานักหอสมุด กําแพงแสน หากเลิกงานเวลา 06.00 น.ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ ซ่ึงเป็นวันหยุด 
ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าล่วงเวลาช่ัวโมงละ 100 บาท 
 7. มอบหมายให้ประธานโครงการอ่ิมสุขด้วยรัก ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน จัดเตรียมอาหาร
หรืออาหารว่างตามสมควร สําหรับเจ้าหน้าท่ี ท่ีเข้าปฏิบัติงานนอกเวลาช่วงเวลา 24.00 - 06.00 น. 
 8. เปิดพ้ืนท่ีให้บริการ 24 ช่ัวโมง ดังน้ี 
  8.1 ช่วงสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 9 - 16  มีนาคม 2562  พ้ืนท่ีในการ
เปิดให้บริการ 24 ช่ัวโมง ได้แก่ อาคาร 1 ช้ัน 1 - 2 และ อาคาร 2 ช้ัน 1 
  8.2 ช่วงสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 7 - 18 พฤษภาคม  2562 พ้ืนท่ีใน
การเปิดให้บริการ 24 ช่ัวโมง ได้แก่ อาคาร 1 ช้ัน 1 - 2 และ อาคาร 2 ช้ัน 1 
  8.3 ช่วงสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันท่ี 26 - 31 สิงหาคม 2562 พ้ืนท่ีใน
การเปิดให้บริการ 24 ช่ัวโมง ได้แก่ อาคาร 1 ช้ัน 1 - 2 อาคาร 2 ช้ัน 1 
  8.4 ช่วงสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันท่ี 4 - 20  พฤศจิกายน 2562  พ้ืนท่ี
ในการเปิดให้บริการ 24 ช่ัวโมง ได้แก่ อาคาร 1 ช้ัน 1 - 2 และ อาคาร 2 ช้ัน 1 – 3 
 9. จุดบริการเครื่องดื่มรอบดึก จัดเพ่ิมเป็น 2 จุด เน่ืองจากท่ีผ่านมามีจํานวนผู้เข้าใช้บริการ
จํานวนมาก 
 10. มอบหมายให้งานอาคารสถานท่ีจัดเตรียมถุงใส่ขยะให้เพียงพอ 
 11. มอบหมายให้งานอาคารสถานท่ีดําเนินการเรื่องไฟฟ้า แสงสว่าง ภายนอกอาคารให้เพียงพอ 
โดยติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่างจากโซล่าเซล 
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 12. มอบหมายนักวิชาการพัสดุ ประสานงานหน่วยงานผลิตนํ้าดื่มให้ส่งและสํารองนํ้าดื่มให้
เพียงพอ 
 13. การเก็บสถิติผู้เข้าใช้บริการตั้งแต่ช่วงเวลา 22.00 - 06.00 น. ให้ผู้เข้าเวรเก็บสถิติจํานวนผู้
เข้าใช้บริการทุก 2 ช่ัวโมง โดยเก็บสถิติแยกอาคาร และแยกช้ัน 
 14. ประธานคณะทํางาน จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจการเปิดบริการ 24 ช่ัวโมง นําเสนอ
ต่อท่ีประชุมคณะทํางานห้องสมุด 24 ช่ัวโมง และดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปและรายงานผลโครงการห้องสมุด
เปิดบริการ 24 ช่ัวโมง 
 15. มีพิธีเปิดโครงการห้องสมุด 24 ช่ัวโมงอย่างเป็นทางการในวันอังคารท่ี 7 พฤษภาคม 2562 
โดยเชิญรักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน และคณะผู้บริหารมาเปิดงาน 
 16. แนวปฏิบัติสําหรับผู้ปฏิบัติงานบริการ 24 ช่ัวโมง (คณะทํางานจัดการความรู้ หอสมุด
พระราชวังสนามจันทร์, 2554, น. 25-26) 
  16.1 กรณีมีความจําเป็นฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานท่ีจําเป็นในการติดต่อ ติด
ประกาศไว้ท่ีทางเข้า - ออก แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีเวรประจําวันรับทราบ มีการทําหนังสือถึงสถานีอนามัย หน่วยงานรักษา
ความปลอดภัย สถานีดับเพลิง หน่วยไฟฟ้า สถานีตํารวจ โรงพยาบาล แจ้งให้ทราบเรื่องการเปิดบริการ 24 ช่ัวโมง 
เพ่ือให้หน่วยงานดังกล่าวเตรียมความพร้อมกรณีมีความจําเป็นฉุกเฉิน ดําเนินการจัดซ้ือยาสามัญมาไว้ให้บริการให้
เพียงพอ 
  16.2  แนวทางแก้ปัญหากรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ฝนตก ขอให้เจ้าหน้าท่ีอยู่เวรประจําวันประเมิน
สถานการณ์ความรุนแรงและปฏิบัติดังน้ี 
   - ประกาศให้ผู้ใช้บริการขยับรถบริเวณด้านหน้าอาคารเพ่ือกันก่ิงไม้หล่นใส่รถ และให้ไป
จอดรถท่ีด้านหลังอาคาร 1 และบริเวณโรงจอดรถยนต์เจ้าหน้าท่ี 
   - ขอให้เตรียมไฟฉายให้จุดบริการทางเข้า - ออก และจุดบริการยืม - คืน หนังสือ 
   - กรณีเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับและประสานงานไฟฟ้า ได้รับแจ้งไฟดับนานเกิน 2 ช่ัวโมง 
ให้ประกาศปิดบริการ กรณีมีฝนตกและมีผู้ใช้บริการไม่สามารถกลับได้ขอให้คงเปิดบริการตามเดิม และเตรียมร่ม
สําหรับให้บริการ จํานวน 30 คัน 
  16.3 บริเวณลานจอดรถด้านหน้าอาคารได้นําแผงก้ันทางเข้า - ออก เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
รถพยาบาลสามารถเข้า - ออก ได้สะดวก 
 17. ปัญหาท่ีพบในการใช้บริการต่าง ๆ จากแบบประเมินบริการ 24 ช่ัวโมง ประธานคณะทํางาน 
สรุปปัญหาท่ีพบ นําเสนอต่อท่ีประชุมคณะทํางานห้องสมุด 24 ช่ัวโมงเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้เก่ียวข้องช่วยพิจารณาข้อปรับปรุงแก้ไข 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน ์
           สรุปผล 
 สรุปผลโครงการห้องสมุดเปิดบริการ 24 ช่ัวโมง สําหรับนิสิต สํานักหอสมุด กําแพงแสน ดังน้ี 
 ผู้รับผิดชอบโครงการได้ดําเนินการแจกแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการสํานักหอสมุด 
กําแพงแสนต่อการเปิดบริการ 24 ช่ัวโมง โดยใช้แบบประเมินออนไลน์เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ท่ีเข้าใช้บริการ 24 
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ช่ัวโมง กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสําเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, น. 42-
43) วิธีการทางสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สรุปผล
โครงการได้ตามตาราง ดังต่อไปน้ี  
 
ตาราง แสดงรายละเอียดโครงการ/พ้ืนท่ีให้บริการ จํานวนผู้เข้าใช้บริการโดยเฉลี่ยต่อวัน จํานวนผู้ตอบแบบประเมิน 
และระดับความพึงพอใจ  
 

รายละเอียดโครงการ / พ้ืนท่ีให้บริการ จํานวนผู้เข้าใช้
บริการ (คน) 

โดยเฉลี่ยต่อวัน 

จํานวนผู้ตอบแบบ
ประเมิน (คน) 

ระดับความพึง
พอใจ 

แปลผล 

คร้ังท่ี 1 ดําเนินงานทดลองนําร่องเปิดบริการ 24 
ช่ัวโมง ช่วงสอบปลายภาค ระหว่างวันท่ี 11 – 15 
ธันวาคม 2561 โดยบุคลากรจิตอาสา/พ้ืนท่ีอาคาร 1 
ช้ัน 1 และช้ัน 2 

565 283 
 

4.61 มากท่ีสุด 

คร้ังท่ี 2 เปิดบริการ 24 ช่ัวโมง ช่วงสอบกลางภาค
ระหว่างวันท่ี 9 – 16  มีนาคม 2562  โดยขอใช้เงิน
รายได้ปี 2562 จากส่วนกลางเป็นค่าใช้จ่าย/อาคาร 
1 ช้ัน 1-2 อาคาร 2 ช้ัน 1  

900 286 4.77 มากท่ีสุด 

คร้ังท่ี 3 เปิดบริการ 24 ช่ัวโมง 1 สัปดาห์ ก่อนสอบ
และช่วงสอบปลายภาค ระหว่างวันท่ี 7 - 18 
พฤษภาคม 2562  โดยขอใช้เงินรายได้ปี 2562  จาก
ส่วนกลางเป็นค่าใช้จ่าย/อาคาร 1 ช้ัน 1-2 
อาคาร 2 ช้ัน 1 

1,392 428 4.78 มากท่ีสุด 

คร้ังท่ี 4 เปิดบริการ 24 ช่ัวโมง 1 สัปดาห์ ก่อนสอบ
กลางภาค ระหว่างวันท่ี 26 - 31 สิงหาคม2562 โดย
ขอใช้เงินรายได้ปี 2562 จากส่วนกลางเป็นค่าใช้จ่าย
/อาคาร 1 ช้ัน 1-2 อาคาร 2 ช้ัน 1 

1,568 568 4.68 มากท่ีสุด 

คร้ังท่ี 5 เปิดบริการ 24 ช่ัวโมง 1 สัปดาห์ ก่อนสอบ
และช่วงสอบปลายภาค ระหว่างวันท่ี 4 - 20  
พฤศจิกายน 2562  โดยขอใช้เงินรายได้ปี 2563  
จากส่วนกลางเป็นค่าใช้จ่าย/อาคาร 1 ช้ัน 1-2 
อาคาร 2 ช้ัน 1-3 

1,327 
ข้อมูล ณ วันท่ี 19 
พฤศจิกายน 2562 

684 
ข้อมูล ณ วันท่ี 19 
พฤศจิกายน 2562 

4.49 
ข้อมูล ณ วันท่ี 19 
พฤศจิกายน 2562 

มาก 
ข้อมูล ณ วันท่ี 19 
พฤศจิกายน 2562 
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 จากตารางข้างต้น การจัดโครงการห้องสมุดเปิดบริการ 24 ช่ัวโมง  
 ครั้งท่ี 1 มีผู้เข้าใช้บริการโดยเฉลี่ยต่อวันจํานวน 565 คน มีผู้ตอบแบบประเมิน จํานวน 283 คน 
และมีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 4.61  
 ครั้งท่ี 2 มีผู้เข้าใช้บริการโดยเฉลี่ยต่อวันจํานวน 900 คน มีผู้ตอบแบบประเมิน จํานวน 286 คน 
และมีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 4.77   
 ครั้งท่ี 3 มีผู้เข้าใช้บริการโดยเฉลี่ยต่อวันจํานวน 1,392 คน มีผู้ตอบแบบประเมิน จํานวน 428 
คน และมีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 4.78  
 ครั้งท่ี 4 มีผู้เข้าใช้บริการโดยเฉลี่ยต่อวันจํานวน 1,568 คน มีผู้ตอบแบบประเมิน จํานวน 568 
คน และมีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 4.68  
 ครั้งท่ี 5 มีผู้เข้าใช้บริการโดยเฉลี่ยต่อวันจํานวน 1,327 คน มีผู้ตอบแบบประเมิน จํานวน 684 
คน และมีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 4.49 (ข้อมูล ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2562) 
 สํานักหอสมุด กําแพงแสน ได้ดําเนินการเปิดบริการ  24 ช่ัวโมง  ในช่วงก่อนสอบและระหว่าง

สอบ ไปแล้วจํานวน 5 ครั้ง มีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 24 ช่ัวโมง โดยภาพรวมในระดับมากท่ีสุด            

(x�= 4.67)   
 อภิปรายผล   
 การเปิดบริการ 24 ช่ัวโมง  ในช่วงก่อนสอบและระหว่างสอบ ท่ีสํานักหอสมุด กําแพงแสน ได้

ดําเนินการไปแล้ว จํานวน 5 ครั้ง มีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 24 ช่ัวโมง โดยภาพรวมในระดับมากท่ีสุด 
สอดคล้องกับผลจากการศึกษาความต้องการ/ความคาดหวังของนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ท่ีมีต่อการให้บริการของสํานักหอสมุด กําแพงแสน (สํานักหอสมุด 
กําแพงแสน, 2560, บทคัดย่อ) และจากการศึกษาความพึงพอใจ ความผูกพัน และปัญหาการใช้บริการของ
ผู้รับบริการของสํานักหอสมุด กําแพงแสน ผลการศึกษาพบว่า ผู้รับบริการมีความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม จาก
การบริการต่าง ๆ ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน คือ ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้สํานักหอสมุด กําแพงแสนขยาย
ระยะเวลาให้บริการ ควรเปิดบริการ 24 ช่ัวโมง (สํานักหอสมุด กําแพงแสน, 2560, บทคัดย่อ) สอดคล้องกับ
การศึกษาของ (มะลิวัลย์ สินน้อย, 2561, บทคัดย่อ) ท่ีได้ศึกษาความต้องการใช้บริการห้องสมุด สํานักวิทยบริการ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ต้องการให้ห้องสมุดขยายเวลาเปิด 
ช่วงก่อนสอบ ให้เปิดบริการ 24 ชม. 
 ข้อเสนอแนะ  
  ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ  
  1. บริการห้องสมุด 24 ชม. เป็นโครงการท่ีดี เพราะนิสิตได้มีสถานท่ีอ่านหนังสือท่ีปลอดภัย 
  2. บริการห้องสมุด 24 ชม. เป็นโครงการบริการท่ีดีสําหรับนิสิต เพราะจะได้มีท่ีอ่านหนังสือ
ช่วงสอบ อยากให้มีตลอดไป 
  ข้อเสนอแนะจากผู้รับผิดชอบโครงการ 
  โครงการน้ีน่าจะเป็นแนวคิดสําหรับการจัดบริการสําหรับนิสิต เสนอแนะห้องสมุดท่ียังไม่มี
บริการ 24 ช่ัวโมง เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์  
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 การนําไปใช้ประโยชน์ 
 1. ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากสํานักหอสมุด กําแพงแสน ซ่ึงเตรียมความพร้อมทุก ๆ ด้าน
โดยเฉพาะสิ่งอํานวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐานท่ีครบครัน เหมาะสําหรับนิสิตใช้เตรียมความพร้อมในการสอบแต่ละ
ภาคการศึกษา 
 2. ผู้ใช้บริการสามารถใช้พ้ืนท่ีของสํานักหอสมุด กําแพงแสน เป็นท่ีอ่านหนังสือเพ่ือทบทวน
ความรู้ความเข้าใจอีกท้ังมีห้องอ่านหนังสือเดี่ยว ห้องอ่านหนังสือกลุ่ม และพ้ืนท่ีอ่านหนังสือตามอัธยาศัยช่วงก่อน
สอบและระหว่างสอบ 
 3. การจัดโครงการห้องสมุดเปิดบริการ 24 ช่ัวโมง เป็นการตอบสนองตรงตามความต้องการของ
นิสิตและตามนโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน  
 4. นิสิตมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน มีสถานท่ีสําหรับอ่านหนังสือทําให้เกิด
ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนิสิต 
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