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บทคัดย่อ  
           การเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุดมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งท่ีจะช่วยพัฒนาบริการของ
ห้องสมุด การศึกษาน้ีมี วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group) และใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
interview) ซ่ึงกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ นิสิต อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของคณะ สํานัก และสถาบันท่ีสังกัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จํานวน 76 คน เครื่องมือท่ีใช้ คือ แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง         
(Semi-structured or guided interviews) มีการบันทึกเทปและถอดเทป วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปแบบแยก
ประเด็น  
           ผลการศึกษา พบว่านิสิตปริญญาตรี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร  
ส่วนใหญ่มีความต้องการบริการและทรัพยากรสารสนเทศ 2 ประเด็นใหญ่ ๆ คือ (1) บริการพ้ืนฐานของห้องสมุด 
ประกอบด้วย 7 ประเภทบริการหลัก ๆ ได้แก่ (1.1) บริการพ้ืนท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก (1.2) บริการห้องศึกษา
เดี่ยว/กลุ่ม (1.3) บริการสืบค้นฐานข้อมูลจากภายนอกห้องสมุด (1.4) บริการยืม-คืนสื่อสิ่งพิมพ์และอุปกรณ์เพ่ือการ
เรียนรู้ (1.5) บริการยืมระหว่างห้องสมุด/บริการนําส่งหนังสือและสําเนาบทความวารสารวิชาการ (1.6) บริการยืม
ต่อทรัพยากร (Renew) และ (1.7) บริการสอนการรู้สารสนเทศ และ (2) บริการต่าง ๆ ในอนาคตตามความคาดหวัง
ของผู้ใช้ห้องสมุด ประกอบด้วย 6 ด้านใหญ่ ๆ ได้แก่ (2.1) ด้านทรัพยากรสารสนเทศ (2.2) ด้านบริการ              
(2.3) ด้านทรัพยากรท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน (2.4) ด้านทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้ (2.5) ด้านสถานท่ี และ    
(2.6) ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก นอกจากน้ีผู้วิจัยได้รับความความคิดเห็น ปัญหา และข้อเสนอแนะของผู้ใช้
ห้องสมุดในแต่ละกลุ่ม ซ่ึงผลจากการศึกษาการสนทนากลุ่มดังกล่าวนับว่าเป็นข้อมูลสําคัญและจําเป็นต้องปรับปรุง
เพ่ือพัฒนาคุณภาพบริการของห้องสมุดให้ดีมีประสิทธิภาพต่อไป 



การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET คร้ังท่ี 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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ABSTRACT  
   To understand the needs of library users is very important to help improve library 
services. The objective of this research was to study user needs for Kasetsart University Library 
services by using a focus group study and the in-depth interview method. The participants consisted 
of students, professors, researchers and supporting staff from the faculties and the institutions of 
Kasetsart University, Bangkhen, totaling 76 people. The tools used for this research were semi-
structural interview form (semi-structured or guided interviews), tape recording and transcription, 
data analysis, and summarizing by category. 
  The results of the study showed that most of undergraduate students, graduate 
students, professors, researchers, and staff need services and information resources in 2 major 
areas: (1) The basic library services which consisting of 7 major services as follows: (1.1) space and 
facilities service (1.2) individual/group study room service (1.3) database search through remote 
access service (1.4) circulation service for printed media and learning tools (1.5) interlibrary 
loan/delivery services (1.6 ) renewal service  (1.7) information literacy service and (2) Services in 
the future according to the library users’ expectations consisting of 6 major areas, including          
(2.1) information resources (2.2) services (2.3) resources to support teaching and learning                
(2.4) resources for learning (2.5) space and (2.6) facilities. In addition, participants in each group also 
provided their opinions, problems, and suggestion. The results of this study are considered 
important and will be used to further improve the quality and efficiency of library services. 

 
Keyword: Library users, Libraries and library services, Academic libraries -- Use studies,  

                 Focus group, In-depth interview, Kasetsart University Library 

 
บทนํา 
  เป็นท่ีทราบกันโดยท่ัวไปว่า ห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าท่ีสําคัญของผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะ
นิสิต อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร ท้ังน้ีการบริการทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ นอกจากจะจัดหาเพ่ือให้สอดคล้อง 
กับหลักสูตรการเรียนการสอนแล้ว การศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการนับเป็นสิ่งสําคัญท่ีจะทําให้ห้องสมุด 
ทราบความต้องการท่ีแท้จริงของผู้ใช้บริการ และสามารถจัดบริการให้สอดคล้อง และตรงตามความต้องการ 
ของผู้ใช้บริการ ห้องสมุดจึงจําเป็นต้องเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ ตามกลุ่มเป้าหมาย (Segment) เพ่ือสามารถ
ตอบสนองความต้องการผู้ใช้ห้องสมุดในแต่ละกลุ่มได้  
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  ในระยะเวลาท่ีผ่านมา สํานักหอสมุดยังไม่เคยมีการศึกษาความต้องการบริการของผู้ใช้ แต่มี
เพียงการสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561  
พบว่ามีความต้องการและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากการให้บริการของสํานักหอสมุดหลายเรื่อง เช่น ต้องการ 
พ้ืนท่ีน่ังอ่าน จํานวนโต๊ะและเก้าอ้ีในช่วงสอบ ต้องการให้บุคลากรมีจิตใจบริการดีและมีคุณภาพ ต้องการพ้ืนท่ี  
Co-working space เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบ ต้องการให้ห้องสมุดเปิดบริการในวันเสาร์ 
และอาทิตย์ ก่อนช่วงเวลา 11.00 น. และต้องการให้บริการยืม Laptop วันเสาร์และอาทิตย์ได้ เ ป็นต้น  
ซ่ึงความคิดเห็นดังกล่าวยังไม่สามารถเป็นตัวแทนในการบ่งบอกถึงความต้องการผู้ใช้ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้ 
อย่างแท้จริง (เพ็ญสุภา แก้วพิทยาภรณ์ และคณะ, 2562)  
   ดังน้ันเพ่ือให้ทราบถึงความต้องการของผู้ใช้บริการทุกระดับ คณะผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธีการสนทนา
กลุ่ม (Focus group) และได้เล็งเห็นถึงความแตกต่างของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม และเวลาของแต่ละกลุ่มท่ีไม่ตรงกัน จึง
เลือกใช้วิธีการการสนทนากลุ่มกับนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
interview) แบบมีโครงสร้างกับกลุ่มอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร ท้ังน้ีเพ่ือรวบรวมข้อมูลความต้องการบริการของ
ผู้ใช้บริการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ีเฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน และผลจากการศึกษาน้ีจะได้นํามา
พัฒนาปรับปรุงบริการของห้องสมุดให้สอดคล้องตรงกับความต้องการของผู้ใช้ต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยวิธีการ
สนทนากลุ่ม (Focus group) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) ในประเด็นเก่ียวกับบริการ
พ้ืนฐานของห้องสมุด และบริการต่าง ๆ ในอนาคตตามความคาดหวังของผู้ใช้ห้องสมุด ประกอบด้วย 6 ด้านใหญ่ ๆ 
ได้แก่ (2.1) ด้านทรัพยากรสารสนเทศ (2.2) ด้านบริการ (2.3) ด้านทรัพยากรท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน        
(2.4) ด้านทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้ (2.5) ด้านสถานท่ี และ (2.6) ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 ข้ันตอนในการดําเนินการ เริ่มตั้งแต่ (1) ประชุมปรึกษาหารือภายในกลุ่มทํางานวิจัย (2) ศึกษา
เอกสารและจัดเตรียมคําถาม (3) ติดต่อประสานงานจากคณะต่าง ๆ และขออนุญาตเก็บข้อมูล (4) ดําเนินการศึกษา
แบบวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group) จํานวน 15 ครั้ง ได้แก่ ครั้งท่ี 1 นิสิตปริญญาตรี 4 คน ครั้งท่ี 2 นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 2 คน ครั้งท่ี 3 อาจารย์/นักวิจัย 2 คน  ครั้งท่ี 4 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 3 คน ครั้งท่ี 5 นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 8 คน ครั้งท่ี 6 นักวิจัย 8 คน ครั้งท่ี 7 นิสิตปริญญาตรี 12 คน ครั้งท่ี 8 อาจารย์/นักวิจัย 4 คน และ
บุคลากร 1 คน ครั้งท่ี 9 นิสิตปริญญาตรี 5 คน ครั้งท่ี 10 นักวิจัย 4 คน ครั้งท่ี 11 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 1 คน  
และบุคลากร 1 คน ครั้งท่ี 12 อาจารย์/นักวิจัย 2 คน ครั้งท่ี 13 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 5 คน ครั้งท่ี 14 นิสิต
ปริญญาตรี 3 คน และครั้งท่ี 15 นักวิจัย 4 คน และใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) จํานวน 
7 ครั้ง ได้แก่ ครั้งท่ี 1 อาจารย์/นักวิจัย 1 คน ครั้งท่ี 2 อาจารย์/นักวิจัย 1 คน ครั้งท่ี 3 อาจารย์/นักวิจัย 1 คน      
ครั้งท่ี 4 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 1 คน ครั้งท่ี 5 บุคลากร 1 คน ครั้งท่ี 6 อาจารย์/นักวิจัย 1 คน และครั้งท่ี 7 
อาจารย์/นักวิจัย 1 คน รวมท้ังสิ้นจํานวน 22 ครั้ง โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันท่ี 16-20 กันยายน 2562 และ 15 
ตุลาคม 2562 (5) รวบรวมผลท่ีได้จากการศึกษา และ (6) วิเคราะห์และสรุปผลท่ีได้จากการศึกษา  
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  ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการรวบรวมโดยการสนทนากลุ่ม (Focus 
group discussion) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) เพ่ือระดมความคิดเห็นความต้องการ
บริการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของผู้ใช้บริการ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แล้วนําความคิดเห็นมาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งข้ึน 
  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ นิสิตปริญญาตรี จํานวน 24 คน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 20 คน 
อาจารย์/นักวิจัย จํานวน 13 คน นักวิจัย จํานวน 16 คน และบุคลากร จํานวน 3 คน รวมท้ังสิ้น 76 คน ตามคณะ 
สํานัก และสถาบันท่ีสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จํานวน 17 แห่ง ประกอบด้วย (1) คณะเกษตร       
(2) คณะเศรษฐศาสตร์ (3) คณะบริหารธุรกิจ (4) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (5) คณะประมง (6) คณะสังคมศาสตร์   
(7) คณะมนุษยศาสตร์ (8) คณะวนศาสตร์ (9) คณะอุตสาหกรรมเกษตร (10) คณะวิทยาศาสตร์ (11) คณะเทคนิค
การสัตวแพทย์ (12) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (13) คณะสิ่งแวดล้อม (14) คณะศึกษาศาสตร์ (15) สํานักงานอธิการบดี      
(16) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และ (17) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
  ข้อจํากัดในการวิจัยครั้งน้ี คณะผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสนทนากลุ่มตั้งแต่ตอนแรก แต่เน่ืองจากการ
นัดหมายเวลาในการสนทนากลุ่ม (Focus group) ในแต่ละครั้งไม่เป็นไปตามช่วงเวลาท่ีนัดหมายกัน ทําให้ต้องมีการ
เลื่อนนัดหมายหลายครั้ง ดังน้ัน คณะผู้วิจัยจึงต้องเลือกใช้วิธีการสนทนากลุ่มผสมผสานกับการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth interview) เพ่ือช่วยให้การสัมภาษณ์ได้ทุกกลุ่มท้ังนิสิตปริญญาตรี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรได้ครบตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้  
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 
           สรุปผล  
 ผลการศึกษา พบว่านิสิตปริญญาตรี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรส่วน
ใหญ่มีความต้องการบริการพ้ืนฐานของห้องสมุดท้ัง 7 ประเภทบริการ ได้แก่ (1) บริการพ้ืนท่ีและสิ่งอํานวยความ
สะดวก (2) บริการห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม (3) บริการสืบค้นฐานข้อมูลจากภายนอกห้องสมุด (4) บริการยืม-คืนสื่อ
สิ่งพิมพ์และอุปกรณ์เพ่ือการเรียนรู้ (5) บริการยืมระหว่างห้องสมุด/บริการนําส่งหนังสือและสําเนาบทความ
วารสารวิชาการ (6) บริการยืมต่อทรัพยากร (Renew) และ (7) บริการสอนการรู้สารสนเทศ สําหรับความต้องการ
บริการต่าง ๆ ในอนาคตตามความคาดหวังของผู้ใช้ห้องสมุด ประกอบด้วย 6 ด้านใหญ่ ๆ ได้แก่ (1) ด้านทรัพยากร
สารสนเทศ (2) ด้านบริการ (3) ด้านทรัพยากรท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน (4) ด้านทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้       
(5) ด้านสถานท่ี และ (6) ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก สรุปได้ ดังน้ี  
  1. บริการพ้ืนฐานของห้องสมุด ได้แก่  
  1.1 บริการพ้ืนท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก พบว่านิสิตปริญญาตรี และนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษามีความต้องการใช้บริการพ้ืนท่ีน่ังอ่านหนังสือในช่วงสอบ  
  1.2 บริการห้องศึกษาเด่ียว/กลุ่ม พบว่านิสิตปริญญาตรี และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามี
ความต้องการกระดานอัจฉริยะ (Interactive White Board) และการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รับทราบ  
  1.3 บริการสืบค้นฐานข้อมูลจากภายนอกห้องสมุด พบว่านิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ 
และนักวิจัยมีความต้องการฐานข้อมูลด้านการตลาดและผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ ฐานข้อมูล Mintel ฐานข้อมูล
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ทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ได้แก่ ฐานข้อมูล JSTOR หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางด้าน Food, Food 
Science, Food Technology, Food Micro-biology, Bio-Technology วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านเกษตร 
ได้แก่ Agricultural, Industrial Crops and Products วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ทางด้านวนศาสตร์ ได้แก่ Ecologist, 
Engineering, GIS, Forest และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์  
  1.4 บริการยืม-คืนสื่อสิ่งพิมพ์และอุปกรณ์เพ่ือการเรียนรู้ พบว่านิสิตปริญญาตรี นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา และอาจารย์มีความต้องการยืม-คืนหนังสือได้ทุกคณะท่ีไหนก็ได้ และต้องการยืมหนังสือได้นานถึง 6 
เดือน เพ่ือใช้เขียนตําราและงานวิจัย  
  1.5 บริการยืมระหว่างห้องสมุด/บริการนําส่งหนังสือและสําเนาบทความวารสารวิชาการ 
พบว่า อาจารย์มีความต้องการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุดและและนําส่งมาให้อาจารย์ท่ีห้องสมุดของคณะ และเพ่ิม
ระยะเวลาในการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุดมากข้ึน และต้องการให้บริการนําส่งหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ให้อาจารย์ได้
อย่างรวดเร็วและทันท่วงที  
  1.6 บริการยืมต่อทรัพยากร (Renew) พบว่านิสิตปริญญาตรี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และ
อาจารย์มีความต้องการขยายเวลาการยืมต่อ (Renew) หนังสือได้นานกว่า 1 สัปดาห์  
  1.7 บริการสอนการรู้สารสนเทศ พบว่านิสิตปริญญาตรี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และ
อาจารย์มีความต้องการให้ห้องสมุดประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ห้องสมุดรับทราบ     
           2. บริการต่าง ๆ ในอนาคตตามความคาดหวังของผู้ใช้ห้องสมุด  
            2.1 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ พบว่านิสิตปริญญาตรี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์
มีความต้องการเพ่ิมตําราเรียน (Text books) ใหม่ ๆ ในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ โดยเพ่ิมจํานวนหนังสือท่ีให้บริการแห่งละ 2-3 
เล่ม และควรประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการดําเนินงานจัดซ้ือว่าสามารถทําได้ตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้หรือไม่ 
   2.2 ด้านบริการ พบว่านิสิตปริญญาตรี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์มีความต้องการ
บริการแจ้งข่าวสาร บริการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการสืบค้นฐานข้อมูลเฉพาะบุคคล และบริการสถิติการใช้ฐานข้อมูล
เป็นรายสัปดาห์ และรายเดือนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของห้องสมุด ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการเผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
บริการของห้องสมุดให้ผู้ใช้รับทราบอย่างท่ัวถึง และเป็นช่องทางแก้ปัญหาให้แก่ผู้ใช้เบ้ืองต้น 
   2.3 ด้านทรัพยากรท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย พบว่านิสิตปริญญาตรี และ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีความต้องการเครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องสแกนเอกสาร ต้องการเครื่อง 3D Printing สําหรับ
ใช้ออกแบบงานสถาปัตยกรรมหรือแบบจําลองต่าง ๆ รวมท้ังนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีความต้องการโปรแกรม
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติท่ีถูกลิขสิทธ์ิ โปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษท่ีถูกลิขสิทธ์ิ 
   2.4 ด้านทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้ พบว่านิสิตปริญญาตรีมีความต้องการบริการบอร์ดเกม 
(Board Games) ซ่ึงเป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน เสริมสร้างสติ การแก้ปัญหา และการวางแผน 
   2.5 ด้านสถานท่ี พบว่านิสิตปริญญาตรี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และ
บุคลากรมีความต้องการบริการให้เช่าห้องประชุม และท่ีจอดรถ นอกจากน้ี นิสิตปริญญาตรีมีความต้องการพ้ืนท่ี
สําหรับน่ังอ่านแบบ Co-working space เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีเรียนรู้และแลกเปลี่ยนร่วมกัน 
   2.6 ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก พบว่านิสิตปริญญาตรี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ 
นักวิจัย และบุคลากรมีความต้องการปลั๊กไฟและอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ บริเวณโต๊ะอ่านหนังสือ หรือตามกําแพง  
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ต้องการท่ีน่ังสบาย และโซฟารูปแบบใหม่ ต้องการเก้าอ้ีนวด ต้องการมุมบริการเครื่องดื่ม กาแฟ และอาหารว่าง
ภายในห้องสมุด ต้องการจอแสดงพ้ืนท่ีใช้ฮีทแมป (Heat Map) เพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศท่ีดีและเชิญชวนให้น่า
เข้าใช้ห้องสมุด 
  อภิปรายผล 
           ผลการวิจัยในส่วนความต้องการบริการของห้องสมุดในอนาคตตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า  
 1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ พบว่านิสิตปริญญาตรี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์มี
ความต้องการเพ่ิมตําราเรียนต่าง ๆ ท้ังด้านสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sinnoy (2009) ท่ีศึกษา
การศึกษาความต้องการใช้บริการห้องสมุด สํานักวิทยบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบว่านักศึกษา
ส่วนใหญ่มีความต้องการเพ่ิมจํานวนหนังสือภาษาไทย และหนังสือภาษาต่างประเทศ โดยการจัดหาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้ นอกจากน้ียังควรประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพในการดําเนินงานจัดซ้ือตามเกณฑ์ท่ี
กําหนดไว้ได้ทันต่อการให้บริการแก่ผู้ใช้ สําหรับอาจารย์มีความต้องการฐานข้อมูลทางด้านสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ คือฐานข้อมูล JSTOR ส่วนนักวิจัยมีความต้องการฐานข้อมูลด้านการตลาดและผลิตภัณฑ์อาหาร คือ
ฐานข้อมูล Mintel เป็นต้น อาจเป็นเพราะว่าฐานข้อมูลท่ีให้บริการของห้องสมุดมีหลากหลาย และผู้ใช้แต่ละกลุ่มมี
ความต้องการท่ีแตกต่างกันเพ่ือให้ตอบสนองกับผู้ใช้เฉพาะกลุ่มสาขาวิชา ดังน้ันห้องสมุดควรศึกษาความต้องการใช้
ฐานข้อมูลให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้ท่ีใช้จริงและสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัย การจัดสรร
งบประมาณท่ีได้รับอย่างเหมาะสม และความคุ้มค่าในการบอกรับฐานข้อมูลด้วยเช่นกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Sunthon (2005) ท่ีพบว่าทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์มีเน้ือหาท่ีไม่ตรงกับความต้องการ    
 2. ด้านบริการ พบว่านิสิตปริญญาตรี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์มีความต้องการ
รับทราบบริการแจ้งข่าวสาร การสืบค้นฐานข้อมูลเฉพาะบุคคล และข้อมูลสถิติการใช้ฐานข้อมูลเป็นรายสัปดาห์ และ
รายเดือนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของห้องสมุด สอดคล้องกับงานวิจัยของระเบียบ แสงจันทร์ (2552) ท่ีศึกษาการศึกษา
ผู้รับบริการของสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและบริการ 
ต่าง ๆ เชิงรุกของห้องสมุด โดยวิธีการเพ่ิมช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กว้างไกลและท่ัวถึงมากยิ่งข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง เช่น การเผยแพร่กิจกรรมผ่านเว็บไซต์ บริการข่าวสารผ่าน TV Chanel@CAR โทรทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 
(Unetwork TV) รวมท้ังการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) ในรูปแบบต่าง ๆ 
เป็นต้น 
 3. ด้านทรัพยากรท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย พบว่านิสิตปริญญาตรี และนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษามีความต้องการเครื่องถ่ายเอกสาร สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sinnoy (2009) ท่ีศึกษาการศึกษา
ความต้องการใช้บริการห้องสมุด สํานักวิทยบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่
มีความต้องการด้านสถานท่ีในประเด็นการเพ่ิมจุดให้บริการถ่ายเอกสาร และเพ่ิมจํานวนเครื่องถ่ายเอกสาร         
(พูลสุข ปริวัตรวรวุฒิ และคณะ, 2550) ส่วนความต้องการเครื่องสแกนเอกสาร สอดคล้องกับงานวิจัยของ เดชศักดิ์ 
ศานติวิวิฒน์ และเยาวพร ศานติวิวิฒน์ (2548) ท่ีศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อการบริการของห้องสมุด
สมนึก พูนทรัพย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่าผู้ใช้มีความต้องการให้ห้องสมุดเพ่ิมจํานวน
เครื่องสแกนเนอร์ของห้องสมุดเพ่ือใช้ในการสแกนภาพ รวมท้ัง ความต้องการเครื่อง 3D Printing เพ่ือใช้ในการ
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ออกแบบงานสถาปัตยกรรมหรือแบบจําลองต่าง ๆ ของนักศึกษา ความต้องการโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
อาจมีความจําเป็นท่ีนักศึกษาต้องการใช้ในการวิเคราะห์และแปลผล เพ่ือใช้ในการทําวิทยานิพนธ์และงานวิจัย และ
โปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษท่ีถูกลิขสิทธ์ิท่ีใช้ตรวจสอบไวยากรณ์ท้ังบทคัดย่อและเน้ือหาในบทความ
ทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ และงานวิจัย ท้ังน้ีห้องสมุดอาจมีการพิจารณาจัดให้บริการตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับการสอนการเรียนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 4. ด้านทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้ พบว่านิสิตปริญญาตรีมีความต้องการบริการบอร์ดเกม 
(Board Games) ซ่ึงเป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน เสริมสร้างสติ การแก้ปัญหา และการวางแผน อาจเป็นเพราะปัจจุบัน
บอร์ดเกมได้รับความนิยมในหมู่นักศึกษามีจัดให้บริการในห้องสมุดมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เช่น สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Puttarangsi (2017) ท่ีศึกษาการประยุกต์ใช้บอร์ดเกมเพ่ือ
พัฒนาทักษะสื่อสารการแสดง พบว่าการเล่นบอร์ดเกมช่วยพัฒนาทักษะของนักศึกษา 10 ทักษะ ได้แก่                 
(1) ความสามารถในการใช้ภาษาพูด (2) ความพร้อมของอารมณ์และความรู้สึก (3) ความพร้อมของประสาทสัมผัส 
(4) สมาธิ (5) ความสามารถในการสังเกต (6) ความจํา (7) ความเข้าใจ (8) ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ      
(9) ความกล้าแสดงออก และ (10) การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า   
 5. ด้านสถานท่ี พบว่านิสิตปริญญาตรี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมี
ความต้องการบริการให้เช่าห้องประชุม อาจเป็นเพราะสถานท่ีของห้องสมุดมีความพร้อมและเหมาะสมท้ังอุปกรณ์
และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดให้บริการเช่าห้อง
ประชุม อบรม สัมมนา มีบริการจัดเลี้ยงอาหารว่างและอาหารกลางวัน รวมท้ังมีบุคลากรผู้เช่ียวชาญท่ีให้คําปรึกษา
แนะนําและให้บริการด้านผลิตสื่อมีเดีย (Media Production) ท่ีทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล (Office of 
Academic Resources, Chulalongkorn University, 2019) ในขณะท่ีความต้องการพ้ืนท่ีสําหรับน่ังอ่านแบบ   
Co-working space เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีเรียนรู้และแลกเปลี่ยนร่วมกันน้ัน สอดคล้องกับ Sukin & Leenara  
(2019) ท่ีให้แนวคิดการจัดบริการในอนาคตของห้องสมุดมหาวิทยาลัยช้ันนําในประเทศไทยว่าห้องสมุดได้จัดพ้ืนท่ี
บริการเด่น ๆ 6 รูปแบบ ได้แก่ บริการพ้ืนท่ีน่ังอ่าน 24 ช่ัวโมง พ้ืนท่ีส่งเสริมการค้นคว้าด้านการเรียนการสอนและ
การวิจัย พ้ืนท่ีทํางานร่วมกัน พ้ืนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ พ้ืนท่ีน่ังสบาย (Relax) และพ้ืนท่ีบริการสําหรับเด็ก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Sinnoy (2009) พบว่าห้องสมุดควรเพ่ิมจํานวนท่ีน่ังอ่าน และมีการจัดอุปกรณ์ตกแต่งห้องสมุดให้
ทันสมัย อาจเป็นเพราะว่าจํานวนนักศึกษาท่ีมาใช้บริการห้องสมุดเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีสถานท่ีจอดรถของห้องสมุดก็ยัง
มีความจําเป็นต่อผู้ใช้ทุกกลุ่มท่ีมีผลต่อการเข้ามาใช้บริการในห้องสมุด สอดคล้องกับงานวิจัยของจีรภา สิมะจารึก 
และคณะ (2548) พบว่าท่ีจอดรถเหมาะสมแต่คับแคบ ไม่เพียงพอและควรเพ่ิมบริเวณท่ีจอดรถ (นิติพร สุนทรนนท์, 
2560) และห้องสมุดบางแห่ง อาทิเช่นห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลก็ให้
ความสําคัญเก่ียวกับท่ีจอดรถสําหรับผู้พิการท่ีได้มาตรฐานและใกล้อาคารห้องสมุด (Phitthayayon, 2014) 
 6. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก พบว่านิสิตปริญญาตรี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัย 
และบุคลากรมีความต้องการปลั๊กไฟและอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ บริเวณโต๊ะอ่านหนังสือ หรือตามกําแพง ต้องการท่ีน่ัง
สบาย และโซฟารูปแบบใหม่ ต้องการเก้าอ้ีนวด ต้องการมุมบริการเครื่องดื่ม กาแฟ (Bilandzic and Foth, 2013) 
และอาหารว่างภายในห้องสมุด ต้องการจอแสดงพ้ืนท่ีใช้ฮีทแมป (Heat Map) เพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศท่ีดีและ
เชิญชวนให้น่าเข้าใช้ห้องสมุด สอดคล้องกับผลงานของ Aabseenak and Panyainkaew  (2018) และงานของ 
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Singapore Management University (2015) ท่ีพบว่ามีการประยุกต์ Library Heatmap โดยใช้ติดตั้งอุปกรณ์
ภายในห้องสมุด เพ่ือวัดระดับความหนาแน่นของจุดพ้ืนท่ีท่ีผู้ใช้ห้องสมุดมาใช้บริการ ณ พ้ืนท่ีต่าง ๆ ภายในห้องสมุด
ผ่านการเช่ือมต่อเทคโนโลยีสื ่อสารแบบไร้สาย (Wireless-Fidelity) ในรูปแบบการประมวลผลแบบทันที       
(Real time processing) เช่น ห้อง study room เป็นต้น 
            ข้อเสนอแนะ 
 ความคิดเห็น ปัญหาและข้อเสนอแนะจากนิสิตปริญญาตรี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ 
นักวิจัย และบุคลากร ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่  
 1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ การให้สิทธ์ิอาจารย์มีส่วนร่วมในการคัดเลือก e-Book     
แต่ส่งบันทึกไปยังคณบดีโดยตรง ทําให้เรื่องเกิดความล่าช้า จึงควรส่งเรื่องไปท่ี e-mail ของอาจารย์แต่ละท่าน
โดยตรง อยากให้ห้องสมุดแจ้งให้อาจารย์ทราบว่าติดปัญหาอะไร และอยากให้ประเมินคุณภาพเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ว่า
สามารถจัดซ้ือหนังสือให้ได้ไม่เกิน 60 วันทําการ  
 2. ด้านบริการ ได้แก่ การเปิด-ปิดให้บริการห้องสมุดได้ตลอด 24 ช่ัวโมง การเพ่ิมช่องทางจ่าย
ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต (Credit/Debit) หรือจะสแกน QR Code เพ่ือจ่ายค่าปรับ Cashless ผ่านแอปพลิเคชันให้
ง่ายและสะดวกรวดเร็ว และการแจ้งข่าวสารโปรแกรมฝึกอบรมผ่านโปรแกรมการสอนการรู้สารสนเทศมาถึงอาจารย์
ล่าช้า กว่าจะได้รับเรื่องมาโครงการก็จัดอบรมไปแล้ว ควรแจ้งให้อาจารย์ทราบก่อนล่วงหน้า และส่งเมล์ให้อาจารย์
โดยตรงแต่ละคน  
 3. ด้านสถานท่ี ได้แก่ สถานท่ีบางจุดเป็นมุมอับอากาศไม่โปร่ง (ช้ัน 3 อาคารช่วงเกษตร      
ศิลปการ) ควรเพ่ิมสถานท่ีจอดรถให้เพียงพอ โดยการจัดสรรพ้ืนท่ีจอดรถให้กับอาจารย์ท่ีมาใช้บริการห้องสมุดด้วย 
การสร้างมาตรการแก้ไขปัญหาการจองโต๊ะท่ีน่ังในช่วงสอบ เพราะห้องสมุดกลางเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะ ควรมีสิทธิท่ี 
เท่าเทียมกันในการได้ใช้บริการ  
 4. ด้านเครือข่ายความร่วมมือกับห้องสมุด มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ได้แก่ ควรมีความ
ร่วมมือในการเช่ือมโยงฐานข้อมูลต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัยกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศท่ีมี 
MOU ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท้ังน้ีเพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน เหมือนอย่างเช่นการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาไปศึกษาต่อกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ  
 5. ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ห้องสมุดควรมีระบบ AI ช่วยในการบริหารจัดการ
ห้องสมุด เพราะห้องสมุดมีการจัดเก็บข้อมูลดีอยู่แล้ว และต้องมีการทําเมทาดาทา (Metadata) ข้อมูลกลางในการ
เป็นข้อมูลกลาง เพ่ือเช่ือมโยงบริการของห้องสมุดได้ทุกรายการ 
            การนําไปใช้ประโยชน์ 
  การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) ทําให้สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทราบ
ความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุดอย่างตรงไปตรงมาในประเด็นเก่ียวกับด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านบริการ       
ด้านทรัพยากรท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน ด้านทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้ ด้านสถานท่ี และด้านสิ่งอํานวยความ
สะดวก รวมถึงความคิดเห็น ปัญหาและข้อเสนอแนะ ท้ังน้ีสํานักหอสมุดสามารถนําข้อคิดเห็น ปัญหาด้านต่าง ๆ  
และข้อเสนอแนะ และความต้องการดังกล่าวมาปรับปรุงการบริการท่ีมีอยู่เดิมให้ดียิ่งข้ึน และจัดบริการรูปแบบ   
ใหม่ ๆ ท่ีสอดคล้องและตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุดมากยิ่งข้ึน เช่น การใช้บริการพ้ืนท่ีน่ังอ่าน
หนังสือในช่วงสอบ การยืม-คืนหนังสือได้ทุกคณะ การขยายเวลาการยืมต่อ (Renew) หนังสือได้นานกว่า 1 สัปดาห์                 
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การประชาสัมพันธ์บริการต่าง ๆ แก่ผู้ใช้ได้รับทราบอย่างท่ัวถึง การจัดพ้ืนท่ีสําหรับน่ังอ่านแบบ Co-working space 
เพ่ิมมากข้ึน การจัดพ้ืนท่ีท่ีน่ังสบายและโซฟารูปแบบใหม่ การจัดบริการเก้าอ้ีนวด การจัดมุมบริการเครื่องดื่ม กาแฟ 
และอาหารว่างภายในห้องสมุด การแสดงพ้ืนท่ีใช้ฮีทแมป (Heat Map) บนหน้าจอโทรทัศน์ เป็นต้น และนํา
ผลการวิจัยไปใช้ประกอบการประกันคุณภาพประจําปี 2563 ของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
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