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ความตองการในการใชบริการหองสมุดประชาชนของศูนยการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน

Need for Public Library Service of the Non – Formal and Informal
Education Center  Mae Tha District, Lamphun  Province

นภสันนัท ชมภูเทพา1*

1หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศกึษาศาสตร  มหาวิทยาลยัฟารอสีเทอรน
เลขที่ 120 ถนนมหิดล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50100

บทคัดยอ
  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความตองการในการใชบริการหองสมุดประชาชนของ           

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน กลุมเปาหมายที่ใชใน       

การวิจัยครั้งนี้ คือ ผูใชบริการหองสมุดประชาชนของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน ในป พ.ศ. 2556  รวมทั้งส้ินจํานวน 100 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ 

(1) แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ  

(2) แบบสัมภาษณ  วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา

      ความตองการในการใชบริการหองสมุดประชาชนของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา              

ตามอัธยาศัยอําเภอแมทา จังหวัดลําพูน โดยรวม ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา มีความตองการ      

มากทีส่ดุ โดยดานทีม่คีาเฉลีย่สงูสดุคือ ดานทรพัยากรสารสนเทศ และดานทีม่คีาเฉลีย่ตํา่สุดคอื ดานสภาพแวดลอม

ภายในและภายนอก  เม่ือพิจารณาความตองการท้ัง 3 ดาน มีรายละเอียดดังนี้ ดานทรัพยากรสารสนเทศ     

พบวา ขอทีม่คีวามตองการสงูสดุคอื ระบบอินเทอรเนต็ไรสาย และขอทีม่คีวามตองการตํา่สุด   คอื บรกิารจอง

หนังสือดวยตนเอง  ดานสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองสมุด  พบวา ขอที่มีความตองการสูงสุด        

คือ เครื่องทํานํ้าเย็นไวบริการ และขอที่มีความตองการต่ําสุดคือ เพิ่มจํานวนถังขยะ และ ดานการใหบริการ

ของหองสมุด  พบวา ขอที่มีความตองการสูงสุดคือ บุคลากรมีความรู ความสามารถและมีความชํานาญ       

และขอทีม่คีวามตองการต่ําสุดคอื บคุลากรมีความสุภาพตอผูใชบริการ สวนการสัมภาษณพบวา  ผูมาใชบริการ

หองสมุดประชาชน มีความตองการเพิ่มจํานวนพัดลมหรือติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ   เครื่องทํานํ้าเย็นและ         

ที่มีความตองการมากที่สุดคือ ระบบอินเทอรเน็ตไรสาย

* ผูเขียนหลัก
  อีเมล: primtawitiya.999@gmail.com
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คําสําคัญ
  ความตองการ  หองสมุดประชาชน  ศูนยการศึกษานอกระบบ

Abstract
  This research aimed to study the needs for public library service of the Non – Formal and 

Informal Education Center, Mae Tha District, Lamphun Province.  The target group used in this 

study included the public library users of the Non – Formal and Informal Education Center, Mae 

Tha District, Lamphun Province in 2013 with the total number of 100 people.  The tools used in the 

research comprised (1) rating scale questionnaires analyzed by mean and standard deviation and 

(2) interview analyzed by content analysis.  The findings were summarized as follows:    

  According to the needs for public library service of the Non – Formal and Informal Education 

Center, Mae Tha District, Lamphun Province, as the whole picture the respondents agreed with it 

at the most.  The aspect with the highest mean was information technology resources and the 

aspect with the lowest mean was environment inside and outside the public library.  When considering 

the needs of all 3 aspects, the details were as follows.  Regarding the information technology        

resources, it was found that the item with the highest need was wireless internet system and the 

item with the lowest need  was self-service book reservation.  Related to the environment inside 

and outside the library, it showed that the item with the highest need  was that there was a water 

cooler available and the item with the lowest need  was to add the number of trash bins.  In                

addition, the library service revealed that the item with the highest need was that staff had            

knowledge, abilities and skills and the item with the lowest need  was that staff was polite to the 

users.  According to the interview, it revealed that the library users needed more fans or air-            

conditioners and water coolers and what they needed at the most was wireless internet system.

Keywords 
  Needs, Public library, Non – Formal and Informal Education Center

บทนํา
  การพัฒนาหองสมุดของสถานศึกษาใหเปนแหลงศึกษาคนควาของนักเรียน ครู ผูบริหาร ผูปกครอง

และชุมชน เพือ่พฒันาคุณภาพ โอกาส และสรางการมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะการเติมเตม็

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไปสู  “การศึกษาตลอดชีวิต” เปนนโยบายหลักของ        
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กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2555, 5)                      

ซึ่งไดกําหนดแนวทางพัฒนาหองสมุดใหเปน “หองสมุด 3 ดี” โดยเนนการพัฒนาใน 3 องคประกอบหลัก     

ไดแก หนงัสอืด ีบรรยากาศด ีและบรรณารกัษด ีเพือ่ขับเคลือ่นการศกึษาตลอดชวีติ และนาํไปสูการสรางสงัคม

แหงการเรียนรู สถานที่ และบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู มีหนังสือ สื่อการเรียนรู หลากหลายประเภท             

อยางเพียงพอ และตรงกับความตองการเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของหองสมุดประชาชน                 

ของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทุกแหง โดยไดกําหนดเปาประสงค 

ดังนี้ ดีที่ 1 หนังสือดี คือ มีหนังสือ และสื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพ มีเนื้อหาสาระถูกตอง ไมเปนพิษเปนภัย และ

ตรงใจผูอานในรูปสือ่สิง่พมิพ    สือ่อเิลก็ทรอนกิส และสือ่อ่ืน ๆ   เพือ่สงเสรมิการอานและการเรียนรูของประชาชน

ทกุกลุมเปาหมาย  ดทีี ่2 คอื บรรยากาศด ีหองสมดุประชาชนมบีรรยากาศและสภาพแวดลอมเอือ้ตอการอาน 

การเรียนรู การคนควา อุดมไปดวยความรู ความบันเทิง สถานที่สะดวก สะอาด รมร่ืน ปลอดโปรง ประหยัด

พลังงาน สะทอนเอกลักษณของชุมชน และปลอดภัยสําหรับผูใชบริการ และ ดีที่ 3 บรรณารักษดี คือ 

บรรณารักษและบคุลากรผูปฏิบตังิานหองสมดุ เปนตวักลางในการเช่ือมโยงความรูในหองสมดุกบัผูใชบริการ 

มีความเปน “มืออาชีพ”  มีจิตบริการ มีความรูลึก รูรอบ   รูกวาง รูไกล ทันสมัย ทันตอการเปล่ียนแปลงของ

สังคม เปนนักจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรู เปนผูบริหารจัดการความรูที่ดี และเปนผูปฏิบัติงาน

อยางมีความสุข  

  สําหรับหองสมุดนั้น งานบริการถือเปนหัวใจสําคัญของหองสมุด เพราะงานตาง ๆ ของหองสมุดที่

ดําเนินการมาก็เพ่ือมุงสูการใหบริการที่ดีที่สุด เพื่อใหกลุมเปาหมายไดใชบริการและรับบริการที่ดีที่สุด ดังที่ 

สมจิต พรหมเทพ (2542, 7-9) สรปุพอสงัเขปไดวา งานบริการของหองสมดุ จดัใหบริการเพ่ืออาํนวยความสะดวก    

ในการอานศึกษาคนควาแกผูใชอยางกวางขวาง ทําใหเกิดความรูสึกที่ดีตอหนาที่ของบรรณารักษและ              

งานหองสมุด อันจะชวยเสริมใหครูและนักเรียนรักการอาน การคนความากขึ้นดวยความเปนมิตรและ           

ความเขาใจ และใหบริการแนะแนวการอานเปนรายบุคคลและรายกลุม และจัดกิจกรรมแนะแนวการอาน 

เพื่อกระตุน และกอใหเกิดความสนในใจการอานแกผูใชทั่วไปจากขอมูลของวชิรา  กันธิยะ (2550) ซึ่งไดทํา 

การคนควาอิสระเร่ือง ความตองการผู ใชบริการหองสมุดประชาชนเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา                               

ในดานบุคลากร การบริการ อาคารสถานท่ี และวัสดุครุภัณฑ ผูใชบริการสวนใหญตองการใหบุคลากรบริการ

ดวยความสะดวก รวดเร็ว และใหคําแนะนําใหหองสมุดจัดบริการทางอินเทอรเน็ต และบริการการยืม-คืน 

หนังสือโดยใชคอมพิวเตอร ใหจัดบริการถายเอกสาร และใหจัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรูที่ทันสมัย 

สอดคลองกับความตองการ สวนที่ไมตองการคือ เขามามีสวนรวมในการบริหารงานหองสมุด บริการสืบคน

ดรรชนีวารสาร และจัดหองประชุมกลุมยอย สําหรับปญหาที่พบคือ บุคลากรมีจํานวนนอย หนังสือ วารสาร 

และสื่อมีไมเพียงพอ มีเสียงรบกวน และอากาศภายในหองสมุดไมคอยถายเท  

  หองสมุดประชาชนอําเภอแมทา จังหวัดลําพูน ซึ่งเปนสวนหน่ึงของสถานศึกษา สังกัดการศึกษา      

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมทา จังหวัดลําพูน เปนสถานที่ใหบริการทางการศึกษา 
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เปนหองสมุดขนาดเล็ก  จัดต้ังขึ้นเพื่อมุงเนนใหบริการประชาชนท่ัวไปไดแสวงหาความรู รูจักหาวิธีเรียนรู       

เพือ่นาํไปสูการคิดเปน ทาํเปน แกปญหาเปน กระตุนใหประชาชนเกิดนสิยัรักการอานและ ใฝเรียน ใฝรู สามารถ

นาํความรูทีไ่ดรบัจากการอานหนงัสอืไปใชใหเกดิประโยชนในชวีติประจาํวนัได และรูจกัปรบัตัวเขากบัสภาพสงัคม

ที่เปล่ียนไปอยางรวดเร็ว ทั้งยังใหโอกาสคนในชุมชนไดเขาไปศึกษาหาความรู และเปนศูนยกลาง                        

การเรียนรูของชุมชน แตทางหองสมุดประชาชน ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน ยังไมเคยสํารวจความตองการของผูมาใชบริการแตอยางใด ดังนั้นผูวิจัยจึงมี    

ความสนใจศึกษาวา ความตองการในการใชบริการหองสมุดประชาชนของศูนยการศึกษานอกระบบและ       

การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมทา จังหวัดลําพูน เปนอยางไร ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางในการนําไปพัฒนาการ

ใหบริการหองสมุดประชาชนของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอแมทา            

จังหวัดลําพูน ตอไป

วัตถุประสงค
  เพื่อศึกษาความตองการในการใชบริการหองสมุดประชาชนของศูนยการศึกษานอกระบบและ           

การศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน 

วิธีการวิจัย
  1. ประชากร

       ประชากรท่ีใชเปนกลุมเปาหมายในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูใชบริการหองสมุดประชาชนของ               

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมทา จังหวัดลําพูน ป พ.ศ. 2556

  2.  กลุมเปาหมาย

                  กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ  ผูใชบริการหองสมุดประชาชนของศูนยการศึกษา            

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัอาํเภอแมทา จงัหวดัลาํพนู ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง  ในป พ.ศ. 2556  

รวมทั้งสิ้นจํานวน 100 คน  โดยแบงออกเปน 3 กลุม ไดแก  (1) กลุมนักเรียนอําเภอแมทา จังหวัดลําพูน     

จํานวน 10 คน  (2) กลุมนักศึกษาของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อําเภอแมทา 

จังหวัดลําพูน จํานวน 20 คน  และ (3) กลุมประชาชนทั่วไป จํานวน 70 คน รวมทั้งส้ินจํานวน 100 คน

  3.  ขอบเขตดานเนื้อหา

   การวจิยัครัง้นีมุ้งศึกษาเนือ้หาเกีย่วกบัความตองการในการใชบริการหองสมดุของศนูยการศกึษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน โดยใชแนวทางในการพัฒนาหองสมุด        

3 ดี ของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2555) จํานวน 3 ดาน ดังนี้          

(1) ดานทรพัยากรสารสนเทศ  (2) ดานสภาพแวดลอมภายในและภายนอก  และ (3) ดานการบรกิารหองสมุด  
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  4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

   เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 2 ชุด ดังนี้ ชุดที่ 1 เปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 

3 ตอน ประกอบดวย ตอนท่ี 1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบเลือกตอบ  ตอนท่ี 2  ความตองการ

ในการใชบริการหองสมุดประชาชนของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมทา 

จังหวัดลําพูน ทั้ง 3  ดาน ไดแก 1) ดานทรัพยากรสารสนเทศ  2) ดานสภาพแวดลอมภายในและภายนอก  

หองสมุด และ 3) ดานการใหบริการของหองสมุด  เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  ชุดที่ 2  เปน   

การสัมภาษณ เพือ่ใหผูมาใชบรกิารระบุความตองการในการใชบริการหองสมุดประชาชน ของศูนยการศึกษา    

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน

   สําหรับการตรวจสอบความเท่ียงตรงและหาความเช่ือม่ัน ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปให               

ผูเช่ียวชาญจํานวน 5 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงดานเนือ้หา โดยทัง้หมดไดยนืยนัวาเครือ่งมือฉบับดงักลาวมี   

ความเท่ียงตรงดานเนื้อหา โดยไดคา IOC ตั้งแต 0.60  ขึ้นไป  จากนั้นจึงไดนําไปทดลองใช (Try -Out) กับ       

ผูใชบริการหองสมุดประชาชนอําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน จํานวน  30 คน เพื่อหาความเชื่อม่ัน  โดยคา     

ความเช่ือม่ัน   ทั้งฉบับเทากับ  .7042

  5.  การเก็บรวบรวมขอมูล

   ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลกลุมเปาหมายท้ังหมดจํานวน  100  คนดวยตนเองและผูวิจัยไดรับ

แบบสอบถามคืน จํานวน 100 ฉบับ  คิดเปนรอยละ 100   ตรวจสอบดูพบวามีความสมบูรณทุกฉบับ                  

จากนั้นนําขอมูลไปวิเคราะหทางสถิติตอไป  โดยผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง           

ตรงกับสภาพความเปนจริง ดวยการจดบันทึกและบันทึกเสียง  

  6.  การวิเคราะหขอมูล

   แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานและการสัมภาษณ  วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา

ผลการวิจัย
  1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม

   ผูตอบแบบสอบถามเปนผูใชบริการหองสมุดประชาชนของศูนยการศึกษานอกระบบและ            

การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมทา จังหวัดลําพูน จํานวน 100 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 70  คน 

คิดเปนรอยละ70  สวนใหญมีอายุ 21-30 ป จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 51  สวนใหญจบการศึกษา            

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน  46  คน คิดเปนรอยละ  46  สวนใหญมีอาชีพนักเรียนนักศึกษา           

จาํนวน 30  คน คดิเปนรอยละ30  สวนใหญเขามาใชบริการหองสมดุในชวงเวลา 12.01 – 14.30 น. จาํนวน  43  คน        

คิดเปนรอยละ43 และสวนใหญเขามาใชบริการหองสมุดสัปดาหละ 1 วัน จํานวน  55  คน คิดเปนรอยละ 55

  2. ความตองการการใชบริการหองสมุดประชาชนของศูนยการศึกษานอกระบบและ        

การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมทา จังหวัดลําพูน
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ตารางท่ี  1  

ความตองการใชบริการดานทรัพยากรสารสนเทศ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

นิตยสาร และวารสารรายปกษ/สัปดาห        

สื่อการศึกษา เชน CD/DVD 

ระบบอินเทอรเน็ตไรสาย   

การยืม – คืน ดวยระบบคอมพิวเตอร  

ทําบัตรสมาชิกหองสมุด 

เว็บไซตหองสมุด 

บริการยืม – คืน ระหวางหองสมุด 

เอกสารและสื่อในการแนะนําใชหองสมุด 

ติดตั้งจานดาวเทียมเพ่ือสามารถรับขาวสาร 

ขอมูลที่ทันตอเหตุการณ

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสืบคน

บริการยืม – คืน หนังสือดวยตนเอง

บริการจองหนังสือดวยตนเอง

บริการตอบคําถามและชวยคนควา

บริการแนะนํา ฝกสืบคนฐานขอมูล

การหมนุเวยีนและแลกเปล่ียนสือ่กบัหองสมดุอืน่

ขอมลูดานภมูปิญญาและแหลงเรียนรูในหองสมดุ

จัดมุมวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา

จัดกิจกรรมสงเสริมการอานอยางตอเนื่อง

จัดเปนศูนยอาเซียนศึกษา

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของหองสมุด

อยางนอยสัปดาหละ 1  ครั้ง 

มีการจัดบอรดความรูเก่ียวกับวันสําคัญตาง ๆ

4.83                       .66      มากที่สุด

4.71             .62        มากที่สุด

4.94                       .81        มากที่สุด

4.57                       .60        มากที่สุด

4.27                       .71        มาก

4.63                       .54        มากที่สุด

4.58                       .53        มากที่สุด

4.58                       .56        มากที่สุด

4.43           .58      มาก

4.79          .50

4.14          .49

3.95          .53

4.64          .50

4.52          .52

4.58         .49                   

 4.75                      .57     

4.83        .50

4.82        .50

4.93                      .49     

4.67        .60

4.66         .84

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง      

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

โดยรวม                            4.60                                      มากที่สุด

  จากตารางท่ี 1  ความตองการในการใชบรกิารหองสมุดประชาชน ของศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมทา จังหวัดลําพูน ดานทรัพยากรสารสนเทศ  พบวา  โดยรวม                                     

ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีความตองการสูงสุด คือ 

ระบบอินเทอรเน็ตไรสาย และขอที่มีความตองการต่ําสุดคือ บริการจองหนังสือดวยตนเอง  
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ตารางท่ี  2   

ความตองการใชบริการดานสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองสมุด 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

เพิม่โตะ เกาอ้ี สาํหรบันัง่อานหนังสอืภายในหองสมดุ       

เพ่ิมแสงสวางภายในหองสมุด

ดแูลและรักษาความสะอาดภายในหองสมดุเพิม่ขึน้

ความเงียบสงบภายในหองสมุด 

สถานที่บริการรับฝากของท่ีมีความปลอดภัย

จัดมุมลงนามถวายพระพร

บริการกระติกนํ้ารอน

จัดพื้นที่/มุมสําหรับคนควา

พื้นที่สําหรับเด็กเลน/มุมเด็กเลน

บริการถายเอกสาร

เครื่องทํานํ้าเย็นไวบริการ

เพ่ิมจํานวนพัดลมที่ใหบริการ

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ปลัก๊ไฟสาํหรับใหบรกิาร เครือ่งคอมพิวเตอร Note book

เพ่ิมจํานวนถังขยะ

แยกหองนํ้า ญ/ช

เพ่ิมที่นั่งอานหนังสือบริเวณภายนอกหองสมุด

3.86              .77  ปานกลาง

4.12            .74  มาก

4.03                    .62  มาก

4.56                    .66  มากที่สุด

4.38                    .71  มาก

4.74                    .66  มากที่สุด

4.11                    .75  มาก

4.33                    .65  มาก

4.02               .67  มาก

4.41          .67  มาก 

4.74        .73  มากที่สุด

4.60         .89

4.70         .73

4.22          .66

3.93         .75                  

4.57                  .62      

4.43        .50

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

มากที่สุดมาก
                 

โดยรวม                    4.60                                    มากที่สุด

  จากตารางที ่2   ความตองการในการใชบริการหองสมดุประชาชน ของศนูยการศกึษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมทา จังหวัดลําพูน ดานสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองสมุด  พบวา 

โดยรวมผูตอบแบบสอบถามมีความตองการมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีความตองการสูงสุด

คือ เครื่องทํานํ้าเย็นไวบริการ และขอที่มีความตองการต่ําสุดคือ เพิ่มจํานวนถังขยะ
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ตารางท่ี  3  

ความตองการใชบริการดานการใหบริการของหองสมุด 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

บคุลากรมคีวามรูความสามารถและมีความชํานาญ   4.72    .56 มากทีส่ดุ

บคุลากรใหบรกิารดวยความรวดเร็ว                   4.59    .88 มากทีส่ดุ

บคุลากรมบีคุลกิภาพทีเ่หมาะสม                       4.60    .62 มากทีส่ดุ

บคุลากรมมีนษุยสมัพนัธ                                  4.73 .50 มากทีส่ดุ

บคุลากรมคีวามกระตือรอืรนในการใหบริการ             4.55 .71 มากทีส่ดุ

บคุลากรปฏบัิตหินาทีด่วยความเต็มใจ                  4.49 .80 มาก

บคุลากรมจีติใจรกังานบริการ                                       4.68 .62 มากทีส่ดุ 

บคุลากรมคีวามสุภาพตอผูใชบริการ                              4.35  .69 มาก

บคุลากรใหบรกิารแกผูเขามาใชบริการ

อยางเทาเทยีมกนั                                                   4.65 .90 มากทีส่ดุ

หองสมดุควรเปดใหบริการนอกเวลาราชการ                    4.45 .69 มาก
                 

โดยรวม           4.60                                    มากที่สุด

  จากตารางท่ี 3  ความตองการในการใชบรกิารหองสมดุประชาชน ของศนูยการศกึษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมทา จังหวัดลําพูน  ดานการใหบริการของหองสมุด  พบวา โดยรวมมี             

ความตองการมากท่ีสุด   เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีความตองการสูงสุดคือ บุคลากรมีความรู     

ความสามารถและมีความชํานาญ และขอที่มีความตองการต่ําสุดคือ บุคลากรมีความสุภาพตอผูใชบริการ

  สวนการสัมภาษณพบวา   ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหบริการของหองสมุดประชาชนอําเภอแมทา         

จงัหวดัลาํพนู ผูใชบรกิารหองสมดุประชาชนของศนูยการศึกษานอระบบ  และการศึกษาตามอธัยาศยั พบวา           

การเขาหองสมุดเปนการสงเสริมในเรื่องการรักการอานและการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน หองสมุดถอืไดวา

เปนแหลงเรียนรูที่รวบรวมความรูที่มีมากมายหลายประเภทใหเลือกอานเลือกยืมสวนความคิดเห็นเก่ียวกับ    

ความตองการที่นอกเหนือจากบริการของหองสมุดประชาชนอําเภอแมทา  จังหวัดลําพูน  ผูใชบริการสมุด        

หองสมุดประชาชนของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน          

พบวา มีความตองการเพิ่มจํานวนพัดลมหรือติดตั้งเครื่องปรับอากาศควรมีเครื่องทํานํ้าเย็น และที่มี                

ความตองการมากคือ ควรมีระบบอินเทอรเน็ตไรสาย

4.65                      .90                  มากที่สุด



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559 293

อภิปรายผล
  จากการวิจัยเร่ือง ความตองการในการใชบริการหองสมุดประชาชนของศูนยการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยอาํเภอแมทา จงัหวดัลําพนู  ผูวจิยัพบประเด็นทีน่าสนใจจึงนํามาอภปิรายผล ดงัน้ี

  1. ดานทรัพยากรสารสนเทศ   พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ อินเทอรเน็ตไรสาย ซึ่งสอดคลอง      

กบัการสมัภาษณทีว่า  หองสมดุควรทีจ่ะมกีารตดิตัง้ระบบอนิเทอรเนต็ไรสายเพือ่ใหบรกิารแกประชาชนทีเ่ขา

มาใชบรกิารหองสมดุ  ทัง้นีอ้าจเปนเพราะวาในปจจบุนัอนิเทอรเนต็ไดเขามามบีทบาทในชีวติประจาํวนัมากข้ึน 

โดยระบบอินเทอรเน็ตไรสายจะชวยใหสามารถสืบคนขอมูลไดรวดเร็ว มีความสะดวกมากขึ้น และสามารถ

สบืคนขอมูลตาง ๆ  ไดอยางกวางขวางมากย่ิงขึน้ ซึง่เปนไปตามท่ี ประภาวดี สบืสนธิ ์ (2530, 56-57) กลาววา 

หองสมุดประชาชนตองจัดใหมีคอมพิวเตอรไวสําหรับอํานวยความสะดวก และเปนประโยชนตอผู ใช                 

หองสมุด และสอดคลองกับงานวจิยัของ วชริา กนัธยิะ (2550) ทีศ่กึษาเร่ือง ความตองผูใชบรกิารหองสมดุประชาชน

เชียงใหม ผลการศึกษาพบวา ผูใชบริการสวนใหญ ตองการใหจัดบริการทางอินเทอรเน็ตใหเพียงพอกับ        

ความตองการ

  2. ดานสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองสมุด พบวาขอท่ีมคีาเฉล่ียสงูสดุ คอื เคร่ืองทําน้ําเยน็      

ซึ่งสอดคลองกับการสัมภาษณที่วา หองสมุดควรจะมีการติดตั้งตูบริการนํ้าดื่มไวเพื่อใหบริการ ทั้งนี้อาจเปน

เพราะ ตูบริการนํ้าดื่ม เปนสวนหนึ่งของการบริการที่หองสมุดควรจะมีเพื่อใหบริการแกผูที่เขามาใชหองสมุด

เปนเวลานานไดมคีวามสะดวกสบายมากขึน้ไมตองออกไปหานํา้ดืม่ขางนอก ซึง่เปนไปตามที ่ วาณ ีวงศศานติ 

(2543, 145-150) กลาววา งานบริการหองสมุดเปนหนาที่หลักท่ีหองสมุดตองจัดเพ่ืออํานวยความสะดวก 

สนองความตองการใหผูใชบรรลุวัตถุประสงคและไดรับประโยชนสูงสุดดวย  และสอดคลองกับงานวิจัย          

ของ จฑุารตัน ธรีธร (2550)  ทีศ่กึษาเรือ่ง การศกึษาความคดิเหน็เกีย่วกบัการใหบรกิารของหองสมดุ ทีส่งเสรมิ

กระบวนการเรยีนรูตลอดชีวติของผูใชบรกิารหองสมดุประชาชน อาํเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช  ผลการ

วิจัยพบวากิจกรรมการใหบริการหองสมุดประชาชนในภาพรวมอยูระดับดี

  3.  ดานการใหบรกิารของหองสมดุ  พบวา พบวาขอทีม่คีาเฉลีย่สงูสุด คอื บคุลากรมีมนษุยสมัพันธ  

ซึง่สอดคลองกบัการสมัภาษณทีว่า  บคุลากรทีใ่หบรกิารในหองสมุดนัน้ควรเปนผูทีม่มีนษุยสมัพนัธทีด่ ีมจีติใจ

รักงานบริการ ชอบชวยเหลือ ยิ้มแยมแจมใส เปนมิตรกับผูใชบริการทุกคนดวยความเทาเทียม เสมอภาค 

สามารถใหคําแนะนํา และใหคําปรึกษา ไดอยางถูกตอง  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาหัวใจสําคัญของหองสมุด       

อกีอยางหน่ึงกค็อื  การบรกิารทีด่ขีองบคุลากร หากบคุลากรเปนผูทีม่มีนษุยสมัพนัธทีด่ ีจะทาํใหผูใชบรกิารอยาก

ที่จะเขามาใชบริการของหองสมุดมากขึ้นดวยซึ่งเปนไปตามที่ สมจิตร  พรหมเทพ (2542, 7-9) กลาววา           

งานบรกิารของหองสมดุ จดัใหบรกิารเพ่ืออํานวยความสะดวกในการอานศึกษาคนควาแกผูใชบรกิารอยางกวางขวาง 

ทําใหเกิดความรู สึกท่ีดีตอหนาที่ของบรรณารักษและงานหองสมุดและสอดคลองกับงานวิจัยของ                 

ชมพูนุท โพธิศิริ (2551) ที่ไดทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีตอการใชบริการหองสมุด             

ของสถาบันวิชาการ ทีโอที สํานักงานใหญ  ผลการวิจัยพบวา มีความพึงพอใจดานบุคลากรในระดับมาก
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สรุป
  จากงานวิจัยเรื่อง ความตองการในการใชบริการหองสมุดประชาชนของศูนยการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน ในคร้ังนี้สรุปไดวา ดานทรัพยากรสารสนเทศ   พบวา  

โดยรวมผูตอบแบบสอบถามมีความตองการมากที่สุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีความตองการ

สูงสุดคือ ระบบอินเทอรเน็ตไรสาย และขอที่มีความตองการตํ่าสุดคือ บริการจองหนังสือดวยตนเอง                   

ดานสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองสมุด  พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามมีความตองการมาก 

เมือ่พจิารณาเปนรายขอพบวา ขอทีม่คีวามตองการสงูสดุ คอื เครือ่งทาํนํา้เยน็ไวบรกิาร และขอทีม่คีวามตองการ

ตํ่าสุดคือ เพิ่มจํานวนถังขยะและดานการใหบริการของหองสมุด  พบวา โดยรวมมีความตองการมากท่ีสุด   

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีความตองการสูงสุด คือ บุคลากรมีความรู ความสามารถและมี               

ความชํานาญ และขอที่มีความตองการต่ําสุด คือ บุคลากรมีความสุภาพตอผูใชบริการ

  จากผลการวิจัยโดยสรุปขางตน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยและขอเสนอแนะในการวิจัย

ครั้งตอไป ดังนี้

  1.  ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย

   1.1 ดานทรัพยากรสารสนเทศ  ควรมีการเพิ่มการใหบริการจองหนังสือดวยตนเอง

   1.2 ดานสภาพแวดลอมภายในและภายนอก  ควรเพิ่มโตะ เกาอี้ สําหรับนั่งอานหนังสือ

ภายในหองสมุดและควรเพิ่มจํานวนถังขยะ

   1.3 ดานการใหบริการของหองสมุด บุคลากรควรมีความสุภาพตอผูใชบริการและบุคลากร

ควรปฏิบัติหนาที่ดวยความเต็มใจ 

  2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

   2.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของผูใชบริการหองสมุดประชาชน

   2.2 ควรมกีารศกึษาเกีย่วกบัการจดัการหองสมดุประชาชนเพือ่การจดัการเรยีนรูในศตวรรษที ่21
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