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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมส ำคัญและท่ีมำของปัญหำกำรวิจัย 
 กำรศึกษำเป็นหัวใจส ำคัญของกำรพัฒนำประเทศ และเป็นรำกฐำนส ำคัญในกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ เป็นส่วนช่วยให้เกิดควำมเท่ำเทียมกันและจุดเริ่มต้นของกำรสร้ำงอำชีพ ในปัจจุบัน
ท่ัวโลกก ำลังเผชิญกับกำรเปล่ียนแปลงทำงสังคม วัฒนธรรม กำรเมือง เศรษฐกิจและเทคโนโลยีอย่ำง
รวดเร็ว ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนมีควำมแตกต่ำงกันมำกขึ้น ผู้คนมีกำรย้ำยข้ำมประเทศ ข้ำมภำษำและ
วัฒนธรรมมำอำศัยอยู่รวมกันและท ำงำนร่วมกัน กำรศึกษำจึงจ ำเป็นต้องมีกำรปรับตัวให้ทันต่อกำร
เปล่ียนแปลง ให้ทันต่อสถำนกำรณ์โลก ท่ีเต็มไปด้วยควำมรู้และข้อมูลท่ีเพิ่มขึ้น ณ ปัจจุบันประเทศ
ไทยได้ก้ำวเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน จุดมุ่งหมำยส ำคัญร่วมกันในกำรยกระดับกำรแข่งขันของภูมิภำค 
กำรร่วมกันแบ่งปันทรัพยำกรทำงกำรศึกษำระหว่ำงกัน ประเทศไทยจึงจ ำเป็นต้องเตรียมพร้อม
ประชำกรในวัยเรียนให้มีทักษะเพื่อด ำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งหมำยควำมว่ำ ต้องเรียนรู้เพื่อให้ได้
วิชำแกนและแนวคิดส ำคัญในศตวรรษท่ี 21 คือ ทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้ำน
สำรสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอำชีพ เพื่อควำมส ำเร็จท้ังด้ำนกำรท ำงำนและกำร
ด ำรงชีวิต (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย สพฐ., ม.ป.ป.) 

เมื่อองค์ควำมรู้ของโลกขยำยขอบเขตเพิ่มขึ้น ประกอบกับประสิทธิภำพของเทคโนโลยีนั้นก็
ท ำให้ผู้คนสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ได้ในเวลำเพียงพริบตำเดียว ด้วยเทคโนโลยีท่ีอยู่ในมือ หรือใกล้ตัว 
เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ เรียกได้ว่ำเพียงอยู่บ้ำนหรือไม่ว่ำจะเป็นสถำนท่ีใด ๆ ผู้คน
ก็สำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ได้ ท ำให้ใครหลำยคนจึงมีทำงเลือกในกำรใช้สถำนท่ีเพื่อท่ีจะหำควำมรู้ ไม่ว่ำ
จะเป็นท่ีบ้ำน ห้ำงสรรพสินค้ำ ร้ำนกำแฟ บทบำทของห้องสมุดจึงค่อย ๆ หมดลงไป เพียงเพรำะ
ห้องสมุดโดยส่วนใหญ่แล้วยังเป็นเพียงห้องสมุดยุคเก่ำ ท่ีมีจ ำนวนหนังสือมำกมำยให้เลือก แต่ขำด
ควำมรวดเร็วในกำรหำหนังสือ ขำดเทคโนโลยีท่ีตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้คนในปัจจุบัน ท ำให้
ทำงเลือกท่ีจะไปใช้สถำนท่ีอื่น ๆ เพิ่มสูงมำกขึ้น 

ห้องสมุดภำยในสถำบันอุดมศึกษำ มีหน้ำท่ีหลักในกำรช่วยส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนของ
บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย และใหบ้ริกำรทำงวิชำกำรแก่สถำบันอุดมศึกษำทุกระบบ รวมไปถึง
ให้บริกำรต่อบุคลำกรภำยนอกท่ีต้องกำรค้นคว้ำวิจัย ห้องสมุด คือ หัวใจของกำรศึกษำในมหำวิทยำลัย 
เพรำะในกำรเรียนกำรสอนแต่ละวิชำ ไม่ว่ำจะเป็นคณะใดกต้็องอำศัยหนังสือเป็นรำกฐำนกำรศึกษำ
ค้นคว้ำ และห้องสมุดภำยในสถำบันอุดมศึกษำยังเป็นเสมือนดัชนีช้ีวัดถึงระดับคุณภำพของกำรศึกษำ
ของมหำวิทยำลัยนั้น ๆ อีกด้วย ห้องสมุด จึงเป็นอำคำรท่ีมีระบบจัดเก็บรวบรวมรักษำหนังสือประเภท
ต่ำง ๆ  ซึ่งอำจรวมทั้งต้นฉบับ ลำยมือเขียน ไมโครฟิล์ม เป็นต้น เพื่อใช้เป็นที่ค้นคว้ำหำควำมรู้ 



2 

 

(รำชบัณฑิตยสถำน, 2554) หรืออำจกล่ำวได้ว่ำ ห้องสมุด คือ ขุมคลังทำงปัญญำ เป็นแหล่งกำรเรียนรู้
ได้ไม่มีท่ีส้ินสุด เป็นสถำบันที่ท ำหน้ำท่ีคัดเลือก จัดหำ รวบรวม วิเครำะห์ จัดเก็บ สำรนิเทศ ท้ังท่ีเป็น
วัสดุตีพิมพ์ วัสดุไม่ตีพิมพ์ โสตทัศน์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่ำง ๆ เข้ำไว้ด้วยกัน มีกำรคัดเลือกและ
จัดหำเข้ำมำอย่ำงทันสมัย สอดคล้องกับควำมต้องกำรและควำมสนใจของผู้ใช้ เป็นศูนย์รวมในกำร
ค้นคว้ำ อ้ำงอิง ศึกษำควำมรู้ เป็นกำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง เป็นแหล่งท่ี
ช่วยให้บุคคลต่ำง ๆ ได้รับรู้ถึงประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมคิดเห็น ควำมส ำเร็จ ในกำรประกอบ
กิจกรรมต่ำง ๆ ของบรรพบุรุษ โดยให้หนังสือและกำรอ่ำนเป็นส่ือ และเป็นแหล่งสะสมหลักฐำน 
ข้อเท็จจริงต่ำง ๆ ตลอดจนควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำรสมัยใหม่ เพื่อเป็นรำกฐำนในกำรสร้ำงสรรค์ 
พัฒนำ และควำมเจริญก้ำวหน้ำของสังคมต่อไป 

ส่ิงท่ีมหำวิทยำลัยกรุงเทพได้เริ่มต้นไว้คือ เป็นมหำวิทยำลัยสร้ำงสรรค์ มุ่งพัฒนำบัณฑิตให้มี
วิสัยทัศน์กว้ำงไกล พร้อมปรับตัวเข้ำกับสภำพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลำ รวมถึงมีจริยธรรม 
หล่อหลอมให้นักศึกษำเป็นบัณฑิตท่ีพรั่งพร้อมและมีเอกลักษณ์เฉพำะตัว ซึ่งจะน ำไปสู่แนวทำงท่ีจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ โดยทำงมหำวิทยำลัยกรุงเทพได้มีควำมพร้อมตั้งแต่เรื่อง
หลักสูตร ด้วยหลักสูตรใหม่ท่ีตอบสนองกำรเปล่ียนแปลงของโลกได้ดีท่ีสุด แตกต่ำงอย่ำงเหนือกว่ำ
ด้วยหลักสูตรสองภำษำ (Billingual Thai-English) ส ำหรับเทรนด์ของโลกอนำคตต่อกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 มุ่งสร้ำงมืออำชีพระดับอินเตอร์ ด้วยคณำจำรย์ระดับอำชีพท่ีเช่ียวชำญท่ีสุด และด้วย
สภำพแวดล้อมท่ีเต็มไปด้วย สถำปัตยกรรมระดับรำงวัลมำกท่ีสุด เช่น ตึกเพชร BU Landmark 
Complex ได้รับรำงวัลระดับนำนำชำติ The ARCASIA Awards 2011 จำกองค์กรสถำปนิกเอชีย 
Bangkok University International College Building ได้รับรำงวัลเหรีญเงินสถำปัตยกรรมใน
ประเภทอำคำรสถำบันหรืออำคำรทำงศำสนำ จำกสมำคมสถำปนิกสยำมในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
Admission and Information Center Bangkok University ได้รับรำงวัลเหรียญทอง
สถำปัตยกรรมดีเด่น ประเภทอำคำรพำณิชย์หรืออำคำรส ำนักงำนจำกสมำคมสถำปนิกสยำม ในพระ
บรมรำชูปถัมภ์ South East  Asain Ceramics Museum Bangkok University ได้รับรำงวัล ASA 
Green Awards และรำงวัลเหรียญทองสถำปัตยกรรมดีเด่น ประเภทอำคำรสถำบันหรืออำคำรทำง
ศำสนำ จำกสมำคมสถำปนิกสยำมในพระบรมรำชูปถัมภ์ ซึ่งหลักส ำคัญประกำรหนึ่งในกำรส่งเสริม
กำรเรียนรู้ของมหำวิทยำลัยกรุงเทพท่ีมีให้กับนักศึกษำในยุคปัจจุบัน คือ สภำพแวดล้อมท่ีดีจะน ำไปสู่
กำรศึกษำท่ีดี ซึ่งเป็นส่ิงส ำคัญประกำรหนึ่งท่ีเมื่อนกัศึกษำได้เรียนรู้ในสภำพแวดล้อมท่ีดี จะส่งผลต่อ
แนวทำงกำรด ำเนินชีวิตและสำมำรถประกอบอำชีพได้อย่ำงมั่นคงต่อไป 
 อีกหนึ่งสถำปัตยกรรมดีเด่นและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยของมหำวิทยำลัยกรุงเทพ ก็คือ ห้องสมุด
ท่ีมีช่ือเสียงโดดเด่น มีช่ือเรียกว่ำ อำคำรหอสมุดสุรัตน์ โอสถำนุเครำะห์ (Surat Osathanugrah 
Library Bangkok University) ได้เริ่มท ำกำรก่อสร้ำงอำคำรเมื่อปี พ.ศ. 2543 ณ วิทยำเขตรังสิต 
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ภำยใต้วัตถุประสงค์ท่ีต้องกำรให้เป็นศูนย์บริกำรทำงเทคโนโลยีกำรศึกษำและพัฒนำไปสู่กำรให้ 
บริกำรห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Library) โดยปรับเปล่ียนห้องสมุดมำเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ 
กำรค้นคว้ำและวิจัย (Learning and Research Center) เป็นอำคำรประหยัดพลังงำนและรักษำ
ส่ิงแวดล้อม มีกำรน ำอุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมำใช้ในกำรควบคุมบริหำรควำมปลอดภัย และได้รับ
กำรออกแบบโดยค ำนึงถึงผู้เข้ำใช้ทุกคน รวมไปถึงคนพิกำร เพื่อให้สำมำรถใช้บริกำรได้สะดวกสบำย
ท่ีสุด ซึ่งในปี พ.ศ. 2547 อำคำรหอสมุดสุรัตน์ โอสถำนุเครำะห์ ยังได้รับรำงวัลสถำปัตยกรรมดีเด่น 
จำกสมำคมสถำปนิกสยำม ในพระบรมรำชูปถัมภ์อีกด้วย (Bangkok University, 2555) 

ดังท่ีกล่ำวมำจะเห็นได้ว่ำ อำคำรหอมุดสุรัตน์ โอสถำนุเครำะห์เป็นห้องสมุดท่ีมีกำรออกแบบ
มำได้อย่ำงดี เพรียบพร้อมไปด้วยปัจจัยทำงกำยภำพและสถำปัตยกรรมท่ีมีควำมสมบูรณ์แบบ รวมถึง
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย อย่ำงไรก็ตำมในขณะท่ีอำคำรหอมุดสุรัตน์ โอสถำนุเครำะห์เปิดบริกำรมำแล้ว
เป็นเวลำนำนกว่ำ 13 ปี ก็ได้มีกำรเปล่ียนแปลงสภำพแวดล้อมภำยในอำคำรไปบ้ำง เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้ำใช้ทุกยุคทุกสมัย ผู้วิจัยจึงต้องกำรศึกษำเกี่ยวกับควำมเปล่ียนแปลงของ
สภำพแวดล้อมภำยในอำคำรหอสมุดสุรัตน์ต้ังแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน ศึกษำเรื่องประสิทธิภำพและ
สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพภำยในอำคำรหอสมุดสุรัตน์ โอสถำนุเครำะห์ ว่ำสำมำรถตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์แรกเริ่ม และสำมำรถส่งเสริมกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ต่อผู้เข้ำใช้ได้มำกน้อยเพียงใด 
ดังนั้นผู้วิจัยต้องกำรประเมินหลังกำรเข้ำใช้ (Post Occupancy Evaluation: POE) ของนักศึกษำ
คณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยกรุงเทพ โดยผู้วิจัยต้องกำรทรำบถึงระดับควำมพึงพอใจ ปัญหำ 
และควำมต้องกำร ของผู้เข้ำใช้ต่ออำคำรหอสมุดสุรัตน์ โอสถำนุเครำะห์ว่ำสำมำรถตอบสนองต่อกำร
เรียนรู้ยุคใหม่ของศตวรรษท่ี 21 หรือไม่อย่ำงไร เพื่อเป็นข้อเสนอแนะท่ีสำมำรถน ำมำใช้ในกำรพัฒนำ
และปรับปรุง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้ำใช้บริกำรได้ต่อไป  

 
1.2 ค ำถำมกำรวิจัย 

1.2.1 กำรใช้งำนปัจจุบันเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ในกำรก่อสร้ำงอำคำรหอสมุดหรือไม่อย่ำงไร 
และสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพภำยในอำคำรหอสมุดมีกำรเปล่ียนแปลงไปอย่ำงไรบ้ำง 

1.2.2 ควำมพึงพอใจและควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรในปัจจุบันเป็นอย่ำงไร และ
สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพของอำคำรหอสมุดตอบสนองต่อกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 หรือไม่
อย่ำงไร 

1.2.3 ปัจจุบันกำรใช้งำนภำยในอำคำรหอสมุดเกิดปัญหำข้ึนอย่ำงไร 
 
 
 

http://library2.bu.ac.th/history
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1.3 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
1.3.1 เพื่อศึกษำลักษณะสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพของอำคำรหอสมุดเกี่ยวกับควำม

สอดคล้องของวัตถุประสงค์แรกเริ่มในกำรก่อสร้ำงกับกำรใช้งำนปัจจุบัน และศึกษำพัฒนำกำรท่ี
เปล่ียนแปลงทำงกำยภำพต้ังแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน 

1.3.2 เพื่อศึกษำระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำใช้ท่ีเป็นนักศึกษำศิลปกรรม มหำวิทยำลัย
กรุงเทพ ในประเด็นควำมเหมำะสมทำงกำยภำพโดยภำพรวม ประสิทธิภำพของพื้นท่ีและ
สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพต่อพื้นท่ีกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ณ ปัจจุบันภำยในอำคำรหอสมุด 

1.3.3 เพื่อศึกษำปัญหำและควำมต้องกำรในกำรเข้ำใช้งำนตำมสภำพกำรณ์จริงในปัจจุบัน 
1.3.4 เพื่อเสนอแนะแนวทำงในกำรปรับปรุงพืน้ท่ีใช้สอยสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพท่ี

เหมำะสมกับพฤติกรรมและควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรภำยในอำคำรหอสมุด 
 
1.4 ขอบเขตกำรวิจัย 

ผู้วิจัยท ำกำรศึกษำในส่วนองค์ประกอบทำงกำยภำพของอำคำรหอสมุด และวัตถุประสงค์
แรกเริ่มในกำรก่อสร้ำงต่อควำมสอดคล้องของกำรใช้งำนในปัจจุบัน รวมถึงกำรเปล่ียนแปลงของ
อำคำรหอสมุดจนถึงปัจจุบัน สำมำรถตอบสนองและก้ำวทันกำรเรียนรู้ยุคใหม่ของศตวรรษท่ี 21 ได้
หรือไม่ ผู้วิจัยจึงท ำกำรสอบถำมควำมพึงพอใจ ควำมต้องกำร และปัญหำของผู้เข้ำใช้งำนภำยในพื้นท่ี
อำคำรหอสมุด ซึ่งเป็นกำรเลือกสอบถำมจำกนักศึกษำจำกคณะศิลปกรรม มหำวิทยำลัยกรุงเทพ
เท่ำนั้น เพื่อท่ีจะได้ข้อมูลท่ีเฉพำะเจำะจงมำกขึ้น ใช้วิธีส ำรวจด้วยกำรแจกแบบสอบถำม เพื่อท่ีจะได้
ทรำบถึงควำมต้องกำรและปัญหำของผู้เข้ำใช้บริกำรและน ำข้อมูลท่ีได้มำสรุป โดยกำรเก็บข้อมูลด้ำน
กำยภำพของอำคำร ประสิทธิภำพ และสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพต่อพื้นท่ีกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 เพื่อน ำมำวิเครำะห์และเพื่อเป็นข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงพื้นท่ีอำคำรหอสมุดให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์แรกเริ่ม และควำมต้องกำรของผู้เข้ำใช้มำกท่ีสุด 

 
1.5 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1.5.1 ทรำบถึงลักษณะสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและควำมสอดคล้องของวัตถุประสงค์ใน
กำรก่อสร้ำงอำคำรหอสมุดกับกำรใช้งำนปัจจุบันที่เหมำะสมต่อกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

1.5.2 ทรำบถึงระดับควำมพึงพอใจ ควำมต้องกำร ปัญหำ และปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรใช้งำนของ
ผู้ใช้บริกำรภำยในอำคำรหอสมุด 

 1.5.3 เพื่อให้มหำวิทยำลัยกรุงเทพสำมำรถน ำข้อมูลท่ีได้จำกกำรวิจัย ไปใช้เป็นแนวทำงใน
กำรปรับปรุงพื้นท่ีใช้สอยภำยใน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริกำรและเหมำะสมต่อกำรเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 
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1.5.4 เพื่อให้ผู้ท่ีสนใจสำมำรถน ำข้อมูลท่ีได้จำกกำรวิจัยนี้ น ำวิธีกำรเพื่อไปประยุกต์ใช้กับ
สถำนท่ีหรืออำคำรอื่นท่ีมีลักษณะคล้ำยคลึงกันได้ 
 
1.6 กรอบกำรวิจัย 
 
ภำพท่ี 1.1: กรอบกำรวิจัย 
 

 
 
 
1.7 ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1.7.1 อำคำรหอสมุด หมำยถึง อำคำรหอสมุดสุรัตน์ โอสถำนุเครำะห์ ซึ่งเป็นห้องสมุดท่ีมี
ช่ือเสียงโดดเด่นทำงสถำปัตยกรรมของมหำวิทยำลัยกรุงเทพ ต้ังอยู่ท่ีวิทยำเขตรังสิต 
 1.7.2 ผู้ใช้บริกำร หมำยถึง นักศึกษำจำกคณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยกรุงเทพเท่ำนั้น 
 1.7.3 ภำวะควำมสะดวกสบำย หมำยถึง ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกภำยในอำคำรหอสมุดท่ีส่งผล
ต่อผู้เข้ำใช้ในเชิงบวก หรือท ำให้เกิดควำมรู้สึกสะดวกสบำยในกำรเข้ำใช้บริกำร 
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 1.7.4 ควำมพึงพอใจ หมำยถึง ควำมรู้สึกชอบพอ หรือตรงตำมควำมคำดหวังของนักศึกษำ
ศิลปกรรมต่อประสิทธิภำพของพื้นท่ีกำรใช้งำนภำยในอำคำรหอสมุด โดยวัดจำกกำรประเมินควำมพึง
พอใจของผู้เข้ำใช้ภำยในพื้นท่ี 
 1.7.5 ควำมต้องกำร หมำยถึง ควำมอยำกได้ในบำงส่ิงบำงอย่ำง เมื่อได้เข้ำมำใช้บริกำร
ภำยในอำคำรหอสมุด เช่น เข้ำมำใช้บริกำรเพื่ออยำกได้ควำมรู้ ข้อมูล หนังสือ อยำกได้สถำนท่ีจัด
แสดงงำน เป็นควำมต้องกำรท้ังในส่ิงท่ีมีอยู่ หรือในส่ิงท่ีไม่มีอยู่ในตัวอำคำรหอสมุด โดยทรำบได้จำก
กำรสอบถำมและสัมภำษณ์ผู้เข้ำใช้ 
 1.7.6 สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ หมำยถึง ประสิทธิภำพของพื้นท่ีภำยในอำคำรหอสมุด 
ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท่ีส่งผลกระทบท้ังทำงบวกและทำงลบต่อผู้เข้ำใช้บริกำร 
 1.7.7 กำรเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 หมำยถึง พื้นท่ีกำรเรียนรู้ภำยในอำคำรหอสมุด ณ ปัจจุบัน มี
พื้นท่ีท่ีสำมำรถรองรับต่อกำรเรียนรู้ยุคใหม่ได้มำกน้อยแค่ไหน เช่น ห้องเรียนอัฉริยะ (Smart 
Classroom) ท่ีมีอยู่เพียงพอหรือไม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 2.1 แนวคิดในการก่อสร้างอาคารหอสมุด  
 2.2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ  
 2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินพื้นท่ีหลังการใช้งาน 
 2.5 การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.7 ตัวแปรจากกรอบทฤษฏี 
 
2.1 แนวคิดในการก่อสร้างอาคารหอสมุด 
 1)  ประวัติความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง  
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้เริ่มท าการก่อสร้างอาคารหอสมุด ณ วิทยาเขตรังสิต ในปี พ.ศ. 
2543 ภายใต้วัตถุประสงค์ท่ีต้องการให้เป็นศูนย์บริการทางเทคโนโลยีการศึกษา และพัฒนาไปสู่การ
ให้บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Library) โดยปรับเปล่ียนห้องสมุดมาเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ การค้นคว้าและวิจัย (Learning and Research Center) และได้เริ่มเปิดให้บริการในวันท่ี 16 
มกราคม พ.ศ. 2545 

อาคารหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ เป็นหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขต
รังสิต พื้นท่ีท้ังส้ิน 23,600 ตารางเมตร เป็นอาคารประหยัดพลังงานและรักษาส่ิงแวดล้อม มีการน า
อุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการควบคุมบริหารความปลอดภัย เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้งาน
อย่างเต็มท่ี และยังมีการออกแบบโดยค านึงถึงผู้พิการ เพื่อให้เข้าใช้บริการได้อย่างสะดวกสบาย 
รวมทั้งมีพวกศูนย์ฝึกฝนคอมพิวเตอร์และการเรียนคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเป็นท่ีต้ังของ 
Cyber Center ท่ีเพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยี และอุปกรณ์ท่ีทันสมัยเพื่อให้บริการทางการศึกษา และ
รองรับความต้องการของคณาจารย์ นักศึกษา และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบ
เครือข่าย (Education on Demand) จึงเรียกได้ว่าอาคารหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ เป็นอาคาร
หอสมุดท่ีทันสมัยท่ีสุดในสถาบันการศึกษา   
 ในวันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดอาคารหอสมุดอย่างเป็นทางการ ซึ่งถือเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง และด้วย
สถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย อาคารหอสมุดจึงได้รับความสนใจเข้าชมและศึกษาดูงานท้ัง
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หน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2547 อาคารหอสมุดได้รับรางวัล
สถาปัตยกรรมดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์อีกด้วย 

2) แนวคิดในการออกแบบอาคารหอสมุด 
 อาคารหอสมุดถูกออกแบบในมุมมองท่ีแตกต่างจากหอสมุดท่ัวไป คือจากภายนอกจะมีรูปร่าง
ท่ีทันสมัย มีโครงสร้างท่ีเน้นรูปแบบเรียบง่ายตรงไปตรงมา ท าให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้าง และเพื่อประโยช์ใช้สอยท่ีเต็มท่ี เป็นอาคารท่ีมีความสูง 5 ช้ัน มีส่วนใต้ถุนโล่งสูงประมาณ 2 
ช้ัน ส่วนนึงเพราะอยากให้มีความรู้สึกเหมือนว่าอาคารลอยอยู่ในน้ า ประโยชน์อีกอย่างคือ เรามีการใช้
งานท่ีใต้ถุนนี้ค่อนข้างเยอะ ใช้ในการท ากิจกรรมของนักศึกษา ส่วนน้ ารอบ ๆ ตัวอาคารก็ช่วยท าให้
เกิดความเย็น เมื่อลมพัดผ่านน้ ามา บริเวณใต้ถุนก็จะเกิดความเย็นสบาย ท้ังนี้ในแง่ความคิดคือ การ
จัดพื้นท่ีให้นักศึกษาสามารถมีพื้นท่ีใช้สอย และสามารถพักผ่อนหรือท ากิจกรรมได้โดยไม่ต้องติดแอร์ 
เนื่องจากมีความร่มรื่น มีอากาศถ่ายเทท่ีดี และมีความเย็นสบายของน้ าท่ีอยู่รอบ ๆ อาคาร ดังภาพ 
ท่ี 2.1 
 วัสดุหลักอันนึงท่ีใช้ คือ คอนกรีตเปลือย เนื่องจากว่าได้เห็นความส าคัญในแง่ความเป็น
ธรรมชาติ และเป็นวัสดุท่ีแทบจะไม่ต้องดูแลรักษา อย่างเช่น ถ้าเราทาสีตัวอาคาร ภายในระยะเวลา 
4-5 ปี เราก็ต้องมาทาสีใหม่ ส าหรับวัสดุท่ีเป็นผิวเปลือยการดูแลรักษาอย่างมากคือ ต้องท าความ
สะอาดนิดหน่อยก็สามารถอยู่ได้ยาว ท าให้ประหยัดท้ังเวลาและทรัพยากร วัสดุอื่น ๆ เช่น อลูมิเนียม
แคลดด้ิง (Cladding) หรือ แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท (Aluminum Composite Panel) ท่ีมีน้ าหนัก
เบา แต่มีความแกร่งของผิวที่สามารถรับสภาวะอากาศทุกประเภท ทนแรงกระแทก และไม่ติดไฟ โดย
พื้นผิวยังคงความสวยงามได้ยาวนานนับ 10 ปี และยังท าให้เกิดความคอนทราสต์ระหว่างวัสดุ ก็คือ
อลูมิเนียม กระจกและคอนกรีตเปลือย ซึ่งท าให้เกิดการเน้นในบางจุด บางจุดอาจจะเป็นฉากหลัง 
บริษัทท่ีออกแบบ คือ บริษัท Architects 49 Limited 
 อาคารหอสมุดประกอบไปด้วย 5 ช้ันด้วยกัน ดังนี้ ช้ันแรก เป็นใต้ถุน โถงทางเข้า ช้ันท่ี 2 
เป็นหอเกียรติคุณ ในส่วนของห้องสมุดจะเริ่มต้ังแต่ช้ันท่ี 3 ถึงช้ันท่ี 5 เมื่อเดินเข้ามาภายในตัวอาคาร
โถงทางเข้าจะท าหน้าท่ีเป็นเสมือนห้องรับแขก สร้างความประทับใจให้กับแขกผู้มาเยือน ด้วย
บรรยากาศท่ีโปร่ง โล่ง สบายในดีไซน์แบบโมเดิร์น และใหจุ้ดเด่นอยู่ท่ีส่วนของหลังคาเพชรซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพราะคิดว่าสัญลักษณ์เป็นเรื่องส าคัญเวลานักศึกษามาท่ีมหาวิทยาลัย
กรุงเทพก็จะเข้าใจ ก็จะทราบว่าเพชรเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ฉะนั้นจึงได้ออกแบบอาคาร
หอสมุดโดยท าเสมือนเป็นเพชรเสียบหัวแหวน เมื่อมองจากข้างนอกจะเห็นเป็นรูปทรงเพชร และเวลา
ท่ีเราอยู่ข้างในโถงก็สามารถเห็นเพชรจากด้านใน คือด้านใต้ของตัวเพชร ดังภาพท่ี 2.2 และส่วนพื้นท่ี
โล่งข้างใน คือต้องการสร้างตรงนี้เป็นโถงทางเข้าหลักของหอสมุด จะเห็นว่าจะมีพวกแลมปท์างเดิน 
และลิฟท์สามารถให้ผู้ท่ีมายังอาคารหอสมุดเข้าถึงได้อย่างสะดวก  



9 

 

ภาพท่ี 2.1: น้ าล้อมรอบอาคารและมีใต้ถุนสูงโล่ง 
 

 
 
ภาพท่ี 2.2: หลังคาเพชรเมื่อมองจากภายนอก ด้านใต้ของเพชรเมื่อมองจากภายในโถง 
 

 
  

3) ต าแหน่งท่ีต้ังของอาคารหอสมุด  
ต าแหน่งท่ีต้ังของอาคารหอสมุด แต่เดิมด้านหน้าคือถนนพหลโยธิน โซนท่ีมีการศึกษาอยู่คือ

โซนนี้ (Zone A และ Zone B) ท่ีติดถนนใหญ่ ด้านหลังจะเป็นโซนกีฬาโซนท่ีเป็นบึง (Zone D) 
ฉะนั้นถึงจุดท่ีมหาวิทยาลัยจะขยายตัวเพื่อใช้พื้นท่ีให้เต็มท่ีและเต็มศักยภาพ เลยมีมติให้ต้ังอาคาร
หอสมุดท่ีบริเวณหมายเลข 29 (Zone C) ซึ่งเป็นใจกลางมหาวิทยาลัย ดังภาพท่ี 2.3 
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ภาพท่ี 2.3: ต าแหน่งท่ีต้ังของอาคารหอสมุด 
 

 
 
ท่ีมา: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. (ม.ป.ป. ก). สืบค้นจาก http://www.bu.ac.th/th/BU_Asset/images/                        
       mapr.jpg. 
 
  4) การจัดพื้นท่ีและการใช้งานอาคารหอสมุด 
  4.1) การจัดพื้นท่ีและการใช้งานอาคารช้ัน 1 ของอาคารหอสมุด (ภาพท่ี 2.4) เป็น 
ใต้ถุนสูงประมาณ 2 ช้ันของตัวอาคาร เป็นพื้นท่ีส าหรับท ากิจกรรมของนักศึกษา และเป็นมุมพักผ่อน
ท่ีดี โดยรอบก็มีสระน้ า เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีเข้าถึงธรรมชาติและเกิดความเย็นสบายของผู้ใช้งาน  ใน
ส่วนนี้ไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอาคารหอสมุด เป็นเพียงพืน้ท่ีส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเท่านั้น และ
เป็นทางผ่านเพื่อไปยังโถงทางเข้าของส่วนอาคารหอสมุดช้ัน 1 ซึ่งประกอบด้วย 

4.1.1) ประตูทางเข้า – ออก เพื่อเข้ามาสู่ภายในตัวอาคารหอสมุดช้ัน 1 มี
ท้ังหมด 2 ทางด้วยกัน มีท้ังฝ่ังทิศเหนือและทิศใต้ 

4.1.2) ส่วนโถงกลาง เมื่อผ่านโถงทางเข้ามาสู่ภายในตัวอาคารช้ัน 1 ก็จะ
เจอส่วนโถงกลางจะท าหน้าท่ีเป็นเสมือนห้องรับแขก โถงโล่งตรงกลางจะเป็นการตกแต่งให้มีน้ าไหล
ผ่าน คล้ายน้ าพุ เพื่อสร้างบรรยากาศให้รู้สึกเย็นสบาย และรอบ ๆ ยังมีเก้าอี้และโต๊ะเพื่อรับรองแขก 

http://www.bu.ac.th/th/BU_Asset/images/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20mapr.jpg
http://www.bu.ac.th/th/BU_Asset/images/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20mapr.jpg
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ผู้มาเยือน พร้อมนิตยสารและหนังสือพิมพ์ ถือเป็นมุมผ่อนคลาย ส าหรับผู้ท่ีต้องการมานั่งพักผ่อน  
4.1.3) เคานเ์ตอร์ส่วนบริการยืม - คืน โดยท่ีนักศึกษาสามารถใช้บริการ 

ต่าง ๆ ได้ดังนี้ บริการยืม – คืน จองทรัพยากรสารสนเทศ บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศระหว่าง
ห้องสมุด บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศระหว่างวิทยาเขต บริการห้องค้นคว้าและวิจัย และบริการ
ห้องวีดิทัศน์ 

4.1.4) บันไดวนและลิฟท์ เพื่อขึ้นไปสู่ช้ันอื่น ๆ ต่อไป 
 

ภาพท่ี 2.4: การจัดพื้นท่ีและการใช้งานอาคารช้ัน 1 ของอาคารหอสมุด 
 

 
 
4.2) การจัดพื้นท่ีและการใช้งานอาคารช้ัน 2 ของอาคารหอสมุด (ภาพท่ี 2.5) เป็น

ท่ีต้ังของหอเกียรติคุณ (Hall of Recognition) ซึ่งจัดต้ังขึ้นเพื่อร าลึกถึงบุคคลส าคัญ และผู้มีพระคุณ
ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้แก่ ผู้อุปถัมภ์ ผู้ก่อตั้ง อดีตนายกสภามหาวิทยาลัย นายกสภามหา 
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วิทยาลัย อธิการบดีกิตติคุณก่อตั้ง อธิการบดีกิตติคุณ อธิการบดี และผู้มีอุปการคุณ อีกท้ังยังเป็น
สถานท่ีรวบรวมของท่ีระลึก ภาพถ่าย ภาพวาด รูปป้ันของบุคคลส าคัญ 

 
ภาพท่ี 2.5: การจัดพื้นท่ีและการใช้งานอาคารช้ัน 2 ของอาคารหอสมุด 
 

 
 
  4.3) การจัดพื้นท่ีและการใช้งานอาคารช้ัน 3 ของอาคารหอสมุด (ภาพท่ี 2.6) พื้นท่ี
โดยหลัก ๆ จะเป็นในส่วนของการบริการคอมพิวเตอร์ (Computer Center, Media Center, Cyber 
Center) โสตทัศนวัตถุต่าง ๆ และเป็นท่ีต้ังของหอประวัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ช้ัน 3 ประกอบด้วย 
   4.3.1) ห้องประชุมสุรัตน์ 2 ความจุประมาณ 86 ท่ีนั่ง 
   4.3.2) ห้องประชุมสุรัตน์ 3 ความจุประมาณ 20 ท่ีนั่ง 

4.3.3) บริการช่วยค้นคว้าและวิจัย จะอยู่ตรงส่วนเคาเตอร์ใกล้ทางเข้า 
4.4.4) บริการถ่ายเอกสาร 

   4.3.5) บริการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีบริการล้อมรอบท่ัวบริเวณพื้นท่ี และมีการ
จัดแบ่งท่ีนั่งเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายต่อการใช้งานท่ีหลากหลาย 

4.3.6) โสตทัศนวัตถุ มีการให้บริการ เช่น ซีดีรอมมัลติมีเดีย ซีดีรอม
ประกอบหนังสือ วีซีดี ดีวีด ีวีดิทัศน์ ไมโครฟิล์ม ไมโครฟิช สไลด์ ฟิล์มสตริป แผนท่ี และ แผ่นภาพ 
เป็นต้น 



13 

 

   4.3.7) ห้องวีดิทัศน์ มีท้ังหมด 4 ห้องด้วยกัน ภายในห้องจะมีเครื่องเล่น ทีวี 
และท่ีนั่งรองรับประมาณ 10 ท่ีนั่ง 
   4.3.8) ห้องเรียนอัจฉริยะ 2 (Smart Classroom 2) จากเดิมจะเป็นพื้นท่ี
ของแผนกบริการสารนิเทศรังสิต (Information Service Department, Rangsit Campus) และ
ปัจจุบันได้เปล่ียนเป็นห้องเรียนอัจฉริยะช่ัวคราว เพื่อก้าวทันการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
   4.3.9) หอประวัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งจัดต้ังขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 
40 ปี ในปี พ.ศ. 2545 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและอนุรักษ์ทรัพยากร ของท่ีระลึก ส่ือความรู้และ
เอกสารต่าง ๆ ท่ีสามารถให้ข้อมูลในเรื่องท่ีมีคุณค่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และพัฒนาการของ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
   4.3.10) บันไดวน และลิฟท์ เพื่อขึ้นไปสู่ช้ันอื่น ๆ ต่อไป 

4.4) การจัดพื้นท่ีและการใช้งานอาคารช้ัน 4 ของอาคารหอสมุด (ภาพท่ี 2.7)  
หนังสือส่วนใหญ่จะรวมอยู่ในช้ันนี้ เรียกว่ารวมหนงัสือเกือบทุกประเภทเข้าไว้ด้วยกัน มีการจัด
หมวดหมู่ท่ีชัดเจน รวมถึงมีพื้นท่ีนั่งให้บริการล้อมรอบ และท่ีนั่งมีให้เลือกหลากหลาย เพื่อให้เหมาะ
ส าหรับการนั่งใช้งานแต่ละประเภท พื้นท่ีช้ัน 4 ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
   4.4.1) บริการตอบค าถามและยืม–คืน จะอยู่ตรงส่วนเคาเตอร์ใกล้ทางเข้า 
   4.4.2) บริการคอมพิวเตอร์ มีโซนคอมพิวเตอร์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น 
ประมาณ 20 เครื่อง จะอยู่บริเวณใกล้กับบริการตอบค าถามและยืม-คืน 
   4.4.3) โซนวารสาร จากเดิมเคยเป็นที่นั่งอ่านหนังสือท่ัวไป ณ ปัจจุบันปรับ
เปล่ียนเป็นโซนวารสาร มีท้ังวารสารภาษาไทย วาราสารภาษาอังกฤษ มุมคุณธรรม และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Corner) 

4.4.4) หนังสือหมวด A-N 
   4.4.5) ท่ีนั่งอ่านหนังสือ จะมีท้ังท่ีนั่งแบบเด่ียว และแบบกลุ่มให้บริการ
หลากหลาย สามารถใช้งานได้ตามลักษณะงานท่ีต้องการได้    

4.4.6) ห้องค้นคว้า มีท้ังหมด 14 ห้อง ประกอบด้วยห้องค้นคว้าเด่ียว 4 
ห้อง และห้องค้นคว้ากลุ่ม 10 ห้องด้วยกัน ภายในห้องจะประกอบไปด้วยโต๊ะเก้าอี้ ส าหรับนั่งท างาน  
มีกระดานไวท์บอร์ด และปล๊ักไฟรองรับส าหรับผู้ท่ีต้องการเข้าใช้ 
   4.4.7) ลิฟท์ 
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ภาพท่ี 2.6: การจัดพื้นท่ีและการใช้งานอาคารช้ัน 3 ของอาคารหอสมุด 
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ภาพท่ี 2.7: การจัดพื้นท่ีและการใช้งานอาคารช้ัน 4 ของอาคารหอสมุด 
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4.5) การจัดพื้นท่ีและการใช้งานอาคารช้ัน 5 ของอาคารหอสมุด (ภาพท่ี 2.8) ช้ันนี้มี
การเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด จากเดิมมีการจัดวางหนังสือและมีท่ีนั่งอ่านหนงัสือใกล้เคียงกันกับช้ัน 4 แต่ 
ณ ปัจจุบัน มีการปรับเปล่ียนพื้นท่ีจากเดิมเป็นการสร้างพื้นท่ีว่าง ส าหรับการท ากิจกรรมร่วมกันของ
นักศึกษา ซึ่งจะเป็นการขอให้นักศึกษาจากคณะต่าง ๆ เข้ามาร่วมกันจัดแสดงผลงานบนพื้นท่ีนี้ ซึ่ง
เรียกช้ันนี้ว่า Student Gallery พื้นท่ีช้ัน 5 ประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
   4.5.1) บริการตอบค าถามและยืม-คืน จะอยู่ตรงส่วนเคาน์เตอร์ใกล้ทางเข้า 

4.4.2) บริการคอมพิวเตอร์ มีโซนคอมพิวเตอร์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น 
ประมาณ 20 เครื่อง จะอยู่บริเวณใกล้กับบริการตอบค าถามและยืม-คืน 
   4.5.3) พื้นท่ีว่างจัดแสดงงานของนักศึกษา จะเป็นพื้นท่ีส าหรับนักศึกษา
จากทุกคณะน าผลงานมาร่วมกันจัดแสดง เพื่อท าให้เกิดเป็นพื้นท่ีส าหรับกิจกรรม ณ ปัจจุบันมีพื้นท่ี
ประมาณครึ่งหนึ่งของพืน้ท่ีช้ัน 5 ท้ังหมด  
   4.5.4) หนังสือหมวด P-Z ปัจจุบันเหลือแต่ช้ันวางหนังสือ ส่วนของหนังสือ
ได้มีการย้ายไปอยู่บริเวณช้ันท่ี 4 เพื่อพื้นท่ีส่วนนี้ในอนาคตจะมีการปรับเปล่ียนเป็นพื้นท่ีกิจกรรมอื่น
ต่อไป 
   4.4.5) ท่ีนั่งอ่านหนังสือ 
   4.5.6) แผนกส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากร 
   4.5.7) แผนกวิเคราะห์สารนิเทศ 
   4.5.8) ห้องผู้อ านวยการ  
   4.5.9) ห้องเรียนอัจฉริยะ 1 (Smart Classroom) เป็นพื้นท่ีสร้างกิจกรรม
การเรียนรู้ (Learning Space) เพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ผ่านเทคโนโลยี
ล้ าสมัย อาทิ เช่น จอมอนิเตอร์ระบบสัมผัสขนาดใหญ่ Projector Support WIFI ซึ่งอาจารย์สามารถ
ดึงหน้าจอของนักศึกษามาท่ีจอมอนิเตอร์หลักได้ทันที ท าให้การ Discussion หรือการเสนอความ
คิดเห็นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โพเดียมอัจฉริยะท่ีสามารถควบคุมหน้าจอพร้อมกับ
บันทึกวีดิโอการสอน เครื่อง iMac iPad เป็นต้น ในอนาคตจะมีการสร้างห้องเรียนอัจฉริยะเพิ่มท่ี
บริเวณช้ัน 5 แทนท่ีโซนหนังสือ เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ยุคใหม่ท่ีก าลังเกิดขึ้น 
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ภาพท่ี 2.8: การจัดพื้นท่ีและการใช้งานอาคารช้ัน 5 ของอาคารหอสมุด 
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2.2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
 1) การเรียนการสอนของคณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีการเปิดสอนในสาขาวิชาย่อย 4 สาขาด้วยกัน คือ 
การออกแบบนิเทศศิลป์ ทัศนศิลป์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ 
รูปแบบการเรียนการสอนต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบันได้มีการเปล่ียนแปลงไปบ้างตามยุคสมัย แต่ก็ยังคง
ความเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพอยู่ แนวทางการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น ได้แก่  

1.1) มีการปรับเปล่ียนโครงสร้างบางรายวิชาเพื่อให้เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลง
ของยุคสมัยท่ีเปล่ียนไป  

1.2) ท าวิชาให้มีความหลากหลายขึ้น โดยการเพิ่มเทคนิคท่ีสามารถใช้ได้ในการ
ท างานจริงเข้าไปในรายวิชา 
  1.3) การเรียนการสอนโดยใช้หลักสหกิจ เป็นการฝึกงานเพิ่มจากเดิม 3 เดือน เป็น 
1 เทอม มีการให้เกรดเป็นรายวิชาหนึ่ง เพราะอยากเช่ือมภาคธุรกิจเข้ากับมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษา
ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการท างานจริงมากขึ้น เป็นนโยบายหนึ่งของทางกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งก าลัง
เริ่มน ามาปรับใช้กับนักศึกษาคณะศิลปกรรมในปัจจุบัน งานท่ีเข้าไปฝึกจะต้องสอดคล้องกับการเรียน
ของนักศึกษาในสาขาท่ีก าลังเรียนโดยตรง  
  1.4) การเรียนแบบสองภาษา (Bilingual Program) ประโยชน์ส าหรับการเรียนแบบ
สองภาษาโดยอาจารย์ต่างชาติเจ้าของภาษา (Native Speakers) นั้น นอกจากผู้เรียนจะได้เรียนรู้ใน
เนื้อหาสาระวิชา มีโอกาสฝึกฝนทักษะส าเนียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องชัดเจนแล้ว ยังเป็นการ
แลกเปล่ียนการเรียนรู้วัฒนธรรม ค่านิยม ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันระหว่างนักเรียนและอาจารย์
ชาวต่างชาติอีกด้วย เช่น เรื่องอาหารการกิน การแต่งกาย ศิลปะ วรรณกรรม หรือแม้แต่ความเช่ือ ซึ่ง
ถือเป็นรากฐานของแต่ละวัฒนธรรม ส่ิงเหล่านี้ถือเป็นการเปิดโลกทัศน์อีกท้ังท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
ยอมรับ และเคารพความแตกต่างของคนในวัฒนธรรมอื่นได้เป็นอย่างดี ในส่วนของทางคณะ
ศิลปกรรมมีการน าอาจารย์ชาวต่างชาติมาสอน โดยเมื่อก่อนเป็นแค่ Workshop ท่ีเพียงน าผู้สอน
ชาวต่างชาติมาบรรยาย แต่ปัจจุบันเปล่ียนเป็นการลงเรียนในรายวิชาอย่างเต็มตัว เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด 
  1.5) พยายามให้เกิดโครงการร่วมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน โดยการดึงเอาตัวโจทย์
จริงเข้ามาให้นักศึกษาได้เรียนรู้ เมื่อก่อนจะเป็นโจทย์ท่ีอาจารย์ประจ ารายวิชาคิด หรือสมมุติโจทย์
ขึ้นมาเท่านั้น เช่น ได้ท างานร่วมกับนิตยสารแห่งหนึ่ง และทางนิตยสารได้มีการตั้งโจทย์เพื่อท่ีจะน ามา
ลงตีพิมพ์ นักศึกษาก็สามารถน าโจทย์นี้มาเป็นหัวข้อในการท างาน และมีสิทธิ์ที่ผลงานของนักศึกษาจะ
ได้ตีพิมพ์ให้กับนิตยสารแห่งนั้นด้วย คือ เป็นการให้โจทย์ท่ีเป็นของจริง ท่ีมีเงื่อนไขจริงเข้ามาในการ
ท างาน  
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 2) รูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาศิลปกรรม 
 การเรียนรู้โดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นั้น โดย
ธรรมชาติของการเรียนการสอนของคณะศิลปกรรมโดยส่วนใหญ่ ก็จะเป็นการสอนท่ีให้เด็กเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้อยู่แล้ว ยกตัวอย่าง สาขาทัศนศิลป์จะเป็นการเรียนแบบให้นักศึกษาได้มีการสร้าง
โจทย์ให้กับตัวเอง ต้องเสนอตัวเองว่าต้องการท าอะไร หรือแม้แต่ใช้เทคนิคอะไรในการท างาน จึง
สามารถพูดได้ว่าเป็นการเรียนการสอนเป็นให้เด็กเป็นศูนย์กลางจริง ๆ แต่การเรียนการสอนของ
สาขาวิชาอื่น ๆ ก็จะยังคงมีเงื่อนไขการเรียนรู้ระดับหนึ่ง ซึ่งยังต้องเป็นไปตามข้ันตอนการเรียนรู้ของ
แต่ละสาขาวิชาอยู่ แต่ก็พยายามปรับว่า ในทุก ๆ ขั้นตอน นักศึกษาสามารถส ารวจความสนใจของ
ตนเอง และน าส่วนนั้นมาสร้างหรือใส่เข้ามาในโจทย์การเรียนรู้ได้  

อีกส่วนหนึ่งท่ีได้ตอบโจทย์การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของการเรียนการสอนของคณะ
ศิลปกรรม คือ การสอนโดยการให้นักศึกษาได้เจอกับสภาพแวดล้อมจริง เช่น ท างานร่วมกับชุมชนท่ีมี
ปัญหา และร่วมกันหาแนวทางการแก้ปัญหาของชุมชน ยกตัวอย่างเช่น ลงพื้นท่ีชุมชนมอญ ซึ่งมี
ปัญหาคือเด็กรุ่นใหม่ไม่ให้ความสนใจกับศิลปวัฒนธรรมของชนชาติมอญ ท าให้ส่ิงเหล่านี้อาจจะ
หายไปกับรุ่นลูก รุ่นหลานได้ นักศึกษาศิลปกรรมก็เข้าไปส ารวจ ไปศึกษาถึงปัญหาและแต่ละสาขาวิชา
ก็น าประเด็นปัญหาเหล่านี้มาร่วมกันคิดและแก้ไขให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนมากท่ีสุด และการลงไป
เจอปัญหาจริงของชุมชนนั้น ก็จะเป็นการสอนให้นักศึกษาได้พยายามเห็นว่ายังมีความล าบากอยู่ใน
สังคม เราสามารถเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะท าประโยชน์ให้กับสังคมได้  

3) พื้นท่ีจัดแสดงงานของคณะศิลปกรรม 
 โดยปกติจะมีพื้นท่ีรองรับท่ีเหมาะส าหรับจัดแสดงงานแต่ละชนิดอยู่ อย่างเช่น หอศิลป์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดังภาพท่ี 2.9 เป็นโครงการท่ีมหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดด าเนินการมาต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2539 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานท่ีเผยแพร่ผลงานศิลปะและการออกแบบ รวมทั้งผลงาน
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมอืน่ ๆ เพื่อให้นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป และชุมชนใกล้เคียงได้ตระหนักและ
เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมอันเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินชีวิตของประชาชนในสังคม รวมทั้งเพื่อ
ตอบสนองภารกิจในการท านุบ ารุงสืบสานศิลปวัฒนธรรมและการบริการทางวิชาการแก่สังคมอันเป็น
ภารกิจหลักอีกข้อหนึ่งของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีห้องค้นคว้าเพื่อให้ผู้ท่ีสนใจได้ศึกษาข้อมูล และ
รับทราบความเคล่ือนไหวของแวดวงศิลปะและการออกแบบท้ังในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรเอกชนและหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมเชิงศิลปวัฒนธรรม
อื่น ๆ ท่ีมีประโยชน์และสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านศิลปะและการออกแบบ สามารถจัดแสดง
งานในรูปแบบต่าง ๆ ท้ังจิตรกรรม ประติมากรรม การจัดวาง ส่ือผสม จัดฉายภาพยนตร์ 
ศิลปะการแสดง ไปจนถึงการประชุมสัมมนา (artbangkok, 2546) เรียกได้ว่าหอศิลป์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพได้ตอบโจทย์ของการจัดแสดงงานของนักศึกษาคณะศิลปกรรมได้เป็นอย่างดี แต่ถ้าเป็นการจัด



20 

 

แสดงงานแบบหวังผล อย่างเช่น ทีสิส ก็จ าเป็นต้องจัดในพื้นท่ีอื่น ๆ ข้างนอกเพื่อเป็นการเข้าหาคนดู 
ส่วนอาคารหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์นั้น เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ว่าต้องการให้
อาคารหอสมุดเป็นเสมือนแหล่งเรียนรู้ โดยเพิ่มพื้นท่ีของการท ากิจกรรม และปรับเปล่ียนหลาย ๆ 
ปัจจัยเพื่อท่ีใหผู้้ใช้งานได้รับประโยชน์สูงสุด อาคารหอสมุดก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งสามารถเข้าไป
จัดแสดงงานของนักศึกษาศิลปกรรมได้ แต่กายภาพของหอศิลป์มหาวิทยาลัยกรุงเทพง่ายต่อการ
จัดการมากกว่า มีทรัพยากรและพื้นท่ีรองรับท่ีดีกว่า เช่น สามารถเจาะติด หรือส่องไฟได้ ดังนัน้การ
เลือกพื้นท่ีก็ต้องพิจารณาท่ีความเหมาะสม ความสะดวกสบาย และส่ิงท่ีผู้จัดหวังผลด้วยเช่นกัน 
 
ภาพท่ี 2.9: หอศิลป ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

 
 
ท่ีมา: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. (ม.ป.ป. ค). สืบค้นจาก http://exhibition.contestwar.com/   
       taxonomy/term/361. 
 

http://exhibition.contestwar.com/
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ  
จากการศึกษาค้นคว้างานเอกสารและแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ ผู้วิจัยได้

ค้นคว้าผลการวิจัย และท้ังนี้ยังมีนักวิจัยหลายท่านได้ท าการศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี
ความพึงพอใจ ไว้ดังนี ้
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2554) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า พึงพอใจ 
หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 
   ความพึงพอใจ ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” มีความหมายตามพจนานุกรม
ของเวบสเตอร์ได้ให้ความหมายค าว่า พึงพอใจ หมายถึง การบรรลุถึงความต้องการหรือความ
ปรารถนาก่อให้เกิดความอิ่มใจจากการบรรลุถึงข้อก าหนดหรือส่ิงท่ีจ าเป็น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525) 
 วิมลสิทธิ์ หรยางกูร (2526) ให้ความหมายความพึงพอใจว่า เป็นการให้ความรู้สึกของคนเรามี
สัมพันธ์กับโลกทัศน์ท่ีเกี่ยวกับความหมายของสภาพแวดล้อม แสดงค่าความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อ
สภาพแวดล้อมจะแตกต่างกัน เช่น ความรู้สึกดี-เลว พอใจ-ไม่พอใจ เป็นต้น 

วิรุฬ พรรณเทวี (2542) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ ท่ีมีไม่
เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะมีความคาดหมายกับส่ิงหนึ่งส่ิงใดอย่างไร ถ้าคาดหวังหรือมี
ความต้ังใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมาก แต่ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวัง
หรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามท่ีคาดหวังไว้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับส่ิงท่ีต้ังใจไว้วา่
จะมีมากหรือน้อย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ฉัตรชัย คงสุข (2535) กล่าวว่า ความพึงพอใจ 
หมายถึงความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหนึ่งหรือปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ความรู้สึกพอใจ
จะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง 
ความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้น หากความต้องการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไมไ่ด้รับการตอบสนอง  

กิติมา ปรีดีดิลก (2529) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือพอใจท่ีมีต่อ
องค์ประกอบและส่ิงจูงใจในด้านต่าง ๆ เมื่อได้รับการตอบสนอง 
  กาญจนา อรุณสุขรุจี (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์เป็นการแสดงออกทาง
พฤติกรรมท่ีเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การท่ีเราจะทราบว่าบุคคลมีความพึง
พอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน และต้องมีส่ิงเร้าท่ีตรงต่อความ
ต้องการของบุคคล จึงจะท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการส่ิงเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลนั้น
ให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้น 

นภารัตน์ เสือจงพรู (2544) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกทางบวกความรู้สึกทางลบ
และความสุขท่ีมีความสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความรู้สึกทางบวก
มากกว่า ทางลบ 
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เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นภาวะของความพึง
ใจหรือภาวะท่ีมีอารมณ์ในทางบวกท่ีเกิดขึ้น เนื่องจากการประเมินประสบการณ์ของคน ๆ หนึ่ง ส่ิงท่ี
ขาดหายไประหว่างการเสนอให้กับส่ิงท่ีได้รับจะเป็นรากฐานของการพอใจและไม่พอใจได้ 

สง่า ภู่ณรงค์ (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นเมื่อได้รับผลส าเร็จ
ตามความมุ่งหมายหรือเป็นความรู้สึกขั้นสุดท้ายท่ีได้รับผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

สุเทพ พาณิชพันธ์ (2541) ได้สรุปไว้ว่าส่ิงจูงใจท่ีใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้นให้บุคคลเกิดความพึง
พอใจ มีด้วยกัน4 ประการ คือ 

1) ส่ิงจูงใจประเภทวัตถุ (Material Inducement) ได้แก่ ส่ิงของ เงินทอง หรือส่ิงอ านวย
ความสะดวกทางกายท่ีให้แก่บุคคล 

2) สภาพทางกายท่ีพึงปรารถนา (Desirable Physical Condition) คือ สภาพแวดล้อมใน
การประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีท าให้บุคคลเกิดความสุขทางกาย 

3) ผลประโยชน์ในทางอุดมคติ (Ideal Benefaction) หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีตอบสนองความ
ต้องการทางจิตใจของบุคคลได้ 

4) ผลประโยชน์ทางสังคม (Association Attractiveness) หมายถึง การมีสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างบุคคล เป็นความพึงพอใจในด้านสังคม อันจะท าให้เกิดความผูกพัน ความพึงพอใจและสภาพ
การอยู่ร่วมกัน อันเป็นความพึงพอใจของบุคคลในด้านสังคมหรือความมั่นคงในสังคม ซึ่งจะท าให้รู้สึก
มีหลักประกันและมีความมั่นคงในการประกอบกิจกรรม 

อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน (2543) ได้รวบรวมกลุ่มแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในรูปแบบของ
แรงจูงใจไว้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

1) ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์ (Maslow, 1954 อ้างใน อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน, 2543) 
ทฤษฎีนี้เขาได้เสนอความต้องการในด้านต่าง ๆ กัน ของมนุษย์เรียงล าดับจากความต้องการขั้นพื้นฐาน
เพื่อการอยู่รอดไปจนถึงความต้องการทางสังคม และความต้องการยอมรับนับถือจากกลุ่มว่าตนมี
คุณค่า และการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น มาสโลว์ ถือว่าการเรียงล าดับความต้องการนี้มี
ความส าคัญ โดยมนุษย์จะมีความต้องการในระดับสูง ๆ ได้ก็ต่อเมื่อความต้องการขั้นพื้นฐานได้รับการ
ตอบสนองแล้ว 

2) ทฤษฎีการจูงใจการบ ารุงรักษาของเฮอร์ชเบอร์ก (Herzberg, 1959 อ้างใน อุกกฤษฎ์  
ทรงชัยสงวน, 2543) ได้กล่าวถึง ปัจจัยการจูงใจซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานด้านความพึงพอใจ 
ได้แก่ โอกาส ความส าเร็จ การยอมรับ ความรับผิดชอบความเจริญก้าวหน้า และปัจจัยการบ ารุงรักษา 
ซึ่งเป็นตัวขัดขวางความพึงพอใจ ได้แก่ นโยบายขององค์การ สภาพการท างาน ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล  
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3) ทฤษฎีแรงจูงใจของแมคคลีแลนด์ (McCelland, 1961 อ้างใน อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน, 
2543) ซึ่งแบ่งความต้องการของมนุษย์ เป็น 3 ประเภท คือความต้องการความส าเร็จ ความต้องการมี
อ านาจ และความต้องการความสัมพันธ์ โดยความต้องการความส าเร็จหรือท่ีเรียกว่า แรงจงูใจใฝ่
สัมฤทธิ์นั้น ถ้าบุคคลใดมีสูงจะมีความปรารถนาท่ีจะท าส่ิงหนึ่งให้ลุล่วงไปด้วยดี และแข่งขันกัน
มาตรฐานอันดีเย่ียม 

4) ทฤษฎีการคาดหวังของวรูม (Vroom, 1964 อ้างใน อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน, 2543) ได้
เสนอแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างานของบุคคล จะประเมินความเป็นไปได้ของผลท่ีจะบังเกิด
ขึ้นแล้ว จึงด าเนินการปฏิบัติท่ีตนคาดหวังไว้ การจูงใจขึ้นอยู่กับการคาดหวังของมนุษย์ต่อผลท่ีเกิดขึ้น 
ทฤษฎีการคาดหวังของวรูมนี้ ท านายว่าบุคคลจะร่วมกิจกรรมท่ีเขาคาดหวังว่าจะได้รับรางวัลหรือส่ิง
ต่าง ๆ ท่ีเขาปรารถนา 

เชลล่ี (Shelly, 1975 อ้างใน สินธุ์ฟ้า แสงจันทร์, 2547) ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกสอง
แบบของมนุษย์  คือ ความรู้สึกในทางบวกและความรู้สึกในทางลบ ความรู้สึกในทางบวกเป็น
ความรู้สึกท่ีเมื่อเกิดขึ้นแล้วท าให้เกิดความสุข ความสุขนี้เป็นความสุขท่ีแตกต่างจากความรู้สึกใน
ทางบวกอื่น ๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกท่ีมีระบบย้อนกลับแล้วความสุขนี้ยังสามารถท าให้เกิด
ความรู้สึกทางบวกเพิ่มขึ้นได้อีก ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความสุขเป็นความรู้สึกท่ีมีความซับซ้อนและ
ความสุขนี้จะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกทางบวกอื่น ๆ 

มอส (Morse, 1958) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาวะจิตท่ีปราศจากความเครียด
ท้ังนี้เพราะธรรมชาตของมนุษย์มีความต้องการ ถ้าความต้องการได้รับการตอบสนองท้ังหมดหรือ
บางส่วน ความเครียดก็จะน้อยลง ความพึงพอใจก็จะเกิดขึ้นและในทางกลับกันถ้าความต้องการนั้น
ไม่ได้รับการตอบสนอง ความเครียดและความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น 

วรูม (Vroom, 1964) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึงผลท่ีได้จากการท่ีบุคคลเข้าไปมีส่วน
ร่วมในส่ิงนั้น ทัศนคติด้านบวกจะแสดงให้เป็นสภาพความพึงพอใจในส่ิงนั้น และทัศนคติด้านลบจะ
แสดงให้เห็นสภาพความไม่พึงพอใจนั่นเอง 
 เชลล่ี (Shelly, 1975) ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ ซึ่งสรุปได้ว่าความพึงพอใจเป็น
ความรู้สึก แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ความรู้สึกในทางบวกและความรู้สึกในทางลบ ความรู้สึกใน
ทางบวกเป็นความรู้สึกท่ีเมื่อเกิดขึ้นแล้วท าให้เกิดความสุข ความสุขนี้เป็นความสุขท่ีแตกต่างจาก
ความรู้สึกทางบวกอื่น ๆ กล่าวคือเป็นความรู้สึกท่ีมีระบบย้อนกลับความสุขสามารถท าให้เกิดความสุข
หรือความรู้สึกทางบวกอื่น ๆ ความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวก และความรู้สึกท่ีมีความสัมพันธ์กัน
อย่างสลับซับซ้อน และระบบความสัมพันธ์ของความรู้สึกท้ังสามนี้ เรียกว่า ระบบความพึงพอใจ 

จากแนวคิดทฤษฎีดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ดังนี้ คือ ความพึงพอใจมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ความต้องการของมนุษย์ คือ ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้รับการตอบสนองตามท่ีตนต้องการ 
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ก็จะเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อส่ิงนั้น ซึ่งมนุษย์ไมว่่าอยู่ในท่ีใดย่อมมีความต้องการขั้นพื้นฐานไม่ต่างกัน และ
ความพึงพอใจยังเป็นส่ิงท่ีก าหนดพฤติกรรมในการแสดงออกของบุคคลท่ีมีผลต่อการเลือกท่ีจะปฏิบัติ
ในกิจกรรมนั้น ๆ ตรงกนัข้ามหากความต้องการของตนไมไ่ด้รับการตอบสนอง ความไม่พึงพอใจก็จะ
เกิดขึ้น 

ความพึงพอใจเป็นทัศนคติอย่างหนึ่งท่ีมีลักษณะเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นรูปร่างได้ 
เป็นความรู้สึกส่วนตัวที่เป็นสุข ไม่สามารถใช้แค่วิธีการสังเกตพฤติกรรมจากภายนอกเพียงอย่างเดียว
ได้ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องอาศัยวิธีการท่ีท าให้สามารถทราบถึงความพึงพอใจจากความรู้สึกภายใน
ออกมา ในรูปของความคิดเห็นและทัศนคติซึ่งสามารถท าได้หลายวธีดังนี้ 

1) การใช้แบบสอบถาม เป็นวิธีที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย โดยการขอความร่วมมือ จากบุคคล
เป้าหมาย เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นหรือทัศนคติ สามารถกระท าได้โดยการถามค าถามใน
ลักษณะก าหนดค าตอบให้เลือกหรือให้ตอบค าถามแบบอิสระ ซึ่งค าถามดังกล่าว อาจถามความพึง
พอใจในด้านต่าง ๆ กับกลุ่มเป้าหมายทุกคนเพื่อให้เป็นแบบแผนเดียวกัน ส่วนใหญ่ใช้ในกรณีท่ี
ต้องการข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวนมาก เป็นวิธีการวัดทัศนคติท่ีนิยมใช้กันมากในปัจจุบัน รูปแบบ
ของแบบสอบถามจะใช้มาตรวัดทัศนคติแบบมาตราส่วนลิเคิร์ท (Likert Scale) ประกอบไปด้วย
ข้อความท่ีแสดงถงึทัศนคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงเร้าอย่างใดอย่างหนึ่ง ผ่านค าตอบท่ีแสดงถึงระดับ
ความรู้สึก 5 ระดับ คือ ระดับมากท่ีสุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย และระดับน้อยที่สุด 

2) การสัมภาษณ์ เป็นวิธีวัดความพึงพอใจทางตรงวิธีหนึ่ง ซึง่ต้องอาศัยเทคนิควิธีการท่ีผู้วิจัย
ออกไปสอบถามพูดคุยกับบุคคลเป้าหมาย โดยมีการเตรียมการล่วงหน้าเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นจริงมาก
ท่ีสุด การวัดความพึงพอใจโดยวิธีสัมภาษณ์ นับเป็นวิธีการท่ีประหยัด และมีประสิทธิภาพมากอีก 
วิธีหนึ่ง 

3) การสังเกต เป็นวิธีวัดความพึงพอใจ โดยอาศัยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมายท่ี
แสดงออกผ่านการพูดจา กริยา ท่าทาง วิธีนี้ต้องอาศัยการสังเกตอย่างจริงจังและมีระเบียบแบบแผน 
จึงสามารถประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการได้อย่างถูกต้อง 

สรุปได้ว่า ความพึงพอใจเป็นทัศนคดิท่ีเป็นนามธรรมเกี่ยวกับอารมณ์ และความรู้สึกด้านบวก
ต่อส่ิงหนึ่งส่ิงใด บุคคลจะเกิดความพึงพอใจขึ้นได้นั้นก็ต่อเมื่อสามารถตอบสนองความคาดหวังหรือ
ความต้องการให้แก่บุคคลได้ การประเมินความพึงพอใจนั้นขึ้นอยู่กับความสะดวกเหมาะสม หรือ
เป้าหมายของการประเมิน จะส่งผลให้การประเมินนั้นมีประสิทธิภาพหรือน่าเช่ือถือมากขึ้น 
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2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินพื้นท่ีหลังการใช้งาน 
ในหัวข้อนี้เป็นการศึกษาถึงแนวคิด และวิธีการในการประเมินอาคารภายหลังการเข้าครอง

พื้นท่ี รวมไปถึงการใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิจัย 
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลสรุปของข้อมูลท่ีจะสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบอาคารหอสมุด 

การประเมินหลังการใช้งาน (Post Occupancy Evaluation: POE) เป็นการศึกษาเพื่อท า
การประเมินสภาพแวดล้อมทางกายภาพของอาคารหลังการใช้งาน ส าหรับอาคารท่ีต้องการท าการ
ปรับปรุง การประเมินอาคารหลังการใช้งานนั้นจะเน้นไปท่ีการประเมินส่วนใช้งาน องค์ประกอบหลัก
โดยรอบอาคาร เป็นหลัก รูปแบบการประเมินหลังการใช้งานได้ถูกพัฒนาจากประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นเวลากว่า 20 ปี ซึ่งเครื่องมือในการประเมินจะใช้แบบสอบถามเป็นตัวเก็บข้อมูลจากผู้ใช้อาคาร 
ได้แก่ ความพึงพอใจและความคิดเห็นท่ีมีต่อส่วนใช้งานของอาคาร (Horgen & Sheridan, 1996) 
ในทางสถาปัตยกรรมการประเมินอาคารหลังการใช้งานเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับสังคมและพฤติกรรม 
(Wener, 1989) การประเมินอาคารหลังการเข้าใช้เป็นการประเมินอย่างมีระบบวิธี (Systematic-
Post Occupancy Evaluation) คือ มีการน าเอาวิธีการค้นคว้าวิจัยท่ีมีระบบ มีวิธีการท่ีชัดเจนเป็น
วิทยาศาสตร์มาผสมกับวิธีการศึกษาค้นคว้าในสาขาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น พฤติกรรม-สภาพแวดล้อม 
(ปัญจพงศ์ นาคะบุตร, 2553) 

ไพรเซอร์ (Preiser, 1988) ได้เสนอองค์ประกอบท่ีควรประเมินอาคารไว้ 3 ด้าน คือ 
 1) องค์ประกอบด้านเทคนิคอาคาร (Technical Element of Building Performance) 
 2) ด้านประโยชน์ใช้สอยของอาคาร (Functional Element of Building Performance) 
 3) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral Element of Building Performance) 

การประเมินอาคารหลังการใช้งานสามารถด าเนินการได้ 3 ลักษณะ ดังนี้ 
1) สอบถามทัศนคติ ความคิดเห็น และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้หรือผู้ท่ีอยู่ในส่ิงแวดล้อม

ท่ีต้องการจะประเมิน 
2) สอบถามเพื่อให้ได้มาซึ่งแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้อาคารหรือส่ิงแวดล้อมท่ี

เป็นเชิงวิทยาศาสตร์ โดยเป็นการทดลองในสภาพแวดล้อมจริงท่ีสามารถควบคุมได้ 
 3) น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา และส ารวจไปใช้ในการออกแบบสภาพแวดล้อมใหม่ 
ส่ิงก่อสร้างใหม่ หรือเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของอาคารเดิม โดยให้ผู้ใช้งานได้มีส่วนร่วมใน 
กระกวนการรับฟัง และแสดงความคิดเห็น 
 การประเมินท่ีกล่าวมานี้มักใช้วิธีการโต้ตอบ (Interactive) เช่น การสัมภาษณ์ จะเป็น
รายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ รวมถึงการเดินส ารวจผ่านเข้าไป (Walk Through) ในส่ิงแวดล้อมท่ีต้องการ
ประเมิน 
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 บาเร็ตต์ และบาเดร (Barrett & Baldry, 2003) กล่าวไว้ว่า ระบบการประเมินอาคาร ใช้เพื่อ
ประเมินความเหมาะสมของอาคาร ส าหรับความต้องการของผู้ใช้งานอย่างละเอียด และน าไปท าการ
ประเมินอาคารหลังการใช้งาน โดยจุดมุ่งหมายหลักในการประเมินอาคารหลังการใช้งานนั้น คือ ความ
พึงพอใจของผู้ใช้งาน  
 ซิมริ่ง และไรเซนสเตน (Zimring & Reizenstein, 1980) และซอมเมอร์ (Sommer, 1984) 
ได้ให้ค าจ ากัดความว่าการประเมินอาคารหลังการใช้งาน จะต้องเป็นการทดลองภาคสนาม หรือท ากับ
ส่ิงแวดล้อม โดยมีการควบคุมและมีการใช้ทฤษฎีท่ีชัดเจน  
 การประเมินอาคารหลังการใช้งานสามารถจ าแนกได้ 3 ระดับ (Preiser, 1988) ซึ่งการ
เลือกใช้ระดับของการประเมินผู้วิจัยควรเลือกให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย และความ
ละเอียดของข้อมูลท่ีต้องการศึกษา ดังนี้  
 1) การเก็บข้อมูลแบบกว้าง (Indicative POE) เป็นวิธีการประเมินขัน้พื้นฐาน ใช้การเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อด-ีข้อเสียโดยรวมของอาคารเป็นหลัก มีข้ันตอนในการด าเนินการเริ่มตั้งแต่การ
ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาและวัตถุประสงค์การสร้างอาคาร ศึกษาประสิทธิภาพของอาคาร
และการใช้ประโยชน์ในปัจจุบันก่อนท่ีจะด าเนินการเก็บข้อมูล จากนั้นจึงด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู
เกี่ยวกับปัญหาการใช้งานโดยการใช้แบบสอบถาม การส ารวจ และสัมภาษณ์บุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
ส่วนในขั้นตอนสุดท้ายเป็นการสรุปและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงอาคาร เช่น ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้อาคารท่ีมีต่อส่วนใช้งานทุกส่วนเปรียบเทียบข้อมูลแบบกว้าง เช่น รูปแบบภายนอก เกณฑ์ท่ี
เกี่ยวกับรูปแบบภายในอาคารและการใช้สอยอาคาร 

2) การเก็บข้อมูลแบบจ าเพาะ (Investigative POE) เป็นวิธีการเก็บข้อมูลท่ีพัฒนาต่อจาก
การเก็บข้อมูลแบบกว้าง โดยมีการเก็บข้อมูลในเชิงลึกมากข้ึน เก็บข้อมูลแบบเจาะจงเฉพาะบาง
ช่วงเวลาหรือบางพื้นท่ี ของอาคาร หรือการศึกษาข้อมูลจากอาคารท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน รวมถึง
การประเมินผลในหัวข้อท่ีครอบคลุมรายละเอียดมากขึ้น เช่น ความพึงพอใจของผู้ใช้อาคารต่อ
ห้องสมุดในช่วงเวลา 16.00-19.00 น. 

3) การเก็บข้อมูลเชิงลึก (Diagnostic POE) เป็นวิธีการเก็บข้อมูลท่ีต่อเนื่องมาจากการเก็บ
ข้อมูลแบบจ าเพาะ ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการนี้เมื่อต้องการเก็บข้อมูลในเชิงลึกท่ีวิธีอื่นไม่สามารถท าได้หรือ
พบจุดบกพร่องจากการเก็บข้อมูลแบบจ าเพาะ ซึ่งวิธีการเก็บข้อมูลเชิงลึกอาจต้องใช้ระยะเวลาในการ
ด าเนินการนานและอาจต้องมีผู้ช่วยในการเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูลรูปแบบนี้ต้องใช้วิธีการท่ีซับซ้อน
มากขึ้น มีการเก็บข้อมูลจากหลายตัวแปร มีการน าวิธีการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการทดลอง
มาใช้ หรือมีการศึกษาเปรียบเทียบจากกลุ่มตัวอย่างอาคารท่ีมีประเภทและรูปแบบการใช้งาน
เหมือนกัน เช่น เปรียบเทียบปัจจัยหลายประการส าหรับส่วนใช้งานส่วนเดียวของอาคาร เพื่อน าไป
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เปรียบเทียบกับอาคารประเภทเดียวกัน ท่ีมีส่วนใช้งานคล้ายคลึงกันเพื่อหาปัจจัยท่ีส่งผลต่อข้อมูลหลัก 
ซึ่งท้ัง 3 ระดับมีข้ันตอนในการวางแผน จัดการ และประยุกต์ใช้เช่นเดียวกันดังภาพท่ี 2.1 
 
ภาพท่ี 2.10: Presiser’s POE Process Model 
 

 
 
ท่ีมา: Preiser, W., Rabinowitz, H., & White, E. (1988). Post-occupancy evaluation.  
       New York: Van Nostrand Reinhold. 
 

การออกแบบเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล เครื่องมือส าหรับการรวบรวมข้อมูลในการ
ประเมินทางกายภาพท่ีใช้มากท่ีสุดมี 3 ประเภท ได้แก่ แบบสังเกตการณ์ แบบสัมภาษณ์ และ
แบบสอบถาม (ปัญจพงศ์ นาคะบุคร, 2553) 
 1) แบบสังเกตการณ์ เป็นวิธีที่นักวิจัยเก็บข้อมูลโดยการบันทึกพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างใน
สถานการณ์เฉพาะสถานการณ์หนึ่ง การสังเกตการณ์สามารถท าได้หลายวิธี ได้แก่ 
  1.1) การสังเกตโดยตรง เช่น การถ่ายรูป การวัด การจดบันทึกเกี่ยวกับลักษณะทาง
กายภาพของส่ิงแวดล้อมและพฤติกรรมผู้ใช้อาคารหรือส่ิงแวดล้อมนั้น ๆ 
  1.2) การหาร่องรอย โดยการสังเกตหาร่องรอยทางกายภาพท่ีเป็นหลักฐานสะท้อน
พฤติกรรมการใช้พื้นท่ี 
  1.3) การเข้าไปมีส่วนร่วม โดยเป็นผู้วิจัยร่วมอยู่ในกลุ่มบุคคลหรือตัวอย่างท่ีส ารวจ
เพื่อการศึกษาพฤติกรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของคนและสังคมท่ีท าการศึกษา 
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 2) การสัมภาษณ์ เป็นกระบวนการติดต่อส่ือสารระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ตอบสัมภาษณ์ โดย
อาศัยภาษาจากค าถามเป็นส่ือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อดีของการสัมภาษณ์ คือ ได้ข้อมูลท่ีผู้ตอบ
สัมภาษณ์ไม่ต้องการเขียนเป็นหลักฐาน ผู้สัมภาษณ์มีอากาสอธิบายขยายความในส่วนของค าถาม ใน
กรณีท่ีผู้ตอบสัมภาษณ์ไม่เข้าใจ และท าให้เกิดความมั่นใจว่าค าตอบท่ีได้น่าจะมีความถูกต้องแม่นย า
จากการสังเกตความร่วมมือของผู้ตอบ อย่างไรก็ตามข้อเสียของการเก็บข้อมูลวิธีนี้ คือ เปลืองเวลา
และแรงงานในการรวบรวมข้อมูล โดยเฉพาะในกรณีท่ีกลุ่มตัวอย่างกระจัดกระจาย แบบสัมภาษณ์มี 2 
ประเภท ได้แก่ 
  2.1) ประเภทท่ีมีโครงสร้าง (Structured Interview) เป็นค าถามท่ีก าหนดรูปแบบ
ค าตอบให้เลือกตอบท่ีชัดเจนภายในขอบข่ายท่ีก าหนด 
  2.2) ประเภทท่ีไม่มีโครงสร้างแน่นอน (Unstructured Interview) เป็นค าถามท่ีไม่
ก าหนดค าตอบให้เลือกตอบ แต่เป็นค าถามเปิดท่ีต้องการค าตอบท่ีเป็นข้อเท็จจริงและท่ีแสดงเหตุผล
จากผู้ตอบแต่ละคน 
 3) แบบสอบถาม เป็นรายการท่ีเตรียมไว้เพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยการส่ง
แบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างท่ีเลือกไว้ตอบตามความสมัครใจ แบบสอบถามมุ่งเก็บข้อมูลท่ีเป็น
ข้อเท็จจริง ความเห็นตลอดจนทัศนคติ แบบสอบถามมีข้อดีตรงท่ีประหยัดกว่าเครื่องมือแบบอื่น แต่ก็
มีข้อเสียตรงท่ีค าตอบท่ีได้รับท่ีขึ้นอยู่กับความจริงของผู้ตอบ ไม่มีทางรู้ได้หรือสังเกตได้ และปัญหาอีก
อย่างคือ ค าตอบท่ีได้อาจมีอัตราส่วนต่ ากว่าแบบสัมภาษณ์ แบบค าถามท่ีใช้แบบสอบถาม มี 2 
ประเภท คือ 
  3.1) ค าถามแบบปิด (Close Ended) เป็นค าถามท่ีมีค าตอบก าหนดไว้ให้เลือก 
  3.2) ค าถามแบบเปิด (Open Ended) เป็นค าถามท่ีไม่มีค าตอบให้ผู้ตอบ แต่ผู้ตอบ
ค าถามตอบเองตามความคิดเห็น 
 ส าหรับอาคารหอสมุด รูปแบบการประเมินพื้นท่ีหลังการใช้งานท่ีเหมาะสม คือการเก็บข้อมูล
แบบกว้าง (Indicative POE) เพื่อต้องการทราบถึงข้อดี-ข้อเสียของสภาพแวดล้อม และปัญหาท่ี
เกิดขึ้นจากการใช้งาน ส่วนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการดังท่ีกล่าวมา คือ แบบ
สังเกตการณ์ แบบสัมภาษณ์ และการท าแบบสอบถาม ซึ่งเกณฑ์การประเมินท่ีเหมาะสมส าหรับใช้
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ เกณฑ์การประเมินคุณภาพอาคาร 9 ประการของ วูดท์ และวีเก้น (Voordt & 
Wegen, 2005 อ้างใน วรารัตน์ ผลทวี, 2557) ด้วยแนวคิดพื้นฐานของวูดท์และวีเก้น คือ “อาคารท่ีดี 
คืออาคารท่ีถูกสร้างขึ้นให้มีความเหมาะสมกับกิจกรรมการใช้งาน ผู้ใช้อาคารสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สะดวกสบาย และปลอดภัย” เกณฑ์ส าหรับประเมินคุณภาพอาคารท้ัง 9 ประการมีดังนี้ 
(ตารางท่ี 2.1)  
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 1) ความสามารถในการเข้าถึงและท่ีจอดรถ (Reachability and Parking Facilities)  
หมายถึง  อาคารต้องสามารถเข้าถึงได้สะดวกท้ังกรณีใช้รถส่วนตัวและระบบขนส่งสาธารณะ มีจ านวน
ท่ีจอดรถพียงพอกับการใช้งาน และเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน รถพยาบาล หรือรถดับเพลิงสามารถ
เข้าถึงตัวอาคารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

2) ความสะดวกในการเข้าถึง (Accessibility) การเข้าถึงในท่ีนี้ หมายถึง การเข้าถึงท้ังทาง
กายภาพและทางจิตวิทยา 

2.1) การเข้าถึงทางกายภาพ คือการท่ีผู้ใช้สามารถเข้าถึงตัวอาคารและเข้าใช้งาน
พื้นท่ีต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก มีการออกแบบเส้นทางสัญจรไว้ส าหรับผู้ใช้งานท่ัวไป และการขนส่ง
ส่ิงของรวมถึงในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ควรมีเส้นทางให้สามารถหลบหนีได้อย่างรวดเร็ว ท่ีส าคัญมีการ
ค านึงถึงหลักการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของผู้ใช้งาน
ท้ังคนปกติและคนพิการ 

2.2) การเข้าถึงทางจิตวิทยา คือความรู้สึกดีของผู้ใช้งาน ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อตัวอาคาร
สามารถหาทางเข้าออกได้สะดวก รูปแบบการจัดพื้นท่ีใช้งานง่ายแก่การรับรู้ และเข้าใจ  มีการแบ่ง
พื้นท่ีชัดเจนระหว่างพื้นท่ีสาธารณะและพื้นท่ีส่วนตัว เป็นต้น 

3) ประสิทธิภาพ (Efficiency) อาคารท่ีมีประสิทธิภาพ คืออาคารท่ีสามารถใช้งานได้ตาม
วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้และคุ้มค่ากับการลงทุน ประกอบด้วยต าแหน่งท่ีต้ังอาคารควรมีความเหมาะสม 
เข้าถึงได้ง่าย ช่องทางเข้าออกอาคารมีเพียงพอท้ังในแนวราบและแนวดิ่ง การแบ่งพื้นท่ีมีความ
เหมาะสมท้ังพื้นท่ีท่ีต้องการความเป็นส่วนตัวและพื้นท่ีสาธารณะ พื้นท่ีมีขนาดเพียงพอส าหรับ
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นภายในอาคาร ความสูงในแนวดิ่งจากระดับพื้นถึงเพดานมีขนาดท่ีเพียงพอการ
ใช้สีและวัสดุเหมาะสมท าความสะอาดและดูแลรักษาง่าย ส่ิงอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์เครื่องใช้
ต่าง ๆ มีจ านวนเพียงพอกับความต้องการ ตลอดจนมีสภาพแวดล้อมภายในอาคารท่ีดี 

4) ความยืดหยุ่น (Flexibility) เราอยู่ในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เมื่อเวลาผ่าน
ไปกิจกรรมท่ีมีอยู่มักมีการเปล่ียนแปลงตามความต้องการใหม่ท่ีเกิดขึ้น ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อาคารจึงควรมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน สามารถ
ปรับเปล่ียนได้ง่าย เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง สามารถปรับการใช้งานได้ง่ายเมื่อมี
การเปล่ียนแปลงกลุ่มผู้ใช้ และการใช้งานสามารถเปล่ียนแปลงได้เมื่อกลุ่มผู้ใช้งานมีความต้องการ
แตกต่างกัน รวมถึงสามารถปรับการใช้พื้นท่ีให้รองรับกิจกรรมท่ีหลากหลายได้ 

5) ความปลอดภัย (Safety) เป็นเรื่องท่ีมีผลโดยตรงกับผู้ใช้อาคาร ดังนั้นส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ จึงควรมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานมากท่ีสุด เพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บท่ีอาจเกิดขึ้น
จากการใช้งาน มีการจัดการเรื่องความปลอดภัยสาธารณะ เพื่อให้ผู้ใช้งานรู้สึกปลอดภัยและมีความ
เส่ียงน้อย มีระบบป้องกันอัคคีภัย โครงสร้างรับน้ าหนักของอาคารควรมีความแข็งแรงคงทนและมี
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เสถียรภาพ การสัญจรในแนวดิ่ง เช่น บันได หรือลิฟต์ควรมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานตลอดจนความ
ปลอดภัยจากสารเคมีต่าง ๆ ท่ีอาจมาจากวัสดุท่ีใช้ในการตกแต่งอาคาร 

6) การจัดพื้นท่ี (Spatial Orientation) โดยท่ัวไปคนมักรู้สึกดีเมื่อการจัดพื้นท่ีสามารถรับรู้
และเข้าใจได้ง่าย ท าให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานได้สะดวก ในอาคารท่ีมีความซับซ้อนผู้ใช้งานจะหา
ต าแหน่งของจุดต่าง ๆ ได้ยาก ดังนั้นการจัดพื้นท่ีใช้งานจึงควรมีความชัดเจนสามารถเข้าถึงได้สะดวก
และง่ายแก่การจดจ า การออกแบบควรมีเอกลักษณ์ หลีกเหล่ียงความซ้ าซ้อนท่ีอาจท าให้เกิดการ
เข้าใจผิด มีความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างพื้นท่ีสาธารณะ กึ่งสาธารณะและพื้นท่ีส่วนตัว  มีความ
แตกต่างของสีและวัสดุท่ีใช้ในการตกแต่งพื้น ผนัง และเพดาน ป้ายประชาสัมพันธ์บอกจุดต่าง ๆ มี
เพียงพอกับการรับรู้  มีเครื่องหมายบอกจุดต่าง ๆ อย่างชัดเจน สัญลักษณ์และตัวอักษรต่าง ๆ ท่ีใช้มี
ความชัดเจนจดจ าง่าย ตลอดจนการใช้สีและรูปสัญลักษณ์ต่าง ๆ ควรมีความสอดคล้องกัน 

7) ความเป็นส่วนตัว การมีอาณาเขตครอบครอง และการติดต่อกันทางสังคม (Privacy 
Territoriality and Social Contact) ส่ิงแวดล้อมท่ีสร้างขึ้นมีบทบาทส าคัญในการกระตุ้นให้บุคคลมี
ปฏิสัมพันธ์ต่อกัน “Sociopetal Space คือสภาพแวดล้อมท่ีดึงบุคคลเข้าหากัน และ Sociofugal คือ 
สภาพแวดล้อมท่ีแยกบุคคลออกจากกัน” (Osmond, 1966) ซึ่งความสัมพันธ์ของคนกับ
สภาพแวดล้อมได้ถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของมนุษย์ 
ประกอบไปด้วย 2 ประเด็น ดังนี ้

7.1) ความเป็นส่วนตัว (Privacy) คือการท่ีบุคคลเลือกควบคุมและจัดการการเข้าถึง
ตัวเองหรือกลุ่มของตัวเอง (Altman, 1975) เป็นการเลือกยอมรับหรือหลีกเล่ียงการติดต่อกับบุคคล
อื่น เพื่อให้ภาวะเป็นส่วนตัวอยู่ในระดับท่ีต้องการ ซึ่งประกอบไปด้วยความเป็นส่วนตัวด้านการ
มองเห็น คือการเลือกท่ีจะมองเห็นหรือไม่เห็นคนอื่น ความเป็นส่วนตัวทางการได้ยิน คือการไม่ถูก
รบกวนด้วยเสียงของคนอื่นท่ีไม่อยากได้ยิน และการมีความเป็นส่วนตัวทางสังคมหรือการมีอาณาเขต
ส่วนตัว  คือความสามารถในการควบคุมการติดต่อกันทางสังคมโดยอาศัยวิธีการแยกหรือเช่ือมต่อ
พื้นท่ี 

7.2) ระยะห่างระหว่างบุคคลและการมีอาณาเขตครอบครอง (Personal Space 
and Territorial Behaviour) ระยะห่างระหว่างบุคคล คือขอบเขตท่ีว่างรอบตัวบุคคลท่ีมองไม่เห็น มี
ลักษณะคล้ายฟองอากาศ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกถึงตัวบุคคล ขอบเขตนี้จะเคล่ือนตัวไปพร้อม
กับตัวบุคคลและมีการยืดหดลงได้ตามแต่สถานการณ์ ขนาดของอาณาเขต หมายถึง การมีระยะห่าง
มากหรือน้อยจากบุคคลอื่นโดยมีปัจจัยต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยด้านบุคคล สังคม และ
วัฒนธรรม ส่วนการมีอาณาเขตครอบครองเป็นการตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ในด้าน
ความรู้สึกปลอดภัยเช่นเดียวกับระยะห่างระหว่างบุคคล ท้ังสองประเด็นจึงมีความส าคัญต่อการ
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ออกแบบสภาพแวดล้อม การจัดท่ีนั่ง การก าหนดระยะห่าง ตลอดจนการบริหารจัดการพื้นท่ีใช้สอย
โดยเฉพาะพื้นท่ีสาธารณะ (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร บุษกร เสรฐวรกิจ และ ศิวพร กล่ินมาลัย, 2554)  

หลักการออกแบบให้เกิดภาวะเป็นส่วนตัว คือ ควรมีการออกแบบและจัดวางพื้นท่ีให้มีความ
แตกต่างกันระหว่างพืน้ท่ีสาธารณะ กึ่งสาธารณะ และพื้นท่ีส่วนตัว ควรมีพื้นท่ีใช้งานท่ีบุคคลสามารถ
สร้างความเป็นส่วนตัวได้ด้วยตัวเอง พื้นท่ีท่ีต้องการความเป็นส่วนตัวควรสามารถควบคุมการมองเห็น 
การได้ยิน และการครอบครองอาณาเขตได้ ควรมีสถานท่ีส าหรับจัดกิจกรรมการประชุมแยกออกจาก
ส่วนใช้งานอื่น และมีการออกแบบท่ีสามารถจัดให้มีการประชุมในกรณีฉุกเฉินได้ 

8) สุขภาพและความเหมาะสมทางกายภาพ (Health and Physical Well-being) 
สภาพแวดล้อมภายในอาคารส่งผลถึงประสิทธิภาพในการท างานและสุขภาพของผู้อยู่อาศัย ซึ่ง
สภาพแวดล้อมภายในอาคารประกอบด้วย 

8.1) แสง (Light) ในส่ิงแวดล้อม แสงท่ีใช้ประกอบไปด้วย คุณภาพของแสง ปริมาณ
ของแสง ทิศทางของแสง และสีของแสง ซึ่งสภาพแวดล้อมท่ีดี ควรมีการใช้แสงสว่างท่ีเหมาะสมกับ
กิจกรรม ไม่ให้เกิดความมืดหรือสว่างจนเกินไป เพื่อให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและหลีกเล่ียงการ
เกิดปัญหาทางสายตา 
   8.2) เสียงรบกวน (Noise) เสียงท่ีดังมากเกินไปจะท าให้เสียสมาธิในการท างานและ
ก่อให้เกิดความรู้สึกร าคาญ ดังนั้นการออกแบบต้องไม่ให้ระดับของเสียงรบกวนสูงจนเกนิไป ควรมีการ
ใช้วัสดุดูดซับเสียง หรือแยกพื้นท่ีท่ีต้องการความสงบออกจากพื้นท่ีสาธารณะ 

8.3) สภาพอากาศภายในอาคาร (Interior Climate) ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ใช้
อาคาร ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากอุณหภูมิ และความช้ืนในอากาศ จึงควรมีการปรับเปล่ียนให้อยู่ใน
สภาวะท่ีเหมาะสมท่ีผู้อยู่อาศัยรู้สึกสบาย ซึ่งเรียกว่าสภาวะน่าสบายทางอุณหภูมิ (Thermal 
Comfort) นอกจากนี้ ควรมีระบบการหมุนเวียนอากาศภายในและภายนอกท่ีดี มีการควบคุมส่ิง
สกปรกและความช้ืนสัมพัทธ์ในอากาศ เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรีย 

9) ความยั่งยืน (Sustainability) ในทศวรรษท่ีผ่านมาได้มีการตระหนักถึงเรื่องนี้ เนื่องจาก
ขณะท่ีเศรษฐกิจขยายตัวแต่ทรัพยากรของโลกมีจ ากัด กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ท าให้เกิดปัญหา
ส่ิงแวดล้อม จึงได้มีการคิดหาแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน ในปี ค.ศ. 1987 องค์การสหประชาชาติได้
บัญญัติศัพท์การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development) ขึ้น โดยอธิบายไว้ว่า “การพัฒนาท่ี
ยั่งยืน คือการพัฒนาท่ีสนองตอบต่อความต้องการของคนในรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ท าให้คนรุ่นต่อไปใน
อนาคตต้องประนีประนอมยอมลดทอนความสามารถในการท่ีจะตอบสนองความต้องการของตนเอง 
(Sustainable Development is a development that meets the needs of the present 
without compromising the ability of future generations to meet their own needs)”  
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อรรจน์ เศรษฐบุตร (2551) ได้อธิบายไว้ว่า อาคารท่ีมีการออกแบบอย่างยั่งยืน หรืออาคาร
เขียวซึ่งในเบ้ืองต้น อาคารเขียวจะต้องประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก ดังต่อไปนี้ 

1) ความสอดคล้องกับสภาพอากาศ กฎเกณฑ์ข้อแรกของค าว่า “สถาปัตยกรรม” ล้วนจะต้อง
ประกอบด้วยการออกแบบให้ตอบสนองต่อสภาพอากาศ (Climate Responsiveness) การ
สอดคล้อง กับสภาพอากาศ หมายถึง การออกแบบจัดวางพื้นท่ีใช้สอยอาคารตามทิศทางแดด ทิศทาง
ลมธรรมชาติ และการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างหรือตกแต่งท่ีท าให้อาคารน่าสบาย ก่อนจะอาศัยเครื่องจักร
ท่ีใช้พลังงาน ซึ่งหมายถึง การออกแบบ Passive Design  

2) ความน่าสบาย องค์ประกอบของสถาปัตยกรรมสีเขียวก าหนดให้อาคารมีการรักษาสภาวะ
น่าสบายของมนุษย์ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีเป็นที่ยอมรับอย่างเป็นสากลในเรื่อง สภาวะน่าสบายเชิง
อุณหภาพ (Thermal Comfort) แสงสว่าง (Visual/ Lighting Comfort) เสียง (Acoustical 
Comfort) และคุณภาพอากาศภายใน (Indoor Air Quality: IAQ)  

3) การใช้พลังงานธรรมชาติ สถาปัตยกรรมสีเขียวส่งเสริมให้เกิดการน าพลังงานจากธรรมชาติ
มาใช้ ซึ่งแหล่งพลังงานท่ีอาคารสามารถน ามาใช้ได้มักจะเป็นพลังงานท่ีหาทดแทนได้ (Renewable 
Energy) ได้แก่ พลังงานจากแสงอาทิตย์ด้วยการใช้รังสีจากดวงอาทิตย์เพื่อให้ความร้อนและผลิต
กระแสไฟฟ้า พลังงานจากน้ าในการผลิตกระแสไฟฟ้าและใช้เป็นแหล่งความร้อนความเย็น พลังงาน
จากดินจากการสะสมความร้อนในดิน พลังงานลมโดยการใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยตรงและการเพิ่ม
สภาวะน่าสบาย (Ventilation) พลังงานจากพืชพันธ์ที่สามารถน ามาใช้ในการกันแดดและการระเหย
ของน้ าเพื่อสร้างความเย็น รวมถึงพลังงานจากสัตว์คือมาจากมูลสัตว์ 

 
ตารางท่ี 2.1: สรุปเกณฑ์การประเมินคุณภาพอาคาร 9 ประการ ของวูดท์ และวีเก้น (Voordt &   
                 Wegen, 2005) 
 

 
            

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ): สรุปเกณฑ์การประเมินคุณภาพอาคาร 9 ประการ ของวูดท์ และวีเก้น (Voordt &   
                       Wegen, 2005) 
 

 
            

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ): สรุปเกณฑ์การประเมินคุณภาพอาคาร 9 ประการ ของวูดท์ และวีเก้น (Voordt &   
                       Wegen, 2005) 
 

 
 
ท่ีมา: Voordt, D. J. M. van der., & Wegen, H. B. R. Van. (2005). Architecture in use. An  
       introduction to the programming, design and evaluation of buildings. Oxford:    
       Elsevier, Architectural Press.  
 

ท้ังนี้ผู้วิจัยต้องการประเมินความพึงพอใจหลังการเข้าใช้ ในเรื่องของ ความเหมาะสมทาง
กายภาพโดยรวม และประสิทธิภาพของพื้นท่ีภายในอาคารหอสมุด ว่าพื้นท่ีใช้งานภายในอาคารนั้น 
สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ท่ีแรกเริ่มก่อตั้งได้ก าหนดไว้หรือไม่ และสามารถส่งเสริมการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 ต่อผู้เข้าใช้ท่ีเป็นนักศึกษาศิลปกรรมได้มากน้อยเพียงใด อาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับการใช้งานจากการสอบถามทัศนคติและระดับความพึงพอใจ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการ 
และปัญหาท่ีเกิดขึ้นของนักศึกษาศิลปกรรม ซึ่งข้อมูลท่ีได้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นหาร
เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงหรือออกแบบสภาพแวดล้อมใหม่ท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้งานจริง 
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2.5 การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 1) การปรับการเรียนเปล่ียนวิธีการสอน 
 Passive Learning เป็นกระบวนการเรียนรู้โดยการอ่าน ฟังบรรยาย โดยยึดเนื้อหา 
(Content Based) จากหนังสือและต ารา เป็นรูปแบบเดิมท่ีผู้สอนนิยมใช้กันมาต้ังแต่อดีต ผู้สอน
พยายามจะบรรยายบอกส่ิงท่ีอยู่ในต าราเรียน เพื่อให้นักเรียนจดบันทึกและน าไปใช้สอบเก็บความรู้ 
โดยการสอนแบบนี้เป็นการสอนแบบยึดครูเป็นศูนย์กลาง (Teacher-centered)  
 ในศตวรรษท่ี 21 เป็นการจัดกระบวนการเรียนรูร้ปูแบบใหม่ โดยการพยายามเปล่ียนบทบาท
ครูจากผู้บรรยายการสอนมาเป็นร่วมกันออกแบบกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Pedagogy) 
ให้นักเรียนใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับตนเอง ผู้สอนเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวก 
และมีหน้าท่ีเสนอแนะเครื่องมือหรือ Technology ต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงองค์ความรู้อย่างรวดเร็วและ
กว้างขวาง น าความรู้มาแลกเปล่ียน เรียกกระบวนการเรียนรู้แบบนี้ว่า Active Learning เป็นการ
เรียนรู้แบบยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-centered) 
 2) ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
 วิจารณ์ พานิช (2555) ได้กล่าวว่า ทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ว่าสาระวิชามี
ความส าคัญ แต่ยังไม่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้เพือ่มีชีวิตในโลกยุตศตวรรษท่ี 21 ปัจจุบันการเรียนรู้
สาระวิชา (Content หรือ Subject Matter) ควรเป็นการเรียนจากการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียนเอง 
โดยจะมีผู้สอนในการช่วยแนะน า และช่วยออกแบบกิจกรรมท่ีช่วยให้ผู้เรียนสามารถประเมิน
ความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้ สาระวิชาหลัก (Core Subjects) ประกอบด้วย ภาษาแม่ 
และภาษาส าคัญของโลก ศิลปะ คณิตศาสตร์ การปกครองและหน้าท่ีพลเมือง เศรษฐศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ โดยวิชาหลักเหล่านี้ จะน าไปสู่การก าหนดเป็นกรอบ
แนวคิดและยุทธศาสตร์ส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้ในเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หรือหัวข้อ
ส าหรับศตวรรษท่ี 21 โดยการส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหาวิชาแกนหลัก และสอดแทรกทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 เข้าไปในวิชาแกนหลักเหล่านี้ด้วย ดังภาพท่ี 2.11 
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ภาพท่ี 2.11: ทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 

 
 
ท่ีมา: กศน.อ าเภอบางแพ. (2558). สืบค้นจาก http://bpnfe.in.th/century-skills. 
 

วิธีออกแบบการเรียนรู้ให้ศิษย์มีทักษะนี้ใช้หลักการว่า ต้องมีการเรียนรู้แบบท่ีเด็กร่วมกันสร้าง
ความรู้เองคือ เรียนรู้โดยการสร้างความรู้ และเรียนรู้เป็นทีม การเรียนรู้ทักษะในการเรียนรู้ 
(Learning How to Learn หรือ Learning Skills) และเรียนรู้ทักษะในการสร้างการเปล่ียนแปลงไป
ในทางดีขึ้น (นวัตกรรม) ประกอบด้วยทักษะย่อย ๆ ดังต่อไปนี้ (วิจารณ์ พานิช, 2555) 

1) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) และการแก้ปัญหา (Problem 
Solving) ซึ่งหมายถึง การคิดอย่างผู้เช่ียวชาญ (Expert Thinking) 

2) การส่ือสาร (Communication) และความร่วมมือ (Collaboration) ซึ่งหมายถึง 
การส่ือสารอย่างซับซ้อน (Complex Communicating) 

3) ความริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) และนวัตกรรม (Innovation) ซึ่งหมายถึง 
การประยุกต์ใช้จินตนาการและการประดิษฐ์  

เคล็ดลับอย่างหนึ่งของการบ่มเพาะทักษะท้ัง 3 คือ การฝึกตั้งค าถามการตั้งค าถามท่ีถูกต้อง
ส าคัญกว่าการหาค าตอบ ผู้สอนจึงต้องชวนหรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการตั้งค าถามแปลก ๆ  และ
ชวนกันหาทางทดลอง หรือค้นคว้าเพื่อตอบค าถามนั้น เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้หรือการสร้างสรรค์ 
ส่ิงใหม่ 

ในประเทศสหรัฐอเมริกาแนวคิดเรื่อง “ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” 
ได้ถูกพัฒนาขึ้น โดยภาคส่วนท่ีเกิดจากวงการนอกการศึกษา ประกอบด้วย บริษัทเอกชนช้ันน าขนาด
ใหญ่ เช่น บริษัทแอปเปิ้ล บริษัทไมโครซอฟ บริษัทวอล์ดิสนีย์ องค์กรวิชาชีพระดับประเทศ และ
ส านักงานด้านการศึกษาของรัฐ รวมตัวและก่อตั้งเป็นเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะการ

http://bpnfe.in.th/century-skills
http://bpnfe.in.th/century-skills
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เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Partnership for 21st Century Skills) หรือเรียกย่อ ๆ ว่า เครือข่าย P21 
ทักษะของคนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีคนทุกคนต้องเรียนรู้ต้ังแต่ช้ันอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัย และ
ตลอดชีวิต คือ 3R x 7C ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

3R ได้แก่ อ่านออก (Reading) เขียนได้ (Writing) และ คิดเลขเป็น (Arithmetic)  
7C ได้แก่ Critical Thinking & Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

และทักษะในการแก้ปัญหา) Creativity & Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) 
Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) 
Collaboration Teamwork & Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือการท างานเป็นทีม และภาวะ
ผู้น า) Communications, Information & Media Literacy (ทักษะด้านการส่ือสาร สารสนเทศ 
และรู้เท่าทันส่ือ) Computing & ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การส่ือสาร) Career & Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) 

การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ผู้เรียนควรได้เรียนสาระวิชาหลัก (Core Subjects) ดังนี้ 
    1) ภาษาอังกฤษ การอ่าน หรือศิลปะการใช้ภาษา 
    2) ภาษาสากลต่าง ๆ  

3) ศิลปะ 
    4) คณิตศาสตร์ 
    5) เศรษฐศาสตร์ 
    6) วิทยาศาสตร์ 
    7) ภูมิศาสตร์ 
    8) ประวัติศาสตร์ 
    9) การปกครองและสิทธิหน้าท่ีพลเมือง 

ซึ่งการจัดการเรียนรู้ผ่าน 9 สาระวิชาหลักข้างต้น จะต้องให้ผู้เรียนฝึกฝนจนเกิดผลการเรียนรู้
ท่ีเป็นสมรรถนะส าาคัญ 3 ประการ เรียกว่า ความสามารถ 3Rs หรือ 3 รู้  ซึ่งเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ 
200 ปีท่ีแล้ว Sir William Curtis ได้เสนอไว้เช่นเดียวกันว่าผู้เรียนท่ีเรียนรู้ตามหลักสูตรจะต้องเกิดผล
การเรียนรู้ 3Rs เหมือนกัน ได้แก่ Reading หมายถึง อ่านหนังสือออก Writing หมายถึง เขียนหนังสือ
ได้ Arithmetic หมายถึง คิดเลขเป็น 
  แต่ 3Rs ส าาหรับศตวรรษท่ี 21  นี้ความหมายเปล่ียนไปตามยุคสมัย ซึ่งต่อไปนี้จะเขียนว่า 3 
รู้ได้แก่ 
 รู้ท่ีหนึ่ง คือ รู้อ่านรู้เขียน (Literacy) ซึ่งมิใช่แค่อ่านออกเขียนได้ (Reading & Writing) แต่
ต้องอ่านเข้าใจ เขียนรู้เรื่อง คือ เข้าใจความหมายของเรื่องราวต่าง ๆ และสามารถส่ือสารไปยังผู้อื่นได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม รู้ศัพท์ รู้ภาษา 
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รู้ท่ีสอง คือ รู้คณิต (Numeracy) ซึ่งมิใช่แต่คิดเลขเป็น (Arithmetic)  แต่ต้องสามารถ
ตีความหมายและเข้าใจความคิดต่าง ๆ ท่ีส่ือสารออกมาในรูปของคณิตศาสตร์ เช่น เลขคณิต พีชคณิต 
เรขาคณิต ตรีโกณมิติ 

รู้ท่ีสาม คือ รู้ ICT (Information and Communications Technology Literacy) คือ
เข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารอันเป็นทักษะจ าเป็นอย่างยิ่งในโลกปัจจุบัน 

ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ประกอบด้วย
ความสามารถในการปฏิบัติ 4 ทักษะ หรือ 4Cs หรืออาจเรียกว่า 4 การได้แก่ 

1) การคิดแบบมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) 
พฤติกรรมบ่งช้ี 

1.1) รู้จักใช้เหตุผลในการท าาความเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ  
1.2) ตัดสินใจโดยใช้ทางเลือกท่ีหลากหลาย 
1.3) มองเห็นความเช่ือมโยงของส่ิงต่าง ๆ  
1.4) วิเคราะห ์สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือตอบ

ค าถาม  
2) การส่ือสาร (Communication) 
พฤติกรรมบ่งช้ี 

2.1) พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นได้อย่างชัดเจน 
2.2) ใช้ ICT และจิตวิทยาเพื่อให้การส่ือสารบรรลุเป้าหมาย 

3) การท าางานร่วมกัน (Collaboration) 
พฤติกรรมบ่งช้ี 

3.1) ท าางานร่วมกับผู้อื่นได้  
3.2) ปรับตัวได้ดีและต้ังใจท่ีจะให้ความร่วมมือในการท างานเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมาย  
4) การสร้างสรรค์ (Creativity) 
พฤติกรรมบ่งช้ี 

4.1) ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการท าางาน 
4.2) พัฒนาแนวคิดใหม่อยู่เสมอ ๆ 
4.3) เปิดรับมุมมองท่ีแตกต่าง 

สามารถสรุปทักษะส าคัญอย่างย่อ ๆ ท่ีเด็กและเยาวชนควรมีได้ว่า ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม หรือ 3R และ 4C ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ (ภาพท่ี 2.12) 
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ภาพท่ี 2.12: สรุปทักษะส าคัญท่ีเด็กและเยาวชนควรมี ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 3R และ 4C 
 

 
 
3R ได้แก่  

1) อ่านออก (Reading)  
2) เขียนได้ (Writing)  
3) คิดเลขเป็น (Arithmetic)  

4C ได้แก่  
1) ทักษะการคิดแบมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking 

and Problem Soving)  
2) ทักษะด้านการส่ือสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันส่ือ (Communication 

Information and Media Literacy)  
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3) ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration 
Teamwork and Leadership)  

4) ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) รวมถึง
ทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศส่ือและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการด้าน
การศึกษาแบบใหม ่ 

3) ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ (Learning Environments) สภาพแวดล้อมในการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ควรได้รับการออกแบบโดยใช้แนวทางดังนี้ 
    3.1) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเหมาะสม โดยการได้รับแรงสนับสนุนจาก
บุคลากรทุกฝาย เพื่อเกื้อหนุนให้การเรียนการสอนบรรลุเป้าหมาย 
    3.2) สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ โดยเช่ือมโยงความรู้หรือแลกเปล่ียนความรู้กับ
ชุมชน 
    3.3) จัดการเรียนรู้จากบรรยากาศและบริบทท่ีเป็นโลกแห่งความเป็นจริง โดยเฉพาะ
การเรียนรู้จากโครงงาน 
    3.4) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงส่ือเทคโนโลยี  เครื่องมือและแหล่งเรียนรู้ท่ีมี
คุณภาพ 

การเตรียมความพร้อมให้นักเรียนในศตวรรษท่ี 21 อาศัยการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
การมีวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายท่ีชัดเจน  ผู้เรียนจะต้องมีความรู้ท่ีจ าเป็นในการใช้ชีวิตและ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้และทักษะเพื่อให้สามารถการใช้ชีวิต การท างาน ด ารงชีพอยู่ได้
กับภาวะเศรษฐกิจในสังคมโลกปัจจุบัน 

4) กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
กรอบแนวคิดในการจัดการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 (ภาพท่ี 2.13) ท่ีแสดงผลลัพธ์ของ

นักเรียนและปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการเรียนรู้เพื่อรองรับศตวรรษท่ี 21 กรอบแนวคิดเชิง
มโนทัศน์ส าหรับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เป็นท่ียอมรับในการสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
(Model of 21st Century Outcomes and Support Systems) ซึ่งเป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวาง
เนื่องด้วยเป็นกรอบแนวคิดท่ีเน้นผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน (Student Outcomes) ท้ังในด้านความรู้
สาระวิชาหลัก (Core Subjects) และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ท่ีจะช่วยผู้เรียนได้เตรียมความพร้อม
ในหลากหลายด้าน รวมทั้งระบบสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและ
การเรียนการสอน การพัฒนาครู สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการเรียนในศตวรรษท่ี 21 (ส านักงาน
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน สสค.) 
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ภาพท่ี 2.13: กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

 
 
 

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ไม่ใช่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 20 หรือ 19 ท่ีเตรียมคนออกไป
ท างานในสายพานการผลิตในยุคอุตสาหกรรม การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ต้องเตรียมคนออกไปเป็น
คนท างานท่ีใช้ความรู้ (Knowledge Worker) และเป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ (Learning Person) ไม่ว่า
จะประกอบสัมมาชีพใด มนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 ต้องเป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ และเป็นคนท างานท่ีใช้
ความรู้ แม้จะเป็นชาวนาหรือเกษตรกรก็ต้องเป็นคนท่ีพร้อมเรียนรู้ และเป็นคนท างานท่ีใช้ความรู้ 
ดังนั้น ทักษะส าคัญท่ีสุดของศตวรรษท่ี 21 จึงเป็นทักษะของการเรียนรู้ (Learning Skills) การศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21 จ าต้องเป็นเช่นนี้ก็เพราะต้องเตรียมคนไปเผชิญการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว รุนแรง 
พลิกผัน และคาดไม่ถึง คนยุคใหม่จึงต้องมีทักษะสูงในการเรียนรู้และปรับตัว 
 วิจารณ์ พานิช (2555) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา 3 ยุค คือ ยุค
เกษตรกรรม ยุคอุตสาหกรรม และยุคความรู้ มีความแตกต่างกันมากหากเราต้องการให้สังคมไทย 
และคนไทยสามารถอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข เป้าหมายของการศึกษาไทยต้องก้าวไปสู่ยุค
ความรู้ให้ได้ โดยการกระตุ้นให้ศิษย์เรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้สอนจึงต้องยึดหลัก “สอนน้อยเรียนมาก”  
ด้วยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้เรียน ส่วนทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 (21st Century 
Skills) จะเกิดขึ้นได้จาก “ครูต้องไม่สอน แต่ต้องออกแบบการเรียนรู้และอ านวยความสะดวก” ในการ
เรียนรู้ ให้ศิษย์ได้เรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือท า แล้วการเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจและสมอง
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ของตนเอง การเรียนรู้แบบนี้เรียกว่า PBL (Project-Based Learning) สาระวิชาก็มีความส าคัญ แต่
ไม่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษท่ี 21  

ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชาควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย์ โดยครูช่วยแนะน า 
และช่วยออกแบบกิจกรรมท่ีช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้
ของตนเองได้ สอดคล้องกับ สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร (2555) ได้ให้ความเห็นว่า การเปล่ียนแปลง
วิธีการเรียนรู้และเปล่ียนแปลงวิธีคิดให้สอดคล้อง และสมดุลกับการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีนับวันจะมี
การเปล่ียนอย่างรุนแรงมากขึ้น แต่การเปล่ียนแปลงวิธีการเรียนรู้และการเปล่ียนแปลงวิธีคิดครั้งนี้ถือ
ว่าเป็นเรื่องท่ีจะต้องอยู่คู่กันต้องเกื้อกูลกันจะแยกออกจากกันไม่ได้ เมื่อมีการเรียนรู้ในศตวรรษใหม่ มี
ค าส าคัญท่ีน่าสนใจคือ ค าว่า Teach Less และ Learn More โดยความหมายแล้วหมายความว่า การ
เปล่ียนวิธีการศึกษาด้วยการเปล่ียนแปลงเป้าหมายจาก ความรู้ (Knowledge) ไปสู่ทักษะ (Skill or 
Practices) ค าว่า Teacher ท่ีแปลว่า ครู นั้น ถือว่าเป็นค าเก่าไปแล้ว จะถูกให้ความหมายหรือค า
จ ากัดความเสียใหม่ด้วยการเปล่ียนมาเป็นเพียง Facilitator โดยระบุหน้าท่ีหรือค าจ ากัดความว่าเป็น 
ผู้อ านวยการเรียนรู้ (Coach) หรือ ผู้ช้ีแนะ ซึ่งเป็นการเปล่ียนแปลงจากการศึกษาหรือการเรียนรู้ท่ีมี
ครูเป็นหลักไปเป็นนักเรียนเป็นหลัก ดังนั้นการเรียนรู้จึงจะต้องเรียนให้เลยจากเนื้อหา หลายส่วนก็ไม่
จ าเป็นต้องสอนผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เอง แต่ต้องสร้างทักษะ และเจตคติกับตัวของผู้เรียน
ขึ้นมาใหไ้ด้   

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จึงเป็นการเรียนรู้ร่วมกันมากกว่าการเรียนรู้แบบตัวใครตัวมัน 
(Individual Learning) เพราะการเรียนรู้ในแบบใหม่ต้องเป็นการเรียนรู้ท่ีแบ่งปันกัน ช่วยเหลือเกื้อกูล
กัน การเรียนในปัจจุบันควรให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติพร้อมเรียนทฤษฎีไปพร้อม ๆ กันไม่ใช่แยกส่วนกัน
เรียน ห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21 ควรเปล่ียนจากห้องเรียนธรรมดา (Classroom) เป็นสตูดิโอ 
(Studio) เป็นท่ีท างานเป็นกลุ่ม ๆ ซึ่งหมายความว่าการเรียนจะเปล่ียนจาก Lecture Based เป็น 
Project Based เป็นการเปล่ียนผู้เรียนจาก “กรรม” จากเดิมเป็นผู้เรียนเป็น “ประธาน” และเป็น 
“กริยา” ด้วยพร้อมกนั คือเป็นผู้ลงมือท าโครงงาน (Project) ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช ได้
วิเคราะห์ถึงแนวทางการศึกษาไทยในการเรียนรู้ในศตวรรษใหม่ท่ีควรจะเดินไปข้างหน้าได้ 

5) ห้องเรียนกลับด้าน เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ 

โดยให้นักเรียน “เรียนท่ีบ้าน-ท าการบ้านท่ีโรงเรียน” ปัจจุบันกระแสห้องเรียนกลับด้านเป็นท่ีนิยม
อย่างมากใน สหรัฐอเมริกา และในปีการศึกษา พ.ศ. 2556 นี้ช้ันเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาของไทยก็จะน าแนวคิดห้องเรียนกลับด้านมาใช้ด้วยเช่นกัน  

ห้องเรียนกลับด้านเป็นแนวทางจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ท่ีถูกคิดค้นขึ้นจาก
ประสบการณ์การสอนในช้ันเรียนของ โจนาธาน และแอรอน (Jonathan & Aaron, 2012) ซึ่ง 



43 

 

พวกเขาเป็นครูวิชาเคมีของโรงเรียน Woodland Park High School มลรัฐโคโลราโด ประเทศ
สหรัฐอเมริกา มีแนวคิดท่ีมีนักเรียนบางส่วนให้องเรียนถูกดึงไปท ากิจกรรมอื่น ๆ ท าไม่สามารถเข้า
ห้องเรียนได้ครบถ้วน เช่น นักเรียนท่ีเป็นนักกีฬา นักเรียนท่ีต้องท างานนอกเวลา หรือกิจกรรมต่าง ๆ 
ท่ีต้องใช้เวลาในการเดินทาง แม้กระท่ังเนื้อหาวิชาต้องใช้เวลาในการท าความเข้าใจมาก ๆ จนไม่
สามารถจัดได้หมดในช่ัวโมงเรียน ดังนั้น โจนาธาน และแอรอน (Jonathan & Aaron, 2012) จึงมี
แนวคิด 2 ประการคือ  

1) พิจารณาเลือกเทคโนโลยีท่ีมีความเป็นไปได้ท่ีจะน ามาใช้กับนักเรียน และนักเรียน
สามารถน าข้ึนมาเรียนได้ขณะเดินทาง หรือในเวลาว่างจากอุปกรณ์หรือเครื่องมือท่ีนักเรียนมี เช่น 
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หรือแล็บท็อป นอกเหนือจากการเรียนในช้ันเรียนปกติ      

2)  จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวเช่ือม เช่น อีเมล์จากนักเรียนท่ีมีข้อสงสัย อีเมล์
จากครูผู้สอนต้ังค าถามไปยังนักเรียน บทความหรือเนื้อหาต่าง ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาท่ีอยู่บนเว็บไซต์ 
  “เรียนท่ีบ้าน-ท าการบ้านท่ีโรงเรียน” นิยามส้ัน ๆ ของ Flipped Classroom นั้น รุ่งนภา 
นุตราวงศ์ ผู้เช่ียวชาญของ สพฐ. ซึ่งศึกษาเรื่องนี้มาต้ังแต่แรก อธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ ว่า น าส่ิงท่ีเดิม
เคยท าในช้ันเรียนไปท าท่ีบ้าน และน าส่ิงท่ีเคยถูกมอบหมายให้ท าท่ีบ้านมาท าในช้ันเรียนแทน ช้ัน
เรียนท่ีเราคุ้นเคยกันมานั้น ครูจะเป็นผู้บรรยายเนื้อหาต่าง ๆ ในช้ันเรียนแล้วมอบงานให้นักเรียน
กลับไปท าเป็นการบ้าน โจนาธาน และแอรอน (Jonathan & Aaron, 2012) สังเกตว่า เวลาท่ี
นักเรียนต้องการพบครูจริง ๆ คือ เวลาท่ีเขาติดขัดและต้องการความช่วยเหลือ เขาไม่ได้ต้องการครูอยู่
ในช้ันเรียนเพื่อบอกเนื้อหา เพราะเขาสามารถค้นหาเนื้อหานั้นด้วยตนเองได้  
  เพราะฉะนั้น ถ้าครูบันทึกวิดีโอการสอนให้เด็กไปดูเป็นการบ้าน แล้วครูใช้ช้ันเรียนส าหรับ
ช้ีแนะนักเรียนให้เข้าใจแก่นความรู้ หรือช้ีแนะในการท่ีเด็กได้รับมอบหมายจะดีกว่า ขณะเดียวกัน 
เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันก้าวหน้าไปมาก เว็บไซต์ต่าง ๆ อย่างยูทูปอัดแน่นไปด้วยความรู้ต่าง ๆ 
เด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง หมดยุคท่ีต้องคอยมารอรับความรู้ในชั้นเรียนเพียงช่องทางเดียวแล้ว 
เมื่อมาเข้าช้ันเรียนในวันรุง่ขึ้น นักเรียนจะซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ จากส่ือท่ีได้กลับไปดู จากนั้นก็ลงมือ
ท างานท่ีได้รับมอบหมายเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มโดยมีครูคอยให้ค าแนะน าตอบข้อสงสัย 

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กล่าวเสริมว่า การให้เด็ก
เรียนรู้เนื้อหาล่วงหน้าท่ีบ้านแล้วมาพูดคุยในช้ันเรียนนั้น จะท าให้เด็กเรียนรู้ได้ดีขึ้น เร็วขึ้น เหลือเวลา
ส าหรับเติมส่ิงอื่น ๆ ให้เด็กโดยเฉพาะทักษะคิดวิเคราะห์ รูปแบบเดิมนั้น เวลาในช้ันเรียนจะหมดไป
กับการเตรียมพร้อม  จ านวน 5 นาที ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการบ้านของนักเรียน 20 นาที บรรยาย
เนื้อหาใหม่ 30-45 นาที เหลือแค่ 20-35 นาทีให้นักเรียนท างานและกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ แต่
ห้องเรียนกลับด้าน ใช้เวลาเตรียมพร้อม จ านวน 5 นาที ถามตอบเกี่ยวกับวิดีโอท่ีดู 10 นาที ท่ีเหลือ
อีก 75 นาทีเต็ม ๆ นักเรียนจะได้ท างาน กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ มี่ช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้ลุ่มลึก
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กว้างขวางขึ้น ด้วย (ภาพท่ี 2.14) ห้องเรียนกลับด้านยังเป็นการเข้าใกล้การจัดการเรียนการสอนแบบ 
Child Center มากขึ้น แทนท่ีการสอนแบบ Teacher Center ซึ่งก าลังจะตกยุคเข้าไปทุกที ท่ีส าคัญ
ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการบ้านได้ (ตารางท่ี 2.2) 

 
ภาพท่ี 2.14: เวลาในช้ันเรียนส าหรับการเรียนรู้แบบเดิมเปรียบเทียบกับห้องเรียนกลับด้าน 
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ตารางท่ี 2.2: เปรียบเทียบกระบวนการเรียนรู้แบบเดิมและห้องเรียนกลับด้าน 
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วงการศึกษาของไทยได้มีการคิดค้นเพื่อพัฒนารูปแบบนวัตกรรมทางการเรียนรู้และรูปแบบ
การสอนตามหลักสูตรเพื่อก้าวทันกับความเปล่ียนแปลงกับบริบทเชิงสังคม ก้าวทันความเปล่ียนแปลง
กับโลกแห่งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีท่ีเข้ามามีบทบาทต่อการจัดการศึกษาค่อนข้าง
สูง  ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูปการศึกษาไทยในปัจจุบันที่ มุ่งพัฒนาการศึกษาให้บรรลุผลตาม
เจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาโดยรวม เป็นไปตามปรัชญาแนวคิดของการพัฒนาโดยมุ่งเน้นท่ี
ผู้เรียนเป็นส าคัญ (Learners Center) ก้าวสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนต่อไปในอนาคต ห้องเรียนกลับด้านจึง
กลายเป็นนวัตกรรมและมุมมองหนึ่งท่ีเป็นวิธีการใช้ห้องเรียนให้เกิดคุณค่าแก่เด็กโดยใช้ฝึกประยุกต์
ความรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบ “รู้จริง (Mastery Learning)” ด้วยแนวคิด 
“เรียนท่ีบ้าน ท าการบ้านท่ีโรงเรียน” เป็นการน าส่ิงท่ีเดิมท่ีเคยท าในช้ันเรียนไปท าท่ีบ้าน และน าส่ิงท่ี
เคยถูกมอบหมายให้ท าท่ีบ้านมาท าในช้ันเรียนแทน โดยยึดหลักท่ีว่า เวลาท่ีนักเรียนต้องการพบครู 
จริง ๆ คือ เวลาท่ีเขาต้องการความช่วยเหลือ เขาไม่ได้ต้องการให้ครูอยู่ในช้ันเรียนเพื่อสอนเนื้อหา 
ต่าง ๆ เพราะเขาสามารถศึกษาเนื้อหานั้น ๆ ด้วยตนเอง  

ดังนั้นกล่าวได้ว่า การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านนั้นจะมุง่เน้นการ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเองตามทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสติปัญญาของเอกัต
บุคคล (Individualized Competency) ตามอัตราความสามารถทางการเรียนแต่ละคนจากมวล
ประสบการณ์ท่ีครูจัดให้ผ่านส่ือเทคโนโลยี ICT หลากหลายนอกชั้นเรียนอย่างอิสระ ท้ังด้านความคิด
และวิธีปฏิบัติ ซึ่งแตกต่างจากการเรียนแบบเดิมท่ีครูจะเป็นผู้ป้อนความรู้ประสบการณ์ให้ผู้เรียน 
ห้องเรียนแบบกลับด้านจะเป็นการเปล่ียนแปลงบทบาทของครู เป็นผู้อ านวยการสอนอย่างแท้จริง 
ไม่ใช่ผู้ถ่ายทอดความรู้แต่จะสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาด้วยตนเองจากส่ือการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เมื่อเข้าช้ันเรียนนักเรียนและครูจะมีส่วนร่วมกันในการสร้างวิถีการเรียนอย่าง
มีคุณค่าในการสร้างทักษะการคิดขั้นสูง (ภาพท่ี 2.15) 

 
ภาพท่ี 2.15: แสดงวิธีการเรียนการเสอนแบบเดิม เปรียบเทียบกับห้องเรียนกลับด้าน 
 

 
 
ท่ีมา: คอร์สสแควร์. (2557). สืบค้นจาก http://blog.coursesquare.co/2015/01/08/video-  
       change-the-education-world. 

http://blog.coursesquare.co/2015/01/08/video-%20%20%20%20%20%20%20%20change-the-education-world.
http://blog.coursesquare.co/2015/01/08/video-%20%20%20%20%20%20%20%20change-the-education-world.
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2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความพึง
พอใจและการประเมินหลังการเข้าใช้พื้นท่ี พบว่ามีผู้ศึกษาไว้ดังนี้ 
 อธิน รัตนเวคินรักษ์ (2549) ท าการศึกษาเรื่อง การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุด
ประชาชน กรุงเทพมหานคร วิทยานิพนธ์นี้เป็นการศึกษาโดยมุ่งศึกษาการออกแบบลักษณะทาง
กายภาพของพื้นท่ีพฤติกรรม การใช้สอย ความต้องการ และความรู้สึกร่วมของผู้ใช้อาคารห้องสมุด
ประชาชน โดยท าการศึกษาจากกรณีศึกษาและประเมินหลังการเข้าใช้อาคารภายหลังการเข้า
ครอบครองพื้นท่ี และท าการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้อาคารด้านองค์ประกอบเชิงพื้นท่ี และ
สภาพแวดล้อมภายในอาคาร รวมถึงทัศนคติท่ีมีต่อห้องสมุดประชาชน กรุงเทพมหานคร 
 ปิยะนุช เจดีย์ยอด (2553) ท าการศึกษาเรื่อง แนวทางการออกแบบห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้
กรุงเทพมหานคร งานวิจัยนี้ต้องการประเมินผลของการออกแบบภายในห้องสมุดในขนาดกลาง เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมและกิจกรรมของผู้ให้บริการ และผู้รับบริการเพื่อศึกษาความต้องการท่ีสอดคล้อง
เหมาะสมกับกิจกรรมผู้ใช้ปัจจุบัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาเกณฑ์การ
ออกแบบห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ กรุงเทพมหานคร ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการใน
ปัจจุบัน โดยใช้วิธีการวิจัยประเมินหลังการเข้าใช้ เพื่อศึกษาลักษณะของการจัดพื้นท่ีใช้สอย การ
เปรียบเทียบผังพื้น โดยท าการส ารวจลักษณะทางกายภาพ และสังเกตการณ์พฤติกรรมผู้ใช้  
 วรารัตน์ ผลทวี (2556) ท าการศึกษาเรื่อง การประเมินประสิทธิภาพด้านการใช้งานของ
อาคาร กรณีศึกษา: ศูนย์รับสมัครและบริการข้อมูลมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ าไท โดย
การเก็บข้อมูลด้วยวิธีการใช้แบบสอบถาม เพื่อวัดระดับความพึงพอใจหลังการใช้งานจากกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 100 คน และวิเคราะห์ผลด้วยวิธีการทางสถิติ ร่วมกับการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ใช้อาคารเกี่ยวกับ
ปัญหา และความต้องการท่ีเกิดขึ้นตามสภาพการณ์จริง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์แรกเริ่มในการสร้างอาคารกับการใช้งานในปัจจุบัน รวมถึงระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานอาคาร ความต้องการ และปัญหาท่ีเกิดขึ้นตามสภาพการณ์จริง เพื่อเสนอแนะแนวทางในการ
ปรับปรุง และบริหารจัดการพื้นท่ีใช้งานภายในอาคารให้มีความเหมาะสม 
 เบญจพร มุขเจริญผล (2554) ท าการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้สินค้าและบริการท่ีมี
ต่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ กรณีศึกษา บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการระบุลูกค้า การจ าแนกลูกค้า การสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและการตอบสนองลูกค้าเฉพาะบุคคลท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์ของผู้ใช้สินค้าและบริการของบริการของบริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) ซึ่ง
เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survery Research) ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ใช้สินค้าและ
บริการของบริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ท้ังเพศชายและเพศหญิง 
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ท่ีมีอายุระหว่าง 15–50 ปี จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้สถิติ
วิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สถิติการทดสอบค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่ม (Independent Sample T–test) สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนจ าแนกทาง
เดียว (One-Way ANOVA) และสถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) 
 ปัญจพงศ์ นาคะบุตร (2553) ท าการศึกษาเรื่อง การประเมินพื้นท่ีอาคาร: อาคารเรียนคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร งานวิจัยนี้เป็นการท าการประเมินโครงการหลังการใช้
งาน ในเรื่องขนาดการใช้พื้นท่ีส าหรับการเรียนการสอนภายหลังการปรับปรุงอาคาร เพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานของพื้นท่ีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ รวมถึงศึกษาปัญหาท่ีพบและเสนอ
แนวทางในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีมี รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการพื้นท่ีได้เหมาะสม
เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต 
 สุภัค พฤกษิกานนท์ และธานัท วรุณกูล (2554) ท าการศึกษาเรื่อง การประเมินการใช้งาน
เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงกลุ่มหอพักเชิงดอย มหาวิยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์พักอาศัยและเรียนรู้ 
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีพักอาศัยในหอพักเชิงดอย โดยใชการประเมินหลังการใชงาน 
(Post Occupancy Evaluation) เปนเครื่องมือในการประเมินถึงสวนการใชงานของหอพัก เพื่อหา
แนวทางการปรับปรุงใหหอพักเชิงดอยเปนศูนยพักอาศัย และเรียนรูท่ีตอบสนองกับความตองการของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม เกณฑการประเมินหลังการใชงานของอาคารอิงถึงทฤษฎีหลัก 9 
ประการของ Voordt ขอมูลท่ีไดถูกน ามาวิเคราะหทางสถิติ เพื่อสรุปเปนแนวทางการปรับปรุงท่ีตอบ
รับกับเกณฑของศูนยพักอาศัยและเรียนรู (Living and Learning Center)  
 ชาลี มธุรการ (2557) ท าการศึกษาเรื่อง การประเมินประสิทธิภาพสภาพแวดล้อมภายใน
อาคารอยู่อาศับรวม (อพาร์ทเม้นท์) หลังการเข้าครอบครองพื้นท่ี: กรณีศึกษา คลาวด์ นายเพลส 
อพาร์ทเม้นท์ กรุงเทพฯ บทความวิจัยนี้เสนอถึงแนวทางการออกแบบปรับปรุงสภาพแวดล้อมอาคาร
อยู่อาศัยรวม (อพาร์ทเม้นท์) โดยอาศัยกระบวนการประเมินผลหลังการเข้วครอบครองพื้นท่ี ซึ่งเป็น
การประเมินความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยอันเกิดจากประสิทธิภาพของอาคารจาก 3 ปัจจัยหลัก คือ 
Technical Elements Functional Elements และ Behavioral Elements การเก็บข้อมูล
แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ลักษณะแรกเป็นข้อมูลของสภาพแวดล้อมภายในอาคารหลังการปรับปรุง
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการประเมินประสิทธิภาพ โดยการเปรียบเทียบนี้ท าให้ทราบถึงสภาพใน
ปัจจุบันว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ ลักษณะท่ีสอง เป็นการประเมินประสิทธิภาพอาคารจากผล
ความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยหลังการเข้าใช้พื้นท่ี จากนั้นน าข้อมูลท้ัง 2 ลักษณะมาวิเคราะห์
เปรียบเทียบกัน   
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 ธัญญารัตน์ บุญต่อ (2552) ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ โรงแรม เวสติน แกรนด์ สุขุมวิท การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงแรม เวสติน แกรนด์ สุขุมวิท กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
คือ ลูกค้าชาวต่างชาติท่ีเข้ามาพักท่ีโรงแรมจ านวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้สถิติในการรวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์ ความแตกต่างด้วยการทดสอบค่า ท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และ
ความสัมพันธ์ด้วย โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
 ซึ่งผู้วิจัยได้น าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดข้างต้นมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัย 
ในการก าหนดกรอบแนวคิดการก าหนดขอบเขตการวิจัย การสร้างแบบสอบถาม และใช้เป็นเหตุผล
สนับสนุนการพิสูจน์สมมติฐานในการวิจัยครั้งนี้ 
 
2.7 ตัวแปรจากกรอบทฤษฎี  
 1) ความหมายของตัวแปร 
 มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของ “ตัวแปร” ดังนี้  

ตัวแปร หมายถึง คุณลักษณะ/ ข้อมูลท่ีแตกต่างกันของส่ิงของ ปรากฏการณ์ หรือพฤติกรรม
ท่ีผู้วิจัยสนใจจะศึกษา (Wiersma, 2000) 

ตัวแปร หมายถึง ส่ิงท่ีโดยสภาพท่ัวไปแล้วสามารถแปรค่าได้ (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2535) 
ตัวแปร เป็นสัญลักษณ์ท่ีก าหนดขึ้นให้มีค่าท่ีแตกต่างกันต้ังแต่ 2 ค่าขึ้นไป ตามขอบเขตท่ีก าหนด ถ้า
สัญลักษณ์ใดมีค่าเดียวจะเรียกว่า ตัวคงท่ี (Constant) (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2543)  

ตัวแปร หมายถึง แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการวิจัยท่ีต้องการค าตอบ และมีความ
หลากหลายในเชิงคุณลักษณะหรือเชิงปริมาณ (ปาริชาต สถาปิตานนท์, 2546)  

ตัวแปร หมายถึง คุณลักษณะหรือคุณสมบัติของหน่วยหรือปรากฏการณ์ท่ีผู้วิจัยสนใจจะ
ศึกษา ซึ่งจะเปล่ียนแปลงหรือเปล่ียนค่าได้ตามหน่วยหรือปรากฏการณ์นั้น ๆ โดยท่ีสามารถวัดและ
สังเกตได้ (สุวรรณา ธุรโชติ, 2541)  

สรุปได้ว่า ตัวแปร หมายถึง ประเด็นหรือคุณลักษณะท่ีผู้วิจัยต้องการจะศึกษาค้นคว้า การ
วิจัยในแต่ละหัวข้อสามารถมีตัวแปรได้หลายตัว ข้ึนอยู่กับประเด็นปัญหาการวิจัยในเรื่องท่ีต้องการ
ศึกษา ตัวแปรจะสามารถแปรค่าหรือแปรเปล่ียนได้ตามสถานการณ์หรือตามปัจจัยท่ีผู้วิจัยก าหนด
ขึ้นมา 

1.1) การก าหนดความหมายของตัวแปร  
การก าหนดความหมายของตัวแปร เป็นการใช้ข้อความ/ ถ้อยค าอธิบายความหมาย

ของตัวแปรในการด าเนินการวิจัย ท่ีมีลักษณะเป็นนามธรรมให้อยู่ในลักษณะของรูปธรรม  



50 

 

(เชิงปฏิบัติการ) ท่ีผู้วิจัยหรือบุคคลท่ีสนใจ และศึกษางานวิจัยจะสามารถจะท าความเข้าใจร่วมกันได้
อย่างถูกต้อง ชัดเจน และจะต้องเป็นตัวแปรท่ีสามารถวัด และสังเกตค่าได้ ดังแสดงการก าหนด
ความหมายของตัวแปรได้ดังภาพท่ี 2.16 (สุวิมล ตริกานันท์, 2543) 

 
ภาพท่ี 2.16: การนิยามตัวแปรเชิงโครงสร้างเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการ 

 
 

1.2) ประเภทของการก าหนดความหมายของตัวแปร ในการนิยามตัวแปรในงาน 
วิจัยใด ๆ จ าแนกประเภทของการนิยามเป็น 2 ประเภท ดังนี้ (Kerlinger, 1979 และปาริชาต     
สถาปิตานนท์, 2546)  

1.2.1) การก าหนดความหมายเชิงโครงสร้าง (Constructional 
Definition) หรือการก าหนดเชิงทฤษฏี (Theorical Definition) หรือการก าหนดเชิงความคิดรวบ
ยอด (Conceptual Definition) เป็นการก าหนดความหมายโดยใช้ภาษาเชิงวิชาการตามพจนานุกรม 
ท่ีแสดงองค์ประกอบ หรือโครงสร้างท่ีมีความเป็นนามธรรมค่อนข้างสูง ไม่ชัดเจนและในบางครั้ง
อาจจะไม่สามารถด าเนินการวัด และสังเกตได้ตามวัตถุประสงค์ 

1.2.2) การก าหนดความหมายเชิงปฏิบัติการ (Operational Definition) 
เป็นการก าหนดความหมายท่ีเฉพาะเจาะจงในลักษณะรูปธรรมท่ีชัดเจนท่ีสามารถด าเนินการ/ ปฏิบติั
ได้ และสามารถวัดและสังเกตค่าได้ โดยใช้เครื่องมือท่ีสร้างและพัฒนาขึ้น ระบุตัวบ่งช้ีไว้อย่างชัดเจน
เพื่อการออกแบบ การวัดมีลักษณะใกล้เคียงกับการเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยท่ีในการ
ก าหนดความหมายจะประกอบด้วย ดังนี้ (1) คุณลักษณะหรือองค์ประกอบของตัวแปรนั้น ๆ  
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(2) พฤติกรรมท่ีแสดงออกภายใต้สภาวการณ์หรือเงื่อนไขท่ีได้ก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสม (3) สถาน 
การณ์หรือส่ิงเร้าท่ีเป็นเงื่อนไข หรือสภาวการณ์ท่ีเหมาะสมท่ีจะกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมท่ีแสดงออกที่
จะสามารถวัดและสังเกตได้ (4) เกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาว่าพฤติกรรมท่ีแสดงออกมีความหมาย
อย่างไร สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายหรือไม่อย่างไร 

ในการก าหนดค านิยามเชิงปฏิบัติการท่ีดีใด ๆ ก็ตามไม่สามารถท่ีจะท าให้เกิดความครบถ้วน 
ในตัวแปรเชิงโครงสร้างได้ แต่ในการก าหนดนั้นจ าเป็นจะต้องมีความรอบคอบ เนื่องจากค านิยามเชิง
ปฏิบัติการจะเป็นการเช่ือมโยงระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติ ดังนั้นถ้าก าหนดค านิยามเชิงปฏิบัติการท่ี
ไม่ถูกต้องย่อมมีผลกระทบต่อความเท่ียงตรงและความเช่ือมั่นของการวิจัยนั้น ๆ ตามมา 

2) ลักษณะของตัวแปร  
ปาริชาต สถาปิตานนท์ (2546) ได้น าเสนอลักษณะของตัวแปร มีดังนี้  

2.1) เป็นส่ิงท่ีสามารถระบุองค์ประกอบ ประเภท หรือชนิดท่ีหลากหลายได้ ไม่ใช่ส่ิง
ท่ีมีเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น 

2.2) ค านิยามท่ีให้ความหมายของตัวแปรจะเป็นการให้ความหมายท่ีจะสามารถใช้
อธิบาย คุณลักษณะท่ีจะสามารถสังเกต วัด และประเมินค่าได้อย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม  

ยุวดี ฦาชา, สมจิต หนุเจริญกุล, จริยา วิทยศุภร และวันทนา มณีศรีวงศ์กูล (2532) ได้
น าเสนอลักษณะของตัวแปรต้น/ อิสระ และตัวแปรตาม/ ผลในเชิงเปรียบเทียบ ดังแสดงในตาราง 
ท่ี 2.3  

 
ภาพท่ี 2.17: การเปรียบเทียบลักษณะของตัวแปรต้น และตัวแปรตาม 
 

  
 
 การวิจัยนี้ได้แบ่งหัวข้อในการทบทวนวรรณกรรมออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับการ
ก่อสร้างอาคารหอสมุด แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินพื้นท่ีหลังการใช้
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งาน และแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ต่อพื้นท่ีภายในอาคารหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุ
เคราะห์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต เพื่อน าไปสู่ผลสรุปของการวิจัย ได้ดังภาพท่ี 2.17 
 
ภาพท่ี 2.18: หัวข้อในการทบทวนวรรณกรรมไปสู่ผลสรุปของการวิจัย 
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ตารางท่ี 2.4: การแปลงตัวแปรเชิงมโนทัศน์ เป็นตัวแปรเชิงปฏิบัติการ (Conceptualization to   
                Operation) 
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 จากการทบทวนวรรณกรรมท าให้ทราบถึงกรอบทฤษฏีและตัวแปรต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยตัว
แปรของงานวิจัยในครั้งนี้ มี 2 ประเภท คือ ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ ซึ่งเรียกว่าเป็นตัวแปรเชิงมโน
ทัศน์ ได้แก่ ความสอดคล้องแรกเริ่มของวัตถุประสงค์กับการใช้งานปัจจุบัน การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าใช้ และทัศนคติของผู้เข้าใช้ ซึ่งเป็นตัวแปรท่ีผู้วิจัยต้องการศึกษา 
และได้ก าหนดขึ้นมาใช้เป็นเงื่อนไขท่ีจะก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ น าไปสู่ตัว
แปรท่ีท าการศึกษาหรือตัวแปรเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ วัตถุประสงค์เริ่มแรกในการก่อสร้างอาคาร พื้นท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 การเข้าใช้งานในปัจจุบัน สภาพแวดล้อมด้านประสิทธิภาพของ
อาคาร และความคิดเห็นของนักศึกษาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รวมถึงปัญหาและความ
ต้องการท่ีเกิดขึ้น ส่วนตัวแปรตามหรือตัวแปรผล คือ แนวทางในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน
อาคารหอสมุด ซึ่งตัวแปรตามเป็นตัวแปรท่ีผู้วิจัยต้องการศึกษาถึงผลท่ีเกิดขึ้น เป็นค าตอบหรือผลลัพธ์
ของปัญหาผู้วิจัยท่ีต้องการอย่างแท้จริง  

ท้ังนี้การก าหนดค านิยามเชิงปฏิบัติการควรศึกษาแนวคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรนั้น ๆ ให้
ชัดเจน เพราะถ้าค านิยามเชิงปฏิบัติการมีความสอดคล้องกับนิยามเชิงมโนทัศน์แล้ะวจะท าให้เกิด
ความเท่ียงตรงของเนื้อหา ซึ่งการเปล่ียนจากตัวแปรเชิงมโนทัศน์ให้เป็นตัวแปรเชิงปฏิบัติการจะ
น าไปสู่การออกแบบเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ซึ่งจะกล่าวในบทต่อไป 
 



บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
กำรศึกษำเรื่องกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำศิลปกรรมศำสตร์ ในกำรใช้อำคำร

หอสมุดสุรัตน์ โอสถำนุเครำะห์ มหำวิทยำลัยกรุงเทพ เป็นงำนวิจัยเชิงส ำรวจ โดยมุ่งเน้นกำรศึกษำ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำรใช้งำนอำคำรตำมสภำพกำรณ์จริงในปัจจุบัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำถึง
ควำมสอดคล้องของกำรใช้งำนปัจจุบันกับวัตถุประสงค์แรกเริ่มในกำรสร้ำงอำคำรหอสมุด โดยมุ่งเน้น
ศึกษำด้ำนประสิทธิภำพของอำคำร และสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพของอำคำรหอสมุด ท่ีตอบสนอง
ต่อกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยผู้วิจัยต้องกำรทรำบถึงระดับควำมพึงพอใจ ควำมต้องกำร และ
ปัญหำท่ีเกิดขึ้นตำมสภำพกำรณ์จริงเพื่อเสนอแนะแนวทำงในกำรปรับปรุงพื้นท่ีใช้งำนภำยในของ
อำคำรหอสมุดให้มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับกำรใช้งำน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้ำใช้
บริกำร เป็นกำรศึกษำโดยใช้วิธีกำรวิจัยแบบผสม (Mixed Method) โดยมีรำยละเอียดและระเบียบ
วิธีกำรวิจัยเพื่อบรรลุจุดประสงค์ของงำนวิจัย ดังนี้ 

3.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในกำรศึกษำวิจัย 
3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสรุปผล  
 

3.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน ำมำวิเครำะห์ตำมข้ันตอน ดังนี้ 
 1) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ หรือกำรรวบรวมข้อมูลภำคเอกสำร เป็นกำรศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับ
ทฤษฎีและแนวคิดต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ด้วยกำรทบทวนวรรณกรรม จำกหนังสือ เอกสำร งำนวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี ้
  1.1) ศึกษำถึงวัตถุประสงค์แรกเริ่มในกำรสร้ำงอำคำรหอสมุด เพื่อน ำมำเปรียบเทียบ
กับลักษณะกำรใช้งำนตำมสภำพจริงในปัจจุบัน 
  1.2) ศึกษำข้อมูลท่ีเกี่ยวกับทฤษฎีและผลงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องของกำร
ประเมินหลังกำรใช้งำน (POE) ควำมพึงพอใจ กำรเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 และประสิทธิภำพของอำคำร
หอสมุด  เพื่อน ำข้อมูลท่ีได้จำกกำรศึกษำทฤษฎีข้ำงต้นมำใช้ในกำรออกแบบกรอบกำรวิจัย และ
เครื่องมือกำรวิจัย 
 2) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ หรือกำรรวบรวมข้อมูลภำคสนำม เป็นกำรลงพื้นท่ีเพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลกำยภำพของอำคำรโดยรวมและศึกษำพฤติกรรมของผู้เข้ำใช้งำน โดยใช้วิธีกำรสังเกต ส ำรวจ 
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และถ่ำยรูป และศึกษำระดับควำมพึงพอใจ โดยใช้วิธีกำรกำรแจกแบบสอบถำมให้กลุ่มตัวอย่ำง ซึ่ง
เป็นนักศึกษำศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยกรุงเทพ เป็นกำรเก็บรวบรวบข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อท่ีจะ
สำมำรถช้ีแจงข้อสงสัยของผู้ตอบแบบสอบถำมได้ และศึกษำถึงควำมต้องกำรและปัญหำของผู้เข้ำใช้
พื้นท่ี โดยวิธีกำรสัมภำษณ์ 

3) เมื่อผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถำม และควำมคิดเห็นท้ังหมด ก็จะน ำข้อมูลท่ีได้จำกกำรเก็บ
รวบรวมมำวิเครำะห์ผล ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 
  3.1) วิเครำะห์กำยภำพของพื้นท่ี ท้ังด้ำนประสิทธิภำพและพื้นท่ีกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 และวิเครำะห์พฤติกรรมกำรใช้งำน เพื่อประเมินศักยภำพและข้อจ ำกัดของพื้นท่ี 
ตลอดจนข้อดี-ข้อเสียท่ีเกิดขึ้นในสภำพกำรณ์ใช้งำนปัจจุบัน  

    3.2) วิเครำะห์ถึงระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้พื้นท่ี ควำมต้องกำร และปัญหำ เพื่อ
น ำไปเป็นผลสรุปท่ีเกิดควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนได้มำกท่ีสุด 

4) ขั้นตอนกำรสรุปผล เป็นขั้นตอนกำรสรุปข้อมูลท้ังข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิ และ
ข้อมูลจำกกำรวิเครำะห์ เพื่อให้มีควำมเหมำะสมกับกำรใช้งำน และทรำบถึงระดับควำมพึงพอใจ 
ควำมสะดวกสบำยต่อผู้เข้ำใช้ และน ำมำเสนอแนะเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงพืน้ท่ีใช้สอยภำยใน
อำคำรหอสมุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้ำใช้ 

 
3.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 1) ประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจัย (Population)  

เนื่องจำกหอสมุดสุรัตน์ โอสถำนุเครำะห์ เป็นอำคำรหอสมุดของมหำวิทยำลัยกรุงเทพ วิทยำ
เขตรังสิต ซึ่งผู้เข้ำใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักศึกษำของมหำวิทยำลัยกรุงเทพมำกท่ีสุด รองลงมำเป็น
บุคคลำกรภำยใน และบุคคลท่ัวไป ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกกลุ่มประชำกรหลักท่ีเป็นนักศึกษำจำก
มหำวิทยำลัยกรุงเทพมำใช้ในกำรวิจัย และเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเฉพำะเจำะจงมำกขึ้น จึงได้เลือกกลุ่ม
ประชำกรท่ีเป็นนักศึกษำจำกคณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยกรุงเทพเท่ำนั้น เนื่องจำกเมื่อดูตำม
สติถ ิ(ตำรำงท่ี 3.1) นักศึกษำคณะศิลปกรรมศำสตร์ มีกำรเข้ำใช้อำคำรหอสมุดเป็นอันดับต้น ๆ เมื่อ
เปรียบเทียบกับนักศึกษำจำกคณะอื่นๆ ของมหำวิทยำลัยกรุงเทพ 
 
 
 
 
 
 



57 

 

ตำรำงท่ี 3.1: จ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรอำคำรหอสมุด คณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยกรุงเทพ   
                 (ข้อมูลจำกวันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2557 ถึง 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557) 
 

 
 
ท่ีมำ: มหำวิทยำลัยกรุงเทพ. (2557). สืบค้นจำก http://ums.bu.ac.th/library. 
 

ซึ่งนักศึกษำศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยกรุงเทพ มีกำรเข้ำใช้งำนอำคำรหอสมุดสุรัตน์ คิด
เป็น 97.2% จำกจ ำนวนนักศึกษำศิลปกรรมท้ังหมดท่ีมีสิทธิ์เข้ำใช้บริกำรอำคำรหอสมุดสุรัตน์ ซึ่งเป็น
กำรเข้ำใช้งำนท่ีจัดอยู่ในกลุ่มใช้งำนมำกท่ีสุดคณะหนึ่ง ผู้วิจัยจึงเลือกนักศึกษำศิลปกรรมเป็นกลุ่ม
ประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจัย  

นักศึกษำคณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยกรุงเทพ ระดับช้ันปี 1 ถึง ป ี4 มีจ ำนวนรวม
ท้ังหมด 784 คน แบ่งเป็นสำขำและช้ันปีได้ตำมตำรำงท่ี 3.2  
 
ตำรำงท่ี 3.2: จ ำนวนนักศึกษำคณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยกรุงเทพ (สิงหำคม 2558) 
 

สำขำวิชำ ช้ันปีท่ี 1 ช้ันปีท่ี 2 ช้ันปีท่ี 3 ช้ันปีท่ี 4 

ออกแบบนิเทศศิลป์ 108 118 126 164 

ทัศนศิลป์ 19 21 17 18 

ออกแบบผลิตภัณฑ์ 12 19 19 - 

ออกแบบ 
แฟช่ันและส่ิงทอ 

44 40 33 26 

 

http://library2.bu.ac.th/history
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 2) กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจัย (Sample) 
ในกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่ำงจำกจ ำนวนนักศึกษำศิลปกรรมศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยกรุงเทพ ปี 1 ถึง ปี 4 จำกคณะออกแบบนิเทศศิลป์ ทัศนศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ และ
ออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ ซึ่งมีจ ำนวนรวมทั้งหมด 784 คน โดยใช้สูตร ยำมำเน (Yamane, 1967) 
ในกำรหำขนำดกลุ่มตัวอย่ำงประชำกร ดังนี้ 

สูตรกำรค ำนวณหำกลุ่มตัวอย่ำง 

  สูตร  n =
N

1+Ne2
 

 
  เมื่อ  N คือ  จ ำนวนของขนำดกลุ่มตัวอย่ำง 
    n  คือ ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง 
    e คือ  ค่ำควำมคลำดเคล่ือนท่ียอมให้เกิดขึ้นได้ 
 (ในท่ีนี้ใช้ค่ำควำมเช่ือมั่น 95% ท ำให้ e มีค่ำเท่ำกับ 1-0.95=0.05) 

 แทนค่ำในสูตร   n =
784

1+784(0.05)2
 

  
จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง     = 265 
 

 จำกกำรค ำนวณตำมสูตร ได้จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงท่ีจ ำนวน 265 คน ส ำหรับกำรศึกษำและ
วิจัยครั้งนี้ดังภำพท่ี 3.1 
 
ภำพท่ี 3.1: จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจัย 
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 3) วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่ำง 
 ในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบแบ่งภูมิตำมสัดส่วน (Proportional 
Stratified Random Sampling) เพื่อท่ีต้องกำรให้กลุ่มตัวอย่ำงกระจำยตัวไปท่ัว ผู้วิจัยจึงเลือกกลุ่ม
ตัวอย่ำงและได้จ ำนวนท่ีจะน ำมำศึกษำ ตำมตำรำง 3.3 จำกนั้นเมื่อท ำกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบแบ่งภูมิตำม
สัดส่วนแล้ว ผู้วิจัยท ำกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบสะดวก (Convenience Sampling) ต่อไป 
 
ตำรำงท่ี 3.3: แสดงสัดส่วนกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงนักศึกษำศิลปกรรม ปี 1 ถึง ป ี4 
 

สำขำวิชำ ช้ันปีท่ี 1 (คน) สัดส่วน (%) จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง (คน) 
ออกแบบนิเทศศิลป์ 108 14% 36 
ทัศนศิลป์ 19 2% 6 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 12 2% 4 
ออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ 44 6% 15 

สำขำวิชำ ช้ันปีท่ี 2 (คน) สัดส่วน (%) จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง (คน) 
ออกแบบนิเทศศิลป์ 118 15% 40 
ทัศนศิลป์ 21 3% 7 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 19 2% 6 
ออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ 40 5% 14 

สำขำวิชำ ช้ันปีท่ี 3 (คน) สัดส่วน (%) จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง (คน) 
ออกแบบนิเทศศิลป์ 126 16% 43 
ทัศนศิลป์ 17 2% 6 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 19 2% 6 
ออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ 33 4% 11 

สำขำวิชำ ช้ันปีท่ี 4 (คน) สัดส่วน (%) จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง (คน) 
ออกแบบนิเทศศิลป์ 164 21% 55 
ทัศนศิลป์ 18 2% 6 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ - - - 
ออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ 26 3% 9 
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ภำพท่ี 3.2: กรำฟแสดงจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจัย  
 

 
 
3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในกำรศึกษำวิจัย 
 ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือวิจัย 
 1) ผู้วิจัยได้ศึกษำจำกกำรทบทวนวรรณกรรมจำกหนังสือ เอกสำร งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ตลอดจนกำรศึกษำข้อมูลภำคสนำม ในเรื่องของวตัถุประสงค์แรกเริ่มในกำรสร้ำงอำคำรหอสมุด กำร
ประเมินหลังกำรใช้งำน และแนวคิดของควำมพึงพอใจของผู้เข้ำใช้งำนเกี่ยวกับประสิทธิภำพ และ
พื้นท่ีกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ภำยในอำคำรหอสมุด 
 2) กำรสร้ำงแบบสอบถำมโดยอำศัยกรอบแนวคิดในกำรวิจัย และสำมำรถตอบโจทย์
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

3) หำควำมเท่ียงตรง (Validity) ด้ำนเนื้อหำของค ำถำม หลังจำกสร้ำงแบบสอบถำมเสร็จแล้ว 
จึงน ำแบบสอบถำมไปเสนอให้อำจำรย์ท่ีปรึกษำเฉพำะบุคคล และให้ผู้เช่ียวชำญท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อท ำ
กำรตรวจสอบควำมถูกต้อง และให้ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง ถือเป็นกำรตรวจสอบควำมเท่ียงตรง
เชิงเนื้อหำ (Content Validity) เพื่อให้ได้แบบสอบถำมท่ีตรงตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  
 4) น ำแบบสอบถำมท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบจำกอำจำรย์ท่ีปรึกษำเฉพำะบุคคลและผู้เช่ียวชำญ 
มำท ำกำรแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง และน ำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 30 ชุด เพื่อน ำผลมำวิเครำะห์
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หำควำมเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถำมแต่ละตัวแปรด้วยวิธีกำรหำค่ำสัมประสิทธิ์อัลฟ่ำ
ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (กัลยำ วำนิชยบัญชำ, 2551) และใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อทดสอบควำมเช่ือมั่นและควำมสอดคล้องในแบบสอบถำม   

กำรวิจัยในครั้งนี้เป็นกำรศึกษำเพื่อให้ได้ข้อมูล 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ศึกษำกำยภำพของพื้นท่ี
และกำรใช้งำน เพื่อประเมินศักยภำพและข้อจ ำกัดของพื้นท่ี ตลอดจนควำมสอดคล้องของกำรใช้งำน
ปัจจุบันกับวัตถุประสงค์แรกเริ่มในกำรสร้ำงอำคำรหอสมุด โดยวิธีกำรส ำรวจและสังเกต ส่วนท่ี 2 
ศึกษำระดับควำมพึงพอใจหลังกำรใช้งำนภำยในพื้นท่ี เพื่อทรำบถึงระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำน 
และข้อดีข้อเสียของอำคำรโดยใช้แบบสอบถำม ส่วนท่ี 3 ศึกษำควำมต้องกำรและปัญหำท่ีเกิดขึ้นกับ
ผู้ใช้อำคำรตำมสภำพกำรณ์จริงในปัจจุบัน โดยใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ ท้ังนี้ผู้วิจัยได้ก ำหนดเครื่องมือใน
กำรเก็บข้อมูลไว้ ดังนี้ 
 1) กำรส ำรวจและสังเกต เพื่อศึกษำกำยภำพของพื้นท่ีและพฤติกรรมกำรใช้งำนท่ีเกิดขึ้นจริง
ในสภำพกำรณ์ปัจจุบัน โดยกำรเข้ำไปถ่ำยภำพ วัดขนำดพื้นท่ีบำงส่วน และท ำกำรจดบันทึกเกี่ยวกับ
ลักษณะกำรใช้งำนและข้อจ ำกัดของอำคำร เพื่อเป็นข้อมูลไปใช้ส ำหรับกำรศึกษำวิเครำะห์ในล ำดับ
ต่อไป 
 2) กำรใช้แบบสอบถำม เพื่อศึกษำถึงระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้พื้นท่ี เป็นกำรเก็บข้อมูลใน
ด้ำนทัศนคติและควำมคิดเห็นหลังกำรเข้ำใช้พื้นท่ีต่อสภำพกำรณ์จริงในปัจจุบัน จำกหัวข้อหลักท่ีผู้วิจัย
ต้องกำรท ำกำรศึกษำ คือ ควำมเหมำะสมทำงกำยภำพ ประสิทธิภำพ และสภำพแวดล้อมต่อพื้นท่ีกำร
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งควำมพึงพอใจเหล่ำนี้เป็นส่วนท่ีไม่สำมำรถเก็บด้วยวิธีกำรส ำรวจหรือสังเกต
ได้ แบบสอบถำมท่ีใช้ประกอบด้วย 4 ส่วน มีจ ำนวน 265 ชุด เพื่อศึกษำวิจัยตำมวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  ส่วนท่ี 1 ค ำถำมเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐำนของผู้ใช้อำคำร ซึ่งได้แก่ เพศ สำขำท่ีเรียน  
ปีท่ีเรียน โดยลักษณะแบบสอบถำมเป็นแบบปลำยปิดสำมำรถเลือกตอบได้เพียงข้อเดียวเท่ำนั้น 
  ส่วนท่ี 2 ค ำถำมเกี่ยวกับกิจกรรมและพฤติกรรมของผู้เข้ำใช้บริกำร ซึ่งได้แก่ 
วัตถุประสงค์ในกำรเข้ำใช้ ควำมถ่ีในกำรเขำใช้ วันและช่วงเวลำท่ีเข้ำใช้ รวมถึงควำมถ่ีต่อกำรเข้ำใช้
พื้นท่ีแต่ละส่วนภำยในอำคำรหอสมุด 

ส่วนท่ี 3 ค ำถำมเพื่อวัดระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนภำนในพื้นท่ีอำคำรหอสมุด 
ซึ่งในแบบสอบถำมประกอบไปด้วยกำรวัดควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำนในด้ำนต่ำง ๆ โดยแบบสอบถำม
เป็นแบบปลำยปิดและเป็นค ำถำมแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) ตำมวิธีของ ลิเคิร์ท 
(Likert Type) ซึ่งมี 5 ระดับ คือ จำกมำกท่ีสุดจนถึงน้อยท่ีสุด ดังนี้ 

เกณฑ์กำรให้คะแนนควำมพึงพอใจ 
พึงพอใจมำกท่ีสุด    เท่ำกับ 5 คะแนน 
พึงพอใจมำก    เท่ำกับ 4 คะแนน 
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พึงพอใจปำนกลำง   เท่ำกับ  3 คะแนน 
พึงพอใจน้อย    เท่ำกับ 2 คะแนน 

  พึงพอใจน้อยท่ีสุด    เท่ำกับ 1 คะแนน 
 

  เกณฑ์กำรแปลควำมหมำยของคะแนน 
  จำกสูตรกำรค ำนวณระดับกำรให้คะแนนเฉล่ียในแต่ละระดับช้ัน โดยใช้สูตรกำร
ค ำนวณช่วงควำมกว้ำงของช้ัน ดังนี้ 
  ควำมกว้ำงของช้ัน  =          ข้อมูลท่ีมีค่ำสูงสุด – ข้อมูลท่ีมีค่ำต่ ำสุด 
                                   จ ำนวนช้ัน  
     =          5-1 
                  5 
     =          0.8 
 
  กำรแปรผลควำมพึงพอใจ 
   ค่ำเฉล่ีย 4.51 – 5.00  หมำยถึง  ควำมพึงพอใจอยู่ ในระดับมำกท่ีสุด 
   ค่ำเฉล่ีย 3.51 – 4.50  หมำยถึง  ควำมพึงพอใจอยู่ ในระดับมำก 
   ค่ำเฉล่ีย 2.51 – 3.50  หมำยถึง  ควำมพึงพอใจอยู่ ในระดับปำนกลำง 
   ค่ำเฉล่ีย 1.51 – 2.50  หมำยถึง  ควำมพึงพอใจอยู่ ในระดับน้อย 
   ค่ำเฉล่ีย 1.00 – 1.50  หมำยถึง  ควำมพึงพอใจอยู่ ในระดับน้อยที่สุด 
  ส่วนท่ี 4 ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เป็นข้อมูลในส่วนท่ีผู้เข้ำใช้ต้องกำรท่ี
นอกเหนือจำกกำรท ำแบบสอบถำมปลำยปิด เกี่ยวกับกำรใช้งำนภำยในพื้นท่ีอำคำรหอสมุด โดยมี
ลักษณะค ำถำมเป็นแบบปลำยเปิด สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นหรือไม่แสดงควำมคิดเห็นก็ได้ 
 3) กำรสัมภำษณ์ เป็นกำรเก็บข้อมูลในด้ำนทัศนคติและเปิดรับควำมคิดเห็นของผู้เข้ำใช้อย่ำง
เต็มท่ี ต่อกำรใช้งำนภำยในอำคำรหอสมุด โดยกำรพูดคุยสอบถำมจำกกลุ่มผู้ใช้งำนจริง เกี่ยวกับ
ปัญหำต่ำง ๆ ท่ีพบเจอ และควำมต้องกำรเพิ่มเติมนอกเหนือไปจำกส่ิงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
 
3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสรุปผล 

กำรศึกษำในครั้งนี้แบ่งกำรวิเครำะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ีได้จำกกำร
ส ำรวจและสังเกตในด้ำนกำยภำพของพื้นท่ีท่ีต้องกำรและพฤติกรรมกำรใช้งำนตำมสภำพกำรณ์จริง 
น ำมำวิเครำะห์เพื่อประเมินศักยภำพและข้อจ ำกัดของอำคำร และเปรียบเทียบควำมสอดคล้องของ
กำรใช้งำนในปัจจุบันกับวัตถุประสงค์แรกเริ่มในกำรสร้ำงอำคำรหอสมุด ว่ำตรงกับกำรใช้งำนหรือไม่ 
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ส่วนท่ี 2 ข้อมูลท่ีได้จำกแบบสอบถำมเกี่ยวกับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำใช้งำนอำคำร น ำมำวิเครำะห์เชิง
สถิติด้วยกำรใช้โปรแกรมค ำนวณโดยคอมพิวเตอร์ เพื่อทรำบถึงระดับควำมพึงพอใจท่ีเกิดขึ้นตำม
สภำพกำรณ์ในปัจจุบันของผู้ใช้ภำยในพื้นท่ีอำคำรหอสมุด และส่วนท่ี 3 ข้อมูลท่ีได้จำกกำรสัมภำษณ์
ในด้ำนทัศนคติและควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหำและควำมต้องกำรท่ีเกิดขึ้นจริงจำกกำรใช้งำนภำยใน
พื้นท่ีอำคำรหอสมุด  

กำรสรุปผลเป็นกำรน ำข้อมูลท่ีได้จำกกำรศึกษำของท้ัง 3 ส่วนมำวิเครำะห์ค่ำทำงสถิติ และ
ควำมคิดเห็นท่ีได้ น ำมำสรุปผลเพื่อเสนอแนะแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรใช้พื้นท่ีภำยในอำคำร
หอสมุดต่อไป 
 
 
 
 
 



บทท่ี 4 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 จากการศึกษาเรื่องการประเมินความพึงพอใจหลังการใช้งานของนักศึกษาคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ต่ออาคารหอสมุด ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูล จากการลงพื้นท่ีส ารวจ 
สัมภาษณ์ และแจกแบบสอบถาม สามารถน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ 
 
4.1 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 1  
 เรื่องวัตถุประสงค์แรกเริ่มของการก่อต้ังอาคารหอสมุด และการเข้าใช้งาน ณ ปัจจุบัน ผู้วิจัย
ได้เก็บข้อมูลส่วนนี้โดยการหาข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์ การส ารวจและการสังเกต จาก
สภาพแวดล้อมและส่ิงท่ีมีอยู่ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี ้

จากวัตถุประสงค์แรกเริ่มของการก่อต้ังอาคารหอสมุด จากการหาข้อมูลจากเอกสาร และ
สัมภาษณ์พบว่า อาคารหอสมุดเริ่มแรกต้องการให้เป็นศูนย์บริการทางเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อท่ีจะ
พัฒนาไปสู่การให้บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ โดยปรับเปล่ียนห้องสมุดมาเป็นศูนย์การเรียนรู้ การ
ค้นคว้าและวิจัย เป็นอาคารประหยัดพลังงานและส่ิงแวดล้อม ท้ังยังมีการน าอุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยมาใช้ในการควบคุมบริหารความปลอดภัย เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้งานอย่างเต็มท่ี และเข้าใช้
บริการอย่างสะดวกสบาย รวมทั้งมีพวกศูนย์ฝึกฝนคอมพิวเตอร์และการเรียนคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ 
นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีและอุปกรณ์ท่ีทันสมัย เพื่อให้บริการทางการศึกษาและรองรับความต้องการ
ของคณาจารย์ นักศึกษา และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย ท้ังนี้เพื่อต้องการให้ 
เป็นอาคารหอสมุดท่ีทันสมัยและเพียบพร้อมท่ีสุดในสถาบันการศึกษาปัจจุบัน 

จากวัตถุประสงค์แรกเริ่มข้างต้นท่ีได้กล่าวมา เปรียบเทียบกับการเข้าใช้งานปัจจุบันสามารถ
สรุป ได้ว่าการเข้าใช้งานปัจจุบันเป็นไปตามวัตถุประสงค์แรกเริ่มของการก่อต้ังอาคารหอสมุด ซึ่งผู้วิจัย
ได้ท าการหาข้อมูล ส ารวจและสังเกต โดยสามารถวิเคราะห์ออกมาเป็นหัวข้อ ดังนี้ 

1) การจัดการทรัพยากรสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์  
ภายในอาคารหอสมุด มีความพร้อมในด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ท่ีจะสามารถรองรับผู้

เข้าใช้งานได้ โดยสังเกตได้จากพื้นท่ีในส่วนของห้องสมุดต้ังแต่ช้ัน 3 ถึง ช้ัน 5 นั้น ทุกช้ันจะประกอบ
ไปด้วยคอมพิวเตอร์ สามารถรองรับผู้ใช้ได้อย่างท่ัวถึง โดยเฉพาะพื้นท่ีใช้งานในส่วนช้ัน 3 ซึ่งจะเป็น
ส่วนบริการคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัตถุต่าง ๆ (ภาพท่ี 4.1) และมีการจัดแบ่งพื้นท่ีเป็นโซนเพื่อการใช้
งานท่ีตอบสนองต่อผู้ใช้มากท่ีสุด มีท้ังโซนมีเดีย ซึ่งให้บริการยืมมัลติมีเดียต่าง ๆ เพื่อท่ีจะสามรถน ามา
เปิดดูกับเครื่องเล่นได้ มีบริการท้ังแบบเป็นห้อง เรียกว่า ห้องวีดิทัศน์ (ภาพท่ี 4.2) มีท้ังหมด 4 ห้อง
ด้วยกัน ภายในห้องจะมีเครื่องเล่น ทีวี และท่ีนั่งรองรับประมาณ 10 ท่ีนั่ง ส าหรับการให้บริการเป็น
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กลุ่ม และส าหรับผู้เข้าใช้ท่ีมาคนเดียว หรือสองคนก็มีโซนมัลติมีเดียรองรับส าหรับกิจกรรมเด่ียวด้วย
เช่นกัน (ภาพท่ี 4.3) และนอกจากนี้ในส่วนบริการคอมพิวเตอร์ท่ีอยู่บริเวณช้ัน 3 ก็มีการจัดวางเพื่อให้
เหมาะสมกับผู้เข้าใช้ โดยมีการจัดวางหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ผู้เข้าใช้สามารถเลือกได้ตรงกับความ
ต้องการ โดยการจัดวางท่ีสามารถรองรับได้ท้ังผู้เข้าใช้ท้ังกิจกรรมเด่ียวและกลุ่ม (ภาพท่ี 4.4) 

 
ภาพท่ี 4.1: ส่วนบริการคอมพิวเตอร์และโสตทัศนวัตถุ บริเวณช้ัน 3 
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ภาพท่ี 4.2: โซนมัลติมีเดียส าหรับรองรับกิจกรรมกลุ่ม (ห้องวีดิทัศน์) บริเวณพื้นท่ีช้ัน 3 
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ภาพท่ี 4.3: โซนมัลติมีเดียส าหรับรองรับกิจกรรมเด่ียว บริเวณพื้นท่ีช้ัน 3 
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ภาพท่ี 4.4: โซนบริการคอมพิวเตอร์ บริเวณพื้นท่ีช้ัน 3 
 

 
 

 ดังนั้นจึงสรุปการศึกษาเกี่ยวกับกายภาพพื้นท่ีใช้งานปัจจุบันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
แรกเริ่มของการก่อต้ังอาคารหอสมุด พบว่า การเข้าใช้งานจากวัตถุประสงค์แรกเริ่มของการก่อต้ังท่ี
มุ่งเน้นให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ในปัจจุบันพื้นท่ีใช้งานในส่วนช้ัน 3 
สามารถตอบโจทย์วัตถุประสงค์แรกเริ่มในด้านเทคโนโลยีได้มากท่ีสุด รวมถึงช้ัน 4 ท่ีเป็นพื้นท่ีในการ
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อ่านหนังสือ ก็ยังมีส่วนบริการคอมพิวเตอร์ให้บริการอยู่ด้วย (ภาพท่ี 4.5) และพื้นท่ีช้ัน 5 เป็นส่วน
ของ Student Gallery นั้นก็ยังมีส่วนบริการคอมพิวเตอร์ให้บริการอยู่ด้วยเช่นเดียวกัน (ภาพท่ี 4.6) 
 
ภาพท่ี 4.5: โซนบริการคอมพิวเตอร์ บริเวณช้ัน 4 
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ภาพท่ี 4.6: โซนบริการคอมพิวเตอร์ บริเวณช้ัน 5 
 

 
 
2) ความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศโดยทางอิเล็กทรอนิกส์ 
อาคารหอสมุด มีเวบ็ไซต์ส าหรับท ากิจกรรมออนไลน์ต่าง ๆ กับทางหอสมุด เป็นห้องสมุด

ออนไลน์ (Library and Learning Center) ช่ือเว็บไซต์ http://bucat.bu.ac.th ฐานข้อมูลออนไลน์
ของส านักหอสมุด มีครอบคลุมทุกสาขาวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย ผู้ใช้บริการทุกท่านสามารถ
เลือกเข้าใช้ฐานข้อมูล ตามสาขาท่ีต้องการ ฐานข้อมูลส่วนใหญ่จะสามารถเข้าผ่านคอมพิวเตอร์ทุก



71 

 

เครื่องภายในมหาวิทยาลัย และหากต้องการใช้จากท่ีบ้านหรือท่ีอื่น ๆ เพียงแต่ติดต้ัง BU VPN 
Service ตามวิธีการจากลิงค์การสอน ก็สามารถท่ีจะสืบค้นฐานข้อมูลท่ีต้องการภายในอาคารหอสมุด
ได้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายท่ีทันสมัย สามารถตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของการ
ก่อตั้งอาคารหอสมุดได้ 

การเข้าถึงเทคโนโลยีด้วยอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ ณ ปัจจุบันท าได้ง่าย และสะดวกสบาย เพราะมี
ห้องสมุดออนไลน์ท่ีมีความพร้อมในข้อมูล ประสิทธิภาพ รองรับส าหรับผู้ท่ีต้องการค้นหาข้อมูล
สารสนเทศ ช่ือเว็บไซต์ library.bu.ac.th (ภาพท่ี 4.7) มีส่วนบริการต่าง ๆ ในเว็ปไซน์ให้เลือก
หลากหลายและครบครัน เสมือนว่าอยู่ภายในหอสมุดจริง ๆ สามารถสืบค้นหนังสือแยกตามหมวดหมู่
ชัดเจน และยังรวมเว็บไซต์ บทความท่ีน่าสนใจไว้มากมาย มีระบบการใช้งานท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษรองรับ หัวข้อหลัก ๆ ในการใช้งานเว็บไซต์ มีดังนี้ (ภาพท่ี 4.8) 

 2.1) หน้าหลัก (Home) เป็นหน้าอธิบายการใช้งานคร่าว ๆ ส าหรับส่ิงท่ีมีอยู่ภายใน
ห้องสมุดออนไลน์  

 2.2) ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (Search) จะเป็นการสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศของห้องสมุดผ่านระบบ OPAC และระบบ ONE SEARCH รวมถึงระบบสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (E-RESOURCES) และค้นหาวารสารออนไลน์ (ONLINE JOURNALS) ซึ่ง
จะมีคู่มือการใช้งานอยู่ภายในเว็บไซต์ 

 2.3) บริการต่าง ๆ (Service) จะมีบริการให้เลือก ดังนี้ ระบบส่ังซื้อทรัพยากร
สารสนเทศออนไลน์ (E-Requisition) ซึ่งภายในจะมีรายละเอียดการเสนอซื้อทรัพยากร ขั้นตอน 
การเสนอซื้อทรัพยากร และการตรวจสอบสถานะการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบ  
E-Requisition และนอกจากนี้ยังมีบริการ ตรวจสอบรายการยืมทรัพยากรสารสนเทศ (Check Out 
List) ข่าวสารใหม่ ๆ (Renew) ระบบเรียกดูภาพยนตร์ หรือวีดิทัศน์ สามารถใช้ภายในห้องสมุด
เท่านั้น (Video on demand) และตรวจสอบวันและเวลาการใช้ห้อง Smart Classroom ซึ่งภายใน
หน้าการบริการต่าง ๆ ก็มีคู่มือการใช้งานของแต่ละหัวข้อให้โหลด เพื่อการใช้งานท่ีถูกต้องอีกด้วย 

 2.4) ส่วนสนับสนุนการท าวิจัย (Research Support) เนื่องจากผู้เข้าใช้อาคาร
หอสมุดส่วนหนึ่ง คือ ต้องการหาข้อมูลเพื่อน าไปท าวิจัยในการเรียนรู้ของตนเอง ทางห้องสมุด
ออนไลน์จึงได้มีส่วนนี้ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้น าไปใช้ประโยชน์ในการท าวิจัยได้มากยิ่งขึ้น ประกอบ 
ด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ ให้ข้อมูลเคล็ดลับในการท าวิจัย (Research Tips) คู่มือการเขียนบรรณานุกรม 
(Ready Bibliographic Referencing Manual) ซอฟต์แวร์ส าหรับจัดการบรรณานุกรม (Reference 
Management Software) ซอฟต์แวร์ส าหรับตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม (Plagiarism 
Detection Software) ตรวจสอบคุณภาพวารสาร (Scholarly Journals Quality List) รวมเว็บไซต์
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แยกตามหัวเรื่องท่ีน่าสนใจ (Web Resource by Subject) แนะน าบทความท่ีน่าสนใจ (Hot Topic) 
และรวม Link ท่ีเกี่ยวกับการท าวิจัย (Research Link) 

 2.5) ส่วนสนับสนุนการเรียนรู้ (Learning Support) ประกอบด้วย แนะน าหนังสือ
มาใหม่ (Book Arrivals) แนะน าหนังสือท่ีน่าสนใจแยกตาม Cluster (Book Reviews) รวมการ
เรียนรู้ท่ีน่าสนใจของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (BU Learning) มุมความรู้ตลาดทุน (Set Corner) 
รวบรวมรายช่ือหนังสือขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลกท่ีห้องสมุดมีให้บริการ (WIPO) ซึ่ง
ภายในของแต่ละหัวข้อก็จะมีลิงค์ข้อมูลท่ีคัดเลือกแล้วและน่าสนใจให้ผู้ท่ีต้องการได้เข้าไปศึกษา 

 2.6) ช่วยเหลือ (Help) ประกอบด้วย รวบรวมคู่มือต่าง ๆ เช่น คู่มือการสืบค้น
ฐานข้อมูล คู่มือการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด คู่มือการใช้งานโปรแกรมตรวจการลอก
เลียนวรรณกรรม เป็นต้น การติดต้ัง BU VPN Service เพื่อใช้งานฐานข้อมูลจากภายนอก
มหาวิทยาลัย ติดต่อบรรณารักษ์ (Ark a Librarian) E-Learning สอนเทคนิคการใช้ฐานข้อมูล 
(Libraly in a Minute) และบริการพิมพ์เอกสารด้วยตนเอง (Self Service Printing) 

 2.7) เกี่ยวกับเรา (About Us) ประกอบด้วย ประวัติส านักหอสมุด (History) ผังการ
บริหารงานของส านักหอสมุด (Organization Chart) พันธกิจและวิสัยทัศน์ (Mission and Vision) 
ให้ข้อมูลเดินทางมาห้องสมุดท้ัง 2 วิทยาเขต และข้อมูลในการติดต่อกับห้องสมุด (Contact Us) 
บริการของห้องสมุดแต่ละช้ัน (Library Floor Plan) ข่าวสารและกิจกรรมของห้องสมุด (News) การ
ประกันคุณภาพการศึกษาของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Quality Assurance) บุคลากร
ส านักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้เข้าอบรม (Knowledge Management) ประมวลภาพบรรยากาศ
ห้องสมุด (Libraly Gallery)  แหล่งเรียนรู้ท่ีสร้างสรรค์ด้วยสารสนเทศท่ีครบครันพร้อมด้วยนวัตกรรม
ท่ีทันสมัย (Creative Learning Space) 

 2.8) ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น (Link) ประกอบด้วยรวมลิงค์เว็บไซต์ท่ีน่าสนใจ (Web 
Link) และรวบรวมเว็บไซต์หน่วยงานมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (BU Link) 
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ภาพท่ี 4.7: เว็บไซต์ห้องสมุดออนไลน์ ช่ือเว็บไซต์ library.bu.ac.th 
 

 
 
ท่ีมา: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. (2555). สืบค้นจาก http://library.bu.ac.th/index.php/th. 
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ภาพท่ี 4.8: หัวข้อหลักในเว็บไซต์ห้องสมุดออนไลน์ 
 

 
 

ท่ีมา: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. (2555). สืบค้นจาก http://library.bu.ac.th/index.php/th. 
 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าในการเข้าถึงสารสนเทศนั้นมีความสะดวกสบายสบายเป็นอย่าง
มากต่อผู้ท่ีต้องการข้อมูล ไม่ว่าจะต้องการเข้าใช้ภายในอาคารหอสมุดหรือใช้งานจากสถานท่ีอื่น ๆ ก็
สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของทางอาคารหอสมุดได้ง่ายและรวดเร็ว ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ท่ีอยู่รอบ ๆ ตัว เช่น โทรศัพท์ โน๊ตแพด คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ไม่ว่าจะอยู่ในสถานท่ีใดก็สามารถท่ีจะ
เข้าถึงข้อมูลได้ 
 ในส่วนของผลการศึกษาพัฒนาการท่ีเปล่ียนแปลงต้ังแต่แรกเริ่มจนปัจจุบัน ศึกษาจากข้อมูล
ในอดีต มาจากการสอบถาม สัมภาษณ์ และจากเอกสาร ส่วนกายภาพท่ีเปล่ียนแปลงมาจนถึงปัจจุบัน 
มาจากการเข้าส ารวจพื้นท่ี และได้ท าการรวบรวมข้อมูลท้ังหมดเพื่อมาวิเคราะห์ถึงการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดขึ้น และน ามาสรุปเป็นการเปล่ียนแปลงของอาคารหอสมุด แยกต้ังแต่ช้ัน 1 ถึง ช้ันท่ี 5 ได้
ดังต่อไปนี ้
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ภาพท่ี 4.9: อาคารหอสมุด ช้ันท่ี 1 แบบเก่า 
 

 
 
ภาพท่ี 4.10: อาคารหอสมุด ช้ันท่ี 1 ปัจจุบัน 
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ภาพท่ี 4.11: วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงอาคารหอสมุด ช้ันท่ี 1 
 

 
 

พัฒนาการเปล่ียนแปลงของอาคารหอสมุด ช้ันท่ี 1 ต้ังแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน มีการ
เปล่ียนแปลงไป อธิบายจากภาพท่ี 4.10 ได้ดังนี้  

1) มีโต๊ะและเก้าอี้ส าหรับกิจกรรมกลุ่มเพิ่มขึ้นมา จ านวนโต๊ะ 6 ตัว และเก้าอี้ 36 ตัว จาก
เดิมเป็นเพียงพื้นท่ีว่าง จากการสังเกตพบว่า มีจ านวนคนใช้บริการส่วนนี้เพิ่มขึ้น เป็นส่วนพักคอย หรือ
ท ากิจกรรมของกลุ่มนักศึกษา 

2) โซนหนังสือพิมพ์ มีโต๊ะและโซฟาเด่ียวส าหรับอ่านหนังสือพิมพ์ จ านวนโต๊ะ 3 ตัว และ
โซฟาเด่ียว 12 ตัว ให้บริการเพิ่มขึ้นมา จากเดิมเป็นพื้นท่ีว่าง จากการสังเกตพบว่า มีคนมาใช้บริการ
ส่วนนี้เพิ่มมากขึ้น นอกจากจะอ่านหนังสือพิมพ์ ยงัเป็นท่ีนั่งพักผ่อนส าหรับผู้เข้าใช้อีกด้วย 

3) ทางเข้า-ออก เพิ่มข้ึนทางด้านทิศใต้ 1 ทาง จากเดิมมีทางเข้า-ออกด้านทิศเหนือ เพียงแค่ 
1 ทางเท่านั้น ท าให้การเข้าใช้ภายในอาคารหอสมุดไม่เพียงพอต่อความต้องการในวัน และช่วงเวลาท่ี
มีนักศึกษาเข้าใช้บริการเยอะ เช่น วันจันทร์ – วันศุกร์ ช่วงเวลาประมาณ เท่ียงถึงบ่ายโมง เป็นต้น 
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ภาพท่ี 4.12: อาคารหอสมุด ช้ันท่ี 2 แบบเก่า 
 

 
 
ภาพท่ี 4.13: อาคารหอสมุด ช้ันท่ี 2 ปัจจุบัน 
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ภาพท่ี 4.14: วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงอาคารหอสมุด ช้ันท่ี 2 
 

 
 

พัฒนาการเปล่ียนแปลงของอาคารหอสมุด ช้ันท่ี 2 ต้ังแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน มีการ
เปล่ียนแปลงไป อธิบายจากภาพท่ี 4.13 ได้ดังนี้  

1) จากเดิมเป็นท่ีนั่งพักเป็นโต๊ะและโซฟาเด่ียว จ านวนโต๊ะ 4 ตัว โซฟาเด่ียว 8 ตัว แต่ปัจจุบัน
ได้มีการน าออกไป เนื่องจากโซนนี้มีผู้เข้าใช้บริการไม่มากนัก 

2) เพิ่มส่วนบริการคอมพิวเตอร์ขึ้นมา 1 เครื่อง ท่ีเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนค้นหาหนังสือ และ
บริการอินเตอร์เน็ตท่ัวไป 
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ภาพท่ี 4.15: อาคารหอสมุด ช้ันท่ี 3 แบบเก่า 
 

 
 
ภาพท่ี 4.16: อาคารหอสมุด ช้ันท่ี 3 ปัจจุบัน 
 

 
 



80 

 

ภาพท่ี 4.17: วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงอาคารหอสมุด ช้ันท่ี 3 
 

 
 

พัฒนาการเปล่ียนแปลงของอาคารหอสมุด ช้ันท่ี 3 ต้ังแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน มีการ
เปล่ียนแปลงไป อธิบายจากภาพท่ี 4.16 ได้ดังนี้  

1) ส่วนนั่งพักผ่อนท่ีเป็นโซฟา ปัจจุบันได้น าออกไปเพื่อท าให้เกิดพื้นท่ีโล่งมากขึ้น และมีการ
น าเก้าอี้ไม้แบบยาวมาเป็นที่นั่งพักผ่อนช่ัวคราวแทน 

2) จากเดิมจะเป็นพื้นท่ีของช้ันวางหนังสือ และท่ีนั่งส าหรับอ่านหนังสือเกือบท้ังช้ัน ปัจจุบัน
พื้นท่ีส่วนนี้ได้ปรับเปล่ียนมาเป็นพื้นท่ีส่วนบริการคอมพิวเตอร์ท้ังหมด เพื่อรองรับความต้องการของผู้
เข้าใช้บริการในยุคปัจจุบันที่มีมากขึ้น 

3) จากเดิมเคยเป็นห้องของแผนกบริการสารนิเทศรังสิต ปัจจุบันได้เปล่ียนมาเป็นห้องเรียน
อัจฉริยะ2 เป็นการช่ัวคราว ซึ่งย้ายมากจาช้ัน 5 ท่ีมีการปิดปรับปรุงอยู่  
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ภาพท่ี 4.18: อาคารหอสมุด ช้ันท่ี 4 แบบเก่า 
 

 
 
ภาพท่ี 4.19: อาคารหอสมุด ช้ันท่ี 4 ปัจจุบัน  
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ภาพท่ี 4.20: วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงอาคารหอสมุด ช้ันท่ี 4 
 

 
 

พัฒนาการเปล่ียนแปลงของอาคารหอสมุด ช้ันท่ี 4 ต้ังแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน มีการ
เปล่ียนแปลงไป อธิบายจากภาพท่ี 4.19 ได้ดังนี้  

1) โต๊ะและท่ีนั่งส าหรับกิจกรรมเด่ียวในปัจจุบันมีเพิ่มข้ึนมาประมาณ 20 ท่ีนั่ง จากการสังเกต
และสัมภาษณ์ พบว่าโต๊ะและท่ีนั่งส าหรับกิจกรรมเด่ียวนั้นจะมีหลอดไฟและปล๊ักไฟส่วนตัวส าหรับทุก
โต๊ะ จึงเป็นท่ีต้องการส าหรับผู้เข้าใช้เป็นจ านวนมาก 

2) โต๊ะและท่ีนั่งส าหรับกิจกกรมกลุ่มพบว่าในปัจจุบันก็มีจ านวนเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน เพิ่ม
จ านวนโต๊ะประมาณ 30 ตัว และเก้าอี้ประมาณ 120 ตัว เนื่องจากพื้นท่ีช้ัน 3 ในปัจจุบันนั้นเป็นส่วน
บริการคอมพิวเตอร์ท้ังหมด จึงจ าเป็นต้องเพิ่มโต๊ะและท่ีนั่งส าหรับกิจกรรมกลุ่มข้ึนมาในช้ันนี้ 

3) มีการเพิ่มในส่วนของโซนวารสารเข้ามา มีท้ังวารสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ มุมคุณธรรม 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสัดส่วนพื้นท่ีเล็ก ๆ ท่ีมีท้ังโต๊ะและท่ีนั่งส าหรับกิจกรรม
กลุ่มและเด่ียว ท้ังยังมีท่ีนั่งอ่านแบบโซฟารองรับผู้เข้าใช้ด้วยเช่นกัน 

4) จากเดิมเคยเป็นโต๊ะและท่ีนั่งส าหรับอ่านหนังสือ แต่ปัจจุบันตรงส่วนนี้ได้ท าเป็นพื้นท่ีโล่ง 
จากการสัมภาษณ์พบว่าพื้นท่ีส่วนนี้ในอนาคต คาดว่าจะท าเป็นโซนช้ันวางหนังสือ โดยจะมีการน าช้ัน
วางหนังสือจากช้ันท่ี 5 ลงมาเพิ่มในช้ันนี้มากขึ้น เนื่องจากช้ันท่ี 5 ในโซนช้ันวางหนังสือบางส่วนใน
อนาคตจะมีการเปล่ียนเป็นพื้นท่ีท ากิจกรรมอย่างอื่นแทน 



83 

 

ภาพท่ี 4.21: อาคารหอสมุด ช้ันท่ี 5 แบบเก่า  
 

 
 
ภาพท่ี 4.22: อาคารหอสมุด ช้ันท่ี 5 ปัจจุบัน 
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ภาพท่ี 4.23: วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงอาคารหอสมุด ช้ันท่ี 5 
 

 
 

พัฒนาการเปล่ียนแปลงของอาคารหอสมุด ช้ันท่ี 5 ต้ังแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน มีการ
เปล่ียนแปลงไป อธิบายจากภาพท่ี 4.22 ได้ดังนี้  

1) จากเดิมเคยเป็นโต๊ะและท่ีนั่งส าหรับกิจกรรมเด่ียวและกลุ่ม ปัจจุบันปรับเปล่ียนเป็นพื้นท่ี
โล่ง สร้างเป็นโซนนิทรรศการ และกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาจากทุกคณะของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้
เข้ามาจัดแสดงผลงาน เป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาได้ท ากิจกรรมร่วมกันภายในคณะ และยังได้ชม
กิจกรรของคณะอื่น ๆ ท่ีมาร่วมจัดแสดงด้วย 

2) จัดวางโต๊ะและท่ีนั่งส าหรับกิจกรรมเด่ียวให้อยู่ในโซนเดียวกัน จากเดิมเป็นการจัดวางใน
พื้นท่ีติดกับผนังกระจกรอบบริเวณช้ัน 5 เนื่องจากมีหลอดไฟและปล๊ักไฟส่วนตัว จึงมีความต้องการ
ของผู้ใช้ท่ีมีมากขึ้น เพราะปัจจุบันผู้เข้าใช้ก็จะน าอุปกรณ์ท่ีต้องอาศัยการชาร์ตไฟ ติดตัวเข้ามาท างาน
มากขึ้น เช่น โทรศัพท์ แท็บเล็ต โน๊ตบุ๊ค เป็นต้น 

3) จัดวางโต๊ะและท่ีนั่งส าหรับกิจกรรมกลุ่มให้อยู่ในโซนเดียวกัน จากเดิมเป็นการจัดวางใน
พื้นท่ีกระจายตัวทั่วบริเวณช้ัน 5 จากการสังเกตพบว่าพื้นท่ีส่วนนี้ค่อนข้างไกลจากพื้นท่ีท ากิจกรรม 
ต่าง ๆ ดังนั้นจึงไม่ค่อยมีเสียงรบกวนมากนัก เหมาะส าหรับผู้ท่ีมาเป็นกลุ่มแต่ต้องการความสงบในการ
อ่านหนังสือหรือท างาน 
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4) จากเดิมเคยเป็นแผนกบริการและพัฒนาระบบห้องสมุด พนักงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
สามารถเขา้ใช้บริการได้เท่านั้น ปัจจุบันได้เปล่ียนเป็นห้องเรียนอัจฉริยะ1 ซึง่สามารถให้นักศึกษาเข้า
ใช้บริการเพื่อการเรียนรู้ได้ แต่ตอนนี้ห้องเรียนอัจฉริยะ 1 ได้ปิดปรับปรุง และมีการย้ายไปอยู่ช้ัน 3 
ช่ือว่าห้องเรียนอัจฉริยะ 2 เป็นการช่ัวคราว  

จากการสัมภาษณ์ ในอนาคตพื้นท่ีช้ัน 5 คาดว่าจะมีการปรับเปล่ียนใหม่ โดยท่ีจะน าโซนช้ัน
วางหนังสือปัจจุบันออกไป เพื่อท่ีสร้างเป็นพื้นท่ีของห้องเรียนอัจฉริยะเพิ่มมากขึ้น ประมาณ 4-5 ห้อง
ด้วยกัน เนื่องจากความไม่เพียงพอต่อการเข้าใช้ และจะมีการเพิ่มของโต๊ะและท่ีนั่งส าหรับกิจกรรม
เด่ียวและกลุ่ม เพิ่มมากขึ้น และเพิ่มจ านวนปล๊ักไฟมากขึ้นด้วยเช่นกัน 
 
4.2 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 2 
 จากการศึกษาเรื่องการประเมินความพึงพอใจหลังการใช้อาคารหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุ
เคราะห์ โดยนักศึกษาศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลจากการลง
พื้นท่ีส ารวจ สัมภาษณ์ และแจกแบบสอบถาม สามารถน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ 

1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลท่ัวไป  
 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ การแจกแจง
ความถ่ี ค่าร้อยละ เพื่ออธิบายลักษณะท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งในการวิจัยนี้มีเพียง เพศ ท่ี
ผู้วิจัยไม่ได้ก าหนดจ านวนไว้ตั้งแต่ต้น ซึ่งในเรื่อง สาขาท่ีเรียนและช้ันปี ผู้วิจัยเป็นผู้ก าหนดจ านวนโดย
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งตามภูมิสัดส่วน เพื่อต้องการให้กลุ่มตัวอย่างมีการกระจายตัวไปท่ัว จาก
การเก็บแบบสอบถามเรื่องเพศ ได้ผลสรุปตามตารางท่ี 4.1 ดังนี้ 
  
ตารางท่ี 4.1: จ านวนและร้อยละของผู้เข้าใช้บริการอาคารหอสมุดจ าแนกตามเพศ 
 

 
จากข้อมูลตารางท่ี 4.1 กลุ่มตัวอย่างผู้เข้าใช้บริการ จ านวน 265 คน จากการศึกษาด้านเพศ

ของผู้เข้าใช้บริการหอสมุด ผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55 
และเพศชายร้อยละ 45  

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 119 45% 
หญิง 146 55% 
รวม 265 100% 
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ภาพท่ี 4.24: ร้อยละของผู้เข้าใช้บริการอาคารหอสมุดจ าแนกตามเพศ 
 

         
 

2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและพฤติกรรมของผู้เข้าใช้บริการ  
  การวิเคราะห์กิจกรรมและพฤติกรรมของผู้เข้าใช้บริการ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาใน 5 ประเด็น
หลักดังนี้ วัตถุประสงค์ของการเลือกใช้อาคารหอสมุด ความถ่ีในการเข้าใช้บริการอาคารหอสมุด วันท่ี
เข้าใช้อาคารหอสมุด ช่วงเวลาท่ีเข้าใช้บริการอาคารหอสมุด พื้นท่ีท่ีนักศึกษาเคยเข้าใช้บริการและ
ความถ่ีต่อการเข้าใช้บริการต่อพื้นท่ีนั้น ๆ  

ผลการศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมและพฤติกรรมของผู้เข้าใช้บริการ ซึ่งประกอบด้วยภาพรวม ก็
คือ ผลเฉล่ียเป็นจ านวนร้อยละของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ท้ัง 4 สาขารวมกัน และผลเฉล่ีย
เป็นจ านวนร้อยละของนักศึกษาแต่ละสาขาแยกออกจากกัน ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.2: จ านวนและร้อยละของผู้เข้าใช้บริการเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเลือกใช้บริการอาคาร  
                 หอสมุด 
 

วัตถุประสงค์ในการเลือกใช้บริการ
อาคารหอสมุด  

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ภาพรวม 

สาขาวิชา 

ออกแบบ
นิเทศศิลป ์

ทัศนศิลป ์
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

ออกแบบ
แฟช่ันและ

สิ่งทอ 

ต้องการหาข้อมูลในการท างาน/วิจัย 148 (56%) 99 (57%) 14 (56%) 10 (59%) 25 (51%) 

ค้นคว้าและอ่านหนังสือทั่วไป 87 (33%) 62 (36%) 10 (40%) 4 (24%) 11 (22%) 

อ่านนิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 33 (12%) 23 (13%) 1 (4%) 1 (6%) 8 (16%) 

 
          (ตารางมีต่อ) 

ชาย
45%

หญิง
55%
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ): จ านวนและร้อยละของผู้เข้าใช้บริการเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเลือกใช้บริการ  
                       อาคารหอสมุด 
 

วัตถุประสงค์ในการเลือกใช้บริการ
อาคารหอสมุด  

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ภาพรวม 

สาขาวิชา 

ออกแบบ
นิเทศศิลป ์

ทัศนศิลป ์
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

ออกแบบ
แฟช่ันและ

สิ่งทอ 

ยืมหนังสือหรือสื่อต่าง ๆ 68 (26%) 44 (25%) 8 (32%) 7 (41%) 9 (18%) 

บรรยากาศน่าเข้าใช้และให้บริการดี 62 (23%) 42 (24%) 6 (24%) 2 (12%) 12 (24%) 

ความมีช่ือเสียงและน่าเช่ือถือของอาคาร
หอสมุด 

13 (5%) 11 (6%) 1 (4%) - 1 (2%) 

ใช้บริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต 73 (28%) 56 (32%) 4 (16%) 4 (24%) 9 (18%) 

ใช้บริการโสตทัศนวัตถุ เช่น ยืมดีวีดี ใช้
บริการห้องดูหนัง 

52 (20%) 42 (24%) 1 (4%) 5 (29%) 4 (8%) 

เยี่ยมชมกิจกรรมของทางห้องสมุด 27 (10%) 20 (11%) 1 (4%) 1 (6%) 5 (10%) 

อื่น ๆ ได้แก่ ท างานในหอศิลป์ อาจารย์
แนะน า 

3 (1%) 1 (1%) 2 (8%) - - 

 
จากข้อมูลตารางท่ี 4.2 ผลการศึกษาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเลือกใช้บริการอาคาร

หอสมุดของผู้เข้าใช้บริการโดยภาพรวม 3 อันดับแรก พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ต้องการหาข้อมูลใน
การท างานและวิจัย จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมา คือ เพื่อค้นคว้าและอ่านหนังสือ
ท่ัวไป จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 33 และใช้บริการคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต จ านวน 73 คน คิด
เป็นร้อยละ 28 ตามล าดับ ซึ่งเมื่อวิเคราะห์เป็นรายสาขาวิชา พบว่า 

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ผู้เข้าใช้บริการมีวัตถุประสงค์ในการเลือกใช้บริการอาคาร
หอสมุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ต้องการหาข้อมูลในการท างาน/ วิจัย จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 57 
ค้นคว้าและอ่านหนังสือท่ัวไป จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 36 และใช้บริการคอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ต จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 32 ตามล าดับ  

สาขาวิชาทัศนศิลป์ ผู้เข้าใช้บริการมีวัตถุประสงค์ในการเลือกใช้บริการอาคารหอสมุด 3 
อันดับแรก ได้แก่ ต้องการหาข้อมูลในการท างาน/ วิจัย จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 56 ค้นคว้า
และอ่านหนังสือท่ัวไป จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และยืมหนังสือ หรือส่ือต่าง ๆ จ านวน 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 32 ตามล าดับ  
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สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้เข้าใช้บริการมีวัตถุประสงค์ในการเลือกใช้บริการอาคาร
หอสมุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ต้องการหาข้อมูลในการท างาน/ วิจัย จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 59 
ยืมหนังสือ หรือส่ือต่าง ๆ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 41 และใช้บริการโสตทัศนวัตถุ เช่น ยืมดีวีดี 
ใช้บริการห้องดูหนัง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 29 ตามล าดับ  

สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ ผู้เข้าใช้บริการมีวัตถุประสงค์ในการเลือกใช้บริการ
อาคารหอสมุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ต้องการหาข้อมูลในการท างาน/ วิจัย จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อย
ละ 51 บรรยากาศน่าเข้าใช้และให้บริการดี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24 ค้นคว้าและอ่าน
หนังสือท่ัวไป จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 22 ตามล าดับ  
 
ภาพท่ี 4.25: กราฟแสดงร้อยละโดยภาพรวมและแยกแต่ละสาขาของผู้เข้าใช้บริการเกี่ยวกับ  
                วัตถุประสงค์ในการเลือกใช้บริการอาคารหอสมุด 
 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

อ่ืนๆ ได้แก่ ท างานในหอศิลป์ อาจารย์แนะน า

เยี่ยมชมกิจกรรมของทางห้องสมุด

ใช้บริการโสตทัศนวัตถุ เช่น ยืมดีวีดี ใช้บริการห้องดูหนัง

ใช้บริการคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต

ความมีชื่อเสียงและน่าเช่ือถือของอาคารหอสมุด

บรรยากาศน่าเข้าใช้และให้บริการดี

ยืมหนังสือ หรือสื่อต่างๆ

อ่านนิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ

ค้นคว้าและอ่านหนังสือทั่วไป

ต้องการหาข้อมูลในการท างาน/วิจัย

ภาพรวม

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

อ่ืนๆ ได้แก่ ท างานในหอศิลป์ อาจารย์แนะน า

เยี่ยมชมกิจกรรมของทางห้องสมุด

ใช้บริการโสตทัศนวัตถุ เช่น ยืมดีวีดี ใช้บริการห้องดูหนัง

ใช้บริการคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต

ความมีชื่อเสียงและน่าเช่ือถือของอาคารหอสมุด

บรรยากาศน่าเข้าใช้และให้บริการดี

ยืมหนังสือ หรือสื่อต่างๆ

อ่านนิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ

ค้นคว้าและอ่านหนังสือทั่วไป

ต้องการหาข้อมูลในการท างาน/วิจัย

ออกแบบนิเทศศิลป์

ทัศนศิลป์

ออกแบบผลิตภัณฑ์

ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
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ตารางท่ี 4.3: แสดงจ านวนและร้อยละเกี่ยวกับความถ่ีในการเข้าใช้บริการอาคารหอสมุด 
 

ความถี่ในการเข้าใช้
บริการอาคารหอสมุด 

ภาพรวม 
สาขาวิชา 

ออกแบบนิเทศ
ศิลป ์

ทัศนศิลป ์
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

ออกแบบแฟช่ัน
และสิ่งทอ 

ต่ ากว่า 1  คร้ัง/เดือน 77 (29%) 51 (29%) 6 (24%) 7 (41%) 13 (27%) 

1-5  คร้ัง/เดือน 115 (43%) 71 (41%) 13 (52%) 8 (47%) 23 (47%) 

6-10  คร้ัง/เดือน 34 (13%) 24 (14%) 3 (12%) 2 (12%) 5 (10%) 

11-15 คร้ัง/เดือน 19 (7%) 12 (7%) 3 (12%) - 4 (8%) 

มากกว่า 16 คร้ัง/เดือน 20 (8%) 16 (9%) - - 4 (8%) 

รวม 265 (100%) 174 (100%) 25 (100%) 17 (100%) 49 (100%) 

 
จากข้อมูลตารางท่ี 4.3 ผลการศึกษาความถ่ีในการใช้บริการอาคารหอสมุดของผู้เข้าใช้บริการ

โดยภาพรวม 3 อันดับแรก พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความถ่ีในการเข้าใช้บริการอาคารหอสมุด 1-5 
ครั้ง/ เดือน จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมา คือ ต่ ากว่า 1 ครั้ง/ เดือน จ านวน 77 คน 
คิดเป็นร้อยละ 29 และ 6-10 ครั้ง/ เดือน จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 13 ตามล าดับ ซึ่งเมื่อ
วิเคราะห์เป็นรายสาขาวิชา พบว่า  

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ผู้เข้าใช้บริการมีความถ่ีในการใช้บริการอาคารหอสมุด 3 
อันดับแรก ได้แก่ 1-5 ครั้ง/เดือน จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 41 รองลงมา ต่ ากว่า 1 ครั้ง/ เดือน 
จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 29 และ 6-10 ครั้ง/ เดือน จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 14 
ตามล าดับ  

สาขาวิชาทัศนศิลป์ ผู้เข้าใช้บริการมีความถ่ีในการใช้บริการอาคารหอสมุด 3 อันดับแรก 
ได้แก่ 1-5 ครั้ง/ เดือน จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 52 รองลงมา ต่ ากว่า 1 ครั้ง/ เดือน จ านวน 6 
คน คิดเป็นร้อยละ 24 และมากกว่า 6-10 ครั้ง/ เดือน 11-15 ครั้ง/ เดือน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อย
ละ 12 ตามล าดับ  

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้เข้าใช้บริการมีความถ่ีในการใช้บริการอาคารหอสมุด 3 
อันดับแรก ได้แก่ 1-5 ครั้ง/ เดือน จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 47 รองลงมา ต่ ากว่า 1 ครั้ง/ เดือน 
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 41 และ 6-10 ครั้ง/ เดือน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 12 ตามล าดับ 

สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ ผู้เข้าใช้บริการมีความถ่ีในการใช้บริการอาคารหอสมุด 3 
อันดับแรก ได้แก่ 1-5 ครั้ง/ เดือน จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 47 รองลงมา ต่ ากว่า 1 ครั้ง/ เดือน 
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 27 และ 6-10 ครั้ง/ เดือน จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ตามล าดับ 
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ภาพท่ี 4.26: กราฟแสดงร้อยโดยภาพรวมและแยกแต่ละสาขา เกี่ยวกับความถี่ในการเข้าใช้บริการ  
                อาคารหอสมุด 
 

  

 
 
ตารางท่ี 4.4: จ านวนและร้อยละของผู้เข้าใช้บริการ เกี่ยวกับวันท่ีเข้าใช้บริการอาคารหอสมุด 
 

วันที่เข้าใช้อาคารหอสมุด 
 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ภาพรวม 
สาขาวิชา 

ออกแบบนิเทศ
ศิลป ์

ทัศนศิลป ์
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

ออกแบบแฟช่ัน
และสิ่งทอ 

วันจันทร์ 64 (24%) 48 (28%) 6 (24%) 2 (12%) 8 (16%) 

วันอังคาร 78 (29%) 58 (33%) 5 (20%) 5 (29%) 10 (20%) 

วันพุธ 114 (43%) 74 (43%) 7 (28%) 10 (59%) 23 (47%) 

วันพฤหัสบดี 37 (14%) 23 (13%) 5 (20%) 1 (6%) 8 (16%) 

วันศุกร์ 53 (20%) 31 (18%) 1 (4%) 3 (18%) 18 (37%) 

วันเสาร์ 39 (15%) 23 (13%) 7 (28%) 3 (18%) 6 (12%) 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

มากกว่า 16 ครั้ง/เดือน

11-15 ครั้ง/เดือน

6-10 ครั้ง/เดือน

1-5 ครั้ง/เดือน

ต่ ากว่า 1 ครั้ง/เดือน

ภาพรวม

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

มากกว่า 16 ครั้ง/เดือน

11-15 ครั้ง/เดือน

6-10 ครั้ง/เดือน

1-5 ครั้ง/เดือน

ต่ ากว่า 1 ครั้ง/เดือน

ออกแบบนิเทศศิลป์
ทัศนศิลป์
ออกแบบผลิตภัณฑ์
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
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จากข้อมูลตารางท่ี 4.4 ผลการศึกษาวันท่ีเข้าใช้บริการอาคารหอสมุดโดยภาพรวม 3 อันดับ
แรก พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เข้าใช้บริการในวันพุธ จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมา 
คือ วันอังคาร จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 29 และวันจันทร์ จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 24 
ตามล าดับ ซึ่งเมื่อวิเคราะห์เป็นรายสาขาวิชา พบว่า 

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ วันท่ีเข้าใช้บริการอาคารหอสมุด 3 อันดับแรก ได้แก่ วันพุธ 
จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 43 วันอังคาร จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 33 และวันจันทร์ จ านวน 
48 คน คิดเป็นร้อยละ 28 ตามล าดับ  

สาขาวิชาทัศนศิลป์ วันท่ีเข้าใช้บริการอาคารหอสมุด 3 อันดับแรก ได้แก่ วันพุธและวันเสาร์ 
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 28 วันจันทร์ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 24 และวันอังคาร จ านวน 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 20 ตามล าดับ  

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ วันท่ีเข้าใช้บริการอาคารหอสมุด 3 อันดับแรก ได้แก่ วันพุธ 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 59 วันอังคาร จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 29 วันศุกร์และวันเสาร์ 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 18 ตามล าดับ 

สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ วันท่ีเข้าใช้บริการอาคารหอสมุด 3 อันดับแรก ได้แก่ วัน
พุธ จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 47 วันศุกร์ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 37 และวันอังคาร 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ตามล าดับ   
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ภาพท่ี 4.27: กราฟแสดงร้อยละโดยภาพรวมและแยกแต่ละสาขาของผู้เข้าใช้บริการ เกี่ยวกับวันท่ีเข้า  
                ใช้อาคารหอสมุด 
 

 

 
 
ตารางท่ี 4.5: แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าใช้บริการ เกี่ยวกับช่วงเวลาท่ีเข้าใช้บริการอาคาร  
                หอสมุด 
 

ช่วงเวลาที่เข้าใช้บริการ
อาคารหอสมุด  

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ภาพรวม 

สาขาวิชา 

ออกแบบนิเทศ
ศิลป ์

ทัศนศิลป ์
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

ออกแบบแฟช่ัน
และสิ่งทอ 

8.30-12.00 น. 40 (15%) 29 (17%) 1 (4%) 2 (12%) 8 (16%) 

12.00-13.00 น. 92 (35%) 57 (33%) 10 (40%) 9 (53%) 16 (33%) 

13.00-16.00 น. 139 (52%) 96 (55%) 12 (48%) 5 (29%) 27 (55%) 

17.00-19.00 น. 41 (15%) 27 (16%) 6 (24%) 3 (18%) 5 (10%) 
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วันอังคาร

วันจันทร์

ภาพรวม
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วันพุธ

วันอังคาร

วันจันทร์

ออกแบบนิเทศศิลป์

ทัศนศิลป์

ออกแบบผลิตภัณฑ์

ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
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จากข้อมูลตารางท่ี 4.5 ผลการศึกษาช่วงเวลาท่ีเข้าใช้บริการอาคารหอสมุดของผู้เข้าใช้
บริการโดยภาพรวม 3 อันดับแรก พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เข้าใช้บริการอาคารหอสมุดในช่วงเวลา 
13.00-16.00 น. จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 52 รองลงมา คือ 12.00-13.00 น. จ านวน 92 คน 
คิดเป็นร้อยละ 35 และช่วงเวลา 17.00-19.00 น. จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ตามล าดับ ซึ่ง
เมื่อวิเคราะห์เป็นรายสาขาวิชา พบว่า 

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ช่วงเวลาท่ีเข้าใช้บริการอาคารหอสมุด 3 อนัดับแรก ได้แก่ 
ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 55 ช่วงเวลา 12.00-13.00 น. จ านวน 57 
คน คิดเป็นร้อยละ 33 และช่วงเวลา 8.30-12.00 น. จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 17 ตามล าดับ  

สาขาวิชาทัศนศิลป์ ช่วงเวลาท่ีเข้าใช้บริการอาคารหอสมุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ช่วงเวลา 
13.00-16.00 น. จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 48  ช่วงเวลา 12.00-13.00 น. จ านวน 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 40 และช่วงเวลา 17.00-19.00 น. จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 24 ตามล าดับ  

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ช่วงเวลาท่ีเข้าใช้บริการอาคารหอสมุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
ช่วงเวลา 12.00-13.00 น. จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 53 ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. จ านวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 29 และช่วงเวลา 17.00-19.00 น. จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 18 ตามล าดับ 

สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ ช่วงเวลาท่ีเข้าใช้บริการอาคารหอสมุด 3 อันดับแรก 
ได้แก่ ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 55 ช่วงเวลา 12.00-13.00 น. 
จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 33 และช่วงเวลา 8.30-12.00 น. จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16 
ตามล าดับ  
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ภาพท่ี 4.28: กราฟแสดงร้อยละโดยภาพรวมและแยกแต่ละสาขาของผู้เข้าใช้บริการ เกี่ยวกับช่วงเวลา  
                ท่ีเข้าใช้บริการอาคารหอสมุด 
 

 
 

 
 
ตารางท่ี 4.6: แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าใช้บริการโดยภาพรวม เกี่ยวกับความถ่ีต่อการเข้าใช้  
                 พื้นท่ีแต่ละส่วนภายในอาคารหอสมุด 
 

ช้ัน พื้นที่ ไม่เคยเขา้ใช้ เคยเขา้ใช้ 
ความถี่ต่อการเข้าใช้ 

1-4 
คร้ัง/เดือน 

5-10 
คร้ัง/เดือน 

10 คร้ัง/เดือน
ขึ้นไป 

1 
ส่วนโถงกลาง 69 (26%) 196 (74%) 91 (46%) 80 (41%) 25 (13%) 

เคาน์เตอร์ยืม-คืน 81 (31%) 184 (69%) 78 (42%) 82 (45%) 24 (13%) 

2 หอเกียรติคุณ 158 (60%) 107 (40%) 96 (90%) 11 (10%) - 

 
          (ตารางมีต่อ) 
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ออกแบบผลิตภัณฑ์

ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ): แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าใช้บริการโดยภาพรวม เกี่ยวกับความถ่ีต่อการ  
                       เข้าใช้พื้นท่ีแต่ละส่วนภายในอาคารหอสมุด 
 

ช้ัน พื้นที่ ไม่เคยเข้าใช้ เคยเข้าใช้ 
ความถี่ต่อการเข้าใช้ 

1-4 
คร้ัง/เดือน 

5-10 
คร้ัง/เดือน 

10 คร้ัง/เดือน
ขึ้นไป 

3 

เคาน์เตอร์ช่วยค้นคว้าและ
วิจัย 

100 (38%) 165 (62%) 78 (47%) 79 (48%) 8 (5%) 

ถ่ายเอกสาร 94 (35%) 171 (65%) 101 (59%) 65 (38%) 5 (3%) 

บริการคอมพิวเตอร์ 41 (15%) 224 (85%) 78 (35%) 103 (46%) 43 (19%) 

โสตทัศนวัตถุ บริการยืม
มีเดียต่าง ๆ 

123 (46%) 142 (54%) 76 (54%) 56 (39%) 10 (7%) 

ห้องวีดิทัศน์ 123 (46%) 142 (54%) 94 (66%) 44 (31%) 4 (3%) 

ห้องเรียนอัจฉริยะ2 184 (69%) 81 (31%) 66 (81%) 15 (19%) - 

4 

บริการตอบค าถาม และ
ยืม-คืน 

121 (46%) 144 (54%) 78 (54%) 51 (35%) 15 (10%) 

อ่านหนังสือโซนวารสาร 107 (40%) 158 (60%) 93 (59%) 57 (36%) 8 (5%) 

อ่านหนังสือทั่วไป หมวด 
A-N 

82 (31%) 183 (69%) 90 (49%) 66 (36%) 27 (15%) 

ห้องค้นคว้า 1-14 124 (47%) 141 (53%) 97 (69%) 26 (18%) 18 (13%) 

5 

บริการตอบค าถาม และ
ยืม-คืน 

126 (48%) 139 (52%) 68 (49%) 61 (44%) 10 (7%) 

พื้นที่ว่างจัดแสดงงานของ
นักศึกษา 

69 (26%) 196 (74%) 110 (56%) 65 (33%) 21 (11%) 

อ่านหนังสือทั่วไป หมวด 
P-Z 

121 (46%) 144 (54%) 57 (40%) 68 (47%) 19 (13%) 

ห้องเรียนอัจฉริยะ1 174 (66%) 91 (34%) 63 (69%) 28 (31%) - 

 
จากข้อมูลตารางท่ี 4.6 ผลการศึกษา พบว่า ในส่วนของอาคารหอสมุดช้ัน 1 โดยภาพรวมผู้

เข้าใช้บริการส่วนใหญ่เคยใช้บริการพื้นท่ีส่วนโถงกลาง จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 74 โดยส่วน
ใหญ่เข้าใช้บริการ 1-4 ครั้ง/ เดือน และเคยเข้าใช้บริการเคาน์เตอร์ยืม-คืน จ านวน 184 คน คิดเป็น
ร้อยละ 69 โดยส่วนใหญ่ใช้บริการ 5-10 ครั้ง/ เดือน  
  อาคารหอสมุดช้ัน 2 ผู้เข้าใช้บริการส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าใช้บริการหอเกียรติคุณ จ านวน 158 
คน คิดเป็นร้อยละ 60 ซึ่งผู้ท่ีเคยเข้าใช้บริการซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40 ส่วนใหญ่ใช้บริการ 1-4 ครั้ง/ 
เดือน 
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 อาคารหอสมุดช้ัน 3 ผู้เข้าใช้บริการส่วนใหญ่เคยเข้าใช้บริการคอมพิวเตอร์ จ านวน 224 คน 
คิดเป็นร้อยละ 85 ส่วนใหญ่ใช้บริการ 5-10 ครั้ง/ เดือน รองลงมาเคยเข้าใช้บริการถ่ายเอกสาร 
จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 65 ส่วนใหญ่ใช้บริการ 1-4 ครั้ง/ เดือน เคยเข้าใช้บริการเคาน์เตอร์
ช่วยค้นคว้าและวิจัย จ านวน 165  คน คิดเป็นร้อยละ 62 ส่วนใหญ่ใช้บริการ 5-10 ครั้ง/ เดือน และ
เคยเข้าใช้บริการโสตทัศนวัตถุ บริการยืมมีเดีย  ต่าง ๆ ห้องวีดิทัศน์ จ านวน 142  คน คิดเป็นร้อยละ 
54 ส่วนใหญ่ใช้บริการ 1-4  ครั้ง/ เดือน ตามล าดับ ในส่วนของห้องเรียนอัจฉริยะ 2 ผู้ใช้บริการส่วน
ใหญ่ไม่เคยเข้าใช้บริการ จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 69 
 อาคารหอสมุดช้ัน 4 ผู้เข้าใช้บริการส่วนใหญ่เคยเข้าใช้บริการอ่านหนังสือท่ัวไป หมวด A-N 
จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 69 ส่วนใหญ่ใช้บริการ 1-4 ครั้ง/ เดือน รองลงมาเคยเข้าใช้บริการ
อ่านหนังสือโซนวารสาร จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ส่วนใหญ่ใช้บริการ 1-4 ครั้ง/ เดือน เคย
เข้าใช้บริการบริการตอบค าถาม และยืม-คืน จ านวน 144  คน คิดเป็นร้อยละ 54 ส่วนใหญ่ใช้บริการ 
1-4 ครั้ง/ เดือน และเคยเข้าใช้บริการห้องค้นคว้า 1-14 จ านวน 141 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 52 ส่วนใหญ่ใช้บริการ 1-4  ครั้ง/ เดือน  
 พื้นท่ีหอสมุดช้ัน 5 ผู้เข้าใช้บริการส่วนใหญ่เคยเข้าใช้บริการพื้นท่ีว่างจัดแสดงงานของ
นักศึกษา จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 74 ส่วนใหญ่ใช้บริการ 1-4 ครั้ง/ เดือน รองลงมาเคยเข้าใช้
บริการอ่านหนังสือท่ัวไป หมวด P-Z จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 54 ส่วนใหญ่ใช้บริการ 5-10 
ครั้ง/ เดือน และเคยเข้าใช้บริการบริการตอบค าถาม และยืม-คืน จ านวน 139  คน คิดเป็นร้อยละ 52 
ส่วนใหญ่ใช้บริการ 1-4 ครั้ง/ เดือน ตามล าดับ ในส่วนของห้องเรียนอัจฉริยะ1 ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ไม่
เคยเข้าใช้บริการ จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 66 
 
ตารางท่ี 4.7: แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าใช้บริการสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ เกี่ยวกับความถี่ต่อ  
                 การเข้าใช้พื้นท่ีแต่ละส่วนภายในอาคารหอสมุด  
 

ช้ัน พื้นที่ ไม่เคยเขา้ใช้ เคยเขา้ใช้ 
ความถี่ต่อการเข้าใช้ 

1-4 คร้ัง/
เดือน 

5-10 คร้ัง/
เดือน 

10 คร้ัง/เดือน
ขึ้นไป 

1 
ส่วนโถงกลาง 41 (24%) 133 (76%) 55 (41%) 56 (42%) 22 (17%) 

เคาน์เตอร์ยืม-คืน 44 (25%) 130 (75%) 56 (43%) 58 (45%) 16 (12%) 

2 หอเกียรติคุณ 99 (57%) 75 (43%) 65 (87%) 10 (13%)  - 

 
          (ตารางมีต่อ) 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ): แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าใช้บริการสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ เกี่ยวกับ  
                       ความถ่ีต่อการเข้าใช้พื้นท่ีแต่ละส่วนภายในอาคารหอสมุด  
 

ช้ัน พื้นที่ ไม่เคยเขา้ใช้ เคยเขา้ใช้ 
ความถี่ต่อการเข้าใช้ 

1-4 คร้ัง/
เดือน 

5-10 คร้ัง/
เดือน 

10 คร้ัง/เดือน
ขึ้นไป 

3 

เคาน์เตอร์ช่วยค้นคว้า
และวิจัย 

61 (35%) 113 (65%) 52 (46%) 55 (49%) 6 (5%) 

ถ่ายเอกสาร 70 (40%) 104 (60%) 51 (49%) 49 (47%) 4 (4%) 

บริการคอมพิวเตอร์ 20 (11%) 154 (89%) 48 (31%) 73 (47%) 33 (21%) 

โสตทัศนวัตถุ บริการยืม
มีเดียต่าง ๆ 

73 (42%) 101 (58%) 49 (49%) 44 (44%) 8 (8%) 

ห้องวีดิทัศน์ 77 (44%) 97 (56%) 63 (65%) 31 (32%) 3 (3%) 

ห้องเรียนอัจฉริยะ2 122 (70%) 52 (30%) 40 (77%) 12 (23%)  - 

4 

บริการตอบค าถาม และ
ยืม-คืน 

72 (41%) 102 (59%) 56 (55%) 34 (33%) 12 (12%) 

อ่านหนังสือโซนวารสาร 69 (40%) 105 (60%) 58 (55%) 41 (39%) 6 (6%) 

อ่านหนังสือทั่วไป หมวด 
A-N 

52 (30%) 122 (70%) 63 (52%) 40 (33%) 19 (16%) 

ห้องค้นคว้า 1-14 76 (44%) 98 (56%) 61 (62%) 23 (23%) 14 (14%) 

5 

บริการตอบค าถาม และ
ยืม-คืน 

81 (47%) 93 (53%) 45 (48%) 40 (43%) 8 (9%) 

พื้นที่ว่างจัดแสดงงาน
ของนักศึกษา 

45 (26%) 129 (74%) 71 (55%) 43 (33%) 15 (12%) 

อ่านหนังสือทั่วไป หมวด 
P-Z 

77 (44%) 97 (56%) 37 (38%) 46 (47%) 14 (14%) 

ห้องเรียนอัจฉริยะ1 107 (61%) 67 (39%) 45 (67%) 22 (33%)  - 

  
จากข้อมูลตารางท่ี 4.7 ผลการศึกษา พบว่า ในส่วนของอาคารหอสมุดช้ัน 1 โดยภาพรวมผู้

เข้าใช้บริการส่วนใหญ่เคยใช้บริการพื้นท่ีส่วนโถงกลาง จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 76 โดยส่วน
ใหญ่เข้าใช้บริการ 5-10 ครั้ง/ เดือน และเคยเข้าใช้บริการเคาน์เตอร์ยืม-คืน จ านวน 130 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 75 โดยส่วนใหญ่ใช้บริการ 5-10 ครั้ง/ เดือน  
  อาคารหอสมุดช้ัน 2 ผู้เข้าใช้บริการส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าใช้บริการหอเกียรติคุณ จ านวน 99 คน 
คิดเป็นร้อยละ 57 ซึ่งผู้ท่ีเคยเข้าใช้บริการซึ่งคิดเป็นร้อยละ 43 ส่วนใหญ่ใช้บริการ 1-4 ครั้ง/ เดือน  
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 อาคารหอสมุดช้ัน 3 ผู้เข้าใช้บริการส่วนใหญ่เคยเข้าใช้บริการคอมพิวเตอร์ จ านวน 154 คน 
คิดเป็นร้อยละ 89 ส่วนใหญ่ใช้บริการ 5-10 ครั้ง/ เดือน รองลงมาเคยเข้าใช้บริการเคาน์เตอร์ช่วย
ค้นคว้าและวิจัย จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 65 ส่วนใหญ่ใช้บริการ 5-10 ครั้ง/ เดือน เคยเข้าใช้
บริการถ่ายเอกสาร จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ส่วนใหญ่ใช้บริการ 1-4 ครั้ง/ เดือน เคยเข้า
ใช้บริการโสตทัศนวัตถุ บริการยืมมีเดียต่าง ๆ จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ส่วนใหญ่ใช้บริการ 
1-4 ครั้ง/ เดือน และเคยเข้าใช้บริการห้องวีดิทัศน์ จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 56 ส่วนใหญ่ใช้
บริการ 1-4  ครั้ง/เดือน ตามล าดับ ในส่วนของห้องเรียนอัจฉริยะ 2 ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าใช้
บริการ จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 70 
 อาคารหอสมุดช้ัน 4 ผู้เข้าใช้บริการส่วนใหญ่เคยเข้าใช้บริการอ่านหนังสือท่ัวไป หมวด A-N 
จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 70 ส่วนใหญ่ใช้บริการ 1-4 ครั้ง/ เดือน รองลงมาเคยเข้าใช้บริการ
อ่านหนังสือโซนวารสาร จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ส่วนใหญ่ใช้บริการ 1-4 ครั้ง/ เดือน เคย
เข้าใช้บริการบริการตอบค าถาม และยืม-คืน จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 59 ส่วนใหญ่ใช้บริการ 
1-4 ครั้ง/ เดือน และเคยเข้าใช้บริการห้องค้นคว้า 1-14 จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 56 ส่วนใหญ่
ใช้บริการ 1-4 ครั้ง/ เดือน  
 อาคารหอสมุดช้ัน 5 ผู้เข้าใช้บริการส่วนใหญ่เคยเข้าใช้บริการพื้นท่ีว่างจัดแสดงงานของ
นักศึกษา จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 74 ส่วนใหญ่ใช้บริการ 1-4 ครั้ง/เดือน รองลงมาเคยเข้าใช้
บริการอ่านหนังสือท่ัวไปหมวด P-Z จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 56 ส่วนใหญ่ใช้บริการ 5-10 ครั้ง/
เดือน และเคยเข้าใช้บริการบริการตอบค าถาม และยืม-คืน จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 53 ส่วน
ใหญ่ใช้บริการ 1-4 ครั้ง/ เดือน ในส่วนของห้องเรียนอัจฉริยะ1 ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าใช้
บริการ จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 61 
 
ตารางท่ี 4.8: แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าใช้บริการสาขาวิชาทัศนศิลป์ เกี่ยวกับความถ่ีต่อการ  
                เข้าใช้พื้นท่ีแต่ละส่วนภายในอาคารหอสมุด  
 

ช้ัน พื้นที่ ไม่เคยเขา้ใช้ เคยเขา้ใช้ 
ความถี่ต่อการเข้าใช้ 

1-4 คร้ัง/
เดือน 

5-10 คร้ัง/
เดือน 

10 คร้ัง/เดือน
ขึ้นไป 

1 
ส่วนโถงกลาง 7 (28%) 18 (72%) 12 (67%) 6 (33%) - 

เคาน์เตอร์ยืม-คืน 10 (40%) 15 (60%) 6 (40%) 7 (47%) 2 (13%) 

 
          (ตารางมีต่อ) 
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ตารางท่ี 4.8 (ต่อ): แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าใช้บริการสาขาวิชาทัศนศิลป์ เกี่ยวกับความถ่ีต่อ  
                       การเข้าใช้พื้นท่ีแต่ละส่วนภายในอาคารหอสมุด  
 

ช้ัน พื้นที่ ไม่เคยเขา้ใช้ เคยเขา้ใช้ 
ความถี่ต่อการเข้าใช้ 

1-4 คร้ัง/
เดือน 

5-10 คร้ัง/
เดือน 

10 คร้ัง/เดือน
ขึ้นไป 

2 หอเกียรติคุณ 16 (64%) 9 (36%) 8 (89%) 1 (11%) - 

3 

เคาน์เตอร์ช่วยค้นคว้า
และวิจัย 

11 (44%) 14 (56%) 6 (43%) 7 (50%) 1 (7%) 

ถ่ายเอกสาร 7 (28%) 18 (72%) 13 (72%) 5 (28%) - 

บริการคอมพิวเตอร์ 7 (28%) 18 (72%) 12 (67%) 5 (28%) 1 (6%) 

โสตทัศนวัตถุ บริการยืม
มีเดียต่าง ๆ 

15 (60%) 10 (40%) 7 (70%) 2 (20%) 1 (10%) 

ห้องวีดิทัศน์ 14 (56%) 11 (44%) 8 (73%) 3 (27%) - 

ห้องเรียนอัจฉริยะ2 18 (72%) 7 (28%) 6 (86%) 1 (14%) - 

4 

บริการตอบค าถาม และ
ยืม-คืน 

18 (72%) 7 (28%) 6 (86%) 1 (14%) - 

อ่านหนังสือโซนวารสาร 11 (44%) 14 (56%) 10 (71%) 4 (29%) - 

อ่านหนังสือทั่วไป หมวด 
A-N 

10 (40%) 15 (60%) 6 (40%) 8 (53%) 1 (7%) 

ห้องค้นคว้า 1-14 16 (64%) 9 (36%) 7 (78%) 2 (22%) - 

5 

บริการตอบค าถาม และ
ยืม-คืน 

17 (68%) 8 (32%) 4 (50%) 4 (50%) - 

พื้นที่ว่างจัดแสดงงาน
ของนักศึกษา 

9 (36%) 16 (64%) 6 (38%) 10 (63%) - 

อ่านหนังสือทั่วไป หมวด 
P-Z 

12 (48%) 13 (52%) 6 (46%) 5 (38%) 2 (15%) 

ห้องเรียนอัจฉริยะ1 20 (80%) 5 (20%) 3 (60%) 2 (40%) - 

 
จากข้อมูลตารางท่ี 4.8 ผลการศึกษา พบว่า ในส่วนของหอสมุดช้ัน 1 โดยภาพรวมผู้เข้าใช้

บริการส่วนใหญ่เคยใช้บริการพื้นท่ีส่วนโถงกลาง จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 72 โดยส่วนใหญ่เข้า
ใช้บริการ 1-4 ครั้ง/ เดือน และเคยเข้าใช้บริการเคาน์เตอร์ยืม-คืน จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 60 
โดยส่วนใหญ่ใช้บริการ 5-10 ครั้ง/ เดือน  
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  อาคารหอสมุดช้ัน 2 ผู้เข้าใช้บริการส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าใช้บริการหอเกียรติคุณ จ านวน 16 คน 
คิดเป็นร้อยละ 64 ซึ่งผู้ท่ีเคยเข้าใช้บริการซึ่งคิดเป็นร้อยละ 36 ส่วนใหญ่ใช้บริการ 1-4 ครั้ง/ เดือน   
 อาคารหอสมุดช้ัน 3 ผู้เข้าใช้บริการส่วนใหญ่เคยเข้าใช้บริการคอมพิวเตอร์และถ่ายเอกสาร 
จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 72 ส่วนใหญ่ใช้บริการ 1-4 ครั้ง/ เดือน รองลงมาเคยเข้าใช้บริการ
เคาน์เตอร์ช่วยค้นคว้าและวิจัย จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 56 ส่วนใหญ่ใช้บริการ 5-10 ครั้ง/
เดือน ในพื้นท่ีส่วนอื่น ๆ ผู้เข้าใช้บริการหอสมุดส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าใช้บริการห้องเรียนอัจฉริยะ2 
จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 72 ไม่เคยเข้าใช้บริการโสตทัศนวัตถุ บริการยืมมีเดียต่าง ๆ จ านวน 15 
คน คิดเป็นร้อยละ 60 และไม่เคยเข้าใช้บริการห้องวีดิทัศน์ จ านวน 14  คน คิดเป็นร้อยละ 56  
 อาคารหอสมุดช้ัน 4 ผู้เข้าใช้บริการส่วนใหญ่เคยเข้าใช้บริการอ่านหนังสือท่ัวไป หมวด A-N 
จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ส่วนใหญ่ใช้บริการ 5-10 ครั้ง/ เดือน รองลงมาเคยเข้าใช้บริการ
อ่านหนังสือโซนวารสาร จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 56 ส่วนใหญ่ใช้บริการ 1-4 ครั้ง/ เดือน ใน
พื้นท่ีส่วนอื่น ๆ ผู้เข้าใช้บริการหอสมุดส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าใช้บริการตอบค าถาม และยืม-คืน จ านวน 
18 คน คิดเป็นร้อยละ 72 และไม่เคยเข้าใช้บริการห้องค้นคว้า 1-14 จ านวน 16 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 64  
 พื้นท่ีหอสมุดช้ัน 5 ผู้เข้าใช้บริการส่วนใหญ่เคยเข้าใช้บริการพื้นท่ีว่างจัดแสดงงานของ
นักศึกษา จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 64 ส่วนใหญ่ใช้บริการ 5-10 ครั้ง/ เดือน รองลงมาเคยเข้าใช้
บริการอ่านหนังสือท่ัวไป หมวด P-Z จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 52 ส่วนใหญ่ใช้บริการ 1-4 ครั้ง/
เดือน ในพื้นท่ีส่วนอื่น ๆ ผู้เข้าใช้บริการหอสมุดส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าใช้บริการห้องเรียนอัจฉริยะ1 
จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 80 และไม่เคยเข้าใช้บริการบริการตอบค าถาม และยืม-คืน จ านวน 17 
คน คิดเป็นร้อยละ 68 
 
ตารางท่ี 4.9: แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าใช้บริการสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับความถ่ีต่อ  
                 การเข้าใช้พื้นท่ีแต่ละส่วนภายในอาคารหอสมุด  
 

ช้ัน พื้นที่ ไม่เคยเขา้ใช้ เคยเขา้ใช้ 
ความถี่ต่อการเข้าใช้ 

1-4 คร้ัง/
เดือน 

5-10 คร้ัง/
เดือน 

10 คร้ัง/เดือน
ขึ้นไป 

1 
ส่วนโถงกลาง 6 (35%) 11 (65%) 8 (73%) 3 (27%) - 

เคาน์เตอร์ยืม-คืน 6 (35%) 11 (65%) 5 (45%) 6 (55%) - 

 
          (ตารางมีต่อ) 
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ตารางท่ี 4.9 (ต่อ): แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าใช้บริการสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับ 
                       ความถ่ีต่อการเข้าใช้พื้นท่ีแต่ละส่วนภายในอาคารหอสมุด  
 

ช้ัน พื้นที่ ไม่เคยเขา้ใช้ เคยเขา้ใช้ 
ความถี่ต่อการเข้าใช้ 

1-4 คร้ัง/
เดือน 

5-10 คร้ัง/
เดือน 

10 คร้ัง/เดือน
ขึ้นไป 

2 หอเกียรติคุณ 11 (65%) 6 (35%) 6 (100%)  (0%) - 

3 

เคาน์เตอร์ช่วยค้นคว้า
และวิจัย 

6 (35%) 11 (65%) 4 (36%) 7 (64%) - 

ถ่ายเอกสาร 3 (18%) 14 (82%) 10 (71%) 4 (29%) - 

โสตทัศนวัตถุ บริการยืม
มีเดียต่าง ๆ 

7 (41%) 10 (59%) 6 (60%) 3 (30%) 1 (10%) 

ห้องวีดิทัศน์ 5 (29%) 12 (71%) 8 (67%) 4 (33%) - 

ห้องเรียนอัจฉริยะ2 10 (59%) 7 (41%) 6 (86%) 1 (14%) - 

4 

บริการตอบค าถาม และ
ยืม-คืน 

8 (47%) 9 (53%) 6 (67%) 3 (33%) - 

อ่านหนังสือโซนวารสาร 7 (41%) 10 (59%) 7 (70%) 2 (20%) 1 (10%) 

อ่านหนังสือทั่วไป หมวด 
A-N 

6 (35%) 11 (65%) 6 (55%) 5 (45%) - 

ห้องค้นคว้า 1-14 9 (53%) 8 (47%) 7 (88%) 1 (13%) - 

5 

บริการตอบค าถาม และ
ยืม-คืน 

7 (41%) 10 (59%) 7 (70%) 3 (30%) - 

พื้นที่ว่างจัดแสดงงาน
ของนักศึกษา 

2 (12%) 15 (88%) 9 (60%) 4 (27%) 2 (13%) 

อ่านหนังสือทั่วไป หมวด 
P-Z 

8 (47%) 9 (53%) 6 (67%) 2 (22%) 1 (11%) 

ห้องเรียนอัจฉริยะ1 10 (59%) 7 (41%) 4 (57%) 3 (43%) - 

 
จากข้อมูลตารางท่ี 4.9 ผลการศึกษา พบว่า ในส่วนของหอสมุดช้ัน 1 โดยภาพรวมผู้เข้าใช้

บริการส่วนใหญ่เคยใช้บริการพื้นท่ีส่วนโถง และใช้บริการเคาน์เตอร์ยืม-คืน จ านวน 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 65 โดยส่วนใหญ่ใช้บริการพื้นท่ีส่วนโถง 1-4 ครั้ง/ เดือน และใช้บริการเคาน์เตอร์ยืม-คืน 5-
10 ครั้ง/ เดือน 
  อาคารหอสมุดช้ัน 2 ผู้เข้าใช้บริการส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าใช้บริการหอเกียรติคุณ จ านวน 11 คน 
คิดเป็นร้อยละ 65 ซึ่งผู้ท่ีเคยเข้าใช้บริการซึ่งคิดเป็นร้อยละ 35 ใช้บริการ 1-4 ครั้ง/ เดือน 



102 

 

 อาคารหอสมุดช้ัน 3 ผู้เข้าใช้บริการส่วนใหญ่เคยเข้าใช้บริการคอมพิวเตอร์ จ านวน 15 คน 
คิดเป็นร้อยละ 88 ส่วนใหญ่ใช้บริการ 1-4 ครั้ง/ เดือน รองลงมาเคยเข้าใช้บริการถ่ายเอกสาร จ านวน 
14 คน คิดเป็นร้อยละ 82 ส่วนใหญ่ใช้บริการ 1-4 ครั้ง/ เดือน เคยเข้าใช้บริการห้องวีดิทัศน์ จ านวน 
12 คน คิดเป็นร้อยละ 71 ส่วนใหญ่ใช้บริการ 1-4  ครั้ง/ เดือน เคยเข้าใช้บริการเคาน์เตอร์ช่วย
ค้นคว้าและวิจัย จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 65 ส่วนใหญ่ใช้บริการ 5-10 ครั้ง/ เดือน และเคยเข้า
ใช้บริการโสตทัศนวัตถุ บริการยืมมีเดียต่าง ๆ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 59 ส่วนใหญ่ใช้บริการ 
1-4 ครั้ง/ เดือน ในส่วนของห้องเรียนอัจฉริยะ2 ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าใช้บริการ จ านวน 10 
คน คิดเป็นร้อยละ 59 
 อาคารหอสมุดช้ัน 4 ผู้เข้าใช้บริการส่วนใหญ่เคยเข้าใช้บริการอ่านหนังสือท่ัวไป หมวด A-N 
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 59 ส่วนใหญ่ใช้บริการ 1-4 ครั้ง/ เดือน รองลงมาเคยเข้าใช้บริการอ่าน
หนังสือโซนวารสาร จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 59 ส่วนใหญ่ใช้บริการ 1-4 ครั้ง/ เดือน และเคย
เข้าใช้บริการตอบค าถาม และยืม-คืน จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 53 ส่วนใหญ่ใช้บริการ 1-4 ครั้ง/
เดือน ในส่วนของห้องค้นคว้า 1-14 ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าใช้บริการ จ านวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 53 
 อาคารหอสมุดช้ัน 5 ผู้เข้าใช้บริการส่วนใหญ่เคยเข้าใช้บริการพื้นท่ีว่างจัดแสดงงานของ
นักศึกษา จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 88 ส่วนใหญ่ใช้บริการ 1-4 ครั้ง/ เดือน รองลงมาเคยเข้าใช้
บริการบริการตอบค าถาม และยืม-คืน จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 59  ส่วนใหญ่ใช้บริการ 1-4 
ครั้ง/ เดือน  และเคยเข้าใช้บริการอ่านหนังสือท่ัวไป หมวด P-Z จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 53 
ส่วนใหญ่ใช้บริการ 1-4 ครั้ง/ เดือน ในส่วนห้องเรียนอัจฉริยะ1 ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าใช้
บริการ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 59  
 
ตารางท่ี 4.10: แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าใช้บริการสาขาออกแบบแฟช่ัน ส่ิงทอ เกี่ยวกับ  
                  ความถ่ีต่อการเข้าใช้พื้นท่ีแต่ละส่วนภายในอาคารหอสมุด  
  

ช้ัน พื้นที่ ไม่เคยเขา้ใช้ เคยเขา้ใช้ 
ความถี่ต่อการเข้าใช้ 

1-4 คร้ัง/
เดือน 

5-10 คร้ัง/
เดือน 

10 คร้ัง/เดือน
ขึ้นไป 

1 
ส่วนโถงกลาง 15 (31%) 34 (69%) 16 (47%) 15 (44%) 3 (9%) 

เคาน์เตอร์ยืม-คืน 21 (43%) 28 (57%) 11 (39%) 11 (39%) 6 (21%) 

 
          (ตารางมีต่อ) 
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ตารางท่ี 4.10 (ต่อ): แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าใช้บริการสาขาออกแบบแฟช่ัน ส่ิงทอ เกี่ยวกับ  
                         ความถี่ต่อการเข้าใช้พื้นท่ีแต่ละส่วนภายในอาคารหอสมุด  
 

ช้ัน พื้นที่ ไม่เคยเขา้ใช้ เคยเขา้ใช้ 
ความถี่ต่อการเข้าใช้ 

1-4 คร้ัง/
เดือน 

5-10 คร้ัง/
เดือน 

10 คร้ัง/เดือน
ขึ้นไป 

2 หอเกียรติคุณ 32 (65%) 17 (35%) 17 (100%)  (0%) - 

3 

เคาน์เตอร์ช่วยค้นคว้า
และวิจัย 

22 (45%) 27 (55%) 16 (59%) 10 (37%) 1 (4%) 

ถ่ายเอกสาร 14 (29%) 35 (71%) 27 (77%) 7 (20%) 1 (3%) 

บริการคอมพิวเตอร์ 12 (24%) 37 (76%) 11 (30%) 20 (54%) 6 (16%) 

โสตทัศนวัตถุ บริการยืม
มีเดียต่าง ๆ 

28 (57%) 21 (43%) 14 (67%) 7 (33%) - 

ห้องวีดิทัศน์ 27 (55%) 22 (45%) 15 (68%) 6 (27%) 1 (5%) 

ห้องเรียนอัจฉริยะ2 34 (69%) 15 (31%) 14 (93%) 1 (7%) - 

4 

บริการตอบค าถาม และ
ยืม-คืน 

23 (47%) 26 (53%) 10 (38%) 13 (50%) 3 (12%) 

อ่านหนังสือโซนวารสาร 20 (41%) 29 (59%) 18 (62%) 10 (34%) 1 (3%) 

อ่านหนังสือทั่วไป หมวด 
A-N 

14 (29%) 35 (71%) 15 (43%) 13 (37%) 7 (20%) 

ห้องค้นคว้า 1-14 23 (47%) 26 (53%) 22 (85%)  (0%) 4 (15%) 

5 

บริการตอบค าถาม และ
ยืม-คืน 

21 (43%) 28 (57%) 12 (43%) 14 (50%) 2 (7%) 

พื้นที่ว่างจัดแสดงงาน
ของนักศึกษา 

13 (27%) 36 (73%) 24 (67%) 8 (22%) 4 (11%) 

อ่านหนังสือทั่วไป หมวด 
P-Z 

24 (49%) 25 (51%) 8 (32%) 15 (60%) 2 (8%) 

ห้องเรียนอัจฉริยะ1 37 (76%) 12 (24%) 11 (92%) 1 (8%) - 

 
จากข้อมูลตารางท่ี 4.10 ผลการศึกษา พบว่า ในส่วนของหอสมุดช้ัน 1 โดยภาพรวมผู้เข้าใช้

บริการส่วนใหญ่เคยใช้บริการพื้นท่ีส่วนโถงกลาง จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 69 โดยส่วนใหญ่เข้า
ใช้บริการ 1-4 ครั้ง/ เดือน และเคยเข้าใช้บริการเคาน์เตอร์ยืม-คืน จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 57 
โดยส่วนใหญ่ใช้บริการ 1-4 ครั้ง/ เดือน และ 5-10 ครั้ง/ เดือน  
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  อาคารหอสมุดช้ัน 2 ผู้เข้าใช้บริการส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าใช้บริการหอเกียรติคุณ จ านวน 32 คน 
คิดเป็นร้อยละ 65 ซึ่งผู้ท่ีเคยเข้าใช้บริการซึ่งคิดเป็นร้อยละ 35 ใช้บริการ 1-4 ครั้ง/ เดือน 
 อาคารหอสมุดช้ัน 3 ผู้เข้าใช้บริการส่วนใหญ่เคยเข้าใช้บริการคอมพิวเตอร์ จ านวน 37 คน 
คิดเป็นร้อยละ 76 ส่วนใหญ่ใช้บริการ 5-10 ครั้ง/ เดือน รองลงมาเคยเข้าใช้บริการถ่ายเอกสาร 
จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 71 ส่วนใหญ่ใช้บริการ 1-4 ครั้ง/ เดือน และเคยเข้าใช้บริการ
เคาน์เตอร์ช่วยค้นคว้าและวิจัย จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 55 ส่วนใหญ่ใช้บริการ 1-4 ครั้ง/ เดือน 
ในพื้นท่ีส่วนอื่น ๆ ผู้เข้าใช้บริการหอสมุดส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าใช้บริการห้องเรียนอัจฉริยะ 2 จ านวน 34 
คน คิดเป็นร้อยละ 69 ไม่เคยเข้าใช้บริการโสตทัศนวัตถุ บริการยืมมีเดียต่าง ๆ จ านวน 28 คน คิดเป็น
ร้อยละ 57 และไม่เคยเข้าใช้บริการห้องวีดิทัศน์ จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 55  
 อาคารหอสมุดช้ัน 4 ผู้เข้าใช้บริการส่วนใหญ่เคยเข้าใช้บริการอ่านหนังสือท่ัวไป หมวด A-N 
จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 71 ส่วนใหญ่ใช้บริการ 1-4 ครั้ง/ เดือน รองลงมาเคยเข้าใช้บริการอ่าน
หนังสือโซนวารสาร จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 59 ส่วนใหญ่ใช้บริการ 1-4 ครั้ง/ เดือน เคยเข้าใช้
บริการตอบค าถาม และยืม-คืน จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 53 ส่วนใหญ่ใช้บริการ 5-10 ครั้ง/
เดือน และเคยเข้าใช้บริการห้องค้นคว้า 1-14 จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 53 ส่วนใหญ่ใช้บริการ 
5-10 ครั้ง/ เดือน 
 อาคารหอสมุดช้ัน 5 ผู้เข้าใช้บริการส่วนใหญ่เคยเข้าใช้บริการพื้นท่ีว่างจัดแสดงงานของ
นักศึกษา จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 73 ส่วนใหญ่ใช้บริการ 1-4 ครั้ง/ เดือน รองลงมาเคยเข้าใช้
บริการบริการตอบค าถาม และยืม-คืน จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 57  ส่วนใหญ่ใช้บริการ 5-10 
ครั้ง/ เดือน  และเคยเข้าใช้บริการอ่านหนังสือท่ัวไป หมวด P-Z จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 51 
ส่วนใหญ่ใช้บริการ 5-10 ครั้ง/ เดือน ในส่วนห้องเรียนอัจฉริยะ1 ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าใช้
บริการ จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 76  
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ภาพท่ี 4.29: กราฟแสดงร้อยละโดยภาพรวมของผู้ท่ีเคยเข้าใช้บริการในส่วนบริการต่าง ๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

ห้องเรียนอัจฉริยะ1

อ่านหนังสือทั่วไป หมวด P-Z

พ้ืนที่ว่างจัดแสดงงานของนักศึกษา

บริการตอบค าถาม และยืม-คืน

ห้องค้นคว้า 1-14

อ่านหนังสือทั่วไป หมวด A-N

อ่านหนังสือโซนวารสาร

บริการตอบค าถาม และยืม-คืน

ห้องเรียนอัจฉริยะ2

ห้องวีดิทัศน์

โสตทัศนวัตถุ บริการยืมมีเดียต่างๆ

บริการคอมพิวเตอร์

ถ่ายเอกสาร

เคาน์เตอร์ช่วยค้นคว้าและวิจัย

หอเกียรติคุณ

เคาน์เตอร์ยืม-คืน

ส่วนโถงกลาง

ภาพรวม
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ภาพท่ี 4.30: กราฟแสดงร้อยละแยกแต่ละสาขาของผู้ท่ีเคยเข้าใช้บริการในส่วนบริการต่าง ๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ห้องเรียนอัจฉริยะ1

อ่านหนังสือทั่วไป หมวด P-Z

พ้ืนที่ว่างจัดแสดงงานของนักศึกษา

บริการตอบค าถาม และยืม-คืน

ห้องค้นคว้า 1-14

อ่านหนังสือทั่วไป หมวด A-N

อ่านหนังสือโซนวารสาร

บริการตอบค าถาม และยืม-คืน

ห้องเรียนอัจฉริยะ2

ห้องวีดิทัศน์

โสตทัศนวัตถุ บริการยืมมีเดียต่างๆ

บริการคอมพิวเตอร์

ถ่ายเอกสาร

เคาน์เตอร์ช่วยค้นคว้าและวิจัย

หอเกียรติคุณ

เคาน์เตอร์ยืม-คืน

ส่วนโถงกลาง

ออกแบบนิเทศศิลป์

ทัศนศิลป์

ออกแบบผลิตภัณฑ์

ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
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3) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจหลังการเข้าใช้งานภายในอาคารหอสมุด 
การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจหลังการเข้าใช้งานอาคารหอสมุด ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาใน 

3 ประเด็นหลัก ๆ ดังนี้ ระดับความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมภายในอาคารหอสมุด ระดับความพึง
พอใจต่อประสิทธิภาพอาคารหอสมุด และระดับความพึงพอใจต่อพื้นท่ีการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 ผล
การศึกษาระดับความพึงพอใจหลังการเข้าใช้อาคารหอสมุด ประกอบด้วย ค่าเฉล่ีย SD. และแปลผล 
ซึ่งค่าเหล่านี้มาจากการหาระดับความพึงพอใจตามวิธีของลิเคิร์ท ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.11: แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าใช้บริการด้านระดับความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม  
                  ภายในอาคารหอสมุด 
 

สภาพแวดล้อม
ภายในอาคาร

หอสมุด 

ระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลีย่ SD. แปลผล น้อย

ที่สุด 
น้อย 

ปาน
กลาง 

มาก มากที่สุด 

อุณหภูมิ 
10 

(4%) 
19  

(7%) 
117 

(44%) 
73 

(28%) 
46  

(17%) 
3.48 0.985 ปานกลาง 

บรรยากาศ 
1  

(0%) 
17  

(6%) 
57 

(22%) 
104 

(39%) 
86  

(32%) 
3.97 0.912 มาก 

เสียง 
10  

(4%) 
62 

(23%) 
89 

(34%) 
67 

(25%) 
37  

(14%) 
3.22 1.073 ปานกลาง 

แสงสว่าง 
3  

(1%) 
14  

(5%) 
51 

(19%) 
91 

(34%) 
106 

(40%) 
4.07 0.951 มาก 

ความสะอาด 
4  

(2%) 
32 

(12%) 
83 

(31%) 
83 

(31%) 
63  

(24%) 
3.64 1.021 มาก 

ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมภายในอาคารหอสมุดโดยรวมเฉลี่ย 3.67 0.624 มาก 

 
 จากข้อมูลตารางท่ี 4.11 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมภายในอาคารหอสมุด
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.67 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า ผู้เข้าใช้บริการมีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย แสงสว่าง มีค่าเฉล่ีย 4.07 บรรยากาศ มีค่าเฉล่ีย 3.97 
และความสะอาด มีค่าเฉล่ีย 3.64 ผู้เข้าใช้บริการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ประกอบด้วย อุณหภูมิ มีค่าเฉล่ีย 3.48 เสียง มีค่าเฉล่ีย 3.22  
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ตารางท่ี 4.12: แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าใช้บริการสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ ด้านระดับความ  
                  พึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมภายในอาคารหอสมุด  
 

สภาพแวดล้อม
ภายในอาคาร

หอสมุด 

ระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลีย่ SD. แปลผล น้อย

ที่สุด 
น้อย 

ปาน
กลาง 

มาก มากที่สุด 

อุณหภูมิ 
6 

(3%) 
13 

(7%) 
78 

(45%) 
43 

(25%) 
34 

(20%) 
3.49 1.001 ปานกลาง 

บรรยากาศ 
1 

(1%) 
9 

(5%) 
39 

(22%) 
69 

(40%) 
56 

(32%) 
3.98 0.899 มาก 

เสียง 
6 

(3%) 
38 

(22%) 
65 

(37%) 
42 

(24%) 
23 

(13%) 
3.22 1.042 ปานกลาง 

แสงสว่าง 
2 

(1%) 
7 

(4%) 
32 

(18%) 
60 

(34%) 
73 

(42%) 
4.12 0.926 มาก 

ความสะอาด 
2 

(1%) 
20 

(11%) 
52 

(30%) 
57 

(33%) 
43 

(25%) 
3.68 1.008 มาก 

ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมภายในอาคารหอสมุดโดยรวมเฉลี่ย 3.70 0.575 มาก 

 
จากข้อมูลตารางท่ี 4.1.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ ต่อสภาพแวดล้อมภายในอาคารหอสมุดโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ีย 3.70 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า ผู้เข้าใช้บริการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ประกอบด้วย แสงสว่าง มีค่าเฉล่ีย 4.12 บรรยากาศ มีค่าเฉล่ีย 3.98 และความสะอาด มีค่าเฉล่ีย 
3.68 ผู้เข้าใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ประกอบด้วย อุณหภูมิ มีค่าเฉล่ีย 3.49 
เสียง มีค่าเฉล่ีย 3.22 
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 ตารางท่ี 4.13: แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าใช้บริการสาขาทัศนศิลป์ ด้านระดับความพึงพอใจ  
                   ต่อสภาพแวดล้อมภายในอาคารหอสมุด  
 

สภาพแวดล้อม
ภายในอาคาร

หอสมุด 

ระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลีย่ SD. แปลผล น้อย

ที่สุด 
น้อย 

ปาน
กลาง 

มาก มากที่สุด 

อุณหภูมิ 
2 

(8%) 
 (0%) 

12 
(48%) 

9 
(36%) 

2 
(8%) 

3.36 0.952 ปานกลาง 

บรรยากาศ  (0%) 
3 

(12%) 
7 

(28%) 
8 

(32%) 
7 

(28%) 
3.76 1.012 มาก 

เสียง 
2 

(8%) 
6 

(24%) 
9 

(36%) 
5 

(20%) 
3 

(12%) 
3.04 1.136 ปานกลาง 

แสงสว่าง 
1 

(4%) 
2 

(8%) 
9 

(36%) 
7 

(28%) 
6 

(24%) 
3.60 1.080 มาก 

ความสะอาด 
2 

(8%) 
2 

(8%) 
9 

(36%) 
7 

(28%) 
5 

(20%) 
3.44 1.158 ปานกลาง 

ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมภายในอาคารหอสมุดโดยรวมเฉลี่ย 3.44 0.819 ปานกลาง 

 
จากข้อมูลตารางท่ี 4.1.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

สาขาทัศนศิลป์ ต่อสภาพแวดล้อมภายในอาคารหอสมุดโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 
3.44 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า ผู้เข้าใช้บริการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ประกอบด้วย บรรยากาศ มีค่าเฉล่ีย 3.76 แสงสว่าง มีค่าเฉล่ีย 3.60 ผู้เข้าใช้บริการมีระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลาง ประกอบด้วย ความสะอาด มีค่าเฉล่ีย 3.44 อุณหภูมิ มีค่า เฉล่ีย 3.36 
เสียง มีค่าเฉล่ีย 3.04 
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ตารางท่ี 4.14: แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าใช้บริการสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้านระดับความ  
                  พึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมภายในอาคารหอสมุด  
 

สภาพแวดล้อม
ภายในอาคาร

หอสมุด 

ระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลีย่ SD. แปลผล น้อย

ที่สุด 
น้อย 

ปาน
กลาง 

มาก มากที่สุด 

อุณหภูมิ 
2 

(12%) 
 (0%) 

8 
(47%) 

7 
(41%) 

 (0%) 3.18 0.951 ปานกลาง 

บรรยากาศ  (0%)  (0%) 
5 

(29%) 
8 

(47%) 
4 

(24%) 
3.94 0.748 มาก 

เสียง 
1 

(6%) 
4 

(24%) 
5 

(29%) 
7 

(41%) 
 (0%) 3.06 0.966 ปานกลาง 

แสงสว่าง  (0%) 
1 

(6%) 
3 

(18%) 
7 

(41%) 
6 

(35%) 
4.06 0.899 มาก 

ความสะอาด  (0%) 
5 

(29%) 
5 

(29%) 
4 

(24%) 
3 

(18%) 
3.29 1.105 ปานกลาง 

ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมภายในอาคารหอสมุดโดยรวมเฉลี่ย 3.51 0.485 มาก 

 
จากข้อมูลตารางท่ี 4.1.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ ต่อสภาพแวดล้อมภายในอาคารหอสมุดโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ีย 3.51 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า ผู้เข้าใช้บริการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ประกอบด้วย แสงสว่าง มีค่าเฉล่ีย 4.06 บรรยากาศ มีค่าเฉล่ีย 3.94 ผู้เข้าใช้บริการมีระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลาง ประกอบด้วย ความสะอาด มีค่าเฉล่ีย 3.29 อุณหภูมิ มีค่าเฉล่ีย 3.18 
เสียง มีค่าเฉล่ีย 3.06 
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ตารางท่ี 4.15: แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าใช้บริการสาขาออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ ด้านระดับ  
                  ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมภายในอาคารหอสมุด  
 
สภาพแวดล้อม
ภายในอาคาร

หอสมุด 

ระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลีย่ SD. แปลผล 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

อุณหภูมิ  (0%) 
6 

(12%) 
19 

(39%) 
14 

(29%) 
10 

(20%) 
3.57 0.957 มาก 

บรรยากาศ  (0%) 
5 

(10%) 
6 

(12%) 
19 

(39%) 
19 

(39%) 
4.06 0.966 มาก 

เสียง 
1 

(2%) 
14 

(29%) 
10 

(20%) 
13 

(27%) 
11 

(22%) 
3.39 1.187 ปานกลาง 

แสงสว่าง 
4 

(8%) 
7 

(14%) 
17 

(35%) 
21 

(43%) 
 (0%) 4.12 0.949 มาก 

ความสะอาด  (0%) 
5 

(10%) 
17 

(35%) 
15 

(31%) 
12 

(24%) 
3.69 0.962 มาก 

ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมภายในอาคารหอสมุดโดยรวมเฉลี่ย 3.77 0.697 มาก 

 
จากข้อมูลตารางท่ี 4.15 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

สาขาออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ ต่อสภาพแวดล้อมภายในอาคารหอสมุดโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉล่ีย 3.77 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า ผู้เข้าใช้บริการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ประกอบด้วย แสงสว่าง มีค่าเฉล่ีย 4.12 บรรยากาศ มีค่าเฉล่ีย 4.06 ความสะอาด มีค่าเฉล่ีย 3.69 
อุณหภูมิ มีค่าเฉล่ีย 3.57 ผู้เข้าใช้บริการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ประกอบด้วย 
เสียง มีค่าเฉล่ีย 3.39 
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ภาพท่ี 4.31: กราฟแสดงค่าเฉล่ียโดยภาพรวมและแยกแต่ละสาขาของผู้เข้าใช้บริการ ด้านระดับความ  
                พึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมภายในอาคารหอสมุด  
 

  
 

 
 
ตารางท่ี 4.16: แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าใช้บริการเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจหลังการเข้าใช้  
                  งานภายในอาคารหอสมุด ด้านประสิทธิภาพอาคารหอสมุด 
 

ประสิทธิภาพอาคารหอสมุด 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลีย่ SD. แปลผล น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

พื้นที่โดยรวมเหมาะสม 4 (2%) 
13 

(5%) 
68 

(26%) 
95 

(36%) 
85 

(32%) 
3.92 0.952 มาก 

ความเหมาะสมของต าแหน่งที่ต้ัง
อาคาร 

4 (2%) 
11 

(4%) 
65 

(25%) 
102 

(38%) 
83 

(31%) 
3.94 0.927 มาก 

 
          (ตารางมีต่อ) 

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50

ความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ย

ความสะอาด

แสงสว่าง

เสียง

บรรยากาศ

อุณหภูมิ

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50

ความสะอาด

แสงสว่าง

เสียง

บรรยากาศ

อุณหภูมิ

ออกแบบนิเทศศิลป์

ทัศนศิลป์

ออกแบบผลิตภัณฑ์
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ตารางท่ี 4.16 (ต่อ): แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าใช้บริการเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจหลังการ  
                         เข้าใช้งานภายในอาคารหอสมุด ด้านประสิทธิภาพอาคารหอสมุด 
 

ประสิทธิภาพอาคารหอสมุด 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลีย่ SD. แปลผล น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

ความเหมาะสมของความสูงจาก
ระดับพื้นถึงเพดานในแต่ละช้ัน 

3 
(1%) 

14 
(5%) 

46 
(17%) 

98 
(37%) 

104 
(39%) 

4.08 0.936 มาก 

ความเหมาะสมของสีและวัสดุ 
ที่ใช้ 

1 
(0%) 

22 
(8%) 

103 
(39%) 

86 
(32%) 

53 
(20%) 

3.63 0.908 มาก 

ความเพียงพอของช่องทางเข้า-
ออกอาคาร 

9 
(3%) 

66 
(25%) 

92 
(35%) 

61 
(23%) 

37 
(14%) 

3.19 1.068 ปานกลาง 

ความเพียงพอของพื้นที่ใช้งานใน
แต่ละช้ัน 

2 
(1%) 

23 
(9%) 

69 
(26%) 

85 
(32%) 

86 
(32%) 

3.87 0.993 มาก 

ความเพียงพอของห้องน้ า 
9 

(3%) 
29 

(11%) 
98 

(37%) 
75 

(28%) 
54 

(20%) 
3.51 1.041 มาก 

ความเป็นระเบียบของพื้นที่ 
ใช้งาน 

3 
(1%) 

23 
(9%) 

72 
(27%) 

97 
(37%) 

70 
(26%) 

3.78 0.971 มาก 

ความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพอาคารหอสมุดโดยรวมเฉลี่ย 3.74 0.534 มาก 

 
จากข้อมูลตารางท่ี 4.16 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพอาคารหอสมุดโดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.74 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า ผู้เข้าใช้บริการมีระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย ความเหมาะสมของความสูงจากระดับพื้นถึงเพดานในแต่ละช้ัน มี
ค่าเฉล่ีย 4.08 ความเหมาะสมของต าแหน่งท่ีต้ังอาคาร มีค่าเฉล่ีย 3.94 พื้นท่ีโดยรวมเหมาะสม มี
ค่าเฉล่ีย 3.92 ความเพียงพอของพื้นท่ีใช้งานในแต่ละช้ัน มีค่าเฉล่ีย 3.87 ความเป็นระเบียบของพื้นท่ี
ใช้งาน มีค่าเฉล่ีย 3.78 ความเหมาะสมของสีและวัสดุท่ีใช้ มีค่าเฉล่ีย 3.63 ความเพียงพอของห้องน้ า 
มีค่าเฉล่ีย 3.51 ผู้เข้าใช้บริการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ประกอบด้วย ความ
เพียงพอของช่องทางเข้า-ออกอาคาร มีค่าเฉล่ีย 3.19 
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ตารางท่ี 4.17: แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าใช้บริการสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ เกี่ยวกับระดับ  
                  ความพึงพอใจหลังการเข้าใช้งานภายในอาคารหอสมุด  
 

ประสิทธิภาพอาคารหอสมุด 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลีย่ SD. แปลผล น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

พื้นที่โดยรวมเหมาะสม 
3 

(2%) 
4 

(2%) 
39 

(22%) 
69 

(40%) 
59 

(34%) 
4.02 0.903 มาก 

ความเหมาะสมของต าแหน่งที่ต้ัง
อาคาร 

2 
(1%) 

7 
(4%) 

41 
(24%) 

67 
(39%) 

57 
(33%) 

3.98 0.912 มาก 

ความเหมาะสมของความสูงจาก
ระดับพื้นถึงเพดานในแต่ละช้ัน 

2 
(1%) 

10 
(6%) 

29 
(17%) 

63 
(36%) 

70 
(40%) 

4.09 0.949 มาก 

ความเหมาะสมของสีและวัสดุ 
ที่ใช้ 

 (0%) 
12 

(7%) 
64 

(37%) 
61 

(35%) 
37 

(21%) 
3.71 0.880 มาก 

ความเพียงพอของช่องทางเข้า-
ออกอาคาร 

7 
(4%) 

43 
(25%) 

65 
(37%) 

35 
(20%) 

24 
(14%) 

3.15 1.070 ปานกลาง 

ความเพียงพอของพื้นที่ใช้งานใน
แต่ละช้ัน 

1 
(1%) 

14 
(8%) 

43 
(25%) 

58 
(33%) 

58 
(33%) 

3.91 0.975 มาก 

ความเพียงพอของห้องน้ า 
5 

(3%) 
15 

(9%) 
64 

(37%) 
51 

(29%) 
39 

(22%) 
3.60 1.020 มาก 

ความเป็นระเบียบของพื้นที่ 
ใช้งาน 

 (0%) 
15 

(9%) 
49 

(28%) 
62 

(36%) 
48 

(28%) 
3.82 0.936 มาก 

ความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพอาคารหอสมุดโดยรวมเฉลี่ย 3.78 0.464 มาก 

 
จากข้อมูลตารางท่ี 4.17 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ ต่อประสิทธิภาพอาคารหอสมุดโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 
3.78 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า ผู้เข้าใช้บริการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ประกอบด้วย ความเหมาะสมของความสูงจากระดับพื้นถึงเพดานในแต่ละช้ัน มีค่าเฉล่ีย 4.09 พื้นท่ี
โดยรวมเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 4.02 ความเหมาะสมของต าแหน่งท่ีต้ังอาคาร มีค่าเฉล่ีย 3.98 ความ
เพียงพอของพืน้ท่ีใช้งานในแต่ละช้ัน มีค่าเฉล่ีย 3.91 ความเป็นระเบียบของพื้นท่ีใช้งาน มีค่าเฉล่ีย 
3.82 ความเหมาะสมของสีและวัสดุท่ีใช้ มีค่าเฉล่ีย 3.71 ความเพียงพอของห้องน้ า มีค่าเฉล่ีย 3.60  
ผู้เข้าใช้บริการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ประกอบด้วย ความเพียงพอของช่อง
ทางเข้า-ออกอาคาร มีค่าเฉล่ีย 3.15 
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ตารางท่ี 4.18: แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าใช้บริการสาขาทัศนศิลป์ เกี่ยวกับระดับความพึง 
                  พอใจหลังการเข้าใช้งานภายในอาคารหอสมุด ด้านประสิทธิภาพอาคารหอสมุด 
 

ประสิทธิภาพอาคารหอสมุด 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลีย่ SD. แปลผล น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

พื้นที่โดยรวมเหมาะสม 
1 

(4%) 
2 

(8%) 
14 

(56%) 
5 

(20%) 
3 

(12%) 
3.28 0.936 ปานกลาง 

ความเหมาะสมของต าแหน่งที่ต้ัง
อาคาร 

2 
(8%) 

2 
(8%) 

8 
(32%) 

9 
(36%) 

4 
(16%) 

3.44 1.121 ปานกลาง 

ความเหมาะสมของความสูงจาก
ระดับพื้นถึงเพดานในแต่ละช้ัน 

- 
2 

(8%) 
6 

(24%) 
11 

(44%) 
6 

(24%) 
3.84 0.898 มาก 

ความเหมาะสมของสีและวัสดุที่
ใช้ 

- 
2 

(8%) 
10 

(40%) 
9 

(36%) 
4 

(16%) 
3.60 0.866 มาก 

ความเพียงพอของช่องทางเข้า-
ออกอาคาร 

2 
(8%) 

3 
(12%) 

7 
(28%) 

11 
(44%) 

2 
(8%) 

3.32 1.069 ปานกลาง 

ความเพียงพอของพื้นที่ใช้งานใน
แต่ละช้ัน 

- 
4 

(16%) 
9 

(36%) 
8 

(32%) 
4 

(16%) 
3.48 0.963 ปานกลาง 

ความเพียงพอของห้องน้ า 2 (8%) 2 (8%) 
10 

(40%) 
10 

(40%) 
1 

(4%) 
3.24 0.970 ปานกลาง 

ความเป็นระเบียบของพื้นที่ใช้
งาน 

1 (4%) 
3 

(12%) 
7 

(28%) 
10 

(40%) 
4 

(16%) 
3.52 1.046 มาก 

ความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพอาคารหอสมุดโดยรวมเฉลี่ย 3.47 0.788 ปานกลาง 

 
จากข้อมูลตารางท่ี 4.18  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

สาขาทัศนศิลป์ ต่อประสิทธิภาพอาคารหอสมุดโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.47 
เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า ผู้เข้าใช้บริการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย 
ความเหมาะสมของความสูงจากระดับพื้นถึงเพดานในแต่ละช้ัน มีค่าเฉล่ีย 3.84 ความเหมาะสมของสี
และวัสดุท่ีใช้ มีค่าเฉล่ีย 3.60 ความเป็นระเบียบของพื้นท่ีใช้งาน มีค่าเฉล่ีย 3.52  
ผู้เข้าใช้บริการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ประกอบด้วย ความเพียงพอของพื้นท่ีใช้
งานในแต่ละช้ัน มีค่าเฉล่ีย 3.48 ความเหมาะสมของต าแหน่งท่ีต้ังอาคาร มีค่าเฉล่ีย 3.44 ความ
เพียงพอของช่องทางเข้า-ออกอาคาร มีค่าเฉล่ีย 3.32 พื้นท่ีโดยรวมเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 3.28 ความ
เพียงพอของห้องน้ า มีค่า เฉล่ีย 3.24 
 



116 

 

ตารางท่ี 4.19: แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าใช้บริการสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับระดับ  
                  ความพึงพอใจหลังการเข้าใช้งานภายในอาคารหอสมุด ด้านประสิทธิภาพอาคาร  
                  หอสมุด 
 

ประสิทธิภาพอาคารหอสมุด 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลีย่ SD. แปลผล น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

พื้นที่โดยรวมเหมาะสม - 
1 

(6%) 
3 

(18%) 
7 

(41%) 
6 

(35%) 
4.06 0.899 มาก 

ความเหมาะสมของต าแหน่งที่ต้ัง
อาคาร 

-  (0%) 
3 

(18%) 
9 

(53%) 
5 

(29%) 
4.12 0.697 มาก 

ความเหมาะสมของความสูงจาก
ระดับพื้นถึงเพดานในแต่ละช้ัน 

-  (0%) 
1 

(6%) 
10 

(59%) 
6 

(35%) 
4.29 0.588 มาก 

ความเหมาะสมของสีและวัสดุ 
ที่ใช้ 

- 
2 

(12%) 
9 

(53%) 
6 

(35%) 
- 3.24 0.664 ปานกลาง 

ความเพียงพอของช่องทางเข้า-
ออกอาคาร 

- 
6 

(35%) 
7 

(41%) 
3 

(18%) 
1 

(6%) 
2.94 0.899 ปานกลาง 

ความเพียงพอของพื้นที่ใช้งานใน
แต่ละช้ัน 

- 
2 

(12%) 
2 

(12%) 
6 

(35%) 
7 

(41%) 
4.06 1.029 มาก 

ความเพียงพอของห้องน้ า 
1 

(6%) 
6 

(35%) 
5 

(29%) 
3 

(18%) 
2 

(12%) 
2.94 1.144 ปานกลาง 

ความเป็นระเบียบของพื้นที่ 
ใช้งาน 

- 
2 

(12%) 
2 

(12%) 
8 

(47%) 
5 

(29%) 
3.94 0.966 มาก 

ความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพอาคารหอสมุดโดยรวมเฉลี่ย 3.70 0.337 มาก 

 
จากข้อมูลตารางท่ี 4.19 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ ต่อประสิทธิภาพอาคารหอสมุดโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.70 
เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า ผู้เข้าใช้บริการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย 
ความเหมาะสมของความสูงจากระดับพื้นถึงเพดานในแต่ละช้ัน มีค่าเฉล่ีย 4.29 ความเหมาะสมของ
ต าแหน่งท่ีต้ังอาคาร มีค่าเฉล่ีย 4.12 ความเพียงพอของพื้นท่ีใช้งานในแต่ละช้ัน มีค่าเฉล่ีย 4.06 พื้นท่ี
โดยรวมเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 4.06 ความเป็นระเบียบของพื้นท่ีใช้งาน มีค่าเฉล่ีย 3.94 ผู้เข้าใช้บริการมี
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ประกอบด้วย ความเหมาะสมของสีและวัสดุท่ีใช้ มีค่าเฉล่ีย 
3.24 ความเพียงพอของห้องน้ า มีค่าเฉล่ีย 2.94 ความเพียงพอของช่องทางเข้า-ออกอาคาร มีค่าเฉล่ีย 
2.94 
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ตารางท่ี 4.20: แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าใช้บริการสาขาออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ เกี่ยวกับ  
                  ระดับความพึงพอใจหลังการเข้าใช้งานภายในอาคารหอสมุด ด้านประสิทธิภาพอาคาร  
                  หอสมุด 
 

ประสิทธิภาพอาคารหอสมุด 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลีย่ SD. แปลผล น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

พื้นที่โดยรวมเหมาะสม - 
6 

(12%) 
12 

(24%) 
14 

(29%) 
17 

(35%) 
3.86 1.041 มาก 

ความเหมาะสมของต าแหน่งที่ต้ัง
อาคาร 

- 2 (4%) 
13 

(27%) 
17 

(35%) 
17 

(35%) 
4.00 0.890 มาก 

ความเหมาะสมของความสูงจาก
ระดับพื้นถึงเพดานในแต่ละช้ัน 

1 (2%) 2 (4%) 
10 

(20%) 
14 

(29%) 
22 

(45%) 
4.10 1.005 มาก 

ความเหมาะสมของสีและวัสดุ 
ที่ใช้ 

1 (2%) 
6 

(12%) 
20 

(41%) 
10 

(20%) 
12 

(24%) 
3.53 1.063 มาก 

ความเพียงพอของช่องทางเข้า-
ออกอาคาร 

- 
14 

(29%) 
13 

(27%) 
12 

(24%) 
10 

(20%) 
3.37 1.112 ปานกลาง 

ความเพียงพอของพื้นที่ใช้งานใน
แต่ละช้ัน 

1 (2%) 3 (6%) 
15 

(31%) 
13 

(27%) 
17 

(35%) 
3.86 1.041 มาก 

ความเพียงพอของห้องน้ า 1 (2%) 
6 

(12%) 
19 

(39%) 
11 

(22%) 
12 

(24%) 
3.55 1.062 มาก 

ความเป็นระเบียบของพื้นที่ 
ใช้งาน 

2 (4%) 3 (6%) 
14 

(29%) 
17 

(35%) 
13 

(27%) 
3.73 1.056 มาก 

ความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพอาคารหอสมุดโดยรวมเฉลี่ย 3.75 0.631 มาก 

 
จากข้อมูลตารางท่ี 4.20 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

สาขาออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ ต่อประสิทธิภาพอาคารหอสมุดโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ีย 3.75 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า ผู้เข้าใช้บริการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ประกอบด้วย ความเหมาะสมของความสูงจากระดับพื้นถึงเพดานในแต่ละช้ัน มีค่าเฉล่ีย 4.10 ความ
เหมาะสมของต าแหน่งท่ีต้ังอาคาร มีค่าเฉล่ีย 4.00 พื้นท่ีโดยรวมเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 3.86 ความ
เพียงพอของพืน้ท่ีใช้งานในแต่ละช้ัน มีค่าเฉล่ีย 3.86 ความเป็นระเบียบของพื้นท่ีใช้งาน มีค่าเฉล่ีย 
3.73 ความเพียงพอของห้องน้ า มีค่าเฉล่ีย 3.55 ความเหมาะสมของสีและวัสดุท่ีใช้ มีค่าเฉล่ีย 3.53  
ผู้เข้าใช้บริการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ประกอบด้วย ความเพียงพอของช่อง
ทางเข้า-ออกอาคาร มีค่าเฉล่ีย 3.34 
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ภาพท่ี 4.32: กราฟแสดงค่าเฉล่ียโดยภาพรวมของผู้เข้าใช้บริการ เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจหลัง  
                การเข้าใช้งานภายในอาคารหอสมุด ด้านประสิทธิภาพอาคารหอสมุด 
 

 
 
ภาพท่ี 4.33: กราฟแสดงค่าเฉล่ียแยกแต่ละสาขาของผู้เข้าใช้บริการ เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจหลัง  
                การเข้าใช้งานภายในอาคารหอสมุด ด้านประสิทธิภาพอาคารหอสมุด 
 

 
 
 

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50

ความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ย

ความเป็นระเบียบของพ้ืนที่ใช้งาน

ความเพียงพอของห้องน้ า

ความเพียงพอของพ้ืนที่ใช้งานในแต่ละชั้น

ความเพียงพอของช่องทางเข้า-ออกอาคาร

ความเหมาะสมของสีและวัสดุที่ใช้

ความเหมาะสมของความสูงจากระดับพ้ืน…

ความเหมาะสมของต าแหน่งที่ตั้งอาคาร

พ้ืนที่โดยรวมเหมาะสม

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

ความเป็นระเบียบของพ้ืนที่ใช้งาน

ความเพียงพอของห้องน้ า

ความเพียงพอของพ้ืนที่ใช้งานในแต่ละชั้น

ความเพียงพอของช่องทางเข้า-ออกอาคาร

ความเหมาะสมของสีและวัสดุที่ใช้

ความเหมาะสมของความสูงจากระดับพ้ืน…

ความเหมาะสมของต าแหน่งที่ตั้งอาคาร

พ้ืนที่โดยรวมเหมาะสม

ออกแบบนิเทศศิลป์

ทัศนศิลป์

ออกแบบผลิตภัณฑ์

ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
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ตารางท่ี 4.21: แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าใช้บริการ เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจหลังการเข้า  
                  ใช้งานภายในอาคารหอสมุด ต่อพื้นท่ีการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 
 

พื้นที่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 
ระดับความพงึพอใจ 

ค่าเฉลี่ย SD. แปลผล น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

พื้นที่ส าหรับการคิด: พื้นที่ไม่ใช้
เสียง 

10 
(4%) 

37 
(14%) 

108 
(41%) 

78 
(29%) 

32 
(12%) 

3.32 0.984 ปานกลาง 

พื้นที่ส าหรับการสื่อสาร: พื้นที่ใช้
เสียงได ้

10 
(4%) 

50 
(19%) 

104 
(39%) 

71 
(27%) 

30 
(11%) 

3.23 1.006 ปานกลาง 

พื้นที่ส าหรับการท างานร่วมกัน 
6  

(2%) 
25 

(9%) 
98 

(37%) 
90 

(34%) 
46 

(17%) 
3.55 0.961 มาก 

พื้นที่ส าหรับการสร้างสรรค ์
8  

(3%) 
67 

(25%) 
91 

(34%) 
58 

(22%) 
41 

(15%) 
3.22 1.081 ปานกลาง 

ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือค้นหา
หนังสือ 

20 
(8%) 

63 
(24%) 

92 
(35%) 

66 
(25%) 

24 
(9%) 

3.04 1.074 ปานกลาง 

ประสิทธิภาพของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และสิ่งพิมพ ์

24 
(9%) 

75 
(28%) 

87 
(33%) 

59 
(22%) 

20 
(8%) 

2.91 1.080 ปานกลาง 

ประสิทธิภาพของห้องเรียน
อจัฉริยะ 

9  
(3%) 

35 
(13%) 

97 
(37%) 

84 
(32%) 

40 
(15%) 

3.42 1.008 ปานกลาง 

ประสิทธิภาพของห้องค้นคว้า 
ส าหรับท างานเป็นกลุ่ม 

8  
(3%) 

32 
(12%) 

101 
(38%) 

85 
(32%) 

39 
(15%) 

3.43 0.983 ปานกลาง 

ประสิทธิภาพของอินเตอร์เน็ต 
32 

(12%) 
83 

(31%) 
77 

(29%) 
52 

(20%) 
21 

(8%) 
2.80 1.129 ปานกลาง 

ความเพยีงพอของเคร่ืองมือค้นหา
หนังสือ 

11 
(4%) 

38 
(14%) 

103 
(39%) 

72 
(27%) 

41 
(15%) 

3.35 1.038 ปานกลาง 

ความเพยีงพอของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และสิ่งพิมพ ์

18 
(7%) 

39 
(15%) 

75 
(28%) 

100 
(38%) 

33 
(12%) 

3.34 1.087 ปานกลาง 

ความเพยีงพอของห้องเรียน
อจัฉริยะ 

37 
(14%) 

71 
(27%) 

102 
(38%) 

44 
(17%) 

11 
(4%) 

2.70 1.036 ปานกลาง 

ความเพยีงพอของห้องค้นควา้ 
ส าหรับท างานเป็นกลุ่ม 

15 
(6%) 

42 
(16%) 

106 
(40%) 

73 
(28%) 

29 
(11%) 

3.22 1.026 ปานกลาง 

ความเพยีงพอของโต๊ะและที่น่ังตอ่
กิจกรรมเดีย่ว 

7 (3%) 
26 

(10%) 
64 

(24%) 
103 

(39%) 
65 

(25%) 
3.73 1.023 มาก 

ความเพยีงพอของโต๊ะและที่น่ังตอ่
กิจกรรมกลุ่ม 

12 
(5%) 

31 
(12%) 

96 
(36%) 

83 
(31%) 

43 
(16%) 

3.43 1.039 ปานกลาง 

ความพึงพอใจต่อพ้ืนที่การเรียนรู้ศตวรรษที่21 โดยรวมเฉลี่ย 3.25 0.493 ปานกลาง 
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จากข้อมูลตารางท่ี 4.21 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อพื้นท่ีการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.25 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า ผู้เข้าใช้บริการมี
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย ความเพียงพอของโต๊ะและท่ีนั่งต่อกิจกรรมเด่ียว มี
ค่าเฉล่ีย 3.73 พื้นท่ีส าหรับการท างานร่วมกัน มีค่าเฉล่ีย 3.55 ผู้เข้าใช้บริการมีระดับความพึงพอใจอยู่
ในระดับปานกลาง ประกอบด้วย ความเพียงพอของโต๊ะและท่ีนั่งต่อกิจกรรมกลุ่ม มีค่าเฉล่ีย 3.43 
ประสิทธิภาพของห้องค้นคว้า ส าหรับท างานเป็นกลุ่ม มีค่าเฉล่ีย 3.43 ประสิทธิภาพของห้องเรียน
อัจฉริยะ มีค่าเฉล่ีย 3.42 ความเพียงพอของเครื่องมือค้นหาหนังสือ มีค่าเฉล่ีย 3.35 ความเพียงพอ
ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และส่ิงพิมพ์ มีค่าเฉล่ีย 3.34 พื้นท่ีส าหรับการคิด: พื้นท่ีไม่ใช้เสียง มีค่าเฉล่ีย 
3.32 พื้นท่ีส าหรับการส่ือสาร: พื้นท่ีใช้เสียงได้ มีค่าเฉล่ีย 3.23 พื้นท่ีส าหรับการสร้างสรรค์ มีค่าเฉล่ีย 
3.22 ความเพียงพอของห้องค้นคว้า ส าหรับท างานเป็นกลุ่ม มีค่าเฉล่ีย 3.22 ประสิทธิภาพของ
เครื่องมือค้นหาหนังสือ มีค่าเฉล่ีย 3.04 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และส่ิงพิมพ์ มีค่าเฉล่ีย 
2.91 ประสิทธิภาพของอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย 2.80 ความเพียงพอของห้องเรียนอัจฉริยะ มีค่าเฉล่ีย 
2.70 
 
ตารางท่ี 4.22: แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าใช้บริการสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ เกี่ยวกับระดับ 
                  ความพึงพอใจหลังการเข้าใช้งานภายในอาคารหอสมุด ต่อพื้นท่ีการเรียนรู้ศตวรรษ 
                  ท่ี 21 
 

พื้นที่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลีย่ SD. แปลผล น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

พื้นที่ส าหรับการคิด: พื้นที่ไม่ใช้
เสียง 

6  
(3%) 

22 
(13%) 

71 
(41%) 

56 
(32%) 

19 
(11%) 

3.34 0.954 ปานกลาง 

พื้นที่ส าหรับการสื่อสาร: พื้นที่ใช้
เสียงได้ 

8  
(5%) 

29 
(17%) 

67 
(39%) 

46 
(26%) 

24 
(14%) 

3.28 1.046 ปานกลาง 

พื้นที่ส าหรับการท างานร่วมกัน 
4  

(2%) 
18 

(10%) 
67 

(39%) 
52 

(30%) 
33 

(19%) 
3.53 0.989 ปานกลาง 

พื้นที่ส าหรับการสร้างสรรค์ 
5  

(3%) 
42 

(24%) 
66 

(38%) 
33 

(19%) 
28 

(16%) 
3.21 1.073 ปานกลาง 

ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือค้นหา
หนังสือ 

16 
(9%) 

40 
(23%) 

59 
(34%) 

43 
(25%) 

16 
(9%) 

3.02 1.104 ปานกลาง 

 
          (ตารางมีต่อ) 
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ตารางท่ี 4.22 (ต่อ): แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าใช้บริการสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ เกี่ยวกับ  
                        ระดับความพึงพอใจหลังการเข้าใช้งานภายในอาคารหอสมุด ต่อพื้นท่ีการเรียนรู้  
                        ศตวรรษท่ี 21 
 

พื้นที่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลีย่ SD. แปลผล น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

ประสิทธิภาพของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และสิ่งพิมพ์ 

14 
(8%) 

47 
(27%) 

58 
(33%) 

42 
(24%) 

13 
(7%) 

2.96 1.066 ปานกลาง 

ประสิทธิภาพของห้องเรียน
อัจฉริยะ 

5  
(3%) 

19 
(11%) 

64 
(37%) 

55 
(32%) 

31 
(18%) 

3.51 1.001 มาก 

ประสิทธิภาพของห้องค้นควา้ 
ส าหรับท างานเป็นกลุ่ม 

5  
(3%) 

22 
(13%) 

67 
(39%) 

55 
(32%) 

25 
(14%) 

3.42 0.981 ปานกลาง 

ประสิทธิภาพของอินเตอร์เน็ต 
19 

(11%) 
56 

(32%) 
54 

(31%) 
33 

(19%) 
12 

(7%) 
2.79 1.089 ปานกลาง 

ความเพียงพอของเคร่ืองมือ
ค้นหาหนังสือ 

10 
(6%) 

23 
(13%) 

69 
(40%) 

46 
(26%) 

26 
(15%) 

3.32 1.063 ปานกลาง 

ความเพียงพอของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และสิ่งพิมพ์ 

11 
(6%) 

24 
(14%) 

51 
(29%) 

67 
(39%) 

21 
(12%) 

3.36 1.065 ปานกลาง 

ความเพียงพอของห้องเรียน
อัจฉริยะ 

22 
(13%) 

48 
(28%) 

71 
(41%) 

26 
(15%) 

7 
(4%) 

2.70 1.004 ปานกลาง 

ความเพียงพอของห้องค้นควา้ 
ส าหรับท างานเป็นกลุ่ม 

9  
(5%) 

30 
(17%) 

74 
(43%) 

44 
(25%) 

17 
(10%) 

3.17 1.000 ปานกลาง 

ความเพียงพอของโต๊ะและที่น่ัง
ต่อกิจกรรมเด่ียว 

6  
(3%) 

19 
(11%) 

44 
(25%) 

64 
(37%) 

41 
(24%) 

3.66 1.062 มาก 

ความเพียงพอของโต๊ะและที่น่ัง
ต่อกิจกรรมกลุ่ม 

9  
(5%) 

20 
(11%) 

60 
(34%) 

61 
(35%) 

24 
(14%) 

3.41 1.031 ปานกลาง 

ความพึงพอใจต่อพ้ืนที่การเรียนรู้ศตวรรษที่21 โดยรวมเฉลี่ย 3.25 0.439 ปานกลาง 

 
จากข้อมูลตารางท่ี 4.22 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ ต่อพื้นท่ีการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.25 
เมือ่วิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า ผู้เข้าใช้บริการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย 
ความเพียงพอของโต๊ะและท่ีนั่งต่อกิจกรรมเด่ียว มค่ีาเฉล่ีย 3.66 ประสิทธิภาพของห้องเรียนอัจฉริยะ 
มีค่าเฉล่ีย 3.51 ผู้เข้าใช้บริการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ประกอบ ด้วย พื้นท่ี
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ส าหรับการท างานร่วมกัน มีค่าเฉล่ีย 3.53 ประสิทธิภาพของห้องค้นคว้า ส าหรับท างานเป็นกลุ่ม มี
ค่าเฉล่ีย 3.42 ความเพียงพอของโต๊ะและท่ีนั่งต่อกจิกรรมกลุ่ม มีค่าเฉล่ีย 3.41 ความเพียงพอของ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และส่ิงพิมพ์ มีค่าเฉล่ีย 3.36 พื้นท่ีส าหรับการคิด: พื้นท่ีไม่ใช้เสียง มีค่าเฉล่ีย 
3.34 ความเพียงพอของเครื่องมือค้นหาหนังสือ มีค่าเฉล่ีย 3.32 พื้นท่ีส าหรับการส่ือสาร: พื้นท่ีใช้เสียง
ได้ มีค่าเฉล่ีย 3.28 พื้นท่ีส าหรับการสร้างสรรค์ มีค่าเฉล่ีย 3.21 ความเพียงพอของห้องค้นคว้า ส าหรับ
ท างานเป็นกลุ่ม มีค่าเฉล่ีย 3.17 ประสิทธิภาพของเครื่องมือค้นหาหนังสือ มีค่าเฉล่ีย 3.02 
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และส่ิงพิมพ์ มีค่าเฉล่ีย 2.96 ประสิทธิภาพของอินเตอร์เน็ต มี
ค่าเฉล่ีย 2.79 ความเพียงพอของห้องเรียนอัจฉริยะ มีค่าเฉล่ีย 2.70  
 
ตารางท่ี 4.23: แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าใช้บริการสาขาทัศนศิลป์ เกี่ยวกับระดับความพึง  
                  พอใจหลังการเข้าใช้งานภายในอาคารหอสมุด ต่อพื้นท่ีการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 
 

พื้นที่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลีย่ SD. แปลผล น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

พื้นที่ส าหรับการคิด: พื้นที่ไม่ใช้
เสียง 

1  
(4%) 

5 
(20%) 

12 
(48%) 

4 
(16%) 

3 
(12%) 

3.12 1.013 ปานกลาง 

พื้นที่ส าหรับการสื่อสาร: พื้นที่ใช้
เสียงได้ 

 (0%) 
2 

(8%) 
13 

(52%) 
9 

(36%) 
1 

(4%) 
3.36 0.700 ปานกลาง 

พื้นที่ส าหรับการท างานร่วมกัน 
1  

(4%) 
1 

(4%) 
11 

(44%) 
9 

(36%) 
3 

(12%) 
3.48 0.918 ปานกลาง 

พื้นที่ส าหรับการสร้างสรรค์ 
1  

(4%) 
5 

(20%) 
9 

(36%) 
10 

(40%) 
 (0%) 3.12 0.881 ปานกลาง 

ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือค้นหา
หนังสือ 

2  
(8%) 

5 
(20%) 

7 
(28%) 

11 
(44%) 

 (0%) 3.08 0.997 ปานกลาง 

ประสิทธิภาพของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และสิ่งพิมพ์ 

2  
(8%) 

5 
(20%) 

10 
(40%) 

6 
(24%) 

2 
(8%) 

3.04 1.060 ปานกลาง 

ประสิทธิภาพของห้องเรียน
อัจฉริยะ 

3 
(12%) 

4 
(16%) 

10 
(40%) 

7 
(28%) 

1 
(4%) 

2.96 1.060 ปานกลาง 

ประสิทธิภาพของห้องค้นควา้ 
ส าหรับท างานเป็นกลุ่ม 

1  
(4%) 

4 
(16%) 

9 
(36%) 

9 
(36%) 

2 
(8%) 

3.28 0.980 ปานกลาง 

 
           (ตารางมีต่อ) 
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ตารางท่ี 4.23 (ต่อ): แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าใช้บริการสาขาทัศนศิลป ์เกี่ยวกับระดับความ   
                        พึงพอใจหลังการเข้าใช้งานภายในอาคารหอสมุด ต่อพื้นท่ีการเรียนรู้ศตวรรษ 
                        ท่ี 21 
 

พื้นที่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลีย่ SD. แปลผล น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

ประสิทธิภาพของอินเตอร์เน็ต 
4 

(16%) 
7 

(28%) 
7 

(28%) 
6 

(24%) 
1 

(4%) 
2.72 1.137 ปานกลาง 

ความเพียงพอของเคร่ืองมือ
ค้นหาหนังสือ 

1  
(4%) 

7 
(28%) 

8 
(32%) 

8 
(32%) 

1 
(4%) 

3.04 0.978 ปานกลาง 

ความเพียงพอของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และสิ่งพิมพ์ 

6 
(24%) 

3 
(12%) 

5 
(20%) 

11 
(44%) 

 (0%) 2.84 1.248 ปานกลาง 

ความเพียงพอของห้องเรียน
อัจฉริยะ 

4 
(16%) 

4 
(16%) 

9 
(36%) 

8 
(32%) 

 (0%) 2.84 1.068 ปานกลาง 

ความเพียงพอของห้องค้นควา้ 
ส าหรับท างานเป็นกลุ่ม 

1  
(4%) 

4 
(16%) 

10 
(40%) 

8 
(32%) 

2 
(8%) 

3.24 0.970 ปานกลาง 

ความเพียงพอของโต๊ะและที่น่ัง
ต่อกิจกรรมเด่ียว 

1  
(4%) 

3 
(12%) 

7 
(28%) 

10 
(40%) 

4 
(16%) 

3.52 1.046 มาก 

ความเพียงพอของโต๊ะและที่น่ัง
ต่อกิจกรรมกลุ่ม 

1  
(4%) 

4 
(16%) 

9 
(36%) 

6 
(24%) 

5 
(20%) 

3.40 1.118 ปานกลาง 

ความพึงพอใจต่อพ้ืนที่การเรียนรู้ศตวรรษที่21 โดยรวมเฉลี่ย 3.14 0.795 ปานกลาง 

 
จากข้อมูลตารางท่ี 4.23 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

สาขาทัศนศิลป์ ต่อพื้นท่ีการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21  อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.40 เมื่อวิเคราะห์
เป็นรายด้าน พบว่า ผู้เข้าใช้บริการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย ความเพียงพอ
ของโต๊ะและท่ีนั่งต่อกิจกรรมเด่ียว มีค่าเฉล่ีย 3.52 ผู้เข้าใช้บริการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง ประกอบด้วย พื้นท่ีส าหรับการท างานร่วมกัน มีค่าเฉล่ีย 3.48 ความเพียงพอของโต๊ะและท่ี
นั่งต่อกิจกรรมกลุ่ม มีค่าเฉล่ีย 3.40 พื้นท่ีส าหรับการส่ือสาร: พื้นท่ีใช้เสียงได้ มีค่าเฉล่ีย 3.36 
ประสิทธิภาพของห้องค้นคว้า ส าหรับท างานเป็นกลุ่ม มีค่าเฉล่ีย 3.28 ความเพียงพอของห้องค้นคว้า 
ส าหรับท างานเป็นกลุ่ม มีค่าเฉล่ีย 3.24 พื้นท่ีส าหรับการคิด: พื้นท่ีไม่ใช้เสียง มีค่าเฉล่ีย 3.12 พื้นท่ี
ส าหรับการสร้างสรรค์ มีค่าเฉล่ีย 3.12 ประสิทธิภาพของเครื่องมือค้นหาหนังสือ มีค่าเฉล่ีย 3.08 
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และส่ิงพิมพ์ มีค่าเฉล่ีย 3.04 ความเพียงพอของเครื่องมือค้นหา
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หนังสือ มีค่าเฉล่ีย 3.04 ประสิทธิภาพของห้องเรียนอัจฉริยะ มีค่าเฉล่ีย 2.96 ความเพียงพอของ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และส่ิงพิมพ์ มีค่าเฉล่ีย 2.84 ความเพียงพอของห้องเรียนอัจฉริยะ มีค่าเฉล่ีย 
2.84 ประสิทธิภาพของอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย 2.72 
 
ตารางท่ี 4.24: แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าใช้บริการสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับระดับ  
                  ความพึงพอใจหลังการเข้าใช้งานภายในอาคารหอสมุด ต่อพื้นท่ีการเรียนรู้ศตวรรษ 
                  ท่ี 21 
 

พื้นที่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลีย่ SD. แปลผล น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

พื้นที่ส าหรับการคิด: พื้นที่ไม่ใช้
เสียง 

1  
(6%) 

3 
(18%) 

8 
(47%) 

4 
(24%) 

1 
(6%) 

3.06 0.966 ปานกลาง 

พื้นที่ส าหรับการสื่อสาร: พื้นที่ใช้
เสียงได้ 

2 
(12%) 

6 
(35%) 

6 
(35%) 

3 
(18%) 

 (0%) 2.59 0.939 ปานกลาง 

พื้นที่ส าหรับการท างานร่วมกัน  (0%) 
2 

(12%) 
6 

(35%) 
9 

(53%) 
 (0%) 3.41 0.712 ปานกลาง 

พื้นที่ส าหรับการสร้างสรรค์ 
1  

(6%) 
7 

(41%) 
8 

(47%) 
1 

(6%) 
 (0%) 2.53 0.717 ปานกลาง 

ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือค้นหา
หนังสือ 

 (0%) 
6 

(35%) 
7 

(41%) 
2 

(12%) 
2 

(12%) 
3.00 1.000 ปานกลาง 

ประสิทธิภาพของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และสิ่งพิมพ์ 

2 
(12%) 

6 
(35%) 

5 
(29%) 

2 
(12%) 

2 
(12%) 

2.76 1.200 ปานกลาง 

ประสิทธิภาพของห้องเรียน
อัจฉริยะ 

 (0%) 
3 

(18%) 
8 

(47%) 
4 

(24%) 
2 

(12%) 
3.29 0.920 ปานกลาง 

ประสิทธิภาพของห้องค้นควา้ 
ส าหรับท างานเป็นกลุ่ม 

 (0%)  (0%) 
7 

(41%) 
7 

(41%) 
3 

(18%) 
3.76 0.752 มาก 

ประสิทธิภาพของอินเตอร์เน็ต 
2 

(12%) 
7 

(41%) 
5 

(29%) 
2 

(12%) 
1 

(6%) 
2.59 1.064 ปานกลาง 

ความเพียงพอของเคร่ืองมือ
ค้นหาหนังสือ 

 (0%) 
3 

(18%) 
11 

(65%) 
2 

(12%) 
1 

(6%) 
3.06 0.748 ปานกลาง 

ความเพียงพอของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และสิ่งพิมพ์ 

1  
(6%) 

4 
(24%) 

5 
(29%) 

4 
(24%) 

3 
(18%) 

3.24 1.200 ปานกลาง 

 
          (ตารางมีต่อ) 
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ตารางท่ี 4.24 (ต่อ): แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าใช้บริการสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับ  
                         ระดับความพึงพอใจหลังการเข้าใช้งานภายในอาคารหอสมุด ต่อพื้นท่ีการเรียนรู้  
                         ศตวรรษท่ี 21 
 

พื้นที่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลีย่ SD. แปลผล น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

ความเพียงพอของห้องเรียน
อัจฉริยะ 

4 
(24%) 

7 
(41%) 

5 
(29%) 

1 
(6%) 

 (0%) 2.18 0.883 ปานกลาง 

ความเพียงพอของห้องค้นควา้ 
ส าหรับท างานเป็นกลุ่ม 

1  
(6%) 

2 
(12%) 

7 
(41%) 

6 
(35%) 

1 
(6%) 

3.24 0.970 ปานกลาง 

ความเพียงพอของโต๊ะและที่น่ัง
ต่อกิจกรรมเด่ียว 

 (0%) 
1 

(6%) 
2 

(12%) 
9 

(53%) 
5 

(29%) 
4.06 0.827 มาก 

ความเพียงพอของโต๊ะและที่น่ัง
ต่อกิจกรรมกลุ่ม 

1  
(6%) 

3 
(18%) 

7 
(41%) 

3 
(18%) 

3 
(18%) 

3.24 1.147 ปานกลาง 

ความพึงพอใจต่อพ้ืนที่การเรียนรู้ศตวรรษที่21 โดยรวมเฉลี่ย 3.07 0.271 ปานกลาง 

 
จากข้อมูลตารางท่ี 4.24 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ ต่อพื้นท่ีการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.07 เมื่อ
วิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า ผู้เข้าใช้บริการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย 
ความเพียงพอของโต๊ะและท่ีนั่งต่อกิจกรรมเด่ียว มค่ีาเฉล่ีย 4.06 ประสิทธิภาพของห้องค้นคว้า 
ส าหรับท างานเป็นกลุ่ม มีค่าเฉล่ีย 3.76 ผู้เขา้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ประกอบด้วย พื้นท่ีส าหรับการท างานร่วมกัน มีค่าเฉล่ีย 3.41 ประสิทธิภาพของห้องเรียนอัจฉริยะ มี
ค่าเฉล่ีย 3.29 ความเพียงพอของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และส่ิงพิมพ์ มีค่าเฉล่ีย 3.24 ความเพียงพอของ
โต๊ะและท่ีนั่งต่อกิจกรรมกลุ่ม มีค่าเฉล่ีย 3.24 ความเพียงพอของห้องค้นคว้า ส าหรับท างานเป็นกลุ่ม 
มีค่าเฉล่ีย 3.24 พื้นท่ีส าหรับการคิด: พื้นท่ีไม่ใช้เสียง มีค่าเฉล่ีย 3.06 ความเพียงพอของเครื่องมือ
ค้นหาหนังสือ มีค่าเฉล่ีย 3.06 ประสิทธิภาพของเครื่องมือค้นหาหนังสือ มีค่าเฉล่ีย 3.00 ประสิทธิภาพ
ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และส่ิงพิมพ์ มีค่าเฉล่ีย 2.76 ประสิทธิภาพของอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย 2.59 
พื้นท่ีส าหรับการส่ือสาร: พื้นท่ีใช้เสียงได้ มีค่าเฉล่ีย 2.59 พื้นท่ีส าหรับการสร้างสรรค์ มีค่าเฉล่ีย 2.53 
ความเพียงพอของห้องเรียนอัจฉริยะ มีค่าเฉล่ีย 2.18 
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ตารางท่ี 4.25: แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าใช้บริการสาขาออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ เกี่ยวกับ 
                  ระดับความพึงพอใจหลังการเข้าใช้งานภายในอาคารหอสมุดต่อพื้นท่ีการเรียนรู้  
                  ศตวรรษท่ี 21 
 

พื้นที่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลีย่ SD. แปลผล น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

พื้นที่ส าหรับการคิด: พื้นที่ไม่ใช้
เสียง 

2  
(4%) 

7 
(14%) 

17 
(35%) 

14 
(29%) 

9 
(18%) 

3.43 1.080 ปานกลาง 

พื้นที่ส าหรับการสื่อสาร: พื้นที่ใช้
เสียงได้ 

 (0%) 
13 

(27%) 
18 

(37%) 
13 

(27%) 
5 

(10%) 
3.20 0.957 ปานกลาง 

พื้นที่ส าหรับการท างานร่วมกัน 
1  

(2%) 
4 

(8%) 
14 

(29%) 
20 

(41%) 
10 

(20%) 
3.69 0.962 มาก 

พื้นที่ส าหรับการสร้างสรรค์ 
1  

(2%) 
13 

(27%) 
8 

(16%) 
14 

(29%) 
13 

(27%) 
3.51 1.210 มาก 

ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือค้นหา
หนังสือ 

2  
(4%) 

12 
(24%) 

19 
(39%) 

10 
(20%) 

6 
(12%) 

3.12 1.053 ปานกลาง 

ประสิทธิภาพของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และสิ่งพิมพ์ 

6 
(12%) 

17 
(35%) 

14 
(29%) 

9 
(18%) 

3  
(6%) 

2.71 1.099 ปานกลาง 

ประสิทธิภาพของห้องเรียน
อัจฉริยะ 

1  
(2%) 

9 
(18%) 

15 
(31%) 

18 
(37%) 

6 
(12%) 

3.39 0.996 ปานกลาง 

ประสิทธิภาพของห้องค้นควา้ 
ส าหรับท างานเป็นกลุ่ม 

2  
(4%) 

6 
(12%) 

18 
(37%) 

14 
(29%) 

9 
(18%) 

3.45 1.062 ปานกลาง 

ประสิทธิภาพของอินเตอร์เน็ต 
7 

(14%) 
13 

(27%) 
11 

(22%) 
11 

(22%) 
7 

(14%) 
2.96 1.290 ปานกลาง 

ความเพียงพอของเคร่ืองมือ
ค้นหาหนังสือ 

 (0%) 
5 

(10%) 
15 

(31%) 
16 

(33%) 
13 

(27%) 
3.76 0.969 มาก 

ความเพียงพอของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และสิ่งพิมพ์ 

 (0%) 
8 

(16%) 
14 

(29%) 
18 

(37%) 
9 

(18%) 
3.57 0.979 มาก 

ความเพียงพอของห้องเรียน
อัจฉริยะ 

7 
(14%) 

12 
(24%) 

17 
(35%) 

9 
(18%) 

4  
(8%) 

2.82 1.149 ปานกลาง 

ความเพียงพอของห้องค้นควา้ 
ส าหรับท างานเป็นกลุ่ม 

4  
(8%) 

6 
(12%) 

15 
(31%) 

15 
(31%) 

9 
(18%) 

3.39 1.169 ปานกลาง 

     
          (ตารางมีต่อ) 
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ตารางท่ี 4.25 (ต่อ): แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าใช้บริการสาขาออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ  
เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจหลังการเข้าใช้งานภายในอาคารหอสมุดต่อพื้นท่ีการ    
เรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 

 

พื้นที่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลีย่ SD. แปลผล น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

ความเพียงพอของโต๊ะและที่น่ัง
ต่อกิจกรรมเด่ียว 

 (0%) 
3 

(6%) 
11 

(22%) 
20 

(41%) 
15 

(31%) 
3.96 0.889 มาก 

ความเพียงพอของโต๊ะและที่น่ัง
ต่อกิจกรรมกลุ่ม 

1  
(2%) 

4 
(8%) 

20 
(41%) 

13 
(27%) 

11 
(22%) 

3.59 0.998 มาก 

ความพึงพอใจต่อพ้ืนที่การเรียนรู้ศตวรรษที่21 โดยรวมเฉลี่ย 3.37 0.521 ปานกลาง 

 
จากข้อมูลตารางท่ี 4.25 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

สาขาออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ ต่อพื้นท่ีการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 
3.37 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า ผู้เข้าใช้บริการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ประกอบด้วย ความเพียงพอของโต๊ะและท่ีนั่งต่อกจิกรรมเด่ียว มีค่าเฉล่ีย 3.96 ความเพียงพอของ
เครื่องมือค้นหาหนังสือ มีค่าเฉล่ีย 3.76 พื้นท่ีส าหรับการท างานร่วมกัน มีค่าเฉล่ีย 3.69 ความ
เพียงพอของโต๊ะและท่ีนัง่ต่อกิจกรรมกลุ่ม มีค่าเฉล่ีย 3.59 ความเพียงพอของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และส่ิงพิมพ์ มีค่าเฉล่ีย 3.57 พื้นท่ีส าหรับการสร้างสรรค์ มีค่าเฉล่ีย 3.51 ผู้เข้าใช้บริการมีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ประกอบด้วย ประสิทธิภาพของห้องค้นคว้า ส าหรับท างานเป็นกลุ่ม มี
ค่าเฉล่ีย 3.45 พื้นท่ีส าหรับการคิด: พื้นท่ีไม่ใช้เสียง มีค่าเฉล่ีย 3.43 ประสิทธิภาพของห้องเรียน
อัจฉริยะ มีค่าเฉล่ีย 3.39 ความเพียงพอของห้องค้นคว้า ส าหรับท างานเป็นกลุ่ม มีค่าเฉล่ีย 3.39 พื้นท่ี
ส าหรับการส่ือสาร: พื้นท่ีใช้เสียงได้ มีค่าเฉล่ีย 3.20 ประสิทธิภาพของเครื่องมือค้นหาหนังสือ มี
ค่าเฉล่ีย 3.12 ประสิทธิภาพของอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย 2.96 ความเพียงพอของห้องเรียนอัจฉริยะ มี
ค่าเฉล่ีย 2.82 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และส่ิงพิมพ์ มีค่าเฉล่ีย 2.71 
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ภาพท่ี 4.34: กราฟแสดงค่าเฉล่ียโดยภาพรวมของผู้เข้าใช้บริการ เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจหลัง  
                การเข้าใช้งานภายในอาคารหอสมุด ต่อพื้นท่ีการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00

ความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ย

ความเพียงพอของโต๊ะและที่นั่งต่อกิจกรรมกลุ่ม

ความเพียงพอของโต๊ะและที่นั่งต่อกิจกรรมเดี่ยว

ความเพียงพอของห้องค้นคว้า ส าหรับท างานเป็น…

ความเพียงพอของห้องเรียนอัจฉริยะ

ความเพียงพอของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสิ่งพิมพ์

ความเพียงพอของเครื่องมือค้นหาหนังสือ

ประสิทธิภาพของอินเตอร์เน็ต

ประสิทธิภาพของห้องค้นคว้า ส าหรับท างานเป็นกลุ่ม

ประสิทธิภาพของห้องเรียนอัจฉริยะ

ประสิทธิภาพของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสิ่งพิมพ์

ประสิทธิภาพของเครื่องมือค้นหาหนังสือ

พ้ืนที่ส าหรับการสร้างสรรค์

พ้ืนที่ส าหรับการท างานร่วมกัน

พ้ืนที่ส าหรับการส่ือสาร: พ้ืนที่ใช้เสียงได้

พ้ืนที่ส าหรับการคิด: พ้ืนที่ไม่ใช้เสียง
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ภาพท่ี 4.35: กราฟแสดงค่าเฉล่ียแยกแต่ละสาขาของผู้เข้าใช้บริการ เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจหลัง  
                การเข้าใช้งานภายในอาคารหอสมุด ต่อพื้นท่ีการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50

ความเพียงพอของโต๊ะและที่นั่งต่อกิจกรรมกลุ่ม

ความเพียงพอของโต๊ะและที่นั่งต่อกิจกรรมเดี่ยว

ความเพียงพอของห้องค้นคว้า ส าหรับท างานเป็นกลุ่ม

ความเพียงพอของห้องเรียนอัจฉริยะ

ความเพียงพอของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสิ่งพิมพ์

ความเพียงพอของเครื่องมือค้นหาหนังสือ

ประสิทธิภาพของอินเตอร์เน็ต

ประสิทธิภาพของห้องค้นคว้า ส าหรับท างานเป็นกลุ่ม

ประสิทธิภาพของห้องเรียนอัจฉริยะ

ประสิทธิภาพของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสิ่งพิมพ์

ประสิทธิภาพของเครื่องมือค้นหาหนังสือ

พ้ืนที่ส าหรับการสร้างสรรค์

พ้ืนที่ส าหรับการท างานร่วมกัน

พ้ืนที่ส าหรับการส่ือสาร: พ้ืนที่ใช้เสียงได้

พ้ืนที่ส าหรับการคิด: พ้ืนที่ไม่ใช้เสียง
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4.3 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 3 
 การเข้าถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นตามสภาพการณ์จริงในปัจจุบัน จากการศึกษาและเก็บรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของผู้ใช้อาคาร และปัญหา โดยการส ารวจ สัมภาษณ์ และตอบ
แบบสอบถามปลายเปิด ผู้วิจัยสามารถสรุปปัญหาและความต้องการของผู้เข้าใช้บริการออกมาได้ ดังนี้ 

1) ปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในอาคารหอสมุด  
  1.1) ในประเด็นเรื่องเสียงรบกวนนัน้พบว่า ในวันและเวลาท่ีมีผู้เข้าใช้บริการจ านวน
มาก พื้นท่ีส าหรับการคิด หรือพื้นท่ีท่ีไม่สามารถใช้เสียงได้ พื้นท่ีส่วนนี้ยังมีเสียงรบกวน จากการพูดคุย
กันของผู้ใช้บริการเป็นจ านวนมาก อันเนื่องมาจาก พื้นท่ีท่ีสามารถใช้เสียงได้ ซึ่งก็คือห้องค้นคว้า ซึ่งมี
บริการท้ังหมด 14 ห้อง แบ่งเป็นห้องเด่ียว 4 ห้อง และห้องกลุ่ม 10 ห้อง ซึ่งห้องกลุ่มจะเป็นห้องท่ี
สามารถให้ผู้เข้าใช้บริการใช้เสียงในการท างานได้นั้น ไม่เพียงพอต่อความต้องการ จากการส ารวจและ
สอบถามพบว่าในวันและเวลาท่ีมีผู้เข้าใช้จ านวนมาก คือ วันจันทร์  ถึงวันศุกร์ ช่วงเลาต้ังแต่ 11.00 น. 
ถึง 16.00 น. นั้น ห้องค้นคว้าท้ัง 10 ห้องมักจะเต็ม และการเข้าใช้บริการ ก็มีการจ ากัดจ านวนคน
ต้ังแต่ 6 คนขึ้นไป จึงจะสามารถเข้าใช้บริการได้ ท าให้ผู้เข้าใช้บริการส่วนใหญ่ท่ีจ าเป็นต้องมีการ
พูดคุย ต้องนั่งท างานในพื้นท่ีส่วนอื่น ๆ แทน จึงเป็นปัญหาส าหรับผู้ท่ีต้องการความสงบในการเข้าใช้
งานภายในอาคารหอสมุด 
  1.2) ในประเด็นเรื่องความสะอาดนั้นพบว่า จากการท่ีอาคารหอสมุดนั้นไม่ได้
อนุญาติให้มีการน าเครื่องด่ืมและอาหารเข้ามารับประทานภายในได้ แต่ผู้เข้าใช้บางส่วนก็มีการน า
เครื่องด่ืมและขนมเข้ามารับประทานภายในอาคารหอสมุด จึงมักจะพบเห็นขวดน้ าและเศษขยะอยู่
ตามโต๊ะท่ีนั่งบ้าง ท าให้เกิดการรบกวนของผู้เข้าใช้บางส่วน 
  1.3) ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตพบว่า เครื่องคอมพิวเตอร์นั้น
เพียงพอต่อความต้องการ แต่ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ไม่รองรับกับโปรแกรมท่ีตรงกับ
การเรียนรู้ของแต่ละคณะหรือส่ิงท่ีผู้เข้าใช้ต้องการมากนัก ท าให้คอมพิวเตอร์เป็นพื้นท่ีส าหรับเข้า
อินเตอร์เน็ต เล่นเกมส์ ดูหนัง และท างานในโปรแกรมพื้นฐาน ส าหรับผู้เข้าใช้บางส่วนเท่านั้น ผู้เข้าใช้
บางคนต้องน าโน๊ตบุ๊คส่วนตัวมาท างานแทน และในส่วนอินเตอร์เน็ต จากการสอบถาม พบว่า 
สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ท่ัวถึง ยังมีพื้นท่ีบางส่วนไม่สามารถใช้บริการได้  
  1.4) ความเพียงพอของห้องเรียนอัจฉริยะ เนื่องจากว่า ณ ปัจจุบันมีห้องเรียน
อัจฉริยะมีเพียงแค่ห้องเดียว คือ ห้องเรียนอัจฉริยะ 2 เพราะห้องเรียนอัจฉริยะ 1 ท าการปิดปรับปรุง 
จากการสอบถามพบว่า ยังมีผู้ใช้ไม่น้อยท่ีไม่เคยเข้าใช้บริการส่วนนี้ และการเข้าใช้บริการจะต้องเป็น
การเข้าใช้เกี่ยวกับวิชาเรียนท่ีอาจารย์ต้องเป็นคนน านักศึกษาเข้ามาใช้งานภายในห้องเรียนอัจฉริยะ
เท่านั้น และในอนาคตจะมีการสร้างห้องเรียนอัจฉริยะเพิ่มตรงบริเวณช้ัน 5 เพื่อรองรับผู้เข้าใช้ท่ี 
มากขึ้น 
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2) ความต้องการของผู้เข้าใช้บริการภายในอาคารหอสมุด 
   2.1) ต้องการให้มีบริการส่ังซื้อหนังสือ หรือยืมหนังสือจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ได้ 
จากความต้องการนี้ พบว่า การบริการส่ังซื้อหนังสือกับทางอาคารหอสมุดยังไม่มีการให้บริการ แต่การ
ยืมหนังสือจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ มีการเปิดให้บริการมานานแล้ว แต่ผู้เข้าใช้ส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่า
สามารถใช้บริการส่วนนี้ได้ ทางอาคารหอสมุดจึงควรเผยแพร่รายละเอียดท่ีสามารถใช้บริการด้าน 
ต่าง ๆ ให้ผู้เข้าใช้ได้รับรู้กันอย่างครบถ้วนและท่ัวถึง จะท าให้การใช้งานภายในอาคารหอสมุดมี
ประสิทธิภาพต่อผู้เข้าใช้บริการมากข้ึน 
  2.2) ต้องการให้มีหนังสือใหม่ และหนังสือเฉพาะด้านมากขึ้น เนื่องจากเป็นการ
ส ารวจนักศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ นักศึกษาส่วนหนึ่งจึงมีความต้องการหนังสือเกี่ยวกับโหมด
ศิลปะที่มากขึ้น เป็นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เนื่องด้วยปัจจุบันเมื่อนักศึกษาศิลปกรรมศาสตร์
ต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับการเรียน โดยส่วนใหญ่จะไปหาข้อมูลจากห้องสมุดเฉพาะด้านสถานท่ีอื่น ๆ 
มากกว่า เช่น ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) อุทยานการเรียนรู้ (TK park) หรือ ห้องสมุดจาก
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ เนื่องจากหนังสือไม่เพียงพอตอ่ความต้องการ 
  2.3) ต้องการใหอ้าคารหอสมุดปิดช้ากว่าปัจจุบัน และเปิดให้บริการในวันอาทิตย์ 
เช่นเดียวกับวิทยาเขตกล้วยน้ าไท เนื่องจากว่าอาคารหอสมุด เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์-วันเสาร์ 
เวลาต้ังแต่ 7.30-19.00 น. ซึ่งจากการสังเกตและสัมภาษณ์ พบว่าในวันท่ีมีผู้ใช้บริการมาก คือ วัน
จันทร์-วันศุกร์นั้น ช่วงเวลาท่ีอาคารหอสมุดปิดให้บริการ ยังมีผู้ใช้ส่วนหนึ่งท่ียังคงต้องการใช้บริการอยู่ 
และในวันอาทิตย์ พบว่า มีผู้เข้าใช้ส่วนหนึ่งมีความต้องการท่ีจะเข้ามาหาข้อมูลภายในอาคารหอสมุด
ด้วยเช่นเดียวกัน  
 



บทท่ี 5  
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่องการประเมินความพึงพอใจหลังการใช้อาคารหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุ
เคราะห์ โดยนักศึกษาศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในบทนี้ผู้วิจัยได้สรุปผลการศึกษาและ
เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงพืน้ท่ีใช้สอยสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเหมาะสมกับพฤติกรรม 
และความต้องการของผู้ใช้บริการภายในอาคารหอสมุด การสรุปผลการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 4 ส่วน 
ตามวัตถุประสงค์การวิจัยท่ีต้องการศึกษา และน ามาเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงในวัตถุประสงค์
การวิจัยข้อท่ี 5 ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษา ดังนี้ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 1 คือ เพื่อศึกษาลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพของอาคาร
หอสมุด เกี่ยวกับความสอดคล้องของวัตถุประสงค์แรกเริ่มในการก่อสร้างกับการใช้งานปัจจุบัน และ
ศึกษาพัฒนาการท่ีเปล่ียนแปลงทางกายภาพต้ังแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน  

 
5.1 สรุปผลการศึกษาจากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 1   

การศึกษาเกี่ยวกับกายภาพพื้นท่ีใช้งานปัจจุบันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์แรกเริ่มของการ
ก่อสร้างอาคารหอสมุด เนื่องจากการเข้าใช้งานจากวัตถุประสงค์แรกเริ่มของการก่อต้ังท่ีมุ่งเน้นให้เป็น
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ในปัจจุบันพื้นท่ีใช้งานในส่วนช้ัน 3 สามารถตอบ
โจทย์วัตถุประสงค์แรกเริ่มในด้านเทคโนโลยีได้มากท่ีสุด ดูได้จากมีการปรับเปล่ียนรูปแบบจากเดิมของ
พื้นท่ีอ่านหนังสือมาเป็นพื้นท่ีให้บริการทางคอมพิวเตอร์แทนท้ังช้ัน และยังมีการบริการที่หลากหลาย
ให้เลือกใช้บริการ ท้ังท่ีเป็นส่วนบริการคอมพิวเตอร์ ส่วนบริการโสตทัศนวัตถุ และส่วนบริการห้องวีดิ
ทัศน์ รวมถึงช้ัน 4 ท่ีเป็นพื้นท่ีในการอ่านหนังสือ ก็ยังมีส่วนบริการคอมพิวเตอร์ให้บริการอยู่ด้วย และ
พื้นท่ีช้ัน 5 เป็นส่วนของ Student Gallery นั้นก็ยังมีส่วนบริการคอมพิวเตอร์ให้บริการอยู่ด้วย
เช่นเดียวกัน และคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องภายในอาคารหอสมุดยังสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ รวมถึง
ยังมีการบริการ wifi ส าหรับผู้ท่ีน าเทคโนโลยีส่วนตัว เช่น โน๊ตบุ๊ค แท็ปแล็ต เข้ามาใช้บริการภายใน
อาคารหอสมุดอีกด้วย อีกท้ังความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศโดยทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางอาคาร
หอสมุดมีเว็ปไซน์ ส าหรับท ากิจกรรมออนไลน์ต่าง ๆ เป็น Library and Leaning Center ไว้คอย
บริการส าหรับนักศึกษา คือเว็บไซต์ http://bucat.bu.ac.th ซึ่งมีฐานข้อมูลออนไลน์ต่าง ๆ ของ
ส านักหอสมุด มีครอบคลุมทุกสาขาวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย ผู้ใช้บริการทุกท่านสามารถเลือก
เข้าใช้ฐานข้อมูล ตามสาขาท่ีต้องการ อีกท้ังการเข้าถึงเทคโนโลยีด้วยอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ ณ ปัจจุบันท าได้
ง่าย และสะดวกสบาย เพราะมีห้องสมุดออนไลน์ท่ีมีความพร้อมในข้อมูล ประสิทธิภาพ รองรับ

http://bucat.bu.ac.th/
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ส าหรับผู้ท่ีต้องการค้นหาข้อมูลสารสนเทศ ช่ือเว็บไซต์ library.bu.ac.th มีส่วนบริการต่าง ๆ ในเว็ป
ไซน์ให้เลือกหลากหลายและครบครัน เสมือนว่าอยู่ภายในอาคารหอสมุดจริง ๆ สามารถสืบค้นหนังสือ
แยกตามหมวดหมู่ชัดเจน และยังรวมเว็ปไซน์ บทความท่ีน่าสนใจไว้มากมาย มีระบบการใช้งานท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษรองรับ ดังนั้นจากท่ีกล่าวมาท้ังหมด จึงสรุปได้ว่า กายภาพพื้นท่ีใช้งาน
ปัจจุบันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์แรกเริ่มของการก่อต้ังอาคารหอสมุด 

จากการศึกษาพัฒนาการท่ีเปล่ียนแปลงทางกายภาพต้ังแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน สามารถ
สรุปออกมาได้ดังนี้ 
 ช้ันท่ี 1 บริเวณส่วนโถงกลางจากเดิมเป็นพื้นท่ีโล่ง ปัจจุบันมีท่ีนั่งเพิ่มขึ้นมา และมีการเพิ่ม
โซนหนังสือพิมพ์ เพื่อเปล่ียนเป็นพื้นท่ีท่ีสามารถเกิดประโยชน์กับผู้เข้าใช้โดยรวมได้ และมีการเพิ่ม
ทางเข้า-ออก จากอาคารหอสมุดทางทิศใต้ขึ้นมาอีก 1 ทาง เพื่อความเพียงพอและความสะดวกสบาย
ต่อผู้เข้าใช้มากยิ่งขึ้น 
 ช้ันท่ี 2 มีการเปล่ียนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น คือ มีการน าท่ีนั่งพักโต๊ะและโซฟาท่ีเดิมเคยมี
ให้บริการอยู่ ได้น าออกไป และมีการน าเครื่องคอมพิวเตอร์มาให้บริการ 1 เครื่อง ส าหรับผู้ท่ีต้องการ
สืบค้นหนังสือ 
 ช้ันท่ี 3 ช้ันนี้ถือว่ามีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมไปมาก จากเดิมจะเป็นพื้นท่ีของช้ันวาง
หนังสือท่ัวไป และโต๊ะท่ีนั่งส าหรับอ่านหนังสือ แต่ปัจจุบันพื้นท่ีช้ัน 3 เกือบท้ังช้ันเปล่ียนมาเป็นส่วน
บริการคอมพิวเตอร์ ซึ่งตอบสนองการใช้งานของผู้เข้าใช้ส่วนใหญ่มากท่ีสุด 
 ช้ันท่ี 4 มีการเพิ่มโซนวารสารเข้ามา ซึ่งเป็นสัดส่วนเล็ก ๆ มีท้ังวารสารภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ มุมคุณธรรม และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการเพิ่มจ านวนและท่ีนั่งอ่าน
หนังสือส าหรับกิจกรรมกลุ่มและเด่ียวให้มีมากขึ้น เพราะโต๊ะและพื้นท่ีอ่านหนงัสือของช้ัน 3 ถูกแทนท่ี
ด้วยส่วนบริการคอมพิวเตอร์ จึงมีการเพิ่มจ านวนมากขึ้นในพื้นท่ีช้ัน 4 เพื่อรองรับผู้เข้าใช้ให้ได้มาก
ท่ีสุด 
 ช้ันท่ี 5 ช้ันนี้ก็ถือว่ามีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมากเช่นเดียวกัน จากเดิมเคยเป็นพื้นท่ีนั่ง
อ่านหนังสือ แต่ปัจจุบันมีการปรับเปล่ียนให้พื้นท่ีส่วนใหญ่กลายพื้นท่ีโล่งเพื่อท าเป็นโซนนิทรรศการ 
และกิจกรรม และมีการจัดวางโต๊ะและท่ีนั่งส าหรับกิจกรรมเด่ียวให้อยู่ในโซนเดียวกัน พื้นท่ีส่วนนี้จะ
เป็นการท ากิจกรรมส่วนตัวที่ไม่ใช้เสียง และโต๊ะและท่ีนั่งส าหรับกิจกรรมกลุ่มให้อยู่ในโซนเดียวกัน 
พื้นท่ีส่วนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการท ากิจกรรมกลุ่ม ท่ีสามารถใช้เสียงพูดคุยกันได้ และนอกจากนี้ยังมีการ
สร้างห้องเรียนอัจฉริยะขึ้นมาจากเดิมท่ีเคยเป็นห้องของแผนกบริการและพัฒนาระบบห้องสมุด ซึ่ง
ห้องเรียนอัจฉริยะนี้ถือเป็นห้องเรียนท่ีมีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีท่ีล้ าสมัย ในการเรียนการสอน 
สามารถตอบโจทย์การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ได้เป็นอย่างดี 
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 กล่าวโดยสรุปแล้ว จากการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของอาคารหอสมุดนั้น เป็นการ
ปรับเปล่ียนเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัยท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา และปรับเปล่ียนเพื่อให้
เหมาะสมกับความต้องการและตอบสนองความพึงพอใจของผู้เข้าให้มากท่ีสุด 
 

วัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 2 คือ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้เข้าใช้ท่ีเป็นนักศึกษา
ศิลปกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1) ความเหมาะสมทางกายภาพโดยภาพรวมภายในอาคารหอสมุด 
  2)  ประสิทธิภาพของพื้นท่ี ณ ปัจจุบันภายในอาคารหอสมุด 

3) สภาพแวดล้อมทางกายภาพต่อพื้นท่ีการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ณ ปัจจุบันภายในอาคาร
หอสมุด 

 
5.2 สรุปผลการศึกษาจากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 2 
 จากการศึกษาระดับความพึงพอใจหลังการใช้งานของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ต่ออาคารหอสมุด ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูล จากการลงพื้นท่ีส ารวจ สัมภาษณ์ 
และแจกแบบสอบถามจ านวน 265 คน เนื่องจากผู้วิจัยมีการเก็บแบบสอบถามด้านข้อมูลส่วนบุคคล 
ในเรื่อง เพศ เพียงประเด็นเดียว ซึ่งในเรื่อง สาขาท่ีเรียนและช้ันปี ผู้วิจัยเป็นผู้ก าหนดจ านวนตามโดย
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งตามภูมิสัดส่วน เพื่อต้องการให้กลุ่มตัวอย่างมีการกระจายตัวไปท่ัว จาก
การตอบแบบสอบถาม พบว่า เป็นเพศหญิง 55% และเพศชาย 45%  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา
ใน 5 ประเด็นหลัก และได้ผลสรุป ดังนี้  

1) วัตถุประสงค์ของการเลือกใช้อาคารหอสมุด พบว่า ผู้ใช้บริการมีความต้องการหาข้อมูลใน
การท างาน/วิจัย มากท่ีสุด  
 2) ความถ่ีในการเข้าใช้บริการอาคารหอสมุด พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีการเข้าใช้บริการ
ภายในอาคารหอสมุดจ านวน 1-5 ครั้ง/เดือน  
 3) วันท่ีเข้าใช้อาคารหอสมุด พบว่า ผู้เข้าใช้บริการมีการเข้าใช้ในวันพุธมากท่ีสุด 
 4) ช่วงเวลาท่ีเข้าใช้บริการอาคารหอสมุด พบว่า ช่วงท่ีมีจ านวนคนเข้าใช้บริการมากท่ีสุด คือ 
เวลา 13.00-16.00 น. 
 5) ความถ่ีต่อการเข้าใช้พื้นท่ีแต่ละส่วนภายในอาคารหอสมุด พบว่า พื้นท่ีท่ีมีผู้เข้าใช้บริการ
มากท่ีสุด คือ บริการคอมพิวเตอร์ และพื้นท่ีท่ีมีผู้เข้าใช้บริการน้อยท่ีสุด คือ หอเกียรติคุณ 

สรุปผลการศึกษาจากการระดับความพึงพอใจของผู้เข้าใช้ท่ีเป็นนักศึกษาศิลปกรรม 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ใน 3 ประเด็นหลัก ได้ผลสรุปดังต่อไปนี้ 
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1) ระดับความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมภายในอาคารหอสมุด พบว่า ผู้เข้าใช้มีความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.67 

2) ระดับความพึงพอใจหลังการเข้าใช้งานภายในอาคารหอสมุด ด้านประสิทธิภาพอาคาร
หอสมุด พบว่า ผู้เข้าใช้มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.74 

3) ระดับความพึงพอใจหลังการเข้าใช้งานภายในอาคารหอสมุด ต่อพื้นท่ีการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 
21 พบว่า ผู้เข้าใช้มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.25 

 
วัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 3 คือ เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการท่ีเกิดขึ้นต่อการเข้าใช้

งานตามสภาพการณ์จริงในปัจจุบัน 
 

5.3 สรุปผลการศึกษาจากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 3 
1) ปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในอาคารหอสมุด พบว่า เกิดปัญหาต่อผู้เข้าใช้บริการใน

ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
 1.1) เสียง ในวันและเวลาท่ีมีผู้เข้าใช้บริการจ านวนมาก พื้นท่ีบางส่วนท่ีต้องใช้ความ

สงบในการท างาน ยังมีเสียงรบกวนจากผู้เข้าใช้ เนื่องจากว่า มีพื้นท่ีท างานกลุ่มซึ่งเป็นห้องท่ีสามารถ
ใช้เสียงได้นั้น ไม่เพียงพอ  

 1.2) ความสะอาด มีการน าเครื่องด่ืมและอาหารเข้ามารับประทาน และท้ิงเศษ
อาหารบางส่วนไว้ ท าให้เกิดการรบกวนต่อผู้เข้าใช้บางส่วน 

 1.3) ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ไม่รองรับกับ
โปรแกรมท่ีผู้เข้าใช้ต้องการมากนัก และในส่วนอินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมต่อกับคอมพิวเตอร์ภายในอาคาร
หอสมุดนั้นค่อนข้างช้า และบางเครื่องใช้บริการไม่ได้ ในส่วนของ wifi พบว่าบางจุดสัญญาณไม่
สามารถเข้าถึงได้ 

 1.4) ความเพียงพอของห้องเรียนอัจฉริยะ ผู้เข้าใช้บางส่วนไม่สามารถเข้าถึงและรู้จัก
ห้องเรียนอัจฉริยะได้ เนื่องจากมีเพียงห้องเดียวจึงไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

2) ความต้องการของผู้เข้าใช้บริการภายในอาคารหอสมุด 
 2.1) ต้องการให้มีบริการส่ังซื้อหนังสือ หรือยืมหนังสือจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ได้ 
 2.2) ต้องการให้มีหนังสือใหม่ และหนังสือเฉพาะด้านมากขึ้น 
 2.3) ต้องการให้ห้องสมุดปิดช้ากว่าปัจจุบัน และเปิดให้บริการในวันอาทิตย์  
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วัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 4 คือ เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงพื้นท่ีใช้สอย
สภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเหมาะสมกับพฤติกรรม และความต้องการของผู้ใช้บริการภายในอาคาร
หอสมุด 

 
5.4 เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง 

ช้ันท่ี 1 จากการเปล่ียนแปลงโดยมีการเพิ่มทางเข้า-ออก เพิ่มโต๊ะและท่ีนั่งส าหรับท ากิจกรรม 
และเพิ่มโซนส าหรับอ่านหนังสือพิมพ์ ท าให้ช้ันนี้มีการเข้าใช้มากขึ้น และตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ ดังนั้นช้ันนึ้งไม่เกิดปัญหาต่อผู้เข้าใช้บริการ 

 
ช้ันท่ี 2 ปัญหาจากการส ารวจและการสอบถามพบว่าหอเกียรคุณมีจ านวนผู้ท่ีไม่เคยเข้าใช้สูง

กว่า ผู้ท่ีเคยใช้บริการ และความถี่ของผู้ท่ีเคยเข้าใช้ ก็มีเพียง 1-4 ครั้งต่อเดือนเท่านั้น จากการ
สัมภาษณ์ถึงสาเหตุของการเข้าใช้บริการมีจ านวนน้อย เนื่องจาก ส่วนของหอเกียรติคุณไม่มีส่วน
บริการของโต๊ะหรือท่ีนั่งใว้รับรอง ผู้เข้าใช้ส่วนใหญ่จึงเพียงแค่เข้ามาเดินดูกิจกรรมท่ีบางครั้งมีการจัด
ไว้เท่านั้น และได้ไปใช้บริการต่อท่ีช้ันอื่น ๆ ต่อ  

ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงจากปัญหาท่ีเกิดขึ้น (ภาพท่ี 5.1) 
1) มีบริการโต๊ะและท่ีนั่งเป็นโซฟาเด่ียวไว้รองรับ เหมาะส าหรับผู้เข้าใช้ท่ีต้องการนั่งพักผ่อน

หรืออ่านนิตยสารท่ัวไปได้ 
 

ช้ันท่ี 3 ปัญหาจากการส ารวจและแบบสอบถามพบว่า ส่วนบริการคอมพิวเตอร์ของช้ันนี้ มี
จ านวนผู้ท่ีเคยเข้าใช้บริการมากท่ีสุด และปัญหาท่ีตามมา คือมีการใช้เสียงพูดคุยกันเสียงดังในช่วงวัน
และเวลาท่ีมีผู้เข้าใช้บริการมาก ท าให้เกิดการรบกวนต่อผู้ท่ีต้องการท างานโดยต้องการใช้ความสงบ 
และอีกหนึ่งปัญหา คือ ส่วนของห้องเรียนอัจฉริยะ 2 ซึ่งมีจ านวนผู้ท่ีไม่เคยเข้าใช้ สูงกว่าผู้ท่ีเคยใช้
บริการ 

ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงจากปัญหาท่ีเกิดขึ้น  
1) ส่วนบริการคอมพิวเตอร์ ปัญหาจากการพูดคุยเสียงดัง ควรมีการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแล

ความเรียบร้อยให้มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้ผู้เข้าใช้ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์การเข้าใช้อาคารหอสมุด และ
ปัญหาจากประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์และโปรแกรมท่ีเพียงพอ ควรมีการอัพเดทซอฟแวร์ใหม่ ๆ 
และมีการเช็คสภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้เข้าใช้มากท่ีสุด และควร
มีการสอบถามความต้องการโดยรวมของนักศึกษาจากทุก ๆ คณะเพื่อสอบถามถึงโปรแกรมพื้นฐานใน
การเรียนการสอนของแต่ละคณะ เพื่อจะได้น าแต่ละโปรแกรมท่ีเหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักศึกษา
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โดยรวมมาลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของอาคารหอสมุด จะได้ตอบสนองความต้องการของผู้เข้าใช้
โดยรวมมากท่ีสุด 

2) ห้องเรียนอัจฉริยะ 2 เนื่องจากเป็นการย้ายมาเป็นการช่ัวคราวเท่านั้น รวมถึงหน้าห้องท่ีไม่
มีป้ายบ่งบอกว่าเป็นห้องเรียนอัจฉริยะ และอยู่ในมุมท่ีมองเห็นได้ยาก จึงท าให้ไม่มีการเข้าถึงและเป็น
ท่ีรู้จักในส่วนนี้มากนัก  
 

ช้ันท่ี 4 ปัญหาจากการส ารวจและแบบสอบถามจากเดิมเคยเป็นโต๊ะและท่ีนั่งส าหรับอ่าน
หนังสือ แต่ปัจจุบัน ส่วนนี้ได้ท าเป็นพื้นท่ีโล่ง พบว่าไม่มีการเข้าใช้ตรงส่วนนี้มากนัก เนื่องจากไม่มี
กิจกรรมท่ีผู้เข้าใช้สามารถท าได้ และจ านวนของห้องค้นคว้าไม่เพียงพอในวนัและเวลาท่ีมีผู้เข้าใช้
บริการมาก  

ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงจากปัญหาท่ีเกิดขึ้น (ภาพท่ี 5.2) 
1) พื้นท่ีโล่ง ควรจะมีกิจกรรมให้ผู้เข้าใช้สามารถท าได้ เช่น เพิ่มช้ันวางหนังสือ เพิ่มโต๊ะและ

เก้าอี้ส าหรับกิจกรรมกลุ่มและเด่ียวหรือเพิ่มห้องค้นคว้าและห้องเรียนอัจฉริยะ เพื่อความเพียงพอของ
ความต้องการ และสร้างพื้นท่ีกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด 

2) ห้องค้นคว้า ปัจจุบันมีท้ังหมด 14 ห้อง แบ่งเป็น ห้องค้นหคว้าเด่ียว 4 ห้อง และห้องค้น
หว้ากลุ่มอีก 10 ห้อง พบว่า ในช่วงท่ีวันและเวลาท่ีมีผู้เข้าใช้บริการมากนั้น ห้องค้นคว้าท้ังเด่ียวและ
กลุ่มมักจะเต็มอยู่เสมอ ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ท าให้ต้องไปใช้บริการส่วนอื่นแทน จึงเกิดปัญหา
อื่น ๆ ตามมา เช่น เกิดเสียงรบกวนจากการพูดคุยต่อผู้ใช้บริการคนอื่นเพราะต้องการท่ีจะท ากิจกรรม
กลุ่ม จึงควรมีการจัดสรรพื้นท่ีและเพิ่มจ านวนห้องค้นคว้าท้ังเด่ียว และกลุ่มให้มีมากขึ้น เพื่อรองรับต่อ
ความต้องการของผู้เข้าใช้บริการส่วนใหญ่ได้ 
 

ช้ันท่ี 5 ปัญหาจากการส ารวจและแบบสอบถาม เนื่องจากว่าปัจจุบันห้องเรียนอัจฉริยะมี
เพียงห้องเดียว จึงท าให้การเข้าใช้ไม่ท่ัวถึง และไม่เป็นท่ีรู้จักของผู้เข้าใช้ท่ัวไป และการเข้าใช้งานนั้นท่ี
ต้องมีอาจารย์น านักศึกษาเข้าใช้เท่านั้น จึงจะสามารถเข้าใช้งานภายในห้องเรียนอัจฉริยะได้ ท าให้ผู้
เข้าใช้ส่วนมากไม่สามารถรับรู้ถึงประสิทธิภาพ และการใช้งานได้ และโซนของช้ันวางหนังสือท่ัวไป 
โหมด P-Z ปัจจุบัน มีเพียงช้ันวางหนังสือเท่านั้น แต่ไม่มีหนังสือให้บริการ เนื่องจากต้องการ
ปรับเปล่ียนพื้นท่ีส่วนนี้ใหม่ ท าให้ปัจจุบันพื้นท่ีส่วนนี้สามารถสร้างกิจกรรมใด ๆ ต่อผู้เข้าใช้ได้  

ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงจากปัญหาท่ีเกิดข้ึน (ภาพท่ี 5.3) 
1) ห้องเรียนอัจฉริยะ จากประสิทธิภาพของห้องเรียนอัจฉริยะท่ีตอบสนองต่อการเรียนรู้

ศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมากนั้น จึงควรเพิ่มจ านวนของห้องเรียนอัจริยะให้มีมากขึ้น และควรมีการ
แนะน าในส่วนประสิทธิภาพการใช้งานของห้องเรยีนอัจฉริยะให้มีการรับรู้กันอย่างท่ัวถึง รวมถงึท าให้
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การเข้าใช้ภายในห้องท่ีง่ายและสะดวกมากขึ้นกว่าเดิม นอกเหนือจากการเข้าใช้ด้วยการเรียนแค่เพียง
บางรายวิชาท่ีอาจารย์ต้องพานักศึกษาเข้าใช้เท่านั้น ควรจะมีการแนะน าให้เป็นที่รู้จักของผู้เข้าใช้ท่ี
กว้างขวางมากขึ้น และสามารถเข้าใช้ด้วยตัวเองได้ส าหรับการท ากิจกรรมกลุ่มบางกรณี เพื่อการ
เข้าถึงท่ีง่าย และตอบสนองต่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ได้มากยิ่งขึ้น 

2) โซนของช้ันวางหนงัสือท่ัวไป โหมด P-Z จากการสัมภาษณ์พบว่าจะมีการย้ายออกไป เพื่อ
ท าเป็นพื้นท่ีกิจกรรมอย่างอื่นแทน คือ จะมีการสร้างห้องเรียนอัจฉริยะเพิ่มขึ้น ซึง่สอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะข้อท่ี 1 ซึ่งตอบสนองต่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้เข้าใช้มากขึ้น และควรสร้างพื้นท่ีกิจกรรมอื่น ๆ ข้ึนมาด้วย เช่น โต๊ะและเก้าอี้ส าหรับกิจกรรมเด่ียว
และกลุ่ม เพื่อรองรับจ านวนผู้เข้าใช้ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการมากท่ีสุด 
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ภาพท่ี 5.1: ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงจากปัญหาท่ีเกิดขึ้น ช้ันท่ี 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



140 

 

ภาพท่ี 5.2: ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงจากปัญหาท่ีเกิดขึ้น ช้ันท่ี 4 
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ภาพท่ี 5.3: ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงจากปัญหาท่ีเกิดขึ้น ช้ันท่ี 5 
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ตารางท่ี 6.1: จ านวนผู้เข้าใช้บริการอาคารหอสมุด แยกตามคณะและสาขาวิชา (ข้อมูลจากวันท่ี 1    
                 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 
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ตารางท่ี 6.1 (ต่อ): จ านวนผู้เข้าใช้บริการอาคารหอสมุด แยกตามคณะและสาขาวิชา (ข้อมูลจาก 
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ตารางท่ี 6.1 (ต่อ): จ านวนผู้เข้าใช้บริการอาคารหอสมุด แยกตามคณะและสาขาวิชา (ข้อมูลจาก 
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ตารางท่ี 6.1 (ต่อ): จ านวนผู้เข้าใช้บริการอาคารหอสมุด แยกตามคณะและสาขาวิชา (ข้อมูลจาก 
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ตารางท่ี 6.1 (ต่อ): จ านวนผู้เข้าใช้บริการอาคารหอสมุด แยกตามคณะและสาขาวิชา (ข้อมูลจาก 
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