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บทคัดยอ 

 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาและความตองการในปจจบุันของผูใชหองสมดุ

ผลการวิจัยที่ไดมาเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรงุจัดวางผังพื้นใหมใหเหมาะสมและสอดคลอง   

กับพฤติกรรมการใชงานในปจจบุัน แบบสอบถามถูกออกแบบเพื่อใชเก็บรวบรวมขอมูลใน 4 ปจจัย  

คือ  1.ความเพียงพอตอการใชงาน 2.ความชัดเจนของปายสญัลักษณ 3. ความเหมาะสมของการจัด

พื้นที่และการตกแตง 4.ความเหมาะสมของสภาพแวดลอมภายในอาคาร จากกลุมตัวอยาง 200 ช้ินที่

วิเคราะหดวยหลักสถิติ สามารถสรปุไดวาการจัดวางที่น่ังสําหรบักิจกรรมพกัผอนตางๆ (เชน พูดคุย 

ทานขนม) โซนไอที และหองสําหรบัศึกษาเด่ียวและโตะไมพยีงพอ หองสําหรบักวดวิชาก็เปนที่ตอง 

การมากข้ึน สญัลกัษณทางหนีไฟและปายบอกทางไมชัดเจน เสียงรบกวนจากเขตผอนคลายรบกวน

เขตการศึกษา ทางสัญจรช้ัน 3 และ 4 มีขนาดไมเหมาะสม ขอคนพบที่ไดจากการศึกษาเหลาน้ี 

สามารถใชเปนแนวทางในการปรบัปรุงพื้นที่ใชสอยภายในหองสมุดตอไปได  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อนุมัติ: ______________________________ 

                อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 



Sangkaew, N. M.Arch. (Interior Architecture), May 2018, Graduate School,             

Bangkok University.  

The Adaptation of Usage Area Within Library: A Case Study of Library Building, 

Rajamangala University of Technology Thanyaburi (110 pp.)                                                           

Thesis Advisor: Asst.Prof. Ritthirong Juthaprithikorn, Ph.D 

 

ABSTRACT 

 

 This research has aimed to investigate recent problems, and requirements of 

library users. The findings would be recommended, as guidelines for space planning 

renovation in line with the current behavior of the users. The questionnaire was  

used to collect 4 factors consisting of the following: 1) Sufficiency of areas to use,    

2)  Clarity of signage, 3) Appropriateness of space arrangement and decoration, and  

4) Appropriateness of interior Environments. 200 example groups were statistically 

analyzed. It can be concluded that the area for leisure activities (e.g. chatting and 

eating snacks), IT Zone and individual study room and tables were insufficient in the 

number of tutorial rooms that were also needed. Signage of fire exists and direction 

is unclear. Noise from the relaxation zone, disturbs the study zone. The size of 

interior circulation is inappropriate, especially on the 3rd and the 4th floor. These 

findings gave rise to the renovation of space planning, and interior environment in 

the library. 
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บทที่ 1  

บทนํา 
 

1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ปจจบุันมทีั้งหมด 9 แหง โดยมีวัตถุประสงคให 9 

มหาวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และผลิตบัณฑิตในสายวิชาชีพช้ันสูง 

ที่เนนการปฏิบัติทัง้ระดับปริญญาตรี โท และเอก เพื่อรองรบันักศึกษาทีส่ําเรจ็การศึกษาจากสถาบัน

อาชีวศึกษาเปนหลกั รวมถึงใหโอกาสแกผูที่จบจากวิทยาลยัชุมชน และการศึกษาข้ันพื้นฐานใน

การศึกษาตอระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ีถือเปนจุดศูนยกลางที่ใหญ

ที่สุดใน 9 ราชมงคล ที่มีความพรอมและศักยภาพในการพัฒนาสถานศึกษา รวมไปถึงอาคาร สถานที่ 

และสิง่อํานวยความสะดวกตางๆภายในมหาวิทยาลัย เพื่อใหนักศึกษาไดรับประโยชนสูงสุดจาก

การศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี(สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุร,ี 2560) 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี มีพื้นที่ใหบริการทั้งหมด 6 อาคาร ไดแก 1.อาคารสํานักงาน

ICT 2.อาคาร I work 3.อาคารฝกอบรม 4.อาคารวิทยบริการ 5.อาคารเรียนรวม13 ช้ัน 6.ศูนยบริการ

ความรูCKC อาคารวิทยบริการเปนอีกหน่ึงอาคารในนามสํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยี มทีั้งหมด   

5 ช้ัน โดยมีวัตถุประสงคเพือ่ใหอาคารวิทยบรกิารเปนศูนยกลางทรัพยากรและสงเสริมการเรียนการ

สอน การวิจัย ตลอดจนการศึกษาควาดวยตนเอง ซึ่งการใชงานในปจจบุันมีการปรับเปลี่ยนลักษณะ

งานหลายครั้ง เพือ่ทีจ่ะพัฒนาอาคารหลังน้ีใหเกิดประโยชนแกผูใชบรกิารมากทีสุ่ด จึงทําใหพื้นทีเ่ดิม

ถูกแบงโซนการใชงานใหเพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆตามความตองการที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหปจจุบันเกิด

ปญหาตางๆข้ึนเชน การจัดสรรพื้นที่ไมเพียงพอหรือยังไมสอดคลองกบัความตองการจริงของผูใชงาน

อาคาร การจัดระยะหางระหวางทางสัญจรกบัช้ันวางหนังสือที่ไมเปนไปตามมาตรฐานการใชงาน การ

เลือกใชเฟอรนิเจอรใหเหมาะสมกบัการใชงานภายในหองสมดุ ความไมชัดเจนของปายหรือสัญลักษณ

บอกทาง ปญหาเสียงรบกวน เปนตน 

 จากปญหาดังกลาวการศึกษาลกัษณะทางกายภาพของอาคาร การใชงานภายในอาคาร

อุปสรรคทีเ่กิดข้ึนจากการใชงาน ปญหาและความตองการหลังการใชพื้นที่ภายในหองสมุด กรณีศึกษา

อาคารวิทยบรกิาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่อาจจะเกิดข้ึนใหมหรือสงผลกระทบจาก

การใชงานจริงในปจจุบันนํามาวิเคราะหหาแนวทางแกไขปรบัปรงุพื้นที่ใชสอย เพื่อเสนอแนะแนว

ทางการใชสอยพื้นที่ภายในหองสมุดทีเ่หมาะสมและสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการจริงใน

ปจจุบัน นําไปสูการพฒันาอาคารตอไป และกอใหเกิดประโยชนตออาคารที่มีการใชงานที่คลายคลึง

กันไมมากก็นอย 
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1.2 คําถามวิจัย 

 1.2.1 ลักษณะการใชงานอาคารในปจจุบันเปนอยางไร และเปนไปตามวัตถุประสงคแรกเริ่ม

ของการกอสรางอาคารหรือไม 

 1.2.2 ผูที่เขาใชงานอาคารในปจจุบันเกิดปญหา และมีความตองการใหมหรือไมอยางไร 

  

1.3 วัตถุประสงคการวิจัย 

 1.3.1 เพื่อประเมินอาคารหลังการใชงานของอาคาร ที่มคีวามสอดคลองตามวัตถุประสงค

แรกเริ่มของการกอสรางอาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

 1.3.2 เพื่อศึกษา ปญหา และความตองการจําเปนจากการใชงานภายในหองสมุด กรณีศึกษา: 

อาคารวิทยบรกิาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

 1.3.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรงุพื้นที่ใชสอยและสภาพแวดลอม ใหมีความ

เหมาะสมและสอดคลองกบัการใชงานจรงิในปจจบุัน  

  

1.4 ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจัยในครัง้น้ีเปนการวิจัยแบบผสมที่ใชวิธีการเชิงปรมิาณรวมกับวิธีการเชิงคุณภาพ       

ในการศึกษาอาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ีทัง้หมด 5 ช้ัน เปนการ

สํารวจองคประกอบทางกายภาพโดยรวมตามขอบเขตดังน้ี  1. ศึกษาลักษณะทางกายภาพของอาคาร

กับการใชงานในปจจุบัน 2. ศึกษาปญหาและความตองการของผูที่ใชงาน แบงเปน นักศึกษา บุคลากร 

และบุคคลทั่วไปเขาใชบรกิาร  

 

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะได 

 1.5.1 ทราบถึงลักษณะทางกายภาพของอาคารที่สอดคลองกับวัตถุประสงคแรกเริ่มในการ

กอสรางอาคารวิทยบรกิาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี

 1.5.2 ทราบถึงระดับปญหา และความตองการจําเปนของผูใชงานอาคารวิทยบรกิาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี 

 1.5.3 เพื่อใหมหาวิทยาลัยและผูทีส่นใจนําขอมลูที่ไดไปศึกษาตอและนําไปประยุกตใชใหเกิด

ประโยชนกบัอาคารวิทยาบริการ หรืออาคารที่มีการใชงานทีค่ลายคลึงกัน 
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1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ภาพที่ 1.1: กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมประชากรศาสตร 

- เพศ 

- ชวงเวลา 

- สถานภาพ 

 

พฤติกรรมผูใชบริการ 

- วันและเวลา 

- วัตถุประสงค 

- ความถ่ีในการเขาใช 

 สิ่งที่ควรปรบัปรุง 

- ปญหา 

- ความตองการ 

 

เสนอแนะแนวทางการแกไข

ปรับปรงุการจัดพื้นที่ใชสอยทาง

กายภาพที่เหมาะสมกบัพฤติกรรม

ของผูใชงานอาคารวิทยาบรกิาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี  

 

การปรับปรงุพื้นที่ใชสอยภายใน

หองสมุด 

- ประสิทธิภาพอาคาร 

- พื้นที่ใชสอยภายในอาคาร 

- หองสมุดยุคใหม 
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1.7 คํานิยามศัพทเฉพาะ 

 1.7.1 อาคารวิทยบริการ หมายถึง อาคารหอสมุดกลาง ซึง่อาคารหลงัน้ีเปนหน่ึงในกลุม

อาคารสํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี เปนแหลงศึกษา

คนควาแกอาจารย นักศึกษา และบุคคลที่สนใจเขาใชบรกิาร 

 1.7.2 ผูใชงาน หมายถึง นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่เขาใชบริการ              

อาคารวิทยบรกิาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรเีทาน้ัน 

 1.7.3 ปญหา หมายถึง ประเด็นทีเ่ปนอปุสรรค ความยากลําบาก ความไมสอดคลองทีป่รากฏ

ข้ึนที่มีตอการเขาใชงานอาคารวิทยบริการ (หองสมุด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี  

 1.7.4 พฤติกรรม หมายถึง การกระทําตอการเขาใชพื้นที่อาคารวิทยบรกิารของผูใชบริการ 

อาคารวิทยบรกิาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

 1.7.5 ความตองการ คือ ความรูสึกอยากไดบางสิ่งบางอยาง เมื่อเขาใชบริการอาคาร       

วิทยบริการ (หองสมุด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

 1.7.6 ลักษณะทางกายภาพ หมายถึง ลักษณะพื้นทีร่อบๆ การใชงานอาคาร รวมไปถึง

ประสิทธิภาพการใชงานของอาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุเีทาน้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 

 งานวิจัยน้ีไดทําการศึกษาเรื่อง การปรบัปรุงพื้นที่ใชสอยภายในหองสมุด กรณีศึกษา :  

อาคารวิทยบรกิาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ีโดยจะการศึกษาทฤษฎีและวรรณกรรม  

ที่เกี่ยวของไว ดังน้ี 

 2.1 ประวัติความเปนมาของอาคารวิทยบริการ  

 2.2 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย 

 2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินอาคารหลงัการใชงาน 

 2.4 แนวคิดเกี่ยวกับหองสมดุยุคใหม  

 2.5 ตัวแปรจากกรอบทฤษฎี 

 

2.1 ประวัติความเปนมาของอาคารวิทยบริการ 

  สถาบันวิทยบริการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี ต้ังอยูที่ตําบลคลองหก อําเภอ

ธัญบุรี จงัหวัดปทุมธานี มีทําหนาที่สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯอยาง

เปนระบบเพือ่ใหเขาสูมาตรฐานสากลโดยมีภารกิจหลักในการจัดหาพัฒนาผลิต และจัดระบบการ

บริการสือ่สารนิเทศทุกประเภทอยางมปีระสทิธิภาพสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ 

 สถาบันวิทยบริการเริ่มกอสรางเมื่อ 30 กันยายน 2536 โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณใน

ช่ือหอสมุดกลาง ลักษณะเปนอาคาร 5 ช้ัน มีพื้นที่รวม 8,000 ตารางเมตร กอสรางแลวเสร็จในวันที่  

5 กันยายน 2538 ในระยะเริม่แรกของการดําเนินการขณะที่อาคารกอสรางยังไมแลวเสร็จ สํานักงาน

เลขานุการศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาและศูนยปริทรรศนราชมงคล มสีํานักงานอยูที่อาคาร

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี สวนหอสมุดกลางอาศัยสถานที่หองสมุด

คณะวิศวกรรมศาสตร  เปนที่ทําการช่ัวคราว การดําเนินการระยะแรกมุงเนนที่หอสมุดกลางเปนการ

เตรียมสะสมหนังสือใหมากทีสุ่ดเพือ่ใหบริการแกอาจารยและนักศึกษา เพื่อใหการดําเนินงานมี

ประสิทธิภาพและคํานึงถึงงานเปนหลัก สถาบันวิทยบริการจงึไดเปลี่ยนโครงสรางตามลักษณะงานที่

ปฏิบัติจริงโดย เปลี่ยนจากหอสมุดกลาง ศูนยปรทิรรศนราชมงคล ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาและ

สํานักเลขานุการ เปน 5 ฝาย คือ ฝายบรกิารทรัพยากรสารนิเทศ ฝายพฒันาและวิเคราะห

ทรัพยากรสารนิเทศ ฝายศิลปกรรม ฝายผลิตสื่อการศึกษา และฝายบรหิารงานทั่วไป โดยมีภารกจิ 

ดังน้ี  
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  1. ดําเนินการจัดหาผลิตและพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศเพือ่การเรียนรูตามความ

ตองการของผูใชบริการ 

  2. พัฒนางานดานตางๆของสถาบันวิทยบริการอยางเปนระบบและมีความตอเน่ือง

เพื่อเขาสูระบบมาตรฐานสากล 

  3. นําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาดําเนิน งานเพื่อสงเสริมระบบการจัดการและ

เพื่อใหผูใชบรกิารเขาถึงแหลงทรัพยากรสารนิเทศอยางสะดวกและรวดเร็ว  

  4. พัฒนาสถาบันวิทยบริการใหเปนศูนย กลางการใหการศึกษาคนควาการวิจัยและ

การเรียนรูดวยตนเองแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและบุคคลทั่วไป 

  5. ผลิตสือ่การศึกษาและพฒันาการจัดการศึกษาทางไกลดวยระบบดาวเทียม 

  6. รวบรวมประวัติความเปนมาและเผยแพรเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรสีรางผลงานวิจัยที่เปนประโยชนตอการพฒันางานของสถาบันบริการ 

 ตอมาเปลี่ยนมาเปนสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับการจัดต้ังข้ึนใหเปน

หนวยงานเทียบเทาคณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 

พื้นที่ดําเนินการประกอบดวยอาคาร 3 หลัง คือ 1.อาคารสํานักงานผูอํานวยการ มีพื้นที่ขนาด 807 

ตารางเมตร 2.อาคารฝกอบรม มีพื้นที่ขนาด 807 ตารางเมตร 3.อาคารวิทยบริการ มพีื้นที่ขนาด 

8,000 ตารางเมตร 

 และในปจจบุันสํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยี มพีื้นที่บริการกับนักศึกษา และบุคลากร  

รวมถึงบุคคลภายนอกทั้งสิ้น 6 อาคารไดแก อาคารสํานักงานICT, อาคาร i work, อาคารฝกอบรม, 

อาคารวิทยาบรกิาร, อาคารเรียนรวม 13ช้ัน, ศูนยบริการความรูCKc พื้นที่เกือบทั้งหมดถูกนํามาให

เพื่อการบริการวิชาการโดยรวมเอาภารกจิหลักของหนวยงานเดิมโดยปรับเปลี่ยนใหเขากับการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของผูรบับริการภายใตโครงสรางหลักของสํานักวิทย

บริการ ซึ่งประกอบดวย 5 กลุมงานไดแก 1.สํานักงานผูอํานวยการ 2.กลุมพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ 

3.กลุมบรกิารสารสนเทศ 4.กลุมเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 5.กลุมเผยแพรสื่อการศึกษา (สํานัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร,ี 2560) 

 

 2.1.1 วัตถุประสงคในการกอสรางอาคาร 

 อาคารวิทยบริการเปนศูนยกลางทรัพยากรและสงเสริมการเรียนการสอน การวิจัย ตลอดจน

การศึกษาควาควาดวยตนเองการ ใหบริการที่ทันสมัย ครบครัน เชน การใหบริการดานโสตทัศนวัสดุ

อินเทอรเน็ต หนังสือ สิ่งพิมพ รวมไปถึงการสนับสนุนการจัดหา  พัฒนา  ผลิต และจัดระบบการ

บริการสื่อสารนิเทศทุกประเภทอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ  
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ภาพที่ 2.1: ตําแหนงที่ต้ังมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ.ี (2560ก). ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

       ธัญบุรี. สืบคนจาก http//www.rmutt.ac.th/about/aboutrmutt/history. 

 

ภาพที่ 2.2: อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

 

 

ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ.ี (2560ข). บริการหองสมุด สื่อ ทรัพยากรการเรียนรู. 

       สืบคนจาก http://www.library.rmutt.ac.th/about-us.
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 2.1.2 การจัดพื้นที่และการใชงานอาคาร 

 อาคารวิทยบริการ (เปดจันทร-ศุกร เวลา 8.30-24.00 น./เสาร-อาทิตยเวลา 8.30-21.00 น.) 

มีทั้งหมด 5 ช้ันดังน้ี  

 

ตารางที่ 2.1: การจัดพื้นที่และการใชงานอาคารช้ันที่ 1  

 

ผังพื้นช้ัน 1 (แบบเดิม) การใชงาน (เดิม) 

 

1. Play Store 

2. บริการยืม-คืน หนังสือ 

3. IT Zone 

4. หองราชมงคลเธียเตอร 

5. หองรับแขก 

6. หองประชุม 

7.หองเก็บของ+อาหาร 

8.โถงอเนกประสงค 

 

ตารางที่ 2.2: การจัดพื้นที่และการใชงานอาคารช้ันที่ 2  

 

ผังพื้นช้ัน 2 (แบบเดิม) การใชงาน (เดิม) 

 

1.บริการหองสมุดเฉพาะทาง  

2. Edutainment Zone 

3. บริการยืม-คืนโสตทัศนวัสดุ 

4. บริการหอง Discussion 

5. หองเก็บของ+อาหาร 

6. หองซอมหนังสือ 

7.หองเก็บหองหนังสือ 

8. หองทํางานเจาหนาที่ 
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ตารางที่ 2.3: การจัดพื้นที่และการใชงานอาคารช้ันที่ 3  

 

ผังพื้นช้ัน 3 (แบบเดิม) การใชงาน (เดิม) 

 

1. Notebook Zone 

2. บริการหนังสือภาษาไทย หมวด

Q-Z 

3. หอง Discussion 

4. บริการตอบคําถามและชวย

คนควา 

5. บริการหนังสือภาษาอังกฤษ 

หมวดQ-Z 

6. หองทํางานเจาหนาที่ 

7. หองเก็บของ+อาหาร 

 

 

 

ตารางที่ 2.4: การจัดพื้นที่และการใชงานอาคารช้ันที่ 4 

 

ผังพื้นช้ัน 4 (แบบเดิม) การใชงาน (เดิม) 

 

 

1. บริการหนังสือภาษาอังกฤษ 

หมวด A-L 

2. บริการหนังสือทั่วไป หมวด A-L 

3. หอง Seminar 

4. หอง Discussion 

5. หองทํางานเจาหนาที่ 
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ตารางที่ 2.5: การจัดพื้นที่และการใชงานอาคารช้ันที่ 5  

  

ผังพื้นช้ัน 5 (แบบเดิม) การใชงาน (เดิม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. หองสติ-สันติ 

2. หองอัดเสียง 

3. หองตัดตอเสียง 

4. หองประชุมเมธาวี 

5. หองผลิตสื่อ/Studio 

6. หอง Discussion 

7.หองทํางานเจาหนาที่ 

8. หอง e-learning 

9. หองเก็บของ+อาหาร 

  

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย 

 โกลเดนสัน (Goldenson, 1984, p.90) ไดใหคําจํากัดความของพฤติกรรมไววา เปนการ

กระทําหรอืตอบสนองการกระทําทางจิตวิทยาของแตละบุคคล และเปนปฏิสมัพันธในการตอบสนอง

สิ่งกระตุนภายในหรือภายนอก รวมทัง้เปนกิจกรรมการกระทําตางๆทีเ่ปนไปอยางมจีุดหมาย 

สังเกตเห็นได หรือเปนกจิกรรมการกระทําตางๆ ที่ไดผานการใครครวญแลว หรือเปนไปอยางไมรูตัว 

 สรปุความหมายของพฤติกรรมไดวา พฤติกรรมหมายถึง การกระทําหรืออาการที่แสดงออก

ของจิตใจทั้งภายในและภายนอก เปนการกระทําเพื่อสนองความตองการของบุคคล ซึง่บุคคลอื่น

สังเกตเห็นและใชเครื่องมือทดสอบได 

 

 2.2.1 องคประกอบของพฤติกรรม 

 พฤติกรรมมนุษยมีองคประกอบ 7 ประการ  (Cronbach, 1972 อางใน จิราพร เพชรดํา 

และไพบลูย แยมกสกิร, 2554)   

  1. ความมุงหมาย (Goal) เปนความตองการที่ทําใหเกิดกิจกรรมเพื่อสนองตอบความ

ตองการที่เกิดข้ึน ความตองการบางอยางสามารถตอบสนองไดทันที แตบางอยางตองใชเวลานานจงึ

บรรลุความตองการได 



11 

 

 

  2. ความพรอม (Readiness)คือ ระดับวุฒิภาวะหรือความสามารถที่จําเปนในการ

กระทําเพื่อสนองความตองการ ความพรอมของแตละบุคคลมีไมเทากัน เพราะฉะน้ันพฤติกรรมของ

บุคคลจงึไมเหมือนกัน 

  3. สถานการณ (Situation) การแสดงพฤติกรรมที่ตนตองการ เมื่อมโีอกาสหรือ

สถานการณทีเ่หมาะสม 

  4. การแปลความหมาย (Interpretation) กอนที่จะทํากจิกรรมใดกจิกรรมหน่ึงลงไป 

มนุษยจะ ประเมินสถานการณกอนแลว จงึตัดสินใจเลือกวิธีการทีพ่จิารณาวาดีแลวไปใช เพื่อ

ตอบสนองความ ตองการ 

  5. การตอบสนอง (Respond) เปนข้ันตอนของการกระทําตามความตองการ โดย

ตอบสนองดวยวิธีที่ไดเลือกแลว 

  6. ผลที่ไดรบัหรือผลที่ตามมา (Consequence) เมื่อกระทําอะไรลงไปแลวยอม

ไดรับผลการ กระทําน้ันผลที่ไดรบัอาจเปนไปตามที่คาดคิดหรืออาจตรงขามก็ได 

  7. ปฏิกิริยาตอความผิดหวัง (Reaction to Thwarting ) เปนพฤติกรรมที่มนุษยไม

สามารถตอบสนองความตองการได มนุษยอาจจะยอนกลับไปแปลความหมายของสถานการณ และ

เลือกวิธีการแปลความหมายใหม 

 

 2.2.2 ประเภทพฤติกรรมมนุษย 

 พฤติกรรมแบงออกเปน 2 ประเภท คือ  

  1. พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) เปนพฤติกรรมทีส่ามารถสังเกตได หรือ

วัดได มี 2 ลักษณะประกอบไปดวย 

   1.1 Moral Behavior พฤติกรรมที่สามารถสงัเกตเห็นไดดวยตา โดยไมตอง

ใชเครื่องมอืทดสอบ เชน การพูด การเดิน การหัวเราะ 

   1.2 Molecular Behavior เปนพฤติกรรมที่ตองอาศัยเครื่องมือชวยในการ

วิเคราะห จงึจะ สามารถเห็นได เชน การไหลเวียนโลหิต การ เตนของหัวใจ 

  2. พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) เปนพฤติกรรมที ่ไมสามารถสงัเกตได 

หรือวัดไดโดยตรง เชน ความรูสึก การรับรู การจํา การคิด การ ตัดสินใจ การจินตนาการ เปนตน 
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินอาคารหลงัการใชงาน 

 การประเมินหลังการใชงาน (Post Occupancy Evaluation, POE) คือ การศึกษาการ

ประเมินผลหลงัการใชงานอาคาร ใชสําหรับอาคารที่ตองการปรับปรุง การประเมินอาคารหลงัการใช

งานน้ันจะเนน การประเมินสวนใชงาน (Function) องคประกอบหลงัโดยรอบของอาคารที่ใชงาน 

(Built Environment) รูปแบบการประเมินการใชงานอาคารน้ีไดพัฒนารปูแบบมาจากประเทศ

สหรัฐอเมรกิา เปนเวลกวา 20 ป ซึ่งการประเมินน้ีใชตัวแบบสอบถามเปนเกบ็ขอมูลผูเขาใชอาคาร 

เชน เก็บขอมลูความพึงพอใจหรือความคิดเห็นตอการเขาใชงานสวนตางๆของอาคาร (Horgen & 

Sheridan, 1996)  

 POE หมายถึง การประเมินประสิทธิภาพสิง่แวดลอมหลงัการใชงาน (Zimring & 

Reizenstein, 1980)  ไดกลาวไววา POE จะตองเปนการทดสอบภาคสนาม โดยมีการควบคุมและมี

การใชทฤษฎีที่ชัดเจน 

 การประเมินหลังการใชงานแบงเปน 3 ระดับ (Preiser, 1994) ซึ่งการประเมินจะข้ึนอยูกบั

วัตถุประสงคและระเบียบวิธีวิจัยและลายระเอยีดของขอมลู ดังตอไปน้ี 

  1. การเกบ็ขอมลูแบบกวาง (Indicative POE) เปนการเก็บขอมูลหลักเกี่ยวกบัขอดี

ขอเสียของอาคาร เปนการเก็บขอมูลโดยภาพรวม  

  2. การเกบ็ขอมลูแบบจําเพาะ (Investigative POE) คือการเก็บขอมูลตอจากการ

เก็บขอมูลแบบกวาง เปนการเกบ็ขอมลูใหลึกมาข้ึน เกบ็ขอมลูแบบเฉพาะเจาะจงชวงเวลา และ

เปรียบเทียบเฉพาะจุดใดจุดหน่ึงในอาคารเทาน้ัน เพื่อนํามาวิเคราะห 

  3. การเกบ็ขอมลูเชิงลึก (Diagnostic POE) เปนการเกบ็ขอมูลตอเน่ืองจากการเกบ็

ขอมูลแบบจําเพาะ การเกบ็ขอมลูเพิม่เติมหรอืเมือ่พบขอบกพรองในการเก็บขอมูลในแบบจําเพาะกจ็ะ

ทําการแกไขและเกบ็ขอมลูเชิงลึกตอไป การประเมินวิธีน้ีมักใชวิธี สัมภาษณ จะเปนการสมัภาษณแบบ

กลุมหรือเด่ียวก็ได รวมไปถึงการสํารวจการเขาใชพื้นที่อาคารดวยตนเอง แลวนํามาวิเคราะห 

 

 2.3.1 การออกแบบเครื่องมือในการเกบ็รวบรวมขอมลู 

 การเกบ็รวบรวมขอมูลในการประเมินความพึงพอใจทางกายภาพ แบงได 3 ประเภท คือ 

แบบสงัเกตการณ แบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม 

  1. แบบสังเกตการณ เปนวิธีการที่ผูวิจัยเกบ็ขอมลูโดยการสงัเกตพฤติกรรมของ

บุคคลหรือกลุมตัวอยางของการวิจัย การสังเกตการทําไดหลายวิธี 

   1.1 การสังเกตการโดยตรง เชนการถายรูป การวัดสถานที่ การจดบันทึกที่

เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและพฤติกรรมการเขาใชงานอาคารที่กําหนด 
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   1.2 การหารองรอย ทําไดโดยการสังเกตหารองรอยทางกายภาพที่เปน

หลักฐานสะทอนพฤติกรรมการใชพื้นที ่

   1.3 การมีสวนรวม โดยการเขาไปมีสวนรวมในกลุมบุคคลตัวอยางที่จะ

สํารวจ เพื่อศึกษาพฤติกรรมตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของคนและสงัคมทีผู่วิจัยจะ

ทําการศึกษา 

  2. การสัมภาษณ เปนกระบวนการติดตอสื่อสารระหวางผูทีส่ัมภาษณและผูตอบ

สัมภาษณ โดยใชภาษาเปนสื่อในการเก็บขอมูล แบบสมัภาษณมีอยู 2 ประเภท ไดแก 

   2.1 ประเภทที่มีโครงสราง (Structured Interview) เปนคําถามที่กําหนด

รูปแบบคําตอบใหเลือกตอบไดชัดเจนในขอบขายทีก่ําหนด 

   2.2 ประเภทที่ไมมีโครงสรางแนนอน (Unstructured Interview) เปน

คําถามที่ไมกําหนดคําตอบใหเลือกตอบ แตเปนคําถามปลายเปดที่ตองการขอเทจ็จริงและเหตุผลของ

ผูตอบคําถามทกุคน 

  3. แบบสอบถาม เปนรายการที่เตรียมไวเพือ่รวบรวมขอมลูเรื่องใดเรื่องหน่ึง โดยการ

แจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางที่เลือกไวตอบตามความสมัครใจ แบบสอบถามมุงเกบ็ขอมลูทีเ่ปน

จริง ความเห็น และทัศนคติ แบบสอบถามมีขอดีคือประหยัดเวลากวาแบบทดสอบอื่น ๆ แตก็มีขอเสีย

คือ คําตอบจะข้ึนอยูกับความจรงิผูตอบ ซึ่งไมมีทางรูไดหรือสังเกตได และปญหาทีอ่าจจะพบไดคือ 

คําตอบมีอัตราสวนตํ่ากวาแบบสัมภาษณ เชน คําถามที่ใชในแบบสอบถามมีอยู 2 ประเภทคือ  

   3.1 คําถามแบบปด (Close Ended) เปนคําถามที่มีคําตอบกําหนดไว    

ใหเลอืก 

   3.2 คําถามแบบเปด (Open Ended) เปนคําถามที่ไมมีคําตอบใหกบัผู

เลือก แตจะใหผูตอบคําถามตอบเองตามความคิดเห็น 

 สําหรับอาคารวิทยบริการ (หอสมุด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี ซึง่ใชรูปแบบ

การประเมินพื้นทีก่ารใชงานทีเ่หมาะสม คือการเก็บขอมูลแบบกวาง (Indicative POE) เพื่อทราบ

ขอดี-ขอเสียของสภาพแวดลอม และปญหาที่อาจจะเกิดจากการใชงาน และใชเครื่องมือในการเก็บ

รวบรมขอมลู โดยใชทั้ง 3 วิธี คือ สังเกตการณ  สัมภาษณ และแบบสอบถาม ซึ่งเกณฑการประเมินที่

เหมาะสมสําหรบัหัวขอวิจัยเรื่องน้ีคือ เกณฑการประเมินคุณภาพอาคาร 9 ประการของ วูดท และ    

วีเกน (Voordt & Wegen, 2005 อางใน รุจา อินทสระ, 2559) ดวยแนวคิดพื้นฐาน "อาคารที่ดี คือ 

อาคารที่ถูกสรางข้ึนใหมีความเหมาะสมกบักจิกรรมการใชงาน ผูใชอาคารสามารถใชอาคารไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สะดวกสบาย และปลอดภัย" (Voordt & Wegen, 2005) แบงเกณฑสําหรับการ

ประเมินคุณภาพอาคารออกเปน 9 ประการ ดังน้ี 
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  1.ความสามารถในการเขาถึงและทีจ่อดรถ (Reachability and Parking Facilities) 

หมายถึง อาคารตองสามารถเขาถึงไดสะดวกทั้งกรณีใชรถสวนตัวและระบบขนสงสาธารณะ มีจํานวน

ที่จอดรถเพียงพอกบัการใชงาน และเมือ่เกิดเหตุการณฉุกเฉิน รถพยาบาล หรือรถดับเพลิงสามารถ

เขาถึงตัวอาคารไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 

  2. ความสะดวกในการเขาถึง (Accessibility) การเขาถึงในที่น้ี หมายถึงการเขาถึง

ทั้งทางกายภาพและทางจิตวิทยา 

   2.1 การเขาถึงทางกายภาพ คือการทีผู่ใชสามารถเขาถึงตัวอาคารและเขา

ใชงานพื้นที่ตางๆ ไดอยางสะดวก มีการออกแบบเสนทางสญัจรไวสําหรับผูใชงานทั่วไปและการขนสง

สิ่งของรวมถึงในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินควรมเีสนทางใหสามารถหลบหนีไดอยางรวดเร็ว ที่สําคัญตอง

คํานึงถึงหลักการออกแบบเพื่อทกุคน (Universal Design) เพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันของผูใชงาน

ทั้งคนปกติ และคนพิการ 

   2.2 การเขาถึงทางจิตวิทยา คือความรูสกึดีของผูใชงาน ซึ่งจะเกิดข้ึนเมือ่ตัว

อาคารสามารถหาทางเขาออกไดสะดวก รูปแบบการจัดพื้นที่ใชงานงายแกการรับรูและเขาใจ มีการ

แบงพื้นที่ชัดเจนระหวางพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สวนตัว เปนตน 

  3. ประสทิธิภาพ (Efficiency) อาคารที่มีประสิทธิภาพ คืออาคารที่สามารถใชงานได

ตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวและคุมคากับการลงทุน ประกอบดวยตําแหนงที่ต้ังอาคารควรมีความ

เหมาะสมเขาถึงไดงาย ชองทางเขาออกอาคารมเีพียงพอทั้งในแนวราบและแนวด่ิง การแบงพื้นที่มี

ความเหมาะสมทั้งพื้นทีท่ี่ตองการความเปนสวนตัวและพื้นทีส่าธารณะ พื้นที่มีขนาดเพียงพอสําหรับ

กิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดข้ึนภายในอาคาร ความสูงในแนวด่ิงจากระดับพื้นถึงเพดานมีขนาดที่เพียงพอการ

ใชสีและวัสดุเหมาะสมทําความสะอาดและดูแลรักษางาย สิ่งอํานวยความสะดวกและอปุกรณเครื่องใช

ตาง ๆ มีจํานวนเพียงพอกบัความตองการ ตลอดจนมีสภาพแวดลอมภายในอาคารที่ดี 

  4. ความยืดหยุน (Flexibility) เราอยูในสังคมทีม่ีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เมื่อ

เวลาผานไปกิจกรรมทีม่ีอยูมักมีการเปลี่ยนแปลงตามความตองการใหมทีเ่กิดข้ึน ดังน้ันเพื่อให

สอดคลองกบัการเปลี่ยนแปลงทีอ่าจเกิดข้ึนไดตลอดเวลา อาคารจึงควรมีความยืดหยุนในการใชงาน 

สามารถปรบัเปลี่ยนไดงายเพื่อใหเหมาะสมกบัสถานการณทีเ่ปลี่ยนแปลง สามารถปรับการใชงานได

งายเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกลุมผูใช และการใชงานสามารถเปลี่ยนแปลงไดเมื่อกลุมผูใชงานมีความ

ตองการแตกตางกัน รวมถึงสามารถปรบัการใชพื้นที่ใหรองรบักิจกรรมทีห่ลากหลายได 

  5.ความปลอดภัย (Safety) เปนเรื่องที่มผีลโดยตรงกับผูใชอาคาร ดังน้ันสิ่งอํานวย

ความสะดวกตาง ๆ จึงควรมีความปลอดภัยตอผูใชงาน เพื่อปองกันอาการบาดเจ็บทีอ่าจเกิดข้ึนจาก

การใชงาน มีการจัดการเรื่องความปลอดภัยสาธารณะ เพื่อใหผูใชงานรูสึกปลอดภัยและมีความเสี่ยง
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นอย มีระบบปองกันอัคคีภัย โครงสรางรบันํ้าหนักของอาคารควรมีความแข็งแรงคงทนและมี

เสถียรภาพ การสญัจรในแนวด่ิง เชนบันได หรือลิฟตควรมีความปลอดภัยตอผูใชงานตลอดจนความ

ปลอดภัยจากสารเคมีตาง ๆ ที่อาจมาจากวัสดุที่ใชในการตกแตงอาคาร 

  6. การจัดพื้นที ่(Spatial Orientation) โดยทั่วไปคนมักรูสกึดีเมื่อการจัดพื้นที่

สามารถรับรูและเขาใจไดงาย ทําใหผูใชสามารถเขาใชงานไดสะดวก ในอาคารที่มีความซบัซอน

ผูใชงานจะหาตําแหนงของจุดตาง ๆ ไดยาก ดังน้ันการจัดพืน้ที่ใชงานจึงควรมีความชัดเจนสามารถ

เขาถึงไดสะดวกและงายแกการจดจํา การออกแบบควรมีเอกลักษณหลีกเหลี่ยงความซ้ําซอนที่อาจทํา

ใหเกิดการเขาใจผิด มีความแตกตางอยางชัดเจนระหวางพื้นที่สาธารณะ กึ่งสาธารณะและพื้นที่

สวนตัว และมีความแตกตางของสีและวัสดุที่ใชในการตกแตงพื้น ผนังและเพดาน ปายประชาสัมพันธ

บอกจุดตาง ๆ มีเพียงพอกบัการรบัรู มีเครื่องหมายบอกจุดตาง ๆ อยางชัดเจน สัญลกัษณและ

ตัวอักษรตาง ๆ ที่ใชมีความชัดเจนจดจํางาย ตลอดจนการใชสีและรปูสัญลักษณตาง ๆ ควรมีความ

สอดคลองกัน 

  7. ความเปนสวนตัว คือ การมีอาณาเขตครอบครอง และการติดตอกันทางสงัคม 

(Privacy,Territoriality and Social Contact) สิ่งแวดลอมที่สรางข้ึนมีบทบาทสําคัญในการกระตุน

ใหบุคคลมปีฏิสมัพันธตอกัน “Sociopetal Space คือสภาพแวดลอมที่ดึงบุคคลเขาหากัน และ 

Sociofugal คือสภาพแวดลอมที่แยกบุคคลออกจากกัน” (Osmond, 1966) ซึ่งความสัมพันธของคน

กับสภาพแวดลอมไดถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการควบคุมการมปีฏิสัมพันธทางสงัคมของมนุษย

ประกอบไปดวย 2 ประเด็น คือ 

   7.1 ความเปนสวนตัว (Privacy) คือการที่บุคคลเลอืกควบคุมและจัดการ

การเขาถึงตัวเองหรือกลุมของตัวเอง (Altman, 1975) เปนการเลือกยอมรบัหรือหลกีเลี่ยงการติดตอ

กับบุคคลอื่น เพื่อใหภาวะเปนสวนตัวอยูในระดับที่ตองการ ซึ่งประกอบไปดวยความเปนสวนตัวดาน

การมองเห็น คือการเลือกที่จะมองเห็นหรือไมเห็นคนอื่น ความเปนสวนตัวทางการไดยิน คือการไมถูก

รบกวนดวยเสียงของคนอื่นที่ไมอยากไดยิน และการมีความเปนสวนตัวทางสังคมหรือการมีอาณาเขต

สวนตัว คือความสามารถในการควบคุมการติดตอกันทางสงัคมโดยอาศัยวิธีการแยกหรือเช่ือมตอพื้นที ่

   7.2 ระยะหางระหวางบุคคลและการมีอาณาเขตครอบครอง (Personal 

Spaceand Territorial Behaviour) ระยะหางระหวางบุคคล คือขอบเขตที่วางรอบตัวบุคคลที่มองไม

เห็นมลีักษณะคลายฟองอากาศ เพื่อปองกันไมใหมีการบกุรกุถึงตัวบุคคล ขอบเขตน้ีจะเคลื่อนตัวไป

พรอมกับตัวบุคคลและมกีารยืดหดลงไดตามแตสถานการณ ขนาดของอาณาเขตหมายถึงการมี

ระยะหางมากหรอืนอยจากบุคคลอื่นโดยมีปจจัยตาง ๆ เขามาเกี่ยวของ เชนปจจัยดานบุคคล สังคม 

และวัฒนธรรม สวนการมีอาณาเขตครอบครองเปนการตอบสนองความตองการพื้นฐานของมนุษยใน
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ดานความรูสึกปลอดภัยเชน เดียวกบัระยะหางระหวางบุคคล ทั้งสองประเด็นจงึมีความสําคัญตอการ

ออกแบบสภาพแวดลอม การจัดที่น่ัง การกําหนดระยะหาง ตลอดจนการบรหิารจัดการพื้นที่ใชสอย 

โดยเฉพาะพื้นทีส่าธารณะ (วิมลสทิธ์ิ หรยางกูร บุษกร เสวฐวรกิจ และศิวาพร กลิ่นมาลัย, 2554) 

 หลักการออกแบบใหเกิดภาวะเปนสวนตัว คือควรมีการออกแบบและจัดวางพื้นที่ใหมีความ

แตกตางกันระหวางพื้นทีส่าธารณะ กึ่งสาธารณะ และพื้นทีส่วนตัว ควรมีพื้นที่ใชงานที่บุคคลสามารถ

สรางความเปนสวนตัวไดดวยตัวเอง พื้นที่ที่ตองการความเปนสวนตัวควรสามารถควบคุมการมองเห็น

การไดยิน และการครอบครองอาณาเขตได ควรมีสถานทีส่ําหรบัจัดกจิกรรมการประชุมแยกออกจาก

สวนใชงานอื่น และมีการออกแบบที่สามารถจัดใหมีการประชุมในกรณีฉุกเฉินได 

  8. สุขภาพและความเหมาะสมทางกายภาพ (Health and Physical Well-being)

สภาพแวดลอมภายในอาคารสงผลถึงประสทิธิภาพในการทํางานและสุขภาพของผูอยูอาศัย ซึ่ง

สภาพแวดลอมภายในอาคารประกอบดวย 

   8.1 แสง (Light) ในสิ่งแวดลอมแสงที่ใชประกอบไปดวย คุณภาพของแสง 

ปริมาณของแสง ทิศทางของแสง และสีของแสง ซึ่งสภาพแวดลอมที่ดีควรมีการใชแสงสวางที่

เหมาะสมกับกจิกรรม ไมใหเกิดความมืดหรือสวางจนเกินไป เพื่อใหสามารถมองเห็นไดชัดเจนและ

หลีกเลี่ยงการเกิดปญหาทางสายตา 

   8.2 เสียงรบกวน (Noise) เสียงที่ดังมากเกินไปจะทําใหเสียสมาธิในการ

ทํางานและกอใหเกิดความรูสึกรําคาญ ดังน้ันการออกแบบตองไมใหระดับของเสียงรบกวนสูง

จนเกินไป ควรมีการใชวัสดุดูดซบัเสียง หรือแยกพื้นที่ที่ตองการความสงบออกจากพื้นทีส่าธารณะ 

   8.3 สภาพอากาศภายในอาคาร (Interior Climate) ความเปนอยูที่ดีของ

ผูใชอาคารสวนหน่ึงเปนผลมาจากอุณหภูมิและความช้ืนในอากาศ จึงควรมีการปรับเปลี่ยนใหอยูใน

สภาวะที่เหมาะสมทีผู่อยูอาศัยรูสึกสบาย ซึ่งเรียกวาสภาวะนาสบายทางอุณหภูม ิ(Thermal 

Comfort) นอกจากน้ีควรมรีะบบการหมุนเวียนอากาศภายในและภายนอกที่ดี มีการควบคุมสิง่

สกปรกและความช้ืนสัมพทัธในอากาศ เพื่อปองกันการเจริญเติบโตของเช้ือแบคทเีรีย 

  9. ความย่ังยืน (Sustainability) ในทศวรรษที่ผานมาไดมีการตระหนักถึงเรื่องน้ี

เน่ืองจากขณะที่เศรษฐกจิขยายตัวแตทรัพยากรของโลกมจีํากัด กิจกรรมตาง ๆ ของมนุษยทําใหเกิด

ปญหาสิ่งแวดลอม จึงไดมีการคิดหาแนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน ในป ค.ศ. 1987 องคการ

สหประชาชาติไดบัญญัติศัพทการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development) ข้ึน โดยอธิบายไววา 

“การพฒันาที่ย่ังยืน คือการพฒันาทีส่นองตอบตอความตองการของคนในรุนปจจุบัน โดยไมทําใหคน

รุนตอไปในอนาคตตองประนีประนอมยอมลดทอนความสามารถในการที่จะตอบสนองความตองการ

ของตนเอง (Sustainable Development is a development that meets the needs of the 



17 

 

 

present without compromising the ability of future generations to meet their own 

needs)” 

 อรรจน เศรษฐบุตร (2551, หนา 67) ไดอธิบายไววาอาคารที่มีการออกแบบอยางย่ังยืน หรือ

อาคารส ี

เขียวจะตองประกอบไปดวย 3 สวนหลัก ดังตอไปน้ี 

 1. ความสอดคลองกบัสภาพอากาศ หมายถึงการออกแบบจดัวางพื้นที่ใชสอยอาคารตาม

ทิศทางแดด ทิศทางลมธรรมชาติ และการเลือกใชวัสดุกอสรางหรอืตกแตงทีท่ําใหอาคารนาสบายกอน

จะอาศัยเครื่องจักรที่ใชพลงังาน ซึ่งหมายถึงการออกแบบ Passive Design 

 2. ความนาสบาย องคประกอบของสถาปตยกรรมสีเขียวกําหนดใหอาคารมีการรักษาสภาวะ

นาสบายของมนุษยใหอยูในเกณฑมาตรฐานที่เปนที่ยอมรบัอยางเปนสากลในเรื่องสภาวะนาสบายเชิง  

อุณหภาพ(Thermal Comfort)แสงสวาง (Visual/ Lighting Comfort) เสียง (AcousticalComfort) 

และคุณภาพอากาศภายใน (Indoor Air Quality: IAQ) 

 3. การใชพลังงานธรรมชาติ สถาปตยกรรมสีเขียวสงเสรมิใหเกิดการนําพลงังานจากธรรมชาติ

มาใช ซึ่งแหลงพลงังานที่อาคารสามารถนํามาใชไดมักจะเปนพลังงานที่หาทดแทนได (Renewable 

Energy) ไดแก พลงังานจากแสงอาทิตยดวยการใชรงัสจีากดวงอาทติยเพื่อใหความรอนและผลิต

กระแสไฟฟา พลังงานจากนํ้าในการผลิตกระแสไฟฟาและใชเปนแหลงความรอนความเย็น พลังงาน

จากดินจากการสะสมความรอนในดิน พลังงานลมโดยการใชผลิตกระแสไฟฟาโดยตรงและการเพิ่ม

สภาวะนาสบาย (Ventilation) ตลอดจนพลงังานจากพืชพนัธที่สามารถนํามาใชในการกันแดดและ

การระเหยของนํ้าเพื่อสรางความเย็น 

 

 จากเกณฑสําหรับประเมินคุณภาพอาคาร 9 ประการของวูดท และวีเกน (Voordt & 

Wegen, 2005) สามารถสรุปไดดังตารางที ่2.1 
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ตารางที่ 2.6: สรุปเกณฑการประเมินคุณภาพอาคาร 9 ประการ 

 

หลักเกณฑประเมินคุณภาพ หลักเกณฑยอย 

1. ความสามารถในการเขาถึงและที่จอดรถ 1. สามารถเขาถึงไดโดยรถสวนตัว 

2. สามารถเขาถึงไดดวยระบบขนสงสาธารณะ 

3. สามารถเขาถึงไดงายกรณีฉุกเฉิน 

2. ความสะดวกในการเขาถึง 1.  เขาใชงานไดสะดวก 

2.  รับรูและเขาใจไดงาย 

3. ประสิทธิภาพ 1. ที่ต้ังอาคารมีความเหมาะสม 

2. ชองทางเขา-ออกอาคารเพียงพอ 

3. การจัดพื้นที่โดยรวมเหมาะสม 

4. พื้นที่ใชงานเพียงพอสําหรับกิจกรรมตางๆ 

5. ความเหมาะสมของความสูงในแตละช้ัน 

6. ใชสีและวัสดุเหมาะสม 

7. สิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ 

8. สภาพแวดลอมภายในอาคารที่ดี 

4. ความยืดหยุน 1. ปรับใชพื้นที่ไดงายตามความตองการผูใชงาน 

2. รองรับกิจกรรมไดหลากหลาย 

5. ความปลอดภัย 1. ความปลอดภัยของสิง่อํานวยความสะดวก 

2. มีระบบปองกันอัคคีภัย 

3. โครงสรางอาคารมีความแข็งแรงคงทน 

4. ความปลอดภัยของการสัญจรในแนวด่ิง 

 

6. การจัดพื้นที่ 1. เขาใชและเขาถึงไดสะดวก 

2. ขนาดพื้นที่มีความเหมาะสมกับการใชงาน 

3. มีปายประชาสัมพันธเพียงพอ 

4. เครื่องหมาย สัญลักษณมีความชัดเจน 

5. การใชส ีรูปสัญลักษณมีความสอดคลองกัน 

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที ่2.6 (ตอ): สรุปเกณฑการประเมินคุณภาพอาคาร 9 ประการ 

 

หลักเกณฑประเมินคุณภาพ หลักเกณฑยอย 

7. ความเปนสวนตัว 1. ความเปนสวนตัว 

2. ระยะหางระหวางบุคคล 

8. ความเหมาะสมทางกายภาพ 1. แสงสวาง 

2. เสียงรบกวน 

3. สภาพอากาศภายในอาคาร 

9. ความย่ังยืน 1. สอดคลองกับสภาพอากาศ 

2. ความนาสบาย 

3. การลดใชพลงังาน 

 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับหองสมุดยุคใหม 

 ความหมายของหองสมุด (Library) หมายถึงแหลงรวบรวมขอมูล ขาวสาร ความรูตาง ๆ ทัง้

ที่อยูในรูปของสิง่ตีพิมพ และไมตีพิมพ (สารนิเทศ) เพื่อใหผูใชหองสมุดไดใช มีการบริการและจัดอยาง

เปนระบบ เปนหมวดหมู เพื่อสะดวกแกผูใชในการคนหาวัสดุสารนิเทศดังกลาว บรรณารักษ และ

เจาหนาที่หองสมุดจะเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน ไมวาจะเปนการจัดหา จัดหมวด หมูทํา

บัตรรายการ (ปฐมาภรณ, วงศชนะภัย 2552)  

 หองสมุดยุคใหม (Modern Library) หองสมุดที่นําคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใชในการดําเนินงานการบริหารจัดการสารสนเทศที่มีอยูในหองสมุด ไมมีแตเพียงสารสนเทศตีพมิพ

อยางเดียว แตยังประกอบดวยสื่อโสตทัศน และสื่ออเิลก็ทรอนิกส การสืบคนสารสนเทศไมจํากัดอยู

เพียงภายในหองสมุดเทาน้ัน แตยังสามารถสืบคนทางไกลดวยวิธีการออนไลน รูปแบบการใหบรกิารมี

หลากหลายมากกวาในอดีต และเห็นบริการเชิงรุกมากข้ึน นอกจากน้ี บุคลากรหองสมุดไมไดมีเฉพาะ

บรรณารักษเทาน้ัน แตยังประกอบดวย นักเอกสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร รวมถึงผูเช่ียวชาญ

ในสาขาวิชาตาง ๆ (พรพรรณ จันทรแดง, 2557, หนา 1) 

 

 2.4.1 วัตถุประสงคของหองสมุด 

  1. เพื่อการศึกษา 

  2. เพื่อการคนควาวิจัย 

  3. เพื่อการจรรโลงใจ 
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  4. เพื่อการพักผอนหยอยใจ 

  5. เพื่อบริการดานขาวสาร 

 

 2.4.2 ประเภทของหองสมุด 

  1. หอสมุดแหงชาติ คือ หองสมุดทีร่ัฐบาลของประเทศจัดต้ังข้ึนเพื่อรวบรวมหนังสอื

สิ่งพมิพ เอกสาร วัสดุอื่นๆทีผ่ลิตข้ึนทัง้ภายในประเทศ และตางประเทศ ใหผูใชทุกเพศ ทุกวัย ทุก

ระดับ ไดศึกษาคนควา ซึ่งวัสดุที่ผลิตข้ึนน้ี มีกฎหมายกําหนดใหผูผลิตตองสงมอบใหกบัหอสมุด

แหงชาติสวนหน่ึง 

  2. หองสมุดโรงเรียน คือ หองสมุดทีโ่รงเรียนแตละระดับทั้ง อนุบาล ประถม 

มัธยมศึกษา จัดต้ังข้ึนเพื่อเปนแหลงคนควาประกอบการเรียนการสอนของครู และนักเรียน และเพื่อ

สงเสริมนิสัยรักการอาน และการคนควาหาความรูดวยตนเอง 

  3. หองสมุดมหาวิทยาลัย หองสมุดวิทยาลัย คือ หองสมุดทีต้ั่งข้ึนในมหาวิทยาลัย 

วิทยาลัยโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ สงเสริมการเรียนการสอน การคนควาวิจัย แกนักศึกษา และครู

อาจารยในสถานศึกษาน้ันๆ 

  4. หองสมุดประชาชน คือ หองสมุดที่รัฐบาล จังหวัด เทศบาลจงัหวัดน้ันๆ จัดต้ังข้ึน

เพื่อบริการแกประชาชนในทองถ่ินของตน เพื่อเปนแหลงสงเสริมความรู ความสนใจ ปรับปรงุความรู

ในงานอาชีพของตน ใหประชาชนรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน เปนแหลงพักผอนหยอนใจและ 

ความเพลิดเพลิน เปนศูนยรวมขาวสาร และเหตุการณตางๆของประเทศ และของโลกใหประชาชนใน

ทองถ่ินน้ันไดทราบความเคลือ่นไหว มีความรูทันตอเหตุการณ 

  5. หองสมุดเฉพาะ คือ หองสมุดหนวยราชการ องคการ สถาบัน สมาคม บริษัท 

โรงงานตางๆ จัดต้ังข้ึน เพื่อเปนแหลงรวบรวมสิ่งพิมพ โสตทศันวัสดุทางวิชาการ และเฉพาะวิชาที่

เกี่ยวของกบัหนวยงานน้ัน ใหสมาชิกของหนวยงานไดศึกษาความรู เพื่อชวยปรบัปรุงประสิทธิภาพ

การทํางาน และสงเสรมิการคนควาวิจัยในสาขาที่ตนปฏิบัติงานอยู 

 

 2.4.3 ความสําคัญของหองสมุด 

  1. หองสมุดเปนแหลงรวบรวมความรูตางๆที่เกิดข้ึนในโลกเอาไว เมื่อมกีารคนพบ

ความรูตางๆข้ึนมาใหม กจ็ะมีการบันทกึเกบ็รวบรวมไวในรูปแบบตางๆ ไวหลายรปูแบบสวนใหญจะ

อยูในรูปสิ่งพมิพ แตปจจุบันจะบนัทึกในคอมพิวเตอร หองสมุดจึงตองมหีนาที่เก็บรวบรวมสารนิเทศไว

บริการ 
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  2. หองสมุดเปนสถานทีท่ี่ทุกคนสามารถคนควาหาความรูไดอยางเสรี ตามความ

สนใจ การเรียนในช้ันเรียนแตละคนจะมีความสนใจหรือความชอบที่ไมเหมอืนกัน บางครั้งครผููสอน 

สอนจํากัดในหลักสูตร แตผูเรียนมีความสนใจตองการคนควาเพิ่มเติม ก็สามารถคนควาเพิ่มเติมไดจาก

หองสมุด 

  3. หองสมุดชวยปลูกฝงนิสัยรักการอาน และการคนควา เพื่อความบันเทงิหรือคลาย

เครียด ก็เปนสิง่หน่ึงที่จะสามารถปลูกฝงใหเกิดนิสัยรกัการอาน และการคนควาได 

  4. หองสมุดชวยสงเสริมการใชเวลาวางใหเปนประโยชน เมือ่มีเวลาวางมักจะหา

กิจกรรมที่ไมใชงานประจําทําบางคนเลอืกอานหนังสือดูโทรทัศน ฟงวิทยุ ดูภาพยนตร ปลูกตนไม 

เลี้ยงสัตว ฯลฯ ซึ่งการอานหนังสือกส็ามารถนําความรู ความคิดใหมๆ ที่ไดจากการอานไปใชใน

ชีวิตประจําวัน หรอืงานประจําได และการจะมหีนังสืออานน้ันนอกจากจะซือ้เปนสมบัติสวนตัวหรือ

ยืมจากเพื่อนคนใกลชิดแลวหองสมุดก็เปนแหลงหน่ึงทีจ่ะสนองความตองการดังกลาว 

  5. หองสมุดชวยใหผูใชมีความรูที่ทันสมัยอยูเสมอโดยทั่วไปหองสมุดมหีนาทีจ่ัดหา

ทรัพยากรสารนิเทศใหมๆ  มาบริการผูใชอยูเสมอ สารนิเทศบางประเภทจะมีการเสมอขาวสารขอมูล

ใหมๆ โดยเฉพาะหนังสือพิมพ วารสาร ซึ่งใหขอมลูที่เปนปจจุบัน และทันสมัยกวาหนังสือ 

 สรปุ การใหความสําคัญหองสมุดและการพัฒนาหองสมุดอยางไมหยุดย้ัง จะทําใหมนุษยมี

ความกาวหนาในดานสติปญญาและการรับรู ตลอดจนการพฒันาสิ่งใหมๆ ใหเกิดข้ึนไดโดยงาย ดังน้ัน

รูปแบบของหองสมุดจึงตองมีการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกบัผูใชและทันสมัยอยูเสมอๆ  

 

 2.4.4 รูปแบบของหองสมุดในอนาคต 

  1. หองสมุดผสม (Hybrid Library) เนนการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ

หลากหลายรูปแบบ และหลากหลายประเภท โดยผสมผสานหองสมุดใหมีพื้นที่และทรัพยากร

สารสนเทศ เพื่อใหบริการสารสนเทศแกผูใชในลักษณะปกติควบคูไปกับการใหบริการสารสนเทศแก

ผูใชในโลกเสมือนจริง  

  2. หองสมุดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Library) มีลกัษณะเนนการเขาถึง

สารสนเทศที่มีในหองสมุด รวมถึงการใชเทคโนโลยีอเิลก็ทรอนิกสและคอมพิวเตอรมาจัดการเกบ็ คน

คืน และจัดสงทรพัยากรสารสนเทศ 

  3. หองสมุดดิจทิัล (Digitle Library) มีการจัดเกบ็ทรพัยากรตางๆ ใหอยูในรปูแบบ

ดิจิทัล และมีการออกแบบการเขาถึงสารสนเทศดิจทิัล ตลอดจนเครื่องมือและระบบเครือขายที่

เช่ือมโยงกันทั่วโลก 
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  4. หองสมุดเสมือน (Virtual Library) เปนการประยุกตใชเทคโนโลยีทีโ่ตตอบกันได

ของความเสมือนจริงมาใชกับหองสมดุ เปนการจําลองทุกสิ่งที่มีในหองสมุดไวในคอมพิวเตอร ผูใชงาน

สามารถเช่ือมตอกบัแหลงสารสนเทศอื่นในการคนควาขอมูลที่ตองการไดทั่วโลก 

 

 2.4.5 ลักษณะของหองสมุดยุคใหม  

  1. มีการทําเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการสื่อสารเขามาเกี่ยวของในการ

ดําเนินงานของหองสมุดทัง้ในดานกระบวนการทํางาน และดานการบริการผูใช 

 2. มีระบบโปรแกรมอัตโนมัติในการจัดการงานตาง ๆ ของหองสมุด ไดแก งานจัดหา

งานวิเคราะหทรพัยากรสารสนเทศ งานบริการยืม-คืน งานสบืคนขอมูล 

 3. มีทรัพยากรทีเ่ปนขอมลูอยูในรูปแบบดิจิตอล ไดแก ขอมลูที่เปนตัวอักษร รปูภาพ

เสียง และภาพเคลือ่นไหว โดยจัดเก็บขอมลูไวในระบบฐานขอมูล ในเครือ่งคอมพิวเตอรแมขาย 

 4. มีการใชเทคโนโลยีในการสรางขอมลู การจัดเก็บ การคนหา และการเผยแพร 

ผานระบบเครือขาย 

 5. มีการใหบริการขอมลูในลกัษณะการใชขอมลูรวมกัน ผูใชสามารถเปดอานขอมูล

พรอม ๆ กันไดในเวลาเดียวกัน ตางสถานทีก่ันโดยผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

 6. การบรกิารแบบใหม การบริการเนนเชิงรกุมากกวาเชิงรบั มีการออกนอกสถานที่

เพื่อไปสัญจรหาผูใชตามสถานที่ตาง ๆ 

 7. การสื่อสารแบบใหม หองสมุดสมัยใหมติดตอสื่อสารกบัผูใชบริการโดยใช

เครื่องมือสมัยใหม เชน สมารทโฟน เครือขายสงัคมออนไลน จดหมายอเิล็กทรอนิกส (e-mail)      

    

 2.4.6 ความสัมพันธของหองสมุดยุคใหมและหองสมุดอเิล็กทรอนิกส (นํ้าทิพย วิภาวิน, 

2545, หนา 130) 

 1. มีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีการสื่อสารเขามาเกี่ยวของในการ

ดําเนินงานของหองสมุด ทั้งในดานกระบวนการทํางาน และดานบริการผูใช 

 2. มีระบบหรือโปรแกรมอัตโนมัติในการจัดการงานดานตาง ๆ ของหองสมุด 

 3. มีทรัพยากรทีเ่ปนขอมลูอยูในรูปแบบดิจิตอล จัดเก็บไวในระบบฐานขอมลู 

 4. มีการใชเทคโนโลยีในการสรางขอมลู การจัดเก็บ การคนหา และเผยแพรผาน

ระบบเครอืขาย 

 5. มีการใหบริการขอมลูในลกัษณะการใชขอมลูรวมกัน ผูใชสามารถเปดอานขอมูล

พรอม ๆ กันไดในเวลาเดียวกัน ตางสถานทีก่ัน โดยผานเครอืขายอินเทอรเน็ต 
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 6. ผูใชสามารถใชขอมูลไดโดยตรง เปนเน้ือหาเต็มรปูแบบ โดยไมตองมาที่อาคาร

หองสมุด เน่ืองจากสามารถเปดอานไดโดยผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

 

 2.4.7 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรบัหองสมุดยุคใหม 

 หองสมุดยุคใหมเปนหองสมุดที่นําคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศทีป่ระกอบดวย

เครื่องมือ อุปกรณ หรือกระบวนการที่ใชในการเก็บรวบรวมรักษา วิเคราะห จัดการ และเผยแพร

สารสนเทศมาใชในการดําเนินงานหองสมุด เทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ําคัญสําหรบัหองสมุดยุคใหม มี

ดังตอไปน้ี (ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 2546, หนา 128) 

  1. ระบบหองสมุดอัตโนมัติ เปนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการงาน

พื้นฐานของหองสมุด เพื่อใหสามารถใชฐานขอมูลกลางในการทํางานรวมกันได เพื่อใหสามารถ

ปฏิบัติงานหองสมุดไดอยางมปีระสทิธิภาพ จนสงผลใหการจดับริการแกผูใชมีคุณภาพ 

  2. การสืบคนสารสนเทศทางออนไลน เนนการสบืคนสารสนเทศผานทางระบบ

ออนไลนเพือ่อํานวยความสะดวกแกผูใช เชน หนังสืออเิล็กทรอนิกส (e-book) วารสารอิเล็กทรอนิกส 

(e-Journal) หนังสือพิมพออนไลน (Online Newspaper) ฐานขอมูลออนไลน (Online Database) 

เปนตน 

  3. ใหบริการสารสนเทศดิจิทลั หองสมุดยุคใหมมีแนวโนมเปนสารสนเทศดิจิทลัเพิม่

มากข้ึนเปนลําดับ เพราะมีขอไดเปรียบในเรื่องของความทันสมัยของสารสนเทศ การประหยัดเน้ือที่ใน

การจัดเก็บ งบประมาณในการเตรียมการใหบรกิาร การอาน การบันทึกขอมูล สารสนเทศดิจิทลัที่

ใหบรกิารในหองสมุดมี 2 ลักษณะ ไดแก หองสมุดจัดทําข้ึนเอง เชน การแปลงขอมลูวิทยานิพนธใน

รูปเลมใหเปนวิทยานิพนธดิจิทลั และขอมูลดิจิทลัทีห่องสมุดจัดซื้อจัดหาเขามาใหบริการแกผูใช 

  4. ระบบยืม-คืนอัตโนมัติ เพื่อใหบริการแกผูใชไดอยางสะดวก ถูกตอง และรวดเร็ว 

ซึ่งบางระบบผูใชบรกิารสามารถยืม-คืนดวยตนเองได โดยไมตองใชเจาหนาที่ ทําใหเปนการ

ประหยัดเวลา และแรงงาน ปจจุบันมี 2 ระบบ ไดแก บารโคด(Barcode) และRFID (Radio 

Frequency Identification) 

  

 2.4.8 ประโยชนของการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศสําหรับหองสมุดยุคใหม 

 หองสมุดสมัยใหมมีทรัพยากรสารสนเทศเพื่อตอบสนองความตองการของผูใชเปนจํานวนมาก

ดังน้ันจําเปนทีจ่ะตองจัดระบบใหเปนระเบียบเรียบรอยเพื่ออํานวยความสะดวกในการคนหา การ

จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศมีประโยชน 5 ประการ ดังน้ี (อําไพวรรณ ทัพเปนไทย, 2549, หนา 48) 
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  1. ชวยใหผูใชคนหาสารสนเทศที่ตองการไดสะดวก รวดเร็ว 

  2. ชวยใหผูใชมีโอกาสเลือกสารสนเทศ และเน้ือเรื่องที่ตองการไดจากทรัพยากร

สารสนเทศหลายแหลง และหลายเลม 

  3. ชวยใหผูใชไดพบเห็นทรัพยากรสารสนเทศอื่น ๆ ในสาขาเดียวกันที่หองสมุดน้ัน 

มีอยู 

  4. ชวยใหผูใชสามารถศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวโยงตอเน่ืองกันไดสะดวก เพราะ

สารสนเทศที่มีเน้ือหาเกี่ยวเน่ืองสมัพันธกันจะอยูใกลกัน 

  5. ชวยใหทราบวาหองสมุดมทีรัพยากรสารสนเทศแตละสาขาวิชามากนอยเทาใด 

 

ภาพที่ 2.3: ภายในTCDCอาคาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: ศศิวรรณ โมกขเสน. (2558). SPARED FROM CHOPPING BLOCK, TCDC WELCOMES 

       AUDIT. สืบคนจาก http://www.khaosodenglish.com. 
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ภาพที่ 2.4: ภายในรานหนังสือ "Think Space" B2S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: พื้นที่แหงความคิดสรางสรรค Think Space B2S : Lifestyle Bookstore. (2559). สบืคน 

       จาก https://dsignsomething.com. 

 

 2.4.9 คุณสมบัติและบทบาทของบรรณารักษยุคใหม (พรพรรณ จันทรแดง, 2557, หนา 15) 

  1. มีความรูความสามารถในการจัดการ และพัฒนางานบรกิาร เพื่อการเขาถึง

สารสนเทศที่อยูในรปูแบบตาง ๆ 

  2. มีความรูความสามารถในการจัดการ และพัฒนางานบรกิารเพื่อการเขาถึง 

สารสนเทศ 

  3. มีความรูความสามารถในการใหการศึกษาแกผูใชเกี่ยวกับวิธีการสืบคนสารสนเทศ 

  4. มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่มีรูปแบบหลากหลาย 

  5. มีความสามารถดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะเปนเครื่องมือ

สําคัญ 

  6. มีความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชา 

  7. มีทักษะดานการสื่อสารที่ดีกับผูใช เพื่อสามารถวิเคราะหความตองการของผูใชได 

  8. มีความใฝรู โดยการหาความรูอยูเสมอ กลาตัดสินใจ 

 สรปุ หองสมุดยุคใหมจงึเปนหองสมุดที่นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดําเนินงานเพื่อ 

ใหบรกิารที่สะดวก รวดเร็วแกผูใชบริการสามารถเทศที่ใหบริการทั้งสื่อสิง่พิมพ สื่อโสตทัศน และสื่อ
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อิเลก็ทรอนิกส หองสมุดยุคใหมมีการนําระบบหองสมุดอัตโนมัติมาใชในการจัดการสารสนเทศ การ

สืบคนสารสนเทศสามารถสืบคนผานเครือขายออนไลน ซึง่ไมมีขอจํากัดเวลา และสถานที่ หองสมุดใน

ยุคน้ี จึงควรที่จะพัฒนาตนเองใหทันกบัความกานหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ และความตองการ

ของผูใชบริการที่สามารถสบืคนผานทางเครือขายออนไลน เพื่อใหไดสารสนเทศในรปูแบบดิจิตอล 

เปนการตอบสนองความตองการไดอยางทันทวงที ซึ่งอนาคตหองสมุดจะเปนแหลงการเรียนรูที่สําคัญ

และย่ิงในโลกของยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาจะตองไปพรอมกันทั้งระบบงานของหองสมุด  

 

2.5 ตัวแปรจากกรอบทฤษฎี 

 

ตารางงที่ 2.7: การแปลงตัวแปรเชิงมโนทัศน เปนตัวแปรเชิงปฏิบัติการ 

 

ตัวแปรเชิงมโนทัศน (conceptual) ตัวแปรเชิงปฏิบัติการ (Operational) 

1. ลักษณะการใชงานอาคารในปจจุบัน 

    - ผังพื้น 

เปรียบเทียบผังพื้นเดิมกับผังพื้นการใชงานใน

ปจจุบัน 

2. การปรับปรุงพื้นที่ใชสอยภายในหองสมุด ศึกษาปจจัยที่มีผลตอปญหาและความตองการ

ปจจัยดานบุคคล: เพศ ชวงเวลา สถาน 

พฤติกรรมผูใชงาน: วันที่เขาใช วัตถุประสงค 

จํานวนครั้ง 

ปจจัยดานสภาพแวดลอมกายภาพ 

    1. การเขาถึงอาคาร,ที่จอดรถ 

    2. การเขาถึงพื้นที่ใชงาน 

    3. ประสิทธิภาพอาคาร 

    4. ความยืดหยุนในการใชงาน 

    5. ความปลอดภัย 

    6. การจัดพื้นที่ภายในอาคาร 

    7. ความเปนสวนตัว 

    8. ความเหมาะสมทางกายภาพ 

    9. ความย่ังยืน 

(ตารางมีตอ) 
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ตารางงที่ 2.7 (ตอ): การแปลงตัวแปรเชิงมโนทัศน เปนตัวแปรเชิงปฏิบัติการ 

 

ตัวแปรเชิงมโนทัศน (conceptual) ตัวแปรเชิงปฏิบัติการ (Operational) 

3. หองสมุด พื้นที่สงเสรมิการเรียนรูภายในหองสมุด 

กรณีศึกษา : อาคารวิทยบรกิาร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี

แนวทางในการปรับปรุงพื้นที่ ใชสอยภายใน

ภายในหองสมุด  

สภาพแวดลอมที่ เ สนอแนะและนโยบายที่

ปรับปรุง ใหเกิดความเหมาะสมและสอดคลองกับ

การใชงาน  

 

 สรปุบทที่ 2 จาการทบทวนวรรณกรรมไดทราบถึงทฤษฎีและตัวแปรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ

หัวขอวิจัยครั้งน้ี โดยสรปุตัวแปรของงานวิจัยน้ีได 2 ประเภท คือ ตัวแปรตนหรือตัวแปรอสิระ ซึง่เปน

ตัวแปรมโนทัศน ไดแก ลักษณะการใชงานอาคารในปจจบุัน การปรบัปรุงพื้นที่ใชสอยภายในหองสมุด 

รวมไปถึงหองสมุดยุคใหม ซึ่งจะนําไปสูการศึกษาความเปลี่ยนแปลงหรอืที่เรียกวา ตัวแปรเชิง

ปฏิบัติการ ไดแก ผังพื้นที่การใชงานภายในเดิมและผังพื้นทีก่ารใชงานในปจจบุัน สอดคลองกบั

พฤติกรรมการใชงาน และสภาพแวดลอมทางกายภายของอาคาร ปญหาและความตองการหลังการใช

งานอาคารทีเ่กิดข้ึน และรวบรวมผลลัพธจากตัวแปรทัง้ 2 ประเภทน้ีจะนํามาปรบัปรุงพื้นใชสอย

ภายในหองสมุดใหสอดคลองกับพฤติกรรมการใชงานในปจจบุัน ซึ่งจะนํามาเปนคําตอบของงานวิจัย

หรือเรียกวา ตัวแปรตาม  

 ทั้งน้ีทั้งน้ันการกําหนดคํานิยามเชิงปฏิบัติการควรศึกษาแนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวของกบัตัว

แปรน้ัน ๆ ใหชัดเจนกอน เน่ืองจากตัวแปรเชิงมโนทัศนและตัวแปรเชิงปฏิบัติจะตองมีความสอดคลอง

กัน ซึ่งจะทําใหเกิดความเที่ยงตรงและถูกตองของเน้ือหา การกําหนดตัวแปรเชิงมโนทัศนและตัวแปร

เชิงปฏิบัติการจะนําไปสูการออกแบบเครือ่งมอืที่ใชในการวิจยั ซึ่งจะมีคํากลาวในบทถัดไป 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การปรับปรงุพื้นที่ใชสอยภายในหองสมุด กรณีศึกษา: อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี เปนการวิจัยแบบผสม โดยมุงเนนการศึกษารวบรวมขอมลูเกี่ยวกบัการใช

งานอาคารตามสภาพแวดลอมจรงิในปจจุบัน ซึง่มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาถึงลกัษณะทางกายภาพ

ของอาคารสอดคลองกับพฤติกรรมการใชงานปจจบุัน ความตองการและปญหาที่เกิดข้ึนตามสภาพ

การใชงานจริง และเพื่อเปนแนวทางในการปรบัปรุงพื้นที่ใชสอยภายในหองสมุดใหเหมาะสม และ

สอดคลองกบัการใชงานจรงิ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

3.1 ข้ันตอนการวิจัย 

 1. ข้ันตอนการรวบรวมขอมลูภาคเอกสาร เปนการศึกษาเกีย่วกับทฤษฎีและแนวคิดใน

ประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของดังตอไปน้ี 

  1.1 ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ กบัประสิทธิภาพ

อาคารหลังการใชงาน พื้นที่ใชสอยภายในอาคาร และความพรอมของหองสมุดจากหนังสอื

วิทยานิพนธ  และบทความตางๆ เพื่อเกบ็รวบรวมขอมลูเบื้องตนในการวิจัย 

  1.2 ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับอาคารในเรื่องของ ความเปนมาของอาคาร พื้นที่

ใหบรกิาร เพือ่นํามาวิเคราะหลักษณะการใชงานตามสภาพแวดลอมจริง 

 2. ข้ันตอนการรวบรวมขอมลูภาคสนาม เปนข้ันตอนการลงพื้นที่เกบ็รวบรวมขอมลูกายภาพ

โดยรวมของอาคารและศึกษาพฤติกรรมผูใชงาน ซึง่มีรายละเอียดดังน้ี 

  2.1 ศึกษาลักษณะทางกายภาพของอาคารและพฤติกรมการใชงานตาม

สภาพแวดลอมจรงิ โดยใชวิธีการ สํารวจ สังเกตการ และถายภาพ กลุมตัวอยางจากการเก็บรวบรวม

ขอมูลดวยตนเอง ตลอดจนศึกษาปญหา และความตองการ ของผูใชพื้นโดยใชวิธีสัมภาษณ และแจก

แบบสอบถาม เพือ่นํามาวิเคราะหหาแนวทางแกไขปรบัปรุงพื้นที่ใชสอยภายในหองสมุด 

 3. ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล เปนการรวบรวมขอมลูที่ไดมาวิเคราะหผล มรีายละเอียดดังน้ี 

  3.1 วิเคราะหขอมลูที่ไดจากขอที่ 1.2 และ 2.1 เพื่อทราบถึงลักษณะการจัดวางพื้นที่

การใชงานภายในอาคารสอดคลองกับพฤติกรรมการใชงานจริงตามสภาพแวดลอมในปจจุบัน 

  3.2 วิเคราะหขอมลูที่ไดจากขอที1่.1 และ 2.1 เพื่อหาปญหา และความตองการของ

ผูใชงานอาคารในดานตางๆ ทีก่ําหนด และรวบรวมความตองการ และปญหาทีเ่กิดข้ึนจากการใชงาน
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ของกลุมตัวอยางมาวิเคราะหหาผลสรปุ เพื่อหาแนวทางการแกไขปรับปรงุพื้นที่ใชสอยภายในหองสมุด

ที่เหมาะสมกบัพฤติกรรมการใชงาน 

 4. ข้ันตอนการสรุปผลการวิจัย เปนข้ันตอนการสรุปขอมลูการวิเคราะหทั้ง 3 ขอขางตน เพื่อ

เสนอแนะแนวทางการแกไขปรับปรุงอาคารพื้นที่ใชสอยภายในหองสมุดทีเ่หมาะสมและสอดคลองกบั

การใชงานจริง 

 

ภาพที่ 3.1: ข้ันตอนการวิจัย 

1. กาํหนด

ประเดน็การวจิยั 

2. ทบทวน

วรรณกรรม 

2.1 ศกึษาขอ้มลู

ภาคเอกสาร 
2.2 ศกึษาขอ้มลู

ภาคสนาม 

3. ตงัคาํถามวจิยั 

วตัถุประสงค ์

ขอบเขตการวจิยั 

กรอบแนวความคดิ 

4. วเิคราะห์

ขอ้มลูจาก

การศกึษา 

5. สรุปผลการวจิยั 

และเสนอแนะ

แนวทาง 
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3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ผูวิจัยไดกําหนดกรณีศึกษา คือ อาคารวิทยบรกิาร (หอสมุดกลาง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี  

 1. ประชากรที่จะศึกษา คือ ผูใชอาคาร โดยเปน 4 กลุม ดังน้ี 

 กลุมที่ 1  บุคลากรภายใน ไดแก อาจารย และเจาหนาที่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         

ราชมงคลธัญบุร ี

 กลุมที่ 2 นักศึกษา ไดแก นักศึกษาปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี

 กลุมที่ 3 นักศึกษาบัณฑิต ไดแก นักศึกษาปริญญาโท และเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุร ี

 กลุมที่ 4 บุคคลภายนอก ไดแก บุคคลทั่วไปทีไ่มใชสถานะในกลุมที่ 1-3 ตามที่ระบ ุเชน ผูที่

อาศัยอยูใกลเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยประสงคจะเขาใชบริการหองสมุด อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี ถือเปนบุคคลภายนอก เปนตน 

 2. การกําหนดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

 การกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชโปรแกรม G*power เปนการกําหนดขนาดตัวอยางที่

เพียงพอกับสถิติที่ใช  

 

ภาพที่ 3.2: การคํานวณหากลุมตัวอยาง 

 

F tests - ANOVA: Fixed effects, omnibus, one-way 

Analysis:   A priori: Compute required sample size 

Input:    Effect size f     = 0.25    

   α err prob     = 0.05 
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   Power (1-β err prob)    = 0.80 

   Number of groups    = 4 

Output:   Noncentrality parameter λ   = 11.2500000 

   Critical F     = 2.6559389 

   Numerator df     = 3 

   Denominator df    = 176 

   Total sample size    = 180 

   Actual power     = 0.8039869 

 จากการคํานวณขนาดตัวอยางโดยใชโปรแกรม G*power ไดขนาดตัวอยาง 180 คน เผื่อ

อัตราการตอบกลับประมาณรอยละ 10 จึงเก็บขนาดตัวอยางทั้งสิ้น 200 คน โดยแบงขนาดตัวอยาง

ตามกลุมผูใชอาคาร 4 กลุมๆ ละเทาๆกัน (ดังตารางที่ 3.1) และมีการสมัภาษณกลุมตัวอยางเพิ่มเติม

ทั้งหมด 8 คน แบงตัวอยางตามกลุมผูใชอาคาร 4 กลุมๆ ละ 2 คน เพื่อตองการทราบปญหา และ

ความตองการทีเ่ชิงลึกมากข้ึนดวย 

 

ตารางที่ 3.1: แสดงกลุมตัวอยางวิจัยและจํานวนกลุมตัวอยาง 

 

ลําดับที ่ กลุมตัวอยาง จํานวนกลุมตัวอยาง (คน) 

กลุมที่ 1  บุคลากรภายใน 50 

กลุมที่ 2 นักศึกษาปริญญาตรี 50 

กลุมที่ 3 นักศึกษาบัณฑิต 50 

กลุมที่ 4  บุคคลภายนอก 50 

รวมทั้งหมด 200 

 

 การแบงจํานวนแตละกลุมทําไปดวยเหตุผลที่วา นักวิจัยใหคานํ้าหนักแตละกลุมเทากัน    

โดยไมคํานึงถึงวากลุมใดในความเปนจริงจะมจีํานวนมาก เพราะบางทีกลุมทีม่ีจํานวนมาก แตอาจ    

มีความถ่ีในการใชอาคารนอย หรอืกลุมที่มจีํานวนนอยกลับมีความถ่ีในการใชงานอาคารมาก  เชน 

นักศึกษา กับเจาหนาที่ เปนตน หากในแตละกลุมมจีํานวนเทากัน ทําใหคาเฉลี่ยความคิดเห็นตอการ

ใชอาคารโดยรวมมาจากคนจากทุกกลุม กลุมละเทาๆกัน คาเฉลี่ยไมเอนเอียงหรือไปตามความคิดเห็น

ของคนกลุมใดกลุมหน่ึงเทาน้ัน  



32 

 

ตารางที่ 3.2: แสดงปจจัย ตัวช้ีวัด และวิธีการเก็บขอมูล 

 

 

 

ตัวแปร 

 

 

 

ตัวช้ีวัด 

วิธีการเก็บขอมูล  

 

ผูใหขอมลู 

แบ
บส

อบ
ถา

ม 

สัม
ภา

ษณ
 

สํา
รว

จ 

สัง
เก

ต 

1. ผังพื้นที่ภายในอาคาร       

    1.1 ผังพื้น Planเดิม/planใหม      

2. ปจจัยดานบุคคล       

    2.1 เพศ หญิง/ชาย     - ผูใชบริการ 

- ผูใหบริการ 

 

    2.2 ชวงเวลาที่อยูใช

งานอาคาร 

ตํ่ากวา1ป/1-5ป/6-10ป/10ปข้ึน

ไป 

    

    2.3 สถานภาพ บุคลากรภายใน/นักศึกษา ป.ตรี

นักศึกษาบัณฑิต/บุคคลภายนอก 

    

3. พฤติกรรมผูใชบรกิาร       

    3.1 วันที่เขาใชงาน วันจันทร-ศุกร/เสาร-อาทิตย     - ผูใชบริการ 

- ผูใหบริการ 

 

    3.2 วัตถุประสงค วัตถุประสงคในการเขาใชบริการ     

    3.3 ความถ่ี ความบอยในการเขาใชอาคาร     

4. ปจจัยดานกายภาพ

ของการใชงานอาคาร 

      

 4.1 การเขาถึงอาคาร, 

ที่จอดรถ 

ความสะดวกในการเขาถึงอาคาร     - ผูใชบริการ 

- ผูใหบริการ 

- ผูวิจัยลงพื้นที่

เก็บขอมูลดวย

ตัวเอง 

ความเพียงพอของทีจ่อดรถ     

4.2 การเขาถึงพื้นที่ใช

งาน 

ความสะดวกในการเขาใชพื้นที ่     

การจัดพื้นที่สามารถรบัรูและ

เขาใจงาย 

    

4.3 ประสทิธิภาพอาคาร ความเหมาะสมของที่ต้ัง     

ความเพียงพอของทางเขา-ออก 

ทั้งในแนวราบและแนวด่ิง 

    

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 3.2 (ตอ): แสดงปจจัย ตัวช้ีวัด และวิธีการเก็บขอมูล 

 

 

 

ตัวแปร 

 

 

 

ตัวช้ีวัด 

วิธีการเก็บขอมูล  

 

ผูใหขอมลู 

แบ
บส

อบ
ถา

ม 

สัม
ภา

ษณ
 

สํา
รว

จ 

สัง
เก

ต 

     ความเหมาะสมของการจัดพื้นที่

โดยรวม 

     

 

 

 

 

 

 

 

- ผูใชบริการ 

- ผูใหบริการ 

- ผู วิจัยลงพื้นที่

เก็บขอมูลดวย

ตัวเอง 

ความเพียงพอของพื้นที่ใชงาน

และทํากจิกรรม 

    

ความเหมาะสมของความสูงจาก

พื้นถึงเพดานในแตละช้ัน 

    

ความเหมาะสมของสีและวัสดุ     

 สิ่งอํานวยความสะดวกมจีํานวน

เพียงพอ 

    

ความเหมาะสมของ

สภาพแวดลอมภายในอาคาร 

    

4.4 ความยืดหยุน  ความสะดวกในการปรับพื้นที่

ตามความตองการของผูใชงาน 

    

พื้นที่ใชงานสามารถปรับใชกับ

กิจกรรมไดหลายรูปแบบ 

    

4.5 ความปลอดภัย 

 

ความปลอดภัยของสิ่งอํานวย

ความสะดวก 

    

มีระบบปองกันอัคคีภัย     

โครงสรางอาคารมีความแข็งแรง

คงทน 

    

ความปลอดภัยจากสารเคม ี     

ความปลอดภัยของระบบขนสง

ภายในอาคาร 

    

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 3.2 (ตอ): แสดงปจจัย ตัวช้ีวัด และวิธีการเก็บขอมลู 

 

 

 

ตัวแปร 

 

 

 

ตัวช้ีวัด 

วิธีการเก็บขอมูล  

 

ผูใหขอมลู 

แบ
บส

อบ
ถา

ม 

สัม
ภา

ษณ
 

สํา
รว

จ 

สัง
เก

ต 

4.6 การจัดพื้นที ่ สามารถเขาถึงการใชงานได

สะดวก 

     

     ขนาดพื้นที่มีความเหมาะสมกับ

การใชงาน 

    - ผูใชบริการ 

- ผูใหบริการ 

- ผู วิจัยลงพื้นที่

เก็บขอมูลดวย

ตัวเอง 

ความเพียงพอของปาย

ประชาสมัพันธ 

    

มีเครื่องหมายและสัญลักษณใน

การบอกทางชัดเจน 

    

ความสอดคลองของการใชสีและ

รูปสัญลักษณ 

    

4.7 ความเปนสวนตัว ความรูสึกเปนสวนตัว     - ผูใชบริการ 

ระยะหางระหวางบุคคล     

4.8 ความเหมาะสมทาง

กายภาพ 

 แสงสวาง     - ผูใชบริการ 

- ผูใหบริการ 

 

 เสียงรบกวน     

สภาพอากาศภายในอาคาร     

4.9 ความย่ังยืน การออกแบบอาคารมีความ

สอดคลองกบัสภาพอากาศ

ภายนอก 

    - ผูวิจัยลงพื้นที่

เก็บขอมูลดวย

ตัวเอง 

 ความนาสบายภายในอาคาร     

การประหยัดพลงังาน/การใช

พลังงานธรรมชาติ 

    

5. หองสมุดยุคใหม       

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 3.2 (ตอ): แสดงปจจัย ตัวช้ีวัด และวิธีการเก็บขอมลู 

 

 

 

ตัวแปร 

 

 

 

ตัวช้ีวัด 

วิธีการเก็บขอมูล  

 

ผูใหขอมลู 

แบ
บส

อบ
ถา

ม 

สัม
ภา

ษณ
 

สํา
รว

จ 

สัง
เก

ต 

5.1 ลักษณะของ

หองสมุด 

ความเพียงพอของเครือ่งมอืคนหา

หนังสือ 

     

 

 

 

- ผูใชบริการ 

- ผูใหบริการ 

- ผูวิจัยเก็บ

ขอมูลดวยตัวเอง 

     ความเพียงพอของอุปการณ

คอมพิวเตอรและสิ่งพมิพตางๆ 

    

ความเพียงพอของหองเรียน

ออนไลน 

    

ความเพียงพอของหองคนควา

สําหรับทํางานกลุม 

    

ความเพียงพอของโตะและที่น่ัง

ตอกิจกรรมเด่ียว 

    

ความเพียงพอของโตะและที่น่ัง

ตอกิจกรรมกลุม 

    

6. ความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะ 

       

6.1 ปญหาและ

ขอเสนอแนะ 

ปญหาที่เกิดจากการใชงาน     - ผูใชบริการ  

- ผูใหบริการ   ความตองการและขอเสนอแนะ     

 

3.3 เครื่องมือในการเก็บขอมูล 

 ผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือในการใชรวบรวมขอมูล เพื่อวัดสภาพที่เปนอยูจริงและสภาพที่

คาดหวังแลว นํามาสรปุปญหา และความตองการจําเปนทีจ่ะนําไปสูแนวทางแกไขปรับปรงุพื้นที่ใช

สอยภายในหองสมุด กรณีศึกษา: อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี โดย   

ใชวิธีการดังน้ี 
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 1. การสังเกตการ เปนการเก็บขอมูลในดานลักษณะทางกายภาพภายในอาคาร และการใช

งานพื้นที่ในปจจบุันของผูใชงาน โดยใชวิธีการ ถายภาพ วัดพื้นที่ และจดบันทึกรายละเอียดที่

เกี่ยวของ เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหในลําดับตอไป 

 2. สัมภาษณ เปนการเก็บขอมูลในเรื่องของ ประสิทธิภาพอาคารหลงัการใชงานในดานตางๆ

ปญหาหรอือุปสรรคที่พบ และความตองการทีเ่กิดข้ึนหลงัการใชงานภายในหองสมุด เพื่อนําขอมูลที่

ไดมาวิเคราะหหาสาเหตุ 

 3. การใชแบบสอบถาม เปนการเกบ็ขอมลูเพื่อศึกษาปญหาและความตองการจําเปนของ

ผูใชงานภายในหองสมุด โดยแบงออกเปน 4 สวนตามจุดประสงคการวิจัย 

  สวนที่ 1 คําถามทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ซึง่ไดแก เพศ ชวงเวลา 

สถานภาพ โดยลักษณะแบบสอบถามเปนแบบปลายปดใหเลือกตอบเพียง 1 คําตอบ ซึ่งเปนการเกบ็

รวบรวมขอมูลเบื้องตนของผูใชงาน เพื่อนําขอมลูมาเปรียบเทียบในสวนอื่นๆตอไป 

  สวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกบัพฤติกรรมการใชงานพื้นที่ ไดแก วันและเวลา 

วัตถุประสงค ความถ่ีในการเขาใชงานอาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี เพื่อ

นําขอมูลพฤติกรรมมาวิเคราะหความสอดคลองกับการใชงานในปจจบุัน 

  สวนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับปญหาและความตองการ เพื่อวัดสภาพที่เปนอยูและสภาพ

ที่คาดหวังโดยภาพรวมของผูใชงานหองสมุด อาคารวิทยบรกิาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี ซึ่งแบงการวัดระดับเปน 4 ประเด็นหลัก คือ 1.ความเพียงพอตอการใชงาน 2.ความชัดเจนของ

ปายสัญลักษณ 3.ความเหมาะสมของการจัดพื้นที่และการตกแตง 4.ความเหมาะสมของ

สภาพแวดลอมภายในอาคาร โดยลกัษณะแบบสอบถามเปนปลายปดและเปนคําถามแบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิรท (Likert Type) ซึ่งมี 5 ระดับ คือ ระดับมากทีสุ่ด 

ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับนอย และระดับนอยทีสุ่ด 

 

 เกณฑการใหคะแนน 

  มากที่สุด  คะแนนเทากับ  5 

  มาก   คะแนนเทากับ  4 

  ปานกลาง  คะแนนเทากับ  3 

  นอย   คะแนนเทากับ  2 

  นอยที่สุด  คะแนนเทากับ  1 
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 เกณฑการแปลผล 

  คาเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง มีสภาพที่เปนอยู/สภาพที่คาดหวังในระดับมากทีสุ่ด 

  คาเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง มีสภาพที่เปนอยู/สภาพที่คาดหวังในระดับมาก 

  คาเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถึง  มีสภาพที่เปนอยู/สภาพที่คาดหวังในระดับปานกลาง 

  คาเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง มีสภาพที่เปนอยู/สภาพที่คาดหวังในระดับนอย  

  คาเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายถึง  มีสภาพที่เปนอยู/สภาพที่คาดหวังในระดับนอยทีสุ่ด 

  สวนที่ 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับหองสมุด กรณีศึกษา: อาคาร    

วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี โดยใชแบบสอบถามมีลักษณะคําถามแบบ

ปลายเปดใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นไดเต็มที่ และสมัภาษณผูใชงานจรงิเปนการ

สอบถามพูดคุยเกี่ยวกับปญหาตางๆที่ประสบ รวมถึงความตองการเพิ่มเติมนอกเหนือจากสิง่ที่มีอยู  

ในสภาพปจจุบัน 

 

3.4 การวิเคราะหขอมูลและสรปุผล 

 การศึกษาครั้งน้ีแบงเปนการวิเคราะหขอมลูออกเปน 3 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลที่ไดจาการ

สํารวจและสังเกตการในดานพื้นที่ภายในอาคารตามสภาพแวดลอมจริงในปจจุบัน นํามาวิเคราะห

เปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพเดิมของอาคารกบัลักษณะกายภาพในปจจบุัน เพื่อประเมิน

ศักยภาพและขอจํากัดของอาคาร สวนที่ 2 ขอมูลที่ไดจากสมัภาษณในเรื่องของ ประสิทธิภาพของ

อาคารในดานตางๆ ปญหาและความตองการหลังจากการใชงานในปจจุบัน เพื่อนําขอมลูที่ไดมา

วิเคราะหและทําแบบสอบถามในข้ันตอนตอไป สวนที่ 3 รวบรวมขอมลูที่ไดมาทําแบบสอบถาม โดย

จะแบงออกเปน 4 สวนยอย ดังน้ี 1. สวนคําถามทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  2. สวนคําถาม

เกี่ยวกับพฤติกรรมการใชงาน 3. คําถามเกี่ยวกับสภาพทีเ่ปนอยูและสภาพที่คาดหวังจากการใชงาน

แลว 4. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวหองสมุดแลวนํามาสรปุ และวิเคราะหสถิติดวยการใช

โปรแกรมคํานวณคอมพิวเตอร สถิติที่ใชวิเคราะหประกอบไปดวย คาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และการหาคาPNI เพื่อศึกษาความตองการจําเปนที่ผูวิจัยไดวิเคราะหมาสรปุผลเสนอแนะ

แนวทางการปรับปรงุพื้นที่ใชสอยภายในหองสมุด กรณีศึกษา: อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี
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บทที่ 4 

ผลการศึกษาและการวิเคราะหขอมูล 

 

 จากการศึกษาเรือ่ง การปรบัปรุงพื้นที่ใชสอยภายในหองสมดุ กรณีศึกษา อาคารวิทยบริการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แบงผลการศึกษาออกเปน 2 สวน ตามวัตถุประสงคการวิจัย 

2 ขอแรก โดยผูวิจัยไดใชวิธีการทําการสํารวจ สังเกตการ สมัภาษณ และแจกแบบสอบถาม ซึ่ง

วิเคราะหแยกตามวัตถุประสงคในแตละขอดังน้ี 

 

4.1 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 

 วัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพของอาคาร และความสอดคลอง

ตามวัตถุประสงคแรกเริม่ของการกอสรางอาคารวิทยบรกิาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี

 จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพของอาคารวิทยบริการ และความสอดคลองของ

วัตถุประสงคแรกเริ่มในการกอสรางอาคาร อาคารมีทัง้หมด 5 ช้ัน มีพื้นที่ทั้งหมด 8,000 ตารางเมตร 

การเขาถึงอาคารมีทัง้หมด 4 เสนทาง (ดังภาพที่ 4.1) และทางเขา-ออก แนวราบของตัวอาคารมทีาง

เดียว คือดานหนาอาคาร สวนทางเขา-ออก ในแนวด่ิงมีอยู 3 ทาง (ดังภาพที่ 4.2) โดยมีวัตถุประสงค

แรกเริ่มในการกอสรางอาคารในช่ือของอาคารหอสมุดกลาง ใหเปนแหลงสะสมหนังสือที่ใหบริการแก

นักเรียนและอาจารยในมหาวิทยาลัย ตอมาการปรบัเปลี่ยนโครงสรางใหสอดคลองกับการปฏิบัติงาน

จริง อาคารหลังน้ีจึงมีวัตถุประสงคใหเปนศูนยกลางทรัพยากรและสงเสริมการเรียนการสอน การวิจัย

ตลอดจนการคนควาดวยตนเอง การใหบริการที่ทันสมัยครบครัน เชน การใหบริการดานโสตทัศนวัสดุ 

อินเทอรเน็ต หนังสอืสิง่พิมพ รวมไปถึงการสนับสนุนการจัดหา พัฒนา ผลิต และจัดระบบการบริการ

สื่อสารนิเทศทุกประเภทอยางมีประสิทธิภาพ และจากการสมัภาษณเจาหนาทีป่ระจําสํานักวิทย

บริการ พบวาทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ีมนีโยบายปรับปรงุพื้นที่ใหอาคารวิทย

บริการเปนเสมือนศูนยการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน และยังปรับปรงุพื้นที่ใหทันสมัยและตอบโจทย

การใหบริการทีท่ันสมัยสําหรบันักศึกษาและบุคลากรทกุคน  
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ภาพที่ 4.1: การเขาถึงตัวอาคารได 4 เสนทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ.ี (2560ค). แผนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล          

       ธัญบุรี. สืบคนจาก https://www.grad.rmutt.ac.th. 

 

ภาพที่ 4.2: ทางการเขา-ออก อาคารวิทยบรกิาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ.ี (2560ง). แผนผังภายในอาคารวิทยบริการ. สบืคนจาก    

       http://mis.rmutt.ac.th/building/building_info.  
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              จากการศึกษาการแบงพื้นที่การใชงานภายในอาคารวิทยบรกิาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี จากแปลนการใชงานเกาตามวัตถุประสงคแรกเริ่มในการกอสรางอาคาร และแปลน

การใชงานในปจจบุัน โดยผูวิจัยไดทําการลงพื้นทีส่ํารวจ สังเกตการ ถายภาพดวยตนเองในแตละช้ัน 

สามารถแจกแจงรายละเอียดการแบงพื้นการใชงานได ดังน้ี 
 

ภาพที่ 4.3: ช้ันที่ 1 แปลนเกา  

การใชงาน (เกา) 

1. Play Store 

2. บริการยืม-คืน หนังสอื 

3. รานกาแฟ 

4. IT Zone 

5. โถงอเนกประสงค 

6. หองราชมงคลเธียเตอร 

7. หองรบัแขก 

8. หองประชุม 

9. หองเก็บของ+อาหาร 
 

ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ.ี (2560ง). แผนผังภายในอาคารวิทยบริการ. สบืคนจาก    

       http://mis.rmutt.ac.th/building/building_info.  
 

ภาพที่ 4.4: ช้ันที่ 1 แปลนปจจุบัน  

การใชงาน (ปจจบุัน) 

1. รานกาแฟ 

2. บริการยืม-คืน หนังสอื 

3. โซนนําขนมเขามาทานได 

4. IT Zone 

5. Relaxation Zone 

6. Working Zone 

7. หองราชมงคลเธียเตอร 

8. หองประชุม   

     9. หองเก็บของ+อาหาร 

10. เคานเตอรบริการ 
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ภาพที่ 4.5: ช้ันที่ 2 แปลนเกา 

  

การใชงาน (เกา) 

1. บริการหองสมุดเฉพาะทาง 

2. Edutainment Zone 

3. บริการยืม-คืนโสตทัศนวัสดุ 

4. บริการหอง Discussion 

5. หองเก็บของ+อาหาร 

6. หองซอมหนังสอื 

7. หองเก็บหองหนังสือ 

8. หองทํางานเจาหนาที ่

 

ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. (2560ง). แผนผังภายในอาคารวิทยบริการ. สืบคนจาก    

       http://mis.rmutt.ac.th/building/building_info.  

 

ภาพที่ 4.6: ช้ันที่ 2 แปลนปจจุบัน 

 

การใชงาน (ปจจบุัน) 

1. บริการหองสมุดเฉพาะทาง 

2. Edutainment Zone 

3. บริการยืม-คืนโสตทัศนวัสดุ 

4. บริการหอง Discussion 

5. หองเก็บของ+อาหาร 

6. หองซอมหนังสอื 

7. หองทํางานเจาหนาที ่

8. มุมเยาวชน 
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ภาพที่ 4.7: ช้ันที่ 3 แปลนเกา 

 

การใชงาน (เกา) 

1. Notebook Zone 

2. บริการหนังสือภาษาไทย 

หมวดQ-Z 

3. หอง Discussion 

4. บริการตอบคําถามและชวย

คนควา 

5. บริการหนังสือภาษาอังกฤษ 

หมวดQ-Z 

6. หองทํางานเจาหนาที ่

        7. หองเก็บของ+อาหาร 
 

ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ.ี (2560ง). แผนผังภายในอาคารวิทยบริการ. สบืคนจาก    

       http://mis.rmutt.ac.th/building/building_info.  

 

ภาพที่ 4.8: ช้ันที่ 3 แปลนปจจุบัน 

 

การใชงาน (ปจจบุัน) 

1. e-library roomและ

หองเรียนออนไลน 

2. บริการหนังสือภาษาไทย 

หมวดQ-Z 

3. หอง Discussion 

4. บริการตอบคําถามและชวย

คนควา 

5. บริการหนังสือภาษาอังกฤษ 

หมวดQ-Z 

        6. หองเก็บของ+อาหาร 

        7. หองทํางานเจาหนาที ่
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ภาพที่ 4.9: ช้ันที่ 4 แปลนเกา 

การใชงาน (เกา) 

1. บริการหนังสือภาษาอังกฤษ 

หมวด A-L 

2. บริการหนังสือทั่วไป หมวด 

A-L 

3. หอง Seminar 

4. หอง Discussion 

5. หองทํางานเจาหนาที่ 

6. บริการตอบคําถามและ 

        ชวยคนควา 

 

ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. (2560ง). แผนผังภายในอาคารวิทยบริการ. สืบคนจาก    

       http://mis.rmutt.ac.th/building/building_info.  

 

ภาพที่ 4.10: ช้ันที่ 4 แปลนปจจุบัน 

 

การใชงาน (ปจจบุัน) 

1. บริการหนังสือทั่วไป 

หมวด A-L 

2. วิยานิพนธ งานวิจัย 

สิ่งพมิพรัฐบาล 

3. หอง Seminar 

4. หอง Discussion 

5. หองทํางานเจาหนาที ่

6. บริการตอบคําถามและ

ชวยคนควา 
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ภาพที่ 4.11: ช้ันที่ 5 แปลนเกา 

 

การใชงาน (เกา) 

1. หองสติ-สันติ (หนังสือพทุธ

ศาสนา) 

2. หองอัดเสียง 

3. หองตัดตอเสียง 

4. หองประชุมเมธาวี 

5. หองผลิตสื่อ/Studio 

6. หอง Discussion 

7. หองทํางานเจาหนาที ่

        8. หอง e-learning 

        9.หองเก็บของ+อาหาร 
 

ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ.ี (2560ง). แผนผังภายในอาคารวิทยบริการ. สบืคนจาก    

       http://mis.rmutt.ac.th/building/building_info.  

 

ภาพที่ 4.12: ช้ันที่ 5 แปลนปจจุบัน 

 

การใชงาน (ปจจบุัน) 

1. หองหองสติ-สันติ (หนังสือ

พุทธศาสนา) 

2. หองอัดเสียง 

3. หองตัดตอเสียง 

4. หองประชุมเมธาวี 

5. หองผลิตสื่อ/Studio 

6. หองรบัแขก 

7. หองทํางานเจาหนาที ่

        8. หอง e-learning 

        9. หองเก็บของ+อาหาร 

        10. น่ังเลน-พักคอย 
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 จากการวิเคราะหโดยนําแปลนเกาและแปลนปจจุบันมาทําการเปรียบเทียบ พบวาลักษณะ

การใชงานภายในอาคารมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิม เชน การจัดสรรพื้นที่ในแตละโซน การจัดกลุม

เฟอรนิเจอรแตละช้ันเปลี่ยนแปลงไป จากการสมัภาษณเจาหนาที่ประจําอาคารพบวา อาคาร      

วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี มีการปรับปรุงพื้นที่การใชงานแลวหลายครัง้ตาม

นโยบายของทางมหาวิทยาลัย และตองการพัฒนาใหอาคารวิทยบริการมีความทันสมัยอยูตลอด และ

ตามความตองการของผูใชงานทีเ่พิม่ข้ึน ปจจบุันโซนการใชงานถูกปรับเปลี่ยนไป ดังน้ี 

 

ภาพที่ 4.13: การเปลี่ยนแปลงของอาคารวิทยบริการ ช้ันที่ 1 

  

 การเปลี่ยนแปลงของอาคารวิทยบริการ ช้ัน 1 ต้ังแตแรกเริม่จนถึงปจจบุัน มีการปรบัเปลี่ยน

ไป (ดังภาพที่ 4.13) พื้นที่แรงเงาสีตางๆคือ พื้นที่ที่เกิดความเปลี่ยนแปลง อธิบายไดดังน้ี 

 1. จากเดิมสวนของ Play Store ที่อยูทางดานหนาของอาคารใกลทางเขา-ออกน้ัน ปจจุบัน

ไดถูกเปลี่ยนมาเปนรานกาแฟ มบีรกิารที่น่ังทั้งดานในรานและนอกราน ซึ่งคนสวนใหญไมคอยมีคนใช

บริการน่ังดานนอก เน่ืองจากมกีารจัดพื้นที่น่ังไวนอยและอากาศดานนอกคอนขางรอน 

 2. สวนบริการยืม-คืน จากเดิมพื้นที่การใชงานในโซนน้ีจะไมมีการจัดที่น่ังพักคอย และมกีาร

ปรับยายในสวนบริการยืม-คืนที่เดิมแลวอยูทางดานซายติดกบัทางเขา ยายมาอยูตรงดานขวากอนทาง

ข้ึนช้ัน 2  
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 3. จากเดิมพื้นที่ตรงน้ีเคยเปนรานกาแฟ มีพื้นที่ใหน่ังทานเครื่องด่ืมและขนม อยูในพื้นที่

เดียวกันได ปจจบุันมีการปรับเปลี่ยนใหเปนพื้นที่ทีส่ามารถนําเครื่องด่ืมและขนมเขามาน่ังทานไดใน

สวนของโซนน้ีเพียงโซนเดียว จงึมีการปรับเปลี่ยนลกัษณะการจัดวางและมีการเพิม่จํานวนที่น่ังใหมาก

ข้ึนและสะดวกสบายมากกวาเดิม จาการสังเกตการและสัมภาษณผูใชงานอาคารในปจจุบันพื้นที่ที่

สามารถน่ังทานขนมและเครือ่งด่ืมไดไมเพียงพอกับความตองการของผูใชงาน เน่ืองจากมีผูที่ประสงค

จะเขาใชพื้นทีส่วนน้ีมีจํานวนมากข้ึน และผูที่ใชงานในสวนน้ีสวนมากชอบน่ังทํางานไปดวย โตะที่น่ัง

จึงไมเพียงพอกับความตองการของผูใชงานจรงิในปจจบุัน  

 4. สวนของ IT Zone  ปจจุบันก็ยังเปนโซนที่ใหใชบริการคอมพิวเตอรเพื่อการคนควา

ตามเดิมต้ังแตแรกเริ่ม แตมีการปรับเปลี่ยนเฟอรนิเจอรและการจัดวางใหมีความทันสมัยมากข้ึนจึง

เปนโซนพื้นที่ที่แตกตางไปจากเดิม และจากการสัมภาษณเจาหนาที่ประจําอาคารวิทยบริการ พบวา 

ในโซนน้ีมีการปรับเปลี่ยนการจัดวางและมีการเพิม่จํานวนพืน้ที่ใหบริการไปอีกฝงหน่ึง แตจากการได

สัมภาษณผูใชงานอาคารในกลุมนักศึกษา และบุคคลทั่วไปแลว พบวา การใชงานในสวนตรง IT Zone 

น้ีก็ยังไมเพียงพอกับความตองการโดยเฉพาะชวงที่ใกลสอบจะมีผูเขาใชงานเปนจํานวนมาก จงึทําใหผู

ที่จะตองการใชงานในสวนน้ีตองไปใชงานในสวนใหบริการอืน่ 

 5. Relaxation Zone จากเดิมต้ังแตแรกเริ่มในการกอสรางอาคารน้ีจะไมมีการแบงโซนพื้นที่

ใหบรกิารในสวนน้ี โซนน้ีสามารถมาน่ังพักผอน พบปะ พูดคุยแบบไมเปนทางการ เสมือนเปนพื้นที่ที่

ใหแรกเปลี่ยนและเรียนรูรวมกัน ตามนโยบายของสํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุีที่ไดวางไว จากการสัมภาษณกลุมผูใชงานทุกกลุม พื้นที่ใหบริการในสวนน้ี

ยังไมเพียงพอกบัความตองการ 

 6. Working Zone เปนพื้นที่การใชงานใหมที่ถูกจัดแบงเปนโซนที่ใหบรกิารสําหรับผูที่

ประสงคจะน่ังทําการบาน นัดคุยงาน เพื่อใหบริการแกทกุคน 

 7. หองประชุม จากเดิมเคยเปนหองรบัแขกสําหรบัแขกของผูบริหารระดับสงู ไมเปดใหทุก

กลุมผูใชงานเขาใชบรกิาร แตปจจบุันเปลี่ยนมาเปนหองประชุม ซึ่งใหบริการแกทุกคนทีป่ระสงค

จะตองการใชงาน โดยแจงกับเจาหนาทีห่รือเขาไปของอนุญาตจองหองเพื่อเขาใชงาน 

 8. เคานเตอรติดตอสอบถาม จากเดิมไมมีใหบรกิารสวนน้ี ปจจบุันมีเคานเตอรบรกิารน้ี เพื่อ

ใหบรกิารแกนักศึกษา บัณฑิตศึกษา บุคลากรภายใน และบคุคลภายนอก ติดตอสอบถามขอเขาใชงาน

หองประชุม หองราชมงคลเธียเตอร และ บริการปริ้นหรอืถายเอกสารฟร ี
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ภาพที่ 4.14: การเปลี่ยนแปลงของอาคารวิทยบริการ ช้ันที่ 2 

  

 การเปลี่ยนแปลงของอาคารวิทยบริการ ช้ัน 2 ต้ังแตแรกเริม่จนถึงปจจบุัน มีการปรบัเปลี่ยน

ไป (ดังภาพที่ 4.14) พื้นที่แรงเงาสีตางๆคือ พื้นที่ที่เกิดความเปลี่ยนแปลง อธิบายไดดังน้ี 

 1. มุมเยาวชน เปนมุมที่เพิม่มาจากเดิมต้ังแตแรกเริม่ในการกอสรางอาคารไมไดมมีุมน้ี

ใหบรกิาร เปนมุมที่ใหบริการหนังสอืสําหรบัเด็ก มกีารจัดกลุมโตะที่น่ังมาเพิม่สําหรบัอานหนังสือ ซึ่ง

อยูรวมกับโซนที่ใหบริการหนังสือเยาวชนและการคนควาอยูแลว 

 2. หองทํางานเจาหนาที่ จากเดิมเปนหองเกบ็หนังสือ และยายหนังสอืไปรวมกับสวนอื่นแทน 

จากการสัมภาษณเจาหนาทีป่ระจําในช้ัน 3 แลว พบวา หองทํางานเจาหนาทีม่ีขนาดพื้นที่ไมเพียงพอ

กับการใชงาน เชนหองซอมหนังสือ เน่ืองจากปจจุบันมีจํานวนหนังสือเพิม่ข้ึนเรื่อยๆ พื้นทีท่ํางาน

สําหรับเจาหนาที่จงึไมเพียงพอ 
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ภาพที่ 4.15: การเปลี่ยนแปลงของอาคารวิทยบริการ ช้ันที่ 3 

 

 การเปลี่ยนแปลงของอาคารวิทยบริการ ช้ัน 3 ต้ังแตแรกเริม่จนถึงปจจบุัน มีการปรบัเปลี่ยน

ไป (ดังภาพที่ 4.15) พื้นที่แรงเงาสีตางๆคือ พื้นที่ที่เกิดความเปลี่ยนแปลง อธิบายไดดังน้ี 

 1. หอง e-library room  จากเดิมแรกเริ่มเปนNotebook Zone มีลักษณะการใชงานเปน

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร แตในปจจุบันมกีารปรบัเปลี่ยนหอง e-library room น้ีใหเปนหอง

สําหรับคนควาฐานขอมูลการวิจัย วิทยานิพนธ และหนังสืออางอิงตางๆ รวมไปถึงเปนหองเรียน

ออนไลนสําหรบันักศึกษาปริญญาตรี จาการสัมภาษณผูใชงาน พบวา มีปญหาในเรื่องของเสียงรบกวน

ที่เกิดจากการเรียนการสอนและจากการใชเครื่องคอมพิวเตอรในการคนควา ทําใหผูที่เขามาศึกษา

คนควารูสึกไมมสีมาธิ และไมเปนสวนตัวเปน สวนNotebook Zone ในปจจบุันไมมีแลว เน่ืองจาก

สามารถนําโนตบุกมาน่ังทํางานไดทกุโซนตามความสะดวกของผูใชงาน 

 2. หองเก็บของ+รับประทานอาหาร จากเดิมหองน้ีเปนหอง Discussion เพื่อใหนักศึกษาติว

หนังสือและทบทวนการเรียนรวมกัน แตปจจุบันถูกปรบัเปลีย่นใหเปนหองเกบ็ของ+รบัประทาน

อาหารสําหรับเจาหนาที ่

 3. หองทํางานเจาหนาที่ จากเดิมหองน้ีเคยเปนหองเก็บของ+รบัประทานอาหาร สําหรบั

เจาหนาที่ จาการการไดสัมภาษณเจาหนาที่ประจําช้ัน 3 พบวา หองทํางานเจาหนาที่ยังมพีื้นที่ไม

เพียงพอกับการใชงาน 
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ภาพที่ 4.16: การเปลี่ยนแปลงของอาคารวิทยบริการ ช้ันที่ 4 

 

 

 การเปลี่ยนแปลงของอาคารวิทยบริการ ช้ัน 4 ต้ังแตแรกเริม่จนถึงปจจบุัน มีการปรบัเปลี่ยน

ไป (ดังภาพที่ 4.16) พื้นที่แรงเงาสีเขียวคือ พื้นที่ทีเ่กิดความเปลี่ยนแปลง อธิบายไดดังน้ี 

 1. โซนวิทยานิพนธ งานวิจัย และสิง่พิมพรัฐบาล จากเดิมแรกเริม่โซนน้ีเปนโซนที่ใหบริการ

หนังสือทั่วไปหมวด A-L เน่ืองจากมีวิทยานิพนธมากข้ึนเรือ่ยๆ ทางสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

จึงจัดใหช้ัน 4 มีโซนวิทยานิพนธเพื่อใหนักศึกษา บุคลากร บคุคลภายนอกที่สนใจเขามาศึกษาคนควา

เพิ่มเติมไดเต็มที่ในช้ันน้ี และรวบรวมหนังสือทั่วไปหมวด A-L ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไวฝง

เดียวกัน 
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ภาพที่ 4.17: การเปลี่ยนแปลงของอาคารวิทยบริการ ช้ันที่ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 การเปลี่ยนแปลงของอาคารวิทยบริการ ช้ัน 5 ต้ังแตแรกเริม่จนถึงปจจบุัน มีการปรบัเปลี่ยน

ไป (ดังภาพที่ 4.17) พื้นที่แรงเงาสีตางๆคือ พื้นที่ที่เกิดความเปลี่ยนแปลง อธิบายไดดังน้ี 

 1. ที่น่ังเลน-พักคอย จากเดิมแรกเริม่ตรงน้ีเปนโถงทางเดินโลงๆ ไมมกีารใชงานอะไร ปจจุบัน

มีการจัดที่น่ังเลนเพิ่มเติมใหไดใชงานกัน อาจจะเปนเพราะวาดานซายมือจัดเปนสวนหยอม และหอง

ตรงขามเปนหองพระพทุธศาสนา มีหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนาใหบริการพื้นทีจ่ึงน้ีอาจจะจัดมาเพิ่ม

เพื่อรองรับการใชงาน 

 2. หองรบัแขก จากเดิมแรกเริ่มเปนหอง Discussion เพื่อใหบริการแกนักศึกษาติวหนังสือ

และทบทวนการเรียนรวมกัน  

 3. ที่น่ังพักคอย เปนสวนทีจ่ัดเพิม่เติมจากการใชงานแรกเริม่ มีไวสําหรับน่ังพักคอยดาน

นอกจากการจัดประชุมใหญหรือสมัมนา  

 

4.2 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 

 วัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 เพื่อศึกษา ปญหา และความตองการจําเปนจากการใชงาน

ภายในหองสมุด กรณีศึกษา: อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี
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 จากการศึกษาปญหา และความตองการของผูใชงานอาคารในหัวขอเรื่อง การปรบัปรุงพื้นที่

ใชสอยภายในหองสมุด กรณีศึกษา: อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี ซึ่งใช

การวิเคราะหผลแบบผสม โดยใชวิธีการเก็บขอมลู 3 วิธี ดังน้ี 

 4.2.1 ผลการศึกษาจากการสมัภาษณ  

 จากการวิเคราะหเชิงคุณภาพผูวิจัยเกบ็รวบรวมขอมลูจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางโดยตรง

ทั้ง 4 กลุม ดังน้ี กลุมที่ 1  บุคลากรภายใน ไดแก อาจารย และเจาหนาที ่กลุมที่ 2 นักศึกษา ไดแก 

นักศึกษาปรญิญาตร ีกลุมที่ 3 นักศึกษาบัณฑิต ไดแก นักศึกษาปริญญาโท และเอก กลุมที่ 4 

บุคคลภายนอก ไดแก บุคคลทั่วไปทีเ่ขาใชบริการอาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี โดยผูวิจัยไดทําการสัมภาษณกลุมตัวอยางผูใชอาคารจํานวนกลุมละ 2 คน รวมทั้งหมดเปน    

8 คน จากการสัมภาษณผูใหขอมลูตามกลุมตัวอยางทีไ่ดกําหนดไวทั้ง 4 กลุม อธิบายได ดังน้ี  

 จากการสัมภาษณผูใหขอมลูกลุมที่ 1 เปนเจาหนาที่ประจําอาคารจํานวน 2 คนเกี่ยวกับ

ปญหาและความตองการหลงัการเขาใชพื้นภายในหองสมุด คนแรกเปนผูหญิงอยูในตําแหนง     

บรรณารักษ มีประสบการณการใชงานอาคารมาเปนเวลา 10 ป ปญหาทีเ่กิดข้ึนจากการเขาใชพื้นที่

คือ เสียงรบกวนเวลาอานหนังสอื ปายบอกทางหรอืปายบอกตําแหนงพื้นที่ใหบริการในแตละช้ันไม

ชัดเจนเน่ืองจากมีผูที่เขาใชบรกิารมักมาสอบถามบอย และความตองการที่อยากใหมีเพิม่เติม        

คือ อยากใหมีโซนพื้นที่ทีง่ดใชเสียงจริงๆ ของแตละช้ันไวสําหรบัอานหนังสือโดยเฉพาะ และอยากใหมี

โซนกิจกรรมเพื่อสังคม เชน คอมพิวเตอรอัดเสียงไวอานหนังสือใหสําหรับผูพิการตาบอดสงไปยังมลูนิธิ

ตางๆ เพื่อใหมีกจิกรรมดีๆไวใชเวลาวางใหเกิดประโยชนกับสังคม ผูเช่ียวชาญคนที่สอง เปนผูชาย 

ตําแหนงเปนหัวหนาฝายอาคาร มปีระสบการณการใชงานอาคาร 13 ป ปญหาที่พบจากการเขาใช

พื้นที่ภายในหองสมุดคือ ปญหาเรื่องเสียงรบกวน พื้นที่ไมเพยีงพอสําหรบัการอานหนังสอืเด่ียว และ

ลักษณะหองทํางานเจาหนาที่ไมตรงตามวัตถุประสงคในปจจบุัน หองซอมหนังสือมีขนาดพื้นทีเ่ล็กไป

สําหรับการ  ใชงานของเจาหนาที่ เน่ืองจากมีหนังสอืเพิม่มากข้ึนเรื่อยๆโซนหนังสือเทาเดิม ซึ่งสงผลให

โซนหนังสือไมเพียงพอ 

  จากการสัมภาษณผูใหขอมลูกลุมที่ 2 เปนนักศึกษาปรญิญาตรจีํานวน 2 คนในเรื่องของ

ปญหาและความตองการทีเ่กิดข้ึนหลังจากการเขาใชพื้นที่ภายในหองสมุด เปนผูหญิงทั้ง 2 คน จาก

การสมัภาษณทั้ง 2 คน พบวา เวลาที่อยูใชงานอาคาร 4 ป จะเขาหองสมุดในวันธรรมดาชวงเวลา

บายๆ เขาใชประมาณ 1-2 ครั้ง/สัปดาหมีวัตถุประสงคในการเขาใชคนควาเพิ่มเติมอานทั่วไป ดูหนัง 

ใชบริการคอมพิวเตอรเฉพาะทาง ปญหาทีพ่บจากการเขาใชงานคือ คนหาหนังสือยาก หองติวไม

เพียงพอ โซนดูหนังมีกลิ่นอับ ปายบอกทางภายในอาคารไมชัดเจน เชน ไมรูทางหนีไฟอยูตรงไหน 

และการจัดพื้นที่ในช้ันที่ 3-4 ช้ันหนังสือแนนเกินไป อยูตรงไหนสวนความตองการที่อยากใหมเีพิ่มเติม
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คือ อยากใหมทีี่อานหนังสือเฉพาะบุคคลที่สามารถนอนอานได อยากใหมีหองติวเพิ่มข้ึน อยากใหโซน

ดูหนังกั้นเปนบล็อกๆ เพือ่ความเปนสวนตัว และอยากใหมีโซนพื้นที่ทีส่ามารถนําขนมเขามาทานได

เพิ่มข้ึน 

 จากการสัมภาษณผูใหขอมลูกลุมที่ 3 เปนนักศึกษาปรญิญาโทจํานวน 2 คน เปนผูชายทั้ง  2 

คน จากการสัมภาษณทั้ง 2 คน พบวา เวลาที่อยูใชงานอาคาร 6 ป วันที่เขาใชงานสวนใหญจะเขาใช

งาน จันทร-ศุกร มากกวา เสาร-อาทิตย เวลาหกโมงถึงสองทุม มีวัตถุประสงคในการเขาใชงานคือ ทํา

วิทยานิพนธ อานหนังสือ ทํางาน จะเขาใชงานประมาณ 5 ครั้ง/เดือน ปญหาที่พบจากการเขาใชงาน

คือ โซนพื้นที่ทีส่ามารถน่ังกินขนมไดไมเพียงพอ IT Zone ไมเพียงพอ โดยเฉพาะชวงสอบตองยืนรอ

เพื่อทีจ่ะเขาใชบริการ หองติวไมเพียงพอเวลาจะเขาใชงานตองรอคิวยาว ถาถามถึงเรื่องความ

ปลอดภัยปญหาที่พบคือ ปายทางหนีไฟไมชัดเจน ไมคอยไดใชงานในบางครั้งล็อกประตูไมสามารถเขา

ใชงานได ผูเช่ียวชาญทั้ง 2 คน มีความตองการเพิ่มเติมคือ อยากใหเพิม่พื้นทีท่ี่สามารถนําขนมเขามา

ทานได และเพิ่มพื้นที่และจํานวนคอมพิวเตอรที่ใหบริการมากข้ึน รวมถึงการปรบัปรุงอัพเดท

โปรแกรมตางๆสําหรับการใชงาน   

 จากการสัมภาษณผูใหขอมลูกลุมที่ 4 เปนบุคคลทีม่ีที่อาศัยใกลกบัมหาวิทยาลัยเขามาใช

บริการอาคารหลงัน้ีบอย ทัง้ 2 คนเปนผูชาย คนแรกมปีระสบการณใชอาคารมาเปนเวลา 5 ป เขาใช

งานทุกวันเวลาที่ใชงานประมาณ 9.00-17.00 น. มีวัตถุประสงคในการเขาใชงานคือ น่ังทํางานปญหา

ที่พบหลงัจากการเขาใชงานคือความไมเพียงพอกับการใชงาน เชน  IT Zone ไมเพียงพอ Relaxation 

Zone ไมเพียงพอ โตะทํางานกลุมไมเพียงพอ และไมมพีื้นทีเ่งียบเสียง สวนความตองการเพิม่เติมคือ 

อยากใหมีโซนพื้นที่น่ังทานขนมไดเพิ่ม อยากใหเพิ่ม IT Zone และ Relaxation Zone คนที่สอง มี

ประสบการณใชงานอาคารมาแลว 7 ป เขาใชงานอาคารในวันจันทร-ศุกร เวลาที่เขาใชบอย 11.00-

16.00 น. มีวัตถุประสงคในการเขาใชงานคือ อานหนังสือ ทาํรายงาน ความถ่ีในการเขาใช 4 ครั้ง/

เดือน ปญหาที่พบหลังการใชงานมหีลาย เชน โตะที่น่ังกลุมไมสามารถปรับเปลี่ยนไดสะดวก และโตะ

ที่น่ังเด่ียวไมเหมาะสมกับการใชงาน เน่ืองจากโตะที่น่ังไมหนัก ปญหาเรื่องเสียงที่ควบคุมไมได และช้ัน

วางหนังสือจัดไมเปนระเบียบ ทางสญัจรระหวางช้ันหนังสอืแคบ ความตองการที่อยากใหมเีพิ่มเติมคือ 

ควรจัดโซนทีม่ีความคลายคลงึกันอยูฝงเดียวกัน อยากใหมกีารปรบัเปลีย่นเฟอรนิเจอรใหทันสมัยมาก

ข้ึน อยากใหมีโซนเงียบเสียงจริงๆ สําหรบัอานหนังสือ อยากใหมีมุมธรรมชาติ และ Relaxation 

Zone มากข้ึน 

 เพื่อใหไดขอมลูทีเ่ฉพาะเจาะจงถึงปญหา และความตองการที่มีมากข้ึนของผูใชอาคารวิทย

บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี ตามสภาพแวดลอมจริงในปจจุบัน จากการสัมภาษณ

ผูใหขอมลูทัง้ 8 คนพบวา ปญหาและความตองการเกิดจากอุปสรรคเดียวกัน ปญหาที่พบในแตละกลุม
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ตัวอยางทั้ง 4 กลุมมีความคลายคลึงกัน โดยสรุปปญหาและความตองการแบงออกเปน 2 กลุม ดัง

ตารางตอไปน้ี  

 

ตารางที่ 4.1: สรุปปญหาและความตองการของผูใชอาคารจากการสัมภาษณ 

 

ปญหา ความตองการ 

1.ปญหาที่มรีวม ไดแก 1. ความตองการที่มรีวมกัน ไดแก 

- ชวงสอบพื้นที่ที่ใหบริการไมเพียงพอกบัความ

ตองการของผูใชอาคาร 

- เสียงรบกวนเวลาอานหนังสือ/ไมมีพื้นทีง่ดใช

เสียง 

- ปาย/สัญลกัษณบอกทางไมชัดเจน (เชน ทาง

ข้ึน-ลงบันได,ทางหนีไฟ,ลิฟต) 

- โซน IT ไมเพียงพอ 

- โซน relaxation ไมเพียงพอ 

- โซนน่ังทางขนมไดไมเพียงพอ 

- พื้นที่อานหนังสอืนอย 

- หองติว (หอง Discussion) ไมเพียงพอ 

- การจัดพื้นที่น่ัง 3และ4 แนนเกินไป 

- อยากใหมีหองหรือพื้นทีส่ําหรับงดใชเสียงจริงๆ

(สําหรับอานหนังสือ) 

- อยากใหมีโซนทีส่ามารถน่ังกินขนมไดเพิ่มเติม 

-  อยากใหเพิ่มโตะหรือพื้นที่สําหรบัใชงาน โซนIT 

มากข้ึน 

- มีพื้นที่ติวหนังสือ/หองติว (หอง Discussion)

มากข้ึน 

- อยากใหเพิ่มพื้นที่น่ังในโซน relaxation 

2. ปญหาทีม่ีเฉพาะกลุม ดังน้ี 2. ความตองการที่มเีฉพาะกลุม ดังน้ี 

กลุมที่ 1 บุคลากรภายใน  กลุมที่ 1 บุคลากรภายใน 

- หองซอมหนังสือมีขนาดไมเพียงพอสําหรบัการ

ใชงานของเจาหนาที ่

- โซนหนังสอืไมเพียงพอกบัหนังสอืที่มเีพิ่มข้ึน 

-  โซน IT ไมเพียงพอ  

-  เสียงรบกวนเวลาอานหนังสือ 

- อยากใหมีหองหรือพื้นทีส่ําหรับงดใชเสียงจริงๆ

(สําหรับอานหนังสือ) 

- อยากใหมีโซนกจิกรรมเพื่อสังคม (เชน คอม

อัดเสียงสําหรบัอานหนังสอืใหคนตาบอด) 

- อยากใหเพิ่มโซน 3D โมเดล  

กลุมที่ 2 นักศึกษา  กลุมที่ 2 นักศึกษา  

- การจัดพื้นที่ในช้ัน 3และ4 แนนเกินไปทําให

รูสึกอึดอัด 

- อยากใหปรบัปรุงช้ัน 3-4 ใหมีความทันสมัยมาก

ข้ึน 

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.1 (ตอ): สรุปปญหาและความตองการของผูใชอาคารจากการสมัภาษณ 

 

ปญหา ความตองการ 

กลุมที่ 2 นักศึกษา  กลุมที่ 2 นักศึกษา  

- เฟอรนิเจอรไมเหมาะสมกบัการใชงาน 

(เฟอรนิเจอรหนักไมสะดวกในการเคลื่อนยาย) 

- ทางสัญจรระหวางโตะกับช้ันหนังสือแคบไป 

- โตะอานหนังสือเด่ียวเยอะเกินไป 

- การคนหาหนังสือยาก 

- โซนดูหนังมีกลิ่นอบั 

- โซนดูหนังไมเพียงพอกับผูใชงาน 

- โซนน่ังทางขนมไดไมเพียงพอ 

- ปาย/สัญลกัษณบอกทางไมชัดเจน 

- ไมมีพื้นที่งดใชเสียง 

- อยากใหมีโซฟาทีส่ามารถน่ังหรือนอนอาน

หนังสือได 

- อยากใหโซนดูหนังกั้นเปนลอ็กๆ/มีมุมดูหนัง

สําหรับกลุมเลก็ๆ เพือ่ความเปนสวนตัว 

- อยากใหเพิ่มพื้นที่น่ังในโซน relaxation 

- อยากใหเพิ่มโตะหรอืพื้นทีส่ําหรับใชงาน โซนIT 

มากข้ึน 

- หองติว (หอง Discussion)มากข้ึน 

- อยากใหมีหองหรือพื้นทีส่ําหรับงดใชเสียงจริงๆ

(สําหรับอานหนังสือ) 

กลุมที่ 3 นักศึกษาบัณฑิต  กลุมที่ 3 นักศึกษาบัณฑิต  

- โตะทํางานกลุมไมเพียงพอ 

- โซน relaxation ไมเพียงพอ 

- โซน IT ไมเพียงพอ 

- การจัดพื้นที่น่ัง 3และ4 แนนเกินไป 

- ชวงสอบพื้นที่ที่ใหบริการไมเพียงพอกบัความ

ตองการของผูใชอาคาร 

- อยากใหมีโซนทีส่ามารถน่ังกินขนมไดเพิ่มเติม 

- อยากใหเพิ่มโตะหรอืพื้นทีส่ําหรับใชงาน โซนIT 

มากข้ึน 

- มีพื้นที่ติวหนังสือ/หองติว (หอง Discussion)

มากข้ึน 

- อยากใหเพิ่มพื้นที่น่ังในโซน relaxation 

กลุมที่ 4 บุคคลภายนอก  กลุมที่ 4 บุคคลภายนอก  

- การจัดวางหนังสือไมเปนระเบียบ 

- เครื่องมือคนควาไมเพียงพอ 

- พื้นที่ใชงานไมสอดคลองกัน (เชน พื้นที่ทีม่ีการ

ใชงานที่เหมือนกันควรอยูฝงเดียวกัน) 

 - เสียงรบกวนเวลาอานหนังสือ/ไมมีพื้นที่งดใช

เสียง 

- ชวงสอบพื้นที่ที่ใหบริการไมเพียงพอกบัความ

ตองการของผูใชอาคาร 

- อยากใหเพิ่มพื้นที่น่ังในโซน relaxation 

- อยากใหเพิ่มเครื่องมือคนหาหนังสือ 

- เพิ่มเติมพื้นที่น่ังทํางานกลุมทีเ่หมาะสมและ

สามารถเคลื่อนยายได 

- อยากใหมีมุมธรรมชาติภายในหองสมุด 

- มีพื้นที่ติวหนังสือ/หองติว (หอง Discussion)

มากข้ึน 
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 4.2.2 ผลการศึกษาจากการลงพื้นทีส่ํารวจ 

 จากการสัมภาษณผูใหขอมลูแลว ผูวิจัยไดลงพื้นทีส่ํารวจและสงัเกตการดวยตนเอง โดยใช

วิธีการถายภาพและจดบันทึก ปญหาและอุปสรรคตามสภาพแวดลอมจริง ซึง่ช้ีแจงรายละเอียดได

ดังตอไปน้ี  

  - โซนทีส่ามารถนําขนมเขาไปทานไดไมเพียงพอ 

  - โซนน่ังทานขนมดานนอกไมไดรบัความสนใจจากผูใชงานจริง เน่ืองจากอากาศรอน 

  - โซนพื้นที่ relaxation ไมเพียงพอ 

  - โซน IT ไมเพียงพอ 

  - พื้นที่ที่มีการใชงานที่คลายคลงึกันไมไดจัดใหอยูโซนใกลกัน ทําใหเกิดปญหาเสียง

รบกวนหรือการสับสนได 

  - หอง Discussion ไมเพียงพอกับความตองการโดยเฉพาะชวงสอบย่ิงไมเพียงพอ 

  - เฟอรนิเจอรไมจริงไมเหมาะกับการใชงานในหองสมุด เน่ืองจากมีนํ้าหนักทําให

เคลื่อนยายไมสะดวก 

  - ทางสัญจรระหวางโตะอานหนังสอืเด่ียวกับช้ันวางหนังสือแคบไป ทําใหเวลาเขาใช

งานไมสะดวก 

  - ช้ันวางหนังสอืแออัด และไมเปนระเบียบสงผลใหการหาหนังสือยาก  

  - ปายทางหนีไฟไมชัดเจน 

 

ภาพที่ 4.18: ภาพแสดงความไมเพียงพอของโซนที่น่ังทานขนมภายในหองสมุดได 
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ภาพที่ 4.19: ภาพแสดงโซนน่ังทานขนมดานนอกหองสมุดทีไ่มไดรับความสนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.20: ภาพแสดงความไมเพียงพอของโซน relaxation 
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ภาพที่ 4.21: ภาพแสดงความไมเพียงพอของโซน IT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.22: ภาพหอง e-library room และหองเรียนออนไลนที่ไมสอดคลองกัน 
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ภาพที่ 4.23: ภาพแสดงทางสญัจรระหวางโตะอานหนังสือเด่ียวกับช้ันวางหนังสือที่แคบไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.24: ภาพแสดงเฟอรนิเจอรไมที่มีนํ้าหนักมากไมสะดวกในการเคลือ่นยาย 
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ภาพที่ 4.25: ภาพหองซอมหนังสือที่แออัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.26: ภาพแสดงช้ันวางหนังสือที่แออัด 
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 4.2.3 ผลการศึกษาจากการแจกแบบสอบถาม 

 สวนขอมูลเชิงปริมาณผูวิจัยใชสถิติเขามาวิเคราะหผล เพื่อหาอุปสรรคทีอ่าจจะเกิดข้ึน

หลงัจากการใชงานภายในอาคาร และสามารถระบุถึงระดับปญหาและความตองการ ซึ่งผลที่ไดจะ

นํามาเรียงจากลําดับเพื่อหาแนวทางแกไขปรับปรุงพื้นที่ใชสอยภายในหองสมุดทีเ่หมาะสม โดยผูวิจัย

ไดใชคาสถิติ ความถ่ี และรอยละ สําหรับอธิบายลักษณะกลุมตัวอยาง และพฤติกรรมการใชงาน

อาคารใชคาสถิติคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อแสดงระดับสภาพที่เปนจริง และสภาพที่

คาดหวังของการใชงานภายในหองสมุด โดยมีเกณฑแปลความหมายดังน้ี 

 คาเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายถึง  มีสภาพที่เปนอยู/สภาพที่คาดหวังในระดับนอยทีสุ่ด 

 คาเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง  มีสภาพที่เปนอยู/สภาพที่คาดหวังในระดับนอย  

 คาเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถึง  มีสภาพที่เปนอยู/สภาพที่คาดหวังในระดับปานกลาง 

 คาเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง  มีสภาพที่เปนอยู/สภาพที่คาดหวังในระดับมาก 

 คาเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง  มีสภาพที่เปนอยู/สภาพที่คาดหวังในระดับมากทีสุ่ด 

 นอกจากน้ียังศึกษาความตองการจําเปน (Needs Assessment) เพื่อใหทราบถึงสภาพปญหา

อยางแทจริง ผูวิจัยไดวิเคราะหใชคาเฉลี่ยและดัชนี PNI แบบดัดแปลง (สุวิมล วองวาณิช, 2548) ซึ่งมี

หลักสูตรการคํานวณ คือ PNI = I-D/D เมื่อ I คือ สภาพที่คาดหวัง และ D คือ สภาพที่เปนจริง 

พิจารณาจากคา PNI ที่มีคาสงูแสดงวากลุมตัวอยางมีความตองการจําเปนสงู ขณะที่คา PNI ที่มีคา

เปน 0.00 หรือติดลบ แสดงวาไมมีความตองการจําเปน 

 จากการเกบ็รวบรวมขอมลูโดยการแจกแบบสอบถามจํานวนทั้งหมด 200 คน มี 4 กลุม 

แบงเปนกลุมละ 50 คน  

 

ตารางที่ 4.2: จํานวนรอยละของตัวอยางจําแนกขอมูลสวนบุคคล 

 

ตัวแปร คาตัวแปร จํานวน รอยละ 

1. เพศ 1. ชาย 

2. หญิง 

70 

130 

35.0 

65.0 

2. ชวงเวลาที่อยูใชงาน

อาคาร 

1. ตํ่ากวา 1 ป  

2. 1-5 ป 

3. 6-10 ป 

4. 10 ปข้ึนไป 

29 

125 

35 

11 

14.5 

62.5 

17.5 

5.5 

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.2:  (ตอ) จํานวนรอยละของตัวอยางจําแนกขอมลูสวนบุคคล 

 

ตัวแปร คาตัวแปร จํานวน รอยละ 

3. สถานภาพ 1. บุคลากรภายใน 

2. นักศึกษาปริญญาตร ี

3. นักศึกษาบัณฑิต 

4. บุคคลภายนอก 

50 

50 

50 

50 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

4. วันที่เขาใชงาน 1. จันทร-ศุกร 

2. เสารอาทิตย 

143 

57 

71.5 

28.5 

5. วัตถุประสงคในการ

เขาใชงาน 

1. คนควาขอมูลในการ

ทํางาน/วิจัย 

2. คนควาขอมูล

เพิ่มเติมและอาน

หนังสือทั่วไป 

3. อานนิตยสาร/     

นวนิยาย/เรื่องสั้น/

สิ่งพมิพตางๆ 

4. ยืมหนังสือและสื่อ

ตางๆ 

5. ใชบริการโสต

ทัศนวัตถุ 

6. ใชบริการหองคอม/

อินเตอรเน็ต 

7. มาติวสอบและทํา

การบาน 

8. ใชบริการถาย

เอกสาร/ปริ้นงาน 

9. อื่นๆ 

43 

 

39 

 

 

7 

 

 

16 

 

7 

 

19 

 

58 

 

1 

 

10 

21.5 

 

19.5 

 

 

3.5 

 

 

8.0 

 

3.5 

 

9.5 

 

29.0 

 

0.5 

 

5.0 

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.2 (ตอ): จํานวนรอยละของตัวอยางจําแนกขอมลูสวนบุคคล 

 

ตัวแปร คาตัวแปร จํานวน รอยละ 

6. ความถ่ีในการเขาใช

งานอาคารวิทยบริการ 

1. ตํ่ากวา 1 ครั้ง/เดือน 

2. 1-5 ครั้ง/เดือน 

3. 6-10 ครั้ง/เดือน 

4. 11-15 ครั้ง/เดือน 

5. 16 ครั้ง/เดือน ข้ึน

ไป 

16 

90 

56 

6 

32 

8.0 

45.0 

28.0 

3.0 

16.0 

 

เก็บขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง จํานวน 200 คน สวนใหญ (รอยละ 65) เปนเพศหญิง 

ชวงเวลาที่ตัวอยางเขาใชงานจะกระจายตัวอยูในชวง 1-5 ป (รอยละ62.5) โดยสวนนอยจะอยูในชวง 

10 ปข้ึนไป (รอยละ 5.5) และสถานภาพของกลุมตัวอยาง จาํนวน 50 คน เทาๆกัน  (รอยละ50)

จําแนกเปน 4 กลุมดังน้ี 1.บุคลากรภายใน 2.นักศึกษาปริญญาตรี 3.นักศึกษาบัณฑิต                   

4.บุคคลภายนอก สวนใหญกลุมตัวอยางจะเขาใชงานหองสมุดในวันจันทร-ศุกร (รอยละ 71.5) สวน

นอยที่จะเขาใชวันเสาร-อาทิตย (รอยละ 28.5) วัตถุประสงคในการเขาใชงานอาคารของกลุมตัวอยาง

สวนมากเขามาติวสอบและทําการบาน (รอยละ 29.0) รองลงมาคือ คนควาขอมูลในการทํางาน/วิจัย  

(รอยละ 21.5) และคนควาขอมูลเพิ่มเติมและอานหนังสือทัว่ไป  (รอยละ 19.5) โดยมีความถ่ีในการ

เขาใชงานอาคารสวนใหญจะกระจายตัวอยูระหวาง 1-5 ครั้ง/เดือน (รอยละ 45.0) รองลงมา 6-10 

ครั้ง/เดือน (รอยละ 28.0) และ16 ครั้ง/เดือนข้ึนไป (รอยละ 16.0) ดังตารางที ่4.2  

 

ตารางที่ 4.3: การหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเพียงพอตอการใชงาน 

 

 สภาพที่เปนจริง สภาพที่คาดหวัง 

 X SD ระดับ X SD ระดับ 

ความเพียงพอตอ

การใชงาน 

      

1. โซน IT 3.43 .812 ปานกลาง 4.30 .695 มาก 

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ): การหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเพียงพอตอการใชงาน 

 

 สภาพที่เปนจริง สภาพที่คาดหวัง 

 X SD ระดับ X SD ระดับ 

2. โซน 

relaxation 

3.26 .892 ปานกลาง 4.35 .722 มาก 

3. โซนน่ังทาน

ขนม 

2.67 1.003 ปานกลาง 4.15 .878 มาก 

4. หอง 

Discussion 

3.12 .846 ปานกลาง 4.18 .783 มาก 

5. หองทํางาน

เจาหนาที ่

3.44 .843 ปานกลาง 3.97 .817 มาก 

6. โซนดูหนัง 3.36 .832 ปานกลาง 4.08 .882 มาก 

7. โตะที่น่ังตอ

กิจกรรมกลุม 

3.49 .851 ปานกลาง 4.22 .857 มาก 

8. โตะที่น่ังตอ

กิจกรรมเด่ียว 

3.32 .884 ปานกลาง 4.26 .731 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.2612 .56477 ปานกลาง 4.1894 .60163 มาก 

 

 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในดานความเพียงพอตอการใชงานภายในหองสมุด ใน

สภาพที่เปนจริงอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยรวม 3.26) ซึง่มีคาเฉลี่ยอยูในเกณฑ 2.51-3.50 

คาเฉลี่ยทีตํ่่าทีสุ่ดของสภาพที่เปนจริงคือ ความเพียงพอของหอง Discussion (คาเฉลี่ยเทากับ 3.12) 

รองลงมาคือ ความเพียงพอของโซน relaxation (คาเฉลี่ยเทากับ 3.26) และความเพียงพอของโตะที่

น่ังตอกิจกรรมเด่ียว (คาเฉลี่ยเทากับ 3.32) สวนสภาพที่คาดหวังในดานความเพียงพอตอการใชงาน

ภายในหองสมุด โดยรวมผูใชงานมีความคาดหวังอยูในระดับที่มาก (คาเฉลี่ยรวม 4.18) ซึ่งมีคาเฉลี่ย

อยูในเกณฑ 3.51-4.50 คาเฉลี่ยทีม่ีความคาดหวังสงูทีสุ่ดคือ ความเพียงพอของโซน relaxation 

(คาเฉลี่ยเทากบั 4.35) รองลงมาคือ ความเพียงพอของโซน IT (คาเฉลี่ยเทากบั 4.30) และความ

เพียงพอของโตะที่น่ังตอกจิกรรมเด่ียว (คาเฉลี่ยเทากบั 4.26) เรียงลําดับดังตารางที่ 4.3 
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ตารางที่ 4.4: การหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความชัดเจนของปายสญัลักษณ 

 

 สภาพที่เปนจริง สภาพที่คาดหวัง 

 X SD ระดับ X SD ระดับ 

ความชัดเจนของ

ปายสัญลักษณ 

      

1. ปายบอกทาง

ในแตละช้ัน 

3.67 .809 มาก 4.25 .693 มาก 

2. สัญลกัษณทาง

หนีไฟ 

3.28 1.032 ปานกลาง 4.33 .744 มาก 

3. ปายบอก

ตําแหนงจุด

บริการ 

3.70 .845 มาก 4.25 .775 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.5483 .74715 มาก 4.2767 .67176 มาก 

 

 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในดานความชัดเจนของปายสัญลักษณตอการใชงาน

ภายในหองสมุด ในสภาพที่เปนจริงความชัดเจนของปายบอกทางในแตละช้ัน และปายบอกตําแหนง

จุดบรกิารอยูในระดับที่มาก (มีคาเฉลี่ยอยูในเกณฑ 3.51-4.50) ความชัดเจนของปายทางหนีไฟอยูใน

ระดับปานกลาง (มีคาเฉลี่ยอยูในเกณฑ 2.51-3.50) ซึ่งคาเฉลี่ยที่ตํ่าทีสุ่ดของสภาพที่เปนจริงคือ ความ

ชัดเจนของปายทางหนีไฟ (คาเฉลี่ยเทากบั 3.28) รองลงมาคือ ปายบอกทางในแตละช้ัน (คาเฉลีย่

เทากับ 3.67) และปายบอกตําแหนงจุดบริการ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.70) สวนสภาพที่คาดหวังในดาน

ความชัดเจนของปายสัญลักษณตอการใชงานภายในหองสมดุ โดยรวมแลวผูใชงานภายในหองสมุด   

มีความคาดหวังอยูในระดับที่มาก (มีคาเฉลี่ยอยูในเกณฑ 3.51-4.50) คาเฉลี่ยที่มีความคาดหวังสงู

ที่สุดคือ ความชัดเจนของปายทางหนีไฟ (คาเฉลี่ยเทากบั 4.33) รองลงมาคือ ปายบอกทางในแตละ

ช้ันและปายบอกตําแหนงจุดบริการ (คาเฉลี่ยเทากบั 4.25) เทาๆกันดูไดจากการเรียงลําดับดัง   

ตารางที่ 4.4 
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ตารางที่ 4.5: การหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของการจัดพื้นที่และการ

        ตกแตง 

 

 สภาพที่เปนจริง สภาพที่คาดหวัง 

 X SD ระดับ X SD ระดับ 

ความเหมาะสม

ของการจัดพื้นที่

และการตกแตง 

      

1. ทางสัญจร

ภายในช้ัน 3-4 

3.45 .889 ปานกลาง 4.31 .669 มาก 

2. ขนาดพื้นที่กับ

การใชงาน 

3.60 .770 มาก 4.25 .721 มาก 

3. สะดวกและ

เปนระเบียบ 

3.58 .835 มาก 4.37 .704 มาก 

4. เฟอรนิเจอรใน

การใชงาน 

3.40 .891 ปานกลาง 4.33 .697 มาก 

5. สีและวัสดุที่ใช

ตกแตง 

3.64 .803 มาก 4.31 .684 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.5320 .63986 มาก 4.3170 .60093 มาก 

 

 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในดานความเหมาะสมของการจัดพื้นที่และการตกแตง

ตอการใชงานภายในหองสมุด ในสภาพที่เปนจริงโดยรวมอยูในระดับทีม่าก (คาเฉลี่ยรวม 3.53) ซึ่ง   

มีคาเฉลี่ยอยูในเกณฑ 3.51-4.50 สวนความเหมาะสมของทางสัญจรภายในพื้นที่ช้ัน3-4 และความ

เหมาะสมของเฟอรนิเจอรในการใชงานอยูในระดับปานกลาง (มีคาเฉลี่ยอยูในเกณฑ 2.51-3.50)     

ซึ่งคาเฉลี่ยที่ตํ่าทีสุ่ดของสภาพที่เปนจริงคือ ความเหมาะสมของเฟอรนิเจอรในการใชงาน (คาเฉลี่ย

เทากับ 3.40) รองลงมาคือ ความเหมาะสมของทางสัญจรภายในพื้นที่ช้ัน3-4 (คาเฉลีย่เทากบั 3.45) 

และความสะดวกและเปนระเบียบของพื้นที่การใชงาน (คาเฉลี่ยเทากบั 3.58) สวนสภาพที่คาดหวังใน

ดานความเหมาะสมของการจัดพื้นที่และการตกแตงตอการใชงานภายในหองสมุด โดยผูใชงานภายใน

หองสมุดมีความคาดหวังอยูในระดับที่มาก (คาเฉลี่ยรวม 4.31) ซึ่งมีคาเฉลี่ยอยูในเกณฑ 3.51-4.50 

คาเฉลี่ยที่มีความคาดหวังสูงทีสุ่ดคือ ความสะดวกและเปนระเบียบของพื้นที่การใชงาน 
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 (คาเฉลี่ยเทากับ 4.37) รองลงมาคือ ความเหมาะสมของเฟอรนิเจอร (คาเฉลี่ยเทากบั 4.33) และ

ความเหมาะสมของสีและวัสดุที่ใชตกแตง (คาเฉลี่ยเทากบั 4.31) เรียงลําดับดังตารางที่ 4.5 

 

ตารางที่ 4.6: การหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของสภาพแวดลอม   

       ภายในอาคาร 

 

 สภาพที่เปนจริง สภาพที่คาดหวัง 

 X SD ระดับ X SD ระดับ 

ความเหมาะสม

ของสภาพแวดลอม

ภายในอาคาร 

      

1. แสงสวางกบัการ

ใชงาน 

4.08 .763 มาก 4.39 .721 มาก 

2. สภาพอากาศกับ

การใชงาน 

4.02 .786 มาก 4.40 .737 มาก 

3. เสียงรบกวนกบั

การใชงาน 

3.15 1.055 ปานกลาง 4.44 .781 มาก 

4. ความสะอาด

ของพื้นที ่

3.95 .785 มาก 4.49 .723 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.7988 .62189 มาก 4.4300 .62565 มาก 

 

 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในดานความเหมาะสมของสภาพแวดลอมตอการใชงาน

ภายในหองสมุด ในสภาพที่เปนจริงโดยรวมอยูในระดับทีม่าก (คาเฉลี่ยรวมเทากบั 3.79)  ซึ่งมี

คาเฉลี่ยอยูในเกณฑ 3.51-4.50 ซึ่งคาเฉลี่ยที่ตํ่าทีสุ่ดของสภาพที่เปนจริงคือ ความเหมาะสมของเสียง

รบกวนกบัการใชงาน (คาเฉลี่ยเทากบั 3.15) รองลงมาคือ ความสะอาดของพื้นทีก่ารใชงาน (คาเฉลีย่

เทากับ 3.95) และความเหมาะสมของสภาพอากาศกับการใชงาน (คาเฉลี่ยเทากับ 4.02) ตามลําดับ

สวนสภาพที่คาดหวังในดานความเหมาะสมของสภาพแวดลอมภายในหองสมุด โดยผูใชงานภายใน

หองสมุดมีความคาดหวังอยูในระดับที่มาก (คาเฉลี่ยรวม 4.43) ซึ่งมีคาเฉลี่ยอยูในเกณฑ 3.51-4.50 

คาเฉลี่ยที่มีความคาดหวังสูงที่สุดคือ ความสะอาดของพื้นทีใ่ชงาน (คาเฉลี่ยเทากับ 4.49) รองลงมาคือ 
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ความเหมาะสมของเสียงรบกวน(คาเฉลี่ยเทากบั 4.44) และความเหมาะสมของสภาพอากาศ (คาเฉลี่ย

เทากับ 4.40 เรียงลําดับดังตารางที่ 4.6 

 

ตารางที่ 4.7: การหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพทีเ่ปนจรงิและสภาพที่คาดหวัง 

 

 สภาพที่เปนจริง สภาพที่คาดหวัง PNI Rank 

 X SD ระดับ X SD ระดับ   

ความพอเพียง         

1. โซน IT 3.43 .812 ปานกลาง 4.30 .695 มาก 0.25 5 

2. โซน 

relaxation 

3.26 .892 ปานกลาง 4.35 .722 มาก 0.33 3 

3. โซนน่ังทาน

ขนม 

2.67 1.003 ปานกลาง 4.15 .878 มาก 0.55 1 

4. หอง 

Discussion 

3.12 .846 ปานกลาง 4.18 .783 มาก 0.34 2 

5. หองทํางาน

เจาหนาที ่

3.44 .843 ปานกลาง 3.97 .817 มาก 0.15 7 

6. โซนดูหนัง 3.36 .832 ปานกลาง 4.08 .882 มาก 0.21 6 

7. โตะที่น่ังตอ

กิจกรรมกลุม 

3.49 .851 ปานกลาง 4.22 .857 มาก 0.21 6 

8. โตะที่น่ังตอ

กิจกรรมเด่ียว 

3.32 .884 ปานกลาง 4.26 .731 มาก 0.28 4 

เฉลี่ยรวม 3.2612 .56477 ปานกลาง 4.1894 .60163 มาก 0.28 1 

ความชัดเจน         

1. ปายบอก

ทางในแตละช้ัน 

3.67 .809 มาก 4.25 .693 มาก 0.16 2 

2. สัญลกัษณ

ทางหนีไฟ 

3.28 1.032 ปานกลาง 4.33 .744 มาก 0.32 1 

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.7 (ตอ): การหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพทีเ่ปนจรงิและสภาพที ่  

              คาดหวัง 

 

 สภาพที่เปนจริง สภาพที่คาดหวัง PNI Rank 

 X SD ระดับ X SD ระดับ   

3. ปายบอก

ตําแหนงจุด

บริการ 

3.70 .845 มาก 4.25 .775 มาก 0.15 3 

เฉลี่ยรวม 3.5483 .74715 มาก 4.2767 .67176 มาก 0.21 3 

ความเหมาะสม

ในการจัดพื้นที ่

        

1. ทางสัญจร

ภายในช้ัน 3-4 

3.45 .889 ปานกลาง 4.31 .669 มาก 0.25 2 

2. ขนาดพื้นที่

กับการใชงาน 

3.60 .770 มาก 4.25 .721 มาก 0.18 4 

3. สะดวกและ

เปนระเบียบ 

3.58 .835 มาก 4.37 .704 มาก 0.22 3 

4. เฟอรนิเจอร

ในการใชงาน 

3.40 .891 ปานกลาง 4.33 .697 มาก 0.27 1 

5. สีและวัสดุที่

ใชตกแตง 

3.64 .803 มาก 4.31 .684 มาก 0.18 4 

เฉลี่ยรวม 3.5320 .63986 มาก 4.3170 .60093 มาก 0.22 2 

ความเหมาะสม

สภาพแวดลอม 

        

1. แสงสวางกบั

การใชงาน 

4.08 .763 มาก 4.39 .721 มาก 0.08 4 

2. สภาพ

อากาศกับการ

ใชงาน 

4.02 .786 มาก 4.40 .737 มาก 0.09 3 

 (ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.7 (ตอ): การหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพทีเ่ปนจรงิและสภาพที ่   

               คาดหวัง 

 

 สภาพที่เปนจริง สภาพที่คาดหวัง PNI Rank 

 X SD ระดับ X SD ระดับ   

3. เสียงรบกวน

กับการใชงาน 

3.15 1.055 ปานกลาง 4.44 .781 มาก 0.40 1 

4. ความสะอาด

ของพื้นที ่

3.95 .785 มาก 4.49 .723 มาก 0.14 2 

เฉลี่ยรวม 3.7988 .62189 มาก 4.4300 .62565 มาก 0.17 4 

 

 จากการศึกษาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพที่เปนจริงและสภาพที่คาดหวัง 

แลวนํามาวิเคราะหผลความตองการจําเปนโดยหาคา PNI จากสูตรที่ไดกลาวมาขางตน (PNI = I-D/D) 

เพื่อวัดระดับปญหาและนําคา PNI ที่ไดมาสรุปผลเปนคา Rank เพื่อเรียงลําดับความสําคัญในการ

แกไขปญหา ดังตารางที่ 4.7 โดยกําหนดเกณฑการเลือกคะแนน 0.25 ข้ึนไป ถือวาเปนประเด็นปญหา

ที่จะตองเรงแกไข ซึ่งใหดูจากตารางชองคา PNI ที่มีไฮไลทสีเหลือง คือประเด็นที่ถูกเลอืกตามเกณฑ

การใหคะแนน พรอมบอกระดับของคา Rank ที่เรียงลําดับจากมากไปนอย โดยผูวิจัยจะสรุปปญหา

และความตองการจําเปนที่ไดจากการวิเคราะหสภาพที่เปนจริงและสภาพที่คาดหวังของผูใชงาน

อาคารทั้งหมด 4 ดาน ดังน้ี  

 1. ดานความเพียงพอตอการใชงาน (คาPNI=0.28 , คาRank=1) มีประเด็นที่จะตองแกไข

ทั้งหมด 5 ประเด็น โดยจะเรียงลําดับตามคา Rank ที่ได ดังน้ี 

  1. ความเพียงพอของโซนที่น่ังทานขนมไดตอการใชงาน 

  2. ความเพียงพอของหอง Discussion ในการใชงาน 

  3. ความเพียงพอของโซน relaxation ในการใชงาน 

  4. ความเพียงพอของโตะที่น่ังตอกิจกรรมเด่ียว 

  5. ความเพียงพอของโซน IT ตอการใชงาน 
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 2. ดานความเหมาะสมของการจัดพื้นที่และการตกแตง (คาPNI=0.22 , คาRank=2) 

 มีประเด็นทีจ่ะตองแกไขทั้งหมด 2 ประเด็น โดยจะเรียงลําดับตามคา Rank ที่ได ดังน้ี 

  1. ความเหมาะสมของเฟอรนิเจอรในการใชงาน 

  2. ความเหมาะสมของทางสัญจรภายในพื้นที่ช้ันที่ 3-4  

 3. ดานความชัดเจนของปายและสัญลักษณ (คาPNI=0.21 , คาRank=3) 

 มีประเด็นทีจ่ะตองแกไขทั้งหมด 1 ประเด็น ช้ีแจงได ดังน้ี 

  1.ความชัดเจนของสญัลกัษณทางหนีไฟในการใชงาน 

 4. ดานความเหมาะสมของสภาพแวดลอมภายในอาคาร (คาPNI=0.17 , คาRank=4) 

 มีประเด็นทีจ่ะตองแกไขทั้งหมด 1 ประเด็น ช้ีแจงได ดังน้ี 

  1. ความเหมาะสมของเสียงรบกวนกับพื้นที่การใชงาน 

 สรปุ มีปญหาและความตองการจําเปนที่ไดจากการวิเคราะหผลทางสถิติแลวพบวา ปญหา

และความตองการจําเปนมทีั้งหมด 9 ประเด็น ที่จะตองเรงแกไขปญหากอนพื้นที่ใชสอยอื่น เน่ืองจาก 

9 ประเด็นปญหาน้ีมีคา PNI อยูในเกณฑที่กําหนด คือ มีคามากวา 0.25 ข้ึนไป ซึ่งถือวาผูใชงานสวน

ใหญมีความคิดเห็นวาควรแกไขปรับปรงุพื้นที่ใชสอยดังกลาว เพื่อใหสอดคลองและตรงตามความ

ตองการของผูใชงานในสภาพแวดลอมจรงิในปจจุบัน สวนประเด็นปญหาและความตองการที่มีคา PNI 

ตํ่ากวา 0.25 ถือวาประเด็นดังกลาวไมไดเปนปญหาหรืออปุสรรคในการเขาใชงานอาคารวิทยบริการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึง่ผลการวิเคราะหน้ีจะนําไปสูการสรปุผลการวิจัยรวมกับผล

การวิเคราะหในสวนอื่นๆ ตอไป  
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บทที่ 5 

สรปุผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การปรบัปรุงพื้นที่ใชสอยภายในหองสมุด กรณีศึกษา:           

อาคารวิทยบรกิาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ผูวิจัยไดสรปุผลการศึกษาและเสนอแนะ

แนวทางการแกไขปรับปรงุพื้นที่ใชสอยสภาพแวดลอมทางกายภาพที่สอดคลองกบัพฤติกรรมและ

ความตองการของผูใชบริการภายในหองสมุด จึงสรุปผลการวิจัยครั้งน้ีเปน 3 สวน ตามวัตถุประสงค

การวิจัยที่ตองการศึกษา ซึ่งสามารถสรปุผลการศึกษาไดดังน้ี 

 

5.1 สรุปผลการศึกษาจากวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพของอาคาร 

และความสอดคลองตามวัตถุประสงคแรกเริ่มของการกอสรางอาคาร และการเปลี่ยนแปลงทาง

กายภาพจากแรกเริม่จนถึงปจจบุัน  

 จาการศึกษาสรปุวา ลักษณะพื้นที่การใชงานในปจจบุันไมสอดคลองกบัวัตถุประสงคแรกเริ่ม

ในการกอสรางอาคาร มีการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงคการใชงานจากเดิมแรกเริ่มในการกอสรางใชเปน

แหลงสะสมหนังสือที่ใหบริการแกนักเรียนและอาจารยในมหาวิทยาลัยเทาน้ัน ตอมาปรับเปลี่ยน

โครงสรางการใชงานใหมตามการปฏิบัติงานจริง จงึมีวัตถุประสงคใหเปนศูนยกลางทรัพยากรและ

สงเสริมการสอน การวิจัยที่ใหบริการที่ทันสมัยครบครัน เชน การใหบริการดานโสตทัศนวัสดุ 

อินเทอรเน็ต รวมไปถึงการจัดหา พฒันา ผลิต และบริการสือ่สารนิเทศทกุประเภท ปจจบุันมีนโยบาย

ที่จะปรบัปรุงพื้นที่ใหอาคารวิทยบรกิารมีความทันสมัยมากข้ึน และเปนเสมือนศูนยการแลกเปลี่ยน

เรียนรูรวมกันสําหรับนักศึกษาและบุคลากรทุกคนที่เขาใชบริการ  

 โดยจะสรุปความเปลี่ยนแปลงทางดานพื้นทีก่ารใชสอยทางกายภาพภายในหองสมุด 

กรณีศึกษา: อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มทีั้งหมด 5 ช้ัน จําแนก

รายละเอียดความเปลี่ยนแปลงตามลําดับช้ันได ดังน้ี 

 ช้ันที่ 1 พื้นที่ที่เกิดความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ไดแก 

 - พื้นที่ Play Store ปจจุบันถูกเปลี่ยนมาเปนรานกาแฟ 

 - บริการยืม-คืน เดิมเคานเตอรใหบริการอยูติดกับทางเขา ปจจบุันจัดเปนที่น่ังพักคอย และ

ปรับยายเคานเตอรมาอยูตรงดานหนาทางข้ันช้ัน 2 

 - พื้นที่รานกาแฟ ปจจุบันเปลี่ยนเปนโซนพื้นที่สําหรบันําขนมเขามาทานได 

 - IT Zone มีการปรับเปลี่ยนเฟอรนิเจอรและการจัดวาง เพิม่พื้นที่ใหบรกิารมากข้ึน 

 - เพิ่ม relaxation Zone จากเดิมไมมีใหบริการ 
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 - เพิ่ม WorKing Zone จากเดิมไมมีใหบริการ 

 - เพิ่มบริการเคานเตอรติดตอสอบถาม จากเดิมไมมีใหบริการ 

 - หองรับแขกของผูบรหิารระดับสงู ปจจุบันเปลี่ยนเปนหองประชุมใหบริการแกทุกคนที่

ประสงค    เขาใชงาน 

 ช้ันที่ 2 พื้นที่ที่เกิดความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ไดแก 

 - เพิ่มมุมเยาวชนใหบริการหนังสอืสําหรบัเด็ก จากเดิมไมมีใหบริการ 

 - หองเกบ็หนังสือ ปจจบุันเปนหองทํางานเจาหนาที ่

 ช้ันที่ 3 พื้นที่ที่เกิดความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ไดแก 

 - Notebook Zone ปจจุบันเปลี่ยนเปนหอง e-library room สําหรบัคนควาฐานขอมูลการ

วิจัย วิทยานิพนธ และหนังสอือางองิตางๆ 

 - หอง Discussion ปจจบุันเปลี่ยนมาเปนหองเกบ็ของและรบัประทานอาหารสําหรับ

เจาหนาที ่

 - หองเกบ็ของและรบัประทานอาหาร ปจจบุันเปลี่ยนเปนหองทํางานเจาหนาที ่

 ช้ันที่ 4 พื้นที่ที่เกิดความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ไดแก 

 - โซนหนังสอืหมดทั่วไป ปจจุบันเพิ่มโซนวิทยานิพนธ งานวิจัย และสิง่พิมพรัฐบาล เขาไปรวม

กับหนังสือทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 ช้ันที่ 5 พื้นที่ที่เกิดความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ไดแก 

 - โถงทางเดิมช้ัน5 ปจจุบันมีการจัดที่น่ังพักคอยเพื่อรองรับการใชงาน จากเดิมไมมีใหบรกิาร 

 - หอง Discussion ปจจบุันเปลี่ยนมาเปนหองรบัแขกสําหรบัผูบรหิาร 

 - มีการจัดที่น่ังกลุมหนาหองสัมมนา จากเดิมไมมีใหบรกิาร เพื่อรองรบัการจัดประชุมใหญ 

 

5.2 สรุปผลการศึกษาจากวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 เพื่อศึกษา ปญหา และความตองการจําเปน

จากการใชงานภายในหองสมุด กรณีศึกษา: อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุร ี

 จาการศึกษาสรปุวา ปญหาหรืออุปสรรคที่พบจากการเขาใชงานภายในหองสมุดสงผลใหเกิด

ความตองการเพิ่มข้ึนใหม ซึ่งปญหาและความตองการน้ีจะนํามาสูการปรับปรุงพื้นที่ใชสอยภายใน

หองสมุดทีส่อดคลองพฤติกรรมการใชงานของผูใชบริการทุกกลุม โดยจะสรุปผลการวิจัยเปน 3 วิธีคือ

สัมภาษณ แจกแบบสอบถาม และจากการสังเกตการของผูวิจัย 
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 5.2.1 สรุปผลการวิจัยจากการสมัภาษณ 

 ผลการวิเคราะหจากการเกบ็รวบรวมขอมลู จากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง จากการ

สัมภาษณผูเช่ียวชาญทั้ง 8 คนพบวา ปญหาและความตองการที่พบในแตละกลุมตัวอยางทั้ง 4 กลุม 

เปนปญหาหรอืความตองการที่ซ้ําๆกัน จงึแบงปญหาและความตองการเปน 2 กลุมหลักคือ 1.ปญหา

และความตองการที่มรีวมกัน 2.ปญหาและความตองการทีม่เีฉพาะกลุม ซึ่งจากการวิเคราะหผลแลว

การแกไขปญหาและความตองการรวมจะทําใหกลุมประชากรทั้ง 4 กลุมสามารถเขาใชงานไดมากกวา

การแกไขปญหาเฉพาะกลุมใดกลุมหน่ึง โดยผูวิจัยจะนําผลการวิจัยที่เปนประเด็นปญหาและความ

ตองการรวมที่ไดมาจากการสมัภาษณสามารถช้ีแจงได ดังน้ี 

 

 สรปุประเด็นที่การแกไขปญหารวม คือ  

 1. ชวงสอบพื้นทีท่ี่ใหบริการไมเพียงพอกับความตองการของผูใชอาคาร 

 2. เสียงรบกวนเวลาอานหนังสอื/ไมมีพื้นที่งดใชเสียง 

 3. ปาย/สัญลักษณบอกทางไมชัดเจน (เชน ทางข้ึน-ลงบันได,ทางหนีไฟ,ลิฟต) 

 4. โซน IT ไมเพียงพอ 

 5. โซน relaxation ไมเพียงพอ 

 6. โซนน่ังทางขนมไดไมเพียงพอ 

 7. พื้นที่อานหนังสือนอย 

 8. หองติว (หอง Discussion) ไมเพียงพอ 

 9. การจัดพื้นที่น่ัง 3และ4 แนนเกินไป 

 

 สรปุประเด็นความตองการที่มีรวม คือ 

 1. ตองการใหมีหองหรือพื้นที่สําหรบังดใชเสียงจรงิๆ (สําหรบัอานหนังสือ) 

 2. ตองการใหมีโซนที่สามารถน่ังกินขนมไดเพิ่มเติม 

 3. ตองการใหเพิ่มโตะหรือพื้นที่สําหรบัใชงาน IT Zone มากข้ึน 

 4. ตองการมหีอง Discussion มากข้ึน 

 5. ตองการใหเพิ่มพื้นที่น่ังใน relaxation Zone 

 

 5.2.2 สรุปผลการวิจัยจากการแจกแบบสอบถาม 

 จากการศึกษาปญหาและความตองการหลังการใชงานของผูใชบริการทั้ง 4 กลุมตัวอยาง

ภายในหองสมุด ผูวิจัยไดทําการเกบ็ขอมลูจากการแจกแบบสอบถามจํานวน 200 คน พบวา เพศหญิง 
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(รอยละ 65.0) เขาใชงานมากกวาเพศชาย (รอยละ 35.0) ชวงเวลาหรือประสบการณเขาใชงานอาคาร

สวนใหญอยูในชวง 1-5 ป คิดเปน (รอยละ62.5) สถานภาพของกลุมตัวอยาง 4 กลุมเทาๆกนั คือ 

บุคลากรภายใน (รอยละ 25.0) นักศึกษาปริญญาตรี (รอยละ 25.0) นักศึกษาบัณฑิต (รอยละ 25.0) 

และบุคคลภายนอก (รอยละ 25.0) เน่ืองจากหองสมุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี 

เปดใหทุกคนสามารถเขาใชบริการได ผูวิจัยจึงอยากทราบปญหาของทั้ง 4 กลุมตัวอยางที่ไดจําแนกไว

กลุมละ 50 คน พฤติกรรมการเขาใชงานสวนใหญเขาใชวันธรรมดา จันทร-ศุกร (รอยละ 71.5) 

มากกวาเสาร-อาทิตย (รอยละ 28.5) มีวัตถุประสงคในการเขาใชงานสวนมากมาติวสอบและทํา

การบาน (รอยละ29.0) รองลงมาคนควาขอมูลในการทํางาน/วิจัย และคนควาขอมูลเพิม่เติมและอาน

หนังสือ และความถ่ีในการเขาใชงานสวนใหญ 1-5 ครั้ง/เดือน (รอยละ 45.0) เทากับผูใชบรกิาร 1 คน

จะเขาใชงานหองสมุดสปัดาหละ 1-2 ครั้งตอเดือน ถือวาเปนการเขาใชงานที่อยูในเกณฑดีปกติ    

 ผลการวิเคราะหจากการเกบ็รวบรวมขอมลู จากการแจกแบบสอบถามกลุมตัวอยาง ซึง่ดูตาม

คาสถิติที่ไดกําหนดไวจากการคํานวณคา PNI ที่มีคาไมตํ่ากวา 0.25 ในการสรุปผลการวิจัยน้ีมีอยู 8 

อันดับ รวมทัง้หมด 9 ประเด็น ทีจ่ะตองแกไขปรับปรงุและนํามาจัดลําดับสิง่ที่ควรจะเรงแกไขเรียง

จากความตองการจําเปนที่จะตองแกไขกอนหลงัตามลําดับการวิเคราะหได ดังน้ี 

 

 1. อันดับที่ 1 ความไมเพียงพอของโซนน่ังทานขนมไดตอการใชงาน  (PNI= 0.55) 

 2. อันดับที่ 2 ความไมเหมาะสมของเสียงรบกวนในพื้นทีก่ารใชงาน  (PNI= 0.40) 

 3. อันดับที่ 3 ความไมเพียงพอของหอง Discussion ในการใชงาน  (PNI= 0.34) 

 4. อันดับที่ 4 ความไมเพียงพอของ Relaxation Zone ในการใชงาน   (PNI= 0.33) 

 5. อันดับที่ 5 ความไมชัดเจนของปายสัญลักษณทางหนีไฟในการใชงาน  (PNI= 0.32) 

 6. อันดับที่ 6 ความไมเพียงพอของโตะที่น่ังตอกิจกรรมเด่ียว   (PNI= 0.28) 

 7. อันดับที่ 7 ความไมเหมาะสมของเฟอรนิเจอรในการใชงาน   (PNI= 0.27) 

 8. อันดับที่ 8 ความไมเหมาะสมของทางสัญจรภายในพื้นที่ช้ัน 3-4  (PNI= 0.25) 

 9. อันดับที่ 8 ความไมเพียงพอของ IT Zone ในการใชงาน   (PNI= 0.25) 

 

 และสรุปการจัดหมวดหมูการแกไขปญหาและความตองการอยางเปนระบบน้ัน ทางผูวิจัย     

จึงสรปุลําดับความสําคัญกอนหลัง โดยแบงสิง่ที่ควรจะตองแกไขออกเปน 4 ดานหลัก คือ 1.ความ

เพียงพอตอการใชงาน 2.ความชัดเจนของปายสัญลักษณ 3.ความเหมาะสมของการจัดพื้นที่และ   

การตกแตง 4.ความเหมาะสมของสภาพแวดลอมภายในอาคาร เพื่อเปนแนวทางการแกไขปญหาให

สอดคลองกบัพฤติกรรม และตรงตามความตองการของผูใชบริการจริงในปจจุบันไดทันทวงที ดังน้ี 
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 สิ่งที่ควรปรบัแกกอนโดยแบงเปน 4 ดาน (เรียงลําดับความสาํคัญจากคาRank) 

 อันดับที่ 1 ดานความเพียงพอตอการใชงาน  (คาPNIรวม=0.28, คาRank=1) 

 อันดับที่ 2 ดานความเหมาะสมของการจัดพื้นที่และการตกแตง (คาPNIรวม=0.22, คา

Rank=2) 

 อันดับที่ 3 ดานความชัดเจนของปายและสญัลกัษณ  (คาPNIรวม=0.21, คาRank=3) 

 อันดับที่ 4 ดานความเหมาะสมของสภาพแวดลอมภายในอาคาร (คาPNIรวม=0.17, คา

Rank=4) 

 

 5.2.3 สรุปผลการวิจัยจากการสํารวจและสงัเกตการของผูวิจัย 

 สรปุผลการศึกษาโดยรวมจากการลงพื้นทีส่ํารวจและสังเกตการของผูวิจัยเอง จากการศึกษา

ปญหาและความตองการของผูใชบริการภายในอาคารที่เกิดข้ึน และสาเหตุที่เกิดข้ึนจากการใชงานใน

ปจจุบัน เพือ่หาแนวทางการแกไขปรับปรงุพื้นที่ใชสอย 

 1. สภาพปญหารวมทีเ่กิดข้ึนจากการใชงานจรงิในปจจบุันของอาคารวิทยบริการ พบวาเกิด

ปญหาตอผูเขาใชงานภายในอาคารวิทยบริการ ในประเด็นตางๆ ดังน้ี 

  1.1 ความไมเพียงพอของโซนน่ังทานขนมไดตอการใชงานในพื้นที่ เน่ืองจากเดิมพื้นที่

น่ังทางขนมจะอยูรวมกับรานกาแฟภายในอาคาร แตปจจบุนัรานกาแฟปรับยายไปอยูดานนอกอาคาร 

จึงทําใหพื้นทีส่วนที่เปนรานกาแฟเกาถูกปรบัเปลี่ยนเปนพื้นที่น่ังสําหรบันําขนมมาน่ังทางได และยัง

สามารถน่ังทํางานไดดวย ซึ่งเปนที่นิยมของผูที่เขาใชบริการแตปญหาทีพ่บคือ มจีํานวนที่น่ังนอยไม

เพียงพอกับความตองการ ถึงแมวาดานนอกอาคารจะมีการจัดพื้นทีส่ําหรับน่ังทานไวให แตดวย

ประเทศไทยอากาศคอนขางรอนผูใชบริการจงึนิยมเขามาน่ังดานในอาคารมากกวา เน่ืองจากอากาศ

ดานในเย็นสบาย 

  1.2 ความเหมาะสมของเสียงรบกวน จาการสังเกตการแลวพบวา ไมมีพื้นที่ทีส่ําหรับ

งดใชเสียงจรงิๆ และพื้นที่การใชงานที่มกีารใชงานที่คลายคลึงกันไมไดอยูในพื้นที่เดียวกันหรือใกลกัน

ทําใหเกิดปญหาเสียงรบกวนสําหรับบุคคลทีเ่ขามาอานหนังสือจริงๆ เชน ช้ัน 3-4 ควรจะมีโซนพื้นที่

สําหรับอานหนังสือโดยเฉพาะใหเปนพื้นที่สําหรบังดใชเสียง และ IT Zone ควรจะอยูฝงเดียวกัน 

พื้นที่ที่มีการใชคอมพิวเตอรควรแบงฝงการใชงานหรอืไมก็กัน้หอง เน่ืองจากการใชอปุกรณ

คอมพิวเตอรในการพมิพงานจะเกิดเสียงรบกวนได 

  1.3 ความไมเพียงพอของหอง Discussion เกิดจากพฤติกรรมการเขาใชบริการ

หองสมุดทีเ่ปลี่ยนไป จากเดิมการเขาใชหองสมุดสวนใหญจะเขามาอานหนังสือ ยืม-คืนหนังสอื เพื่อ

ศึกษาหาความรูเพิม่เติม แตปจจบุันพฤติกรรมของผูเขาใชงานมีประสงคที่จะเขามาแลกเปลี่ยนและ
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เรียนรูรวมกันมากข้ึน การเขาใชงานพื้นที่ภายในหองสมุดจึงเปลี่ยนแปลงไป เชน นัดเขามาติวสอบ

หรือทําการบาน เขามาคนควาขอมูลเพิ่มเติมทางอินเตอรเน็ต และนัดประชุมงานยอย (แบบไมเปน

ทางการ) เปนตน 

  1.4 ความไมเพียงพอของ Relaxation Zone เน่ืองจากเดิมไมมีพื้นที่การใชงาน 

relaxation Zone ใหบริการ เน่ืองมีการปรับปรงุพื้นที่การใชสอยภายในหองสมุดใหเปนหองสมุดยุค

ใหมมากข้ึน จงึทําใหพื้นที่ที่ถูกจัดโซนข้ึนใหมไดรบัความสนใจและตอบสนองความตองการของ

ผูใชบริการไดจริง แตมีพื้นที่และจํานวนที่นอยทําใหไมเพียงพอกับความตองการของผูใชใชบรกิารทีม่ี

มากข้ึน 

  1.5 ปายและสญัลกัษณทางหนีไฟที่ไมชัดเจน จากการสํารวจและเจาหนาที่ประจํา

อาคารแลวพบวา อาคารหอสมุดแหลงน้ีเปดใหผูทีเ่ขาใชบริการเขา-ออกไดทางเดียวน้ันคือประตู

ดานหนาอาคารเทาน้ัน ซึ่งเมื่อเขาใชบริการจะเห็นไดไมมีความชัดเจนของปายสญัลกัษณทางหนีไฟ 

หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะเขา-ออกไดทางเดียว แมวาแทจรงิแลวมีทางหนีไฟได 3 ทางหากสังเกต แตไม

เปดใหใชบริการจากการสอบถามเจาหนาที่พบวา เน่ืองจากปองกันการลักขโมยหนังสือออกจาก

หองสมุด จงึบังคับใหทางเขา-ออกประตูเดียว และปดประตูทางหนาไฟ เพือ่ความสะดวกและ

ตรวจสอบไดงาย 

  1.6 ความไมเพียงพอของโตะที่น่ังตอกิจกรรมเด่ียว จากการสังเกตพบวา โตะที่น่ังตอ

กิจกรรมเด่ียวมีจํานวนเยอะพอสมควร แตพฤติกรรมการใชงานของผูทีเ่ขาใชบริการเลือกที่จะน่ังโตะที่

น่ังกลุมมากกวา อาจจะเปนเพราะวาบางครัง้ผูใชบริการไมไดตองการที่จะมาน่ังอานหนังสือ แตมาน่ัง

ทํางาน ซึ่งโตะที่น่ังเด่ียวเหมาะสําหรบัน่ังอานหนังสือมากกวาน่ังทํางาน เน่ืองจากโตะตอกจิกรรมเด่ียว

มีขนาดพื้นที่แคบ และมทีี่ปดกั้นดานขางจึงไมสะดวกตอการน่ังทํางาน หรือการทํากจิกรรมอื่นๆ

นอกจากการอานหนังสือ ผูวิจัยจึงเรงเห็นวาควรจะปรบัเปลีย่นหรือมีโตะที่น่ังสําหรบัการทํากจิรรม

เด่ียว เพื่อใหตรงตามความตองการของผูใชบริการจรงิในปจจุบัน 

  1.7 ความเหมาะสมของเฟอรนิเจอรในการใชงาน จากการสาํรวจและสัมภาษณผูเขา

ใชงานพบวา โตะและที่น่ังที่เปนไมคอนขางจะหนักเวลาที่จะเคลื่อนยายทําใหเกิดเสียง จึงทําใหไม

สะดวกในการใชงานและเกิดเสียงรบกวนภายในหองสมุดได ทั้งน้ีประเด็นปญหาน้ียังสอดคลองกบั

ผลการวิจัยในครัง้น้ีดวยวาควรปรบัเปลี่ยนเฟอรนิเจอรใหเกดิความทันสมัยมากข้ึน และใหเหมาะสม

กับการใชงานภายในหองสมุด 

  1.8 ความเหมาะสมของทางสญัจรภายในพื้นที่ช้ัน 3-4 จากการสํารวจพบวา ความ

เหมาะสมของทางสญัจรภายในพื้นที่ช้ัน 3 และ 4 ไมไดเกิดปญหาทั้งหมด ปญหาที่พบก็คือ การจัด

ทางสญัจรระหวางโตะที่น่ังเด่ียวกับช้ันวางหนังสือแคบและขนาดทางเดินไมไดเปนไปตาม
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มาตรฐานสากล สงผลใหผูใชบริการเกิดความไมสะดวกในการเขาใชงาน หากผูที่ใชบรกิารมีขนาดตัวที่

ใหญจะไมสามารถเขาใชงานได 

  1.9 ความไมเพียงพอของ IT Zone ปฏิเสธไมไดวาในปจจุบนัเทคโนโลยีสําคัญมาก

ตอชีวิตประจําวันและความตองการใชงาน จงึสงผลให IT Zone มีพื้นที่ใหบรกิารไมเพียงพอกบัความ

ตองการของผูเขาใชบริการทีเ่พิ่มข้ึนในปจจบุัน 

 2. ความตองการรวมและขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากการใชงานในปจจบุันของอาคาร        

วิทยบริการในประเด็นตางๆ ดังน้ี 

  2.1 ตองการใหมีหองหรือพื้นที่สําหรบังดใชเสียงจริงๆ เพื่อใหมีพื้นทีส่ําหรบัผูที่ต้ังใจ

จะเขามาอานหนังสือไดจริง  

  2.2 ตองการใหมีโซนที่สามารถนําขนมเขามาทานไดเพิ่มข้ึน เพื่อเปนทีส่ําหรับน่ัง

ทํางาน พบปะ พูดคุย แบบไมเปนทางการภายในหองสมุด  

  2.3 ตองการใหเพิ่มโตะหรือพื้นทีส่ําหรบัใชงาน IT Zone มากข้ึน เน่ืองจาก

ผูใชบริการมีความสนใจทีจ่ะเขาใชงานในสวนของ IT Zone มากข้ึน อาจจะเปนเพราะวาเทคโนโลยีมี

บทบาทสําคัญในการทํางานและการศึกษาคนควาขอมูลทีเ่ขาถึงงายและรวดเร็วในสงัคมปจจุบัน 

  2.4 ตองการใหมีหอง Discussion มากข้ึน สําหรับติวสอบหรือทํางานรวมกัน จะ

เห็นไดวาพฤติกรรมการใชงานหองสมุดในยุคน้ีมีความเปลี่ยนแปลงไป การเขาหองสมุดไมไดมาแคอาน

หนังสือหรือการคนควาขอมูลเพียงอยางเดียว แตปจจุบันหองสมุดเปนเสมือนพื้นที่แลกเปลี่ยนและ

เรียนรูรวมกันมากข้ึน จึงสงผลใหมีความตองการที่จะใชหอง Discussion เพิ่มข้ึน และในปจจุบันจึงไม

เพียงพอกับความตองการของผูใชบริการ 

  2.5 ตองการใหเพิ่มพื้นที ่Relaxation Zone จากการสังเกตการพบวา Relaxation 

Zone เปนพื้นทีร่องรบัไดทุกกจิกรรมและทกุกลุมคนไดดี สงผลใหพื้นที่ใน Relaxation Zone ไม

เพียงพอกับความตองการขอผูใชบรกิารหองสมุด 

 

 สรปุผลการศึกษาทั้ง 3 วิธีการแลวจะเห็นไดวาทุกวิธีการวิจยัมีผลการวิจัยที่สอดคลองกันทัง้ 

3 วิธีการ ซึ่งทําใหเกิดความชัดเจนในการแกไขปรับปรุงพื้นที่ใชสอยภายในหองสมุด กรณีศึกษา:

อาคารวิทยบรกิาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไดโดยงาย และตรงตามความตองการของ

ผูใชงานจริงในปจจบุัน การแกไขปญหาไดตรงจุดจะสงผลดีใหอาคารวิทยบริการเปนหองสมุดที่

ตอบสนองทุกการใชงานอยางมีประสิทธิภาพและครบครันหรือเปนประโยชนใหกบัอาคารที่มีการใช

งานที่คลายคลงึไมมากก็นอย 
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5.3 เสนอแนะผลการศึกษาจากวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 3 เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรงุพื้นที่

ใชสอยและสภาพแวดลอม ใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการใชงานจริงในปจจุบัน  

 จากการศึกษาขอมูลและวิเคราะหผลจากปญหา และความตองการที่เกิดข้ึนจรงิในปจจบุัน 

โดยใชวิธีการ สํารวจ สัมภาษณ และการตอบแบบสอบถามแลวทําใหทราบถึงปญหา และ         

ความตองการของผูใชงานภายในหองสมุด กรณีศึกษา: อาคารวิทยบรกิาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี  

 ดังน้ันผูวิจัยจึงจะเสนอแนะแนวทางการปรบัปรุงนโยบาย และการปรับปรุงผังพื้นที่ใชสอย

ตางๆ ภายในหองสมุดที่ไดจากการรวบรวมขอมูลตามข้ันตอนการวิจัยขางตน เพือ่ที่จะเสนอไปสูสํานัก

วิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ีหรอืพื้นที่ทีม่ีการใชงานที่

คลายคลึงกันไดนําแนวทางการปรบัปรุงพื้นที่ใชสอยภายในหองสมุดไปใชประโยชนตอไปจากประเด็น

ปญหาที่ไดจากผลการวิจัยในครัง้น้ี ในการแกไขปญหาใหตรงจุดและเปนไปตามประเด็นปญหาที่

เกิดข้ึนจริงจากผูใชงานจรงิ เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาที่ตรงตามความตองการของผูใชงานและ

สอดคลองกบัสภาพแวดลอมจริงในปจจบุัน  

 และเพือ่ใหขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใชเห็นเปนรูปธรรมมากข้ึน ทางผูวิจัยจึงจะ

เสนอแนวทางการจัดผงัพื้นที่ใชสอยภายในหองสมดุทีเ่กิดปญหาและมีความตองการเพิ่มเติม จาการ

เก็บรวบรวมขอมูลในการวิเคราะหผลสรุปผังพื้นที่ที่ควรจะแกไขมีช้ันที่ 1-4 ในสวนที่เปนประเด็น

ปญหาเทาน้ัน ซึง่จะเห็นไดจากภาพตอไปน้ี
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ภาพที่ 5.1: การจัดผงัพื้นที่ในปจจุบัน ช้ันที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

 

 

ภาพที่ 5.2: เสนอแนะแนวทางการปรับปรงุพื้นที่ใชสอยใหม ช้ันที่ 1 

 

 

 

 



81 

 

 

 

 1. เสนอแนะแนวทางการปรับปรงุพื้นที่ใชสอยช้ันที่ 1 จากขอมูลที่ไดจากผลการวิเคราะห 

 จากการสรุปผลการวิจัยจากปญหาและความตองการทีเ่กิดข้ึนหลงัจากการใชบริการของ

ประชากรตัวอยางที่ไดกําหนดไวอธิบายได ดังน้ี 

  1.1 จากปญหาโซนที่น่ังทานขนมไดไมเพียงพอกับความตองการ ผูวิจัยจึงเสนอแนะ

ใหขยายพื้นที่และเพิ่มจํานวนที่น่ังใหมากข้ึนตามความตองการของผูใชบริการในปจจบุัน เน่ืองจากโซน

พื้นที่ที่สามารถนําขนมเขามาทานภายในหองสมุดไดน้ันเปนที่ตองการในอันดับที่ 1 จากการรวบรวม

ขอมูลทัง้ทางสถิติและจากการสมัภาษณ จะเห็นไดชัดเจนวาปญหาและความตองการทีเ่กิดข้ึน

สอดคลองกันกบัผลการวิจัยที่ไดศึกษา ทางผูวิจยัจงึเห็นสมควรวาพื้นที่ใชสอยน้ีควรจะไดรับการ

พัฒนาและปรบัปรุงเพิ่มเติม เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการในยุคปจจุบัน ใหเปนพื้นที่

สําหรับการเรียนรูรวมกันอยางมปีระสิทธิภาพ (ดังภาพที่ 5.2) 

  1.2 เสนอแนะใหโซนน่ังทานขนมไดใหใชช่ือเปน Working Zone จากเดิมมีพื้นที่ 

Working Zone ใหบรกิารอยูแลวและมีพื้นที่การใชงานใกลกับ Relaxation Zone แตดวย

เฟอรนิเจอรการใชงานไมเหมาะสมกับการน่ังทํางาน (ดังภาพที่ 5.1) ผูวิจัยจงึขอเสนอใหจัดพื้นที่ใช

สอยใหมให Working Zone เปนพื้นที่ทีส่ามารถน่ังทานขนมได เน่ืองจากการใชงานมีความคลายคลึง

กัน และใหพื้นที ่Working Zone ใหมน้ีเปนทีส่ําหรับทุกคนสามารถเขาใชงานไดสะดวก ยืดหยุนได

ทุกสถานการณ เชน นัดทําการบานรวมกัน นัดพบปะ พูดคุย ที่สําคัญเลยคือสามารถน่ังทํางานและน่ัง

ทานขนมไดตรงตามความตองการของผูใชบริการในปจจุบัน 

  1.3 เสนอแนะให Working Zone ติดกับรานกาแฟ เพื่อความสะดวกในการ

เคลื่อนยายและดูแลความสะอาดเรียบรอยไดงาย ซึ่งอาจจะตองเขมงวดในเรื่องของกฎเกณฑในการ

รักษาความสะอาด (ดังภาพที่ 5.2) 

  1.4 จัดใหมีปายสัญลักษณบอกจุดทิง้ขยะใหจัดเจน จัดใหมีถังขยะเพียงพอกบัการใช

งาน และขอความรวมมือในการรักษาความสะอาด ซึง่เปนมารยาทในการเขาใชหองสมุดอยูแลว  

  1.5 จัดใหมีเจาหนาที่รักษาความสะอาดเพิม่เติม เพื่อดูแลรักษาความสะอาดใน 

Working Zone ที่สามารถใหนําขนมและเครือ่งดืมเขามาทานได 

  1.6 จากเดิม IT Zone จะอยูแยกกันเปน 2 ฝง ซึง่อยูรวมกบัโซนพื้นที่การใชงานอื่น 

จึงทําใหไมสามารถขยายพื้นที่การใชงานไดเพิ่ม (ดังภาพที่ 5.1) ผูวิจัยจงึเสนอแนะใหยายพื้นที่ทีม่ี

ความคลายคลึงกันมาอยูรวมในพื้นที่การใชงานเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการเขาใชงานไมกอใหเกิด

ความวุนวาย ลดปญหาเสียงรบกวนลงได (ดังภาพที่ 5.2) 

  1.7 เพิ่มจํานวนพื้นที่น่ังใน IT Zone ไดอีก 24 ที่น่ัง รวมทั้งหมด 104 ที่น่ัง จากเดิม

ทั้งหมดมี 80 ที่น่ัง เพื่อรองรับการใชงานของผูใชบรกิารที่มากข้ึน (ดังภาพที่ 5.2) 
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  1.8 เสนอแนะใหมีการอัพเดเครื่องคอมพิวเตอรและซอฟแวรใหมๆ  และมกีารเช็ค

สภาพเครื่องคอมพิวเตอร เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการใชงานของเครือ่งคอมพิวเตอรใน IT Zone รวมไป

ถึงอัพเกรดใหอินเตอรเน็ตใหแรงข้ึน 

  1.9 ยายโตะเกาอี้ทีจ่ัดไวสําหรับใชคนควาขอมูลเพิม่เติมของช้ัน 1 ไปอยูดานริมฝง

หนาตางทางซายมือหันหนาเขา ฝงเดียวกับ IT Zone ใกลกบัเครื่องถายเอกสาร เพื่อแบงพื้นทีท่ี่มีการ

คนควาขอมูลเพิ่มเติมอยูโซนเดียวกัน (ดังภาพที่ 5.2) 

  1.10 จัดใหมีปายสัญลักษณบอกตําแหนงการใชงานในสวนของเครือ่งมอืคนควา

เพิ่มเติม เพื่อความชัดเจน 

  1.11 จัดใหเพิ่มจํานวนโตะใน Relaxation Zone ฝงดานซายมือหันหนาเขาอาคาร

ที่มีบริการอยูกอนแลวเพิ่มอกี 7 ที่ รวมทั้งหมดเปน 13 ที่ (ดังภาพที่ 5.2) จากเดิมมีใหบรกิารทัง้หมด 

6 ที่ (ดังภาพที่ 5.1) 

  1.12 เสนอใหยาย IT Zone จากฝงดานขวามือหันหนาเขาใกลกบับรเิวณจัดสวน-

ปลูกตนไม ไปอยูฝงดานซายมือรวมเปนพื้นทีเ่ดียวกัน และขยับปรบัเปลี่ยนใหดานขวามือหันหนาเขา

เปนพื้นที่ใหบริการ Relaxation Zone ทั้งหมด เพื่อเพิ่มพื้นที่ใหบริการใหมากข้ึนใหเปนเสมือนมา

พักผอน อานหนังสือ และเปนพื้นที่สําหรบัมาแปลกเปลี่ยนและเรียนรูรวมกันแบบไมเปนทางการ ซึง่

ทางสถิติทีผู่วิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลแลวพบวา พื้นที่ใน Relaxation Zone พบปญหาและความ

ตองการอยูในอันดับตนๆ ควรไดรบัแกไขการปรบัปรุงตอไป 

 



83 

 

 

 

ภาพที่ 5.3: การจัดผงัพื้นที่ในปจจุบัน ช้ันที่ 2 
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ภาพที่ 5.4: เสนอแนะแนวทางการปรับปรงุพื้นที่ใชสอยใหม ช้ันที่ 2 
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 2. เสนอแนะแนวทางการปรับปรงุพื้นที่ใชสอยช้ันที่ 2 จากขอมูลที่ไดจากผลการวิเคราะห 

  จากการสรปุผลการวิจัยจากปญหาและความตองการทีเ่กิดข้ึนหลังจากการใชบรกิารของ

ประชากรตัวอยางที่ไดกําหนดไวอธิบายได ดังน้ี 

  2.1 เสนอแนะใหทําผนังกระจกมีประตูเขา-ออกตรงกลางกั้นฝง Edutainment 

Zone กับหองสมุดเฉพาะทาง เพือ่ปองกันเสียงรบกวนระหวางกัน (ดังภาพที่ 5.4) 

  2.2 ปรับยายเคานเตอรติดตอสอบถามจัดใหอยูตรงกลางดานหนาทางเขา-ออก เพื่อ

ความชัดเจนและสังเกตเห็นไดงาย (ดังภาพที่ 5.4) 

  2.3 จากการศึกษาปญหาและความตองการพบวา โตะพื้นทีน่ั่งตอกิจกรรมเด่ียวไม

เพียงพอกับความตองการของผูใชบริการ จากการลงพื้นทีส่ํารวจผูวิจัยเห็นวาสวนใหญที่น่ังเด่ียวจะ

เปนทีส่ําหรับอานหนังสือทําใหมีโตะที่น่ังที่เหมาะสมกบัการทํากิจกรรมเด่ียว จึงไมเพียงพอกบัความ

ตองการบวกกับพฤติกรรมการเขางานที่เปลี่ยนไป เชน ผูใชบริการที่มาคนเดียวชอบน่ังโตะที่น่ังตอ

กิจกรรมกลุมมากกวา อาจจะเปนเพราะวาโตะที่น่ังตอกิจกรรมกลุมมีขนาดการใชงานที่กวางกวา และ

สะดวกสบายกวาโตะที่น่ังตอกจิกรรมเด่ียว ผูวิจัยจงึเสนอแนะเพิ่มเติมทัง้โตะที่น่ังตอกจิกรรมกลุมและ

โตะที่น่ังตอกิจกรรมเด่ียวในพื้นที่ใชสอยช้ันที่ 2 (ดังภาพที่ 5.4) 

  2.4 มุมเยาวชน จากเดิมมมุเยาวชนมีใหบรกิารอยูริมสุดฝงหนาตางดานซายมือหัน

หนาเขาอาคาร (ดังภาพที่ 5.3) จาการสังเกตและสมัภาษณกลุมผูใชบรกิารทัง้ 4 กลุมแลวพบวา มุม

เยาวชนไมคอยไดรับการตอบรบัจากผูเขาใชงาน ซึ่งอาจจะเปนเพราะวาการจัดพื้นที่ใหบริการหรอืการ

แบงโซนใหบริการไมชัดเจนทําใหผูเขาใชบรกิารสวนใหญไมรูวาใหบริการแบบไหนอยางไรแมวาจะมี

ปายบอกชัดเจน ผูวิจัยจึงเรงเห็นวานาจะมกีารปรบัปรุงมมุเยาวชนใหเกิดความหนาสนใจและแบงโซน

พื้นที่ใหบริการใหชัดเจน เชน การจัดโตะที่น่ังขนาดสัดสวนสาํหรับเยาวชน มีการปพูรมเพื่อแบงอาณา

เขตใหชัดเจน จัดหนังสือที่นาสนใจใหเยอะข้ึน  

  2.5 ปญหาที่พบในช้ัน 2 อีกคือ ทางสัญจรระหวางช้ันวางหนังสือและโตะสําหรับ

อานหนังสือแคบไป ทางสญัจรสําหรบัเดินคนเดียวไมควรตํ่ากวา 0.60 เซนติเมตร และถาเดินสวนกัน

ไมควรตํ่ากวา 1.20 เซนติเมตร  

  2.6 ปญหาเรื่องของปายบอกทางหนีไฟไมชัดเจน เสนอแนะใหมีการปรับปรุงหรอืติด

ปายทางหนีไฟใหชัดเจน และไมควรล็อกประตูหรือนําสิ่งของไปวางขวางกั้นประตูหนีไฟ หากเกิดเหตุ

ฉุกเฉินจะกอใหเกิดความวุนวายและเปนอันตรายถึงชีวิตได 
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ภาพที่ 5.5: การจัดผงัพื้นที่ในปจจุบัน ช้ันที่ 3 
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ภาพที่ 5.6: เสนอแนะแนวทางการปรับปรงุพื้นที่ใชสอยใหม ช้ันที่ 3 
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 3. เสนอแนะแนวทางการปรับปรงุพื้นที่ใชสอยช้ันที่ 3 จากขอมูลที่ไดจากผลการวิเคราะห 

 จากการสรุปผลการวิจัยจากปญหาและความตองการทีเ่กิดข้ึนหลงัจากการใชบริการของ

ประชากรตัวอยางที่ไดกําหนดไวอธิบายได ดังน้ี 

  3.1 เสนอแนะใหกั้นหองเรียนออนไลนแยกกับหอง e-library room ปองกันปญหา

เสียงรบกวนทําใหเกิดความเปนสวนตัว และเกิดประสทิธิภาพในการใชงานสงผลใหผูเรียนมสีมาธิใน

การเรียนมากข้ึนดวย (ดังภาพที่ 5.6) 

  3.2 จัดใหมีโตะอานหนังสือเด่ียวเพิ่มเติม เน่ืองจากโตะที่น่ังเด่ียวไมเพียงพอกบัความ

ตองการของผูใชบริการในปจจุบนั (ดังภาพที่ 5.6)  

  3.3 เสนอใหเปลี่ยนเฟอรนิเจอรโตะคอมใหม เน่ืองจากเฟอรนิเจอรชุดเดิมเปรื่องเน้ือ

ที่การใชงาน (ดังภาพที่ 5.5) ทําใหจัดจํานวนที่น่ังไดนอย ทางผูวิจัยจึงเสนอใหจัดกลุมเฟอรนิเจอรให

เหมอืนช้ัน 1 IT Zone เพื่อเพิม่จํานวนที่น่ังในการใหบริการคอมพิวเตอรเพื่อการใชงานทีม่ากข้ึนและ

ลดปญหา IT Zone ไมเพียงพอไดอกี เพื่อลดความแออัดและเปนการกระจายพื้นที่การใชงานในแตละ

ช้ัน จากเดิมโซนบรกิารคอมพิวเตอรใหบริการจํานวน 9 ที่น่ังปรบัเปลี่ยนใหมเปน 24 ที่น่ัง (ดังภาพที่ 

5.6)  

  3.4 จัดใหมีโตะที่น่ังตอกจิกรรมกลุมเพิม่ข้ึน เกิดปญหาหอง Discussion ไมเพียงพอ

การมีโตะที่น่ังกลุมเพิ่มข้ึนจะสามารถรองรับการใชงานแบบกลุมได โดยเฉพาะชวงสอบที่มีคนใช

บริการหองสมุดเปนจํานวนมากกวาปกติภายในช้ัน 3 จึงจําเปนที่จะตองมพีื้นที่ไวรองรบัสําหรบัวันที่มี

การใชงานมาก เพือ่ใหพอกับความตองการของผูใชบริการทีเ่พิ่มข้ึน 

  3.5 เสนอใหมีหองซอมหนังสือเพิ่มข้ึน จากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 2 คนที่เปน

เจาหนาที่ประจําอาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแลวพบวา พื้นที่ใชงาน

สําหรับเจาหนาที่ไมเพียงพอโดยเฉพาะหองซอมหนังสือ เน่ืองจากมหีนังสือเพิ่มข้ึนเปนจํานวนมากแต

พื้นที่ช้ันหนังสือเทาเดิม และมหีองซอมหนังสืออยูหองเดียวภายในช้ันที2่ (ดังภาพที่ 5.3) ผูวิจัยจึง

แกปญหาโดยการกั้นหองเก็บของของเจาหนาที่เพิม่ข้ึนใหมหลังเคานเตอรถามตอบในช้ันที่ 3 และหอง

เก็บของเจาหนาเปลี่ยนใหเปนหองซอมหนังสือแทน (ดังภาพที่ 5.6) 

  3.6 ปญหาที่พบในช้ัน 3 อีกคือ ทางสัญจรระหวางช้ันวางหนังสือและโตะสําหรับ

อานหนังสือแคบไป ทางสญัจรสําหรบัเดินคนเดียวไมควรตํ่ากวา 0.60 เซนติเมตร และถาเดินสวนกัน

ไมควรตํ่ากวา 1.20 เซนติเมตร 
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ภาพที่ 5.7: การจัดผงัพื้นที่ในปจจุบัน ช้ันที่ 4 
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ภาพที่ 5.8: เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพื้นที่ใชสอยใหม ช้ันที่ 4 
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 4. เสนอแนะแนวทางการปรับปรงุพื้นที่ใชสอยช้ันที่ 4 จากขอมูลที่ไดจากผลการวิเคราะห 

 จากการสรุปผลการวิจัยจากปญหาและความตองการทีเ่กิดข้ึนหลงัจากการใชบริการของ

ประชากรตัวอยางที่ไดกําหนดไวอธิบายได ดังน้ี 

  4.1 เสนอใหทําหอง Discussion เพิ่มเติมในช้ันที่ 4 ในฝงดานซายมือหันหนาเขาตึก 

เน่ืองจากช้ัน 4 ใหบริการหนังสืออานทั่วไปและวิทยานิพนธ งานวิจัย สิ่งพมิพรฐับาลตางๆ เหมาะที่จะ

ทําหอง Discussion เพื่อลดปญหาเสียงรบกวน เน่ืองจากช้ัน 4 เดิมมีโตะที่น่ังทํางานกลุมเยอะมากทํา

ใหเกิดความแออัดและเสียงรบกวน ผูวิจยัจงึเสนอใหทําหองติวเพิ่มข้ึนไดอีก 5 หอง (ดังภาพที่ 5.8) 

เพื่อแกปญหาความไมเพียงพอของหอง Discussion  

  4.2 การจัดกลุมโตะที่น่ังใหมใหความเหมาะสม และลดโตะที่น่ังตอกจิกรรมกลุม 

เพื่อเพิ่มพื้นที่ใหกบัหอง Discussion (ดังภาพที่ 5.8) 

  4.3 เสนอใหคัดหนังสือที่ไมเคยถูกยืมเลยหรือที่ไมมีการอัพเดทการใชงานเปน

เวลานานออกจากช้ัน และแนะนําใหหองสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี นําเทคโนโลยี

สําหรับอานหนังสืออเิลก็ทรอนิกสมาใชมากข้ึน และนําหนังสือที่นําออกไปมาสแกรนลงเครือ่ง

อิเลก็ทรอนิกสไวสําหรับอานเพื่อการคนควาที่หลากหลาย ซึง่จะชวยลดปญหาโซนวางหนังสือไม

เพียงพอ และเพิม่พื้นทีก่ารใชงาน ผูที่เขาใชบรกิารสามารถอานหนังสอืผานคอมพิวเตอรไดสะดวกและ

สั่งพมิพผลได เปนตน  

  4.4 เสนอใหใชโปรแกรมทําหนังสืออเิลก็ทรอนิกส และโปรแกรมไวสําหรบัอาน

หนังสืออิเล็กทรอนิกสเขามาใชมากข้ึน 

  4.5 เสนอใหยายช้ันหนังสอืทั่วไปหมวด A-L จากเดิมอยูฝงดานซายมือหันหนาเขา

ตึกทั้งแถว (ดังภาพที่ 5.7) มาอยูดานขวามือ และเอาช้ันหนังสือตรงกลางออก สวนโซนช้ันหนังสือ

วิทยานิพนธแนะนําใหขยับช้ันหนังสือมาชนกัน เพือ่เพิม่พื้นที่ทางสัญจรดานขางมาข้ึนและจัดปายบอก

หมวดใหมจะทําใหหาหนังสือไดงายข้ึน (ดังภาพที่ 5.8) 

  4.6 เสนอใหจัดกลุมเฟอรนิเจอรสําหรับโตะคอมใหมพรอมทัง้เพิ่มจํานวนเครือ่ง

คอมพิวเตอร เพื่อรองรับการใชงานเครือ่งอานหนังสืออเิลก็ทรอนิกส (e-book reader) 

  4.7 เพิ่มโตะที่น่ังอานหนังสอืแบบมpีartitionกั้นไวสําหรับอานหนังสอืทั้ง 2 ดาน 

เพื่อความเปนสวนตัวของผูที่ตองการจะอานหนังสือจริงๆ และเพิม่โตะที่น่ังอานหนังสือตรงดานริม

หนาตางดานขวามือ (ดังภาพที่ 5.8) 

  4.8 แกปญหาทางสญัจรระหวางช้ันวางหนังสอืและโตะสําหรับอานหนังสือแคบไป 

ทางสญัจรสําหรบัเดินคนเดียวไมควรตํ่ากวา 0.60 เซนติเมตร และถาเดินสวนกันไมควรตํ่ากวา 1.20 

เซนติเมตร  
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5.4 ขอเสนอแนะ (เชิงนโยบาย)  

 ผูใหบริการ (เจาหนาทีห่ัวหนาฝายบริการ) อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุร ี

 แนวทางการแกไขปญหาและความตองการในงานวิจัยเลมน้ี สามารถนําไปปรบัปรุงพื้นที่ใช

สอยภายในหองสมุดใหตรงตามความตองการของผูใชงานจรงิในปจจุบันไดจริง และสามารถชวย

ประหยัดงบประมาณในการใชปรบัปรุงพื้นที่ใหกบัทางหองสมุดได เน่ืองจากเปนการปรบัปรุงการจัด

วางพื้นที่ใชสอยจากอุปสรรคและความตองการที่เกิดข้ึน ใหเกิดความสะดวก สบาย ในการใชสอย

พื้นที่กับคนทกุกลุม แตในเชิงนโยบายของเขา "จะมีงบประมาณที่นานๆมาที และมีการปรบัปรุงใหม

ไปทีละช้ัน" ซึ่งไมสามรถแกไขปญหาไดโดยตรง และยังทําใหการแกไขปญหาลาชา ทําใหเกิดอปุสรรค

และความตองการเพิม่ข้ึนไปเรื่อยๆ "เน่ืองจากการปรับปรงุพืน้ที่ภายในหองสมุดในแตละครั้งจะตองรอ

งบประมาณมาใหเพื่อการออกแบบปรับปรงุพื้นที่ใหมทัง้ช้ัน" ซึ่งกวาจะมงีบประมาณมาใหออกแบบ

ปรับปรงุพื้นที่ใหมครบทัง้หมดการใชงานและพฤติกรรมผูใชบริการก็เปลี่ยนไปแลว        

(สมใจ วงศบุญรอด, การสื่อสารสวนบุคคล, 30 มิถุนายน 2561) 

 

 ผูรบับริการ (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

 งานวิจัยการปรบัปรุงพื้นที่ใชสอยภายในหองสมุดน้ี มวิีธีการคิดที่สามารถแกไขปญหาได

รวดเร็ว และตรงประเด็นตามความตองการของผูใชงานจริงในปจจุบัน พื้นที่การใชงานสอดคลองกัน 

เขาถึงไดงาย และมีความนาสนใจในเรื่องของการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย (โปรแกรมทําหนังสือ

อิเลก็ทรอนิกส) เขามาใชงานเพือ่ความสะดวกสบายในการคนควาขอมลูตางๆ ซึ่งจะทําใหมีพื้นที่ใน

การใชงานสําหรบักจิกรรมกลุมและเด่ียวเพิ่มข้ึนอีกดวย (จักรกฤษณ สุขโชติ, การสื่อสารสวนบุคคล, 

30 มิถุนายน 2561) 

 

 นักออกแบบ  

 จากแนวทางการปรับปรงุพื้นที่ใชสอยภายในหองสมุด กรณีศึกษา อาคารวิทยบริการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ีเปนการปรับปรงุพืน้ที่จากปญหาและความตองการใน

ปจจุบันใหตรงตามความตองการทุกกลุมที่ใชบรกิารจรงิ เปนการแกไขปญหาเฉพาะจุดจากพื้นทีเ่ดิมที่

เกิดอุปสรรคในการใชงานและไมตรงตามความตองใชงานในปจจุบัน แนวทางการปรับปรุงน้ีสามารถ

นําไปประยุกตใชการกบัการออกแบบพื้นทีห่รอืการจัดวางฟงช่ันการใชงานใหเหมาะสม และสามารถ

แกไขปญหาไดรวดเร็วกวาการออกแบบปรับปรงุพื้นที่ใหมทัง้หมด อีกทั้งยังประหยัดงบประมาณใน

การปรับปรงุพื้นที่ใชสอยในระหวางรองบประมาณการปรบัปรุงพื้นแบบเต็มรูปแบบ 
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 5.4.1 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 

  1. สามารถศึกษาปญหาและความตองการตอแบบเจาะลกึกลุมตัวอยางการวิจัยของ

แตละกลุมไดอีก และควรเจาะลึกกลุมตัวอยางที่มีใชงานหองสมุดมากที่สุด  

  2. ควรเพิ่มประเด็นในการสัมภาษณ เพื่อใหไดความคิดเห็นและทัศนคติของ

ผูใชบริการไดความชัดเจนข้ึน และควรเพิ่มจํานวนการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ เพื่อใหไดประเด็นปญหา

และความตองการทีล่ะเอียดข้ึน 

  3. ควรศึกษาเลือกศึกษาอาคารที่ผูวิจัยมีความรูเปนอยางดีและเคยใชงานบอย ถามี

ผูสนับสนุนจะดีมาก เพราะจะทําใหเราเขาถึงตัวอาคารและขอมูลการวิจัยไดงาย 

  4. สามารถศึกษาเพิม่เติมเจาะลึกในประเด็นปญหาและความตองการของ      

หองสมุดยุคใหมไดอีก 

 

 5.4.2 ขอจํากัดในการทําวิจัย 

 จากการทําวิจัยไดทําการวิเคราะหเฉพาะพื้นที่การใชงานภายในหองสมุด อาคารวิทยบริการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีน้ีโดยภาพรวมเทาน้ัน หากตองการใหไดขอมลูปญหา และ

ความตองการที่ชัดเจนในแตละโซนพื้นที่มากข้ึน จะตองทําการสัมภาษณผูใหขอมลูเฉพาะเจาะจงใน

โซนพื้นที่การใชงานภายในหองสมุดน้ันๆ เน่ืองจากโซนพื้นทีใ่นแตละโซนมกีารใชงานจรงิทีแ่ตกตางกัน 

เพื่อใหมีขอมลูมาเปรียบเทียบความชัดเจนมากข้ึน ดวยขอจาํกัดของเวลาในการสมัภาษณกลุม

ประชากรตัวอยางในแตละกลุมทีส่มัภาษณน้ันมีเวลาใหสัมภาษณนอย และไมไดความชัดเจนในการ

ตอบคําถามทําใหการสมัภาษณผูใหขอมลูในการทําวิจัยครัง้น้ีเปนขอจํากัดในการทํางานวิจัยที่ไม

สามารถทําใหไดการวิเคราะหผลในทุกพื้นตางๆ ที่ไดสํารวจ และขอจํากัดในการสํารวจอาคารที่มี

ความเกามากถึง 23  ป ทําใหไมสามารถหาผังพื้นที่ระบุโซนการใชงานเดิมที่แรกเริม่ในลักษณะการ 

จัดวางโซนพื้นที่การใชงานเดิมมาได  
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ภาคผนวก ก 

รายละเอียดเกี่ยวกับการลงพื้นทีส่ํารวจการใชงานภายในหองสมุด 

กรณีศึกษา: อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

(ขอมูลจากวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560) 
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ภาพที่ 6.1 ภาพแสดงผังพื้นทีจ่ากการสํารวจการใชงานอาคารช้ันที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.2 ภาพแสดงผังพื้นทีจ่ากการสํารวจการใชงานอาคารช้ันที่ 2 
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ภาพที่ 6.3 ภาพแสดงผังพื้นทีจ่ากการสํารวจการใชงานอาคารช้ันที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.4 ภาพแสดงผังพื้นทีจ่ากการสํารวจการใชงานอาคารช้ันที่ 4 
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ภาพที่ 6.5 ภาพแสดงผังพื้นทีจ่ากการสํารวจการใชงานอาคารช้ันที่ 5 
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ภาคผนวก ข 

รายละเอียดเกี่ยวกับแบบสมัภาษณกลุมประชากรตัวอยางในการวิจัย 

เรื่อง การปรับปรงุพื้นที่ใชสอยภายในหองสมุด 

กรณีศึกษา: อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
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แบบสัมภาษณ 

เรื่อง การปรับปรงุพื้นที่ใชสอยภายในหองสมุด 

กรณีศึกษา : อาคารวิทยบรกิาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
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................................................................................................................................................................ 

พื้นที่การใชงานช้ันที่ 2 ปญหาและอุปสรรคที่พบ

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

พื้นที่การใชงานช้ันที่ 3 ปญหาและอุปสรรคที่พบ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

พื้นที่การใชงานช้ันที่ 4 ปญหาและอุปสรรคที่พบ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

พื้นที่การใชงานช้ันที่ 5 ปญหาและอุปสรรคที่พบ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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ดานความชัดเจนของปายสัญลักษณ 

พื้นที่การใชงานช้ันที่ 1 ปญหาและอุปสรรคที่พบ

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

พื้นที่การใชงานช้ันที่ 2 ปญหาและอุปสรรคที่พบ

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

พื้นที่การใชงานช้ันที่ 3 ปญหาและอุปสรรคที่พบ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

พื้นที่การใชงานช้ันที่ 4 ปญหาและอุปสรรคที่พบ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

พื้นที่การใชงานช้ันที่ 5 ปญหาและอุปสรรคที่พบ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

ดานความเหมาะสมของการจัดพ้ืนท่ีและการตกแตง 

พื้นที่การใชงานช้ันที่ 1 ปญหาและอุปสรรคที่พบ

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

พื้นที่การใชงานช้ันที่ 2 ปญหาและอุปสรรคที่พบ

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

พื้นที่การใชงานช้ันที่ 3 ปญหาและอุปสรรคที่พบ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

พื้นที่การใชงานช้ันที่ 4 ปญหาและอุปสรรคที่พบ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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พื้นที่การใชงานช้ันที่ 5 ปญหาและอุปสรรคที่พบ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

ดานความเหมาะสมของสภาพแวดลอมภายในอาคาร 

พื้นที่การใชงานช้ันที่ 1 ปญหาและอุปสรรคที่พบ

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

พื้นที่การใชงานช้ันที่ 2 ปญหาและอุปสรรคที่พบ

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

พื้นที่การใชงานช้ันที่ 3 ปญหาและอุปสรรคที่พบ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

พื้นที่การใชงานช้ันที่ 4 ปญหาและอุปสรรคที่พบ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

พื้นที่การใชงานช้ันที่ 5 ปญหาและอุปสรรคที่พบ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

ขอเสนอแนะ/ความตองการเพิ่มเติม/สิ่งที่ตองการใหปรบัปรงุ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก ค 

รายละเอียดเกี่ยวกับแบบแบบสอบถามการวิจัย 

เรื่อง การปรับปรงุพื้นที่ใชสอยภายในหองสมุด 

กรณีศึกษา: อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
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แบบสอบถาม ปญหาและความตองการของผูใชอาคาร 

กรณีศึกษา อาคารวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

 

คําชี้แจง  โปรดเติมเครือ่งหมาย  และกรอกขอมลูใหสมบูรณทุกขอ (ขอละ1คําตอบ) 

รายละเอียดของแบบสอบถาม แบบสอบถามจะแบงเปน 4 สวนดังน้ี 

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

สวนที่ 2  พฤติกรรมของผูเขาใชอาคาร 

สวนที่ 3  ปญหาและความตองการตอการใชงานอาคารวิทยบริการ  

ประกอบไปดวย 4 ดาน ดังน้ี 1. ความเพียงพอตอการใชงาน 2. ความชัดเจนของปายสัญลักษณ 

3. ความเหมาะสมในการจัดพื้นทีแ่ละการตกแตง 4. ความเหมาะสมของสภาพแวดลอมภายใน 

สวนที่ 4  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอืน่ๆ 

 

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

1. เพศ   ชาย (1)   หญงิ (2) 

2. ชวงเวลาที่อยูใชงานอาคาร 

 ตํ่ากวา 1 ป (1)  1-5 ป (2)   6-10 ป (3)    10 ปข้ึนไป (4) 

3. สถานภาพ  บุคลากรภายใน  (1)    นักศึกษาปรญิญาตรี (2)   

   นักศึกษาบัณฑิต (3)   บุคคลภายนอก (4) 

 

สวนท่ี 2  พฤติกรรมของผูเขาใชอาคาร 

4. วันที่เขาใชงาน   จันทร-ศุกร (1)   เสาร-อาทิตย (2) 

5. วัตถุประสงคในการเขาใชงาน 

(1)  คนควาขอมูลในการทํางาน/วิจัย 

(2)  คนควาขอมูลเพิม่เติมและอานหนังสือทั่วไป 

(3)  อานนิตยสาร/นวนิยาย/เรื่องสั้น/สิ่งพิมพตางๆ 

(4)  ยืมหนังสือและสื่อตางๆ 

(5)  ใชบริการโสตทัศนวัตถุ เชน ยืมวีดิโอ ใชบริการสวนดูหนัง 

(6)  ใชบริการหองคอม/อินเตอรเน็ต 

(7)  มาติวสอบและทํางานการบาน 

(8)  ใชบริการถายเอกสาร/ปริ้นงาน 
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(9)  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ............................................................ 

6. ความถ่ีในการเขาใชงานอาคารวิทยบรกิาร 

 ตํ่ากวา 1 ครั้ง/เดือน (1)    1-5 ครั้ง/เดือน (2)    6-10 ครั้ง/เดือน (3) 

 11-15 ครั้ง/เดือน (4)    16 ครั้ง/เดือน ข้ึนไป (5) 

 

สวนท่ี 3  ปญหาและความตองการตอการใชงานอาคารวิทยบริการ 

 เกณฑการใหคะแนนมีอยู 5 ระดับดังน้ี 

  1 หมายถึง  นอยที่สุด 

  2 หมายถึง  นอย 

  3 หมายถึง  ปานกลาง 

  4 หมายถึง  มาก 

  5 หมายถึง  มากที่สุด 

ปญหาและความตองการ สภาพท่ีเปนอยู สภาพท่ีคาดหวัง 

ความเพียงพอตอการใชงาน 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. ความพอเพียงของโซน IT ในการใชงาน           

2. ความพอเพียงของโซน relaxation ในการใชงาน           

3. ความเพียงพอของโซนน่ังทานขนมไดตอการใชงาน           

4. ความเพียงพอของหอง Discussion ในการใชงาน           

5. ความเพียงพอของหองทํางานเจาหนาที ่           

6. ความพียงพอของโซนดูหนังในการใชงาน           

7. ความพียงพอของโตะที่น่ังตอกจิกรรมกลุม           

8. ความพียงพอของโตะที่น่ังตอกจิกรรมเด่ียว           

ความชัดเจนของปายสัญลักษณ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. ความชัดเจนของปายบอกทางในแตละช้ัน           

2. ความชัดเจนของสัญลักษณทางหนีไฟ ในการใชงาน           

3. ความชัดเจนของปายบอกตําแหนงจุดบริการ           

(ตารางตอ) 
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ปญหาและความตองการ สภาพท่ีเปนอยู สภาพท่ีคาดหวัง 

ความเหมาะสมของการจัดพ้ืนท่ีและการตกแตง 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. ความเหมาะสมของทางสัญจรภายในพื้นที่ช้ัน 3-4           

2. ความเหมาะสมของขนาดพื้นที่กับการใชงาน           

3. ความสะดวกและเปนระเบียบของพื้นที่การใชงาน           

4. ความเหมาะสมของเฟอรนิเจอรในการใชงาน           

5. ความเหมาะสมของสีและวัสดุที่ใชในการตกแตง           

ความเหมาะสมของสภาพแวดลอมภายในอาคาร 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. ความเหมาะสมของแสงสวางกบัการใชงาน           

2. ความเหมาะสมของสภาพอากาศกบัการใชงาน           

3. ความเหมาะสมของเสียงรบกวนกับพื้นที่การใชงาน           

4. ความสะอาดของพื้นทีก่ารใชงาน           

 

สวนท่ี 4  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

 ..................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

  

 

 

 

(ขอขอบคุณ ทุกทานท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม) 
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ภาคผนวก ง 

ทัศนียภาพตัวอยาง การออกแบบปรับปรงุพื้นที่ภายในหองสมุด 

อาคารวิทยบรกิารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี(ช้ันที่ 3) 

(สํารวจ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561) 
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ภาพที่ 6.6 ทัศนียภาพหองสมุด อาคารวิทยบรกิาร (ช้ันที่ 3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี
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