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51601343 : สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
คําสําคัญ : คุณภาพบริการ / สวนประสมทางการตลาดบริการ / หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา   
 สุกัญญา โภคา : ปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพบริการของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร สํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร.  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ : อ.ดร.ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ.  166 หนา. 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพบริการของหอสมุด พระราชวัง
สนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 2) เพื่อใหทราบระดับคุณภาพบริการของหอสมุด 
พระราชวังสนามจันทรฯ และ3) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพบริการของหอสมุด 
พระราชวังสนามจันทรฯ โดยจําแนกเปนปจจัยสวนบุคคลและปจจัยดานพฤติกรรมการรับบริการ กลุมตัวอยาง
เปนผูรับบริการที่เขามารับบริการในหอสมุด พระราชวังสนามจันทรฯ จํานวน 400 คนโดยใชแบบสอบถาม 
จํานวน 1 ฉบับ เก็บรวบรวมขอมูลระหวางวันท่ี 1-31 สิงหาคม 2553 การวิเคราะหขอมูลใชการแจกแจงความถี่ 
รอยละ คาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคาที (T-test) การวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) ทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) และการพรรณาวิเคราะห 
  ผลการวิจัยพบวา 1)  ลักษณะของปจจัยสวนบุคคล พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง    
มีอายุไมเกิน 25 ป มีระดับการศึกษาไมเกินปริญญาตรี และเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร 2) ลักษณะ
ของปจจัยดานพฤติกรรมการรับบริการ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีวัตถุประสงคในการเขารับบริการ
เพื่ออานหนังสือเตรียมสอบ มีประเภทของบริการที่รับบริการเพื่อรับบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทตาง ๆ  มีความถี่ในการเขารับบริการมากกวา 10 ครั้งตอเดือน และเขามารับบริการในวันเสาร-อาทิตย 
ระหวางเวลา 12.00-16.30 น. 3) ระดับคุณภาพบริการโดยรวมอยูในระดับมาก โดยดานความเชื่อถือและ
ไววางใจได ซึ่งอยูในระดับมาก มีระดับคุณภาพบริการสูงเปนอันดับ 1 และดานทรัพยากรสารสนเทศ  ซึ่งอยูใน
ระดับปานกลาง มีระดับคุณภาพบริการเปนอันดับทายสุด และ 4) การเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัย   
ท่ีสงผลตอคุณภาพบริการ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพ 
และปจจัยดานพฤติกรรมการรับบริการ ประกอบดวย วัตถุประสงคในการเขารับบริการ ประเภทของบริการ
ท่ีรับบริการ ความถี่ในการเขารับบริการ และชวงวันและเวลาที่มารับบริการ พบวา สงผลตอคุณภาพบริการ
โดยรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย คือ ควรกําหนดนโยบายและเรงดําเนินการขยายความรวมมือ
ในการใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกันกับองคการตาง ๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ เพื่อเปนการ
พัฒนาคุณภาพบริการใหดียิ่งขึ้น 
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 SUKANYA POKHA : FACTORS AFFECTING SERVICE QUALITY OF 
SANAMCHANDRA PALACE LIBRARY, THE CENTRAL LIBRARY, SILPAKORN 
UNIVERSITY.  THESIS ADVISOR : TANINRAT RATTANAPONGPINYO Ph.D., 166 pp. 
 
 The objectives of this research were 1) to study the possible affecting factors of 
service quality of Sanamchandra Palace library, the central library of Silpakorn University 2)  to 
evaluate the basis of service quality  of Sanamchandra Palace library, the central library of Silpakorn 
University and 3) to compare the differences of those factors which affected service quality of 
Sanamchandra Palace library, the central library of Silpakorn University which were categorized 
into individual factors and customer behavior factors.  Sample group included 400 persons 
who got service in Sanamchandra Palace library, the central library of Silpakorn University.   An 
instrument used in the research was questionnaire.  Data collection period was from 1st- 31st  
August, 2010.  For the data analysis, the researcher used frequency distribution, percentage, 
mean(Χ ), standard deviation(S.D.), t-test, one-way ANOVA, Scheffe approach, and descriptive 
analysis.  
 The research results  
 1) For individual factors, it was found that most samples were female.  According 
to age, most of them were not more than 25 years old.  Their education level was not higher 
than bachelor’s degree program.  Most samples were student of Silpakorn university.   
 2) For customer behavior factors, it was found that the majority of sample intended 
to take the service for the examination.  They were likely to take the service more than 10 
times a month, and usually went to the library during weekends between 12.00-16.30 p.m.   
 3) The overall service quality was high.  By dividing into different factors, reliability 
was the first chosen with high level and the latest factor of service quality was the formation 
resources (product) with a medium level.   
 4) For the difference comparison of factors which affected the service quality, 
individual factors including gender, age, education and status and customer behavior factors 
including the purpose, type, frequency and period of service, it was found that there was no 
difference of influence on the overall service quality with statistical significance at 0.05.       
 The suggestion of this research is that there should be policies to accelerate the 
process of extending cooperation in order to share information resources with organizations 
both inside and outside the country to improve quality of service. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี เพราะไดรับความกรุณาจากอาจารย ดร.ธนินทรัฐ 
รัตนพงศภิญโญ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ  และอาจารย ดร.พรธิดา วิเศษศิลปานนท ซ่ึง
เปนคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ ที่ใหคําปรึกษาแนะนํา พรอมทั้งแกไขขอบกพรองตาง ๆ 
ผูวิจัยจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอขอบพระคุณคณาจารยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และอาจารยพิเศษทุกทานที่ใหวิชาความรู จนผูวิจัยสามารถนําความรูมาใชในการทํางาน
และการวิจัยในครั้งนี้   
 ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.นรงค ฉิมพาลี อาจารย ดร.อนงค สระบัว และ
คณุกาญจนา สุคนธมณี ที่กรุณาเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
 ขอขอบพระคุณทานผูบริหารและบุคลากรของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร สํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทานที่ใหการสนับสนุนและใหคําปรึกษามาโดยตลอด ขอบคุณ
เพื่อนนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร รุนที่ 2 ที่ไดใหคําปรึกษาแนะนําตลอดระยะเวลาที่ไดศึกษารวมกันและในการทําวิทยานิพนธ
ฉบับนี้ และขอขอบพระคุณผูรับบริการของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทานที่ใหความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษาวิจัยคร้ังนี้
เปนอยางดี 
 ทายสุดนี้ ขอขอบพระคุณบุคคลในครอบครัวที่คอยเปนกําลังใจและใหความชวยเหลือ
ในการศึกษาและในการทําวิจัยครั้งนี้ตลอดมา และคุณคาที่เปนสารประโยชนของวิทยานิพนธฉบับนี้ 
ผูวิจัยขอมอบใหแดสังคมอันจะนําไปใชประโยชนในโอกาสตอไป 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




