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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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51601343 : MAJOR : PUBLIC AND PRIVATE MANAGEMENT 
KEYWORDS :SERVICE QUALITY / SERVICE MARKETING MIX / ACADEMIC LIBRARY  
 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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 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
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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 
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บทท่ี  1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 “ความรู” เปนปจจัยสําคัญยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีศักยภาพ มีความสามารถ
ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม และประเทศใหเจริญกาวหนา ในปจจุบันมีความเปลี่ยนแปลง
ดานขอมูลขาวสาร ความรูอยางรวดเร็ว และมีความรูเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก เรียกไดวาเปนสังคม
ฐานความรู (Knowledge-based society) ที่ใชความรูเปนฐานในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ    
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา (สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ 2548 : 7) มนษุย  
ทุกคนจึงมีสิทธิ์ที่จะเพิ่มพูนความรูใหกับตนเองไดตลอดเวลาทั้งในและนอกโรงเรียนหรือสถาบัน 
การศึกษา ไมจํากัดอายุ เพศ วัย เวลาและสถานที่ หรือที่เรียกวา การเรียนรูตลอดชีวิต (Live-long 
Learning) 
 แหลงความรูมีอยูมากมายมหาศาลเกินกวาที่จะเรียนรูไดหมด แมวาความรูและความคิด
สรางสรรคจะเกิดจากคนเทานั้น แตสถานที่ที่รวมความรูพื้นฐานทุกแขนงไวใหบริการทุกยุค        
ทุกสมัย คือ “หองสมุด” หองสมุดจึงเปนแหลงรวมความรู แหลงรวมปญญาและแหลงพัฒนา
ความคิดสรางสรรคที่สําคัญที่สุดของโลก (น้ําทิพย วิภาวิน และ นงเยาว เปรมกมลเนตร 2551 : 9) 
จากการที่หองสมุดเปนแหลงสะสมภูมิปญญาของมนุษยชาติและเปนสถาบันที่อยูคูกับอารยธรรม
ของโลกมาแตโบราณ หองสมุดจึงมีการปรับตัวและมีพัฒนาการไปตามวิทยาการและเทคโนโลยี   
ที่เปลี่ยนโลกใหกาวหนา แตแนวคิดและภาระหนาที่ของหองสมุดไมเคยเปลี่ยน คือการทําใหผูใช
รูจักหองสมุด รูจักทรัพยากรสารสนเทศและสามารถนําทรัพยากรสารสนเทศไปใชประโยชน (นันทา 
วิทวุฒิศักดิ์ 2550 : 23-24, อางถึงใน น้ําทิพย วิภาวิน และ นงเยาว เปรมกมลเนตร 2551 : 157) 
 หองสมุด (Library) จึงเปนสถาบันบริการที่เปนสวนหนึ่งของหองเรียนที่ผูเรียนไดเรียนรู
ดวยตนเอง ไดเลือกอาน ไดคนควา ไดเรียนรูจากสื่อการเรียนรูตาง ๆ ตามรสนิยม และความสนใจ
ของแตละบุคคล หองสมุดจึงเปนสวนหนึ่งที่สําคัญของการศึกษาในระบบและนอกระบบ (น้ําทิพย 
วิภาวิน และ นงเยาว เปรมกมลเนตร 2551 : 12) โดยมีทรัพยากรสารสนเทศท ี่เปนขอมูล ขาวสาร 
ความรู วิชาการ สารคดี และเรื่องบันเทิง ในรูปสื่อส่ิงพิมพ ส่ือโสตทัศน สื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่อ
ออนไลนที่รวบรวมไวเพื่อใหบริการในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหหองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่ผูรับ 
บริการสามารถเขามารับบริการไดหลากหลายวัตถุประสงค ทําใหเกิดความรูเพิ่มเติมไดตลอดชีวิต  
ไดรับขอมูลของวิทยาการตาง ๆ ที่กาวไปอยางรวดเร็ว รวมทั้งติดตามขาวสาร ความเคลื่อนไหวได
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ทั่วโลก ทําใหทันตอเหตุการณ ทันสมัย มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  มีความสุข ซาบซึ้งในความคิด 
ที่ดีงาม กอใหเกิดแรงบันดาลใจในการทําความดี ทําประโยชนตอผูอ่ืนและสังคม และปลูกสํานึก 
รักการอาน ซ่ึงเปนไปตามวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่ตองการ
ใหประชาชนมีการศึกษา มีการเรียนรูดวยตนเอง และมีการศึกษาตลอดชีวิต 
  หองสมุด อาจมีชื่อเรียกตาง ๆ อีกมากมาย อาทิเชน หอสมุด หองสมุด สํานักหอสมุด 
สถาบันวิทยบริการ ศูนยบรรณสาร ศูนยสารสนเทศ สํานักวิทยบริการ หรือช่ืออ่ืนใดที่มีภารกิจ     
ในทํานองเดียวกัน (สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย 2549) และมีการแบงประเภทของหองสมุด
อยูหลายประเภท เชน หองสมุดประชาชน หองสมุดโรงเรียน หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา เปนตน  
 หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา เปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนทางวชิาการของแตละ
สถาบันอุดมศึกษา โดยมีหนาที่หลักในการสงเสริมการเรียน การสอน การวิจัย  ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และบริการทางวิชาการแกสถาบันอุดมศึกษาและสังคม ตลอดจนสงเสริมการเรียนรู
ดวยตนเองอยางตอเนื่องและตลอดชีวิต (ทบวงมหาวิทยาลัย, สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา 2544) และ
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาตองมีมาตรฐานตามที่ระบุไวในมาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  
ที่ไดจัดทําขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อเปนการ
ตอบสนองตอการศึกษา การเรียนรูดวยตนเอง และการศึกษาตลอดชีวิต และเปนดัชนีบงชี้คุณภาพ
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใหไดมาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาดวย พรอมกันนั้น 
มาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษายังไดกําหนดใหหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาตองมุงสงเสริมให
ความสะดวกแกผูรับบริการทุกประเภท และสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง ตองหาวิธีการ เครื่องมือ 
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และโทรคมนาคมที่จําเปน เพื่อชวยใหผูรับบริการสามารถเขาถึงทรัพยากร
สารสนเทศ อยางรวดเร็วและครบถวนตามตองการ ทั้งบริการใหเปลาและบริการที่ตองเสีย
คาธรรมเนียม   
 มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐบาล มีพันธกิจ คือ 
1) สืบสานและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามทั้งในระดับทองถ่ินและระดับชาติ 2) พัฒนา
และถายทอดความรู เพื่อเสริมสรางบุคคลใหมีความรูในวิชาชีพช้ันสูง มีสติปญญาความคิด และ
ความรูสึกรับผิดชอบตอสังคม 3) คนควา วิจัย และสรางสรรคผลงานวิจัยและผลงานศิลปะ เพื่อ
ความกาวหนาทางวิชาการ 4) ใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชน และ
พัฒนาความสามารถในการแขงขันระดับชาติ และนานาชาติ 5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพ มีความโปรงใส ตรวจสอบได และประชาคมมีสวนรวมในการบริหารจัดการ และ 6) 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยและการศึกษาสาธารณะ 
(มหาวิทยาลัยศิลปากร, กองแผนงาน 2552 : 3-4) การจะบรรลุผลตามพันธกิจไดนั้นมหาวิทยาลัย
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ศิลปากรจึงดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
โดยมีสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนหนวยงานหนึ่งที่สนับสนุนดานการศึกษา  
 “หอสมุด พระราชวังสนามจันทร” เปนหนวยงานในสังกัดสํานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงเปนหนวยงานที่สนับสนุนดานการศึกษาใหกับมหาวิทยาลัยศิลปากรดวย 
โดยไดกําหนดพันธกิจใหสอดคลองและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการนี้ไดกําหนด
เปนพันธกิจไวในสวนการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักหอสมุดกลาง กลาวคือ “เพื่อ
สนับสนุนการเรียน การสอนการวิจัย ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และบริการชุมชน” และกําหนด
วัตถุประสงคไว 4 ประการ คือ 1) เพื่อเปนแหลงจัดหา รวบรวม เก็บรักษาทรัพยากรสารสนเทศ     
2) เพื่อเปนศูนยกลางการบริการดานสารสนเทศ 3) เพื่อพัฒนาเปนแหลงขอมูลดานศิลปกรรม และ 
4) เพื่อเปนหนวยงานประสานงานสรางเครือขายหองสมุดทั้งในและตางประเทศ และไดกําหนด
วิสัยทัศนไว คือ “สรางคุณภาพและมาตรฐานเพื่อมุงสูระดับสากล”พรอมกันนั้นไดประกาศเปน
นโยบายที่มุงมั่นในการพัฒนาระบบคุณภาพการใหบริการอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการบริการดวยความเต็มใจ เปนที่ประทับใจ ผูบริหารจะสนับสนุนใหมีการนําเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมมาใชในการพัฒนาระบบงานการใหบริการใหทันสมัยอยูเสมอ ตลอดจนสนับสนุน   
การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ มีน้ําใจและมีจิตสํานึกในงานบริการอยางตอเนื่อง 
(มหาวิทยาลัยศิลปากร, สํานักหอสมุดกลาง 2552 ก : 5)  
 จากเหตุผลดังกลาวทําใหหอสมุด พระราชวังสนามจันทรจําเปนตองพฒันาใหเปนองคการ
ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเทาระดับสากล และมีความพรอมในทุก ๆ ดาน เพื่อใหบรรลุผลตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัยศิลปากร การที่จะทราบวาองคการประสบความสําเร็จดังกลาวหรือไมนั้น
จําเปนจะตองมีการศึกษาคุณภาพบริการ ซ่ึงคุณภาพบริการจะเกิดจากการสงมอบบริการที่ดีเลิศและ
เหมาะสมใหกับผูรับบริการ เพื่อตอบสนองความตองการไดตรงตามความตองการของผูรับบริการ 
รวมทั้งสรางความประทับใจ  ทําใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดจากการไดรับบริการนั้น และทําให
ผูรับบริการเกิดความจงรักภักดีกลับมาใชบริการอีกในภายหลัง 
 เนื่องจากบริการเปนส่ิงที่จับตองไมได จึงเปนเรื่องยากที่จะประเมินคุณภาพได ในการศึกษา
คุณภาพบริการจึงมักจะใหผูรับบริการประเมินโดยอาศัยองคประกอบตาง ๆ ที่ผูรับบริการสามารถ
สัมผัสหรือรับรูได จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาคุณภาพบริการของหองสมุด พบวา 
วิธีศึกษาคุณภาพบริการมีหลายวิธีและมีองคประกอบที่ใชศึกษาคุณภาพบริการที่เหมือนกันและ
แตกตางกัน ผลของการศึกษามีทั้งที่คลายกันและแตกตางกัน ขึ้นอยูกับกลุมประชากร ระยะเวลา 
สถานที่ สภาพแวดลอม จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา งานวิจัยที่ใชแบบสอบถามของ
เครื่องมือ LibQUAL+TM และงานวิจัยที่ดัดแปลงจากเครื่องมือ LibQUAL+TM มีจํานวน 5 เร่ือง ซ่ึง
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ประกอบดวยมิติคุณภาพบริการดานตาง ๆ ไดแก ดานทรัพยากรสารสนเทศ ดานการเขาถึงสารสนเทศ 
ดานการควบคุมสารสนเทศ ดานการควบคุมปฏิสัมพันธ ดานเทคโนโลยี ดานบุคลากร ดานการจัด 
บริการ ดานความรูสึกที่มีตอบริการ ดานหองสมุดคือสถานที่หรือแหลงคนควา และดานสภาพแวดลอม 
งานวิจัยที่ใชกรอบแนวคิดของเครื่องมือ SERVQUAL และเครื่องมือ LibQUAL มาประยุกตใชมี
จํานวน 2 เร่ือง โดยศึกษาคุณภาพบริการ 5 ดาน ไดแก ดานความนาเชื่อถือของบริการ ดานผูใหบริการ 
ดานการเขาถึงทรัพยากรสารนิเทศ ดานลักษณะทางกายภาพ และดานสถานที่และสิ่งแวดลอม 
งานวิจัยที่ดัดแปลงจากเครื่องมือ SERVQUAL มีจํานวน 3 เร่ือง ซ่ึงประกอบดวยมิติคุณภาพบริการ
ดานตาง ๆ ไดแก ดานความเชื่อถือและไววางใจได ดานการใหความมั่นใจแกผูรับบริการ ดานการ
ตอบสนองความตองการ ดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจในตัวผูรับบริการ และดานลักษณะที่ 
จับตองไดหรือลักษณะทางกายภาพ งานวิจัยที่ใชกรอบแนวคิดของเครื่องมือ SERVPERF มีจํานวน 
1 เรื่อง โดยศึกษาคุณภาพบริการครอบคลุมองคประกอบ 6 ดาน ไดแก ดานความเชื่อถือหรือไววางใจได 
ดานการเขาถึงได ดานการใหความมั่นใจ ดานการติดตอส่ือสาร ดานการตอบสนองความตองการ 
และดานความเห็นอกเห็นใจ งานวิจัยที่ประยุกตจากกรอบแนวคิดและแบบสอบถามที่มีผูคิดคนไว
หลายทาน เชน SERVQUAL/RATER, ISO/FDIS 11620, IFLA เปนตน มีจํานวน 1 เร่ือง โดยศึกษา
คุณภาพบริการครอบคลุมองคประกอบ 5 ดาน ไดแก ดานลักษณะทางภายภาพ ดานอุปกรณและ
ขอมูล ดานทรัพยากรสารนิเทศ ดานบริการสารนิเทศ และดานผูใหบริการ และงานวิจัยอีก 2 เร่ือง 
ซ่ึงศึกษาคุณภาพบริการครอบคลุมองคประกอบดานตาง ๆ ไดแก ดานผูใหบริการ ดานการบริการ 
ดานบริการสารนิเทศ ดานทรัพยากรสารนิเทศ ดานสื่อและสิ่งพิมพตาง ๆ ดานอาคารสถานที่ ดาน
วัสดุครุภัณฑ ดานลักษณะทางภายภาพ และดานอุปกรณและขอมูล 
 จากการศึกษางานวิจัยที่กลาวมาขางตน ยังไมพบวางานวิจัยเร่ืองใดที่มีเกณฑหรือ
องคประกอบของคุณภาพบริการครบถวนตามที่ผูวิจัยตองการนํามาใชในการวิจัยครั้งนี้ ดวยเหตุนี้ 
ผูวิจัยในฐานะที่เปนบุคลากรของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร 
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยครอบคลุมองคประกอบ 8 ดาน ไดแก ดานทรัพยากร
สารสนเทศ ดานการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ ดานอัตราคาบริการ ดานการสงเสริมการบริการ 
ดานบุคลากรผูใหบริการ ดานกระบวนการใหบริการ ดานองคประกอบทางกายภาพ และดานความ
เชื่อถือและไววางใจได โดยใชแบบสอบถามใหผูรับบริการที่เขามารับบริการในหอสมุด พระราชวัง
สนามจันทรตอบเอง เพื่อศึกษาถึงปจจัยตาง ๆ ที่สงผลตอคุณภาพบริการ เพื่อจะไดเปนแนวทางหนึ่ง
ในการพัฒนาคุณภาพบริการใหสมบูรณยิ่งขึ้น อันจะสงผลถึงความสําเร็จในการใหบริการของ
หอสมุด พระราชวังสนามจันทรตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร สํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 2.  เพื่อใหทราบระดับคุณภาพบริการของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 3.  เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการของหอสมุด 
พระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยจําแนกเปนปจจัยสวนบุคคล 
และปจจัยดานพฤติกรรมการรับบริการ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้นี้ไดตั้งสมมติฐานการวิจัย ดังนี ้
    1.  ระดับคุณภาพบริการของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยรวมและเมื่อจําแนกเปนรายดาน อยูในระดับมาก 
                2.  ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพ ที่แตกตางกัน 
สงผลตอระดับคุณภาพบริการของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
                3.  ปจจัยดานพฤติกรรมการรับบริการ ประกอบดวย วัตถุประสงคในการเขารับบริการ 
ประเภทของบริการที่รับบริการ ความถี่ในการเขารับบริการ และชวงวันและเวลาที่มารับบริการ     
ที่แตกตางกัน สงผลตอระดับคุณภาพบริการของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ขอบเขตการวจัิย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยตองการศึกษาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการของหอสมุด 
พระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยกําหนดขอบเขตการศึกษา 
ดังนี้ 
 1.  พื้นที่ที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ หอสมุด พระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 2.  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูรับบริการที่เขามารับบริการ (Walk in) ใน
หอสมุด พระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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 3.  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คํานวณจากประชากรที่เปนผูรับบริการที่เขามารับ
บริการในหอสมุด พระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรใน 1 ป ระหวาง
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 มีผูเขารับบริการ 557,798 คน เฉลี่ยเดือนละ 
46,483 คน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, สํานักหอสมุดกลาง 2552 ข)โดยคํานวณจากสูตรของทาโร ยามาเน 
ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนไดรอยละ 5 (Yamane 1967, อางถึง
ใน ประสพชัย พสุนนท 2553 : 41) ขนาดของกลุมตัวอยางที่คํานวณได เทากับ 396.59 คน ดังนั้นเพื่อ
ปองกันขอมูลไมสมบูรณจึงเพิ่มขนาดกลุมตัวอยางในการวิจัย เทากับ 400 คน เก็บรวบรวมขอมูลจาก
ผูรับบริการที่เขามารับบริการในหอสมุด พระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยกําหนดคุณสมบัติของกลุมตัวอยาง คือ สามารถอาน พูด เขียน เขาใจภาษาไทยได 
รวมทั้งสามารถตอบแบบสอบถามได และยินดีเขารวมในการวิจัย 
  4.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ ซ่ึงผูวิจัยไดจัดทําขึ้น
โดยประยุกตจากทฤษฎีสวนผสมการตลาด (4Ps) ของฟลิป คอตเลอร และแกรี่ อารมสตรอง (Philip 
Kotler and Gary Armstrong)  ทฤษฎีสวนผสมการตลาดบริการ (7Ps) ของเซียเท็มล, บิทเนอร และ 
เกร็มเลอร (Valarie A. Zeithaml, Mary Jo Bitner and Dwayne D. Gremler) และเกณฑประเมิน
คุณภาพบริการ SERVQUAL ของพาราสุรามาน, เซียเท็มล และเบอรร่ี (A. Parasuraman, Valarie A. 
Zeithaml and Leonard L. Berry) โดยแบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ ขอคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
  ตอนท่ี  2 สอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานพฤติกรรมการรับบริการ ประกอบดวย 
วัตถุประสงคในการเขารับบริการ ประเภทของบริการที่รับบริการ ความถี่ในการเขารับบริการ     
ชวงวันและเวลาที่มารับบริการ ขอคําถามเปนแบบใหเลือกตอบไดหลายคําตอบ (Multiple answer)  
  ตอนที่ 3 สอบถามเกีย่วกบัคุณภาพบรกิารตามองคประกอบ 8 ดาน ประกอบดวยขอ
คําถาม จํานวนทั้งส้ิน 56 ขอ ดังนี ้
  ดานที่ 1 ดานทรัพยากรสารสนเทศ  ประกอบดวยขอคําถาม 8 ขอ   
  ดานที่ 2 ดานการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบดวยขอคําถาม 5 ขอ 
  ดานที่ 3 ดานอตัราคาบริการ    ประกอบดวยขอคําถาม 6 ขอ 
  ดานที่ 4 ดานการสงเสริมการบริการ   ประกอบดวยขอคําถาม 9 ขอ 
  ดานที่ 5 ดานบุคลากรผูใหบริการ    ประกอบดวยขอคําถาม 4 ขอ 
  ดานที่ 6 ดานกระบวนการใหบริการ   ประกอบดวยขอคําถาม 4 ขอ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



7 
 
  ดานที่ 7 ดานองคประกอบทางกายภาพ  ประกอบดวยขอคําถาม 12 ขอ 
  ดานที่ 8 ดานความเชื่อถือและไววางใจได  ประกอบดวยขอคําถาม 8 ขอ 
  ลักษณะแบบสอบถามในตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 
(Rating scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเกิรต (Likert) (ศิริชัย พงษวิชัย 2552 : 22) ซ่ึงผูวิจัยได
กําหนดคาคะแนนของชวงน้ําหนัก 5 ระดับ มีความหมายดังนี้ 
  ระดับ 1    หมายถึง คุณภาพบริการ อยูในระดับนอยที่สุด 
   ระดับ 2    หมายถึง คุณภาพบริการ อยูในระดับนอย 
  ระดับ 3    หมายถึง คุณภาพบริการ อยูในระดับปานกลาง 
  ระดับ 4    หมายถึง คุณภาพบริการ อยูในระดับมาก 
  ระดับ 5    หมายถึง คุณภาพบริการ อยูในระดับมากที่สุด 
  ตอนท่ี 4 เปนแบบสอบถามปลายเปด (Open ended) เพื่อใหผูตอบแบบสอบถาม
แสดงความคิดเห็น ความตองการและขอเสนอแนะตาง ๆ เพิ่มเติมเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง
หรือพัฒนาคุณภาพบริการ 
 5.  ระยะเวลาที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูล คือ ระหวางวันที่ 1 -31 สิงหาคม พ.ศ. 2553 
 6.  ตัวแปรที่ศกึษา ประกอบดวย 
                    6.1  ตัวแปรอสิระ (Independent variables) ไดแก  
   6.1.1  ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพ   
   6.1.2  ปจจัยดานพฤติกรรมการรับบริการ ประกอบดวย วัตถุประสงคในการ 
เขารับบริการ ประเภทของบริการที่รับบริการ ความถี่ในการเขารับบริการ และชวงวันและเวลาที่มา
รับบริการ  
                    6.2  ตัวแปรตาม (Dependent variables) คือ คุณภาพบริการตามองคประกอบ 8 ดาน 
ไดแก ดานทรัพยากรสารสนเทศ ดานการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ ดานอัตราคาบริการ ดานการ
สงเสริมการบริการ ดานบุคลากรผูใหบริการ ดานกระบวนการใหบริการ ดานองคประกอบ         
ทางกายภาพ และดานความเชื่อถือและไววางใจได 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําทฤษฎีสวนประสมการตลาด (4Ps) ของฟลิป คอตเลอร 
และแกรี่ อารมสตรอง (Philip Kotler and Gary Armstrong)  ทฤษฎีสวนประสมการตลาดบริการ 
(7Ps) ของเซียเท็มล, บิทเนอร และ เกร็มเลอร (Valarie A. Zeithaml, Mary Jo Bitner and Dwayne 
D. Gremler) และเกณฑประเมินคุณภาพบริการ SERVQUAL ของพาราสุรามาน, เซียเท็มล และ
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เบอรร่ี (A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml and Leonard L. Berry) มาประยุกตเปนตัวแปรตาม        
ที่ครอบคลุมคุณภาพบริการตามองคประกอบ 8 ดาน ไดแก ดานทรัพยากรสารสนเทศ (Product) 
ดานการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ (Place) ดานอัตราคาบริการ (Price) ดานการสงเสริมการบริการ 
(Promotion) ดานบุคลากรผูใหบริการ  (People) ดานกระบวนการใหบริการ  (Process) ดาน
องคประกอบทางกายภาพ (Physical evidence) และดานความเชื่อถือและไววางใจได (Reliability) 
โดยผูวิจัยไดวางกรอบแนวคิดการวิจัยไวดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1.  ประโยชนในทางวิชาการ 
  1.1  ทราบถึงปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร สํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

1.  เพศ   
2.  อายุ 
3.  ระดับการศกึษา  
4.  สถานภาพ 

1.  ดานทรัพยากรสารสนเทศ   
2.  ดานการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ   
3.  ดานอัตราคาบริการ   
4.  ดานการสงเสริมการบริการ   
5.  ดานบุคลากรผูใหบริการ   
6.  ดานกระบวนการใหบริการ   
7.  ดานองคประกอบทางกายภาพ   
8.  ดานความเชื่อถือและไววางใจได  

คุณภาพบรกิาร 

ตัวแปรอิสระ 
(Independent variables) 

ตัวแปรตาม 
(Dependent variables) 

ปจจัยสวนบุคคล 

ปจจัยดานพฤติกรรมการรับบริการ 

1.  วัตถุประสงคในการเขารับบริการ 
2.  ประเภทของบริการที่รับบริการ  
3.  ความถี่ในการเขารับบริการ 
4.  ชวงวนัและเวลาที่มารับบริการ 
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 1.2  ทราบระดับคุณภาพบริการของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
2.  ประโยชนในทางปฏิบัติ 
 2.1  ขอมูลที่ไดจากการศึกษา สามารถนํามาวางแผนพัฒนาคุณภาพบริการอยางตอเนื่อง 
เพื่อใหตอบสนองความตองการของผูรับบริการสูงสุดของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร สํานัก 
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  หอสมุด พระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร หมายถึง 
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล สังกัด สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร กระทรวง 
ศึกษาธิการ ซ่ึงตั้งอยู ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม   
 2.  ผูใหบริการ หมายถึง บุคลากรของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกตําแหนงที่ทําหนาที่ใหบริการแกผูมารับบริการ  
 3.  ผูรับบริการ หมายถึง บุคคลผูเขามารับบริการประเภทตาง ๆ ในหอสมุด พระราชวัง
สนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดแก ผูรับบริการที่เปนบุคลากรที่ทํางาน
สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ผูรับบริการที่เปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร และผูรับบริการ  
ที่เปนบุคคลภายนอก 
 4.  บุคลากรสายวิชาการ หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสายวิชาการซึ่งทําหนาที่สอน
นักศึกษา ไดแก ผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย และอาจารย     
ที่สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร  
 5.  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสายสนับสนุนการ
เรียนการสอน ที่สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 6.  ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง ลักษณะบางประการของผูรับบริการที่แสดงใหเห็นถึง
เอกลักษณของแตละบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพ 
 7.  ปจจัยดานพฤติกรรมการรับบริการ หมายถึง การกระทําที่ผูรับบริการแสดงออก    
ในการเขามารับบริการ ไดแก 
  7.1  วัตถุประสงคในการเขารับบริการ ประกอบดวย  
   7.1.1  คนควาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อประกอบการเรยีนการสอนหรอืการวิจยั 
   7.1.2  ทําการบาน / รายงาน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



10 
 
   7.1.3  อานหนงัสือเตรียมสอบ 
   7.1.4  อานหนงัสือพิมพ 
   7.1.5  อานนิตยสาร / วารสารบันเทิง 
   7.1.6  พักผอน / ชมภาพยนตร / ฟงเพลง / รองเพลง 
   7.1.7  ชมนิทรรศการ 
   7.1.8  พบปะเพื่อนฝูง 
   7.1.9  ดื่มกาแฟ / เครื่องดื่ม 
   7.1.10 อ่ืน ๆ 
  7.2  ประเภทของบริการที่รับบริการ ประกอบดวย  
   7.2.1  บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทตาง ๆ  
   7.2.2  บริการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดออนไลน (Web OPAC) 
   7.2.3  บริการจองหนังสือ  
   7.2.4  บริการวารสารและหนงัสือพิมพ  
   7.2.5  บริการโสตทัศน (เชน ดูหนัง ฟงเพลง รองเพลง เปนตน)  
   7.2.6  บริการอินเทอรเน็ต  
   7.2.7  บริการฝากสิ่งของ  
   7.2.8  บริการตอบคําถามและชวยการคนควา  
   7.2.9  บริการยืมระหวางวิทยาเขต  
   7.2.10 บริการยืมระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  
   7.2.11 อ่ืน ๆ 
  7.3  ความถี่ในการเขารับบริการ ประกอบดวย  
   7.3.1  นอยกวา 5 คร้ังตอเดือน  
   7.3.2  5-10 คร้ังตอเดือน  
   7.3.3  มากกวา 10 ครั้งตอเดือน 
  7.4  ชวงวนัและเวลาที่มารับบริการ ประกอบดวย  
   7.4.1  วันจนัทร-ศุกร 
     7.4.1.1  ระหวางเวลา 08.30-12.00 น. 
    7.4.1.2  ระหวางเวลา 12.00-16.30 น.  
    7.4.1.3  ระหวางเวลา 16.30-20.00 น.  
    7.4.1.4  ระหวางเวลา 20.00-22.00 น.  
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   7.4.2  วันเสาร-อาทิตย  
    7.4.2.1  ระหวางเวลา 09.00-12.00 น.  
    7.4.2.2  ระหวางเวลา 12.00-16.30 น.  
    7.4.2.3  ระหวางเวลา 16.30-20.00 น.  
 8.  คุณภาพบริการ หมายถึง การจัดและสงมอบบริการที่ดีและเหมาะสมใหกับลูกคา  
เพื่อตอบสนองความตองการและความคาดหวังของลูกคา รวมทั้งสรางความประทับใจและใหเกิด
ความพึงพอใจสูงสุดจากการไดรับบริการนั้น (บุศยารัตน คูเทียม 2548 : 26) โดยกรอบการศึกษาคุณภาพ
บริการประกอบดวยองคประกอบ 8 ดาน ไดแก 
 8.1  ดานทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง ทรัพยากรสารสนเทศที่จับตองได  เชน หนังสือ 
วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ โสตทัศนวัสดุ เปนตน และทรัพยากรสารสนเทศที่จับตองไมได เชน 
ฐานขอมูลแบบออนไลน ฐานขอมูลซีดีรอม เปนตน  
 8.2  ดานการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ 
ที่จับตองไดเปนระเบียบ หางาย มีชองทางการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทหลายชองทาง 
การสืบคนจากเครื่องคอมพิวเตอรสืบคนทําใหสะดวกและรวดเร็ว มีบริการยืมระหวางวิทยาเขต 
และบริการยืมระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  
 8.3  ดานอัตราคาบริการ หมายถึง ราคาคาบริการตาง ๆ ที่ผูใหบริการจัดเก็บจากผูรับ 
บริการ เชน คาปรับหนังสือและโสตทัศนวัสดุเกินกําหนดสง คาเขาใชบริการของบุคคลภายนอก  
คาสืบคนสารสนเทศ คาพิมพผลขอมูลจากการสืบคน เปนตน  
 8.4  ดานการสงเสริมการบริการ หมายถึง บริการเสริม เชน การรับคืนหนังสือและ
โสตทัศนวัสดุผานตูรับคืนตามจุดตาง ๆ การไปใหยืมและรับคืนหนังสือตามคณะวิชา การรับฝาก
ส่ิงของ การจองหนังสือ เปนตน การประชาสัมพันธผานสื่อและชองทางตาง ๆ เชน เว็บไซต แผนพับ 
ถุงใสหนังสือ โครงการตาง ๆ เชน โครงการยืมไมอ้ัน โครงการหองสมุดสัญจร โครงการบริการ
วิชาการแกชุมชน เปนตน     
 8.5  ดานบุคลากรผูใหบริการ หมายถึง คุณลักษณะของผูใหบริการ เชน มีความรู
ความสามารถเหมาะสมกับหนาที่ มีอัธยาศัยไมตรี ยิ้มแยมแจมใส พูดจาไพเราะ สุภาพเรียบรอย    
ใหการชวยเหลือผูรับบริการเปนอยางดี เปนตน  
 8.6  ดานกระบวนการใหบริการ หมายถึง ขั้นตอนการใหบริการ ความยุงยากของขั้นตอน 
และความยืดหยุนของขั้นตอน  
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 8.7  ดานองคประกอบทางกายภาพ หมายถึง ทําเลที่ตั้งอาคารหอสมุด เครื่องมือ อุปกรณ 
เชน เครื่องคอมพิวเตอร เคานเตอรใหบริการ อุปกรณในการใหบริการ เปนตน การตกแตงสถานที่ 
สวน หองน้ํา ปายตาง ๆ และการแตงกายของผูใหบริการ  
 8.8  ดานความเชื่อถือและไววางใจได หมายถึง ความสามารถในการมอบบริการ  
เพื่อสนองความตองการของผูรับบริการตามที่ไดสัญญาหรือที่ควรจะเปนไดอยางถูกตอง ครบถวน 
ตรงตามความตองการของผูรับบริการ และมีมาตรฐานเดียวกัน 
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บทท่ี  2 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 

                   การวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร 
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร” ในบทนี้  ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  โดยการคนควา
เอกสาร หลักฐานตาง ๆ อันมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 
 1.  แนวคดิเกีย่วกับการบริการ   
 2.  แนวคดิเกีย่วกับคณุภาพบริการ   
 3.  แนวคดิเกีย่วกับการประเมินคุณภาพบรกิาร  
 4.  แนวคดิเกีย่วกับเกณฑประเมินคณุภาพบริการ SERVQUAL  
 5.  แนวคดิเกีย่วกับพฤติกรรมและความตองการของผูรับบริการ 
 6.  แนวคดิเกีย่วกับสวนประสมทางการตลาดบริการ   
 7.  หอสมุด พระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศลิปากร  
 8.  งานวิจยัที่เกี่ยวของ   
 
1.  แนวคิดเก่ียวกบัการบริการ 
                   การบริการมีจุดมุงหวังที่สามารถตอบสนองความตองการไดครบตามที่ผูรับบริการ
ตองการเพื่อใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยตองคํานึงถึงผูรับบริการเปนศูนยกลาง 
ดังนั้นจึงควรศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับการบริการดังตอไปนี้ 
 

 1.1  ความหมายของการบริการ 
                   คําวา “บริการ” ตรงกับภาษาอังกฤษวา “Service” ไดมีผูใหความหมายไวหลากหลาย  
ดังนี้ 
                   บริการ หมายถึง การปฏิบัติรับใช การใหความสะดวกตาง ๆ เชน ใหบริการ ใชบริการ 
(ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 607) 
 การบริการ หมายถึง การปฏิบัติการ กระบวนการ และการดําเนินการ ( Zeithaml, Bitner and 
Gremler 2006 : 4)   
 การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือผลประโยชนที่เสนอใหอีกฝายหนึ่ง ซ่ึงกิจกรรม
ดังกลาวไมมีตัวตนและไมมีใครเปนเจาของ (Kotler and Armstrong 2006 : 219)   
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 การบริการ หมายถึง กิจกรรมของกระบวนการสงมอบสินคาที่ไมมีตัวตน (Intangible 
goods) ของธุรกิจใหกับผูรับบริการ โดยสินคาที่ไมมีตัวตนนั้นจะตองตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการจนนําไปสูความพึงพอใจได (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ 2547 : 18)  
                   การบริการ หมายถึง กิจกรรม กระบวนการ หรือการดําเนินการใด ๆ ที่บุคคลหนึ่งหรือ
หนวยงานหนึ่งไดอํานวยความสะดวก ชวยเหลือและ/หรือตอบสนองความจําเปนและความตองการ
ใหกับบุคคลหรือกลุมบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคใหไดรับความพอใจ (ระวีวรรณ โปรยรุงโรจน 
2551 : 3)  
 การบริการ หมายถึง กระบวนการนําเสนออรรถประโยชน หรือคุณคาที่ผูบริโภคตองการ 
โดยผานกิจกรรมหรือการดําเนินการที่ผูใหบริการใหกับผูรับบริการ ทั้งนี้ ในการใหบริการนั้นอาจมี
การใชอุปกรณหรือเครื่องมือตาง ๆ หรืออาจจะเปนการกระทําลวน ๆ โดยไมใชอุปกรณหรือเครื่องมือ
ใด ๆ ก็ได กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การบริการหมายรวมตั้งแตการกระทําที่อํานวยประโยชนในลักษณะ
ที่เปนนามธรรมลวน ๆ โดยไมมีวัสดุ ส่ิงของหรือสินคาเปนสวนประกอบสําคัญของการกระทํานั้น ๆ 
จนถึงการกระทําที่เปนสวนเสริมหรือเพิ่มเติมใหกับสินคา ตลอดจน การกระทําที่สงผลใหไดรับ
ส่ิงของที่เปนรูปธรรม (พิภพ อุดร 2547 : 9-10)  
 การบริการ คือ การกระทํา พฤติกรรมหรือการปฏิบัติการที่ฝายหนึ่งเสนอใหอีกฝายหนึ่ง 
โดยกระบวนการที่เกิดขึ้นนั้นอาจมีตัวสินคาเขามาเกี่ยวของ แตโดยเนื้อแทของสิ่งที่เสนอใหนั้นเปน
การกระทํา พฤติกรรมหรือการปฏิบัติการ ซ่ึงไมสามารถนําไปเปนเจาของได (วีระรัตน กิจเลิศไพโรจน 
2547 : 14)  
 การบริการ คือ การสรางความพึงพอใจใหผูรับบริการโดยการใหความสะดวกสบาย 
ความรวดเร็ว ความถูกตองแมนยํา การแกไขปญหาของผูรับบริการอยางถูกตอง ในขณะที่มาใช
บริการหรือภายหลังจากที่มารับบริการแลว  (อเนกลาภ สุทธินันท,อางถึงใน จิตตินันท นันทไพบูลย 
2551 : 13-14)  
 การบริการ เปนการปฏิบัติงานที่กระทําหรือติดตอและเกี่ยวของกับผูรับบริการ การให
บุคคลตาง ๆ ไดรับประโยชนในทางใดทางหนึ่ง ทั้งดวยความพยายามใด ๆ ก็ตาม ดวยวิธีการ
หลากหลายในการทําใหคนตาง ๆ ที่เกี่ยวของไดรับความชวยเหลือ จัดวาเปนบริการทั้งสิ้น (สมิต 
สัชฌุกร 2550 ข : 14)  
                  นอกจากนี้ คริสโตเฟอร เอช เลิฟล็อค และ ลอเรน ไรท (Lovelock and Wright 2002 : 6) 
ไดใหคํานิยามของคําวา “บริการ” ไว 2 ประการ คือ 
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                   1.  บริการ เปนปฏิกิริยาหรือการปฏิบัติงานที่ฝายหนึ่งเสนอใหกับฝายอื่น แมวา
กระบวนการ (Process) อาจผูกพันกับตัวสินคาก็ตาม แตปฏิบัติการก็เปนสิ่งที่มองไมเห็น จับตอง
ไมได และไมสามารถครอบครองได 
                   2.  บริการ เปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สรางคุณคาและจัดหาคุณประโยชน (Benefits) 
ใหแกผูรับบริการในเวลาและสถานที่เฉพาะแหง อันเปนผลมาจากการที่ผูรับบริการหรือผูแทน
นําเอาความเปลี่ยนแปลงมาให 
 จากความหมายของการบริการที่กลาวไวหลากหลายขางตน อาจสรุปไดวา การบริการ 
หมายถึง กิจกรรม กระบวนการ การดําเนินการนําเสนออรรถประโยชนที่ไมมีตัวตน ไมมีใครเปน
เจาของ ซ่ึงบุคคลหนึ่งหรือหนวยงานหนึ่งที่เรียกวาผูใหบริการ เสนอใหอีกฝายหนึ่งที่เรียกวาผูรับ 
บริการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตอบสนองความจําเปนหรือความตองการ และใหไดรับความพอใจ
สูงสุด ทั้งนี้กระบวนการที่เกิดขึ้นนั้นอาจมีตัวสินคาเขามาเกี่ยวของดวย แตโดยเนื้อแทของส่ิงที่
เสนอใหนั้นเปนการกระทํา หรือการดําเนินการ ซ่ึงไมมีตัวตนและไมสามารถนําไปเปนเจาของได  
 

 1.2  ความหมายของผูรับบรกิาร 
                   คําวา “ลูกคา หรือ ผูบริโภค หรือ ผูรับบริการ” ตรงกับภาษาอังกฤษวา “Consumer, 
Customer” ไดมีผูใหความหมายไวหลากหลาย ดังนี้ 
 ลูกคา หมายถึง ผูซ้ือ เชน ผูขายปลีกเปนลูกคาของผูขายสง หรือหมายถึง ผูอุดหนุน    
ในเชิงธุรกิจ เชน ลูกคาของธนาคาร (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 1022) 
 ลูกคา คือ คําที่ใชเรียกผูรับบริการ มีความแตกตางกันไปตามธุรกิจ เชน รานอาหารเรียกวา 
ลูกคา โรงแรมเรียกวาแขก สายการบินเรียกวาผูโดยสาร โรงพยาบาลเรียกวาคนไขหรือผูปวย      
โรงภาพยนตรเรียกวาผูชม หนวยงานราชการเรียกวาผูบริโภค บริษัทนําเที่ยวเรียกวาลูกทัวร เปนตน 
ดังนั้น ลูกคาหรือผูรับบริการ จึงหมายถึง บุคคลที่มีความตองการที่จะรับบริการ มีอํานาจในการซื้อ
บริการ มีพฤติกรรมการซื้อบริการ และมีพฤติกรรมการบริโภคบริการ (จิตตินันท นันทไพบูลย 
2551 : 35) 
 นอกจากนี้มหาตมะ คานธี (อางถึงใน จิตตินันท นันทไพบูลย 2551 : 35) ไดใหคํานิยาม
ของลูกคาไววา ลูกคา คือ คนสําคัญที่สุดที่มาเยือนเราในสถานที่นี้ เขามิไดมาพึ่งเรา เราตางหาก      
ที่ตองพึ่งเขา การรับใชเขา นั่นคือวัตถุประสงคในงานของเรา เขามิใชบุคคลภายนอก เขาเปนสวนหนึ่ง
ของธุรกิจนี้ ในการรับใชเขา เรามิไดชวยเหลืออะไรเขาเลย เขาตางหากเปนฝายชวยเหลือเรา โดยให
โอกาสแกเราที่รับใชเขา 
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 จากความหมายและคํากลาวขางตนจะเห็นไดวา ลูกคาหรือผูรับบริการเปนบุคคลที่สําคัญ
ที่สุดของธุรกิจบริการ จะเปนผูที่จายเงินซื้อบริการหรือเขามารับการบริการจากธุรกิจบริการ เปนผูที่
ผูใหบริการตองใหความเคารพและเห็นความสําคัญ เพราะเปนที่มาของรายไดของผูใหบริการ  
 

 1.3  ลักษณะของการบริการ 
                   จิตตินันท เดชะคุปต (2539 : 23-26) ไดกลาวถึงลักษณะของการบริการไววา การบรกิาร
มีลักษณะเฉพาะที่แตกตางไปจากสินคาหรือผลิตภัณฑทั่วไป ดังนี ้
                   1.  สาระสําคัญของความไววางใจ (Trust) การบริการเปนกิจกรรมหรือการกระทําที่ผูให
บริการปฏิบัติตอผูรับบริการขณะที่กระบวนการบริการเกิดขึ้น ผูซ้ือหรือผูรับบริการจึงไมสามารถ
ทราบลวงหนาไดวาจะไดรับการปฏิบัติอยางไรจนกวากิจกรรมการบริการจะเกิดขึ้น การตัดสินใจ
ซ้ือบริการจึงขึ้นอยูกับความไววางใจ โดยการบริการทําไดเพียงการใหคําอธิบายสิ่งที่ผูรับบริการจะ
ไดรับการรับประกันคุณภาพ หรือการอางอิงประสบการณที่ผูอ่ืนไดเคยใชบริการมาแลว ซ่ึงแตกตาง 
จากการซื้อสินคาทั่วไปที่ผูซ้ือสามารถหยิบจับตรวจดูสินคากอนที่จะตัดสินใจซื้อได 
                   2.  ส่ิงที่จับตองไมได (Intangibility) การบริการมีลักษณะเปนสิ่งที่จับตองไมไดและ    
ไมอาจสัมผัสกอนที่จะมีการซื้อเกิดขึ้นได กลาวคือ ผูซ้ือหรือผูรับบริการไมอาจรับรูการบริการลวงหนา 
หรือกอนที่จะตกลงใจซื้อเหมือนกับการซื้อสินคาทั่วไป นอกจากนั้นการซื้อบริการก็เปนการซื้อที่
จับตองไมได เพียงแตอาศัยความคิดเห็น เจตคติ และประสบการณเดิมที่ไดรับประกอบการตดัสินใจ
ซ้ือบริการนั้น ๆ โดยผูซ้ืออาจกําหนดเกณฑเกี่ยวกับคุณภาพหรือประโยชนของการบริการที่ตนควร
ไดรับแลวจึงตัดสินใจเลือกซื้อบริการที่ตรงกับความตองการดังกลาว 
                   3.  ลักษณะที่แบงแยกออกจากกันไมได (Inseparability) การบริการมีลักษณะที่ไมอาจ
แยกออกจากตัวบุคคลหรืออุปกรณเครื่องมือที่ทําหนาที่เปนผูใหบริการนั้น ๆ ได การผลิตและ    
การบริโภคการบริการจะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันหรือใกลเคียงกันกับการขายบริการ ซ่ึงจะแตกตาง
กับตัวสินคาที่มีการผลิต การขายสินคาแลวจึงเกิดการบริโภคภายหลัง 
                   4.  ลักษณะที่แตกตางไมคงที่ (Heterogeneity) การบริการมีลักษณะที่ไมคงที่และไมสามารถ
กําหนดมาตรฐานที่แนนอนได เนื่องจากการบริการแตละแบบขึ้นอยูกับผูใหบริการแตละคนซึ่งมี
วิธีการใหบริการเปนลักษณะเฉพาะตัวของตนเอง ถึงแมจะเปนการบริการอยางเดียวกันจากผูใหบริการ
คนเดียวกันแตตางวาระกัน คุณภาพของการบริการก็อาจแตกตางกันได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผูใหบริการ 
ผูรับบริการ ชวงเวลาของการบริการ และสภาพแวดลอมขณะบริการที่แตกตางกัน 
                   5.  ลักษณะที่ไมสามารถเก็บรักษาไวได (Perishability) การบริการมีลักษณะที่ไมสามารถ
เก็บรักษาหรือเก็บสํารองไวไดเหมือนกับสินคาทั่ว ๆ ไป เมื่อไมมีความตองการใชบริการจะเกิดเปน
ความสูญเปลาที่ไมอาจเรียกกลับคืนมาใชประโยชนใหมได   
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                   6.  ลักษณะที่ไมสามารถแสดงความเปนเจาของได (Non-ownership) การบริการมีลักษณะ
ที่ไมมีความเปนเจาของเมื่อมีการซื้อบริการเกิดขึ้นซึ่งแตกตางจากการซื้อสินคาทั่วไป เพราะเมื่อผูซ้ือ
จายเงินซื้อสินคาใดก็จะเปนเจาของสินคานั้นอยางถาวรทันที ในขณะที่ผูซ้ือจายเงินซื้อบริการใด    
ก็จะเปนคาบริการนั้นที่ผูซ้ือจะไดรับตามเงื่อนไขของการบริการแตละประเภท เพราะการบริการ
ไมใชส่ิงของแตเปนกิจกรรมหรือกระบวนการของการกระทํานั้น 
                   ระวีวรรณ โปรยรุงโรจน (2551 : 12-15) ไดกลาวถึงลักษณะของการบริการไววา การบริการ 
(Service) มีลักษณะที่แตกตางไปจากสินคา (Goods) ดังนี้ 
                   1.  การบริการเปนส่ิงที่จับตองไมได (Intangibility) การบริการไมมีรูปรางและไมมีตัวตน
เหมือนกับสินคาอ่ืน ๆ จึงไมสามารถจับตองไดและไมสามารถทดลองใชไดกอนที่จะตัดสินใจซื้อ 
ดังนั้นการตัดสินใจใชบริการจึงขึ้นอยูกับความรูสึกนึกคิด เจตคติ คําบอกเลา และประสบการณเดิม
ที่เคยไดรับเปนสําคัญ 
                   2.  การบริการไมมีความคงที่แนนอน (Heterogeneity) เนื่องจากคุณภาพและลักษณะ
ของการบริการขึ้นอยูกับผูใหบริการซึ่งเปน “มนุษย” ที่ตามปกติแลวมักมีพฤติกรรมที่ไมคงที่       
อันเปนผลมาจากบุคลิกภาพ อารมณ สภาพแวดลอม และปจจัยอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
                   3.  การบริการไมสามารถเก็บรักษาไวได (Perishability) กลาวคือ ในการใหบริการใด ๆ 
ก็ตาม หากไมมีผูมาใชบริการภายในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งหรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่กําหนด 
ก็จะทําใหการบริการที่จัดเตรียมไวเกิดความสูญเปลา 
                   4.  การบริการไมสามารถแสดงความเปนเจาของได (Non-ownership) การบริการเปน
กิจกรรมหรือกระบวนการที่เกิดขึ้นระหวางผูปฏิบัติงานใหบริการและผูรับบริการในชวงระยะเวลา
หนึ่ง ๆ และสถานที่หนึ่ง ๆ เทานั้น เมื่อพนระยะเวลานั้น ๆ ไปแลว หรือสถานที่นั้น ๆ ไมเอื้ออํานวย
ตอการบริการแลว ผูรับบริการก็ไมสามารถนําการบริการดังกลาวติดตัวไปไดดวย หรืออาจกลาวอีก
นัยหนึ่งไดวา การบริการเปรียบเสมือน “การใหเชา” ไมใช “การขาย” 
                   5.  การบริการตองอาศัย “คน” เปนหลัก เนื่องจากผูรับบริการเปน “คน” ที่เกิดมาพรอม
กับความตองการที่ไมมีขีดจํากัดและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ตลอดจนมีอารมณและความรูสึก
ตาง ๆ เปนเครื่องปรุงแตง ดังนั้นสิ่งที่จะสามารถเขาใจและตอบสนองความตองการของ “คน” ไดดี
ที่สุดก็คือ “คน” นั่นเอง 
                   6.  คุณภาพของการบริการมักตองอาศัยองคประกอบทางกายภาพ หากองคประกอบทาง
กายภาพไมดีก็จะลดระดับคุณภาพของการบริการลง แตหากองคประกอบทางกายภาพดีและการ
บริการอื่น ๆ ก็ดีดวยจะเปนการชวยเสริมระดับคุณภาพของการบริการใหสูงขึ้นในความรูสึกของ
ผูรับบริการ 
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                   7.  การบริการมักตองใหผู รับบริการเขามามีสวนรวมในกระบวนการผลิตหรือ
กระบวนการบริการ หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ การใหบริการและการรับบริการเกิดขึ้นในเวลา
เดียวกัน ทําใหไมสามารถแบงแยกกระบวนการผลิตออกจากกระบวนการบริโภคได ทําใหเปนเรื่อง
ยากที่จะควบคุมการบริการใหไดมาตรฐาน เนื่องจากการบริโภคเกิดขึ้นในชวงเวลาเดียวกันกับที่
ผูรับบริการใชบริการ ดังนั้นหากเกิดขอผิดพลาดในการบริการขึ้นก็จะทําใหผูรับบริการเกิดความ 
ไมพอใจไดทันที นอกจากนี้ผูรับบริการและบุคคลอื่น ๆ ที่อยูในเวลาและสถานที่ของการบริการก็มี
บทบาทสําคัญตอความพึงพอใจของผูรับบริการดวยเชนเดียวกัน 
                   สมิต สัชฌุกร (2550 ก : 14-15) กลาวถึงลักษณะของการบริการไววา เปนการแสดงออก
ทางพฤติกรรมของบุคคลและสิ่งที่บุคคลไดกระทําขึ้น การบริการเปนความรับผิดชอบของทุกคน  
และสามารถแบงความรับผิดชอบกันไปในงานแตละดาน โดยมีผูบริหารสูงสุดเปนผูรับผิดชอบรวม  
โดยอาจแยกพิจารณาลักษณะของการบริการไดดังนี้ 
                   1.  เปนพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกตอผูอ่ืน พฤติกรรมโดยทั่วไปจะเห็นไดจากการ
กระทํา การบริการจะมีการแสดงออกในลักษณะของสีหนาแววตา กิริยาทาทาง คําพูดและน้ําเสียง  
การแสดงพฤติกรรมที่ปรากฏใหเห็นจะเกิดผลไดทันที เกิดผลขึ้นไดตลอดเวลาและแปรผลไดรวดเร็ว 
อันเปนลักษณะเฉพาะของการบริการ 
                   2.  เปนการกระทําที่สะทอนถึงความรูสึกนึกคิดและจิตใจ การบริการจะเปนเชนไร ขึ้นอยู
กับความคิดของผูใหบริการซึ่งจะแสดงออกถึงอารมณ ความรูสึก ความเชื่อ ความปรารถนาและ
คานิยม ถาสิ่งเหลานี้สะทอนถึงความรูสึกนึกคิดและจิตใจที่ดีก็ยอมจะมีผลตอการบริการที่ดีตาม  
ไปดวย 
                   3.  เปนสิ่งที่บุคคลไดกระทําขึ้นอันเชื่อมโยงถึงผลประโยชนของผูรับบริการ การบริการ
เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับคนเปนผูใหบริการและตองการคนเปนสวนสําคัญในการสรางบริการที่ดี  
เพราะกิจกรรมใด ๆ เกี่ยวกับการบริการคนจะตองมีสวนสัมพันธในการใหความชวยเหลือแก
ผูรับบริการเปนผูดําเนินการที่เปนประโยชนตอผูรับบริการ 
                   สมวงศ พงศสถาพร (2550 : 29-32) ไดกลาวถึงลักษณะของสินคาบริการที่แตกตางจาก
สินคาผลิตภัณฑ ไวดังนี้ 
 1.  ผูรับบริการไมสามารถเปนเจาของการบริการได แตสามารถเชาใชชั่วคราวได เชน 
เชาหองพักโรงแรม เชารถยนต เปนตน 
 2.  สินคาบริการเปนมูลคาเพิ่มที่มาจากผลงานของสินคาที่จับตองได เชน ธุรกิจโรงแรม 
ประกอบดวยหองพัก ภัตตาคาร การซักรีด ซ่ึงเมื่อนํามาประกอบเขาดวยกันกับการบริการของ
โรงแรมจะทําใหมูลคาหองพักมีราคาสูงขึ้น 
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 3.  การยินยอมใหผูรับบริการมีสวนรวมในกระบวนการใหบริการดวย เชน การถอนเงิน
จากเครื่องเอทีเอ็ม การตัดผม การศึกษา การรักษาพยาบาล เปนตน 
 4.  ผูรับบริการคนอื่นเปนสวนหนึ่งของการบริการได ในบางครั้งผูรับบริการคนอื่นที่
มารวมใชบริการมีสวนทําใหผูรับบริการที่มาใชบริการพอใจหรือไมพอใจดวย เชน ขณะที่ผูรับ 
บริการนั่งชมภาพยนตรแตปรากฏวามีผูรับบริการอีกคนหนึ่งพูดโทรศัพทมือถือดังรบกวนการชม
ภาพยนตร เปนผลใหผูรับบริการคนอื่น ๆ อาจไมพอใจได 
 5.  การบริการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานใหสม่ําเสมอไดยาก เนื่องจากเปนการ
บริการโดยบุคคลมิใชเครื่องจักร จึงทําใหมีโอกาสผิดพลาดไดสูง และโดยเฉพาะบริการบาง
ประเภทที่ผูรับบริการมีสวนรวมในกระบวนการผลิตการบริการดวย ยิ่งจะทําใหยากตอการควบคุม
การผลิต คุณภาพบริการ และการบริการที่มีมาตรฐาน 
 6.  ผูรับบริการประเมินคุณสมบัติของสินคาบริการไดยาก โดยสินคาบริการตองใช
ประสบการณที่ผูรับบริการเคยสัมผัสมาเปนตัวตัดสิน หรือบางทีตัดสินใจใชบริการไปแลวก็ยัง
ประเมินไดยากวาคุณภาพการบริการเปนไปตามที่ตองการหรือไม 
 7.  สินคาบริการไมสามารถผลิต/เก็บในคลังสินคาได เนื่องจากการบริการเปนผลการ
ปฏิบัติงานที่มี “ความสด” จึงไมสามารถเก็บไวในคลังสินคาเหมือนสินคาทั่วไปได 
 8.  เวลาเปนปจจัยสําคัญของคุณภาพบริการ ผูรับบริการที่มาใชบริการมักจะตองมาดวย
ตนเอง ทําใหเสียเวลา ถาผูรับบริการรูสึกชาทําใหเสียเวลามากเกินกวาที่ตัวเองคาดหมายไวก็จะไมพอใจ 
ฉะนั้นจึงมีผูรับบริการบางคนที่ยอมจายคาบริการสูงขึ้น เพื่อรับบริการที่รวดเร็ว นอกจากนี้การบริการ
บางอยางจึงมักจะตองยืดชั่วโมงการทํางานออกไปใหตรงกับความตองการของผูรับบริการ เชน การ
ใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง หรือ 7 วันตอสัปดาหโดยไมมีวันหยุด 
 9.  สินคาบริการมีชองทางการจัดจําหนายที่หลากหลายกวาสินคาปกติ นอกจากจะใช
พนักงานใหบริการแลว ในปจจุบันดวยเทคโนโลยีของอินเทอรเน็ตและการสื่อสาร ทําใหสินคา
บริการบางชนิดที่เปน “องคความรูที่ใชขอมูลเปนฐาน” (Database Knowledge) สามารถกระจาย 
การบริการผานทางการสื่อสารหรืออินเทอรเน็ตได โดยไมถูกจํากัดดวยพื้นที่ทางดานภูมิศาสตร   
อีกตอไป เชน การโอนเงินทางโทรศัพท เปนตน 
                   จิตตินันท นันทไพบูลย (2551 : 14-16) กลาวถึงลักษณะของการบริการไววา ธุรกิจ
บริการมีลักษณะเฉพาะที่มีความแตกตางจากสินคาทั่วไป ที่เจาของกิจการและผูใหบริการตองคํานึงถึง
ดังตอไปนี้ 
 1.  บริการเปนสินคาที่ไมอาจจับตองได คอนขางเปนนามธรรม ไมมีตัวตน ไมมีรูปราง 
จึงเปนการยากที่จะสามารถรับรูถึงการบริการผานประสาทสัมผัสตาง ๆ ได 
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 2.  มีคุณภาพไมคงที่ มีความไมแนนอนคอนขางสูง เนื่องจากจะขึ้นอยูกับพนักงานที่เปน
ผูสงมอบบริการ เวลาที่ใหบริการของผูสงมอบบริการ วิธีการในการใหบริการ และสถานที่ที่ให บริการ
แกลูกคา 
 3.  ไมสามารถแยกการบริโภคบริการออกจากผูใหบริการได หรืออาจกลาวไดวา การให 
บริการและบริโภคบริการเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน 
 4.  บริการไมสามารถเก็บรักษาไวในรูปของสินคาคงคลังได เมื่อลูกคามาซื้อเวลาในเวลา
ใด ผูขายจึงจะเริ่มทําการผลิตไดเมื่อนั้น 
 5.  ผูบริโภคมีสวนในการสรางงานบริการอยางมาก เนื่องจากการใหบริการแตละครั้ง 
จะทําเพื่อสนองความตองการของลูกคาเปนราย ๆ ไป และลูกคาแตละคนมีความตองการและความชอบ
ที่ไมเหมือนกัน การใหบริการจึงตองสอดคลองกับความตองการของลูกคาแตละราย 
 6.  การบริการตองใชแรงงานคน คือตองใชคนในการใหบริการเปนสวนใหญ ถึงแมใน
ปจจุบันจะมีเครื่องจักรเขามาแทนมนุษยในการใหบริการหลายประเภทก็ตาม 
 7.  ผูรับบริการจะเกิดความรูสึกพึงพอใจหรือไมพึงพอใจทันทีเมื่อไดรับบริการ 
 8.  ผลของการบริการเกิดขึ้นไดตลอดเวลาและแปรผลไดรวดเร็ว เพราะไมมีขอจํากัดวา
จะตองใหบริการเฉพาะในเวลาหนึ่งเวลาใดเทานั้น 
 9.  ผลของบริการเชื่อมโยงไปถึงคนและองคการ เนื่องจากงานบริการสรางความรูสึกได
ในทันทีที่ไดรับบริการ จึงสามารถแปรเปลี่ยนเปนผลจากการใหบริการไดทั้งในแงดีและไมดี 
 10. เมื่อผิดพลาดแลวชดเชยดวยส่ิงอื่นก็เปนเพียงแคการบรรเทาความไมพอใจ คือ     
เมื่อการบริการเกิดผิดพลาดบกพรองจะไมสามารถเปลี่ยนความรูสึกของผูรับบริการใหกลับมาดีได  
 11. สรางทัศนคติหรือความรูสึกชอบไมชอบตอบุคคลและองคการไดอยางมาก ขึ้นอยูกับ
ลักษณะของการใหบริการที่มีมากนอยเพียงใด สําคัญมากนอยเพียงใด 
 12. สรางภาพลักษณใหกับองคการเปนเวลานาน เนื่องจากการบริการที่ดีและไมดีจะติด
อยูในความทรงจําของผูรับบริการอยูตลอดไป แมเมื่อมีการปรับปรุงแกไขบริการใหดีขึ้นมากแลว 
แตภาพลักษณที่ไมดีก็ยังคงเหลืออยูในความทรงจําของผูรับบริการอีกนาน 
 13. หากการใหบริการเกิดการบกพรองหรือไมสมบูรณจะเหน็ไดชดัในทันที 
 14. คนขององคการเปนตัวแปรที่สําคัญในการสรางและทําลายงานบริการ 
                   จากความเห็นเกี่ยวกับลักษณะของการบริการที่กลาวไวขางตน สรุปไดวา การบริการ    
มีลักษณะเฉพาะที่มีความแตกตางจากสินคาทั่วไป คือ การบริการเปนสินคาที่ไมอาจจับตองได     
ไมสามารถแสดงความเปนเจาของได ไมสามารถเก็บรักษาไวในรูปของสินคาคงคลังได ไมสามารถ
แยกการบริโภคบริการออกจากผูใหบริการได ผูบริโภคจะมีสวนในการสรางงานบริการอยางมาก 
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การบริการตองใชแรงงานคน ถึงแมในปจจุบันจะมีเครื่องจักรเขามาแทนมนุษยในการใหบริการ
หลายประเภทก็ตาม จึงทําใหการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานใหสม่ําเสมอทําไดยาก ในการรับ
บริการผูรับบริการจะเกิดความรูสึกพึงพอใจหรือไมพึงพอใจทันทีเมื่อไดรับบริการ ซ่ึงคนของ
องคการธุรกิจบริการที่ทําหนาที่ใหบริการจะเปนตัวแปรที่สําคัญในการสรางและทําลายงานบริการ 
ในการประเมินคุณภาพของการบริการนั้นทําไดยาก ผูรับบริการมักประเมินคุณภาพของบริการ  
โดยอาศัยองคประกอบทางกายภาพที่ผูรับบริการสัมผัสไดเปนหลัก 
 

 1.4  ความสําคญัของการบรกิาร 
                   การบริการเปนสิ่งสําคัญยิ่งในงานดานตาง ๆ เพราะบริการคือ การใหความชวยเหลือ
หรือการดําเนินการที่เปนประโยชนตอผูอ่ืน ไมมีการดําเนินการใด ๆ ที่ปราศจากบริการทั้งในภาค
ราชการและภาคธุรกิจเอกชน การขายสินคาหรือผลิตภัณฑใด ๆ ก็ตองมีการบริการรวมอยูดวยเสมอ 
ยิ่งเปนธุรกิจบริการ ตัวบริการจึงเปนสินคา การขายจะประสบความสําเร็จไดตองมีบริการที่ดี (สมิต 
สัชฌุกร 2550 ก : 11) ทั้งนี้จิตตินันท เดชะคุปต (2539 : 9-10) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับความสําคัญ
ของการบริการ โดยแบงเปน 2 ประเด็น ดังนี้                    
 1.  ความสําคัญตอผูใหบริการ แบงเปน 2 ลักษณะ คือ 
                   1.1  ความสําคัญตอผูประกอบการหรือผูบริหารการบริการ  ผูประกอบการจําเปน
จะตองปรับกลยุทธทางการตลาดที่มุงเนนการขายสินคาอยางเดียว มาใหความสนใจเปนพิเศษกับ
การบริการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับตัวสินคาหรือการขายบริการโดยตรงมากยิ่งขึ้น เพื่อใหการดําเนิน
กิจการบริการประสบความสําเร็จเหนือคูแขงอื่น ๆ ได โดยเฉพาะผลกําไรและภาพพจนของการ
บริการ กลาวคือ 
  1.1.1  ชวยเพิ่มผลกําไรระยะยาวใหกับองคการ การบริการที่ดีจะเปนตัวสราง
ผลกําไรระยะยาวไดเปนอยางดี เนื่องจากผูบริโภคสมัยใหมใหความสําคัญตอการบริการมากขึ้น   
ในการตัดสินใจซื้อสินคา คุณภาพของการบริการจึงบอกถึงความแตกตางของสินคาจากคูแขงได  
ทําใหองคการสามารถสรางโอกาสในการขายเพื่อใหเกิดการตัดสินใจซื้อซํ้าของผูบริโภค 
  1.1.2  ชวยสรางภาพพจนที่ดีขององคการ  การดําเนินธุรกิจแทบทุกประเภท 
บริการจะเขามาเกี่ยวของทุกขั้นตอนของการติดตอระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการ ไมวาบริการ
นั้นจะเกี่ยวของกับตัวสินคาหรือไมก็ตาม เริ่มตั้งแตการใหขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําตาง ๆ     
เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อ การแสดงออกถึงความเอาใจใสและเห็นความสําคัญตลอดระยะเวลา
การใหบริการ และการเสนอบริการที่ตรงกับความตองการและความคาดหวัง ส่ิงเหลานี้ยอมสราง
ความพึงพอใจและความประทับใจแกผูรับบริการ ซ่ึงจะมีสวนทําใหติดใจและเกิดการพูดตอ ๆ ไป 
เปนการประชาสัมพันธภาพพจนขององคการดังกลาวใหเกิดความนาเชื่อถือมากขึ้น 
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  1.1.3  ชวยลดการเปลี่ยนใจของผูรับบริการไปจากองคการ องคการธุรกิจใด    
ที่คํานึงถึงความสําคัญของการบริการและสงเสริมการบริการที่ดีมีคุณภาพ ยอมสงผลใหผูรับบริการ
เกิดความพึงพอใจ เมื่อผูรับบริการแนใจวาสินคาหรือบริการที่เขาจะตัดสินใจซื้อมีการบริการทีด่กีวา
สินคาหรือบริการอื่น ๆ การตกลงซื้อขายจะกระทําไดงายขึ้น โดยเฉพาะผูรับบริการเกาจะมีการซื้อ
ซํ้าหรือซ้ือเพิ่มขึ้นโดยไมลังเล รวมทั้งแนะนําผูรับบริการรายใหมใหอีกดวย 
  1.1.4  ชวยรักษาพนักงานใหปฏิบัติงานกับองคการ  การหมุนเวียนเขาออกของ
พนักงานมีความสัมพันธกับคุณภาพของการบริการเปนอยางมาก กลาวคือ การใหบริการที่ดี      
ยอมสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการและรักษาผูรับบริการใหผูกพันกับองคการนั้นนาน ซ่ึงสงผล
ใหองคการมีกําไรสูงและสามารถจายคาตอบแทนแกพนักงานในอัตราสูงได พนักงานก็จะเกิด 
ความพอใจไมคิดที่จะเปลี่ยนใจไปทํางานที่อ่ืน  แตในทางกลับกัน หากองคการเสนอบริการที่ไมดี 
ทําใหผูรับบริการไมพอใจและเปลี่ยนไปใชบริการแหงอื่นที่ดีกวา องคการยอมประสบความลมเหลว
และสงผลใหพนักงานไมพอใจจนกระทั่งลาออกได   
                   1.2  ความสําคัญตอผูปฏิบัติงานบริการ  การบริการมีจุดมุงหมายเพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูรับบริการ การประกอบอาชีพบริการจึงเปนอาชีพสําคัญ  กลาวคือ 
  1.2.1  ชวยใหมีอาชีพและรายได  องคการธุรกิจบริการตระหนักถึงความสําคัญ
ของพนักงานบริการในการสรางความพึงพอใจสูงสุดแกผูรับบริการ ทําใหมีการฝกอบรมพนักงาน
ใหมีประสิทธิภาพในการใหบริการที่มีคุณภาพ ซ่ึงสงผลใหองคการมีกําไรและสามารถจาย
คาตอบแทนที่เหมาะสมแกพนักงานได 
  1.2.2  ชวยสรางโอกาสในการเสนอขาย  โดยทั่วไปผูรับบริการมักมีความรู
เกี่ยวกับผลิตภัณฑคอนขางจํากัดในแงของเทคโนโลยีการผลิตหรือประสิทธิภาพการใชงานของสินคา 
แตผูรับบริการจะทราบเงื่อนไขการบริการตาง ๆ ไดจากขอมูลที่พนักงานขายเสนอใหและสามารถ
นํามาเปรียบเทียบประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อบริการที่ตรงกับความตองการไดทันที 
                  2.  ความสําคัญตอผูรับบริการ ผูบริโภคสมัยใหมมีความตองการใชบริการตาง ๆ 
หลากหลายมากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินชีวิตที่ตองเรงรีบและแขงขันตลอดเวลา 
ทั้งในการดําเนินชีวิตและการงานอาชีพ ทําใหจําเปนตองพึ่งพาผูอ่ืนชวยเหลือจัดการเรื่องตาง ๆ    
ใหสําเร็จลุลวงไป เพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางผาสุก กลาวคือ 
                   2.1  ชวยตอบสนองความตองการสวนบุคคล การบริการที่พบเห็นขณะนี้มีอยูมากมาย
ในรูปแบบของการจัดการบริการเชิงพาณิชยเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูรับบริการ ธุรกิจบริการ
ในปจจุบันจึงมีหลากหลายประเภท ซ่ึงสามารถใหบริการที่ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ
หรือผูบริโภคทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา และจิตใจ 
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                  2.2  ชวยเสริมสรางคุณภาพชีวิต เมื่อผูรับบริการไดรับการบริการที่ตรงกับความคาดหวัง
ก็จะเกิดความรูสึกทีดีตอการบริการนั้น ซ่ึงประสิทธิภาพของการใหบริการที่มีคุณภาพยอมทําให
ผูรับบริการเกิดความประทับใจและมีความสุข  ทั้งนี้การใหบริการที่เปนที่ตองการของผูรับบริการ
จะตองไมยุงยาก อํานวยความสะดวกสบายและสนองตอบสิ่งที่ผูรับบริการตองการไดอยางแทจริง 
 จากความเห็นเกี่ยวกับความสําคัญของการบริการขางตน สรุปไดวา การบริการมี
ความสําคัญตอผูใหบริการซึ่งเปนผูประกอบการหรือผูบริหารรวมทั้งผูปฏิบัติงานบริการ และมี
ความสําคัญตอผูรับบริการดวย ซ่ึงการบริการทําใหผูประกอบการสามารถเพิ่มผลกําไรระยะยาว 
ชวยสรางภาพพจนที่ดี ชวยลดการเปลี่ยนใจของผูรับบริการไปจากองคการและชวยรักษาพนักงาน
ใหปฏิบัติงานกับองคการ การบริการชวยใหผูปฏิบัติงานบริการสรางโอกาสในการเสนอขายทําให 
มีอาชีพและรายได และการใหบริการที่มีคุณภาพ ตรงกับความตองการ ทําใหผูรับบริการเกิด    
ความประทับใจและมีความสุข และทําใหเสริมสรางคุณภาพชีวิตของผูรับบริการอีกดวย 
 

 1.5  องคประกอบของการบรกิาร 
                  ระวีวรรณ โปรยรุงโรจน (2551 : 18-19) กลาววา การบริการเปนกิจกรรม หรือกระบวนการ
ที่ตองอาศัยองคประกอบตาง ๆ โดยหนวยงานที่ใหบริการจะตองใหความสําคัญและเอาใจใสกับ
องคประกอบของการบริการทุกองคประกอบ เพื่อใหบริการมีคุณภาพ หากองคประกอบใดองคประกอบ
หนึ่งบกพรองยอมสงผลกระทบใหการบริการไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร หรืออาจลมเหลวได 
องคประกอบของการบริการประกอบดวย 5 องคประกอบ ดังนี้  
                   1.  ผูรับบริการ หรือ “ลูกคา” ซ่ึงนับวาเปนองคประกอบของการบริการที่มีความสําคัญที่สุด 
เนื่องจากเปาหมายหลักของการบริการ คือ ความพึงพอใจอยางสูงสุดของผูรับบริการ องคประกอบ
อ่ืน ๆ อีก 4 องคประกอบนั้นตางก็ถูกกําหนดหรือสรางสรรคขึ้นมาเพื่อการสราง  ความพึงพอใจ
อยางสูงสุดใหเกิดขึ้นกับผูรับบริการทั้งสิ้น หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ ผูรับบริการเปนจุดเริ่มตนของ
การบริการ หากไมมีผูรับบริการแลวองคประกอบอื่น ๆ ยอมไมเกิดขึ้น 
                   2.  หนวยบริการ หมายถึง หนวยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตงานบริการในดานตาง ๆ  
เพื่ออํานวยความสะดวกหรือชวยเหลือแกบุคคลอื่น โดยอาจดําเนินการในลักษณะเจาของคนเดียว 
หางหุนสวน หรือบริษัทจํากัดก็ได และเปนไดทั้งหนวยงานของรัฐและหนวยงานเอกชน  หนวยงาน
บริการจะมีบุคคลหรือกลุมบุคคลเปนผูนําในการดําเนินงานทางธุรกิจ ซ่ึงเรียกวา ผูบริหารหนวยงาน 
โดยผูบริหารหนวยงานมีบทบาทสําคัญตอการกําหนดคุณภาพของการบริการ เนื่องจากอยูในฐานะ
ผูนําของหนวยงานที่มีอํานาจโดยตรงและมีหนาที่ความรับผิดชอบหลักในการกําหนดทิศทาง     
การดําเนินงานของหนวยงาน โดยการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน กลยุทธการบริการ จัดสรรทรัพยากร 
วางระเบียบและกฎเกณฑตาง ๆ  ตลอดจนเปนผูนําของผูปฏิบัติงานใหบริการของหนวยงานดวย  
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                   3.  ผูปฏิบัติงานบริการ เปนผูที่ดําเนินการบริการ หรือลงมือใหบริการตอผูรับบริการ
โดยตรง โดยอาจจะมีปฏิสัมพันธและปรากฏตัวตอผูรับบริการหรือไมก็ได 
                   4.  ผลิตภัณฑบริการ เปนกระบวนการ หรือวิธีการนําเสนออรรถประโยชนหรือคุณคา
ตาง ๆ ที่หนวยงานบริการและผูปฏิบัติงานใหบริการมอบใหกับผูรับบริการ 
                   5.  ลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอมของการบริการ หมายถึง ส่ิงตาง ๆ ที่ผูรับบริการ
สามารถสัมผัสไดดวยประสาทสัมผัสทั้งหา ไมวาจะเปนการมองเห็น การไดกล่ิน การไดยิน การได
ล้ิมรสชาติ และการไดสัมผัส องคประกอบทางกายภาพจึงครอบคลุมถึงสิ่งตาง ๆ มากมาย ไมวาจะ
เปนตัวอาคาร ลานจอดรถ การตกแตง อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช บรรยากาศ และแมกระทั่ง
เครื่องแบบของพนักงาน 
                   คริสโตเฟอร เอช เลิฟล็อค และ ลอเรน ไรท (Lovelock and Wright 2002 : 61) กลาววา 
การผลิตบริการอาจแบงออกเปนองคประกอบที่เกี่ยวของ คือ  
 1.   เจาหนาทีผู่ใหบริการ  
 2.   ผูมีหนาที่เกี่ยวของกับกระบวนการใหบริการหรือเครื่องมือ อุปกรณเครื่องใช เครื่อง
อํานวยความสะดวกและสิ่งที่จับตองไดอ่ืน ๆ  
 3.   ผูรับบริการ  
 4.   ระบบและเจาหนาที่ที่อยูเบื้องหลัง เชน การออกบิล การสั่งซ้ือ การบัญชี เปนตน 
                   จากความเห็นเกี่ยวกับองคประกอบของการบริการที่กลาวไวขางตน สรุปไดวา การบริการ
มีองคประกอบที่สําคัญ คือ ผูรับบริการ หนวยบริการ ผูปฏิบัติงานใหบริการหรือผูใหบริการ 
ผูปฏิบัติงานที่อยูเบื้องหลัง ผลิตภัณฑบริการ และลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอมของ    
การบริการ 
 
2.  แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพบริการ 
 การสงมอบงานบริการที่มีคุณภาพเปนหนทางหนึ่งที่ทําใหองคการธุรกิจบริการประสบ
ความสําเร็จทามกลางการแขงขัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อทุกธุรกิจที่ใหบริการมีรูปแบบการใหบรกิาร
ที่คลายคลึงกันและตั้งอยูในบริเวณเดียวกันหรือใกลเคียงกัน ดังนั้นการเนนคุณภาพการบริการ      
จึงเปนวิธีที่จะสรางความแตกตางใหองคการได และความแตกตางนี้จะนํามาซึ่งการเพิ่มขึ้นของ
ผูรับบริการ ทั้งการกลับมาใชบริการซ้ําของผูรับบริการรายเดิมและทําใหเกิดผูรับบริการรายใหม  
อีกดวย ดังนั้นจึงจําเปนตองศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับคุณภาพบริการดังตอไปนี้ 
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 2.1  ความหมายของคณุภาพบริการ 
                   คําวา “คุณภาพบริการ” ตรงกับภาษาอังกฤษวา “Service Quality” ไดมีผูใหความหมาย
ไวหลากหลาย  ดังนี้ 
                   คุณภาพ หมายถึง ลักษณะที่ดีเดนของบุคคลหรือส่ิงของ (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 
253) 
 คุณภาพบริการ หมายถึง ความคาดหวังหรือความตองการของลูกคาในบริการที่ไดรับ
จริงจากการใชบริการ (Parasuraman and Berry 1990, อางถึงใน ธีรานุช ตรีรัตน 2550 : 10)    
 คุณภาพบริการ หมายถึง การรับรูของลูกคาที่มีตอการบริการ วาตรงหรือเหนือความคาดหวัง
มากนอยเพียงใด ดังนั้นลูกคาจึงเปนผูตัดสินคุณภาพการบริการที่นํามาเสนอโดยพนกังานของธุรกจิ
นั้น ๆ (ชัยเสฏฐ พรหมศรี 2549 : 50)  
 คุณภาพของการบริการ หมายถึง การจัดและสงมอบบริการที่ดีและเหมาะสมใหกับลูกคา 
เพื่อตอบสนองความตองการและความคาดหวังของลูกคา รวมทั้งสรางความประทับใจและใหเกิด
ความพึงพอใจสูงสุดจากการไดรับบริการนั้น (บุศยารัตน คูเทียม 2548 : 26)  
 คุณภาพบริการ หมายถึง การใหบริการไดตรงตามที่ลูกคาคาดหวัง (วีระรัตน กิจเลิศ
ไพโรจน 2547 : 271)  
 คุณภาพของการบริการ (Service quality) หมายถึง การบริการที่ดีเลิศ (Excellent service) 
ตรงกับความตองการหรือเกินความตองการของลูกคาจนทําใหลูกคาเกิดความพอใจ (Customer 
satisfaction) และเกิดความจงรักภักดี (Customer loyalty) (Johnston 1995 ; Lloyd-Walker and 
Cheung 1998, อางถึงใน ชัยสมพล ชาวประเสริฐ 2547 : 106)  
 คุณภาพบริการ หมายถึง การสรางความรูสึกหรือความประทับใจใหแกลูกคาที่มีตอ
องคกรและบริการตาง ๆ วามีคุณภาพดีเลิศ หรือมีคุณภาพต่ํา (Bitner and Hubbert 1994, อางถึงใน 
นฤมล พฤกษศิลป 2546 : 9)  
 จากความหมายของคุณภาพบริการที่กลาวไวหลากหลายขางตน อาจสรุปไดวา คุณภาพ
บริการ หมายถึง การสงมอบบริการที่ดีเลิศและเหมาะสมใหกับผูรับบริการ เพื่อตอบสนองความ
ตองการไดตรงตามความตองการของผูรับบริการ รวมทั้งสรางความประทับใจและทําใหเกิดความ
พึงพอใจสูงสุดจากการไดรับบริการนั้น และทําใหผูรับบริการเกิดความจงรักภักดีกลับมาใชบริการ
อีกในภายหลัง 
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 2.2  หลักการและแนวทางการใหบริการ 
 คุณภาพบริการเปนสิ่งที่ทําไดยาก เนื่องจากความไมแนนอนของการผลิตงานบริการ
และปจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ มีนักวิชาการหลายทานไดใหหลักการและแนวทางการใหบริการไว
หลากหลาย จึงขอนํามากลาวไวบางสวน ดังนี้ 
 เทื้อน ทองแกว (2552) กลาววา หลักการใหบริการที่ดี คือ การมีหัวใจใหบริการ (Service 
mind) ซึ่งหมายถึง การอํานวยความสะดวก การชวยเหลือ การใหความกระจาง การสนับสนุน 
การเรงรัดการทํางานตามสายงาน และความกระตือรือรนตอการใหบริการคนอื่น รวมทั้งการยิ้มแยม
แจมใส ใหการตอนรับดวยไมตรีจิตที่ดีตอผูอ่ืน ตองการใหผูอ่ืนประสบความสําเร็จในสิ่งที่เขาตองการ  
 จิตตินันท นันทไพบูลย (2551 : 110-112) กลาววา ปจจุบันธุรกิจบริการตางก็พบวา แคมี
หัวใจใหบริการ (Service mind) ยังไมเพียงพอ จึงเปนที่มาของแนวคิด Service self หรือ “ชีวิตแหง
การบริการ” โดยแนวคิดนี้เชื่อวาชีวิตของบุคคลประกอบดวยรางกายและจิตใจ การที่จิตใจพรอม  
จะใหบริการเพียงอยางเดียวในขณะที่รางกายไมพรอม ก็ไมสามารถสรางประสบการณบริการที่ดี
ใหแกผูรับบริการได แนวคิด Service self จึงนํารางกายและจิตใจใหบริการมาผนวกกันเขาเปนชีวิต
แหงการบริการ ซ่ึงหมายถึงทั้งรางกายและจิตใจพรอมที่จะทํางานรับใชผูอ่ืน มีบุคลิกภาพที่ดี      
การแตงกายที่สะอาด การพูดจาไพเราะ และมีใจรักการใหบริการ รักและเห็นความสําคัญของ    
ผูรับบริการ ตลอดจนเต็มใจที่จะทําใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ  ซ่ึงกลยุทธสําคัญในการสราง
จิตใจบริการ มีดังนี้ 
 1.  การจัดบรรยากาศสถานที่ทํางานใหสะอาด เรียบรอย บรรยากาศรมเย็น มีสถานที่
พักผอนหรือพักรอ มีปายบอกสถานที่ มีปายบอกขั้นตอนการติดตองานที่ชัดเจน ผูรับบริการ
สามารถอาน หรือติดตอดวยตนเองไดไมตองถามใครตั้งแตเสนทางเขาจนถึงตัวบุคคลผูใหบริการ
และกลับไป จุดการใหบริการควรเปน One stop service คือ ไปแหงเดียวงานสําเร็จ 
 2.  เต็มใจใหบริการ ไมปฏิบัติงานอยางเสียไมได และตองปฏิบัติตอผูรับบริการอยางเทา
เทียมกัน 
 3.  การยิ้มแยมแจมใส ทักทายดวยไมตรจีิต  
 4.  ไมนิ่งดูดาย มีความกระตือรือรนที่จะใหบริการ คิดหาชองทางที่จะรับใชผูรับบริการ
อยูเสมอ คาดเดาความตองการของผูรับบริการได และใหบริการกอนที่ผูรับบริการบอกใหทํา 
 5.  รูสึกอยางแรงกลาและลึกซึ้งถึงความสําคัญตอผูรับบริการ เพราะความรูสึกเชนนี้จะ
กอใหเกิดการบริการที่ดีขึ้นไดเอง 
 6.  ปฏิสัมพันธกับผูรับบริการดวยความรวดเร็วและเต็มใจ โดยการเริ่มทักทายผูมาติดตอ
ดวยการซักถามดวยภาษาที่สุภาพ แสดงความกระตือรือรนและเปนมิตร 
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 7.  การสื่อสารที่ดี การสื่อสารที่ดีจะสรางภาพลักษณขององคการ ตั้งแตการตอนรับหรือ
การรับโทรศัพทดวยน้ําเสียงและภาษาที่ใหความหวัง ใหกําลังใจ  
 8.  การเอาใจเขามาใสใจเรา นึกถึงความรูสึกของคนมาติดตอขอรับบริการ เขามุงหวัง   
ที่จะไดรับความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความถูกตอง ดวยไมตรีจากผูใหบริการ  
 9.  การพัฒนาเทคโนโลยี  เทคโนโลยี หมายถึง เครื่องมือและเทคนิควิธีในการใหบริการ 
เชน การติดประกาศที่ชัดเจน การประชาสัมพันธใหทุกคนในองคการทราบเพื่อชวยใหบริการ คือ 
การสรางน้ําใจที่จะใหบริการใหเกิดขึ้นกับทุกคนในองคการ ไมใชเฉพาะผูที่มีหนาที่โดยตรง แตเปน
เร่ืองของทุกคนที่ตองชวยกันทําหนาที่ใหบริการ นอกจากนี้การใชเทคโนโลยี เชน เว็บไซตตาง ๆ  
ที่จะชวยอํานวยความสะดวกในดานขอมูลขาวสาร และเสริมใหบริการเปนไปดวยดี 
 10. การติดตามประเมินผลและมาตรการประกันคุณภาพการใหบริการ การบริการควรมี
การติดตามและประเมินความพึงพอใจจากผูรับบริการเปนชวง ๆ เพื่อรับฟงความคิดเห็นและผล
สะทอนกลับวามีขอมูลสวนใดตองปรับปรุงแกไข สวนมาตรการประกันคุณภาพ คือ การกําหนด
มาตรฐานการใหบริการวาจะปรับปรุงการใหบริการอยางไร เชน งานจะเสร็จภายใน 3 ชั่วโมง หรือ
ภายใน 1 วัน เปนตน 
 บอนนี นัตสัน (อางถึงใน จิตตินันท นันทไพบูลย 2551 : 173-175) อาจารยจากคณะการ
บริการ แหงมหาวิทยาลัยมิชิแกน ไดใหหลัก 10 ประการในการบริการไวดังนี้ 
 1.  ตระหนักถึงคุณคาของผูรับบริการ ตองคํานึงถึงอยูตลอดเวลาวา ผูรับบริการคือ
บุคคลที่สําคัญที่สุด เปนผูมีอํานาจซื้อและมีความตองการรับบริการ หากผู รับบริการไดรับ
ประสบการณที่ดี ก็ยอมนํามาซึ่งรายได อีกทั้งยังมีอํานาจของการประชาสัมพันธผานทางการบอก
ปากตอปากอีกดวย 
 2.  สรางความประทับใจแรก ความประทับใจแรกที่ดีจะชวยใหความผิดพลาดใด ๆ ที่
เกิดตามมาดูมีความรุนแรงนอยลง แตหากความประทับใจแรกไมดี ไมวาการบริการตอ ๆ มาจะดี
เพียงใด ก็ยากที่จะเปลี่ยนความรูสึกของผูรับบริการได 
 3.  เติมเต็มความตองการของผูรับบริการ เพราะความตองการของผูรับบริการคืองาน
ของผูใหบริการ 
 4.  ทําใหผูรับบริการออกแรงนอยที่สุด เพราะการบริการ คือการใหทั้งความสะดวกและ
ความสบายกับผูรับบริการ ผูรับบริการจะรูสึกสบายตอเมื่อไมตองออกแรงทําสิ่งใด ๆ หนาที่การ
ออกแรงจึงเปนหนาที่ของผูใหบริการ  
 5.  ชวยการตัดสินใจของผูรับบริการแตไมควรครอบงําการตัดสินใจ ในระหวางรับ
บริการ ผูรับบริการอาจไมสามารถตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งได โดยอาจสอบถามหรือขอความเห็น
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จากผูใหบริการ ผูใหบริการจึงมีหนาที่ใหขอมูลมากที่สุดและควรปลอยใหผูรับบริการเปนผู
ตัดสินใจเลือกเอง 
 6.  มองจากมุมมองของผูรับบริการในขณะใหบริการวาผูรับบริการรูสึกอยางไร 
 7.  รบกวนเวลาผูรับบริการใหนอยที่สุด 
 8.  สรางความทรงจําที่จะทําใหผูรับบริการอยากกลับมาอีก โดยตองมีส่ิงพิเศษ (Something 
Extra) ที่อาจอยูในรูปส่ิงของหรือการบริการพิเศษที่ไมเหมือนกับคูแขง 
 9.  ผูรับบริการจะจําประสบการณที่ไมดีไดเสมอ รวมทั้งจะบอกตอกับคนอื่นดวย จึงเปน
ความเสี่ยงหากผูรับบริการไมไดรับการบริการที่ประทับใจ 
 10. มองผูรับบริการเปนเจาหนี้ที่ตองตอบแทนดวยบริการที่ดี 
 สมิต สัชฌุกร (2550 ข : 11-13) กลาววา หลักการใหบริการมีขอควรคํานึง ดังนี้  
                   1.  สอดคลองตรงตามความตองการของผู รับบริการ การใหบริการตองคํานึงถึง
ผูรับบริการเปนหลัก จะตองนําความตองการของผูรับบริการมาเปนขอกําหนดในการใหบริการ 
แมวาจะเปนการชวยเหลือที่ผูใหบริการเห็นวาดีและเหมาะสมแกผูรับบริการเพียงใด แตถา
ผูรับบริการไมสนใจหรือไมใหความสําคัญ การบริการนั้นก็อาจจะไรคา 
                   2.  ทําใหผูรับบริการเกิดความพอใจ คุณภาพคือความพอใจของลูกคาเปนหลักเบื้องตน 
ดังนั้นการบริการจะตองมุงใหผูรับบริการเกิดความพอใจ และถือเปนหลักสําคัญในการประเมินผล
การใหบริการ 
                  3.  ปฏิบัติโดยถูกตองสมบูรณครบถวน เพื่อตอบสนองความตองการและความพอใจ
ของผูรับบริการ  
                  4.  เหมาะสมแกสถานการณ ดวยการใหบริการที่รวดเร็วตรงตามกําหนดหรือใหบริการ
ไดทันกอนกําหนด 
                   5.  ไมกอผลเสียหายแกบุคคลอื่น ๆ  การใหบริการตองพิจารณาโดยรอบคอบ รอบดาน 
เพื่อมุงประโยชนทั้งผูรับบริการ ผูเกี่ยวของ รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม 
 สมิต สัชฌุกร (2550 ก : 95-97) กลาววา การใหบริการที่ดผูีใหบริการตองปฏิบัติดังนี้  
                   1.  ทําดวยความเต็มใจและตัง้ใจที่จะชวยเหลือผูรับบริการ 
 2.  ทําดวยความรวดเร็ว    
 3.  ทําถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 
 4.  ทําอยางเทาเทียมกนั ใหบริการอยางเสมอภาค 
 5.  ทําใหผูรับบรกิารเกิดความชื่นใจเมื่อไดการตอบสนองความตองการ 
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 ชัยเสฏฐ พรหมศรี (2549 : 17) กลาววา ผูใหบริการตองพยายามตรวจสอบโดยตอบคําถาม
ตอไปนี้วาทําไดมากนอยแคไหน เพราะส่ิงเหลานี้เปนเครื่องชี้วัดวาคุณภาพบริการอยูในเกณฑที่
เหมาะสม หรือดีเพียงพอตอการสรางความพึงพอใจใหลูกคาหรือไมอยางไร 
                   1.  ใหบริการตรงเวลา 
 2.  ยืดหยุนและอํานวยความสะดวกตอลูกคา 
 3.  คาดการณความตองการของลูกคาได 
 4.  ส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ 
 5.  จัดการอยางเปนระบบและทํางานไดเสร็จตามที่วางไว 
 6.  ชวยเหลือตามคํารองขอของลูกคาไดทันทวงท ี
 7.  แสดงทัศนคติเชิงบวกเมือ่เผชิญกับอุปสรรคและความยากลําบาก 
 8.  มีบุคลิกภาพเหมาะสม ส่ือสารทางกายอยางมีประสิทธิภาพเมื่ออยูกบัลูกคา 
 9.  เขาใจลูกคาไดชัดเจน 
 10. รับมือลูกคาที่ฉุนเฉียวไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 พรอมกันนั้น ชัยเสฏฐ พรหมศรี (2549 : 21-22) ยังกลาววา ผูใหบริการตองระลึกไวเสมอ
ขณะปฏิบัติหนาที่ คือ ความสามารถในการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ ซ่ึงความตองการ
ขั้นพื้นฐาน 4 ประการ ประกอบดวย 
 1.  ไดรับความเขาใจ  ซ่ึงความเขาใจในความตองการของผูรับบริการเปนเรื่องยากเพราะ
ขึ้นอยูกับบุคลิกภาพของแตละคน แตถาตอบสนองไดโอกาสที่ผูรับบริการจะกลับมาใชบริการหรือ
แนะนําบอกตอก็มีสูงขึ้น 
 2.  รูสึกไดถึงการตอนรับ  เปนความตองการของผูรับบริการที่ไดรับจากผูใหบริการใน
ทุกสถานการณทุกสถานที่ การทักทายผูรับบริการเปนส่ิงจําเปนมากและตองแสดงออกจากใจ 
รวมทั้งตองเสนอตัวใหความชวยเหลือ  
 3.  ไดรับความสะดวกสบาย  เพราะความสะดวกสบายเปนสิ่งที่มนุษยทุกคนตองการ 
โดยเฉพาะเมื่อใชบริการจากผูประกอบการก็ยิ่งคาดหวังวาจะไดรับความสะดวกสบายอยางเต็มกาํลัง
ความสามารถ  นอกจากนั้นวัสดุอุปกรณที่ใชในสถานประกอบการก็ตองอํานวยความตองการของ
ผูรับบริการไดเปนอยางดี 
 4.  ไดรับความสําคัญ  ผูรับบริการตองการไดรับความสําคัญและแตกตางเมื่อเขาไปใช
บริการ  
 จากหลักการและแนวทางการใหบริการที่นักวิชาการไดกลาวไวขางตน อาจสรุปไดวา 
หลักการและแนวทางการใหบริการที่ดีนั้นตองถูกตอง ครบถวน เหมาะสมแกสถานการณ รวดเร็ว

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



30 
 
ตรงตามกําหนด สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ จนทําใหผูรับบริการเกิดความพอใจ 
สรางความประทับใจและความทรงจําที่ดีใหกับผูรับบริการ ขณะเดียวกันผูใหบริการจะตองมีหัวใจ
และรางกายที่พรอมจะใหบริการ ตระหนักถึงคุณคาของผูรับบริการ ใหความชวยเหลือ ใหความกระจาง 
อํานวยความสะดวก เติมเต็มความตองการ และรบกวนเวลาผูรับบริการใหนอยที่สุด พรอมทั้งตอง
พัฒนาเทคโนโลยีที่จะชวยอํานวยความสะดวกในดานขอมูลขาวสารและเสริมใหบริการเปนไป
ดวยดี มีการติดตามประเมินผลและมีมาตรการประกันคุณภาพเพื่อปรับปรุงการใหบริการอยูเสมอ 
 
3.  แนวคิดเก่ียวกับการประเมินคุณภาพบริการ 
 เมื่อการบริการเปนส่ิงที่จับตองไมได จึงเปนเรื่องยากที่ผูรับบริการจะประเมินคุณภาพได 
การประเมินคุณภาพบริการเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่ผูใหบริการตองรับรูวาการบริการนั้นเปนไปตาม 
ที่ผูรับบริการคาดหวังหรือพึงพอใจมากนอยแคไหน เพราะหากบริการเปนไปตามความคาดหวังก็จะ
เกิดความประทับใจในการรับบริการและจะกลับมาใชบริการอีก และผูรับบริการยังเปนผูที่ใหการ
ประชาสัมพันธโดยตรงตอบุคคลรอบขางแบบปากตอปากหรือ wom (word of mouth) ทําใหสงผล
ตอความเชื่อมั่นของผูรับบริการรายอื่นอีกดวย ดังนั้นจึงควรศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน
คุณภาพบริการดังตอไปนี้ 
 

 3.1  ความหมายของการประเมินคุณภาพบริการ 
                   คําวา “การประเมิน” ตรงกับภาษาอังกฤษวา “Assessment” ไดมีผูใหความหมายไว
หลากหลาย ดังนี้ 
 ประเมิน หมายถึง กะประมาณคาหรือราคาเทาที่ควรจะเปน เชน ประมาณราคา 
(ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 664) 
 การประเมิน เปนกระบวนการหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้น เมื่อตองมีการตัดสินใจหรือตอง
พิจารณาวา ส่ิงหนึ่งสิ่งใดมีคุณคาหรือไม ซ่ึงการประเมินจะประกอบดวยการเปรียบเทียบ “ส่ิงที่
เปนอยู” กับ “ส่ิงที่ควรจะเปน” และถือวาการประเมินเปรียบเสมือนแบบฝกหัดของการวินิจฉัย
ตัดสิน (Van House, Weil and McClure : 1990, อางถึงใน นฤมล พฤกษศิลป 2546 : 13)  
 การประเมิน เปนการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือการใชเทคนิคของการวิจัย
ทางสังคมศาสตรเพื่อหาขอมูลที่เปนจริงและเชื่อถือไดเกี่ยวกับกิจกรรมที่กระทํา เพื่อชวยให
ตัดสินใจไดวากิจกรรมดังกลาวดีหรือไมดีอยางไร หรือเปนการคนหาผลของกิจกรรมวาประสบ
ความสําเร็จตรงกับวัตถุประสงคหรือความมุงหมายหรือไม (นิสา ชูโต 2527 : 8, อางถึงใน นพารมย 
เกียรติลีลานันท 2548 : 14)  
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 การประเมิน เปนการวัดหรือตัดสินคุณคาของสิ่งที่ตองการประเมิน โดยเปรียบเทียบ
ระหวางสิ่งที่เปนอยูและสิ่งที่ควรจะเปน ซ่ึงผลที่ไดจากการประเมินนั้นจะมุงที่การนําไปใชปรบัปรงุ
การดําเนินงาน (นพารมย เกียรติลีลานันท 2548 : 14)  
 จากความหมายของการประเมินขางตน เมื่อนํามารวมกับความหมายของคุณภาพบริการ 
จึงสรุปไดวา การประเมินคุณภาพบริการ หมายถึง การวัดหรือการตัดสินคุณคาของบริการที่สงมอบ
วาดีเลิศ เหมาะสมกับผูรับบริการ และตอบสนองความตองการไดตรงตามคาดหวัง จนทําใหผูรับ 
บริการเกิดความพึงพอใจสูงสุดจากการไดรับบริการนั้น  
 

 3.2  จุดมุงหมายและหลักในการประเมินคุณภาพบริการ 
 การประเมินคณุภาพในการใหบริการมีจุดมุงหมายหลัก 4 ประการ ไดแก ( เอนก 
สุวรรณบัณฑติ และ ภาสกร อดุลพัฒนกิจ 2550 : 264-265) 
 1.  เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล วิธีการไดมาซึ่งขอมูล เชน การสอบถามลูกคาหรือการสํารวจ
ความคิดเห็นผานแบบสอบถาม โดยขอมูลที่เก็บรวบรวมนั้นอาจเปนไดทั้งเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 
โดยผูใหบริการจะตองนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหเพื่อการตัดสินใจในเชิงนโยบายหรือกลยุทธใน
อนาคต 
 2.  เพื่อการกําหนดคุณคาของกิจกรรมบริการ โดยผูใหบริการจะทําการเปรียบเทียบ
คุณภาพที่คาดหวังของผูรับบริการกับคุณภาพที่ไดรับจริงจากการรับบริการ เพื่อนําขอมูลที่ไดไปทํา
การปรับปรุง พัฒนาการบริการใหมีคุณภาพเปนไปตามความคาดหวังของผูรับบริการเพื่อใหเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด โดยอาจสงเสริมใหเกิดกิจกรรมการบริการพิเศษ หรือนําเทคโนโลยีมาปรับใช
เพื่อใหการบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 3.  เพื่อการตัดสินใจ ผูประกอบการหรือผูใหบริการจะตองมีการประเมินจุดเดน จุดดอย 
โอกาส และปญหาในการใหบริการของตนเอง ทั้งในเชิงมหภาคและจุลภาค เพื่อดําเนินการปรับปรุง
แกไขคุณภาพในการบริการทั้งในระยะสั้น กลาง ยาว อันจะสงผลตอการตัดสินใจดําเนินกลยุทธ
ทางการบริหารที่เหมาะสมเพื่อใหสามารถบรรลุการใหบริการตามความคาดหวังของผูรับบริการได 
 4.  เพื่อตรวจสอบมาตรฐานขององคการหรือผูประกอบการในการที่จะพัฒนาความเขาใจ
ในรูปแบบการใหบริการ (service style) ของผูใหบริการเอง และสิ่งที่ผูรับบริการตองการ โดยอาจ
ตั้งสมมติฐานขึ้นมา เชน ลูกคาชอบการใหบริการแบบเอาใจใส แลวทําการทดสอบรูปแบบการใหบริการ
ที่ตางกัน เพื่อจะไดรูวาลูกคากลุมที่ตองการจะรูนั้นชอบรูปแบบการใหบริการที่ทางผูประกอบการ
คิดไวหรือไม เมื่อไดขอสรุป ก็จะนําความรูที่ไดมาเปนสวนหนึ่งของการกําหนดกลยุทธในการ
ใหบริการที่จะสรางจุดเดนในรูปแบบการใหบริการที่แตกตางจากคูแขงขัน และเปนเอกลักษณซ่ึง
ผูรับบริการจะสามารถจดจําและเลือกที่จะใชบริการของผูประกอบการนั้น ๆ 
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 ขณะเดียวกันเอนก สุวรรณบัณฑิต และ ภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2550 : 266) ไดใหความเห็นวา 
ผูรับบริการยอมประเมินการบริการเทียบกับความคาดหวังของตนเอง ซ่ึงแบงออกเปน 3 ประเด็น 
ไดแก   
 1.  การมองหาคุณภาพ เปนการที่ผูรับบริการพิจารณาประเมินคุณภาพการบริการกอน
การตัดสินใจเลือกซื้อบริการ โดยมองหาคุณภาพจากสิ่งแวดลอมภายนอกของการบริการ เชน 
อาคารสถานที่และการตกแตง รูปแบบการนําเสนอสินคา การแตงกายของผูใหบริการ กิริยามารยาท
ในการตอนรับของผูใหบริการ เปนตน 
 2.  การพิจารณาคุณภาพจากประสบการณ เปนการประเมินคุณภาพการบริการเมื่อ
ผูรับบริการไดเลือกใชบริการแลว โดยเปรียบเทียบกับการรับบริการครั้งกอนหรือจากการรับบริการ
ในอดีตจากผูใหบริการอื่น โดยเปรียบเทียบกับเงินที่ไดจายไป โดยพิจารณาออกมาเปนความคุมคา
ของการรับบริการ 
 3.  การพิจารณาความนาเชื่อถือของคุณภาพ เปนการที่ผูรับบริการที่ยังไมไดลองใช
บริการหรือไดลองใชบริการแลวก็ตาม แตยังขาดความเชื่อมั่นในการประเมินคุณภาพของการบริการ
นั้นของตนเอง และตองการการยืนยันคุณภาพในการบริการนั้นจากบุคคลอื่น เชน เพื่อน คนรูจัก 
หรือแมแตจากสื่อตาง ๆ เพื่อยืนยันถึงผลการประเมินคุณภาพของตนเองกับผูอ่ืนวาเปนไปในทาง
เดียวกัน แตหากมีความขัดแยงกัน ผูรับบริการมักจะมีแนวโนมที่จะเชื่อผูอื่นมากกวาตนเองเสมอ 
 นอกจากนี้เอนก สุวรรณบัณฑิต และ ภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2550 : 277-278) กลาววา 
การประเมินคุณภาพเปนวิธีการที่กระทําเพื่อยืนยันคุณภาพในการใหบริการที่จัดใหแกผูรับบริการวา
ตรงตามความตองการหรือความคาดหวังของผูรับบริการหรือไม โดยมีพื้นฐานของการประเมินอยูที่
คุณคาพื้นฐานที่ผูรับบริการประเมินจากการรับบริการ ไดแก  
 1.  ราคา ผูรับบริการประเมินในมุมที่วาบริการนั้นจะตองมีคาบริการที่เหมาะสมกับ
ความสามารถในการจายของตน 
 2.  เวลา ผูรับบริการประเมินในดานกระบวนการใหการบริการมีความรวดเร็ว ทันตอ
ความตองการเพียงใด 
 3.  คุณภาพ ผูรับบริการประเมินคุณภาพของการบริการที่ไดรับวามีระดับใด ตรงตาม
ความตองการ มีความถูกตอง คงเสนคงวาของมาตรฐาน มีตัวเลือกในการบริการที่หลากหลายเพียงใด 
 

 ดังนั้น การประเมินคุณภาพบริการจึงตองมีหลักหรือกระบวนการเพื่อชวยใหการตัดสินใจ
มีความเหมาะสม ถูกตอง สอดคลองกับความเปนจริง โดยคํานึงถึงตนทุนและผลตอบแทนที่คุมคา 
ซ่ึงการประเมินคุณภาพในการบริการของผูรับบริการนั้นจะมีความแตกตางในการประเมินขึ้นอยูกับ
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ปจจัยสวนบุคคล ภูมิหลังและระดับการศึกษา รวมไปถึงฐานะของแตละคน ซ่ึงทําใหแตละคนมี
ประสบการณในการรับบริการและเจตคติตอประเด็นในการประเมินแตกตางกัน  
 
4.  แนวคิดเก่ียวกับเกณฑประเมินคุณภาพบริการ SERVQUAL  
 SERVQUAL เปนเครื่องมือที่รูจักและเปนที่ยอมรับวาเปนมาตรฐานของการประเมิน
คุณภาพบริการ คิดคนขึ้นในป ค.ศ. 1985 โดย พาราสุรามาน, เซียเท็มล และเบอรร่ี (Parasuraman,  
Zeithaml and Berry) เครื่องมือนี้ไดถูกนํามาใชในการประเมินคุณภาพบริการในธุรกิจบริการดาน
ตาง ๆ เชน ธนาคาร โรงแรม ภัตตาคาร โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล สถานศึกษา หองสมุด 
เปนตน โดยมีมิติของการรับรูคุณภาพบริการ 10 มิติ ไดแก (Parasuraman, Zeithaml and Berry 1985 : 
41-50) 
 1.  ส่ิงที่จับตองได (Tangible) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏใหเห็นหรือจับ
ตองได เชน อาคารสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ ส่ิงอํานวยความสะดวก การแตงกายของผูใหบริการ
เครื่องเขียน เอกสารสิ่งพิมพ และอุปกรณที่ใชในการติดตอส่ือสาร เปนตน 
 2.  ความเชื่อถือได (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการใหบริการไดตามขอตกลง
ที่ไดกําหนดไวเกีย่วกับบริการนั้น ๆ อยางถูกตอง  
 3.  การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง การแสดงออกดวยความเต็มใจที่จะชวยเหลือ
ผูรับบริการ รวมทั้งดานความพรอมของพนักงานที่จะใหบริการ 
 4.  สมรรถภาพ (Competence) หมายถึง การที่ผูใหบริการมีความรู ทักษะ ความสามารถ
ที่เกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบ 
 5.  อัธยาศัยไมตรี (Courtesy) หมายถึง ผูใหบริการมีความสุภาพเรียบรอย มีความเคารพ
และใหเกียรติ มีมิตรภาพ และมีมนุษยสัมพันธกับผูอ่ืน 
 6.  ความนาเชื่อถือ (Credibility) หมายถึง การมีคุณคานาเชื่อถือ มีความซื่อสัตย และ     
มีความไววางใจได 
 7.  ความมั่นคงปลอดภัย (Security) หมายถึง ปลอดภัยจากอันตราย ความเคลือบแคลง
สงสัย ความเสี่ยง และปญหาตาง ๆ 
 8.  การเขาถึงได (Access) หมายถึง การที่สามารถเขาถึงบริการไดสะดวก ไมยุงยาก 
 9.  การติดตอส่ือสาร (Communication) หมายถึง การใหขอมูลและขาวสารใหกับผูรับ 
บริการ โดยสามารถสื่อความหมายไดชัดเจน ทําใหผูรับบริการเขาใจและรับฟงสิ่งที่ผูรับบริการ
ตองการจะแจงหรือบอกใหทราบดวย 
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 10. การเขาใจ (Understanding) หมายถึง มีความพยายามที่จะรูจัก เขาใจผูรับบริการ และ
ทราบในความตองการของผูรับบริการ 
 ตอมาในป ค.ศ. 1990 พาราสุรามาน, เซียเท็มล และเบอรร่ี (Parasuraman, Zeithaml and  
Berry) ไดพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ SERVQUAL ของเขาขึ้นใหม ซ่ึงนิยมใชกันแพรหลายในธุรกิจ
บริการจนถึงปจจุบัน โดยกําหนดปจจัยหรือเกณฑในการประเมินคุณภาพบริการเหลือเพียง 5 ดาน 
ดังนี้ (Zeithaml, Bitner and Gremler 2006 : 116-120, 154) 
 1.  ความนาเชื่อถือหรือไววางใจได (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการใหบริการ 
ตามที่ไดสัญญาไวกับผูรับบริการอยางถูกตอง ตรงตามวัตถุประสงค และสม่ําเสมอ ประกอบดวยขอ
คําถามที่เกี่ยวของ 5 ขอ ไดแก  
  1.1  สามารถทําตามสัญญาหรือโฆษณาไดอยางถูกตอง  
  1.2  เมื่อผูรับบริการมีปญหา ผูใหบริการจะสนใจแกปญหาใหอยางจริงจงั  
  1.3  สามารถใหบริการเปนอยางดี ตรงตามความตองการอยางสม่ําเสมอ  
  1.4  ใหบริการไดตามระยะเวลาที่ไดมีการแจงไว  
  1.5  คิดคาบริการไดอยางถูกตอง ไมเคยมีการคิดคารับบริการผิดพลาด 
 2.  การตอบสนองความตองการ (Responsiveness) หมายถึง  ผูใหบริการมีความเต็มใจ 
ที่จะชวยเหลือผูรับบริการ ใหบริการอยางทันทีทันใด และรวดเร็วฉับไว ประกอบดวยขอคําถาม     
ที่เกี่ยวของ 4 ขอ ไดแก  
  2.1  มีการแจงใหผูรับบริการทราบทุกครั้งเกี่ยวกับการใหบริการ  
  2.2  ใหบริการดวยขัน้ตอนทีส่ะดวกรวดเร็ว   
  2.3  สามารถใหความชวยเหลือผูรับบริการไดตรงตามที่ตองการ  
  2.4  มีความกระตือรือรนในการใหบริการ 
 3.  การใหความมั่นใจ (Assurance) หมายถึง ผูใหบริการมีความรู ความสามารถ สุภาพ 
ออนโยน ใหบริการดวยความซื่อสัตย ซ่ึงนําไปสูการสรางใหผูรับบริการเกิดความนาเชื่อถือหรือ
ไววางใจได ประกอบดวยขอคําถามที่เกี่ยวของ 4 ขอ ไดแก  
  3.1  มีพฤติกรรมที่สรางใหเกิดความมัน่ใจในการบริการ  
  3.2  ผูรับบริการมีความรูสึกปลอดภัยเมื่อมารับบริการ  
  3.3  มกีิริยามารยาทสุภาพออนโยนและเปนมิตร  
  3.4  สามารถอธิบายใหเขาใจในขอสงสัยตาง ๆ ไดอยางชดัเจน 
 4.  ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) หมายถึง การดูแลเอาใจใสและใหความสนใจผูรับ  
บริการเปนรายบุคคล ประกอบดวยขอคําถามที่เกี่ยวของ 5 ขอ ไดแก  
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  4.1  เอาใจใสผูรับบริการเปนรายบุคคล  
  4.2  คอยเอาใจใสในเวลาที่ผูรับบริการรับบริการ  
  4.3  มีการคํานึงถึงผลประโยชนของผูรับบริการ  
  4.4  เขาใจถึงความตองการแตละอยางของผูรับบริการ  
  4.5  เวลาเปด-ปดของการใหบริการที่เหมาะสมและอํานวยความสะดวกแกผูรับ 
บริการ 
 5.  ส่ิงที่สัมผัสได (Tangibles) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏใหเห็น สามารถ
สัมผัสได ซ่ึงทําใหผูรับบริการไดรับความสะดวก ไดแก เครื่องมือเครื่องใช อุปกรณ พนักงาน
ใหบริการ สภาพแวดลอม รวมถึงเครื่องมือที่ใชในการติดตอส่ือสาร ประกอบดวยขอคําถามทีเ่กีย่วของ 
4 ขอ ไดแก  
  5.1  เครื่องมือเครื่องใชและอปุกรณมีความทันสมัย  
  5.2  ตัวอาคาร การตกแตงภายนอกและภายในของสถานที่ใหบริการมีความสวยงาม 
เขาใชสะดวก  
  5.3  ผูใหบริการมีบุคลิกภาพที่ดี คลองแคลว แตงกายสะอาดเรียบรอย  
  5.4  เอกสาร แบบฟอรม และปายบอกรายละเอียดตาง ๆ อยูในสภาพที่พรอมใชงาน  
 

 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับเกณฑประเมินคุณภาพบริการ SEVQUAL ขางตน ผูวิจัย
ไดนําเกณฑในการประเมินคุณภาพบริการทั้ง 5 ดานของเครื่องมือ SERVQUAL มาปรับเปนตัวแปรตาม
ในการวิจัยดานที่ 8 คือ ดานความเชื่อถือและไววางใจได และไดนํามาปรับและแทรกไวในตัวแปรตาม
ของการวิจัยอีก 7 ดานดวย ไดแก ดานทรัพยากรสารสนเทศ ดานอัตราคาบริการ ดานการเขาถึง
ทรัพยากรสารสนเทศ ดานการสงเสริมการบริการ ดานบุคลากรผูใหบริการ ดานกระบวนการใหบริการ 
และดานองคประกอบทางกายภาพ  
 
5.  แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมและความตองการของผูรับบริการ 
 ผูรับบริการเปนบุคคลที่สําคัญที่สุดในกระบวนการบริการ ดังคํากลาวที่วา “ผูรับบริการ
เปนฝายถูกเสมอ” การเขาถึงจิตใจของผูรับบริการยอมทําใหสามารถเขาถึงการบริการที่ดีที่สุดได 
ดังนั้นการไดทราบถึงพฤติกรรมและความตองการของผูรับบริการจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหสามารถ
ตอบสนองความตองการไดถูกตอง ดังนั้นจึงควรศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมและความตองการ
ของผูรับบริการดังตอไปนี้ 
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 5.1  ลักษณะของผูรับบริการ 
 ผูบริโภคหรือผูรับบริการ คือ ผูที่มีความตองการซื้อ มีอํานาจซื้อ ทําใหเกิดพฤติกรรม
การซื้อ และพฤติกรรมการใช สรุปไดดังนี้ (เสรี วงษมณฑา 2542 : 30-31) 
 1. ผูบริโภคหรือผูรับบริการเปนบุคคลที่มีความตองการ (Needs) การที่จะถือวาใครเปน
ผูบริโภคนั้นบุคคลนั้นจะตองมีความตองการผลิตภัณฑ ซ่ึงเปนความตองการขั้นปฐมภูมิ (Primary 
needs) เปนความตองการเบื้องตนที่ไมไดกลาวถึงสินคา แตกลาวถึงสิ่งที่เกี่ยวของกับตัวบุคคล เชน 
ตองการอาหาร ตองการน้ําเพราะกระหาย ตองการพักผอน ตองการที่อยูอาศัย ตองการขับถาย 
ตองการความสะดวกสบาย เปนตน 
 2. ผูบริโภคหรือผูรับบริการเปนผูที่มีอํานาจซื้อ (Purchasing power) ผูบริโภคจะมีแค
ความตองการอยางเดียวไมได แตจะตองมีอํานาจซื้อดวย ถามีแคความตองการแตไมมีอํานาจซื้อก็ยัง
ไมถือวาเปนผูบริโภคของสินคาหรือบริการนั้น 
 3. การเกิดพฤติกรรมการซื้อ (Purchasing behavior) เมื่อผูบริโภคหรือผูรับบริการมีความ
ตองการและมีอํานาจซื้อแลวก็จะเกิดพฤติกรรมการซื้อ เชน ผูบริโภคซื้อที่ไหน ซ้ือเมื่อใด ซ้ือมากนอย
แคไหน ใชมาตรการอะไรในการตัดสินใจซื้อ ใครเปนคนซื้อเนื่องจากในบางครั้งผูซ้ือกับผูบริโภค
ไมไดเปนบุคคลคนเดียวกัน  เปนตน 
 4. พฤติกรรมการใช (Using behavior) ผูบริโภคหรือผูรับบริการมีความตองการใชสินคา
อยางไร เชน ดื่มสุราที่ไหน ที่บานหรือที่รานอาหาร ดื่มกับใคร คนเดียวหรือกับเพื่อน ดื่มเมื่อใด   
ดื่มมากนอยแคไหน ดื่มอยางไร สุราอยางเดียวหรือผสมน้ําหรือผสมโซดาหรือผสมน้ําอัดลม เปนตน 
 

 5.2  พฤติกรรมและความตองการของผูรับบริการ 
 พฤติกรรม หมายถึง การกระทําหรืออาการที่แสดงออกทางกลามเนื้อ ความคิด และ
ความรูสึก เพื่อตอบสนองสิ่งเรา (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 768) 
 พฤติกรรมผูบริโภคหรือผูรับบริการ หมายถึง กระบวนการหรือพฤติกรรมการตัดสินใจ 
การซื้อ การใช และการประเมินผลการใชสินคาหรือบริการของบุคคล ซ่ึงจะมีความสําคัญตอการซื้อ
สินคาและบริการทั้งในปจจุบันและอนาคต (ฉัตยาพร เสมอใจ 2550 : 18) 
 องคการธุรกิจบริการจําเปนตองจําเปนตองศึกษาพฤติกรรมของผูรับบริการ เพื่อใหเกิด
ความเขาใจในความตองการและแนวโนมพฤติกรรมของผูรับบริการ และเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงบริการใหดีขึ้น โดยปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมของบุคคล สามารถแบงออกไดเปน 2 สวน 
คือ (เอนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ 2550 : 36-37) 
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 1.  ปจจัยภายในตัวบุคคล แบงไดเปน 6 ดาน ไดแก 
  1.1  ความตองการ (Need) เปนสภาวะความจําเปนของบุคคลที่ไดรับการกระตุนให
เกิดการตอบสนองแตกตางกันไปตามเพศ อายุ วุฒิภาวะ การศึกษา อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจหรือ
รายได ความสามารถ ความสนใจ คานิยม บุคลิกภาพ แนวคิด และรูปแบบการดํารงชีวิต  
  1.2  การรับรู (Perception) เปนกระบวนการในการเลือกรับ จัดระเบียบและแปล
ความหมายของสิ่งเราวามีความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมเชนไร ซ่ึงการแปลความนั้นเปนผลของการ
เรียนรู 
  1.3  การเรียนรู (Learning) เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลไป
จากเดิม เปนผลมาจากประสบการณที่ไดรับทั้งทางตรงและทางออม 
  1.4  แรงจูงใจ (Motivation) เปนภาวะที่บุคคลไดรับการกระตุนใหมุงไปสูเปาหมาย
บางอยาง 
  1.5  เจตคติ (Attitude) เปนความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตอส่ิงหนึ่งส่ิงใดในการที่
จะมีปฏิกิริยาตอบสนองในลักษณะที่ชอบหรือไมชอบสิ่งนั้น 
  1.6  บุคลิกภาพ (Personality) เปนคุณสมบัติและอุปนิสัยเฉพาะตัวของบุคคลที่ไดรับ
การปลูกฝงแตวัยเด็กและเปนตัวกําหนดลักษณะการแสดงออกของบุคคลนั้น 
 2.  ปจจัยภายนอกตัวบุคคล แบงเปน 5 ดาน ไดแก 
  2.1  อิทธิพลทางครอบครัว (Family impact) เปนจุดเริ่มตนของการที่บุคคลแสดง
พฤติกรรมในสังคมตามแบบอยางคานิยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมของครอบครัว 
  2.2  อิทธิพลทางสังคม (Social impact) สภาวการณของสังคมมีผลกระทบตอ    
ความเปนอยูของบุคคลและสงผลตอพฤติกรรมทางสังคม 
  2.3  อิทธิพลทางวัฒนธรรม (Culture impact) เปนตัวกําหนดรูปแบบการดําเนินชีวิต
ของคนในสังคม เกิดความแตกตางระหวางเชื้อชาติ 
  2.4  อิทธิพลทางเศรษฐกิจ (Economic impact) มีความสัมพันธกับการกินอยู และ
ความสามารถในการตอบสนองความตองการ 
  2.5  อิทธิพลทางสิ่งแวดลอม (Environment impact) ที่บุคคลมีปฏิสัมพันธดวย      
จนเกิดเปนพฤติกรรมการแสดงออกตาง ๆ 
 ขณะเดียวกันความตองการของบุคคลก็เปนสิ่งสําคัญที่กระตุนใหเกิดการตอบสนองหรอื
การแสดงพฤติกรรมของบุคคล โดยอับราฮัม มาสโลว (Maslow 1943 : 374-396, อางถึงใน วิเชียร 
วิทยอุดม 2551 : 182-183) ไดคิดคนทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว (Maslow’s hierarchy 
of needs) ซ่ึงเปนทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความตองการพื้นฐานของบุคคล ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 2  แสดงทฤษฎีความตองการตามลําดับขั้นของมาสโลว 
ที่มา : Abraham H. Maslow, “Theory of Human Motivation,” Psychological Review 50 (1943) : 
374-396, อางถึงใน วิเชยีร วทิยอุดม, องคการและการจดัการ, พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพมหานคร :    
ธนธัชการพิมพ, 2551), 182.  
 
 1.  ความตองการดานกายภาพ (Physiological needs) เปนความตองการขั้นพื้นฐานที่จําเปน
ตอการดํารงชีพของบุคคล ไดแก ปจจัยส่ี คือ อาหาร อากาศ น้ํา ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม ยารักษาโรค 
และความตองการทางเพศ 
 2.  ความตองการความมั่นคงหรือความปลอดภัย (Security or safety needs) เปนความ
ตองการดานความมั่นคงหรือความปลอดภัยในชีวิตของบุคคล ไดแก ความมั่นคงในหนาที่การงาน 
ความปลอดภัยในชีวิต รางกาย และทรัพยสิน ปราศจากการคุกคามและการเสี่ยงภัยที่ทําใหเกิดความ
เจ็บปวด อันตรายทั้งรางกายและจิตใจ 
 3.  ความตองการความผูกพันหรือการมีมิตรสัมพันธ (Affiliation or belonging needs) 
เปนความตองการของบุคคลที่จะอยูในสังคมโดยตองการความรัก ความเชื่อถือ การยอมรับจาก
บุคคลอื่น 
 4.  ความตองการการยกยอง (Esteem needs) เปนความตองการไดรับความนับถือ ยกยอง
ในความมีชื่อเสียงและเกียรติยศ เพื่อทําใหมีความรูสึกภาคภูมิใจและเชือ่มั่นในตนเอง 

ความตองการประสบความสําเร็จในชีวติ 
(Self – actualization needs) 
ความตองการการยกยอง 

(Esteem needs) 

ความตองการความมั่นคงหรือความปลอดภัย  
(Security or safety needs) 

ความตองการความผูกพันหรือการมีมิตรสัมพันธ  
(Affiliation or belonging needs)

ความตองการดานกายภาพ 
(Physiological needs) 
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 5.  ความตองการประสบความสําเร็จในชีวิต (Self - actualization needs) เปนลําดับ
ความตองการที่สูงสุด เปนความปรารถนาที่จะสามารถประสบความสําเร็จ เพื่อที่จะมีศักยภาพและ
บรรลุความสําเร็จในสิ่งใดสิ่งหนึ่งในระดับสูงสุด 
 มาสโลวมองความตองการของบุคคลเปนลําดับขั้นจากระดับต่ําสุดไปยังระดับสูงสุด 
เมื่อความตองการในระดับหนึ่งไดรับการตอบสนองแลว บุคคลก็จะมีความตองการอื่นในระดับ     
ที่สูงขึ้นอีกตอไปโดยมีหลักพื้นฐาน คือ (เอนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2550 : 38) 
 1.  บุคคลยอมมีความตองการอยูเสมอและไมมีที่ส้ินสุด เมื่อความตองการไดรับการ
ตอบสนองแลว ความตองการอยางอื่นก็จะเกิดขึ้นแทนอยางตอเนื่องไปเรื่อย 
 2.  ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลวไมเปนสิ่งจูงใจในพฤติกรรมอื่น ๆ อีก สวน
ความตองการที่ยังไมไดรับการตอบสนองจะเปนสิ่งจูงใจในพฤติกรรมของบุคคลนั้น 
 3.  ความตองการของบุคคลจะเรียงลําดับความสําคัญจากความตองการพื้นฐานจนถึง
ความตองการขั้นสูงสุด เมื่อความตองการในลําดับขั้นต่ําไดรับการตอบสนองแลว บุคคลก็จะเกิด
ความสนใจกับความตองการระดับสูงขึ้นตอ ๆ ไป 
 นอกจากนี้ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547 : 50-52) ไดกลาวถึงพฤติกรรมและความตองการ
ของผูรับบริการวา พฤติกรรมและความตองการของผูรับบริการในอดีตยอมมีความแตกตางกับ
พฤติกรรมและความตองการของผูรับบริการในปจจุบัน รวมทั้งมีความแตกตางกันในระหวางเพศ 
การศึกษา วัย รายได หรือมีความแตกตางกันในกลุมผูรับบริการเปาหมาย ซ่ึงสามารถสรุปพฤติกรรม
และความตองการของผูรับบริการได ดังนี้ 
 1.  ความตองการความสะดวกสบาย ผูรับบริการยินดีจายเงินเพิ่มขึ้นเพื่อไดรับความ
สะดวกสบายจากการบริการ เชน ยอมจายคาติดตั้งเครื่องทําน้ําอุนแมวาคาติดตั้งนั้นจะมีราคาสูงกวา
การหาชางมาติดตั้งเอง ผูโดยสารรถประจําทางไมปรับอากาศยอมจายเงินมากขึ้นเพื่อนั่งรถโดยสาร
ประจําทางปรับอากาศ เปนตน 
 2.  ตองการความรวดเร็ว ไมสามารถรอได ในกรณีที่ผูรับบริการเลือกไดหรือสามารถ
จายได ผูรับบริการจะไมเขาแถวรอคิวเพื่อรอรับบริการไดเปนเวลานาน ดังจะเห็นไดจากคนไขที่ 
เขารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนมีมากขึ้น  เนื่องจากมาซื้อความรวดเร็วแทนที่จะไป
โรงพยาบาลของรัฐบาล เปนตน 
 3.  ตองการความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต โดยเฉพาะดานสุขภาพ เชน คนไทยมีแนวโนม
ซ้ือประกันชีวิตมากขึ้น เร่ิมหวงใยในสุขภาพมากขึ้น เปนตน 
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 4.  เนนความทันสมัย จะเห็นไดจากในปจจุบันผูคนใชชีวิตในเมืองมากขึ้น เนื่องจาก     
มีความสะดวกสบายในทุก ๆ ดาน ทั้งดานการคมนาคมขนสง การศึกษา การรักษาพยาบาล และ
ความทันสมัยที่มาจากเทคโนโลยีทีพัฒนาไปอยางลํ้าหนา 
 5.  เนนความคุมคาเงิน ผูรับบริการเนนในเรื่องความคุมคาเงินมากในการตัดสินใจ      
ใชบริการในแตละครั้ง เนื่องจากมีผูประกอบการจํานวนมากที่สามารถเลือกไดในระยะหางของที่ตั้ง
ไมไกลกันนัก ความคุมคาอาจจะมองในเรื่องของคุณภาพในการบริการที่จะไดรับบริการอื่น ๆ       
ที่เพิ่มเติมจากบริการปกติ ราคาที่จะตองจาย การสงเสริมการขาย เปนตน 
 6.  มีความกลาออกความเห็นและการเรียกรองสิทธิที่ตนควรไดรับมากขึ้น ในปจจุบัน
ผูคนไดรับการศึกษามากขึ้น ไดพบเห็นประสบการณใหม ๆ ทั้งในและนอกประเทศ ทําใหเกิด 
ความกลาคิด กลาแสดงออก กลาออกความเห็น และกลาพอที่จะเรียกรองสิทธิที่ตนควรจะไดรับ
หากถูกธุรกิจบริการเอาเปรียบ  
 7.  การตองการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ผูรับบริการตองการบริการแบบทุกอยางในการ
ติดตอคร้ังเดียว (One stop service) เพื่อประหยัดเวลา ลดคาใชจายในการติดตอหลายธุรกิจ เชน  
หากผูรับบริการติดตอบริษัทสรางบาน ส่ิงที่ตองการคือตั้งแตการออกแบบ การจัดหาวัสดุอุปกรณ
กอสราง รวมถึงการขอใหดําเนินการกูเงินผานธนาคารให เปนตน 
 นอกจากนี้ ในการตัดสินใจซื้อหรือรับบริการของผูรับบริการนั้นเปนสิ่งที่เกิดขึ้นอยูบน
รากฐานของการคิด การวิเคราะหถึงความเหมาะสมในดานตาง ๆ โดยมีทฤษฎีที่อธิบายการตัดสินใจ
ซ้ือการบริการ ไดแก ทฤษฎีการตัดสินใจ (Customer decision model) ของฟาเรยและเลหมาน (Farley 
and Lehmann 1984, อางถึงใน เอนก สุวรรณบัณฑิต และ ภาสกร อดุลพัฒนกิจ 2550 : 60-61) ซ่ึงระบุ
แนวทางการตัดสินใจเลือกซื้อการบริการ โดยมีองคประกอบหลักอยู 6 ดาน ดังนี้ 
 1.  ขอเท็จจริง (Fact) เปนการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริการนั้นผานประสบการณ
โดยตรง เชน การเคยไปรับการบริการ หรือผานประสบการณทางออม เชน คําบอกเลาของเพื่อน 
การโฆษณาผานสื่อตาง ๆ ทําใหเกิดการรับรูวาตนเองมีความตองการ และเชื่อวาการบริการนั้นเปน
จริงตามที่ไดมีประสบการณมา 
 2.  เครื่องหมายการคา (Brand) เปนการยืนยันตอผูรับบริการผานทางเครื่องหมายการคา 
โดยแสดงการรับรองคุณภาพการใหบริการ มาตรฐานการบริการ โดยเครื่องหมายการคาที่ดีจะทําให
ผูรับบริการเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาตอเครื่องหมายการคานั้น 
 3.  เจตคติตอเครื่องหมายการคา (Attitude) โดยเกิดการเรียนรูในอดีตเปนความชอบ
หรือไมชอบ ซ่ึงแตละบุคคลจะมีเหตุผลรองรับเจตคติของตนเองหลายดาน ซ่ึงปจจัยที่สําคัญคือ
ขอมูลขาวสารตาง ๆ นั่นเอง 
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 4.  ความเชื่อมั่นในการบริการ (Confidence) เปนความรูสึกที่ผูรับบริการมีตอเครื่องหมาย
การคาโดยผานการประเมินและตัดสินใจวาการบริการนั้นตรงกับความตองการของตนเองหรือไม
โดยรวมเอาขอมูลขาวสาร ความเชื่อตอเครื่องหมายการคาและเจตคติตอเครื่องหมายการคานั้นเขา
ดวยกัน 
 5.  ความมุงมั่นในการบริการ (Intention) เปนการตัดสินใจที่จะใชบริการนั้นอยาง
แนนอน โดยอยูในขั้นการเลือกรูปแบบการใหบริการที่เหมาะสมกับตนเองและกําลังทรัพยที่จะจาย 
และคนหาชองทางในการติดตอเพื่อซ้ือบริการเปนอยางไร 
 6.  การซื้อบริการนั้น (Purchase) เปนการซื้อบริการและไดรับบริการนั้น และมีการจาย
คาบริการ 
 
 
 
 
                                         P 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 3  แสดงแนวทางการตัดสินใจซื้อการบริการ 
ที่มา : เอนก สุวรรณบัณฑิต และ ภาสกร อดุลพัฒนกิจ, จิตวิทยาบริการ, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพอดุลพัฒนกิจ, 2550), 61.  
 
 นอกจากนี้ องคการธุรกิจจําเปนตองวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคหรือผูรับบริการ     
เพื่อศึกษาวากลุมผูบริโภคหรือกลุมผูรับบริการเปาหมายมีพฤติกรรมอยางไรในการดําเนินชีวิต 
รวมถึงการตัดสินใจซื้อและใชบริการอยางไร ซ่ึงหลักการที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห
พฤติกรรมผูบริโภคคือ หลัก 6Ws 1H  ที่ตองพิจารณาหลักตาง ๆ เกี่ยวกับตลาดเพื่อใหไดคําตอบ    
ที่ตองการทราบตามหลัก 7Os ดังนี้ (ฉัตยาพร เสมอใจ 2550 : 30-32) 
 1.  ใครคือตลาดเปาหมาย (Who is target market?) ผูบริโภคทุกคนอาจไมใชลูกคา
กลุมเปาหมายทุกคน วัตถุประสงคแรกในการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคหรือผูรับบริการก็เพื่อหา
กลุมที่ใชสินคาหรือบริการ หรือมีแนวโนมที่จะใชสินคาหรือบริการนั้น ๆ ซ่ึงจะชวยใหทราบ
ลักษณะกลุมเปาหมาย (Occupant) ที่แทจริงของผลิตภัณฑ รวมถึงพฤติกรรมในการซื้อและการใช

                   C 
 
F                  B                              I  
  

                      A 

F = Fact 
B = Brand 
A = Attitude 
C = Confidence 
I  = Intention 
P = Purchase 
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ของกลุมเปาหมาย เชน ลูกคากลุมเปาหมายของสายการบินตนทุนต่ํา เปนกลุมรายไดปานกลาง  
ชอบเดินทาง ชอบความสะดวก มีความทันสมัย เปนตน 
 2.  ตลาดซื้ออะไร (What does the market buy?) หลังจากสามารถระบุกลุมเปาหมาย     
ที่ชัดเจนไดแลว จึงทําการวิเคราะหพฤติกรรมตลาด เพื่อทราบถึงความตองการที่แทจริงที่ลูกคา
ตองการจากผลิตภัณฑหรือองคการ (Objects) เชน การเปดตัวของสายการบินตนทุนต่ํา เปนเสมือน
กรตอบสนองความตองการของผูบริโภคกลุมเปาหมายกลุมใหญ เนื่องจากสายการบินที่ใหบริการ
อยูเดิมมีราคาแพงและมีบริการบางอยางที่ไมจําเปนและผูบริโภคไมมีความตองการ ดังนั้น การตัด
บริการบางอยางออกไป ทําใหตนทุนต่ําสุด ขายในปริมาณมาก ทําใหราคาถูกลง ทําใหกลุมเปาหมาย
สามารถใชบริการไดมากขึ้น เปนตน ลูกคากลุมเปาหมายจึงซื้อการเดินทางที่รวดเร็ว ไมใชความ
สะดวกสบาย 
 3.  ทําไมจึงซื้อ (Why does the market buy?) จะทําใหทราบเหตุผลที่แทจริง (Objectives) 
ในการตัดสินใจซื้อของลูกคา เพื่อสามารถนํามาเปนแนวทางในการวางแผนจูงใจลูกคากลุมเปาหมาย 
เพื่อใหสามารถตอบสนองเหตุผลที่ทําใหลูกคาตัดสินใจซื้อได 
 4.  ใครมีสวนรวมในการซื้อ (Who participates in the buying?) ในการตัดสินใจซื้ออาจ
มีบุคคลอื่นที่มีสวนรวมหรือมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ (Organization) เพราะผูที่ทําหนาที่ซ้ืออาจ
ไมใชผูที่ใชสินคาโดยตรงหรือใชรวมกันหลายคน อาจไมมีความรูเกี่ยวกับสินคามากนักจึงตอง
อาศัยผูรูหรือกลุมของผูซ้ือเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ จึงตองพิจารณาวาจะใชกลุมอางอิงใด
ในการเขาถึงกลุมผูใชได 
 5.  ซ้ือเมื่อใด (When does the market buy?) ผูบริโภคจะมีพฤติกรรมในการบริโภคสินคา
และบริการในแตละประเภทที่แตกตางกันตามโอกาสที่จะใช ดังนั้นการวิเคราะหโอกาสในการซื้อ
ของลูกคา (Occasion) จะชวยใหสามารถเตรียมรับมือในการผลิตใหเพียงพอ และเตรียมแผนการ
สงเสริมการตลาดในรูปแบบและชวงเวลาที่เหมาะสม 
 6.  ซ้ือที่ไหน (Where does the market buy?) เพื่อทราบถึงแหลงที่ลูกคานิยมหรือสะดวก
ที่จะไปซื้อ (Outlets) เพื่อการบริหารชองทางการจัดจําหนายที่เหมาะสมกับลูกคาในแตละกลุม 
 7.  ซ้ืออยางไร (How does the market buy?) เพื่อทราบถึงการบริหารการซื้อของลูกคา 
(Operation) วามีขั้นตอนการซื้ออยางไร ตั้งแตการรับรูถึงปญหา ทําการคนหาขอมูลเพื่อแกไขหรือ
ลดปญหานั้น ๆ ทําการประเมินทางเลือกในการแกไขปญหา และตัดสินใจซื้ออยางไร จะชวยให
องคการมีขอมูลในการวางแผนการสงเสริมการตลาดที่เหมาะสมกับลูกคากลุมเปาหมายใหมากที่สุด 
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แผนภูมิที่ 4  คาํถาม 6Ws 1H  
ที่มา : ดัดแปลงจาก ฉัตยาพร เสมอใจ, พฤติกรรมผูบริโภค (กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2550),  32.  
 
 จากขอมูลขางตนอาจกลาวไดวา ผูรับบริการจะมีลักษณะและการตัดสินใจซื้อหรือรับบริการ
ที่แตกตางกัน พรอมทั้งมีพฤติกรรมและความตองการแตกตางกันไปในระหวางเพศ การศึกษา วัย รายได 
และปจจัยตาง ๆ  ที่สงผลใหผูรับบริการแสดงพฤติกรรมออกมา องคการธุรกิจจําเปนตองศึกษาพฤติกรรม
และความตองการของผูรับบริการ เพื่อใหเกิดความเขาใจในธรรมชาติของผูรับบริการ มีความพรอม
ในการเผชิญหนากับผูรับบริการแตละประเภท และสามารถใหบริการไดตรงกบัความตองการจนทาํให
ผูรับบริการเกิดความประทับใจและกลับมาใชบริการอีก ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแนวคิดเกี่ยวกับ
พฤติกรรมและความตองการของผูรับบริการมาเปนตัวแปรอิสระ เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ประกอบ 
ดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพ และปจจัยดานพฤติกรรมการรับบริการ ประกอบดวย 
วัตถุประสงคในการเขารับบริการ ประเภทของบริการที่รับบริการ ความถี่ในการเขารับบริการ และ
ชวงวันและเวลาที่มารับบริการ 
 
 6.  แนวคิดเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดบริการ   
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดนําแนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดบริการ (Service 
marketing mix) มาเปนตัวแปรตามในการวิจัยดวย ดังนั้น จึงจําเปนตองศึกษาเกี่ยวกับสวนประสมทาง
การตลาดบริการ โดยองคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งในกลยุทธการตลาด คือ สวนประสมทางการตลาด 
กระบวนการในการกําหนดสวนประสมใหเหมาะสมนั้นจะเปนเอกลักษณของแตละองคการธุรกิจ
และผลิตภัณฑ สวนประสมทางการตลาดดั้งเดิมถูกพัฒนาขึ้นมาสําหรับธุรกิจการผลิตสินคาที่จับตองได 
สวนประสมทางการตลาดที่รูจักกันมากที่สุดไดแก 4Ps ของฟลิป คอตเลอร และแกรี่ อารมสตรอง   

Who : ใครคือตลาดเปาหมาย  กลุมเปาหมาย (Occupant) 
What : ตลาดซื้ออะไร  ความตองการ (Objects) 
Why : ทําไมจึงซ้ือ  เหตุผล (Objectives) 
Who : ใครมีสวนรวมในการซื้อ  กลุมอิทธิพล (Organization) 
When : ซ้ือเมื่อใด  โอกาสการซื้อ (Occasion) 
Where : ซ้ือที่ไหน  แหลงซ้ือ (Outlets) 
How : ซ้ืออยางไร  วิธีการซื้อ (Operation) 
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( Kotler and Armstrong 2006 : 48) ซ่ึงไดกําหนดสวนประสมทางการตลาด (Marketing mix) ของสินคา
โดยประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด  
 ตอมาไดมีผูปรับปรุงเพิ่มเติมสวนประสมทางการตลาดใหเหมาะสมกับองคการธุรกิจ
บริการอีกหลายทาน ซ่ึง เซียเท็มล, บิทเนอร และ เกร็มเลอร (Zeithaml, Bitner and Gremler 2006 : 25) 
เปนผูหนึ่งในการกําหนดสวนประสมทางการตลาดบริการ โดยกลาววา นอกจากสวนประสมทาง
การตลาดพื้นฐานแลว สวนประสมทางการตลาดบริการจะตองมีการเนนถึงพนักงาน กระบวนการ
ในการใหบริการ และสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ซ่ึงทั้งสามสวนประสมเปนปจจัยหลักในการสงมอบ
บริการ ดังนั้น สวนประสมทางการตลาดบริการ (Service marketing mix) จึงประกอบดวย 7Ps ไดแก 
ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด พนักงาน กระบวนการใหบริการ 
และสิ่งแวดลอมทางกายภาพ โดยมีองคประกอบยอย ๆ ดังนี้  
 
ตารางที่ 1  องคประกอบยอยของสวนประสมทางการตลาดบริการ 
 
สวนประสมทางการตลาดบริการ องคประกอบยอยของสวนประสมทางการตลาดบริการ 
ผลิตภัณฑ  
(Product ; P1) 

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ ระดับคุณภาพ อุปกรณเสริม      
หีบหอหรือบรรจุภัณฑ ใบรบัประกันคณุภาพ สายผลิตภณัฑ 
ตรายี่หอ 

ราคา  
(Price ; P2) 

ระดับราคา ความยืดหยุน เงื่อนไข สวนลด ความแตกตางของ
ราคา การเปลี่ยนแปลงระดบัราคา 

ชองทางการจดัจําหนาย  
(Place ; P3) 

รูปแบบของชองทาง ทําเลที่ตั้ง พื้นที่ครอบคลุม การขนสง  
การจัดเก็บผลิตภัณฑ 

การสงเสริมการตลาด  
(Promotion ; P4) 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การโฆษณา  
การสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ พนักงาน 

พนักงาน  
(People ; P5) 

พนักงานทีใ่หบริการลูกคา พนักงานที่ทําหนาที่สนับสนุน   
แตไมไดมีปฏิสัมพันธกับผูรับบริการโดยตรง พนักงานทีท่ํา
หนาที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการใหบริการ 
ผูรับบริการที่มารับบริการ ผูรับบริการคนอื่น ๆ ใน
สภาพแวดลอมของการบริการ 

กระบวนการใหบริการ  
(Process ; P6) 

ขั้นตอนการใหบริการ ความยุงยากของขั้นตอน ความยดืหยุน
ของขั้นตอน การมีสวนรวมของผูรับบริการ 
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ตารางที่ 1  (ตอ) 
 
สวนประสมทางการตลาดบริการ องคประกอบยอยของสวนประสมทางการตลาดบริการ 
ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ  
(Physical evidence ; P7)   

สถานที่ในการใหบริการ อุปกรณในการใหบริการ ปายตาง ๆ    
การแตงกายของพนักงาน ประกาศนยีบัตรตาง ๆ รางวัลที่
ไดรับ 

 
ที่มา : ดัดแปลงจาก Valarie A. Zeithaml, Mary Jo Bitner and Dwayne D. Gremler, Service 
Marketing : Integrating Customer Focus Across the Firm, 4th ed. (New York : McGraw-Hill 
Companies, 2006), 26. 
 
 องคประกอบยอยของสวนประสมทางการตลาดบริการเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหการบริการ
มีคุณภาพ โดยแตละองคประกอบยอยมีรายละเอียดดังนี้  
 

 6.1  ผลิตภณัฑ (Product : P1)  
 บริการเปนผลิตภัณฑอยางหนึ่ง แตเปนผลิตภัณฑที่ไมมีตัวตน ไมสามารถจับตองได    
มีลักษณะเปนอาการนาม ไมวาจะเปนความสะดวก ความรวดเร็ว ความสบายตัว ความสบายใจ   
การใหความเห็น การใหคําปรึกษา เปนตน สินคาบริการจึงมักจะเนนสํารวจจากความคาดหวังของ
ผูรับบริการกลุมเปาหมายเปนหลักในการออกแบบสวนผสมสินคาบริการนั้น การบริการจึงเปน
สวนผสมระหวางคุณลักษณะของงานบริการผสมรวมกับผลประโยชนที่ผูรับบริการอยากได สินคา
บริการจึงมักจะมีการพูดถึงการเพิ่มสวนที่ “พิเศษ” เพื่อทําใหสินคาบริการของตนเดนแตกตางออกไป 
จากคูแขง ใหเปนที่จดจําและพึงพอใจของผูรับบริการ ดังนั้นบริการจึงสามารถแบงออกเปน 3 ประเภท 
สรุปไดดังนี้ (ระวีวรรณ โปรยรุงโรจน 2551 : 16-17 ; สมวงศ พงศสถาพร 2550 : 131-132)  
 1.  บริการหลัก (Core service) หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการที่เปนหนาที่ความ
รับผิดชอบโดยตรงของหนวยงาน การบริการประเภทนี้เปนหัวใจหลักของธุรกิจ เชน ในธุรกิจ
โรงแรม การบริการหลัก คือ การใหบริการหองพัก ซ่ึงหมายถึง การจัดหองพักที่เอ้ืออํานวยตอการ
พักผอน โดยมีทั้งหองพักเตียงเดี่ยวหรือหองพักเตียงคู หรือธุรกิจการบิน การบริการหลัก คือ การ
ใหบริการขนสงทางอากาศ ซ่ึงหมายถึง การนําผูโดยสารเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยจัด
ที่นั่งบนเครื่องบินให ซ่ึงมีทั้งใหบริการการเดินทางระยะสั้นที่เปนการเดินทางระดับทองถ่ินหรือ
ระดับภูมิภาค และใหบริการการเดินทางระยะทางไกลขามทวีปหรือขามมหาสมุทร เปนตน 
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 2.  บริการเสริม (Facilitating service) ที่ทําใหบริการหลักสมบูรณ หมายถึง กิจกรรม
หรือกระบวนการ ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกทางกายภาพที่ผูรับบริการคาดหวังวาจะไดรับ
นอกเหนือจากการบริการหลัก เชน ในธุรกิจโรงแรมซึ่งมีการใหบริการหองพักเปนบริการหลักนั้น 
ผูรับบริการของโรงแรมมักคาดหวังวาจะไดรับการบริการอื่น ๆ อีก เชน การบริการทําความสะอาด
หองพัก การบริการอาหารบนหองพัก และสิ่งอํานวยความสะดวกภายในหองพักที่นอกเหนือจาก
เตียงนอน เชน โทรทัศน โทรศัพท มินิบาร และหองน้ําสวนตัว เปนตน สําหรับในธุรกิจการบิน 
ผูโดยสารมักคาดหวังที่จะไดรับการตอนรับและการดูแลเอาใจใสดวยอัธยาศัยไมตรีที่ดีงามจาก
พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน ตลอดจนการไดรับบริการอาหารและเครื่องดื่มในระหวางการเดินทาง 
นอกเหนือจากการบริการหลัก เปนตน 
 3.  บริการพิเศษ (Exceeded service) หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการ ตลอดจนสิ่งอํานวย
ความสะดวกทางกายภาพที่ผูรับบริการไมไดคาดหวังมากอนวาจะไดรับ และเมื่อไดรับแลวก็เกิดความ
ประทับใจ บริการเสริมถูกออกแบบมาเพื่อทําใหผูรับบริการรูสึกวามีคุณคาสูงคุมคากับราคาที่ตองจาย 
และเพื่อใหผูรับบริการสามารถแยกความแตกตางออกจากบริการของคูแขงได เชน ในธุรกิจโรงแรม 
พนักงานตอนรับของโรงแรมสามารถจดจําช่ือและความตองการของผูรับบริการไดอยางถูกตองและ
รวดเร็ว ตัวอยางเชน ผูรับบริการของโรงแรมทานหนึ่งที่เคยมาเขาพักและมักเลือกหองพักที่เห็น
ทัศนียภาพของทะเล เมื่อผูรับบริการทานนี้ติดตอเขาพักในครั้งตอ ๆ ไปพนักงานของโรงแรมก็แสดง
ใหผูรับบริการทราบวายังจําเขาได โดยการสอบถามวายังตองการหองพักแบบเดิมที่เห็นทัศนียภาพ
ของทะเลเหมือนเดิมหรือไม เปนตน  
 ในองคการธุรกิจบริการจําเปนตองมีสวนผสมของผลิตภัณฑบริการทุกประเภทเขา
ดวยกัน ซ่ึงนอกเหนือจากบริการหลักแลวยังจําเปนตองมีสวนเสริมที่เปนพิเศษเฉพาะที่ผสมผสาน
ใหเขากับบริการหลักที่คูแขงขันในธุรกิจบริการประเภทเดียวกันไมมีหรือไมสามารถใหเพิ่มเติมได 
ทําใหผลิตภัณฑบริการมีความโดดเดน แตกตางจากคูแขง และตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการไดเปนอยางดี 
 

 6.2  ราคา (Price : P2)  
 ราคาของการบริการแตละประเภทสามารถเรียกไดตาง ๆ กัน เชน บริการของโรงพยาบาล
เรียกวาคารักษาพยาบาล บริการของธนาคารเรียกวาคาธรรมเนียม บริการของธุรกิจประกันภัยเรียกวา
เบี้ยประกันและคาธรรมเนียม บริการที่อยูอาศัยเรียกวาคาเชา บริการการศึกษาเรียกวาคาหนวยกิต 
คาเลาเรียน และคาเทอม เปนตน ในดานผูใหบริการราคาจะเปนรายรับ แตสําหรับผูรับบริการราคา
ถือเปนตนทุน ซ่ึงมีทั้งตนทุนที่เปนตัวเงิน และตนทุนที่ไมใชตัวเงิน ดังนี้  (วีระรัตน กิจเลิศไพโรจน 
2547 : 62-63) 
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แผนภูมิที่ 5  ตนทุนของผูบริโภคเมื่อใชบริการ 
ที่มา : วีระรัตน กิจเลิศไพโรจน, การตลาดธุรกิจบริการ (กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547), 63. 
 
 1.  ตนทุนที่เปนตัวเงิน ไดแก อัตราคาบริการที่ผูรับบริการจําเปนตองจายเมื่อเขามาใช
บริการ นอกจากนี้ยังอาจมีคาใชจายอื่น ๆ อีก เชน คาใชจายในการเดินทางมาใชบริการ คาจอดรถ 
คาซ้ือสินคาหรือบริการที่อํานวยความสะดวกอื่น ๆ เปนตน 
 2.  ตนทุนที่ไมใชตัวเงิน เปนตนทุนในรูปของเวลา ความพยายาม ความไมสะดวกสบาย
อันเนื่องมาจากการแสวงหา การจัดซื้อและการใชบริการ ประกอบดวย 
 2.1  ตนทุนดานเวลา จะเกี่ยวของกับกระบวนการสงมอบบริการ ประกอบดวย เวลา
รอคอยกอนรับบริการ และเวลาที่ตองเสียไปในระหวางการรับบริการ และอาจรวมถึงตนทุนการเสยี
โอกาสดวย เพราะผูรับบริการอาจเสียโอกาสในการใชเวลาไปทําอยางอื่นได 
 2.2  ตนทุนดานแรงกาย รวมถึงความเหน็ดเหนื่อย ความไมสะดวกสบาย และแมแต
การบาดเจ็บในบางโอกาส ที่เกิดขึ้นระหวางการเดินทางไปรับบริการหรือในขณะใชแรงกายในการ
รับบริการดวยตนเอง 
 2.3  ตนทุนดานจิตใจ  เนื่องจากบริการเปนสิ่งที่ผูรับบริการประเมินคุณภาพกอนการ
ซ้ือบริการไดยาก จึงทําใหผูรับบริการเกิดตนทุนทางจิตใจขึ้นกอนที่จะใชบริการ เชน ความกลัว 
ความเสี่ยง ความวิตกกังวล ในการใชบริการ  

ตนทุนการเสาะแสวงหา 

ตนทุนในการซื้อและ
ตนทุนในการใช 

ตนทุนภายหลัง 
การซื้อบริการ 

ตนทุนที่เปนตวัเงิน

ตนทุนดานเวลา 

ตนทุนดานแรงกาย 

ตนทุนดานจิตใจ

ตนทุนดานความรูสึก 

ตนทุนการแกปญหา 

ตนทุนการตดิตามผล

อัตราคาบริการ 

คาใชจายอืน่
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 2.4  ตนทุนดานความรูสึก เกี่ยวของกับความรูสึกที่ไมพอใจ ซ่ึงสงผลกระทบตอสัมผัส
ทั้ง 5 ของรางกาย คือ รูป รส กล่ิน เสียง สัมผัส รวมถึงความอดทนตอความเสี่ยง อุณหภูมิที่รอนหรือ
เย็นมากเกินไป ที่นั่งอึดอัด แสงสวางไมเพียงพอ สภาพแวดลอมไมนาดู หรือรสชาดอาหารไมอรอย 
 ตนทุนรวมของการซื้อและใชบริการนอกเหนือจากตนทุนที่เปนตัวเงิน และตนทุนที่ไมใช
ตัวเงินแลวยังรวมถึงตนทุนที่เกี่ยวของกับการเสาะแสวงหาบริการ เชน หากเราตองการมี ทรงผมที่
สวยงามเหมือนในแบบผมที่เราเลือกมา เราตองเสาะแสวงหาชางทําผมที่สามารถทําผมทรงดังกลาว
ไดสวยงาม เปนตน และอาจจะตองมีตนทุนภายหลังการซื้อบริการในกรณีที่บริการมีปญหาหรือ    
มีขอบกพรอง ทําใหผูรับบริการตองเสียเวลา เสียเงิน เสียแรงและความพยายามในการติดตามผล 
การแกไขปญหาในการใชบริการอีกดวย  
 ราคาเปนส่ิงกําหนดรายไดของกิจการ การตั้งราคาสูงก็ทําใหธุรกิจมีรายไดสูง แตมิได
หมายความวาธุรกิจจะตั้งราคาไดตามใจชอบ โดยตองดูสภาวะของการมีคูแขงขันดวย ในมุมมอง
ของผูรับบริการการตั้งราคามีผลเปนอยางมากตอการตัดสินใจซื้อบริการ และราคาของการบริการ
เปนปจจัยสําคัญในการบอกถึงคุณภาพที่จะไดรับ กลาวคือ ราคาสูง คุณภาพในการบริการนาจะสูง
ดวย ทําใหมโนภาพหรือความคาดหวังของผูรับบริการตอบริการที่ไดรับจะสูงดวย ผลที่ตามมาคือ 
บริการตองมีคุณภาพตอบสนองความคาดหวังของผูรับบริการได ในขณะที่การตั้งราคาต่ํา ผูรับบริการ
มักจะคิดวาจะไดรับบริการที่มีคุณภาพดอยตามไปดวย 
 

 6.3  ชองทางการจัดจําหนาย (Place : P3)  
 ชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง การเคลื่อนยายบริการจากธุรกิจไปสูผูรับบริการ ซ่ึง 
ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2547 : 104) กลาววา ในการตัดสินใจเกี่ยวกับชองทางการจัดจําหนาย
เจาของธุรกิจผูใหบริการจะตองคํานึงถึงหลักเกณฑที่สําคัญ 2 ประการ ดังนี้  
 1.  การเขาถึงได หมายถึง ความงายและความสะดวกสบายในการซื้อ ในการใชหรือใน
การรับบริการ เนื่องจากบริการมีลักษณะพิเศษที่สําคัญประการหนึ่ง คือ การผลิตและการบริโภค
บริการจะเกิดขึ้นพรอม ๆ กัน เราจึงไมสามารถที่จะแยกการผลิตออกจากการบริโภคบริการได และ
ผูรับบริการมักจะตองมีสวนรวมในกระบวนการผลิตบริการดวย ดังนั้นผูใหบริการจะตองทําให 
บริการสามารถเขาถึงได ถาผูรับบริการไมสามารถที่จะเขาถึงบริการได กระบวนการแลกเปลี่ยน
บริการนั้นก็จะไมสามารถเกิดขึ้นได 
 2.  ความพรอมที่จะใหบริการ หมายถึง ระดับความพรอมในการใหบริการแกผูรับบริการ 
ซ่ึงจะทําใหผูรับบริการสามารถซื้อ ใช หรือรับบริการได เนื่องจากบริการไมสามารถเก็บรักษาไวได 
ดังนั้นบริการจะตองพรอมที่จะใหบริการแกผูรับบริการในสถานที่และในเวลาที่ผูรับบริการตองการ
จะใชบริการเสมอ  
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 ในการใหบริการนั้นสามารถผานชองทางการจัดจําหนายไดหลายวิธี ขึ้นอยูกับชนิดของ
แตละธุรกิจ ซ่ึงมีนักวิชาการไดใหความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไวหลากหลาย สามารถสรุปชองทางการ
จัดจําหนายได 4 วิธี ดังนี้ (ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย 2548 : 95-101 ; ชัยสมพล ชาวประเสริฐ 2547 : 
70-71 ; ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา 2547 : 105-107 ; วีระรัตน กิจเลิศไพโรจน 2547 : 192-206) 
 1.  การใหบริการผานรานหรือผูรับบริการเดินทางไปรับบริการ ณ สถานที่ของผูให 
บริการ การใหบริการแบบนี้ทํากันมานาน เชน รานตัดผม รานซักรีด รานอินเทอรเน็ต ภัตตาคาร 
ธนาคาร โรงแรม สถานที่ออกกําลังกาย เปนตน โดยใหบริการดวยการเปดรานคาตามตึกแถวใน
ชุมชนหรือในหางสรรพสินคา แลวขยายสาขาออกไปเพื่อบริการลูกคาไดสูงสุด รานประเภทนี้       
มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูรับบริการและผูใหบริการมาพบกัน ณ สถานที่แหงหนึ่ง ในกรณีนี้ทําเลที่ตั้ง
มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง โดยเจาของกิจการจะตองคํานึงถึงความสะดวกสบายของผูรับบริการ    
ในการมารับบริการเปนหลักสําคัญ เจาของกิจการควรพัฒนาการเปนสาขา เพื่อสามารถเขาถึง
ผูรับบริการไดมากขึ้น และสามารถตอบสนองไดทันทีเมื่อผูรับบริการตองการ   
 2.  การใหบริการถึงที่บานหรือสถานที่ที่ผูรับบริการตองการ โดยผูใหบริการสงพนักงาน
เดินทางไปใหบริการ ณ สถานที่ของผูรับบริการถึงบานหรือสถานที่อ่ืนตามความสะดวกของผูรับบริการ 
เชน บริการซอมแซมบาน บริการทําความสะอาด บริการซอมรถเสียนอกสถานที่ บริการรักษาความ
ปลอดภัย เปนตน การใหบริการแบบนี้ทําเลที่ตั้งมีความสําคัญนอยลง เจาของกิจการไมตองจัดตั้ง
สํานักงานที่หรูหราหรือการเปดเปนรานใหบริการ หรืออาจจะเลือกทําเลที่ตั้งกิจการอยูในยานที่มี
คาใชจายต่ําเพื่อเปนการลดตนทุนในการดําเนินกิจการ โดยผูรับบริการติดตอธุรกิจดวยการใชโทรศัพท
หรือโทรสาร เจาของกิจการจึงควรพัฒนาการจัดการกับระบบการติดตอส่ือสารใหตอบรับผูรับบริการ
ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 
 3.  การใหบริการทางชองทางอิเล็กทรอนิกสหรือการใหบริการทางไกล การใหบริการ
แบบนี้เปนการบริการที่คอนขางใหม โดยอาศัยเทคโนโลยีมาชวยลดตนทุนจากการจางพนักงาน 
เพื่อทําใหการบริการเปนไปไดอยางสะดวกและทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีนี้ทําเลที่ตั้งของ
กิจการไมคอยเกี่ยวของโดยตรงกับผูรับบริการ เจาของกิจการจะใชเครื่องมือหรืออุปกรณตาง ๆ  
เพื่อทําใหผูรับบริการใชบริการไดโดยสะดวก เชน ในธุรกิจประเภทธนาคารจะมีเครื่องฝากถอนเงนิสด
อัตโนมัติของธนาคาร (ATM) การใหบริการธนาคารทางอินเทอรเน็ต (Internet Banking) การใหบรกิาร
ธนาคารทางโทรศัพท (Phone Banking Service) เพื่อใหบริการแกผูรับบริการในรูปแบบธนาคารได
ตลอดเวลา คือ การฝาก-ถอนเงิน การโอนเงิน การรับชําระเงินคาบริการตาง ๆ แบบออนไลน      
การสอบถามขอมูล เปนตน 
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 4.  การใหบริการผานคนกลางหรือตัวแทน การใหบริการแบบนี้เปนการขยายธุรกิจดวย
ระบบแฟรนไชส การขายผานคนกลาง นายหนาหรือการจัดตั้งตัวแทนในการใหบริการ ดังนี้ 
  4.1  การขยายธุรกิจดวยระบบแฟรนไชส คือ การที่เจาของกิจการอนุญาตใหผูอ่ืน
ดําเนินกิจการซึ่งเกี่ยวของกับชื่อทางการคา ตัวผลิตภัณฑ เครื่องหมายการคา อุปกรณที่ใชประกอบ 
การจําหนายของกิจการได โดยมีการทําขอตกลงหรือสัญญาในเรื่องของผลตอบแทน ขอปฏิบัติ  
และเงื่อนไขอื่น ๆ กิจการบริการที่นิยมใชระบบแฟรนไชส เชน บริการจัดหางาน การเชาเครื่องมือ
และอุปกรณการทําความสะอาด การรักษาความปลอดภัย เปนตน 
  4.2  การขายผานคนกลางหรือนายหนา คนกลางหรือนายหนาเปนบุคคลภายนอกที่ไมมี
หนาที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของกิจการ โดยทําหนาที่ในการซื้อหรือขายบริการแทนผูซ้ือหรือ
ผูขาย หรือทําหนาที่นําผูซ้ือหรือผูขายมาพบกันโดยไดรับคาหนาหนาเปนคาบริการ เชน นายหนา
ประกันภัย บริการบัตรเครดิตของธนาคารโดยธนาคารจะทําหนาที่เปนคนกลางในการจัดการ
ระหวางผูใชจายบัตรเครดิตและบริษัทผูใหเครดิต เปนตน 
  4.3  ตัวแทนของกิจการ เปนตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้งจากกิจการบริการใหทําหนาที่
อยางใดอยางหนึ่งแทนผูใหบริการ เชน 1) ตัวแทนที่เปนบริษัททองเที่ยวทําหนาที่รับจองหองพัก
แทนโรงแรมหรือรับจองตั๋วเครื่องบินแทนสายการบิน 2) Thai Ticket Master ทําหนาที่จําหนายบตัร
เขาชมการแสดงสดตาง ๆ การแขงขันกีฬาตาง ๆ แทนผูจัด 3) 7-Eleven หรือธนาคารตาง ๆ ทําหนาที่
รับชําระคาบริการตาง ๆ แทนผูใหบริการ เปนตน 
 

 6.4  การสงเสริมการตลาด (Promotion : P4)  
 การสงเสริมการตลาดมีจุดมุงหมาย ดังนี้ (ยพุาวรรณ วรรณวาณิชย 2548 : 82) 
 1.  สรางการรับรูและความสนใจผลิตภณัฑบริการหรือธุรกิจบริการ 
 2.  เสนอการบริการและลักษณะของธุรกิจบริการที่แตกตางจากคูแขง 
 3.  ส่ือสารและแสดงใหเห็นถึงประโยชนที่ไดรับจากการใชบริการ 
 4.  สรางและรักษาภาพพจน ชื่อเสียงของธุรกิจบริการโดยรวม 
 5.  ชักชวนใหผูรับบริการซื้อหรือใชบริการ 
 สวนผสมในการสงเสริมการตลาดของธุรกิจบริการ (Promotion mix) หรือในบางครั้ง
อาจเรียกวาสวนผสมของการสื่อสารทางการตลาด (Communication mix) เปนเครื่องมือสําคัญของ
การสงเสริมการตลาด สามารถแบงออกไดเปน 6 ประเภท สรุปไดดังนี้ (Lovelock and Wright 2002 : 
199-205 ; ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา 2547 : 114-118 ; วีระรัตน กิจเลิศไพโรจน 2547 : 235-242)  
 1.  การสื่อสารโดยใชบุคคล (Personal communications) ในธุรกิจบริการ สามารถแบง
การสื่อสารโดยใชบุคคลออกเปน 4 วิธี ดังตอไปนี้ 
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  1.1  การขายโดยพนักงานขาย เปนการสื่อสารแบบสองทาง (Two way communication) 
ที่ผูใหบริการสามารถโตตอบกับผูรับบริการไดทั้งแบบเผชิญหนากันหรือเปนการติดตอทางโทรศัพท 
ซ่ึงสามารถทําใหผูใหบริการสามารถใหขอมูลไดตรงตามความตองการของผูรับบริการ แตละราย 
ขณะเดียวกันผูรับบริการก็สามารถสอบถามขอมูลหรือขอสงสัยเพื่อใหผูใหบริการใหความกระจางได 
ขณะเดียวกันการขายโดยพนักงานขายจะชวยเสริมสรางความสัมพันธกับผูรับ บริการและยังชวย
สรางโอกาสในการขายบริการอื่นอีกดวย 
  1.2  ศูนยบริการลูกคา ในธุรกิจขนาดใหญจะตั้งศูนยบริการลูกคาขึ้นในรูแบบของ 
Call center ซ่ึงจะทําหนาที่ใหบริการลูกคาหลังการขาย เชน การดูแลซอมแซมแกไข การใหขอมูล
เพิ่มเติม การรับจอง การรับชําระเงิน การขนสง และการชวยแกไขปญหาหรือใหคําปรึกษาตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับบริการไดตลอดเวลา 
  1.3  การฝกอบรมใหกับผูรับบริการ ในบางครั้งผูใหบริการจําเปนตองเปดเปนหลักสูตร
ฝกอบรมใหกับผูรับบริการที่ซ้ือบริการไป โดยเฉพาะอยางยิ่งบริการที่มีกระบวนการสลับซับซอน 
ซ่ึงโดยสวนใหญมักเปนบริการที่ขายใหกับองคการธุรกิจ ทั้งนี้การฝกอบรมทําขึ้นเพื่อแนะนํา
วิธีการใชบริการอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดใหแกผูรับบริการ 
  1.4  การสื่อสารแบบปากตอปาก เปนการแนะนําโดยตรงจากผูรับบริการที่เคยใชบริการ
ไปสูคนอื่น ๆ รูปแบบการสื่อสารแบบปากตอปากนี้อยูนอกเหนือการควบคุมของกิจการ และมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจของผูบริโภคสูงมาก การสื่อสารแบบนี้มีทั้งแงบวกและแงลบ หากผูรับบริการพอใจ
ในบริการก็จะถายทอดใหผูอ่ืนไปในทิศทางบวกก็จะเปนผลดีตอกิจการ หากผูรับบริการไมพอใจ
บริการที่ไดรับ ก็อาจจะถายทอดความรูสึกไมพอใจหรือบอกตอในเชิงลบไปยังคนอื่น ๆ ดวยเชนกัน 
 2.  การโฆษณา (Advertising) เปนการติดตอส่ือสารกับผูรับบริการโดยไมใชบุคคล ซ่ึง
การโฆษณามีบทบาทในการทําใหผูบริโภครูจักสินคาและบริการ และทําใหผูบริโภคมองเห็นความ
แตกตางระหวางบริการของกิจการกับบริการของคูแขงขัน เครื่องมือที่ใชในการโฆษณามีหลายรูปแบบ 
เชน 1) การโฆษณาทางโทรทัศน 2) การโฆษณาทางวิทยุ 3) การโฆษณาทางอินเทอรเน็ต 4) การโฆษณา
ทางสื่อส่ิงพิมพตาง ๆ ไดแก หนังสือพิมพและนิตยสาร  5) การโฆษณาดวยส่ือกลางแจง เชน ปาย
บิลลบอรดและโปสเตอร 6) การโฆษณาแบบเคลื่อนที่ เชน ขางรถประจําทางหรือดานหลังรถสามลอ 
7) ส่ือ Electronic display ที่สามารถเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงสีสันไดอยางนามอง 8) การตกแตง
รานคาหรือตูกระจกของรานคาปลีกที่ชวยสงเสริมการขาย 9) การสื่อสารกับผูบริโภคโดยตรงทาง
ไปรษณีย ทางโทรศัพท ทางโทรสาร หรือทางอี-เมล เปนตน 
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 การโฆษณาตองกระทําอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ และกิจกรรมของการโฆษณาตอง
สอดคลองประสานกับสวนประกอบอื่นของการสงเสริมการตลาด เชน สนับสนุนการทํางานของ
พนักงานขาย เสริมสรางภาพลักษณขององคการ และชวยเผยแพรขาวสารของการสงเสริมการขาย 
เปนตน 
 3.  การสงเสริมการขาย (Sales promotion) หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดที่สรางสรรค
ขึ้นมาเพื่อใชเปนตัวกระตุนใหผูรับบริการทําการซื้อบริการเร็วขึ้นภายในชวงระยะเวลาอันจํากัดไว
ส้ัน ๆ และใชเปนตัวกระตุน เสริมชองทางการจัดจําหนายและเสริมประสิทธิภาพการขายของพนักงาน
ใหบริการและคนกลางหรือตัวแทนการจําหนายตาง ๆ ใหขายบริการไดมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเปาหมาย
ของการสงเสริมการขายจึงมุงเนนไปยังกลุมเปาหมาย 3 กลุม คือ ผูรับบริการ คนกลางหรือตัวแทน
การจําหนาย และพนักงานใหบริการ ซ่ึงเครื่องมือที่ใชในการสงเสริมการขายสําหรับแตละกลุม 
เปาหมายจะแตกตางกัน ดังนี้ 
  3.1  เครื่องมือที่ใชในการสงเสริมการขายสําหรับผูรับบริการ ไดแก การเสนอบริการ
ใหเปลา การแจกผลิตภัณฑตัวอยาง การใหของแถม การสาธิต การใหคูปอง การยกเวนคาธรรมเนียม
แรกเขา การคืนเงิน การใหสวนลดในอนาคต การจับรางวัลชิงโชค เปนตน 
  3.2  เครื่องมือที่ใชในการสงเสริมการขายสําหรับคนกลางหรือตัวแทนการจําหนาย 
ไดแก สินคาใหเปลา การใหสวนลด การใหสวนลดในการโฆษณา การแขงขันการจัดจําหนาย    
การใหรางวัล เปนตน 
  3.3  เครื่องมือที่ใชในการสงเสริมการขายสําหรับพนักงานใหบริการ ไดแก การให
เงินพิเศษ การใหรางวัล การแขงขันและรางวัลพิเศษสําหรับพนักงานขายที่มีผลงานที่ดีเยี่ยมที่สุด 
เปนตน 
 ส่ิงที่เจาของกิจการตองตระหนักอยูเสมอ คือ การสงเสริมการขายเปนเครื่องมือที่ใชทําลาย
ความจงรักภักดีของผูรับบริการที่มีตอบริการของคูแขงขัน สวนการโฆษณาเปนเครื่องมือที่ใชสราง
ความจงรักภักดีของผูรับบริการใหมีตอบริการของเรา ดังนั้นกิจการจึงตองกําหนดงบประมาณ
ระหวางการสงเสริมการขายและการโฆษณาใหเหมาะสม 
 4.  การประชาสัมพันธ (Publicity / Public relations) หมายถึง แผนงานและความพยายาม
ที่จะกระทําอยางตอเนื่องเพื่อสรางและรักษาภาพลักษณ (Image) และความเขาใจอันดีระหวางองคการ
และสาธารณชน โดยมีวัตถุประสงคหลักในการประชาสัมพันธ คือ 1) ทําใหเกิดความมั่นใจวา
องคการเปนที่ยอมรับของสาธารณชน 2) ทําใหสาธารณชนมีทัศนคติที่ดีตอองคการ และ 3) ทําให
องคการเปนที่รูจักคุนเคยมากกวาคูแขงขันในตลาด ซ่ึงเครื่องมือที่ใชในการประชาสัมพันธที่นิยมใช 
มีดังนี้ 
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  4.1  ส่ิงพิมพตาง ๆ ไดแก เอกสารประกอบการเผยแพรขาวสาร รายงานประจําป 
แผนพับ โปสเตอร บทความในนิตยสารหรือหนังสือพิมพ รายงานสําหรับพนักงาน เปนตน 
  4.2  การสรางกิจกรรมพิเศษ ไดแก การจัดประชุมสื่อมวลชน การแถลงขาว การจัด
สัมมนา การจัดแสดงปาฐกถา การใหการสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ที่เปนประโยชน
ตอสังคม เปนตน 
  4.3  การใชสัญลักษณหรือตราขององคการ 
  4.4  การจัดนทิรรศการหรือการออกงานแสดงสินคา 
 5.  อุปกรณและเครื่องมือแนะนําบริการ (Instructional materials) ธุรกิจบริการรูปแบบ
ใหม ๆ ในปจจุบัน อุปกรณและเครื่องมือแนะนําบริการมีความจําเปนอยางยิ่ง เนื่องจากบริการ
เหลานี้จําเปนตองมีอุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ เพื่อแนะนําใหผูรับบริการที่เปนกลุมเปาหมายและ
ผูรับบริการที่เขามาใชบริการมีความเขาใจเกี่ยวกับบริการ ซ่ึงอุปกรณและเครื่องมือเหลานี้จะให
ขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการใชบริการ เทคนิคการใชบริการ ขอควรระวัง เปนตน  
 อุปกรณและเครื่องมือแนะนําบริการ ไดแก การใหขอมูลเกี่ยวกับคูมือการใชบริการผานสื่อ
ตาง ๆ เชน เว็บไซตของกิจการ แผนพับ แผนปลิว วิดีโอเทป ซีดี-รอม รวมถึงอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ตาง ๆ ที่เปนลักษณะที่สามารถปฏิสัมพันธกับผูใชบริการได เปนตน 
 6.  การออกแบบภาพลักษณองคการ (Corporate design) หมายถึง การใชสี สัญลักษณ 
เครื่องหมาย ตัวอักษร และการจัดวางองคประกอบที่จับตองไดใหมีลักษณะที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน
และมีความแตกตางจากคูแขงขันรายอื่น เพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและทําใหผูรับบริการ
จดจําได เชน ปายสัญลักษณ อาคารสํานักงานที่มีสถาปตยกรรมที่เปนเอกลักษณเฉพาะสําหรับ
กิจการ การตกแตงภายนอก/ภายในของสถานบริการ ยานพาหนะ เครื่องแบบพนักงาน อุปกรณและ
เครื่องเขียนตาง ๆ เปนตน 
 สวนผสมการสงเสริมการตลาดที่กลาวมาขางตน ลวนเปนเครื่องมือที่มีศักยภาพในการ
ส่ือสารไปถึงผูรับบริการทั้งสิ้น และบางครั้งเครื่องมือเหลานี้มีราคาแพง เจาของกิจการจึงควรเลือกสรร
สวนผสมการสงเสริมการตลาดที่มีความเหมาะสมที่สุด และเลือกสื่อที่จะนําพาขาวสารที่ตองการ
ส่ือไปถึงกลุมผูรับขาวสารที่เปนเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเครื่องมือ  
แตละประเภทจะมีการเกื้อหนุนและเสริมแรงใหแกกันและกัน ทั้งนี้เจาของกิจการตองจัดลําดับ
กอนหลังในการเลือกใชเครื่องมือใหเหมาะสม เชน เลือกใชการโฆษณาเพื่อดึงดูดผูรับบริการใหมายัง
สถานที่ใหบริการ ซ่ึงสถานที่ใหบริการนั้นไดถูกตกแตงใหดึงดูดใจไวเปนอยางดี พรอมกันนั้นยังได
จัดเตรียมพนักงานใหบริการที่มีความพรอมในการบริการคอยใหบริการไวอยางพอเพียงดวย เปนตน 
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 6.5  พนักงาน (People : P5)  
 พนักงานประกอบดวยบุคคลทั้งหมดในองคการที่ใหบริการ ซ่ึงจะรวมตั้งแตเจาของ 
ผูบริหาร พนักงานในทุกระดับทั้งพนักงานใหบริการและพนักงานในสวนสนับสนุน ซ่ึงบุคคล
ดังกลาวทั้งหมดมีผลตอคุณภาพของการใหบริการ โดยเจาของและผูบริหารมีสวนสําคัญอยางมาก
ในการกําหนดนโยบายในการใหบริการ การกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของพนกังาน
ในทุกระดับ กระบวนการในการใหบริการ รวมถึงการแกไขปรับปรุงการใหบริการ สวนพนักงาน
ใหบริการเปนบุคคลที่ตองพบปะและใหบริการกับผูรับบริการโดยตรง และพนักงานในสวนสนับสนุน
จะทําหนาที่สนับสนุนงานดานตาง ๆ ที่จะทําใหการบริการนั้นครบถวนสมบูรณ 
 พนักงานในองคการที่ใหบริการ จะมีทั้งพนักงานที่ทํางานพบปะกับผูรับบริการโดยตรง 
(พนักงานสวนหนา) และพนักงานที่ทํางานสนับสนุน (พนักงานสวนหลัง) ที่ทําใหสามารถสงมอบ
บริการอยางมีคุณคาใหกับผูรับบริการ โดยสามารถแสดงความสัมพันธได ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 6  ความสัมพันธระหวางพนกังานสวนหนาและพนกังานสวนหลังกับการใหบริการ 
ที่มา : ดัดแปลงจาก ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, การตลาดบริการ (กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 
2547), 75. 
 
 จากแผนภูมิขางตน จะเห็นวาการใหบริการที่ดีและการสรางความสัมพันธที่ดีกับ
ผูรับบริการจะตองมาจากพนักงานทั้งสองสวน รวมทั้งการปรับปรุงการใหบริการตองอาศัยขอมูล
ความตองการของผูรับบริการจากพนักงานสวนหนาดวย ดังนั้นการจะทําใหพนักงานสวนหนาและ
พนักงานสวนหลังทําหนาที่ใหบริการไดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เจาของกิจการจะตอง 1) แบงงาน
หรือกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบระหวางพนักงานทั้งสองสวนอยางชัดเจน 2) สราง
กระบวนการทํางานที่ส้ัน กระชับและมีประสิทธิภาพ 3) เนนการติดตอส่ือสารที่ชัดเจนระหวางกัน 
4) สรางกิจกรรมที่ทําใหพนักงานทั้งสองสวนทํางานรวมกันไดเปนอยางดี และ 5) การสลับหนาที่
กันทํางาน (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ 2547 : 75-76) 

 

ผูรับบริการ พนักงาน 
สวนหนา 

พนักงาน 
สวนหลัง 

การใชบริการซ้ํา / 
ความสัมพันธที่ดี 

ขอมูลความตองการของ
ผูรับบริการ / การสงมอบบริการที่ด ี
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 ระวีวรรณ โปรยรุงโรจน (2551 : 47) ใหความเห็นวา พนักงานใหบริการที่ดีจําเปนตอง
มีคุณสมบัติเฉพาะ ดังตอไปนี้  
 1.  มีบุคลิกภาพและมารยาทเหมาะสม 
 2.  มีวาทศิลปหรือศิลปะในการพูด 
 3.  มีมนุษยสัมพันธ 
 4.  มีความรู ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน ในเรื่องตอไปนี้เปนอยางด ี
  4.1  วิธีการและเทคนิคการบริการ 
  4.2  หนวยงานที่ตนเองทํางานอยู 
  4.3  ผลิตภัณฑบริการของหนวยงาน 
  4.4  ความสําคัญและพฤติกรรมของผูรับบริการ 
  4.5  การสื่อสารดวยภาษาตางประเทศ 
 5.  มีเจตคติที่ดตีองานบริการ และมีจิตใจรักงานบริการ 
 นอกจากนี้ สมิต สัชฌุกร (2550 ข : 34-38) ใหความเห็นวา ผูจะทํางานบริการไดดีตองมี
คุณลักษณะดังตอไปนี้ 
 1.  มีจิตใจรักงานบริการ 
 2.  มีความรูในงานที่จะบรกิาร 
 3.  มีความรูในตัวสินคาหรือบริการ 
 4.  มีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติตน 
 5.  มีความรับผิดชอบตองานในหนาที ่
 6.  มีความรับผิดชอบตอผูรับบริการ 
 7.  มีทัศนคติที่ดีตองานบริการ 
 8.  มีจิตใจมัน่คงไมโลเล 
 9.  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
 10. มีความชางสังเกต 
 11. มีวิจารณญาณไตรตรองรอบคอบ 
 12. มีความสามารถวิเคราะหปญหา 
 พนักงานมีบทบาทสําคัญอยางมากกับความพึงพอใจของผูรับบริการ ความพึงพอใจ   
ในการทํางานของพนักงานจะสงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการของผูรับบริการดวย เนื่องจาก
พนักงานบริการทําหนาที่ผลิตการบริการใหมีมาตรฐานคุณภาพสม่ําเสมอไดยาก หากพนักงานไมมี
ความสุขในการทํางานก็จะสงมอบบริการใหกับผูรับบริการไดไมคงที่ตามมาตรฐานที่กําหนดไว   
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 6.6  กระบวนการใหบริการ (Process : P6)  
 กระบวนการใหบริการ จะเกี่ยวของกับ ขั้นตอน วิธีการ งานประจําและงานตาง ๆ ที่ตอง
ปฏิบัติตามกําหนดเวลา รวมถึงกิจกรรมตาง ๆ ในการนําเสนอผลิตภัณฑบริการใหกับผูรับบริการ 
หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง กระบวนการ คือ วิธีการและขั้นตอนตาง ๆ ที่ใชเพื่อใหกิจการบรรลุผลสําเร็จ
ที่ตองการ (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา 2547 : 144)  
 ในการศึกษาเรือ่งกระบวนการใหบริการมีส่ิงที่ตองคํานึงถึง ดังตอไปนี ้
 1.  การจัดทําผังกระบวนการบริการหรือการสรางพิมพเขียวบริการ (Service Blueprint) 
 2.  การจัดการการรอคอย 
 3.  เทคโนโลยี (Technology) 
 6.6.1  การจัดทําผังกระบวนการบริการหรือการสรางพิมพเขียวบริการ (Service 
blueprint) 
 การจัดทําผังกระบวนการบริการหรือการสรางพิมพเขียวบริการ (Service blueprint) 
หมายถึง การจัดทําเครื่องมือที่ใชในการวาดภาพกระบวนการ จุดที่มีการติดตอกับผูรับบริการ และ
หลักฐานของการบริการจากมุมมองของผูรับบริการ (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา 2547 : 150)  
 พิภพ อุดร (2547 : 95)  กลาววา เครื่องมือที่เรียกวาพิมพเขียวบริการ เปนการประยุกต
แนวคิดของการวิเคราะหกระบวนการในทางอุตสาหกรรมมาประสมประสานกับแนวคิดดานการ
แสดงที่เริ่มตนดวยความเชื่อวา การบริการเปรียบเสมือนกับการแสดงบนเวที โดยมีบุคลากรผูให 
บริการแสดงรวมกับผูรับบริการ เมื่อเปนการแสดงก็ตองมีเวที ซ่ึงหมายถึง การมีพื้นที่ทั้งพื้นที่
ดานหนาของเวที (ผูรับบริการมองเห็นได สัมผัสได) และพื้นที่ดานหลังของเวที (ผูรับบริการมอง 
ไมเห็น ไมทราบความเปนไป) โดยท่ีผูแสดงทั้ง 2 ฝายตางก็มีบท (Script) ของตนที่ตองเลนใหได
อยางถูกตองและสมบทบาท ในการจัดทําพิมพเขียวบริการ จะแยกกิจกรรมการบริการออกเปน  
สวน ๆ ที่เชื่อมตอกันเปนขั้นตอน (Activity flow) โดยใชสัญลักษณที่มีความหมายในการแสดง
ลําดับขั้นตอนและความตอเนื่องของกิจกรรมตาง ๆ เหลานั้น ซ่ึงพิมพเขียวของการบริการ               
มีองคประกอบหลัก 8 สวน คือ  
 1.  กิจกรรมของผูรับบริการ  
 2.  กิจกรรมของบุคลากรดานหนาเวที  
 3.  กิจกรรมของบุคลากรดานหลังเวที  
 4.  เสนปฏิสัมพันธ (แบงขอบเขตกิจกรรมผูรับบริการและกิจกรรมบุคลากรดานหนาเวที)  
 5.  เสนกั้นสายตา (แบงขอบเขต กิจกรรมบคุลากรดานหนาเวที และดานหลังเวท)ี  
 6.  เสนกั้นภายใน (แบงขอบเขต ระหวางฝาย / แผนกตาง ๆ ภายในองคการ)  
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 7.  เสนลูกศรแสดงลําดับ กอน-หลัง และการเชื่อมตอของกิจกรรมตาง ๆ  
 8.  สัญลักษณพิเศษ (ใชสําหรับ การรอ / จุดวิกฤติ / องคประกอบทางกายภาพ) 
 นอกจากนี้พิภพ อุดร (2547 : 97-98) ยังใหความเห็นวา การสรางพิมพเขียวบริการมี
ประโยชนในหลายลักษณะ คือ  
 1.  เปนการทบทวนขั้นตอนตาง ๆ ของการบริการใหเห็นภาพรวมของทั้งกระบวนการ 
โดยใชกิจกรรมของดานผูรับบริการเปนแกนนําของกิจกรรมอื่น ๆ ทั้งหมด ทําใหผูที่เกี่ยวของในแตละ
ขั้นตอนเขาใจความเชื่อมโยงของหนาที่งานของตนกับหนาที่งานของฝายอื่น ๆ  
 2.  เปนเครื่องมือที่ชวยเนนใหเห็นถึงขั้นตอนตาง ๆ ที่สําคัญ และสงผลกระทบโดยตรง
ตอคุณภาพบริการ และความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยเฉพาะขั้นตอนที่มีสัญลักษณพิเศษ          
ที่จะตองใสใจดูแลเปนพิเศษ เนื่องจากขั้นตอนดังกลาวกระทบโดยตรงตอความสําเร็จ หรือลมเหลว
ของการบริการไดโดยงาย 
 3.  เปนเครื่องมือที่ชวยในการปรับปรุงขั้นตอนการบริการในปจจุบัน และการออกแบบ
ขั้นตอนบริการใหมในอนาคตไดโดยงาย  
 4.  เปนเครื่องมือที่ใชในการฝกอบรมบุคลากรใหมใหสามารถเขาใจกระบวนการ
ใหบริการขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึน้  
 5.  ชวยในการประมาณตนทุนของบริการแตละประเภทไดอยางละเอียดและถูกตองมากขึ้น 
เนื่องจากสามารถเห็นองคประกอบของตนทุน และผูรับผิดชอบในแตละขั้นตอนไดชัดเจนมากขึ้น 
และยังสามารถชวยใหการปนสวนตนทุนการบริการสวนกลางเปนไปไดสะดวกมากยิ่งขึ้นดวย 
 6.  เสนปฏิสัมพันธผูรับบริการ ชวยเนนใหเห็นถึงจุดสัมผัสบริการ ซ่ึงหมายถึง ขั้นตอน
ที่ผูรับบริการมีปฏิสัมพันธโดยตรงกับบุคลากรผูใหบริการ ซ่ึงบุคลากรที่อยูในขั้นตอนดังกลาวตอง
พรอมในการใหบริการอยางเต็มที่เพื่อใหทุกสัมผัสที่มีตอบริการเปนสัมผัสที่ผูรับบริการประทับใจ 
ดังนั้นเจาของกิจการตองใหความสําคัญกับความสามารถและทักษะในการใหบริการของบุคลากร
กลุมนี้ 
 7.  เสนกั้นภายใน ชวยเนนใหเห็นกิจกรรมที่มีการขามเขตความรับผิดชอบของฝาย / 
แผนกได ดังนั้นในขั้นตอนดังกลาวจําเปนตองมีการประสานงานกันเปนอยางดี หรืออาจใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยเชื่อมตอระหวางฝาย / แผนก เพื่อใหขั้นตอนดังกลาวมีความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 8.  เสนกันสายตา ชวยแบงกิจกรรมบุคลากรออกเปนกิจกรรมหนาเวที และกิจกรรมหลัง
เวที ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหตรวจสอบวากิจกรรมตาง ๆ เกิดขึ้นในบริเวณที่ควรจะเปนแลวหรือไม 
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 9.  พิมพเขียวการบริการ มักสรางขึ้นมาสําหรับบริการแตละประเภท และเพื่อตอบสนอง
ผูรับบริการเปาหมายที่แตกตางกันอยางชัดเจน หมายถึง พิมพเขียวบริการตอหนึ่งการบริการและ 
ตอหนึ่งกลุมเปาหมาย ดังนั้นการวางแผนการตลาดเพื่อตอบสนองกลุมเปาหมายเหลานั้นจึงเปนไปได
โดยงายและสอดคลองกับแนวคิดการตลาดสมัยใหมที่มุงเนนการพัฒนากลยุทธการใหบริการ        
ที่แตกตางและเหมาะสมตามลักษณะกลุมเปาหมาย 
 

 6.6.2  การจัดการการรอคอย 
 ขั้นตอนที่สําคัญที่สุดขั้นตอนหนึ่งในการบริการแทบทุกประเภท คือ การรอ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในชวงเวลาหนาแนน (Peak time) ที่ผูรับบริการมาใชบริการพรอม ๆ กันในเวลาเดียวกัน ทํา
ใหเกิดการกระจุกตัวและเกิดการรอคอยเพื่อการใชบริการ ซ่ึงไมไดหมายถึงระยะเวลาการรอคอย
เทานั้น หากแตหมายถึงรูปแบบการรอ เชน การจัดรูปแบบคิว หรือ องคประกอบทางกายภาพของ
การรอ ทั้งสถานที่รอ เกาอ้ีนั่งรอ หรือแมกระทั่งอุณหภูมิหรือสีสันในบริเวณรอคอยก็ตาม 
 ศรีเพ็ญ ทรัพยมนชัย (ในพิภพ อุดร, บรรณาธิการ 2547 : 109-120) กลาววา การกําหนด
รูปแบบของแถวคอยนั้นจะตองพิจารณาถึงจํานวนแถวคอยที่ตองการ ตําแหนงของแถวคอยใน
สถานบริการ พื้นที่สําหรับผูรับบริการในแถวคอย และการออกแบบสภาพแวดลอมภายในสถาน
บริการใหมีความสอดคลองกับลักษณะของผูรับบริการเปาหมาย เพราะจะมีผละกระทบตอพฤติกรรม
ของผูรับบริการเมื่อมาใชบริการ โดยทั่วไปรูปแบบของแถวคอยสามารถแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 
 1.  แถวคอยหลายแถว จะมีลักษณะที่ผูรับบริการจะเขาแถวเพื่อรอรับบริการจากผูใหบริการ
แตละคนเปนหลายแถว กรจัดแถวคอยในลักษณะนี้มีความจําเปนตองใชพื้นที่ในแนวกวางที่
คอนขางมาก แตพื้นที่ของแถวคอยแตละแถวไมจําเปนตองยาวมากนัก ตัวอยางกิจการบริการที่    
มักใชการจัดแถวคอยประเภทนี้ เชน กิจการคาปลีก ทั้งในรานสะดวกซื้อ รานซุปเปอรมารเก็ต หรือ
รานซุปเปอรสโตร โดยจะวางตําแหนงจุดรับชําระเงินที่บริเวณทางออกของราน เปนตน ผูรับบรกิาร
ที่มารับบริการ ณ สถานบริการที่มีรูปแบบแถวคอยหลายแถวจะสามารถเลือกแถวที่ตองการรับบริการ
หรือผูใหบริการที่ตนพอใจได พฤติกรรมของผูรับบริการสวนใหญจะเลือกแถวคอยที่ส้ันที่สุด และ
เมื่อผูรับบริการเห็นวาแถวคอยอื่นวางหรือส้ันกวาก็มักจะยายไปตอแถวที่วางหรือส้ันกวานั้น 
 การจัดแถวคอยใหอยูในรูปแบบหลายแถวนี้กิจการไมจําเปนตองเปดชองใหบริการทุก
แถวในทุกเวลา แตอาจเปดใหบริการทุกแถวในชวงเวลาที่มีผูรับบริการมาก เชน ในวันหยุดสุด
สัปดาห และเปดเพียงบางชองในวันเวลาที่มีผูรับบริการนอย เชน ในชวงเวลากลางวันของวัน
ทํางาน เปนตน การจัดพนักงานใหบริการนั้น กิจการตองใหความสําคัญกับการจัดตารางวันเวลา
ทํางานของพนักงานใหเพียงพอกับความตองการของผูรับบริการแตละชวงเวลาดวย 
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 2.  แถวคอยแถวเดียว จะมีลักษณะที่ผูรับบริการจะเขาแถวเรียงลําดับตอเนื่องกันเพื่อรอ
รับบริการจากผูใหบริการหลายคน การจัดแถวคอยในลักษณะนี้มีความจําเปนตองใชพื้นที่สําหรับ
การวางแถวที่มีความยาวมาก โดยปกติแถวมักจะถูกวางเปนขดเพื่อลดเนื้อที่ในการรอคอยใหนอยลง 
แตจะมีผลทําใหผูรับบริการเกิดความอึดอัดในแถวคอยไดถาไมมีการจัดเนื้อที่ในแถวคอยใหมีความ
กวางมากพอ ตัวอยางกิจการบริการที่มักใชการจัดแถวคอยประเภทนี้ เชน ธนาคาร โรงภาพยนตร 
เปนตน ผูรับบริการที่มารับบริการ ณ สถานบริการที่มีแถวคอยเดียวกันจะรูสึกวาไดรับความ
ยุติธรรมในการรับบริการ เนื่องจากทุกคนตองรอคอยตามลําดับที่มาถึง ขณะเดียวกันผูรับบริการจะ
ไมเกิดความกระวนกระวายเมื่อสังเกตเห็นแถวอื่นไดรับบริการที่เร็วกวาเหมือนแถวคอยหลายแถว 
แตจะไมสามารถเลือกผูใหบริการที่พอใจได 
 การจัดการดําเนินงานของกิจการที่มีรูปแบบแถวคอยแถวเดียว ความสําคัญในการ
จัดการไมไดอยูที่การจัดการใหแถวคอยสั้น แตอยูที่การจัดการใหแถวมีความเคลื่อนไหวอยู
ตลอดเวลาและรวดเร็ว ดังนั้นกิจการตองลงทุนในเครื่องมือและอุปกรณที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
สามารถใหบริการไดครบทุกความตองการ และสนับสนุนใหบริการไดอยางรวดเร็ว การจัดการ
พนักงานของกิจการที่จัดแถวคอยแถวเดียว นอกจากตองใหความสําคัญกับการจัดตารางวันเวลา
ทํางานของพนักงานแลวยังตองมีการฝกทักษะในการใชอุปกรณใหมีความคลองตัวในการใหบรกิาร
อีกดวย 
 3.  การรับบัตรคิวเพื่อเขารับบริการ จะมีลักษณะที่เมื่อผูรับบริการเขามาถึงสถานบริการ
แลว จะรับบัตรคิวเพื่อรอเรียกในการเขารับบริการจากผูใหบริการหลายคน การรอคอยประเภทนี้  
จะไมมีแถวคอยใหเห็น เนื่องจากผูรับบริการสามารถนั่งหรือยืนรอที่ใดก็ไดตามความพอใจ และเมื่อ
ถึงลําดับในการรับบริการก็จะมีบริการเรียกหมายเลขในบัตรคิวใหเขารับบริการ ตัวอยางกิจการ
บริการที่มักใชการจัดแถวคอยประเภทนี้ เชน ธนาคาร รานอาหาร การจายเงินคารักษาพยาบาล     
ในโรงพยาบาล เปนตน ผูรับบริการที่มารับบริการ ณ สถานบริการที่ใชระบบการรับบัตรคิวจะรูสึก
ผอนคลายและไมเกิดความเบื่อหนายในการรอคอยเนื่องจากสามารถเลือกนั่งไดตามความพอใจหรือ
อาจทํากิจกรรมที่ตนพอใจในระหวางรอ ทําใหรูสึกไมสูญเสียเวลาโดยเปลาประโยชนได เชน     
การอานหนังสือพิมพ การชมโทรทัศน การพูดคุยกับบุคคลที่มาเปนเพื่อน หรือแมแตการออกไป  
ทําธุระอื่นกอนกลับมารับบริการก็ได  
 การจัดการดําเนินงานของกิจการที่มีรูปแบบการรับบัตรคิวอยูที่การจัดสถานที่ในการรอ
คอยใหมีความกวางขวางเพียงพอกับความตองการของผูรับบริการ การออกแบบและจัดวางที่นั่ง
สําหรับผูรับบริการใหมีความสบายเพียงพอในการรอคอย การจัดสภาพแวดลอมในการรอใหมี
ความสะดวกสบายและมีอุปกรณหรือส่ิงสนับสนุนที่เพียงพอ และการตกแตงภายในสถานบริการ  
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ที่ออกแบบไวอยางเหมาะสมโดยพิจารณาถึงความตองการใชบริการของผูรับบริการในระยะยาว 
การจัดพนักงานใหบริการนั้น กิจการตองใหความสําคัญกับการจัดตารางวันเวลาทํางานของ
พนักงานเชนเดียวกัน และตองมีการจัดพนักงานเพื่อแจกบัตรคิวและเรียกผูรับบริการใหมารับ
บริการตามลําดับกอนหลัง ในกิจการบางประเภท เชน ธนาคารและรานอาหาร จะมีการลงทุนใน
เครื่องมือเครื่องใชสําหรับการแจกบัตรคิวและเรียกผูรับบริการเขารับบริการดวย 
 การจัดแถวคอยที่เกิดขึ้นในกิจการนั้น ผูบริหารตองสรางความประทับใจในการรอคอย
ใหกับผูรับบริการ เพราะถาผูรับบริการเกิดความไมประทับใจในการใหบริการแลว การกลับมารับ
บริการจะเกิดขึ้นไดยาก ดังนั้น ผูบริหารตองคาดการณความคาดหวังของผูรับบริการในเรื่องการรอคอย 
เพื่อจัดการใหการบริการเปนไปตามความตองการของผูรับบริการ และยังสามารถสื่อสารไปยัง
ผูรับบริการใหเขาใจการจัดการแถวคอยของกิจการใหได การจัดการแถวคอยที่ดีนั้น นอกจากการ
จัดสถานที่ในการรอคอยใหมีสภาพแวดลอมที่สะดวกสบายและผอนคลายแลว กิจการยังสามารถ
เพิ่มบริการบางอยางที่อาจเกี่ยวของกันและเปนที่ตองการของผูรับบริการในชวงของการรอคอย 
ตัวอยางเชน ในรานอาหารอาจจัดสวนหนาของรานใหมีการขายขนมหรือของเลน เพื่อในระหวาง
รอนั้นผูรับบริการสามารถใชเวลาในการเลือกซื้อได นอกจากนี้ เทคนิคการจัดการแถวคอยที่ดี คือ 
ทําใหการรอคอยไมนาเบื่อและผูรับบริการรูสึกวาไมรออยูเฉย ๆ โดยเปลาประโยชน 
 

 6.6.3  เทคโนโลยี (Technology) 
 เทคโนโลยี ในที่นี้ หมายถึง การนําความรูทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใชอยางเหมาะสม 
เพื่อตอบสนองความตองการของมนุษย (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา 2547 : 152)  
 ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2547 : 154) ไดใหความเห็นวา ธุรกิจบริการไดนําเทคโนโลยี
มาใชในกิจการเพื่อวัตถุประสงคหลัก 4 ประการ ดังนี้ 
 1.  เพื่อใชในกระบวนการที่เกี่ยวของกับตัวบุคคลหรือผูรับบริการ เชน เทคโนโลยีการ
ตรวจสมองดวยเครื่อง CT scanner ที่ใชในการแพทยแผนปจจุบัน เปนตน 
 2.  เพื่อใชในกระบวนการที่เกี่ยวของกับส่ิงที่บุคคลเปนเจาของ เชน การระบุตําแหนง
ของสินคาและพัสดุภัณฑที่อยูในระหวางการขนสงดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยใหมที่กิจการขนสงใช
อยูในปจจุบัน เปนตน 
 3.  เพื่อใชในกระบวนการที่เกี่ยวของกับขอมูล เชน การใหบริการสอบถามขอมูลทาง
ระบบโทรศัพทอัตโนมัติ เปนตน 
 4.  เพื่อใชในการพัฒนาบริการใหมของกิจการ เชน การใหบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic commerce) เปนตน 
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 การนําเทคโนโลยีมาใชนั้น เจาของกิจการมีเปาหมายเพื่อใหกิจการสามารถลดตนทุน 
อํานวยความสะดวกแกผูรับบริการ และใหบริการแกผูรับบริการไดอยางมีคุณภาพมากขึ้น แตใน
มุมมองของผูรับบริการอาจคิดวาเทคโนโลยีสวนใหญไมวาจะเปนเครื่องอัตโนมัติ (Automatic kiosk) 
ประเภทใดก็ตาม มักจะใหความรูสึกเย็นชา (Cold) มากกวาจะใหความรูสึกอบอุน (Warm) ที่ไดรับ
จากพนักงาน แมวาเครื่องอัตโนมัติจะทําใหสามารถทํารายการไดอยางรวดเร็วมากขึ้น ผูรับบริการ
จํานวนมากก็ยังยินดีเสียเวลาในการใชบริการเพิ่มขึ้นเพราะจะไดใชบริการกับพนักงาน พูดคุยกับ
พนักงาน มีปญหาจะไดซักถามกันได และไมตองเรียนรูวิธีการใชเทคโนโลยี และมีความเสี่ยงกบัการใช
เทคโนโลยีผิดดวย ดังนั้นสิ่งที่เจาของกิจการตองคํานึงถึงเมื่อนําเทคโนโลยีมาใช คือ ตองไมใชเพื่อ
ทดแทนพนักงาน หากแตเพื่อทําใหพนักงานทํางานบริการไดอยางดีมากขึ้น ซ่ึงเมื่อพนักงานทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น จํานวนพนักงานที่ตองการเพื่อใหบริการก็ยอมจะลดลงไปในระยะยาว 
และจะตองเติมความอบอุนที่สัมผัสไดลงไปในความเย็นชา โดยจะตองออกแบบการบริการให
ประสมประสานกันระหวางพนักงานกับเทคโนโลยีไดเปนอยางดี ซ่ึงพิภพ อุดร (2547 : 87-90) ให
ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการประสานพนักงานกับเทคโนโลยีเพื่อสรางความอบอุนที่ดีที่สุดใน
ทุกจุดติดตอ โดยแยกเปน 2 แนวทาง คือ 
 1.  ใหพนักงานเปนดานหนาหรือตัวเชื่อมระหวางผูรับบริการและเทคโนโลยี (Human 
interface) หมายความวา ไมวากิจการจะลงทุนในเทคโนโลยีที่ลํ้าสมัยอยางไรก็ตาม กิจการก็จะยังคง
เปดชองทางใหบริการบางสวนที่มีพนักงานที่ทําหนาที่ในการใชเทคโนโลยีเหลานั้นแทนผูรับบริการ 
ดังนั้นผูรับบริการที่ใชบริการในชองทางเหลานี้จึงไมตองประสบปญหากับการเรียนรูเทคโนโลยี
ใหม ๆ ไมตองปรับตัวในการใชบริการ แตก็ยังคงไดรับความสะดวกสบาย และไดรับประโยชนจาก
ความรวดเร็วและความสามารถของเทคโนโลยีโดยมีพนักงานเปนผูลงมือใชเทคโนโลยีเหลานั้นแทน 
เชน การกดบัตรคิวในการใชบริการในธนาคาร การใชตูเช็คอินอัตโนมัติของสายการบิน เปนตน 
 2.  ใหพนักงานเปนหนวยสํารองในกรณีฉกุเฉิน (Human backup) หมายถึง การที่กิจการ
ลงทุนในเทคโนโลยีที่ใชงานงาย และผูรับบริการสวนใหญนาจะไมมีปญหาจากการใชงานมากนัก 
แตเพื่อเสริมความมั่นใจใหกับผูรับบริการและอุดชองวางขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบ
เทคโนโลยีที่ใช กิจการอาจเลือกที่จะจัดพนักงานสํารองพรอมไวเพื่อเขาแกไขปญหาและเสริม
คุณภาพบริการใหผูรับบริการไดในเวลาที่ผูรับบริการตองการ  
 ในการออกแบบกระบวนการใหบริการใหเหมาะสมกับกิจการแตละประเภทนั้น มีปจจัย
สําคัญที่ตองคํานึงถึง ดังตอไปนี้ (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา 2547 : 145-146)  
 1.  ระดับของการมีสวนรวมของผูรับบริการในกระบวนการบริการ กระบวนการใหบรกิาร
จะแตกตางกันตามระดับการมีสวนรวมของผูรับบริการที่แตกตางกัน เชน กระบวนการใหบริการ 
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ในกรณีที่ผูรับบริการตองบริการตนเองจะแตกตางจากกรณีที่มีพนักงานใหบริการกับผูรับบริการ 
เปนตน 
 2.  สถานที่ที่ใชในการนําเสนอบริการ สถานที่ที่ใชในการนําเสนอบริการมีความสําคัญ
ตอการออกแบบกระบวนการใหบริการ ในกรณีที่กระบวนการใหบริการเกิดขึ้นในสถานที่ของ
กิจการ เชน โรงภาพยนตร หรือรานซักแหง จะแตกตางจากในกรณีที่กระบวนการใหบริการเกิดขึ้น
ในสถานที่ของผูรับบริการเอง เชน บริการกําจัดปลวก เปนตน 
 3.  ประเภทของบริการ ในการออกแบบกระบวนการจะตองพิจารณาวาบริการนั้นใช
บุคคลเปนหลักในการใหบริการ เชน บริการที่ปรึกษาดานการจัดการธุรกิจ หรือใชเครื่องมือเปนหลัก
ในการใหบริการ เชน บริการจากเครื่องฝากถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) เปนตน 
 4.  ระดับของการติดตอกันระหวางพนักงานและผูรับบริการมากหรือนอย ซ่ึงมีผลกระทบ
ตอรูปแบบของกระบวนการ กลาวคือ ในกรณีที่มีระดับของการติดตอนอย เชน การจองตั๋วภาพยนตร
ทางอินเทอรเน็ตจะมีกระบวนการที่แตกตางกับกรณีที่มีระดับของการติดตอกันมาก เชน การเขารับ
การรักษาในโรงพยาบาล เปนตน 
 5.  ระดับของความเปนมาตรฐาน ในการกําหนดรูปแบบที่เหมาะสมของกระบวนการ
ควรจะพิจารณาวาการนําเสนอบริการนั้นมีรูปแบบเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดทุกครั้ง เพื่อการ
ควบคุมคุณภาพและลดตนทุนในการดําเนินงาน หรือวาอาจมีการนําเสนอบริการในลักษณะที่
แตกตางจากมาตรฐานไดบาง เพื่อตอบสนองความตองการที่แตกตางกันของผูรับบริการแตละกลุม 
 6.  ระดับของความซับซอนของบริการ ความซับซอนของกระบวนการจะเกี่ยวของกับ
จํานวนของลําดับขั้นตอนหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใหบริการ กระบวนการของการ
ใหบริการที่มีความซับซอนมาก  เชน บริการรับจัดงานแตงงาน จะแตกตางจากกระบวนการของการ
ใหบริการที่มีความซับซอนนอย เชน บริการถายเอกสาร เปนตน 
 จะเห็นไดวากระบวนการใหบริการเปนสวนประสมทางการตลาดที่มีความสําคัญมาก 
ตองอาศัยพนักงานที่มีประสิทธิภาพหรือเครื่องมือทันสมัยในการทําใหกระบวนการที่สามารถสงมอบ
บริการที่มีคุณภาพได เนื่องจากการใหบริการโดยทั่วไปมักประกอบดวยหลายขั้นตอน ซ่ึงในแตละ
ขั้นตอนตองประสานเชื่อมโยงกันเปนอยางดี หากมีขั้นตอนใดไมดีแมแตขั้นตอนเดียวยอมทําให 
การบริการไมเปนที่ประทับใจแกผูรับบริการ ในการนําเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการใหบริการนั้น 
กิจการจะตองไมนําเทคโนโลยีมาใชแทนพนักงาน พนักงานยังคงเปนสวนสําคัญของการบริการ 
หากแตเมื่อพนักงานทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น จํานวนพนักงานที่ตองการก็ลดลงไป  
แตกิจการตองพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานใหสอดคลองไปในทิศทางของการนํา
เทคโนโลยีมาใชเพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการและตนทุนที่ลดต่ําลง ทั้งนี้โดยใชประโยชนจากการออกแบบ
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พิมพเข ียวบริการที่ชัดเจนวา ขั้นตอนใดที่ตองใชพนักงาน และขั้นตอนใดที่ตองใชเทคโนโลยี 
ขั้นตอนใดตองประสมประสานระหวางพนักงานกับเทคโนโลยี และขั้นตอนใดที่ตองเปนพนักงาน
โดยหามมีเทคโนโลยี รวมทั้งตองจัดการการรอคอยใหมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการ
ของผูรับบริการไดถูกตองและทันเวลา 
 

 6.7  สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical evidence : P7)   
 ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ หมายถึง ส่ิงที่เปนรูปธรรมตาง ๆ ที่สามารถมองเห็นหรือรับรู
ได และใชเปนเครื่องบงช้ีถึงคุณภาพบริการ ซ่ึงสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทหลัก ดังนี้ (ธีรกิติ 
นวรัตน ณ อยุธยา 2547 : 162-163) 
 1.  ภูมิทัศนบริการ หมายถึง สภาพแวดลอมทางกายภาพทั้งหมดที่เกี่ยวของกับสถานที่
ในการใหบริการ แบงออกเปน 2 ประเภทยอย คือ 
  1.1  สภาพแวดลอมภายนอก เชน การออกแบบและรูปลักษณภายนอกของตัวอาคาร 
ปายบอกทางเขาสถานบริการ ปายชื่อของกิจการ สภาพแวดลอมโดยรอบอาคาร ที่จอดรถ เปนตน 
  1.2  สภาพแวดลอมภายใน เชน การออกแบบและตกแตงภายในอาคาร อุปกรณ    
ในการใหบริการ ปายบอกทางภายในอาคาร การจัดวางผังภายในอาคาร คุณภาพของอากาศ 
อุณหภูมิและความชื้นภายในตัวสถานที่ใหบริการ เปนตน 
 2.  ส่ิงที่จับตองไดประเภทอื่น หมายถึง ส่ิงตาง ๆ ที่สามารถมองเห็นเปนรูปธรรมที่ชวย
ในการสื่อสารกับผูรับบริการ เชน นามบัตร เครื่องเขียน แบบฟอรมตาง ๆ  เครื่องมือเครื่องใช 
อุปกรณ เอกสารแผนพับ ใบแจงหนี้ ใบเสร็จรับเงิน รายงานตาง ๆ เว็บเพจ (Webpage) เครื่องแบบ
และการแตงกายของพนักงาน เปนตน 
 ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ นับเปนองคประกอบที่มีสวนในการชวยทําใหผูรับบริการรูสึกวา
บริการนั้นมีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพดวยเชนกัน ซ่ึงผูรับบริการจะใชส่ิงแวดลอม
ทางกายภาพเปนเครื่องหมายแทนคุณภาพของการใหบริการ กลาวคือ ผูรับบริการจะอาศัยส่ิงแวดลอม
ทางกายภาพเปนปจจัยหนึ่งในการเลือกใชบริการ ดังนั้น ส่ิงแวดลอมทางกายภาพยิ่งดูหรูหราและ
สวยงามเพียงใด ผูรับบริการก็จะรูสึกวาบริการนาจะมีคุณภาพตามดวย 
 

 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดบริการ (Service marketing 
mix) ขางตน ผูวิจัยไดพิจารณาแลว เห็นวามีสอดคลองกับการใหบริการของหอสมุด พระราชวัง
สนามจันทรดานตาง ๆ จึงมีความเหมาะสมที่จะนํามาใชเปนตัวแปรในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยจึงไดนํา
แนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดบริการ มาปรับใชเปนตัวแปรตามในการวิจัย จํานวน       
7 ดาน ไดแก ผลิตภัณฑ (ดานทรัพยากรสารสนเทศ) ราคา (ดานอัตราคาบริการ) ชองทางการจัด
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จําหนาย (ดานการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ) การสงเสริมการตลาด (ดานการสงเสริมการบริการ) 
พนักงาน (ดานบุคลากรผูใหบริการ) กระบวนการใหบริการ (ดานกระบวนการใหบริการ) และ
ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ (ดานองคประกอบทางกายภาพ)  
 
7.  หอสมุด พระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 หอสมุด พระราชวังสนามจันทร เปนหนวยงานของรัฐบาล สังกัดสํานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศลิปากร กระทรวงศึกษาธิการ มีรายละเอียดดังนี ้
  

 7.1  โครงสรางการบริหารงานและการแบงสวนราชการของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร  
 เดิมหองสมุด ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร ประกอบดวย หอสมดุกลาง
และหองสมุดคณะ การบริหารและการดําเนินงานแยกกันเปนอิสระ ภายหลังเมื่อป พ.ศ. 2518 
มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหยุบหองสมุดคณะรวมเขากับหอสมุดกลาง เรียกชื่อวา “หอสมุดมหาวิทยาลัย 
ศิลปากร ณ พระราชวังสนามจันทร” ตอมาเมื่อ พ.ศ. 2519 มีชื่อเรียกใหมวา “แผนกหองสมุด 
หองสมุดเสียงและอุปกรณโสตทัศนศึกษา” เนื่องจากไดผนวกหองสมุดเสียง หองปฏิบัติการทางภาษา
เขามารวมดวย มีฐานะเปนแผนก สังกัดสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ขึ้นตรง
ตอรองอธิการบดีฝายวิชาการในดานนโยบาย และรองอธิการบดีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
ในดานบริหาร มีงบประมาณเฉพาะของแผนกหองสมุด มีการแบงสายงานภายในเปน 4 หนวย คือ 
หนวยธุรการ หนวยเทคนิค หนวยบริการ และหนวยหองสมุดเสียงและอุปกรณโสตทัศนศึกษา 
(กาญจนา สุคนธมณี 2546 : 7)  
 ตอมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหจัดตั้ง “สํานักหอสมุดกลาง” ตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2532 จากนั้นมหาวิทยาลัย จึงไดแบงสวน
ราชการของสํานักหอสมุดกลางตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง การแบงสวนราชการ           
ในมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2535 โดยที่หอสมุด
พระราชวังสนามจันทรเปนสวนราชการสวนหนึ่งใน 3 สวนของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร คือ 1) สํานักงานเลขานุการ 2) หอสมุด พระราชวังสนามจันทร 3) หอสมุดสาขา วังทาพระ 
และไดแบงโครงสรางการบริหารหอสมุดแตละแหงออกเปน 3 ฝาย กับ 1 งาน คือ 
 1.  งานธุรการ 
 2.  ฝายวิเคราะหและพัฒนาทรัพยากรหองสมุด 
 3.  ฝายบริการ 
 4.  ฝายโสตทัศนศึกษา 
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 ตอมาในป พ.ศ. 2543 งานธุรการ หอสมุดสาขา วังทาพระยุบรวมกับสํานักงานเลขานุการ 
สําหรับงานธุรการ หอสมุดพระราชวังสนามจันทรยังคงดําเนินภาระหนาที่ภายใตหอสมุด พระราชวัง
สนามจันทรตอไป และในปการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยเปดการเรียนการสอน ณ จังหวัดเพชรบุรี 
สํานักหอสมุดกลางจึงดําเนินการเปดหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2545 (มหาวิทยาลัยศิลปากร, สํานักหอสมุดกลาง 2552 ก : 4)  
 ปจจุบันหอสมุด พระราชวังสนามจันทร สังกัดสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตั้งอยู ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ประกอบดวย 
อาคาร 2 หลัง ไดแก อาคารขนาด 4  ชั้น คือ  “อาคารหอสมุด พระราชวังสนามจันทร” และอาคารขนาด 
5 ชั้น คือ “อาคารหมอมหลวงปน  มาลากุล” เปนอาคารที่หอสมุด พระราชวังสนามจันทรใชรวมกับ
ศูนยคอมพิวเตอร สํานักงานเลขานุการ สํานักหอสมุดกลาง และงานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยสวนที่เปนพื้นที่ของหอสมุด พระราชวังสนามจันทรจะอยูทางดานซายของตัวอาคาร
ตั้งแต ชั้นที่ 1 - 4  และมีทางเดินเชื่อมไปยังอาคารหอสมุด พระราชวังสนามจันทร ณ บริเวณชั้นที่ 2 
ของทั้งสองอาคาร  
 หอสมุด พระราชวังสนามจันทรนอกจากแบงโครงสรางการบริหารตามประกาศของ
ทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2535
ออกเปน 3 ฝาย 1 งานแลว ยังไดแบงการบริหารงานภายในออกไปอีก 2 งาน คือ งานศูนยขอมูลภาค
ตะวันตกและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากรทั้งส้ิน 53 คน ประกอบดวย ขาราชการ พนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจางประจํา และ ลูกจางชั่วคราว โดยมีการแบงเปนหนาที่ตามตําแหนงตาง ๆ 
เชน บรรณารักษ พนักงานหองสมุด เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการชางศิลป พนักงาน   
โสตทัศนศึกษา พนักงานซอมหนังสือ พนักงานเขาและเย็บเลม นายชาง ชางฝมือ นักการภารโรง 
เปนตน  
 

 7.2  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของหอสมุด พระราชวัง 
สนามจันทร  
 เนื่องจากหอสมุด พระราชวังสนามจันทร สังกัดสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จึงใชปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคเดียวกับของสํานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, สํานักหอสมุดกลาง 2552 ก : 5)  
 ปรัชญา : มุงมั่นเปนแหลงรวบรวม จัดเก็บและใหบริการทรัพยากรสารสนเทศอยางมี
ประสิทธิภาพแกผูใช 
 ปณิธาน : สนับสนุนและสงเสริมคุณภาพการเรียน การสอน การวิจัย การบริการทาง
วิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันเปนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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 วิสัยทัศน : สรางคุณภาพและมาตรฐานเพื่อมุงสูระดับสากล 
 พันธกิจ : เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
บริการชุมชน 
 วัตถุประสงค : 
 1.  เพื่อเปนแหลงจัดหา รวบรวม เก็บรักษาทรัพยากรสารสนเทศ 
 2.  เพื่อเปนศูนยกลางการบรกิารดานสารสนเทศ 
 3.  เพื่อพัฒนาเปนแหลงขอมลูดานศิลปกรรม โบราณคดีและขอมูลทองถ่ิน 
 4.  เพื่อเปนหนวยงานประสานงานสรางเครือขายหองสมุดทั้งในและตางประเทศ 
 

 7.3  เวลาเปดใหบริการของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร  
 หอสมุด พระราชวังสนามจันทร มีการเปดใหบริการ ดังนี ้
 1.  ภาคการศึกษาปกต ิ  
  1.1  วันจนัทร - ศุกร  เวลา 08.30 - 22.00 น. 
  1.2  วันเสาร - อาทิตย  เวลา 09.00 - 20.00 น. 
  1.3  วันหยุดมหาวิทยาลัย  ปดบริการ 
 2.  ภาคการศึกษาฤดูรอน   
  2.1  วันจนัทร - ศุกร  เวลา 08.30 - 20.00 น. 
  2.2  วันเสาร - อาทิตย  เวลา 09.00 - 20.00 น. 
  2.3  วันหยุดมหาวิทยาลัย ปดบริการ 
 3.  ปดภาคการศึกษา   
  3.1  วันจนัทร - ศุกร  เวลา 08.30 – 16.30 น. 
  3.2  วันเสาร – อาทิตยและวนัหยดุมหาวิทยาลัย ปดบริการ 
 4.  ชวงเวลากอนสอบและระหวางสอบ 1 เดือนในภาคการศึกษาปกต ิ  
  4.1  วันจนัทร - ศุกร  เปดบริการ 24 ชั่วโมง 
  4.2  วันเสาร - อาทิตย  เวลา 09.00 - 20.00 น. 
  4.3  วันหยุดมหาวิทยาลัย  ปดบรกิาร 
 

 7.4  รูปแบบการใหบริการของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร 
 หอสมุด พระราชวังสนามจันทร เปดใหบริการ จํานวน 2 อาคาร คือ อาคารหอสมุด 
พระราชวังสนามจันทร และอาคารหมอมหลวงปน มาลากุล โดยมีบริการตาง ๆ ดังนี้  
 1.  บริการที่มีในอาคารหอสมุด พระราชวงัสนามจันทร มีดังนี ้
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  1.1  ยืม - รับคืน หนังสือ 
  1.2  ยืมระหวางวิทยาเขต เปนการใหบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภท
หนังสือหรือโสตทัศนวัสดุ ระหวางหอสมุด พระราชวังสนามจันทร หอสมุดสาขา วังทาพระ และ
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
  1.3  ยืมระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา เปนการใหบริการยืม-คืนทรัพยากร
สารสนเทศประเภทหนังสือ หรือบริการถายเอกสารระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
  1.4  จองหนังสือ เปนบริการสําหรับผูที่ตองการยืมหนังสือเลมที่มีผูอ่ืนยืมออกไปแลว 
  1.5  หนังสือสํารอง เปนหนังสือหรือส่ิงพิมพ ซ่ึงกําหนดระยะเวลาใหยืมส้ันลงตาม
ความประสงคของอาจารยผูสอนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเพื่อใหนักศึกษาสามารถใชหนังสือหรือส่ิงพิมพนั้น
ไดทั่วถึงกัน 
  1.6  เสนอรายชื่อหนังสือที่ตองการใหหอสมุด พระราชวงัสนามจันทรจัดซื้อ 
  1.7  ฐานขอมูลออนไลน 
  1.8  ฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดออนไลน (Web OPAC) เปนฐานขอมูล
สําหรับสืบคนทรัพยากรสารสนเทศที่มีใหบริการในหอสมุด ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร คือ หอสมุด พระราชวังสนามจันทร หอสมุดสาขา วังทาพระ และหอสมุดวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี โดยกําหนดใหอักษรยอสัญลักษณของทรัพยากรสารสนเทศที่มีในแตละหอสมุด 
ดังนี้ 
   SUS หมายถึง หอสมุด พระราชวังสนามจันทร 
   SUT หมายถึง หอสมุดสาขา วังทาพระ 
   SUP หมายถึง หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
  1.9  หนังสือสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
  1.10  หนังสือสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
  1.11 หนังสือเยาวชน 
  1.12 หนังสือภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุน 
  1.13 หนังสืออางอิง 
  1.14 หนังสือที่ไดรับรางวัลหรือวรรณกรรม เปนหนังสือที่ไดรับรางวัลตาง ๆ เชน 
หนังสือที่ไดรับรางวัลดีเดนประจําปพุทธศักราช 2515 ถึงปจจุบันจากงานสัปดาหหนังสือแหงชาติ 
โดยคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ หนังสือที่ไดรับรางวัลวรรณกรรม
สรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน (The S.E.A. write award) หรือรางวัลซีไรทของสมาคมภาษาและ
หนังสือแหงประเทศไทยรวมกับสมาคมนักเขียนแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ เปนตน 
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 1.15 หนังสือหายาก เปนหนังสือที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม  
ศาสนา และหนังสือที่หนวยงานตาง ๆ จัดพิมพในวาระพิเศษ  
 1.16 นวนยิาย 
 1.17 วิทยานพินธ สารนิพนธและศิลปนิพนธ 
 1.18 หองศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. เจตนา นาควัชระ เปนหองที่จัดเก็บหนังสือ
สวนตัวที่ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ มอบใหกับหอสมุด พระราชวังสนามจันทร  
 1.19 หองผลงานทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยศลิปากร 
 1.20 ศูนยขอมูลวิจัยฝร่ังเศส-ไทยศึกษา  เปนคอลเล็คชั่นที่มีขอมูล เอกสารตํารา
งานวิจัยและสิ่งพิมพทางดานฝรั่งเศส-ไทยศึกษา ที่เปนเอกสารตนฉบับที่ยังไมไดตีพิมพเผยแพร 
และเอกสารปจจุบัน มีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องความสัมพันธและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและ
วัฒนธรรมระหวางวัฒนธรรมฝรั่งเศสกับประเทศไทย ทางดานประวัติศาสตร สังคม เศรษฐกิจ 
กฎหมายและการเมือง ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ซ่ึงภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนผูรวบรวมมาใหหอสมุด พระราชวังสนามจันทร 
  1.21 ตอบคําถามและชวยการคนควา 
  1.22 พิมพผลขอมูลลงกระดาษ 
  1.23 รับฝากสิ่งของ 
  1.24 เคเบิ้ลทีว ี
  1.25 โถงสําหรับจัดนิทรรศการ 
  1.26 ถายเอกสาร 
 2.  บริการที่มีในอาคารหมอมหลวงปน มาลากุล มีดังนี ้
  2.1  ยืม - รับคืน โสตทัศนวสัดุ เชน วดิีทัศน เทปบันทึกเสียง ซีดี ดีวดีี เปนตน 
  2.2  สืบคนสารสนเทศบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต (Internet) 
  2.3  ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง 
  2.4  หองมินิเธยีเตอรสําหรับการฉายวดิีทัศน ซีดี ดีวดี ี
  2.5  หองดูหนงัฟงเพลง 
  2.6  หองบันทกึเสียง 
  2.7  หองฉายโสตทัศน 
  2.8  หองปฏิบัติการทางภาษา 
  2.9  หองอนุสรณ ศาสตราจารย หมอมหลวงปน มาลากุล 
  2.10 เคเบิ้ลทีว ี
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  2.11 พิมพผลขอมูลลงกระดาษ 
  2.12 วารสารสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  2.13 วารสารสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
  2.14 นิตยสารและวารสารบนัเทิง 
  2.15 หนังสือพิมพ 
  2.16 กฤตภาค เปนขาวที่ตดัจากหนังสือพิมพรายวนั โดยแยกเก็บตามหวัเรื่อง 
  2.17 จุลสาร เปนหนังสือเลมเล็ก ๆ ที่มีจํานวนหนาหรือขนาดเล็กกวาหนังสือปกต ิ
  2.18 ราชกิจจานุเบกษา 
  2.19 ฐานขอมูลดัชนีวารสาร 
  2.20  ฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดออนไลน (Web OPAC)  
  2.21 ศูนยขอมูลภาคตะวันตก เปนงานงานหนึ่งของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร 
ซ่ึงเปนแหลงจัดเก็บและใหบริการทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย 8 จังหวัด ไดแก กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี  
 

 7.5  อัตราคาบริการของหอสมุด พระราชวงัสนามจันทร  
 หอสมุด พระราชวังสนามจันทร มีอัตราคาบริการโดยสังเขป ดังนี้ (มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, สํานักหอสมุดกลาง 2545)  
 1.  คาบํารุงสําหรับบุคคลภายนอกที่เขารับบริการ 
 1.1  นิสิต นักศึกษา หรือนกัเรียนจากสถาบันการศึกษาอื่น  
  1.1.1  รายป     200 บาท/ป  
  1.1.2  รายวัน     10 บาท/วัน  
 1.2  บุคคลทั่วไปนอกเหนือจากขอ 1.1    
  1.2.1  รายป     600 บาท/ป  
  1.2.2  รายวัน     20 บาท/วัน  
 2.  คาปรับทรัพยากรสารสนเทศเกินกําหนดสง 
 2.1  หนังสือทั่วไป     3 บาท/วัน/เลม  
 2.2  หนังสือประกอบการสอน   3 บาท/วัน/เลม  
 2.3  หนังสือประกอบการวิจยั   3 บาท/วัน/เลม  
 2.4  CD-ROM ประกอบหนังสือ   3 บาท/วัน/รายการ  
 2.5  Diskette ประกอบหนังสือ   3 บาท/วัน/รายการ  
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 2.6  หนังสือสํารอง     20 บาท/วัน/เลม 
 2.7  วารสารฉบับลวงเวลา    20 บาท/วัน/เลม 
 2.8  วิดีทัศน ซีดี ดีวดี ี    20 บาท/วัน/รายการ 
 2.9  เทปบันทกึเสียง    20 บาท/วัน/รายการ 
 2.10 หนังสือประกอบเทปบันทึกเสียง  20 บาท/วัน/รายการ  
 2.11 แผนที่     20 บาท/วัน/รายการ  
 2.12 ภาพโฆษณา     20 บาท/วัน/รายการ  
 3.  คาปรับในการทําบัตรรับฝากของสูญหาย  30 บาท/บัตร 
 4.  คาสืบคนขอมูล     50 บาท/เรื่อง/ฐานขอมูล 
 5.  คาพิมพผลขอมูลลงกระดาษ 
 5.1  พิมพขาวดํา     2 บาท/หนา 
 5.2  พิมพสี     30 บาท/หนา 
 6.  คาถายเอกสารระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา   2 บาท/หนา (ไมรวมคาสง) 
 
8.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 8.1  งานวิจัยในประเทศ 
 พิมล เมฆสวัสดิ์ (2551) ไดศึกษาการประเมินคุณภาพบริการของสํานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใชแบบประเมินซึ่งดัดแปลงจากเครื่องมือ LibQUAL+TM ที่ประกอบ 
ดวยมิติคุณภาพบริการ 4 ดาน คือ การเขาถึงสารสนเทศ ความรูสึกที่มีตอบริการ หองสมุดคือแหลง
คนควา และการควบคุมสารสนเทศ สอบถามกับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ อาจารย นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีที่เขารับบริการในหองสมุดในชวงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 
พ.ศ. 2549 จํานวน 696 คน เพื่อศึกษาความคาดหวังและบริการที่ไดรับจริง  เพื่อประเมินคุณภาพ
บริการ และเปรียบเทียบคุณภาพบริการโดยจําแนกตามกลุมผูรับบริการ ระดับการเขารับบริการ 
ระดับการรับบริการสืบคนทรัพยากรหองสมุด (OPAC) และการรับบริการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับบริการที่คาดหวังโดยรวม และรายดานอยูในระดับมาก
ที่สุด สวนระดับบริการที่ไดรับจริงโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาคุณภาพ
บริการจากความแตกตางของบริการที่คาดหวังและบริการที่ไดรับจริง พบวา ชองวางของบริการ    
ที่ไดรับจริงต่ํากวาบริการที่คาดหวังทุกดาน เมื่อเปรียบเทียบบริการที่คาดหวัง จําแนกตามกลุมผูรับ 
บริการ พบวา อาจารยมีความคาดหวังตอการไดรับบริการโดยรวมสูงกวานิสิตปริญญาตรี สวนระดับ
การเขารับบริการหองสมุด ระดับการรับบริการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศทรัพยากรหองสมุด (OPAC) 
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และการรับบริการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ไมแตกตางกัน เมื่อเปรียบเทียบบริการที่ไดรับจริง 
จําแนกตามกลุมผูรับบริการ ระดับการเขารับบริการหองสมุด ระดับการรับบริการสืบคนทรัพยากร
สารสนเทศหองสมุด (OPAC) และการรับบริการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส พบวา ไมแตกตางกัน  
เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังและบริการที่ไดรับจริงของอาจารย นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาและนิสิตระดับปริญญาตรี พบวา ผูรับบริการทุกกลุมมีความคาดหวังสูงกวาบริการ    
ที่ไดรับจริง 
 อริศรา สิงหปน (2551) ไดศึกษาความคาดหวังของคณาจารยมหาวิทยาลัยแมโจ ตอคุณภาพ
บริการของหองสมุดมหาวิทยาลัย โดยใชแบบสอบถาม LibQUAL+TM จํานวน 21 ขอ ที่ครอบคลุม
องคประกอบของคุณภาพบริการ 3 ดาน ไดแก ดานความรูสึกที่มีตอบริการ ดานหองสมุดคือสถานที่ 
และดานการควบคุมสารสนเทศ และแบบสัมภาษณที่ครอบคลุมองคประกอบของคุณภาพบริการ   
6 ดาน ไดแก ดานการจัดบริการ ดานทรัพยากรสารสนเทศ ดานบุคลากร ดานเทคโนโลยี ดานสถานที่ 
และดานสภาพแวดลอม เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สอบถามกับกลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัย คือ คณาจารยในมหาวิทยาลัยแมโจ จํานวน 302 คน เพื่อศึกษาสภาพการใช ความคาดหวัง 
และความตองการ รวมถึงศึกษาปจจัยที่มีความเกี่ยวของกับความสําเร็จในการจัดบริการหองสมุด 
มหาวิทยาลัยแมโจ ผลการวิจัยพบวา ระดับต่ําสุดที่ยอมรับได และระดับบริการที่ไดรับจริงอยูใน
ระดับปานกลาง ในขณะที่ความคาดหวังในการบริการอยูในระดับสูง สวนดานคุณภาพการบริการ 
พบวา คาเฉลี่ยของการบริการที่ไดรับจริงอยูในชวงขอบเขตของการยอมรับได สําหรับชองวางของ
บริการที่พอเพียง พบวา มีคาเปนบวก ซ่ึงหมายถึงผูรับบริการสามารถยอมรับได อยางไรก็ตาม 
พบวา คุณภาพบริการของหองสมุดยังไมสามารถตอบสนองตอความคาดหวังได สําหรับชองวางของ
บริการระดับสูง พบวา คุณภาพบริการของหองสมุดยังไมสามารถสนองตอบความคาดหวังของ
ผูรับบริการ เพราะมีผลเปนลบทุกปจจัย 
 ธีรานุช ตรีรัตน (2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการประเมินคุณภาพบริการของหองสมุดเอ.
ยู.เอ. โดยใชแบบสอบถาม LibQUAL+TM  เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สอบถามกับกลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ พนักงานของโรงเรียนสถานสอนภาษาเอ.ยู.เอ. สมาชิกหองสมุด และ
ผูรับบริการทั่วไป จํานวน 240 คน เพื่อประเมินคุณภาพบริการของหองสมุดเอ.ยู.เอ. และศึกษาปญหา
และความตองการของผูรับบริการหองสมุดเอ.ยู.เอ. ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการ
ของหองสมุดอยูในระดับบริการต่ําสุดที่ยอมรับได และระดับบริการที่ไดรับอยูในระดับปานกลาง 
สวนระดับบริการที่คาดหวังอยูในระดับมาก สําหรับคุณภาพบริการของหองสมุด พบวา คาเฉลี่ย
ของบริการที่ผูรับบริการไดรับจริงอยูในชวงที่ยอมรับไดทุกขอและทุกปจจัย แสดงวาคุณภาพบริการ
ของหองสมุดยังไมถึงระดับที่ผูรับบริการคาดหวังไว ในดานขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
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บริการหองสมุด พบวา หองสมุดควรปรับปรุงคุณภาพบริการดานสารสนเทศเปนการเรงดวน 
โดยเฉพาะความทันสมัยของมวนวิดีทัศนสารคดี หนังสืออางอิงและหนังสือภาษาอังกฤษ รวมถึง
ควรเพิ่มหนังสือสําหรับฝกภาษาอังกฤษใหมีจํานวนมากขึ้นอีกดวย 
 มะลิวัลย นอยบัวทิพย และคณะ (2550) ไดศึกษาการประเมินคุณภาพบริการดวยแบบจําลอง 
LibQUAL+  ตามทัศนะของผูรับบริการ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยใชแบบ
ประเมินที่ปรับปรุงจากเครื่องมือ LibQUAL+ ซ่ึงเปนแบบสอบถามที่ใชวัดการรับรูและความคาดหวัง
ของผูรับบริการที่มีตอคุณภาพบริการใน 4 มิติ คือ การบริการ (Affect of service)  การควบคุม
ปฏิสัมพันธ (Personal control) ทรัพยากรและการเขาถึง (Access to information) และสถานที่และ
ส่ิงแวดลอม (Library as place) สอบถามกับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูรับบริการของสํานัก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดแก บุคลากร จํานวน 458 คน นิสิต จํานวน 689 คน และ
นักเรียนโรงเรียนสาธิต จํานวน 291 คน เพื่อประเมินคุณภาพบริการโดยรวมในความคิดเห็นของ
ผูรับบริการ และเพื่อศึกษาปญหาในการรับบริการของผูรับบริการของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผลการวิจัยพบวา ผูรับบริการมีความคาดหวังเกี่ยวกับการใหบริการของสํานักวิทยบริการ
ทุกดานอยูในระดับสูงกวาบริการจริงที่ไดรับจากหองสมุด แตบริการจริงที่ไดรับอยูในระดับสูงกวา
บริการอยางต่ําที่ยอมรับได เมื่อจําแนกตามรายดาน พบวา ความคาดหวังของผูรับบริการที่มีตอ
บริการของสํานักวิทยบริการอยูในระดับสูงทุกดาน ซ่ึงเมื่อเทียบกับบริการจริงที่ไดรับแลว พบวา 
บริการจริงที่ไดรับนั้น ต่ํากวาทุกดาน แตสูงกวาระดับบริการอยางต่ําที่ยอมรับได  
 สุชาดา เนตรภักดี (2550) ไดศึกษาการประเมินคุณภาพบริการของหองสมุดศูนยวิทยพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยใชแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดของเครื่องมือ SERVQUAL 
ที่ประกอบดวยเกณฑการประเมิน 5 ดาน ไดแก ดานความเชื่อถือและไววางใจได ดานการตอบสนอง
ตอผูรับบริการ ดานการใหความมั่นใจแกผูรับบริการ ดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจในตัวผูรับ 
บริการ และดานลักษณะที่จับตองได สอบถามกับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และประชาชนทั่วไป จํานวน 1,742 คน ที่เขารับบริการ ณ ศูนยวิทยพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทั้ง 10 แหง เพื่อประเมินคุณภาพบริการของศูนยวิทยพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผลการวิจัยพบวา คุณภาพบริการโดยรวมมีคาเปนบวกทุกดาน 
แสดงวา การเตรียมการใหบริการของหองสมุดมีคุณภาพเกินความคาดหวังของผูรับบริการ โดยดาน
ที่มีคุณภาพบริการมากที่สุด ไดแก ดานการใหความมั่นใจแกผูรับบริการ และดานที่มีคุณภาพบรกิาร
นอยที่สุด คือ ดานลักษณะที่จับตองได โดยดานที่มีระดับบริการที่คาดหวังมากที่สุดเทากัน 2 ดาน 
คือ ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ และดานการใหความมั่นใจแกผูรับบริการ ดานที่มีระดับ
บริการที่คาดหวังนอยที่สุด คือ ดานลักษณะที่จับตองได สวนดานที่มีระดับบริการที่รับรูมากที่สุด 
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คือ ดานการใหความมั่นใจแกผูรับบริการ ดานที่มีระดับบริการที่รับรูนอยที่สุด คือ ดานลักษณะที่ 
จับตองได 
 เกวลี จันทรตะมา (2549 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการประเมินคุณภาพบริการของหองสมุด
โดยใช LibQUAL+TM  : กรณีศึกษาหองสมุดกลาง สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม เครื่องมือที่
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม LibQUAL+TM   ที่มี 22 ขอคําถาม เปนแบบสอบถาม
ประมาณคา 9 ระดับ สอบถามกับกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2547 จํานวน 400 คน เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการของหองสมุด และ
ประเมินคุณภาพบริการของหองสมุดกลาง สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมทั้งเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการของหองสมุด จําแนกตามเพศ ชั้นป และผลการเรียน ผลการวิจัยสรุปไดวา 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการของหองสมุด พบวา ระดับบริการต่ําสุดที่ยอมรับไดและระดับบริการที่
ไดรับจริงอยูในระดับปานกลาง สวนระดับบริการที่ตองการอยูในระดับมาก คุณภาพบริการของ
หองสมุด พบวา คาเฉลี่ยของบริการที่ผูรับบริการไดรับอยูในขอบเขตของการยอมรับทุกขอและทุก
ปจจัย ชองวางของบริการที่พอเพียงมีคาเปนบวก แสดงวา คุณภาพบริการของหองสมุดอยูในเกณฑ
ที่รับได แตยังไมตรงกับความตองการหรือที่คาดหวังไว สวนชองวางของบริการระดับสูงมีคาเปนลบ 
แสดงวา คุณภาพบริการของหองสมุดยังไมถึงกับระดับที่ผูรับบริการคาดหวังไว ดานการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการของหองสมุด พบวา นักศึกษาที่มีเพศ ชั้นป และผลการเรียนตางกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับบริการต่ําสุดที่ยอมรับไดแตกตางกัน แตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับ
บริการที่ตองการไมแตกตางกัน และนักศึกษาที่มีเพศและผลการเรียนตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ระดับบริการที่ไดรับไมแตกตางกัน สําหรับนักศึกษาที่ศึกษาในชั้นปตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บริการที่ไดรับแตกตางกัน   
 บุศยารัตน คูเทียม (2548 : ง) ไดศึกษาการประเมินคุณภาพบริการของสํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ โดยใชกรอบแนวคิดของเครื่องมือ SERVQUAL และ LibQUAL มาประยุกตใชเปนแบบ 
สอบถาม สอบถามกับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษา อาจารย/นักวิจัย และนักวิชาการ
ผูปฏิบัติงานดานประวัติศาสตร จํานวน 200 คน ที่เขามารับบริการมากกวา 10 ครั้ง เพื่อประเมิน
คุณภาพบริการของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ และศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังกับระดับ
บริการที่ไดรับจริงของคุณภาพบริการ 5 ดาน คือ ดานผูใหบริการ ดานความนาเชื่อถือของบริการ 
ดานลักษณะทางกายภาพ ดานการเขาถึงทรัพยากรสารนิเทศ ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม ผลการวิจัย
พบวา ผูรับบริการทั้ง 3 กลุม มีความคาดหวังในคุณภาพบริการทั้ง 5 ดาน ในระดับมาก โดยดานที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานการเขาถึงทรัพยากรสารนิเทศ ซ่ึงเมื่อจําแนกตามกลุมผูรับบริการ พบวา 
ความคาดหวังที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดของนักศึกษาและนักวิชาการผูปฏิบัติงานดานประวัติศาสตร ไดแก 
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ดานการเขาถึงทรัพยากรสารนิเทศ สวนอาจารย/นักวิจัย มีความคาดหวัง 2 ระดับ คือ ระดับมาก 
จํานวน 4 ดาน และระดับปานกลาง จํานวน 1 ดาน คือ ดานลักษณะทางกายภาพ สําหรับบริการ      
ที่ไดรับจริง พบวา ผูรับบริการไดรับจริงอยูในระดับมาก 4 ดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก 
ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม และในระดับปานกลาง 1 ดาน คือ ดานลักษณะทางกายภาพ เมื่อจําแนก
ตามกลุมผูรับบริการ พบวา นักศึกษา อาจารย/นักวิจัย และนักวิชาการผูปฏิบัติงานดานประวัติศาสตร 
ไดรับบริการจริง 2 ระดับ คือ ระดับมากมี 4 ดานที่เทากัน และในระดับปานกลางมี 1 ดานที่เทากัน 
คือ ดานลักษณะทางกายภาพ ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยในดานความคาดหวังของ
ผูรับบริการทั้ง 3 กลุม พบวา ไมแตกตางกันทั้ง 5 ดาน สวนบริการที่ไดรับจริง พบวา ไมแตกตางกัน 
3 ดาน และแตกตางกัน 2 ดาน ไดแก ดานลักษณะทางกายภาพ และดานการเขาถึงทรัพยากรสารนิเทศ 
 สุธนีย ขจัดภัย (2548) ไดศึกษาความตองการการใหบริการของหองสมุด คณะรัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหงในทัศนะของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยใช
แบบสอบถามที่มีเกณฑประเมิน 4 ดาน ไดแก ดานการบริการ ดานอาคารสถานที่ ดานวัสดุครุภัณฑ 
และดานสื่อและสิ่งพิมพตาง ๆ สอบถามกับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปรญิญาตร ี
(ภาคพิเศษ) นักศึกษาปริญญาโท โครงการนักบริหาร โครงการการจัดการทางการเมือง โครงการ
การจัดการงานสาธารณะ โครงการผูนําภาครัฐและเอกชน และโครงการปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน 350 คน เพื่อศึกษาความตองการการใชบริการหองสมุดของนักศึกษา
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง และศึกษาแนวทางในการปรับปรุงการใหบริการหองสมุด
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผลการวิจัยพบวา ผูรับบริการมีวัตถุประสงคในการเขารับ
บริการหองสมุดมากที่สุด คือ การคนควาหาขอมูล โดยมีความถี่ในการเขามารับบริการประมาณ 6-10 
คร้ังตอเดือน ชวงระยะเวลาที่เขามารับบริการบอย ไดแก หลัง 16.30 น. เปนตนไป ความคิดเห็นในสวน
ของสภาพทั่วไปของหองสมุดในภาพรวมและเมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา อยูในระดับปานกลาง 
เมื่อจําแนกเปนรายขอ พบวา อยูในระดับปานกลาง ยกเวน ขอที่มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ไดแก 
มนุษยสัมพันธของเจาหนาที่ แสงสวางภายในหองสมุดมีความเพียงพอ  ความสะอาดภายในหองสมดุ 
และขอที่มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย ไดแก จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการในหองสมุด 
สวนความคิดเห็นในระดับความตองการใหบริการหองสมุด พบวา อยูในระดับมาก  
 นฤมล พฤกษศิลป (2546 : ง) ไดศึกษาการประเมินคุณภาพบริการหองสมุดในสํานัก 
หอสมุดและศูนยสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ทั้งระดับความคาดหวังและระดับที่ไดรับบริการจริง 
โดยใชกรอบแนวคิดของเครื่องมือ SERVQUAL และ LibQUAL มาประยุกตใช โดยใชเกณฑประเมิน   
5 ดาน คือ ดานผูใหบริการ ดานความนาเชื่อถือของบริการ ดานลักษณะทางกายภาพ ดานการเขาถึง
ทรัพยากรสารนิเทศ ดานสถานที่และส่ิงแวดลอม และศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการตอคุณภาพ
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บริการหองสมุดโดยรวม กลุมตัวอยาง คือ อาจารย นักศึกษาระดับปริญญาโท และนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 688 คน โดยใชแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และแบบใหเลือกตอบ 
ผลการวิจัยพบวา ผูรับบริการทั้ง 3 กลุม มีความคาดหวังในคุณภาพบริการทั้ง 5 ดาน ในระดับมาก 
โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากัน ไดแก ดานความนาเชื่อถือของบริการ และดานสถานที่และ
ส่ิงแวดลอม ซ่ึงเมื่อจําแนกตามกลุมผูรับบริการ พบวา ความคาดหวังในคุณภาพบริการที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุดของอาจารย และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไดแก ดานความนาเชื่อถือของบริการ สําหรับ
บริการที่ไดรับจริงพบวาผูรับบริการไดรับบริการจริงในระดับมาก 4 ดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
ไดแก ดานความนาเชื่อถือของบริการ และในระดับปานกลาง 1 ดาน ไดแก ดานลักษณะทางกายภาพ 
เมื่อจําแนกตามกลุมผูรับบริการพบวา อาจารยไดรับบริการจริงในระดับมากทั้ง 5 ดาน สวนนักศึกษา
ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาตรี ไดรับบริการจริง 2 ระดับ คือ ระดับมากและระดับปานกลาง 
สวนความพึงพอใจของผูรับบริการตอคุณภาพบริการโดยรวม พบวา อยูในระดับมาก ผลการทดสอบ
ความแตกตางของคาเฉลี่ยในความคาดหวังของผูรับบริการทั้ง 3 กลุม พบวาแตกตางกัน 4 ดาน และ
ไมแตกตางกัน 1  ดาน ไดแก ดานลักษณะทางกายภาพ สวนที่ไดรับบริการจริงพบวาแตกตางกันทั้ง 
5 ดาน 
 นฤตย นิ่มสมบุญ และ ฮารุกิ นางาตะ (2546 : 21-45) ไดศึกษาการประเมินคุณภาพ
บริการของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยใชแบบประเมินของเครื่องมือ SERVQUAL 
ซ่ึงเปนแบบสอบถามที่มีมาตราประมาณคา 7 ระดับ ประกอบดวยคําถาม 29 ขอ เพื่อประเมิน
คุณภาพการบริการ เพื่อศึกษาถึงปจจัยซ่ึงผูรับบริการใชตัดสินคุณภาพของหองสมุด เพื่อศึกษาวา
สํานักหอสมุดควรปรับปรุงคุณภาพเรื่องใดเปนอันดับแรก ๆ และเพื่อศึกษาปญหาที่ผูรับบริการ
ประสบเมื่อเขารับบริการของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลุมตัวอยาง คือ อาจารย 
นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 216 คน ผลการวิจัย
พบวา ความคาดหวังที่สูงเปน 5 ลําดับแรกของผูรับบริการทุกกลุมเกี่ยวของกับสถานที่หองสมุด   
ในฐานะเปนสถานที่สําหรับศึกษาอยางมีสมาธิ  ทรัพยากรหองสมุดและการรับประกันความนาเชื่อถือ 
และความรูของผูใหบริการ สวนชองวางระหวางความคาดหวังและบริการที่ไดรับจริง พบวา    
ความคาดหวังในคุณภาพบริการทุกดานสูงกวาบริการที่ไดรับจริง การศึกษาขอบเขตความอดทน 
(The zone of tolerance) ของผูรับบริการ พบวา คุณภาพการบริการบางอยางอยูต่ํากวาเขตของ  
ความอดทน สําหรับกลุมอาจารย นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คุณภาพการบริการ        
ที่เกี่ยวของกับสถานที่และทรัพยากร ไมอยูในเขตของความอดทน แตสําหรับกลุมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คุณภาพการบริการที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบ ความเอาใจใสผูรับบริการ ไมอยูใน
เขตของความอดทน การศึกษาปจจัยปจจัยซ่ึงผูรับบริการใชตัดสินคุณภาพของหองสมุด พบวา     
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ตัวแปรทั้งสิ้น 29 ตัวแปร สามารถจัดกลุมได 3 ปจจัย คือ ปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริการซึ่งจัดการ
โดยองคกรหรือหองสมุด ปจจัยที่เกี่ยวของกับการมีทรัพยากรที่สมบูรณตรงตามความตองการ 
สามารถเขาถึงไดอยางสะดวกดวยอุปกรณที่ทันสมัย และปจจัยที่เกี่ยวของกับผูใหบริการและ
จิตสํานึกในการใหบริการ สวนการศึกษาปญหาที่ผูรับบริการประสบเมื่อรับบริการหองสมุด พบวา 
ปญหาที่ผูรับบริการสวนใหญประสบคือปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรหองสมุด ความสะดวกในการ
เขาถึง สถานที่มีไมเพียงพอสําหรับการศึกษา และเกี่ยวกับจิตสํานึกในการใหบริการ   
 

 8.2  งานวิจัยในตางประเทศ 
 Zaherawati Zakaria และคณะ (2009) ไดศึกษาคุณภาพบริการในหองสมุดประชาชน
Sungai Petani รัฐเคดาห ประเทศมาเลเซีย โดยใชแบบสอบถามที่ประยุกตจากกรอบแนวคิดของ
เครื่องมือ SERVQUAL ครอบคลุมองคประกอบคุณภาพบริการ 3 ดาน ไดแก ดานลักษณะทาง
กายภาพ ดานความนาเชื่อถือหรือไววางใจได และดานการตอบสนองความตองการ สอบถามกับ
กลุมตัวอยาง คือ ผูรับบริการ จํานวน 132 คน เพื่อหาความสัมพันธระหวางมิติดานลักษณะทาง
กายภาพ ดานความนาเชื่อถือหรือไววางใจได และดานการตอบสนองความตองการ กับคุณภาพ
บริการในหองสมุดประชาชน Sungai Petani รัฐเคดาห ประเทศมาเลเซีย และเพื่อตรวจสอบมิติของ
คุณภาพบริการที่มีอิทธิพลอยางมากตอคุณภาพบริการในหองสมุดประชาชน Sungai Petani รัฐเคดาห 
ประเทศมาเลเซีย ผลการวิจัยพบวา มิติคุณภาพบริการทั้ง 3 ดานมีความสัมพันธกับคุณภาพบริการ 
โดยมิติดานความนาเชื่อถือหรือไววางใจไดมีความสัมพันธเชิงบวกอยางมากกับคุณภาพบริการ 
อยางไรก็ตาม ผูวิจัยไดใหความเห็นวาการบริหารจัดการของหองสมุดประชาชน Sungai Petani 
รัฐเคดาห ประเทศมาเลเซีย ยังตองเนนการบริการที่หลากหลาย และยังตองมีการปรับปรุงเพิ่มเติม 
เชน รายการสืบคนแบบออนไลน (OPAC) และบรรยากาศการตอนรับก็มีสวนที่สําคัญในการ
บริการที่เปนเลิศเพื่อกาวไปสูหองสมุดที่ทันสมัย 
 Mehran Nejati และ Mostafa Nejati (2008) ไดศึกษาการประเมินคุณภาพบริการทั้งระดับ
ที่คาดหวังและระดับที่ไดรับจริง ของหองสมุดกลาง มหาวิทยาลัย Tehran ประเทศอิหราน โดยใช
แบบสอบถาม จํานวน 20 ขอ ที่ใชกรอบแนวคิดของเครื่องมือ SERVPERF ซ่ึงเปนแบบสอบถามที่มี
อัตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ครอบคลุมองคประกอบของคุณภาพบริการ 6 ดาน ไดแก ดานความ
เชื่อถือหรือไววางใจได ดานการตอบสนองความตองการ ดานการใหความมั่นใจ ดานการเขาถึงได 
ดานการติดตอส่ือสาร และดานความเห็นอกเห็นใจ สอบถามกับกลุมตัวอยาง คือผูรับบริการของ
หองสมุดกลาง มหาวิทยาลัย Tehran ผลการวิจัยพบวา แบบสอบถามขอที่ผูรับบริการมีความคาดหวัง
ในคุณภาพบริการมากใน 3 อันดับแรก คือ ความพรอมของเครื่องคอมพิวเตอรสืบคนที่ปราศจาก
การรอ เวลาที่รอคอยที่จุดบริการยืม-คืนสารสนเทศ และระเบียนที่จัดเก็บสอดคลองกับสถานะของ 
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ผูครองจริง ซ่ึงอยูในดานการเขาถึงไดและดานความเชื่อถือหรือไววางใจได แบบสอบถามขอที่
ผูรับบริการมีความคาดหวังในคุณภาพบริการนอยใน 3 อันดับแรก คือ การหลีกเลี่ยงศัพทเฉพาะทาง
ของหองสมุด การกําหนดความตองการของผูรับบริการผานคําถามที่ออนโยน และประสิทธิภาพ
ของการจัดทําขอมูลที่เกี่ยวของ ซ่ึงอยูในดานการติดตอส่ือสารและดานความเชื่อถือหรือไววางใจได 
สําหรับบริการที่ไดรับจริงพบวาแบบสอบถามขอที่ผูรับบริการไดรับบริการจริงในระดับมาก          
3 อันดับแรก คือ ตําแหนงที่ตั้งและความสะดวกสบายของหองสมุด เวลาที่หองสมุดเปดใหบริการ
อยูเหนือความคาดหมาย และการใหขอมูลและตอบคําถามเพื่อการคนควาอยางเทาเทียมกัน ซ่ึงอยู
ในดานการเขาถึงไดและดานการใหความมั่นใจ แบบสอบถามขอที่ผูรับบริการไดรับบริการจริง   
ในระดับนอย  3 อันดับแรก คือ เวลาที่รอคอยที่จุดบริการยืม-คืนสารสนเทศ ความพรอมของ   
เครื่องคอมพิวเตอรสืบคนที่ปราศจากการรอ และความมั่นใจของผูรับบริการวาปญหาของเขา       
จะไดรับการแกไข ซ่ึงอยูในดานการเขาถึงไดและดานการติดตอส่ือสาร 
 Boris Snoj and Zdenka Petermanec (2001) ไดศึกษาการประเมินคุณภาพบริการทั้งระดับ 
ที่คาดหวังและระดับที่ไดรับจริง ของหองสมุดคณะเศรษฐศาสตร และหองสมุดคณะบริหารธุรกิจ 
ของมหาวิทยาลัย Maribor ประเทศสโลเวเนีย โดยใชแบบสอบถาม จํานวน 45 ขอ ที่ประยุกตจาก
กรอบแนวคิดและแบบสอบถามที่มีผูคิดคนไวหลายทาน เชน SERVQUAL/RATER, ISO/FDIS 
11620, IFLA เปนตน ซ่ึงเปนแบบสอบถามที่มีอัตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ครอบคลุม
องคประกอบของคุณภาพบริการ 5 ดาน ไดแก ดานลักษณะทางภายภาพ ดานอุปกรณและขอมูล 
ดานทรัพยากรสารนิเทศ ดานบริการสารนิเทศ และดานผูใหบริการ สอบถามกับกลุมตัวอยาง คือ 
ผูรับบริการหองสมุดซึ่งเปนอาจารย นักศึกษา และบุคคลภายนอก จํานวน 393 คน ผลการวิจัยพบวา 
ในองคประกอบดานผูใหบริการ ขอที่ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังในระดับมากที่สุด ไดแก 
ผูใหบริการมีความเชี่ยวชาญ ความสามารถในการสื่อสารกับผูใชบริการ ความไววางใจ และ       
การแสดงออกกับผูรับบริการ สําหรับในองคประกอบดานทรัพยากรสารนิเทศ และดานอุปกรณ
และขอมูล ขอที่ผูรับบริการมีความคาดหวังในระดับมากที่สุด ไดแก จํานวนหนังสือมีเพียงพอ 
ความสะดวกในการเขาถึงตัวเลมของหนังสือและวารสาร ทรัพยากรสารนิเทศมีความทันสมัย และ
ความสะดวกในการติดตอสํารองหนังสือ  สําหรับระดับที่ได รับจริงพบวา  คุณภาพบริการ                
ที่ผูรับบริการไดรับจริงในระดับมากที่สุดมี 3 ขอ ไดแก ขอมูลมีการเชื่อมตอเครือขายกับหองสมุดอื่น 
มีความสะดวกในการติดตอกับผูใหบริการ และการสืบคนขอมูลจากรายการออนไลนของหองสมุด 
สวนองคประกอบที่ผู รับบริการประเมินวามีความคาดหวังมากที่สุดคือ ดานผูใหบริการ และ
องคประกอบที่ผูตอบแบบสอบถามเห็นวามีความคาดหวังนอยที่สุดคือ ดานลักษณะทางกายภาพ 
และดานบริการสารนิเทศ 
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 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาวขางตน พบวา วิธีศึกษาคุณภาพบริการมีหลายวิธี
และมีองคประกอบที่ใชศึกษาคุณภาพบริการที่เหมือนกันและแตกตางกัน ผลของการศึกษามีทั้งที่
คลายกันและแตกตางกัน ขึ้นอยูกับกลุมประชากร สถานที่ ระยะเวลา สภาพ แวดลอม และระเบียบ
วิธีวิจัยที่ใชในการศึกษา ซ่ึงสามารถสรุปตัวแปรที่ใชในการศึกษาคุณภาพบริการ ไดแก ดานผูใหบริการ 
ดานบริการสนเทศ ดานทรัพยากรสารสนเทศ ส่ือและสิ่งพิมพตาง ๆ ดานการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ 
ดานการควบคุมสารสนเทศ ดานลักษณะทางภายภาพ ส่ิงที่จับตองได วัสดุ อุปกรณ อาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอม ดานหองสมุดคือสถานที่หรือแหลงคนควา ดานความเชื่อถือและไววางใจได ดานการให
ความมั่นใจแกผูรับบริการ ดานการตอบสนองความตองการ ดานความรูสึกที่มีตอบริการ ดานความเขาใจ
และเห็นอกเห็นใจในตัวผูรับบริการ และดานการติดตอส่ือสาร ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงไดเลือกตัวแปร
ที่ใชในการศึกษาที่สอดคลองกับแนวคิดตามทฤษฎีสวนประสมการตลาด (4Ps) ของฟลิป คอตเลอร 
และแกรี่ อารมสตรอง (Philip Kotler and Gary Armstrong)  ทฤษฎีสวนประสมการตลาดบริการ (7Ps) 
ของเซียเท็มล, บิทเนอร และ เกร็มเลอร (Valarie A. Zeithaml, Mary Jo Bitner and Dwayne D. Gremler) 
ไดแก เกณฑการประเมินคุณภาพบริการตามองคประกอบ 7 ดาน ไดแก ดานทรัพยากรสารสนเทศ 
(Product) ดานการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ (Place) ดานอัตราคาบริการ (Price) ดานการสงเสริม
การบริการ (Promotion) ดานบุคลากรผูใหบริการ (People) ดานกระบวนการใหบริการ (Process) 
ดานองคประกอบทางกายภาพ (Physical evidence) และเกณฑประเมินคุณภาพบริการ SERVQUAL 
ของพาราสุรามาน, เซียเท็มล และเบอรร่ี (A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml and Leonard L. 
Berry) 1 ดาน คือ ดานความเชื่อถือและไววางใจได (Reliability)  
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บทท่ี  3 

การดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร 
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร” เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) โดย
ผูวิจัยไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัยดังนี้ 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2.  ตัวแปรที่ศกึษา 
 3.  เครื่องมือที่ใชในการวิจยั  
 4.  การสรางและพัฒนาเครื่องมือวิจัย 
 5.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 6.  การวิเคราะหขอมูล  
 
1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

 1.1  ประชากร 
 ประชากรของการวิจัยคร้ังนี้คือ ผูรับบริการที่เขามารับบริการในหอสมุดพระราชวัง
สนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหวางวันที่ 1-31 สิงหาคม  พ.ศ. 2553  
 

 1.2  กลุมตัวอยาง 
 ผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากประชากร โดยคํานวณจากจํานวนผูรับบริการ 
ที่เขามารับบริการใน 1 ป ระหวางวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552   มีผูเขารับ
บริการ 557,798 คน เฉลี่ยเดือนละ 46,483 คน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, สํานักหอสมุดกลาง 2552 ข) 
ผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย โดยคํานวณจากสูตรของทาโร ยามาเน ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นรอยละ 95 และยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนไดรอยละ 5 ดังนี้ (Yamane 1967, อางถึงใน
ประสพชัย พสุนนท 2553 : 41)   
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n   = N 
(1+Ne2) 

  เมื่อ  n = ขนาดของกลุมตัวอยางที่ตองการ 
   N = จํานวนของประชากรที่ตองการศึกษา  
   E = ความนาจะเปนของความผิดพลาดที่ยอมใหเกิดขึ้นได (e=0.05) 

จํานวนของกลุมตัวอยาง = 46,483 
(1 + 46,483 (0.05)2) 

= 396.59 
 ขนาดของกลุมตัวอยางที่คํานวณได เทากับ 396.59 คน เพื่อปองกันขอมูลไมสมบูรณ  
จึงเพิ่มขนาดกลุมตัวอยางในการวิจัย เทากับ 400 คน ดังนั้น ในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ จึงใช
จํานวนกลุมตัวอยาง เทากับ 400 คน เก็บรวบรวมขอมูลจากผูรับบริการที่เขามารับบริการในหอสมุด 
พระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหวางวันที่ 1-31 สิงหาคม พ.ศ. 
2553 โดยกําหนดคุณสมบัติของกลุมตัวอยาง คือ สามารถอาน พูด เขียน เขาใจภาษาไทยได รวมทั้ง
สามารถตอบแบบสอบถามได และยินดีเขารวมในการวิจัย 
 
2.  ตัวแปรที่ศกึษา 
 ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดวยตัวแปรดังนี ้
 1.  ตัวแปรอิสระ (Independent variables) ไดแก  
  1.1  ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย  
   1.1.1  เพศ แบงเปน 2 กลุม ไดแก 
    1.1.1.1  ชาย 
    1.1.1.2  หญิง 
   1.1.2  อายุ แบงเปน 4 กลุม ไดแก 
    1.1.2.1  ไมเกนิ 25 ป 
    1.1.2.2  26-35 ป 
    1.1.2.3  36-45 ป 
    1.1.2.4  46  ปขึ้นไป 
   1.1.3  ระดับการศึกษา แบงเปน 3 กลุม ไดแก 
    1.1.3.1  ไมเกนิปริญญาตรี 
    1.1.3.2  ปริญญาโทหรือกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาโท 
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    1.1.3.3  ปริญญาเอกหรือกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาเอก 
   1.1.4  สถานภาพ แบงเปน 3 กลุม ไดแก 
    1.1.4.1  บุคลากรที่ทํางานสังกัดมหาวิทยาลยัศิลปากร ตําแหนง 
     1.1.4.1.1  สายวิชาการ  
     1.1.4.1.2  สายสนับสนุนวิชาการ    
    1.1.4.2  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร สังกัด 
     1.1.4.2.1  คณะอักษรศาสตร 
     1.1.4.2.2  คณะศึกษาศาสตร 
     1.1.4.2.3  คณะวิทยาศาสตร 
     1.1.4.2.4  คณะเภสัชศาสตร 
     1.1.4.2.5  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
     1.1.4.2.6  อ่ืน ๆ 
    1.1.4.3  บุคคลภายนอก ประเภท 
     1.1.4.3.1  ครู / อาจารย 
     1.1.4.3.2  นักศึกษา 
     1.1.4.3.3  อ่ืน ๆ 
  1.2  ปจจัยดานพฤติกรรมการรับบริการ ประกอบดวย  
   1.2.1  วัตถุประสงคในการเขารับบริการ ไดแก  
    1.2.1.1  คนควาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อประกอบการเรียนการสอน
หรือการวิจยั  
    1.2.1.2  ทําการบาน / รายงาน 
    1.2.1.3  อานหนังสือเตรียมสอบ 
     1.2.1.4  อานหนังสือพิมพ 
    1.2.1.5  อานนติยสาร / วารสารบันเทิง 
    1.2.1.6  พักผอน / ชมภาพยนตร / ฟงเพลง / รองเพลง  
    1.2.1.7  ชมนิทรรศการ 
    1.2.1.8  พบปะเพื่อนฝูง 
    1.2.1.9  ดื่มกาแฟ / เครื่องดื่ม 
    1.2.1.10 อ่ืน ๆ 
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   1.2.2  ประเภทของบริการที่รับบริการ ไดแก 
    1.2.2.1  บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทตาง ๆ 
    1.2.2.2  บริการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดออนไลน (Web 
OPAC) 
    1.2.2.3  บริการจองหนังสือ   
    1.2.2.4  บริการวารสารและหนังสือพิมพ 
    1.2.2.5  บริการโสตทัศน (เชน ดูหนัง ฟงเพลง รองเพลง เปนตน) 
    1.2.2.6  บริการอินเทอรเน็ต 
    1.2.2.7  บริการฝากสิ่งของ 
    1.2.2.8  บริการตอบคําถามและชวยการคนควา 
    1.2.2.9  บริการยืมระหวางวทิยาเขต 
    1.2.2.10 บริการยืมระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
    1.2.2.11 อ่ืน ๆ 
   1.2.3  ความถี่ในการเขารับบริการ ไดแก  
    1.2.3.1  นอยกวา 5 คร้ังตอเดอืน 
    1.2.3.2  5-10 คร้ังตอเดือน 
    1.2.3.3  มากกวา 10 ครั้งตอเดือน 
   1.2.4  ชวงวันและเวลาที่มารับบริการ ไดแก 
     1.2.4.1  วันจนัทร-ศุกร  
     1.2.4.1.1  ระหวางเวลา 08.30-12.00 น.  
     1.2.4.1.2  ระหวางเวลา 12.00-16.30 น.  
     1.2.4.1.3  ระหวางเวลา 16.30-20.00 น.  
     1.2.4.1.4  ระหวางเวลา 20.00-22.00 น.  
    1.2.4.2  วันเสาร-อาทิตย  
     1.2.4.2.1  ระหวางเวลา 09.00-12.00 น.  
     1.2.4.2.2  ระหวางเวลา 12.00-16.30 น.  
     1.2.4.2.3  ระหวางเวลา 16.30-20.00 น.  
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                 2.  ตัวแปรตาม (Dependent variables) คือ คุณภาพบรกิารตามองคประกอบ 8 ดาน ไดแก    
  2.1  ดานทรัพยากรสารสนเทศ   
  2.2  ดานการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ   
  2.3  ดานอัตราคาบริการ   
  2.4  ดานการสงเสริมการบริการ   
  2.5  ดานบุคลากรผูใหบริการ 
  2.6  ดานกระบวนการใหบริการ  
  2.7  ดานองคประกอบทางกายภาพ  
  2.8  ดานความเชื่อถือและไววางใจได 
 
3.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 1 ฉบับ ซ่ึงผูวิจัย
ไดจัดทําขึ้นโดยประยุกตจากทฤษฎีสวนผสมการตลาด (4Ps) ของฟลิป คอตเลอร และแกรี่ อารมสตรอง 
(Philip Kotler and Gary Armstrong) ทฤษฎีสวนผสมการตลาดบริการ (7Ps) ของเซียเท็มล, บิทเนอร 
และเกร็มเลอร (Valarie A. Zeithaml, Mary Jo Bitner and Dwayne D. Gremler) และเกณฑประเมิน
คุณภาพบริการ SERVQUAL ของพาราสุรามาน, เซียเท็มล และเบอรร่ี (A. Parasuraman, Valarie A. 
Zeithaml and Leonard L. Berry) โดยแบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ ขอคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
 ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานพฤติกรรมการรับบริการ ประกอบดวย วัตถุประสงค
ในการเขารับบริการ ประเภทของบริการที่รับบริการ ความถี่ในการเขารับบริการ ชวงวันและเวลา
ที่มารับบริการ ขอคําถามเปนแบบใหเลือกตอบไดหลายคําตอบ (Multiple answer) 
 ตอนที่ 3 สอบถามเกีย่วกับคณุภาพบรกิารตามองคประกอบ 8 ดาน ประกอบดวยขอคําถาม 
จํานวนทั้งส้ิน 56 ขอ ดังนี้ 
 ดานที่ 1 ดานทรัพยากรสารสนเทศ  ประกอบดวยขอคําถาม 8 ขอ   
 ดานที่ 2 ดานการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ   ประกอบดวยขอคําถาม 5 ขอ 
 ดานที่ 3 ดานอตัราคาบริการ     ประกอบดวยขอคําถาม 6 ขอ 
 ดานที่ 4 ดานการสงเสริมการบริการ    ประกอบดวยขอคําถาม 9 ขอ 
 ดานที่ 5 ดานบุคลากรผูใหบริการ    ประกอบดวยขอคําถาม 4 ขอ 
 ดานที่ 6 ดานกระบวนการใหบริการ    ประกอบดวยขอคําถาม 4 ขอ 
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 ดานที่ 7 ดานองคประกอบทางกายภาพ   ประกอบดวยขอคําถาม 12 ขอ 
 ดานที่ 8 ดานความเชื่อถือและไววางใจได  ประกอบดวยขอคําถาม 8 ขอ 
 ลักษณะแบบสอบถามในตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating 
scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเกิรต (Likert) (ศิริชัย พงษวิชัย 2552 : 22) ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดคา
คะแนนของชวงน้ําหนัก 5 ระดับ มีความหมายดังนี้ 
 ระดับ 1    หมายถึง คณุภาพบริการ อยูในระดับนอยที่สุด 
  ระดับ 2    หมายถึง คุณภาพบริการ อยูในระดับนอย 
 ระดับ 3    หมายถึง คุณภาพบริการ อยูในระดับปานกลาง 
 ระดับ 4    หมายถึง คุณภาพบริการ อยูในระดับมาก 
 ระดับ 5    หมายถึง คุณภาพบริการ อยูในระดับมากที่สุด 
 ตอนท่ี 4 เปนแบบสอบถามปลายเปด (Open ended) เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามแสดง
ความคิดเห็น ความตองการและขอเสนอแนะตาง ๆ เพิ่มเติมเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงหรือ
พัฒนาคุณภาพบริการ 
 
4.  การสรางและพัฒนาเครื่องมือวิจัย 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือวิจัย โดยมีขั้นตอนดําเนินงานดังนี้ 
 1.  ศึกษาคนควาเอกสาร หลักฐาน วรรณกรรมที่เกี่ยวของ และงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ แลวนําผลการศึกษามาสรางเปนเครื่องมือวิจัยฉบับราง ภายใตคําแนะนํา
ของคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไขใหสอดคลองและเหมาะสมกับ
ตัวแปรและขอบเขตที่กําหนด 
 2.  ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content validity) โดยนําเครื่องมือที่สรางเสร็จ
เรียบรอยแลว เสนอคณาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 3 ทาน และผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ตรวจสอบ
คุณภาพดานเนื้อหา ดานภาษาไทย และดานการวัดและการประเมินผลของแบบสอบถาม 
 3.  นําแบบสอบถามที่ผานการพิจารณาจากคณาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและ
ผูทรงคุณวุฒิแลวมาปรับปรุงแกไขตามความคิดเห็นและขอเสนอแนะใหสมบูรณ 
 4.  นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับผูรับบริการที่เขามารับบริการ (Walk in) 
ในหอสมุดสาขา วังทาพระ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน 
แลวนําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาคํานวณหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชสัมประสิทธิ์ 
ครอนบาค (Cronbach alpha coefficient) (ประสพชัย พสุนนท 2553 : 657)ไดคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ .970 
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5.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากจาก 2 แหลง คือ 
 1.  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางดังที่กลาว
มาแลว เพื่อใหไดรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม และไดขอมูลตามความเปนจริง ผูวิจัย      
ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังนี้ 
  1.1  นําหนังสือขอความรวมมือจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร สงให
หัวหนาหอสมุดพระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขออนุญาต
แจกแบบสอบถาม  
  1.2  แจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางที่เปนผูรับบริการที่เขามารับบริการ (Walk 
in)ในหอสมุด พระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหวางวันที่ 1-31 
สิงหาคม พ.ศ. 2553 ที่ยินยอมตอบแบบสอบถาม  
  1.3  เก็บแบบสอบถาม โดยใหผูตอบแบบสอบถามสงคืนแบบสอบถามหลังจาก      
รับบริการแลวเสร็จในวันนั้น 
 2.  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ผูวิจัยไดศึกษาคนควาและรวบรวมจากหนังสือ 
ตํารา เอกสารทางวิชาการ บทความในวารสาร วิทยานิพนธ และงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึง
ขอมูลจากอินเทอรเน็ต 
 
6.  การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยมีขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช     
ในการวิจัยดังตอไปนี้  
 

 6.1  ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล 
 เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาแลว ผูวิจัยพิจารณาตรวจสอบแบบสอบถามทั้งหมด 
เพื่อดําเนินการดังนี้ 
 1.  ตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของแบบสอบถาม 
 2.  จัดระเบียบขอมูลและลงรหัส 
 3.  นําขอมูลดังกลาวไปคํานวณคาทางสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for 
windows (Statistical package for the social science for windows) 
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 6.2  สถิติท่ีใชในการวิจัย 
 เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย และขอคําถามในการวิจัย 
ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลและวิธีการที่นําเสนอดังนี้ 
 1.  วิเคราะหปจจัยสวนบุคคลและปจจัยดานพฤติกรรมการรับบริการของผูตอบ
แบบสอบถาม โดยใชการแจกแจงความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage) นําเสนอในรูปตาราง
ประกอบคําบรรยาย 
 2.  วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับคุณภาพบริการในภาพรวมและจําแนกตามเกณฑแตละดาน 
โดยใชคาเฉลี่ย (Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย  
 ในการวิเคราะหระดับคุณภาพบริการ ผูวิจัยถือวาคาเฉล่ียของคะแนนที่ไดจากการตอบ
แบบสอบถามของผูใหขอมูลอยูในชวงใด ก็แสดงวาคุณภาพบริการในหอสมุด พระราชวังสนามจนัทร 
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรอยูในระดับนั้น ทั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการวิเคราะห
ตามแนวคิดของเบสท (John W. Best 1981, อางถึงใน อนงค สระบัว 2546 : 92) มีรายละเอียดดังนี้ 
  คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายความวา  คุณภาพบริการ อยูในระดับนอยที่สุด 
   คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายความวา  คุณภาพบริการ อยูในระดับนอย 
  คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายความวา  คุณภาพบริการ อยูในระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายความวา  คุณภาพบริการ อยูในระดับมาก 
  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายความวา  คุณภาพบริการ อยูในระดับมากที่สุด 
 3.  วิเคราะหเพื่อเปรยีบเทียบความแตกตางของปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการ โดยจาํแนก
เปนปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานพฤติกรรมการรับบริการ โดยใชการทดสอบคาที (T-test) และ
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และเมื่อพบวาแตกตางจะนําไปทดสอบ
รายคูโดยใชวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) นําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย ซ่ึงการวิเคราะหความ
แตกตางของปจจัยดานพฤติกรรมการรับบริการ จําแนกตามวัตถุประสงคในการเขารับบริการ 
ประเภทของบริการที่รับบริการ และชวงวันและเวลาที่มารับบริการ ผูวิจัยไดจัดกลุมดังนี้ 

  3.1  วัตถุประสงคในการเขารับบริการ แบงเปน 3 กลุม ดังนี้ 
  3.1.1  มีวัตถุประสงคในการเขารับบริการนอยกวา 4 ขอ 

  3.1.2  มีวัตถุประสงคในการเขารับบริการ 4-6 ขอ 
  3.1.3  มีวัตถุประสงคในการเขารับบริการมากกวา 6 ขอ 
  3.2  ประเภทของบริการที่รับบริการ แบงเปน 3 กลุม ดังนี้ 
  3.2.1  มีประเภทของบริการที่รับบริการนอยกวา 4 ประเภท 
  3.2.2  มีประเภทของบริการที่รับบริการ 4-6 ประเภท 
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  3.2.3  มีประเภทของบริการที่รับบริการมากกวา 6 ประเภท 

  3.3  ชวงวันและเวลาที่มารับบริการ แบงเปน 3 กลุม ดังนี้ 
  3.3.1  มีชวงวันและเวลาที่มารับบริการเฉพาะวันจันทร-ศุกร 
  3.3.2  มีชวงวันและเวลาที่มารับบริการเฉพาะวันเสาร-อาทิตย 
  3.3.3  มีชวงวันและเวลาที่มารับบริการทั้งวันจันทร-ศุกรและวันเสาร-อาทิตย 

 4.  วิเคราะหความคิดเห็น ความตองการและขอเสนอแนะในสวนที่เปนแบบสอบถาม
ปลายเปดดวยการพรรณาวิเคราะห (Descriptive analysis) 
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บทท่ี  4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลของการวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการของ
หอสมุด พระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร” ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถาม 
จํานวน 400 ฉบับ ใหกับผูรับบริการที่เขามารับบริการในหอสมุด พระราชวังสนามจันทร สํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยไดรับแบบสอบถามกลับมาครบ คิดเปนรอยละ 100 และได
นําแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูลและเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปนตารางประกอบคําบรรยาย 
จําแนกออกเปน 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ปจจยัสวนบุคคลและปจจัยดานพฤติกรรมการรับบริการ 
 ตอนที่ 2 ระดับคุณภาพบริการในภาพรวมและจําแนกตามเกณฑแตละดาน  
 ตอนท่ี 3 เปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการ โดยจําแนกเปน
ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานพฤติกรรมการรับบริการ  
 ตอนที่ 4 ความคิดเห็น ความตองการและขอเสนอแนะอืน่ ๆ 
 ในการวิเคราะหขอมูลและแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล เพื่อใหเกิดความเขาใจ
ตรงกัน ผูวิจัยไดใชสัญลักษณ ดังนี้  
 n  แทน จํานวนกลุมตวัอยาง (คน) 
 Χ  แทน คาเฉลี่ย (Mean) 
 S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 t  แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-distribution 
 F  แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F-distribution 
 SS แทน ผลรวมของคากําลังสองของคาเบี่ยงเบน (Sum of squares) 
 MS แทน คาเฉลี่ยความเบี่ยงเบนกําลังสอง (Mean square) 
 df แทน องศาอิสระ (degree of freedom) 
 P  แทน คาความนาจะเปน 
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ตอนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยดานพฤติกรรมการรับบริการ 
 การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน ประกอบดวย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และสถานภาพ และปจจัยดานพฤติกรรมการรับบริการ ประกอบดวย วัตถุประสงค
ในการเขารับบริการ ประเภทของบริการที่รับบริการ ความถี่ในการเขารับบริการ และชวงวันและ
เวลาที่มารับบริการ ใชการแจกแจงความถี่ และรอยละ ผลการวิเคราะหปรากฏดังนี้  
 
ตารางที่ 2  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน(คน) 
(n = 400) 

รอยละ 

1.  เพศ  
     1.1  ชาย 
     1.2  หญิง 

 
141 
259 

 
35.25 
64.75 

2.  อายุ  
     2.1  ไมเกิน 25 ป 
     2.2  26-35 ป 
     2.3  36-45 ป 
     2.4  46 ปขึ้นไป 

 
329 
 37 
 22 
 12 

 
82.25 
9.25 
5.50 
3.00 

3.  ระดับการศกึษา 
     3.1  ไมเกินปริญญาตรี 
     3.2  ปริญญาโทหรือกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาโท 
     3.3  ปริญญาเอกหรือกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาเอก 

 
319 
  72 
   9 

 
79.75 
18.00 
2.25 

4.  สถานภาพ  
     4.1  บุคลากรที่ทํางานสังกัดมหาวิทยาลยัศิลปากร 
            1)  สายวิชาการ  
            2)  สายสนับสนุนวิชาการ   

 
25 
12 
13 

 
6.25 
3.00 
3.25 

      4.2  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
             1)  คณะอกัษรศาสตร 
             2)  คณะศกึษาศาสตร 
             3)  คณะวิทยาศาสตร              

341 
74 
47 
74 

85.25 
18.50 
11.75 
18.50 
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ตารางที่ 2  (ตอ) 
 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน(คน) 
(n = 400) 

รอยละ 

             4)  คณะเภสัชศาสตร 
             5)  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
             6)  คณะวิทยาการจดัการ 
             7)  คณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
             8)  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
     4.3  บุคคลภายนอก  
             1)  ครู / อาจารย 
             2)  นกัศึกษา 
             3)  ศิลปน 
             4)  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
             5)  ทนายความ 
             6)  ขาราชการ 
             7)  ทํากิจการสวนตัว 
             8)  พนักงานบริษัท 
             9)  วางงาน 

22 
114 
5 
4 
1 

34 
10 
15 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 

5.50 
28.50 
1.25 
1.00 
0.25 
8.50 
2.50 
3.75 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.50 
0.25 
0.50 

 
 จากตารางที่ 2 ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
และสถานภาพ พบวา  
 เพศ 
 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 64.75 (259 คน) ที่เหลือเปนเพศชาย 
คิดเปนรอยละ 35.25 (141 คน) 
 อายุ 
 กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุไมเกิน 25 ป คิดเปน รอยละ 82.25 (329 คน) รองลงมา
ไดแก อายุ 26-35 ป คิดเปนรอยละ 9.25 (37 คน) อายุ 36-45 ป   คิดเปนรอยละ 5.50 (22 คน) และ
อายุ 46 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 3.00 (12 คน) ตามลําดับ  
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 ระดับการศึกษา 
 กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการศึกษาไมเกินปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 79.75 (319 คน) 
รองลงมาไดแก ปริญญาโทหรือกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 18.00 (72 คน) และ
ปริญญาเอกหรือกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 2.25 (9 คน) ตามลําดับ 
 สถานภาพ 
 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร คิดเปนรอยละ 85.25 
(341 คน) รองลงมาไดแก บุคคลภายนอก คิดเปนรอยละ 8.50 (34 คน) และบุคลากรที่ทํางานสังกัด
มหาวิทยาลัยศิลปากร คิดเปนรอยละ 6.25 (25 คน) ตามลําดับ  
 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรสวนใหญสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คิดเปนรอยละ 28.50 (114 คน) รองลงมาไดแก คณะอักษรศาสตรและคณะวิทยาศาสตร 
ที่มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 18.50 (74 คน) และคณะศึกษาศาสตร คิดเปนรอยละ 11.75 (47 คน) 
ตามลําดับ บุคคลภายนอกสวนใหญเปนนักศึกษา คิดเปนรอยละ 3.75 (15 คน) รองลงมาไดแก ครู / 
อาจารย คิดเปนรอยละ 2.50 (10 คน) และทํากิจการสวนตัวและวางงาน ที่มีจํานวนเทากัน คิดเปน
รอยละ 0.50 (2 คน) ตามลําดับ บุคลากรที่ทํางานสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากรสวนใหญเปนสาย
สนับสนุนวิชาการ คิดเปนรอยละ 3.25 (13 คน) ที่เหลือเปนสายวิชาการ คิดเปนรอยละ 3.00 (12 คน) 
 
ตารางที่ 3  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปจจัยดานพฤติกรรมการรับบริการ 
 

ปจจัยดานพฤติกรรมการรับบริการ จํานวน(คน) 
(n = 400) 

รอยละ 

1.  วัตถุประสงคในการเขารับบริการ  
      1.1  คนควาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อประกอบการเรียน 
             การสอนหรือการวจิยั  
      1.2  ทําการบาน / รายงาน 
      1.3  อานหนังสือเตรียมสอบ 
      1.4  อานหนังสือพิมพ 
      1.5  อานนติยสาร / วารสารบันเทิง 
      1.6  พักผอน / ชมภาพยนตร / ฟงเพลง / รองเพลง  
      1.7  ชมนิทรรศการ 
      1.8  พบปะเพื่อนฝูง  

 
266 

 
290 
322 
145 
139 
165 
87 

145 

 
66.50 

 
72.50 
80.50 
36.25 
34.75 
41.25 
21.75 
36.25 
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ตารางที่ 3  (ตอ) 
 

ปจจัยดานพฤติกรรมการรับบริการ จํานวน(คน) 
(n = 400) 

รอยละ 

      1.9  ดื่มกาแฟ / เครื่องดื่ม 
      1.10 อ่ืน ๆ   

119 
12 

29.75 
3.00 

2.  ประเภทของบริการที่รับบริการ 
      2.1  บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทตาง ๆ 
      2.2  บริการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดออนไลน 
             (Web OPAC) 
      2.3  บริการจองหนังสือ   
     2.4  บริการวารสารและหนังสือพิมพ 
     2.5  บริการโสตทัศน (เชน ดูหนัง ฟงเพลง รองเพลง 
             เปนตน) 
      2.6  บริการอินเทอรเน็ต 
      2.7  บริการฝากสิ่งของ 
      2.8  บริการตอบคําถามและชวยการคนควา 
      2.9  บริการยืมระหวางวทิยาเขต 
      2.10 บริการยืมระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

 
307 
187 

 
82 

124 
123 

 
172 
107 
37 
56 
16 

 
76.75 
46.75 

 
20.50 
31.00 
30.75 

 
43.00 
26.75 
9.25 

14.00 
4.00 

3.  ความถี่ในการเขารับบริการ  
      3.1  นอยกวา 5 คร้ังตอเดอืน 
      3.2  5-10 คร้ังตอเดือน 
      3.3  มากกวา 10 คร้ังตอเดือน 

 
55 

152 
193 

 
13.75 
38.00 
48.25 

4.  ชวงวนัและเวลาที่มารับบริการ  
      4.1  วันจนัทร-ศุกร  
              1)  ระหวางเวลา 08.30-12.00 น.  
              2)  ระหวางเวลา 12.00-16.30 น.  
              3)  ระหวางเวลา 16.30-20.00 น.  
              4)  ระหวางเวลา 20.00-22.00 น.  

 
 

100 
201 
235 
114 

 
 

25.00 
50.25 
58.75 
28.50 
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ตารางที่ 3  (ตอ) 

 

ปจจัยดานพฤติกรรมการรับบริการ จํานวน(คน) 
(n = 400) 

รอยละ 

      4.2  วันเสาร-อาทิตย  
              1)  ระหวางเวลา 09.00-12.00 น.  
              2)  ระหวางเวลา 12.00-16.30 น.  
              3)  ระหวางเวลา 16.30-20.00 น.  

 
172 
260 
126 

 
43.00 
65.00 
31.50 

 
หมายเหตุ  วัตถุประสงคในการเขารับบริการ ประเภทของบริการที่รับบริการ และชวงวันและเวลา
ที่มารับบริการ มีผลรวมของจํานวนกลุมตัวอยางเกิน 400 คน และผลรวมของจํานวนรอยละเกิน 
100 เนื่องจากขอคําถามเหลานี้ผูรับบริการสามารถเลือกตอบไดหลายคําตอบ 
 
 จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหปจจัยดานพฤติกรรมการรับบริการของกลุมตัวอยาง
ประกอบดวย วัตถุประสงคในการเขารับบริการ ประเภทของบริการที่รับบริการ ความถี่ในการ     
เขารับบริการ และชวงวันและเวลาที่มารับบริการ พบวา  
 วัตถุประสงคในการเขารับบริการ 
 กลุมตัวอยางสวนใหญมีวัตถุประสงคในการเขารับบริการเพื่ออานหนังสือเตรียมสอบ 
คิดเปนรอยละ 80.50 (322 คน) รองลงมาไดแก ทําการบาน / รายงาน คิดเปนรอยละ 72.50 (290 คน) 
และคนควาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อประกอบการเรียนการสอนหรือการวิจัย คิดเปนรอยละ 66.50 
(266 คน) ตามลําดับ  
 ประเภทของบริการที่รับบริการ 
 กลุมตัวอยางสวนใหญรับบริการบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทตาง ๆ คิดเปน
รอยละ 76.75 (307 คน) รองลงมาไดแก บริการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดออนไลน 
(Web OPAC) คิดเปนรอยละ 46.75 (187 คน) และบริการอินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ 43.00 (172 คน) 
ตามลําดับ 
 ความถี่ในการเขารับบริการ 
 กลุมตัวอยางสวนใหญมีความถี่ในการเขารับบริการมากกวา 10 ครั้งตอเดือน คิดเปน
รอยละ 48.25 (193 คน) รองลงมาไดแก 5-10 คร้ังตอเดือน คิดเปนรอยละ 38.00 (152 คน) และนอยกวา 
5 ครั้งตอเดือน คิดเปนรอยละ 13.75 (55 คน) ตามลําดับ  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



94 
 
 ชวงวันและเวลาที่มารับบริการ 
 กลุมตัวอยางสวนใหญมารับบริการในวันเสาร-อาทิตย ระหวางเวลา 12.00-16.30 น. คิดเปน
รอยละ 65.00 (260 คน) รองลงมาไดแก วันจันทร-ศุกร ระหวางเวลา 16.30-20.00 น.คิดเปนรอยละ 
58.75 (235 คน) และวันจันทร-ศุกร ระหวางเวลา 12.00-16.30 น. คิดเปนรอยละ 50.25 (201 คน) 
ตามลําดับ 
 
ตอนที่ 2 ระดับคุณภาพบริการ 
 การวิเคราะหระดับคุณภาพบริการโดยรวมและจําแนกตามเกณฑแตละดาน โดยครอบคลุม
องคประกอบ 8 ดาน ไดแก ดานทรัพยากรสารสนเทศ ดานการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ ดานอัตรา
คาบริการ ดานการสงเสริมการบริการ ดานบุคลากรผูใหบริการ ดานกระบวนการใหบริการ ดาน
องคประกอบทางกายภาพ และดานความเชื่อถือและไววางใจได ใชคาเฉลี่ย (Χ ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) โดยนําผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบกับเกณฑระดับคุณภาพตามแนวคิด
ของเบสท (Best) ซ่ึงมี 5 ระดับ สําหรับสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นั้น แสดงถึงการกระจายตัว
หรือการเกาะกลุมของขอมูล หากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาไมถึง 1 แสดงวาขอมูลที่ไดมานั้นมี
ความเปนเอกพันธสูง แตละขอมูลมีคาไมแตกตางกัน ผลการวิเคราะหปรากฏดังนี้  
 
ตารางที่ 4  ระดับคุณภาพบรกิาร จําแนกเปนรายดาน 
 

คุณภาพบริการ n . Χ  S.D. คาระดับ อันดับ 
ดานทรัพยากรสารสนเทศ 

1.  หนังสือที่ตรงกับความตองการของทานมี  
     ปริมาณเพียงพอ 
2.  หนังสือที่ตรงกับความตองการของทานมี 
     เนื้อหาหลากหลายประเภทและทันสมัย 
3.  วารสารที่ตรงกับความตองการของทานมี 
      ปริมาณเพยีงพอ 
4.  วารสารที่ตรงกับความตองการของทานมี  
     เนื้อหาหลากหลายประเภทและทันสมัย 
5.  โสตทัศนวสัดุที่ตรงกับความตองการของ 
      ทานมีปริมาณเพยีงพอ 

 
400 

 
400 

 
400 

 
400 

 
397 

 

 
3.38 

 
3.39 

 
3.38 

 
3.43 

 
3.35 

 

 
0.88 

 
0.86 

 
0.83 

 
0.83 

 
0.89 

 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 

 
7 
 

5 
 

6 
 

3 
 

8 
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ตารางที่ 4  (ตอ) 
 

คุณภาพบริการ n . Χ  S.D. คาระดับ อันดับ 
6.  โสตทัศนวสัดุที่ตรงกับความตองการของ 
      ทานมีเนื้อหาหลากหลายประเภทและ 
      ทันสมัย 
7.  ฐานขอมูลออนไลนที่ตรงกับความตองการ  
    ของทาน มีปริมาณเพียงพอ 
8.  ฐานขอมูลออนไลนที่ตรงกับความตองการ  
    ของทานมีเนื้อหาหลากหลายประเภทและ 
    ทันสมัย 

397 
 
 

399 
 

399 

3.41 
 
 

3.50 
 

3.51 

0.85 
 
 

0.88 
 

0.84 

ปานกลาง 
 
 

มาก 
 

มาก 

4 
 
 

2 
 

1 

รวมดานทรัพยากรสารสนเทศ 397 3.42 0.65 ปานกลาง - 
ดานการเขาถงึทรัพยากรสารสนเทศ 

1.  ฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศหองสมุด 
      ออนไลน (Web OPAC) เขาถึงไดงาย 
      และรวดเร็ว 
2.  มีชองทางการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศได 
     หลายชองทาง (เชน เขามารับบริการดวย  
     ตนเอง ยืมระหวางวิทยาเขต ยืมระหวาง 
     หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา เปนตน) 
3.  ทานสามารถสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ 
     ของหอสมุดไดจากที่บานและที่อ่ืน ๆ 
4.  ทรัพยากรสารสนเทศจัดเก็บไวอยางเปน 
     ระเบียบสามารถคนหาไดงาย 
5.  ขอมูลสารสนเทศในเว็บไซตของหอสมุดมี 
     ประโยชนตอการขอรับบริการและการคนหา 
     ทรัพยากรสารสนเทศ 

 
399 

 
 

399 
 
 
 

399 
 

399 
 

399 
 

 
3.64 

 
 

3.82 
 
 
 

3.61 
 

3.61 
 

3.77 
 

 
0.85 

 
 

0.81 
 
 
 

0.93 
 

0.91 
 

0.76 
 

 
มาก 

 
 

มาก 
 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

 
3 
 
 

1 
 
 
 

5 
 

4 
 

2 
 

รวมดานการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ 399 3.69 0.67 มาก - 
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ตารางที่ 4  (ตอ) 
 

คุณภาพบริการ n . Χ  S.D. คาระดับ อันดับ 
ดานอัตราคาบริการ 

1.  อัตราคาบริการกําหนดและติดประกาศไวใน 
     จุดที่มองเหน็ไดอยางชดัเจน 
2.  ทานทราบอัตราคาบริการกอนรับบริการ 
3.  อัตราคาบํารุงสําหรับบุคคลภายนอกทีเ่ขารับ 
     บริการมีความเหมาะสม 
4.  อัตราคาปรับหนังสือเกินกําหนดสง 
     มีความเหมาะสม 
5.  อัตราคาปรับโสตทัศนวัสดุเกินกําหนดสง 
     มีความเหมาะสม 
6.  อัตราคาพิมพผลขอมูลลงกระดาษ (Print) 
     มีความเหมาะสม 

 
400 

 
400 
400 

 
398 

 
398 

 
397 

 
3.44 

 
3.33 
3.46 

 
3.70 

 
3.47 

 
3.49 

 
0.90 

 
1.01 
0.91 

 
0.90 

 
0.96 

 
0.88 

 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
มาก 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
5 
 

6 
4 
 

1 
 

3 
 

2 
 

รวมดานอัตราคาบริการ 397 3.48 0.71 ปานกลาง - 
ดานการสงเสริมการบริการ 

1.  จุดประชาสัมพันธและบริการตอบคําถาม 
     ชวยการคนความีความเหมาะสม 
2.  การยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศผานระบบ 
     ออนไลนในฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ 
     หองสมุดออนไลน (Web OPAC) มีความ 
      สะดวกและรวดเร็ว 
3.  การยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศระหวาง 
     วิทยาเขตมคีวามสะดวก    
4.  การยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศระหวาง 
     หองสมุดสถาบันอุดมศึกษามีความสะดวก 
5.  การจองหนังสือที่มีผูรับบริการทานอื่นยืมไป  
     มีความสะดวก         

 
399 

 
398 

 
 
 

396 
 

396 
 

396 

 
3.63 

 
3.77 

 
 
 

3.50 
 

3.48 
 

3.63 

 
0.83 

 
0.80 

 
 
 

0.88 
 

0.84 
 

0.82 
 

 
มาก 

 
มาก 

 
 
 

มาก 
 

ปานกลาง 
 

มาก 

 
4 
 

1 
 
 
 

7 
 

8 
 

3 
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ตารางที่ 4  (ตอ) 
 

คุณภาพบริการ n . Χ  S.D. คาระดับ อันดับ 
6.  การแสดงความคิดเห็นผานตูแสดงความ 
     คิดเห็นหรือชองทางอื่นที่ทานเคยใชมคีวาม 
     เหมาะสม 
7.  การใหทานมีโอกาสเสนอรายชื่อทรัพยากร 
     สารสนเทศเพื่อพิจารณาจดัหาเขาหอสมดุ 
     มีความเหมาะสม 
8.  การประชาสัมพันธผานสื่อปายโฆษณา  
     ส่ืออินเทอรเน็ต ส่ือส่ิงพิมพ และสื่อกิจกรรม   
     ตาง ๆ ของหอสมุดมีความเหมาะสม           
9.  การบริการน้ําดื่มในอาคารหอสมุดมีความ 
     เหมาะสม      

399 
 
 

399 
 
 

399 
 
 

400 

3.58 
 
 

3.41 
 
 

3.60 
 
 

3.75 

1.71 
 
 

0.94 
 
 

0.85 
 
 

0.95 
 

มาก 
 
 

ปานกลาง 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

6 
 
 

9 
 
 

5 
 
 

2 
 

รวมดานการสงเสริมการบริการ 396 3.59 0.63 มาก - 
ดานบุคลากรผูใหบริการ 

1.  ผูใหบริการมีความรูความสามารถในการ 
     ใหบริการที่ถูกตองและตรงตามความ 
     ตองการของทาน 
2.  ผูใหบริการสามารถใหความรู คําแนะนาํ  
     ตอบคําถามหรือขอสงสัยไดอยางชัดเจน  
     ดวยภาษาทีเ่ขาใจงาย เปนที่นาพอใจ 
3.  ผูใหบริการมีความพรอมและเต็มใจใหความ 
     ชวยเหลือทันทีเมื่อทานมปีญหาในการขอรับ 
     บริการ 
4.  ผูใหบริการมีอัธยาศยัไมตรี (ทักทาย พดูจา  
     ไพเราะ ยิ้มแยมแจมใสและสุภาพเรยีบรอย) 

 
400 

 
 

400 
 
 

400 
 
 

400 

 
3.79 

 
 

3.71 
 
 

3.72 
 
 

3.73 

 
0.79 

 
 

0.83 
 
 

0.87 
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รวมดานบุคลากรผูใหบริการ 400 3.74 0.73 มาก - 
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ตารางที่ 4  (ตอ) 
 

คุณภาพบริการ n . Χ  S.D. คาระดับ อันดับ 
ดานกระบวนการใหบริการ 

1.  ขั้นตอนการใหบริการกําหนดและติด  
     ประกาศไวในจุดทีม่องเหน็ไดอยางชดัเจน 
2.  ขั้นตอนการใหบริการสะดวก รวดเรว็  
     ไมยุงยาก 
3.  ขั้นตอนการใหบริการมีความยดืหยุน  
     สามารถปรับใชใหเหมาะสมกับบาง 
     สถานการณ 
4.  การใหบริการรายบุคคลเปนไปตามลําดับ 
     กอน-หลัง 
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รวมดานกระบวนการใหบริการ 400 3.86 0.64 มาก - 
ดานองคประกอบทางกายภาพ 

1.  อาคารหอสมุดตั้งอยูในสถานที่ที่สามารถ 
     เดินทางไปมาไดสะดวกและเขาถึงไดงาย 
2.  ภูมิทัศนภายนอกและภายในอาคารหอสมุด 
     สะอาดสวยงาม 
3.  ภายในอาคารหอสมุดมีแสงสวางเพียงพอ 
4.  ภายในอาคารหอสมุดไมแออัดคับแคบ  
     มีอากาศถายเทไดสะดวก อุณหภูมิไมรอน 
     หรือเย็นเกนิไป 
5.  บรรยากาศภายในอาคารหอสมุดเอื้อตอการ 
     เรียนรูและดึงดูดผูรับบริการ 
6.  ที่นั่งอานหนังสือมีเพียงพอกับความตองการ 
7.  พื้นที่ที่จัดไวเพื่อการพกัผอนและบันเทิง 
     มีความเหมาะสม 
8.  การแตงกายของผูใหบริการสะอาด เรียบรอย 
     เหมาะสมกบัสภาพการทํางาน 
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ตารางที่ 4  (ตอ) 
 

คุณภาพบริการ n . Χ  S.D. คาระดับ อันดับ 
9.  เครื่องคอมพิวเตอรสําหรบัการสืบคน 
     ทรัพยากรสารสนเทศมีความรวดเร็ว 
     เหมาะสมตอการใชงาน 
10. อุปกรณโสตทัศน (เชน เครื่องเลนซีดี ดีวีด ี
      เครื่องรับโทรทัศน เปนตน) เหมาะสมตอ 
      การใชงาน 
11. เครื่องหมาย ปาย ลูกศร แนะนําจุดตาง ๆ  
      ตั้งอยูในจดุที่มองเห็นไดชัดเจน 
12. หองน้ํามีความสะอาด 
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11 
รวมดานองคประกอบทางกายภาพ 398 3.67 0.61 มาก - 
ดานความเชื่อถือและไววางใจได 

1.  ทานรูสึกวาหอสมุดมีชื่อเสียงไดรับการ 
      ยอมรับจากผูรับบริการ 
2.  ทานมั่นใจวาขอมูลสารสนเทศที่ไดรับ 
      ถูกตองไดมาตรฐาน 
3.  ทานรูสึกวาไดรับบริการที่รวดเร็ว เสมอภาค  
     และเทาเทยีมกัน 
4.  ทานรูสึกคุมคาเมื่อมารับบริการ 
5.  ทานไววางใจวาเมื่อพบขอผิดพลาดผูให  
     บริการจะแกไขใหถูกตองทันที 
6.  ทานมั่นใจวาไดรับใบเสร็จรับเงินหรือ 
     เอกสารรับเงินทุกครั้งที่ทานชําระคาบริการ 
7.  ทานมั่นใจวามีการแจงเวลาเปด-ปดบริการที่ 
     ชัดเจน และติดประกาศไวในจุดที่มองเห็น 
     ไดอยางชัดเจน 
8.  ทานรูสึกวามีความปลอดภัยเมื่อมารับบริการ 

 
400 

 
400 

 
400 

 
400 
400 

 
400 

 
400 

 
 

400 

 
3.82 

 
3.88 

 
3.91 

 
3.96 
3.75 

 
4.04 

 
3.91 

 
 

4.08 

 
0.79 

 
0.70 

 
0.73 

 
0.79 
0.79 

 
0.81 

 
0.85 

 
 

0.77 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
 

มาก 

 
7 
 

6 
 

4 
 

3 
8 
 

2 
 

5 
 
 

1 
รวมดานความเชื่อถือและไววางใจได 400 3.92 0.60 มาก - 
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 จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหระดับคุณภาพบริการจําแนกเปนรายดาน พบวา  
 ดานทรัพยากรสารสนเทศ 
 คุณภาพบริการดานทรัพยากรสารสนเทศโดยรวม อยูในระดับปานกลาง ( Χ=3.42, 
S.D.=0.65) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีระดับคุณภาพบริการสูงเปนอันดับ 1 คือ ฐานขอมูล
ออนไลนที่ตรงกับความตองการของทานมีเนื้อหาหลากหลายประเภทและทันสมัย ( Χ=3.51, 
S.D.=0.84) รองลงมา คือ ฐานขอมูลออนไลนที่ตรงกับความตองการของทานมีปริมาณเพียงพอ 
(Χ=3.50, S.D.=0.88) และขอที่มีระดับคุณภาพบริการอันดับทายสุด คือ โสตทัศนวัสดุที่ตรงกับ
ความตองการของทานมีปริมาณเพียงพอ ( Χ=3.35, S.D.=0.89) รองลงมา คือ หนังสือที่ตรงกับ 
ความตองการของทานมีปริมาณเพียงพอ (Χ=3.38, S.D.=0.88)  
 ดานการเขาถงึทรัพยากรสารสนเทศ 
 คุณภาพบริการดานการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศโดยรวม อยูในระดับมาก ( Χ=3.69, 
S.D.=0.67) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีระดับคุณภาพบริการสูงเปนอันดับ 1 คือ มีชองทาง
การเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศไดหลายชองทาง (เชน เขามารับบริการดวยตนเอง ยืมระหวางวิทยาเขต 
ยืมระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา เปนตน) (Χ=3.82, S.D.=0.81) รองลงมา คือ ขอมูลสารสนเทศใน
เว็บไซตของหอสมุดมีประโยชนตอการขอรับบริการและการคนหาทรัพยากรสารสนเทศ (Χ=3.77, 
S.D.=0.76) และขอที่มีระดับคุณภาพบริการอันดับทายสุด คือ ทานสามารถสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ
ของหอสมุดไดจากที่บานและที่อ่ืน ๆ (Χ=3.61, S.D.=0.93) รองลงมา คือ ทรัพยากรสารสนเทศ
จัดเก็บไวอยางเปนระเบียบสามารถคนหาไดงาย (Χ=3.61, S.D.=0.91)  
 ดานอัตราคาบริการ 
 คุณภาพบริการดานอัตราคาบริการโดยรวม อยูในระดับปานกลาง (Χ=3.48, S.D.=0.71) 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีระดับคุณภาพบริการสูงเปนอันดับ 1 คือ อัตราคาปรับหนังสือ
เกินกําหนดสงมีความเหมาะสม (Χ=3.70, S.D.=0.90) รองลงมา คือ อัตราคาพิมพผลขอมูลลงกระดาษ 
(Print) มีความเหมาะสม (Χ=3.49, S.D.=0.88) และขอที่มีระดับคุณภาพบริการอันดับทายสุด คือ 
ทานทราบอัตราคาบริการกอนรับบริการ (Χ=3.33, S.D.=1.01) รองลงมา คือ อัตราคาบริการกําหนด
และติดประกาศไวในจุดที่มองเห็นไดอยางชัดเจน (Χ=3.44, S.D.=0.90)  
 ดานการสงเสริมการบริการ 
 คุณภาพบริการดานการสงเสริมการบริการโดยรวม อยูในระดับมาก (Χ=3.59, S.D.=0.63) 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีระดับคุณภาพบริการสูงเปนอันดับ 1 คือ การยืม-คืนทรัพยากร
สารสนเทศผานระบบออนไลนในฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดออนไลน  (Web OPAC) 
มีความสะดวกและรวดเร็ว (Χ=3.77, S.D.=0.80) รองลงมา คือ การบริการน้ําดื่มในอาคารหอสมุด 
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มีความเหมาะสม (Χ=3.75, S.D.=0.95) และขอที่มีระดับคุณภาพบริการอันดับทายสุด คือ การใหทาน
มีโอกาสเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาจัดหาเขาหอสมุดมีความเหมาะสม (Χ=3.41, 
S.D.=0.94) รองลงมา คือ การยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษามี
ความสะดวก (Χ=3.48, S.D.=0.84)  
 ดานบุคลากรผูใหบริการ 
 คุณภาพบริการดานบุคลากรผูใหบริการโดยรวม อยูในระดับมาก (Χ=3.74, S.D.=0.73) 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีระดับคุณภาพบริการสูงเปนอันดับ 1 คือ ผูใหบริการมีความรู
ความสามารถในการใหบริการที่ถูกตองและตรงตามความตองการของทาน (Χ=3.79, S.D.=0.79) 
รองลงมา คือ ผูใหบริการมีอัธยาศัยไมตรี (ทักทาย พูดจาไพเราะ ยิ้มแยมแจมใสและสุภาพเรียบรอย) 
(Χ=3.73, S.D.=0.90) และขอที่มีระดับคุณภาพบริการอันดับทายสุด คือ ผูใหบริการสามารถใหความรู 
คําแนะนํา ตอบคําถามหรือขอสงสัยไดอยางชัดเจน ดวยภาษาที่เขาใจงายเปนที่นาพอใจ ( Χ=3.71, 
S.D.=0.83) รองลงมา คือ ผูใหบริการมีความพรอมและเต็มใจ ใหความชวยเหลือทันทีเมื่อทานมี
ปญหาในการขอรับบริการ (Χ=3.72, S.D.=0.87)  
 ดานกระบวนการใหบริการ 
 คุณภาพบริการดานกระบวนการใหบริการโดยรวม อยูในระดับมาก (Χ=3.86, S.D.=0.64) 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีระดับคุณภาพบริการสูงเปนอันดับ 1 คือ การใหบริการรายบุคคล
เปนไปตามลําดับกอน-หลัง (Χ=4.03, S.D.=0.71) รองลงมา คือ ขั้นตอนการใหบริการสะดวก รวดเร็ว 
ไมยุงยาก (Χ=3.87, S.D.=0.75) และขอที่มีระดับคุณภาพบริการอันดับทายสุด คือ ขั้นตอนการให 
บริการกําหนดและติดประกาศไวในจุดที่มองเห็นไดอยางชัดเจน (Χ=3.76, S.D.=0.78) รองลงมา 
คือ ขั้นตอนการใหบริการมีความยืดหยุน สามารถปรับใชใหเหมาะสมกับบางสถานการณ (Χ=3.77, 
S.D.=0.83)  
 ดานองคประกอบทางกายภาพ 
 คุณภาพบริการดานองคประกอบทางกายภาพโดยรวม อยูในระดับมาก ( Χ=3.67, 
S.D.=0.61) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีระดับคุณภาพบริการสูงเปนอันดับ 1 คือ อาคาร
หอสมุดตั้งอยูในสถานที่ที่สามารถเดินทางไปมาไดสะดวกและเขาถึงไดงาย (Χ=4.19, S.D.=0.79) 
รองลงมา คือ ภายในอาคารหอสมุดมีแสงสวางเพียงพอ (Χ=4.11, S.D.=0.75) และขอที่มีระดับ
คุณภาพบริการอันดับทายสุด คือ ที่นั่งอานหนังสือมีเพียงพอกับความตองการ (Χ=3.14, S.D.=1.17) 
รองลงมา คือ หองน้ํามีความสะอาด (Χ=3.28, S.D.=1.06)  
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 ดานความเชื่อถือและไววางใจได 
 คุณภาพบริการดานความเชื่อถือและไววางใจไดโดยรวม อยูในระดับมาก ( Χ=3.92, 
S.D.=0.60) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีระดับคุณภาพบริการสูงเปนอันดับ 1 คือ ทานรูสึก
วามีความปลอดภัยเมื่อมารับบริการ (Χ=4.08, S.D.=0.77) รองลงมา คือ ทานมั่นใจวาไดรับใบเสร็จ 
รับเงินหรือเอกสารรับเงินทุกครั้งที่ทานชําระคาบริการ (Χ=4.04, S.D.=0.81) และขอที่มีระดับ
คุณภาพบริการอันดับทายสุด คือ ทานไววางใจวาเมื่อพบขอผิดพลาดผูใหบริการจะแกไขใหถูกตอง
ทันที (Χ=3.75, S.D.=0.79) รองลงมา คือ ทานรูสึกวาหอสมุดมีชื่อเสียงไดรับการยอมรับจากผูรับ 
บริการ (Χ=3.82, S.D.=0.79)  
 
ตารางที่ 5  ระดับคุณภาพบรกิารสูง 5 อันดบัแรก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
 

คุณภาพบริการ 
ขอ ดาน 

. Χ  S.D. อันดับ 

อาคารหอสมุดตั้งอยูในสถานที่ที่สามารถเดินทาง
ไปมาไดสะดวกและเขาถึงไดงาย 

องคประกอบ
ทางกายภาพ 4.19 0.79 1 

ภายในอาคารหอสมุดมีแสงสวางเพียงพอ องคประกอบ
ทางกายภาพ 4.11 0.75 2 

ทานรูสึกวามีความปลอดภยัเมื่อมารับบริการ ความเชื่อถือ
และไววางใจได 

4.08 0.77 3 

ทานมั่นใจวาไดรับใบเสร็จรับเงินหรือเอกสาร   
รับเงินทุกครั้งที่ทานชําระคาบริการ 

ความเชื่อถือ
และไววางใจได 4.04 0.81 4 

การใหบริการรายบุคคลเปนไปตามลําดับ      
กอน-หลัง 

กระบวนการ
ใหบริการ 4.03 0.71 5 

 
 จากตารางที่ 5 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีระดับคุณภาพบริการสูงเปนอันดับ 1 
คือ อาคารหอสมุดตั้งอยูในสถานที่ที่สามารถเดินทางไปมาไดสะดวกและเขาถึงไดงาย (Χ=4.19, 
S.D.=0.79) รองลงมาไดแก ภายในอาคารหอสมุดมีแสงสวางเพียงพอ (Χ=4.11, S.D.=0.75) ซ่ึงอยูใน
ดานองคประกอบทางกายภาพทั้ง 2 ขอ และทานรูสึกวามีความปลอดภัยเมื่อมารับบริการ (Χ=4.08, 
S.D.=0.77) ซ่ึงอยูในดานความเชื่อถือและไววางใจได ตามลําดับ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



103 
 
ตารางที่ 6  ระดับคุณภาพบรกิารทายสุด 5 อันดับ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
 

คุณภาพบริการ 
ขอ ดาน 

. Χ  S.D. อันดับ 

ที่นั่งอานหนงัสือมีเพียงพอกบัความตองการ องคประกอบ
ทางกายภาพ 3.14 1.17 1 

หองน้ํามีความสะอาด องคประกอบ
ทางกายภาพ 3.28 1.06 2 

ทานทราบอัตราคาบริการกอนรับบริการ อัตราคาบริการ 3.33 1.01 3 
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับการสืบคนทรัพยากร
สารสนเทศมีความรวดเร็ว เหมาะสมตอ 
การใชงาน 

องคประกอบ
ทางกายภาพ 3.35 0.99 4 

โสตทัศนวัสดทุี่ตรงกับความตองการของทาน         
มีปริมาณเพียงพอ 

ทรัพยากร 
สารสนเทศ 3.35 0.89 5 

 
 จากตารางที่ 6 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีระดับคุณภาพบริการสูงเปนอันดับ 
ทายสุด คือ ที่นั่งอานหนังสือมีเพียงพอกับความตองการ (Χ=3.14, S.D.=1.17) รองลงมาไดแก 
หองน้ํามีความสะอาด (Χ=3.28, S.D.=1.06) ซ่ึงอยูในดานองคประกอบทางกายภาพทั้ง 2 ขอ และ
ทานทราบอัตราคาบริการกอนรับบริการ ( Χ=3.33, S.D.=1.01) ซ่ึงอยูในดานอัตราคาบริการ 
ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 7  สรุปคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาระดบั และอันดับของคุณภาพบริการโดยรวม 
 

คุณภาพบริการ n . Χ  S.D. คาระดับ อันดับ 
ดานทรัพยากรสารสนเทศ 397 3.42 0.65 ปานกลาง 8 
ดานการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ 399 3.69 0.67 มาก 4 
ดานอัตราคาบริการ 397 3.48 0.71 ปานกลาง 7 
ดานการสงเสริมการบริการ 396 3.59 0.63 มาก 6 
ดานบุคลากรผูใหบริการ 400 3.74 0.73 มาก 3 
ดานกระบวนการใหบริการ 400 3.86 0.64 มาก 2 
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ตารางที่ 7  (ตอ) 
 

คุณภาพบริการ n . Χ  S.D. คาระดับ อันดับ 
ดานองคประกอบทางกายภาพ 398 3.67 0.61 มาก 5 
ดานความเชื่อถือและไววางใจได 400 3.92 0.60 มาก 1 

รวม 395 3.67 0.52 มาก - 
 
 จากตารางที่ 7 พบวา ระดับคุณภาพบริการโดยรวมอยูในระดับมาก (Χ=3.67, S.D.=0.52) 
เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา ระดับคุณภาพบริการสูงเปนอันดับ 1 คือ ดานความเชื่อถือและไววางใจได 
(Χ=3.92, S.D.=0.60) รองลงมา ไดแก ดานกระบวนการใหบริการ (Χ=3.86, S.D.=0.64) และดาน
บุคลากรผูใหบริการ (Χ=3.74, S.D.=0.73) ตามลําดับ ระดับคุณภาพบริการที่เปนอันดับทายสุด คือ 
ดานทรัพยากรสารสนเทศ (Χ=3.42, S.D.=0.65) รองลงมาไดแก ดานอัตราคาบริการ (Χ=3.48, 
S.D.=0.71) และดานการสงเสริมการบริการ (Χ=3.59, S.D.=0.63) ตามลําดับ 
 
ตอนที่ 3 เปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพบริการ  
 การวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการ โดยจําแนก
เปนปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพ และปจจัยดานพฤติกรรม
การรับบริการ ประกอบดวย วัตถุประสงคในการเขารับบริการ ประเภทของบริการที่รับบริการ ความถี่
ในการเขารับบริการ และชวงวันและเวลาที่มารับบริการ ใชการทดสอบคาที (T-test) และการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และเมื่อพบวาแตกตางจะนําไปทดสอบรายคูโดยใช
วิธีของเชฟเฟ (Scheffe) โดยการวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่สงผลตอคุณภาพ
บริการ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ ใชการทดสอบคาที (T-test) การวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกตางของปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ดานอายุ ระดับการศึกษา 
และสถานภาพ และจําแนกตามปจจัยดานพฤติกรรมการรับบริการ ดานวัตถุประสงคในการเขารับ
บริการ ประเภทของบริการที่รับบริการ ความถี่ในการเขารับบริการ และชวงวันและเวลาที่มารับ
บริการ ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวิเคราะหปรากฏดังนี ้
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ตารางที่ 8  การเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการ จําแนกตามเพศ 
 

เพศชาย  เพศหญิง คุณภาพบริการ 
. Χ  S.D. . Χ  S.D. 

t p 

ดานทรัพยากรสารสนเทศ 3.43 0.65 3.42 0.65 0.247 0.805 
ดานการเขาถึงทรัพยากร
สารสนเทศ 

3.67 0.69 3.71 0.66 -0.560 0.576 

ดานอัตราคาบริการ 3.48 0.72 3.49 0.70 -0.001 0.999 
ดานการสงเสริมการบริการ 3.57 0.62 3.61 0.64 -0.582 0.561 
ดานบุคลากรผูใหบริการ 3.76 0.81 3.73 0.69 0.354 0.723 
ดานกระบวนการใหบริการ 3.84 0.66 3.87 0.63 -0.549 0.584 
ดานองคประกอบทางกายภาพ 3.68 0.59 3.66 0.62 0.345 0.730 
ดานความเชื่อถือและไววางใจได 3.93 0.60 3.91 0.61 0.268 0.789 

รวม 3.67 0.53 3.67 0.52 -0.048 0.962 
 
 จากตารางที่ 8 การเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการตาม
ปจจัยสวนบุคคล เมื่อจําแนกตามเพศ พบวา กลุมตัวอยางเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นตอ
ระดับคุณภาพบริการโดยรวมและเมื่อจําแนกเปนรายดานทั้ง 8 ดาน ไดแก ดานทรัพยากรสารสนเทศ 
ดานการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ ดานอัตราคาบริการ ดานการสงเสริมการบริการ ดานบุคลากร 
ผูใหบริการ ดานองคประกอบทางภายภาพ และดานความเชื่อถือและไววางใจได ไมแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
ตารางที่ 9  การเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการ จําแนกตามอาย ุ
 

คุณภาพบริการ แหลงความแปรปรวน SS df MS F P 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

3.299 
163.120 

3 
393 

1.100 
0.415 2.650 0.049* ดานทรัพยากร

สารสนเทศ 
รวม 166.419 396    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 9  (ตอ) 
 

คุณภาพบริการ แหลงความแปรปรวน SS df MS F P 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

0.460 
178.549 

3 
395 

0.153 
0.452 0.339 0.797 ดานการเขาถึง

ทรัพยากร
สารสนเทศ รวม 179.009 398    

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

3.398 
194.201 

3 
393 

1.133 
0.494 

2.292 0.078 ดานอัตรา
คาบริการ 

รวม 197.599 396    
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2.393 
155.220 

3 
392 

0.798 
0.396 2.014 0.111 ดานการสงเสริม

การบริการ 
รวม 157.613 395    

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

3.462 
211.532 

3 
396 

1.154 
0.534 2.160 0.092 ดานบุคลากร       

ผูใหบริการ 
รวม 214.994 399    

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

0.378 
160.766 

3 
396 

0.126 
0.406 

0.310 0.818 ดานกระบวนการ
ใหบริการ 

รวม 161.144 399    
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

0.209 
146.402 

3 
394 

0.070 
0.372 0.188 0.905 ดานองคประกอบ

ทางกายภาพ 
รวม 146.611 397    

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

0.234 
145.116 

3 
396 

0.078 
0.366 0.212 0.888 ดานความเชื่อถือ

และไววางใจได 
รวม 145.350 399    

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

0.589 
105.810 

3 
391 

0.196 
0.271 

0.726 0.537 โดยรวม 
รวม 106.399 394    
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 จากตารางที่ 9 การเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการตามปจจัย
สวนบุคคล เมื่อจําแนกตามอายุ พบวา กลุมตัวอยางที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพบริการ
โดยรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา 
กลุมตัวอยางที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพบริการไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 7 ดาน ไดแก ดานการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ ดานอัตราคาบริการ 
ดานการสงเสริมการบริการ ดานบุคลากรผูใหบริการ ดานกระบวนการใหบริการ ดานองคประกอบ
ทางกายภาพ และดานความเชื่อถือและไววางใจได และกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอคุณภาพบริการ
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 ดาน คือ ดานทรัพยากรสารสนเทศ 
 เมื่อพบความแตกตางผูวิจัยไดนําไปทดสอบรายคูโดยใชวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) เพื่อหา
วาคูใดแตกตางกัน ปรากฏผลดังตารางที่ 10 
  
ตารางที่ 10  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับความคิดเหน็ของปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการ จําแนก 
  ตามอายุเปนรายคู 
 

อายุ . Χ  ไมเกิน 25 ป 26-35 ป 36-45 ป 46 ปขึ้นไป 
ดานทรัพยากรสารสนเทศ 3.43 3.16 3.60 3.52 
ไมเกิน 25 ป 3.43 - 0.27 0.17 0.09 
26-35 ป 3.16  - 0.44 0.36 
36-45 ป 3.60   - 0.08 
46 ปขึ้นไป 3.52    - 

 
 จากตารางที่ 10 เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของปจจัยที่สงผลตอคุณภาพ
บริการดานทรัพยากรสารสนเทศ จําแนกตามอายุเปนรายคู พบวา ไมมีรายคูใดของกลุมตัวอยางที่มี
อายุตางกันมีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นที่สงผลตอคุณภาพบริการดานทรัพยากรสารสนเทศแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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ตารางที่ 11  การเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการ จําแนกตามระดับ 
  การศึกษา 
 

คุณภาพบริการ แหลงความแปรปรวน SS df MS F P 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2.922 
163.497 

2 
394 

1.461 
0.415 

3.521 0.031* ดานทรัพยากร
สารสนเทศ 

รวม 166.419 396    
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

1.939 
177.070 

2 
396 

0.969 
0.447 2.168 0.116 ดานการเขาถึง

ทรัพยากร
สารสนเทศ รวม 179.009 398    

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

1.833 
195.766 

2 
394 

0.916 
0.497 1.844 0.160 ดานอัตรา

คาบริการ 
รวม 197.599 396    

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

0.832 
156.781 

2 
393 

0.416 
0.399 

1.042 0.354 ดานการสงเสริม
การบริการ 

รวม 157.613 395    
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

1.606 
213.387 

2 
397 

0.803 
0.537 1.494 0.226 ดานบุคลากร       

ผูใหบริการ 
รวม 214.994 399    

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

0.450 
160.694 

2 
397 

0.225 
0.405 0.556 0.574 ดานกระบวนการ

ใหบริการ 
รวม 161.144 399    

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

0.296 
146.315 

2 
395 

0.148 
0.370 

0.399 0.671 ดานองคประกอบ
ทางกายภาพ 

รวม 146.611 397    
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

0.017 
145.333 

2 
397 

0.008 
0.366 0.023 0.977 ดานความเชื่อถือ

และไววางใจได 
รวม 145.350 399    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 11  (ตอ) 
 

คุณภาพบริการ แหลงความแปรปรวน SS df MS F P 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

0.082 
106.317 

2 
392 

0.041 
0.271 0.151 0.860 โดยรวม 

รวม 106.399 394    
 
 จากตารางที่ 11 การเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการตามปจจยั
สวนบุคคล เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็น
ตอคุณภาพบริการโดยรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อจําแนกเปน
รายดาน พบวา กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพบริการไมแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 7 ดาน ไดแก ดานการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ 
ดานอัตราคาบริการ ดานการสงเสริมการบริการ ดานบุคลากรผูใหบริการ ดานกระบวนการใหบริการ 
ดานองคประกอบทางกายภาพ และดานความเชื่อถือและไววางใจได และกลุมตัวอยางมีความคิดเห็น
ตอคุณภาพบริการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 ดาน คือ ดานทรัพยากร
สารสนเทศ 
 เมื่อพบความแตกตางผูวิจัยไดนําไปทดสอบรายคูโดยใชวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) เพื่อหา
วาคูใดแตกตางกัน ปรากฏผลดังตารางที่ 12 
 
ตารางที่ 12  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับความคิดเหน็ของปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการ จําแนก 
  ตามระดับการศึกษาเปนรายคู 
 

ระดับการศึกษา . Χ  ไมเกินปริญญา
ตรี 

ปริญญาโทหรือ
กําลังศึกษาอยูใน
ระดับปริญญาโท 

ปริญญาเอกหรือ
กําลังศึกษาอยูใน
ระดับปริญญาเอก 

ดานทรัพยากรสารสนเทศ 3.45 3.26 3.73 
ไมเกินปริญญาตรี 3.45 - 0.19 0.28 
ปริญญาโทหรือ
กําลังศึกษาอยูใน
ระดับปริญญาโท 

3.26  - 0.47 
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ตารางที่ 12  (ตอ) 
 

ระดับการศึกษา . Χ  ไมเกินปริญญา
ตรี 

ปริญญาโทหรือ
กําลังศึกษาอยูใน
ระดับปริญญาโท 

ปริญญาเอกหรือ
กําลังศึกษาอยูใน
ระดับปริญญาเอก 

ปริญญาเอกหรือ
กําลังศึกษาอยูใน
ระดับปริญญาเอก 

3.73   - 

 
 จากตารางที่ 12 เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของปจจัยที่สงผลตอคุณภาพ
บริการดานทรัพยากรสารสนเทศ จําแนกตามระดับการศึกษาเปนรายคู พบวา ไมมีรายคูใดของกลุม
ตัวอยางที่มีระดับการศึกษาตางกันมีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นที่สงผลตอคุณภาพบริการดาน
ทรัพยากรสารสนเทศแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
ตารางที่ 13  การเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการ จําแนกตามสถานภาพ 
 

คุณภาพบริการ แหลงความแปรปรวน SS df MS F P 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

0.895 
165.525 

2 
394 

0.447 
0.420 1.065 0.346 ดานทรัพยากร

สารสนเทศ 
รวม 166.419 396    

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

0.380 
178.629 

2 
396 

0.190 
0.451 0.421 0.657 ดานการเขาถึง

ทรัพยากร
สารสนเทศ รวม 179.009 398    

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

3.011 
194.588 

2 
394 

1.505 
0.494 3.048 0.049* ดานอัตรา

คาบริการ 
รวม 197.599 396    

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

0.896 
156.717 

2 
393 

0.448 
0.399 1.124 0.326 ดานการสงเสริม

การบริการ 
รวม 157.613 395    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 13  (ตอ) 
 

คุณภาพบริการ แหลงความแปรปรวน SS df MS F P 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

3.843 
211.151 

2 
397 

1.921 
0.532 3.613 0.028* ดานบุคลากร       

ผูใหบริการ 
รวม 214.994 399    

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

0.651 
160.494 

2 
397 

0.325 
0.404 

0.805 0.448 ดานกระบวนการ
ใหบริการ 

รวม 161.144 399    
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

0.813 
145.798 

2 
395 

0.407 
0.369 1.102 0.333 ดานองคประกอบ

ทางกายภาพ 
รวม 146.611 397    

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

0.941 
144.409 

2 
397 

0.470 
0.364 1.293 0.276 ดานความเชื่อถือ

และไววางใจได 
รวม 145.350 399    

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

0.688 
105.711 

2 
392 

0.344 
0.270 

1.275 0.281 โดยรวม 
รวม 106.399 394    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 13 การเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการตามปจจยั
สวนบุคคล เมื่อจําแนกตามสถานภาพ พบวา กลุมตัวอยางที่มีสถานภาพตางกันมีความคิดเห็นตอ
คุณภาพบริการโดยรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อจําแนกเปน
รายดาน พบวา กลุมตัวอยางที่มีสถานภาพตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพบริการไมแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 6 ดาน ไดแก ดานทรัพยากรสารสนเทศ ดานการเขาถึง
ทรัพยากรสารสนเทศ ดานการสงเสริมการบริการ ดานกระบวนการใหบริการ ดานองคประกอบ
ทางกายภาพ และดานความเชื่อถือและไววางใจได และกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอคุณภาพ
บริการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 ดาน ไดแก ดานอัตราคาบริการ 
และดานบุคลากรผูใหบริการ 
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 เมื่อพบความแตกตางผูวิจัยไดนําไปทดสอบรายคูโดยใชวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) เพื่อหา
วาคูใดแตกตางกัน ปรากฏผลดังตารางที่ 14 
 
ตารางที่ 14  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับความคิดเหน็ของปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการ จําแนก 
  ตามสถานภาพเปนรายคู 
 

สถานภาพ . Χ  
บุคลากรที่ทํางาน
สังกัดมหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

บุคคล 
ภายนอก 

ดานอัตราคาบริการ 3.63 3.45 3.74 
บุคลากรที่ทํางาน
สังกัดมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

3.63 - 0.18 0.11 

นักศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

3.45  - 0.29 

บุคคลภายนอก 3.74   - 
ดานบุคลากรผูใหบริการ 3.93 3.70 4.00 
บุคลากรที่ทํางาน
สังกัดมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

3.93 - 0.23 0.07 

นักศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

3.70  - 0.30 

บุคคลภายนอก 4.00   - 
 
 จากตารางที่ 14 เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของปจจัยที่สงผลตอคุณภาพ
บริการดานอัตราคาบริการและดานบุคลากรผูใหบริการ จําแนกตามสถานภาพเปนรายคู พบวา ไมมี
รายคูใดของกลุมตัวอยางที่มีสถานภาพตางกันมีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นที่สงผลตอคุณภาพบริการ
ดานอัตราคาบริการและดานบุคลากรผูใหบริการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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ตารางที่ 15  การเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการ จําแนกตาม 
  วัตถุประสงคในการเขารับบริการ 
 

คุณภาพบริการ แหลงความแปรปรวน SS df MS F P 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

0.247 
166.172 

2 
394 

0.123 
0.422 

0.293 0.746 ดานทรัพยากร
สารสนเทศ 

รวม 166.419 396    
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

1.410 
177.599 

2 
396 

0.705 
0.448 1.572 0.209 ดานการเขาถึง

ทรัพยากร
สารสนเทศ รวม 179.009 398    

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

0.129 
197.470 

2 
394 

0.065 
0.501 0.129 0.879 ดานอัตรา

คาบริการ 
รวม 197.599 396    

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

0.946 
156.667 

2 
393 

0.473 
0.399 

1.186 0.307 ดานการสงเสริม
การบริการ 

รวม 157.613 395    
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

0.103 
214.891 

2 
397 

0.051 
0.541 0.095 0.909 ดานบุคลากร       

ผูใหบริการ 
รวม 214.994 399    

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

0.407 
160.737 

2 
397 

0.204 
0.405 0.503 0.605 ดานกระบวนการ

ใหบริการ 
รวม 161.144 399    

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

0.865 
145.747 

2 
395 

0.432 
0.369 

1.172 0.311 ดานองคประกอบ
ทางกายภาพ 

รวม 146.611 397    
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

1.271 
144.079 

2 
397 

0.636 
0.363 1.752 0.175 ดานความเชื่อถือ

และไววางใจได 
รวม 145.350 399    
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ตารางที่ 15  (ตอ) 
 

คุณภาพบริการ แหลงความแปรปรวน SS df MS F P 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

0.364 
106.035 

2 
392 

0.182 
0.270 0.673 0.511 โดยรวม 

รวม 106.399 394    
 
 จากตารางที่ 15 การเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการตามปจจยั
ดานพฤติกรรมการรับบริการ เมื่อจําแนกตามวัตถุประสงคในการเขารับบริการ พบวา กลุมตัวอยาง
ที่มีวัตถุประสงคในการเขารับบริการตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพบริการโดยรวมและเมื่อ
จําแนกเปนรายดานทั้ง 8 ดานไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
ตารางที่ 16  การเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการ จําแนกตามประเภท
  ของบริการที่รับบริการ 
 

คุณภาพบริการ แหลงความแปรปรวน SS df MS F P 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

0.019 
166.400 

2 
394 

0.009 
0.422 

0.022 0.978 ดานทรัพยากร
สารสนเทศ 

รวม 166.419 396    
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2.891 
176.118 

2 
396 

1.446 
0.445 3.250 0.040* ดานการเขาถึง

ทรัพยากร
สารสนเทศ รวม 179.009 398    

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

0.176 
197.422 

2 
394 

0.088 
0.501 0.176 0.839 ดานอัตรา

คาบริการ 
รวม 197.599 396    

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

0.498 
157.115 

2 
393 

0.249 
0.400 

0.623 0.537 ดานการสงเสริม
การบริการ 

รวม 157.613 395    
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 16  (ตอ) 
 

คุณภาพบริการ แหลงความแปรปรวน SS df MS F P 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

1.549 
213.444 

2 
397 

0.775 
0.538 1.441 0.238 ดานบุคลากร       

ผูใหบริการ 
รวม 214.994 399    

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

3.887 
157.257 

2 
397 

1.944 
0.396 

4.906 0.008* ดานกระบวนการ
ใหบริการ 

รวม 161.144 399    
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2.516 
144.095 

2 
395 

1.258 
0.365 3.448 0.033* ดานองคประกอบ

ทางกายภาพ 
รวม 146.611 397    

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

4.296 
141.054 

2 
397 

2.148 
0.355 6.046 0.003* ดานความเชื่อถือ

และไววางใจได 
รวม 145.350 399    

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

1.420 
104.979 

2 
392 

0.710 
0.268 

2.652 0.072 โดยรวม 
รวม 106.399 394    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 16 การเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการตามปจจยั
ดานพฤติกรรมการรับบริการ เมื่อจําแนกตามประเภทของบริการที่รับบริการ พบวา กลุมตัวอยาง
ที่มีประเภทของบริการที่รับบริการตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพบริการโดยรวมไมแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา กลุมตัวอยางที่มีประเภท
ของบริการที่รับบริการตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพบริการไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 4 ดาน ไดแก ดานทรัพยากรสารสนเทศ ดานอัตราคาบริการ ดานการสงเสริม
การบริการ และดานบุคลากรผูใหบริการ และกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอคุณภาพบริการแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 4 ดาน ไดแก ดานการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ 
ดานกระบวนการใหบริการ ดานองคประกอบทางกายภาพ และดานความเชื่อถือและไววางใจได  
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 เมื่อพบความแตกตางผูวิจัยไดนําไปทดสอบรายคูโดยใชวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) เพื่อหา
วาคูใดแตกตางกัน ปรากฏผลดังตารางที่ 17 
 
ตารางที่ 17  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับความคิดเหน็ของปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการ จําแนก 
  ตามประเภทของบริการที่รับบริการเปนรายคู 
 

ประเภทของบริการ 
ท่ีรับบริการ 

. Χ  นอยกวา       
4 ประเภท 4-6 ประเภท มากกวา       

6 ประเภท 
ดานการเขาถงึทรัพยากรสารสนเทศ 3.63 3.82 3.77 

นอยกวา 4 ประเภท 3.63 - 0.19* 0.14 
4-6 ประเภท 3.82  - 0.05 
มากกวา 6 ประเภท 3.77   - 
ดานกระบวนการใหบริการ 3.79 4.01 3.83 
นอยกวา 4 ประเภท 3.79 - 0.22* 0.04 
4-6 ประเภท 4.01  - 0.18 
มากกวา 6 ประเภท 3.83   - 
ดานองคประกอบทางกายภาพ 3.61 3.79 3.67 
นอยกวา 4 ประเภท 3.61 - 0.18* 0.06 
4-6 ประเภท 3.79  - 0.12 
มากกวา 6 ประเภท 3.67   - 
ดานความเชื่อถือและไววางใจได 3.84 4.06 4.07 
นอยกวา 4 ประเภท 3.84 - 0.22* 0.23 
4-6 ประเภท 4.06  - 0.01 
มากกวา 6 ประเภท 4.07   - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 17 เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของปจจัยที่สงผลตอคุณภาพ
บริการ จําแนกตามประเภทของบริการที่รับบริการเปนรายคู พบวา กลุมตัวอยางที่มีประเภทของ
บริการที่รับบริการตางกันมีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นที่สงผลตอคุณภาพบริการทั้ง 4 ดาน ไดแก 
ดานการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ ดานกระบวนการใหบริการ ดานองคประกอบทางกายภาพ  
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และดานความเชื่อถือและไววางใจไดแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจํานวน 1 คู
เหมือนกันทั้ง 4 ดาน คือ กลุมตัวอยางที่มีประเภทของบริการที่รับบริการ 4-6 ประเภท มีคาเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็นมากกวากลุมตัวอยางที่มีประเภทของบริการที่รับบริการนอยกวา 4 ประเภท 
 
ตารางที่ 18  การเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการ จําแนกตามความถี ่
  ในการเขารับบริการ 
 

คุณภาพบริการ แหลงความแปรปรวน SS df MS F P 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

4.704 
161.715 

2 
394 

2.352 
0.410 5.730 0.004* ดานทรัพยากร

สารสนเทศ 
รวม 166.419 396    

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

0.993 
178.016 

2 
396 

0.497 
0.450 1.105 0.332 ดานการเขาถึง

ทรัพยากร
สารสนเทศ รวม 179.009 398    

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2.799 
194.800 

2 
394 

1.400 
0.494 2.831 0.060 ดานอัตรา

คาบริการ 
รวม 197.599 396    

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

0.499 
157.114 

2 
393 

0.249 
0.400 0.624 0.537 ดานการสงเสริม

การบริการ 
รวม 157.613 395    

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

1.609 
213.385 

2 
397 

0.804 
0.537 1.496 0.225 ดานบุคลากร       

ผูใหบริการ 
รวม 214.994 399    

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

0.748 
160.396 

2 
397 

0.374 
0.404 0.926 0.397 ดานกระบวนการ

ใหบริการ 
รวม 161.144 399    

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

0.754 
145.858 

2 
395 

0.377 
0.369 1.020 0.361 ดานองคประกอบ

ทางกายภาพ 
รวม 146.611 397    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 18  (ตอ) 
 

คุณภาพบริการ แหลงความแปรปรวน SS df MS F P 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

1.183 
144.167 

2 
397 

0.592 
0.363 1.629 0.197 ดานความเชื่อถือ

และไววางใจได 
รวม 145.350 399    

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

0.758 
105.641 

2 
392 

0.379 
0.269 

1.407 0.246 โดยรวม 
รวม 106.399 394    

 
 จากตารางที่ 18 การเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการตามปจจยั
ดานพฤติกรรมการรับบริการ เมื่อจําแนกตามความถี่ในการเขารับบริการ พบวา  กลุมตัวอยางที่มีความถี่
ในการเขารับบริการตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพบริการโดยรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา กลุมตัวอยางที่มีความถี่ในการเขารับบริการ
ตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพบริการไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 
7 ดาน ไดแก ดานการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ ดานอัตราคาบริการ ดานการสงเสริมการบริการ 
ดานบุคลากรผูใหบริการ ดานกระบวนการใหบริการ ดานองคประกอบทางกายภาพ และดานความ
เชื่อถือและไววางใจได และกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอคุณภาพบริการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 ดาน คือ ดานทรัพยากรสารสนเทศ 
 เมื่อพบความแตกตางผูวิจัยไดนําไปทดสอบรายคูโดยใชวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) เพื่อหา
วาคูใดแตกตางกัน ปรากฏผลดังตารางที่ 19 
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ตารางที่ 19  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับความคิดเหน็ของปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการ จําแนก 
  ตามความถี่ในการเขารับบริการเปนรายคู 
 

ความถี่ในการเขารับ
บริการ 

. Χ  นอยกวา 5 ครัง้
ตอเดือน 

5-10 คร้ัง       
ตอเดือน 

มากกวา 10 คร้ัง
ตอเดือน 

ดานทรัพยากรสารสนเทศ 3.56 3.51 3.31 
นอยกวา 5 คร้ังตอเดือน 3.56 - 0.05 0.25* 
5-10 ครั้งตอเดอืน 3.51  - 0.20* 
มากกวา 10 ครั้งตอเดือน 3.31   - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 19 เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของปจจัยที่สงผลตอคุณภาพ
บริการดานทรัพยากรสารสนเทศ จําแนกตามความถี่ในการเขารับบริการเปนรายคู พบวา กลุมตัวอยาง
ที่มีความถี่ในการเขารับบริการตางกัน มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นที่สงผลตอคุณภาพบริการ     
ดานทรัพยากรสารสนเทศแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจํานวน 2 คู ไดแก 
กลุมตัวอยางที่มีความถี่ในการเขารับบริการมากกวา 10 คร้ังตอเดือน มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็น
นอยกวากลุมตัวอยางที่มีความถี่ในการเขารับบริการนอยกวา 5 ครั้งตอเดือน และกลุมตัวอยางที่มี
ความถี่ในการเขารับบริการมากกวา 10 ครั้งตอเดือน มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นนอยกวากลุม
ตัวอยางที่มีความถี่ในการเขารับบริการ 5-10 คร้ังตอเดือน  
 
ตารางที่ 20  การเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการ จําแนกตามชวงวัน 
  และเวลาที่มารับบริการ 
 

คุณภาพบริการ แหลงความแปรปรวน SS df MS F P 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

1.618 
164.801 

2 
394 

0.809 
0.418 1.934 0.146 ดานทรัพยากร

สารสนเทศ 
รวม 166.419 396    

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

0.690 
178.318 

2 
396 

0.345 
0.450 

0.767 0.465 ดานการเขาถึง
ทรัพยากร
สารสนเทศ รวม 179.009 398    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



120 
 
ตารางที่ 20  (ตอ) 
 

คุณภาพบริการ แหลงความแปรปรวน SS df MS F P 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

0.526 
197.073 

2 
394 

0.263 
0.500 0.526 0.591 ดานอัตรา

คาบริการ 
รวม 197.599 396    

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

0.139 
157.474 

2 
393 

0.069 
0.401 

0.173 0.841 ดานการสงเสริม
การบริการ 

รวม 157.613 395    
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

0.106 
214.887 

2 
397 

0.053 
0.541 0.098 0.906 ดานบุคลากร       

ผูใหบริการ 
รวม 214.994 399    

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

0.113 
161.031 

2 
397 

0.057 
0.406 0.140 0.870 ดานกระบวนการ

ใหบริการ 
รวม 161.144 399    

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

0.411 
146.200 

2 
395 

0.206 
0.370 

0.556 0.574 ดานองคประกอบ
ทางกายภาพ 

รวม 146.611 397    
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

0.427 
144.923 

2 
397 

0.213 
0.365 0.584 0.558 ดานความเชื่อถือ

และไววางใจได 
รวม 145.350 399    

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

0.022 
106.377 

2 
392 

0.011 
0.271 0.041 0.960 โดยรวม 

รวม 106.399 394    
 
 จากตารางที่ 20 การเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการตามปจจยั
ดานพฤติกรรมการรับบริการ เมื่อจําแนกตามชวงวันและเวลาที่มารับบริการ พบวา กลุมตัวอยางที่มี
ชวงวันและเวลาที่มารับบริการตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพบริการโดยรวมและเมื่อจําแนกเปน
รายดานทั้ง 8 ดานไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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ตารางที่ 21  สรุปการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจยัที่สงผลตอคุณภาพบรกิารโดยรวม 
  จําแนกตามเพศ 
 

ปจจัยสวนบุคคล (n) (Χ ) (S.D.) t P 
เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
137 
258 

 
3.67 
3.67 

 
0.53 
0.52 

 
-0.048 

 
0.962 

 
 จากตารางที่ 21 สรุปการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการ
ตามปจจัยสวนบุคคล เมื่อจําแนกตามเพศ พบวา กลุมตัวอยางเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็น 
ตอระดับคุณภาพบริการโดยรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงกลาวไดวา 
ปจจัยสวนบุคคล เมื่อจําแนกตามเพศ สงผลตอคุณภาพบริการโดยรวมของหอสมุด พระราชวัง
สนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรไมแตกตางกัน  
 
ตารางที่ 22  สรุปการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจยัที่สงผลตอคุณภาพบรกิารโดยรวม  
  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลและปจจยัดานพฤติกรรมการรับบริการ 
 

ปจจัย แหลงความแปรปรวน SS df MS F P 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

0.589 
105.810 

3 
391 

0.196 
0.271 0.726 0.537 อายุ 

รวม 106.399 394    
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

0.082 
106.317 

2 
392 

0.041 
0.271 

0.151 0.860 ระดับการศึกษา 
รวม 106.399 394    

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

0.688 
105.711 

2 
392 

0.344 
0.270 1.275 0.281 สถานภาพ 

รวม 106.399 394    
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

0.364 
106.035 

2 
392 

0.182 
0.270 0.673 0.511 วัตถุประสงคใน

การเขารับบริการ 
รวม 106.399 394    
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ตารางที่ 22  (ตอ)  
 

ปจจัย แหลงความแปรปรวน SS df MS F P 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

1.420 
104.979 

2 
392 

0.710 
0.268 2.652 0.072 ประเภทของ

บริการที่รับบริการ 
รวม 106.399 394    

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

0.758 
105.641 

2 
392 

0.379 
0.269 

1.407 0.246 ความถี่ในการเขา
รับบริการ 

รวม 106.399 394    
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

0.022 
106.377 

2 
392 

0.011 
0.271 0.041 0.960 ชวงวนัและเวลา

ที่มารับบริการ 
รวม 106.399 394    

 
 จากตารางที่ 22 สรุปการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการ
ตามปจจัยสวนบุคคล เมื่อจําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพ และตามปจจัยดานพฤติกรรม
การรับบริการ เมื่อจําแนกตามวัตถุประสงคในการเขารับบริการ ประเภทของบริการที่รับบริการ 
ความถี่ในการเขารับบริการ และชวงวันและเวลาที่มารับบริการ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็น 
ตอระดับคุณภาพบริการโดยรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงกลาวไดวา 
ปจจัยสวนบุคคล เมื่อจําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพ และปจจัยดานพฤติกรรมการ
รับบริการ เมื่อจําแนกตามวัตถุประสงคในการเขารับบริการ ประเภทของบริการที่รับบริการ ความถี่
ในการเขารับบริการ และชวงวันและเวลาที่มารับบริการ สงผลตอคุณภาพบริการโดยรวมของหอสมุด 
พระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรไมแตกตางกัน  
 
ตอนที่ 4 ความคิดเห็น ความตองการและขอเสนอแนะอื่น ๆ 
 การวิเคราะหขอมูลตอนที่ 4 เปนการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการแสดงความคิดเห็น 
ความตองการ และขอเสนอแนะตาง ๆ ของกลุมตัวอยาง เพื่อทราบความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพบริการของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากรใหดียิ่งขึ้น มีผูแสดงความคิดเห็น ความตองการและขอเสนอแนะ จํานวน 180 คน 
คิดเปนรอยละ 45.00 โดยผูแสดงความคิดเห็นสวนใหญเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลยัศลิปากร คดิเปน
รอยละ 86.67 (156 คน) รองลงมาไดแก บุคคลภายนอก คิดเปนรอยละ 8.33 (15 คน) และบุคลากร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



123 
 
ที่ทํางานสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร คิดเปนรอยละ 5.00 (9 คน) ตามลําดับ ผูวิจัยไดใชการพรรณนา
วิเคราะห (Descriptive analysis) ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามปลายเปด ซ่ึงมีผูแสดงความ
คิดเห็น ความตองการและขอเสนอแนะคุณภาพบริการ จํานวน 7 ดาน ไดแก ดานทรัพยากรสารสนเทศ  
ดานการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ ดานอัตราคาบริการ ดานการสงเสริมการบริการ ดานบุคลากร 
ผูใหบริการ ดานกระบวนการใหบริการ และดานองคประกอบทางกายภาพ สวนดานความเชื่อถือ
และไววางใจไดไมมีผูแสดงความคิดเห็น ความตองการและขอเสนอแนะ ผลการวิเคราะหสรุปได
ดังตอไปนี้ 
 
1.  ดานทรัพยากรสารสนเทศ 
 1.1  หนังสือใหมมีนอย ไมหลากหลาย หนังสือบางชื่อมีเลมเดียว และหนังสือที่ใชเรียน
ที่มีในหองสมุดสวนใหญเปนหนังสือภาษาอังกฤษ หนังสือภาษาไทยมีจํานวนนอย  
 1.2  หนังสือและวิทยานิพนธบางเลมยืมออกไมได ควรจัดหาไวหลาย ๆ ฉบับเพื่อให
สามารถยืมออกได  
 1.3  ควรจัดหาหนังสือที่มีอยูในหองสมุดของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีเฉพาะวิทยาเขตอื่น
เขามาไวบริการดวย จะไดไมตองยืมระหวางวิทยาเขต 
 1.4  ฐานขอมูลทางวิชาการภาษาตางประเทศมีนอย โดยเฉพาะทางดานวิทยาศาสตร 
 1.5  วารสารมีนอยและไมคอยมีวารสารชื่อใหม ๆ  
 1.6  โสตทัศนวัสดุมีนอยเกินไป เชน ภาพยนตร ซีดีเพลง เปนตน 
 
2.  ดานการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ 
 2.1  หนังสือจดัไมเปนระเบยีบ สลับที่ หายาก โดยเฉพาะชวงใกลสอบ 
 2.2  การเขาถึงอินเทอรเน็ตชามาก 
 2.3  การเขาเว็บไซตฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดออนไลน (Web OPAC) 
ซับซอน แจกแจงขอมูลไมชัดเจน ไมทราบความหมายของคําในการสืบคน ทําใหเขาถึงไดยาก 
 2.4 ควรเพิ่มสิทธิในการยืมหนังสือของนกัศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรใหมากกวานี้  
 2.5  อาจารยไดสิทธิยืมทรัพยากรสารสนเทศนานมาก ทําใหผูรับบริการอื่น ๆ ไมสามารถ
ยืมได  จึงควรมีทรัพยากรสารสนเทศสําหรับอาจารยแยกตางหาก  
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3.  ดานอัตราคาบริการ 
 3.1  อัตราคาบริการและคาปรับทรัพยากรสารสนเทศเกินกําหนดสงแพงเกินไป ควรปรับ
อัตราใหลดลง หรือกําหนดเพดานสูงสุดสําหรับคาปรับทรัพยากรสารสนเทศเกินกําหนดสงไว 
หรือไมควรมีคาปรับทรัพยากรสารสนเทศเกินกําหนดสง 
 3.2  ควรเพิ่มคาปรับทรัพยากรสารสนเทศเกินกําหนดสงจะไดรีบนํามาสงคืนเร็ว ๆ 
 
4.  ดานการสงเสริมการบริการ 
 4.1  ควรเพิ่มเวลาเปดบริการ เชน เปดใหบริการถึงเวลา 24.00 น. ทุกวันหรือชวงที่มีการ
สอบกลางภาค หรือเปดใหบริการ 24 ชั่วโมงในชวงสอบกลางภาคดวย เปนตน  
 4.2  ควรขยายเวลาในการยืมทรัพยากรสารสนเทศของนักศึกษาใหมากกวานี ้
 4.3  ควรพานักศึกษาไปเลือกซื้อหนังสือเขาหองสมุดบอยขึ้น เพื่อจะไดหนังสือตรงกับ
ความตองการที่แทจริง 
 4.4  ควรมีการจัดประเมินสื่อสารสนเทศที่มีการยืมบอยที่สุดหรือมากที่สุด เพื่อจะไดจัดหา
ใหเพิ่มมากขึ้นและเพียงพอตอความตองการของผูรับบริการ  
 4.5  ไดรับหนงัสือที่จองลาชา เนื่องจากปรมิาณหนงัสือมีนอยทําใหผูที่ยืมไปไมยอม
นํามาคืน  
 4.6  หนังสือบางเลมมีการเขียนดวยดินสอหรือปากกาเลอะเทอะ ไมสะดวกตอการอาน 
ควรรณรงคใหผูรับบริการชวยกันรักษาหนงัสือ 
 4.7  อยากใหมจีุดบริการน้ําดืม่มากกวานี ้ 
  
5.  ดานบุคลากรผูใหบริการ 
 5.1  ผูใหบริการบางคนไมมีมนุษยสัมพันธ พูดจาไมไพเราะ หนาบูดบึ้ง ตําหนิผูรับบริการ 
ควรมีอัธยาศัยที่ดี ยิ้มแยมแจมใส พูดจาไพเราะ มีน้ําใจกับผูรับบริการ ไมโมโหหรือโกรธงายเวลา  
มีผูรับบริการมาซักถาม และควรทักทายผูรับบริการบาง  
 5.2  ผูใหบริการบางคนตอบคําถามหรืออธิบายไมชัดเจน ทําใหไมคอยเขาใจเทาที่ควร
หรือเขาใจผิดพลาด 
 5.3  การปฏิบัติงานของผูใหบริการไมเปนไปในทางเดียวกัน 
 5.4  ควรเพิ่มจํานวนผูใหบริการมากกวานี้ เพราะบางครั้งไมเพียงพอกับผูรับบริการ 
โดยเฉพาะชวงนอกเวลาราชการ 
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6.  ดานกระบวนการใหบริการ 
 6.1  สถานที่สําหรับใหบริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทตาง ๆ อยูคนละอาคารกัน 
ทําใหยากตอการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศหลาย ๆ ประเภทพรอมกัน 
 6.2  ควรปรับปรุงการใหบริการยืม-คืนหนังสือ เชน เพิ่มชองหรือแนวคอยในการใหบริการ 
เพิ่มจุดบริการยืม-คืนหนังสือ เพิ่มเครื่องยืมหนังสือดวยตนเอง (Self check) เปนตน 
 
7.  ดานองคประกอบทางกายภาพ 
 7.1  ที่นั่งอานมีนอยไมเพียงพอกับจํานวนผูรับบริการ และไมควรใหมกีารจองที่นั่งอาน  
 7.2  ควรขยายอาคารหอสมุดหรือสรางอาคารเพิ่มเติม เพือ่รองรับนักศึกษาที่เพิ่มขึน้ทุกป 
 7.3  ควรเพิ่มหองคาราโอเกะและหองที่สามารถนั่งสนทนากันได 
 7.4  ควรเปดประตูทางเขาอาคารหมอมหลวงปน มาลากุล ตลอดเวลาที่เปด ไมควรเปด
เฉพาะในเวลาราชการเทานั้น 
 7.5  ผูรับบริการคุยกันเสียงดัง โดยเฉพาะบริเวณช้ัน 1 อาคารหมอมหลวงปน มาลากุล 
ควรมีการตักเตือนบอย ๆ และควรติดกระจกกั้นรานกาแฟ เพื่อไมใหมีเสียงดังออกรบกวนการอาน
หนังสือของผูรับบริการอื่น ๆ 
 7.6  ภายในอาคารหอสมุดบางจุดมีแสงสวางไมเพียงพอ ควรติดตั้งระบบแสงสวางเพิ่มเติม 
โดยเฉพาะโตะอานเดี่ยวควรมีโคมไฟสองสวางประจําทุกโตะ 
 7.7  บรรยากาศภายในหอสมุดเหม็นอับ เหม็นกล่ินหนงัสือเกา อากาศไมถายเท 
 7.8  อุณหภูมิภายในอาคารหอสมุด บางครั้งรอนเกินไป บางครั้งเย็นเกนิไป  
 7.9  ควรมแีผนผังแสดงจดุรับบริการและวิธีการ หรือแผนพับ แจกตรงบริเวณทางเขา-ออก
ทุกประตู เพราะบุคคลภายนอกไมทราบวาตนเองใชบริการอะไรไดบาง และอยูตรงไหนของอาคาร 
 7.10 ปายบอกเลขชั้นหนังสือ และปายอัตราคาปรับทรัพยากรสารสนเทศเกินกําหนดสง
มองเห็นไมชัดเจน 
 7.11 ควรรณรงคเร่ืองการแตงกายของผูรับบริการโดยเฉพาะนักศึกษาหญิง ใหแตงกาย
สุภาพ รัดกุม เพราะทําใหผูรับบริการรายอื่นขาดสมาธิ 
 7.12 หองน้ํามีนอย บางครั้งไมสะอาด ควรจัดทําหองน้ําเพิ่มขึ้น และจางแมบานมาดูแล
หองน้ําโดยเฉพาะ 
 7.13 ที่จอดรถมีนอย 
 7.14 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสืบคนขอมูลขัดของบอย ๆ ในระหวางสืบคนขอมูล 
 7.15 ควรมีปล๊ักไฟสําหรับเสยีบคอมพิวเตอรโนตบุคสใหมากขึ้น 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



126 

 
บทท่ี  5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเร่ือง “ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร 
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร” เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) โดยมี
วัตถุประสงค 3 ประการ ไดแก 1) เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการของหอสมุด พระราชวัง
สนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 2) เพื่อใหทราบระดับคุณภาพบริการของ
หอสมุด พระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร และ 3) เพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกตางของปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร สํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยจําแนกเปนปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานพฤติกรรม
การรับบริการ 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูรับบริการที่เขามารับบริการในหอสมุด พระราชวัง
สนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ใน 1 ป ระหวางวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 - 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 กลุมตัวอยางคํานวณจากประชากรโดยใชสูตรของทาโร ยามาเน ที่ระดับ 
ความเชื่อมั่นรอยละ 95 และยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนไดรอยละ 5 ไดขนาดของกลุมตัวอยาง 
เทากับ 400 คน และกําหนดคุณสมบัติของกลุมตัวอยาง คือ สามารถอาน พูด เขียน เขาใจภาษาไทยได 
รวมทั้งสามารถตอบแบบสอบถามได และยินดีเขารวมในการวิจัย 
 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ไดแก  
 1.  ตัวแปรอิสระ แบงออกเปน  
  1.1  ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพ  
  1.2  ปจจัยดานพฤติกรรมการรับบริการ ประกอบดวย วัตถุประสงคในการเขารับบริการ 
ประเภทของบริการที่รับบริการ ความถี่ในการเขารับบริการ และชวงวันและเวลาที่มารับบริการ  
 2.  ตัวแปรตาม ประกอบดวย คุณภาพบริการตามองคประกอบ 8 ดาน ไดแก ดานทรัพยากร
สารสนเทศ ดานการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ ดานอัตราคาบริการ ดานการสงเสริมการบริการ 
ดานบุคลากรผูใหบริการ ดานกระบวนการใหบริการ ดานองคประกอบทางกายภาพ และดานความ
เชื่อถือและไววางใจได 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ ซ่ึงผูวิจัยไดจัดทําขึ้นโดย
ประยุกตจากทฤษฎีสวนผสมการตลาด (4Ps) ของฟลิป คอตเลอร และแกรี่ อารมสตรอง (Philip Kotler 
and Gary Armstrong) ทฤษฎีสวนผสมการตลาดบริการ (7Ps) ของเซียเท็มล, บิทเนอร และเกร็มเลอร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



127 
 
(Valarie A. Zeithaml, Mary Jo Bitner and Dwayne D. Gremler) และเกณฑประเมินคุณภาพบริการ 
SERVQUAL ของพาราสุรามาน, เซียเท็มล และเบอรร่ี (A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml and 
Leonard L. Berry) โดยแบงออกเปน 4 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ขอ
คําถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานพฤติกรรมการ
รับบริการ ขอคําถามเปนแบบใหเลือกตอบไดหลายคําตอบ (Multiple answer) ตอนที่ 3 สอบถาม
เกี่ยวกับคุณภาพบริการตามองคประกอบ 8 ดาน ขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
scale) 5 ระดับ และตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามปลายเปด (Open ended) เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามแสดง
ความคิดเห็น ความตองการและขอเสนอแนะตาง ๆ เพิ่มเติมเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงหรือ
พัฒนาคุณภาพบริการ ซ่ึงแบบสอบถามดังกลาวไดผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงดานเนื้อหาและ
ดานการวัดและการประเมินผลจากคณาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูทรงคุณวุฒิแลว และไดนํา
แบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับผูรับบริการที่เขามารับบริการในหอสมุดสาขา วังทาพระ 
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน แลวนํามาคํานวณหาคา
ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชสัมประสิทธิ์ครอนบาค (Cronbach alpha coefficient)ไดคาความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ .970 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
นําแบบสอบถามที่ไดไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง และนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for windows (Statistical package for the social science for 
windows) เพื่อคํานวณคาทางสถิติ ไดแก การแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) 
คาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคาที (T-test) การวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) เมื่อพบวาแตกตางจะนําไปทดสอบรายคูโดยใชวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) 
และพรรณนาวิเคราะห (Descriptive analysis) 
 
1.  สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร 
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร” สามารถสรุปผลการวิจัยเปนประเด็นสําคัญไดดังนี้ 
 1.1  การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน 
สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 64.75 (259 คน) เมื่อจําแนกตามอายุ สวนใหญมีอายุไมเกิน 
25 ป คิดเปนรอยละ 82.25 (329 คน) เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา สวนใหญมีระดับการศึกษา
ไมเกินปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 79.75 (319 คน) และเมื่อจําแนกตามสถานภาพ สวนใหญเปน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร คิดเปนรอยละ 85.25 (341 คน)  
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 1.2  การวิเคราะหปจจัยดานพฤติกรรมการรับบริการของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญมี
วัตถุประสงคในการเขารับบริการเพื่ออานหนังสือเตรียมสอบ คิดเปนรอยละ 80.50 (322 คน) เมื่อจําแนก
ตามประเภทของบริการที่รับบริการ สวนใหญรับบริการบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภท
ตาง ๆ คิดเปนรอยละ 76.75 (307 คน) เมื่อจําแนกตามความถี่ในการเขารับบริการ สวนใหญมีความถี่
ในการเขารับบริการมากกวา 10 คร้ังตอเดือน คิดเปนรอยละ 48.25 (193 คน) และเมื่อจําแนกตามชวงวัน
และเวลาที่มารับบริการ สวนใหญมารับบริการในวันเสาร-อาทิตย ระหวางเวลา 12.00-16.30 น. คดิเปน
รอยละ 65.00 (260 คน)  
 1.3  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับคุณภาพบริการ ผลการวิจัยสรุปไดวา 
   1.3.1  ระดับคุณภาพบริการโดยรวมอยูในระดับมาก (Χ=3.67) เมื่อจําแนกเปนราย
ดาน พบวา ระดับคุณภาพบริการอยูในระดับมาก จํานวน 6 ดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 
ไดแก ดานความเชื่อถือและไววางใจได ( Χ=3.92) ดานกระบวนการใหบริการ ( Χ=3.86) ดาน
บุคลากรผูใหบริการ (Χ=3.74) ดานการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ (Χ=3.69) ดานองคประกอบ
ทางกายภาพ (Χ=3.67) และดานการสงเสริมการบริการ  (Χ=3.59) และระดับคุณภาพบริการอยูใน
ระดับปานกลาง จํานวน 2 ดาน ไดแก ดานอัตราคาบริการ (Χ=3.48) และดานทรัพยากรสารสนเทศ 
(Χ=3.42)  
  1.3.2  ระดับคุณภาพบริการเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีระดับคุณภาพบริการ
สูง 3 อันดับแรก ไดแก อาคารหอสมุดตั้งอยูในสถานที่ที่สามารถเดินทางไปมาไดสะดวกและเขาถึง
ไดงาย (Χ=4.19) ภายในอาคารหอสมุดมีแสงสวางเพียงพอ ( Χ=4.11) ซ่ึงอยูในดานองคประกอบ 
ทางกายภาพทั้ง 2 ขอ และทานรูสึกวามีความปลอดภัยเมื่อมารับบริการ (Χ=4.08) ซ่ึงอยูในดาน
ความเชื่อถือและไววางใจได และขอที่มีระดับคุณภาพบริการสูงเปนอันดับทายสุด 3 อันดับแรก 
ไดแก ที่นั่งอานหนังสือมีเพียงพอกับความตองการ (Χ=3.14) หองน้ํามีความสะอาด (Χ=3.28) ซ่ึง 
อยูในดานองคประกอบทางกายภาพทั้ง 2 ขอ และทานทราบอัตราคาบริการกอนรับบริการ (Χ=3.33) 
ซ่ึงอยูในดานอัตราคาบริการ  
 1.4.  การวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการ 
ผลการวิจัยสรุปไดวา 
  1.4.1  การวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการ 
โดยรวม พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอระดับคุณภาพบริการโดยรวมไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงกลาวไดวา ปจจัยสวนบุคคล เมื่อจําแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และสถานภาพ และปจจัยดานพฤติกรรมการรับบริการ เมื่อจําแนกตามวัตถุประสงคใน
การเขารับบริการ ประเภทของบริการที่รับบริการ ความถี่ในการเขารับบริการ และชวงวันและเวลาที่มา
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รับบริการ ไมสงผลตอคุณภาพบริการโดยรวมของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
  1.4.2  การวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการ
เปนรายดาน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอระดับคุณภาพบรกิาร
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก เมื่อจําแนกตามอายุ แตกตางกัน จํานวน 1 ดาน 
คือ ดานทรัพยากรสารสนเทศ เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา แตกตางกัน จํานวน 1 ดาน คือ ดาน
ทรัพยากรสารสนเทศ เมื่อจําแนกตามสถานภาพ แตกตางกัน จํานวน 2 ดาน ไดแก ดานอัตราคาบริการ
และดานบุคลากรผูใหบริการ แตเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของปจจัยที่สงผลตอ
คุณภาพบริการเปนรายคู พบวา ไมมีรายคูใดของกลุมตัวอยางที่มีอายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพ
ตางกันมีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นที่สงผลตอคุณภาพบริการเปนรายดานตางกัน สวนเมื่อจําแนก
ตามเพศ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอระดับคุณภาพบริการไมแตกตางกัน จึงกลาวไดวา ปจจัย
สวนบุคคล เมื่อจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพ ไมสงผลตอคุณภาพบริการเปน
รายดานของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  1.4.3  การวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการ
เปนรายดาน จําแนกตามปจจัยดานพฤติกรรมการรับบริการ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอ
ระดับคุณภาพบริการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก เมื่อจําแนกตามประเภท
ของบริการที่รับบริการ แตกตางกัน จํานวน 4 ดาน ไดแก ดานการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ    
ดานกระบวนการใหบริการ ดานองคประกอบทางกายภาพ และดานความเชื่อถือและไววางใจได 
เมื่อจําแนกตามความถี่ในการเขารับบริการ แตกตางกัน จํานวน 1 ดาน คือ ดานทรัพยากรสารสนเทศ 
สวนเมื่อจําแนกตามวัตถุประสงคในการเขารับบริการ และชวงวันและเวลาที่มารับบริการ พบวา 
กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอระดับคุณภาพบริการไมแตกตางกัน จึงกลาวไดวา ปจจัยดานพฤติกรรม
การรับบริการ เมื่อจําแนกตามประเภทของบริการที่รับบริการ สงผลตอคุณภาพบริการดานการเขาถึง
ทรัพยากรสารสนเทศ ดานกระบวนการใหบริการ ดานองคประกอบทางกายภาพ และดานความเชื่อถือ
และไววางใจได ของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อ
จําแนกตามความถี่ในการเขารับบริการ สงผลตอคุณภาพบริการดานทรัพยากรสารสนเทศ ของหอสมุด 
พระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร และเมื่อจําแนกตามวัตถุประสงค
ในการเขารับบริการ และชวงวันและเวลาที่มารับบริการ ไมสงผลตอคุณภาพบริการเปนรายดาน
ของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 โดยสามารถสรุปผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการของหอสมุด พระราชวัง
สนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังตารางที่ 23 
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ตารางที่ 23  สรุปผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร 
 สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

คุณภาพบริการ    
ในภาพรวม 

คุณภาพบริการ
เม่ือจําแนก 
เปนรายดาน ปจจัย 

สงผล ไม
สงผล สงผล ไม

สงผล 

จํานวนดาน
ท่ีถูกสงผล
ตอคุณภาพ
บริการ 

1.  ปจจัยสวนบุคคล      
     1.1  เพศ      
     1.2  อายุ       
     1.3  ระดับการศึกษา      
     1.4  สถานภาพ      
2.  ปจจัยดานพฤติกรรมการรับบริการ      
     2.1  วัตถุประสงคในการเขารับ 
             บริการ  

 
 

 
 

     2.2  ประเภทของบริการที่รับบริการ     4 ดาน 
     2.3  ความถี่ในการเขารับบริการ     1 ดาน 
     2.4  ชวงวนัและเวลาที่มารับบริการ      

 
 1.5  การวิเคราะหความคิดเห็น ความตองการและขอเสนอแนะอื่น ๆ กลุมตัวอยางได
เสนอความคิดเห็น ความตองการและขอเสนอแนะคุณภาพบริการ จํานวน 7 ดาน ดังนี้ 
  1.5.1  ดานทรัพยากรสารสนเทศ ไดแก หนังสือ วารสาร ฐานขอมูล โสตทัศนวัสดุ
มีนอย ไมหลากหลาย โดยเฉพาะทางดานวิทยาศาสตร และหนังสือและวิทยานิพนธบางเลมยืมออก
ไมได จึงควรจัดหาไวหลาย ๆ ฉบับเพื่อใหสามารถยืมออกได 
  1.5.2  ดานการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ ไดแก หนังสือจัดไมเปนระเบียบ 
อินเทอรเน็ตเขาถึงไดชา ควรเพิ่มสิทธิในการยืมหนังสือของนักศึกษา และเนื่องจากอาจารยมีสิทธิใน
การยืมทรัพยากรสารสนเทศนานถึง 1 ภาคการศึกษาจึงควรมีทรัพยากรสารสนเทศสําหรับใหอาจารยยืม
แยกตางหากจากผูรับบริการอื่น ๆ 
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  1.5.3  ดานอัตราคาบริการ ไดแก อัตราคาบริการและคาปรับทรัพยากรสารสนเทศ
เกินกําหนดสงแพงเกินไป ควรกําหนดเพดานสูงสุดสําหรับคาปรับทรัพยากรสารสนเทศเกินกําหนดสง 
ไมควรมีคาปรับทรัพยากรสารสนเทศเกินกําหนดสง และควรเพิ่มคาปรับทรัพยากรสารสนเทศเกิน
กําหนดสง 
  1.5.4  ดานการสงเสริมการบริการ ไดแก ควรเพิ่มเวลาเปดบริการ ควรขยายเวลาในการ
ยืมทรัพยากรสารสนเทศของนักศึกษา ควรพานักศึกษาไปเลือกซื้อหนังสือบอยข้ึน ควรมีการประเมิน
ส่ือสารสนเทศที่มีการยืมบอย ควรมีจุดบริการน้ําดื่มใหมากขึ้น และควรรณรงคไมใหมีการใชดินสอ
หรือปากกาขีดเขียนหนังสือ 
  1.5.5  ดานบุคลากรผูใหบริการ ไดแก ผูใหบริการบางคนไมมีมนุษยสัมพันธกับผูรับ 
บริการ ตอบคําถามหรืออธิบายไมชัดเจน การปฏิบัติงานไมเปนไปในทางเดียวกัน และควรเพิ่มจํานวน
ผูใหบริการ 
  1.5.6  ดานกระบวนการใหบริการ ไดแก สถานที่สําหรับใหบริการทรัพยากร
สารสนเทศประเภทตาง ๆ อยูคนละอาคาร ทําใหยากตอการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศหลาย ๆ 
ประเภทพรอมกัน และควรปรับปรุงการใหบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 
  1.5.7  ดานองคประกอบทางภายภาพ ไดแก ที่นั่งอานมีนอยไมเพียงพอกับผูรับบริการ 
ควรเพิ่มหองคาราโอเกะและหองที่สามารถสนทนากันได ผูรับบริการคุยกันเสียงดัง ภายในอาคาร
หอสมุดมีบางจุดแสงสวางไมเพียงพอ บรรยากาศภายในอาคารหอสมุดเหม็นอับ บางครั้งรอนเกินไป 
บางครั้งเย็นเกินไป ควรมีผังแสดงจุดบริการ ปายบอกเลขชั้นหนังสือและปายอัตราคาปรับทรัพยากร
สารสนเทศเกินกําหนดสงมองเห็นไมชัดเจน หองน้ํา ที่จอดรถ และปลั๊กไฟสําหรับเสียบคอมพิวเตอร
โนตบุคสมีนอย และเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสืบคนขอมูลขัดของบอย ๆ ในระหวางการสืบคน   
 
2.  อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานการวิจัยได 3 ประการ ไดแก 1) ระดับคุณภาพบริการ
ของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยรวมและเมื่อจําแนก
เปนรายดาน อยูในระดับมาก 2) ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพ 
ที่แตกตางกัน สงผลตอระดับคุณภาพบริการของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และ 3) ปจจัยดานพฤติกรรมการรับบริการ ประกอบดวย วัตถุประสงคในการ
เขารับบริการ ประเภทของบริการที่รับบริการ ความถี่ในการเขารับบริการ และชวงวันและเวลาที่มา
รับบริการที่แตกตางกัน สงผลตอระดับคุณภาพบริการของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร สํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผลการวิจัยขางตนสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 
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 2.1  ลักษณะของปจจัยสวนบุคคลของผูรับบริการที่เขามารับบริการในหอสมุด พระราชวัง
สนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร สวนใหญเปนเพศหญิง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของอริศรา สิงหปน (2551) ที่ศึกษาความคาดหวังของคณาจารยมหาวิทยาลัยแมโจตอคุณภาพบริการ
ของหองสมุดมหาวิทยาลัย งานวิจัยของธีรานุช ตรีรัตน (2550) ที่ศึกษาการประเมินคุณภาพบริการ
ของหองสมุดเอ.ยู.เอ. และงานวิจัยของเกวลี จันทรตะมา (2549) ที่ศึกษาการประเมินคุณภาพบริการ
ของหองสมุดกลาง สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา ผูรับบริการสวนใหญเปนเพศหญิง
เชนกัน เมื่อพิจารณาตามอายุ พบวา ผูรับบริการสวนใหญมีอายุไมเกิน 25 ป รองลงมาไดแก อายุ 26-35 ป 
ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะผูที่มีอายุอยูในชวงดังกลาว เปนชวงที่กําลังศึกษาหาความรูอยูในสถาบัน 
การศึกษาตาง ๆ หรือเปนผูที่อยูในวัยทํางานที่ตองการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเพื่อใหเกิดความกาวหนา
ในอาชีพ เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบวา ผูรับบริการสวนใหญมีระดับการศึกษาไมเกิน
ปริญญาตรี ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่กําลังศึกษาอยูนั้นจะเปน
นักศึกษาระดับปริญญาตรีมากกวาระดับอ่ืน ๆ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของธีรานุช ตรีรัตน (2550) 
ที่ศึกษาการประเมินคุณภาพบริการของหองสมุดเอ.ยู.เอ. และงานวิจัยของนฤตย นิ่มสมบุญ และฮารุกิ 
นางาตะ (2546 : 30) ที่ศึกษาการประเมินคุณภาพบริการของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
พบวา ผูรับบริการสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี และเมื่อพิจารณาตามสถานภาพ พบวา 
ผูรับบริการสวนใหญเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่สังกัดคณะวิชาที่ตั้งอยูในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร โดยเปนนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมมากที่สุด ซ่ึงอาจเปนเพราะคณะวิชาดังกลาวตั้งอยูใกลกับหอสมุด พระราชวังสนามจันทร 
และมีนักศึกษาเปนจํานวนมากกวาคณะวิชาอื่น ๆ จึงเขาใชสถานที่ของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร 
เพื่อทําการบาน ทํารายงาน หรือรอเวลาเขาเรียน สวนผูรับบริการที่เขารับบริการรองลงมา คือ บุคคล 
ภายนอก ซ่ึงมีดวยกันหลากหลายอาชีพ ไดแก ครู / อาจารย นักศึกษา ขาราชการ ศิลปน พนักงานบริษัท 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ทนายความ ทํากิจการสวนตัว และวางงาน ซ่ึงหอสมุด พระราชวังสนามจันทร 
เปนหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เปดการเรียนการสอนหลากหลาย
คณะวิชา จึงมีทรัพยากรสารสนเทศที่ตองสนับสนุนการเรียนการสอนของทุกคณะวิชา กอปรกับ
หอสมุด พระราชวังสนามจันทรฯ ตั้งอยูในแหลงชุมชน จึงมีบุคคลภายนอกเขามาศึกษาคนควาเพื่อ
หาความรูและพักผอนอยูเสมอ       
 2.2  ลักษณะของปจจัยดานพฤติกรรมการรับบริการของผูรับบริการที่เขามารับบริการใน
หอสมุด พระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร สวนใหญมีวัตถุประสงค
ในการเขารับบริการเพื่ออานหนังสือเตรียมสอบ รองลงมาไดแก ทําการบาน /รายงาน และคนควา
ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อประกอบการเรียนการสอนหรือวิจัย ตามลําดับ และพบวาผูรับบริการ      
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มีวัตถุประสงคในการเขารับบริการอื่น ๆ อีกดวย ไดแก ใชเปนสถานที่สําหรับนั่งสมาธิ ตรวจการบาน
นักศึกษา ตรวจนิทรรศการของนักศึกษาที่เขามาจัดแสดงในอาคารหอสมุด พระราชวังสนามจันทร 
และรอรับบุตรกลับบาน ซ่ึงไมเปนไปตามผลงานวิจัยของสุธนีย ขจัดภัย (2548) ที่ศึกษาความตองการ
การใหบริการของหองสมุด คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหงในทัศนะของนักศึกษาคณะ
รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา ผูรับบริการมีวัตถุประสงคในการเขารับบริการหองสมุด
มากที่สุด คือ การคนควาหาขอมูล เมื่อพิจารณาตามประเภทของบริการที่รับบริการ พบวา ผูรับบริการ
สวนใหญรับบริการบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทตาง ๆ รองลงมาไดแก บริการสืบคน
ทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดออนไลน (Web OPAC) เมื่อพิจารณาตามความถี่ในการเขารับบริการ 
พบวา ผูรับบริการสวนใหญมีความถี่ในการเขารับบริการมากกวา 10 คร้ังตอเดือน รองลงมาไดแก 
5-10 ครั้งตอเดือน ซ่ึงไมเปนไปตามผลงานวิจัยของสุธนีย ขจัดภัย (2548) ที่ศึกษาความตองการการ
ใหบริการของหองสมุด คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหงในทัศนะของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา ผูรับบริการมีความถี่ในการเขารับบริการประมาณ 6-10 ครั้งตอเดือน 
เมื่อพิจารณาตามชวงวันและเวลาที่มารับบริการ พบวา ผูรับบริการสวนใหญมารับบริการในวัน
เสาร-อาทิตย ระหวางเวลา 12.00-16.30 น. รองลงมาไดแก วันจันทร-ศุกร ระหวางเวลา 16.30-20.00 น. 
ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะชวงเวลาดังกลาวเปนชวงเวลาที่ผูรับบริการวางจากภารกิจประจํา 
 2.3  ระดับคุณภาพบริการโดยรวมของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากรอยูในระดับมาก ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว โดยสอดคลองกับ
งานวิจัยของนฤมล พฤกษศิลป (2546 : ง) ที่ศึกษาการประเมินคุณภาพบริการหองสมุดในสํานัก 
หอสมุดและศูนยสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต พบวา ความพึงพอใจของผูรับบริการตอคุณภาพ
บริการโดยรวมอยูในระดับมาก และขัดแยงกับงานวิจัยของเกวลี จันทรตะมา (2549) ที่ศึกษาการ
ประเมินคุณภาพบริการของหองสมุดกลาง สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา ผูรับบริการ
มีความคิดเห็นวาคุณภาพบริการของหองสมุดโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
  ระดับคุณภาพบริการของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา ระดับคุณภาพบริการอยูในระดับมาก จํานวน 6 ดาน 
โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานความเชื่อถือและไววางใจได ดานกระบวนการใหบริการ 
ดานบุคลากรผูใหบริการ ดานการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ  ดานองคประกอบทางกายภาพ และ
ดานการสงเสริมการบริการ ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว และระดับคุณภาพบริการอยูใน
ระดับปานกลาง จํานวน 2 ดาน ไดแก ดานอัตราคาบริการ และดานทรัพยากรสารสนเทศ ซ่ึงไมเปน  
ไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ดานความเชื่อถือและไววางใจได 
ดานกระบวนการใหบริการ ดานบุคลากรผูใหบริการ และดานการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ มีระดับ
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คุณภาพบริการอยูในระดับมากทุกขอ สวนดานองคประกอบทางกายภาพ มีระดับคุณภาพบริการ  
อยูในระดับมาก 8 ขอ และอยูในระดับปานกลาง 4 ขอ ดานการสงเสริมการบริการ มีระดับคุณภาพ
บริการอยูในระดับมาก 7 ขอ และอยูในระดับปานกลาง 2 ขอ ดานอัตราคาบริการ มีระดับคุณภาพ
บริการอยูในระดับมาก 1 ขอ และอยูในระดับปานกลาง 5 ขอ ดานทรัพยากรสารสนเทศ มีระดับ
คุณภาพบริการอยูในระดับมาก 2 ขอ และอยูในระดับปานกลาง 6 ขอ เมื่อจัดลําดับเปนรายขอ จะพบวา 
ขอที่มีระดับคุณภาพบริการสูง 3 อันดับแรก ไดแก อาคารหอสมุดตั้งอยูในสถานที่ที่สามารถเดินทาง
ไปมาไดสะดวกและเขาถึงไดงาย ภายในอาคารหอสมุดมีแสงสวางเพียงพอ ซ่ึงอยูในดานองคประกอบ
ทางกายภาพทั้ง 2 ขอ และทานรูสึกวามีความปลอดภัยเมื่อมารับบริการ ซ่ึงอยูในดานความเชื่อถือ
และไววางใจได และขอที่มีระดับคุณภาพบริการสูงเปนอันดับทายสุด 3 อันดับแรก ไดแก ที่นั่งอาน
หนังสือมีเพียงพอกับความตองการ หองน้ํามีความสะอาด ซ่ึงอยูในดานองคประกอบทางกายภาพ
ทั้ง 2 ขอ และทานทราบอัตราคาบริการกอนรับบริการ ซ่ึงอยูในดานอัตราคาบริการ  
 ดังนั้น จากผลการวิจัยจึงเห็นไดวา ผูรับบริการมีความเชื่อถือและไววางใจในคุณภาพ
บริการของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร พรอมกับยอมรับในคุณภาพบริการดานกระบวนการ
ใหบริการ บุคลากรผูใหบริการ และการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ ของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร 
ดวย ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะหอสมุด พระราชวังสนามจันทร เปนหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
ของรัฐขนาดใหญที่กอตั้งมาเปนเวลานาน และมีทรัพยากรสารสนเทศมากเมื่อเปรียบเทียบกับหองสมุด
ในภูมิภาคเดียวกัน จึงเปนที่เชื่อถือและไววางใจจากผูรับบริการ ขณะเดียวกันหอสมุด พระราชวัง
สนามจันทร ไดนําระบบเครือขาย (Online) มาใชในการสืบคนขอมูลและใหบริการตาง ๆ และได
พัฒนาวิธีการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศใหเขาถึงไดหลายชองทางเพื่อใหผูรับบริการไดรับขอมูล  
ที่ตองการไดมากที่สุด เชน ผูรับบริการสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือหรือ
โสตทัศนวัสดุที่ไมมีในหอสมุด พระราชวังสนามจันทร แตมีอยูในหอสมุดสาขา วังทาพระและ
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ได 
เปนตน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2547 : 104) ที่กลาววา ในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับชองทางการจัดจําหนายเจาของธุรกิจผูใหบริการจะตองคํานึงถึงหลักเกณฑที่สําคัญ 2 ประการ 
ไดแก 1) ผูใหบริการจะตองทําใหบริการสามารถเขาถึงได ถาผูรับบริการไมสามารถที่จะเขาถึง
บริการได กระบวนการแลกเปลี่ยนบริการนั้นก็จะไมสามารถเกิดขึ้นได และ 2) จะตองมีความพรอมที่จะ
ใหบริการแกผูรับบริการในสถานที่และในเวลาที่ผูรับบริการตองการจะใชบริการเสมอ อีกทั้ง
หอสมุด พระราชวังสนามจันทร ไดจัดผูใหบริการไวตามจุดตาง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวก ใหขอมูล
และแนะนําบริการที่ผูรับบริการตองการตลอดเวลาที่เปดใหบริการ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
ระวีวรรณ โปรยรุงโรจน (2551 : 12-15) ที่กลาววา การบริการตองอาศัย “คน” เปนหลัก เนื่องจาก
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ผูรับบริการเปน “คน” ที่เกิดมาพรอมกับความตองการที่ไมมีขีดจํากัดและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
ตลอดจนมีอารมณและความรูสึกตาง ๆ เปนเครื่องปรุงแตง ดังนั้นสิ่งที่จะสามารถเขาใจและตอบสนอง
ความตองการของ “คน” ไดดีที่สุดก็คือ “คน” นั่นเอง และสอดคลองกับแนวคิดของสมิต สัชฌุกร 
(2550 ข : 34-38) ที่กลาววา พนักงานมีบทบาทสําคัญอยางมากกับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
พรอมกันนั้นหอสมุด พระราชวังสนามจันทร ยังจัดใหมีจุดใหบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ  
ที่มีผูใหบริการประจําอยู 1-2 คน จํานวน 2 จุด มีเครื่องยืมหนังสือดวยตนเอง (Self check) จํานวน   
1 เครื่อง และมีตูสําหรับรับคืนทรัพยากรสารสนเทศตั้งไวตามจุดตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร กระจายอยูหลายตูอีกดวย ส่ิงตาง ๆ เหลานี้จึงทําใหผูรับบริการมีความคิดเห็น
ตอระดับคุณภาพบริการดานความเชื่อถือและไววางใจได ดานกระบวนการใหบริการ ดานบุคลากร   
ผูใหบริการ และดานการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ อยูในระดับมากทุกขอ 
 2.4  ผลการวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการ
เปนรายดาน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพ 
พบวา ผูรับบริการที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพตางกัน มีความคิดเห็นตอระดับคุณภาพ
บริการไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว สวนผลการวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกตางของปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการเปนรายดาน จําแนกตามปจจัยดานพฤติกรรมการ
รับบริการ ประกอบดวย วัตถุประสงคในการเขารับบริการ ประเภทของบริการที่รับบริการ ความถี่
ในการเขารับบริการ และชวงวันและเวลาที่มารับบริการ พบวา ผูรับบริการที่มีประเภทของบริการ 
ที่รับบริการและความถี่ในการเขารับบริการตางกัน มีความคิดเห็นตอระดับคุณภาพบริการแตกตางกัน 
ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว สวนผูรับบริการที่มีวัตถุประสงคในการเขารับบริการและ
ชวงวันและเวลาที่มารับบริการตางกัน มีความคิดเห็นตอระดับคุณภาพบริการไมแตกตางกัน ซ่ึงไม
เปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว สอดคลองกับแนวคิดของชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547 : 50) 
ที่กลาววา พฤติกรรมและความตองการของผูรับบริการในอดีตยอมมีความแตกตางกับพฤติกรรม
และความตองการของผูรับบริการในปจจุบัน รวมทั้งมีความแตกตางกันในระหวางเพศ การศึกษา วัย 
รายได หรือมีความแตกตางกันในกลุมผูรับบริการเปาหมาย และแนวคิดของเอนก สุวรรณบัณฑิต 
และภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2550 : 36-37) ที่กลาวถึงปจจัยภายในตัวบุคคลที่สงตอพฤติกรรมของ
บุคคลในดานความตองการ (Need) วาเปนสภาวะความจําเปนของบุคคลที่ไดรับการกระตุนใหเกิด
การตอบสนองแตกตางกันไปตามเพศ อายุ วุฒิภาวะ การศึกษา อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจหรือรายได 
ความสามารถ ความสนใจ คานิยม บุคลิกภาพ แนวคิด และรูปแบบการดํารงชีวิต 
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3.  ขอจํากัดของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีขอจํากัด คือ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่เปนภาษาไทย 
โดยไมมีฉบับที่แปลเปนภาษาอังกฤษ ทําใหชาวตางชาติที่เขามารับบริการในหอสมุด พระราชวัง
สนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรไมสามารถตอบแบบสอบถามได กอปรกับ
แบบสอบถามที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณเทานั้น จึงอาจทําใหขอมูลที่ไดรับจาก
กลุมตัวอยางไมครบถวน    
 
4.  ขอเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยคร้ังนี้ จะเห็นไดวา แมระดับคุณภาพบริการโดยรวมจะอยูในระดับมาก แตก็
อยูในระดับมากชวงตน ๆ (Χ=3.67) ดังนั้นหากหอสมุด พระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากรตองการเพิ่มระดับคุณภาพบริการใหสูงขึ้นอีก จะตองมีการพัฒนาและเพิ่มขีด
ความสามารถทุก ๆ ดานอยางตอเนื่อง โดยเรื่องที่ตองเรงดําเนินการกอนเรื่องอื่น ๆ นั้น ผูวิจัยขอเสนอ 
แนะใหดําเนินการกับดานที่มีคุณภาพบริการอยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานทรัพยากรสารสนเทศ 
และดานอัตราคาบริการ ขอคําถามที่มีระดับคุณภาพบริการสูงเปนอันดับทายสุด 3 อันดับแรก ไดแก 
ที่นั่งอานหนังสือมีเพียงพอกับความตองการ หองน้ํามีความสะอาด และทานทราบอัตราคาบริการ
กอนรับบริการ และจากการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการจําแนก
ตามปจจัยดานพฤติกรรมการรับบริการที่พบวา กลุมตัวอยางที่มีประเภทของบริการที่รับบริการและ
ความถี่ในการเขารับบริการตางกันมีความความคิดเห็นตอคุณภาพบริการรายดานแตกตางกัน ดังนี้ 
 4.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  4.1.1  นโยบายการพัฒนาคุณภาพบริการดานทรัพยากรสารสนเทศ เนื่องจากผลการวิจัย
พบวา ดานที่มีระดับคุณภาพบริการสูงเปนอันดับทายสุดคือ ดานทรัพยากรสารสนเทศ ซ่ึงมีระดับ
คุณภาพบริการอยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นถึงความคิดเห็นของผูรับบริการที่ตองการใหหอสมุด 
พระราชวังสนามจันทรพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศตาง ๆ ใหมีปริมาณเพียงพอ มีเนื้อหาหลากหลาย
ประเภทและตรงกับความตองการของผูรับบริการ ดังนั้น ผูบริหารควรกําหนดนโยบายและเรงดําเนินการ
ขยายความรวมมือดานการใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกันกับหองสมุดและองคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศ
และตางประเทศใหมากขึ้น เพื่อเปนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหมากขึ้น 
  4.1.2  นโยบายการพัฒนาคุณภาพบริการดานองคประกอบทางภายภาพ เนื่องจาก
ผลการวิจัยพบวา ขอที่มีระดับคุณภาพบริการสูงเปนอันดับทายสุด อันดับที่ 1 คือ ที่นั่งอานหนังสือ 
มีเพียงพอกับความตองการ ซ่ึงมีระดับคุณภาพบริการอยูในระดับปานกลางนั้น ผูบริหารควรกําหนด
นโยบายในการลงทุนจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกสใหมากขึ้น เชน หนังสือ
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อิเล็กทรอนิกส (E-book) วารสารอิเล็กทรอนิกส (E-journal) เปนตน เพื่อลดพ้ืนที่ในการจัดเก็บ
ทรัพยากรสารสนเทศจะไดไมไปกระทบกับจํานวนที่นั่งอานหนังสือ และควรจัดทําแผนระยะยาว
เพื่อจัดตั้งงบประมาณในการสรางอาคารเพิ่มเติมเพื่อเปนการเพิ่มที่นั่งอานหนังสือใหเพียงพอกับ
ผูรับบริการอีกดวย 
 4.2  ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัต ิ
  4.2.1  จากผลการวิจัยที่พบวา ดานที่มีระดับคุณภาพบริการสูงเปนอันดับทายสุด คือ 
ดานทรัพยากรสารสนเทศ และระดับคุณภาพบริการรายขอในดานดังกลาวที่เกี่ยวของกับหนังสือ วารสาร 
และโสตทัศนวัสดุที่ตรงกับความตองการของผูรับบริการมีปริมาณเพียงพอ มีเนื้อหาหลากหลายประเภท
และทันสมัยนั้นมีระดับคุณภาพบริการอยูในระดับปานกลาง และจากการเปรียบเทียบความแตกตาง
ของปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการจําแนกตามปจจัยดานพฤติกรรมการรับบริการที่พบวา กลุมตัวอยาง
ที่มีความถี่ในการเขารับบริการตางกันมีความความคิดเห็นตอคุณภาพบริการดานทรัพยากรสารสนเทศ
ตางกัน ดังนั้นหอสมุด พระราชวังสนามจันทร ควรเรงปรับปรุงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ให
เพียงพอ หลากหลาย ทันสมัย และตรงกับความตองการของผูรับบริการ เชน การนําผูรับบริการกลุม
ตาง ๆ ไปเลือกซ้ือหนังสือและโสตทัศนวัสดุตามรานคาหรือในงานมหกรรมหนังสือเปนระยะ ๆ 
ขณะเดียวกันก็ควรประชาสัมพันธใหผูรับบริการเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศประเภทตาง ๆ  
ที่ตองการ เพื่อใหหอสมุด พระราชวังสนามจันทร จัดหาเขามาใหบริการใหกวางขวางยิ่งขึ้น เปนตน 
  4.2.2  จากผลการวิจัยที่พบวา ดานอัตราคาบริการมีระดับคุณภาพบริการอยูในระดับ
ปานกลาง และระดับคุณภาพบริการรายขอในดานดังกลาวมีระดบัคณุภาพบรกิารอยูในระดบัปานกลาง
เกือบทุกขอ ขณะเดียวกันขอที่มีระดับคุณภาพบริการสูงเปนอันดับทายสุด อันดับที่ 3 คือ ทานทราบ
อัตราคาบริการกอนรับบริการ ซ่ึงอยูในดานอัตราคาบริการดวยนั้น หอสมุด พระราชวังสนามจันทร 
ควรปรับปรุงในประเด็นที่เกี่ยวของกับอัตราคาบริการ เชน คาบํารุงสําหรับบุคคลภายนอก คาปรับ
โสตทัศนวัสดุเกินกําหนดสง คาพิมพผลขอมูลลงกระดาษ เปนตน โดยปรับลดอัตราคาบริการลงให
ใกลเคียงกับหองสมุดของสถาบันอุดมศึกษาอื่นในภูมิภาคเดียวกัน สวนในประเด็นเรื่องผูรับบริการ
ไมทราบอัตราคาบริการ และอัตราคาบริการติดประกาศไวในจุดที่มองเห็นไดไมชัดเจนนั้น หอสมุด 
พระราชวังสนามจันทรฯ ควรมีการประชาสัมพันธเรื่องอัตราคาบริการผานชองทางตาง ๆ ใหเห็นชัดเจน
และแพรหลายยิ่งขึ้น เชน ในเว็บไซตของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร บอรดประชาสัมพันธ
หนาอาคารหอสมุดทั้ง 2 อาคาร บอรดประชาสัมพันธตามจุดตาง ๆ ภายในอาคาร หรือสงไปลงใน
จดหมายขาวตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนระยะ ๆ เปนตน ขณะเดียวกันก็ควรมีการแจงเตือน
ผูรับบริการเปนรายบุคคลผานระบบเครือขาย (Online) และติดประกาศไวที่บอรดประชาสัมพันธ
หากมีคาปรับทรัพยากรสารสนเทศเกินกําหนดสง 
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  4.2.3  จากการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการจําแนก
ตามปจจัยดานพฤติกรรมการรับบริการที่พบวา กลุมตัวอยางที่มีประเภทของบริการที่รับบริการตางกัน
มีความความคิดเห็นตอคุณภาพบริการแตกตางกัน 4 ดาน ไดแก ดานการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ 
ดานกระบวนการใหบริการ ดานองคประกอบทางภายภาพ และดานความเชื่อถือและไววางใจไดนัน้ 
หอสมุด พระราชวังสนามจันทร ควรจัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการใหบริการแตละประเภท เพื่อให 
ผูใหบริการทุกคนถือปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน จัดทําแผนผังหรือรายละเอียดขั้นตอนการใหบริการ
และข้ันตอนการรับบริการแตละประเภทบริการติดประกาศไว ณ จุดที่ใหบริการแตละจุดโดยมีทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อใหผูรับบริการไดทราบและเขาใจมากขึ้น พรอมทั้งจัดสถานที่ โตะ 
เกาอ้ี อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหเหมาะสมกับบริการแตละประเภทเพื่ออํานวย
ความสะดวกใหกับผูรับบริการ 
  4.2.4  จากผลการวิจัยที่พบวา ขอที่มีระดับคุณภาพบริการสูงเปนอันดับทายสุด อันดับ
ที่ 1 คือ ที่นั่งอานหนังสือมีเพียงพอกับความตองการนั้น หอสมุด พระราชวังสนามจันทร ควรเพิ่ม   
ที่นั่งอานใหเพียงพอกับความตองการ โดยปรับเปลี่ยนขนาดของโตะอานภายในอาคารหอสมุดใหเล็กลง 
เก็บหนังสือเลมที่ผลิตมานานหรือเลมที่มีฉบับซ้ําหลายฉบับไวนอกหองอาน ดําเนินการจําหนาย
หนังสือเลมที่ชํารุดจนไมสามารถซอมแซมเพื่อนํากลับมาใชใหมไดออกจากหอสมุด พระราชวัง
สนามจันทร เปนระยะ ๆ อยางสม่ําเสมอ และปรับปรุงภูมิทัศนภายนอกรอบ ๆ อาคารทั้ง 2 อาคาร 
โดยตกแตงใหสวยงาม รมร่ืน และวางโตะ เกาอี้ไวสําหรับใหผูรับบริการสามารถไปนั่งอานหนังสือ
หรือนั่งสนทนากันได 
  4.2.5  จากผลการวิจัยที่พบวา ขอที่มีระดับคุณภาพบริการสูงเปนอันดับทายสุด อันดับ
ที่ 2 คือ หองน้ํามีความสะอาดนั้น หอสมุด พระราชวังสนามจันทรควรปรับปรุงโดยการจางเอกชนให
เขามาดําเนินการทําความสะอาดหองน้ําผูรับบริการตลอดเวลาทั้งในเวลาราชการและชวงเวลาที่เปด
ใหบริการนอกเวลาราชการ 
 4.3  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปดังนี้ 
  4.3.1  ควรมีการศึกษาแบบเจาะลึกถึงความตองการดานทรัพยากรสารสนเทศและ
การใหบริการดานตาง ๆ ของหอสมุด พระราชวังสนามจันทรจากประชากรกลุมตาง ๆ เชน อาจารย 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับปริญญาโท และนักศึกษาระดับปริญญาเอก เปนตน เพื่อเปน
แนวทางในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและพัฒนาการใหบริการใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูรับบริการกลุมตาง ๆ  
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  4.3.2  ผลการวิจัยที่ไดในครั้งนี้เปนผลการวิจัยในชวงเวลาหนึ่งเทานั้น ดังนั้นหอสมุด 
พระราชวังสนามจันทร ควรทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพบริการอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
เพื่อใหทราบความคิดเห็นของผูรับบริการตลอดเวลา เพื่อจะไดปรับปรุง พัฒนาคุณภาพบริการใน
ประเด็นที่ผูรับบริการใหความคิดเห็นไวไดทันตอเหตุการณ เปนการเพิ่มศักยภาพการใหบริการให
สูงขึ้นเรื่อย ๆ  
  4.3.3  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนผูรับบริการที่เขามารับบริการในหอสมุด 
พระราชวังสนามจันทรเทานั้น ดังนั้นจึงควรทําการศึกษาวิจัยกับผูรับบริการที่เขามารับบริการใน
หอสมุด พระราชวังสนามจันทรผานระบบเครือขาย (Online) ดวย เพื่อจะไดขอมูลที่ละเอียดชัดเจน
ยิ่งขึ้น 
  4.3.4  การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพบริการ นอกจากจะใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณแลว ควร
ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพรวมดวย เชน การสัมภาษณแบบเจาะลึก การสังเกต การสนทนากลุม เปนตน 
เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกที่ละเอียด ชัดเจนและหลากหลายมากขึ้น 
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หนังสือเชิญเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัย 
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รายนามผูทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 

  
 ผูวิจัยไดเรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัยดานเนือ้หา ดานภาษาไทย และดาน
การวัดและประเมินผล จํานวน 3 ทาน ดังนี ้
 1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรงค ฉิมพาลี   
  อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตร และผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 
  มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 
 2.  อาจารย ดร.อนงค สระบัว     
  อาจารยประจําคณะครุศาสตร 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
 
 3.  คุณกาญจนา สุคนธมณี   
  บรรณารักษเชีย่วชาญ ระดับ 9 
  หัวหนาหอสมดุ พระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง  
  มหาวิทยาลัยศลิปากร 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัย 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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  เลขที่แบบสอบถาม 

 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง  ปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพบริการของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร  

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

เรียน  ผูตอบแบบสอบถาม 
 

 แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมลูสําหรับ 
การจัดทําวิทยานิพนธ เรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร 
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร” (Factors Affecting Service Quality of Sanamchandra 
Palace Library, The Central Library, Silpakorn University) ขอมูลที่จะไดรับจากความคิดเห็น   
ของทานมีคาตอการวิจัยครั้งนี้ และจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
บริการของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอมูลที่ทาน
จะใหไวในแบบสอบถามฉบับนี้ถือเปนความลับ และขอรับรองวาไมมีผลกระทบใด ๆ ตอทาน     
จึงขอความกรุณาจากทานไดโปรดตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอตามความเปนจริง 
 

 ผูใหขอมูลแบบสอบถามฉบบันี้คือผูรับบรกิารทีเ่ขามารับบริการ (Walk in) ในหอสมดุ 
พระราชวังสนามจันทร สํานกัหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร แบงออกเปน 4 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการเขารับบริการ 
 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกบัคุณภาพบรกิาร 
 ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะ 
 

 ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือและความอนุเคราะหจากทานในการตอบ
แบบสอบถามเปนอยางดี จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 (นางสุกัญญา โภคา) 
 นักศึกษาปริญญาโท 

 สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยศิลปากร 
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คําอธิบายศัพท 
 ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง หนังสือ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ โสตทัศนวสัดุ 
ฐานขอมูลออนไลน ที่มีใหบริการในหอสมุด พระราชวังสนามจันทร  
 โสตทัศนวัสดุ หมายถึง วดิีโอ เทปบันทึกเสียง ซีดี ดีวดีี ที่มีใหบริการในหอสมุด 
พระราชวังสนามจันทร  
 ฐานขอมูลออนไลน หมายถงึ ฐานขอมูลออนไลนที่มีใหบริการในหอสมุด พระราชวัง
สนามจันทร เชน ฐานขอมูล Ebrary ฐานขอมูล Emerald ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย (Thailis) 
ฐานขอมูลดรรชนวีารสาร เปนตน  
 ฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดออนไลน(Web OPAC) หมายถึง ฐานขอมูล
สําหรับสืบคนทรัพยากรสารสนเทศที่มีใหบริการในหอสมุด ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร คือ หอสมุด พระราชวังสนามจันทร หอสมุดสาขา วังทาพระ และหอสมุดวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี 
 บริการยืมระหวางวิทยาเขต หมายถึง การใหบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภท
หนังสือหรือโสตทัศนวัสดุ ระหวางหอสมุด พระราชวังสนามจันทร หอสมุดสาขา วังทาพระ และ
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
 บริการยืมระหวางหองสมดุสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง การใหบริการยมื-คืนทรัพยากร
สารสนเทศประเภทหนังสือหรือบริการถายเอกสารระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  
 

ตอนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 กรุณาทําเครื่องหมาย  √  ลงใน          หนาขอความที่ตรงกับสภาพที่เปนจริงของทาน 
 

1.  เพศ 
          ชาย 
          หญิง 

 

2.  อายุ 
          ไมเกิน 25 ป 
          26-35 ป 
          36-45 ป 
          46 ปขึ้นไป 
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3.  ระดับการศกึษา (เศษของปที่เกินหกเดือนใหนับเพิ่มไปอีกหนึ่งป) 

          ไมเกินปริญญาตรี 
          ปริญญาโทหรือกําลังศึกษาอยูในระดบัปริญญาโท 
          ปริญญาเอกหรือกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาเอก 

 

4.  สถานภาพ 
          บุคลากรที่ทํางานสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกวทิยาเขต ตําแหนง  
           สายวิชาการ (อาจารย)           สายสนับสนุนวิชาการ 
          นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรทุกวทิยาเขต สังกัด 
           คณะอักษรศาสตร           คณะศึกษาศาสตร 
           คณะวิทยาศาสตร           คณะเภสัชศาสตร 
           คณะวิศวกรรมศาสตรฯ           อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ................. 
          บุคลภายนอก ประเภท  
           ครู/อาจารย           นักศึกษา 
           อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ................. 

 
ตอนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับการเขารับบริการ 
 กรุณาทําเครื่องหมาย  √  ลงใน          หนาขอความที่ตรงกับสภาพที่เปนจริงของทาน  
 

1.  วัตถุประสงคในการเขารับบริการ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
          คนควาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อประกอบการเรยีนการสอนหรอืการวิจยั  
          ทําการบาน / รายงาน 
          อานหนงัสือเตรียมสอบ 
          อานหนงัสือพิมพ   
          อานนิตยสาร / วารสารบันเทิง   
          พักผอน / ชมภาพยนตร / ฟงเพลง / รองเพลง  
          ชมนิทรรศการ  
          พบปะเพื่อนฝูง   
          ดื่มกาแฟ / เครื่องดื่ม  
          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)...................................................................................... 
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2.  ประเภทของบริการที่รับบริการ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

          บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทตาง ๆ  
          บริการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดออนไลน (Web OPAC) 
          บริการจองหนังสือ     
          บริการวารสารและหนงัสือพิมพ 
          บริการโสตทัศน (เชน ดูหนัง ฟงเพลง รองเพลง เปนตน)  
          บริการอินเทอรเน็ต 
          บริการฝากสิ่งของ 
          บริการตอบคําถามและชวยการคนควา     
          บริการยืมระหวางวิทยาเขต  
          บริการยืมระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)...................................................................................... 

 

3.  ความถี่ในการเขารับบริการ  
          นอยกวา 5 คร้ังตอเดือน  
          5-10 คร้ังตอเดือน 
          มากกวา 10 คร้ังตอเดือน     

 

4.  ชวงวนัและเวลาที่มารับบริการ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
          วันจนัทร-ศุกร ระหวางเวลา  
           08.30 – 12.00 น.  
           12.00 – 16.30 น.  
           16.30 – 20.00 น.  
           20.00 – 22.00 น.  
          วันเสาร-อาทิตย ระหวางเวลา  
           09.00 – 12.00 น.  
           12.00 – 16.30 น.  
           16.30 – 20.00 น.  
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพบรกิาร 
 กรุณาทําเครื่องหมาย  √  ลงในชองระดับความคิดเห็นเกีย่วกับคุณภาพบริการที่ตรงกับ
ความรูสึกของทานมากที่สุด โดยคําตอบจะมีใหทานเลือก 5 ตัวเลือก ดังนี้  
 1  หมายถึง  คณุภาพบรกิารอยูในระดับนอยที่สุด 
 2  หมายถึง  คณุภาพบรกิารอยูในระดับนอย 
 3  หมายถึง  คณุภาพบรกิารอยูในระดับปานกลาง 
 4  หมายถึง  คณุภาพบรกิารอยูในระดับมาก 
 5  หมายถึง  คณุภาพบรกิารอยูในระดับมากที่สุด 
 

ระดับความคดิเห็น 
มาก
ท่ีสุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ท่ีสุด 

 
ทานมีความคดิเห็นเก่ียวกับคุณภาพบริการในดานตอไปนี้ 

อยูในระดับใด 
5 4 3 2 1 

 

ดานทรัพยากรสารสนเทศ  

1.  หนังสือที่ตรงกับความตองการของทานมีปริมาณเพียงพอ      
2.  หนังสือที่ตรงกับความตองการของทานมีเนื้อหา         
หลากหลายประเภทและทันสมัย 

     

3.  วารสารที่ตรงกับความตองการของทานมีปริมาณเพียงพอ      
4.  วารสารที่ตรงกับความตองการของทานมีเนื้อหา         
หลากหลายประเภทและทันสมัย 

     

5.  โสตทัศนวสัดุที่ตรงกับความตองการของทานมีปริมาณ
เพียงพอ 

     

6.  โสตทัศนวสัดุที่ตรงกับความตองการของทานมีเนื้อหา
หลากหลายประเภทและทันสมัย 

     

7.  ฐานขอมูลออนไลนที่ตรงกับความตองการของทาน          
มีปริมาณเพียงพอ 

     

8.  ฐานขอมูลออนไลนที่ตรงกับความตองการของทาน          
มีเนื้อหาหลากหลายประเภทและทันสมัย 
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ระดับความคดิเห็น 
มาก
ท่ีสุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ท่ีสุด 

 
ทานมีความคดิเห็นเก่ียวกับคุณภาพบริการในดานตอไปนี้ 

อยูในระดับใด 
5 4 3 2 1 

 

ดานการเขาถงึทรัพยากรสารสนเทศ  

1.  ฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดออนไลน (Web 
OPAC) เขาถึงไดงายและรวดเร็ว 

     

2.  มีชองทางการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศไดหลายชองทาง 
(เชน เขามารับบริการดวยตนเอง ยืมระหวางวิทยาเขต           
ยืมระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา เปนตน) 

     

3.  ทานสามารถสืบคนทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดได
จากที่บานและที่อ่ืน ๆ 

     

4.  ทรัพยากรสารสนเทศจัดเก็บไวอยางเปนระเบียบสามารถ
คนหาไดงาย 

     

5.  ขอมูลสารสนเทศในเว็บไซตของหอสมุดมีประโยชนตอ
การขอรับบริการและการคนหาทรัพยากรสารสนเทศ 

     

 

ดานอัตราคาบริการ  

1.  อัตราคาบริการกําหนดและติดประกาศไวในจุดที่มองเห็น
ไดอยางชัดเจน 

     

2.  ทานทราบอัตราคาบริการกอนการรับบริการ      
3.  อัตราคาบํารุงสําหรับบุคคลภายนอกทีเ่ขารับบริการ           
มีความเหมาะสม 

     

4.  อัตราคาปรับหนังสือเกินกําหนดสงมีความเหมาะสม      
5.  อัตราคาปรับโสตทัศนวัสดุเกินกําหนดสงมีความเหมาะสม      
6.  อัตราคาพิมพผลขอมูลลงกระดาษ (Print) มีความเหมาะสม      
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ระดับความคดิเห็น 
มาก
ท่ีสุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ท่ีสุด 

 
ทานมีความคดิเห็นเก่ียวกับคุณภาพบริการในดานตอไปนี้ 

อยูในระดับใด 
5 4 3 2 1 

 

ดานการสงเสริมการบริการ  

1.  จุดประชาสัมพันธและบริการตอบคําถามชวยการคนควา  
มีความเหมาะสม 

     

2.  การยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศผานระบบออนไลน       
ในฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดออนไลน (Web 
OPAC) มีความสะดวกและรวดเร็ว 

     

3.  การยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศระหวางวิทยาเขต             
มีความสะดวก                   

     

4.  การยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศระหวางหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษามีความสะดวก 

     

5.  การจองหนังสือที่มีผูรับบริการทานอื่นยืมไป                     
มีความสะดวก 

     

6.  การแสดงความคิดเห็นผานตูแสดงความคิดเห็นหรือ
ชองทางอื่นที่ทานเคยใชมีความเหมาะสม 

     

7.  การใหทานมีโอกาสเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อ
พิจารณาจดัหาเขาหอสมุดมีความเหมาะสม 

     

8.  การประชาสัมพันธผานสื่อปายโฆษณา ส่ืออินเทอรเน็ต ส่ือ
ส่ิงพิมพ และสือ่กิจกรรมตาง ๆ ของหอสมุดมีความเหมาะสม 

     

9.  การบริการน้ําดื่มในอาคารหอสมุดมีความเหมาะสม      
 

ดานบุคลากรผูใหบริการ  

1.  ผูใหบริการมีความรูความสามารถในการใหบริการที่
ถูกตองและตรงตามความตองการของทาน 

     

2.  ผูใหบริการสามารถใหความรู คําแนะนาํ ตอบคําถามหรือ
ขอสงสัยไดอยางชัดเจน ดวยภาษาที่เขาใจงาย เปนที่นาพอใจ 
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ระดับความคดิเห็น 
มาก
ท่ีสุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ท่ีสุด 

 
ทานมีความคดิเห็นเก่ียวกับคุณภาพบริการในดานตอไปนี้ 

อยูในระดับใด 
5 4 3 2 1 

3.  ผูใหบริการมีความพรอมและเต็มใจใหความชวยเหลือทันที
เมื่อทานมีปญหาในการขอรับบริการ 

     

4.  ผูใหบริการมีอัธยาศัยไมตรี (ทักทาย พดูจาไพเราะ ยิ้มแยม
แจมใสและสุภาพเรียบรอย) 

     

 

ดานกระบวนการใหบริการ  

1.  ขั้นตอนการใหบริการกําหนดและติดประกาศไวในจดุที่
มองเห็นไดอยางชัดเจน 

     

2.  ขั้นตอนการใหบริการสะดวก รวดเรว็ ไมยุงยาก      
3.  ขั้นตอนการใหบริการมีความยดืหยุน สามารถปรับใชให
เหมาะสมกับบางสถานการณ 

     

4.  การใหบริการรายบุคคลเปนไปตามลําดับกอน-หลัง      
 

ดานองคประกอบทางกายภาพ  

1.  อาคารหอสมุดตั้งอยูในสถานที่ที่สามารถเดินทางไปมาได
สะดวกและเขาถึงไดงาย 

     

2.  ภูมิทัศนภายนอกและภายในอาคารหอสมุดสะอาด สวยงาม      
3.  ภายในอาคารหอสมุดมีแสงสวางเพียงพอ      
4.  ภายในอาคารหอสมุดไมแออัดคับแคบ มีอากาศถายเทได
สะดวก อุณหภูมิไมรอนหรือเย็นเกินไป 

     

5.  บรรยากาศภายในอาคารหอสมุดเอื้อตอการเรียนรูและ
ดึงดูดผูรับบริการ 

     

6.  ที่นั่งอานหนังสือมีเพียงพอกับความตองการ      
7.  พื้นที่ที่จัดไวเพื่อการพกัผอนและบันเทิงมีความเหมาะสม      
8.  การแตงกายของผูใหบริการสะอาด เรียบรอย เหมาะสมกับ
สภาพการทํางาน 
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ระดับความคดิเห็น 
มาก
ท่ีสุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ท่ีสุด 

 
ทานมีความคดิเห็นเก่ียวกับคุณภาพบริการในดานตอไปนี้ 

อยูในระดับใด 
5 4 3 2 1 

9.  เครื่องคอมพิวเตอรสําหรบัการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ
มีความรวดเร็ว เหมาะสมตอการใชงาน  

     

10.  อุปกรณโสตทัศน (เชน เครื่องเลนซีดี ดีวีดี เครื่องรับ
โทรทัศน เปนตน) เหมาะสมตอการใชงาน  

     

11. เครื่องหมาย ปาย ลูกศร แนะนําจุดตาง ๆ ตั้งอยูในจดุที่
มองเห็นไดชัดเจน 

     

12. หองน้ํามีความสะอาด      
 

ดานความเชื่อถือและไววางใจได  

1.  ทานรูสึกวาหอสมุดมีชื่อเสียงไดรับการยอมรับจาก
ผูรับบริการ 

     

2.  ทานมั่นใจวาขอมูลสารสนเทศที่ไดรับถูกตอง ไดมาตรฐาน      
3.  ทานรูสึกวาไดรับบริการที่รวดเร็ว เสมอภาค และ              
เทาเทียมกนั  

     

4.  ทานรูสึกคุมคาเมื่อมารับบริการ      
5.  ทานไววางใจวาเมื่อพบขอผิดพลาดผูใหบริการจะแกไข  
ใหถูกตองทันที 

     

6.  ทานมั่นใจวาไดรับใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารรับเงิน      
ทุกครั้งที่ทานชําระคาบริการ  

     

7.  ทานมั่นใจวามีการแจงเวลาเปด-ปดบริการที่ชัดเจน และ 
ติดประกาศไวในจุดทีม่องเหน็ไดอยางชดัเจน 

     

8.  ทานรูสึกวามีความปลอดภัยเมื่อมารับบริการ      
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ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะ 
 กรุณาแสดงความคิดเห็น ความตองการ และขอเสนอแนะตาง ๆ ของทานเพิ่มเติมเพื่อ
เปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคณุภาพบริการใหดียิ่งขึ้น ดังตอไปนี้  
 

1.  ดานทรัพยากรสารสนเทศ   
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
2.  ดานการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
3.  ดานอัตราคาบริการ 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
4.  ดานการสงเสริมการบริการ 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
5.  ดานบุคลากรผูใหบริการ 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
6.  ดานกระบวนการใหบริการ 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
7.  ดานองคประกอบทางกายภาพ 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
8.  ดานความเชื่อถือและไววางใจได 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 

 

ขอขอบพระคุณในการใหความรวมมือ 
                                                                                                                ผูวิจัย   
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