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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการของหอสมุด พระราชวัง
สนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 2) เพื่อใหทราบระดับคุณภาพบริการของหอสมุด พระราชวัง
สนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร และ 3) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่สงผลตอ
คุณภาพบริการของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยจําแนกเปน
ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานพฤติกรรมการรับบริการ กลุมตัวอยางเปนผูรับบริการ ที่เขามารับบริการ(walk in)
ในหอสมุด พระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชใน    
การวิจัยเปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ ใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล ระหวางวันที่ 1-31 สิงหาคม    
พ.ศ. 2553 การวิเคราะหขอมูลใชการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย( Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)           
การทดสอบคาที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว(one-way ANOVA) เมื่อพบวาแตกตางจะนําไป
ทดสอบรายคูโดยใชวิธีของเชฟเฟ(Scheffe) และการวิเคราะหเนื้อหา 
  ผลการวิจัยมีดังนี ้ 
 1.  ลักษณะของปจจัยสวนบุคคล พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง เมื่อพิจารณาตามอายุ 
พบวา สวนใหญมีอายุไมเกิน 25 ป เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบวา สวนใหญมีระดับการศึกษาไมเกิน
ปริญญาตร ีและเมื่อพิจารณาตามสถานภาพ พบวา สวนใหญเปนนักศกึษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
 2.  ลักษณะของปจจัยดานพฤติกรรมการรับบริการ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีวัตถุประสงคในการ
เขารับบริการเพื่ออานหนังสือเตรียมสอบ เมื่อพิจารณาตามประเภทของบริการที่รับบริการ พบวา สวนใหญรับบริการ
ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทตาง ๆ  เมื่อพิจารณาตามความถี่ในการเขารับบริการ พบวา สวนใหญเขารับ
บริการมากกวา 10 ครั้งตอเดือน และเมื่อพิจารณาตามชวงวันและเวลาที่มารับบริการ พบวา สวนใหญเขามารับ
บริการในวันเสาร-อาทิตย ระหวางเวลา 12.00-16.30 น.  
 3.  ระดับคุณภาพบริการในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา ระดับคุณภาพ
บริการที่สูงเปนอันดับ 1 คือ ดานความเชื่อถือและไววางใจได รองลงมา คือ ดานกระบวนการใหบริการ ซึ่งอยูใน
ระดับมาก และระดับคุณภาพบริการที่เปนอันดับทายสุด คือ อันดับ 8 คือ ดานทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งอยูในระดับ
ปานกลาง 
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 4.  การเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล 
ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพ และปจจัยดานพฤติกรรมการรับบริการ ประกอบดวย 
วัตถุประสงคในการเขารับบริการ ประเภทของบริการที่รับบริการ ความถี่ในการเขารับบริการ และชวงวันและเวลา
ที่มารับบริการ พบวา สงผลตอคุณภาพบริการไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
คําสําคัญ :  คุณภาพบริการ  สวนประสมทางการตลาดบริการ  หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา   

 
Abstract 

 The objectives of this research were to 1)Study possible factors which affected service quality 
of Sanamchandra Palace library, the central library of Silpakorn University  2) Know about service quality 
level of Sanamchandra Palace library, the central library of Silpakorn University, and 3) Compare 
difference between factors which affected service quality of Sanamchandra Palace library, the central 
library of Silpakorn University. These factors  were categorized into personal factors and service-taking 
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 a copy of 
questionnaire. Data collection period was from 1 to 31 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 content analysis.  
 The results of research were as follow: 
 1.  For personal factors, it was found that most samples were women. According to age, 
most of them were not more than 25 years old. Their education level was not higher than bachelor’s 
degree. And most samples were student of Silpakorn university.    
 2.  For service-taking behavior factors, it was found that the majority of sample intended to take 
the service for the exam preparation. They were likely to take the service more than 10 times a month, 
and usually came to the library during weekends between 12.00-16.30 PM.    
 3.  The overall service quality level was high. By dividing into factors, reliability was the first 
chosen factor, following by service process with high level. The latest factor of service quality level was 
the formation resources (product) which resulted medium level.   
 4.  For the difference comparison of factors which affected the service quality between personal 
factors, including sex, age, level of education, and status, and service-taking behavior factors, including 
service purpose, type of services, service-taking frequency, and service-taking date and time, it was 
found that there was no difference of influence on service quality with statistical significance at 0.05.       
 
Keywords : service quality, service marketing mix, academic library  
E-mail : sukanya-library@hotmail.com  

 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 

 

 1386 

คํานํา 
 แหลงความรูมีอยูมากมายมหาศาลเกินกวาที่จะเรียนรูไดหมด แมวาความรูและความคิดสรางสรรค   
จะเกิดจากคนเทานั้น แตสถานที่ที่รวมความรูพื้นฐานทุกแขนงไวใหบริการทุกยุคทุกสมัย คือ “หองสมุด” หองสมุด 
จึงเปนสถาบันบริการที่เปนสวนหนึ่งของหองเรียนที่ผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง เปนแหลงรวมความรู แหลงรวม
ปญญาและแหลงพัฒนาความคิดสรางสรรคที่สําคัญที่สุดของโลก(น้ําทิพย วิภาวิน และนงเยาว เปรมกมลเนตร 
2551 : 9) จากการที่หองสมุดเปนแหลงสะสมภูมิปญญาของมนุษยชาติและเปนสถาบันที่อยูคูกับอารยธรรม      
ของโลกมาแตโบราณ หองสมุดจึงมีการปรับตัวและมีพัฒนาการไปตามวิทยาการและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลก       
ใหกาวหนาอยูตลอดเวลา แตแนวคิดและภาระหนาที่ของหองสมุดไมเคยเปลี่ยน คือ การทําใหผูใชรูจักหองสมุด  
รูจักทรัพยากรสารสนเทศและสามารถนําทรัพยากรสารสนเทศไปใชประโยชน(นันทา วิทวุฒิศักดิ์ 2550 : 23-24,   
อางถึงใน น้ําทิพย วิภาวิน และนงเยาว เปรมกมลเนตร 2551 : 157)  
 “หอสมุด พระราชวังสนามจันทร” เปนหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดสํานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีภาระหนาที่ซึ่งกําหนดเปนพันธกิจไวในสวนการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร คือ “เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอนและการวิจัย ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
และบริการชุมชน” และไดกําหนดวิสัยทัศนไว คือ “สรางคุณภาพและมาตรฐานเพื่อมุงสูระดับสากล”(มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, สํานักหอสมุดกลาง 2552 : 5) จากเหตุดังกลาวทําใหหอสมุด พระราชวังสนามจันทรจําเปนตองพัฒนา
คุณภาพบริการเพื่อใหทันกับการเปลี่ยนแปลงตลอดมา 
 คุณภาพบริการเกิดจากการสงมอบบริการที่ดีเลิศและเหมาะสมใหกับผูรับบริการ เพื่อตอบสนอง   
ความตองการไดตรงตามความตองการของผูรับบริการ รวมทั้งสรางความประทับใจ ทําใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด
จากการไดรับบริการนั้น และทําใหผูรับบริการเกิดความจงรักภักด ีกลับมาใชบริการอีกในภายหลัง เนื่องจากบริการ
เปนสิ่งที่จับตองไมได จึงเปนเรื่องยากที่จะประเมินคุณภาพได ในการศึกษาคุณภาพบริการจึงมักจะใหผูรับบริการ
ประเมินโดยอาศัยองคประกอบตาง ๆ ที่ผูรับบริการสามารถสัมผัสหรือรับรูได ซึ่งมีหลากหลายวิธี ในการวิจัยครั้งนี้
ผูวิจัยไดเลือกศึกษาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยครอบคลุมองคประกอบของคุณภาพบริการ 8 ดาน เพื่อจะไดเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนา
คุณภาพบริการใหสมบูรณยิ่งขึ้น อันจะสงผลถึงความสําเร็จสูงสุดในการใหบริการของหอสมุด พระราชวัง        
สนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรตอไป 
 

อุปกรณและวิธีการ 
1.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.1  เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 1.2  เพื่อใหทราบระดับคุณภาพบริการของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
 1.3  เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่สงผลตอคณุภาพบริการของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร 
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยจําแนกเปนปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานพฤติกรรมการรับบริการ 
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2.  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําทฤษฎีสวนประสมการตลาด(4Ps) ของฟลิป คอตเลอร และแกรี่ อารมสตรอง
(Philip Kotler and Gary Armstrong) ทฤษฎีสวนประสมการตลาดบริการ(7Ps) ของเซียเท็มล, บิทเนอร และเกร็มเลอร
(Valarie A. Zeithaml, Mary Jo Bitner and Dwayne D. Gremler) และเกณฑประเมินคุณภาพบริการ SERVQUAL 
ของพาราสุรามาน, เซียเท็มล และเบอรรี(่A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml and Leonard L. Berry) มาประยุกต
เปนตัวแปรตาม ที่ครอบคลุมคุณภาพบริการตามองคประกอบ 8 ดาน ไดแก ดานทรัพยากรสารสนเทศ(Product) 
ดานการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ(Place) ดานอัตราคาบริการ(Price) ดานการสงเสริมการบริการ(Promotion) 
ดานบุคลากรผูใหบริการ(People) ดานกระบวนการใหบริการ(Process) ดานองคประกอบทางกายภาพ(Physical 
Evidence) และดานความเชื่อถือและไววางใจได(Reliability) โดยผูวิจัยไดวางกรอบแนวคิดการวิจัยไวดังนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรทีใ่ชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูรับบริการที่เขามารับบริการ(walk in)ในหอสมุด พระราชวังสนามจันทร 
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 กลุมตัวอยางคํานวณจากประชากรที่เขามารับบริการ(walk in) ใน 1 ป ระหวางวันที่ 1 มกราคม - 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2552 โดยคํานวณจากสูตรของทาโร ยามาเน(Yamane 1967, อางถึงใน ประสพชัย พสุนนท 2553 : 
41) ขนาดของกลุมตัวอยางที่คํานวณได เทากับ 396.59 คน เพื่อปองกันขอมูลไมสมบูรณจึงเพิ่มขนาดของกลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัย เทากับ 400 คน  
  

4.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ ซึ่งผูวิจัยไดจัดทําขึ้นโดยประยุกตจาก
ทฤษฎีและเกณฑประเมินตามกรอบแนวคิดการวิจัย โดยใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล ระหวางวันที่ 1 - 31 
สิงหาคม พ.ศ. 2553 

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

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

คุณภาพบริการ 

ตัวแปรอิสระ 
(Independent Variables) 

ตัวแปรตาม 
(Dependent Variables) 

ปจจัยสวนบุคคล 

ปจจัยดานพฤติกรรมการรับบริการ 
1.  วัตถุประสงคในการเขารับบริการ 
2.  ประเภทของบริการที่รับบริการ  
3.  ความถี่ในการเขารับบริการ 
4.  ชวงวันและเวลาที่มารับบริการ 
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5.  การวิเคราะหขอมูล 
 5.1  ใชโปรแกรมสําเร็จรูปคํานวณคาทางสถิต ิไดแก การแจกแจงความถี่(frequency) รอยละ(percentage) 
คาเฉลี่ย( Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) การทดสอบคาที(t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
(one-way ANOVA) เมื่อพบวาแตกตางจะนําไปทดสอบรายคูโดยใชวิธีของเชฟเฟ (Scheffe)  
 5.2  วิเคราะหระดับคุณภาพบริการตามแนวความคิดของเบสท(John W. Best 1981, อางถึงใน อนงค 
สระบัว 2546 : 92) 
 5.3  การวิเคราะหเนื้อหา(content analysis) 
 

ผลการศึกษาและวิจารณ 
1.  ลักษณะของปจจัยสวนบุคคล 
 ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 64.75 ที่เหลือเปนเพศชาย       
คิดเปนรอยละ 35.25 โดยสวนใหญมีอายุไมเกิน 25 ป คิดเปนรอยละ 82.25 เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา  
พบวา สวนใหญมีระดับการศึกษาไมเกินปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 79.75 และเมื่อพิจารณาตามสถานภาพ พบวา 
สวนใหญเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร คิดเปนรอยละ 82.25   
 

2.  ลักษณะของปจจัยดานพฤติกรรมการรับบริการ 
 ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีวัตถุประสงคในการเขารับบริการเพื่ออานหนังสือเตรียมสอบ 
คิดเปนรอยละ 80.50 เมื่อพิจารณาตามประเภทของบริการที่รับบริการ พบวา สวนใหญรับบริการยืม-คืนทรัพยากร
สารสนเทศประเภทตาง ๆ คิดเปนรอยละ 76.75 เมื่อพิจารณาตามความถี่ในการเขารับบริการ พบวา สวนใหญเขารับ
บริการมากกวา 10 ครั้งตอเดือน คิดเปนรอยละ 48.25 เมื่อพิจารณาตามชวงวันและเวลาที่มารับบริการ พบวา     
สวนใหญเขามารับบริการในวันเสาร-อาทิตย ระหวางเวลา 12.00-16.30 น. คิดเปนรอยละ 65.00    
 

3.  ระดับคุณภาพบริการในภาพรวมและจําแนกเปนรายดาน 
 

ตารางที่ 1  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาระดับ และอันดับของคุณภาพบริการ 
 

คุณภาพบริการ 
จํานวน
(คน) 

คาเฉล่ีย 
( Χ ) 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (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 
ดานองคประกอบทางกายภาพ 398 3.67 0.61 มาก 5 
ดานความเชื่อถือและไววางใจได 400 3.91 0.60 มาก 1 

รวม 395 3.67 0.52 มาก  
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 ระดับคุณภาพบริการในภาพรวมอยูในระดับมาก( Χ =3.67, S.D.=0.52) โดยเมื่อจําแนกเปนรายดาน 
พบวา ระดับคุณภาพบริการสูงเปนอันดับ 1 คือ ดานความเชื่อถือและไววางใจได( Χ =3.91, S.D.=0.60) รองลงมา 
คือ ดานกระบวนการใหบริการ( Χ =3.86, S.D.=0.64) และระดับคุณภาพบริการที่เปนอันดับทายสุด คือ อันดับ 8 
คือ ดานทรัพยากรสารสนเทศ( Χ =3.42, S.D.=0.65) 
 เมื่อพิจารณาตามรายขอ พบวา ขอคําถามที่มีระดับคุณภาพบริการสูงเปนอันดับ 1 คือ อาคารหอสมุด
ตั้งอยูในสถานที่ที่สามารถเดินทางมาไดสะดวกและเขาถึงไดงาย( Χ =4.19, S.D.=0.79) รองลงมาไดแก ภายใน
อาคารหอสมุดมีแสงสวางเพียงพอ( Χ =4.11, S.D.=0.75) ซึ่งอยูในดานองคประกอบทางกายภาพ และทานรูสึกวา 
มีความปลอดภัยเมื่อมารับบริการ( Χ =4.08, S.D.=0.77) ซึ่งอยูในดานความเชื่อถือและไววางใจได ตามลําดับ       
ขอคําถามที่มีระดับคุณภาพบริการอันดับทายสุด คือ ที่นั่งอานหนังสือมีความเพียงพอกับความตองการ( Χ =3.14, 
S.D.=1.17) รองลงมา ไดแก หองน้ํามีความสะอาด( Χ =3.28, S.D.=1.06) ซึ่งอยูในดานองคประกอบทางกายภาพ 
และทานทราบอัตราคาบริการกอนการรับบริการ( Χ =3.33, S.D.=1.10) ซึ่งอยูในดานอัตราคาบริการ ตามลําดับ 
 

4.  การเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการ 
 

ตารางที่ 2  ความแตกตางของปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการในภาพรวม จําแนกตามเพศ 
 

ปจจัย n 
. Χ  S.D. t P 

เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
137 
258 

 
3.67 
3.67 

 
0.53 
0.52 

 
-0.048 

 
0.962 

 

หมายเหต ุ n แทน จํานวนกลุมตัวอยาง, t แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-distribution, P แทน ความนาจะเปน 
 

 การเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการในภาพรวมเมื่อจําแนกตามเพศ 
พบวา เพศชายและเพศหญิงสงผลตอคุณภาพบริการไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา เพศชายและเพศหญิงสงผลตอคุณภาพบริการไมแตกตางกัน 
 

ตารางที่ 3  ความแตกตางของปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการในภาพรวม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  
 

ปจจัย แหลงความแปรปรวน SS df MS F P 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

0.589 
105.810 

3 
391 

0.196 
0.271 0.726 0.537 อาย ุ

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    
 

หมายเหต ุ SS แทน ผลรวมของคากําลังสองของคาเบ่ียงเบน(Sum of Squares), df แทน องศาอิสระ(degree of freedom),  
MS แทน คาเฉลี่ยความเบ่ียงเบนกําลังสอง(Mean Square), F แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F-distribution, P แทน ความนาจะเปน 
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 การเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการในภาพรวมตามปจจัยสวนบุคคล 
เมื่อจําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพ พบวา สงผลตอคุณภาพบริการไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อายุและระดับการศึกษาแตกตางกันสงผลตอคุณภาพ
บริการดานทรัพยากรสารสนเทศแตกตางกัน และสถานภาพแตกตางกันสงผลตอคุณภาพบริการดานอัตรา
คาบริการและดานบุคลากรผูใหบริการแตกตางกัน 
 

ตารางที่ 4  ความแตกตางของปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการในภาพรวม จําแนกตามพฤติกรรมการรับบริการ 
                  

ปจจัย แหลงความแปรปรวน SS df MS F P 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

0.364 
106.035 

2 
392 

0.182 
0.270 0.673 0.511 

วัตถุประสงคในการ
เขารับบริการ 

รวม 106.399 394    
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

1.420 
104.979 

2 
392 

0.710 
0.268 

2.652 0.072 
ประเภทของบริการที่
รับบริการ 

รวม 106.399 394    
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

0.758 
105.641 

2 
392 

0.379 
0.269 

1.407 0.246 
ความถี่ในการเขารับ
บริการ 

รวม 106.399 394    
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

0.022 
106.377 

2 
392 

0.011 
0.271 

0.041 0.960 
ชวงวันและเวลาที่มา
รับบริการ 

รวม 106.399 394    
 

หมายเหต ุ SS แทน ผลรวมของคากําลงัสองของคาเบ่ียงเบน(Sum of Squares), df แทน องศาอิสระ(degree of freedom),  
MS แทน คาเฉลี่ยความเบ่ียงเบนกําลังสอง(Mean Square), F แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F-distribution, P แทน ความนาจะเปน 
 

 การเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบริการในภาพรวมตามปจจัยดานพฤติกรรม
การรับบริการ เมื่อจําแนกตามวัตถุประสงคในการเขารับบริการ ประเภทของบริการที่รับบริการ ความถี่ในการเขารับ
บริการ และชวงวันและเวลาที่มารับบริการ พบวา สงผลตอคุณภาพบริการไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ประเภทของบริการที่รับบริการแตกตางกันสงผลตอคุณภาพ
บริการดานการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ ดานกระบวนการใหบริการ ดานองคประกอบทางกายภาพ และดาน
ความเชื่อถือและไววางใจไดแตกตางกัน และความถี่ในการเขารับบริการแตกตางกันสงผลตอคุณภาพบริการ     
ดานทรัพยากรสารสนเทศแตกตางกัน 
 

สรุปผลและเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย สรุปไดวา ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยดานพฤติกรรมการรับบริการสงผลตอคุณภาพ
บริการในภาพรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีระดับคุณภาพบริการในภาพรวม  
อยูในระดับมาก เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา มีระดับคุณภาพบริการในระดับมาก จํานวน 6 ดาน ไดแก ดาน  
การเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ ดานการสงเสริมการบริการ ดานบุคลากรผูใหบริการ ดานกระบวนการใหบริการ 
ดานองคประกอบทางกายภาพและดานความเชื่อถือและไววางใจได และมีระดับคุณภาพบริการในระดับปานกลาง 
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จํานวน 2 ดาน ไดแก ดานทรัพยากรสารสนเทศและดานอัตราคาบริการ โดยดานที่มีระดับคุณภาพบริการสูงเปน
อันดับ 1 คือ ดานความเชื่อถือและไววางใจได และดานที่มีระดับคุณภาพบริการเปนอันดับทายสุด คือ ดานทรัพยากร
สารสนเทศ เมื่อจําแนกเปนรายขอ พบวา ขอคําถามที่มีระดับคุณภาพบริการสูงเปนอันดับ 1 คือ อาคารหอสมุด
ตั้งอยูในสถานที่ที่สามารถเดินทางมาไดสะดวกและเขาถึงไดงาย และขอคําถามที่มีระดับคุณภาพบริการอันดับ
ทายสุด คือ ที่นั่งอานหนังสือมีความเพียงพอกับความตองการ 
 จะเห็นไดวา แมระดับคุณภาพบริการในภาพรวมจะอยูในระดับมาก แตก็อยูในระดับมากชวงตน ๆ 
( Χ =3.67) ดังนั้น หากหอสมุด พระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรตองการเพิ่มระดับคุณภาพ 
บริการใหสูงขึ้นอีก จะตองมพีัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถทุก ๆ ดาน โดยผูวิจัยขอเสนอแนะใหดําเนินการกับดาน
ที่มีระดับคุณภาพบริการในระดับปานกลาง และขอคําถามที่มีระดับคุณภาพบริการอันดับทายสุดกอน ดังนี ้
 1.  ควรมีการศึกษาแบบเจาะลึกถึงความตองการทรัพยากรสารสนเทศของประชากรกลุมตาง ๆ 
 2.  ควรมีการปรับอัตราคาบริการใหใกลเคียงกับหองสมุดอื่น ๆ ในภูมิภาคเดียวกันและมีการ
ประชาสัมพันธเรื่องอัตราคาบริการใหแพรหลายยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็ควรมีการแจงเตือนผูรับบริการเปนรายบุคคล
หากมีอัตราคาปรับทรัพยากรสารสนเทศเกินกําหนดสง 
 3.  การเพิ่มที่นั่งอานใหเพียงพอกับความตองการ ในระยะแรกทําไดโดยปรับเปลี่ยนขนาดของโตะ
สําหรับอานหนังสือที่มีขนาดใหญใหเล็กลงและจัดเก็บหนังสือเลมที่ผลิตมานานหรือเลมที่มีฉบับซ้ําหลายเลมแยกไว
นอกหองอาน และในระยะยาวควรจัดตั้งงบประมาณเพื่อจัดสรางอาคารเพิ่มเติม  
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