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หลั ก การและวั ต ถุ ป ระสงค์ : ห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษา
ค้ น คว้ า การศึ ก ษาถึ ง ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษา
แพทย์ชั้นคลินิกที่มีต่อการใช้บริการห้องสมุด สามารถใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการ
การศึกษาครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์ คือ เพือ่ ศึกษา 1) ระดับความ
พึงพอใจของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกต่อการใช้บริการของ
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2) ปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก
ต่อการใช้บริการของห้องสมุด
วิธีการศึกษา: เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ศึกษา ณ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชากรศึกษา และ
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ชั้ น คลิ นิ ก ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ปีการศึกษา 2554 จ�ำนวน 503 ราย
โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ systematic sampling ค�ำนวน
ขนาดตัวอย่างโดย 212 ราย ใช้แบบสอบถามชนิดตอบเอง
แบ่งเป็น 6 ส่วน คือ 1) ข้อมูลทัว่ ไป 2)พฤติกรรมการใช้บริการ
ห้องสมุดในช่วง 3 เดือนทีผ่ า่ นมา 3) ความพึงพอใจต่อการใช้
บริการห้องสมุด 4)ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจต่อ
การใช้บริการของห้องสมุด 5) ภาพรวมความพึงพอใจต่อ
การใช้บริการของห้องสมุด 6) ความคิดเห็นเพื่อปรับปรุง
การบริการ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย ใช้สถิติ ได้แก่ ความถี่ สัดส่วน
ค่าเฉลีย่ ค่ามัธยฐาน ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าพิสยั ควอไทล์
ช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95, Pearson chi-square, Fisher
exact test, Odds ratio
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Background and Objectives: Medical students need
access to Medical Library resources; thus, its development

and improvement should be response to the levels of
satisfaction of users. Then, this study aims to study
1) the levels of satisfaction of medical students toward the
Medical Library, Khon Kaen University; and, 2) the factors
affecting their satisfaction.

Methods: It was descriptive research set of Faculty of

Medicine, Khon Kaen University. Sample size calculation
by systematic sampling was used to gather 212 medical

students from a population of 503 studying at Srinagarind
Hospital in the academic year of 2011. A self-administered

questionnaire was used comprising: 1) demographic
information; 2) library users behavior in the last three
months; 3) satisfaction with the library services; 4) factors

affecting satisfaction levels; 5) overall satisfaction with
the library services; and, 6) suggestions for improving the

service. The data were analyzed for frequencies, proportions,

mean, SD, median, inter-quartile range and 95%CI,
Pearson chi-square, Fisher exact test and Odds ratio.

Results: The response rate was 92.9% (197/212). The

median of satisfaction levels was 5 from 7 (mostly satisfied)
(IQR=1)(95%CI:5.06,5.34). Satisfied 92.4% (n=182) VS

7.6% unsatisfied (n=15). The top three issues of concern
were: borrowing, OPAC, and reserved books. The highest
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ธนัชพร วิศวไพศาล และคณะ

ผลการศึกษา: อัตราตอบกลับแบบสอบถามร้อยละ 92.9
(197/212) ค่ามัธยฐานของระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูท่ ี่
5 จาก 7 (IQR=1)(95%CI:5.06,5.34) จัดอยูใ่ นระดับค่อนข้าง
พอใจ เมือ่ แบ่งความพึงพอใจออกเป็น 2 กลุม่ คือกลุม่ ทีพ่ อใจ
และกลุม่ ทีไ่ ม่พอใจ พบว่ากลุม่ ทีพ่ อใจมีรอ้ ยละ 92.4 (182 ราย)
เมื่ อ พิ จ ารณาระดั บ ความพึ ง พอใจเป็ น รายด้ า น พบว่ า
ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจมากสุด 3 ล�ำดับแรก คือ
ด้านบริการยืม-คืนหนังสือ ด้านบริการสืบค้นสารสนเทศ
(OPAC) และด้านบริการจองหนังสือที่ถูกยืมไปจากห้อง
สมุดทั้งทางอินเทอร์เน็ตและที่เคาน์เตอร์ ปัจจัยที่มีระดับเข้ม
ของความสัมพันธ์สูงสุด 3 ล�ำดับแรก ได้แก่ เจ้าหน้าที่สุภาพ
ยิม้ แย้มแจ่มใส (OR=21.88, 95% CI=6.18-77.49) เจ้าหน้าที่
เอาใจใส่ (OR=21.25, 95% CI=6.48-69.67) และจ�ำนวน
เจ้าหน้าที่เพียงพอ (OR=15.05, 95% CI=4.54-49.8)
สรุป: นักศึกษาแพทย์ชนั้ คลินกิ มีระดับความพึงพอใจโดยรวม
ต่ อ การใช้ บ ริ ก ารห้ อ งสมุ ด อยู ่ ใ นระดั บ พอใจจนถึ ง พอใจ
มากที่สุด ปัจจัยที่มีระดับเข้มของความสัมพันธ์สูงสุด คือ
ปัจจัยด้านบุคลากร
ค�ำส�ำคัญ: ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ การบริการห้องสมุด
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร

Thanatchaporn Witsawapaisan, et al.
strength of association factors affecting library satisfaction
were the library staffs services behaviors such as polite
and smile (OR=21.88, 95% CI=6.18-77.49), services

attentive (OR=21.25, 95% CI=6.48-69.67) and sufficient
number of staff (OR=15.05, 95% CI=4.54-49.8).

Conclusion: A large majority of respondents were mostly
satisfied with the library services at level quite satisfied to

very satisfied. The highest strength of association factors
affecting library satisfaction were the librarian personnels.
Keywords: Users’ satisfaction, library service, Medical
library
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เนือ่ งด้วยนักศึกษาแพทย์ชนั้ คลินกิ มีความจ�ำเป็นต้องใช้
ห้ อ งสมุ ด เป็ น แหล่ ง ศึ ก ษาค้ น คว้ า ความรู ้ ท างการแพทย์
เพื่ อ ประกอบกั บ การเรี ย น ที่ จ ะต้ อ งฝึ ก ปฏิ บั ติ กั บ คนไข้
ในโรงพยาบาล ดังนั้น การใช้ห้องสมุด จึงมีความจ�ำเป็นเป็น
อย่างมาก ค้นหาบทความวิจัยทางการศึกษา และใช้บริการ
ต่าง ๆ เช่น การยืม คืน หนังสือ เอกสาร ตลอดจนการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร และวิทยาการความรูท้ างด้านการแพทย์ใหม่ ๆ
ดังนั้นเพื่อให้การด�ำเนินงานของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเกื้ อ หนุ น ต่ อ การเรี ย น
การสอนของนักศึกษาแพทย์กลุม่ นีอ้ ย่างแท้จริง จากแนวนโยบาย
ของผู้บริหารห้องสมุดเองที่ตระหนักถึงภารกิจและหน้าที่
ความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั ในการบริหารและพัฒนางานห้องสมุด
ให้มคี วามเจริญก้าวหน้า5 ทัง้ นีเ้ พือ่ ความเป็นเลิศทางวิชาการ
จึงได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
อย่ า งไรก็ ต าม เพื่ อ การจั ด บริ ก ารให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้องการและความเหมาะสมของผู้ใช้บริการในแต่ละ
ห้องสมุด ซึง่ ถือเป็นหัวใจส�ำคัญทีจ่ ะเรียกผูใ้ ช้บริการให้เข้ามา
ใช้บริการของห้องสมุดให้กลับมาใช้บริการซ�ำ้ กระทัง่ กลายเป็น

ห้ อ งสมุ ด กับการศึกษามีความสัมพันธ์กันอย่างแยก
ไม่ได้1 เนื่องจากการศึกษา คือ การสร้างคนให้มีความรู้
ความสามารถมีทักษะพื้นฐานที่จ�ำเป็น เพื่อการด�ำรงชีวิต
ที่มีคุณภาพและประกอบการงานอาชีพได้2 โดยกระบวนการ
ศึกษาเรียนรูท้ เี่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญเป็นตัวบ่งชีห้ นึง่ ทีส่ ถาบัน
ทีผ่ ลิตบัณฑิต “มหาวิทยาลัย” เป็นหน่วยงานทีต่ อ้ งมีภารกิจนี้3
ซึง่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้าโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ท�ำหน้าที่รวบรวมทรัพยากรการเรียนรู้และ
ให้บริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน4
ห้ อ งสมุ ด คณะแพทยศาสตร์ เ ป็ น แหล่ ง เรี ย นรู ้ ด ้ า น
วิทยาศาสตร์สุขภาพส�ำหรับอาจารย์ นักศึกษาโดยเฉพาะ
นั ก ศึ ก ษาแพทย์ บุ ค ลากรภายในมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
และบุคคลทั่วไป เพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศ (Information
literacy) และการศึกษาตลอดชีวิต (Long life education)
ตามนโยบายรั ฐ บาล 1 เวลาในการเปิ ด -ปิ ด การให้ บ ริ ก าร
วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-20.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 10.00-16.00น.
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ลูกค้าประจ�ำ6 ได้มีการศึกษาเรื่อง การส�ำรวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ประจ�ำปีการศึกษา 2548 โดยยุภาพร ทองน้อย
และคณะ6 พบว่าความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( x =2.35) ส�ำหรับด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด คือ สภาพบรรยากาศ
ของห้องสมุด ( x =2.62) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ
บริการถ่ายเอกสาร ( x =2.17) ซึ่ง ณ. ปัจจุบันนี้ ห้องสมุด
คณะแพทยศาสตร์ ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาไปมาก
การประเมินความพึงพอใจ จากผู้มารับบริการจึงเป็นข้อมูล
ที่ส�ำคัญ เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง การศึกษา
ครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจ
และปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง ของนักศึกษาแพทย์ชนั้ คลินกิ ต่อการใช้
บริการของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ซึง่ ผลทีไ่ ด้จากการศึกษาครัง้ นี้ จะใช้เป็น แนวทางในการพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพการบริการ รวมทั้งพัฒนาบุคลากร
ผูใ้ ห้บริการ และใช้ในการวางแผนพัฒนาการด�ำเนินงานและ
การให้บริการให้มี คุณภาพยิ่งขึ้น7

วิธีการศึกษา

เป็ น การศึ ก ษาเชิ ง พรรณนา ประชากรเป้ า หมายคื อ
นักศึกษาแพทย์ชนั้ คลินกิ ปีการศึกษา 2554 คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ำนวน 516 ราย เกณฑ์การคัดเข้า
คือนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก ที่ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ ปีการศึกษา 2554 และเกณฑ์การคัดออก คือ
นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ชั้ น คลิ นิ ก ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน ณ โรงพยาบาล
ศรี น คริ น ทร์ ปี ก ารศึ ก ษา 2554 ที่ ก� ำ ลั ง ศึ ก ษาอยู ่ ใ น
กองเวชศาสตร์ชมุ ชน 5 และ นักศึกษาแพทยศาสตร์ชนั้ คลินกิ
จ�ำนวน 10 คน ที่ท�ำตอบแบบสอบถามเพื่อท�ำ pilot study)
ได้ประชากรศึกษาจ�ำนวน 503 ราย
การศึกษาครัง้ นีส้ มุ่ ตัวอย่างแบบ systematic sampling
และค�ำ นวณขนาดตัวอย่างโดยใช้ โปรแกรม Win Pepi
ก�ำหนดค่า estimating a mean, confidence level 95%,
SD 0.404 (pilot study เพือ่ หาระดับความพึงพอใจต่อการใช้
ห้องสมุดในนักศึกษาแพทยศาสตร์ชนั้ คลินกิ จ�ำนวน 10 ราย),
acceptable error 0.05, allow for loss of 20% of subjects
ได้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 212 ราย
ความพึงพอใจ8 คือความรู้สึก ความคิดเห็นในลักษณะ
เชิงบวกของบุคคลเมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการ
หรือได้รับสิ่งตอบแทนที่คาดหวังไว้ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้
หมายถึง ความพึงพอใจจ�ำแนกเป็น 11 ด้าน คือ ด้านบริการ
ยื ม -คื น หนั ง สื อ , ด้ า นบริ ก ารสื บ ค้ น สารสนเทศ (OPAC)
ด้ า นบริ ก ารจองหนั ง สื อ ที่ ถู ก ยื ม ไปจากห้ อ งสมุ ด ทั้ ง ทาง
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อินเทอร์เน็ตและที่เคาน์เตอร์ ด้านบริการยืม-คืน ระหว่าง
ห้ อ งสมุ ด ในมหาวิ ท ยาลั ย ด้ า นบริ ก ารหนั ง สื อ อ้ า งอิ ง
ด้านบริการตอบค�ำถามเกี่ยวกับห้องสมุดทางอินเทอร์เน็ต
บริการระบบเครือข่ายเฉพาะภายในองค์กรที่สามารถใช้งาน
โดยอาศัยเครือข่ายสาธารณหรืออินเทอร์เน็ตโดยที่คนภายนอก
องค์กรไม่สามารถเข้าถึงได้ (บริการ KKU SSL VPN) ด้านบริการ
โสตทั ศ นวั ส ดุ แ ละสื่ อ อิ เ ล็ ก โทรนิ ก ส์ ด้ า นบริ ก ารค้ น หา
CD-ROM ด้านบริการถ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุดทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ และด้านบริการถ่ายเอกสารโดย
ใช้ Likert technique 9 แบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ
(5 = มากทีส่ ดุ 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยทีส่ ดุ )
โดยมีเกณฑ์ในการในการตีความจากค่าเฉลี่ยที่ค�ำนวณได้11
ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 1-5 คะแนน ดังนี้คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80
หมายถึง พึงพอใจน้อยทีส่ ดุ คะแนนเฉลีย่ 1.81-2.60 หมายถึง
พึงพอใจน้อย คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง พึงพอใจ
ปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง พึงพอใจมาก
คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
ระดับความพึงพอใจโดยรวม ในการศึกษาครัง้ นี้ วัดโดยใช้
visual analog scale-7 point categorical scale10 ซึ่งเป็น
เส้นตรงที่แบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 7 ระดับ เริ่มที่
ระดับ 1 หมายถึง แย่มาก จนถึงระดับ 7 หมายถึง พอใจ
มากที่สุด
1
2
3
4
5
6
7
1 = แย่มาก
2 = ไม่พอใจ 3 = เฉย ๆ 4 = พอใจเล็กน้อย
5 = ค่อนข้างพอใจ 6 = พอใจมาก 7 = พอใจมากที่สุด

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามชนิดตอบเอง
ที่พัฒนามาจากการทบทวนวรรณกรรม และผ่านการตรวจ
สอบโดยผู้เชี่ยวชาญ มีการทดลองใช้แบบสอบถามในกลุ่ม
นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกจ�ำนวน 35 ราย และมีการปรับปรุง
แก้ไขแล้ว แบบสอบถาม มี 6 ส่วน คือ 1) ข้อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 2) พฤติกรรมการใช้ห้องสมุดในช่วง
3 เดือนที่ผ่านมา 3) ความพึงพอใจต่อการใช้บริการของ
ห้องสมุด 4) ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจต่อการใช้
บริการของห้องสมุด แบ่งเป็น 5 ด้าน คือ สภาพแวดล้อม
ทรัพยากร การให้การบริการ บุคลากร การติดต่อสื่อสาร
5) ระดับของความพึงพอใจใช้บริการของห้องสมุด และ
6) ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการบริการ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยแจกแบบสอบถามแก่ตัวอย่างที่สุ่มได้ ตามหัวหน้า
กองต่าง ๆ พร้อมทั้งแนบเอกสารชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
งานวิจยั เมือ่ ตอบแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อย ให้สง่ แบบสอบถาม
Srinagarind Med J 2013: 28(2)
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แก่หัวหน้ากอง เพื่อที่จะรวบรวมแบบสอบถามส่งที่ผู้วิจัยใน
วันถัดไป แต่ถ้าหัวหน้ากองไม่สามารถแจกแบบสอบถาม
ได้หรือไม่ได้แบบสอบถามกลับคืน ผู้วิจัยก็จะตามไปแจก
และเก็ บ แบบสอบถามเองเป็ น รายบุ ค คล จนกระทั่ ง ได้
แบบสอบถามครบตามจ�ำนวนที่ค�ำนวณขนาดตัวอย่างได้
การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาครัง้ นีไ้ ด้มกี ารบันทึกข้อมูล โดยการท�ำ double
data entry และตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูล
โปรแกรมใช้ SPSS/pc version 15.0 for Windows, Epi
Info for Dos และ Epi Info for Windows ค่าสถิติที่ใช้ได้แก่
หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่ามัธยฐาน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
พิสัยควอไทล์ ความถี่ ร้อยละ Pearson Chi-square test,
Odds ratio, 95%CI, Fisher Exact test และการวิจัยครั้ง
นี้ ได้ขอรับการพิจารณา เพื่อยกเว้นการพิจารณาจริยธรรม
เลขที่ HE551013

ผลการศึกษา

ผลการเก็บข้อมูล พบว่า มีอัตราการตอบกลับร้อยละ
92.9
1) ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาแพทย์ชาย 98 ราย (ร้อยละ
49.7) และหญิง 99 ราย (ร้อยละ 50.3) ส่วนใหญ่มอี ายุ 20-26
ปี มัธยฐานของอายุเท่ากับ 23 ปี (IQR=1) ส่วนใหญ่ มีความถี่
ในการใช้บริการห้องสมุด 1 วันต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 38.6)
มัธยฐานของเวลาที่ใช้ในการค้นหา/นั่งอ่านหนังสือเท่ากับ
1 ชัว่ โมง (IQR=1) ช่วงเวลาทีใ่ ช้บริการบ่อยคือ 16.00-20.30 น.
(ร้อยละ 48.2) วัตถุประสงค์หลักของการใช้บริการห้องสมุด
ของกลุม่ ตัวอย่าง คือ ค้นหาหนังสือ/เอกสาร/วารสาร (ร้อยละ
77.2)
2) ระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการ
ห้องสมุด
จากการวัดโดย Visual Analog Scale(VAS) พบว่า
กลุ่มตัวอย่าง มีค่ามัธยฐานของระดับความพึงพอใจโดยรวม
อยู่ที่คะแนน 5 จาก 7 คะแนน คือ อยู่ในระดับค่อนข้างพอใจ
(IQR= 1), Mean 5.20, SD 0.98, minimum 1.0, maximum
7.00, และ 95%CI:5.06,5.34 โดยพบว่า ความถี่ของระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด คือ ระดับค่อนข้างพอใจ (ร้อยละ
46.2) รองลงมาคือ ระดับพอใจมาก (ร้อยละ 35.5) เมื่อแบ่ง
ความพึงพอใจออกเป็น 2 กลุ่ม10 คือกลุ่มที่พอใจ (VAS ≥ 4)
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และกลุ่มที่ไม่พอใจ (VAS < 4) พบว่ากลุ่มที่พอใจมีจำ� นวน
182 คน (ร้อยละ 92.4) และกลุ่มที่ไม่พอใจมีจ�ำนวน 15 คน
(ร้อยละ 7.6) ความถี่ของระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อ
การใช้บริการห้องสมุด (ตารางที่ 1)
3) ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุด
ในแต่ละด้าน
พบว่า ด้านที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด 3 ล�ำดับ
แรก คือ ด้านบริการยืม-คืนหนังสือ, OPAC, และด้านบริการ
จองหนังสือที่ถูกยืมไปจากห้องสมุดทั้งทางอินเทอร์เน็ตและ
ที่เคาน์เตอร์ (ตารางที่ 2)
4) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจต่อการใช้
บริการห้องสมุด
จากการวิ เ คราะห์ ความสั ม พั น ธ์ แ บบตั ว แปรเดี่ ย ว
เบื้องต้น (Bivariate analysis) พบว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ความพึงพอใจ พบว่า ปัจจัยที่มีระดับเข้มของความสัมพันธ์
สูงสุด 3 ล�ำดับแรก ได้แก่ เจ้าหน้าที่สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส
(OR=21.88, 95% CI=6.18-77.49) เจ้าหน้าที่เอาใจใส่
(OR=21.25, 95% CI=6.48-69.67) และจ�ำนวนเจ้าหน้าที่
เพียงพอ (OR=15.05, 95% CI=4.54-49.8) (ตารางที่ 3)
5) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ พบว่า จ�ำนวน 58 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 29.44 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ข้อเสนอแนะที่มี
ผู้เสนอมากที่สุด 3 ล�ำดับแรก คือ การขยายเวลาเปิด-ปิด
(ร้อยละ 17.24) ควรมีเครื่องถ่ายเอกสารมากขึ้น (ร้อยละ
12.07) ปรับปรุงระบบออนไลน์เนือ่ งจากเข้าเว็บไซต์ผา่ น VPN
ไม่ได้ (ร้อยละ 6.9) ตามล�ำดับ
ตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการ
ห้องสมุด
ระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อ
การใช้บริการห้องสมุด
พึงพอใจ
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
ค่อนข้างพอใจ
พอใจเล็กน้อย
ไม่พึงพอใจ
เฉย ๆ
ไม่พอใจ
แย่มาก
รวม
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จ�ำนวน

ร้อยละ

8
70
91
13

4.1
35.5
46.2
6.6

12
2
1
197

6.1
1.0
0.5
100.0
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ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาแพทย์ต่อการใช้บริการห้องสมุด จ�ำแนกเป็นรายด้าน
ประเด็นวัดความพึงพอใจ
min max Mean± SD Median± IQR แปลผล
ด้านบริการยืม-คืนหนังสือ
2
5 4.27 ± 0.61
4.00 ± 1
มากที่สุด
ด้านบริการสืบค้นสารสนเทศ (OPAC)
1
5 3.95 ± 0.74
4.00 ± 0
มาก
ด้านบริการจองหนังสือทีถ่ กู ยืมไปจากห้องสมุดทัง้ ทางอินเทอร์เน็ตและทีเ่ คาน์เตอร์ 1
5 3.91 ± 0.79
4.00 ± 1
มาก
ด้านบริการยืม-คืน ระหว่างห้องสมุดในมหาวิทยาลัย
1
5 3.84 ± 0.80
4.00 ± 1
มาก
ด้านบริการหนังสืออ้างอิง
1
5 3.76 ± 0.73
4.00 ± 1
มาก
ด้านบริการตอบค�ำถามเกี่ยวกับห้องสมุดทางอินเทอร์เน็ต
1
5 3.74 ± 0.79
4.00 ± 1
มาก
บริการระบบเครือข่ายเฉพาะภายในองค์กรที่สามารถใช้งานโดยอาศัยเครือข่าย 1
5 3.74 ± 0.95
4.00 ± 1
มาก
สาธารณหรืออินเทอร์เน็ตโดยที่คนภายนอกองค์กรไม่สามารถเข้าถึงได้
(บริการ KKU SSL VPN)
8. ด้านบริการโสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กโทรนิกส์
1
5 3.73 ± 0.78
4.00 ± 1
มาก
9. ด้านบริการค้นหาCD-ROM
1
5 3.59 ± 0.99
4.00 ± 1
มาก
10. ด้านบริการถ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1
5 3.33 ± 0.99
3.00 ± 1
ปานกลาง
11. ด้านบริการถ่ายเอกสาร
1
5 3.05 ± 1.05
3.00 ± 2
ปานกลาง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ตารางที่ 3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจเมื่อวิเคราะห์ตัวแปรแบบเชิงเดี่ยว
ปัจจัย
เพศ
คอมพิวเตอร์
ปลั๊กไฟส�ำหรับต่อพ่วงโน้ตบุ๊ก
บรรยากาศในการศึกษาค้นคว้า
ที่นั่งอ่าน
น�้ำดื่มบริการ
ห้องน�้ำสะอาด
หนังสือ
วารสารและหนังสือพิมพ์
โสตทัศนวัสดุ(วีดิทัศน์)
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูล
เวลาเปิด-ปิด
เจ้าหน้าที่สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส
เจ้าหน้าที่เอาใจใส่
จ�ำนวนเจ้าหน้าที่
คู่มือและเอกสารแนะน�ำบริการ
เว็บไซต์ของห้องสมุด

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
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ชาย
หญิง
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
ทันสมัย เพียงพอ
ไม่ทันสมัย เพียงพอ
ทันสมัย เพียงพอ
ไม่ทันสมัย เพียงพอ
ทันสมัย เพียงพอ
ไม่ทันสมัย เพียงพอ
ทันสมัย เพียงพอ
ไม่ทันสมัย เพียงพอ
ทันสมัย เพียงพอ
ไม่ทันสมัย เพียงพอ
เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
มีประโยชน์
ไม่มีประโยชน์
ใช้ง่าย มีประโยชน์
ใช้ยาก ไม่มีประโยชน์
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ระดับความพึงพอใจ
พอใจ
ไม่พอใจ
91
7
91
8
159
8
23
7
122
4
60
11
171
13
11
2
159
9
23
6
125
5
57
10
170
10
12
5
168
10
14
5
170
10
12
5
161
7
20
8
154
7
26
8
170
11
11
4
141
7
41
8
175
8
7
7
170
6
12
9
172
8
10
7
169
11
13
4
170
8
12
7

p-value

OR

95%CI

0.804

1.14

0.36-3.68

0.003*

6.05

1.77-20.73*

0.002*

5.59

1.56-20.85*

0.260

2.39

0.00-13.48

0.012*

4.61

1.5-14.15*

0.005*

4.39

1.43-13.42*

0.005*

7.08

2.09-24.06*

0.008*

6.0

1.8-20.0*

0.005*

7.08

2.09-24.06*

<0.001*

9.2

3.01-28.08*

0.001*

6.77

2.26-20.26*

0.019*

5.62

1.54-20.55*

0.013*

3.93

1.35-11.49*

<0.001*

21.88

6.18-77.49*

<0.001*

21.25

6.48-69.67*

<0.001*

15.05

4.54-49.8*

0.029*

4.73

1.32-16.93*

<0.001*

12.4

3.84-40*
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ธนัชพร วิศวไพศาล และคณะ

วิจารณ์

การศึกษาครั้งนี้พบว่า นักศึกแพทยศาสตร์ชั้นคลินิก
มีคา่ มัธยฐานของระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการ
ห้องสมุดเท่ากับ 5 จาก 7 (IQR=1)(95%CI:5.06,5.34) จัดอยู่
ในระดั บ ค่ อ นข้ า งพอใจ ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งมาจาก บุ ค ลากรของ
ห้องสมุดมีความเต็มใจในการให้บริการ มีอัธยาศัยไมตรี
ที่ ดี ต ่ อ ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก าร อี ก ทั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ห ้ อ งสมุ ด มี ก ารจั ด ท�ำ
แบบสอบถามเพื่อส� ำ รวจความพึงพอใจในการใช้บริการ
ห้องสมุดเป็นประจ�ำทุกปีเพื่อน�ำข้อคิดเห็นต่าง ๆ ของผู้ใช้
บริการมาปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม ซึ่งผลการวิจัยระดับความพึงพอใจโดยรวม
ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของเสาวลักษณ์ บุญเจริญรักษา3,
กลุ่มงานบริการหอสมุด ส�ำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม1, และยุภาพร ทองน้อย6 ที่ระดับความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับมาก เนือ่ งจากการศึกษานี้ ศึกษาในกลุม่ ตัวอย่าง
ที่แตกต่างจากการศึกษาอื่น อีกทั้งการศึกษานี้ได้ท�ำการสุ่ม
เลือกกลุม่ ตัวอย่างโดยวิธี systematic sampling ซึง่ แตกต่าง
จากการศึกษาอื่นที่ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ convenience
sampling โดยแจกแบบสอบถามให้กบั บุคคลทีเ่ ข้ามาใช้บริการ
ห้องสมุด ท�ำให้ได้กลุ่มบุคคลที่เข้าใช้บริการห้องสมุดมากกว่า
ซึง่ เป็นกลุม่ ทีม่ คี วามพึงพอใจต่อการบริการของห้องสมุดอยูแ่ ล้ว
เมื่อวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า
ด้านทีม่ รี ะดับความพึงพอใจมาก 3 อันดับแรก คือ ด้านบริการ
ยืม-คืนหนังสือ (mean 4.27, SD 0.61) ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของเสาวลักษณ์ บุญเจริญรักษา3 อัญชลี กล�่ำเพชร12
ทั้งนี้เป็นเพราะบริการยืม-คืนหนังสือเป็นบริการหลักของ
ห้องสมุดต้องติดต่อใกล้ชิดกับผู้ใช้บริการมากทีส่ ุด ให้บริการ
ตลอดเวลาที่ห้องสมุดเปิดท�ำการ และผู้ใช้บริการส่วนใหญ่
จะมาใช้บริการนี้ รองลงมาคือ ด้านบริการสืบค้นสารสนเทศ
(OPAC) (mean 3.95,SD 0.74) ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
เสาวลักษณ์ บุญเจริญรักษา3 กลุ่มงานบริการหอสมุด ส�ำนัก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1 และยุภาพร ทองน้อย6
ทั้งนี้เป็นเพราะระบบอินเทอร์เน็ตของห้องสมุดมีความเร็วสูง
และมีเสถียรภาพมาก ไม่มีการล่มของระบบ ประกอบกับ
มีเจ้าหน้าที่ประจ�ำที่ดูแลเกี่ยวกับระบบการสืบค้นข้อมูล ซึ่ง
มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ล�ำดับที่ 3 คือ
ด้ า นบริ ก ารจองหนั ง สื อ ที่ ถู ก ยื ม ไปจากห้ อ งสมุ ด ทั้ ง ทาง
อินเทอร์เน็ตและที่เคาน์เตอร์ (mean 3.91,SD 0.79) ทั้งนี้
เนื่องจากผู้ใช้บริการสามารถจองหนังสือผ่าน OPAC ได้
และมีการแจ้งเตือนเมื่อหนังสือสามารถยืมได้ และด้านที่มี
ระดับความพึงพอใจปานกลาง 2 ล�ำดับสุดท้ายคือ 1. ด้าน
บริการถ่ายเอกสาร (mean 3.05,SD 1.05) ซึ่งสอดคล้องกับ
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งานวิจัยของยุภาพร ทองน้อย6 ทั้งนี้เนื่องจากมีที่ถ่ายเอกสาร
ไม่เพียงพอกับความต้องการและเครือ่ งถ่ายเอกสารไม่ทนั สมัย
2. ด้านบริการถ่ายเอกสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(mean 3.33, SD 0.99) ทั้งนี้เนื่องจากผู้ใช้บริการห้องสมุด
ส่วนมากไม่ทราบว่ามีบริการด้านนี้ ยังไม่มกี ารประชาสัมพันธ์
ที่เพียงพอ และปัจจุบันมีการใช้ระบบข้อมูลออนไลน์แทน
การถ่ายเอกสาร ซึ่งรวดเร็วและประหยัดกว่า
เมือ่ วิเคราะห์ปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับความพึงพอใจเบือ้ งต้น
พบว่าปัจจัยที่มีระดับเข้มของความสัมพันธ์สูงสุด 3 ล�ำดับ
แรก ได้แก่ เจ้าหน้าที่สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส (OR=21.88,
95% CI=6.18-77.49) เจ้าหน้าทีเ่ อาใจใส่ (OR=21.25, 95%
CI=6.48-69.67) และจ�ำนวนเจ้าหน้าทีเ่ พียงพอ (OR=15.05,
95% CI=4.54-49.8) ดังนั้นห้องสมุดควรมีการพัฒนาปัจจัย
ดังกล่าวเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

สรุป

นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกมีระดับความพึงพอใจโดยรวม
ต่อการใช้บริการห้องสมุดอยู่ในระดับค่อนข้างพอใจ โดยเมื่อ
จ�ำแนกระดับความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ พบว่า 3 ล�ำดับแรก
ที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ ด้านบริการ
ยืม-คืนหนังสือ ด้านบริการสืบค้นสารสนเทศ (OPAC และ
ด้ า นบริ ก ารจองหนั ง สื อ ที่ ถู ก ยื ม ไปจากห้ อ งสมุ ด ทั้ ง ทาง
อินเทอร์เน็ตและทีเ่ คาน์เตอร์ และ 2 ล�ำดับ สุดท้ายทีม่ คี า่ เฉลีย่
ของระดับความพึงพอใจต�ำ่ สุด ได้แก่ ด้านบริการถ่ายเอกสาร
และด้านบริการถ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุดทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เมื่อท�ำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เบื้องต้น
พบว่า ปัจจัยที่มีระดับความเข้มของความสัมพันธ์มากสุด
3 ล�ำดับแรก ได้แก่ เจ้าหน้าทีส่ ภุ าพ ยิม้ แย้มแจ่มใส เจ้าหน้าที่
เอาใจใส่และจ�ำนวนเจ้าหน้าที่เพียงพอ

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะส�ำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง
1. มีผใู้ ช้บริการร้อยละ 8 ทีไ่ ม่พงึ พอใจต่อการใช้บริการ
ห้องสมุด ควรจะปรับปรุงเพื่อให้ผู้ใช้บริการทุกคนพึงพอใจ
โดยการปรับปรุงด้านถ่ายเอกสารและด้านบริการถ่ายเอกสาร
ระหว่างห้องสมุดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เพียงพอ
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
2. พบว่าปัจจัยด้านบุคลากร เช่น บุคลากรสุภาพยิ้ม
แย้มแจ่มใส เอาใจใส่ จ�ำนวนเจ้าหน้าที่เพียงพอเป็นปัจจัย
3 อันดับแรกทีเ่ ป็นปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับความพึงพอใจ จึงควร
คงไว้และมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรเพือ่ เพิม่ ศักยภาพของ
ผู้ให้บริการ
Srinagarind Med J 2013: 28(2)

251

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกต่อการใช้บริการ

3. มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 3 ที่ไม่เคยใช้บริการ
ห้องสมุด สืบเนื่องมาจากปัจจุบันมีการสืบค้นข้อมูลผ่านทาง
ระบบออนไลน์ ควรมีการประชาสัมพันธ์ถงึ การบริการในด้าน
ต่าง ๆ ของห้องสมุดให้ชัดเจน
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ในด้ า นการขยายเวลา
เปิด-ปิดห้องสมุด เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการมากขึ้น
2. ควรจะมีการออกแบบและพัฒนาเครือ่ งมือ ตลอดจน
กลไกต่าง ๆ ที่ใช้ในการส�ำรวจความพึงพอใจ
3. ผู้ใช้บริการเพื่อให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลให้ตรง
กับความต้องการของผู้ใช้บริการ
4. ควรท�ำการศึกษาส�ำรวจความพึงพอใจเป็นประจ�ำ
ทุ ก ปี และมี ก ารเปรี ย บเที ย บผลการศึ ก ษาเพื่ อ ให้ เ ห็ น
พัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของห้องสมุด
5. ควรมีการศึกษาเชิงวิเคราะห์เพื่อหาปัจจัยที่มีความ
สัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
6. ควรมีการศึกษาในกลุ่มประชากรทุกกลุ่มที่มาใช้
บริ ก ารห้ อ งสมุ ด เพื่ อ ให้ ก ารบริ ก ารของห้ อ งสมุ ด สามารถ
ตอบสนองกับทุกความต้องการอย่างแท้จริง
กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ส� ำ เร็ จ ลุ ล ่ ว งไปได้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์
เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก
ทุ ก ท่ า นในการตอบแบบสอบถาม ขอขอบคุ ณ เจ้ า หน้ า ที่
ห้องสมุดทุกท่านทีใ่ ห้ความช่วยเหลือประสานงานในระหว่าง
การท� ำ ศึ ก ษาอย่ า งดี ยิ่ ง ขอขอบคุ ณ คณาจารย์ ภ าควิ ช า
เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลทางด้านวิชาการและ
ช่ ว ยตรวจสอบระเบียบวิธีการศึกษา เครื่องมือในการท� ำ
วิจัย ตลอดจนค�ำแนะน�ำต่าง ๆ ท�ำให้งานวิจัยส�ำเร็จลุล่วง
ตามวัตถุประสงค์ไปได้ด้วยดี
เอกสารอ้างอิง
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