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  การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความคิดเห็นตอองคประกอบและบทบาทในการ
ออกแบบอาคารหองสมุดของผูบริหารหองสมุด ระหวาง พ.ศ. 2542-2554 ศึกษาสภาพของอาคาร
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ศึกษาความคิดเห็นตอความเหมาะสมของสภาพอาคารหองสมุดของ
ผูปฏิบัติงานและผูใชบริการ และเปรียบเทียบความคิดเห็นตอความเหมาะสมของการออกแบบ
อาคารหองสมุดของผูบริหารหองสมุด ผูปฏิบัติงาน และผูใชบริการ  กลุมตัวอยางที่ใชในการวจัิย คือ 
ผูบริหารหองสมุดที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 18 คน และใหการสัมภาษณ จํานวน 5 คน
ผูปฏบิัติงาน จํานวน 184 คน และผูใชบริการ จํานวน 432 คน โดยใชวิธีการสุมตวัอยางแบบ 
อยางงาย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ สถิตทิี่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมตฐิานโดยใชคา 
F-test 
 ผลการวิจัย มีดังนี้ 
 1. เหตุผลทีใ่ชในการพิจารณาเพื่อสรางอาคารหองสมุดหลังใหมของผูบริหารหองสมุดโดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก พบวา 3 อันดับแรก ไดแก ตองการใหอาคารหองสมุดใหมเปนอาคารที่
ทันสมัย สวยงาม มีสุนทรียภาพ ดึงดูดผูใชใหอยากเขาหองสมุด   เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
การใชพ้ืนที่ในการศึกษาคนควาของนักศึกษา และเพ่ือขยายพื้นที่ของหองสมุด เน่ืองจากอาคาร
หองสมุดเดิมมีสภาพคับแคบ ไมสามารถขยายพื้นที่ได  
  2. บทบาทการมีสวนรวมในการกอสรางอาคารหองสมุดของผูบริหารหองสมุดโดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง พบวาบทบาททีป่ฏิบตัิระดับปานกลาง 3 อันดับแรก ไดแก การรวมรับมอบงาน
และจัดวางครภัุณฑเม่ืออาคารเสร็จสมบูรณ รวมเปนคณะกรรมการทดสอบระบบอาคารและตรวจรับ
งาน และชี้แจงขอมูลและความตองการ สวนบทบาททีป่ฏิบัตใินระดบันอย ไดแก การเลือกสถาปนิก
หรือบริษัทออกแบบ รวมประชุมวางแผนการออกแบบรวมกับสถาปนิก และรวมพิจารณาการจัด
ประมูลการสรางอาคาร 
  3. ผูบริหารหองสมุดคํานงึถึงองคประกอบในการออกแบบอาคารหองสมุดโดยรวมอยูใน
ระดับมาก พบวา 3 อันดับแรก ไดแก ดานระบบความปลอดภัย ดานระบบคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และดานการจัดวางแผนผังอาคาร นอกจากนั้น ผูบริหารหองสมุดยังเสนอ
แนวคิดเรื่องอาคารสมัยใหม เชน แนวคิดหองสมุดเปนศูนยอํานวยความสะดวกทางการศึกษา 
(Information commons) และแนวคิดหองสมุดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green library) เปนตน 



  4. สภาพของอาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในป พ.ศ. 2555 สวนใหญมีลักษณะ  
มีหองประชุมกลุมยอย มีหองประชุมขนาดใหญ มีหองบริการชมภาพยนตร มีบริการรานอาหารและ
เครื่องดื่ม มีบริการถายเอกสาร มีบริการเครื่องพิมพเอกสาร มีเครื่องบริการยืม-คืนอัตโนมัติ มี
หองน้ําสําหรับผูพิการ มีลิฟตโดยสารสําหรับผูใชบริการ  แตไมมีสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูพิการ มี
หองบริการสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนกิส มีเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสืบคน OPAC และบรกิาร
อินเทอรเน็ตผานระบบเครือขายไรสาย (Wireless network)  
  5. ผูปฏิบัติงานมีความคิดเห็นตอความเหมาะสมของสภาพอาคารหองสมุดโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง สวนรายดานที่เห็นวาเหมาะสมในระดับมาก คือ ดานทําเลทีต่ั้ง 
  6. ผูใชบริการมีความคิดเห็นตอความเหมาะสมของสภาพอาคารหองสมุดโดยรวมอยูใน
ระดับมาก ซึ่งทุกดานอยูในระดับมากเชนเดียวกัน 
  7. เปรียบเทียบความคดิเห็นตอความเหมาะสมของการออกแบบอาคารหองสมุดของ
ผูบริหารหองสมุดผูปฏิบัติงานและผูใชบริการ โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี ่
ระดับ .05 ซึ่งผูบริหารหองสมุดและผูใชบริการมีความคิดเห็นตอความเหมาะสมของการออกแบบ
อาคารหองสมุดโดยรวมสูงกวาผูปฏิบตัิงาน   
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESIGN OF THE ACADEMIC LIBRARY BUILDINGS IN THAILAND, 1999-2011 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AN ABSTRACT 
 

BY 
CHIRAPORN BANLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
   

 
       

Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the 
Master of Arts Degree in Library and Information Science 

At Srinakharinwirot University 
June 2012 

 



Chiraporn Banla.  (2012).  Design of the academic library buildings in Thailand,  
 1999-2011. Master thesis, M.A. (Library and Information Science).  Bangkok:  
 Graduate School, Srinakharinwirot University.  Advisor Committee: Asst. Prof.  
 Dr. Aree Cheunwattana, Assoc Prof. Pawa Panmekha. 
 
 This research aimed to study the condition of the academic library buildings of 
higher education institutions from 1999-2011; the opinions of library administrators on the 
components and role of library building designs of higher education institutions in Thailand; 
and the opinions of personnel and users on the appropriateness of the condition of the 
library buildings of higher education institutions in Thailand. The researcher collected data 
through a survey from 18 administrators, 184 personnel and 432 library users, and also 
conducted interviews with 5 administrators. The research instruments included a set of 
questionnaire and a semi-structured interview.  The statistics used in data analysis were 
percentage, mean, standard deviation, and F-test for hypothesis testing. 
 
 The findings of the study were presented as follows: 
 1. The first three reasons given by library administrators in considering the 
construction of new library buildings were to attract library users with beautiful and modern 
buildings, to accommodate the students’ need for a new learning area, and to expand the 
service area. 
 2. In the library building process, administrators had a moderate involvement in the 
planning of the building. They provided information on the requirements for the initial plan, 
partook in the inspection and construction supervision process, organized equipment for the 
library when the building were complete, and were a part of the committee to test the library 
system.  Administrators had a low involvement in the architect selection, meeting with 
architects, and considered a tender of construction building submitted.  
 3. The areas that administrators gave the most consideration are at a high level 
overall, the three most considered were security system, computer and information 
technology systems, and layout of the building floor plan. In addition, administrators also 
introduced the concepts of information commons, which was the center for learning 
services, and green library. 
 4. The characteristics of the sample group of academic libraries in 2012 were: 
small meeting rooms, large meeting rooms, a theatre room, a restaurant and coffee area, 



Xerox and printing facilities, automatic book checking, toilets for handicapped people, 
elevators without special facilities for the disabled, room for searching electronic databases, 
OPAC searching area, and area for wireless network services. 
 5. The overall opinions of the library personnel towards the appropriateness of the 
condition of the library building were at a moderate level, and high level was the location of 
library building. 
 6. The overall opinions of the library users towards the appropriateness of the 
condition of the library building were at a high level.  
 7. The difference in opinions of the library administrators, personnel, and users on 
the appropriateness of the design of the library buildings was statistically significant different 
at 0.05 level. Library administrators and users had a higher opinion on the appropriateness 
of the design of the library building than the library personnel. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวิจัยนี้ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
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ประกาศคุณูปการ 

 
 ปริญญานิพนธฉบบันี้สําเร็จไดดวยความกรุณาอยางสูงจากผูชวยศาสตราจารย ดร.อารีย 
ชื่นวัฒนา ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ และรองศาสตราจารย พวา พันธุเมฆา กรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธที่ไดใหคําปรึกษาและคําแนะนาํตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการวิจัยดวยความ
เอาใจใสอยางดีเสมอมา ตลอดจนเสียสละเวลาในการตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ อยางละเอียด 
จนปริญญานิพนธฉบบันี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารยเปนอยางยิ่ง 
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย ดร.ชนันนา รอดสุทธิ ประธานกรรมการสอบปากเปลาและ
รองศาสตราจารย ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ ที่กรุณามารวมเปนกรรมการสอบปากเปลา รวมทัง้ให
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการปรับปรุงปริญญานิพนธฉบบันี้ใหถูกตองและสมบรูณ
ยิ่งขึ้น 
 ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย สุพัฒน สองแสงจันทร อาจารยนิพนธ  
ลาวัณยโกวทิ และอาจารยทพิวัลย ทองอาจ ที่กรุณาใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการพัฒนา
แบบสอบถามการออกแบบอาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ระหวาง พ.ศ. 2542-
2554 ใหมีความเหมาะสมและมีประสทิธภิาพยิ่งขึ้น 
 ขอขอบพระคณุผูบริหารหองสมุด ผูปฏิบัติงานและนักศึกษาผูใหขอมูล ที่ไดกรุณาเสียสละ
เวลาในการใหสัมภาษณและตอบแบบสอบถามดวยความเต็มใจ เพ่ือใหผูวิจัยไดขอมูลที่ครบถวนใน
การทําปริญญานิพนธจนเสร็จสมบูรณ 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยภาควิชาบรรณารกัษศาสตรและสารสนเทศศาสตรทุกทาน
ที่ไดใหความรู คําแนะนํา และความเมตตาตอผูวิจัย  
 ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ รวมชั้นทุกคนและเพือ่น ๆ ชาวมหาวิทยาลยักรุงเทพทุกคนที่ให
กําลังใจ กระตุนเตือน ชวยเหลือและใหคําปรึกษาจนทําใหปริญญานพินธฉบบันี้เสร็จสมบูรณ 
 สุดทายนี้ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณคุณพอเทวี และคณุแมสมหวัง บานลา อยางที่สุดที่ให
ความรัก กําลงัใจ แรงบันดาลใจ ความหวงใย ทุนทรัพย สนับสนุนและใหโอกาสลกูไดเลือกและทําใน
สิ่งที่ลูกอยากทําเสมอมา และนองสาวที่รกัที่ตองนอนไมหลับเวลาพีส่าวทํารายงาน รวมทั้งคุณปู  
คุณยา คุณตา และคุณยาย ที่เปนแรงใจใหหลานไดมีกําลังกายกําลังใจตอสูกับอุปสรรคที่ผานเขามา 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 การศึกษาระดบัอุดมศึกษา มุงสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความรูความสามารถในสาขาวิชา
ในระดับที่สูงขึน้ โดยเฉพาะการประยุกตทฤษฎีไปสูการปฏิบัติ การรเิริ่มการพัฒนาทั้งวิชาการและ
วิชาชีพ สรางสรรคความกาวหนาและความเปนเลิศทางวิชาการ การศึกษาคนควา วิจัย และพัฒนา
องคความรูและเทคโนโลยี มาตรฐานการอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหนาที่ตอง
ปฏิบัตติาม 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และ 
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2545: 8) และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (2550-2554) ในดานยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพคน สังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ยังเปดโอกาสทางการศึกษาใหแกทุกคน
เทาเทียมกัน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  2549: ออนไลน) 
นอกจากนี้ สถาบันอุดมศึกษายังมีภารกิจในดานกิจกรรมทางวิชาการโดยยึดบรรทัดฐานจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ภารกิจในการบริหารจัดการใหมีอิสระและเพิ่มความเขมแข็งในระบบ 
ภารกิจในการสรางเครือขายพันธมิตรทุกระดับตั้งแตทองถิ่น ภูมิภาคและสากล และภารกิจของรัฐที่
จัดสรรงบประมาณใหแกสถาบันอุดมศึกษาอยางทั่วถึง (UNESCO.  1998: Online) ปจจุบันรูปแบบ
การเรียนการสอนในสถาบนัอุดมศึกษาเปลี่ยนแปลงจากอาจารยเปนศูนยกลาง (Teacher center) 
ไปสูนักศึกษาเปนศูนยกลาง (Student center) และมีจุดมุงหมายใหนักศึกษาเรยีนรูดวยตนเอง
มากกวาการเรียนในชั้นเรียน นักศึกษาจงึตองใชแหลงทรัพยากรการเรียนรู (Learning resources 
center) มากยิ่งขึ้น เพ่ือใหสถาบันอุดมศกึษาสามารถรองรับรูปแบบการสอนที่เปลี่ยนแปลงไปและ
แหลงสารสนเทศในสถาบันอุดมศึกษาเชนหองสมุด จึงมีหนาที่เปนศนูยกลางในการตอบสนองพันธ
กิจดานการเรียนรูของสถาบันอุดมศึกษา  
 แตเดิมมาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาใหความสําคัญกับการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใน
รูปของสิ่งพิมพ หองสมุดที่มีคุณภาพคือหองสมุดขนาดใหญที่มีทรพัยากรสารสนเทศจํานวนมหาศาล
ที่สามารถตอบสนองความตองการอันหลากหลายของผูใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ตอมา
สภาพแวดลอมทางสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วโดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเปนตัว
ขับเคลื่อน ทําใหปริมาณสารสนเทศเพิ่มขึน้จนอยูในสภาพทวมทน ทัง้ในรูปสิ่งพิมพและ
อิเล็กทรอนิกส สงผลใหหองสมุดไมสามารถแสวงหาสารสนเทศที่ตองการมาจัดเก็บไวไดครบถวน 
หองสมุดจึงตองเปลี่ยนแนวคิดจากการครอบครองสารสนเทศมาเปนการชวยใหผูใชไดเขาถึง
สารสนเทศโดยผานเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งไมมีขอจํากัดดานเวลาและ
สถานที่ นอกจากนี้ยังมีปจจัยอ่ืน ๆ ที่ทําใหหองสมุดตองปรับเปลี่ยนแนวคิดในการบริการ ไดแก 
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รูปแบบการศกึษาของศตวรรษที่ 21 ที่เนนการเรียนรู ความแพรหลายของการเรียนทาง
อิเล็กทรอนิกส (E-learning) แนวคิดเรื่องการเรียนรูตลอดชีวิตและสงัคมความรู การบูรณาการระบบ
ตาง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษาโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการเรยีนการสอน ซึ่งมี
ผลใหการบรหิารงาน การวิจัย และการทํากิจกรรมทางการศึกษาดาํเนินไปพรอมๆ กัน ระบบ
ดังกลาวมีผลกระทบตอพฤติกรรมสารสนเทศ การเรียน การสอน และการวิจัยของคณาจารยและ
นักศึกษา กลาวคือ ทําใหเกิดการคนหา ใช ผลติ และเผยแพรสารสนเทศในรปูอิเล็กทรอนิกสหรือ
ดิจิทัลเพ่ิมมากขึ้นทุกขณะ ความพยายามของหองสมุดที่จะปรับเปลี่ยนการจัดบริการใหสอดคลอง
กับสภาพแวดลอมดิจิทัลเกดิขึ้นในระดับตาง ๆ ทั้งที่เปนหองสมุดในรูปแบบที่ผสมผสานทรัพยากร
สารสนเทศในรูปสิ่งพิมพกับสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสเขาดวยกัน หรอืเปนหองสมุดดิจิทัลเต็ม
รูปแบบ (Gibbons.  2007: Online; อารีย ชื่นวัฒนา.  2549: 2, 21-22)  
 สภาพดังกลาวทําใหเกิดประเด็นคําถามขึน้วา อาคารหองสมุดยังมีความจําเปนหรือไม 
มากนอยเพียงใด ในเม่ือผูใชสามารถเขาถึงสารสนเทศที่หองสมุดจัดบริการไดโดยผานเครือขาย
ระดับตาง ๆ ไมจําเปนตองเดินทางมายังหองสมุดก็ได อยางไรก็ตาม การศึกษาวรรณกรรมชี้ใหเห็น
วาการสรางอาคารหองสมุดใหม ๆ ในประเทศตาง ๆ ยังคงดําเนินอยูอยางปกติ  ในประเทศทีพั่ฒนา
แลวอยางเชน สหรัฐอเมริกา มีโครงการสรางอาคารหองสมุดที่เสร็จสมบูรณทั้งสิ้น 210 โครงการ 
ในชวงเวลา 1 ป ระหวางเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2008 – มิถุนายน ค.ศ. 2009 โดยเปนโครงการ
หองสมุดประชาชน 170 อาคาร และโครงการหองสมุดมหาวิทยาลัย 40 อาคาร (Fox.  2009: 
Online) สําหรับสหราชอาณาจักรรวมทั้งสาธารณรัฐไอรแลนด การประกวดอาคารหองสมุด
ประชาชนยอดเยี่ยม ป ค.ศ. 2009 มีหองสมุดเขารวมประกวดทั้งสิ้น 34 แหงทั้งที่เปนอาคารใหมและ
อาคารปรับปรุง (Chartered Institute of Library and Information Professionals.  2010: Online) 
ตัวอยางขางตนไดยืนยนัถึงความสําคัญของอาคารหองสมุด ดังที่ฟอกซ (Fox.  2009: Online) ได
กลาววา “ไมวาเศรษฐกิจจะผันผวนปรวนแปรอยางไร หองสมุดก็ยังคงไวซึ่งความสําคัญในฐานะที่
เปนแหลงเรียนรูและแสวงหาความบันเทิงใจ ที่ซึ่งชักนํานักอาน นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย นักเลน
เกมคอมพิวเตอร นักฝน มารวมกันในสถานที่ที่สรางไวสําหรับพวกเขาโดยเฉพาะ หองสมุดซึ่งเปน
หัวใจของชุมชน มหาวิทยาลัย ....”  
 อาคารหองสมุดที่สรางหรือปรับปรุงขึ้นใหมเหลานี้ ไดแสดงใหเห็นแนวโนมสําคัญใน 
การคํานึงถึงผลกระทบตอสิง่แวดลอม โดยเลือกใชวัสดทุี่ไมกอใหเกิดมลพิษตอผูใชบริการ คํานึงถึง
ความยืดหยุนในการใชงานพื้นที่ เชน กําหนดใหพ้ืนที่เปดโลงมีกําแพงนอยที่สุด เพ่ือใหสามารถ
ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไดสะดวกตามความตองการของผูใชงาน พ้ืนที่สําหรับการจัดเก็บทรัพยากร
สารสนเทศ พ้ืนที่สําหรับสื่ออิเล็กทรอนิกสและมัลติมีเดีย พ้ืนที่นั่งอานสําหรับผูใชบริการ พ้ืนที่
ประชุมกลุมที ่และมีลักษณะที่เปนมิตร ดึงดูด และเชิญชวนใหผูใชหรอืคนทั่วไปอยากเขามาใช
บริการ โดยจัดใหสวยงาม สะอาด โปรงโลง เขาถึงไดสะดวก (Norland; et al.  2009: Online; 
WBDG Staff.  2008: Online) การออกแบบที่ดีสงผลใหอาคารหองสมุดที่สรางขึ้นมานั้น  
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มีการใชงาน ใชประโยชนจากอาคารไดอยางคุมคากับการลงทุน ตลอดจนเกิดความปลอดภัยทั้งตอ
ผูใชอาคารและสิ่งแวดลอม 
 ในตางประเทศ มีผูสนใจและไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกบัการออกแบบอาคารหองสมุด
สถาบันอุดมศกึษา เชน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลยี โดยการศึกษาจะเนน
การศึกษาแนวคิดในการออกแบบอาคารหองสมุดของสถาปนิก ผูบริหาร และผูมีสวนเกี่ยวของใน
การออกแบบของหองสมุดสถาบันอุดมศกึษานั้น ๆ ผลการวิจัยสรุปไดวา ปจจัยที่สําคัญในการ
ออกแบบควรมีการจัดเตรียมพ้ืนที่รองรับการขยายตวัของเทคโนโลยสีารสนเทศในอนาคต ทั้งสวน
ของผูปฏิบัติงานและผูใชบรกิาร การจัดพื้นที่ใหมีความยืดหยุนในการใชงานเพื่อตอบสนอง
วัตถุประสงคที่หลากหลายของผูใชบริการ แบงพ้ืนที่สามารถใชเสียงดังและพื้นที่เงียบสําหรับ
การศึกษาคนควา มีเทคโนโลยีและอุปกรณที่ทันสมัย และคํานึงถึงสุนทรียภาพและความปลอดภยัซึ่ง
มีผลกระทบตอผูใชอาคารอีกดวย (King.  2000: Online; Stewart.  2009: 136-141)  
 สําหรับการสรางอาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยนัน้ มีการศึกษาวิจัย
จํานวนนอย สวนใหญเปนการศึกษาสภาพทั่วไปและความคิดเห็นและความตองการของผูใชบรกิาร
ที่มีตออาคารหองสมุดซึ่งเปนกรณีศึกษาเฉพาะแตละหองสมุด เพ่ือนําผลการวิจัยไปกําหนดแนวคิด
และองคประกอบทางสถาปตยกรรมในการออกแบบอาคารหองสมุด ใหมีลักษณะทางกายภาพที่
เหมาะสม (นที สัมปุรณะพันธ.  2543: บทคัดยอ; สกล ปนเงิน.  2548: บทคัดยอ) งานวิจัยเหลานี้ 
ยังไมไดสะทอนใหเห็นแนวคิดหรือแนวโนมในการออกแบบหองสมุดที่ตอบสนองสภาพแวดลอมทาง
สารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไป  
 ในชวงทศวรรษที่ผานมา แมวาสถาบันอุดมศึกษาหลายแหงในประเทศไทยไดสรางอาคาร
หองสมุดขนาดใหญและทันสมัย พร่ังพรอมดวยสิ่งอํานวยความสะดวกมากมายและมีบรรยากาศที่
ดึงดูดใหผูใชบริการใหตองการเขามาใชบริการศึกษาคนควา ก็ตามแต การศึกษาวิจัยในเรื่องของการ
ออกแบบอาคารหองสมุดเพื่อหาแนวโนมของแนวคิดในการออกแบบอาคารยังมีปริมาณที่นอยมาก 
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาสภาพทัว่ไปของอาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่ไดมีการ
กอสรางและเปดใหบริการในชวงทศวรรษที่ผานมา วามีแนวคิด ลักษณะ ตลอดจนประโยชนใชสอย
ของการออกแบบอาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในสภาพแวดลอมที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปสู 
ยุคดิจิทัล  ทั้งน้ีผลการวิจัยในครั้งนี้ จะทําใหผูที่เกี่ยวของในการออกแบบอาคารหองสมุดของ
สถาบันอุดมศกึษาแตละแหง ไดนําไปเปนขอมูลเบื้องตน ที่จะชวยในการพิจารณาออกแบบอาคาร
หองสมุดหรือปรับปรุงอาคารใหผูปฏิบตัิงานและผูใชบรกิารสามารถใชประโยชน จากพ้ืนที่ของ
หองสมุดตามวัตถุประสงคของการออกแบบอาคารหองสมุดไดอยางมีประสิทธิภาพและทําให
หองสมุดยังคงเปนศูนยกลางแหงชีวิตในมหาวิทยาลัยตอไป 
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ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นตอองคประกอบและบทบาทในการออกแบบอาคารหองสมุด
สถาบันอุดมศกึษาในประเทศไทยของผูบริหารหองสมุด 
 2. เพ่ือศึกษาสภาพของอาคารหองสมุดสถาบันอุดมศกึษาในประเทศไทย 
 3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานตอความเหมาะสมของสภาพอาคารหองสมุด
สถาบันอุดมศกึษาในประเทศไทย 
 4. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูใชบริการตอความเหมาะสมของสภาพอาคารหองสมุด
สถาบันอุดมศกึษาในประเทศไทย 
 5. เพ่ือเปรียบเทียบความคดิเห็นตอความเหมาะสมของการออกแบบอาคารหองสมุดของ 
ผูบริหารหองสมุด ผูปฏิบัตงิาน และผูใชบริการ 
 

ความสําคญัของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนีเ้ปนการศึกษาเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกบัองคประกอบในการวางแผนการ
ออกแบบและสภาพของอาคารหองสมุดสถาบันอุดมศกึษาในประเทศไทย ระหวาง พ.ศ. 2542-2554 
และศึกษาความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานและผูใชบริการที่มีตอสภาพของอาคารหองสมุด
สถาบันอุดมศกึษา ผลการวจัิยจะเปนประโยชนสําหรับสถาบันอุดมศกึษาในการวางแผนและการ
ออกแบบอาคารหองสมุดใหมหรือแมแตการปรับปรุงอาคารหองสมุดเดิมใหสอดคลองกับ
กระบวนการเรียน การสอน และการวิจัยที่เปลี่ยนแปลงไป ตอบสนองความตองการที่หลากหลาย
และเปนพลวตัของผูใชบรกิาร ตลอดจนการรองรับการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งน้ีเพ่ือให
อาคารหองสมุดไดรับการใชประโยชนสูงสดุจากชุมชนมหาวิทยาลัย 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 วิธีวิจยั 
 การวิจัยครั้งนีเ้ปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methods research) ระหวางการวิจัย
เชิงปริมาณและการวิจัยเชงิคุณภาพเขาดวยกัน 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี้ แบงออกเปน 2 กลุม คือ 

1. กลุมที่ใชวธิีวิจัยเชิงปริมาณ เปนเครื่องมือในการศึกษา ไดแก 
1.1 ผูบริหารหองสมุดของหองสมุดมหาวิทยาลัยรัฐและมหาวิทยาลยัราชภัฏ 

จํานวน 30 คน จากหองสมุดที่มีการกอสรางอาคารหองสมุดเสร็จสมบูรณและเปดใหบริการระหวาง 
พ.ศ. 2542-2554 รวม 30 แหง  
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   1.2 ผูใชอาคาร แบงเปน 2 กลุม  
    1.2.1 ผูปฏิบัติงานหองสมุด จํานวน 340 คน ซึ่งมาจากสถิติของบคุลากรที่
สังกัดหองสมุดทั้ง 30 แหง (ขอมูลจากเวบ็ไซตหองสมุดและการสัมภาษณ)  
    1.2.2 ผูใชบรกิารซึ่งเปนนักศึกษาระดบัปริญญาตรี จํานวน 31,200 คน ซึ่งมา
จากสถิติเฉลี่ยตอวันของผูเขาใชบริการหองสมุดในชวงเปดบริการปกติของหองสมุดทั้ง 30 แหง 
(ขอมูลจากเวบ็ไซตหองสมุดและการสัมภาษณ) 
  2. กลุมที่ใชวธิีวิจัยเชิงคุณภาพเปนเครื่องมือในการศึกษา ไดแก ผูใหขอมูลหลัก  
(Key Informant) จํานวน 5 คน 
 
 กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
 การเลือกกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ เลอืกจากประชากรที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ 
ไดแก ผูใชอาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้  
  1. กลุมตัวอยางที่เปนผูปฏบิัติงานหองสมุด จํานวน 181 คน ซึ่งไดจากการเปดตาราง
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครซีและมอรแกนโดยวิธีการสุมตัวอยางงาย (Sample random 
sampling) 
  2. กลุมตัวอยางที่เปนผูใชบริการหองสมุด จํานวน 379 คน ซึ่งไดจากการเปดตาราง
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครซีและมอรแกนโดยวิธีการสุมตัวอยางงาย (Sample random 
sampling) 
 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรอิสระ ไดแก สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม แบงเปน 
   1.1 ผูบริหารหองสมุด 
   1.2 ผูปฏิบัติงาน 
   1.3 ผูใชบริการ 
  2. ตัวแปรตาม ไดแก 
   2.1 ความคิดเห็นตอความเหมาะสมของการออกแบบอาคารหองสมุด
สถาบันอุดมศกึษา 
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 นิยามศัพทเฉพาะ  

 1. หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง หนวยงานสําหรับใหบรกิารสารสนเทศแก

อาจารย นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรภายในสถาบนั ซึ่งอาจเรียกวา สํานักหอสมุด หรือชื่ออ่ืนๆ 
ของสถาบันทีเ่ปดทําการเรยีนการสอนตัง้แตระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยเปนมหาวิทยาลัยรัฐซึ่งสังกัด
ทบวงมหาวทิยาลัยเดิมและมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่มีการกอสรางอาคารหองสมุดเสร็จสมบรูณและ
เริ่มเปดใหบรกิารในระหวาง พ.ศ. 2542-2554 
 2. องคประกอบในการวางแผนการออกแบบอาคารหองสมุด หมายถึง ความคิดเห็น
ของผูบริหารหองสมุดเกี่ยวกับการออกแบบอาคารหองสมุดใหม ซึ่งครอบคลุมเหตุผลที่ผูบริหาร
หองสมุดใชในการพิจารณาเพื่อการตัดสินใจในการสรางอาคารหองสมุดใหมและองคประกอบที่
คํานึงถึงในการออกแบบอาคารหองสมุดใหม สําหรับองคประกอบทีค่าํนึงถึงในการออกแบบอาคาร
หองสมุดใหม แบงออกเปน 7 ดาน (Sannwald.  1997; ทิพวรรณ บุณยเพ่ิม.  2545) ไดแก  
1) ทําเลทีต่ั้ง  2) สภาพแวดลอมภายนอกอาคาร  3) การจัดวางแผนผังอาคาร  4) การออกแบบ
ภายใน  5) ระบบอาคาร 6) ระบบความปลอดภัย  7) ระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  2.1 ทําเลทีต่ั้ง หมายถึง สถานที่ตั้งของอาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งควรเปน
จุดศูนยกลางของชุมชน สามารถขยายพืน้ที่ไดในอนาคต สามารถเขาถึงไดสะดวก เปนตน 
  2.2 สภาพแวดลอมภายนอกอาคาร หมายถึง สภาพ หรือ สิ่งตาง ๆ ที่แวดลอมตวั
อาคารหองสมุด ซึ่งจะมีผลกระทบตอผูคนที่อยูในหองสมุด วัสดุอุปกรณ ระบบภายในหองสมุด และ
ตัวอาคาร  
  2.3 การจัดวางแผนผังอาคาร หมายถึง การกําหนดพื้นที่ภายในอาคารหองสมุดตาม
หนาที่ของงานและประโยชนใชสอย เชน พ้ืนที่สําหรับการปฏิบัติงาน พ้ืนที่สําหรับการบริการ  พ้ืนที่
มีความยืดหยุนสามารถปรับเปลี่ยนเพ่ือการใชงานไดหลายอยาง เปนตน 
  2.4 การออกแบบภายใน หมายถึง การออกแบบภายในอาคารหองสมุด เชน  
การเลือกใชสี เฟอรนิเจอร พ้ืน ผนัง เปนตน  
  2.5 ระบบอาคาร หมายถึง ระบบควบคุมภายในอาคาร เชน การระบายอากาศ แสง 
อุณหภูมิ ลิฟต เปนตน 
  2.6 ระบบความปลอดภัย หมายถึง การสรางหรือติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยของ
อาคารหองสมุด เชน ประตูเขา-ออก สัญญาณเตือนภัย การปองกันอัคคีภัย เปนตน 
  2.7 ระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรในการสื่อสาร และอุปกรณเชื่อมตอตาง ๆ  
 3. บทบาทในการออกแบบอาคารหองสมุดของผูบริหารหองสมุด หมายถึง การมี
สวนรวมของผูบริหารหองสมุดในการเตรียมการและการกอสรางอาคารหองสมุด  
 4. สภาพของอาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของ
อาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในปจจุบัน  
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 5. ความคิดเห็นของผูปฏิบัติงาน หมายถึง ความรูสกึของผูปฏิบัตงิานที่มีตอสภาพของ
อาคารหองสมุด 7 ดาน ไดแก 1) ทําเลทีต่ัง้  2) สภาพแวดลอมภายนอกอาคาร  3) การจัดวาง
แผนผังอาคาร  4) การออกแบบภายใน  5) ระบบอาคาร 6) ระบบความปลอดภัย   
7) ระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 6. ความคิดเห็นของผูใชบริการ หมายถึง ความรูสกึของผูใชบรกิารที่มีตอสภาพของ
อาคารหองสมุด 7 ดาน ไดแก 1) ทําเลทีต่ัง้  2) สภาพแวดลอมภายนอกอาคาร  3) การจัดวาง
แผนผังอาคาร  4) การออกแบบภายใน  5) ระบบอาคาร 6) ระบบความปลอดภัย   
7) ระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 7. ผูบริหารหองสมุด หมายถึง บุคคลทีดํ่ารงตําแหนงผูบริหารสูงสุดของหองสมุด ไดแก 
ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หัวหนาหองสมุด ซึ่งมีอํานาจและหนาที่ในการตัดสนิใจในการ
ออกแบบอาคารหองสมุดในระหวางที่มีโครงการกอสรางที่อยูในขอบเขตของการวิจัย 
 8. ผูปฏิบัติงาน หมายถึง บุคลากรในตําแหนงบรรณารักษหรือเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัตงิาน
ภายในอาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่อยูในขอบเขตของการวิจัย 
 9. ผูใชบริการ หมายถึง นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ใชบริการอาคารหองสมุด
สถาบันอุดมศกึษาที่อยูในขอบเขตของการวิจัย 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
 ความคิดเห็นตอความเหมาะสมของการออกแบบอาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  
ของผูบริหารหองสมุด ผูปฏิบัติงาน และผูใชบริการ แตกตางกัน 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครัง้นี้ ผูวิจัยไดศกึษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปน้ี 
 1. การออกแบบอาคารหองสมุด 
  1.1 ความหมายการออกแบบอาคาร 
  1.2 ความสําคญัของการออกแบบอาคารหองสมุด 

  1.3 หลักการในการออกแบบอาคารหองสมุด 
  1.4 ขั้นตอนการดําเนินโครงการกอสรางอาคารหองสมุด 
  1.5 ผูมีสวนเกี่ยวของและรับผิดชอบดําเนินโครงการกอสรางอาคารหองสมุด 
  1.6 ปจจัยที่ควรคํานึงถึงในการวางแผนการออกแบบอาคารหองสมุด
สถาบันอุดมศกึษา 
 2. องคประกอบของการออกแบบอาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
  2.1 ทําเลทีต่ั้ง 
  2.2 สภาพแวดลอมภายนอกอาคาร 
  2.3 การจัดวางแผนผังอาคาร 
  2.4 การออกแบบภายใน 
  2.5 ระบบอาคาร 
  2.6 ระบบความปลอดภัย 
  2.7 ระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 3. แนวโนมการออกแบบอาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาสมัยใหม 
  3.1 แนวคิดในการเปนศูนยอํานวยความสะดวกทางการเรียนรู 
  3.2 แนวคิดเชงิพ้ืนที่ ที่สามารถรองรับความยืดหยุน 
  3.3 แนวคิดการรวมบริการของมหาวิทยาลัยไวที่หองสมุด 
  3.4 แนวคิดหองสมุดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
 4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  4.1 งานวิจัยในตางประเทศ 
  4.2 งานวิจัยในประเทศ 
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การออกแบบอาคารหองสมุด 

 ความหมายการออกแบบอาคาร 
 การออกแบบอาคาร เปนการใชความรูความเชี่ยวชาญทางสถาปตยกรรม วิศวกรรม และ
เทคนิคมาใชในการสรางอาคาร โครงการกอสรางอาคารสวนใหญนั้น สถาปนิกและวิศวกรที่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มักเปนผูออกแบบ เน่ืองจากตองใชความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
นอกจากนี้ยังตองอาศัยบุคคลหลายฝายเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน เชน ผูรับเหมากอสราง 
ผูเขียนแบบ มัณฑนากร เปนตน นักวิชาการไดใหคําจํากัดความของการออกแบบอาคาร ดังตอไปน้ี 
 บรอดเบนท (Broadbent.  1973: 175) อธิบายวาการออกแบบอาคาร หมายถึง
กระบวนการแกปญหาทางสถาปตยกรรม เพ่ือใหไดมาซึ่งสภาพแวดลอมที่สามารถสนองความ
ตองการตาง ๆ ของผูใชอาคาร 
 เมอรริท (Merritt.  1994: 1.1) ไดใหความหมายของการออกแบบอาคาร วาเปน
กระบวนการจดัเตรียมขอมูลที่จําเปนทั้งหมดสําหรับการกอสรางอาคาร ตามความเหมาะสม  
ความตองการและความพึงพอใจของผูเปนเจาของ ซึ่งคํานึงถึงการสาธารณสุข ความเปนอยู  
และความปลอดภัย   
 กลุมอารคิเทค บิวเดอร (Architect builder.  2010: Online) ไดใหความหมายของ 
การออกแบบอาคารวา เปนขั้นตอนในการวางแผนการกอสราง โดยการถายทอดความคิดของ
ผูออกแบบและเขียนลงบนกระดาษเพื่อใหไดรูปแบบทีต่องการ ซึ่งเปนการทํางานรวมกันของ
สถาปนิก วศิวกร และผูมีสวนเกี่ยวของกบัอาคาร 
 สรุปไดวา การออกแบบอาคาร หมายถึง กระบวนการทํางานรวมกันของผูมีสวนเกี่ยวของ 
ไดแก สถาปนิก วิศวกร และผูมีสวนเกี่ยวของ ในการวางแผนถายทอดความคิดออกมาเปนรูปแบบ
สําหรับการกอสรางอาคารที่มีความเหมาะสม สนองตอบความตองการและความพึงพอใจของ
เจาของอาคารและความตองการของผูใชอาคาร โดยคํานึงถึงองคประกอบทางสถาปตยกรรม คอื 
สภาพแวดลอม พฤติกรรม และความตองการของมนุษย การกําหนดที่วาง สังคมและวัฒนธรรม 
รวมทั้งเทคโนโลยีและความงาม 
 
 ความสําคัญของการออกแบบอาคารหองสมุด 
 หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา มีหนาที่ในการสงเสริมการศึกษาและการวิจัยของสถาบัน  
โดยการจัดหา จัดระบบ และใหบริการทรพัยากรสารสนเทศในรปูแบบตาง ๆ ทั้งที่อยูในรูปแบบวัสดุ
ตีพิมพ เชน หนังสือ วารสาร จุลสาร เปนตน และวัสดุไมตีพิมพ เชน เทป สไลด ภาพยนตร 
ไมโครฟลม ไมโครฟช เปนตน ตลอดจนทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ที่สอดคลองกับ
สาขาวิชาที่มีการเรียนการสอน การวิจัยและกิจกรรมตาง ๆ ของสถาบัน มีการจัดเก็บทรัพยากร 
หองสมุดในระบบชั้นเปด (Open shelf) และจัดเก็บเปนหมวดหมู มีการจัดบริการตาง ๆ เพ่ือชวยให
ผูใชบริการสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรหองสมุดไดอยางสะดวกรวดเรว็ และกวางขวาง โดยมี
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บุคลากรหองสมุดปฏิบัติงานดานตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมาย ดังนั้น การออกแบบอาคารสถานที่ให
สามารถสนองภารกิจ เปาหมาย และวตัถปุระสงคของหองสมุดจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง และสงผล
ใหหองสมุดที่มีอาคารที่มีการออกแบบอยางสอดคลองกับความตองการของผูปฏิบัติงานและ
ผูใชบริการ จึงเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหการจัดบริการหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาประสบ
ความสําเร็จ  
 เลตัน และ เวเบอร (Leighton; & Weber.  2000: 2-3) ไดกลาวถึงความมุงหมายของ
อาคารหองสมุด 10 ประการ ดังนี้ 
 1. ปกปองหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบอ่ืน ๆ จากสภาพดินฟาอากาศ 
สภาพแวดลอมที่เลวราย  
 2. เปนสถานที่จัดเก็บหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย อํานวยความสะดวก
ในการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศและบรกิารสารสนเทศ 
 3.  เปนแหลงรวบรวมบัญชีรายชื่อและรายการบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศซึ่ง
เปนเครื่องมือใหผูใชสามารถคนหาทรัพยากรที่มีภายในหองสมุดและสารสนเทศทีอ่ยูตางสถาบนั 
 4. อํานวยความสะดวกในการศึกษา วิจัย การเขียนรายงานของนักศึกษา อาจารย และ
บุคคลอื่น 
 5. เปนสถานที่ทํางานของผูปฏิบัติงานในการคัดเลือก จัดหา จัดการ ดูแล และใหบริการ
ทรัพยากรแกผูอานที่ตองการสารสนเทศ 
 6. มีหนาที่จัดบริการการทําสําเนา แนะนําการสืบคน จัดเตรียมทรัพยากรและ
โสตทัศนวัสดุ คอมพิวเตอร อุปกรณสนับสนุนอ่ืน ๆ   
 7. เปนสํานักงานเพื่อใชในการบริหารจัดการงานของหองสมุด 
 8. จัดเตรียมพ้ืนที่สําหรับเผยแพรทรัพยากรสารสนเทศ หรือบริการจัดนิทรรศการ  
การบรรยาย และกิจกรรมทางวิชาการและวัฒนธรรมอ่ืน ๆ 
 9. เปนแหลงบันทึกขอมูลเฉพาะของสถาบันและสัญลกัษณที่แสดงถึงความสําเรจ็  
ความเปนตัวตนของสถาบนัอุดมศึกษา 
 10. การบูรณาการงานเพื่องานสิ่งพิมพ เอกสารตนฉบบั จดหมายเหตุ และทรัพยากรอื่น ๆ 
ที่เปนสัญลักษณของปญญาชน และการกระตุนของความคิด จินตนาการ 
 หองสมุดเปนศูนยสารสนเทศและความรูที่มีความสําคัญตลอดมาในประวตัิศาสตรโลก และ
ถือเปนสัญลักษณแหงอารยธรรม ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดเปลีย่น
รูปแบบสื่อในการบันทึกสารสนเทศและความรูจากสื่อสิ่งพิมพเปนสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือดิจิทัลซ่ึงทํา
ใหผูใชสามารถเขาถึงสารสนเทศอยางสะดวก งายดายโดยผานเครือขายในระดับตาง ๆ อยางไมมี
ขอจํากัดเรื่องเวลาและสถานที่ ความเปลีย่นแปลงดังกลาวไดกอใหเกิดคําถามตาง ๆ เกี่ยวกับอาคาร
หองสมุดแบบเดิมขึ้น วา อาคารหองสมุดยังมีความจําเปนกับสังคมปจจุบันและอนาคตหรือไม และ
ถายังมีความจําเปนอยูการออกแบบอาคารหองสมุดควรเปลี่ยนแปลงไปอยางไร  
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 ราสมัซเซ็น และ โยชัมเซ็น (Rasmussen; & Jochumsen.  2009: Online) ไดชี้ใหเห็นวา
ในยุคที่อินเทอรเน็ตถือกําเนิดขึ้นใหม ๆ ไดมีผูคาดการณวาการใชอาคารหองสมุดจะซบเซาลง และ
หองสมุดในความหมายที่เปนสถานที่จะสิ้นสุดลง เพราะผูใชสามารถเขาถึงสารสนเทศผานเครอืขาย
อินเทอรเน็ตจากที่ใดก็ได บรรณารักษ (Librarian) ก็จะเปลี่ยนเปนบรรณารักษในโลกไซเบอร 
(Cybrarian) อยางไรก็ตาม ในชวงระยะเวลาที่ผานมาจนถึงปจจุบัน เปนเครื่องพิสูจนถึงความสําคัญ
ของอาคารหองสมุดที่มีตอชุมชนและสังคมไดเปนอยางดี การสรางหองสมุดใหม จึงยังคงมีขึ้น
ตลอดเวลา อยางไรก็ตาม แนวคิดในการออกแบบอาคารหองสมุดสมัยใหมไดเปลีย่นแปลงไป  
โดยเนนบทบาทของหองสมุดใหเปนสถานที่สรางสรรคประสบการณแกผูใช สถานที่สําหรับ 
การเรียนรู และสถานที่สําหรับการพบปะสังสรรคของผูคนตางเพศ ตางวัย ตางวัฒนธรรม สวน
เทคโนโลยีซึ่งเคยเปนประเด็นที่ทําใหอาคารหองสมุดลาสมัยไดกลบักลายเปนสิง่ที่เสริมใหอาคาร
หองสมุดมีความทันสมัย มีสีสัน และสรางชองทางใหม ๆ สําหรับการบริการ 
 ในทํานองเดียวกัน เลหแมน (Lehman.  2011: Online) มีความเห็นวาหองสมุดจะยังคง
ความสําคัญอยูตอไป โดยปรับบทบาทจากสถานที่เก็บรวบรวมและบริการสารสนเทศ ไปสูสถานที่
ของการเรียนรู เชน เรียนรูที่จะแสวงหาและคัดสรรสารสนเทศที่มีคณุภาพจากสารสนเทศจํานวน
มหาศาล เรียนรูจากการสื่อสาร ปฏิสัมพันธระหวางกัน และเรียนรูจากสภาพแวดลอมของหองสมุดที่
ไดรับการออกแบบเพื่อสงเสริมการแสวงหาความรู แรงบันดาลใจ การสรางสรรคสิง่ใหม ๆ ตลอดจน
ความรื่นเริงบนัเทิงใจ การออกแบบอาคารหองสมุดใหสามารถคงความสําคัญของหองสมุดไวจึงตอง
คํานึงถึงแนวคิดสําคัญ 3 แนวคิด คือ การสื่อสาร (Communication) การปฏิสัมพันธ (Interactions) 
และ การสรางแรงบันดาลใจ (Inspiration) ซึ่งนับเปนสิ่งทาทายสําหรบัสถาปนิกและผูเกี่ยวของ 
 
 หลักการในการออกแบบอาคารหองสมุด 
 การออกแบบอาคารหองสมุดเพื่อใหมีการใชพ้ืนที่ เพ่ือตอบสนองวตัถุประสงคของ
หองสมุดอยางมีประสิทธิภาพ นักวิชาการดานการออกแบบไดเสนอหลักการในการออกแบบอาคาร
หองสมุดไว ดังนี้ (Faulkner-Brown.  1997: Online; McDonald.  2006: Online) 
  1. มีความยืดหยุน (Flexible) หมายถึงความยืดหยุนในการใชงาน ไมวาจะเปนพ้ืนที่ใช
สอยหรือเคร่ืองมือ อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ โดยสามารถดัดแปลงหรือปรับเปลี่ยนให
ใชงานไดตามความตองการของผูใชอาคาร 
  2. ประโยชนใชสอย (Functional) คือ การออกแบบอาคารหองสมุดโดยคํานึงถึงการใช
ประโยชนอยางเหมาะสมตามวัตถุประสงค เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกผูใชอาคาร  
  3. มีความสะดวกในการเขาถึง (Accessible) อาคารหองสมุดจะตองตั้งอยูในสถานที่ 
ที่สะดวกตอการเขาถึง ผูใชสามารถเดินทางไปมาไดโดยสะดวก มีทางเขา-ออกที่สะดวก และการ
ออกแบบการสัญจรภายในอาคารเอื้อใหผูใชเขาถึงสวนตาง ๆ ของพื้นที่ไดงายไมซับซอน เขาถึง
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ทรัพยากรสารสนเทศและบรกิารที่หองสมุดจัดเตรียมไวไดโดยสะดวก มีความโดดเดนดึงดูดให
ตองการเขาใชบริการ 
  4. สามารถขยายได (Extendible) อาคารหองสมุดตองมีการวางแผนใหสามารถรองรับ
การขยายตวัในอนาคต ไดแก การขยายพื้นที่เพ่ือรองรับการเตบิโตหรือการเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยากรสารสนเทศ จํานวนผูใชบริการ ผูปฏิบัติงาน และการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศใน
อนาคต 
  5. มีความหลากหลาย (Varied) อาคารหองสมุดตองรองรับการจัดบริการทรัพยากร
สารสนเทศหลายประเภท ตลอดจนบริการตาง ๆ ที่จัดใหผูใชบริการ การออกแบบอาคารจึงตอง
คํานึงถึงการจัดเตรียมพ้ืนทีใ่หสามารถสนองวัตถุประสงคที่หลากหลาย และผูใชบรกิารไดมีอิสระใน
การเลือกใชพ้ืนที่ตามตองการ 
  6. มีความสะดวกสบาย (Comfortable) การออกแบบอาคารหองสมุดตองคํานึงถึง
ความสะดวกสบายของผูใชตั้งแตเขามาในอาณาเขตของหองสมุด โดยเฉพาะอยางยิ่งภายในตัว
อาคาร ผูใชบริการตองไดรับความสะดวกสบายในการใชพ้ืนทีต่าง ๆ การใชบริการ ตลอดจนการ
ติดตอสื่อสารหรือการปฏิสัมพันธระหวางผูใชบริการ ระหวางผูใชกบับุคลากรหองสมุด 
  7. มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม (Environmental) การออกแบบอาคารตองพิจารณาถึง
สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของสถานที่ในการกอสราง เน่ืองจากสภาพแวดลอมภายนอกจะ
สงผลตอสภาพภายในอาคาร นอกจากนี้ ควรคํานึงถึงการออกแบบใหสภาพแวดลอมภายในอาคาร 
มีความคงที่ เชน อุณหภูมิ ความชื้น แสงสวาง เปนตน เพ่ือใหสภาพแวดลอมของอาคารหองสมุด
ตองมีความเหมาะสมตอสภาพรางกายของมนุษย ทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมืออุปกรณ 
คอมพิวเตอร ซึ่งทําใหผูใชอาคารมีความรูสึกสบาย และยังชวยรักษาทรัพยากรสารสนเทศใหมีอายุ
การใชงานนาน 
  8. มีความปลอดภัย (Safe and secure) การคํานึงถึงหลักความปลอดภัยในการ
ออกแบบอาคาร ตองมีการออกแบบโครงสรางใหมีความแข็งแรงเพ่ือรองรับการใชงาน รวมทั้ง 
สภาพธรรมชาติหรือภัยตาง ๆ ที่จะมีผลตออาคาร เชน ฝน ลม ไฟ แผนดินไหว เปนตน นอกจาก
โครงสรางที่แข็งแรงแลว อาคารหองสมุดควรมีระบบที่ชวยในการควบคุมและปองกันการสูญหายของ
ทรัพยากรสารสนเทศและอปุกรณตาง ๆ รวมถึงความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานและผูใชบริการ 
   9. มีความประหยัด (Economic) อาคารหองสมุดควรมีการออกแบบใหสามารถ
ประหยัดงบประมาณในการกอสรางและการบํารุงรักษาอาคาร เปนอาคารที่ชวยประหยัดพลังงาน
เปนมิตรกับสิง่แวดลอม เชน การมีหนาตางเพ่ือรับแสงธรรมชาติหรอืชองระบายอากาศเพื่อลด
อุณหภูมิภายในอาคาร ลดการใชพลังงานไฟฟา เปนตน 
  10. รองรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Suitable for information technology) มีการ
วางแผนเพื่อรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศที่หองสมุดใชอยูในปจจุบันและความเปลีย่นแปลงของ
เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต และการเตรียมความพรอมใหบุคลากรและผูใชสามารถใช
เทคโนโลยีสารสนเทศใหเกดิประโยชนสูงสุด 
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  11. มีความตืน่ตาตื่นใจและมีเสนห (Oomph) อาคารหองสมุดควรเปนพ้ืนที่เพ่ือการ
สรางแรงบันดาลใจแกผูใชอาคาร ซึ่งนับเปนภารกิจที่สําคัญของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา โดยเปน
สถานที่บริการความรู จัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการศึกษาคนควา การวิจัย และบรรยากาศที่
กอใหเกิดการเรียนรู การปฏิสัมพันธ และความคิดสรางสรางสรรค โดยการผสมผสานอยางเหมาะสม
ระหวางบริการสารสนเทศกบัความงามทางสถาปตยกรรม  
 
ตาราง 1 แนวคิดของการออกแบบอาคารหองสมุด 
 

องคประกอบ พ้ืนที่ใชสอย เฟอรนิเจอร 
- การออกแบบที่ทันสมัย - หองกาแฟ - เกาอ้ีโซฟายาว 
- การเปดรับแสงธรรมชาตทิี ่ - หองประชุม - โคมไฟที่สามารถปรับความ 
  เหมาะสม - หองอานหนังสือแบบเดิม    สวางไดตามความตองการ 
- มีทางเขาขนาดใหญ - พ้ืนที่ซึ่งเปด 24 ชั่วโมง - เคานเตอรบริการแบบ 
- การใชสีที่เยน็ตาใหความรูสึก   7 วัน   One stop services  
  มีชีวิตชวีา - พ้ืนที่มีลักษณะเชิญชวน  
- หนาตางจากพื้นจรดเพดาน และสรางแรงบันดาลใจ  
  ซึ่งชวยใหอาคารมีลักษณะ   
  โปรงโลง   
  ที่มา: Twait.  (2009). If They Build it, They Will Come: A Student-Designed 
Library.  p. 21-24. 
 
 ข้ันตอนการดําเนินโครงการกอสรางอาคารหองสมุด  
 ในการดําเนินโครงการอาคารหองสมุด มีลําดับขั้นตอน 6 ขั้นตอน ดังนี้  
(สุนทรี รัถยาอนันต.  2548: 48-49; ทิพวรรณ บุณยเพ่ิม.  2545: 272-273) 
  1. ขั้นเตรียมการ โดยการศึกษาขอมูลเบื้องตนและรวบรวมขอมูล เกี่ยวกับการ
ออกแบบและการกอสรางอาคารหองสมุด มาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา บริการหองสมุด
สมัยใหม เทคโนโลยีสารสนเทศที่นําเขามาใชในงานหองสมุดและดานการศึกษาทัง้ปจจุบันและ
แนวโนมของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต นอกจากการศึกษาขอมูลจากเอกสารแลวก็ยังสามารถ
ใชการเยี่ยมชมหองสมุดทั้งในประเทศและตางประเทศ และนําขอมูลเหลานั้นปรึกษาผูเชี่ยวชาญซึ่งมี
ประสบการณดานการออกแบบหองสมุด เพ่ือขอคําปรึกษาและคําแนะนําตาง ๆ 
  2. การกําหนดแนวคิดของโครงการ การดําเนินโครงการอาคารหองสมุดเริ่มตนจาก
การกําหนดรูปแบบและวตัถุประสงคของโครงการกอนวาโครงการนั้นใหบริการแกกลุมเปาหมายใด
เปนหลัก ซึ่งกลุมเปาหมายหลักนี้จะสงผลตอการกําหนดรูปแบบทางกายภาพของอาคาร โดยทั่วไป
รูปแบบทางกายภาพของอาคารสามารถแบงไดเปน 3 ลักษณะ คือ 
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   2.1 อาคารที่จะสรางขึ้นใหมเปนอาคารหองสมุดโดยเอกเทศ 
   2.2 อาคารที่ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงจากการใชงานประเภทอื่นมาเปนอาคาร
หองสมุด 
   2.2 การขยายอาคารหองสมุดเดิมใหมีพ้ืนที่ใชสอยมากขึ้น 
  3. การวางแผนแนวคิดและออกแบบโครงการอยางละเอียด เปนขั้นตอนที่ผูดําเนนิ
โครงการศึกษารายละเอียดความตองการและปญหาทางดานเทคนิคของโครงการ โดยเจาของ
โครงการจะตองกําหนดสวนตาง ๆ ที่ตองการ เชน พ้ืนที่สําหรับบรกิาร สวนของสํานักงาน หรือ 
การดําเนินงานดานเทคนิคอ่ืน ๆ วามีอะไรบาง ขนาดพื้นที่ตองการ เพ่ือเปนขอมูลสําหรับสถาปนิก
ผูออกแบบ สวนสถาปนิกผูออกแบบเสนอทางเลือกในการออกแบบอาคารเปนแบบรางพรอม
ประมาณราคาคากอสรางอยางคราว ๆ เพ่ือใหเจาของและผูดําเนินโครงการพิจารณา แลววิเคราะห
หาทางเลือกทีเ่หมาะสมที่สดุ เพ่ือใหสถาปนิกพัฒนาแบบรางใหเปนแบบอาคารทีมี่รายละเอียดในขั้น
ตอไป แบบอาคารโดยละเอยีดควรเปนแบบทีทุ่กฝายมีความเห็นชอบรวมกัน 
  4. การจัดทําเอกสารทางดานเทคนิค เม่ือกําหนดรูปแบบโครงการไดแนนอนแลว 
ขั้นตอนถัดมาที่จะดําเนินโครงการคือการจัดทําแบบรูป (Drawings) และรายละเอยีด 
(Specifications) ของโครงการ และประเมินราคางานกอสราง โดยจัดทํารายการปริมาณวัสดุและ
อุปกรณการกอสราง (Bill of Quantities: BOQ) เพ่ือจะไดทราบวา การกอสรางโครงการนี้มีการใช
วัสดุและอุปกรณประเภทใด จํานวนเทาใด รวมทั้งกําหนดราคาตอหนวยของวัสดุและอุปกรณแตละ
ประเภทใหชัดเจน ซึ่งเม่ือรวมรายการราคาวัสดุและอุปกรณกอสรางทุกรายการบวกคาดําเนินการ 
กําไร และภาษีแลวจะทราบถึงวงเงินราคากลางของคากอสรางอาคาร 
  เม่ือไดแบบรูปและรายละเอียด รวมทั้งรายการปริมาณวัสดุและอุปกรณการกอสราง
แลว จึงดําเนินการประกวดราคาโดยยึดราคากลาง เม่ือคัดเลือกผูทําการกอสรางไดแลวจึงจะทํา
สัญญาวาจางใหเปนผูกอสรางงานอาคารตอไป 
  5. การกอสราง การกอสรางตองมีการวางแผนโครงการกอน โดยกําหนดเวลาเริ่มตน
และเวลาแลวเสร็จของโครงการทั้งในสวนงานกอสรางอาคาร งานติดตั้งครุภัณฑและอุปกรณ
ประกอบอาคาร รวมทั้งงานจัดเตรียมเอกสาร สําหรับงานที่เปนการตอเติมพ้ืนที่อาคารตองคํานึงถึง
ชวงเวลาทีเ่หมาะสมที่ตองปดบริการพื้นที่เดิมชั่วคราว เพ่ือจัดหนังสือ เอกสาร รวมทั้งวัสดุอุปกรณ
ตาง ๆ ดวย 
  6. การประเมินโครงการ เม่ือโครงการกอสรางแลวเสรจ็ตองมีผูตรวจสอบคุณภาพของ
อาคารและวัสดุอุปกรณใหมีความเรียบรอยเหมาะสมแกการใชงานของอาคารกอนเปดใหบริการ 
รวมทั้งเม่ือไดเปดใชบริการแลวตองทําการประเมินสภาพของอาคารอยางสม่ําเสมอ โดยทําการ
ตรวจสอบการใชงานของอาคารและวัสดุอุปกรณตาง ๆ วายังคงมีความเหมาะสมและตอบสนอง
ประโยชนใชสอยตามที่กําหนดไวหรือไม อยางไร หากพบวามีสวนใดผิดปกติไปไมเหมาะสมในการ
ใชงานก็จะตองดําเนินการวางแผนเพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป 
 



 

 

15 

 ผูมีสวนเกี่ยวของและรับผดิชอบดําเนินโครงการกอสรางอาคารหองสมุด 
 การดําเนินโครงการอาคารหองสมุดจะประกอบดวยผูมีประสบการณที่เกี่ยวของดานตาง ๆ 
อาทิ สถาปนิก วิศวกร บรรณารักษ ผูเกี่ยวของแตละฝายตางมีความถนัดในวิชาชีพของตน บางกลุม
อาจเขามามีสวนรวมในงานนี้เพียงชวงเดียว ขณะทีบ่างกลุมจะมีสวนเก่ียวของในการดําเนินงาน
อยางตอเน่ืองตลอดเวลา อยางไรก็ตาม ผูเกี่ยวของทุกฝายตองทํางานตามหนาที่ความรับผิดชอบ
และนําขอจํากดัของแตละฝายมาแกปญหารวมกันเพื่อใหไดผลงานที่ดีที่สุด งานที่ผูเกี่ยวของกลุม
ตาง ๆ ตองรับผิดชอบมีดังนี้ (Khan.  2009: 44-50; ทิพวรรณ บุณยเพ่ิม.  2545: 275-276) 
  1. กลุมผูออกแบบ กลุมผูออกแบบประกอบดวย สถาปนิก วิศวกร โดยปกติจะมี
สถาปนิกเปนหัวหนาทีม เน่ืองจากเปนผูที่มีความรูความสามารถในหลายดาน ทั้งการออกแบบ 
ระบบโครงสราง ระบบไฟฟา แสงสวาง ระบบปรบัอากาศและระบบระบายอากาศ รวมทั้งเปนผูที่มี
ความรูพ้ืนฐานทางดานการจัดการที่ดีเพื่อที่จะไดวางแผนใหทุกฝายดําเนินงานอยางมีระบบ งาน
หลักของสถาปนิกผูออกแบบจะแบงเปน 2 สวน คือ การบริหารจัดการและออกแบบ การบริหาร
จัดการคือการบริหารโครงการใหดําเนินไปไดอยางราบรื่น ประสานงานกับกลุมบุคคลตาง ๆ ให
เปนไปตามกระบวนการออกแบบ สวนการออกแบบคือดําเนินการออกแบบใหเหมาะสมสอดคลอง
กับวตัถุประสงคที่กําหนดไว สําหรับวศิวกรจะทําหนาที่ในการควบคุมดูแลการออกแบบระบบตาง ๆ 
ของอาคารใหเปนไปตามหลักเกณฑและมาตรฐานของการออกแบบและการกอสราง 
  2. บรรณารักษ ในที่นี้ควรเปนผูอํานวยการหรือบรรณารักษระดับหัวหนาที่มีความ
รับผิดชอบโดยตรงตอหองสมุด ทั้งน้ีควรเปนผูที่มีความรูทั้งดานทฤษฎีและมีประสบการณในการ
ทํางานสารสนเทศมาเปนเวลานาน เพราะตองเปนผูประสานงานและใหขอมูลโดยตรงแกสถาปนิก
ผูออกแบบ 
  บรรณารักษเปนเสมือนเปนเจาของโครงการที่ตองใหขอมูลเกี่ยวกบัอาคารหองสมุดที่
ตองการ และตองตัดสินใจแกปญหาที่อาจเกดิขึ้นในระหวางที่ดําเนินโครงการ บรรณารักษเปน
ผูเชี่ยวชาญในรายละเอียดเฉพาะทางงานสารสนเทศ ซึ่งบางครั้งผูออกแบบไมทราบถึงรายละเอียด 
ความเห็นอันเกิดจากประสบการณในการทํางานของบรรณารักษมีบทบาทตอการออกแบบวางผัง
อาคาร เพ่ือตอบสนองความตองการใชงานของกลุมเปาหมายไดอยางถูกตอง 
  3. ผูประมาณราคา จะทําหนาที่สํารวจปรมิาณวัสดุอุปกรณที่จะใชในงานกอสราง
อาคารจากแบบรูปและรายละเอียดที่ผูออกแบบทําการออกแบบไว แลวประมาณราคาคากอสราง
รวมทั้งโครงการ ผูประมาณราคาจะทํางานเกี่ยวของใกลชิดกับผูออกแบบ รวมทั้งผูทําการกอสราง
อาคารเพื่อชี้แจงขอมูลและรายละเอียดของอาคารที่จะกอสรางดวย 
  4. ที่ปรึกษาพเิศษเฉพาะดาน ที่ปรึกษาพเิศษเปนผูเชีย่วชาญเฉพาะดานตั้งแต
ผูเชี่ยวชาญดานงานสํารวจดิน งานออกแบบโครงสราง งานระบบไฟฟา งานระบบปองกันการ
สะทอนของเสยีง งานระบบระบายอากาศ ระบบเครื่องกลประกอบอาคาร งานระบบสายสัญญาณ 
งานตกแตงภายใน ฯลฯ สถาปนิกผูออกแบบควรมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานดังกลาวอยูในทีมงานของ
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ตนเองเพื่อจะไดแกไขปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น อยางไรก็ตาม งานอาคารบางอาคารอาจไมจําเปนตอง
ใชผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานทกุประเภทอาจเลือกใชตามลกัษณะเฉพาะหรือตามความซับซอนของ
ระบบตาง ๆ ในอาคาร 
  5. ผูใชบริการ เน่ืองจากเปาหมายของหองสมุดคือการตอบสนองความตองการของ
ผูใชบริการ สิง่ที่สําคัญคือขอเรียกรอง ความปรารถนาของผูใชบริการ รวมถึงคําแนะนําจาก
คณะกรรมการหรือการพูดคุยแบบกลุมเพ่ือชวยเสนอความคิดเห็นในกระบวนการวางแผนงาน 
ฉะนั้นผูใชบรกิารของหองสมุดจึงหมายรวมถึงคณาจารย นักวิจัย และนักศึกษา ที่มีบทบาทในการ
เสนอแนะสิ่งทีผู่ใชตองการตอบรรณารักษ 
  6. นักคอมพิวเตอรและสื่อสารขอมูล จะตองเปนผูเชี่ยวชาญที่มีความรูเกี่ยวกบั
ความกาวหนาของหองสมุดอิเล็กทรอนิกส ดังนั้นจึงตองมีการพิจารณารวมกันของเจาหนาที่ดาน
คอมพิวเตอรและการสื่อสารโทรคมนาคมถึงการเขาถงึขอมูลทั้งภายในและภายนอกเครือขาย
อินเทอรเน็ต ความตองการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ความตองการที่หลากหลายนี้จําเปนตองมี
ความยืดหยุนที่รองรับการการเพิ่มขึ้นของความตองการในอนาคต  
  7. ผูควบคุมงานหรือโฟรแมน เปนเสมือนเลขานุการโครงการจึงตองอยูประจําใน
หนวยงานกอสรางอาคารตลอดเวลา รวมทั้งทราบถึงความกาวหนาและการเปลีย่นแปลงที่เกดิขึ้นใน
โครงการ ทําหนาที่ควบคุมการกอสรางใหเปนไปตามแบบรูปทีส่ถาปนิกผูออกแบบจัดทําไว รวมทั้ง
ตองประสานงานกับผูควบคมุงานหรือโฟรแมนของฝายผูกอสราง เพ่ือใหงานกอสรางดําเนินไปอยาง
ราบรื่น 
 ใน ค.ศ. 2007 แผนกอาคารหองสมุดและอปุกรณของสหพันธสากลแหงสมาคมและ
สถาบันหองสมุด (International Federation of Library Associations and Institutions.  Library 
Buildings and Equipment Section.  2009: Online) ไดจัดพิมพหนังสือเกี่ยวกับแนวทางการ
ออกแบบอาคารหองสมุดชื่อวา IFLA Library Building Guidelines: Developments & Reflections 
หนังสือเลมน้ีไดกลาวถึงความสําคัญของการออกแบบอาคารหองสมุด โดยกลาววา สังคมสารสนเทศ
และยุคสารสนเทศกําลังเปลีย่นแปลงบริการตาง ๆ ของหองสมุดรวมทั้งอาคารดวย และกอใหเกดิ
คําถามเกี่ยวกบัสิ่งที่ตองคํานึงถึงในการวางแผนและออกแบบอาคารหองสมุดใหมใหมีทั้ง
สุนทรียภาพ ประสิทธิภาพ และการกําหนดพื้นที่ใหม ๆ ที่คํานึงประโยชนใชสอยในอนาคต หนังสือ
เลมน้ีจึงสามารถใชเปนแนวทางในกระบวนการวางแผนอาคาร ไมวาจะเปนอาคารหองสมุดประเภท
ใดก็ตาม เพราะสะทอนใหเห็นทั้งประเด็นพ้ืนฐานและแนวโนมใหม ๆ ในกระบวนการวางแผน โดย
คํานึงถึงมุมมองของผูบริหารหองสมุด สถาปนิก และนักออกแบบ เชน ขอควรพจิารณาในการสํารวจ
ความตองการดานพื้นที่ การออกแบบหองสมุดจากมุมมองดานการตลาด และการออกแบบที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม  ตอมา แผนกอาคารหองสมุดและอุปกรณ ไดดึงประเด็นสําคญัจากหนังสือเลม
ดังกลาวมาจัดทําเปนเอกสารเผยแพร ชื่อวา Key Issues in Building Design (2009: Online) ซึ่ง
กลาวถึงประเด็นพ้ืนฐาน 4 ประเด็น ไดแก  
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 1. การศึกษาขอมูลเบื้องตน เนนใหเห็นความสําคัญของการศึกษาขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับ
การออกแบบอาคารหองสมุด ซึ่งจะชวยใหผูบริหารหองสมุดและบรรณารักษสามารถปรับวิสัยทศัน
ใหชัดเจน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกบัการออกแบบอาคาร สามารถระบลุักษณะของอาคารที่
ตองการได และวางแผนการกอสรางไดอยางมีประสิทธภิาพ  ทั้งน้ีโดยศึกษาจากเอกสาร การสํารวจ 
การเรียนรูประสบการณของหองสมุดที่ผานการสรางอาคารใหมหรือปรับปรุงอาคารมาแลว  
การเยี่ยมชมอาคารหองสมุดที่สรางใหม และการสรางเครือขายที่จะใหการสนับสนนุ 
 2. การกําหนดวิสัยทศัน ในการวางแผนกอสรางอาคารใหม ผูบริหารหองสมุดและ
บรรณารักษและผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายควรมีการอภิปรายรวมกนัเพื่อกําหนดลักษณะของ
หองสมุดที่ตองการ เชน ประโยชนใชสอย ความสามารถปรับเปลี่ยนได นอกจากนี้ ยังตองอภิปราย
ถึงประเด็นที่สาํคัญ เชน ลักษณะของชุมชนที่หองสมุดใหบริการ ความตองการของผูใช บทบาทของ
หองสมุดในบริบทของสังคม ผลกระทบของการกอสรางอาคารหองสมุดที่อาจเกิดกับชุมชน การ
ตอบสนองของหองสมุดตอความเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผลของอาคารหองสมุดใหมที่มีตอภารกิจ
และเปาหมายของหองสมุด 
 3. การกําหนดความตองการพื้นที่ การระบุความตองการพื้นที่หองสมุดอาจทําไดโดย
วิเคราะหปริมาณพ้ืนที่หองสมุดที่ตองการทั้งหมด แลวจึงประเมินวาพื้นที่ที่มีอยูเดิมเพียงพอหรือไม 
จําเปนตองกอสรางอาคารใหมหรือไม ที่ดินที่มีอยูเพียงพอตอการกอสรางหรือขยายอาคารหรือไม 
ถาจําเปนตองแสวงหาที่ดินผืนไหม ควรจะมีขนาดเทาใด การวิเคราะหประเมินเหลานี้ เชื่อมโยงกับ
คาใชจายและการกําหนดงบประมาณ นอกจากนี้การกําหนดพื้นที่ ยังตองสัมพันธกับปริมาณ
ทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดดวย 
 4. การสื่อสาร ผูบริหารและบรรณารักษตองสื่อสารกับสถาปนิกซึ่งจะนําเอาความตองการ 
ความปรารถนา หรือความคาดหวังที่หองสมุดกําหนดไวไปสรางเปนอาคารหองสมุดที่สวยงาม 
สนองวัตถุประสงคของผูใชอาคาร  ดังนั้น การสื่อสารกับสถาปนิกตองเปนไปอยางชัดเจนในทุก
ขั้นตอนของการออกแบบและกอสรางอาคาร  นอกจากนี้ หองสมุดยังตองสื่อสารกับผูเชี่ยวชาญหรือ
ที่ปรึกษาดานซึ่งอาจจะมาจากสาขาวิชาตาง ๆ เพ่ือนําความรูมาผสมผสานกัน และใชประโยชนใน
การแกปญหา แสวงหาทางเลือก และการตัดสินใจที่ดีทีสุ่ด  
 
            ปจจัยที่ควรคํานึงถึงในการวางแผนการออกแบบอาคารหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา 
 ปจจุบันหองสมุดหลายแหงมีความจําเปนในการควบคมุการใชงบประมาณใหเกิดความ 
คุมคาสูงสุด การสรางหรือปรับปรุงอาคารหองสมุดเปนเรื่องที่ตองใชงบประมาณมาก อยางไรก็ตาม 
มีหองสมุดหลายแหงที่ลงทนุในการกอสรางอาคารหองสมุดใหม ในการวางแผนกอสรางอาคาร
หองสมุดใหมควรคํานึงถึงปจจัย ดังน้ี (JISC RSC South East.  2007: Online; Bennett.  2003:  
7-10; Dean.  2002: 5-7) 
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 1. การเพิ่มปริมาณของทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งในรูปแบบของสิ่งพิมพและไมใชสิ่งพิมพ 
ทําใหหองสมุดตองจัดเตรียมพ้ืนที่เพ่ือการจัดเก็บ รวมถึงพ้ืนที่เพ่ือรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 
 2. การขยายตวัของหลักสตูรการเรียนการสอนของสถาบัน เน่ืองจากความกาวของ
วิทยาการสาขาตาง ๆ สถาบันจึงตองมีการปรับตวัโดยการขยายหลกัสูตรการเรียนการสอนเพื่อ
ตอบสนองความตองการดานการศึกษาของนักศึกษา หองสมุดจึงมีหนาที่ตอบสนองการขยายตวัของ
หลักสูตรดวย 
 3. การเพิ่มขึ้นของจํานวนนักศึกษา ทําใหพ้ืนที่หองสมุดไมเพียงพอกับความตองการของ
นักศึกษาในการใชพ้ืนที่เพ่ือการศึกษาคนควา  
 4. ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีบทบาทตอการเรียนรูทําใหเกิดรูปแบบการ
เรียนรูที่หลากหลายมากขึ้น  
 5. การเพิ่มขึ้นของจํานวนบุคลากรของหองสมุด  
 6. การเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานดานเทคนิคของหองสมุด 
 7. การขยายตวัเพ่ิมขึ้นของจํานวนบริการของหองสมุด จากความกาวหนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและความตองการของผูใชบริการ ทําใหหองสมุดมีการพัฒนานวัตกรรมดานการใหบรกิาร 
ทําใหเกิดบริการใหม ๆ เพ่ิมมากขึ้น 
 8. หองสมุดมีจุดใหบริการเพิ่มขึ้น เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกผูใชบริการ โดยตั้งอยูใกล
บริเวณพื้นที่นัง่อาน 
 9. การออกแบบพื้นที่อาคารหองสมุดเดิมยังไมสมบูรณหรืออาคารหองสมุดเดิมไมสามารถ
ตอบสนองเปาหมายของหองสมุดที่ปรับเปลี่ยนไป รวมถึงความตองการที่เปลี่ยนแปลงไปในการใช
พ้ืนที่ของนักศกึษา 
 10. โครงสรางของอาคารหองสมุดเดิมมีปญหา ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอความปลอดภัยของ
ผูใชอาคาร ระบบภายในอาคารที่ลาสมัยสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน การขาดสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับผูพิการซึ่งมีความจําเปนสําหรับหองสมุดสมัยใหม 
 11. ทําเลทีต่ั้งของอาคารหองสมุด ซึ่งอาจจะอยูในพื้นทีห่างไกลจากศนูยกลางการเรียน
การสอนของสถาบัน การเดินทางไมสะดวก เขาถึงลาํบาก 
 12. การออกแบบที่ยั่งยืน/อนุรักษพลังงาน  เปนพ้ืนฐานสําหรับการออกแบบอาคาร
หองสมุดสมัยใหม ซึ่งตองใหมีการใชพลงังานอยางมีประสิทธิภาพ การนําวัสดุที่สามารถนํากลับมา
ใชใหมได เพ่ือชวยในการประหยัดดานงบประมาณของหองสมุดและปกปองโลกที่เราอาศัยอยู 
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องคประกอบของการออกแบบอาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
 การออกแบบอาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา เปนการทํางานรวมกันของบุคคลหลาย
ฝาย เชน สถาปนิก วิศวกร บรรณารักษ เปนตน เพ่ือพิจารณาตัดสินใจรวมกันโดยคํานึงถึง
องคประกอบหลักของการออกแบบอาคารหองสมุด ไดแก ทําเลที่ตัง้ สภาพแวดลอมภายนอกอาคาร 
การจัดวางแผนผังอาคาร การออกแบบภายในอาคาร ระบบอาคาร ระบบความปลอดภัย และ 
ระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 
 ทําเลทีต่ั้ง 
 ทําเลทีต่ั้งของอาคารหองสมุด ควรอยูในจุดที่เปนศูนยกลางของชุมชนภายในสถาบัน มี
ขนาดพื้นที่เพียงพอกับความตองการในปจจุบันและสามารถขยายพืน้ที่ไดในอนาคต มีพ้ืนที่สีเขียว 
ภูมิทัศนโดยรอบอาคารที่มีความสวยงาม เพ่ือเกิดความผอนคลายและสุนทรียภาพของผูใชบรกิาร  
มีความปลอดภัยทั้งของผูปฏิบัติงานและผูใชบริการ สามารถเขาถึงไดสะดวก มีทางเดินเชื่อมตอจาก
สถานที่โดยรอบ มีที่จอดรถ มีทางเขาอํานวยความสะดวกแกผูพิการ อาคารหองสมุดควรอยูในจุด
พ้ืนที่มีความลาดเอียงที่เหมาะสม พ้ืนดินที่รองรับน้ําหนักของอาคารได  อาคารสามารถนําพลังงาน
จากแสงอาทิตยมาใชประโยชนได ทิศทางลมที่ทําใหเกิดการถายเทความรอนจากการระบายอากาศ 
ระบบสาธารณูปโภค การกําจัดของเสียที่เกิดขึ้นภายในอาคาร (Sannwald.  1997: 3-7) 
 สภาพแวดลอมภายนอกอาคาร 
 การออกแบบสวนตาง ๆ ภายนอกอาคารถือเปนสวนทีต่องใหความสาํคัญไมแตกตาง 
ไปจากการออกแบบในสวนอ่ืนเชนกัน ซึ่งสิ่งที่ควรพิจารณา ดังนี้ (Sannwald.  1997: 20-32) 
  1. ภูมิทัศน (Landscaping) ถือเปนจุดแรกที่ผูใชบริการจะไดพบเห็นกอนที่จะเขาใช
บริการภายในอาคาร จะตองมีการจัดการดานภูมิทัศนใหเหมาะสม สิ่งที่ตองคํานึงถึงในการจัดการ
ดานภูมิทัศน ไดแก อาคารหองสมุดควรจะมีความกลมกลืนกับอาคารโดยรอบ มีความสวยงาม 
โดดเดน ดึงดูดใจใหตองการเขามาใช การออกแบบและการใชสีใหเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศทุก
ฤดูกาลตลอดทั้งป ทัศนียภาพภายในและภายนอกมีความกลมกลืนกัน มีระบบการระบายน้ําที่
เหมาะสม การใชตนไมเปนองคประกอบสภาพแวดลอมภายนอกอาคาร การจัดภูมิทศันภายนอก
อาคารมีสวนชวยสงเสริมภาพลักษณของอาคารหองสมุดไดอยางมาก การจัดภูมิทัศนภายนอก
อาคารมีปจจัยในการเลือกตนไมเพ่ือการตกแตง คือ เปนตนไมทองถิ่นที่อาคารนัน้ตั้งอยู ดูแล
บํารุงรักษาไดงาย และเจริญเติบโตรวดเร็ว ปลูกตนไมตกแตงภายนอกอาคารเพื่อความสวยงามและ
ยังชวยใหรมเงา สวนตนไมและไมพุมที่ปลูกตองไมกอใหเกิดแมลงที่จะกอความเสยีหายตอตวัอาคาร
และบํารุงรักษาไดสะดวกและประหยัด และจัดใหมีสวนหรือที่จอดรถสําหรับผูมาใชบริการ 
  2. สถานที่จอดรถ (Parking) เปนสวนที่จัดไวใหบริการแกผูปฏิบัติงานและผูใชบรกิาร 
สถานที่จอดรถตองอยูใกลตัวอาคารหองสมุดเพื่อความสะดวกในการเขาใชหองสมุด อํานวยความ
สะดวกแกผูพิการ มีแสงสวางและความปลอดภัยตลอดเวลา เหมาะสมกับรถหลากหลายประเภท 
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เชน รถยนตขนาดใหญ รถเข็น เปนตน สะดวกในการเคลื่อนยายทรพัยากรของหองสมุด และบริการ
สถานที่จอดรถควรเปนบรกิารที่ไมมีคาใชจาย แตหากหองสมุดไมมีสถานที่จอดรถ ควรจัดใหมี
สถานที่จอดรถอยูบริเวณใกลเคียง 
  3. การตกแตงภายนอกอาคาร (Building exterior) ควรคํานึงถึงสุนทรียศาสตรตอผูพบ
เห็นทั้งเวลากลางวันและกลางคืน มีหนาตางที่รับแสงธรรมชาติ การออกแบบทางสถาปตยกรรมที่
สามารถควบคุมแสงจากดวงอาทิตย โดยจํากัดปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลตไมใหมากจนเกินไป ผนัง
ใชวัสดทุี่ดูแลรักษาไดงาย ความแข็งแรงและไมเกิดการถลอกไดงาย จัดใหมีทางเดินและทางลาดที่
นําไปสูตวัอาคารมีแสงสวางที่เพียงพอ พ้ืนผิวแข็งแรง ไมเกิดการลื่นไถล บันไดมีความกวางและ
ความสูงที่สม่าํเสมอและควรแบงแยกทางเขาของผูปฏบิัติงานออกจากผูใชบริการ จัดโทรศัพท
สาธารณะไวใหบริการภายนอกดวย  
  4. หลังคา (Roof) หลังคาเปนสวนที่รองรับทั้งแสงแดดและน้ําฝน ดังนั้นการออกแบบ
หลังคาจึงควรมีระบบระบายน้ําเม่ือเกิดฝนตกหนัก ฉนวนกันความรอนจากแสงแดดภายนอกเพื่อ
การประหยัดการใชพลังงานในอาคาร ดูแลรักษาไดงาย มีความแข็งแรงเพ่ือปองกันการพังทลายจาก
ฝนตกหนักหรอืพายุรุนแรง  
  5. ที่จอดจักรยาน (Bicycle racks) เปนสิ่งอํานวยความสะดวกที่หองสมุดควร
จัดบริการหากภายในสถาบันมีการใชจักรยาน ที่จอดจะตองสามารถมองเห็นไดชัดเจนจากถนน หรือ
มองเห็นไดจากภายในอาคาร มีตัวล็อคเพือ่ปองกันการสูญหาย และมีแสงสวางเพียงพอ  
  6. เสาธง (Flagpole) เปนสวนที่อยูภายนอกอาคารอาจจะตั้งอยูที่สนามหญาหรือ
หลังคา สามารถยกใหสูงหรอืต่ําลงไดดวยระบบมือหรือระบบอิเล็กทรอนิกส และอยูในสวนที่จะไมได
รับการทําลายใหเกิดความเสียหายได เสาธงนี้จะชวยในการแสดงความสูงของอาคารเพื่อให
การจราจรทางอากาศสังเกตเห็นไดสะดวก 
  7. ปายสัญลักษณ (Signage) เปนสิ่งที่ตองมีการออกแบบในเบื้องตนโดยสถาบัน 
เพ่ือใหมีความกลมกลืนเปนแนวทางเดียวกันทั้งสถาบัน ปายสัญลักษณที่ใชมีความเปนมาตรฐาน 
โดยปายอาคารหองสมุดตองสามารถมองเห็นไดชัดเจนทั้งเวลากลางวันและกลางคนื กระดานขาว
ประชาสัมพันธกิจกรรม วันหยดุ เวลาทําการ ปายบอกการเปด-ปดหองสมุดตองมีขนาดใหญ ควรใช
สีที่มีความแตกตางกับตวัอาคาร มีแผนที่และคําอธบิายที่เขาใจงาย ขนาดตัวอักษรที่อานงาย
หลีกเลี่ยงการใชขอความเชงิลบหรือปฏิเสธ เลือกใชวสัดุที่มีความคงทน ประโยคควรเปนการอานใน
แนวนอนไมควรอานในแนวตั้ง และมีลูกศรชี้บอกทิศทางใหผูใชบริการไปถึงจุดที่ตองการได 
  8. ตูรับคืนหนังสือ (Book drops) เปนสวนสาํคัญที่จะทาํใหผูใชบริการสามารถนํา
หนังสือคืนไดหลังจากหองสมุดปดบริการ ลักษณะของตูรับคืนหนังสืออาจติดกับผนังของอาคารหรือ
แยกตัวออกจากอาคาร อยูบริเวณที่มีแสงสวาง มีที่กําบังจากสภาพอากาศหรือสัตวตัวเล็กที่จะกอ
ความเสียหายแกหนังสือ ควรมีสารหนวงไฟเพื่อปองกันหนังสือกรณีมีเพลิงไหมหรือตั้งอยูในบริเวณ
ที่มีเครื่องตรวจจับควัน และที่สําคัญตูรบัคนืหนังสือจะตองไมกอใหเกิดความเสียหายแกหนังสือที่
ผูใชบริการนํามาคืน 
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 การจัดวางแผนผังอาคาร  
 หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา โดยทั่วไปจะเปนหองสมุดเพ่ือการวิจัย นักศึกษาตองใชพ้ืนที่
เงียบสงบเพื่อการศึกษาคนควาและการวจัิย และมีพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศดวยตนเอง 
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีการวางแผนการออกแบบที่รวมเอาความเงียบ ความสะดวก 
สบายและความเพียงพอของพื้นที่ที่ใชในการศึกษา พ้ืนที่ในการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ
หลากหลายรปูแบบ ทั้งสื่อสิ่งพิมพและสือ่ประเภทอ่ืน การจัดองคประกอบของอาคารหองสมุดจึงมี
ความสําคัญเปนอยางมาก  
 ทิพวรรณ บุณยเพ่ิม.  (2545: 276) ไดกลาวถึงองคประกอบของอาคารหองสมุดโดยทั่วไป
ประกอบดวย 6 องคประกอบ ดังนี้ 
  1. องคประกอบหลัก (Main function zone) เปนสวนทีใ่หบริการทัว่ไปแกผูใชงาน
ภายนอก สวนนี้เนนการเขาถึงไดงายและเห็นไดชัดเจน เชน สวนคนหารายการทรัพยากร
สารสนเทศ บริเวณอานหนังสือ สวนอานหนังสือพิมพและวารสาร สวนเก็บสื่อ สวนเก็บสารสนเทศ 
สวนหองอางอิง สวนหนังสือหายาก เปนตน 
  2. องคประกอบรอง (Sub function zone) แบงออกเปน 2 สวนหลักคือ  
1) สวนอุปกรณโสตทัศนและคอมพิวเตอร 2) สวนกิจกรรม โดยในสวนแรกแบงพ้ืนที่ออกเปน
สวนยอยไดแก หองบริการอานไมโครฟลมและไมโครฟช หองบริการสื่อโสตทัศน หองบริการ
คอมพิวเตอร สําหรับสวนกจิกรรมแบงเปนสวนหองประชุมและสวนนิทรรศการ ซึง่มีคนจํานวนมาก
เขามาใชในคราวเดียวกันจึงควรจัดใหอยูใกลโถงทางเขา 
  3. สวนสนับสนุน (Supporting function zone) เปนสวนที่สงเสริมให อาคารมีความ
สมบูรณมากยิ่งขึ้น ชวยใหผูใชงานในอาคารไดรับความสะดวกมากขึน้ สวนนี้ไดแก รานอาหารและ
เครื่องดื่ม รานจําหนายหนังสือ ซึ่งควรจัดแยกใหเปนสัดสวน 
  4. สวนสาธารณะ (Public zone) เปนสวนที่ผูใชหองสมุดตองผานกอนที่จะแยกไปสวน
ตาง ๆ ของอาคาร สวนนี้จะประกอบไปดวย โถงทางเขา เคานเตอรรับฝากของ เคานเตอร
ประชาสัมพันธ รวมทั้งบริการอ่ืน ๆ เชน โทรศัพทสาธารณะ หองสุขา 
  5. สวนบริหาร (Administration zone) เปนสวนของบคุลากรภายในหองสมุด อาจ
ประกอบดวย ฝายบริหาร ฝายธุรการ ฝายบัญชีการเงนิ ฝายพัสดุ เปนตน ทั้งน้ีขึน้อยูกับขนาดของ
องคกร พ้ืนที่บริเวณนี้อาจมีการจัดแบงหองทํางานที่เปนสัดสวนได 
  6. สวนบริการ (Service zone) เปนสวนบริการและดูแลความเรยีบรอยของอาคาร 
ประกอบดวยหองเครื่องตาง ๆ เชน หองระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบปรบัอากาศ ระบบ
สุขาภิบาล หองเจาหนาที่สวนบริการ หองพนักงานรักษาความสะอาด หองพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย ซึ่งสวนนี้จะมีทางเขาแยกตางหาก 
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 คาน (Khan.  2009: 126-128) ไดอธิบายถึงการจัดแบงพ้ืนที่สวนตาง ๆ ของอาคาร
หองสมุดไว 7 สวน ดังนี้ 
  1. พ้ืนที่สําหรับจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ (Collection space) เปนพ้ืนสําคัญที่
หองสมุดตองจัดใหมีเพ่ือการจัดเก็บหนังสือทั้งแบบชั้นเปดและชั้นปด วารสารฉบบัปจจุบันและ
ลวงเวลา และทรัพยากรที่ไมตีพิมพ ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส การออกแบบตองมีการคํานวณพื้นที่
รองรับจํานวนหนังสือหรือวารสาร 5-25 เลมตอตารางฟุต และชั้นวางมีความสูง ความกวางให
เหมาะสมกับทรัพยากรแตละประเภท 
  2. พ้ืนที่สําหรับดําเนินงานดานอิเล็กทรอนิกส (Electronic workstation space) เปน
พ้ืนที่ที่มีการใชเครื่องมือและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูปฏิบตัิงาน ผูใชบริการ บริการสืบคน 
OPAC อาจคํานวณโดยประมาณ เชน บริการสืบคน OPAC ดวยการนั่งใชพ้ืนที่ 40 ตารางฟุต  
การยืนใชพ้ืนที่ 20 ตารางฟุต งานไมโครฟลมและไมโครฟช ใชพ้ืนที่ 35 ตารางฟุต เปนตน 
  3. พ้ืนที่นั่งอานของผูใชบรกิาร (User seating space) ที่นั่งที่เปนโตะหรือนั่งเด่ียว 
สวนของพื้นทีใ่หบริการที่ไมรวมพื้นที่สําหรับผูปฏิบตัิงานหรือหองประชุม การกําหนดพื้นที่นั่งอาน
สามารถคํานวณได เชน จํานวนที่นั่ง 5 ทีต่อจํานวนผูใชบริการ 1,000 คน โตะอานหนังสือเด่ียวใช
พ้ืนที่ 30 ตารางฟุต เปนตน  
  4. พ้ืนที่ทาํงานของผูปฏิบัตงิาน (Staff work space) เปนสวนใหผูปฏิบัติงานไดใชใน
การปฏิบัติงานซึ่งแยกเปนสัดสวนตามความเหมาะสม ในสวนของพืน้ที่บริการ เชน เคานเตอร
บริการยืม-คืน บริการตอบคาํถาม ควรจัดใหมีพ้ืนที่ประมาณ 150 ตารางฟุต เพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดสะดวก 
  5. พ้ืนที่การประชุม (Meeting space) ครอบคลุมถึงหองประชุมขนาดใหญ หองเรียน 
หรือหองจัดกิจกรรม จํานวนที่นั่งขึ้นอยูกับประเภทของการใชงาน เชน หองเรียนมีประมาณ 10 ที่นั่ง 
หองประชุมขนาด 25 ที่นั่ง เปนตน  
  6. พ้ืนที่ใชงานพิเศษ (Special use space) เปนสวนที่หองสมุดจัดขึ้นมาเปนพิเศษ 
เชน หองจัดแสดงประวัตขิองสถาบัน หองชวยแนะแนวจัดหางาน หรือหองที่จัดเก็บและใหบรกิาร
ทรัพยากรลักษณะพิเศษ เปนตน 
  7. พ้ืนที่อ่ืน ๆ (Non-assignable space) เปนพ้ืนที่ที่มีความสําคัญอยางยิ่ง
ประกอบดวย หองน้ํา บันได ลิฟต ทางเดนิ และสวนควบคุมระบบตาง ๆ ภายในหองสมุด 
 จากแนวคิดเรือ่งองคประกอบของอาคารหองสมุดทั้ง 2 แนวคิดนั้นมีความใกลเคียงกันใน
เรื่ององคประกอบหลักที่อาคารหองสมุดควรจัดใหมี คือ สวนการใหบริการทั้งบริการการอาน บริการ
สืบคน เคานเตอรบริการทีต่องจัดใหมีอยางครบถวน สวนจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศทั้งสิ่งพิมพ สิ่ง
ไมตีพิมพ และสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส สวนบริหารทีเ่ปนพ้ืนที่สําหรับบุคลากรผูปฏิบัติงานใน
อาคารหองสมุดที่อาจจะเปนการแบงแยกไวเปนสัดสวน สวนพ้ืนที่ใชรวมกัน เชน โถงทางเขา บนัได 
ลิฟต หองนํ้า ทางเดิน เปนตน สวนที่อํานวยความสะดวกสบายของผูใชอาคาร เชน รานอาหารและ
เครื่องดื่ม รานหนังสือ รานถายเอกสาร สวนพ้ืนที่ควบคุมระบบภายในอาคาร ไดแก หองระบบไฟฟา 
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ระบบประปา ระบบปรบัอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบเครือขาย และ คาน ยังไดนําเสนอสวนที่
หองสมุดควรมีเพิ่มเติมคือ สวนพ้ืนที่การประชุม ซึ่งอาจจะเปนหองประชุมกลุม หองเรียน หอง
ประชุมขนาดใหญ ที่จะชวยอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการในกรณีที่ตองการพื้นที่เพ่ือประชมุ 
การปรึกษาหารือกันภายในกลุม ไมใหสงเสียงรบกวนผูใชอ่ืน เปนตน   
 การจัดพื้นที่ภายในอาคารหองสมุด ตองทราบถึงลักษณะของกิจกรรมที่ตองการใหเกิดขึ้น
ภายในอาคารหองสมุดวาประกอบดวยกจิกรรมลักษณะแบบใดบาง และแตละกิจกรรมมี
ความสัมพันธกันอยางไร เพ่ือใหจะไดมีการจัดวางผังการใชงานอาคารใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอ
ผูใชอาคารทุกกลุม ทั้งน้ี ทิพวรรณ บุณยเพ่ิม (2545: 281-283) ไดมีการเสนอแนวคิดที่ควรคํานงึถึง 
2 อยาง คือ แนวคิดในการจดัพื้นที่สําหรับกิจกรรมและแนวคิดการจัดพื้นที่สําหรับบคุคล 
 แนวคิดในการจัดพื้นที่สําหรับกิจกรรมดังนี้ 1) การจัดกิจกรรมควรจัดเปนกลุมยอย คือ มี
โถงเปนศูนยกลางแลวจึงแยกไปยังองคประกอบยอยสวนตาง ๆ เชน หองอานหนังสือ หองคนควา
ดวยอินเทอรเน็ต เปนตน 2) การจัดลําดับการเขาถึงหองตาง ๆ ตามจํานวนคนทีเ่ขามาใชงาน สวน
ที่มีคนใชงานจํานวนมาก เชน หองอานหนังสือพิมพ วารสาร ควรจดัใหอยูกอนหองอานหนังสือ
เฉพาะ เปนตน และ 3) บริเวณกิจกรรมหลัก ควรเปนบริเวณที่มีความเงียบสงบ ไมมีเสียงรบกวน  
 แนวคิดการจัดพื้นที่สําหรับบุคคล ตองคํานึงถึงประเภทของครุภัณฑ และขนาดพื้นที่ที่
ตองการในการจัดครุภัณฑ แนวคิดการจัดพื้นที่สําหรับบุคคล แบงเปน 2 ลักษณะ ไดแก 1) การจัด
พ้ืนที่ใชสอย เม่ืออยูในสถานที่ตางกัน แตละบุคคลยอมมีความตองการพื้นที่สําหรับตนเอง การ
กําหนดขนาดพื้นที่ใชงานในอาคารหองสมุดจึงควรคํานึงถึงลักษณะและขอบเขตการใชพ้ืนที่ระดบั
ตาง ๆ ดวย นอกจากนี้ ความแตกตางดานอายุและสถานภาพของบุคคลที่ใชงานพื้นที่นั้น ๆ จะมีผล
ตอขนาดการใชพ้ืนที่ดวย ขนาดการใชพ้ืนที่ของผูบริหารระดับสูงยอมมากกวาพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ หรือขนาดการใชพ้ืนที่อานหนังสือ ลักษณะของการใชพ้ืนที่สวนบุคคลมีลักษณะเหมอืน
ลูกแกวใสรอบตัวบุคคล ดานหนาคอนขางกวาง ดานขางแคบ สวนดานหลังจะแนบติดกับตัวบุคคล
และ 2) การจัดพื้นที่วางระหวางบุคคล การจัดวางครุภัณฑในหองสมุดจําเปนตองคํานึงถึงเรื่องพื้นที่
วางระหวางบคุคลดวย เชน ในพื้นที่โถงพักคอยของหองสมุด ถามีการวางโซฟาขนาด 3 ที่นั่งไว จะ
สังเกตเห็นวาจะไมมีบุคคล 2 คนนั่งติดกันบนโซฟานั้นเลย นอกจากสองคนนั้นเปนคนรูจักกันมา
กอน ดังนั้น ในการจัดวางครุภัณฑในหองสมุดจึงตองคํานึงถึงลักษณะของพฤติกรรมมนุษยดวย  
เพ่ือจัดพื้นที่ใหมีประสิทธิภาพในการใชงานอยางเต็มที่ ขนาดของโตะอานหนังสือควรเปนขนาดเล็ก 
เปนโตะอานหนังสือเด่ียวจะดีกวาการใชโตะขนาดใหญที่มีจํานวนที่นัง่มากกวา 4 ที่นั่ง ปจจัยสําคัญ
ในการกําหนดพื้นที่การใชงานคือขนาดของพื้นที่ที่เหมาะสมและการจัดวางตําแหนงของโตะที่นัง่ 
โตะและที่นั่งอานหนังสือที่ผูใชบริการนิยมใชสวนใหญจะอยูบริเวณทีด่านขางและดานหลังและมีผนัง
หรือแผงกั้นเปนสัดสวน และถาสามารถมองผานหนาตางออกไปขางนอกไดจะเปนบริเวณที่มีผูนิยม
ใชมากที่สุด โตะสี่เหลี่ยมผนืผานั้นเปนรูปทรงที่เหมาะสมแกการใชงานในอาคารหองสมุด เน่ืองจาก
ทําใหผูใชมีสมาธิในการทํางาน รวมทั้งมีการแสดงขอบเขตการใชงานที่แนนอนดวย สวนโตะกลมนั้น
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เหมาะสําหรับใชในการประชุม การกําหนดรูปแบบของครุภัณฑจึงควรคํานึงถึงวัตถปุระสงคของ
หองสมุดดวยวามีวตัถุประสงคเพ่ือใครและเพื่ออะไร  
  การวางผังประโยชนใชสอยและการจัดพื้นที่อาคารหองสมุด ซึ่งมีลักษณะเปนพ้ืนที่
สาธารณะและเปนพ้ืนที่ขนาดใหญ การจัดพื้นที่ภายในอาคารหองสมุด จึงมีตองมีการนําแนวคิดที่
กลาวมาขางตนมาใช เพ่ือประโยชนตอผูใชอาคาร นอกจากจะตอบสนองผูใชบริการที่เขามาภายใน
อาคารหองสมุดแลว ยังตองจัดใหผูใชบริการจะตองสามารถเขาถึงทรพัยากรสารสนเทศหรือบริการที่
หองสมุดไดจัดไวในเวลาอนัรวดเร็ว และในขณะเดียวกัน การจัดพื้นที่ตองก็สามารถที่จะรองรับการ
เปลี่ยนแปลงหรือการขยายตัวไดในอนาคต ดังนั้น การจัดพื้นที่จึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการ
ออกแบบหองสมุดที่จะสนับสนุนใหอาคารหองสมุดสามารถตอบสนองตอภารกิจของหองสมุดได
อยางมีประสิทธิภาพ การจัดวางผังการใชงานอาคารหองสมุดมีความสอดคลองระหวางพื้นที่การใช
งานกับพฤติกรรมการใชงาน รวมทั้งสรางจุดดึงดูดความสนใจของพื้นที่ใชงานแตละประเภท  
   
 การออกแบบภายใน 
 การออกแบบตกแตงภายใน เปนการจัดวางแปลนหอง จัดวางแปลนเฟอรนิเจอร ออกแบบ
สภาพแวดลอมภายในหองหรือพ้ืนที่ เชน ครุภัณฑและอุปกรณ พ้ืน ผนัง สี แสงสวาง เปนตน ซึ่ง
ชวยสงเสริมใหสภาพภายในอาคารใหสวยงาม นาอยูอาศัย อํานวยความสะดวกใหแกผูใชอาคาร 
โดยมีสวนที่ตองคํานึงถึงในการออกแบบ ดังนี้ 
  1. ทางเขาสูอาคาร   
  ทางเขาสูอาคารหองสมุดถือเปนจุดแรกที่ผูใชอาคารจะตองผานเพื่อเขาสูตวัอาคาร 
เน่ืองจากหองสมุดเปนพ้ืนที่สาธารณะจึงตองมีการคํานึงถึงความปลอดภัยในการเขา-ออกเปนสําคัญ 
โดยมีการระบุทางเขาสูอาคารอยางชัดเจนใหสังเกตเหน็ไดงาย อยูใกลเสนทางคมนาคมภายใน
สถาบัน มีที่กาํบังแดดหรือฝน พรอมทั้งตองจัดใหมีแสงสวางที่เพียงพอทั้งเวลากลางวันและกลางคืน 
ทางเขาและทางออกใหแยกจากกันเพื่อความสะดวกและไมเกิดการสับสน ควรเลือกประตูทีส่ามารถ
เปด-ปดสะดวก โดยเปดไดกวาง 90 องศา ความกวางของประตูไมนอยกวา 90 เซนติเมตร กรณี
ประตูแบบผลกัเขา-ออก ตองมีที่วางกวางไมนอยกวา 150 เซนติเมตร ที่รถเข็นคนพิการผานได 
กรณีประตูเปนกระจกใหตดิเครื่องหมายหรือแถบสีที่สงัเกตเห็นชัดเจน และควรมรีะบบรักษาความ
ปลอดภัยของประตูเพ่ือปองกันการนําทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดออกโดยไมไดรับอนุญาต มี
สัญลักษณแสดงทางเขา-ออก เม่ือเขาสูตวัอาคาร ควรจัดใหมีโถงพักคอย เคานเตอรประชาสัมพันธ
เพ่ือใหขอมูลแกผูใชบริการ ปายประชาสมัพันธขอมูล กิจกรรม แผนผังพ้ืนที่ตาง ๆ ภายในอาคาร
หองสมุด สวนแสดงทรัพยากรสารสนเทศที่นาสนใจ และมีเคานเตอรบริการยืม-คนื เปนตน 
นอกจากนี้ อาจจัดใหมีรานหนังสือ ของที่ระลึก รานอาหารวางและเครื่องดื่ม ซึ่งอาจจัดใหอยูภายใน
หรือภายนอกอาคารที่ใกลทางเขาอาคารเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูใชบริการใหมากที่สุด 
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(Sannwald.  1997: 33-36; กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548.  2548: 12) 
  2. ครุภัณฑและอุปกรณประกอบอาคาร 
  ครุภัณฑและอุปกรณตาง ๆ ที่ใชภายในอาคารถือวามีความสําคัญอยางยิ่ง เพ่ืออํานวย
ความสะดวกแกผูใชอาคาร การออกแบบหรือเลือกใชครุภัณฑและอุปกรณประกอบอาคารหองสมุด
จึงตองคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ ตั้งแตขนาดตามความตองการพื้นที่ที่เหมาะสมตอการจัดวางครุภัณฑ
แตละประเภท ความยืดหยุนหรือคลองตัวของการใชงาน ขนาดครุภัณฑ รูปทรงของครุภัณฑ ความ
สวยงาม สีสัน รวมทั้งวตัถุประสงคและขอจํากัดดานงบประมาณดวย ควรเลือกครภัุณฑที่มีมาตรฐาน 
คุณภาพดี ราคาเหมาะสม รวมทั้งดูแลบาํรุงรักษางาย  
  โดยทั่วไปครภัุณฑและอุปกรณประกอบอาคารตาง ๆ ที่ใชในอาคารหองสมุด มีดังน้ี 
(Sannwald.  1997: 36-44, 100, 122-126; Khan.  2009: 110-114; Libramation.  2010: Online; 
ทิพวรรณ บุณยเพ่ิม.  2545: 284-288; สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลยัขอนแกน.  2547: ออนไลน; 
หอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลยัมหิดล.  2551: ออนไลน) 
   2.1 โตะอานหนังสือ โตะอานหนังสือเปนเฟอรนเิจอรสําคัญในอาคารหองสมุด 
แบงเปนโตะอานหนังสือเด่ียวและโตะอานหนังสือรวมแบบโตะกลมหรือโตะเหลี่ยม มีขนาดที่
หลากหลายตัง้แต 2 คนขึ้นไป นอกจากนี้ยังมีโตะแบบพิเศษที่จัดไวสําหรับวตัถุประสงคในการใช
งานประเภทอื่น เชน โตะอานแผนที่ โตะอานไมโครฟลม เปนตน ซึ่งสิ่งที่ตองคํานงึถึงความแข็งแรง
ทน พ้ืนผิวที่ดูแลทําความสะอาดไดงาย พรอมจัดใหมีอุปกรณเสริม เชน ปลั๊กไฟ โคมไฟสําหรับโตะ
อานหนังสือเดี่ยว ชองสัญญาณในการเชื่อมตออินเทอรเน็ต เปนตน  
   2.2 เกาอ้ี หองสมุดจะมีการใชงานเกาอ้ีหลายประเภท ทั้งเกาอ้ีนั่งอานหนังสือ 
เกาอ้ีนั่งสบายหรือโซฟา เกาอ้ีสําหรับใชงานกับคอมพิวเตอร เกาอ้ีนั่งทํางาน เกาอ้ีสําหรับหอง
ประชุม เปนตน สิ่งที่ตองคํานึงถึงในการเลือกใชเกาอ้ี คือ ความคงทนในการใชงานรับน้ําหนักไดดี มี
ความปลอดภยั ความสะดวกสบายผอนคลายในการใชงาน รองรับดานสรีรศาสตรของผูนั่ง ราคาที่
เหมาะสม และมีอุปกรณในการซอมแซมเม่ือชํารุดเสียหาย เคลื่อนยายไดสะดวก เกาอ้ีแบบบุนวม
ควรเลือกแบบที่ทําความสะอาดงาย หรือเกาอ้ีทํามาจากผาความเลือกแบบที่มีรพูรุนระบายอากาศได
ดีไมเก็บความชื้น และตองมีการรับประกันจากผูผลิตสินคา  
   2.3 ชั้นหรือตูสําหรับใสหนงัสือ ชั้นหนังสือในปจจุบันมีหลากหลายรปูแบบและทํา
ดวยวัสดุหลากหลายรูปแบบ ซึ่งในที่นี้รวมถึงชั้นหรือตูใสทรัพยากรแบบไมตีพิมพ เชน เทปวีดิทศัน 
แผนซีดี-รอม แผนดิสก ไมโครฟลม เปนตน โดยทั่วไปสามารถแบงลักษณะการเก็บหนังสือเปนชั้น
เปดและชั้นปด ขึ้นอยูกับนโยบายของแตละหองสมุด ทรัพยากรบางประเภทควรจดัใหอยูในชั้นเปด 
แตบางประเภทควรจัดใหอยูในชั้นปด  
   ชั้นหรือตูสําหรับใสหนังสือ ควรตั้งใหมีระยะหางระหวางชั้นประมาณ 90-105 
เซนติเมตร เพ่ือใหผูใชบริการสามารถเดินสวนกันไดหรือกมลงหยิบหนังสือไดสะดวกและรถเข็น
สําหรับคนพิการผานได ความสูงของชั้นประมาณ 200 เซนติเมตรหรือมากวา ทําจากวัสดุที่มีความ
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แข็งแรงรองรับนํ้าหนักของทรัพยากรสารสนเทศไดมากโดยไมเกิดความเสียหาย งายตอการทํา
ความสะอาด มีปายติดแตละชั้นมองเห็นไดงาย อยูใกลที่นั่งอานหนังสือ กลมกลืนกับครุภัณฑ
โดยรอบ   
   2.4 ชั้นวางวารสาร ชั้นวางวารสารมีหลายรูปแบบ เชน ชั้นเอียงวางเฉพาะวารสาร
ฉบับใหม มีทัง้ชนิดดานเดียวและสองดาน ชั้นเอียงวางวารสารทั้งฉบับใหมและฉบับเกาไวดวยกัน 
และชั้นวางวารสารแบบชั้นหมุน เปนชั้นหมุนไดรอบตัว และทําดวยวัสดุหลายประเภท เชน ไม 
โลหะ เปนตน  
   2.5 ที่วางหนังสือพิมพ ที่วางหนังสือพิมพจะมีหลายรูปแบบ เชน ทีว่าง
หนังสือพิมพแบบกางทั้งฉบบัและที่วางหนังสือพิมพแบบไมหนีบหนังสือพิมพ วางแขวนไวบนโตะ 
หรือแขวนไวในลักษณะตาง ๆ กัน 
   2.6 เคานเตอรบริการยืม-คนื เคานเตอรบริการยืม-คืนเปนครุภัณฑที่ชวยใหงาน
การบริการในหองสมุดดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ เคานเตอรบริการยืม-คนืควรอยูบริเวณใกล
ทางเขาของอาคารหองสมุด สังเกตเห็นไดงาย อยูใกลหรือสามารถเขาสูบริเวณชัน้หนังสือไดสะดวก 
พ้ืนที่เพียงพอกับจํานวนผูปฏิบัติงานใหบริการ สวนใหญจะเปนเคานเตอรที่มีความสูง 2 ระดับ คือ 
ดานเจาหนาที่และดานผูยืม โดยความสูงของเคานเตอรดานเจาหนาที่บริการจะเตี้ยกวาดานผูยืม-คืน 
นอกจากนี้ในการกําหนดแบบเคานเตอรควรกําหนดใหขอบของเคานเตอรไมมีเหลี่ยมมุมเพ่ือปองกัน
การกระแทกทําใหไดรับบาดเจ็บ มีการจัดใหมีบริการยืม-คืนดวยระบบคอมพิวเตอรเพ่ือความสะดวก
รวดเร็ว และอาจจัดใหมีบริการหนังสือสํารอง บริการยืมระหวางหองสมุด เปนตน ทําจากวัสดุทีไ่ม
กอใหเกิดเสียงดังและดูแลรักษางาย  
   2.7 เคานเตอรบริการตอบคําถาม เปนบริการที่หองสมุดตองจัดใหมีเพ่ือชวยเหลอื
ในการใหขอมูลและตอบคําถามแกผูใชบริการ โตะใหบริการจะมีความสูงที่เหมาะสมกับผูใชบริการ ที่
นั่งของผูใหบริการและผูใชบริการอาจจะอยูใกลกันหรือตรงขามกัน ตามความเหมาะสมและสะดวก
ในการติดตอสื่อสารกัน สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรบัผูปฏิบตัิงาน เชน คอมพิวเตอรสําหรับการ
คนหารายการทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส โทรศัพท เอกสารแนะนําและ
สงเสริมการใชบริการ เปนตน  
   2.8 ตูแสดงนิทรรศการ ตูแสดงนิทรรศการสําหรับจัดนิทรรศการมหีลายรูปแบบ 
เชน ตูกระจกติดผนัง ตูกระจกลอยตัวหลงัทึบ ตูกระจกลอยตวัมองเห็นไดทั้งสี่ดาน ปายหรือบอรด
ติดผนัง 
   2.9 รถเข็นหนังสือ รถเข็นหนังสือใชในการขนยายหนังสือ เพ่ือจัดเรียงเขาชั้นวาง
หนังสือ โดยเปนอุปกรณทุนแรงและชวยในการถนอมหนังสือหรือเอกสารที่ขนยายใหอยูในสภาพที่ดี 
ไมชํารุดเพราะสาเหตุจากการขนยายดวย รถเข็นหนังสอืควรมีคุณสมบัติในการรบัน้ําหนักไดอยาง
นอย 140 กิโลกรัม มีระบบล็อคกันลื่นไถลเม่ือตองเข็นผานทางลาด ดูแลรักษางาย 
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   2.10 เกาอ้ีตอความสูง กรณีชั้นหนังสือมีความสูงมากเปนพิเศษ เกินความสามารถ
ในการเอื้อมถึงของผูใชงาน จึงตองจัดเตรียมเกาอ้ีตอความสูงไวใหหยบิหนังสือไดสะดวก เกาอ้ีตอ
ความสูงมีหลายรูปแบบ เชน แบบบันได แบบแทนทรงกลม เปนตน 
   2.11 เครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ (Self check) หองสมุดหลายแหงจัดหาเขามา
ใหบริการเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใช กรณีที่ผูใชตองการยืมหนังสือดวยตนเอง โดยไม
จําเปนตองมาติดตอเคานเตอรบริการยืม-คืน เครื่องยืมอัตโนมัติจะมีการเชื่อมโยงขอมูลของ
ทรัพยากรสารสนเทศและขอมูลของผูใชบริการเขาดวยกัน เพ่ือตรวจสอบสิทธิในการยืมหนังสือ ซึ่ง
ใชเทคโนโลยบีารโคดหรือเทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) 
   เม่ืออาคารกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว ตองมีการจัดวางครุภัณฑและอุปกรณตาง 
ๆในตวัอาคาร  ระยะและขนาดพื้นที่ในการจัดวางครุภัณฑก็เปนสิ่งที่บรรณารักษตองคํานึงถึง 
บรรณารักษทีมี่ประสบการณอาจทดลองจัดวางครุภัณฑไดดวยตนเอง โดยอาจใชวิธีการตัดกระดาษ
แทนครุภัณฑและจัดวางในผังอาคารแบบมาตรสวนยอกอนดําเนินการจัดวางครุภัณฑในพื้นทีจ่ริง 
จากการทดลองจัดวางครุภัณฑนี้อาจพบวามีวิธีการจัดวางครุภัณฑไดหลายวิธใีนหองนั้น 
   การพิจารณาจัดวางครุภัณฑและอุปกรณประกอบอาคารผูออกแบบจําเปนตอง
ศึกษาปจจัยตาง ๆ เชน ขนาดของครุภัณฑและระยะหางที่เหมาะสม จํานวนบุคลากรที่ใชงานใน
พ้ืนที่ ความตองการในการใชงาน และประมาณการขยายตัวของพื้นที่ภายใน 5-20 ป การจัดพื้นที่
ของชั้นวางหนังสือตองคํานึงถึงระยะหางที่ผูใชงานสามารถเดินผานไดสะดวก สามารถกมหยิบ
หนังสือบริเวณดานลางของชั้นได ในขณะเดี่ยวกันกส็ามารถเอื้อมหยิบหนังสือไดอยางสะดวกดวย
เชนกัน นอกจากนี้จะตองคํานึงถึงระยะที่มีผูใชงานเดินสวนกันหรือมีการเข็นรถเข็นหนังสือผานดวย 
  3. การใชสี  
  การสรางบรรยากาศภายในหองสมุดโดยการใชสีตกแตงภายในอาคารเปนการสราง
ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ภายในหรือสรางภาพลักษณของอาคารนั้น หองสมุดที่เนนดานการบริการ
สมัยใหมที่จัดใหมีการคนควาดวยระบบคอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยีทันสมัยอาจตกแตงดวยสทีี่สดใส 
ดูทันสมัย ขณะที่หองสมุดซึ่งเนนบริการขอมูลดานกฎหมายอาจเลือกตกแตงดวยวสัดุผิวที่ทําดวยไม 
ใชสีธรรมชาตใินการตกแตง เพ่ือสรางความภูมิฐาน นาเลื่อมใส ดังนั้น ผูมีหนาที่เลือกใชสีควรเขาใจ
ถึงพ้ืนฐานของสีและลักษณะของหองสมุดนั้น ๆ การเลือกใชสีทีเ่หมาะสมจะชวยดึงดูดความสนใจ
ของผูใชบริการและชวยใหใชเวลาในการอานหนังสือหรือคนควาวิจัยไดยาวนานมากขึ้น สีแตละสีจะ
สรางความรูสกึและอารมณที่แตกตางกันออกไป โดยทั่วไปจะแบงสีได 2 กลุม คือ สีรอนและสีเยน็  
สีรอน ไดแก กลุมสีแดง สีสม และสีเหลือง ซึ่งเปนกลุมที่สรางความรูสึกอบอุนและกระตุนใหเกิดการ
กระตือรือรน ในทางตรงกันขาม สีเย็น ไดแก สีน้ําเงิน สีมวง และสีเขยีว เปนกลุมทีส่รางความรูสกึที่
สงบเยือกเย็น ไมเรงรีบ หลีกเลี่ยงการทาสีผนังหลายสใีนหองเดียวกัน  
  อยางไรก็ตาม การใชสีตกแตงอาจจะยังไมเพียงพอ อาคารหองสมุดควรเสริมสราง
บรรยากาศดวยรายละเอียดตาง ๆ ซึ่งไดจากการเลือกใชลักษณะพรม การเลือกใชผาตกแตง การติด
รูปภาพ ภาพเขียน หรืองานศิลปะตาง ๆ (ทิพวรรณ บุณยเพ่ิม.  2545: 294-296) นอกจากการเลือก
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ทาสีภายในอาคารแลวนั้น การเลือกใชสสีันของเฟอรนิเจอร เชน โตะ เกาอ้ี ตูหนังสือ เปนตน ก็เปน
การชวยสรางบรรยากาศใหเกิดความสนใจ ความมีชีวิตชีวา ความแปลกใหมของแตละพ้ืนที่ไดเปน
อยางดี (วรมน เหรียญสุวรรณ.  2548: 13; สุนทรี รัถยาอนันต.  2548: 52) 
  4. ปายสัญลักษณ  
  ปายสัญลักษณ ครอบคลุมตั้งแตปายบอกผังบริเวณอาคารทั้งหมดทุกชั้น สัญลักษณที่
ติดตามตําแหนงตาง ๆ รวมทั้งจุดใหขอมูลตาง ๆ ดวย สิ่งเหลานี้จะเปนอุปกรณชวยสื่อสารให
ผูใชงานทราบถึงขอมูลและรายละเอียดของอาคารนั้น การนําระบบการสื่อสารดวยสญัลักษณมา
ติดตั้งในตําแหนงที่เหมาะสมจะอํานวยความสะดวกในการใชงานมากขึ้น และเปนการลดภาระงาน
ของเจาหนาที่ในการตอบคําถามดวย ปายสัญลักษณมีรปูแบบที่หลากหลาย ปายทีต่ิดผนัง ปาย
แขวนจากเพดาน ปายทีขาตั้งเฉพาะ ปายสัญลักษณบางประเภทอาจมีระบบไฟฟาเขามาเกี่ยวของ 
กอนการติดตัง้จึงตองมีการวางแผนในเรือ่งนี้ไวดวย สาํหรับปายสัญลักษณที่มีน้ําหนักมาก และตอง
แขวนลงมาจากเพดานตองมีการกําหนดตําแหนงที่จะแขวนไวลวงหนาเพ่ือจัดเตรียมอุปกรณที่จะ
รองรับน้ําหนักปายไวดวย ในการติดตั้ง ทั้งการติดตั้งบนผนังหรือแขวนจากฝาเพดานใหอยูในระดับ
สายตาเฉลี่ยประมาณ 1.50-1.65 เมตร โดยทั่วไปลักษณะการมองเห็นของมนุษยจะเปนรูปทรงกรวย
มีมุม 60 องศา โดยมุมที่กวาดสายตาไดสูงสุดทั้งดานบนและลางทํามุมกับแนวนอน 30 องศา และมี
มุมที่มองในแนวตรงสูงสุดเทากับ 10 องศา (ทิพวรรณ บุณยเพ่ิม.  2545: 296) 
  รูปแบบของตวัอักษรทีใ่ชในการเขียนปายสัญลักษณควรมีรูปแบบงาย ๆ ลักษณะ
ความสูงและความกวางใกลเคียงกัน ไมควรใชอักษรทีผ่อมสูงหรือหนาสั้น ตัวอักษรที่อานเขาใจได
งายจะมีความกวางไมนอยกวา 3/5 ของความสูงของตวัอักษรนั้น  
  การใชสัญลักษณบนปายชวยในการสื่อสารใหรายละเอยีดไดดีกวาการใชตวัหนังสอื
เขียน อยางไรก็ตาม ในบางครั้งการใชเพียงสัญลักษณอยางเดียวก็ไมเพียงพอในการสื่อความหมาย 
จึงตองใชทั้งสญัลักษณและตัวหนังสือประกอบกัน นอกจากนี้การเลือกใชสีของตวัอักษรและปาย
สัญลักษณก็มีสวนสําคัญในการมองเห็นดวย (Sannwald.  1997: 65-67) 
  5. หนาตาง 
  หนาตางถือเปนสวนที่จะทําใหผูใชอาคารสามารถมองเห็นสภาพภายนอกอาคารได 
การเจาะหนาตางกระจกไวเปนระยะ ๆ ไวเปนการพักสายตา ซึง่จะชวยใหผูใชอาคารไดเกิดการผอน
คลายจากการศึกษาคนควา ไดมองเห็นพ้ืนที่สีเขียวภายนอกอาคาร มองเห็นภูมิสถาปตยที่ประสาน
กับภูมิทัศน ทีม่องดูเหมือนภาพเขียนที่ไมซ้ํากัน (วรมน เหรียญสุวรรณ.  2548: 15) นอกจาก
หนาตางจะเปนสวนหนึ่งที่ชวยในการตกแตงอาคารใหดูสวยงาม หนาตางยังเปนสวนที่เปดรับแสง
ธรรมชาติจากภายนอกอาคาร การรับลมธรรมชาติ ชวยในการระบายอากาศ กรณีที่ระบบปรบั
อากาศไมสามารถทํางานได หนาตางจะชวยใหอาคารไมเกิดความรอนมากเกินไป และจะทําใหชวย
ในการประหยดัพลังงานในการใหแสงสวางและการระบบปรับอากาศ แตขอควรระวังควรเลือกใช
วัสดุที่ชวยในการควบคุมแสงธรรมชาติ การตัดแสงทีม่ากเกินไป สามารถปองกันรังสีหรือการแผ
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ความรอน เพ่ือไมใหภายในอาคารเกิดความรอนมากเกินไป เปนวัสดทุี่ดูแลรักษางายและมีความ
ปลอดภัย (Sannwald.  1997: 127-128)  
  6. พ้ืนอาคาร 
   พ้ืนอาคารเปนสวนที่สําคญัอยางยิ่ง เน่ืองจากเปนสวนที่จะรองรับการใชงาน
อาคาร ทั้งการรองรับนํ้าหนักของทรัพยากรสารสนเทศ ครุภัณฑและอุปกรณภายตาง ๆ การสัญจร
ของผูใชอาคาร เปนตน การออกแบบพื้นอาคาร นอกจากจะคํานึงถึงประโยชนใชสอยแลว ยังตอง
คํานึงถึงความสวยงาม ความปลอดภัย และความสะดวกในการดูแลรกัษา พ้ืนที่แตละสวนจึงตองมี
การเลือกใชวสัดุที่แตกตางกันออกไป พ้ืนอาคารหองสมุดสวนใหญมีการยกพื้นสูงขึ้นจากพื้น
คอนกรีตเดิม ระบบยกพื้นจะชวยในการเดินสายสัญญาณและงานระบบตาง ๆ เชน ระบบไฟฟา 
ระบบการสื่อสาร เปนตน รวมทั้งทําใหสภาพแวดลอมภายในดูเรียบรอย นาใชงาน  ชั้นบนของระบบ
ยกพื้นอาจจะปูดวยพรมที่มีคุณสมบัติชวยในการดูดซับเสียงไมใหเกิดเสยีงดัง สําหรับพื้นอาคาร
บริเวณหองน้ํานิยมใชกระเบื้อง ที่แหงเร็วและทําความสะอาดงาย ถาเปนสวนของทางเขา-ออก ควร
เลือกใชหินออนหรือหินแกรนิต ที่ไมทําใหลื่นหากพื้นเปยก (Sannwald.  1997: 128-130; ทิพวรรณ 
บุณยเพ่ิม.  2545: 324) นอกจากนี้ การออกแบบพื้นอาคารควรคํานึงถึงผูพิการ เชน ตองจัดใหมี
พ้ืนผิวตางสัมผัสสําหรับคนพิการทางการมองเห็นที่พ้ืนบริเวณตางระดับที่มีระดับตางกันเกิน 20 
เซนติเมตร ทีท่างขึ้นและทางลงของทางลาดหรือบันไดที่พ้ืนดานหนาและดานหลังประตทูางเขา
อาคาร และทีพ้ื่นดานหนาของประตูหองสวม โดยมีขนาดกวาง 30 เซนติเมตร และมีความยาว
เทากับและขนานไปกับความกวางของชองทางเดินของพื้นตางระดับทางลาด บันได หรือประตู และ
ขอบของพื้นผิวตางสัมผัสอยูหางจากจุดเริ่มตนของทางขึ้นหรือทางลงของพื้นตางระดับ ทางลาด 
บันได หรือประตูไมนอยกวา 30 เซนติเมตร แตไมเกิน 35 เซนติเมตร (กระทรวงมหาดไทย.  2548: 
15)  
  7. ผนังอาคาร 
  ผนังอาคารเปนสวนที่ปกคลมุตัวอาคาร ทาํหนาที่ปกปองอาคารจากแสงแดด ฝน ลม 
ฝุนละออง ความรอน ความชื้น เปนตน การเลือกวัสดุทีเ่หมาะสมจะชวยใหอาคารมคีวามสวยงาม 
ทนทาน ปลอดภัย และสะดวกในการบํารงุรักษา  ผนังดานนอกอาคารจึงควรมีคณุสมบัติในการ
ปองกัน แสงแดด ฝน ลม ฝุนละออง ความรอน ความชื้น เขามายังภายในอาคาร ผนังดานในเพื่อให
เกิดความสวยงาม และใหเกิดอารมณความรูสึกที่แตกตางในแตละพ้ืนที่ อาจเลือกทาสีที่แตกตางกัน 
มีงานศิลปะประดับตกแตงผนัง ใหเกิดความสวยงาม และมีบรรยากาศที่เอ้ือใหเกดิความคิด
สรางสรรค ผนังที่ทําจากวสัดุที่เก็บเสียงก็จะชวยไมใหภายในอาคารเกิดเสียงดังมากเกินไป จนทําให
ผูใชอาคารเกดิความรําคาญ ขาดสมาธิในการปฏิบัติงานหรือการศึกษาคนควา สําหรับผนังสวนของ
หองน้ํา เลือกใชกระเบื้องซึ่งมีความแข็งแรง สะดวกในการดูแลรักษา  สวนผนังอาคารภายนอก ควร
ออกแบบและเลือกใชวสัดุทีส่ามารถปรับเปลี่ยนใหเขากบัสภาพแวดลอม สามารถปองกันผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดลอมได เชน การออกแบบใหมีแผงกันแดดที่สามารถปรับเปลี่ยนมุมหรือ
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ทิศทางในการกันแดดไดตามองศาของดวงอาทิตย ซึ่งจะชวยใหอาคารประหยัดพลงังานไดมากขึ้น 
(Sannwald.  1997: 130-131; ทิพวรรณ บุณยเพ่ิม.  2545: 324) 
 
 ระบบอาคาร 
  1. ระบบการปรับอากาศและระบายอากาศ 
  ในการออกแบบอาคารทัว่ไป สถาปนิกจะมุงใหผูใชอาคารไดสัมผัสถึงสภาวะและ
บรรยากาศทีส่บาย ผูออกแบบจึงตองคาํนึงถึงลักษณะสภาพภูมิอากาศของบริเวณที่อาคารตั้งอยูเปน
สําคัญ ประเทศไทยอยูในเขตอากาศรอนชื้น ดังนั้น สถาปนิกผูออกแบบตองศึกษาถึงลักษณะอากาศ
ของที่ตั้งอาคารอยางละเอียด พรอมทั้งนําขอดีและขอเสียของลักษณะภูมิอากาศมากําหนดรูปแบบ
ทางสถาปตยกรรมของอาคาร เพ่ือใหเกิดสภาวะที่สมดลุระหวางการใชงานภายในและ
สภาพแวดลอมภายนอกอาคาร 
  สภาพบรรยากาศที่เหมาะสมของแตละบคุคลนั้นขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ มากมายหลาย
ปจจัย รวมถึงพ้ืนที่แตละสวน ทรัพยากรสารสนเทศซึ่งกต็องการเปนพิเศษ เชน จดหมายเหตุ 
คอมพิวเตอร เปนตน การออกแบบระบบปรับอากาศจึงควรคํานึงถึงอุณหภูมิของอากาศและ
ความชื้นสัมพัทธ (Sannwald.  1997: 140-142; ทิพวรรณ บุณยเพ่ิม.  2545: 302-306) 
   1.1 อุณหภูมิของอากาศ ประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศที่รอนชื้น มีปริมาณความ
รอนในตัวอาคารมากเกินความตองการ เน่ืองจากการแผรังสีความรอนจากดวงอาทิตยและความรอน
จากเครื่องใชไฟฟา จึงจําเปนที่อาคารหองสมุดจะตองมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพื่อชวยลด
อุณหภูมิภายในอาคาร และระบบระบายอากาศที่จะเปนการชวยระบายความรอนภายในอาคารได
อีกทาง ซึ่งจะชวยสรางสภาวะสบายแกผูใชอาคารและยงัชวยรักษาสภาพทรัพยากรสารสนเทศ 
ครุภัณฑและอุปกรณภายในอาคาร โดยทั่วไปการกําหนดอุณหภูมิในอาคารประมาณ 21-23 °C และ
ไมควรต่ําเกิน 16 °C ในอาคารโดยทั่วไปจะมีการติดตั้งระบบเพื่อควบคุมอุณหภูมิในระบบปรับ
อากาศใหเกิดสมดุลของอากาศภายในอาคารเพื่อทําใหระดับอุณหภูมินั้นคงที่อยูเสมอ เพ่ือชวยใน
รักษาอุณหภูมิภายในอาคารจึงควรออกแบบใหมีเครื่องกั้นหรือแผงกันแดดภายนอกอาคาร  
มีระเบียงหรือชายคา ซึ่งจะชวยลดประมาณแสงแดดที่ตกกระทบผิวดานนอกของอาคาร ปองกันการ
แผรังสีความรอนจากดวงอาทิตยดวยการติดตั้งมานบังแดด ลดปริมาณแสงแดดที่สองเขามาใน
อาคาร นอกจากนี้การแผรังสีความรอนจากรางกายและอุปกรณตาง ๆ ซึ่งควรมีการจัดการพื้นที่ให
เหมาะสม ซึ่งจะชวยลดคามรอนจากการแผรังสีความรอน 
   1.2 ความชื้นสัมพัทธ หมายถึง สภาพความเปยกชื้นหรือความแหงในอากาศ ซึ่งมี
เกณฑการวัดโดยใชอัตรารอยละของปรมิาณไอน้ําสูงสุดในสภาพอากาศ ณ อุณหภูมิขณะนั้น
อุณหภูมิและความชื้นภายในอาคารถาไมไดรับการควบคุมใหอยูในสภาพที่เหมาะสมจะมีผลกระทบ
ตออาคารหองสมุดเปนอยางยิ่ง หองที่มีความชื้นสัมพัทธต่ําจะทําลายคณุภาพของเอกสาร เครื่องมือ
และอุปกรณตาง ๆ ใหเสียหายและถามีความชื้นสัมพัทธสูงมากจะเปนบอเกิดของเชือ้รา แบคทีเรยี 
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อันสงผลเสียตอสุขภาพของผูใชอาคารอีกเชนกัน วิธีการแกปญหานี้คือการติดตั้งระบบปรับอากาศ
ภายในอาคาร ระดับความชืน้สัมพัทธที่เหมาะสมสําหรับอาคารหองสมุดควรอยูชวงระหวาง 45-55% 
   ระบบปรบัอากาศที่ใชในอาคารทั่วไปสามารถจําแนกได 3 แบบ ดังนี้ 1)แบบแยก 
2) แบบสําเร็จครบชุดในตัว 3) แบบระบบสงน้ําเย็นจากสวนกลาง อาคารหองสมุดสวนใหญเลือกใช
ระบบปรบัอากาศแบบตาง ๆ ผสมกัน ตามความเหมาะสมของการใชงานแตละพ้ืนที่ ในสวนพ้ืนที่ที่มี
ขนาดไมใหญ ไมไดใชงายตลอดเวลา หรือเวลาเปด-ปดไมตรงกับหองอ่ืน ควรเลอืกใชระบบปรับ
อากาศแบบแยกสวน สําหรบัพื้นที่ที่เปนสวนที่มีขนาดใหญ มีการใชงานเปนประจํา ควรเลือกแบบ
ระบบสงน้ําเยน็จากสวนกลางเพราะมีอายุการใชงานนาน 
  2. ระบบแสงสวาง 
  ระบบแสงสวางเปนสิ่งสําคญัตออาคารหองสมุดไมวาจะเปนแสงสวางโดยรอบอาคาร
ภายนอกและแสงสวางภายในอาคาร เน่ืองจากวัตถุประสงคในการใชงานแตละพ้ืนที่มีความแตกตาง
กัน ทําใหการออกแบบแสงสวางภายในอาคารคอนขางมีความซับซอน การจัดแสงภายในอาคารจึง
ตองคํานึงถึงการมองเห็นที่ชัดเจนของพื้นที่แตละสวน การประหยัดพลังงานและการบํารุงรักษา 
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเอกสาร หรือหนังสือที่มีคาตาง ๆ เชน กระดาษที่ทําดวยหนัง หรือเยื่อไม
ตาง ๆ เปนตน ควรมีการกําหนดรูปแบของแสงในแตละพ้ืนที่เพ่ือดึงดูดความสนใจผูใชบริการ  
ชวยสรางบรรยากาศใหเกิดสมาธิในการอานหนังสือ แสงสวางที่ใชในอาคารหองสมุดมี 2 ประเภท 
คือ แสงธรรมชาติและแสงวทิยาศาสตร 
   2.1 แสงธรรมชาติ เปนแสงที่เหมาะสมกับสายตาของมนุษยและไมตองเสียเงิน
ลงทุน แตในทางกลับกันการนําแสงธรรมชาติมาใชในอาคารนั้นตองมีการลงทุนสงูในการออกแบบ
ทางสถาปตยกรรมของอาคาร อาคารหองสมุดจํานวนมากนําแสงธรรมชาติเขามาใชภายในอาคาร 
ดวยการใชผนังกระจกขนาดใหญ การเจาะชองหนาตางและหลังคา แตการใชแสงธรรมชาติ มักทาํให
ภายในอาคารไดรับรังสีความรอนมากขึ้น สถาปนิกจึงตองมีการออกแบบเพื่อปองกันปญหานี้ดวย
การเลือกใชกระจกตัดแสงหรอืกระจกผิวดาน ไมมันวาว นอกจากนี้แสงธรรมชาติยงัเกิดการสะทอน
แสงที่รบกวนสายตา จึงตองควบคุมแสงใหสองตรงลงบนพื้นที่ เชน โตะอานหนังสือ ซึ่งวัสดุผิวหนา
โตะจะตองเปนวัสดุไมสะทอนแสง 
   2.2 แสงวิทยาศาสตร การออกแบบดวยวธิีการติดตั้งไฟฟาบริเวณฝาเพดาน 
เพ่ือใหแสงกระจายทั่วบริเวณ หรือใชแสงสวางสองเฉพาะตําแหนงพ้ืนที่ที่ตองการ ปจจุบันนิยมใช
หลอดไฟแบบฟลูออเรสเซนต เพราะใหแสงที่มีคุณภาพเหมาะสม มีสีของแสงหลายสี มีระยะเวลา
การใชงานนาน ไมสองสวางจนเกินไป สําหรับการจัดปริมาณแสงสวางที่เหมาะสมในแตละพื้นที่ 
ดังนี้ 
     1) พ้ืนที่นั่งอาน ปริมาณแสงสวาง 300-400 ลักซ และควรเพิ่มแสงสวาง
บริเวณโตะอานหนังสือเด่ียว 
     2) บริเวณชั้นหนังสือ ปริมาณแสงสวาง 300 ลักซ หากชั้นหนังสือสูงก็
ควรเพิ่มแสงสวางใหมากขึ้น เพ่ือใหสามารถมองเห็นหนังสือภายในชั้นไดชัดเจน 
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     3) หองประชุมเล็กหรือหองคนควากลุม ประมาณแสงสวาง 300-400 ลักซ   
     4) พ้ืนที่ปฏิบตัิงานของเจาหนาที่ ปริมาณแสงสวาง 500 ลักซ  
     5) หองประชุมขนาดใหญ ปริมาณแสงสวาง 400 ลักซ ซึ่งควรมีการแยก
การความควบคุมในแตละสวน ๆ ไดแก สวนหนาเวท ีและภายในหอง 
   ลักษณะของแสงสวางที่ไมเหมาะสมและกอใหเกิดความรําคาญในการใชงาน ทํา
ใหผูใชงานไมมีสมาธิ มีลักษณะดังนี้ แสงจาที่สองเขาตาโดยทางตรง แสงจาที่สองเขาตาโดย
ทางออม แสงจาจากแสงธรรมชาติ แสงจาจากแสงวิทยาศาสตร แสงสวางที่มีระดับไมสม่ําเสมอ การ
จัดแสงที่ทําใหเกิดบริเวณพื้นผิวที่มืด เชน ผนัง หรือฝาเพดาน และเสียงดังจากระบบแสง 
(Sannwald.  1997: 142-145; ทิพวรรณ บุณยเพ่ิม.  2545: 306-309) 
  3. ระบบเสียง 
   เสียงที่เกิดขึ้นกับอาคารหองสมุดแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ เสียงภายนอกอาคาร
และเสียงภายในอาคาร (Sannwald.  1997: 145-147; ทิพวรรณ บุณยเพ่ิม.  2545: 309-310) 
    3.1 เสียงภายนอกอาคาร เปนเสียงที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดลอมโดยรอบที่ตั้ง
อาคาร เปนเสียงที่ไมสามารถควบคุมได แตสามารถลดความเขมใหอยูในระดับทีพ่อเหมาะได 
สถาปนิกผูออกแบบอาคารหองสมุดตองออกแบบอาคารใหมีรูปแบบที่มีผนังทึบปดลอมพ้ืนที่อาคาร
ในดานที่เปนตนกําเนิดของเสียง หรือมีการปลูกตนไมหรือพุมไมเพ่ือชวยกรองความเขมของเสียงให
อยูระดับที่เหมาะสม   
    3.2 เสียงภายในอาคาร เสียงที่เกิดในอาคารสวนใหญจะเปนเสียงจากการ
สนทนา การปฏิบัติงาน หองประชุม หองน้ํา เครื่องถายเอกสาร การเลื่อนเฟอรนิเจอร เชน เกาอ้ี 
โตะ เปนตน ในบางครั้งบรรยากาศที่เงียบเกินไปจะทําใหผูใชอาคารรูสึกอึดอัด นอกจากนี้ ถามีเสียง
อ่ืนใดเกิดขึ้นทามกลางความเงียบระดับความดังของเสียงนั้นจะดังมากกวาปกติ และกลายเปนเสยีง
รบกวน ในหองที่มีระดับเพดานสูงหรืออาคารทรงโดม จะควบคุมความดังของเสียงไดยาก เพราะมี
การสะทอนหรือการกองของเสียง แตสามารถแกไขไดโดยใชวัสดุทีล่ดการสะทอนของเสียง เชน การ
ปูพรม การใชฝาเพดานที่ลดการสะทอนของเสียง การใชแผงหรือชั้นวางหนังสือเปนเครื่องกั้นเสียง
ไมใหดังจากพื้นที่หนึ่งไปสูอีกพื้นที่หนึ่ง รวมทั้งจัดวางเฟอรนิเจอรหรือผนังกั้นพ้ืนที่ในลักษณะทแยง
ฟนเลื่อย เพ่ือลดการสะทอนของเสียงใหมีนอยที่สุด 
   นอกจากนี้ ผูออกแบบควรจัดแยกสวนของเครื่องมือและอุปกรณที่เปนตนกําเนิด
ของเสียงไวเปนสัดสวนเฉพาะ รวมทั้งการวางกฎระเบยีบในการใชหองสมุดเพื่อใหผูใชงานอาคาร
ปฏิบัตติามอยางเครงครัด ก็จะชวยลดปญหาการเกิดเสียงรบกวนไดมาก 
  4. ระบบประปาและหองน้ํา 
  ระบบประปาและหองสมุด มีความสําคัญอยางยิ่งตอการใหบริการของหองสมุด 
เน่ืองจากผูใชอาคารทั้งผูปฏิบัติงานและผูใชบริการจําเปนตองใชบรกิารในสวนนี้ (Sannwald.  1997: 
147-149; กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  
และคนชรา พ.ศ. 2548.  2548: 13-14)  
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   4.1 ระบบประปา ภายในอาคารหองสมุด หองสมุดจะตองจัดใหมีน้ําสําหรับการ
บริโภคแกผูปฏิบัติงานและผูใชบริการ ซึง่ควรจัดใหมีตูบริการน้ําดื่มอยูใกลบริเวณบันไดหรือลิฟต 
เพ่ือใหสังเกตเห็นไดงาย นอกจากนี้ ยังตองมีน้ําสําหรับใชในการอุปโภค เพ่ือชะลางทําความสะอาด
ตาง ๆ หรือใชในกรณีเกิดเพลิงไหมภายในอาคาร อาคารหองสมุดจึงตองมีระบบประปาที่มี
ประสิทธิภาพ และระบบสํารองน้ําไวกรณีเหตุฉุกเฉิน   
   4.2 หองน้ํา เปนระบบสาธารณูปโภคที่หองสมุดตองจัดไวเพ่ือใหบริการแกผูใช
อาคาร หองนํ้าควรจัดใหอยูในบริเวณใกลบันไดหรือลิฟต พ้ืนและผนงัควรใชวัสดุทีดู่แลรักษางาย 
หองน้ําชายและหญิงควรแยกจากกัน และมีหองน้ําสําหรับผูพิการอยางนอย 1 หอง มีระบบระบาย
อากาศและพดัลมชวยระบายอากาศ แสงสวางเพียงพอ ปองกันการเกิดเสียงดังรบกวน สิ่งอํานวย
ความสะดวกที่ควรจัดใหมีในหองน้ํา เชน กระดาษชําระ สบู ถังขยะ ผาเช็ดมือหรือเครื่องเปามือแหง 
ตูจําหนายผาอนามัย เปนตน สําหรับหองน้ําผูพิการตองมีพ้ืนที่วางใหรถเข็นหมุนตัวกลับไดเสนผาน
ศูนยกลางไมนอยกวา 150 เซนติเมตร ประตูแบบบานเปดออกภายนอก มีสัญลักษณผูพิการติดไว
ดานหนาประตู มีโถสวมชนิดนั่งราบสูง 45-50 เซนติเมตร มีราวจับเพื่อชวยในการพยุงตัว ติดตัง้
ระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงในการแจงเหตุฉุกเฉินหรือขอความชวยเหลอื อางลางมือที่
ออกแบบมาสําหรับผูพิการโดยเฉพาะ  
  5. ระบบไฟฟา 
  ระบบไฟฟาเปนสิ่งสําคัญสาํหรับอาคารหองสมุด เน่ืองจากการทํางานของอุปกรณตาง 
ๆ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ ลิฟต เครื่องถายเอกสาร เครื่องพิมพ และระบบแสง
จําเปนตองใชพลังงานจากไฟฟา วิศวกรผูออกแบบจึงตองศึกษารายละเอียดเพ่ือออกแบบระบบ
ไฟฟาที่เหมาะสม รวมทั้งระบบจายไฟฟาในกรณีฉุกเฉิน เชน ระบบไฟฟาจากเครื่องกําเนิดไฟฟา
สํารอง แบตเตอรี่สํารอง ระบบจายไฟของคอมพิวเตอร ระบบจายไฟฟาสํารองของลิฟต ระบบ
ปองกันไฟกระชาก ระบบไฟฟาในกรณีเกิดเพลิงไหม เปนตน ระบบควบคุมอุปกรณจายไฟฟา
ทั้งหมดทั้งในกรณีปกติและกรณีฉุกเฉิน การเดินสายทัง้หมดตองถูกควบคุมดวยคอมพิวเตอร 
(ทิพวรรณ บณุยเพ่ิม.  2545: 322) 
  6. ลิฟต  
  ระบบลิฟตเปนสิ่งอํานวยความสะดวกทีจํ่าเปนสําหรับอาคารหองสมุด โดยปกติ มักมี
การแยกระหวางลิฟทสําหรบัผูปฏิบตัิงานและผูใชบริการ การออกแบบลิฟตจึงตองมีการคํานึงถึง
ขนาดของลิฟต ความสามารถในการรับน้าํหนัก และการอํานวยความสะดวกใหแกผูพิการ 
(Sannwald.  1997: 149) ลฟิตภายในอาคารควรมีลักษณะดังนี้ ขนาดความกวางไมนอยกวา 110 
เซนติเมตร ยาวไมนอยกวา 140 เซนติเมตร ชองประตกูวางไมนอยกวา 90 เซนตเิมตร มีระบบแสง
เพ่ือปองกันประหนีบผูโดยสาร มีผิวตางสัมผัสบนพื้นบริเวณประตกูวาง 30 เซนติเมตร ปุมกดเรียก
ลิฟต ปุมบังคบั และปุมสัญญาณแจงเหตุฉุกเฉิน อยูสูงจากพื้นไมนอยกวา 90 เซนติเมตร แตไมเกิน 
120 เซนติเมตร เสนผานศนูยกลางไมนอยกวา 2 เซนติเมตร มีอักษรเบรลลกํากบัไวทกุปุมเม่ือกด
ปุมจะตองมีเสียงดังและมีแสง มีราวจับโดยรอบภายในลิฟต มีตวัเลขและเสียงบอกตําแหนงชั้นตาง 
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ๆ เม่ือลิฟตหยุด และขึ้นหรือลง มีโทรศัพทแจงเหตุฉุกเฉินภายในลิฟตซึ่งสามารถติดตอกับภายนอก
ได มีระบบการทํางานที่ทําใหลิฟตเลื่อนมาอยูตรงที่จอดชั้นระดับพ้ืนดินและประตลูิฟตตองเปดโดย
อัตโนมัติเม่ือไฟฟาดับ  (กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548.  2548: 7-9)  
 
 ระบบความปลอดภัย 
 การจัดระบบการรักษาความปลอดภัยเปนเรื่องหน่ึงที่ตองกําหนดระดับความสําคญัของ
พ้ืนที่ใชงานภายในอาคารวาพื้นที่สวนใดตองการระบบรักษาความปลอดภัยเปนพิเศษ เชน หองเก็บ
เอกสารมีคาหรือหองเอกสารสําคัญ ในทีน่ี่จะกลาวถึงการจัดการระบบความปลอดภัยที่ปองกันความ
เสียหาย 2 ลกัษณะ คือ (Sannwald.  1997: 150-154; ทิพวรรณ บณุยเพ่ิม.  2545: 310-312) 
  1. ความเสียหายที่เกิดจากบุคคล  ปญหาที่หองสมุดพบอยูเสมอคือการสูญหายของ
หนังสือ เอกสาร และสื่อตาง ๆ วิธีปองกัน ไดแก การจัดเจาหนาที่ดูแลจุดควบคมุและตรวจสอบ
บริเวณทางเขา-ออก หรือการติดตั้งเครื่องมือตรวจจับทางอิเล็กทรอนิกส เพ่ือตรวจสอบการลักลอบ
นําเอกสาร หนังสือ หรือทรัพยสินอ่ืน ๆ ของหองสมุดออกไปโดยไมไดยืมหรือไมไดรับอนุญาตและ
การจัดเตรียมเคานเตอรรับฝากของกอนเขาไปภายในสวนคนควาขอมูลและเอกสาร การติดตั้งระบบ
ล็อคประตูทางออกปองกันการเขาสูอาคารโดยไมไดรับอนุญาต การจัดจางพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยรับผดิชอบดูแลอาคารในชวงเวลาที่ไมไดเปดใหบริการ รวมทั้งควรมีการติดตั้งระบบ
สัญญาณกันขโมยไวบริเวณอาคาร และหองที่สําคัญ ในหองหนังสือหายาก อาจใชวิธีการติดตั้ง
อุปกรณกันขโมยไวบริเวณตูหรือชั้นวางหนังสือ ติดตั้งกลองวงจรปด อุปกรณตรวจสอบการ
เคลื่อนไหว   
  2. ความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ประกอบดวย อัคคีภัย ภัยธรรมชาติ ไดแก 
ภัยจากน้ํา ภัยจากลม และภัยจากสภาพแวดลอมในบางประเทศอาจมีภัยจากแผนดินไหวดวย  
   2.1 ความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัย ทําใหเกิดความเสยีหายรุนแรงเนื่องจาก
กระดาษเปนเชื่อเพลิงอยางดี ซึ่งอันตรายไมไดเกิดจากเปลวไฟเทานัน้ แตควันไฟก็จะทําใหผูอยูใน
อาคารไดรับอันตราย น้ําที่ใชในการดับเพลิงยังทําใหเอกสาร เครื่องมือและอุปกรณเกิดความ
เสียหาย อาคารหองสมุดจึงควรเลือกใชวสัดุโครงสราง ความหนาของพื้นอาคาร และวสัดตุกแตง
ภายในที่ปองกันอันตรายจากเพลิงไหม นอกจากนี้ การติดตั้งอุปกรณตรวจจับการเปลี่ยนแปลงดาน
อุณหภูมิอัตโนมัติ ซึ่งแบงเปน 2 ลักษณะ คือ เครื่องตรวจจับความรอน (Heat detector) และ
เครื่องตรวจจับควัน (Smoke detector) เม่ือมีสัญญาณดังขึ้นซ่ึงสัญญาณนี้อาจตอไปยังสถานี
ดับเพลิงหรือหนวยดับเพลงิภายในสถาบัน เพ่ือประสานงานดานการดับเพลิงไดทันทวงที ใน
ขณะเดียวกันจะมีการเชื่อมตอกับระบบฉดีน้ําอัตโนมัติ (Sprinkle) เพ่ือฉีดน้ําในบรเิวณที่เกิดเพลงิ
ไหมเปนการสกัดเพลิงในขั้นตนกอน อยางไรก็ตามบางพื้นที่อาจใชน้ํายาเคมีอ่ืน ๆ ในการดับเพลิง
แทนเนื่องจากการใชน้ําดับเพลิงอาจทําลายเอกสารหรือเคร่ืองมือและอุปกรณ   
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   2.2 ความเสียหายที่เกิดจากน้ํา มีโอกาสที่เกิดขึ้นไดอยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ปญหาจากการเปยกน้ําฝนที่สาดเขามาภายในอาคาร ทําความเสียหายใหแกทรัพยากรสารสนเทศ 
เฟอรนิเจอร และอุปกรณตาง ๆ อาคารหองสมุดบางแหงที่ไมไดยกระดับพ้ืนใหสงูและเกิดปญหานํ้า
ทวมจะสงผลเสียหายตอตวัอาคารและทรพัยสินไดเชนกัน   การปองกันภัยจากน้ําในกรณีที่ฝนสาด
อาจใชเทคนิคทางการออกแบบและกอสรางชวย โดยตองคํานึงถึงทิศทางแดดและลมของที่ตั้งอาคาร 
หลีกเลี่ยงการเจาะหนาตางหรือชองเปดตาง ๆ ในทิศทางที่ฝนเขาและออกแบบชายคาหรือกันสาดไว
ดานนั้น ภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ําทวมเปนเหตุสุดวสิยั แตสามารถปองกันไดในชั้นตนดวยการจัด
วางวัสดุอุปกรณไวในที่ปลอดภัย   
   2.3 ความเสียหายจากสภาพแวดลอม ไดแก ฝุนละออง อุณหภูมิ แสงแดด 
ความชื้น การสั่นสะเทือน รวมทั้งภัยจากสัตวและแมลงบางชนิด ซึ่งคอย ๆ กอใหเกิดความเสียหาย 
ฝุนละอองทาํใหวัสดุและอุปกรณในหองสมุดเปลี่ยนสภาพไป เชน หนังสือที่โดนฝุนจับจะทําใหเกามี
สภาพไมนาใชงาน เทป ฟลม หรือซีดีรอมที่ถูกฝุนจับจะทําใหคุณภาพของอุปกรณเหลานั้นเสื่อมไป 
สวนการเปลี่ยนแปลงดานอุณหภูมิทั้งจากแสงแดด ทําใหกระดาษเหลือง พองตัว ฉีกขาดงาย หรือ
ความชื้นทําใหเกิดตะใคร รา ซึ่งสงผลตอทรัพยากรและผูใชอาคาร จึงควรระบบควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้นใหเหมาะสม นอกจากนี้สัตวและแมลงบางชนดิ ไดแก มอด มด ปลวก หนอนหนังสือ 
แมลงสาบ หนู กอใหเกิดความเสียหานอยางมาก ดังนั้น จึงควรปองกันและทําลายแหลงเพาะพันธุ
ของแมลงและสัตวตาง ๆ เหลานี้ดวย 
     
 ระบบคอมพวิเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ปจจุบันความกาวหนาของคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเขามามีบทบาทอยาง
มากในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของอาคาร เชน ควบคุมระบบไฟฟาอาคาร ระบบรักษา
ความปลอดภยั ระบบการสือ่สาร เปนตน รวมถึงการนําเขามาใชในการปฏิบัติงานและการใหบริการ 
มีดังนี้ (Sannwald.  1997: 105-110; Khan.  2009: 113; ทิพวรรณ บุณยเพ่ิม.  2545: 319-322) 
  1. เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง การนําคอมพิวเตอรมาใชกบังานหองสมุด
นั้นทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และชวยอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ การนํา
คอมพิวเตอรมาใช ไดแก เคานเตอรบริการยืม-คืน เคานเตอรบริการตอบคําถาม หองทํางาน
ผูปฏิบัติงาน หองคนควา บริการสืบคน OPAC หองคอมพิวเตอรเพ่ือใหบริการเครื่องคอมพิวเตอร
แกผูใชบริการ จะตองมีการออกแบบ ขนาดของหอง การรับน้ําหนักของพื้นอาคาร การวางระบบ
สายสัญญาณ การควบคุมอุณหภูมิ ใหมีความเหมาะสม นอกจากนี้อุปกรณตอพวงจากคอมพิวเตอร
ที่ตองจัดใหมี ไดแก โมเด็ม เครื่องพิมพ สําหรับบริการพิมพเอกสารแกผูใชบริการ   
  2. ระบบเครือขายภายใน (Local area networks system) เปนระบบสื่อสารของ
คอมพิวเตอรภายในอาคาร เพ่ือใหคอมพิวเตอรทั้งหมดในอาคารสามารถติดตอสื่อสารและสงขอมูล
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แลกเปลีย่นระหวางคอมพิวเตอร นอกจากนี้ ระบบนี้จะทาํใหคอมพิวเตอรทั้งหมดภายในอาคาร
หองสมุดสามารถใชอุปกรณ เชน เครื่องพิมพ พลอตเตอร โทรสาร สแกนเนอร เปนตน รวมกนัได 
  3. ระบบชองทางติดตอสื่อสารกับภายนอก (Gate way system) เปนการเชื่อมตอ
ระหวางการสือ่สารภายนอกกับภายใน โดยใชสัญญาณโทรศัพท สญัญาณดาวเทียม และสัญญาณ
ไมโครเวฟ สายสัญญาณโทรศัพทที่ไดรบัการปรับปรุงเปนระบบ ISDN (Integrated Services Digital 
Network) สามารถสงสัญญาณเปนระบบดิจิทัล ทาํใหสามารถสงภาพและเสียงดวยสายสัญญาณ
ชนิดนี้ในเวลาเดียวกันในความเร็วสูง การใชสัญญาณดาวเทียม (Satellite) โดยใชรับและสงผานทาง
จาน ดาวเทียม  ปจจุบันมีดาวเทียมไทยคมเปนอุปกรณในการติดตอสื่อสารของไทย และระบบ
ไมโครเวฟซึ่งสามารถสงสัญญาณโดยผานจานไมโครเวฟ นอกจากหองสมุดจะใหบริการทางดาน
ขอมูลแลวอาจมีการจัดการประชุมและใหบริการวิชาการที่จําเปนตองใชการสื่อสารผานดาวเทียม 
(Satellite service) เชน การประชุมผานจอภาพ (Video conferencing) หองสมุดสามารถติดตัง้
ระบบการประชุมผานจอภาพทางไกลได สําหรับหองสมุดที่มีการใหบริการคนควาขอมูลทาง
อินเทอรเน็ตตองจัดเตรียมระบบสายสัญญาณอินเทอรเน็ตไวรองรับการใหบริการดวย 
  4. ระบบสายสัญญาณสื่อสารหลัก (Telecommunication backbone system) 
สายสัญญาณหลักที่ใชในอาคารสวนใหญจะเปนใยแกวนําแสง เพ่ือใหสามารถรองรับการสงขอมูล 
ในปริมาณมาก มีคุณภาพและความเร็วสงู 
  5. ระบบโทรศพัท อาคารหองสมุดจะตองจัดเตรียมสายสญัญาณหลักของระบบ
โทรศัพท (Private automatic branch exchange) ใหมีคูสายที่เพียงพอตอความตองการ ในการใช
งานของหนวยงานตาง ๆ ทั้งโทรศัพทในสํานักงาน โทรสาร โทรศพัทสาธารณะ และออกแบบให
สามารถขยายเครือขายไดในกรณีจําเปน เน่ืองจากโทรศัพทเปนระบบพ้ืนฐานสําหรับอาคารที่ควรมี
บริการใหทัว่ถงึทั้งแกเจาหนาที่และผูใชบรกิาร  
 

แนวโนมการออกแบบอาคารหองสมุดสถาบนัอุดมศึกษาสมัยใหม 
 ในศตวรรษที่ 21 แนวคิดในการจัดบริการของหองสมุดสถาบันอุดมศกึษาเปลีย่นแปลงไป
จากเดิม จากการใหความสาํคัญตอการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศไปเปนการเชื่อมโยงเครือขายและ
การติดตอสื่อสาร  เปลี่ยนแนวคิดที่เนนการจัดเก็บสารสนเทศ ไปเปนการเขาถึงสารสนเทศ ดวยการ
จัดบริการทรัพยากรสารสนเทศในรปูแบบอิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น 
เปนโอกาสที่ทําใหเกิดแนวความคิดใหม ๆ ในการออกแบบอาคารหองสมุด (Niegaard.  2009: 
Online)  
 แนวโนมการออกแบบของหองสมุดจึงควรรองรับกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลง ระบบการ
เรียนรูแนวใหม เทคโนโลยสีารสนเทศรวมทั้งอินเทอรเน็ต และพัฒนาการของสถาปตยกรรมใหมาก
ยิ่งขึ้น ป ค.ศ. 2001 แฮรริงตัน (Harrington.  2001: 12-14) จัดทําโครงการสํารวจการเปลี่ยนแปลง
หองสมุดในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยการสัมภาษณสถาปนิกและบรรณารักษหองสมุดที่มีสวนรวม
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ในการออกแบบและจัดการอาคารหองสมุด เกี่ยวกับพฤติกรรมการใชของผูใชทีเ่ปลี่ยนแปลงและการ
คาดหวังภาพหองสมุดในอนาคต แลวจึงสรุปวา ปจจัยที่ควรคํานึงถงึในการออกแบบอาคารหองสมุด
แนวใหม ประกอบดวย 1) การบริการตวัเองและประสทิธิภาพในการดําเนินงาน 2) ความยืดหยุน
และการผสมผสานกับเทคโนโลยี 3) อาคารหองสมุดที่ยั่งยืน/ อาคารสีเขียว 4) ความรวมมือระหวาง
ชุมชนและหองสมุดมหาวิทยาลัย 5) การคํานึงถึงสุนทรียศาสตร และ 6) การคํานึงถึงลักษณะเฉพาะ
ของชุมชน ตอมาเซนส (Sens.  2009: Online) สถาปนิกชาวอเมรกิันและประกอบวิชาชีพ ทีไ่ดรับ
การรับรองจากสมาคมสถาปนิกอเมริกันและคณะกรรมการผูนําในดานการออกแบบพลังงานและ
สิ่งแวดลอม (The American Institute of Architects and Leadership in Energy and 
Environmental Design Certificated as AP.) ใหขอเสนอแนะเพิ่มเตมิวาปจจัยที่หองสมุดควร
คํานึงถึงในการออกแบบเพื่อรักษาจุดยืนทางวิชาการในมหาวิทยาลยั ออกเปน 12 ดาน คือ  
1) การเปลี่ยนหองสมุดใหเปนพ้ืนที่ทางการศึกษา  2) การมีสวนรวมของนักศึกษาละผูมีสวนได 
สวนเสีย  3) ความรวมมือกับทุกภาคสวน  4) การใชเทคโนโลยเีปนตัวขับเคลื่อน  5) การวางแผน
รองรับการเปลี่ยนแปลง  6) การใชหองสมุดเปนสถานที่ดึงดูดและรักษานักศึกษา ของมหาวิทยาลัย 
7) การใชพ้ืนที่ วางสําหรับกิจกรรมทุกตารางพื้นที่  8) การรวมบริการของมหาวิทยาลัยไวที่หองสมุด 
9) การใชประโยชนพ้ืนที่แบบศูนยเรยีนรูรวม 10) ยกเลกิแนวคิดการแบงพ้ืนที่หองสมุดแบบเดิม 
และตระหนักถึงการใชพ้ืนที่หองสมุดเพื่อรองรับบริการรูปแบบใหมๆ  11) การออกแบบหองสมุดให
เปนมิตรกับสิง่แวดลอมแบบ 12) ใชงบประมาณอยางสรางสรรค  
 อยางไรก็ตาม มีผูศึกษาแนวคิดในการปรบัเปลี่ยนอาคารหองสมุดแนวใหมเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มากมาย เชน แนวคิดในการเปนศูนยอํานวยความสะดวกทางการ
เรียนรู (Information common) ของสมาน ลอยฟา (2549: 14-23) แนวคิดอาคารหองสมุดสถาบัน 
อุดมศึกษาแนวใหมของลาวอลล-ีเวลช (Lavallee-Welch.  2011: online) และ สเวนนี่ (Sweeney. 
2010: Online) บรรณารักษ จากสถาบันเทคโนโลยีนิวเจอรซีย (New Jersey Institute of 
Technology) ซึ่งสามารถสรุปแนวคิดในการออกแบบอาคารหองสมุดไดดังนี้ 
  
 แนวคิดในการเปนศูนยอํานวยความสะดวกทางการเรียนรู  
  หองสมุดควรเปนพ้ืนที่รองรับการเรียนรูของสถาบัน การออกแบบอาคารหองสมุดให
สนับสนุนการคนควาวิจัยและสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง ของคณาจารยและนักศึกษา เชน การจัด
พ้ืนที่ใหเปนศนูยกลางของสารสนเทศ (Information commons) หรือศูนยกลางการเรียนรู (Learning 
commons) หรือ ศูนยกลางแหงปญญา (Intellectual commons) เปนตน ในแวดลงหองสมุดรูจักกัน
ดีในความหมายของ Information commons หรือ IC ซึ่งเปนแนวคิดเชิงนวตักรรมของหองสมุด
สถาบันอุดมศกึษาที่ผสมผสานการใหบริการของหองสมุดและบริการดานเทคโนโลยสีารสนเทศเขา
ดวยกัน เพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนรูทีต่อบสนองรูปแบบใหมในการศึกษา ดังรายละเอียดที่  
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ฮาบิบ (Habib.  2007: Online) ไดจําลองภาพการกําหนดพื้นที่ในหองสมุดที่ตอบสนองการเรียนรูใน
สถาบันอุดมศกึษาและสังคม 

 
ภาพประกอบ 1 การกําหนดพื้นที่ในหองสมุดที่ตอบสนองการเรียนรูในสถาบันอุดมศึกษาและสังคม 

  
 ที่มา: Habib.  (2007).  Library Newbuild-Trend in Academic Library Design.  
(Online)  
 
 IC ประกอบดวยพื้นที่เพ่ือการเรียนรูดวยตนเองแบบอิสระที่มีบรรยากาศที่เงียบสงบ พ้ืนที่
เพ่ือการเรียนรูเปนกลุมที่สามารถพูดคุยแลกเปลีย่นความคิด ระดมสมองกันไดโดยจะตองมีการ
ออกแบบที่ชวยในการลดเสยีงไมใหรบกวนผูอ่ืน การจัดพื้นที่สําหรับเพื่อการเขียนรายงาน หอง
สําหรับฝกการนําเสนอ พ้ืนที่สําหรับการศึกษาอยางไมเปนทางการ พ้ืนที่สําหรับการผอนคลาย การ
จัดสถานที่ใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางกลุม ครุภัณฑจะออกแบบใหสามารถปรับเปลีย่นรูปแบบไดตาม
วัตถุประสงคของการใชงาน ทั้งน้ีเพ่ือใหพ้ืนที่มีความยดืหยุน บรรยากาศที่ทําใหเกดิความรูสึก
สะดวกสบาย เชิญชวนใหเขาใชบริการ นอกจากการจัดเตรียมพ้ืนที่แลวควรจัดใหมีสิ่งอํานวยความ
สะดวก ไดแก คอมพิวเตอรที่ทันสมัยจํานวนมาก อุปกรณสําหรับการผลิตสื่อมัลติมีเดีย เครื่อง
สแกนเนอร อุปกรณดานการพิมพ เครื่องถายเอกสาร เครื่องโปรเจคเตอร ระบบเครือขายไรสาย 
ซอฟตแวรสําหรับการใชงานดานตาง ๆ ปลั๊กไฟติดตามผนังหรือพ้ืน กระดานไวทบอรด รวมถึงชั้น
หนังสือที่สามารถใชไดตลอดเวลา ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพ่ือใหสามารถเขาถงึ
สารสนเทศรปูแบบอิเล็กทรอนิกส ทั้งฐานขอมูลออนไลนที่หองสมุดจัดใหบริการ และสารสนเทศบน
เว็บไซต ซีดีรอมซอฟตแวร เครื่องคอมพิวเตอรสบืคน OPAC เปนตน และอาจจัดมุมเล็ก ๆ ที่มี
รานอาหารและเครื่องดื่มใหบริการ และเปดบริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน (Sens.  2009. Online; 
Jackson; & Shenton.  2010: 217-218; สมาน ลอยฟา.  2549: 15-22)  
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 แนวคิดเชงิพืน้ที่ที่สามารถรองรับความยืดหยุน  
 หองสมุดในอนาคตไมมีรูปแบบที่แนนอน พ้ืนที่สวนตาง ๆ ของหองสมุดสามารถ
ปรับเปลี่ยนไดตามความประสงค หรือปรับขยายไดงายเม่ือเกิดการเติบโตของหรือเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต สามารถสลับสับเปลี่ยนพ้ืนที่ใชสอยได เชน เปลี่ยนจากหอศิลปไปเปนหอนิทรรศการ
แสดงผลงานของนักศึกษาหรืออาจารย ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่นั่งอานใหเปนพ้ืนที่ในการทํางานกลุมได 
เปลี่ยนผนังบริเวณทางเขาใหเปนกระดานแจงขาวสารแกนักศึกษา เปนตน (Sens.  2009. Online) 
นอกจากนี้ ครุภัณฑและอุปกรณ ควรมีลกัษณะโยกยายไดสะดวก ลาวอลล-ีเวลช และ นอรแลนด 
(Lavallee-Welch.  2011: Online; Norland.  2010: Online) ไดอธบิายเพิ่มเติมวา ควรมีความ
ยืดหยุนของพื้นที่ มีลักษณะที่เปดโลง ลดการใชผนัง ควบคุมดูแลพ้ืนที่บางสวนใหเงียบ การยกพื้น
ใหสูงเพ่ือวางระบบสายไฟฟา สายสัญญาณรับสงขอมูลตาง ๆ ใหครอบคลุมทุกพืน้ที่และสามารถ
รองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต การออกแบบพื้นที่ใหสามารถตอบสนองการทํากิจกรรมที่
หลากหลาย เชน หองประชุมหรือหองคนควา หองปฏิบัติการคอมพวิเตอร เปนตน  และความ
ยืดหยุนดานเทคโนโลยี ไดแก การออกแบบโตะใหมีระบบไฟฟาและชองสัญญาณตาง ๆ ที่ใชงานได 
การออกแบบประตูทางเขาใหมีความปลอดภัยดวยการใชระบบ EM (Electromagnetic) หรือระบบ 
RFID (Radio Frequency Identification) เปนตน การเลือกใชครุภัณฑและอุปกรณที่สามารถ
สับเปลีย่นได เชน เลือกใชชัน้หนังสือมีตราสินคาเดียวกนั สีโทนเดียวกันเพื่อการตกแตงใหเปนหนึ่ง
เดียวกัน การเลือกเกาอ้ีใหสามารถใชรวมกันทั้ง หองประชุม หองคนควา เปนตน 
 
 แนวคิดการรวมบริการของสถาบันไวที่หองสมุด  
  กลาวคือ หองสมุดมหาวิทยาลัยควรเปนศนูยกลางของการใหบริการทุกประเภท (Hub 
for specialty spaces) ซึ่งกระจัดกระจายอยูในที่ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย การนํามารวมไวในที่
เดียวกันที่อาคารหองสมุดจึงอํานวยความสะดวกและสามารถดึงดูดผูใชใหเขามาใชบริการ พ้ืนที่
เหลานี้ ไดแก หนวยบริการทบทวนการเรยีน (Tutoring centers) ศูนยการเขียน (Writing centers) 
หองคนควากลุม (Group study rooms) หองนําเสนอ (Presentation rooms) หองสัมมนาและ
หองเรียน (Seminar rooms and classrooms) หองเพ่ือการเรียนรูทางไกลดวยระบบการประชมุ
ทางไกลดวยภาพและเสียง (Distance learning rooms with access to video conferencing 
software) รานอาหารและเครื่องดื่ม (Cafes and light dining venues) หองพักผอนของนักศึกษา
และเจาหนาที ่(Student and faculty lounges) เปนสถานีวิทยุหรืออุปกรณ Podcast (Radio 
stations or podcast facilities) หอศิลป (Art galleries) (Sens.  2009. Online) จากการศึกษาขอมูล
จากเอกสารและเว็บไซต พบวาหองสมุดสถาบันอุดมศกึษาหลายแหงทั้งในและตางประเทศไดมีการ
นําแนวคิดมาประยุกตใช ดังตัวอยางตอไปน้ี  
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 หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ เชน สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต ออกแบบใหมี หองประชุมขนาดใหญถึง 8 หอง เชน หองประชุมปนนอยที่เปนหองประชุม
แบบโรงละคร  84 ที่นั่ง พรอมสื่อโสตทัศนและเสียงสมบูรณแบบ ใชเกาอ้ีแบบชั้นธรุกิจในเครื่องบิน  
นอกจากนี้ยังมีหองทบทวนเตรียมความพรอมกอนนําเสนอ (Preview room) หองศึกษาคนควา 
(Study room) ลานนิทรรศการ รานกาแฟ อาหารวางและเครื่องดื่ม (วรมน เหรียญสุวรรณ.  2548: 
14-15)  หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ีมหาวิทยาลัยศลิปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
ออกแบบใหมี บริการอินเทอรเน็ตในรูปแบบรานกาแฟอินเทอรเน็ต (Internet Café) หองดู
ภาพยนตร (Home theater) รานหนังสือ (Book shop) ลานนิทรรศการ (Exhibition hall) รานขาย
ของที่ระลึก (Souvenir shop) (สมบัติ วงศอัศวนฤมล. 2551: 56-57) ศูนยทรัพยากรการเรียนรูสิริน
ธร มหาวิทยาลัยพายัพ ออกแบบใหมีศูนยการเรียนรูดวยสื่อผสม (Multimedia Learning Center) 
บริการสื่อมัลติมีเดีย พรอมเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณสําหรับชมภาพยนตร ฟงเพลง เคเบิล้ทีวี 
ลักษณะผูใชสามารถเขาถึงไดดวยตนเอง (Self access) หองฉายภาพยนตรขนาด 100 ที่นั่ง  
หองประชุมสัมมนาขนาดใหญ 4 หอง หองโถงสําหรับจัด นิทรรศการ ศูนยขอมูลภาคเหนือ  
หอประวัติมหาวิทยาลยัพายัพ หองคนควาเด่ียว 15 หอง หองสัมมนากลุม 4 หอง  
(สุนทรี รัถยาอนันต.  2548: 50-52)  
 สําหรับหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศ เชน หองสมุด Morgan Library, 
Colorado State University (2011: Online) ออกแบบใหมี หองเรียน (Classroom) หองประชุม
ทางไกลดวยภาพและเสียง (Video conference room) รานกาแฟ (Morgan’s Grind Café)  
สวนหองสมุด Tanimura & Antle Family Memorial Library, California State University, 
Monterey Bay (2011: Online) ออกแบบใหมี หองเรียนขนาดใหญ (Classroom auditorium) 
หองเรียน (Classroom) หองคนควากลุม (Group study) พ้ืนที่เพ่ือทบทวนบทเรยีน และรานกาแฟ  
 
 แนวคิดหองสมุดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน (Green library)  
  แนวคิดหองสมุดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนหรือหองสมุดสเีขียว เกิดขึน้
เพราะปญหาสิ่งแวดลอม เชน ปรากฏการณเรือนกระจก (Greenhouse effect) ปรากฏการณหลุม
โอโซน (Ozone hole) เกาะความรอน (Urban heat island) ฝนกรด (Acid rain) รวมทั้งการ
แพรกระจายของโรคติดตออันเกิดจากสภาพอากาศของโลกที่เปลี่ยนไป (Climate change) ซึ่ง
ปจจุบันนักวิชาการตางยอมรับวาสาเหตุหลักมาจากการบริโภคพลังงาน จํานวนมาก จนกอใหเกิด
การปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสูบรรยากาศโลกจนเกิดเปนปรากฏการณโลกรอน (Global 
warming) (อรรจน เศรษฐบุตร.  2555. ออนไลน) อาคารหองสมุดเปนสัญลักษณของสถาปตยกรรม
ประเภทหนึ่ง ที่ควรสรางคณุคาแกผูใชบริการรุนลูกรุนหลานดวยการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใหอยูใน
สภาพที่ดี  ดังนั้น แนวคิดของหองสมุดสีเขียวจึงเปนการนําเอาเรื่องการประยุกตใช “เทคโนโลยีที่
เหมาะสม” (Appropriate technology) ผสมผสานกับแนวคิดในการออกแบบ เพ่ือชวยใหอาคารทุก
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สวนสามรถใชประโยชนจากสภาวะแวดลอมตามธรรมชาติ (Green building) ตั้งแตการออกแบบ
จนถึงการกอสรางและการใชงาน (Antonelli.  2008: Online) 
 

 
 

ภาพประกอบ 2 แสดงการประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อชวยใหอาคารสามารถใชประโยชน
จากสภาวะแวดลอมตามธรรมชาติ (แสงแดด ลม น้ํา พืช สัตว) 

 
 ที่มา: อรรจน เศรษฐบตุร.  (2555). สถาปตยกรรมสีเขียว: การทาทายเพื่อความ
ยั่งยืน.  สืบคนจากออนไลน 
 
 นอกจากนี้ เซนส (Sens.  2009. Online) กลาววา การออกแบบใหอาคารหองสมุดใหเปน
อาคารที่รักษาสิ่งแวดลอมนั้น เปนการออกแบบทีใ่หความสําคัญกับการนํากลับมาใชใหม (Recycle) 
การเลือกใชวสัดุที่มีความทนทาน การใชพลังงานที่นํากลับมาใชไดอีก เชน พลังงานแสงแดด 
พลังงานลม เปนตน มีที่เกบ็น้ําฝน มีระบบทอและประปาที่ประสทิธิภาพ มีระบบใชแสงธรรมชาติ 
ระบายอากาศดวยลมธรรมชาติ และการเลือกใชวสัดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Norland.  2010: 
Online) 
 อยางไรก็ตามการตัดสินวาอาคารใดเปนอาคารสีเขียวนั้นมีขอถกเถยีงมากมาย ดังนั้นในป 
2000 หนวยงาน The U.S. Green Building Council (USGBC) ไดพัฒนาแบบประเมินอาคารที่
เรียกวา ผูนาํในดานการออกแบบทางพลงังานและสิ่งแวดลอม (LEED : Leadership in Energy and 
Environmental Design) ขึน้เปนมาตรฐานในการประเมินอาคารสีเขียวเพ่ือสนับสนุนแนวคิดการ
ออกแบบที่ยั่งยืน โดยมีการใหคะแนนในดาน 1) ผังบริเวณและภูมิทศัน (14 คะแนน)  
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2) ประสิทธิภาพการใชน้ํา (5 คะแนน) 3) การใชพลังงานและบรรยากาศ (17 คะแนน)  
4) วัสดุและการกอสราง (13 คะแนน) 5) คุณภาพสภาวะแวดลอมในอาคาร (15 คะแนน)  
6) นวัตกรรมเขียวและการเอื้อตอสภาวะทองถิ่น (5 คะแนน) รวมคะแนนทั้งสิ้น 69 คะแนน โดยแต
ละชวงคะแนน มีความหมายดังนี้ (U.S. Green Building Council.  2011: Online) 
 
ตาราง 2 ระดับการประเมินของ LEED 
 

ระดับการประเมินของ LEED ชวงคะแนน 
ระดับ Platinum 42 – 58 คะแนน 
ระดับ Gold 32 – 41 คะแนน 
ระดับ Silver 27 – 31 คะแนน 

ระดับ Certified 21 – 26 คะแนน 
 

 
 

ภาพประกอบ 3 แสดงระดับการประเมินของ LEED 
 
 ที่มา: ลักขณา งามอภิชน.  (2555). LEED & Tipple bottom Line.  สืบคนจากออนไลน 
 
 ผลที่ไดนี้เปนแรงจูงใจใหมีการออกแบบอาคารสีเขียวกันมากขึ้น  หองสมุดหลายแหงจึงให
ความสําคัญตอการออกแบบอาคารหองสมุดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมหรือหองสมุดสีเขียว และไดรับ
การรับรองมาตรฐาน เชน หองสมุด Research and Information Commons at Daemen College 
ไดรับการประเมินในระดับ Gold เน่ืองจากมีออกแบบพ้ืนที่สวนบริการคอมพิวเตอรใหมีลักษณะโปรง
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โลงระบายอากาศไดดี ใชวสัดุที่เปนไมรวมกับกระจกใหแสงธรรมชาติจากภายนอกสองผานได ลด
การใชพลังงาน หองสมุด Bud Werner Memorial Library ไดรับการประเมินระดบั Silver เน่ืองจาก
เปนอาคารหองสมุดที่อยูใกลแมน้ํา มีการจัดสภาพแวดลอมภายนอกอาคารดวยการปลูกตนไม
เพ่ือใหสีเขียวและชวยใหรวมเงา ใชเฟอรนิเจอรที่เปนงานฝมือ ใชผนังเปนกระจกมีความโคงสามารถ
มองเห็นบรรยากาศภายนอกได 180 องศา และหองสมุด Exposition Park-Dr. Mary McLeod 
Bethune Regional Branch Library ไดการประในระดับ Gold เน่ืองจากมีการออกแบบโดยนาํ
พลังงานแสงอาทิตยมาใชในอาคาร (Fox.  2009: Online)  
  ในปจจุบันหนวยงานในประเทศไทย ที่เกี่ยวของกับการดูแลการกอสรางแนวคิดอาคาร
เขียว เชน มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย กระทรวงพลังงาน กรมควบคุมมลพิษ และสถาบันอาคาร
เขียวโดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ เปนตน ซึ่งหนวยงานเหลานี้ไดผลักดันให
เกิดมาตรฐานอาคารเขียวเชนเดียวกบัมาตรฐาน LEED ของสหรัฐอเมริกา 
 สําหรับหองสมุดประเทศไทยที่ไดรับการประเมินตามมาตรฐาน LEED ในป ค.ศ. 2009 
ไดแก หองสมุดธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย (HSBC Green Library) ที่กรุงเทพฯ ไดรับการ
ประเมินในระดับ Certified และในป ค.ศ. 2012 ไดแก อาคารหองสมุดอาศรมพลังงาน เน่ืองจากเปน
อาคารที่ออกแบบโดยใชเทคนิคธรรมชาติ (Passive/Nature-driven technology) (U.S. Green 
Building Council.  2012: Online)  
 

 
ภาพประกอบ 4 อาคารหองสมุดอาศรมพลังงาน 

 
 ที่มา: อาศรมพลังงาน สมาคมเทคโนโลยทีี่เหมาะสม.  (2554).  อาคารหองสมุดอาศรม
พลังงาน.  สืบคนจากออนไลน 
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 อาคารอาศรมพลังงานที่ออกแบบโดยใชเทคนิคธรรมชาติ มีรายละเอยีดดังนี้  
 1. การกําหนดทิศทางและตําแหนงของตัวอาคาร (Building orientation) ใหถูกตองกับ
ทิศทางโคจรของดวงอาทิตยและลมเพื่อใหอาคารโดนแสงแดดนอยและรับลมไดเตม็ที่ 
 2. การสรางสภาพภูมิอากาศบริเวณอาคาร (Micro-climate) ใหเย็นดวยการจัด 
ภูมิสถาปตย การปลูกตนไมทรงสูงในบรเิวณทีต่องการใหรมเงา และลมสามารถพัดผานใตพุมใบได 
 3. การใชฉนวนปองกันความรอนใหแกหลังคา  
 4. การนําแสงธรรมชาติ (Day lighting) มาใชโดยการออกแบบใหสามารถใชแสงธรรมชาติ
ไดในเกือบทุกสวนของอาคาร 
 5. การรักษาสภาพอุณหภูมิภายในอาคารใหอยูในสภาวะสบาย (Comfort Zone) 
 6.การใชวัสดทุี่เหมาะสมกับทองถิ่นและการใชงาน 
 7.ปองกันความชื้นจากดินในสวนเก็บหนังสือโดยการยกพื้นอาคารสูงขึ้นใหมีอากาศระบาย
ใตถุนอาคาร 
 8. การใชประโยชนจากรมเงาของตนไม 

 
 
งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 งานวิจัยในตางประเทศ 
 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบอาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศ
แสดงใหเห็นแนวโนมการออกแบบอาคารหองสมุด สรุปไดดังน้ี 
  ซิลล และ โทนเนอร (Shill; & Tonner.  2003: 123-150) ศึกษาการปรับปรุงอาคาร
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในชวงป 1995-2002 โดยใชแบบสํารวจ พบวารูปแบบของการปรับปรุง
เปนการขยายพื้นที่ของอาคารเดิมมากที่สุด รองลงมาคือการสรางอาคารหองสมุดใหม ซึ่งสวนใหญ
เปนอาคารหองสมุดกลาง ขนาดพื้นที่สวนใหญของอาคารมีขนาดมากกวา 200,000 ตารางฟุต มีการ
แบงพ้ืนที่สําหรับบริการพื้นฐานของหองสมุด เชน พ้ืนที่จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ พ้ืนที่สวนงาน
บริการ สวนปฏิบัติงาน สํานกังาน นอกจากนี้ยังมีการจัดพื้นที่อ่ืน เชน หองประชุม หองสัมมนา 
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร สวนสื่อมัลตมีิเดีย สวนจําหนายหรือบริการอาหารวางและเครื่องดื่ม 
หองเรียน พ้ืนที่จัดนิทรรศการศิลปะ เปนตน ทุกแหงมีการอํานวยความสะดวกจุดเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตทัง้แบบสายและแบบไรสาย โดยมีหลายแหงที่เพ่ิมระบบไรสายเขามาภายหลังการสราง
อาคารเรียบรอยแลว พ้ืนทีน่ั่งอานหองสมุดก็ยงัคงจัดใหมีตามปกติ เชน โตะน่ังอาน ทั้งแบบกลุมและ
แบบเดี่ยว ทีน่ั่งเลน หองคนควากลุมที่มีการออกแบบอยางทันสมัย การจัดหาบริการพิมพเอกสาร
เพ่ิมขึ้นเนื่องจากหองสมุดหลายแหงยกเลกิบอกรับวารสารฉบับพิมพมาเปนรูปแบบอิเล็กทรอนกิส 
การบอกรับหนังสืออิเล็กทรอนิกสทําใหพ้ืนที่ของชั้นหนังสือลดลง เพ่ือสนองตอสภาพแวดลอมของ
การศึกษาทีเ่ปลี่ยนแปลงไป การออกแบบตกแตงนั้นในสวนของพื้นจะมีการยกขึ้นจากพื้นที่แข็งโดย
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ใชวัสดทุี่มีความนุมหรือพรมปูทับอีกรอบชวยในการเกบ็เสียงและความปลอดภัยของเจาหนาที่และ
ผูใชบริการ สขีองพื้นสวนใหญจะออกโทนสีน้ําเงิน สีเทา สีเขียว ซึ่งเปนสีออนหรือสีเย็น สวนสขีอง
ผนังมักจะเลือกสีที่มีความแตกตางกับสีของพ้ืน นอกจากนี้หองสมุดสวนใหญยังมีการแสดงผลงาน
ศิลปะไวที่ผนังของอาคารเพื่อเปนการตกแตงอาคารเพื่อความสวยงามและสุนทรยีศาสตรของผูใช
อาคาร 
  คิง (King.  2004: Online) ไดศึกษาแนวโนมของการออกแบบอาคารหองสมุดใน
ปจจุบัน โดยใชวิธเียี่ยมชมและสังเกตอาคารหองสมุดในสหราชอาณาจักรที่สรางขึ้นในชวงป 1996-
2000 และไดรบัรางวัลดานการออกแบบจํานวน 6 แหง พบวา มีทั้งอาคารที่กอสรางขึ้นใหมและเปน
อาคารที่ไดรับการปรับปรุง ผลการศึกษาพบวาการออกแบบพื้นที่จะยึดตามรูปแบบการศึกษา
คนควา มีพ้ืนที่บริการคอมพิวเตอรขนาดใหญโดยเฉลี่ยหองสมุดจะเตรียมคอมพิวเตอร 1 เครื่องตอ
นักศึกษา 10 คน ทั้งน้ีไมรวมถึงคอมพิวเตอรเพ่ือการสืบคน และยังมีพ้ืนที่ที่จัดไวสาํหรับการใช
คอมพิวเตอรแบบพกพาพรอมระบบเครอืขายอินเทอรเน็ตไรสาย มีพ้ืนที่เปดบริการตลอด 24 ชั่วโมง 
ซึ่งจะมีเจาหนาที่คอยดูแลความปลอดภัยตลอดเวลา มีเครื่องยืม-คืนดวยตนเอง เครื่องพิมพเอกสาร 
เครื่องถายเอกสาร ไวบริการแกผูใช ในแตละชั้น พ้ืนที่ศึกษาคนควาประกอบดวยหองคนควากลุม 
และหองคนควาเด่ียว ทีเ่ปนหองกระจกปองกันเสียงรบกวนจากภายนอกและสามารถใชแสงจาก
ธรรมชาติได หองสมุดหลายแหงจัดใหมีรานอาหารไวดานนอกของหองสมุด ซึ่งมีใหบริการเพยีงจุด
เดียว และจัดใหมีโตะสําหรับบริการตอบคําถามกระจายอยูในแตละชั้น พรอมทั้งจัดใหเจาหนาที่ที่มี
ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศชวยในการตอบปญหาแกผูใชบริการอีกดวย ชั้นหนังสือจะมี
ลักษณะกะทัดรัด ทั้งแบบชัน้ปดและชั้นเปด มีอุปกรณบริการสื่อมัลติมีเดีย หองถายทําวิดีทศัน หอง
ตัดตอสื่อมัลตมีิเดีย สิ่งเหลานี้ลวนแตเปนสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษา เพ่ือใชประโยชนใน
การศึกษาคนควาดวยตนเอง 
  ไบรอันท แมททิว และ วอลตัน (Bryant; Matthews; & Walton. 2009: 7-18)  
ศึกษาเกีย่วกบัหองสมุดสถาบันอุดมศึกษากับการเปนพ้ืนที่เพ่ือการเรียนรู กรณีศึกษามหาวิทยาลัย 
ลัฟโบโรห (Loughborough University) สหราชอาณาจักร โดยใชวธิีการสังเกตแบบไมมีสวนรวมใน
การเก็บรวบรวมขอมูล ระหวางเดือนมีนาคมและสิงหาคม ป 2007 ที่หองสมุดมีการจัดเตรียมสิ่ง
อํานวยความสะดวกและสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรูของผูใชบริการทัง้ ทรัพยากรสารสนเทศ อุปกรณ
ตาง ๆ หองคนควากลุมและคนควาเดี่ยว พ้ืนที่สวนรวมที่ไดรับความนิยม เชน ที่จําหนายเครื่องดื่ม 
รานอาหาร เปนตน จากการสังเกตแบบไมมีสวนรวม พบวา ผูใชบรกิารเขามาใชหองสมุดเปน
เวลานานและไมสงเสียงดังจะเปนการพูดคุยกลุมเล็กๆ 2-3 คน การระดมสมองและใชการเขียนแผน
ที่ความคิดบนกระดานเปนกลุมหรือคู พ้ืนที่คนควาเด่ียวผูใชตองการความเงียบในการทบทวนหรือ
เขียนรายงานดวยเครื่องคอมพิวเตอร สวนพ้ืนที่เปดใชสําหรับการพบปะสังสรรค การทํางานกลุม 
การทํากิจกรรม หรือแมแตรับประทานอาหาร เทคโนโลยีที่ไดรับความนิยมมากคือ คอมพิวเตอร
แบบพกพา โทรศัพทเคลื่อนที่ เครื่องพีดีเอ เครื่องเลน MP3 การใหบริการของหองสมุดแบบเดิม 
เชน หนังสือ วารสาร และบริการตอบคาํถาม ยังคงมีความสําคัญเชนกัน พ้ืนที่ทีน่ักศึกษาใชมาก
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ที่สุด ไดแก พ้ืนที่สําหรับการคนควาเปนคูหรือคนควาเดี่ยว ผูใชบรกิารไดรับอนุญาตจากหองสมุดให
ใชพ้ืนที่เพ่ือการสังคมและการทํางาน จึงชวยดึงดูดผูใชใหเขามาใชหองสมุด ในบริเวณใกลเคียงจะมี
รานอาหารและบรรยากาศทีผ่อนคลายทําใหผูใชใชเวลาอยูในหองสมุดไดยาวนาน พ้ืนที่ดานนอกจะ
ไดรับความนยิมสําหรับนักศึกษาทีต่องการทบทวนบทเรียนกอนเขาเรียน ปจจุบันหองสมุดจัดเตรียม
เทคโนโลยีไวบริการอยางครอบคลุม เชน เครื่องคอมพิวเตอรสวนบคุคล อินเทอรเน็ตแบบไรสาย 
เปนตน กระดานสําหรับการระดมสมองในการคนควากลุม บริการสอนภาษาอังกฤษสําหรับนักศกึษา
ตางชาติ มีการกําหนดหลักเกณฑมารยาทในการใชหองสมุด ซึ่งผูใชสวนใหญใหความรวมมือในการ
ลดการใชเสียง รวมทั้งเสียงจากโทรศัพทเคลื่อนที ่
  สจวรต (Stewart.  2009: 31-150) ศึกษาเรื่องอาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในยุค
ดิจิทัล เกี่ยวกบัการกอสราง การวางแผน การออกแบบและการใชพ้ืนที่ของอาคารหองสมุดใหม 
ประชากรที่ใชในการวิจัยคืออาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสหรฐัอเมริกาที่กอสราง
เสร็จเรียบรอยในชวงป ค.ศ. 2003-2008 จํานวน 85 แหง ซึ่งไดรับคัดเลือกเปนกลุมตัวอยาง จํานวน  
53 แหง โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูอํานวยการหองสมุดแตในชวงเดือน 
กรกฎาคม ค.ศ. 2008 ผลการวิจัยพบวา ในป ค.ศ. 2005 มีหองสมุดที่สรางเสร็จมากที่สุด 11 แหง 
รองลงมาคือ ป ค.ศ. 2004 และ ค.ศ. 2008 จํานวน 10 แหง ตนทุนในการสรางอาคารหองสมุด 
สถาบันของรฐั เฉลี่ย 7.24 ลานเหรียญสหรัฐ คาเฉลีย่ตอตารางฟุต 232.12 เหรียญสหรัฐ คาเฉลี่ยตอ
นักศึกษา 4,081.48 เหรียญสหรัฐ สวนสถาบันเอกชนมีตนทุนในการสราง เฉลี่ย 5.38 ลานเหรียญ
สหรัฐ คาเฉลีย่ตอตารางฟตุ 294.59 เหรียญสหรัฐ คาเฉลี่ยตอนักศกึษา 11,760.79 เหรียญสหรัฐ 
สวนใหญอาคารหองสมุดที่มีอยูเดิมมีอายุ 25-49 ป จึงมีการกอสรางอาคารใหม มากกวาครึ่งของ
อาคารหองสมุดมีการออกแบบโดยคํานึงถึงความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน LEED  
(Leadership in Energy and Environmental Design) มีถึงรอยละ 15 ที่ไดรับการประเมินระดับ  
Gold หรือระดับ Silver มีการออกแบบใหใชแสงธรรมชาติ หนาตางมีระบบควบคมุที่มีประสิทธภิาพ 
พ้ืนที่สวนการใหบริการปรับขยายเพื่อใหมีพ้ืนที่มากขึ้น โดยเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่ใชเก็บหนังสือไป
เปนพ้ืนที่สําหรับการปฏิสัมพันธของบุคคลและการเรยีนรู มีบริการดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มัลติมีเดีย ขนาดพื้นที่ของอาคารหองสมุดที่เปนกลุมตวัอยาง มีขนาดเฉลี่ยประมาณ 108,000 
ตารางฟุต  มีการจัดพื้นที่สําหรับบริการใหม ๆ เชน หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร รานอาหารและ
เครื่องดื่ม หองเรียน หองประชุมสัมมนา รานหนังสือ นิทรรศการศลิปะ เปนตน  
มีระบบอินเทอรเน็ตไรสายครอบคลุมพ้ืนที่ 3 ใน 4 ของอาคาร มีจํานวนที่นั่งเพ่ิมขึ้น และยังคงมีการ
จัดพื้นที่งดใชเสียงสําหรับบริเวณศึกษาคนควา พ้ืนที่สาํหรับอาจารยหรือนักวิจัย และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา การวิจัยชี้ใหเห็นบทบาทของอาคารหองสมุดตอสถาบนั คือ เปนหองเรียนและ
หองปฏิบัติการ เปนพ้ืนที่สําหรับการศึกษา การเรียนรูของสถาบัน มีบทบาทดานสังคมและ
วัฒนธรรม ทรพัยากรสารสนเทศรูปแบบสิ่งพิมพนอยลงและเปลีย่นมาเปนทรัพยากรสารสนเทศ
รูปแบบอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น 
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  โลเดอร (Loder.  2010: 348-360) ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบหองสมุดสถาบัน 
อุดมศึกษาในอนาคตใหเปนหองสมุดสีเขียว มีหองสมุดหลายแหงที่ออกแบบโดยคํานึงถึงการเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม การศึกษาครั้งนี้ใชวิธกีารเขาเยี่ยมชมหองสมุดของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ใน
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนหองสมุดที่ไดรับการประเมินดานการเปนหองสมุดสีเขียวและการออกแบบที่
คํานึงถึงเปนมิตรสิ่งแวดลอม จํานวน 10 แหง พบวา หองสมุดมีใชผนังกระจก หนาตางที่เปดรับ
แสงแดดจากภายนอก มีการออกแบบใหเหมาะสมตามสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ ชั้นหนังสือ
จะมีความพอเหมาะกะทัดรัด ไมยาวมาก มีพ้ืนที่วางระหวางชั้นทําใหหยิบหนังสือมาอานได
โดยสะดวก สวนงานดานเทคนิคมีการจัดพื้นที่ใหเล็กลงและอยูบริเวณริมดานขางอาคาร ทางเขา
หลักจัดใหมีบันไดเพื่อลดการใชลิฟต มีเคานเตอรบริการยืม-คืนอยูบริเวณใกลเคยีง การออกแบบ
บริเวณที่นั่งอานในหลายลกัษณะ เชน จัดไวใกลหนาตางเพ่ือใหไดรับแสงจากธรรมชาติ หรือจัดไวใน
ที่ตองใชแสงไฟ โดยผูใชสามารถควบคุมแสงสวางไดตามที่ตองการ การออกแบบอาคารใหมีเพดาน
ใหสูง หนาตางขนาดใหญชวยใหลดคาใชจายดานการทําความรอนหรือความเย็น นอกจากนี้ยัง
นําเอาพลังงานจากแสงอาทิตยมาใชโดยการติดตั้งเซลลแสงอาทิตยไวบนหลังคาเพื่อผลิต
กระแสไฟฟาใชภายในอาคาร 
 จากการศึกษางานวิจัยในตางประเทศ พบวา มีการใชวิธวีิจัยทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพโดย
การสังเกตและการเยี่ยมชม และการวิจัยเชิงปริมาณโดยการใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ขอมูล และกําหนดชวงเวลาเพ่ือกําหนดกลุมประชากรในการวิจัย ระหวาง 5-8 ป งานวิจัยเหลานี้
แสดงใหเห็นถึงแนวคิดและลักษณะตาง ๆ ในการออกแบบอาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาใน
ตางประเทศ ทั้งที่เปนการสรางอาคารใหมและการปรับปรุงอาคารเดิม เชน การจัดพื้นที่ใหสอดคลอง
กับสภาพแวดลอมทางเทคโนโลยี และทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีวัตถุประสงคใหสามารถ
สนองความตองการที่หลากหลายของผูใช  การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เพ่ือดึงดูดให
มีการเขาใชหองสมุดมากขึ้น เชน การใหบริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว การอนุญาตใหนําคอมพิวเตอร
โนตบุกเขามาใช บริการอินเทอรเน็ตไรสาย รานอาหารและเครื่องด่ืม นอกจากนี้ งานวิจัยยังสะทอน
ถึงการออกแบบที่คํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน การใชวัสดุที่เปนมิตรกบัสิ่งแวดลอม การใช
แสงธรรมชาต ิการนําพลังงานจากแสงอาทิตยมาใชประโยชน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

48 

 งานวิจัยในประเทศ 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยพบวา ยังไมมีงานวิจัยที่ศึกษาถงึการออกแบบอาคาร
หองสมุดโดยภาพรวมที่จะแสดงใหเห็นแนวโนมของการออกแบบ ผูวิจัยจึงขอเสนองานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการออกแบบอาคารหองสมุด บทบาทของบรรณารักษในการออกแบบ ผลกระทบของ
อาคารหองสมุดที่มีตอผูปฏบิัติงาน และความพึงพอใจของผูใชอาคารหองสมุด ดังน้ี 
  วาณี เกตกินทะ (2524: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง โครงการและงานออกแบบอาคารสํานัก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนการศึกษาหาทฤษฎีแนวความคิด หาขอมูลในการกําหนด
ที่ตั้งและและสภาพแวดลอมกายภาพภายนอกและภายใน ความเปนไปไดของโครงการ และการ
ออกแบบอาคาร ตลอดจนการกําหนดขั้นตอนการกอสราง ซึ่งผลการศึกษาวิจัย ประกอบดวย 1) 
แนวคิดในการกําหนดสถานที่ตั้งอาคารสํานักวิทยบริการควรตั้งอยูบรเิวณศูนยกลางของเขต
การศึกษา เน่ืองจากระบบการเรียนการสอนแบบเรียนรวม นักศึกษาตองเรียนวิชาพื้นฐานที่คณะ
วิทยาศาสตร คณะสังคมศาสตรและและมนุษยศาสตร เปนกลุมอาคารที่อยูบริเวณศูนยกลางของเขต
การศึกษาใชเวลาเดินประมาณ 6 นาที ดานนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่กําหนดให
นักศึกษาอยูในหอพักมหาวิทยาลัยมากกวาครึ่ง จึงคํานึงถึงระยะเวลาเดินจากหอพักในเวลา 8-10 
นาที และกําหนดใหหองสมุดกลางเปนศนูยกลางการคนควาวิจัยเพียงแหงเดียว หองสมุดคณะเปน
เพียงที่อานหนังสือ และคํานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางในวนัหยุดและเวลากลางคืน 2) ศึกษา
ทฤษฎีและแนวคิดในการกําหนดสภาพแวดลอมกายภาพภายนอกและภายในของอาคารจากหนังสือ 
เอกสารงานวิจัย สัมภาษณ และตวัอยางอาคารที่มีลักษณะใชงานประเภทเดียวกนั กําหนดแนวคิด
ไดวา อาคารสํานักวิทยบริการควรมีบริการดานหองสมุดอยางครบถวน และออกแบบสภาพแวดลอม
กายภาพเพื่อดึงดูดใหมีผูมาใชบริการมากขึ้น โดยคํานึงถึงการติดตอใชสอยขององคประกอบสวนใช
สอย การจัดสภาพแวดลอมกายภาพภายใน คํานึงถึงพฤติกรรมของผูใชอาคารในดานความสะดวก
ในการสัญจรและความเปนสวนตวัของผูอาน การประหยัดพลังงานที่ใหผูใชอาคารบันไดแทนลิฟต 
ขึ้นลงเพียง 3 ชั้น รูปรางของอาคารคํานึงถึงการปองกันแสงแดดและความรอนเขาสูอาคาร ใชการ
ระบายอากาศตามธรรมชาตเิปนการประหยัดพลังงานในการปรับอากาศบางสวนของอาคาร ปองกัน
การสูญหายของหนังสือโดยใชระบบควบคุมทางเขา-ออก เพียงทางเดียว ออกแบบอาคารเปน 3 
สวน พ้ืนที่อาคารตรงกลางเปนสวนติดตอสัญจรและบริการกลาง พ้ืนที่สวนทีเ่ปนปก 2 ขางดานทิศ
ตะวันออกและตะวันตก เปนสวนนั่งอานหนังสือ 3,000 ที่นั่ง เก็บหนังสือประมาณ 555,000 เลม 
ฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝายผลติเอกสารและศนูยหนังสือ และฝายอํานวยการสํานัก รวมพื้นที่
ประมาณ 21,950 ตารางเมตร คากอสรางประมาณ 100 ลานบาท 3) การกําหนดขั้นตอนของการ
กอสราง ไดศึกษาความเปนไปไดของการขยายตวัของโปรแกรมการศึกษา ตามแผนพัฒนา
การศึกษาทั้งสิ้น 15,000 คน ภายใน 20 ป และศึกษางบประมาณของมหาวิทยาลยัควบคูกันไป 
ขั้นตอนของการกอสรางอาคารแบงเปน 2 ขั้นตอน สําหรับคน 7,500 คน ในขั้นแรก พ้ืนที่เก็บ
หนังสือประมาณ 300,000 เลม งานวิทยานิพนธนี้จะเปนประโยชนตอการจัดทําโครงการและงาน
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ออกแบบอาคารสํานักวิทยบริการ ที่จัดสรางขึ้น เพ่ือใหอาคารสนองประใชสอยอยางแทจริง ลดการ
สูญเปลาของงบประมาณแผนดิน 
  ทิพยวลัย ตลุยะสุข (2526: บทคัดยอ) ศึกษาบทบาทบรรณารักษในการออกแบบ
หองสมุดมหาวิทยาลัยในกรงุเทพมหานคร วิธีดําเนินการวิจัยใชการรวบรวมขอมูลจากหนังสือและ
วัสดุการอานอ่ืน การสัมภาษณบรรณารกัษและสถาปนิกและใชแบบสอบถามจากตัวอยางผูใชอาคาร 
ผลการวิจัยพบวา การออกแบบหองสมุดมหาวิทยาลัยประกอบดวยบุคลากร 3 ฝาย คือ ผูบริหาร
หรือผูแทนฝายบริหารของมหาวิทยาลัย กลุมสถาปนิกและวศิวกรผูออกแบบ และบรรณารักษระดับ
ผูบริหารหองสมุด ซึ่งบรรณารักษมีหนาที่และบทบาทในกระบวนการออกแบบหองสมุด คือ ระยะ
กอนออกแบบ มีบทบาทมากที่สุดในเรื่องกําหนดวัตถุประสงคอาคารหองสมุด ลําดับรองลงมาไดแก
ประชุมวางแผนการออกแบบรวมกับสถาปนิก และมีบทบาทนอยที่สดุในการเลือกสถาปนิก ระยะ
จัดทําโครงการ บรรณารักษมีบทบาทมากที่สุดตามหนาที่ในเรื่องชี้แจงขอมูลสภาพทั่วไปและ
โครงการในอนาคตของสถาบันและหองสมุด ความตองการ ปญหา และมาตรฐานในดานอาคาร
หองสมุด และมีบทบาทนอยที่สุดในเรื่องของการเขียนโครงการ ระยะออกแบบแปลนอาคารขั้นตน 
บรรณารักษมีบทบาทมากทีสุ่ดตามหนาที่ในเรื่องการรวมตัดสินปญหาการออกแบบองคประกอบใน
อาคาร ในสวนใชสอย ในเรือ่งขนาดเนื้อที่ใชสอย และรวมพิจารณาแบบราง บรรณารักษมีบทบาท
นอยในการรวมตัดสินปญหาในเรื่องที่ตั้งหองสมุด รูปทรงอาคารและจํานวนชั้นอาคาร ระยะออกแบบ
แปลนอาคารขั้นสุดทาย บรรณารักษมีบทบาทมากที่สดุในเรื่องเลือกครุภัณฑและอุปกรณ เลือกวัสดุ
ตกแตงอาคาร การจัดวางครุภัณฑ และพิจารณาเพื่ออนุมัติแบบ ระยะการประกวดราคางานจาง 
บรรณารักษมีบทบาทนอยในเร่ืองการเปนกรรมการเปดซอง ระยะควบคุมงานกอสราง บรรณารักษมี
บทบาทมากตามหนาที่ในฐานะกรรมการควบคุมงานจาง และกรรมการตรวจรับงานจา รับมอบและ
จัดวางครุภัณฑในอาคาร บรรณารักษมีบทบาทมากที่สดุตามหนาที่ในเร่ืองการรับมอบและจัดวาง
ครุภัณฑในอาคาร จากการวิจัยพบวา ภาพรวมของหองสมุดมหาวิทยาลัยทั้งหมดมีคาเฉลี่ยความ
พอใจในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยบทบาทบรรณารักษในระดับมาก 
  อัญชลี อํานาจธรรม และคนอื่นๆ (2534: บทคัดยอ) ศกึษาเรื่อง ความคิดเห็นของผูใช
และบุคลากรหองสมุดตอ “อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล แบงเปน 2 ชุด คือ
แบบสอบถามสําหรับผูใชหองสมุดและแบบสอบถามสาํหรับบุคลากรหองสมุด ไดรับแบบสอบถาม
สําหรับผูใชหองสมุดกลับคืนจํานวน 643 ชุด และบุคลากรหองสมุดไดกลับคืน 66 ชุด ผลการวิจัย
พบวา ผูใชหองสมุดสวนใหญเปนเพศหญิงและเปนนิสิตปริญญาตรี เขาใชหองสมุดทุกวันโดยเฉลี่ย
ครั้งละ 2-3 ชั่วโมง โดยมีจุดประสงคเพ่ือคนควาและยมืหนังสือ ผูใชสวนใหญมีความพึงพอใจตอ
สภาพแวดลอมของหองสมุดโดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางและระดบัมากไมตางกันมากนัก ยกเวน
ในเรื่องบริการหูฟง นิสิตปรญิญาตรีมีความพึงพอใจในระดับนอยและเรื่องน้ําดื่ม ขาราชการเปนผูใช
กลุมเดียวที่มีความพึงพอใจในระดับนอย ในสวนของบุคลากรหองสมุด สวนใหญเปนเพศหญิงและ
อยูในระดับเจาหนาที่ ฝายที่มีบุคลากรมากที่สุดคือฝายบริการสิ่งพิมพ สวนฝายที่มีบรรณารักษมาก
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ที่สุดคือฝายวเิคราะหสารสนเทศโดยสวนใหญทํางานมาแลวเปนเวลา 1-3 ป บุคลากรสวนใหญมี
ความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมของหองสมุดโดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง สวนสภาพแวดลอมที่
พึงพอใจมากคือเรื่องหองประชุม/หองสัมมนา ลิฟต/บันได ความสะดวกในการติดตอประสานงานกับ
ฝายอ่ืน เน้ือที่ใชสอยและแสงสวางในบริเวณที่ทํางาน ยกเวนฝายวารสารที่พึงพอใจนอยในเร่ืองเน้ือ
ที่ใชสอย และฝายสงเสริมการใชบริการพงึพอใจนอยในเร่ืองอุปกรณจัดเก็บวัสดุ สวนเร่ืองทางออก
ฉุกเฉิน/บันไดหนีไฟ กริ่งเตือนภัยและความสะอาดเปนระเบียบในบริเวณดาดฟาบุคลากรสวนใหญ
พึงพอใจในระดับนอย จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นถึงปญหาและขอเสนอแนะ อันนํามาเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงแกไขสภาพแวดลอม และการจัดสถานที่ใหเหมาะสมและเปนประโยชนมากที่สุด
สําหรับผูใชหองสมุดและบุคลากรของหองสมุด 
  นที สัมปุรณะพันธ (2543: บทคัดยอ) ไดศึกษาแนวความคิดในการออกแบบอาคาร
หอสมุดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งเปนการศึกษาทฤษฎีและมาตรฐานเกีย่วกบัอาคารหอสมุด
และศึกษาสภาพแวดลอมทางกายภาพอาคารหอสมุดในสวนภูมิภาคไดแก วิทยาเขตภาคพายัพ 
วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และวิทยาเขตภาคใต ศึกษาความคิดเห็นจากอาจารยและ
นักศึกษาในวทิยาเขต และจากการสังเกตสภาพแวดลอมกายภาพ โดยเครื่องมือที่ใชคือ
แบบสอบถาม ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามสาํหรับอาจารยจํานวน 242 ชุด และแบบสอบถามสําหรับ
นักศึกษาจํานวน 347 ชุด และนําขอมูลทีไ่ดมาวิเคราะหคารอยละ ผลการวิจัยพบวาผูใชอาคารสวน
ใหญเปนนักศกึษาและอาจารยสาขาอุตสาหกรรมเนื่องจากเปนวิทยาเขตทีเ่นนการสอนในสาขา
อุตสาหกรรม กลุมผูใชอาคารสวนใหญมีการใชหองสมุดในระดับปานกลางคอนขางนอย เน่ืองจาก
ทรัพยากรสารสนเทศไมเพียงพอและลาสมัย ในสวนสภาพแวดลอมกายภาพของอาคารหอสมุดดาน
ตางๆ พบวา แสงสวางในการใชงานอาคารหอสมุดมีเพียงพอตอการใชงานแตมีปญหาในการควบคุม
ประมาณแสงธรรมชาตใิหพอเหมาะและสม่ําเสมอ ดานเสียงรบกวนแบงเปน 2 ประเภทคือเสียง
รบกวนจากภายนอกอาคารและเสียงรบกวนภายในอาคารซึ่งเกิดจากเสียงสนทนาของใชบริการ จึง
ควรมีการแบงแยกสวนใหชดัเจน ดานอุณหภูมิและการถายเทอากาศพบวาอาคารหอสมุดจําเปนตอง
มีการปรับอากาศเพื่อควบคุมอุณหภูมิและรักษาทรัพยากรสารสนเทศ ในการใชงานอาคารหอสมุด
ผูใชชอบอานหนังสือบริเวณริมหองมากที่สุด และพ้ืนที่อานหนังสือมีความเพียงพอเน่ืองจาก
ผูใชบริการมีจํานวนนอย และมีแนวโนมลดพ้ืนที่อานหนังสือลงโดยทดแทนดวยบริการดานเครือขาย
ขอมูลสารสนเทศ ดานการเขาใชอาคารพบวาทางเขา-ออกซับซอน และอยูไกลอาคารเรียนทําใหผูใช
มีความลําบากในการใชบรกิาร ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและองคประกอบที่สนบัสนุนอาคารพบวา
สวนรับฝากของไมมีความปลอดภัยเนื่องจากขาดเจาหนาที่ดูแล หองน้ําควรแยกใหอยูในเฉพาะ
บริเวณโถงอาคาร เคานเตอรประชาสัมพันธและยืมคืนหนังสือควรแยกใหชัดเจนแตจําเปนตองอยู
ใกลกัน ควรจัดรานถายเอกสารใหเพียงพอตอการใชงานและควรมีรานขายหนังสือหรือตําราเรียนอยู
บริเวณอาคารหอสมุด ดานการจัดภูมิทัศนและการวางผังบริเวณรอบอาคารพบวาควรมีตนไมและ
สนามหญาเพ่ือเพ่ิมความรมรื่น มีการใชตนไมเพ่ือใหรมเงากับอาคารและที่จอดรถ การจัดที่จอดรถ
ไมเพียงพอ ควรใหผูใชบริการใชวธิีเดินเขาสูอาคารมากขึ้น โดยกําหนดองคประกอบทางเดินเทาและ
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ลานเดินรวมกบัองคประกอบทางภูมิทัศน เพ่ือตอบสนองความตองการดานสุนทรียภาพ ซึ่งผูวิจัยจะ
นําผลการวิจัยไปกําหนดแนวความคิดและองคประกอบทางสถาปตยกรรมเพ่ือออกแบบอาคาร
หอสมุด ที่มีลักษณะทางกายภาพคลายกบัอาคารที่ผูวจัิยไดศึกษา เพ่ือตอบสนองความผูใชและ
สอดคลองกับสภาพแวดลอมอยางเหมาะสม  
  พีระพงษ โมลิกา (2546: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการปรับปรุงประสทิธิภาพของเปลือก
อาคารประเภทอาคารหอสมุดในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือลดภาระการทําความเยน็ในระบบปรบั
อากาศ กรณีศึกษา: อาคาร7 สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ มหาวิทยาลยัรังสติ พบวาอาคาร
กรณีศึกษามกีารใชพลังงานภายในอาคารโดยเฉพาะในสวนระบบปรับอากาศ เทากับ 478,115 
kWh. ตอป คดิเปน 64.47% ของการใชพลังงานไฟฟาทั้งหมดในอาคาร เน่ืองจากกรอบอาคารไมมี
ประสิทธิภาพในการปองกันความรอนที่ถายเทเขาสูอาคาร ซึ่งมีสาเหตุมาจาก  1) อุปกรณบังแดด
ของอาคารไมมีประสิทธิภาพในการบังแดดใหกับอาคาร  2) พ้ืนที่สวนที่เปนผนังกระจกมีพ้ืนที่มาก
เกินไป จึงมีแนวทางและการปฏิบัตใิหเหมาะสมกับรูปแบบโครงสรางเดิมของอาคาร ดังนี้ 1) การตด
ตั้งฉนวนกันความรอนภายนอกอาคารในสวนผนังทึบภายนอกอาคารเดิม เลือกใชฉนวนชนิดโพล ี
สไตรีนพรอมระบบสีสําเร็จภายนอก  2) การติดตั้งฟลมกรองแสงใหกรอบอาคารในสวนที่เปนกระจก
เดิม เพ่ือชวยลดคาสัมประสิทธิ์การบังแดดของกระจกเหลือ 0.24  3) การใชฉนวนชนิดฉีดพนบนผิว
ภายนอกของหลังคา โดยใชฉนวนชนิด Ceramic Polymer Coating เพ่ือชวยสะทอนรังสีความรอน
ของหลังคา การวิเคราะหหลังการปรับปรุงอาคารพบวา อาคารมีคาการใชพลังงานไฟฟาในระบบ
ปรับอากาศ เทากับ 345,455 kWh.ตอป สามารถลดการใชพลังงานลงได 132, 660 kWh.ตอป  
หรือลดลงได 27.74% ของการใชพลังงานไฟฟาในระบบปรับอากาศ สรุปวาแนวทางการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของอาคารครั้งนี้ทําใหอาคารมีประสิทธิภาพและประหยัดหลังงานเปนการอนุรักษ
พลังงานในอาคารอยางแทจริง 
  สกล ปนเงิน (2548: บทคัดยอ) ศึกษาแนวความคิดในการออกแบบอาคารหอสมุด
สถาบันราชภฏัสวนดุสิต เปนการศึกษาทฤษฎีและมาตรฐานเกี่ยวกับอาคารหอสมุดและ
สภาพแวดลอมกายภาพอาคารหอสมุด โดยใชแบบสอบถามในการศึกษาความคดิเห็นของอาจารย
และนักศึกษา แลวนํามาขอมูลมาวิเคราะหคารอยละ สรุปเปนแนวคดิในการออกแบบอาคารหอสมุด
และงานออกแบบสถาปตยกรรม ผลการวจัิยพบวา ผูใชอาคารสวนใหญมีการใชหองงสมุดในระดับ
ปานกลางคอนขางนอย เน่ืองจากทรัพยากรสารสนเทศมีจํานวนไมเพียงพอและไมทันสมัย การเพิ่ม
จํานวนและความหลากหลายของทรัพยากรสารสนเทศใหมากขึ้น รวมทั้งการใหบริการในสวนตาง ๆ 
ของการคนควาผานทางเครือขายขอมูล สวนสภาพแวดลอมกายภาพของอาคารหอสมุด พบวา ดาน
การจัดภูมิทัศนและการออกแบบอาคารควรมีการจัดองคประกอบทางภูมิสถาปตยกรรมเพ่ือใหความ
รมร่ืนและตอบสนองความตองการดานสุนทรียภาพ ดานการใชงานภายในอาคารพบวา พ้ืนที่ใชสอย
ในอาคารไมเพียงพอตอความตองการและมีแนวโนมในอนาคตหองสมุดจะใหบริการดานเครือขาย
ขอมูลสารสนเทศมากขึ้นทําใหแนวโนมการใชพ้ืนที่อานหนังสือจะลดลง และจะแทนที่ดวยพื้นที่
คนควาโดยใชคอมพิวเตอรในการคนควาหาขอมูล ดานองคประกอบอ่ืน ๆ ที่สนับสนุนอาคารพบวา 
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เคานเตอรประชาสัมพันธและยืมคืนหนังสือควรแยกการใชงานใหเดนชัด แตมีความจําเปนที่จะตอง
อยูใกลกันเพือ่ความสะดวกในการปฏิบตัิงานของพนักงาน จากผลการวิจัยจะไดนําไปกําหนดแนวคิด
และองคประกอบสถาปตยกรรมเพ่ือออกแบบอาคารหอสมุดที่มีลักษณะตามที่ผูวิจัยทําการศึกษา 
  สมนึก มนัสชัยเกียรติ์ (2551: บทคัดยอ) ศึกษาผลกระทบของอาคารและสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่มีตอผูปฏิบตัิงานในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรฐั กลุมตวัอยางในการวิจัย ไดแก 
ผูบริหาร บรรณารักษหรือนักเอกสารสนเทศ และเจาหนาที่ ที่ปฏิบตังิานอยูในหองสมุด
สถาบันอุดมศกึษาของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 10 สถาบัน ดวยวิธีการสุมตัวยางแบบชั้น
ภูมิ จํานวน 243 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลคือแบบสอบถาม ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี  
1) อาคารหองสมุดสวนใหญเปนอาคารเอกเทศ ทําเลสวนใหญตั้งอยูในที่เปนศูนยกลางของสถาบัน 
คิดเปนรอยละ 74.5 สิ่งอํานวยความสะดวกที่หองสมุดจัดใหแกผูปฏิบตัิงานสวนใหญมีคอมพิวเตอร
และอุปกรณตอพวงมากที่สุด คิดเปนรอยละ 96.7  2) ผลกระทบเชิงบวกของอาคารตอผูปฏิบตังิาน
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานทําเลทีต่ั้งมีผลกระทบตอ
ผูปฏิบัติงานมากที่สุด รองลงมาคือผลกระทบดานผังอาคารและการจดัพื้นที่ใชสอย ผลกระทบของ
สภาพแวดลอมดานแสงสวางและผลกระทบของสภาพแวดลอมดานเสียงนอยที่สุด  3) ผลกระทบใน
เชิงบวกของสิ่งอํานวยความสะดวกตอผูปฏิบัติงานดานการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูปฏิบัติงาน
อยางเหมาะสมเพียงพอ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  4) เปรียบเทยีบความคิดเห็นของ
ผูปฏิบัติงานทีมี่ตอผลกระทบดานอาคาร และสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา ผูปฏบิตัิงานมีความ
คิดเห็นตอผลกระทบดานอาคารและสิ่งอํานวยความสะดวกในเชิงบวกทุกประเด็นที่ศึกษา 
 จากการศึกษางานวิจัยในประเทศ พบวา สวนใหญเลือกใชการวิจัยเชิงปริมาณโดยการใช
แบบสอบถาม งานวิจัยเหลานี้แสดงใหเห็นถงึบทบาทของบรรณารักษในการออกแบบอาคาร
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ผลกระทบจากอาคารที่มีตอผูปฏิบัติงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกใน
หองสมุด ลักษณะของอาคารหองสมุดที่อาจารยและนักศึกษาตองการ ความพึงพอใจของผูใชอาคาร
หองสมุด และการปรับปรุงอาคารหองสมุดเพื่อชวยลดการใชพลังงาน  จะเห็นวางานวิจัยเหลานีย้ัง
ไมสะทอนถึงลักษณะของอาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาทีต่อบสนองตอรูปแบบการเรียนรูของ
นักศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครัง้นี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี ้
  1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
  2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี้ แบงตามลกัษณะของการวิจัยออกเปน 2 กลุม คือ 

1. กลุมที่ใชวธิีวิจัยเชิงปริมาณ เปนเครื่องมือในการศึกษา ไดแก 
1.1 ผูบริหารหองสมุดของหองสมุดมหาวิทยาลัยรัฐและมหาวิทยาลยัราชภัฏ 

จํานวน 30 คน จากหองสมุดที่มีการกอสรางเสร็จสมบูรณและเปดใหบริการระหวาง พ.ศ. 2542-
2554 รวม 30 แหง ในตารางดังนี้ 
ตาราง 3 รายชื่อหองสมุดที่กอสรางเสร็จสมบูรณและเปดใหบริการระหวาง พ.ศ. 2542-2554 
 

มหาวิทยาลัย ชื่ออาคารหองสมุด สถานท่ีตั้ง ปท่ีเสร็จ
สมบูรณ กรุงเทพ 

มหานคร 
ตางจังหวัด 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
วิทยาเขตกําแพงแสน 

อาคารหอสมุดกลาง  นครปฐม 2542 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย อาคารบรรณราชนครินทร  บุรีรัมย 2542 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

พระชนมพรรษา 6 รอบ 
เขตดุสิต  2542 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด อาคารศูนยวิทยบริการ  รอยเอ็ด 2542 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อาคารสํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เจตจตุจักร  2542 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาคารบรรณราชนครินทร  มหาสารคาม 2542 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง อาคารราชภัฏเฉลิมพระ

เกียรติบรรณราชนครินทร 
 ลําปาง 2542 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ อาคารบรรณราชนครินทร  อุตรดิตถ 2542 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อาคารวิทยบริการ  เชียงใหม 2543 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

มหาวิทยาลัย ชื่ออาคารหองสมุด สถานท่ีตั้ง ปท่ีเสร็จ
สมบูรณ กรุงเทพ 

มหานคร 
ตางจังหวัด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อาคารบรรณราชนครินทร  กาญจนบุรี 2543 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต อาคารบรรณราชนครินทร เขตดุสิต  2543 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อาคารบรรณราชนครินทร  อุบลราชธานี 2543 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
พระราชวังสนามจันทร 

อาคารหมอมหลวงปน 
มาลากุล 

 นครปฐม 2544 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อาคารศูนยวิทยบริการ  สงขลา 2544 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

อาคารสิรินธร  ปราจีนบุรี 2544 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อาคารบรรณราชนครินทร  นครปฐม 2544 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารสํานักวิทยบริการ  มหาสารคาม 2544 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา 

อาคารบรรณราชนครินทร เขตธนบุรี  2544 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

อาคารนวมินทรราชินี เขตบางซื่อ  2545 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคารบรรณราชนครินทร  นครราชสีมา 2545 
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง อาคารศูนยบรรณสารและ

ส่ือการศึกษา 
 เชียงราย 2546 

มหาวิทยาลัยขอนแกน อาคารศูนยสารสนเทศ  ขอนแกน 2549 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ เขตจตุจักร  2549 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

อาคารวิทยบริการ  เพชรบุรี 2549 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ อาคารบรรณราชนครินทร  กาฬสินธุ 2549 
มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารสํานักหอสมุด  พิษณุโลก 2550 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาคารยุพราชวิทยมงคล  เชียงราย 2550 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
วิทยาเขตศรีราชา 

อาคารหอสมุดอนุสรณ  
10 ป 

 ชลบุรี 2551 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อาคารบรรณราชนครินทร เขตบางเขน  2551 
มหาวิทยาลัยพะเยา ศูนยบรรณสารและ

ส่ือการศึกษา 
 พะเยา 2553 
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   1.2 ผูใชงานอาคาร แบงเปน 2 กลุม คือ 
    1.2.1 ผูปฏิบัติงานในหองสมุด จํานวน 340 คน ซึ่งมาจากสถิติของบุคลากรที่
สังกัดหองสมุดทั้ง 30 แหง (ขอมูลจากเวบ็ไซตหองสมุดและการสัมภาษณ)  
    1.2.2 ผูใชบรกิารซึ่งเปนนักศึกษาระดบัปริญญาตรี จํานวน 31,200 คน ซึ่งมา
จากสถิติเฉลี่ยตอวันของผูเขาใชบริการหองสมุดในชวงเปดบริการปกติของหองสมุดทั้ง 30 แหง 
(ขอมูลจากเวบ็ไซตหองสมุดและการสัมภาษณ) 
  2. กลุมที่ใชวธิีวิจัยเชิงคุณภาพเปนเครื่องมือในการศึกษา ไดแก ผูใหขอมูลหลัก  
(Key Informant) จํานวน 5 คน 
 
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
 การเลือกกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ เลอืกจากประชากรที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ 
ไดแก ผูใชอาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้  
  1. กลุมตัวอยางที่เปนผูปฏบิัติงานหองสมุด จํานวน 181 คน ซึ่งไดจากการเปดตาราง
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครซีและมอรแกนโดยวิธีการสุมตัวอยางงาย (Sample random 
sampling) 
  2. กลุมตัวอยางที่เปนผูใชบริการหองสมุด จํานวน 379 คน ซึ่งไดจากการเปดตาราง
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครซีและมอรแกนโดยวิธีการสุมตัวอยางงาย (Sample random 
sampling) 
 

การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้นี้มี 2 แบบ คือ 1) แบบสอบถามใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เชิงปริมาณ และ 2) แบบสมัภาษณแบบกึ่งโครงสรางใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ 
 ข้ันตอนในการสรางแบบสอบถาม มีดังน้ี 
  แบบสอบถามที่ใชในการวิจัยมี 3 ชุด คือ  แบบสอบถามชุดที่ 1 เพ่ือสอบถามผูบริหาร
หองสมุดเกี่ยวกับองคประกอบในการวางแผนการออกแบบหองสมุดและบทบาทในการออกแบบ
อาคารหองสมุด และสภาพของอาคารหองสมุด แบบสอบถามชุดที่ 2 เพ่ือสอบถามผูปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานตอสภาพของอาคารหองสมุด และแบบสอบถามชุดที่ 3 เพ่ือ
สอบถามผูใชบริการเกี่ยวกบัความคิดเห็นตอสภาพของอาคารหองสมุด มีขั้นตอนดังนี้ 
  1. ศึกษาเอกสารและงานวจัิยตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการออกแบบอาคารหองสมุดสถาบัน 
อุดมศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ เพ่ือใชในการกําหนดขอบเขตขอคําถามเกี่ยวกับ 
องคประกอบในการวางแผนการออกแบบอาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  บทบาทในการ
ออกแบบและสภาพของอาคารหองสมุดสถาบันอุดมศกึษา 
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  2. สรางขอคําถามจากขอมูลที่ศึกษา เปนแบบสอบถามการออกแบบอาคารหองสมุด
สถาบันอุดมศกึษาในประเทศไทย ระหวาง พ.ศ. 2542-2554 ดังนี้ 
   2.1 แบบสอบถามชุดที่ 1 สําหรับผูบริหารหองสมุด แบงออกเปน 4 ตอน คือ 
    ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถามและอาคารหอง เปนแบบให
เลือกตอบและเติมขอความในชองวาง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (1) ขอมูลผูบริหารหองสมุด ไดแก เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณการทาํงาน สภาพการปฏิบัติงานในปจจุบัน และระยะเวลาดํารง
ตําแหนงผูบรหิาร (2) ขอมูลอาคารหองสมุด ไดแก ชื่ออาคาร ชื่อสถาบัน ปที่อาคาเปดใหบริการ 
จํานวนชั้น ขนาดพื้นที่ของอาคาร และงบประมาณในการกอสราง  
    ตอนที่ 2 องคประกอบในการวางแผนการออกแบบอาคารหองสมุดขอคําถาม
แบงเปน 2 สวน คือ (1) เหตุผลในการพิจารณาสรางอาคารหองสมุด (2) ขอคํานึงถึงในการออกแบบ
อาคารหองสมุด 7 ดาน ไดแก ทําเลทีต่ั้ง สภาพแวดลอมภายนอกอาคาร การจัดวางแผนผังอาคาร 
การออกแบบภายใน ระบบอาคาร ระบบความปลอดภยั และระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยใหผูตอบตอบเปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ คือ มากที่สุด (5) มาก (4)  
ปานกลาง (3) นอย (2) และนอยที่สุด (1) 
    ตอนที่ 3 บทบาทการมีสวนรวมในการออกแบบอาคารหองสมุดของผูบริหาร
หองสมุด โดยใหผูตอบตอบเปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ คือ มากที่สุด (5) มาก (4)  
ปานกลาง (3) นอย (2) และนอยที่สุด (1) 
    ตอนที่ 4 สภาพของอาคารหองสมุดแบบเปนแบบใหเลอืกตอบและเติม
ขอความในชองวาง  
   2.2 แบบสอบถามชุดที่ 2 สําหรับผูปฏิบตังิาน แบงออกเปน 2 ตอน คือ  
    ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูปฏิบัติงาน เปนแบบใหเลอืกตอบและเติม
ขอความในชองวาง ไดแก สถาบันที่ปฏบิัติงาน เพศ อายุ ประสบการณในการทํางาน ระดับ
การศึกษา ตําแหนงงาน และลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
    ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานตอสภาพของอาคารหองสมุด 7 ดาน 
ไดแก ทําเลทีต่ั้ง สภาพแวดลอมภายนอกอาคาร การจัดวางแผนผังอาคาร การออกแบบภายใน  
ระบบอาคาร ระบบความปลอดภัย และระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใหผูตอบ
ตอบเปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ คือ มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) นอย (2)  
และนอยที่สุด (1)  
   2.3 แบบสอบถามชุดที่ 3 สําหรับผูใชบรกิาร แบงเปน 2 ตอน คือ  
    ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูใชบริการ เปนแบบใหเลอืกตอบและเติมขอความ
ในชองวางไดแก สถาบันทีศ่ึกษา เพศ ระดับชั้นป คณะที่ศึกษา และความถี่ในการเขาใชหองสมุด  
    ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูใชบริการตอสภาพของอาคารหองสมุด7 ดาน 
ไดแก ทําเลทีต่ั้ง สภาพแวดลอมภายนอกอาคาร การจัดวางแผนผังอาคาร การออกแบบภายใน  
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ระบบอาคาร ระบบความปลอดภัย และระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใหผูตอบ
ตอบเปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ คือ มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) นอย (2)  
และนอยที่สุด (1)  
  3. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลว เสนอตอประธานและกรรมการที่ควบคุมปรญิญา
นิพนธ เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา ภาษา และความชัดเจนของขอคําถาม จากนั้นจึงนํา
แบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ดังนี้ 
   3.1 ปรับปรุงขอคําถามที่มีลักษณะคลุมเครือ แกไขภาษาที่ใชในขอคําถาม พรอม
ทั้งยกตวัอยางประกอบคําถามใหเปนประโยคที่มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เชน มีสุนทรียศาสตร ควรแกไข
เปน สุนทรียภาพ 
   3.2 แกไขรูปแบบของตารางแบบสอบถามเพื่อเพ่ิมเน้ือที่ของขอคําถามใหจบใน
บรรทัดเดียว ลดขนาดตวัอักษรและลดจํานวนหนาของแบบสอบถามใหนอยลง 
  4. นําแบบสอบถามที่ไดทําการปรับปรุงตามคําแนะนาํของประธานและกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธ ซึ่งแบบสอบถามชุดที่ 1 มีขอคําถามทั้งหมด จํานวน 99 ขอ แบบสอบถาม
ชุดที่ 2 มีขอคําถามทั้งหมด จํานวน 65 ขอ และแบบสอบถามชุดที่ 3 มีขอคําถามทั้งหมด จํานวน 
65 ขอ ไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา ความสอดคลอง ความถูกตอง
เหมาะสมของเนื้อหา ความชัดเจนของการใชถอยคํา และสํานวนภาษา เพ่ือหาคาความตรงของ
แบบสอบถาม โดยผูเชี่ยวชาญดังกลาว ไดแก 
   4.1 รองศาสตราจารยสุพัฒน สองแสงจันทร อดีตผูอํานวยการสํานกัหอสมุด  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และขาราชการบํานาญ ภาควิชาบรรณารักษศาสตรและ 
สารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   4.2 อาจารยนิพนธ ลาวัณยโกวิท สถาปนกิซึ่งดํารงตําแนงผูอํานวยการฝายอาคาร
สถานที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
   4.3 อาจารยทิพวัลย ทองอาจ นักออกแบบตกแตงภายใน ซึ่งเปนอาจารยประจํา
แผนกออกแบบกอสราง ฝายอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
  5. นําแบบสอบถามหาคาความสอดคลอง (IOC) ซึ่งขอคําถามที่มีคาดัชนีความ
สอดคลองตั้งแต 0.6 ขึ้นไปแบบสอบถามชุดที่ 1 จํานวน 93 ขอ แบบสอบถามชุดที่ 2 จํานวน 62 ขอ 
และแบบสอบถามชุดที่ 3 จํานวน 63 ขอ มาปรับปรุงแกไขเกี่ยวกับสาํนวนภาษา ความชัดเจนของ
ขอคําถาม เพ่ิมขอคําถามใหเพ่ือใหครอบคลุมและตัดขอคําถามที่มีลักษณะซ้ําซอนออกไปตาม
คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ดังนี้ 
   5.1 แบบสอบถามชุดที่ 1 
    5.1.1 ขอคําถามตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูบริหารหองสมุดมีขอคําถาม จํานวน
6 ขอ และขอมูลอาคารหองสมุดมีขอคําถาม จํานวน 5 ขอเทาเดิม 
    5.1.2 ขอคําถามตอนที่ 2 องคประกอบในการวางแผนการออกแบบอาคาร
หองสมุด ประกอบดวย เหตผุลในการพิจารณาสรางอาคารหองสมุดของผูบริหารหองสมุด เดิมมีขอ
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คําถาม จํานวน 19 ขอ เม่ือทําการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไดขอคําถาม จํานวน 17 ขอ และ
องคประกอบที่ผูบริหารหองสมุดคํานึงถึงในการออกแบบอาคารหองสมุด เดิมมีขอคําถาม จํานวน 
70 ขอ เม่ือทําการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไดขอคําถาม จํานวน 72 ขอ 
    5.1.3 ขอคําถามตอนที่ 3 บทบาทในการออกแบบอาคารหองสมุดของ
ผูบริหาร เดิมมีขอคําถามทั้งหมด จําวนวน 10 ขอ เม่ือทําการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไดขอ
คําถาม จํานวน 10 ขอเทาเดิม 
    5.1.4 ขอคําถามตอนที่ 4 สภาพของอาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา เดิมมี
ขอคําถาม จํานวน 28 ขอ เม่ือทําการปรับปรุงแกไขเรยีบรอยแลวไดขอคําถาม จํานวน 30 ขอ 
   5.2 แบบสอบถามชุดที่ 2  
    5.2.1 ขอคําถามตอนที่ 1 ขอมูลสวนตวัของผูปฏิบัติงานมีขอคําถาม จํานวน  
7 ขอเทาเดิม 
    5.2.2 ขอคําถามตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานตอสภาพของอาคาร
หองสมุด เดิมมีขอคําถาม จํานวน 65 ขอ เม่ือทําการปรับปรุงแกไขเรยีบรอยแลวไดขอคําถาม
จํานวน 65 ขอเทาเดิม 
   5.3 แบบสอบถามชุดที่ 3 
    5.3.1 ขอคําถามตอนที่ 1 ขอมูลสวนตวัของผูใชบริการมี จํานวน 5 ขอเทาเดิม
     5.3.2 ขอคําถามตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูใชบริการตอสภาพอาคาร
หองสมุด เดิมมีขอคําถาม จํานวน 65 ขอ เม่ือทําการปรับปรุงแกไขเรยีบรอยแลวไดขอคําถาม
จํานวน 48 ขอ 
  6. นําแบบสอบถามที่ไดปรบัปรุงแกไขเรยีบรอยแลว เสนอตอประธานและกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธอีกครั้งหนึ่ง และไดรับความเหน็ชอบใหนําไปทดลองใชกบัผูปฏิบตัิงานและ
ผูใชบริการที่ไมใชกลุมตวัอยาง โดยเปนผูปฏิบัติงาน จํานวน 30 คน และผูใชบรกิารจํานวน 50 คน 
โดยผูวิจัยไดดําเนินการแจกแบบสอบ 20-22 กุมภาพันธ 2555 ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา 
จํานวน 80 ชุด จากนั้นนํามาคํานวณเพือ่หาคาความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช 
คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบรัค (Cronbrach α-Coefficient) แบบสอบถามชุดที่ 2 ไดคาความ
เชื่อม่ันเทากับ 0.94 แบบสอบถามชุดที่ 3 ไดคาความเชือ่ม่ันเทากับ 0.92 ซึ่งถือวาเปนแบบสอบถาม
ที่สามารถนําไปใชเปนแบบสอบถามเก็บขอมูลจริงตอไป 

   
 ข้ันตอนในการสรางแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง มีดังน้ี 
  1. ผูวิจัยศึกษาแนวทางการออกแบบอาคารหองสมุดสมัยใหม ซึ่งไมไดเปนคําถามใน
แบบสอบถาม แลวกําหนดเปนประเด็นคาํถามเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบอาคารหองสมุดเปน
คําถามของแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง ไดแก ตอนที่ 1 แบบบันทึกขอมูลของผูตอบสัมภาษณ 
และตอนที่ 2 แนวคําถามสมัภาษณ 
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  2. นําแบบสัมภาษณที่สรางเสร็จแลว เสนอตอประธานและกรรมการที่ควบคุม 
ปริญญานิพนธ เพ่ือตรวจสอบความสมบรูณและความถูกตองของเนือ้หา ภาษา และความชัดเจนใน
คําถาม 
  3. ปรับปรุง แกไขตามคําเสนอแนะ แลวเสนอประธานและกรรมการที่ควบคุมปรญิญา
นิพนธตรวจสอบอีกครั้ง และไดรับการเหน็ชอบใหนําไปสัมภาษณผูบริหารหองสมุดตอไป 
  
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  1. การเก็บรวบรวมขอมูลเชงิปริมาณ 
   1.1. ผูวิจัยติดตอขอหนังสือจากบัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ถึงผูบริหารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ เพ่ือขอความอนุเคราะหและขอความรวมมือในการ
ตอบแบบสอบถาม 
   1.2 ผูวิจัยสงแบบสอบถามใหผูบริหารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาทางไปรษณีย 
พรอมแนบหนังสือขอความรวมมือ และซองสงกลับทีจ่าหนาซองถึงผูวิจัย โดยเปนแบบสอบถาม
สําหรับผูบริหารหองสมุดจํานวน 30 ชุด ผูปฏิบัติงานจาํนวน 300 ชดุ ผูใชบริการจํานวน 600 ชุด
ตั้งแตวันที่ 25 กุมภาพันธ – 31 มีนาคม 2555 ไดรับแบบสอบถามกลบัคืนมา ดังนี้ ผูบริหาร
หองสมุด จํานวน 18 ชุด ผูปฏิบัติงาน จํานวน 184 ชุด และผูใชบริการ จํานวน 432 ชุด ทั้งน้ี
แบบสอบถามของผูปฏิบัติงานและผูใชบรกิารไดรับคืนมากกวาจํานวนขั้นต่ําที่กําหนดไวในตาราง
กําหนดขนาดตัวอยางของเครซีและมอรแกน 
  2. การเก็บรวบรวมขอมูลเชงิคุณภาพ 
   2.1. ผูวิจัยติดตอขอหนังสือจากบัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ถึงผูบริหารหองสมุด เพ่ือขอความอนุเคราะหและขอความรวมมือในการสัมภาษณ   
   2.2 ผูวิจัยดําเนินการนัดหมายวัน เวลา และสถานที่กับผูบริหารหองสมุด เพ่ือขอ
สัมภาษณ 
   2.3 ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณผูบริหารหองสมุด จํานวน 5 คน ซึ่งเปนผูบริหาร
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร จํานวน 3 คน และในสวนภูมิภาค จํานวน 2 คน 
ระหวางวันที่ 16 มีนาคม - 10 เมษายน 2555 
 
 
 
 
 



 

 

60 

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลในครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามขัน้ตอนดังตอไปน้ี 
 1. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 
  1.1 ผูวิจัยนําขอมูลจากแบบสอบถามที่สมบูรณ มาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม
คํานวณสําเร็จ ดังนี้ 
   แบบสอบถามชุดที่ 1  
   1. นําขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับหองสมุดและผูบริหาร
หองสมุด มาแจกแจงความถี่ และหาคารอยละ 
   2. นําขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 องคประกอบในการวางแผนการออกแบบ
อาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาและตอนที่ 3 บทบาทในการออกแบบอาคารหองสมุดของผูบริหาร
หองสมุด แบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ มาแจกแจงความถี่ โดยกําหนดคะแนนในแตละระดับ ดังนี้ 
(บุญชม ศรีสะอาด.  2543: 99-100) 
    เห็นดวยมากที่สุด  กําหนดให  5  คะแนน 
    เห็นดวยมาก  กําหนดให  4  คะแนน 
    เห็นดวยปานกลาง กําหนดให  3  คะแนน 
    เห็นดวยนอย  กําหนดให  2  คะแนน 
    เห็นดวยนอยที่สุด กําหนดให  1  คะแนน 
  คํานวณหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเปนรายขอ โดยแปลความหมายของ
คาเฉลี่ย โดยถือเกณฑดังนี ้  
    คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด 
    คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง เห็นดวยมาก 
    คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 
    คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง เห็นดวยนอย 
    คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุด 
   3. นําขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 4 สภาพของอาคารหองสมุด
สถาบันอุดมศกึษาซึ่งเปนคาํถามแบบตรวจสอบและปลายเปดมาแจกแจงความถี่ และหาคารอยละ 
   แบบสอบถามชุดที่ 2 และ 3 
   1. นําขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 ซึ่งเปนขอมูลเกีย่วกับผูปฏิบตัิงานและ
ขอมูลเกี่ยวกบัผูใชบริการ มาแจกแจงความถี่ และหาคารอยละ 
   2. นําขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานและ
ผูใชบริการตอสภาพของอาคารหองสมุดสถาบันอุดมศกึษาแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ มาแจก
แจงความถี่ โดยกําหนดคะแนนในแตละระดับ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด.  2543: 99-100) 
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    เห็นดวยมากที่สุด  กําหนดให  5  คะแนน 
    เห็นดวยมาก  กําหนดให  4  คะแนน 
    เห็นดวยปานกลาง กําหนดให  3  คะแนน 
    เห็นดวยนอย  กําหนดให  2  คะแนน 
    เห็นดวยนอยที่สุด กําหนดให  1  คะแนน 
  คํานวณหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเปนรายขอ โดยแปลความหมายของ
คาเฉลี่ย โดยถือเกณฑดังนี ้
    คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด 
    คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง เห็นดวยมาก 
    คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 
    คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง เห็นดวยนอย 
    คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุด 
 2. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ  
  2.1 ดําเนินการวิเคราะหขอมูลไปพรอม ๆ กับการเก็บรวบรวมขอมูล ในการดําเนนิ 
การสัมภาษณแตละครั้งผูวิจัยจะวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณในแตละครัง้ทันที ซึ่งเปน 
การวิเคราะหขั้นตนเพื่อประเมินวาขอมูลที่ไดรับขณะสมัภาษณนั้นตรงกับประเด็นที่ตั้งไวหรือไม 
  2.2 การวิเคราะหเน้ือหาโดยละเอียดภายหลังเสร็จสิ้นการสัมภาษณ โดยมีขั้นตอนดังนี ้
   2.2.1 การถอดคําสัมภาษณใหเปนเนื้อหา เม่ือเสร็จสิ้นการสัมภาษณผูใหขอมูล 
แตละคน คือ การนําเทปบนัทึกเสียงคําสมัภาษณมาถอดความแบบคําตอคํา (Verbatim) แลวนาํมา
จัดพิมพดวยโปรแกรมประมวลคํา (Word processing program) เพ่ือถอดคําสัมภาษณใหเปนเน้ือหา
ในรูปแบบแฟมเอกสาร (Document file) 
   2.2.2 การตรวจสอบความถูกตองของเนือ้หา (Verifying) เปนขั้นตอนการนํา
เน้ือหาในแฟมเอกสารมาพิสูจนอักษร และนําไปวิเคราะหในขั้นตอนตอไป 
   2.2.3 การเขารหัสขอมูล (Data coding) เปนขั้นตอนการทอนขอมูล (Data 
reduction) เพ่ือคัดเลือกเฉพาะขอมูลที่มีความสัมพันธกันกับประเดน็ปญหาการวจัิย 
   2.2.4 การแปลผลจากขอมูลที่เขารหัสแลว เปนขั้นตอนการแสดงหลักฐานขอมูล 
(Data display) โดยการวิเคราะหและการตีความขอมูลจากรหัสขอมูลดวยวธิีอุปนัย (Induction)  
เพ่ือคนหาขอมูลเกี่ยวกบัแนวคิดในการวางแผนและการออกแบบอาคารหองสมุด 
  
  



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 สัญลักษณตาง ๆ ที่ใชในการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้ 
 n  แทน  จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
 X   แทน คาเฉลี่ย 
 S.D. แทน  คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 F  แทน  คาสถิตทิี่ใชพิจารณา F-distribution 
 df     แทน ชั้นของความเปนอิสระ (Degrees of Freedom) 
 SS  แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Square) 
 MS  แทน คาเฉลี่ยของผลบวกกําลังสองของคะแนน 
 *  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 D  แทน ผูบริหารหองสมุดที่ใหสัมภาษณ 
 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการออกแบบอาคารหองสมุด
สถาบันอุดมศกึษาตามความมุงหมายของการวิจัย ตามลําดับดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะหขอมูลของผูบริหารหองสมุด 
  1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ประกอบดวยประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
   1.1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารหองสมุด 
   1.1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของอาคารหองสมุด 
    1.1.3 เหตุผลในการสรางอาคารหองสมุดตามความคดิเห็นของผูบริหารหองสมุด 
   1.1.4 บทบาทการมีสวนรวมในการออกแบบอาคารหองสมุด 
   1.1.5 องคประกอบในการออกแบบอาคารหองสมุดที่ผูบริหารหองสมุดคํานึงถึง 
  1.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ประกอบประเดน็ตาง ๆ ดังนี้ 
   1.2.1 การสนับสนุนการสรางอาคารหองสมุดของผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา 
   1.2.2 ระดับการมีสวนรวมของผูบริหารหองสมุดในขั้นตอนการออกแบบและ
กอสรางอาคารหองสมุด 
   1.2.3 รูปแบบและแนวคิดในการจัดพื้นที่ภายในอาคารหองสมุด 
    1.2.4 การใชแนวคิดศูนยอํานวยความสะดวกทางการเรียนรู (Information 
commons) การออกแบบทีมี่ความยืดหยุนสําหรับทุกคน (Universal design) หองสมุดที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม (Green library) ในการออกแบบอาคารหองสมุด  
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    1.2.5 การออกแบบอาคารหองสมุดเพื่อรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   1.2.6 ปญหาและอุปสรรคในการออกแบบและกอสรางอาคารหองสมุด 
   1.2.7 การตอบสนองภารกิจของหองสมุดของอาคารหองสมุด 
   1.2.8 การสรางบรรยากาศในการใชบริการ 
   1.2.9 ผลกระทบที่เกิดขึ้นกบัผูปฏิบตัิงานและผูใชบริการของหองสมุด 
   1.2.10 ปญหาที่เกิดขึ้นกับอาคาร การประเมินสภาพอาคาร และแผนการพัฒนา
ปรับปรุงอาคารหองสมุดในอนาคต 
   1.2.11 ขอเสนอแนะของผูบริหารหองสมุดในการออกแบบและกอสรางอาคาร
หองสมุดใหม 
 2. ผลการวิเคราะหขอมูลทางกายภาพของอาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
 3. ผลการวิเคราะหขอมูลของผูปฏิบัติงานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
  3.1 รายละเอยีดเกี่ยวกับผูปฏิบัติงานหองสมุด 
  3.2 ความคิดเห็นของผูปฏิบตัิงานที่มีตอความเหมาะสมของสภาพของอาคารหองสมุด
สถาบันอุดมศกึษา 
 4. ผลการวิเคราะหขอมูลของผูใชบริการหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
  4.1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูใชบริการหองสมุด 
  4.2 ความคิดเห็นของผูใชบริการที่มีตอความเหมาะสมของสภาพของอาคารหองสมุด
สถาบันอุดมศกึษา 
 5. การทดสอบสมมุติฐานโดยเปรียบเทยีบความคิดเห็นตอความเหมาะสมของการ
ออกแบบอาคารหองสมุดของผูบริหารหองสมุด ผูปฏิบัติงาน และผูใชบริการ 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1. ผลการวิเคราะหขอมูลของผูบริหารหองสมุด 
  1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ประกอบดวยประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
   จากการสงแบบสอบถามสงแบบสอบถามใหผูบริหารหองสมุด จํานวน 30 ชุด 
ไดรับกลับมา 18 ชุด คิดเปนรอยละ 60 ผลการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปนประเด็นดังนี้ 
    1.1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารหองสมุด  
ตาราง 4 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารหองสมุด 
  

 

  สถานภาพ             จํานวน    รอยละ  
 

เพศ     ชาย           4    22.20 
     หญิง              14    77.80 

      รวม             18    100.00 

อายุ     30-40 ป          3    16.60 
     41-50 ป             10    55.60 
     มากกวา 50 ปขึ้นไป        5    27.80 

      รวม             18    100.00 

ระดับการศึกษา  ปริญญาโท             11    61.10 
     ปริญญาเอก          7    38.90 

      รวม             18    100.00 

ระยะเวลา   นอยกวา 10 ป         5    27.80 
การทํางาน   10-20 ป          6    33.30 
     21-30 ป          5    27.80 
     มากกวา 30 ปขึ้นไป        2    11.10 

      รวม             18    100.00 

สภาพการปฏิบัต ิ ดํารงตําแหนงผูบริหารอยางเดียว     7    38.90 
งานในปจจุบัน  ดํารงตําแหนงผูบริหารและมีภาระงานสอน    11    61.10     
      รวม             18    100.00 

ระยะเวลาการดํารง นอยกวา 5 ป            12    67.70   
ตําแหนงผูบรหิาร 5-8 ป           2   11.10 
     มากกวา 8 ปขึ้นไป        4   22.20 

      รวม             18    100.00 
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 จากตาราง 4 แสดงวา ผูบริหารหองสมุดสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 77.80)  
อายุระหวาง 41-50 ป (รอยละ 55.60) ระดับการศึกษาปริญญาโท (61.10) ระยะเวลาการทํางาน  
10-20 ป (รอยละ 33.30) ดํารงตําแหนงผูบริหารและมีภาระงานสอน (รอยละ 61.10) และมี
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงผูบริหารหองสมุด นอยกวา 5 ป (รอยละ 67.70) 
 
    1.1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของอาคารหองสมุด  
ตาราง 5 รายละเอียดเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของอาคารหองสมุด  
  

 

  ขอมูลอาคารหองสมุด         จํานวน    รอยละ  
 

ปที่อาคารหองสมุด  พ.ศ. 2542         3    16.60 
กอสรางเสร็จสมบูรณ พ.ศ. 2543         4    22.20 
และเปดใหบรกิาร  พ.ศ. 2544         1    5.58 
      พ.ศ. 2545         1   5.58 
      พ.ศ. 2546         1    5.58 
      พ.ศ. 2547         -        - 
      พ.ศ. 2548         2    11.10 
      พ.ศ. 2549         2   11.10 
      พ.ศ. 2550         1   5.58 
      พ.ศ. 2551         2   11.10 
      พ.ศ. 2552         -      - 
      พ.ศ. 2553         1    5.58 
      พ.ศ. 2554         -      - 

       รวม            18    100.00 

จํานวนชั้นของ   3 ชั้น          1   5.58 
อาคารหองสมุด   4 ชั้น          7    38.86 
      5 ชั้น          2    11.10 
      6 ชั้น          4    22.20 
      7 ชั้น          1    5.58 
      8 ชั้น          2   11.10 
      9 ชั้น          1    5.58 

       รวม            18   100.00 
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ตาราง 5 (ตอ)  
  

 

  ขอมูลอาคารหองสมุด         จํานวน    รอยละ  
 

ขนาดพื้นที่ของ  1,000-3,000         1    5.60 
อาคารหองสมุด  3,001-5,000         3    16.65  
(ตารางเมตร)  5,001-7,000         3    16.65 
(n=11)    7,001-9,000         2    11.10 
     ตั้งแต 9001 ขึ้นไป        2    11.10 
      ไมตอบ           7    38.90 

      รวม            18    100.00 
         เฉลี่ย 6,808.88  ตารางเมตร 

งบประมาณ  10,000,000-50,000,000       6    33.30 
ในการกอสราง 50,000,001-100,000,000       2    11.10 
(บาท)   100,000,001-150,000,000       2    11.10 
(n=12)   150,000,001-200,000,000       1   5.60 
    ตั้งแต 200,000,001 ขึ้นไป       1    5.60 
    ไมตอบ            6    33.30 

     รวม              18    100.00 
          เฉลี่ย 82,448,350.00 บาท 

 
 จากตาราง 5 แสดงวา อาคารหองสมุดสวนใหญกอสรางเสร็จสมบูรณและเปดใหบริการ 
พ.ศ. 2543 (รอยละ 22.20) เปนอาคารที่มีจํานวนชั้น 4 ชั้น (รอยละ 38.86) มีขนาดพื้นที่  
3,001-7,000 ตารางเมตร (รอยละ 33.30) มีพ้ืนที่เฉลี่ย 6,808.88 ตารางเมตร ใชงบประมาณในการ
กอสราง 10,000,000-50,000,000 บาท (รอยละ 33.30) งบประมาณที่ใชในการกอสรางเฉลี่ย 
82,448,350.00 บาท  
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   1.1.3 เหตุผลในการสรางอาคารหองสมุดตามความคดิเห็นของผูบริหารหองสมุด 
ตาราง 6 ความคิดเห็นของผูบริหารหองสมุดที่แสดงเหตุผลในการสรางอาคารหองสมุด 
 

 

     เหตุผล           X   S.D. แปลความ 
 

1. อาคารหองสมุดเดิมคับแคบ ไมสามารถขยายพื้นที่ได   4.22  1.11 มาก 
2. การปรับปรุงอาคารหองสมุดเดิมไมคุมคากับการลงทุน   3.83  1.09 มาก 
3. การเพิ่มขึ้นของจํานวนบุคลากรหองสมุด      2.89  1.37 ปานกลาง 
4. การเพิ่มขึ้นของจํานวนบริการของหองสมุด      3.50  1.29 ปานกลาง 
5. การเพิ่มขึ้นของทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบสิ่งพิมพ    4.00  0.97 มาก 
6. ความจําเปนในการใชพ้ืนที่สําหรับทรพัยากรสารสนเทศ   3.44  1.14 ปานกลาง 
 อิเล็กทรอนิกส 
7. ความตองการใชพ้ืนที่ในการศึกษาคนควาของนักศึกษา   4.23  0.75 มาก 
 ที่เปลี่ยนแปลงไป 
8. การเปลี่ยนแปลงบริการตอบคําถามทีมี่การนําเทคโนโลยี   3.56  0.98 มาก 
 สารสนเทศเขามาใชในการใหบริการ 
9. บริการของหองสมุดเปลี่ยนรูปแบบ เชน บริการยืม-คืน    3.33  1.03 ปานกลาง 
10. ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ     3.94  1.11 มาก 
 ซึ่งเขามามีบทบาทในหองสมุดมากขึ้น 
11. ตองการใหอาคารหองสมุดเปนศูนยบริการคอมพิวเตอร   3.89  1.18 มาก 
 หรือเปน Information Gateways 
12. ตองการใหอาคารหองสมุดมีหองเรียน/หองประชุม     4.00  1.14 มาก 
 หรือเปน Teaching instrument 
13. ตองการใหอาคารหองสมุดมีหองบริการสําหรับอาจารย   3.72  1.18 มาก 
14. ตองการใหอาคารหองสมุดใหมเปนอาคารที่ทันสมัย    4.39  1.04 มาก 
 สวยงาม มีสุนทรียภาพ ดึงดูดผูใชใหอยากเขาหองสมุด 
15. อาคารเดิมไมปลอดภัยสําหรับผูใชอาคาร      2.67  1.50 ปานกลาง 
16. อาคารหองสมุดเดิมมีปญหาดานโครงสรางของอาคาร   2.61  1.42 ปานกลาง 
17. อาคารหองสมุดเดิมไมมีระบบปองกันวินาศภัย     2.83  1.42 ปานกลาง 

  รวมทั้งสิ้น            3.59  0.75 มาก   

 
  จากตาราง 6 แสดงวา เหตผุลในการสรางอาคารหองสมุดตามความคิดเห็นของผูบริหาร
หองสมุดโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.59)  
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  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา เหตผุลทีผู่บริหารหองสมุดใชในระดบัมาก 3 อันดับแรก 
ไดแก ตองการใหอาคารหองสมุดใหมเปนอาคารที่ทันสมัย สวยงาม มีสุนทรียภาพ ดึงดูดผูใชให
อยากเขาหองสมุด ( X = 4.39) รองลงมาคือความตองการใชพ้ืนที่ในการศึกษาคนควาของนักศึกษาที่
เปลี่ยนแปลงไปอยู ( X = 4.23) และอาคารหองสมุดเดิมคับแคบ ไมสามารถขยายพื้นที่ได ( X = 4.22) 
  จะเห็นวา เหตุผลที่ผูบริหารหองสมุดใชในระดับปานกลาง ไดแก อาคารหองสมุดเดิมมี
ปญหาดานโครงสรางของอาคาร ( X = 2.61) และ อาคารเดิมไมปลอดภัยสําหรับผูใชอาคาร  
( X = 2.67) พบวา เหตุผลที่ผูบริหารหองสมุดใชระดับปานกลางมีคา S.D. สูงกวา 1.20 ซึ่งหมายถึง
ผูบริหารหองสมุดมีความคิดเห็นตอเหตผุลที่ใชแตกตางกันมาก บางสถาบันใชพิจารณามาก แตบาง
สถาบันใชพิจารณานอย 
 
   1.1.4 บทบาทการมีสวนรวมในการออกแบบอาคารหองสมุด 
ตาราง 7 บทบาทการมีสวนรวมในการออกแบบอาคารหองสมุดของผูบริหารหองสมุด 
 

 

     บทบาท           X   S.D. แปลความ 
 

1. การเลือกสถาปนิกหรือบริษัทออกแบบที่มีประสบการณ   2.17 1.38  นอย 
 ออกแบบหองสมุด 
2. ประชุมวางแผนการออกแบบรวมกบัสถาปนิก     2.39 1.50  นอย 
3. ชี้แจงขอมูลและความตองการตาง ๆ        2.89 1.49  ปานกลาง 
4. จัดทําโครงการอาคารหองสมุด         2.78 1.51  ปานกลาง 
5. รวมพิจาณาแบบรางอาคารหองสมุด        2.50 1.33  นอย 
6. รวมอนุมัติแบบแปลนขั้นสุดทาย         2.56 1.38  ปานกลาง 
7. รวมพิจาณาการจัดประมูลการสรางอาคาร      2.39 1.38  นอย 
8. รวมเปนกรรมการควบคมุการกอสราง       2.83 1.25  ปานกลาง 
9. รวมเปนกรรมการทดสอบระบบอาคารและตรวจรับงาน   2.94 1.30  ปานกลาง
10. รวมรับมอบงานและจัดวางครุภัณฑเม่ืออาคาร     3.11 1.32  ปานกลาง 
 เสร็จสมบูรณ 

        รวม       2.66 1.20  ปานกลาง 

 
  จากตาราง 7 แสดงวา ผูบริหารหองสมุดมีสวนรวมในการกอสรางอาคารหองสมุดอยู
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X  = 2.66)  
  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาผูบริหารหองสมุดมีบทบาทในระดับปานกลาง 3 อันดับแรก 
ไดแก การรวมรับมอบงานและจัดวางครภัุณฑเม่ืออาคารเสร็จสมบูรณ ( X  = 3.11) รองลงมาคือ  
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รวมเปนคณะกรรมการทดสอบระบบอาคารและตรวจรับงาน ( X  = 2.94) และชี้แจงขอมูลและความ
ตองการตาง ๆ ( X  = 2.89)  
  ผูบริหารหองสมุดมีบทบาทในระดับนอย ไดแก การเลือกสถาปนิกหรือบริษัทออกแบบ 
 ( X  = 2.17) การประชุมวางแผนการออกแบบรวมกบัสถาปนิก ( X  = 2.39) รวมพิจาณาการจัด
ประมูลการสรางอาคาร ( X  = 2.39) และ รวมพิจาณาแบบรางอาคารหองสมุด ( X  = 2.50) และ
พบวาในแตละกระบวนการของการออกแบบนั้นผูบริหารหองสมุดมีบทบาทที่แตกตางกันมากและ 
มีบทบาทที่คอนขางนอย พบวา คําตอบเกี่ยวกบับทบาทในการออกแบบอาคารหองสมุดของ
ผูบริหารมีคา S.D. สูงกวา 1.20 ซึ่งหมายถึงผูบริหารหองสมุด มีบทบาทแตกตางกันมาก  
บางสถาบันมีบทบาทมาก แตบางสถาบนัมีบทบาทนอย  
 
    1.1.5 องคประกอบในการออกแบบอาคารหองสมุดที่ผูบริหารหองสมุดคํานึงถึง
ตาราง 8 ความคิดเห็นของผูบริหารหองสมุดตอองคประกอบที่คํานงึถึงในการออกแบบอาคาร   
   หองสมุด 
 

 

     องคประกอบที่คํานึงถึงในการออกแบบ   X   S.D. แปลความ 
 

ดานทําเลทีต่ั้ง  
    1. อาคารหองสมุดตั้งอยูศูนยกลางของชมุชน   4.11 1.02 มาก 
     ภายในสถาบนั 
    2. อาคารหองสมุดมีพ้ืนที่ที่สามารถขยาย    3.67 1.33 มาก 
     ไดอีกในอนาคต 
    3. อาคารหองสมุดอยูในพื้นที่ที่มีเสนทางคมนาคม   4.28 0.89 มาก 
     ที่สะดวกภายในสถาบัน 
    4. การจัดวางอาคารที่คํานึงถึงทิศทางลม    3.56 1.25 มาก 
    5. การจัดวางอาคารที่คํานึงถึงทิศทางของแสง  3.56 1.19 มาก 
    6. อาคารหองสมุดมีความปลอดภัยจากอุทกภัย   3.78 1.39 มาก 
     เชน ไกลจากเสนทางน้ําหลาก  
     บริเวณน้ําทวมไมถึง เปนตน 
    7. อาคารหองสมุดมีความปลอดภัยจากอัคคีภัย   4.00 1.08 มาก 
     เชน หางจากสถานีบริการเชื้อเพลิง เปนตน 

        รวม        3.85 0.93 มาก  

ดานสภาพแวดลอมภายนอกอาคาร 
    1. อาคารหองสมุดใหมมีความกลมกลืนกบั   4.00 1.18 มาก 
     สภาพแวดลอมโดยรอบ 
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ตาราง 8 (ตอ) 
 

 

     องคประกอบที่คํานึงถึงในการออกแบบ   X   S.D. แปลความ 
 

ดานสภาพแวดลอมภายนอกอาคาร (ตอ) 
    2. การคํานึงถึงตนไมขนาดใหญในพื้นที่กอน   3.61 1.42 มาก 
     มีการกอสรางเพื่อใหรมเงาแกอาคารและ 
     เปนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ
    3. มีสถานที่จอดรถอยูบริเวณใกลเคียง    3.72 1.36 มาก 
    4. จัดใหมีทางลาดเขาสูอาคารและสิ่งอํานวย   4.00 1.33 มาก 

     ความสะดวกแกผูพิการ ตามมาตรฐานสากล 
    5. จัดใหมีไฟฟาสองสวางโดยรอบอาคาร    3.89 1.28 มาก 
     เพ่ือความปลอดภัย 
    6. มีปายอาคารที่สังเกตเหน็ไดชัดเจน    3.61 1.38 มาก 

        รวม        3.81 1.08 มาก  

ดานการจัดวางแผนผังอาคาร 
    1. การจัดพื้นที่ภายในอาคารใหมีสภาพโปรงโลง   4.17 0.86 มาก 
     สามารถปรับเปลี่ยนไดตามกิจกรรมของหองสมุด 
    2. มีพ้ืนที่สําหรับจัดเก็บทรพัยากรสารสนเทศ   4.22 1.06 มาก 
     อยางเพียงพอ 
    3. มีพ้ืนที่สําหรับการดําเนินงานดานอิเล็กทรอนิกส 4.33 0.68 มาก 
    อยางเหมาะสมและเพียงพอ 
    4. มีพ้ืนที่นั่งอานสําหรับผูใชบริการอยางเพียงพอ  4.17 1.04 มาก 
     ตามหลักเกณฑการสรางอาคารหองสมุดและ 
     สามารถขยายพื้นที่ไดในอนาคต 
    5. มีพ้ืนที่ทํางานสําหรับผูปฏิบัติงานอยางเพียงพอ 3.94 1.06 มาก 
     ตามหลักเกณฑการสรางอาคารหองสมุดและ 
     สามารถขยายพื้นที่ไดในอนาคต 
     6. มีหองประชุมขนาดเล็กเพื่อการประชุมกลุมยอย 4.17 0.79 มาก 
     สําหรับผูใชบริการ 
    7. มีหองประชุมขนาดใหญสําหรับการจัดกิจกรรม  3.89 1.08 มาก 
     ของหองสมุดที่มีผูเขารวมจํานวนมาก เชน  
     กิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุด  
     การจัดประชุมวิชาการ เปนตน 
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ตาราง 8 (ตอ)   
 

 

     องคประกอบที่คํานึงถึงในการออกแบบ   X   S.D. แปลความ 
 

ดานการจัดวางแผนผังอาคาร (ตอ) 
    8. มีพ้ืนที่สําหรับใชสอยสวนรวมที่เพียงพอและ  4.06 0.94 มาก 
     อยูในตําแหนงที่เหมาะสม เชน บันได หองสุขา   
      ลิฟต ทางเดิน เปนตน 
    9. มีพ้ืนที่สําหรับการควบคมุดูแลระบบภายใน   4.17 0.86 มาก 
     อาคารเชน หองควบคุมระบบไฟฟา  
     ระบบปรบัอากาศ อยูในตําแหนงที่เหมาะสม 
     และไมกอใหเกิดการรบกวนตอผูใชบริการ 
    10. มีการเตรียมพ้ืนยกสูงสําหรับพื้นที ่    3.78 1.11 มาก 
     บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือวางระบบสายเคเบลิ  
     สายไฟฟา เพ่ือความสวยงาม ปลอดภัย  
     และสะดวกตอการบํารุงรักษา 
    11. การออกแบบอาคารหองสมุดใหมที่เนน   4.06 0.94 มาก 
     การประหยัดพลังงาน 
    12. การออกแบบอาคารหองสมุดใหมที่คํานึงถึง  3.89 1.18 มาก 
     สิ่งแวดลอม 
    13. มีพ้ืนที่สําหรับการเรียนรูดวยตนเองอยางอิสระ  4.28 0.83 มาก 
     (Information Commons) เปนบริเวณที่สงบและ 
     สามารถใชอินเทอรเน็ตในการศึกษาคนควา 
    14. มีพ้ืนที่สําหรับการศึกษาคนควา ซึ่งสามารถ  4.11 0.76 มาก 
     ใชเสียงได 

        รวม        4.09 0.69 มาก  

ดานการออกแบบภายใน  
    1. มีประตูทางเขาที่อํานวยความสะดวก    3.56 1.25 มาก 
     แกผูพิการตามมาตรฐานสากล 
    2. มีเคานเตอรหรือตูบริการรับฝากของ    3.61 1.33 มาก 
     ผูใชบริการอยางเพียงพอและปลอดภัย 
    3. จัดใหมีบอรดประชาสัมพันธที่สามารถ    3.67 1.24 มาก 
     มองเห็นไดงาย 
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ตาราง 8 (ตอ)   
 

 

     องคประกอบที่คํานึงถึงในการออกแบบ   X   S.D. แปลความ 
 

ดานการออกแบบภายใน (ตอ) 
    4. การจัดพื้นที่เคานเตอรบริการยืม-คืน     4.22 0.81 มาก 
     อยูใกลบริเวณประตูทางเขา-ออก  
     และใกลชั้นหนังสือที่สังเกตเห็นไดชัดเจน 
    5. มีแผนผังแสดงสวนตาง ๆ ภายในอาคาร   3.72 0.96 มาก 
     ที่ชัดเจน 
    6. โตะอานหนังสือเด่ียวที่อํานวยความสะดวก   3.72 1.32 มาก 
     สําหรับในการใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ไดแก 
     ปลั๊กไฟ ชองสัญญาณอินเทอรเน็ต โคมไฟ 
    7. โตะอานหนังสือแบบกลุมที่เพียงพอกับ    3.83 0.92 มาก 
     ความตองการของผูใชบริการ 
    8. เกาอ้ีนั่งอานที่ใชวัสดุที่แข็งแรงและรองรับ   4.00 0.91 มาก 
     สรีระของผูใชไดดี 
    9. เกาอ้ีนั่งอานที่สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก  3.94 0.87 มาก 
     และเพียงพอสําหรับผูใชบริการ 
    10. การเลือกชั้นหนังสือที่ใชวัสดุที่เปนโลหะ   4.11 0.96 มาก 
     เพ่ือความแข็งแรง 
    11. การจัดวางชั้นหนังสือที่มีระยะหางที่    4.06 0.80 มาก 
     เหมาะสม เพ่ือใหมีแสงสวางทั่วถึงและไมแออัด  
    12. จัดใหมีเกาอ้ีตอความสูงอยางเพียงพอ   3.67 1.19 มาก 
     สําหรับผูปฏิบตัิงานและผูใชบริการในการหยิบ 
     ทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นที่มีความสูง 
    13. จัดใหมีรถเข็นหนังสือที่มีความแข็งแรงสําหรับ  4.22 0.73 มาก 
     เคลื่อนยายทรพัยากรสารสนเทศ 
    14. ปายบอกทิศทางภายในอาคารที่มองเห็น   4.00 0.84 มาก 
     ไดชัดเจน 
    15. ปายบอกจุดบริการตาง ๆ ของหองสมุด   3.83 1.04 มาก 
     ที่เหมาะสมและปริมาณมากเพียงพอ 
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ตาราง 8 (ตอ)   
 

 

     องคประกอบที่คํานึงถึงในการออกแบบ   X   S.D. แปลความ 
 

ดานการออกแบบภายใน (ตอ) 
    16. การใชวัสดุตกแตงที่มีคณุสมบัติในการดูดซับ  3.33 1.46 ปานกลาง 
     เสียงเพ่ือไมเกิดเสียง รบกวน แกผูปฏิบตัิงาน 
     และผูใชบริการ 
    17. การใชสีทาภายในอาคารที่สดใสเพื่อดึงดูด  3.67 1.14 มาก 
     ความสนใจ 
    18. มีการตกแตงผนังดวยงานศิลปะ      3.44 1.25 ปานกลาง 
     เพ่ือความสวยงาม 
    19. มีตูรับคืนหนังสือนอกเวลาตั้งไวในบริเวณ   3.89 1.23 มาก 
     ที่เหมาะสม 

        รวม        3.82 0.82 มาก  

ดานระบบอาคาร 
    1. การจัดใหมีระบบปรบัอากาศภายในอาคาร   4.28 0.96 มาก 
    2. มีการเตรียมการออกแบบหองบางหอง    3.56 1.25 มาก 
     ที่ไมตองใชระบบปรับอากาศเพื่อ 
     ลดการใชพลังงาน 
    3. มีการนําแสงธรรมชาติเขามาใชภายใน    4.17 0.92 มาก 
     อาคารเพื่อลดการใชพลังงานไฟฟา 
    4. การเลือกใชประเภทของโคมไฟฟาที่มี    4.00 1.19 มาก 
     กําลังสองสวางที่เหมาะสมและประหยัดพลังงาน 
    5. กําหนดใหมีสวิตชควบคมุจํานวนหลอดไฟฟา  4.00 1.08 มาก 
     ที่ตองการใชงาน สามารถเลือกเปด-ปดได 
     เฉพาะสวน 
    6. จัดใหมีหองสุขาสําหรับผูพิการทุกชั้นที่มีพ้ืนที่  3.72 1.36 มาก 
     ใหบริการ 
    7. จัดใหมีหองสุขาแยกระหวางผูปฏิบตัิงาน   4.22 1.06 มาก 
     และผูใชบริการ 
    8. การเลือกใชสุขภัณฑในหองสวมสําหรับ   3.39 1.33 ปานกลาง 
     ผูปฏิบัติงานเปนแบบน่ังยองและแบบนั่งหอยเทา 
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ตาราง 8 (ตอ) 
 

 

     องคประกอบที่คํานึงถึงในการออกแบบ   X   S.D. แปลความ 
 

ดานระบบอาคาร (ตอ) 
    9. การเลือกใชสุขภัณฑในหองสวมสําหรับ   4.17 0.71 มาก 
     ผูปฏิบัติงานเปนแบบน่ังหอยเทาเทานั้น 
    10. การเลือกใชสุขภัณฑในหองสวมสําหรับ   3.50 1.29 ปานกลาง 
     ผูใชบริการเปนแบบน่ังยองและแบบนั่งหอยเทา 
    11. การเลือกใชสุขภัณฑในหองสวมสําหรับ   3.00 1.46 ปานกลาง 
     ผูใชบริการเปนแบบน่ังยองเทานั้น 
    12. การเลือกใชสุขภัณฑทีป่ระหยัดน้ํา    3.67 1.14 มาก 
    13. การจัดใหมีระบบลิฟตโดยสารเฉพาะสําหรับ  2.61 1.65 ปานกลาง 
     ผูปฏิบัติงาน 
    14. การจัดใหมีระบบลิฟตโดยสารเฉพาะสําหรับ  2.89 1.49 ปานกลาง 
     ผูใชบริการ 
    15. การจัดใหมีระบบลิฟตสาํหรับขนสง    2.94 1.55 ปานกลาง 
    ทรัพยากรสารสนเทศ 

        รวม        3.61 0.92 มาก  

ดานระบบความปลอดภัย  
    1. ประตูเขา-ออกมีการติดตั้งระบบตรวจจับ   4.39 1.04 มาก 
     อิเล็กทรอนิกสปองกันการลักขโมย   
    2. มีการติดตั้งกลองวงจรปดครอบคลุม    4.44 0.78 มาก 
     พ้ืนที่ภายในอาคาร 
    3. ติดตั้งเครื่องตรวจจับความรอน/ควัน     4.00 1.28 มาก 
     และสัญญาณเตือนเพลิงไหม 
    4. ติดตั้งอุปกรณดับเพลิงครอบคลุมพ้ืนที ่   4.39 0.75 มาก 
     ตามกฎหมายอยูในบริเวณที่สามารถมองเห็น 
     และใชงานสะดวก 
    5. มีแผนผัง ทางหนีไฟ และปายสัญลักษณ   4.22 1.00 มาก 
     ที่ชัดเจน 

        รวม        4.29 0.79 มาก  
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ตาราง 8 (ตอ) 
 

 

     องคประกอบที่คํานึงถึงในการออกแบบ   X   S.D. แปลความ 
 

ดานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    1. จัดใหมีเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ    4.28 0.83 มาก 
     ตอพวงอยางเพียงพอสําหรับผูปฏิบตัิงาน 
     และผูใชบริการ 
    2. การจัดใหระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที ่   4.39 0.78 มาก 
     เชื่อมระบบ LAN ภายในสถาบัน 
    3. มีการเตรียมการระบบทีร่องรับ     4.56 0.62 มากที่สุด 
     การใหบริการอินเทอรเน็ตแบบไรสาย  
     (Wireless network) 
    4. มีจุดเสียบอุปกรณไฟฟาครอบคลุม     4.17 0.92 มาก 
     พ้ืนที่ภายในอาคารที่เพียงพอและตําแนง 
     ที่เหมาะสมกับการใชงาน 
    5. มีศูนยใหบริการการพิมพเอกสารจาก    3.61 1.42 มาก 
     คอมพิวเตอร 
    6. มีบริการเครื่องถายเอกสารที่เพียงพอ    3.72 1.23 มาก 
     และตั้งอยูในบริเวณที่เหมาะสม 

        รวม        4.12 0.85 มาก  

      รวมทั้งสิ้น         3.89 0.73 มาก  

   
  จากตาราง 8 แสดงวา องคประกอบในการออกแบบอาคารหองสมุดที่ผูบริหารหองสมุด
คํานึงถึงโดยรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.89)  
   เม่ือพิจารณาองคประกอบรายดานอยูในระดับมาก องคประกอบที่คํานึงถึงระดับมาก 3 
อันดับแรก ไดแก ดานระบบความปลอดภยั ( X  = 4.29) รองลงมาคือดานระบบคอมพวิเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ( X  = 4.12) และดานการจัดวางแผนผังอาคาร ( X  = 4.09)  
   เม่ือพิจารณาเปนรายขอขององคประกอบแตละดาน พบวา  
    ดานทําเลทีต่ั้ง ขอที่ผูบริหารคํานึงถึงในระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก อาคาร
หองสมุดอยูในพ้ืนที่ที่มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกภายในสถาบัน ( X  = 4.28) รอลงมาคืออาคาร
หองสมุดตั้งอยูศูนยกลางของชุมชนภายในสถาบัน ( X  = 4.11) และอาคารหองสมุดมีความปลอดภัย
จากอัคคีภัย เชน หางจากสถานีบริการเชือ้เพลิง เปนตน ( X  = 4.00) 
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    ดานสภาพแวดลอมภายนอก ขอที่ผูบริหารคํานึงถึงในระดับมาก 3 อันดับแรก 
ไดแก อาคารหองสมุดมีความกลมกลืนกบัสภาพแวดลอมโดยรอบ ( X  = 4.00) จัดใหมีทางลาดเขาสู
อาคารและสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูพิการ ตามมาตรฐานสากล ( X  = 4.00) และจัดใหมีไฟฟาสอง
สวางโดยรอบอาคารเพื่อความปลอดภัย ( X  = 3.89) 
    ดานการจัดวางแผนผังอาคาร ขอที่ผูบริหารคํานึงถึงในระดับมาก 3 อันดับแรก 
ไดแก มีพ้ืนที่สําหรับการดําเนินงานดานอิเล็กทรอนิกสอยางเหมาะสมและเพียงพอ ( X  = 4.33) 
รองลงมาคือมีพ้ืนที่สําหรับการเรียนรูดวยตนเองอยางอิสระ (Information Commons) เปนบริเวณที่
สงบและสามารถใชอินเทอรเน็ตในการศึกษาคนควา ( X  = 4.28) และมีพ้ืนที่สําหรับจัดเก็บ
ทรัพยากรสารสนเทศอยางเพียงพอ ( X  = 4.22) 
    ดานการออกแบบภายใน ขอที่ผูบริหารคํานึงถึงในระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก  
การจัดพื้นที่เคานเตอรบริการยืม-คืน อยูใกลประตูทางเขา-ออก และใกลชั้นหนังสอืที่สังเกตเห็นได
ชัดเจน ( X  = 4.22) และจัดใหมีรถเข็นหนังสือที่มีความแข็งแรงสําหรับการเคลื่อนยายทรัพยากร
สารสนเทศ ( X  = 4.22) และการเลือกชั้นหนังสือที่ใชวัสดุที่เปนโลหะเพื่อความแข็งแรง ( X  = 4.11) 
    ดานระบบอาคาร ขอที่ผูบรหิารคํานึงถึงในระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก มีระบบ
ปรับอากาศภายในอาคาร ( X  = 4.28) รองลงมาคือจัดใหมีหองสุขาแยกระหวางผูปฏิบัติงานและ
ผูใชบริการ ( X  = 4.22) มีการนําแสงธรรมชาติเขามาใชภายในอาคารเพื่อลดการใชพลังงานไฟฟา 
( X  = 4.17) และการเลือกใชสุขภัณฑในหองสวมสําหรับผูปฏิบตัิงานเปนแบบน่ังหอยเทาเทานั้น 
( X  = 4.17) 
    ดานระบบความปลอดภัย ขอที่ผูบริหารคํานึงถึงในระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก  
การติดตั้งกลองวงจรปดครอบคลุมพ้ืนทีภ่ายในอาคาร ( X  = 4.44) รองลงมาคือประตูทางเขา-ออกมี
การติดตั้งระบบตรวจจับอิเลก็ทรอนิกสปองกันการลักขโมย ( X  = 4.39) และติดตั้งอุปกรณดับเพลิง
ครอบคลุมพ้ืนที่ตามกฎหมายอยูในบริเวณที่สามารถมองเห็นและใชงานสะดวก ( X  = 4.39) 
    ดานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอทีผู่บริหารคํานงึถึงในระดับ
มากที่สุด ไดแก การเตรียมการระบบที่รองรับการใชบรกิารอินเทอรเน็ตแบบไรสาย (Wireless 
network) ( X  = 4.59) และประเด็นที่คํานึงถงึในระดับมาก ไดแก การจัดใหมีระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตทีเ่ชื่อมระบบ LAN ภายในสถาบัน ( X  = 4.39) และจัดใหมีเครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณตอพวงอยางเพียงพอสําหรับผูปฏิบัติงานและผูใชบริการ ( X  = 4.28) 
  
   1.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ประกอบประเดน็ตาง ๆ ดังนี้ 
   ในการวิจัยครัง้นี้ ผูวิจัยไดสัมภาษณ ผูใหขอมูลหลัก จํานวน 5 คน ในประเด็น
ตอไปน้ี   
   1.2.1 การสนับสนุนการสรางอาคารหองสมุดของผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา 
    หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาสวนใหญ ที่มีการกอสรางอาคารหองสมุดใหมจะ
ไดรับการถายทอดความคิดและแผนการในการสรางอาคารหองสมุดใหมจากผูบริหารมหาวิทยาลัย 
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หองสมุดบางแหง แมวาจะมีแผนในการสรางอาคารหองสมุด ก็ยังไมสามารถดําเนินการไดทันที
เน่ืองจากติดปญหาดานงบประมาณ และความคิดเห็นทีแ่ตกตางกันของสถาปนิกผูออกแบบกับ
บรรณารักษ ตองแกไขแบบทําใหเกิดความลาชา เปนเหตุใหใชระยะเวลาในการกอสรางอาคารนาน
หลายป โดยที่ผูบริหารมหาวิทยาลัยจะใหการสนับสนุนในดานของการจัดสรรงบประมาณ 
มอบหมายงานใหแกผูที่มีสวนเกี่ยวของ และติดตามการดําเนินงานการกอสรางอยางตอเน่ือง  
ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
  
 “อาคารหองสมุดหลังนี้เรามีแผนมานานและไดสรางจริง ๆ เร่ิมเมื่อตอนประมาณ ป 2544 หรือ 2545  
 แตกอนหนานั้นซัก 10 ป เรากม็ีแผนขยายอาคารใหมแลวคะ ประมาณป 2535 เคยมีการออกแบบ 
 อาคารไวแลวแตเน่ืองจากวาเปนขอจํากัดในเรื่องของงบประมาณจึงตองหยุดไป จนเราไดรับ 
 งบประมาณสมัยของทานอธิการบดีคนที่ 13 ก็คือ รศ.ดร.วิโรจน อิ่มพิทักษ ทานก็ใหความสําคัญ 
 เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนางานหองสมุด นอกจากงบประมาณที่ทานไปขออนุมัติเพ่ือขอความสนับสนุน 
 มาแลว ทานยังมากํากับดูแลเรื่องของการกอสราง และทานเปนคนเจรจากับบริษัทผูรับเหมา เนื่องจาก 
 งบประมาณของเราจํากัด เพ่ือใหสามารถดําเนินการกอสรางได”  

ผูใหสัมภาษณ D1 
 
 “ตึกหองสมุดใหมนะ มีแผนวาจะทําตั้งแตกอนผมไดมาทํางานตรงนี้เลย นาจะประมาณป 2549-2550  
 แตยังไมไดสรางเนื่องจากมีกระบวนการภายในของระบบราชการเอง บรรณารักษตองการใหมี  
 Function [การทํางาน] ครบถวน มุมมองของสถาปนิกกับบรรณารักษก็จะแตกตางกัน มีการแกไขแบบ  
 ทําใหการออกแบบอาคาร ตองมีการกันงบประมาณการกอสรางมาเรื่อย ๆ 3-4 ป ยาวนานมาก 
 จนมาสําเร็จเมื่อ 2 ปที่แลว ป 2552 สวนการใหการสนับสนุนของผูบริหารมหาวิทยาลัยใหการสนับสนุน 
 เปนอยางดี ในเร่ืองของงบประมาณ ผูบริหารสูงสุดคือทานอธิการบดีก็จะเขามามีสวนในการออกแบบ  
 ดูแลเรื่องการออกแบบตกแตง ซึ่งกอนหนานั้นไมมีการดูแลโดยทานอธิการบดี ทําใหเกิดความลาชา  
 ถาผูใหญมาดูแลเองก็จะทําใหงานรวดเร็วขึ้น”  

  ผูใหสัมภาษณ D2 

 
 “เมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ พ.ศ. 2538 ดร.ภาวิช ทองโรจน ก็มีแนวคิดใหอาคารตาง ๆ ก็ตอง 
 มีการขยายหมด  โดยเริ่มมีการวางแผนตั้งแตป 2538 เร่ิมจัดทาํของบประมาณชวงป 2539-2540 ใช 
 เวลาในการกอสรางและตกแตงภายในรวมเกือบ 2-3 ป ผูบริหารของมหาวิทยาลัยใหความใสใจเต็มที่  
 เพราะวามหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ทุกหนวยงานตองมีการพัฒนาไปพรอม ๆ กัน ทั้งอาคารเรียน  
 อาคารบรมราชกุมารี อาคารวิทยบริการ”  

ผูใหสัมภาษณ D4 
 
 “ประมาณชวง ป 2547-2548 ทางมหาวิทยาลัยก็มีนโยบายในการสรางอาคารหองสมุด ซึ่งก็ไมคอย 
 ทราบรายละเอียดเรื่องการออกแบบกอสรางเทาไหร เพราะทางมหาวิทยาลัยจะดูแลทั้งเรื่องงบประมาณ 
 และดูแลการออกแบบการกอสรางทั้งหมด”  

ผูใหสัมภาษณ D5 
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    นอกจากนี้ก็มีบางสถาบันทีมี่แนวคิดการสรางอาคารหองสมุดที่เปนมาตรฐาน
แบบเดียวใชกบัทุกแหง ซึ่งเปนการกําหนดรูปแบบของอาคารหองสมุดใหมีลักษณะเหมือนกันและใช
กับหองสมุดสถาบันในสังกดัทั่วประเทศ ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี  
 
 “อาคารหองสมุดหลังนี้จะเปนของกรมการฝกหัดครูสมัยกอน จะเปนตึกที่เหมือนกันหมดของ  
 36 สถาบันราชภัฏทั่วประเทศ ลักษณะทางกายภาพเหมือนกัน จํานวนชั้นเทากัน ยกเวนบางที่ 
 ไมใหสรางอาคารสูง ก็จําเปนตองสรางอาคารที่เต้ียกวา ซึ่งการตกแตงภายในจะแตกตางกัน”  

 ผูใหสัมภาษณ D3 
 

   1.2.2 ระดับการมีสวนรวมของผูบริหารหองสมุดในขั้นตอนการออกแบบและ
กอสรางอาคารหองสมุด 
    1.2.2.1 การมีสวนรวมในขัน้ตอนการกอสรางทุกขั้นตอน 
     ผูบริหารหองสมุดและบุคลากรของหองสมุดมีสวนรวมในการออกแบบ
อาคารหองสมุดไมมากเทาใดนัก ในระหวางการออกแบบและกอสรางอาคารหองสมุด หองสมุดมี
ตัวแทนเขารวมเปนคณะกรรมการในโครงการกอสรางอาคารหองสมุด ซึ่งจะเปนการทํางานรวมกัน
ของหลายฝาย ไดแก ผูบริหารมหาวิทยาลัย ผูบริหารหองสมุด ผูเชี่ยวชาญทางดานสถาปตยกรรม
ศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ตัวแทนของหองสมุดจะระบุความตองการของหองสมุดในดานตาง ๆ 
เชน เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดวางพื้นที่ภายในอาคาร การตกแตงภายใน การเลือกครุภัณฑ  
การตกแตง กวาที่อาคารหองสมุดจะดําเนินการแลวเสรจ็ มีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารหองสมุดไป
หลายครั้ง จากการที่หองสมุดมีสวนรวมในการออกแบบไมมากเทาใดนัก ทําใหรูปแบบของอาคาร
หองสมุดที่ออกมาจะยังไมสอดคลองกับการใชงานเทาที่ควร ดังคําใหสมัภาษณตอไปน้ี 
 
 “ในสวนของการออกแบบอาคารนี้ จริง ๆ แลวพ่ีไดเขาไปมีสวนในการใหความคดิเห็น เพราะตอนนั้น 
 พ่ีเปนหัวหนาฝายดูแลเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แลวก็ไมไดมีโอกาสไดเขาไปตรงนั้นอีกเลย  
 กระบวนการออกแบบก็ดําเนินตอไป ในชวงที่มีการสรางอาคาร พ่ีก็ไดขึ้นมาเปนรองผูอํานวยการก็ 
 ไดเขามาดูในชวงทาย อาคารก็มีการสรางไปเกือบเสร็จแลว ก็จะเขามาดูแลในเร่ืองของการตกแตง  
 การเลือกเฟอรนิเจอร การปรับพ้ืนที่ใหมันสอดคลองกับการใชงาน ซึ่งมันก็จะมีปญหาเยอะเนื่องจาก 
 มีบางสวนที่ไมสอดคลอง พ้ืนที่มันถูก Fixed [กําหนด] มาแลว ทําใหการใชพ้ืนท่ีก็ยังไม 
   รอยเปอรเซ็นต”  

ผูใหสัมภาษณ D1 
 
 “การออกแบบเราจะแยงอะไรเขาไมได เพราะวามีสถาปนิกเปนผูกําหนดวาจะใชสีอะไร อิฐ วัสดุแบบ 
 ไหน ซึ่งเปนเรื่องของสถาปนิกและวศิวกร แตเราจะมีบทบาทในการกําหนดการจัดวางพื้นที่ วา สวนนี้ 
 เปนหองทํางาน ที่อานหนังสือ สวนงานบริการ หองคอมพิวเตอร หองประชุมจะตองมี ซึ่งจะไมไดทํา 
 เพียงคนใดคนหนึ่ง ผูอํานวยการฉวีลักษณทานก็จะเรียกประชุม ตอนน้ันดิฉันก็เปนรองผูอํานวยการ 
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 ฝายวิชาการ หองสมุดก็จะมีประชุมกัน เอาแบบมาดูกัน”  
ผูใหสัมภาษณ D4 

 
 “สวนที่เร่ิมออกแบบอาคารจะไมใชผมจะเปนอกีคนหนึ่ง ผมเขามาดูแลตอนที่มีการตกแตงแลว ดูพวก 
 เฟอรนิเจอร เปน Interior [ออกแบบภายใน] ออกแบบตกแตงวางจุดใหบริการตาง ๆ พอตึกเสร็จ 
 อาจารยทานเกาหมดวาระ ผมก็เขารับชวงตอดูเร่ืองการออกแบบตกแตง”  

 ผูใหสัมภาษณ D3 

 
 “ตองบอกนิดหนึ่งวาตอนนั้นพ่ีไมไดเปนผูบริหาร เราเริ่มทําแบบกอสรางอาคารใหมตั้งแตผูบริหาร 
 คนกอน คืออาจารยพิบูลยศิลป เปนผูอํานวยการจนกระทั่งอาจารยเกษียณอายุ ก็มาเปนอาจารย 
 รังสรรค มาเสร็จในสมัยอาจารยวันทนี เสร็จแลวก็คือพ่ีมาบริหารงานตอ โดยทานอธิการบดีมอบหมาย 
 ให อาจารยจากคณะสถาปตยกรรมศาสตรเขามาดูเร่ืองแบบ อาจารยจากคณะวิศวกรรมศาสตร วิศวกร 
 จากกองแผนงาน พอออกแบบอาคารเสร็จ ก็เร่ิมกอสรางอาคาร เร่ืองรายละเอียดขางในเปนเรื่องของ 
 หองสมุดแลว สวนของการออกแบบตกแตงภายในพี่ไดเขามาเกี่ยวของเต็มที่ ก็คือตอนท่ีอาคารเกือบจะ 
 เสร็จเรียบรอยแลว”  

ผูใหสัมภาษณ D1 
 
 “ตอนน้ันก็จะมีคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยตั้งขึ้นมา 1 ชุด มหีัวหนาสํานักงานอธิการบดี  
 เปนประธาน อาจารยจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารยทางดานเทคโนโลยีการกอสรางดูแล 
 เร่ืองระบบทอ ระบบคานตาง ๆ อาจารยทางดานไฟฟาก็จะดูเรื่องระบบไฟฟา อาจารยจากหนวยงาน 
 อาคารสถานที่ สวนของหองสมุดเองก็จะมีผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ทานเดียวที่เขารวมเปนคณะกรรมการ เพ่ือเสนอความคิดเห็นในสวนที่เปนความตองการของ 
 หองสมุด”  

ผูใหสัมภาษณ D2 

 
     อยางไรก็ตาม ในบางสถาบนั บุคลากรของหองสมุดไมไดเขาไปมีสวนรวม
ในกระบวนการออกและกอสรางอาคารหองสมุด ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
  
 “ไมมีนะคะ คนที่ทําหนาที่ออกแบบ ก็จะออกแบบมาใหเลย หองสมุดไมไดมีสวนรวมในการกําหนด 
 รูปแบบที่ตองการวาเปนอยางไร”  

ผูใหสัมภาษณ D5 

 
    1.2.2.2 การมีสวนรวมในการใหขอมูลเกี่ยวกับการออกแบบหองสมุด 
     ผูบริหารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาไดมีการศึกษาขอมูลจากหลายแหลง 
เชน หนังสือ อินเทอรเน็ต การศึกษาดูงานหองสมุดทั้งในประเทศและตางประเทศ และการประชมุ 
สัมมนาเกี่ยวกับการออกแบบอาคารเปนตน เพ่ือนํามาใชประโยชนการออกแบบอาคารหองสมุด  
ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
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 “ผูบริหารทานอื่น ก็มีโอกาสไดไปศึกษาดูงานหองสมุดที่อื่น สวนของพี่จะเปนวาเราตองดูสวนไหนก็ใช 
 วิธีการสุมเขาไปดูในอินเทอรเน็ต”  

ผูใหสัมภาษณ D1 

 
 “เราไดไปดูงานจากที่ TK Park นํามาใชเปนแนวคิดในการจัดพ้ืนที่ตาง ๆ และการเลือกเฟอรนิเจอร 
 และการจัดวางพื้นที่”  

ผูใหสัมภาษณ D2 

  
 “มีการไปศึกษาดูงานหลายที่ในตางประเทศหลายประเทศอยูเหมือนกัน ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และ 
 ประเทศในแถบใกล ๆ ไปประชมุสัมมนา ก็จะเก็บเอกสารที่เกี่ยวของกับการออกแบบ และจากตําราที่ 
 เกี่ยวกับการออกแบบอาคารหองสมุดรวมถึงการออกแบบทั่วไป”  

ผูใหสัมภาษณ D4 
 

   1.2.3 รูปแบบและแนวคิดในการจัดพื้นที่ภายในอาคารหองสมุด 
    1.2.3.1 อาคารหองสมุดใหมที่ทันสมัย  
     ผูบริหารไดระบุถึงรูปแบบของอาคารหองสมุดใหมที่ทันสมัยไวดังนี้  
(1) เปนหองสมุดอิเล็กทรอนิกสที่มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใช มีบริการอินเทอรเน็ต  
(2) หองสมุดตองมีชีวิตชีวา เม่ือผูใชเขามาใชบริการแลวจะรูสึกผอนคลาย ไมอึดอัด (3) มีพ้ืนที่
จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศและพื้นที่นั่งอาน (4) มีหองศึกษาคนควาทั้งแบบเดี่ยวและกลุมสําหรับ
ผูใชบริการในการเขามาศึกษาคนควา (5) มีหองประชุมหรือหองเรียนขนาดใหญในการจัดกิจกรรม
ประชุม สัมมนาที่มีจํานวนผูเขารวมมาก และ (6) ถาอาคารหลังใหมอยูใกลกับอาคารเดิมจะตองมี
การออกแบบที่เชื่อมโยงระหวางอาคาร เพ่ือใหมีการใชประโยชนรวมกันทั้ง 2 อาคาร ดังคําให
สัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “เราอยากไดหองสมุดที่เปน Modern library [หองสมุดทันสมัย] ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พูดงาย ๆ ก็ 
 คือเปน E-library [หองสมุดอิเล็กทรอนิกส] เปนหองสมุดที่เขามาแลวไมรูสึกอึดอัดเหมือนกับหองสมุด 
 รุนเกา เปนอะไรที่ตองมีชีวิตชีวา แลวก็หาความเชื่อมโยงของอาคารเกากับอาคารใหม ดังนั้น 
 จะเห็นวาโครงสรางทางสถาปตยกรรมมันก็ลอกันอยู”  

ผูใหสัมภาษณ D1 

  
 “เปนรูปแบบของอาคารหองสมุดปกติเลย คือมีพ้ืนที่อานหนังสือ มีพ้ืนที่สําหรับจัดเก็บหนังสือ มีหอง 
 คนควาแบบกลุม มีหองคนควาแบบเดี่ยว วางระบบอินเทอรเน็ตทั้งหมด แลวก็มีลักษณะของหอง  
 Study room [หองเรียน] ขนาดใหญ”  

ผูใหสัมภาษณ D2  
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    1.2.3.2 การจัดวางพื้นที่ภายในอาคารหองสมุดตามวัตถุประสงคในการทํางาน
ของหองสมุด 
     แนวคิดในการจัดวางพื้นที่ของอาคารหองสมุดตอบสนองวัตถปุระสงคใน
การทํางานของหองสมุด ไดแก (1) การมีพ้ืนที่สําหรับงานบริการหลกัของหองสมุด ไมวาจะเปนพ้ืนที่
จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งหนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศนวัสดุ (2) พ้ืนที่สํานักงานสําหรับ
ผูปฏิบัติงาน (3) พ้ืนที่บริการคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตที่จะใหบรกิารอินเทอรเน็ตทั้งแบบ 
เครือขายอินเทอรเน็ตที่เชื่อมขายงานบริเวณเฉพาะที่ (Local Area Network: LAN) และแบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตไรสาย (Wireless network) (4) พ้ืนที่สําหรับการจัดกิจกรรมสงเสริมการใช
หองสมุด และการจัดนิทรรศการตาง ๆ (5) พ้ืนที่สําหรับทรัพยากรสนเทศเฉพาะทาง ที่ใหขอมูล
เกี่ยวกับเรื่องที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ เชน ศูนยความรูดานการเกษตร ซึ่งจะมีขอมูลทั้งที่เปน
สิ่งพิมพและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (6) มีพ้ืนที่การเรียนรูแบบศึกษาบันเทิง (Edutainment zone) 
หรือพ้ืนที่สําหรับการศึกษาคนควาทีใ่หความบันเทิงดวย ซึ่งผูใชบริการสามารถเขามาใชบริการ ดู
หนัง ฟงเพลง พรอมกันน้ีก็สามารถฝกภาษาอังกฤษไปดวยจากทรพัยากรสารสนเทศหรือหนงัที่
นําเขามาใหบริการ และ (7) มีหองประชุม หองฝกอบรม หองศึกษาคนควา ดังคําใหสัมภาษณ
ตอไปน้ี  
 
 “จัดวางพื้นที่ตามงานบริการหลักของหองสมุด ก็จะมีพ้ืนที่นั่งอานหนังสือ พ้ืนท่ีวางหนังสือ  
 ตามองคประกอบหลักการทํางานของหองสมุด พ้ืนที่วางวารสาร ส่ือโสตทัศนคะ”  

ผูใหสัมภาษณ D5 
  
 “แนวคิดในการจัดวางภายใน ตอนแรกที่เราออกแบบไว ตึกนี้เปน E-library ก็จะถูกกําหนดใหมี  
 Internet Zone และ Edutainment Zone เนนวาใหเด็กเขามาใชหองสมุด อะไรที่จะดึงดูดเขา  
 มีอินเทอรเน็ต มี Edutainment Zone ก็จะเปน Education + Entertainment [การศึกษา+บันเทิง]  
 ดูหนัง ฟงเพลง เราเนนใหเด็กไดเรียนรูจากสื่อ ดูหนัง Sound track มีหองฝกภาษาเล็ก ๆ เพราะพ้ืนที่ 
 เราก็ไมไดเยอะมาก นอกจากนั้นก็จะมีศูนยความรูดานการเกษตร เพราะเราเปนศูนยประสานงาน 
 สารนิเทศสาขาเกษตร มี Content [เนื้อหา] ดานการเกษตรมีทั้งที่เปนส่ิงพิมพ และอิเล็กทรอนิกส  
 นอกจากนั้นก็จะเปนพ้ืนที่นั่งอานคะ ที่เหลือก็จะเปนหองประชุม หองฝกอบรม”  

ผูใหสัมภาษณ D1 
 
 “ตองมีพ้ืนที่ตามหลักการทางบรรณารักษศาสตร การเปนหองสมุด มีพ้ืนที่บริการ ทั้งบริการพ้ืนฐาน  
 และบริการพิเศษ พ้ืนที่บริการอินเทอรเน็ต มุมตาง ๆ บริการของเรามี 40 กวาประเภท พ้ืนท่ีรวมงาน 
 ประสานกิจ อยางที่จัดนิทรรศการ จัดกิจกรรม ที่จัดอบรมปฐมนิเทศ”  

ผูใหสัมภาษณ D4 
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     นอกจากนี้ก็มีบางสวนที่ไมสามารถจัดวางพื้นที่ภายในอาคาร ไดตาม
แนวคิดที่ไดวางไวตั้งแตเริม่โครงการออกแบบและกอสรางอาคารหองสมุด เน่ืองจากนโยบายของ
สถาบันเปลี่ยนแปลงไป และมีการแบงพ้ืนที่ใหสําหรับหนวยงานอื่นภายในสถาบนัเขามาใชพ้ืนที่  
ทําใหพ้ืนที่คบัแคบลง จนไมสามารถจัดพื้นที่ไดตามแนวคิดทีว่างไว การจัดการพื้นที่จึงทําไดลาํบาก
ยิ่งขึ้น ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “จากเดิมที่อาคารทั้ง 5 ชั้นจะเปนหองสมุดทั้งหมดเลย แตเมื่อนโยบายปรับเปล่ียนไป กลายเปน 
 หองสมุดผสมกับสํานักงานอธิการบดี ทําใหพ้ืนท่ีสวนของหองสมุดนอยลงไปมาก ยิ่งทําให 
 การบริการจัดการยากมาก การจัดกิจกรรมตาง ๆ ก็คอนขางทําไดยาก ยิ่งการจัดกิจกรรมกลุมใหญ 
 ทําไมไดเลย เน่ืองจากพื้นที่ไมอํานวย อยาง Concept [แนวคิด] ใหชั้นบนก็จะเปดเปนพ้ืนที่โลง  
 ใหนักศึกษาเขามาใชบริการอินเทอรเน็ตแบบ Wireless แบบเต็มพ้ืนที่ เอาคอมพิวเตอรโนตบุคมาเสียบ 
 เพ่ือเลนอินเทอรเน็ต ก็ไมสามารถทําได”  

ผูใหสัมภาษณ D2 

 
   1.2.4 การใชแนวคิดศูนยอํานวยความสะดวกทางการเรียนรู (Information 
commons) การออกแบบทีมี่ความยืดหยุนสําหรับทุกคน (Universal Design) หองสมุดที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม (Green Library) ในการออกแบบอาคารหองสมุด   
    1.2.4.1 แนวคิดศูนยอํานวยความสะดวกทางการเรียนรู (Information 
commons)  
     1.2.4.1.1 การใหบริการจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตแบบไรสาย ภายในอาคาร
หองสมุด โดยผูใชบริการสามารถนําคอมพิวเตอรโนตบุคหรืออุปกรณการสื่อสารอื่น ๆ มาใชเพ่ือการ
เขาถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสที่หองสมุดจัดใหบริการ และขยายไปยังพ้ืนที่ตาง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งเปนการทํางานรวมกันของหองสมุด ศูนยคอมพิวเตอร กองกิจการนักศึกษา เชน 
บริเวณหอพักนักศึกษา ริมสระน้ํา หรือบริเวณที่ที่มีนักศึกษาเขาไปใชบริการ ซึ่งหองสมุดก็จะมีการ
อบรมการสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส เปนชองทางในการเขาถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสที่
หองสมุดจัดเตรียมไว 
     1.2.4.1.2 จัดพ้ืนที่ใหนักศึกษาสามารถเขามาใชในการทบทวนบทเรยีน 
นั่งอานหนังสือ หรือศึกษาคาควาไดตลอดเวลา การเปดพื้นที่บางสวนใหนักศึกษาเขามาใชบริการได
ตลอด 24 ชั่วโมง ในชวงสอบ ซึ่งหองสมุดจัดใหมีการรักษาความปลอดภัย สําหรับนักศึกษาที่เขามา
ใชบริการ 
      ผูบริหารทุกหองสมุดที่ใหสัมภาษณกลาววา หองสมุดจัดใหมีบริการตู
น้ําด่ืมฟรีสําหรับนักศึกษา และไมอนุญาตใหนักศึกษานาํอาคารและเครื่องดื่มเขามารับประทาน
ภายในหองสมุด เพราะจะทําใหสกปรกเลอะเทอะ แตปรากฏวายังมีนักศึกษาบางสวนที่ฝาฝนนํา
อาหารและเครื่องดื่มเขามารับประทานในหองสมุด ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
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  “มีบริการอินเทอรเน็ตอยูทั่วมหาวิทยาลัยไมใชเฉพาะในหองสมุด ภายในหองสมุดก็สามารถใชได 
 ทุกจุด แตก็จํากัดเรื่องของการนําอาหารและเครื่องดื่มเขามาภายในหองสมุดอยู”  

ผูใหสัมภาษณ D3 

 
 “อาคารหองสมุดมี Internet WiFi อยูแลว เด็กจะนั่งตรงไหนก็ได เพียงแตวาเรายังไมอนุญาตใหนํา 
 อาหารเครื่องดื่มเขามารับประทานได ตอนแรกจะมี Coffee corner [มุมกาแฟ] ทุกชั้นเลย แตพอเริ่ม 
 เปดใหบริการมาระยะหนึ่งก็มีขอสรุปวานิสิตไทยขาดวินัยในตัวเอง ทําใหเกิดปญหาตามมา จึงไมม ี
 การอนุญาตใหนําอาหารและเครื่องดื่มเขามารับประทาน ถึงแมเราจะหาม แตในชวงสอบที่เรา 
 เปดบริการ 24 ชั่วโมง ก็พบวามีเศษอาหาร น้ํา กาแฟ หกเลอะเทอะบนโตะเหนียวไปหมด  
 คือเด็กก็แอบนําเขามา”  

ผูใหสัมภาษณ D1 

 
 “เรามีการนําแนวคิด Learning Commons, Learning Hub มาใช โดยจะใหนักศึกษาไดใชพ้ืนท่ีตาง ๆ  
 ที่ทันสมัยตามแนวคิด Ubiquitous [สารสนเทศมีอยูทุกหน ทุกแหง] ตึกถัดไปเราก็จะทําเปน Digital  
 park ตามหอพัก ซึ่งเปนความรวมมือกันของหองสมุด กองอาคาร กองกิจการนักศึกษา  
 สํานักคอมพิวเตอรดวย เพราะตองใหนักศึกษาเขามาถึงฐานขอมูลท่ีหองสมุดจัดเตรียมไว จัดฝกอบรม 
 ใหกับนิสิตตามหอพกั มีหองคาราโอเกะ มีหองเก็บเสียง มีบอรดใหสามารถเขียนได มีโตะ  
 มีหนังสือพิมพ สวนของตึกหองสมุดเองก็จะมีหองอานหนังสือ 24 ชั่วโมง ซึ่งจะอยูชั้น 1 มีรปภ.  
 คอยดูแลความปลอดภัย มีเพียงโตะ เกาอี้ อินเทอรเน็ต WiFi และน้ําดื่มใหบริการเพียงเทานั้น  
 ไมอนุญาตใหนําอาหารเขามารับประทาน ตอไปมีแนวคิดวาจะไปสราง Learning commons ไวตาม 
 ริมสระน้ําหรือบริเวณที่มีนิสิตไป”  

ผูใหสัมภาษณ D4 
 

     ในขณะที่หองสมุดบางแหงก็ไมไดนําแนวคิดเร่ือง Information commons 
เขามาใช เน่ืองจากขอจํากัดดานพื้นที่ แตยังคงเนนการใหบริการการอาน มีหองศึกษาคนควาและ
เตรียมจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตไวใหบริการ 
 
 “ถามวาเอาแนวคิดนี้มาใชไหม มันแทบจะไมไดเอามาใชเลย เน่ืองจากการจัดองคประกอบ Layout  
 [การจัดวาง] เดิมที่วางไวมันผิดไปจากเดิม เครือ่งคอมพิวเตอรเรามีใหบริการ 180 เครื่อง  
 การจัดองคประกอบมอง เร่ืองความสะดวกเปนหลักเลยไมไดเนนอยางอื่นซักเทาไหร การจัด 
 องคประกอบก็จะดูจาก Space [พ้ืนที่] เปนหลักวาอะไรพอจะใสไดใหดูเปนสัดสวนเทานั้นเอง”  

 ผูใหสัมภาษณ D2 

 
 “ไมคะ เราก็เนนในเรื่องของการจัดพ้ืนที่นั่งอานใหมากที่สุด เพียงแตวาอาคารหลังปจจุบันพ้ืนที่นั่งอาน 
 ไมคอยเพียงพอ เราก็มีการจัดเตรียมเรื่องของ Access point [จุดเขาถึง] ที่ครอบคลุมทั้งอาคารอยูแลว  
 ซึ่งเปนนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กระจายจุดสัญญาณบริการ WiFi มีหองศึกษาคนควากลุม”  

 ผูใหสัมภาษณ D5 
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    1.2.4.2 แนวคิดการออกแบบที่มีความยดืหยุนสําหรับทุกคน (Universal 
design) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
     1.2.4.2.1 การออกแบบทางลาดเขาสูอาคาร เพ่ืออํานวยความสะดวก
ใหแกผูพิการหรือผูที่นั่งรถเข็นสามารถเขาสูอาคารไดอยางสะดวก นอกจากอํานวยความสะสะดวก
ใหแกผูพิการแลว ผูปฏบิัตงิานยังสามารถใชเสนทางนี้ในการเคลื่อนยายทรัพยากรสารสนเทศหรือ
ขนยายสิ่งของตาง ๆ ไดดวย ดังคําใหสัมภาษณตอไปนี้ 
 
 “เรามีการออกแบบที่เปนทางลาดขึ้นมายังอาคาร ถาตามแบบเดิมของอาคารหองสมุดจะมีทางลาด 

 ที่ขึ้นมาตรงขางน้ําพุ”  
ผูใหสัมภาษณ D2 

 
 “มีทางเขาที่เปนทางลาดที่ผูพิการหรือผูที่ใชรถเข็นจะสามารถใชได ทางลาดนี้จะเริ่มมาตั้งแตที่จอดรถ  

 มาสูประตูทางเขาของอาคารเกา ซึ่งเชื่อมมายังอาคารใหม”  
ผูใหสัมภาษณ D1 

 
 “มีทางลาดขึ้นมาตัวอาคารดานขาง เพราะตองใชขนของดวยคะ”  

ผูใหสัมภาษณ D3 
 
     1.2.4.2.2 การสรางสิ่งชวยอํานวยความสะดวกในการโดยสารขึ้น-ลง
ระหวางชั้น สวนใหญจะเปนลิฟตทีใ่ชรวมกันไมมีการแยกระหวางลฟิตโดยสารสําหรับผูพิการกับ
ผูใชบริการทั่วไป สําหรับลิฟตของหองสมุดบางแหง ภายในลิฟตจะมีอักษรเบรลลอํานวยความ
สะดวกแกผูพิการทางสายตา ดังคําใหสัมภาษณตอไปนี้ 
   
 “ลิฟตโดยสารที่สามารถใชได แตก็ไมใชลิฟตสําหรับผูพิการอยางเดียว เปนลิฟตที่ใชรวมกัน”  

 ผูใหสัมภาษณ D1  
 
   มีหองสมุดบางแหงที่ออกแบบลิฟทเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูพิการและตองปด
ชองทางสัญจร เน่ืองจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอาคาร ซึ่งอาจจะทําใหเกิดอันตรายตอผูพิการ และ 
เพ่ือความปลอดภัยของทรัพยากรสารสนเทศภายในหองสมุด ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “พอเด็กขึ้นมาก็จะมีลิฟต ในลิฟตก็จะมีอักษรเบรลลอยู ก็สามารถขึ้นลิฟตมาไดถึงชั้น 2 ที่เปนสวน 
 ใหบริการ แตพอเราปรับแบบอาคารเปนแบบลูกครึ่งแบบนี้ ตรงสวนนั้นก็ใชไมไดก็จําเปนตองปดประตู 
 ดานนั้น เพราะมีเร่ืองของความปลอดภัย มีบุคคลภายนอกเขามา อีกประเด็นก็คือเรื่องของหนังสือหาย  
 แตถาจําเปนจริง ๆ ก็จะดูเปนกรณีไป ซึ่งก็นาน ๆ ครั้ง”  

ผูใหสัมภาษณ D2 
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     1.2.4.2.3 การสรางหองน้ําสําหรับผูพิการ เปนอีกสิ่งอํานวยความสะดวก
ที่หองสมุดมีไวสําหรับอํานวยความสะดวกแกผูพิการหรือผูสูงอายุ ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “การออกแบบหองน้ําสําหรับผูพิการ ที่จะมีอยูทุกชั้น หองน้ําสําหรับผูพิการก็จะกวางกวาหองน้ําสําหรับ 
 ผูใชปกติหนอย”  

ผูใหสัมภาษณ D1 
 

     1.2.4.2.4 มีประตูทางเขาพเิศษที่รถเข็นสาํหรับผูพิการสามารถผานได  
ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “มีทางพิเศษคือประตูที่เปนแบบบานพับ ตรงนั้นก็สามารถผานเขาออกได” 

ผูใหสัมภาษณ D1 
 
 “มีประตูที่จะใหรถเข็นสามารถเขาได ไมรวมกับชองทางเขาของคนปกติที่จะมีแขนกั้น สวนประตู 
 ที่รถเข็นจะเขาไดก็จะเปนประตูที่จะเขาออฟฟศของเรา”  

ผูใหสัมภาษณ D5 

 
     นอกจากสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการที่ออกแบบมาพรอมกับ
อาคารแลวนัน้ ยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่จัดทําขึ้นเพ่ือผูพิการ ไดแก อักษรเบรลลที่อยูตามชั้น
หนังสือ การจัดทําบรรณานิทัศนอักษรเบรลล สําหรับผูพิการทางสายตา และอุปกรณชวยอาน
หนังสือ 
    1.2.4.3 แนวคิดหองสมุดที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอม (Green library)  
     แมวาสถาปตยกรรมในการออกแบบอาคารสีเขียว (Green building)  
เปนแนวคิดใหมที่ใชในการออกแบบหองสมุดทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป โดยมีมาตรฐาน 
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) เปนเกณฑในการประเมิน ผูบริหาร
หองสมุดบางแหงก็เริ่มคํานึงถึงสิ่งแวดลอม นับตั้งแตเริม่โครงการกอสรางอาคารหองสมุด บางแหง
คํานึงถึงเรื่องการลดใชพลังงานในภายหลังเม่ือสรางหองสมุด เปนตน การนําแนวคิดนี้มาใชสามารถ
สรุปไดดังน้ี 
     1.2.4.3.1 การใชผนังเปนกระจก เพ่ือใหสามารถนําแสงธรรมชาติจาก
ภายนอกเขามาใชใหแสงสวางภายในอาคาร เพ่ือลดการใชแสงจากไฟฟา นอกจากนี้ยังชวยให
อาคารมีลักษณะโปรงโลง  
 
 “การใชผนังกระจก เพ่ือใหไดแสงจากภายนอกเพื่อลดการใชแสงจากไฟฟา”  

ผูใหสัมภาษณ D1 
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 “การใชวัสดุ คือกระจกเพื่อใหลดการใชแสงไฟ เพ่ือใหดูโลง ใชไฟนอยลง”  
ผูใหสัมภาษณ D2 

 

     1.2.4.3.2 ระบบปรับอากาศควบคุมแบบแยกสวน ที่สามารถเลือกเปด-ปด
ไดเฉพาะสวนในพ้ืนที่ทีต่องการใชงานเทานั้น เชน ตองการเปดใหบริการเฉพาะชัน้ 1 ก็สามารถเปด
เครื่องปรับอากาศเฉพาะชัน้ 1 โดยปดประตูระหวางชัน้ ซึ่งหากเปนระบบเดิมการเปด
เครื่องปรับอากาศจําเปนตองเปดพรอมกันทั้งอาคาร ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “เครื่องปรับอากาศที่มีการแยก Zone สามารถเปด-ปดควบคุมได นอกจากนั้นก็จะมีทางเขา-ออกซึ่งมี 

 ประตูที่เราออกแบบใหสามารถปดเปดตามตองการได เชน ถาเราตองการเปดใหบริการเฉพาะชั้น 1 ก ็
 สามารถปดประตูที่ชั้น 1 และเปดเครื่องปรับอากาศเฉพาะที่ชั้น 1 เทานั้น”  

ผูใหสัมภาษณ D1 

 
     1.2.4.3.3 การใชระบบไฟกระตุก ที่ใหผูใชบริการเปดไฟเองในสวนที่
ตองการใช เพ่ือจะไดไมตองเปดไฟพรอมกันทั้งหมด เปนการชวยลดการใชพลังงาน ดังคําให
สัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “เรามีการนําระบบไฟกระตุกมาใชในบางพื้นที่ ในโซนที่เปนชั้นหนังสือเราจะทําเปนไฟกระตุก แตใน 
 บริเวณนั่งอานเราจะเปดไฟตามปกติ เวลาที่เด็กอานหนังสือ ตองมีแสงพอ เนนความสวาง”  

 ผูใหสัมภาษณ D5 
 

    นอกจากการออกแบบอาคารที่คํานึงถึงสิง่แวดลอมแลวนั้น หองสมุดยังไดมี
การจัดกิจกรรมสงเสริมการประหยัดพลังงาน เชน (1) การแขงขันหรือการประกวดการประหยัด
พลังงานของบุคลากรหองสมุด (2) การรณรงคการประหยัดพลังงาน สงเสริมการใชจักรยานและจัด
ใหมีที่จอดจักรยานไวรอบอาคาร (3) การเพิ่มพ้ืนที่สีเขยีวภายในและภายนอกอาคาร การจัดภูมิทัศน
ใหมีสีเขียว ชวยใหบรรยากาศผอนคลายไดดวย การปลูกตนไมรอบอาคารเพื่อกรองแสงแดดไมให
สองมายังอาคารมากเกินไปจนเกิดความรอนภายในอาคาร (4) การนําน้ําที่ใชแลวไปใชรดตนไม  
(5) การนําวัสดุที่ใชแลวกลบัมาใชใหม  
 
   1.2.5 การออกแบบอาคารหองสมุดเพื่อรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    การออกแบบอาคารหองสมุดใหสามารถรองรับการเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น 
หองสมุด ไดขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญหรือผูที่มีความรูทางดานคอมพิวเตอรและเครือขายเขามา
เปนที่ปรึกษาแกหองสมุด เพ่ือวางโครงสรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนําแนวคิดของประเภท
หองสมุดอิเล็กทรอนิกส มาใชโดยการจัดพื้นที่สําหรับใหบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส บริการ
เครื่องคอมพิวเตอร และมีระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ซึง่ไดออกแบบวางระบบมาพรอมกับอาคาร 
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การเดินสายสัญญาณใหครอบคลุมทั้งอาคาร การติดตัง้จุดบริการอินเทอรเน็ตไรสาย ซึ่งหากไม
เพียงพอก็จะมีการเพิ่มเติมในภายหลังได โดยไมกระทบตอระบบโครงสรางของอาคาร ดังคําให
สัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “สวนงานไอทีไดปรึกษาทานรองอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ทานใหคําแนะนําดานของการ 
 ปรับตกแตงพ้ืนที่เพ่ือใหบริการ เปนหองสมุดอิเล็กทรอนิกสหรือ E-library บวกกับแนวคิด Living  
 library เปนหองสมุดมีชีวิต ก็ทําใหออกมามีชีวิตชีวาบวกกับเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนเรื่องของ 
 โครงสรางดานไอที เราไดอาจอาจารยที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่อง 
 ของ Network [เครือขาย] เขามาชวยวางโครงสรางทางดานไอทีของหองสมุดไวหมดเลย เร่ิมตกแตง 
 ภายในเรื่องของ Infrastructure [โครงสรางพื้นฐาน] ทางดานไอทีไดกําหนดบางสวนไวแลว ก็จะมีสวนที่ 
 เราตองมาตามเก็บรายละเอียดภายหลัง”  

ผูใหสัมภาษณ D1 
 
 “ระบบ IT ก็มีการเตรียมการไวแตแรกเลย มีหองเซอรเวอรไวเฉพาะเลย แตสวนของอินเทอรเน็ตแบบ 
 ไรสายเราก็มาเพ่ิมเติมในภายหลัง คณะกรรมการที่ดูแลเร่ืองการกอสรางอาคารก็จะมีผูเชี่ยวชาญ 
 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะใหคําแนะนําอยูแลว”  

ผูใหสัมภาษณ D2 
 
 “การออกแบบอาคารก็ตองกําหนดใหสามารถรองรับดานเทคโนโลยีสารสนเทศไวแลว ซึ่งมีที่ 
 ปรึกษาใหคําแนะนําคือสํานักคอมพิวเตอรและฝายนวัตกรรม ตอนแรกอาคารก็ออกแบบระบบเครือขาย 
 เปนไฟเบอรออฟติก ตอมาจึงเริ่มมี WiFi 3G 4G อะไรตาง ๆ ซึ่ง WiFi ก็เปนการเพิ่มขึ้นมาในภายหลัง 
 และครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของอาคารวิทยบริการ และบริเวณรอบนอกโดยรอบอาคาร และสามารถใช 
 พรอมกันไดหลายพันคนเลย”  

ผูใหสัมภาษณ D4 
 
 “อินเทอรเน็ตติดตั้งมาพรอมการกอสรางอาคาร สาย LAN จะเดินมาพรอมการกอสรางอาคาร และ  
 WiFi ชุดแรกจะติดตั้งมาพรอมอาคาร แตชุดหลังนี่เปนนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กระจายติดตั้ง 
 สัญญาณเพ่ิมเติม”  

ผูใหสัมภาษณ D5  
 

   1.2.6 ปญหาและอุปสรรคในการออกแบบและกอสรางอาคารหองสมุด 
    ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึน้ในระหวางการออกแบบและกอสรางอาคาร
หองสมุดนั้น มีหลายประการ ดังนี้ 
    1.2.6.1 ขอจํากัดของระเบียบการใชงบประมาณของราชการ กลาวคอื เม่ือ
หองสมุดไดรับการอนุมัติงบประมาณในการดําเนินโครงการแลว จําเปนตองกอสรางใหเสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ทําใหความประณีตในการออกแบบอาคารขาดหายไป อาคารบางสวน
ไมไดออกแบบใหมีความยดืหยุนที่จะรองรับความเปลีย่นแปลงที่อาจเกิดขึ้น สงผลใหเกิดปญหา 
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ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “จากที่เราไดรับอนุมัติงบประมาณมาตามระเบียบราชการ จําเปนตองใชงบประมาณใหตรงกับที่ไดตั้งไว  
 ฉะนั้น เราจึงไมมีเวลาในการดูรายละเอียดหรือถกเถียงกันเรื่องแบบแปลนใหมันชัดเจน หรือเมื่ออาคาร 
 สรางเสร็จ ลักษณะของแนวโนมทิศทางหรือวาเทคโนโลยีก็เปล่ียนแปลงไปซึ่งก็ตองปรับเปล่ียนไป ก ็
 เปนรายละเอียดปลีกยอยที่นอกเหนือความคาดหมาย คนทํางานก็อาจจะคิดไมถึง ทําใหการกําหนด 
 พ้ืนที่ไมเหมาะสม 100 เปอรเซ็นต เราก็จําเปนตองปญหาไปตามหนางาน”  

ผูใหสัมภาษณ D1 

 
    1.2.6.2 มุมมองของบรรณารักษและผูออกแบบที่แตกตางกัน สงผลใหการ
ดําเนินงานมีความลาชา และตองยุตขิอขดัแยงโดยใหผูบริหารระดับสงูของสถาบันเปนผูตัดสินใจ 
ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี  
  
 “อยางการตกแตงอาคาร แตละคนก็จะมุมมองที่ตางกัน จึงใหทานอธิการบดีเปนผูตัดสินใจทั้งหมดเลย  
 นี่คือเปนการแกปญหาที่ไมคอยถูกวิธีนัก แตก็เปนทางออกที่ดีที่สุด เพราะไมเชนนั้นงานจะชามาก แลว 
 ก็จะไมเสร็จซักที”  

ผูใหสัมภาษณ D2 

 
   1.2.7 การจัดพื้นที่ตอบสนองภารกิจหลักของหองสมุดและการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต ผูบริหารหองสมุดใหความคิดเห็นแตกตางกนัไป ดังนี้ 
    1.2.7.1 อาคารหองสมุดสอดคลองกับภารกิจหลัก ผูบรหิารหองสมุดหลาย
ทานเห็นวาโดยภาพรวมแลว อาคารหองสมุดที่กอสรางเสร็จสมบูรณแลว ตรงกบัภารกิจของ
หองสมุด คือ มีรูปแบบการจัดวางพื้นที่ใหบริการเปนสดัสวน เชน พ้ืนที่ใหบริการคอมพิวเตอร 
เปนตน นอกจากนั้น หองสมุดบางแหง มีขอจํากัดของพื้นที่ สงผลใหตองลดขนาดของหองตาง ๆ ลง  
ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “พูดถึงความตองการในภาพรวมที่ตองการใหเปน E-library กับ Living library ก็ถือวาตรงนะคะ แตถา 
 ถามวามันสอดคลองลงตัวหรือเปลา ก็คิดวาไม ดวยเหตุที่วาการออกแบบ ณ ตอนน้ันไมชัดเจน เพราะ 
 มันมีรายละเอียดหลายอยางที่ยังไมสอดคลองของ Function การทํางาน”  

ผูใหสัมภาษณ D1 
  
 “ส่ิงที่ตรงกับที่เราอยากไดคือ จุดใหบริการคอมพิวเตอรที่เพ่ิมขึ้น เฟอรนิเจอรใหมใหเด็ก ๆ ใช  
 สวนขอเสียเพียบเลย พ้ืนที่ไมเอ้ืออํานวย สถานที่ไมเพียงพอ”  

ผูใหสัมภาษณ D2 
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 “ก็ตรงอยูในระดับหนึ่ง อยางเราอยากไดหองประชุมก็ได แตพ้ืนที่อาจจะมีเทานี้จุได 100 กวาคน  
 เราอยากไดมากกวานั้นแตไมมีพ้ืนที่ เพราะไมเชนนั้นก็จะไมมทีี่วางชั้นหนังสือ  Learning hub หรือ  
 Learning commons เราก็อยากจะไดกวาง ๆ แตเนื้อท่ีมันจํากัด”  

ผูใหสัมภาษณ D4 

 
 “สามารถตอบสนองภารกิจของหองสมุดไดดี จากการที่ตองการใหเปน Living Library ก็สามารถ 
 ตอบสนองไดคือ เปนสถานที่สําหรับการศึกษาคนควาสําหรับนิสิตไดดี มีส่ิงอํานวยความสะดวกใน 
 การเรียนรูไดดวยตนเอง พรอมทั้งยังมีทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส มี WiFi ที่เด็ก 
 สามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตได และเขาสามารถผอนคลายไดกับโซน Edutainment”  

ผูใหสัมภาษณ D1 
 
 “ไมไดตอบสนองภารกิจของหองสมุดได 100 เปอรเซ็นต สวนที่ตอบสนองได คือทําใหมีผูใชบริการเพิ่ม 
 มากขึ้นมาก เดิมที่เรายังไมมีบริการคอมพิวเตอร จํานวนผูใชบริการอยูที่หลักรอย เมื่อมีคอมพิวเตอร 
 ผูใชเพ่ิมมาอยูในหลักพัน”  

ผูใหสัมภาษณ D2 
  
 “ภารกิจหรือพันธกิจหลักของเราคือบริการวิชาการ ตัวอาคารนี้ก็ตั้งอยูในจุดที่สามารถใหบริการวิชาการ 
 ไดอยางทั่วถึงนะคะ เพราะอยูเกือบใจกลางของมหาวิทยาลัย”  

ผูใหสัมภาษณ D3 
 

    นอกจากนั้น ยังมีอุปสรรคในการการปรับเปลี่ยนพ้ืนทีท่ีไ่มไดถูกออกแบบใน
เบื้องตน ใหสามารถใชงานได เชน พ้ืนที่นั่งอานถูกออกแบบใหอยูใกลบันได จึงทาํใหผูใชไมมีสมาธิ  
เน่ืองจากปญหาเสียงรบกวนจากการเดินขึ้น-ลง การวางแนวโคมไฟไมสอดคลองกับการจัดวางชัน้
หนังสือ เน่ืองจากขอจํากัดของรูปลักษณของอาคารภายนอก จึงทําใหไมสามารถใชประโยชนพ้ืนที่
อยางเต็มที ่
    ในดานความยืดหยุนและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี
ผูบริหารหองสมุดมีความเห็นวา สามารรองรับได เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี  
ไมกระทบตอระบบโครงสรางของอาคารแตอยางใด ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “การรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศก็จะสามารถรองรับได เพราะมันไมไดเกี่ยวกับโครงสรางอาคาร  
 เทคโนโลยีเปนสวนที่ตอเติมเขามา มันก็สามารถรองรับไดอยูแลว”  

ผูใหสัมภาษณ D5 
   

 สวนการรองรับการเปลี่ยนแปลงดานจํานวนผูใชบริการที่เพ่ิมมากขึ้นน้ัน ผูบริหารหองสมุด
มองวาอาจจะทําไดยาก เน่ืองจากพื้นที่ของอาคารมีอยูอยางจํากัด จึงตองใชการแกปญหาเทาทีท่ําได 
ดังคําสัมภาษณตอไปน้ี 
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 “การรองรับการเปลี่ยนแปลงในสวนการเพิ่มขึ้นของผูใชบริการ ก็คงจะสามารถทําไดเต็มที่เทาที่พ้ืนที่จะ 
 รองรับได เราตองแกปญหาดวยวิธีอื่นเพราะวาพ้ืนที่เราไมสามารถขยายไดแลว เชน การขยายพื้นที่ลง 
 ไปในสวนที่เปนสวน สามารถเพิ่มพ้ืนที่ไดประมาณ 200-300 ตารางเมตร เราเห็นวาเด็กชอบนั่งพ้ืน  
 เราจึงเอาโตะญี่ปุนเขามาใหบริการแลวก็มีเบาะรองนั่งใหยืม”  

ผูใหสัมภาษณ D1 

 
   1.2.8 การสรางบรรยากาศในการใชบริการ 
   การสรางบรรยากาศที่เชิญชวนผูใชใหเขามาใชบริการหองสมุดนั้น ผูบริหาร
หองสมุดใชวิธีการ ดังนี้ (1) การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ สําหรับการใชบริการ
หองสมุด (2) การจัดระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่ครอบคลุมพ้ืนที่หองสมุดอยางทั่วถึง  
(3) การออกแบบทีใ่ชสีสันสดใสเพื่อกระตุนความรูสึกหรือทําใหผูใชบริการรูสึกผอนคลาย  
(4) การตกแตงภายในใหความรูสึกที่ทันสมัย ปลอดโปรง โลงสบาย ไมอึดอัด (5) การเปดพื้นที่
สําหรับใหบรกิารตลอด 24 ชั่วโมง (6) การจัดกิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุด การจัดนิทรรศการ 
การตอบปญหาชิงรางวัล การจัดอบรมการใชหองสมุด (7) การผอนปรนกฎระเบียบบางขอ ที่ทาํให
ผูใชบริการรูสกึเปนอิสระมากขึ้น (8) การสรางจิตสํานึกในการบริการ ของผูปฏิบัตงิาน เพ่ือให
ผูใชบริการรูสกึถึงบรรยากาศที่เปนมิตร ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “เร่ืองการผอนปรนกฎระเบียบ ไมจํากัดเรื่องการแตงกาย ไมมีกฎระเบียบมากมาย และมีการเปด 
 บริการ 24 ชั่วโมงกอนชวงสอบปลายภาค 1 เดือนซึ่งเปดใหบริการทุกชั้น สวนดานหนาก็จะเปดบริการ  
 24 ชั่วโมงตลอด ซึ่งเรียกวา Zone 24 อยูดานหนาสุดผานประตูใหญเขามาจะอยูดานขวามือ มีโตะเกาอี้ 
 เปน Open area ผูใชบริการมาใชเยอะ จะเต็มตลอด”  

ผูใหสัมภาษณ D5 

 
 “การสรางบรรยากาศของหองสมุดก็คือเราจะเตรียม Facility [ส่ิงอํานวยความสะดวก] ตาง ๆ สําหรับ 
 การใชบริการหองสมุด ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต WiFi ส่ิงอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ที่รองรับ Life  
 style [รูปแบบการดําเนินชีวิต] และการใชบริการของนิสิต รวมถึงการออกแบบที่ทันสมัย การใชสีสัน 
 ในการตกแตงเพ่ือชวยใหผูใชมีความรูสึกผอนคลายอยากเขามาใชบริการ หรือแมแตการเลือกใช 
 เฟอรนิเจอร ที่นาใช หลังจากที่เปดใหบริการอาคารหองสมุดใหมแลว จํานวนของนิสิตที่เขามาใชบริการ 
 เพ่ิมขึ้นถึง 2-3 เทาเลย”  

ผูใหสัมภาษณ D1 
 
 “จัดกิจกรรมหรอืจัดนิทรรศการ มีการมอบรางวัล มอบโชค ตอบปญหาคุณธรรมโดยมีรางวัลเปนพัดลม 
 บาง ของรางวัลอ่ืน ๆ จัดประกวดสุนทรพจน การจัดอํานวยความสะดวกตามที่นักศึกษารองขอ  
 บางครั้งการตอบสนองเพียงเล็กนอยก็ชวยใหสรางบรรยากาศที่ดี พยายามใหบุคลากรมี Services  
 Mind [จิตสํานึกในการบริการ] มากที่สุด จัดสถานที่ใหเปนมิตร ใหนั่งสบาย แตถาเปนพฤติกรรม 
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 ไมพึงประสงค เชน ลักขโมย เราก็เอาจริงเอาจัง”  
ผูใหสัมภาษณ D4 

 
   1.2.9 ผลกระทบที่เกิดขึ้นกบัผูปฏิบตัิงานและผูใชบริการของหองสมุด  
    1.2.9.1 ผลกระทบดานจิตใจของผูปฏิบัตงิาน ผูบริหารหองสมุดใหความเห็น
วา ผูปฏิบตัิงานจําเปนปรับทัศนคติในการยอมรับการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้น เน่ืองจากไมสามารถใช
กฎระเบียบในการยติเสียงดงัของผูใชบริการ จากพื้นที่ถูกออกแบบใหมีลักษณะเปดโลง  
ดังคําสัมภาษณตอไปน้ี   
 
 “ผลกระทบมีในแงที่วา รูปแบบการทํางานเปลี่ยนไป Concept [แนวคิด] การใหบริการที่เปล่ียนแปลงไป  
 รูปแบบอาคารที่เปล่ียนไป จะกระทบกับความเคยชินในรูปแบบของการใหบริการแบบเดิมที่มี 
 บรรยากาศแบบเงียบ ๆ แตพอเปนอาคารใหมที่เปน E-library Living Library พอเขามาเด็กจะรูสึก 
 ตื่นเตน พูดคุยกันได แตผูปฏิบัติงานเองก็จะรูสึกคับของใจบาง เพราะมีความเคยชินที่รูสึกวา “หองสมุด 
 เสียงดังไมได” ก็จะมีการเตือน ซึ่งมันก็จะไมคอยไดผล พอซัก 2 ปผานไป ก็เร่ิมที่จะลงตัวแลว  
 ผูปฏิบัติงานยอมรับไดในระดับหน่ึง เด็กก็จะเรียนรูวาสามารถทําอะไรไดในระดับไหน ดังนั้น ถาสวน 
 ไหนที่เราตองการใหเปนพ้ืนที่เงียบก็จะเอาโตะเดี่ยวไปวาง มันก็จะเงียบไปโดยปริยาย”  

 ผูใหสัมภาษณ D1 

 
   “เราตองปรับใหเขากับการใชงาน เพียงแตวามีบางสวนอยางหองสํานักงานก็จะมีนิดหนอย พ้ืนที่ไม 
  เหมาะสม กระจก หนาตาง การระบายอากาศ แตก็ไมถึงกับเปนปญหา ก็ตองมีการปรับตัวมากกวา  
  ถาเราปรับตัวเขากับลักษณะอาคารได เราก็สามารถทํางานได”  

ผูใหสัมภาษณ D5 
 
 “อาจจะรูสึกอึดอัด มันดูแลวที่ไมคอยเปนสัดสวน ที่ทํางานก็นั่งเปนโตะเหมือนโตะเรียนหนังสือ”  

 ผูใหสัมภาษณ D3 
 
 “คนที่อยูชั้นลาง ก็อาจจะรูสึกไมปลอดโปรงเทาชั้นบน เชน สวมมันจะเต็ม ซึ่งเปนเพราะระบบการ 
 กอสราง มันเปนที่ระบบแรงดันตองมีการซอมอยูเร่ือย ๆ แลวก็จะเปนทุกหลัง เชน ถามีการใชหองน้ํา 
 ชาย มันก็จะมีน้าํปุด ๆ อยูที่หองน้ําหญิง แตก็ไมมีอะไรเดือดรอนถึงขั้นเปนปญหาคะ”  

 ผูใหสัมภาษณ D4 
 

    1.2.9.2 ผลกระทบดานจิตใจของผูใชบริการ ผูบริหารหองสมุดมีความเห็นวา 
ผูใชบริการมีความรูสึกตื่นเตน มีความรูสึกวาหองสมุดมีความเปนมิตรอยากเขามาใชบริการ และ
สามารถทํากิจกรรมหลายอยางไดภายในหองสมุด ทั้งการคนขอมูล การใชบริการอินเทอรเน็ต การ
นั่งอานหนังสือ การทํากิจกรรมกลุม การดูหนังฟงเพลง ดังคําใหสัมภาษณตอไปนี้ 
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 “ผลกระทบกับเด็กก็จะเปนความรูสึกที่เมื่อเขาเขามาแลวจะรูสึกวามีความตื่นเตน เขาก็จะอยากมา 
 หองสมุด นักศึกษาเลือกมาใชบริการอินเทอรเน็ตที่หองสมุด แมที่อื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยจะมีเครื่องที่ 
 ทันสมัยกวา หองสมุดเปนสถานที่ที่ลงตัวสําหรับนักศึกษา สามารถใชอินเทอรเน็ต ดูหนังฟงเพลงได  
 หรือจะนัดกับเพ่ือนทบทวนบทเรียนได โดยที่เขาไมตองออกไปไหนเลย มีระบบจองเครื่องคอมพิวเตอร  
 ทําใหนักศึกษาสามารถวางแผนการใชเวลาได รวมถึงการจองพ้ืนที่ Edutainment สําหรับดูหนังได 3 
 ชั่วโมง เรามีบริการหองศึกษาเดี่ยว หองศึกษากลุม ก็ชวยใหเขาสามารถวางแผนเวลาของเคาได”  

  ผูใหสัมภาษณ D1 

 
   1.2.10 ปญหาที่เกิดขึ้นกับอาคาร การประเมินสภาพอาคาร และแผนการพัฒนา
ปรับปรุงอาคารหองสมุดในอนาคต 
    1.2.10.1 ปญหาของอาคารหองสมุดหลังจากมีการเปดใชงาน จากการ
สัมภาษณพบวามีปญหาที่เกิดขึ้นกับอาคารหองสมุด หลังจากมีการเปดใหบริการ ไดแก (1) ปญหา
เชิงโครงสรางของอาคารที่เกิดรอยราว ทําใหเวลาฝนตกเกิดน้ําซึม (2) ปญหาที่เกดิจากสภาพ
ภูมิอากาศ ทําใหวัสดุที่ใชในการกอสรางอาคารเกิดการเสื่อมสภาพ เชน กระจกราว กาวยึดกระจก
เสื่อมสภาพ เปนตน (3) ปญหาที่แสงแดดสองเขามาภายในตวัอาคารมาก ทําใหอุณหภูมิภายใน
อาคารสูง รอนอบอาว (4) ปญหาเสียงรบกวน เน่ืองจากวัสดุที่ใชในการกอสรางไมมีการดูดซับเสียง 
และ (5) ปญหาจากการจัดวางพื้นที่ไมเปนไปตามที่ออกแบบไว เกิดปญหาเกี่ยวกบัระบบระบาย
อากาศ ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “เปนปญหาเชิงโครงสรางคือจะมีรอยราว เวลาฝนตกมาน้ําก็ซัดเขารองปูนซึม ทําใหพ้ืนเจิ่งนอง  
 แกปญหาโดยการทําหลังคาใหมก็แลวยังเหมือนเดิม ตอนน้ีก็เหลืออยางเดียวคือซอมรอยราว ซึ่งก็ตอง 
 รอหนวยงานอาคารของมหาวิทยาลัย”   

ผูใหสัมภาษณ D2 

 
 “อาคารหองสมุดเราเปนกระจก รูปเรือ ซึ่งแบบมาจากตางประเทศจากประเทศออสเตรเลีย บานเรา 
 อากาศรอน ซึ่งมีผลกับกาวหรืออีพ็อกซี (Epoxy) ที่ยึดกระจกอยู พออากาศรอนมาก ๆ ก็ทําใหอีพ็อกซี 
 มันเส่ือม ทําใหกระจกราว ตัววัสดุที่เชื่อมก็แยกออก น้ําก็ซึม พ้ืนดานลางเกิดสนิม ผมก็พยายาม 
 แกปญหาแตก็ไมรูจะทําอยางไร”  

ผูใหสัมภาษณ D2 
  
 “ตึกนี้มีการสรางใหเหมือนยุโรปคือมีโถงเปนกระจก แสงแดดจะสองผานมาก บริเวณใกลโถงก็จะไดรับ 
 แดดมากอากาศรอน ทําใหตองเปดแอรใหมากขึ้นทําใหเด็กที่อยูสวนอื่นก็จะบนวาหนาว เวลาจัด 
 นิทรรศการบริเวณโถงทําใหสีซีดไว บานเราไมเหมือนตางประเทศที่นาน ๆ ทีจึงจะมีแดด จริงอยูวาเปน 
 การประหยัดไฟแสงสวาง แตไมประหยัดแอร ดานบนเปนกระจกกม็ีปญหาการเสื่อมสภาพ มีการรั่ว  
 เราก็ตองไปทําสแลนไมใหสวางเกินไป แลวระบบปรับอากาศเปนแบบรวม ตองเปดทํางานพรอมกัน   
 แตถาไมเปดก็จะมีปญหาเรื่องการทํางานของเครื่องปรับอากาศมีเสียงดัง ระบบมีปญหา”  

 ผูใหสัมภาษณ D4 
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 “ดานหนาอาคารของเราเปนกระจกเราก็ตองมาปลูกตนไมเพ่ิม เพ่ือชวยอาศัยรมเงาบังแดดที่จะสองเขา 
 มายังตัวอาคาร กระจกมันจะรับแดด อาคารหองสมุดเราหันไปทางทิศตะวันตก ฉะนั้นชวงบายแดดจะ 
 คอนขางแรง ก็ทําใหอากาศภายในรอน”  

ผูใหสัมภาษณ D5 
 
 “ตรงศูนยความรูดานการเกษตร เดิมที่ออกแบบไวตรงนั้นจะเปน Stack [ชั้นหนังสือ] ที่ไวสําหรับวาง 
 วิทยานิพนธกับวารสารเย็บเลมเกามาวาง แตโดยรอบเปนหองศึกษาเดี่ยว หองศึกษากลุม ซึ่งถาทํา 
 ตามแบบเดิมตรงนั้นก็จะกลายเปนมุมอับ เราก็มาพอมาปรับเปล่ียนรูปแบบทีหลังใหเปนศูนยความรู 
 ทางการเกษตร ตองกั้นหองก็จะเห็นวาเรากั้นกระจกขึ้นมาเพื่อไมใหบังสายตา แตพอเรากั้นกระจก 
 ขึ้นมาก็จะไปมผีลกระทบตอการไหลเวียนของอากาศ มีปญหาระบบแอร ดังนั้นเราก็ตองมาปรับจูนใน 
 เร่ืองของการไหลเวียนของอากาศ อุณหภูมิ”  

ผูใหสัมภาษณ D1  
 
 “การออกแบบอาคารใหประหยดั กออิฐมวลเบา ผนังเบา มันจะไมเก็บเสียง เชน หองศึกษาเดี่ยว  
 หองขางๆ ทําดินสอตกอีกหองก็จะไดยิน หรือพูดโทรศัพท เปดเพลงฟง แลวเพดานดานบนก็ปด 
 ไมสนิท โดยอาคารใหญจะเปนระบบแอรรวม ตองมีการเปดเพ่ือใหแอรไหลเวียนใหทั่วถึง แอรก็ตกสวน 
 ตนทางก็จะหนาวมาก แตอีกฝงก็จะรอน”  

ผูใหสัมภาษณ D1 
 
 “งบประมาณไมเพียงพอ ทําใหหลายอยางก็จะถูกตัดออกไป ซึ่งมันก็จะมีผลกระทบซึ่งกันและกัน  
 ยกตัวอยางงบที่เราถูกตัด เร่ือง Generator เครื่องปนไฟ จริง ๆ แลวมันจะตองเปนระบบปนไฟท่ีสํารอง 
 อยูในอาคารไฟฟาก็ตองมีหลอเล้ียงตลอด 24 ชั่วโมง พอไมมีระบบสํารองไฟฟา ตัวอยางชวงที่น้ําทวม  
 ไฟฟาเราก็ตองปดระบบ ไฟตก ไฟช็อต ไฟก็จะดบัซึ่งก็จะมีผลตอระบบ Sever ที่ก็ตองถูกปดไปดวย  
 เน่ืองจากระบบ Sever ที่นี่จะใหญมากเพราะเราทํา E-content และเปน Backbone ระบบเครือขาย 
 ใหกับท้ังมหาวิทยาลัยพอไฟดับระบบตรงนี้ก็ถูกปดไปโดยปริยาย”  

ผูใหสัมภาษณ D1 
 

    1.2.10.2 การประเมินสภาพอาคารหองสมุดหลังจากที่เปดใชบริการแลวนั้น 
หองสมุดสวนใหญจะมีหนวยงานดานอาคารสถานที่ ซึง่อยูภายใตสังกัดของหองสมุดเองและเปน
หนวยงานของมหาวิทยาลยั ทําหนาที่ตรวจประเมิน ซึ่งจะทําตามแผนที่ไดมีการกําหนดไว หากพบ
ความเสียหายเจาหนาที่จะดําเนินการซอมแซมหรือจัดทํางบประมาณเพื่อการบํารุงรักษาใหสามารถ
กลับมาใชงานไดตามปกติ นอกจากการประเมินโดยเจาหนาที่ฝายอาคารสถานที่แลว หองสมุดบาง
แหงใชวิธีการประเมินในรูปของการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 

 
 “ทางฝายวิศวกรรมนาจะมีแผนนะคะวาทุก ๆ กี่ปที่จะมีการตรวจประเมินโครงสรางอาคาร ในสวนของ 
 การบํารุงรักษามีการทําเปนประจําอยูแลว เชน ระบบลิฟต เครื่องปรับอากาศก็จะมีการลาง การซอม  
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 การปรับปรุง ลิฟต ไฟเสียก็ซอม รวดเร็วใชได”  
ผูใหสัมภาษณ D3 

 
 “ในสวนงานอาคาร ก็จะมีเจาหนาที่สวนงานอาคารสถานที่ดูแล ซึ่งเปนบุคลากรของหองสมุดเอง  
 สวนงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศก็จะมีเจาหนาที่ไอที ซึ่งจะมีแผนในการดูแล บํารุงรักษาของเขาอยู  
 วาจะทําอะไร เปนแผนปฏิบัติงานประจําป”  

ผูใหสัมภาษณ D5 
 
 “มีการประเมินทุกป ประเมินไปพรอม ๆ กบัการประเมินความพึงพอใจในการใชบริการ เมื่อผลการ 
 ประเมินออกมา หองสมุดก็นําไปแกไขปรับปรุง เชน ระบบปรับอากาศซึ่งควบคุมไมไดบางที่เย็นมาก  
 บางที่รอน เร่ืองระบบแสงสวางบางพื้นที่ยังมีปญหาอยู กระจกเยอะทําใหตองติดผามานเพิ่ม เปนตน 
 สวนกรณีที่เขามาตรวจประเมินระบบอาคารจะเปนกรณี อยางเชน จากปญหาน้ําทวมเราก็จะใหวิศวกร 
 เขาตรวจดูวามีผลกระทบฐานรากหรือไม และการตรวจสภาพอาคารพวกรอยราว ทางฝายอาคารก็จะ 
 ทําการตรวจประเมินเปนประจําอยูแลว”  

ผูใหสัมภาษณ D1 
 
 “ปญหาตอนนี้กระจกราว น้ําซึมดวย นี่พ่ึงไมกี่ป มันเปนอะไรที่นาหนักใจ เวลาฝนตกน้ําเขามาดานใน 
 พ้ืนดานลางสนิมกินเลยนี่ก็เปนปญหา ตองใหเปนหนาที่ของงานอาคารของมหาวิทยาลัยเขามาตรวจ 
 สภาพของอาคาร สวนหองสมุดเองก็มีการประเมินกันอยูแลว โดยการประเมินดวยสายตา แมบานก็จะ 
 รายงานมาวาสวนไหนเสีย ชํารุดทรุดโทรม สวนการดูแลตึกใหมเปนหนาที่ของสํานักงานอธิการบดี  
 ปญหาที่มีอยูเปนปญหาเชิงโครงสรางคือจะมีรอยราว เวลาฝนตกมาน้ําก็ซัดเขารองปูนซึม ทําใหพ้ืน 
 เจิ่งนอง ก็แกปญหาโดยการทําหลังคาใหมแตก็แลวยังเหมือนเดิม ตอนน้ีก็เหลืออยางเดียวคือซอมรอย 
 ราว ซึ่งก็ตองรอหนวยงานอาคารของมหาวิทยาลัยอยูดี หองสมุดมีเงินแตก็ไมสามารถดําเนินการเองได  
 ตองรองานอาคารมาประเมิน งานอาคารก็ดูอาคารทุกอยางของมหาวิทยาลัย”  

ผูใหสัมภาษณ D2 
 

    1.2.10.3 แผนปรับปรุงหรอืพัฒนาอาคารหองสมุดในอนาคต หองสมุด 
สวนใหญจะมีแผนในการปรบัปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารตามวัตถุประสงคของการใชงานแตละหองสมุด 
หรือสรางอาคารหลังใหม แผนการเหลานีส้ะทอนใหเห็นวิสัยทศันและความพยายามของผูบริหาร
หองสมุดที่จะปรับปรุงหองสมุดใหสวยงาม ทันสมัย ประหยัดสอดคลองกับความตองการพฤติกรรม
ของผูใช และเนนบริการเชิงรุก ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “เขียนโครงการทุกป สวนใหญก็จะเปนการปรับภูมิทัศน ปรับพ้ืนที่การเรียนรูใหสอดคลองกับพฤติกรรม 
 ของผูใชบริการยุคใหม เปล่ียนเครื่องคอมพิวเตอร การเพิ่มเนื้อที่สําหรับเรียนรูดวยตนเอง การคนควา 
 เปนกลุม ใหดูทันสมัย สีสันสวยงามดึงดูด มีโซนที่สามารถคุยกันได โซนเงียบ เนนความสวยงาม  
 เนนสีเขียว พยายามเนนเชิงสรางสรรคมากกวาการใชเงิน ใชเศรษฐกิจสรางสรรค”  

ผูใหสัมภาษณ D4 
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 “แผนของอาคารนี้ตั้งไวตั้งแตผมมารับตําแหนง ของบประมาณไป 30 ลาน น้ําทวมงบจึงถูกตัด เพราะ 
 เราตองตัดงบประมาณไปชวยหนวยงานอื่น มีแผนจะปรับปรุงหอจดหมายเหตุ จะทําพ้ืนที่ บางสวนเปน 
 หองปฏิบัติธรรม เพราะเราไมมีพ้ืนที่จัดกิจกรรมสําหรับธรรมะ สวนใหญจะเปนนักศึกษาที่ เรียนใน 
 รายวิชาความจริงของชีวิต ซึ่งจะสอดแทรกจริยธรรมก็จะมาใชพ้ืนที่ตรงนี้ในการฝกปฏิบัติธรรม”  

 ผูใหสัมภาษณ D2 

 
 “เราคิดจะทําหองสมุดในสวน ซึ่งตรงนั้นก็จะมี Coffee corner แลวพ้ืนที่มันสามารถควบคุมได ซึ่งจะ 
 เปนสวนเชื่อมตอระหวางอาคารเกากับอาคารใหม เปนพ้ืนที่ที่สามารถลงไปจากหองสมุดได ในชวงสอบ 
 ที่ผูใชบริการเขามาเยอะมาก ก็มีแผนวาจะเตรียมโตะเกาอี้เสริมเขามาจัดเต็มพ้ืนที่ สวนพ้ืนที่ดาดฟาที่ 
 เปนพ้ืนที่วางเปลาก็จะนํามาปรับเปนพ้ืนที่นั่งอาน มีศาลาเปนพ้ืนที่ใหเด็กออกไปผอนคลาย อาจจะม ี
 มุมกาแฟ ซึ่งก็จะเนนเรื่องของการประหยัดพลังงาน อยางศาลาที่เราจะเอาเขามาจะทําโดยใหเด็กได 
 เรียนรูดวยเรื่องของการประหยัดพลังงาน หลังคาเย็น เอาพวกเทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตยเขามาใช  
 นโยบายหองสมุดตอนนี้ก็เปนหองสมุดสีเขียว ฉะนั้นเราก็จะทําทุกอยางพรอมกัน ศาลาก็เปนศาลา 
 ประหยัดพลังงาน หองสมุดในสวน การรณรงคการประหยัดพลังงาน การรีไซเคลิขยะ การแยกขยะ  
 ลาสุดเราเปดหองสมุด Eco-library หองสมุดเพ่ือชีวิตและส่ิงแวดลอม คือเรายายเอา Collection ที่เปน 
 ดานวรรณกรรมที่ไมใชหนังสือวิชาการเอาไปไวตรงนั้นหมดเลย แลวก็รวบรวมหนังสือดานการอนุรักษ 
 พลังงาน ดานการออกแบบอาคารที่อนุรักษพลังงานเขาไปไวในหองนั้น ก็เปดใหสําหรับบุคคลทั่วไปเขา 
 มาใชได มีหองสําหรับเด็กมีนิทานใหเด็กเขาไปนั่งอาน มีหองบริการสําหรับศิษยเกา นอกจากนี้ ภายใน 
 มหาวิทยาลัยมีหอพักนักศึกษาอยูในซอยพหลโยธิน 45 ทานอธิการบดีมีแนวคิดวาจะไปสรางหองสมุด 
 ตอนน้ีกําลังเขียนแบบกันอยูคิดวานาจะเสร็จส้ินปนี้ รูปแบบที่เราจะทําคือไมมีหนังสือ ไมมี Shelf ไมม ี
 ส่ิงพิมพ ใหบริการในลักษณะ Mobile unit คือหองสมุดเคลื่อนท่ี เนนใหบริการที่อานหนังสือ ทํา 
 การบาน ใชอินเทอรเน็ตได ใหความบันเทิง ฟงเพลง ดูหนัง มีหองทบทวนบทเรียน ชวยลดความแออัด 

 ของอาคารหองสมุดปจจุบัน และใหบริการที่แตกตาง”  
ผูใหสัมภาษณ D1 

 
 “ชั้นลางของบประมาณไวแลว เดิมครึ่งหนึ่งเปนปูนอีกครึ่งหน่ึงเปนกระจก ใชในการจัดกิจกรรม เวลาจัด 
 กิจกรรมเราก็อยากใหคนที่เดินผานไปมาไดเหน็ ทําเปนหองกระจก จะทุบผนังปูนออก 2 ชอง แลวก็จะ 
 เปล่ียนเปนกระจกทั้งหมดใหยาวลงมาเลย ก็จะทําใหดูโปรงโลง”  

ผูใหสัมภาษณ D3 
 
 “ยังคะ เน่ืองจากพ้ืนที่มันคับแคบ ก็คงจะปรับอะไรไมได เพียงแตวามหาวิทยาลัยก็มีนโยบายที่จะสราง 
 อาคารหลังใหมเพ่ิมเติมเปนสวนตอขยาย เชื่อมตอกันขยายพื้นที่บริการออกไปอีก เพราะอาคารหลังนี้ 
 ทําอะไรไมไดอยูแลว พ้ืนที่คับแคบ”  

ผูใหสัมภาษณ D5 
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   1.2.11 ขอเสนอแนะของผูบริหารหองสมุดในการออกแบบและกอสรางอาคาร
หองสมุดใหม 
     ผูบริหารหองสมุดไดใหขอเสนอแนะสําหรับการสรางอาคารหองสมุดใหม ดังนี้ 
    1.2.11.1 ศึกษาตําราเกี่ยวกับอาคารหองสมุดใหม ๆ ทั้ง สถาปตยกรรม
ศาสตร บรรณารักษศาสตร เพ่ือศึกษามาตรฐานการออกแบบอาคาร วัสดุแบบที่เหมาะกับสภาพ 
ภูมิประเทศและภูมิอากาศ รวมถึงขอคําปรึกษาจากสถาปนิกหรือผูเชี่ยวชาญที่สามารถใหคําแนะนํา
ในการออกแบบ และการศกึษาหาขอมูลจากแหลงอ่ืน ๆ หรือศึกษาดูงานหองสมุดอ่ืน ๆ เพ่ือนํามา 
ใชเปนแนวทางในการออกแบบอาคารหองสมุด 
    1.2.11.2 ผูวางแนวการออกแบบ การกอสราง ควรจะเปนผูบริหารชุดเดียวกัน 
ตั้งแตเริ่มกอสรางจนโครงการสําเร็จ ซึ่งจะทําใหมีความตอเน่ือง เพราะการกอสรางใชเวลานาน ถา
เปลี่ยนชุดผูบริหารอ่ืนมารับงานตอ อาจจะเกิดความสับสน ไมเขาใจแนวคิดเริ่มแรกของโครงการ 
    1.2.11.3 กอนออกแบบตองคํานึงถึงสภาพภูมิอากาศของไทยดวย เพราะการ
นําแบบจากตางประเทศมาใชโดยไมไดปรับเปลีย่นใหเหมาะกับสภาพภูมิอากาศของประเทศ จะทํา
ใหเกิดปญหาตามมาภายหลัง เชน อาคารกระจก ที่นําแบบมาจากตางประเทศ แตประเทศไทย
อากาศรอน ซึ่งมีผลกับกาวหรืออีพ็อกซี (Epoxy) ที่ยึดกระจกอยู พออากาศรอนมาก ๆ ก็ทําให
อีพ็อกซีเสื่อม กระจกราว น้ําซึมเขามา ตองคํานึงถึงการเลือกวัสดุถึงวัสดุที่นํามาใชใหเหมาะสมกับ
สภาพภูมิอากาศ 
    1.2.11.4 การคํานึงถึงการออกแบบพื้นทีต่ามประโยชนใชสอย หองสมุดตองมี
พ้ืนที่ซึ่งเราเรยีกวาพื้นที่สวนกลางสําหรับการจัดแสดงนิทรรศการ หรือแมแตการจัดกิจกรรมตาง ๆ 
รวมถึงหองฝกอบรมการรูสารสนเทศ เพราะหากจะตองไปขอใชพ้ืนที่ของหนวยงานอื่น ทําใหเกิด
ความสะดวก หองสมุดจึงควรมีหองฝกอบรมของตนเอง 
    1.2.11.5 การคํานึงถึงแนวคิดเรื่องศูนยอํานวยความสะดวกทางการเรียนรู 
(Information common) และหองสมุดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green library) โดยมีพ้ืนที่สีเขยีว มี
สวนหยอม มีพ้ืนที่ขายชากาแฟ ที่ผูใชบรกิารหรือผูปฏิบัติงานสามารถใชพักผอนอิริยาบท  
ปลูกตนไมชวยลดความตึงเครียด พักสายตาการจัดภูมิสถาปตยที่ดีก็จะชวยดึงดดูใหผูใชเขามา
หองสมุดได 
    1.2.11.6 เลือกใชเฟอรนเิจอรที่มีความแข็งแรงทนทาน เชน ไมแนะนําใหใช
เกาอ้ีระบบไฮโดรลิกส (Hydraulic) หากคํานึงความสวยงามอยางเดียว ไมคํานึงถึงความแข็งแรง
ทนทาน การใชงานยอมไมคุมคา การใชงานผิดวัตถุประสงค ทําใหครุภัณฑเสื่อม  
    1.2.11.7 ศึกษาแนวโนมทีเ่ปลี่ยนแปลงไป เชน เทคโนโลยีใหม ๆ ทีส่ามารถ
นํามาใชประโยชนในงานหองสมุดได  เชน ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตไรสาย เทคโนโลยี RFID ที่
นํามาใชกับเครื่องยืมหนังสือดวยตนเอง (Self check) การจัดเตรียมพ้ืนที่สําหรับตูรับคืนหนังสือ 
(Book return) ที่เหมาะสม ทั้งน้ีตองมีการวางแผน และออกแบบใหเหมาะสม มิฉะน้ัน จะทําใหเกิด
ปญหาตามมา  
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    1.2.11.8 การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบอาคาร
หองสมุดของบุคลากรหองสมุด เพราะเมื่ออาคารสรางเสร็จแลว บุคลากรคือ ผูที่ตองใชสอยอาคาร
มากที่สุด การออกแบบสถาปตยกรรม สงผลกระทบตอผูปฏิบัติงาน ถาสภาพแวดลอมในการทํางาน
ไมลงตัว ผูปฏบิัติงานยอมไมมีความสุข และไมสามารถใหบริการที่มีคุณภาพได 
    1.2.11.9 มีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ เพราะหากงบประมาณถูกจํากัด
หรือถูกตัดไป ไมสามารถดําเนินการตามแผนหรือแบบอาคารที่กําหนดไว จะทําใหบางสวนขาด
หายไป การสรางหองสมุดเปนการลงทุนระยะยาว เปนการลงทุนกับอนาคตของเยาวชนที่จะเตบิโต
เปนอนาคตของชาติ หากงบประมาณถูกตัดไปก็จะสงผลกระทบตอหองสมุดที่ตองใชงานในระยาว 
ฉะนั้นผูที่มีอํานาจในการอนุมัติงบประมาณจึงควรใหความสําคัญกับการจัดสรรงบประมาณอยาง
เพียงพอ 
 
 2. ผลการวิเคราะหขอมูลทางกายภาพของอาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
ตาราง 9 ลักษณะทางกายภาพของอาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
 

 

   รายการ              จํานวน   รอยละ  
 

1. อาคารหองสมุดมีโถง Atrium               
  มี                13   72.20 
  ไมมี               5   27.80 
2. ภายในอาคารหองสมุดที่นั่งอาน 
  100 - 300 ที่นั่ง             3   16.70 
  301 - 500 ที่นั่ง             6   33.30 
  501 - 700 ที่นั่ง             2   11.10   
  701 – 900 ทีน่ั่ง             1   5.55 
  901 ที่นั่งขึ้นไป             4   22.25 
  ไมตอบ               2    11.10   
3. รานขายหนังสือและของที่ระลึก              
  มี                3   16.70 
  ไมมี               15   83.30 
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ตาราง 9 (ตอ)   
 

   รายการ              จํานวน   รอยละ 
 

4. หองคนควาเด่ียว            
  1-5 หอง              3   16.70 
  6-10 หอง              2   11.10 
  11-15 หอง              1   5.55 
  16-20 หอง              -   -  
  21 หองขึ้นไป             1    5.55 
  ไมมี                11   61.10 
5. หองประชุมกลุมยอย           
  1-5 หอง              11   61.10 
  6-10 หอง              5   27.80 
  11-15 หอง              1   5.55 
  16-20 หอง              -   - 
  ไมมี                1   5.55 
6. หองประชุมขนาดใหญ          
  1 หอง                11   61.10    
  2 หอง               4   22.25 
  3 หอง               1   5.55 
  ไมมี               2   11.10 
7. ศูนยบริการใหคําปรึกษาหรือทบทวนการเรียน           
  มี                6   33.30 
  ไมมี               12   66.70 
8. หองเรียนมีระบบ Video conferencing       
  1 หอง                -   -   
  2 หอง               2   11.10 
  ไมมี               16   88.90 
9. หองประชุมมีระบบ Video conferencing      
  1 หอง                1   5.55   
  2 หอง               3   16.70 
  ไมมี               14   77.75 
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ตาราง 9 (ตอ) 
 

 

   รายการ              จํานวน   รอยละ 
 

10. หองบริการชมภาพยนตรแบบเด่ียว       
  1 หอง                6   33.30   
  2 หอง               1    5.60 
  ไมมี               11   61.10 
11. หองบริการชมภาพยนตรแบบกลุมยอย      
  1 หอง                11   61.10  
  2 หอง               1    5.60 
  ไมมี               6   33.30 
12. หองบริการชมภาพยนตรขนาดใหญ      
  1 หอง                9   50.00  
  ไมมี               9   50.00 
13. พ้ืนที่จัดนิทรรศการ                
  มี                16   88.90 
  ไมมี               2   11.10 

14. หอศิลป (Art galleries)               
  มี                2   11.10 

  ไมมี               16   88.90 

15. บริการรานอาหารและเครื่องดื่ม             
  มี                12   66.70   

  ไมมี               6   33.30 
16. บริการถายเอกสาร          
  1 จุด               12   66.65 
  2 จุด               2   11.10 
  3 จุด               -   - 
  4 จุด               1    5.55 
  ไมมี                3   16.70 
17. บริการเครื่องพิมพ (Printer) ซึ่งผูใชบริการตองเสยีคาใชจาย  
  1 จุด               11   61.10   
  2 จุด               2   11.10 
  ไมมี                5   27.80  
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ตาราง 9 (ตอ) 
 

 

   รายการ              จํานวน   รอยละ 
 

18. เครื่องยืมหนังสือดวยตนเอง   
  ระบบ Barcode              5   27.80 
  ระบบ RFID              2   11.10 
  ระบบ Barcode และ RFID          2   11.10 
  ไมมี               9   50.00 
19. เครื่องบริการน้ําดื่มฟรีภายในอาคาร            

  มี                15   83.30 
  ไมมี               3   16.70 

20. หองน้ําสําหรับผูพิการ         
  1-5 หอง              9   50.00 
  6-10 หอง              2    11.10 
  ไมมี                7   38.90 
21. หองน้ําสําหรับผูใชบริการเพศชาย           

  1-5 หอง              3    16.70 
  6-10 หอง              6    33.30 
  11-15 หอง              5    27.80 
  16-20 หอง              2    11.10 
  21 หองขึ้นไป             2    11.10 
22. หองน้ําสําหรับผูใชบริการเพศหญิง           

  1-5 หอง              3    16.70 
  6-10 หอง              4    22.25 
  11-15 หอง              4    22.25 
  16-20 หอง              5    27.80 
  21 หองขึ้นไป             2    11.10 
23. ลิฟตโดยสารสําหรับผูพิการ        
  มี                2    11.10 
  ไมมี               16    88.90 
24. ลิฟตโดยสารเฉพาะสําหรับผูปฏิบตัิงาน      

  มี 1 ตัว               6    33.30 

  ไมมี               12    66.70 
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ตาราง 9 (ตอ)    
   

 

   รายการ              จํานวน   รอยละ 
 

25. ลิฟตโดยสารเฉพาะสําหรับผูใชบริการ      

  1 ตัว               10    55.50 
  2 ตัว               4    22.25 
  3 ตัว               1    5.55 
  ไมมี                3    16.70 
26. ภายในลฟิตโดยสารมีสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูพิการ ตอไปน้ีหรือไม 
 26.1 แปนสําหรับกดบอกชัน้ดวยอักษรเบรลลสําหรับผูพิการทางสายตา     

  มี                1   5.55 
  ไมมี               17    94.45 
 26.2 เม่ือกดปุมจะมีเสียงสําหรับผูพิการทางสายตา         

  มี                1   5.55 

  ไมมี               17   94.45 

 26.3 มีราวจับโดยรอบภายในตัวลิฟต            

  มี                1   5.55 

  ไมมี               17    94.45 

27. หองบริการเครื่องคอมพิวเตอรสบืคนขอมูลฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส  
  1-25 เครื่อง              10   55.50 
  26-50 เครื่อง             1   5.60 
  51-75 เครื่อง             2   11.10 
  76-100 เครื่อง             2   11.10 
  ไมมี                3   16.70 
28. บริการเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับอินเทอรเน็ต    

  1-50 เครื่อง              10   55.50 
  51-100 เครื่อง             3   16.70 
  101-150 เครือ่ง             2   11.10 
  151-200 เครือ่ง             2   11.10 
  ตั้งแต 201 เครื่อง ขึ้นไป           1   5.60 
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ตาราง 9 (ตอ)    
    

 

   รายการ              จํานวน   รอยละ 
 

29. บริการเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสืบคน OPAC 

 29.1 มีใหบริการเฉพาะชั้น 1  
  1-10 เครื่อง              6   33.30 
  ตั้งแต 11 เครือ่ง ขึ้นไป           1   5.60 
  ไมมี                11   61.10 
 29.2 มีใหบริการทุกชั้นที่เปดใหบริการเฉลี่ยชั้นละ  
  1-10 เครื่อง              16   88.80 
  ตั้งแต 11 เครือ่ง ขึ้นไป           1   5.55 
  ไมมี                1   5.55 
30. มีบริการอินเทอรเน็ตผานระบบเครือขายไรสาย (Wireless network)       
  มี                17    94.45 
  ไมมี               1    5.55  

 
  จากตาราง 9 แสดงวา สภาพของอาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา มีลักษณะดังนี้  
เปนอาคารที่มีโถง Atrium (รอยละ 72.20) มีที่นั่งอานระหวาง 301-500 ที่นั่งมากที่สุด  
(รอยละ 33.60) มีหองประชุมกลุมยอย จํานวน 1-5 หอง (รอยละ 61.10) มีหองประชุมขนาดใหญ 
จํานวน 1 หอง (รอยละ 61.10) มีหองบริการชมภาพยนตรแบบกลุมยอยจํานวน 1 หอง  
(รอยละ 61.10) มีหองบริการชมภาพยนตรขนาดใหญ จํานวน 1 หอง (รอยละ 50.00) มีพ้ืนที่สําหรับ
การจัดนิทรรศการ (รอยละ 88.90) มีบริการรานอาหารและเครื่องดืม่ (รอยละ 66.70) มีบริการถาย
เอกสาร จํานวน 1 จุด (รอยละ 66.70) มีบริการเครื่องพิมพเอกสาร (Printer) จํานวน 1 จุด  
(รอยละ 61.10) มีเครื่องบริการยืม-คืนอัตโนมัติ (รอยละ 50.00) มีเครื่องบริการน้ําดื่มฟรีภายใน
อาคาร (รอยละ 83.30) มีหองน้ําสําหรับผูพิการ (รอยละ 61.10) มีลฟิตโดยสารสําหรับผูใชบริการ  
1 ตัว (รอยละ 55.60) แตภายในลิฟตโดยสารไมมีสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูพิการ (รอยละ 94.40) 
มีหองบริการเครื่องคอมพิวเตอรสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส จํานวน 1-25 เครื่อง (รอยละ 55.60) 
มีบริการเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับอินเทอรเน็ต จํานวน 1-50 เครื่อง (รอยละ 55.6) มีเครื่อง
คอมพิวเตอรสําหรับสืบคน OPAC เฉลี่ยแตละชั้น จํานวน 1-10 เครื่อง (รอยละ 88.90) และมีบริการ
อินเทอรเน็ตผานระบบเครือขายไรสาย (Wireless network) (รอยละ 94.40) 
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 3. ผลการวิเคราะหขอมูลของผูปฏิบตัิงานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
  3.1 รายละเอยีดเกี่ยวกับผูปฏิบัติงานหองสมุด 
ตาราง 10 รายละเอียดเกี่ยวกับผูปฏบิตัิงานหองสมุด 
  

 

     สถานภาพ           จํานวน    รอยละ  
 

เพศ     ชาย           46    25.00 
     หญิง              138    75.00 

      รวม             184    100.00 

อายุ     20-30 ป          43    23.40 
     31-40 ป          93   50.50 
     41-50 ป          33   17.90 
     มากกวา 50 ปขึ้นไป        15   8.20 

      รวม             184    100.00 

ประสบการณ  1-5 ป           57    31.00 
ในการทํางาน  6-10 ป           49    26.60 
     11-15 ป          44    23.90 
     16-20 ป          18    9.80 
     21-25 ป            5    2.70 
     26 ปขึ้นไป          11    6.00 

      รวม             184    100.00 

วุฒิการศึกษา  มัธยมศึกษา/ปวช.        13    7.10 
     อนุปริญญา/ปวส.        13    7.10 
     ปริญญาตรี             128    69.60 
     ปริญญาโท          29    15.80 
     ปริญญาเอก            1    0.50 

      รวม             184    100.00 

ตําแหนงงาน  หัวหนางาน          19    10.40 
     บรรณารักษ          68   36.90 
     เจาหนาที่หองสมุด        97    52.70 

      รวม             184    100.00 
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ตาราง 10 (ตอ) 
  

 

     สถานภาพ           จํานวน    รอยละ  
 

ลักษณะงาน   งานเทคนิค          61   33.10 
ที่ปฏิบตั ิ   งานบริการ           98    53.30 
     งานสํานักงาน         25    13.60 

      รวม             184    100.00 

    
  จากตาราง 10 แสดงวา ผูปฏิบัติงานหองสมุดสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 75.00)  
มีอายุระหวาง 31-40 ป (รอยละ 55.50) ประสบการณในการทํางาน ระหวาง 1-5 ป (รอยละ 31.00)  
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (รอยละ 69.60) ตําแหนงงานเจาหนาที่ (รอยละ 52.70) และปฏิบตัิงาน
บริการ (รอยละ 53.30)  
 
   3.2 ความคิดเห็นของผูปฏิบตัิงานที่มีตอความเหมาะสมของสภาพของอาคารหองสมุด
สถาบันอุดมศกึษา 
ตาราง 11 ความคิดเห็นของผูปฏบิัติงานที่มีตอความเหมาะสมของสภาพของอาคารหองสมุด  
   สถาบันอุดมศึกษา 
 

 

   ความเหมาะสมของสภาพอาคารหองสมุด     X   S.D. แปลความ 
 

ดานทําเลทีต่ั้ง 
    1. อาคารหองสมุดตั้งอยูในพื้นที่ซึ่งเปนศนูยกลาง  3.84 0.98 มาก 
      ของการเรียนการสอนภายในสถาบัน 
    2. อาคารหองสมุดสามารถขยายพื้นที่ไดอีก   3.27 1.25 ปานกลาง  
     ในอนาคต 
    3. อาคารหองสมุดมีการถายเทอากาศที่เหมาะสม  3.54 1.03 มาก 
    4. ภายในอาคารหองสมุดสามารถไดรับแสง   3.71 0.89 มาก 
     ธรรมชาตใินระดับที่เหมาะสม 
    5. อาคารหองสมุดปลอดจากความเสี่ยง    3.77 0.90 มาก 
     ปญหาอุทกภัย 
    6. อาคารหองสมุดปลอดจากความเสี่ยง    3.44 0.87 ปานกลาง 
     ปญหาอัคคีภัย  

        รวม        3.59 0.71 มาก  
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ตาราง 11 (ตอ) 
 

 

   ความเหมาะสมของสภาพอาคารหองสมุด     X   S.D. แปลความ 
 

ดานสภาพแวดลอมภายนอกอาคาร 
    1. อาคารหองสมุดใหมออกแบบไดกลมกลืน   3.41 0.91 ปานกลาง 
     กับสภาพแวดลอมโดยรอบ 
    2. อาคารหองสมุดไดรับรมเงาจากการอนุรักษ  2.92 1.09 ปานกลาง 
     ตนไมขนาดใหญ 
    3. มีสถานที่จอดรถอยูบริเวณใกลอาคารหองสมุด  3.34 1.13 ปานกลาง 
    4. มีทางลาดเขาสูอาคารหองสมุดชวยอํานวย   3.21 1.22 ปานกลาง 
     ความสะดวกแกผูพิการและผูปฏิบตัิงาน 
     ในขนยายสิ่งของ 
    5. โดยรอบอาคารหองสมุดมีไฟสองสวางเพียงพอ  3.44 1.02 ปานกลาง 
     และสรางความปลอดภัยแกผูใชในเวลากลางคืน 
    6. ทานสามารถมองเห็นปายอาคารหองสมุดได  3.32 1.08 ปานกลาง 
     อยางชัดเจน 

        รวม        3.27 0.83 ปานกลาง  

ดานการจัดวางแผนผังอาคาร 
    1. ภายในอาคารหองสมุดมีการจัดพื้นที่    3.51 0.96 มาก 
     ใหสามารถปรบัเปลี่ยนไดตามกิจกรรม 
     ของหองสมุด 
    2. มีพ้ืนที่สําหรับจัดเก็บทรพัยากรสารสนเทศ   3.30 1.03 ปานกลาง 
     อยางเพียงพอ 
    3. มีพ้ืนที่นั่งอานเพียงพอสําหรับผูใชบรกิาร   3.45 1.04 ปานกลาง 
    4. มีพ้ืนที่ทํางานเพียงพอสําหรับผูปฏิบตังิาน   3.55 0.95 มาก 
    5. บริการหองประชุมขนาดเล็กที่เพียงพอ    3.20 0.97 ปานกลาง 
     สําหรับผูใชบริการ 
    6. ภายในอาคารหองสมุดมีหองประชุมขนาดใหญ  3.32 1.11 ปานกลาง 
     สําหรับการจัดกิจกรรมที่มีผูเขารวมจํานวนมาก 
    7. การใชพ้ืนที่สวนรวม เชน บันได หองสุขา ลิฟต  3.48 0.96 ปานกลาง 
     เปนตน มีความสะดวกและเพียงพอ 
    8. หองควบคมุระบบไฟฟา ระบบปรบัอากาศ    3.50 0.94 ปานกลาง 
     อยูในพื้นที่ที่เหมาะสมและไมกอใหเกิดการรบกวน  
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ตาราง 11 (ตอ) 
 

 

   ความเหมาะสมของสภาพอาคารหองสมุด     X   S.D. แปลความ 
 

ดานการจัดวางแผนผังอาคาร (ตอ) 
    9. พ้ืนที่บริการเทคโนโลยีสารสนเทศมีการใช   3.28 0.99 ปานกลาง 
     พ้ืนยกสูงสําหรับวางระบบสายเคเบลิ สายไฟฟา  
     ชวยใหมีความปลอดภัยสวยงาม 
     และทําความสะอาดไดสะดวก 
    10. อาคารหองสมุดใหมเปนอาคารที่     3.18 1.02 ปานกลาง 
     ประหยัดพลังงาน 
    11. อาคารหองสมุดใหมเปนอาคารที่คํานึงถึง   3.42 0.89 ปานกลาง 
     สิ่งแวดลอม 
    12. มีพ้ืนที่สําหรับผูใชบริการในการเรียนรู   3.42 0.91 ปานกลาง 
     ดวยตนเองอยางอิสระ (Information Commons)  
     เปนบริเวณทีส่งบและสามารถใชอินเทอรเน็ต 
     ในการศึกษาคนควาอยางเหมาะสม 
    13. การแบงพ้ืนที่ที่ใชเสียงได ทําใหสามารถ   2.89 1.09 ปานกลาง 
     ควบคุมการใชเสียงของผูใชบริการ  
     ไมใหเกิดเสียงรบกวนผูใชบริการคนอื่น ๆ 

        รวม        3.35 0.75 ปานกลาง  

ดานการออกแบบภายใน 
    1. มีประตูเขา-ออกอาคารหองสมุด      3.03 1.19 ปานกลาง 
     ที่ชวยอํานวยความสะดวก 
     ในการเขาออกของผูพิการ 
    2. บริเวณเคานเตอรหรือตูบริการรับฝากของ   3.14 1.09 ปานกลาง 
     มีความปลอดภัยและเพียงพอสําหรับผูใชบริการ    
    3. บอรดประชาสัมพันธขาวสารของหองสมุด   3.45 0.96 ปานกลาง 
     ตั้งอยูในบริเวณที่สามารถมองเห็นไดงาย 
    4. เคานเตอรบริการยืม-คืน อยูใกลบริเวณ   3.78 0.85 มาก 
     ประตูทางเขา-ออก และใกลชั้นหนังสือ 
     ชวยใหผูใชบรกิารสังเกตเหน็ไดงาย 
    5. มีแผนผังแสดงสวนตาง ๆ ภายในอาคาร   3.21 1.01 ปานกลาง 
     อยางชัดเจน 
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ตาราง 11 (ตอ) 
 

 

   ความเหมาะสมของสภาพอาคารหองสมุด     X   S.D. แปลความ 
 

ดานการออกแบบภายใน (ตอ) 
    6. โตะทํางานของทานมีสิ่งอํานวยความสะดวก  3.65 0.88 มาก 
     สําหรับการทาํงาน เชน ปลั๊กไฟ ชองสัญญาณ 
     อินเทอรเน็ต เปนตน 
    7. มีโตะทํางานเพียงพอสําหรับผูปฏิบตัิงาน   3.74 0.89 มาก 
    8. เกาอ้ีนั่งทํางานมีความแข็งแรงและรองรับ   3.58 1.03 มาก 
     สรีระของทานไดดี 
    9. เกาอ้ีนั่งทํางานที่สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก  3.76 0.87 มาก 
    10. ชั้นหนังสือใชวัสดุที่มีความแข็งแรง    3.83 0.84 มาก 
    11. ระยะหางระหวางชั้นหนังสือมีความเหมาะสม   3.42 0.90 ปานกลาง 
     ทําใหมีแสงสวางทั่วถึงและไมแออัด  
    12. มีเกาอ้ีตอความสูงชวยใหทานหยิบทรพัยากร  3.27 1.02 ปานกลาง 
     สารสนเทศบนชั้นที่มีความสูงไดสะดวก 
    13. รถเข็นหนังสือที่มีความแข็งแรงใชงานไดสะดวก 3.46 0.93 ปานกลาง 
    14. ปายบอกทิศทางภายในอาคารสามารถมองเห็น 3.24 0.97 ปานกลาง 
     ไดชัดเจน 
    15. ปายบอกจุดบริการตาง ๆ ของหองสมุด   3.28 0.89 ปานกลาง 
     เขาใจงายและมีปริมาณมากเพียงพอ 
    16. การใชวัสดุตกแตงที่มีคณุสมบัติในการดูดซับ  2.87 1.05 ปานกลาง 
     เสียงชวยไมใหเกิดเสียงรบกวนในขณะทีท่าน 
     ปฏิบัติงาน 
    17. ภายในอาคารมีการใชสสีันสดใสชวยใหทาน  3.09 1.06 ปานกลาง 
     มีความตื่นตัวในการปฏิบตังิาน 
    18. การใชงานศิลปะในการตกแตงผนังทาํใหเกิด  2.96 1.09 ปานกลาง 
     ความสวยงาม 
    19. ตูรับคืนหนังสือนอกเวลาตั้งอยูในบริเวณที ่  3.43 1.26 ปานกลาง 
     ผูใชบริการสามารถคืนหนังสือไดสะดวก 

        รวม        3.38 0.69 ปานกลาง  
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ตาราง 11 (ตอ) 
 

 

   ความเหมาะสมของสภาพอาคารหองสมุด     X   S.D. แปลความ 
 

ดานระบบอาคาร 
    1. อุณหภูมิภายในอาคารมีความเหมาะสม   3.45 0.94 ปานกลาง 
     ตอการปฏิบตังิาน 
    2. มีการนําแสงธรรมชาติเขามาใชภายใน    3.32 0.96 ปานกลาง 
     อาคารทําใหชวยลดการใชพลังงานไฟฟาไดดี 
    3. โคมไฟฟาใหแสงสวางที่เพียงพอตอ    3.61 0.88 มาก 
     การปฏิบัติงาน 
    4. ในหองสมุดมีสวิตซควบคุมจํานวนหลอดไฟฟา  3.58 1.05 มาก 
     ที่ตองการใชงาน สามารถเลือกเปด-ปดได 
     เฉพาะสวน 
    5. มีหองสุขาสําหรับผูพิการทุกชั้นที่มีพ้ืนที่ใหบริการ 2.77 1.34 ปานกลาง 
    6. มีหองสุขาเฉพาะสําหรับผูปฏิบัติงานอยางเพียงพอ 3.58 1.01 มาก 
    7. การใชสุขภัณฑในหองสวมแบบน่ังยองตรงกับ  2.95 1.07 ปานกลาง 
     ความตองการในการใชของทาน 
    8. การใชสุขภัณฑในหองสวมแบบน่ังหอยเทา   3.67 0.91 มาก 
     ตรงกับความตองการในการใชของทาน 
    9. มีลิฟตโดยสารเฉพาะสําหรับผูปฏิบตัิงาน    3.01 1.28 ปานกลาง 
     ทําใหมีความปลอดภัยและสะดวกแกทาน 
    10. มีลิฟตสําหรับขนสงทรพัยากรสารสนเทศ   3.08 1.19 ปานกลาง 
     ชวยใหทานสามารถขนยายทรัพยากรสารสนเทศ 
     ไดสะดวกอํานวย 

        รวม        3.30 0.72 ปานกลาง  

ดานระบบความปลอดภัย 
    1. การติดตั้งระบบตรวจจับอิเล็กทรอนิกสบริเวณ  3.66 1.18 มาก 
     ประตูเขา-ออกชวยในการปองกันการลักขโมย 
    2. มีการติดตั้งกลองวงจรปดภายในอาคารซึ่งชวย  3.62 1.04 มาก 
     ใหเกิดความปลอดภัย 
    3. เครื่องตรวจจับความรอน/ควัน และสญัญาณเตือน 3.19 1.19 ปานกลาง 
     เพลิงไหมสามารถทํางานไดหากเกิดเหตุฉกุเฉิน 
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ตาราง 11 (ตอ) 
 

 

   ความเหมาะสมของสภาพอาคารหองสมุด     X   S.D. แปลความ 
 

ดานระบบความปลอดภัย (ตอ) 
    4. มีการติดตั้งอุปกรณดับเพลิงในบริเวณที่มองเห็น 3.43 0.98 ปานกลาง 
     ไดงายและสามารถนํามาใชงานสะดวก 
    5. ทางหนีไฟสามารถใชงานไดและมีปายสัญลักษณ 3.16 1.11 ปานกลาง 
     ที่ชัดเจน 

        รวม        3.41 0.88 ปานกลาง  

ดานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1. มีเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง    3.63 0.84 มาก 
     อยางเพียงพอสําปรับการปฏิบัติงานของทาน 
    2. มีระบบเครอืขายอินเทอรเน็ตแบบ LAN    3.75 0.89 มาก 
     อยางทั่วถึง 
    3. มีระบบอินเทอรเน็ตแบบ WiFi อยางทั่วถึง   3.72 0.89 มาก 
    4. มีจุดเสียบอุปกรณไฟฟาครอบคลุมพ้ืนที่   3.51 0.86 มาก 
     ภายในอาคารที่เพียงพอและตําแนงที่เหมาะสม 
     กับการใชงาน 
    5. มีบริการเครื่องพิมพเอกสารจากคอมพิวเตอร  3.28 1.13 ปานกลาง 
     ที่ทันสมัยและเพียงพอ 
    6. มีบริการเครื่องถายเอกสารที่เพียงพอและ   2.99 1.21 ปานกลาง 
     ตั้งอยูในบริเวณที่เหมาะสม 

        รวม        3.47 0.77 ปานกลาง  

       รวมทั้งสิ้น        3.38 0.65 ปานกลาง 

 
  จากตาราง 11 แสดงวา ผูปฏิบัติงานหองสมุดมีความคิดเห็นตอความเหมาะสมของสภาพ
อาคารหองสมุดโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.38)  
  เม่ือพิจารณาองคประกอบเปนรายดาน ผูปฏิบัติงานมีความคิดเห็นระดับมาก ไดแก  
ดานทําเลทีต่ั้ง ( X  = 3.59) และระดับปานกลาง ดานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
( X  = 3.47) ดานระบบความปลอดภัย ( X  = 3.41) ดานการออกแบบภายใน ( X  = 3.38) ดานการ
จัดวางแผนผังอาคาร ( X  = 3.35) ดานระบบอาคาร ( X  = 3.30) และดานสภาพแวดลอมภายนอก
อาคาร ( X  = 3.27) ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 
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  ดานทําเลทีต่ั้ง ขอที่ผูปฏิบตังิานมีความคิดเห็นในระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก อาคาร
หองสมุดตั้งอยูในพื้นที่ที่เปนศูนยกลางของการเรียนการสอนภายในสถาบัน ( X  = 3.83) รองลงมา
คืออาคารหองสมุดปลอดภัยจากความเสี่ยงปญหาอุทกภัย ( X  = 3.76) และภายในอาคารหองสมุด
สามารถไดรับแสงธรรมชาตใินระดับที่เหมาะสม ( X  = 3.71)  
  ดานสภาพแวดลอมภายนอกอาคาร ขอที่ผูปฏิบัติงานมคีวามคิดเห็นในระดับ 
ปานกลาง 3 อันดับแรก ไดแก โดยรอบอาคารหองสมุดมีไฟสองสวางเพียงพอและสรางความ
ปลอดภัยในเวลากลางคืน ( X  = 3.44) รองลงมาคือ อาคารหองสมุดใหมออกแบบไดกลมกลืนกับ
สภาพแวดลอมโดยรอบ ( X  = 3.41) และมีสถานที่จอดรถอยูบริเวณใกลอาคารหองสมุด ( X  = 3.34) 
  ดานการจัดวางแผนผังอาคาร ขอที่ผูปฏิบตัิงานมีความคิดเห็นในระดบัมาก ไดแก  
มีพ้ืนที่ทํางานเพียงพอสําหรับผูปฏิบตัิงาน ( X  = 3.55) และภายในอาคารหองสมุดมีการจัดพื้นที่ให
สามารถปรับเปลี่ยนไดตามกิจกรรมของหองสมุด ( X  = 3.51) สวนประเด็นประเด็นอ่ืนๆ อยูในระดับ
ปานกลาง  
  ดานการออกแบบภายใน ขอที่ผูปฏิบตัิงานมีความคิดเห็นในระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก 
การที่หองสมุดมีชั้นหนังสือที่ใชวัสดุที่มีความแข็งแรง ( X  = 3.83) รองลงมาคือ เคานเตอรบริการยืม-
คืน อยูใกลบรเิวณประตูทางเขา-ออกและใกลชั้นหนังสือชวยผูใชบริการสังเกตเห็นไดงาย 
( X  = 3.77) และโตะทํางานเพียงพอสําหรับผูปฏิบตัิงาน ( X  = 3.74)  
  ดานระบบอาคาร ขอที่ผูปฏิบัติงานมีความคิดเห็นในระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก การใช
สุขภัณฑในสวมแบบน่ังหอยเทา ( X  = 3.66) รองลงมาคือ โคมไฟฟาใหแสงสวางที่เพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน ( X  = 3.61) และหองสมุดมีสวิตซควบคุมจํานวนหลอดไฟฟาที่ตองการใช สามารถเลอืก
เปด-ปดไดเฉพาะสวน ( X  = 3.58) 
  ดานระบบความปลอดภัย ขอที่ผูปฏิบตัิงานมีความคิดเห็นในระดับมาก ไดแก  
การติดตั้งประตูทางเขา-ออกมีการติดตั้งระบบตรวจจบัอิเล็กทรอนกิสปองกันการลักขโมย 
( X  = 3.66) และการติดตั้งกลองวงจรปดครอบคลุมพ้ืนทีภ่ายในอาคารซึ่งชวยใหเกิดความปลอดภยั 
( X  = 3.62)  
  ดานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอทีผู่ปฏิบัติงานมคีวามคิดเห็นในระดับ
มาก 3 อันดับแรก ไดแก การมีระบบเครอืขายอินเทอรเน็ตแบบ LAN อยางทั่วถึง ( X  = 3.75) 
รองลงมาคือ มีระบบอินเทอรเน็ตแบบไรสาย (Wireless network) อยางทั่วถึง ( X  = 3.71) และ 
มีเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงอยางเพียงพอสําหรับผูปฏิบตัิงาน ( X  = 3.63)  
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 4. ผลการวิเคราะหขอมูลของผูใชบรกิารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
  4.1 รายละเอยีดเกี่ยวกับผูใชบริการหองสมุด   
ตาราง 12 รายละเอียดเกี่ยวกับผูใชบริการหองสมุด 
  

 

  สถานภาพ             จํานวน    รอยละ  
 

เพศ     ชาย              169    39.10 
     หญิง              263    60.90 

      รวม             432    100.00 

ระดับชั้นป   ชั้นปที่ 1          98    22.70 
     ชั้นปที่ 2             132    30.60 
     ชั้นปที่ 3             126    29.10 
     ชั้นปที่ 4          66    15.20 
     ชั้นปอ่ืน ๆ          10    2.40 

      รวม             432    100.00 

คณะที่ศึกษา  กลุมวิทยาศาสตร           131    30.30 
     กลุมวิทยาศาสตร        14    3.30 
      สุขภาพ 
     กลุมมนุษยศาสตร           287    66.40 
      และสังคมศาสตร 

      รวม             432    100.00 

ความถี่ในการใช  มากกวา 3 ครั้ง            158    36.50 
หองสมุด    ตอสัปดาห 
     1-3 ครั้งตอสปัดาห           183    42.40 
     1-3 ครั้งตอเดือน        67    15.50 
     1-3 ครั้งตอเทอม        24    5.60 

      รวม             432    100.00 

 
  จากตาราง 12 แสดงวา ผูใชบริการหองสมุดสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 60.90) 
ซึ่งกําลังศึกษาระดับชั้นปที ่2 (รอยละ 30.60) ในคณะกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (รอยละ 
66.40) และเขาใชบริการหองสมุด 1-3 ครัง้ตอสัปดาห (รอยละ 42.40) 
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  4.2 ความคิดเห็นของผูใชบริการที่มีตอความเหมาะสมของสภาพของอาคารหองสมุด
สถาบันอุดมศกึษา 
ตาราง 13 ความคิดเห็นของผูใชบริการทีมี่ตอความเหมาะสมของสภาพของอาคารหองสมุด 
   สถาบันอุดมศึกษา 
 

 

   ความเหมาะสมของสภาพอาคารหองสมุด     X   S.D. แปลความ 
 

ดานทําเลทีต่ั้ง 
    1. อาคารหองสมุดตั้งอยูในพื้นที่ซึ่งเปนศนูยกลาง  3.96 0.76 มาก 
     ของการเรียนการสอนภายในสถาบัน 
    2. การเดินทางไปใชบริการยังอาคารหองสมุด   3.90 0.78 มาก 
     มีความสะดวก 

        รวม        3.93 0.69 มาก  

ดานสภาพแวดลอมภายนอกอาคาร 
    1. อาคารหองสมุดใหมออกแบบไดกลมกลืน   3.88 0.77 มาก 
     กับสภาพแวดลอมโดยรอบ 
    2. อาคารหองสมุดไดรับรมเงาจากตนไมขนาดใหญ 3.55 0.99 มาก 
    3. มีสถานที่จอดรถอยูบริเวณใกลอาคารหองสมุด  3.74 0.98 มาก 
    4. มีทางลาดเขาสูอาคารหองสมุดชวยอํานวย   3.71 1.01 มาก 
     ความสะดวกแกผูพิการ 
    5. โดยรอบอาคารหองสมุดมีไฟสองสวางเพียงพอ  3.79 0.90 มาก 
     และสรางความปลอดภัยแกทานในเวลากลางคืน 
    6. ทานสามารถมองเห็นปายอาคารหองสมุดได  3.69 0.85 มาก 
     อยางชัดเจน 

        รวม        3.73 0.64 มาก  

ดานการจัดวางแผนผังอาคาร 
    1. มีพ้ืนที่นั่งอานอยางเพียงพอ      3.74 0.90 มาก 
    2. มีบริการหองประชุมขนาดเล็กอยางเพียงพอ  3.55 0.93 มาก 
    3. มีหองประชุมขนาดใหญสําหรับการจัดกิจกรรม  3.50 0.98  ปานกลาง 
     ที่มีผูเขารวมจํานวนมากอยางเพียงพอ 
    4. พ้ืนที่สวนรวม เชน บันได หองสุขา ลิฟต เปนตน 3.86 0.87 มาก 
     เพียงพอและเขาถึงไดสะดวก 
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ตาราง 13 (ตอ)  
 

 

   ความเหมาะสมของสภาพอาคารหองสมุด     X   S.D. แปลความ 
 

ดานการจัดวางแผนผังอาคาร (ตอ) 
    5. ไมมีเสียงรบกวนจากหองควบคุมระบบไฟฟา  3.73 0.88 มาก 
     และเครื่องปรับอากาศ  
    6. พ้ืนที่บริการเทคโนโลยีสารสนเทศมีการใช   3.83 0.75 มาก 
     พ้ืนยกสูงสําหรับวางระบบสายเคเบลิ สายไฟฟา  
     ชวยใหมีความปลอดภัยและสวยงาม 
    7. มีพ้ืนที่ในการเรียนรูดวยตนเองอยางอิสระ   3.88 0.83 มาก 
     สําหรับทานซึง่เปนบริเวณที่สงบและสามารถ 
     ใชอินเทอรเน็ตในการศึกษาคนควาอยางเหมาะสม 
    8. การแบงพ้ืนที่ใชเสยีงได ทําใหไมมีเสียงรบกวน  3.60 0.95 มาก 
     ทานจากผูใชบริการคนอื่น ๆ 

        รวม        3.71 0.65 มาก  

ดานการออกแบบภายใน 
    1. มีประตูเขา-ออกอาคารหองสมุด ชวยอํานวย  3.62 0.96 มาก 
     ความสะดวกในการเขาออกของผูพิการ 
    2. บริเวณเคานเตอรหรือตูบริการรับฝากของ   3.71 0.92 มาก 
     มีความปลอดภัยและเพียงพอ 
    3. บอรดประชาสัมพันธขาวสารของหองสมุด   3.69 0.92 มาก 
     ตั้งอยูในบริเวณที่สามารถมองเห็นไดงาย 
    4. เคานเตอรบริการยืม-คืน อยูใกลบริเวณ   4.07 0.80 มาก 
     ประตูทางเขา-ออก และใกลชั้นหนังสือชวย 
     ใหผูใชบริการสังเกตเห็นไดงาย 
    5. มีแผนผังแสดงสวนตาง ๆ ภายในอาคาร   3.72 0.85 มาก 
    อยางชัดเจน 
    6. โตะอานหนังสือเด่ียวมีสิ่งอํานวยความสะดวก  3.61 0.92 มาก 
     สําหรับในการใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ไดแก  
     ปลั๊กไฟ ชองสัญญาณอินเทอรเน็ต โคมไฟ 
    7. มีโตะอานหนังสือแบบกลุมที่เพียงพอกับ   3.68 0.77 มาก 
     ความตองการของผูใชบริการ 
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ตาราง 13 (ตอ)  
 

 

   ความเหมาะสมของสภาพอาคารหองสมุด     X   S.D. แปลความ 
 

ดานการออกแบบภายใน (ตอ) 
    8. เกาอ้ีนั่งอานมีความแข็งแรงและรองรับสรีระ  3.95 0.77 มาก 
     ของผูใชไดดี  
    9. เกาอ้ีนั่งอานที่สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก  3.86 0.82 มาก 
     และเพียงพอ  
    10. ระยะหางระหวางชั้นหนังสือมีความเหมาะสม   3.81 0.81 มาก 
     ทําใหมีแสงสวางทั่วถึงและไมแออัด  
    11. มีเกาอ้ีตอความสูงชวยใหทานหยิบหนังสือ  3.43 0.99 ปานกลาง 
     บนชั้นที่มีความสูงไดสะดวก 
    12. ปายบอกทิศทางภายในอาคารสามารถมองเห็น 3.58 0.85 มาก 
     ไดชัดเจน 
    13. ปายบอกจุดบริการตาง ๆ ของหองสมุด   3.65 0.80 มาก 
     เขาใจงายและมีปริมาณมากเพียงพอ 
    14. ภายในอาคารมีการใชสสีันสดใสชวยใหทาน  3.62 0.95 มาก 
     มีความตื่นตัวในการศึกษาคนควา 
    15. การใชงานศิลปะในการตกแตงผนังทาํให   3.49 0.95 ปานกลาง 
     เกิดความสวยงาม 
    16. ตูรับคืนหนังสือนอกเวลาตั้งอยูในบริเวณที่ทาน 3.71 0.93 มาก 
     สามารถคืนหนังสือไดสะดวก 

        รวม        3.70 0.62 มาก  

    1. อุณหภูมิภายในอาคารมีความเหมาะสมตอ   3.85 0.86 มาก 
     การศึกษาคนควา 
    2. โคมไฟฟาใหแสงสวางที่เพียงพอตอ    3.89 0.88 มาก 
     การศึกษาคนควา 
    3. มีหองสุขาสําหรับผูพิการทุกชั้นที่มีพ้ืนที่   3.56 1.05 มาก 
     ใหบริการ 
    4. มีหองสุขาใหบริการทุกชัน้อยางเพียงพอ   3.87 0.92 มาก 
    5. การใชสุขภัณฑในหองสวมแบบน่ังยอง    3.51 1.05 มาก 
     ตรงกับความตองการในการใชของทาน 
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ตาราง 13 (ตอ) 
 

 

   ความเหมาะสมของสภาพอาคารหองสมุด     X   S.D. แปลความ 
 

ดานระบบอาคาร (ตอ) 
    6. การใชสุขภัณฑในหองสวมแบบน่ังหอยเทา   3.76 0.98 มาก 
     ตรงกับความตองการในการใชของทาน 
    7. มีลิฟตโดยสารชวยใหสะดวกในการขึน้-ลง   3.78 1.07 มาก 
     ระหวางชั้น 

        รวม        3.75 0.68 มาก  

ดานระบบความปลอดภัย 
    1. มีการติดตั้งกลองวงจรปดภายในอาคาร   3.79 0.88 มาก 
     ทําใหทานเกิดความรูสึกปลอดภัย 
    2. มีการติดตั้งอุปกรณดับเพลิงในบริเวณที่   3.73 0.86 มาก 
     มองเห็นไดงายและสามารถนํามาใชงานสะดวก 
    3. ทางหนีไฟสามารถใชงานไดและมีปายสัญลักษณ 3.56 0.99 มาก 
     ที่ชัดเจน 

        รวม        3.69 0.78 มาก  

ดานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1. มีเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง    3.62 0.97 มาก 
     อยางเพียงพอ 
    2. มีระบบเครอืขายอินเทอรเน็ตแบบ LAN    3.66 0.98 มาก 
     อยางทั่วถึง 
    3. มีระบบอินเทอรเน็ตแบบ WiFi อยางทั่วถึง   3.77 1.02 มาก 
    4. มีจุดเสียบอุปกรณไฟฟาครอบคลุมพ้ืนที่   3.57 1.00 มาก 
     ภายในอาคารที่เพียงพอและตําแนงที ่
     เหมาะสมกับการใชงาน 
    5. มีบริการเครื่องพิมพเอกสารจากคอมพิวเตอร  3.44 1.03  ปานกลาง 
     ที่ทันสมัยและเพียงพอกับความตองการของทาน 
    6. มีบริการเครื่องถายเอกสารที่เพียงพอและ   3.43 1.05 ปานกลาง 
     ตั้งอยูในบริเวณที่เหมาะสม 

        รวม        3.58 0.81 มาก  

       รวมทั้งสิ้น        3.71  0.57 มาก  
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  จากตาราง 13 แสดงวา ผูใชบริการหองสมุดมีความคิดเห็นตอความเหมาะสมของสภาพ
อาคารหองสมุดโดยรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.71) 
  เม่ือพิจารณาองคประกอบเปนรายดาน ผูใชบริการมีความคิดเห็นระดับมาก 3 อันดับแรก 
ไดแก ดานทําเลทีต่ั้ง ( X  = 3.93) รองลงมาลงมาคือดานระบบอาคาร ( X  = 3.75) และดาน
สภาพแวดลอมภายนอกอาคาร ( X  = 3.73) สําหรับรายละเอียดในแตละดานมีดังตอไปน้ี 
  ดานทําเลทีต่ั้ง ขอที่ผูใชบริการมีความคิดเห็นในระดับมาก ไดแก หองสมุดตั้งอยูในพื้นที่
ซึ่งเปนศูนยกลางของสถาบนั ( X  = 3.96) รองลงมาคือ การเดินทางมาใชบริการยังหองสมุดมีความ
สะดวก ( X  = 3.90)  
  ดานสภาพแวดลอมภายนอก ขอที่ผูใชบรกิารมีความคดิเห็นในระดับมาก 3 อันดับแรก 
ไดแก อาคารหองสมุดใหมออกแบบไดกลมกลืนกับสภาพแวดลอมโดยรอบ ( X  = 3.88) รองลงมาคือ 
โดยรอบอาคารหองสมุดมีไฟสองสวางเพียงพอและสรางความปลอดภัยในเวลากลางคืน ( X  = 3.79) 
และมีสถานทีจ่อดรถอยูบริเวณใกลอาคารหองสมุด ( X  = 3.74) 
  ดานการจัดวางแผนผังอาคาร ขอที่ผูใชบรกิารมีความคดิเห็นในระดับมาก 3 อันดับแรก 
ไดแก การมีหองประชุมขนาดใหญสําหรับการจัดกิจกรรมที่มีผูเขารวมจํานวนมากอยางเพียงพอ ( X  
= 3.86) รองลงมาคือ พ้ืนที่บริการเทคโนโลยีสารสนเทศมีการใชพ้ืนยกสูงสําหรับวางสายเคเบลิ 
สายไฟฟา ชวยใหมีความปลอดภัยและสวยงาม ( X  = 3.83) และมีพ้ืนที่นั่งอานเพียงพอ 
( X  = 3.74)  
  ดานการออกแบบภายใน ขอที่ผูใชบริการมีความคิดเห็นในระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก 
เคานเตอรบรกิารยืม-คืน อยูใกลบรเิวณประตูทางเข-ออกและใกลชัน้หนังสือชวยผูใชบริการ
สังเกตเห็นไดงาย ( X  = 4.07) รองลงมาคือ เกาอ้ีนั่งอานมีความแข็งแรงและรองรับสรรีะไดดี 
( X  = 3.95) และเกาอ้ีนั่งอานสามารถเคลื่อนยายไดสะดวกและเพียงพอ ( X  = 3.86)  
  ดานระบบอาคาร ขอที่ผูใชบริการมีความคิดเห็นในระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก  
โคมไฟฟาใหแสงสวางที่เพียงพอตอการศึกษาคนควา ( X  = 3.89) รองลงมาคือ มีหองสุขาสําหรับ
ผูใชบริการทกุชั้นอยางเพียงพอ ( X  = 3.87) และอุณหภูมิภายในอาคารมีความเหมาะสมตอ
การศึกษาคนควา ( X  = 3.85)  
  ดานระบบความปลอดภัย ขอที่ผูใชบริการมีความคิดเห็นในระดับมาก ไดแก 
การติดตั้งกลองวงจรปดครอบคลุมพ้ืนทีภ่ายในอาคารซึ่งชวยใหเกิดความปลอดภยั ( X  = 3.79) 
รองลงมาคือ การติดตั้งอุปกรณดับเพลิงในบริเวณที่มองเห็นไดงาย ( X  = 3.73) 
  ดานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอทีผู่ใชบริการมีความคิดเห็นในระดับ
มาก 3 อันดับแรก ไดแก การมีระบบอินเทอรเน็ตแบบ WiFi อยางทั่วถึง ( X  = 3.77) รองลงมาคือ มี
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตแบบ LAN อยางทั่วถึง ( X  = 3.66) และมีเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ตอพวงอยางเพียงพอ ( X  = 3.62) 
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 5. การทดสอบสมมุติฐานโดยการเปรยีบเทียบความคิดเห็นตอความเหมาะสมของ
การออกแบบอาคารหองสมุดของผูบริหารหองสมุด ผูปฏิบัติงาน และผูใชบริการ   
  จากการใชสถติิ F-test ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของความคิดเห็นของ
ผูบริหารหองสมุด ผูปฏิบัตงิาน และผูใชบริการ 
ตาราง 14 เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นตอความเหมาะสมในการออกแบบอาคารหองสมุด  
   จําแนกตามสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 
 

 

  ประเด็นการออกแบบ แหลงความแปรปรวน df  SS   MS  F 
 

1. ดานทําเลทีต่ั้ง     ระหวางกลุม    2  14.63  7.313 14.66* 
        ภายในกลุม    631  314.81  0.50 
        รวม     633  329.44 
2. ดานสภาพแวดลอม    ระหวางกลุม           2  27.56  13.78 26.69*                  

ภายนอกอาคาร    ภายในกลุม             631  325.71       0.52 
        รวม                      633    353.27 
3. ดานการจัดวางแผนผังอาคาร ระหวางกลุม          2        21.13        10.57   22.54* 
        ภายในกลุม             631      295.84    0.47 
        รวม                  633      316.97 
4. ดานการออกแบบภายใน  ระหวางกลุม        2     14.31    7.16    17.28*         
        ภายในกลุม         631   261.38       0.41 
        รวม                  633     275.69 
5. ดานระบบอาคาร    ระหวางกลุม         2         25.44       12.72   26.10* 
        ภายในกลุม         631    307.53      0.49 
        รวม                       633    332.96 
6. ดานระบบความปลอดภยั  ระหวางกลุม          2      18.14    13.66  13.66* 
        ภายในกลุม              631    419.09       0.66 
        รวม                      633    437.23        
7. ดานระบบคอมพิวเตอรและ  ระหวางกลุม            2     7.01        3.51  5.46* 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ   ภายในกลุม           631    405.05     0.64 
        รวม                       633      412.06  

   รวม    ระหวางกลุม          2       14.90        7.45     20.65* 
        ภายในกลุม         631     227.54     0.36 
        รวม                  633     242.43  

F(.05; df 2, 631) =  3.02 
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 จากตาราง 14 แสดงวา ความคิดเห็นตอความเหมาะสมของการออกแบบอาคารหองสมุด
ของผูบริหารหองสมุด ผูปฏิบัติงานและผูใชบริการ โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งทุกดานมีความแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน 
 
 เพ่ือใหทราบวาขอที่พบความแตกตางนั้น ผูบริหารหองสมุด ผูปฏิบัตงิาน และผูใชบริการ 
กลุมใดที่มีความคิดเห็นแตกตางกัน จึงนาํไปทดสอบรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ  
ตาราง 15  เปรียบเทียบความคิดเห็นตอความเหมาะสมในการออกแบบทีต่างกันในขอที่พบ 
   ความแตกตาง 
 

 

   ประเด็นการออกแบบ                   สถานภาพ 
 

              ผูปฏิบัติงาน  ผูบริหาร ผูใชบริการ 
1. ดานทําที่ตัง้          X    3.60  3.85     3.93 
        ผูปฏิบัติงาน  3.60    -   0.25     0.33* 
        ผูบริหาร  3.85        -        0.08 
        ผูใชบริการ  3.93              - 
 
              ผูปฏิบัติงาน  ผูใชบริการ  ผูบริหาร 
2. ดานสภาพแวดลอมภายนอกอาคาร   X          3.27           3.73            3.81  
        ผูปฏิบัติงาน   3.27           -           0.46*           0.54*  
        ผูใชบริการ       3.73                        -               0.08 
        ผูบริหาร        3.81                                              - 
 
              ผูปฏิบัติงาน  ผูใชบริการ  ผูบริหาร 
3. ดานการจัดวางแผนผังอาคาร       X         3.35          3.71             4.09 
        ผูปฏิบัติงาน      3.35           -            0.36*            0.74*  
        ผูใชบริการ     3.71                           -                0.38 
        ผูบริหาร         4.09                                               -  
 
              ผูปฏิบัติงาน  ผูใชบริการ  ผูบริหาร 
4. ดานการออกแบบภายใน         X          3.38           3.70            3.81 
        ผูปฏิบัติงาน  3.38             -            0.32*           0.43* 
        ผูใชบริการ     3.70                 -              0.10 
        ผูบริหาร    3.81                                              - 



119 
 

ตาราง 15  (ตอ) 
 

 

   ประเด็นการออกแบบ                   สถานภาพ 
 

              ผูปฏิบัติงาน  ผูบริหาร ผูใชบริการ 
5. ดานระบบอาคาร              X           3.30             3.61           3.75 
        ผูปฏิบัติงาน  3.30          -             0.31           0.45* 
        ผูบริหาร    3.61                             -            0.14 
        ผูใชบริการ   3.75                                             - 
 
              ผูปฏิบัติงาน  ผูใชบริการ  ผูบริหาร 
6. ดานระบบความปลอดภยั         X            3.41            3.69           4.29 
        ผูปฏิบัติงาน  3.41               -            0.28*          0.88* 
        ผูใชบริการ    3.69                              -              0.60* 
        ผูบริหาร   4.29                                               - 
 
              ผูปฏิบัติงาน  ผูใชบริการ  ผูบริหาร 
7. ดานระบบคอมพิวเตอรและ        X           3.45          3.58          4.12 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ  ผูปฏิบัติงาน  3.45           -            0.13              0.67* 
        ผูใชบริการ    3.58                      -                  0.54* 
        ผูบริหาร   4.12                                              - 
 

               ผูปฏิบัติงาน  ผูใชบริการ  ผูบริหาร 
    รวม           X            3.38          3.71             3.89 
        ผูปฏิบัติงาน  3.38            -            0.33*              0.51* 
        ผูใชบริการ    3.71                           -             0.18 
        ผูบริหาร   3.89                                               - 
 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
  จากตาราง 15 แสดงวา ผูบริหารและผูใชบริการมีความคิดเห็นตอการออกแบบอาคาร
หองสมุดโดยรวมสูงกวาผูปฏิบัติงาน 
  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบความแตกตาง ดังนี้ 
  ผูบริหารและผูใชบริการมีความคิดเห็นสูงกวาผูปฏิบตัิงาน ดานสภาพแวดลอมภายนอก
อาคาร ดานการจัดวางแผนผังอาคาร ดานการออกแบบภายใน และดานระบบความปลอดภัย 
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  ผูบริหารมีความคิดเห็นสูงกวาผูปฏิบตัิงานและผูใชบรกิาร ดานระบบคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ผูบริหารมีความคิดเห็นสูงกวาผูใชบริการ ดานระบบความปลอดภัย 
  ผูใชบริการมีความคิดเห็นสูงกวาผูปฏิบตัิงาน ดานทําเลที่ตั้ง และดานระบบอาคาร 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนีเ้ปนการศึกษาเรื่องการออกแบบอาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาใน 
ประเทศไทย ระหวาง พ.ศ. 2542-2554 สรุปผลตามลาํดับดังนี้ 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นตอองคประกอบและบทบาทในการออกแบบอาคารหองสมุด
สถาบันอุดมศกึษาในประเทศไทยของผูบริหารหองสมุด 
 2. เพ่ือศึกษาสภาพของอาคารหองสมุดสถาบันอุดมศกึษาในประเทศไทย 
 3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานตอความเหมาะสมของสภาพอาคารหองสมุด
สถาบันอุดมศกึษาในประเทศไทย 
 4. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูใชบริการตอความเหมาะสมของสภาพอาคารหองสมุด
สถาบันอุดมศกึษาในประเทศไทย 
 5. เพ่ือเปรียบเทียบความคดิเห็นตอความเหมาะสมของการออกแบบอาคารหองสมุดของ 
ผูบริหารหองสมุด ผูปฏิบัตงิาน และผูใชบริการ 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
 ความคิดเห็นตอความเหมาะสมของการออกแบบอาคารหองสมุดของผูบริหารหองสมุด 
ผูปฏิบัติงาน และผูใชบริการ แตกตางกัน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากร 
  การวิจัยครั้งนี ้ผูวิจัยศึกษากับหองสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลยัราชภัฏ 
ที่มีโครงการกอสรางอาคารหองสมุดเสร็จสมบูรณและเปดใหบริการในระหวาง พ.ศ. 2542-2554 
จํานวน 30 สถาบัน แบงออกเปน 2 กลุม คือ 
  1.1 กลุมที่ใชวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก ผูบริหารหองสมุด จํานวน 30 คน ผูปฏิบตัิงาน
จํานวน 340 คน และผูใชบริการซึ่งเปนนักศึกษาระดบัปริญญาตรี จํานวน 31,200 คน 
  1.2 กลุมที่ใชวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก ผูใหขอมูลหลัก จํานวน 5 คน 
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 2. กลุมตัวอยาง 
  2.1 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก ผูปฏิบัติงาน และผูใชบริการ โดย
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครซีและมอรแกน โดยวิธีการสุมตัวอยางงาย ไดกลุมตัวอยาง
ผูปฏิบัติงาน จํานวน 181 คน และผูใชบริการ จํานวน 379 คน 
 
 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้นี้ ไดแก 1) แบบสอบถาม และ 2) แบบสัมภาษณแบบก่ึง
โครงสราง 
  2.1 แบบสอบถามที่ใชในการวิจัยมี 3 ชุด คือ 1) แบบสอบถามสําหรับผูบริหาร
หองสมุด 2) แบบสอบถามสําหรับผูปฏิบตัิงาน และ  3) แบบสอบถามสําหรับผูใชบริการ 
   แบบสอบถามชุดที่ 1 แบงออกเปน 4 ตอน คือ 
    ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกบัหองสมุดและผูบริหารหองสมุด ไดแก ปที่อาคาร
หองสมุดเปดใหบริการ จํานวนชั้นของอาคาร ขนาดพื้นที่ งบประมาณกอสราง เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณการทํางาน สภาพการทํางานปจจุบัน ระยะเวลาการดํารงตําแหนงผูบรหิาร 
    ตอนที่ 2 องคประกอบในการวางแผนการออกแบบอาคารหองสมุด
สถาบันอุดมศกึษา ซึ่งประกอบดวยความคิดเห็นของผูบริหารหองสมุดเกี่ยวกับเหตุผลในการ
พิจารณาสรางอาคารหองสมุด จํานวน 17 ขอ และขอคํานึงถึงในการออกแบบอาคารหองสมุดเม่ือมี
การตัดสินใจสรางอาคารหองสมุดใหม เกี่ยวกับทําเลทีต่ั้ง สภาพแวดลอมภายนอกอาคาร การจัดวาง
แผนผังอาคาร การออกแบบภายใน ระบบอาคาร ระบบความปลอดภยั และระบบคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 72 ขอ เปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ 
     ตอนที่ 3 บทบาทในการกอสรางอาคารหองสมุดของผูบริหารหองสมุด จํานวน 
10 ขอ เปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ 
    ตอนที่ 4 สภาพของอาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 30 ขอ เปน
แบบตรวจสอบรายการและคําถามปลายเปด 
   แบบสอบถามชุดที่ 2 แบงออกเปน 2 ตอน คือ 
    ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูปฏิบัติงาน เพศ อายุ ประสบการณในการทํางาน 
วุฒิการศึกษา ตําแหนงงาน ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
    ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานตอสภาพของอาคารหองสมุด
สถาบันอุดมศกึษา เกี่ยวกับทําเลทีต่ั้ง สภาพแวดลอมภายนอกอาคาร การจัดวางแผนผังอาคาร การ
ออกแบบภายใน ระบบอาคาร ระบบความปลอดภัย และระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จํานวน 65 ขอ เปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ 
   แบบสอบถามชุดที่ 3 แบงออกเปน 2 ตอน คือ  
    ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูใชบริการ เพศ ระดับชั้นป คณะที่ศึกษา และความถี่
ในการเขาใชหองสมุด 
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    ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูใชบริการตอสภาพของอาคารหองสมุด
สถาบันอุดมศกึษา เกี่ยวกับทําเลทีต่ั้ง สภาพแวดลอมภายนอกอาคาร การจัดวางแผนผังอาคาร การ
ออกแบบภายใน ระบบอาคาร ระบบความปลอดภัย และระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จํานวน 48 ขอ เปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ 
  3.2 แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางที่ใชในการวิจัย จํานวน 1 ชุด เพ่ือใชในการ
สัมภาษณผูใหขอมูลหลัก แบงออกเปน 2 ตอนดังนี ้
   ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัวผูใหสัมภาษณ ไดแก ชื่อผูใหสัมภาษณ ชื่อสถานที่ทํางาน 
ที่ตั้งของหนวยงาน ตําแหนงงาน ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก 
เปนตน 
   ตอนที่ 2 แนวคําถามในการสัมภาษณ เกี่ยวกับแนวคิดในการออกแบบอาคาร
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งรวบรวมประเด็นสําคัญที่นาสนใจจากการประมวลผลการวิเคราะห
แบบสอบถามและการคนควาเอกสาร งานวิจัย 
 
 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
  4.1 เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามระหวาง วันที ่25 กุมภาพันธ - 31 มีนาคม 
2555 โดยวิธสีงแบบสอบถามทางไปรษณีย ไดรับแบบสอบถามกลบัคืนมาตามจาํนวนดังนี้   
ผูบริหารหองสมุด จํานวน 18 ชุด ผูปฏิบตัิงาน จํานวน 184 ชุด และผูใชบริการ จํานวน 432 ชดุ  
  4.2 การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณผูบริหาร
หองสมุด จํานวน 5 คน ซึ่งเปนผูบริหารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร จํานวน 
3 คน และในสวนภูมิภาค จํานวน 2 คน ระหวางวันที ่16 มีนาคม - 10 เมษายน 2555 
 
 5. การวิเคราะหขอมูล  
  5.1 การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 
   ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามทีส่มบูรณครบถวนมาทําการวเิคราะหดวยโปรแกรม
คํานวณสาํเร็จ 
   5.1.1 หาคารอยละ ขอมูลเกี่ยวกับหองสมุดและผูบริหารหองสมุด  
   5.1.2 หาคาเฉลี่ยและคาเบีย่งเบนมาตรฐาน เหตุผลของผูบริหารหองสมุดในสราง
อาคารหองสมุด องคประกอบในการออกแบบอาคารหองสมุดที่ควรคํานึงถึง และบทบาทการมีสวน
รวมในการกอสรางอาคารหองสมุดของผูบริหารหองสมุด  
   5.1.3 หาคารอยละ สภาพของอาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
    5.1.4 หาคารอยละ ขอมูลเกี่ยวกับผูปฏบิัติงานและขอมูลเกี่ยวกับผูใชบริการ  
   5.1.5 หาคาเฉลี่ยและคาเบีย่งเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของผูปฏิบตัิงานและ
ผูใชบริการตอสภาพของอาคารหองสมุดสถาบันอุดมศกึษา 
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   5.1.6 เปรียบเทียบความคิดเห็นตอการออกแบบอาคารหองสมุดของผูบริหาร
หองสมุด ผูปฏิบัติงาน และผูใชบริการ โดยใช F-test หากพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ จะใชวธิกีารทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยใชวิธขีองเชฟเฟ (Scheffe) 
  5.2 การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเชิงคณุภาพ 
   5.2.1 ดําเนินการวิเคราะหขอมูลไปพรอม ๆ กับการเก็บรวบรวมขอมูลซ่ึงเปนการ
ประเมินขอมูลที่ไดรับขณะสมัภาษณวาตรงกับประเด็นที่ตั้งไวหรือไม 
   5.2.2 วิเคราะหเน้ือหาโดยละเอียดหลังเสร็จสิ้นการสัมภาษณ ดังนี้ 
    5.2.2.1 ถอดคําสัมภาษณใหเปนเนื้อหา โดยนําเทปบนัทึกเสียงคําสมัภาษณ
มาถอดเทปแบบคําตอคํา แลวจัดพิมพดวยโปรแกรมประมวลคําใหเปนเนื้อหาในรูปแบบของแฟม
เอกสาร 
    5.2.2.2 ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา โดยนําเนื้อหาในแฟมเอกสารมา
พิสูจนอักษร  
    5.2.2.3 เขารหัสขอมูล โดยลดทอนขอมูลเพ่ือเลือกเฟนเฉพาะขอมูลที่มี
ความสัมพันธกับประเด็นปญหาการวิจัย 
    5.2.2.4 แปลผลขอมูล โดยการวิเคราะหและตคีวามขอมูลจากรหัสขอมูลดวย
วิธีอุปนัย เพ่ือสรางขอสรุปเกี่ยวกับการออกแบบอาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา และขอเสนอแนะ
สําหรับผูบริหารหองสมุดที่ตองการออกแบบอาคารหองสมุดใหม 
 

สรุปและอภิปรายผล 
  ผลจากการศกึษามีขอคนพบที่นาสนใจและควรอภิปรายผล ดังนี้ 
  1. สาเหตุในการสรางอาคารหองสมุด 
   ผลการวิจัย พบวา สาเหตุในการสรางหองสมุดหลังใหม ไดแก ความตองการของ
ผูบริหารหองสมุดที่ตองการอาคารหองสมุดที่ทันสมัย สวยงาม มีสุนทรียภาพ ดึงดูดผูใชใหอยากเขา
หองสมุด   นักศึกษามีความตองการพื้นที่ในการศึกษาคนควาทีเ่ปลี่ยนแปลงไป   อาคารหองสมุด
เดิมคับแคบ ไมสามารถขยายพื้นที่ได   การเพิ่มขึ้นของจํานวนทรัพยากรรูปแบบสิง่พิมพ และ
ตองการใหหองสมุดมีหองเรียน/หองประชุม ผลการศึกษาบางสวนคลายคลึงกบังานวิจัยของ  
เบนเนท (Bennett.  2003: 7-10) ที่พบวาเหตุผลหลัก 5 ประการ ที่ผูบริหารหองสมุดใชเพ่ือการ
ตัดสินใจในเกีย่วกับการสรางอาคารหองสมุด คือ การเพิ่มขึ้นของจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ  
ความเปลี่ยนแปลงของความตองการพื้นที่ในการเรียนรูของนักศึกษา   การออกแบบพื้นที่เดิมไม
สมบูรณ   การเพิ่มขึ้นหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน  และการเปลี่ยนแปลงการใหบรกิาร
ของหองสมุด  
   นอกจากนี้ ผลการศึกษายงัสะทอนใหเห็นวา แมปจจุบันความกาวหนาของเทคโนโลยี
สารสนเทศจะมีบทบาทตอการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา หรือการเขาถึงสารเทศ
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ผานเครือขายการสื่อสารโทรคมนาคม ทําใหผูใชบริการสามารถเขาถงึสารสนเทศทีต่องการไดโดย
ไมตองเดินทางมายังหองสมุด แตอาคารหองสมุดก็ยังคงมีความสําคญัในการเปนสถานที่ใน
การศึกษาคนควา การเรียนรูดวยตนเอง นักศึกษามีความตองการใชพ้ืนที่ในการศกึษาคนควาดวย
ตนเองโดยมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการเขาถึงสารสนเทศไดตลอดเวลา รวมถึงพ้ืนที่ที่นักศึกษา
สามารถพูดคุย ปรึกษางานรวมกับเพ่ือนได แตอาคารหองสมุดเดิมไมสามารถรองรับกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได จําเปนตองการมีการขยายพื้นที่หองสมุดหรือการสรางอาคารหองสมุดใหม 
ซึ่งสนับสนุนแนวทางการออกแบบอาคารหองสมุดสมัยใหมที่เนนเปนศูนยอํานวยความสะดวก
ทางการเรียนรู (Information commons) มากกวาเดิม เน่ืองจากผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทําใหหองสมุดลดการใชพ้ืนที่สําหรับจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศและหันมาใหการสนับสนุนกจิกรรม
การเรียนรูและองคกรหองสมุดมากขึ้น 
  2. การมีสวนรวมของหองสมุดในการออกแบบและกอสรางอาคารหองสมุด 
   ผลการวิจัย พบวา ผูบริหารหองสมุดมีสวนรวมในการกอสรางอาคารหองสมุดโดยรวม
อยูในระดับปานกลาง ไดแก การชี้แจงขอมูลและระบุความตองการตาง ๆ กอนที่จะมีการออกแบบ
อาคารหองสมุด จนกระทั่งเม่ืออาคารหองสมุดมีการกอสรางแลวเสรจ็ ผูบริหารหองสมุดจึงเขาไปมี
สวนรวมอีกครั้งในการรวมรับมอบงานและจัดวางครุภัณฑ และรวมเปนคณะกรรมการทดสอบระบบ
อาคารและตรวจรับงาน ผลการวิจัยยังพบวาผูบริหารหองสมุดมีบทบาทหรือมีสวนรวมนอยในการ
เลือกสถาปนกิหรือบริษัทออกแบบ  การประชุมวางแผนการออกแบบรวมกับสถาปนิก  รวมพิจาณา
แบบรางอาคารหองสมุด รวมพิจาณาการจัดประมูลการสรางอาคาร ผลการศึกษาขางตนคลายคลึง
กับงานวิจัยบางสวนของทพิยวัลย ตุลยะสุข (2526:  98) ที่ไดศึกษาบทบาทการมีสวนรวมของ
บรรณารักษในการออกแบบหองสมุดมหาวิทยาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาบรรณารักษ 
มีสวนรวมนอยในการเลือกสถาปนิกผูออกแบบ การรวมอนุมัติแบบแปลนและการเปดซองประกวด
ราคา และมีบทบาทปานกลางในการชี้แจงขอมูลความตองการตาง ๆ เกี่ยวกบัอาคารหองสมุดและ
รวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงาน  
   นอกจากนี้ ขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหารหองสมุดหลายแหงยังสะทอนถึงบทบาทที่
จํากัดของหองสมุดในการเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการออกแบบและกอสรางอาคารหองสมุด เชน 
ผูบริหารหองสมุดหรือบรรณารักษบางสถาบันไมมีสวนรวมในการออกแบบและกอสรางอาคาร
หองสมุด ทั้งที่บรรณารักษหรือบุคลากรของหองสมุดเปนผูใชอาคารหองสมุดมากที่สุด ดังนั้น 
แผนกอาคารหองสมุดและอุปกรณ (Library Buildings and Equipment Section) ของสหพันธสากล
แหงสมาคมและสถาบันหองสมุด (International Federation of Library Associations and 
Institutions.  2009: Online) จึงไดกําหนดแนวทางสําหรับบรรณารกัษในการวางแผนการออกแบบ
หองสมุดเพื่อใหบรรณารักษมีสวนรวมในการออกแบบอาคารหองสมุดอยางชัดเจน  
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  3. องคประกอบในการออกแบบอาคารหองสมุด  
   ผลการวิจัย พบวา ผูบริหารหองสมุดคํานึงถึงองคประกอบในการออกแบบอาคาร
หองสมุดโดยรวมในระดับมาก 
   3.1 ดานทําเลที่ตั้ง องคประกอบที่ผูบริหารหองสมุดคํานึงถึง ไดแก อาคารหองสมุด
ควรตั้งอยูในพื้นที่ที่มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกและอยูบริเวณศูนยกลางของชุมชนภายในสถาบัน 
ซึ่งจากการสังเกตพบวาหองสมุดสวนใหญจะตั้งอยูในพ้ืนที่ซึ่งเปนศนูยกลางของชุมชนภายใน
สถาบัน และสถาบันที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญทีมี่บริการรถสาธาณะภายในสถาบัน จุดจอดรถบริการ
สาธารณะจะอยูในบริเวณหนาหองสมุดหรือบริเวณใกลเคียงที่ผูปฏบิตัิงานหรือผูใชบริการสามารถ
เดินไปยังไดสะดวก ซึ่งคลายคลึงกับงานวิจัยบางสวนของวาณี เกตกินทะ (2524: บทคัดยอ) ทีไ่ด
ศึกษาโครงการและงานออกแบบอาคารสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลยัขอนแกน พบวา แนวคิดใน
การกําหนดสถานที่ตั้งอาคารสํานักวิทยบริการควรตั้งอยูบริเวณศูนยกลางของเขตการศึกษา 
นักศึกษาใชเวลาเดินทางนอย ทั้งน้ีการกําหนดทําเลทีต่ัง้ของอาคารหองสมุดอยูในพ้ืนที่การคมนาคม
สะดวกและอยูบริเวณศูนยกลางชุมชนจะชวยใหผูใชบรกิารประหยัดเวลาในการเดินทาง รวมถึง
ความปลอดภยัในการเดินทางมาใชบริการอีกดวย 
   3.2 ดานสภาพแวดลอมภายนอก องคประกอบที่ผูบริหารหองสมุดคํานึงถึง คือ การจัด
ใหมีทางลาดเขาสูอาคารและสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูพิการ ตามมาตรฐานสากล ซึ่งจากการ
สัมภาษณผูบริหารหองสมุดและสังเกตอาคารหองสมุดก็พบวาทุกแหงมีทางลาดจากภายนอก เพ่ือ
เขาสูตวัอาคารหองสมุด ชวยใหผูใชทีต่องน่ังรถเข็นสามารถเขามาใชบริการภายในหองสมุดได
สะดวกยิ่งขึ้น สอดคลองกับกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่องกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร
สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 (ราชกิจจานุเบกษา.  2548: 6) ที่ระบวุา หาก
ระดับพ้ืนภายในอาคาร หรือระดับพื้นภายในอาคารกับภายนอกอาคาร หรือพ้ืนทางเดินภายนอก
อาคารมีความตางระดับกันเกิน 20 มิลลิเมตร ใหมีทางลาดหรือลิฟตระหวางพื้นทีต่างระดับกัน แตถา
มีความตางระดับกันไมเกิน 20 มิลลิเมตร ตองปาดพื้นสวนทีต่างระดับกันไมเกิน 45 องศา  
   จากการสัมภาษณพบวา นอกจากจะชวยอํานวยความสะดวกในการเขามาใชบริการ
ของผูพิการแลวนั้น ทางลาดยังชวยอํานวยความสะดวกในการเคลื่อนยายทรัพยากรสารสนเทศหรือ
อุปกรณตาง ๆ ของผูปฏิบตัิงาน   
   3.3 ดานการจัดวางแผนผังอาคาร องคประกอบที่ผูบรหิารหองสมุดคํานึงถึง คือ การมี
พ้ืนที่สําหรับการดําเนินงานดานอิเล็กทรอนิกสอยางเหมาะสมและเพียงพอ มีพ้ืนที่สําหรับการเรียนรู
ดวยตนเองอยางอิสระ เปนศูนยอํานวยความสะดวกทางการเรียนรู ซึ่งมีบริเวณทีส่งบและสามารถใช
อินเทอรเน็ตในการศึกษาคนควา ทําใหหองสมุดจัดใหมีพ้ืนที่สําหรับบริการเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับการสบืคนขอมูลจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับการสืบคน
ฐานขอมูลบรรณานุกรม เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับบรกิารอินเทอรเน็ต  การจัดใหมีบริการ
เครื่องพิมพเอกสารจากคอมพิวเตอร บริการถายเอกสาร และบริการอินเทอรเน็ตแบบไรสายทีช่วย
ใหผูใชบริการสามารถเขาถงึทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสที่หองสมุดจัดใหบริการ โดยใช
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อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ผูใชมีอยู เชน คอมพิวเตอรแบบพกพา โทรศัพทเคลื่อนที่ เปนตน รวมถึง
การจัดใหมีพ้ืนที่ใหผูใชบรกิารสามารถเขามาใชบริการไดตลอด 24 ชั่วโมง และบริการรานอาหาร
และเครื่องดื่ม หากผูใชที่เขามาใชบริการเปนระยะเวลานานแลวเกิดความหิว ผลการวิจัยขางตน
คลายคลึงกับงานวิจัยของคิง (King.  2004: Online) และไบรอันท แมททิว และ วอลตัน (Bryant; 
Matthews; & Walton.  2009: 7-18) ที่พบวา อาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษามีการจัดเตรียม
พ้ืนที่และคอมพิวเตอรสําหรบัผูใชบริการ บริการอินเทอรเน็ตแบบไรสาย การเนนถึงความตองการ
ของผูใชและจัดพื้นที่อํานวยความสะดวกสําหรับการบรกิารตลอด 24 ชั่วโมง บริการรานอาหารและ
เครื่องดื่ม รวมถึงการจัดใหมีบริการหองคนวาแบบเด่ียวและแบบกลุม ที่จะอํานวยความสะดวกใหแก
ผูใชบริการใชเปนสถานที่พบปะ ปรึกษาหารือ หรือทบทวนบทเรียน ซึ่งเปนที่ตองการของนักศึกษา 
ดังที่ สมาน ลอยฟา (2549: 18) กลาววา Information commons เปนพ้ืนที่สําหรับนักศึกษาที่จะมี
การปฏิสัมพันธระหวางกัน พรอมทั้งมีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การไดรับบริการและความชวยเหลือดานการศึกษาคนควา การวิจัย และการรวมกนัทํางานกลุม
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
    นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ พบวา อาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา มีลักษณะเปน
แหลงรวมบรกิารภายในสถาบันไวที่หองสมุดแหงเดียว (Learning society) ซึ่งมีพ้ืนที่ใหบริการ
เพ่ิมเติมจากบริการหลักของหองสมุด ไดแก หองศึกษาคนควาเด่ียว หองประชุมกลุมยอย  
หองประชุมขนาดใหญที่ใชในการจัดประชุม/สัมมนาที่มีผูเขารวมจํานวนมาก หองชมภาพยนตร 
พ้ืนที่การเรียนรูแบบศึกษาบันเทิง (Edutainment zone) ที่ผูใชบรกิารสามารถใชเพ่ือการศึกษา 
หาความรูไปพรอม ๆ กับการไดรับความบันเทิง มีบรกิารเครื่องคอมพิวเตอรที่มาพรอมกับระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตแบบไรสาย รวมถงึมีการจัดบริการรานอาหารและเครื่องดื่มสําหรับผูใชบริการ  
   3.4 ดานการออกแบบภายใน องคประกอบที่ผูบริหารหองสมุดคํานึงถึง ไดแก 
    3.4.1 การจัดพื้นที่เคานเตอรบริการยืม-คืน อยูใกลประตูทางเขา-ออก ซึ่ง
สอดคลองกับการสังเกตของผูวิจัย ที่พบวาอาคารหองสมุดสวนใหญจะจัดใหเคานเตอรบริการยมื-คืน
อยูใกลทางเขา-ออกอาคารหองสมุด โดยจัดใหเปนบริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One stop 
services) และชวยใหผูใชบริการสามารถสังเกตเห็นไดงาย ซึ่งเคานเตอรบริการจะมีลักษณะโปรง
โลง ไมรูสึกอึดอัด ทําใหผูใชบริการไดมีการปฏิสัมพันธกับผูใหบริการ หรือหากผูใชบริการตองการ
ยืมหนังสือดวยตนเอง หองสมุดบางแหงก็จัดใหมีเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติดวยตนเองที่ใชงานงาย
ไมมีขั้นตอนทีซ่ับซอน  
    3.4.2 การเลือกชั้นหนังสือที่ใชวัสดทุี่เปนโลหะเพื่อความแข็งแรง จากการสังเกต
พบวา หองสมุดสวนใหญมีการใชชั้นหนังสือที่เปนโลหะที่มีความแขง็แรงทนทาน  
    3.4.3 การใชสีภายในอาคารที่สดใสเพื่อดึงดูดความสนใจ และการเลือก
เฟอรนิเจอรตกแตงใหดูทันสมัย ชวยสรางบรรยากาศใหมีชีวิตชวีา ทําใหผูใชบริการเกิดความรูสึก
ตื่นเตน ผอนคลายไมอึดอัด อยากเขามาใชบริการ และจากการสัมภาษณ พบวา การใชสีสันในการ
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ตกแตง การเลือกเฟอรนิเจอรที่นาใช ชวยใหผูใชบริการรูสึกผอนคลาย และรูสึกถงึความเปนมิตร
ของหองสมุด ทําใหผูใชบริการอยากเขาใชบริการ สงผลใหจํานวนผูใชบริการเพิ่มขึน้ 2-3 เทา 
   3.5 ดานระบบอาคาร องคประกอบที่ผูบริหารหองสมุดคํานึงถึง ไดแก  
    3.5.1 มีระบบปรับอากาศภายในอาคาร พบวา อาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ทุกแหงมีระบบปรับอากาศ เพ่ือควบคุมอุณหภูมิภายในอาคาร ทําใหผูปฏิบัติงานและผูใชบริการรูสึก
สบาย อีกทั้งยังเปนการชวยรักษาสภาพของทรัพยากรสารสนเทศและอุปกรณตาง ๆ ใหใชงานได
ยาวนาน ดังที่ ทิพวรรณ บณุยเพ่ิม (2545: 302-306) กลาววา เน่ืองจากประเทศไทยอยูในเขต
อากาศรอนชื้น การออกแบบอาคารตองคาํนึงถึงสภาพภูมิอากาศของบริเวณทีต่ั้งอาคาร เพ่ือใหเกิด
สภาวะที่สมดลุระหวางการใชงานภายในและสภาพแวดลอมภายนอกอาคาร  
    3.5.2 จัดใหมีหองสุขาแยกระหวางผูปฏบิัติงานและผูใชบริการ พบวา หองสมุด
สวนใหจัดใหมีหองนํ้าแยกระหวางผูปฏบิัติงานและผูใชบริการ เพ่ือความสะดวกในการใชงานและ
การรักษาความสะอาด รวมถึงการจัดใหมีหองสุขาสําหรับผูพิการ ซึ่งจะกวางและมีสิง่อํานวยความ
สะดวกแกผูพิการมากกวาหองสุขาของผูใชบริการทั่วไป สอดคลองกับกฎกระทรวงมหาดไทย  
เรื่องกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 
(ราชกิจจานุเบกษา.  2548: 6) ที่ระบวุา อาคารที่จัดใหมีหองสวมสําหรับบุคคลทัว่ไป ตองจัดใหมี
หองสวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราเขาใชไดอยางนอย 1 หองในหองสวมนั้นจะ
จัดแยกออกมาอยูในบริเวณเดียวกันกับหองสวมสําหรับบุคคลทัว่ไปก็ได  
    3.5.3 มีการนําแสงธรรมชาติเขามาใชภายในอาคารเพือ่ลดการใชพลังงานไฟฟา 
ในการใหแสงสวางภายในอาคาร ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการใชแนวคิดหองสมุดที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม (Green library) และจากการสัมภาษณพบวา หองสมุดสวนใหญมีการใชผนังกระจก 
หรือหนาตางกระจก เพ่ือใหแสงธรรมชาติจากภายนอกสามารถสองผานเขามาภายในอาคารไดเพ่ือ
ในเวลากลางวันชวยลดการใชไฟฟา ซึ่งคลายคลึงกับการวิจัยของโลเดอร (Loder.  2010: 348-360) 
ที่ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบอาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกาใหเปนหองสมุดที่
เปนมิตรกับสิง่แวดลอม พบวา หองสมุดหลายแหงไดรับการประเมินผลในเรื่องการออกแบบโดย
คํานึงถึงสิ่งแวดลอม มีการใชผนังกระจกและหนาตางที่เปดรับแสงแดดจากภายนอกเพื่อใหแสงสวาง
ภายในอาคาร ซึ่งเปนการออกแบบใหเหมาะสมตามสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ และหองสมุด
บางแหงมีการติดตั้งเซลลแสงอาทิตย (Solar cell) ไวบนหลังคาของหองสมุดเพื่อผลิตกระแสไฟฟา
ใชภายในอาคาร 
   อยางไรก็ตาม สําหรับประเทศไทยที่ลักษณะภูมิอากาศแบบรอนชื้น ลักษณะภูมิ
ประเทศทีต่ั้งอยูใกลบรเิวณเขตศูนยสูตรทีมี่แสงแดดมาก การใชผนังกระจกควรไดรับการออกแบบ
อยางเหมาะสม มิฉะนั้นอาจสรางปญหาในการใชอาคารและการจัดการสภาพแวดลอมภายในอาคาร 
ดังจะเห็นไดจากการสัมภาษณผูบริหารหองสมุดสวนใหญที่ชี้ใหเห็นวาในขณะทีมี่การใชผนังกระจกที่
มีวัตถุประสงคเพ่ือลดการใชพลังงานไฟฟา แตไมไดออกแบบอยางระมัดระวังใหสอดคลองกับสภาพ
ภูมิประเทศและภูมิอากาศ จะกอใหเกิดปญหาในการใชอาคารหองสมุด คือ (1) ผนังกระจกรับ
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แสงแดดเขามาภายในตัวอาคารมาก ทําใหภายในอาคารมีอุณหภูมิสูง รอนอบอาว และเกิดการ
สิ้นเปลืองคาใชจายในการทาํความเย็นระบบปรับอากาศภายในอาคาร (2) การเลือกใชวัสดทุี่ไม
เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในการทําผนังกระจก ทําใหวัสดุเสื่อมสภาพ เชน กระจกราว กาวยึด
กระจกเสื่อมสภาพ เปนตน เกิดการรั่วซึมของน้ําเขามาภายในอาคาร เกิดสนิม สรางความเสียหาย
ตอวัสดุอุปกรณภายในอาคารตลอดจนโครงสรางของอาคาร 
  3.6 ดานระบบความปลอดภัย ไดแก  
   3.6.1 การติดตั้งกลองวงจรปดครอบคลุมพ้ืนที่ภายในอาคาร และประตูทาง 
เขา-ออก มีการติดตั้งระบบตรวจจับอิเล็กทรอนิกส เพ่ือปองกันความเสียหายที่เกิดกับ หนังสือ 
เอกสาร สื่อตาง ๆ หรือทรัพยสินอ่ืน ๆ ที่อาจจะถูกนําออกไปโดยไมไดรับอนุญาต จากบุคคลที่เขา
มาใชบริการหองสมุด หองสมุดสวนใหญเล็งเห็นความสาํคัญเรื่องความปลอดภัย ไมเฉพาะความ
ปลอดภัยของทรัพยากรสารสนเทศและอปุกรณตาง ๆ ภายในอาคารเทานั้น ยังรวมถึงความ
ปลอดภัยของผูใชอาคารอีกดวย นอกจากจะมีการใชระบบเทคโนโลยมีาชวยในการรักษาความ
ปลอดภัยแลวน้ัน หองสมุดยังมีการรักษาความปลอดภยัโดยจัดใหมีบุคลากรชวยดูแลรักษาความ
ปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงอีกดวย ผลการวิจัยนี้สอดคลองคํากลาวของทิพวรรณ บณุยเพ่ิม (2545: 
310-312) ที่สรุปวาความเสยีหายที่เกิดจากบุคคลเปนปญหาที่หองสมุดพบอยูเสมอ หองสมุดจึงตอง
มีวิธีปองกันความเสียหายทีจ่ะเกิดขึ้น 
   3.6.2 การติดตั้งอุปกรณดับเพลิงครอบคลมุพ้ืนที่ตามทีก่ฎหมายระบุ คืออยูใน
บริเวณทีส่ามารถมองเห็นและใชงานสะดวก เพราะอัคคีภัยมักนํามาซึ่งความสูญเสียที่รุนแรงตอ
อาคาร ทรัพยสิน และชวีิต เนื่องจากกระดาษเปนเชื้อเพลิงอยางดี น้ําที่ใชในการดบัเพลิงยังทําความ
เสียใหแกเอกสาร เครื่องมือและอุปกรณตางๆ หองสมุดจึงตองคํานึงถึงการติดตั้งอุปกรณดับเพลงิ 
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความ
ปลอดภัยในการทํางานสําหรับลูกจาง (กระทรวงมหาดไทย.  2534: ออนไลน) ที่กําหนดใหนายจาง
จัดระบบปองกันและระงับอัคคีภัยภายในสถานประกอบการ โดยมีรายละเอียดเกีย่วกับการจัด
อุปกรณดับเพลิงการเก็บรักษาวตัถุไวไฟวัตถุระเบิด การกําจัดของเสียที่ติดไฟได การปองกันฟาผา 
การติดตั้งระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม การจัดทําทางหนีไฟ รวมถึงการกอสรางอาคารที่มีระบบ
ปองกันอัคคีภัย  
   อยางไรก็ตาม จากการสัมภาษณผูบริหารหองสมุด พบวาอาคารหองสมุดสวน
ใหญมีการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลงิไหม อุปกรณดับเพลิงตามจุดตาง ๆ ของอาคาร แตวายัง
ขาดการบํารุงรักษาและการตรวจสอบเครือ่งมืออุปกรณเหลานั้นวาสามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพหรือไม หากเกิดเหตุการณขึ้น และอาคารหองสมุดบางแหงยังไมมีการจัดเตรียม
เสนทางอพยพ หนีไฟ ที่สังเกตเห็นไดงายและสามารถใชงานไดจริง  
   3.7 ดานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก การเตรียมการระบบที่
รองรับการใชบริการระบบอินเทอรเน็ตแบบไรสาย การจัดใหมีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่เชื่อม
ขายงานบริเวณเฉพาะที่ (Local Area Network: LAN) ภายในสถาบนั และจัดใหมีบริการ 
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เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงอยางเพียงพอสําหรับผูปฏิบตัิงานและผูใชบรกิาร ซึ่ง
สอดคลองกับสภาพของอาคารหองสมุดสถาบันอุดมศกึษาสวนใหญที่จัดใหมีจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต
ทั้งแบบเครือขายไรสายและแบบเครือขายงานบริเวณเฉพาะที ่นอกจากนี้ หองสมุดทุกแหงยังมีการ
จัดใหมีเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับผูปฏิบตัิงานและผูใชบริการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสกล  
ปนเงิน (2548: บทคัดยอ) ที่ศึกษาแนวความคิดในการออกแบบอาคารหอสมุดสถาบันราชภัฏ 
สวนดุสิต โดยสํารวจความคดิเห็นของอาจารยและนักศกึษาเกี่ยวกับลักษณะของอาคารหองสมุดที่
ตองการ และพบวาผูใชทั้งสองกลุมตองการใหหองสมุดจัดใหมีบริการการคนควาขอมูลผานระบบ
เครือขายตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ  
  4. ความคิดเห็นของผูปฏิบตัิงานและผูใชบริการตอความเหมาะสมของสภาพอาคาร
หองสมุด 
   4.1 ความคิดเห็นของผูปฏิบตัิงานตอความเหมาะสมของสภาพอาคารหองสมุด 
    ผลการวจัิย พบวา ผูปฏบิัตงิานมีความคิดเห็นตอความเหมาะสมของสภาพอาคาร
หองสมุดโดยรวมอยูในระดบัปานกลาง ผูปฏิบัติงานมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ดานทําเลที่ตัง้ 
สวนดานอ่ืน ๆ อยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ดานระบบความปลอดภัย ดานการออกแบบภายใน ดานการจัดวางแผนผังอาคาร ดานระบบอาคาร 
และดานสภาพแวดลอมภายนอกอาคาร ตามลําดับ ซึ่งคลายคลึงกับผลการวิจัยของอัญชลี  
อํานาจธรรม และคนอื่นๆ (2534: บทคัดยอ) ไดศึกษาความคิดเห็นของผูใชและบคุลากรหองสมุด 
พบวา บุคลากรหองสมุดสวนใหญมีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมของหองสมุดโดยเฉลี่ยอยูใน
ระดับปานกลาง 
   4.2 ความคิดเห็นของผูใชบริการตอความเหมาะสมของสภาพอาคารหองสมุด 
    ผลการวิจัย พบวา ผูใชบริการมีความคิดเห็นตอความเหมาะสมของสภาพอาคาร
หองสมุดโดยรวมอยูในระดบัมาก ไดแก ดานทําเลทีต่ั้ง ดานระบบอาคาร และดานสภาพแวดลอม
ภายนอกอาคาร ซึ่งคลายคลึงกับผลการวิจัยของอัญชลี อํานาจธรรม และคนอื่นๆ (2534: 70) ได
ศึกษาความคดิเห็นของผูใชและบุคลากรหองสมุด พบวา ผูใชบริการหองสมุดสวนใหญมีความพึง
พอใจตอการจัดสภาพแวดลอมของหองสมุดโดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
  5. การทดสอบสมมุติฐานโดยการเปรียบเทียบความคดิเห็นตอความเหมาะสมของการ
ออกแบบอาคารหองสมุดของผูบริหารหองสมุด ผูปฏิบัติงาน และผูใชบริการ      
   ผลการวิจัย พบวา ความคิดเห็นตอตอความเหมาะสมของการออกแบบอาคาร
หองสมุดของผูบริหารหองสมุด ผูปฏบิัตงิานและผูใชบริการ โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .05 ซึ่งทุกดานมีความแตกตางกัน โดยผูบริหารหองสมุดและผูใชบริการมีความ
คิดเห็นตอความเหมาะสมของการออกแบบอาคารหองสมุดสูงกวาผูปฏิบัติงาน ดานสภาพแวดลอม
ภายนอกอาคาร ดานการจัดวางแผนผังอาคาร ดานการออกแบบภายใน และดานระบบความ
ปลอดภัย ผูบริหารหองสมุดมีความคิดเห็นสูงกวาผูปฏิบัติงานและผูใชบริการ ดานระบบ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูบริหารหองสมุดมีความคิดเห็นสูงกวาผูใชบริการ  
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ดานระบบความปลอดภัย และผูใชบริการมีความคิดเห็นสูงกวาผูปฏบิัติงาน ดานทําเลทีต่ั้ง  
และดานระบบอาคาร 
   อยางไรก็ตาม ผูบริหารหองสมุดจะคํานึงถึงองคประกอบในการออกแบบอาคาร ไดแก 
1) ทําเลทีต่ั้ง  2) สภาพแวดลอมภายนอกอาคาร  3) การจัดวางแผนผังอาคาร  4) การออกแบบ
ภายใน  5) ระบบอาคาร  6) ระบบความปลอดภัย และ 7) ระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ แมวาจะมีสวนรวมในกระบวนการกอสรางและออกแบบอยูในระดับปานกลางถึงคอนขาง
นอย ทําใหไมสามารถเสนอความคิดและความตองการรูปแบบของอาคารหองสมุดที่สอดคลองกับ
พฤติกรรมการใชอยางเต็มที่ ซึ่งอาจมีสวนในการสงผลใหสภาพของอาคารหองสมุดไมสามารถ
ตอบสนองภารกิจของหองสมุดเต็มที่ ขณะที่ผูปฏิบตัิงานมีความคิดเห็นตอความเหมาะสมของสภาพ
อาคารหองสมุดอยูในระดับปานกลาง เน่ืองจากผูปฏิบัติงานนั้นใชเวลาในการปฏบิัติงานอยูภายใน
อาคารหองสมุดเปนประจํา ทําใหผูปฏิบตังิานรับรูถึงสภาพปญหาอาคารหองสมุด ตรงกันขามกับ
ผูใชบริการทีมี่ความคิดเห็นตอความเหมาะสมของสภาพอาคารหองสมุดในระดับมาก เน่ืองจาก
ผูใชบริการหองสมุดเปนชวงเวลาระยะสั้น ๆ สวนใหญในการใชบริการเครื่องคอมพิวเตอร  
การทํางานกลุม การศึกษาคนควาดวยตนเอง   
 
  6. ปญหาและอุปสรรคในการออกแบบและกอสรางอาคารหองสมุด 
   หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา มีปญหาและอุปสรรคในการออกแบบและกอสรางอาคาร
หองสมุด ดังตอไปน้ี 
   6.1 ปญหาการกอสรางที่ไมเปนไปตามแผนที่วางไว 
    ผลการวิจัย พบวา หองสมุดสถาบันอุดมศกึษาสวนใหญซ่ึงเปนองคกรของรัฐบาล 
มีแหลงรายไดจาก 2 แหลงคือ เงินที่รัฐบาลจัดสรรใหจากรายรับของรัฐบาลและเงนิรายไดของ
สถาบันที่สังกดัจัดสรรให ระบบราชการทําใหการจัดทํางบประมาณมีกระบวนการที่ซับซอน สงผลให
การจัดสรรงบประมาณมีความลาชาและไมไดรับงบประมาณตามความตองการ งบประมาณบางสวน
ถูกตัดไป ทําใหตองลดคุณภาพของวัสดุที่ใชในการกอสราง และเม่ือไดรับการจัดสรรงบประมาณแลว
ระเบียบการใชงบประมาณตองดําเนินการใหทันตามแผนการใชงบประมาณ ทําใหเกิดความเรงรีบใน
การใชงบประมาณ สงผลใหผูมีสวนเกี่ยวของในการออกแบบและกอสรางอาคารมีเวลาจํากัดในการ
กําหนดรูปแบบและรายละเอียดของอาคารหองสมุดใหชัดเจน จึงเปนสาเหตุใหไมสามารถดําเนินการ
ตามแผนการที่วางไวได และมีผลกระทบตออาคารหองสมุดที่จะใชงานตอไปในอนาคตอีกเปนเวลา
ยาวนาน เน่ืองจากเปนโครงสรางของอาคารซึ่งยากตอการแกไขปรับปรุง  
   6.2 ปญหาการประสานงาน 
    ผลการวิจัย พบวา ในกระบวนการออกแบบและกอสรางอาคารหองสมุด จะเกิด
ปญหาเรื่องการประสานงานกันระหวางบรรณารักษและสถาปนิกผูออกแบบ เน่ืองจากการมีมุมมองที่
แตกตางกันระหวางบรรณารักษและสถาปนิกผูออกแบบ มีการแกไขแบบตาง ๆ อยูตลอด ทําใหการ
ดําเนินงานลาชา อาคารที่ไดมีการออกแบบไวนั้นก็จะเกา ไมทันตอการใชงาน และไมสามารถ
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ตอบสนองการใชงานอาคารในอนาคตได ดังนั้น ในการออกแบบอาคารหองสมุดผูที่มีสวนเกี่ยวของ
ทุกฝายควรรวมประชุมวางแผนรวมกัน เพ่ือสรุปแบบใหชัดเจนและสามารถตอบสนองการใชงานได
ทันตอสถานการณ  
 

ขอเสนอแนะ 
  1. ขอเสนอแนะสําหรับผูเกีย่วของในการดําเนินโครงการอาคารหองสมุด 
   1.1 ดานแนวคิดของการออกแบบ แบงออกเปนรายละเอียด ดังนี้ 
    1.1.1 การออกแบบเพื่อรองรับการเปนศนูยอํานวยความสะดวกทางการเรียนรู 
(Information commons) ทีเ่นนการเรียนรูใหมากขึ้น เพ่ือสนับสนุนการศึกษาคนควาวิจัยและ
สงเสริมกระบวนการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษาและคณาจารย โดยผสมผสานการใหบริการของ
หองสมุดและบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศเขาดวยกัน สิ่งอํานวยความสะดวกที่หองสมุดควรจัด
ใหมี เชน จุดบริการเชื่อมตออินเทอรเน็ตขายงานบริเวณเฉพาะที ่และแบบเครือขายไรสาย เพ่ือให
ผูใชบริการสามารถนําคอมพิวเตอรแบบพกพาหรืออุปกรณการสื่อสารอื่น ๆ มาใชในการเขาถงึ
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกสทีห่องสมุดจัดหาเพื่อใหบริการ การจัดพื้นที่ใหนักศึกษาสามารถเขามาใช
ในการทบทวนบทเรียนหรอืศึกษาคนควาไดตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 7 วัน เปนตน 
    1.1.2 การออกแบบเพื่อรองรับหองสมุดที่เปนมิตรกบัสิ่งแวดลอม (Green library) 
โดยการคํานึงถึงการออกแบบอาคารหองสมุดที่เนนธรรมชาติเขามาเปนองคประกอบ โดยการ
เลือกใชวัสดุทีไ่มมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ลดการใชพลังงานไฟฟา และนําพลังงานจากธรรมชาติ
มาใชภายในอาคารใหมากที่สุด  
    1.1.3 การออกแบบเนนความยืดหยุนของการใชพ้ืนทีต่ามแนวคิดในการออกแบบ
อาคารหองสมุดสมัยใหม ที่พ้ืนที่สวนตาง ๆ สามารถปรับเปลีย่นไดตามวตัถุประสงคของการใชงาน 
ลดการใชผนังเพื่อเปดพื้นที่ใหโปรงโลง ชวยใหการจัดพื้นที่ปรับเปลีย่นไดงาย สามารถรองรับการ
ขยายตวัไดในอนาคต และการเลือกใชครภัุณฑและอุปกรณที่สามารถปรับเปลี่ยนการใชงานไดงาย 
รวมถึงความยดืหยุนของการเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมไดเม่ือมี
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้นในอนาคต โดยที่ไมกระทบตอระบบอาคารและ 
การใหบริการของหองสมุด 
   1.2 ดานการมีสวนรวมในการออกแบบ 
    1.2.1 ผูบริหารหองสมุด ควรมีสวนรวมในขั้นตอนของการดําเนินการกอสราง
อาคารหองสมุด โดยรวมเปนคณะกรรมการดําเนินโครงการกอสราง และศึกษาขอมูลและมาตรฐานที่
เกี่ยวของกับการออกแบบอาคารหองสมุด ตามแนวคดิของสถาปตยกรรมในศตวรรษที่ 21 เพ่ือใช
เปนขอมูลประกอบการออกแบบอาคาร 
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    1.2.2 ควรเปดโอกาสใหผูที่มีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวมในการดําเนินการกอสราง
อาคารหองสมุดและแสดงความคิดเห็นเกีย่วกับการออกแบบดวย เน่ืองจากเปนผูที่ไดรับผลกระทบ
โดยตรงจากการใชอาคารหองสมุดเม่ืออาคารหองสมุดเสร็จสมบูรณ  
 
  2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
   2.1 ควรศึกษาแนวทางในการปรับปรุงอาคารหองสมุด เพ่ือรองรับแนวคิดศูนยอํานวย
ความสะดวกทางการเรียนรู (Information commons) และหองสมุดที่เปนมิตรกบัสิ่งแวดลอม 
(Green library) โดยใชวิธวีจัิยเชิงคุณภาพ 
   2.2 ควรศึกษาองคประกอบของมาตรฐานการออกแบบที่คํานึงถึงพลังงานและ
สิ่งแวดลอมตามแนวคิดที่กาํหนดโดยคณะกรรมการผูนําในดานการออกแบบทางพลังงานและ
สิ่งแวดลอม (Leadership in Energy and Environmental Design: LEED) เพ่ือเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงหองสมุดในประเทศไทย โดยศึกษาเปรียบเทียบองคประกอบของหองสมุดในประเทศไทย
กับมาตรฐานดังกลาว 
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ตัวอยางของอาคารและการออกแบบภายในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาบางสวน 
 
1. อาคารเทพรัตนวทิยาโชติ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
  เปนอาคารเอกเทศ 5 ชั้น มีพ้ืนที่ใชสอย 14,085 ตารางเมตร  

   
 
ชั้นที่ 1 - พ้ืนที่สวนจัดนิทรรศการ บริการอินเทอรเน็ต  
  ภายในหองอินเทอรเน็ตไดตกแตงอยางสวยงาม พรอมคอมพิวเตอรตั้งโตะ 164 เครื่อง 
และคอมพิวเตอรพกพา 50 เครื่อง สําหรับการคนควาหาความรูตลอดจนสืบคนฐานขอมูลตางๆ  
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย มีบรกิารตางๆ ไดแก บริการสารสนเทศสนบัสนุน
การวิจัย (KU LIResearch Corner) บริการคลินิกสถติใิหคําปรึกษาดานสถิติเพ่ือประโยชนตอการ
เรียนการสอนและการทําวิจัย บริเวณอานหนังสือพิมพและวารสารบันเทิง มุมสําหรับดูทีวีและที่นัง่
อานแบบสบายสบาย เพ่ือสรางความรูสึกผอนคลาย อยากเขามาใชบริการมากขึน้ สําหรับชั้น 1 นี้ได
ออกแบบใหมีสีสันเปนรูปของใบไม เพ่ือดูสบายตาและผอนคลาย ที่จอดรถ หองชาง  
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ชั้นที่ 2 พ้ืนทีส่วน Edutainment Zone  
  เปนพ้ืนที่รวมและผสมผสานระหวางการศึกษาหาความรู (Education) กับความบนัเทิง 
(Entertainment) เขาดวยกนัประกอบดวยบริการสื่อมัลติมีเดีย หองชมภาพยนตร เคเบิลเทว ีVDO 
CD On Demand (คอมพิวเตอร 72 เครือ่ง) หองฝกภาษา (คอมพิวเตอร 40 เครือ่ง) หองอบรมการ
ใชสารสนเทศ หองประชุม สําหรับชั้น 2 ไดออกแบบใหมีสีสันเปนรูปของดอกไม (สีชมพู) เพ่ือดูสด
ชื่นมีชีวติชวีา  
 

  
 
ชั้นที่ 3 ศูนยความรูดานการเกษตร / หองศึกษากลุม / เดี่ยว 
  ประกอบดวย ศูนยความรูดานการเกษตร (AGKC) ศูนยสารสนเทศทางการเกษตร
แหงชาต ิ(TNAC) ศูนยสนเทศทางกระบอืนานาชาติ (IBIC) หองศึกษาเดี่ยว และหองศึกษากลุมและ 
พ้ืนที่สํานักงานของฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝายสารสนเทศ สําหรับชั้น 3 ไดออกแบบใหมี
สีสันเปนรูปของผักและผลไม เพ่ือใหเขากับแนวคิดดานการเกษตร 
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ชั้นที่ 4 พ้ืนทีน่ั่งอาน งดใชเสียง 
  ประกอบดวยพื้นที่นั่งอาน สวนสํานักงานฝายบริหาร ไดแก ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ 
และสํานักงานเลขานุการ นอกจากนี้ยังประกอบไปดวยหองประกันคุณภาพ หองประชุม 3
หองอาหารของเจาหนาที่ และหอจดหมายเหตุ มก. สําหรับชั้น 4 ไดออกแบบใหมีสีสันซ่ึงเปนสี
สัญลักษณของสํานักหอสมุด คือ สีสม  

  
 

ชั้นที่ 5  
  ประกอบดวย Research Square ที่นั่งอานเพื่อการคนควาวิจัย ศูนยนานาชาติสิรนิธรเพื่อ
การวิจัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลย ีหองประชุมใหญและหองทรงงานของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  นอกจากนี้ อาคารหองสมุดเดิม สํานักหอสมุดมีการปรับพื้นที่บางสวนเปน Eco-Library 
ซึ่งบุคคลภายนอกสามารถเขาใชไดโดยไมเสียคาบริการ ภายในมีการตกแตงดวยวัสดุที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม พรอมทั้งทรัพยากรสารสนเทศที่มีเน้ือหาเกีย่วกับการอนรุักษสิ่งแวดลอม การออกแบบ
ที่เปนมิตรกบัสิ่งแวดลอม เปนตน ทั้งน้ียงัมีหนังสือนวนิยายใหบริการ  
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2. อาคารศูนยวิทยบริการและสํานักงานอธิการบดี ศูนยวิทยบรกิาร สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนัุนทา 

   
  อาคาร 4 ชั้น ประกอบดวย 2 หนวยงาน คือ ศูนยวิทยบริการและสํานักงานอธิการบดี 
ดานนอกมีตูคืนหนังสืออัตโนมัติ 
  โดยศูนยวิทยบริการไดพ้ืนที่บริเวณชั้นลอยของอาคารเปนจุดบริการยืม-คืน บริการ
สิ่งพิมพตอเน่ือง และพ้ืนที่ชั้น 2 สําหรับใหบริการอินเตอรเน็ต 
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3. อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 
  อาคาร 8 ชั้น ทรงสี่เหลี่ยม ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้ 
ชั้น 1 ประกอบดวย บริการสอบถาม บริการฝากของ บริการอานหนังสือพิมพ หนังสือพิมพลวงเวลา 
จัดแสดงนิทรรศการ 

  
 
ชั้น 2 ประกอบดวย หนังสอือางอิง วารสารลวงเวลา หองคนควาเฉพาะบุคคล งานซอมบํารุงสิ่งพิมพ
งานเทคนิคสิ่งพิมพ 
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ชั้น 3 ประกอบดวย หนังสอืทั่วไป วารสารเย็บเลม หองคนควาเฉพาะบุคคล บรกิารยืม-คืน หนังสือ 

  
 
ชั้น 4 ประกอบดวย หนังสอืทั่วไป บริการชวยการคนควา หองคนควาเฉพาะบุคคล หนังสือวิจัยและ
วิทยานิพนธ หองบัณฑิตศกึษา 
ชั้น 5 ประกอบดวย หนังสอืทั่วไป หนังสือนวนิยาย/เรื่องสั้น หนังสือภาษาตางประเทศ  
งานจัดหาและวิเคราะหสารสนเทศ 
ชั้น 6 ประกอบดวย บริการอินเตอรเน็ต บริการวีดิทศัน/วีซีดี บริการเสียงตามประสงค 
งานซอมบํารุงคอมฯและวีดิทัศน หองเซิฟเวอร 
ชั้น 7 ประกอบดวย งานบรหิารจัดการ หองผูอํานวยการ หองรองผูอํานวยการฝายวิทยบริการ รอง
ผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ หองประชุมวทิยสภา งานวทิยพัฒนา 
ชั้น 8 ประกอบดวย หองประชุมวิทยสัมมนา หองมัลติมีเดีย หองรับรอง งานเทคโนโลยีการศึกษา 
 

 
    
 
 
 
 
 



150 
 

4. อาคารสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  
 

  อาคาร 4 ชั้น ซึ่งทางเขาหลกัจะอยูบริเวณชั้น 2 เขาสูอาคารมีลักษณะเปนโถงใชในการจัด
กิจกรรม จัดนิทรรศการ 
ชั้น 1 หองอานหนังสือ 24 ชั่วโมง หองเก็บของ กลุมงานเทคนิค หองออกกําลังกาย หองซอมบํารุง
และรักษาสิ่งพิมพหองน้ํา หองเครื่องปรับอากาศ หองเครื่องปนไฟสํารอง หองคลังหนังสือ  
หองประชุม 
 
ชั้น 2 ประตูเขา-ออก เคานเตอรบริการยมื-คืน หองรองฯฝายสารสนเทศ  หองผูอํานวยการ หองรอง
ผูฝายบริการและประกันคณุภาพ หองสํานักงานเลขานุการ มุม SET Corner ตูวทิยานิพนธดีเดน 
หนังสือสําหรับเด็กและเยาวชน ศูนยสารนิเทศอีสานสริินธร บริการสิ่งพิมพ หองงานบริการ
สารสนเทศ บริการตอบคําถามและชวยคนควา บริการสืบคนสารสนเทศทางวิชาการ จุดคืนหนังสือ
ดวยตนเองและหองคืน 
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ชั้น 3 บริการสืบคน Web OPAC บริการตอบคําถามและชววยการคนควา มุมคณุณธรรม  
หนังสือทั่วไปภาษาไทย บรกิารถายเอกสาร มุมรักษสุขภาพ นวนิยาย/เรื่องสั้น วารสารเย็บเลม
วารสารฉบบัปจจุบันภาษาไทย วารสารฉบับปจจุบันภาษาอังกฤษ บริการวารสารลวงเวลา  
เอกสารวิจัย วทิยานิพนธ หนังสืออางอิง หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ จุดบริการนั่งอานหนังสือ 

  
 

ชั้น 4 หองมีชัย ฤชุพันธ หองนิทรรศการจดหมายเหตุและสารสนเทศมหาวิทยาลยั งานจดหมายเหตุ
และสารสนเทศมหาวิทยาลยั หองหนังสือนานาชาติ งานบริการชุมชนและสงเสริมการใชบริการ  
หองศึกษาสื่อโสตทัศน หองอบรมคอมพิวเตอร หองปฏิบัติงานสื่อโสตทัศน งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ หองศึกษารายบุคคล หองศกึษารายกลุม หองละหมาด จุดบริการนั่งอานหนังสือ 
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5. สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร 

  
อาคาร 4 ชั้น   
ชั้นที ่1 พ้ืนที ่1,837.20 ตารางเมตร ประกอบดวย ฝายพัฒนาและวเิคราะหทรัพยากรสารสนเทศ 
บริการยืม-คืน บริการยืมระหวางหองสมุด บริการตอบคําถามและชวยการคนควา บริการหองชม
ภาพยนตร บริการวารสารและหนังสือพิมพ หนังสือนวนิยาย วรรณกรรมเยาวชน เรื่องสั้น มุมความรู
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย บริการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศส านักหอสมุด (WebOPAC) 
บริการอินเทอรเน็ตไรสาย จุดแสดงนิทรรศการและปายนิเทศ บริการฝากสัมภาระ พ้ืนที่นั่งอานและ
พ้ืนที่ใหบริการนั่งอาน 24 ชั่วโมง 
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ชั้น 2 พ้ืนที่ 1,860.44 ตารางเมตร ประกอบดวย งานเทคโนโลยีหองสมุด บริการยืม-คืน 
บริการยืมระหวางหองสมุด บริการตอบคาํถามและชวยการคนควา บริการสืบคนทรัพยากร
สารสนเทศ สาํนักหอสมุด (WebOPAC) บริการอินเทอรเน็ตไรสาย บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ หอง
บริการอินเตอรเน็ต (หองฝกอบรม) หนังสือตําราภาษาไทย พ้ืนที่นั่งอาน บริการถายเอกสาร 

   
 

ชั้นที ่3 พ้ืนที ่1,760.24 ตารางเมตร ประกอบดวย หนวยอาคารสถานที่ บริการยืม-คืน บริการยมื
ระหวางหองสมุด บริการตอบคําถามและชวยการคนควา บริการหองศึกษาคนควา (เฉพาะกลุม) 
บริการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศส านักหอสมุด (WebOPAC) บริการอินเทอรเน็ตไรสาย  
หองบริการอินเตอรเน็ต หนังสือภาษาตางประเทศ หนังสืออางอิงภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
หนังสือสิ่งพิมพรัฐบาล หนังสือวิทยานิพนธ เอกสารงานวิจัย พ้ืนที่นั่งอานและบริการถายเอกสาร 
 

  
 

ชั้นที ่4 พ้ืนที ่604.35 ตารางเมตร ประกอบดวย สํานักงานเลขานุการ และหองทํางานผูบริหาร 
หอประวัติมหาวิทยาลยันเรศวร หองศูนยเทปและหนังสือธรรมะทานผูหญิงมณีรัตน บุนนาค และ
หองประชุม 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม 

การออกแบบอาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย  
ระหวาง พ.ศ. 2542-2554  
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แบบสอบถาม 
การออกแบบอาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 

ระหวาง พ.ศ. 2542-2554 
(สําหรับผูบริหารหองสมุด) 

  
 คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาองคประกอบในการวางแผนการออกแบบอาคารหองสมุด และ
สภาพของอาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  
 แบบสอบถามแบงเปน 4 ตอน 
  ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับหองสมุดและผูบริหารหองสมุด 
  ตอนท่ี 2 องคประกอบในการวางแผนการออกแบบอาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
   ตอนท่ี 3 บทบาทในการออกแบบอาคารหองสมุดของผูบริหารหองสมุด 
  ตอนท่ี 4 สภาพของอาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
 
 คําอธิบายศัพท 
  หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง หนวยงานสําหรับใหบริการสารสนเทศแกอาจารย นักวิจัย 
นักศึกษา และบุคลากรภายในสถาบัน ซึ่งอาจเรียกวา สํานักหอสมุด หรือชื่ออ่ืน ๆ ของสถาบันที่เปดทําการเรียน
การสอนตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไป ที่มีการกอสรางอาคารหองสมุดเสร็จสมบูรณและเริ่มเปดใหบริการระหวาง 
พ.ศ. 2542-2554 
  ผูบริหารหองสมุด หมายถึง บุคคลที่ดํารงตําแหนงผูบริหารสูงสุดของหองสมุด ไดแก ผูอํานวยการ 
รองผูอํานวยการ หัวหนาหองสมุด ซึ่งมีอํานาจและหนาที่ในการตัดสินใจในการออกแบบอาคารหองสมุด 
  องคประกอบในการวางแผนการออกแบบอาคารหองสมุด หมายถึง ความคิดเห็นของผูบริหาร
หองสมุดเกี่ยวกับการออกแบบอาคารหองสมุดใหม ซึ่งครอบคลุมเหตุผลที่ผูบริหารหองสมุดใชในการพิจารณาเพื่อ
การตัดสินใจในการสรางอาคารหองสมุดใหมและขอคํานึงถึงในการออกแบบอาคารหองสมุดใหม 
  บทบาทในการออกแบบอาคารหองสมุดของผูบริหารหองสมุด หมายถึง การมีสวนรวมของ
ผูบริหารหองสมุดในการเตรียมการและการกอสรางอาคารหองสมุด 
  สภาพของอาคารหองสมุด หมายถึง ลักษณะของอาคารหองสมุดในปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามทุกขอ 
        ขอมูลที่ไดรับครั้งนี้จะเปนประโยชนอยางยิ่งกับหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาและ 

หองสมุดอื่นที่สนใจในการวางแผนการออกแบบอาคารหองสมุด เพื่อใหไดลักษณะของอาคาร

หองสมุดที่ตอบสนองภารกิจของหองสมุด ตลอดจนความตองการของผูใชและผูปฏิบัติงาน และ

สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถามและหองสมุด 

  คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง � และตอบคําถามในชองวางที่ตรงกับสภาพความเปนจริง
ของหองสมุดและขอมูลเกี่ยวกับตัวทาน 
 
 ขอมูลอาคารหองสมุด 
  1. ชื่ออาคารหองสมุด.................................................................................................. 
  2. ชื่อสถาบัน.............................................................................................................. 
  3. ปที่อาคารหองสมุดกอสรางเสร็จสมบูรณและเปดใหบริการ พ.ศ. .............................. 
  4. อาคารหองสมุดมีจํานวน ................ชั้น มีขนาดพื้นที่..............................................ตารางเมตร 
  5. งบประมาณในการกอสราง ประมาณ................................................บาท 
 ขอมูลผูบริหาร 
  1. เพศ  � ชาย   � หญิง 
  2. อายุ..................................ป 
  3. ระดับการศึกษา  (โปรดใสทุกระดับการศึกษาที่ทานสําเร็จการศึกษา) 
   �  ปริญญาตรี สาขา............................................................................. 
   �  ปริญญาโท สาขา............................................................................. 
   �  ปริญญาเอก สาขา............................................................................. 
  4. ประสบการณการทํางาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
   � สอนทางบรรณารักษศาสตร/สารสนเทศศาสตรอยางเดียว................ป 
   � ปฏิบัติงานในหองสมุดอยางเดียว..................ป 
   � สอนทางบรรณารักษศาสตร/สารสนเทศศาสตร พรอมกับปฏิบัติงานในหองสมุด 
        ดวยเปนเวลา...............ป 
   � สอนสาขาวิชาอื่น (ระบุ)...........................................................เปนเวลา...........ป 
   � ปฏิบัติงานในตําแหนงอื่น (ระบุ)................................................เปนเวลา...........ป 
  5. สภาพการปฏิบัติงานในปจจุบัน 
   � ดํารงตําแหนงผูบริหารอยางเดียว 
   � ดํารงตําแหนงผูบริหารและสอนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งดวย 
  6. ระยะเวลาการดํารงตําแนงผูบริหาร..................ป................เดือน 
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ตอนท่ี 2 องคประกอบในการวางแผนการออกแบบอาคารหองสมุด 

  คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองดานขวามือท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของทานในการ
พิจารณาเกี่ยวกับอาคารหองสมุดที่ทานปฏิบัติงานอยู โดยขอคําถามแบงเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 เปนเหตุผล 
ตางๆ ในการพิจารณาสรางอาคารหองสมุดใหม จํานวน 17 ขอ และสวนที่ 2 เมื่อตัดสินใจสรางอาคารหองสมุดใหม
แลวการออกแบบอาคารหองสมุดไดคํานึงถึงประเด็นยอยๆ ตอไปนี้มากนอยเพียงใด 
 
   ขอความ            ระดับความคิดเห็น 
             มากที่สุด     มาก   ปานกลาง   นอย    นอยที่สุด 
                (5)          (4)        (3)        (2)         (1) 
เหตุผลตาง ๆ ในการพิจารณาสรางอาคารหองสมุดใหม 
1. อาคารหองสมุดเดิมคับแคบ ไมสามารถขยายพื้นที่ได……………………………………………………………… 
2. การปรับปรุงอาคารหองสมุดเดิมไมคุมคากับการลงทุน…………………………………………………………….. 
3. การเพิ่มขึ้นของจํานวนบุคลากรหองสมุด……………………………………………………………………………. 
4. การเพิ่มขึ้นของจํานวนบริการของหองสมุด…………………………………………………………………………. 
5. การเพิ่มขึ้นของทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบส่ิงพิมพ…………………..………………………………………….. 
6. ความจําเปนในการใชพ้ืนที่สําหรับทรัพยากรสารสนเทศ 
 อิเล็กทรอนิกส………………………………………………………………………………..……………………… 
7. ความตองการใชพ้ืนที่ในการศึกษาคนควาของนักศึกษา 
 ที่เปล่ียนแปลงไป……………………………………………………………………………………………………. 
8. การเปล่ียนแปลงบริการตอบคําถามที่มีการนําเทคโนโลยี 
 สารสนเทศเขามาใชในการใหบริการ………………………………………………………………………………... 
9. บริการของหองสมุดเปล่ียนรูปแบบ เชน บริการยืม-คืน .................................................................................... 
10. ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ซึ่งเขามามีบทบาทในหองสมุดมากขึ้น...........……………………………………………………………………… 
11. ตองการใหอาคารหองสมุดเปนศูนยบริการคอมพิวเตอร  
 หรือเปน Information Gateways…………………………………………………………………………………... 
12. ตองการใหอาคารหองสมุดมีหองเรียน/หองประชุม  
 หรือเปน Teaching instrument………………...…………………………………………………………………… 
13. ตองการใหอาคารหองสมุดมีหองบริการสําหรับอาจารย…………………………………….…………………….. 
14. ตองการใหอาคารหองสมุดใหมเปนอาคารที่ทันสมัย  
 สวยงาม มีสุนทรียภาพ ดึงดูดผูใชใหอยากเขาหองสมุด…..………………………………………………………. 
15. อาคารเดิมไมปลอดภัยสําหรับผูใชอาคาร………………………………………………………………………….. 
16. อาคารหองสมุดเดิมมีปญหาดานโครงสรางของอาคาร…………………………………………………………….. 
17. อาคารหองสมุดเดิมไมมีระบบปองกันวินาศภัย...............................................................................................  
 
      
 
 



158 
 

 
    ขอความ            ระดับความคิดเห็น 
             มากที่สุด     มาก   ปานกลาง   นอย    นอยที่สุด 
                (5)          (4)        (3)        (2)         (1) 
เมื่อตัดสินใจสรางอาคารหองสมุดใหมแลวการออกแบบ 
อาคารหองสมุดไดคํานึงถึงประเด็น ตอไปนี้มากนอยเพียงใด 
ดานทําเลที่ตั้ง 
1. อาคารหองสมุดตั้งอยูศูนยกลางของชุมชนภายในสถาบัน………………………………………………………….. 
2. อาคารหองสมุดมีพ้ืนที่ที่สามารถขยายไดอีกในอนาคต……………………………………………………………... 
3. อาคารหองสมุดอยูในพ้ืนที่ที่มีเสนทางคมนาคมที่สะดวก 
 ภายในสถาบัน……………………………………………………………………………………………………….. 
4. การจัดวางอาคารที่คํานึงถึงทิศทางลม………………………………………………………………………………. 
5. การจัดวางอาคารที่คํานึงถึงทิศทางของแสง………………………………………………………………………… 
6. อาคารหองสมุดมีความปลอดภัยจากอุทกภัย เชน  
 ไกลจากเสนทางน้ําหลาก บริเวณน้ําทวมไมถึง เปนตน.................................................................................. 
7. อาคารหองสมุดมีความปลอดภัยจากอัคคีภัย เชน 
 หางจากสถานีบริการเชื้อเพลิง เปนตน.......................................................................................................... 
ดานสภาพแวดลอมภายนอกอาคาร 
1. อาคารหองสมุดใหมมีความกลมกลืนกับสภาพแวดลอม 
 โดยรอบ………………………………………………………………..……………………………………………. 
2. การคํานึงถึงตนไมขนาดใหญในพ้ืนที่กอนมีการกอสราง 
 เพ่ือใหรมเงาแกอาคารและเปนการอนุรักษทรัพยากร- 
 ธรรมชาติ……………………………………………………………………………………………………………. 
3. มีสถานที่จอดรถอยูบริเวณใกลเคียง…………………………………………………………………………………. 
4. จัดใหมีทางลาดเขาสูอาคารและสิ่งอํานวยความสะดวก 
 แกผูพิการ ตามมาตรฐานสากล.......………………………………………………………………………………… 
5. จัดใหมีไฟฟาสองสวางโดยรอบอาคารเพื่อความปลอดภัย................................................................................. 
6. มีปายอาคารที่สังเกตเห็นไดชัดเจน………………………………………………………………………………….. 
ดานการจัดวางแผนผังอาคาร 
1. การจัดพ้ืนที่ภายในอาคารใหมีสภาพโปรงโลง  
 สามารถปรับเปล่ียนไดตามกิจกรรมของหองสมุด……………………….………………………………………… 
2. มีพ้ืนที่สําหรับจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศอยางเพียงพอ………………………………………………………….. 
3. มีพ้ืนที่สําหรับการดําเนินงานดานอิเล็กทรอนิกส 
 อยางเหมาะสมและเพียงพอ………………………………………………………………………………………… 
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    ขอความ            ระดับความคิดเห็น 
             มากที่สุด     มาก   ปานกลาง   นอย    นอยที่สุด 
                (5)          (4)        (3)        (2)         (1) 
ดานการจัดวางแผนผังอาคาร (ตอ) 
4. มีพ้ืนที่นั่งอานสําหรับผูใชบริการอยางเพียงพอตาม 
 หลักเกณฑการสรางอาคารหองสมุดและสามารถขยาย 
 พ้ืนที่ไดในอนาคต…………………………….……………………………………………………………………... 
5. มีพ้ืนที่ทํางานสําหรับผูปฏิบัติงานอยางเพียงพอตาม 
 หลักเกณฑการสรางอาคารหองสมุดและสามารถขยาย 
 พ้ืนที่ไดในอนาคต…………………………….……………………………………………………………………... 
6. มีหองประชุมขนาดเล็กเพ่ือการประชุมกลุมยอยสําหรับ 
 ผูใชบริการ…………………………………………………………………………………………………………… 
7. มีหองประชุมขนาดใหญสําหรับการจัดกิจกรรมของหองสมุด 
 ที่มีผูเขารวมจํานวนมาก เชน กิจกรรมสงเสริมการใช 
 หองสมุด การจัดประชุมวิชาการ เปนตน....................................................................................................... 
8. มีพ้ืนที่สําหรับใชสอยสวนรวมที่เพียงพอและอยูในตําแหนง 
 ที่เหมาะสม เชน บันได หองสุขา ลิฟต ทางเดิน เปนตน………………………...………………………………… 
9. มีพ้ืนที่สําหรับการควบคุมดูแลระบบภายในอาคาร เชน  
 หองควบคุมระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ อยูในตําแหนง 
 ที่เหมาะสมและไมกอใหเกิดการรบกวนตอผูใชบริการ….…………………………………………………………. 
10. มีการเตรียมพ้ืนยกสูงสําหรับพ้ืนที่บริการเทคโนโลยี- 
 สารสนเทศ เพ่ือวางระบบสายเคเบิล สายไฟฟา  
 เพ่ือความสวยงาม ปลอดภัย และสะดวกตอการบํารุงรักษา............................................................................. 
11. การออกแบบอาคารหองสมุดใหมที่เนนการประหยัด 
 พลังงาน……………………………………………………………………………………………………………… 
12. การออกแบบอาคารหองสมุดใหมที่คํานึงถึงส่ิงแวดลอม………………………………………………………….. 
13. มีพ้ืนที่สําหรับการเรียนรูดวยตนเองอยางอิสระ  
 (Information Commons) เปนบริเวณที่สงบและสามารถ 
 ใชอินเตอรเน็ตในการศึกษาคนควา………………………………………………………………………………… 
14. มีพ้ืนที่สําหรับการศึกษาคนควา ซึ่งสามารถใชเสียงได.................................................................................. 
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    ขอความ            ระดับความคิดเห็น 
             มากที่สุด     มาก   ปานกลาง   นอย    นอยที่สุด 
                (5)          (4)        (3)        (2)         (1) 
ดานการออกแบบภายใน  
1. มีประตูทางเขาที่อํานวยความสะดวกแกผูพิการตาม 
 มาตรฐานสากล……………………………………………………………………………………….……………… 
2. มีเคานเตอรหรือตูบริการรับฝากของผูใชบริการ 
 อยางเพียงพอและปลอดภัย........................................................................................................................... 
3. จัดใหมีบอรดประชาสัมพันธที่สามารถมองเห็นไดงาย...................................................................................... 
4. การจัดพ้ืนที่เคานเตอรบริการยืม-คืน อยูใกลบริเวณประตู 
 ทางเขา-ออก และใกลชั้นหนังสือท่ีสังเกตเห็นไดชัดเจน.................................................................................. 
5. มีแผนผังแสดงสวนตาง ๆ ภายในอาคารที่ชัดเจน........................................................................................... 
6. โตะอานหนังสือเดี่ยวที่อํานวยความสะดวกสําหรับใน 
 การใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ไดแก ปล๊ักไฟ  
 ชองสัญญาณอินเตอรเน็ต โคมไฟ................................................................................................................. 
7. โตะอานหนังสือแบบกลุมที่เพียงพอกับความตองการ 
 ของผูใชบริการ............................................................................................................................................. 
8. เกาอี้นั่งอานที่ใชวัสดุที่แข็งแรงและรองรับสรีระของผูใชไดดี............................................................................. 
9. เกาอี้นั่งอานที่สามารถเคลื่อนยายไดสะดวกและ 
 เพียงพอสําหรับผูใชบริการ……………………………………………………................……………………….  
10. การเลือกชั้นหนังสือที่ใชวัสดุที่เปนโลหะเพ่ือความแข็งแรง...…………....………………..……………………. 
11. การจัดวางชั้นหนังสือท่ีมีระยะหางที่เหมาะสม  
 เพ่ือใหมีแสงสวางทั่วถึงและไมแออัด ............................................................................................................ 
12. จัดใหมีเกาอี้ตอความสูงอยางเพียงพอสําหรับผูปฏิบัติงาน 
 และผูใชบริการในการหยิบทรัพยากรสารสนเทศบนชั้น 
 ที่มีความสูง.................................................................................................................................................. 
13. จัดใหมีรถเข็นหนังสือที่มีความแข็งแรงสําหรับเคล่ือนยาย 
 ทรัพยากรสารสนเทศ.................................................................................................................................... 
14. ปายบอกทิศทางภายในอาคารที่มองเห็นไดชัดเจน………………………………………………………………. 
15. ปายบอกจุดบริการตาง ๆ ของหองสมุดที่เหมาะสมและ 
 ปริมาณมากเพียงพอ.................................................................................................................................... 
16. การใชวัสดุตกแตงที่มีคุณสมบัติในการดูดซับเสียง 
 เพ่ือไมเกิดเสียง รบกวน แกผูปฏิบัติงานและผูใชบริการ…………....…….……………………………………….. 
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    ขอความ            ระดับความคิดเห็น 
             มากที่สุด     มาก   ปานกลาง   นอย    นอยที่สุด 
                (5)          (4)        (3)        (2)         (1) 
ดานการออกแบบภายใน (ตอ) 
17. การใชสีทาภายในอาคารที่สดใสเพื่อดึงดูดความสนใจ……………………………………………………………. 
18. มีการตกแตงผนังดวยงานศิลปะ เพ่ือความสวยงาม....................................................................................... 
19. มีตูรับคืนหนังสือนอกเวลาตั้งไวในบริเวณท่ีเหมาะสม……..……………………………………………………… 
ดานระบบอาคาร 
1. การจัดใหมีระบบปรับอากาศภายในอาคาร...……………………………………………………………………….. 
2. มีการเตรียมการออกแบบหองบางหองที่ไมตองใช 
 ระบบปรับอากาศเพื่อลดการใชพลังงาน..................................…………………………………………………… 
3. มีการนําแสงธรรมชาติเขามาใชภายในอาคาร  
 เพ่ือลดการใชพลังงานไฟฟา………........………………………………………………………………………….. 
4. การเลือกใชประเภทของโคมไฟฟาที่มีกําลังสองสวาง 
 ที่เหมาะสมและประหยัดพลังงาน.................................................................................................................. 
5. กําหนดใหมีสวิตชควบคุมจํานวนหลอดไฟฟาที่ 
 ตองการใชงาน สามารถเลือกเปด-ปดไดเฉพาะสวน........................................................................................ 
6. จัดใหมีหองสุขาสําหรับผูพิการทุกชั้นที่มีพื้นที่ใหบริการ.................................................................................... 
7. จัดใหมีหองสุขาแยกระหวางผูปฏิบัติงานและผูใชบริการ............…………………………………………………... 
8. การเลือกใชสุขภัณฑในหองสวมสําหรับผูปฏิบัติงาน 
 เปนแบบนั่งยองและแบบนั่งหอยเทา............................................................................................................... 
9. การเลือกใชสุขภัณฑในหองสวมสําหรับผูปฏิบัติงาน 
 เปนแบบนั่งหอยเทาเทานั้น............................................................................................................................ 
10. การเลือกใชสุขภัณฑในหองสวมสําหรับผูใชบริการ 
 เปนแบบนั่งยองและแบบนั่งหอยเทา.............................................................................................................. 
11. การเลือกใชสุขภัณฑในหองสวมสําหรับผูใชบริการ 
 เปนแบบนั่งยองเทานั้น................................................................................................................................. 
12. การเลือกใชสุขภัณฑที่ประหยัดน้ํา................................................................................................................. 
13. การจัดใหมรีะบบลิฟตโดยสารเฉพาะสําหรับผูปฏิบัติงาน....……………………..……………………................. 
14. การจัดใหมรีะบบลิฟตโดยสารเฉพาะสําหรับผูใชบริการ.....……......…………………………………................. 
15. การจัดใหมรีะบบลิฟตสําหรับขนสงทรัพยากรสารสนเทศ....…………………………………………................. 
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   ขอความ            ระดับความคิดเห็น 
             มากที่สุด     มาก   ปานกลาง   นอย    นอยที่สุด 
                (5)          (4)        (3)        (2)         (1) 
ดานระบบความปลอดภัย  
1. ประตูเขา-ออกมีการติดตั้งระบบตรวจจับอิเล็กทรอนิกส 
 ปองกันการลักขโมย…………………………………………………………………………………………………. 
2. มีการติดตั้งกลองวงจรปดครอบคลุมพ้ืนที่ภายในอาคาร................................................................................... 
3. ติดตั้งเครื่องตรวจจับความรอน/ควัน และสัญญาณเตือน 
 เพลิงไหม…………………………………………………………………………………………………………….. 
4. ติดตั้งอุปกรณดับเพลิงครอบคลุมพ้ืนที่ตามกฎหมาย 
 อยูในบริเวณที่สามารถมองเห็นและใชงานสะดวก.......................................................................................... 
5. มีแผนผัง ทางหนีไฟ และปายสัญลักษณที่ชัดเจน………………………………………………………………….. 
ดานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. จัดใหมีเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง  
 อยางเพียงพอสําหรับผูปฏิบัติงานและผูใชบริการ......................…………………………………………………. 
2. การจัดใหระบบเครือขายอินเตอรเน็ตที่เชื่อมระบบ LAN  
 ภายในสถาบัน............................................................................................................................................. 
3. มีการเตรียมการระบบที่รองรับการใหบริการอินเตอรเน็ต 
 แบบไรสาย (Wireless network)....................................................................................................................  
4. มีจุดเสียบอุปกรณไฟฟาครอบคลุมพ้ืนที่ภายในอาคารที่ 
 เพียงพอและตําแนงที่เหมาะสมกับการใชงาน................................................................................................ 
5. มีศูนยใหบริการการพิมพเอกสารจากคอมพิวเตอร.......................................................................................... 
6. มีบริการเครื่องถายเอกสารที่เพียงพอและตั้งอยูในบริเวณ 
 ที่เหมาะสม.................................................................................................................................................... 
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ตอนท่ี  3 บทบาทในการออกแบบอาคารหองสมุดของผูบริหาร 

  คําชี้แจง โปรดกาเครื่องหมาย  ในชองดานขวามือท่ีตรงกับระดับบทบาทในการออกแบบอาคาร
หองสมุดของทานที่ทานปฏิบัติงานอยูในประเด็นตอไปน้ีมากนอยเพียงใด 
 

ขอความ            ระดับบทบาท 
             มากที่สุด     มาก   ปานกลาง   นอย    นอยที่สุด 
                (5)          (4)        (3)        (2)         (1) 
ทานมีบทบาทในการกอสรางอาคารหองสมุดมากนอยเพียงใด 
1. การเลือกสถาปนิกหรือบริษัทออกแบบที่มีประสบการณ 
 ออกแบบหองสมุด……………………………………………………………………………………………………. 
2. ประชุมวางแผนการออกแบบรวมกับสถาปนิก………………………………………………………………………. 
3. ชี้แจงขอมูลและความตองการตาง ๆ………………………………………………………………………………… 
4. จัดทําโครงการอาคารหองสมุด………………………………………………………………………………………. 
5. รวมพิจาณาแบบรางอาคารหองสมุด………………………………………………………………………………… 
6. รวมอนุมัติแบบแปลนขั้นสุดทาย…………………………………………………………………………………….. 
7. รวมพิจาณาการจัดประมูลการสรางอาคาร…………..……………………………………………………………… 
8. รวมเปนกรรมการควบคุมการกอสราง………………………………………………………………………………. 
9. รวมเปนกรรมการทดสอบระบบอาคารและตรวจรับงาน……………………………………………………………. 
10. รวมรับมอบงานและจัดวางครุภัณฑเมื่ออาคาร 
 เสร็จสมบูรณ................................................................................................................................................ 
 
 
ตอนท่ี 4 สภาพของอาคารหองสมุดถาบันอุดมศึกษา 

  คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง � และตอบคําถามในชองวางที่ตรงกับสภาพความเปนจริง
ของหองสมุดที่ทานปฏิบัติงานอยู 
 
1. อาคารหองสมุดมีโถง Atrium              � มี � ไมม ี
2. ภายในอาคารหองสมุดที่นั่งอาน         จํานวน …………………………ที่นั่ง 
3. รานขายหนังสือและของที่ระลึก             � มี � ไมม ี
4. หองคนควาเดี่ยว           � มี จํานวน ....................หอง   � ไมมี  
5. หองประชุมกลุมยอย          � มี จํานวน ....................หอง   � ไมม ี
6. หองประชุมขนาดใหญ         � มี จํานวน ....................หอง   � ไมม ี
7. ศูนยบริการใหคําปรึกษาหรอืทบทวนการเรียน          � มี � ไมม ี
8. หองเรียนมีระบบ Video Conferencing      � มี จํานวน ...................หอง   � ไมม ี
9. หองประชุมมีระบบ Video Conferencing     � มี จํานวน ...................หอง   � ไมม ี
10. หองบริการชมภาพยนตรแบบเดี่ยว      � มี จํานวน ....................หอง   � ไมม ี
11. หองบริการชมภาพยนตรแบบกลุมยอย     � มี จํานวน ....................หอง   � ไมม ี
12. หองบริการชมภาพยนตรขนาดใหญ     � มี จํานวน ....................หอง   � ไมม ี



164 
 

13. พ้ืนที่จัดนิทรรศการ               � มี � ไมม ี
14. หอศิลป (Art galleries)              � มี � ไมม ี
15. บริการรานอาหารและเครื่องดื่ม            � มี � ไมม ี
16. บริการถายเอกสาร         � มี จํานวน.................... จุด � ไมม ี
17. บริการเครื่องพิมพ (Printer) ซึ่งผูใชบริการตองเสียคาใชจาย � มี จํานวน.................... จุด � ไมม ี
18. เครื่องยืมหนังสือดวยตนเอง  � มีระบบ Barcode    � มีระบบ RFID    � ไมม ี
19. เครื่องบริการน้ําดื่มฟรีภายในอาคาร           � มี � ไมม ี
20. หองน้ําสําหรับผูพิการ        � มี จํานวน ....................หอง   � ไมม ี
21. หองน้ําสําหรับผูใชบริการเพศชาย          จํานวน .......................หอง 
22. หองน้ําสําหรับผูใชบริการเพศหญิง          จํานวน .......................หอง 
23. ลิฟตโดยสารสําหรับผูพิการ       � มี จํานวน ....................ตัว   � ไมม ี
24. ลิฟตโดยสารเฉพาะสําหรับผูปฏิบัติงาน     � มี จํานวน ....................ตัว   � ไมม ี
25. ลิฟตโดยสารเฉพาะสําหรับผูใชบริการ     � มี จํานวน ....................ตัว   � ไมม ี
26. ภายในลิฟตโดยสารมีส่ิงอํานวยความสะดวกแกผูพิการ ตอไปนี้หรือไม 
 26.1 แปนสําหรับกดบอกชั้นดวยอักษรเบรลล สําหรับผูพิการทางสายตา    � มี � ไมม ี
 26.2 เมื่อกดปุมจะมีเสียงสําหรับผูพิการทางสายตา        � มี � ไมม ี
 26.3 มีราวจับโดยรอบภายในตัวลิฟต           � มี � ไมม ี
27. หองบริการเครื่องคอมพิวเตอรสืบคนขอมูลฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส � มี  จํานวน.........เครื่อง � ไมม ี  
28. บริการเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับอินเตอรเน็ต   � มี จํานวน ....................เครื่อง � ไมม ี
29. บริการเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสืบคน OPAC 
 � มีใหบริการเฉพาะชั้น 1 จํานวน ....................เครื่อง 
 � มีใหบริการทุกชั้นที่เปดใหบริการ เฉล่ียชั้นละ...................เครื่อง 
30. มีบริการอินเตอรเน็ตผานระบบเครือขายไรสาย (Wireless network)      � มี   � ไมม ี
       
 

☺☺☺☺☺ 
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงที่ทานไดสละเวลาในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
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แบบสอบถาม 
การออกแบบอาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 

ระหวาง พ.ศ. 2542-2554 
(สําหรับผูปฏิบัติงาน) 

  
 คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานตอสภาพของอาคารหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย  
 แบบสอบถามแบงเปน 2 ตอน 
  ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนตัวของผูปฏิบัติงาน 
  ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นตอสภาพของอาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของผูปฏิบัติงาน 
 
 คําอธิบายศัพท 
  ความคิดเห็นของผูปฏิบัติงาน หมายถึง ความรูสึกของผูปฏิบัติงานที่มีตอสภาพของอาคาร
หองสมุด 7 ดาน  
  ผูปฏิบัติงาน หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานในตําแหนงบรรณารักษหรือเจาหนาที่ ภายในอาคาร
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามทุกขอ 
        ขอมูลที่ไดรับครั้งนี้จะเปนประโยชนอยางยิ่งกับหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาและ 

หองสมุดอื่นที่สนใจในการวางแผนการออกแบบอาคารหองสมุด เพื่อใหไดลักษณะของอาคาร

หองสมุดที่ตอบสนองภารกิจของหองสมุด ตลอดจนความตองการของผูใชและผูปฏิบัติงาน และ

สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง � หนาขอความที่ตรงกับขอมูลสวนตัวของทาน 
 
1. ชื่อสถาบันที่ทานปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัย.................................................................................................... 
2. เพศ   
 � ชาย  � หญิง 
3. อายุ   
 � 20-30 ป   � 31-40 ป  � 41-50 ป  � 51 ปขึ้นไป 
4. ประสบการณในการทํางาน 
 � 1-5 ป   � 6-10 ป  �11-15 ป 
 � 16-20 ป   � 21-25 ป  � 26 ปขึ้นไป 
5. วุฒิการศึกษา   
 � มัธยมศึกษา/ปวช.     � อนุปริญญา/ปวส.  � ปริญญาตรี 
 � ปริญญาโท   � ปริญญาเอก 
6. ตําแหนงงาน 
 � หัวหนางาน  � บรรณารักษ  � เจาหนาที่ 
7. ลักษณะงานที่ทานปฏิบัติ 
 � งานเทคนิค  � งานบริการ  � งานสํานักงาน 
 
 
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นตอสภาพของอาคารหองสมุด 
 คําชี้แจง ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอลักษณะตาง ๆ ของอาคารหองสมุดที่ทานปฏิบัติงานอยู  
โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองดานขวามือท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของทาน (โปรดตอบทุกขอ) 
 

สภาพอาคารหองสมุด         ระดับความคิดเห็น 
             มากที่สุด     มาก   ปานกลาง   นอย    นอยที่สุด 
                (5)          (4)        (3)        (2)         (1) 
ดานทําเลที่ตั้ง 
1. อาคารหองสมุดตั้งอยูในพ้ืนที่ซึ่งเปนศูนยกลาง 
 ของการเรียนการสอนภายในสถาบัน……………………………………………………………………………….. 
2. อาคารหองสมุดสามารถขยายพื้นที่ไดอีกในอนาคต....……………………………………………………………... 
3. อาคารหองสมุดมีการถายเทอากาศที่เหมาะสม....…………………………………………………………………. 
4. ภายในอาคารหองสมุดสามารถไดรับแสงธรรมชาติ 
 ในระดับที่เหมาะสม…………………………………….…………………………………………………………… 
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สภาพอาคารหองสมุด         ระดับความคิดเห็น 

             มากที่สุด     มาก   ปานกลาง   นอย    นอยที่สุด 
                (5)          (4)        (3)        (2)         (1) 
ดานทําเลที่ตั้ง (ตอ) 
5. อาคารหองสมุดปลอดจากความเสี่ยงปญหาอุทกภัย......................................................................................... 
6. อาคารหองสมุดปลอดจากความเสี่ยงปญหาอัคคีภัย......................................................................................... 
ดานสภาพแวดลอมภายนอกอาคาร 
1. อาคารหองสมุดใหมออกแบบไดกลมกลืนกับสภาพแวดลอม 
 โดยรอบ…….………………………………………………………………..………………………………………. 
2. อาคารหองสมุดไดรับรมเงาจากการอนุรักษตนไมขนาดใหญ.....………..…………………………………………. 
3. มีสถานที่จอดรถอยูบริเวณใกลอาคารหองสมุด.....…………………………………………………………………. 
4. มีทางลาดเขาสูอาคารหองสมุดชวยอํานวยความสะดวก 
 แกผูพิการและผูปฏิบัติงานในขนยายสิ่งของ..............................………………………………………………… 
5. โดยรอบอาคารหองสมุดมีไฟสองสวางเพียงพอและ 
 สรางความปลอดภัยแกผูใชในเวลากลางคืน.................................................................................................... 
6. ทานสามารถมองเห็นปายอาคารหองสมุดไดอยางชัดเจน...................……………………………………………. 
ดานการจัดวางแผนผังอาคาร 
1. ภายในอาคารหองสมุดมีการจัดพ้ืนที่ใหสามารถปรับเปล่ียน 
 ไดตามกิจกรรมของหองสมุด……………………….………………………………….…………………………… 
2. มีพ้ืนที่สําหรับจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศอยางเพียงพอ………………………………………………………….. 
3. มีพ้ืนที่นั่งอานเพียงพอสําหรับผูใชบริการ...................……………………………………………………………... 
4. มีพ้ืนที่ทํางานเพียงพอสําหรับผูปฏิบัติงาน…...……………………………………………………………………... 
5. บริการหองประชุมขนาดเล็กที่เพียงพอสําหรับผูใชบริการ..………………………………………………………… 
6. ภายในอาคารหองสมุดมีหองประชุมขนาดใหญสําหรับ 
 การจัดกิจกรรมที่มีผูเขารวมจํานวนมาก.......................................................................................................... 
7. การใชพ้ืนที่สวนรวม เชน บันได หองสุขา ลิฟต เปนตน  
 มีความสะดวกและเพียงพอ....…………………………………………………….………………………………… 
8. หองควบคุมระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ อยูในพ้ืนที่ 
 ที่เหมาะสมและไมกอใหเกิดการรบกวน….…………………………..……………………………………………. 
9. พ้ืนที่บริการเทคโนโลยีสารสนเทศมีการใชพ้ืนยกสูงสําหรับ 
 วางระบบสายเคเบิล สายไฟฟา ชวยใหมีความปลอดภัย 
 สวยงาม และทําความสะอาดไดสะดวก.......................................................................................................... 
10. อาคารหองสมุดใหมเปนอาคารที่ประหยัดพลังงาน…………………….………………………………………… 
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สภาพอาคารหองสมุด         ระดับความคิดเห็น 
             มากที่สุด     มาก   ปานกลาง   นอย    นอยที่สุด 
                (5)          (4)        (3)        (2)         (1) 
ดานการจัดวางแผนผังอาคาร (ตอ) 
11. อาคารหองสมุดใหมเปนอาคารที่คํานึงถึงส่ิงแวดลอม..…………………………………………………………… 
12. มีพ้ืนที่สําหรับผูใชบริการในการเรียนรูดวยตนเองอยาง 
 อิสระ (Information Commons) เปนบริเวณที่สงบและ 
 สามารถใชอินเตอรเน็ตในการศึกษาคนควาอยางเหมาะสม…………………………….…………………………. 
13. การแบงพ้ืนที่ที่ใชเสียงได ทําใหสามารถควบคุม 
 การใชเสียงของผูใชบริการ ไมใหเกิดเสียงรบกวน 
 ผูใชบริการคนอื่น ๆ....................................................................................................................................... 
ดานการออกแบบภายใน 
1. มีประตูเขา-ออกอาคารหองสมุด ที่ชวยอํานวยความสะดวก 
 ในการเขาออกของผูพิการ……………………………………...…………………………………………………… 
2. บริเวณเคานเตอรหรือตูบริการรับฝากของมีความปลอดภัย 
 และเพียงพอสําหรับผูใชบริการ...................................................................................................................... 
3. บอรดประชาสัมพันธขาวสารของหองสมุดตั้งอยูในบริเวณ 
 ที่สามารถมองเห็นไดงาย............................................................................................................................... 
4. เคานเตอรบริการยืม-คืน อยูใกลบริเวณประตูทางเขา-ออก  
   และใกลชั้นหนังสือชวยใหผูใชบริการสังเกตเห็นไดงาย...................................................................................... 
5. มีแผนผังแสดงสวนตาง ๆ ภายในอาคารอยางชัดเจน........................................................................................ 
6. โตะทํางานของทานมีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับ 
 การทํางาน เชน ปล๊ักไฟ ชองสัญญาณอินเตอรเน็ต เปนตน............................................................................. 
7. มีโตะทํางานเพียงพอสําหรับผูปฏิบัติงาน.......................................................................................................... 
8. เกาอี้นั่งทํางานมีความแข็งแรงและรองรับสรีระของทานไดด.ี............................................................................ 
9. เกาอี้นั่งทํางานที่สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก.............................……………................……………………….  
10. ชั้นหนังสือใชวัสดุที่มีความแข็งแรง..........................................…………....……………………………………. 
11. ระยะหางระหวางชั้นหนังสือมีความเหมาะสม ทําให 
 มีแสงสวางทั่วถึงและไมแออัด ...................................................................................................................... 
12. มีเกาอี้ตอความสูงชวยใหทานหยิบทรัพยากรสารสนเทศ 
 บนชั้นที่มีความสูงไดสะดวก.......................................................................................................................... 
13. รถเข็นหนังสือท่ีมีความแข็งแรง ใชงานไดสะดวก........................................................................................... 
14. ปายบอกทิศทางภายในอาคารสามารถมองเห็นไดชัดเจน………….……………………………………………. 
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สภาพอาคารหองสมุด         ระดับความคิดเห็น 

             มากที่สุด     มาก   ปานกลาง   นอย    นอยที่สุด 
                (5)          (4)        (3)        (2)         (1) 
ดานการออกแบบภายใน (ตอ) 
15. ปายบอกจุดบริการตาง ๆ ของหองสมุดเขาใจงายและ 
 มีปริมาณมากเพียงพอ................................................................................................................................... 
16. การใชวัสดุตกแตงที่มีคุณสมบัติในการดูดซับเสียง  
 ชวยไมใหเกิดเสียงรบกวนในขณะที่ทานปฏิบัติงาน…….…..………….………………………………………….. 
17. ภายในอาคารมีการใชสีสันสดใสชวยใหทานมีความตื่นตัว 
 ในการปฏิบัติงาน……………………………………………………………………………………………………. 
18. การใชงานศิลปะในการตกแตงผนังทําใหเกิดความสวยงาม............................................................................ 
19. ตูรับคืนหนังสือนอกเวลาตั้งอยูในบริเวณท่ีผูใชบริการ 
 สามารถคืนหนังสือไดสะดวก..……………………………………………..………………………………………. 
ดานระบบอาคาร 
1. อุณหภูมิภายในอาคารมีความเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน………………………………………………………….. 
2. มีการนําแสงธรรมชาติเขามาใชภายในอาคารทําใหชวย 
 ลดการใชพลังงานไฟฟาไดดี………........………………………………………………………………………….. 
3. โคมไฟฟาใหแสงสวางที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน........................................................................................... 
4. ในหองสมุดมีสวิตซควบคุมจํานวนหลอดไฟฟาที่ 
 ตองการใชงาน สามารถเลือกเปด-ปดไดเฉพาะสวน........................................................................................ 
5. มีหองสุขาสําหรับผูพิการทุกชั้นที่มีพ้ืนที่ใหบริการ............................................................................................ 
6. มีหองสุขาเฉพาะสําหรับผูปฏิบัติงานอยางเพียงพอ..................…………………………………………………... 
7. การใชสุขภัณฑในหองสวมแบบนั่งยองตรงกับความตองการ 
 ในการใชของทาน......................................................................................................................................... 
8. การใชสุขภัณฑในหองสวมแบบนั่งหอยเทาตรงกับ 
 ความตองการในการใชของทาน.................................................................................................................... 
9. มีลิฟตโดยสารเฉพาะสําหรับผูปฏิบัติงาน ทําใหมี 
 ความปลอดภัยและสะดวกแกทาน....………………..…………………………..……………………................. 
10. มีลิฟตสําหรับขนสงทรัพยากรสารสนเทศ ชวยใหทาน 
 สามารถขนยายทรัพยากรสารสนเทศไดสะดวกอํานวย........…………………………………………................. 
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สภาพอาคารหองสมุด         ระดับความคิดเห็น 
             มากที่สุด     มาก   ปานกลาง   นอย    นอยที่สุด 
                (5)          (4)        (3)        (2)         (1) 
ดานระบบความปลอดภัย 
1. การติดตั้งระบบตรวจจับอิเล็กทรอนิกสบริเวณประตูเขา-ออก 
 ชวยในการปองกันการลักขโมย……………………………………………………………………………………. 
2. มีการติดตั้งกลองวงจรปดภายในอาคารซึ่งชวยใหเกิด 
 ความปลอดภัย............................................................................................................................................ 
3. เครื่องตรวจจับความรอน/ควัน และสัญญาณเตือนเพลิงไหม 
 สามารถทํางานไดหากเกิดเหตุฉุกเฉิน…………………………………………………………………………….. 
4. มีการติดตั้งอุปกรณดับเพลิงในบริเวณที่มองเห็นไดงาย 
 และสามารถนํามาใชงานสะดวก................................................................................................................... 
5. ทางหนีไฟสามารถใชงานไดและมีปายสัญลักษณที่ชัดเจน……………………………………………..………….. 
ดานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มีเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง อยางเพียงพอ 
 สําปรับการปฏิบัติงานของทาน................................................…………………………………………………. 
2. มีระบบเครือขายอินเตอรเน็ตแบบ LAN อยางทั่วถึง…................................................................................... 
3. มีระบบอินเตอรเน็ตแบบ WiFi อยางทั่วถึง....................................................................................................  
4. มีจุดเสียบอุปกรณไฟฟาครอบคลุมพ้ืนที่ภายในอาคารที่ 
 เพียงพอและตําแนงที่เหมาะสมกับการใชงาน................................................................................................ 
5. มีบริการเครื่องพิมพเอกสารจากคอมพิวเตอรที่ทันสมัย 
 และเพียงพอ................................................................................................................................................. 
6. มีบริการเครื่องถายเอกสารที่เพียงพอและตั้งอยูในบริเวณ 
 ที่เหมาะสม.................................................................................................................................................... 
 
 
 

☺☺☺☺☺ 
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงที่ทานไดสละเวลาในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
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แบบสอบถาม 
การออกแบบอาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 

ระหวาง พ.ศ. 2542-2554 
(สําหรับผูใชบริการ) 

 
  
 คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูใชบริการตอสภาพของอาคารหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย  
 แบบสอบถามแบงเปน 2 ตอน 
  ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนตัวของผูใชบริการ 
  ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นตอสภาพของอาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของผูใชบริการ 
 
 คําอธิบายศัพท 
  ความคิดเห็นของผูใชบริการ หมายถึง ความรูสึกของผูใชบริการที่มีตอสภาพของอาคารหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา 7 ดาน  
  ผูใชบริการ หมายถึง นิสิต นักศึกษาที่ใชบริการอาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามทุกขอ 
        ขอมูลที่ไดรับครั้งนี้จะเปนประโยชนอยางยิ่งกับหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาและ 

หองสมุดอื่นที่สนใจในการวางแผนการออกแบบอาคารหองสมุด เพื่อใหไดลักษณะของอาคาร

หองสมุดที่ตอบสนองภารกิจของหองสมุด ตลอดจนความตองการของผูใชและผูปฏิบัติงาน และ

สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง � หนาขอความที่ตรงกับขอมูลสวนตัวของทาน 
 
1. สถาบันที่ทานศึกษา มหาวิทยาลัย............................................................................................................. 
2. เพศ   
 � ชาย  � หญิง 
3. ทานกําลังศึกษาระดับชั้นปที่..................... 
4. ทานกําลังศึกษาในคณะ........................................................................................................................... 
5. ความถี่ในการเขาใชหองสมุดของทาน 
 � มากกวา 3 ครั้งตอสัปดาห  � 1-3 ครั้ง ตอสัปดาห 
 � 1-3 ครั้ง ตอเดือน    � 1-3 ครั้ง ตอเทอม 
 
 
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นตอสภาพของอาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของผูใชบริการ 
คําชี้แจง ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอลักษณะตาง ๆ ของอาคารหองสมุดในสถาบันที่ทานศึกษาอยู 
โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองดานขวามือท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของทาน (โปรดตอบทุกขอ) 
 

สภาพอาคารหองสมุด         ระดับความคิดเห็น 
             มากที่สุด     มาก   ปานกลาง   นอย    นอยที่สุด 
                (5)          (4)        (3)        (2)         (1) 
ดานทําเลที่ตั้ง 
1. อาคารหองสมุดตั้งอยูในพ้ืนที่ซึ่งเปนศูนยกลาง 
 ของการเรียนการสอนภายในสถาบัน……………………………………………………………………………….. 
2. การเดินทางไปใชบริการยังอาคารหองสมุดมีความสะดวก……………………………………………………….. 
ดานสภาพแวดลอมภายนอกอาคาร 
1. อาคารหองสมุดใหมออกแบบไดกลมกลืนกับสภาพแวดลอม 
 โดยรอบ………………………………………………………………………………………………………………. 
2. อาคารหองสมุดไดรับรมเงาจากตนไมขนาดใหญ.....……………………..…………………………………………. 
3. มีสถานที่จอดรถอยูบริเวณใกลอาคารหองสมุด.....…………………………………………………………………. 
4. มีทางลาดเขาสูอาคารหองสมุดชวยอํานวยความสะดวก 
 แกผูพิการ...............................................................................………………………………………………… 
5. โดยรอบอาคารหองสมุดมีไฟสองสวางเพียงพอและ 
 สรางความปลอดภัยแกทานในเวลากลางคืน................................................................................................... 
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สภาพอาคารหองสมุด         ระดับความคิดเห็น 
             มากที่สุด     มาก   ปานกลาง   นอย    นอยที่สุด 
                (5)          (4)        (3)        (2)         (1) 
ดานสภาพแวดลอมภายนอกอาคาร (ตอ) 
6. ทานสามารถมองเห็นปายอาคารหองสมุดไดอยางชัดเจน...................……………………………………………. 
ดานการจัดวางแผนผังอาคาร 
1. มีพ้ืนที่นั่งอานอยางเพียงพอ......................................……………………………………………………………... 
2. มีบริการหองประชุมขนาดเล็กอยางเพียงพอ....................………………………………………………………… 
3. มีหองประชุมขนาดใหญสําหรับการจัดกิจกรรมที่มีผูเขารวม 
 จํานวนมากอยางเพียงพอ............................................................................................................................. 
4. พ้ืนที่สวนรวม เชน บันได หองสุขา ลิฟต เปนตน เพียงพอ 
 และเขาถึงไดสะดวก.............…………………………………………………….………………………………… 
5. ไมมีเสียงรบกวนจากหองควบคุมระบบไฟฟาและ 
 เครื่องปรับอากาศ ….……………………………..…………………..……………………………………………. 
6. พ้ืนที่บริการเทคโนโลยีสารสนเทศมีการใชพ้ืนยกสูงสําหรับ 
 วางระบบสายเคเบิล สายไฟฟา ชวยใหมีความปลอดภัย 
 และสวยงาม................................................................................................................................................. 
7. มีพ้ืนที่ในการเรียนรูดวยตนเองอยางอิสระสําหรับทาน 
 ซึ่งเปนบริเวณท่ีสงบและสามารถใชอินเตอรเน็ต 
 ในการศึกษาคนควาอยางเหมาะสม……………………………………..…………………………………………. 
8. การแบงพ้ืนที่ใชเสียงได ทําใหไมมีเสียงรบกวนทานจาก 
 ผูใชบริการคนอื่น ๆ....................................................................................................................................... 
ดานการออกแบบภายใน 
1. มีประตูเขา-ออกอาคารหองสมุด ชวยอํานวยความสะดวก 
 ในการเขาออกของผูพิการ....................................……………………………………………………………… 
2. บริเวณเคานเตอรหรือตูบริการรับฝากของมีความปลอดภัย 
 และเพียงพอ................................................................................................................................................ 
3. บอรดประชาสัมพันธขาวสารของหองสมุดตั้งอยูในบริเวณ 
 ที่สามารถมองเห็นไดงาย............................................................................................................................. 
4. เคานเตอรบริการยืม-คืน อยูใกลบริเวณประตูทางเขา-ออก  
   และใกลชั้นหนังสือชวยใหผูใชบริการสังเกตเห็นไดงาย...................................................................................... 
5. มีแผนผังแสดงสวนตาง ๆ ภายในอาคารอยางชัดเจน........................................................................................ 
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สภาพอาคารหองสมุด         ระดับความคิดเห็น 
             มากที่สุด     มาก   ปานกลาง   นอย    นอยที่สุด 
                (5)          (4)        (3)        (2)         (1) 
ดานการออกแบบภายใน  (ตอ) 
6. โตะอานหนังสือเดี่ยวมีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับใน 
 การใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ไดแก ปล๊ักไฟ  
 ชองสัญญาณอินเตอรเน็ต โคมไฟ................................................................................................................. 
7. มีโตะอานหนังสือแบบกลุมที่เพียงพอกับความตองการ 
 ของผูใชบริการ............................................................................................................................................. 
8. เกาอี้นั่งอานมีความแข็งแรงและรองรับสรีระของผูใชไดดี................................................................................. 
9. เกาอี้นั่งอานที่สามารถเคลื่อนยายไดสะดวกและเพียงพอ................................................……………………….  
10. ระยะหางระหวางชั้นหนังสือมีความเหมาะสม ทําให 
 มีแสงสวางทั่วถึงและไมแออัด ...................................................................................................................... 
11. มีเกาอี้ตอความสูงชวยใหทานหยิบหนังสือบนชั้น 
 ที่มีความสูงไดสะดวก..................................................................................................................................... 
12. ปายบอกทิศทางภายในอาคารสามารถมองเห็นไดชัดเจน………….……………………………………………. 
13. ปายบอกจุดบริการตาง ๆ ของหองสมุดเขาใจงายและ 
 มีปริมาณมากเพียงพอ................................................................................................................................... 
14. ภายในอาคารมีการใชสีสันสดใสชวยใหทานมีความตื่นตัว 
 ในการศึกษาคนควา..………………………………………………………………………………………………. 
15. การใชงานศิลปะในการตกแตงผนังทําใหเกิดความสวยงาม............................................................................ 
16. ตูรับคืนหนังสือนอกเวลาตั้งอยูในบริเวณท่ีทาน 
 สามารถคืนหนังสือไดสะดวก..……………………………………………..………………………………………. 
ดานระบบอาคาร 
1. อุณหภูมิภายในอาคารมีความเหมาะสมตอการศึกษาคนควา.....………………………………………………….. 
2. โคมไฟฟาใหแสงสวางที่เพียงพอตอการศึกษาคนควา...................................................................................... 
3. มีหองสุขาสําหรับผูพิการทุกชั้นที่มีพ้ืนที่ใหบริการ............................................................................................ 
4. มีหองสุขาใหบริการทุกชั้นอยางเพียงพอ..................……………..………………………………………………... 
5. การใชสุขภัณฑในหองสวมแบบนั่งยองตรงกับความตองการ 
 ในการใชของทาน......................................................................................................................................... 
6. การใชสุขภัณฑในหองสวมแบบนั่งหอยเทาตรงกับ 
 ความตองการในการใชของทาน.................................................................................................................... 
7. มีลิฟตโดยสารชวยใหสะดวกในการขึ้น-ลงระหวางชั้น..........……………………..……………………................. 
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สภาพอาคารหองสมุด         ระดับความคิดเห็น 
             มากที่สุด     มาก   ปานกลาง   นอย    นอยที่สุด 
                (5)          (4)        (3)        (2)         (1) 
ดานระบบความปลอดภัย 
1. มีการติดตั้งกลองวงจรปดภายในอาคารทําใหทานเกิด 
 ความรูสึกปลอดภัยปลอดภัย......................................................................................................................... 
2. มีการติดตั้งอุปกรณดับเพลิงในบริเวณที่มองเห็นไดงาย 
 และสามารถนํามาใชงานสะดวก................................................................................................................... 
3. ทางหนีไฟสามารถใชงานไดและมีปายสัญลักษณที่ชัดเจน……………………………………………..………….. 
ดานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มีเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง อยางเพียงพอ................................................................................. 
2. มีระบบเครือขายอินเตอรเน็ตแบบ LAN อยางทั่วถึง…................................................................................... 
3. มีระบบอินเตอรเน็ตแบบ WiFi อยางทั่วถึง....................................................................................................  
4. มีจุดเสียบอุปกรณไฟฟาครอบคลุมพ้ืนที่ภายในอาคารที่ 
 เพียงพอและตําแนงที่เหมาะสมกับการใชงาน................................................................................................ 
5. มีบริการเครื่องพิมพเอกสารจากคอมพิวเตอรที่ทันสมัย 
 และเพียงพอกับความตองการของทาน......................................................................................................... 
6. มีบริการเครื่องถายเอกสารที่เพียงพอและตั้งอยูในบริเวณ 
 ที่เหมาะสม.................................................................................................................................................... 

 
 

☺☺☺☺☺ 
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงที่ทานไดสละเวลาในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
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ภาคผนวก ค 
แบบสัมภาษณ 

การออกแบบอาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย  
ระหวาง พ.ศ. 2542-2554  
(สําหรับผูบรหิารหองสมุด) 
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แบบสัมภาษณ 
เร่ือง 

การออกแบบอาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ระหวาง พ.ศ. 2542-2554 
(สําหรับผูบริหารหองสมุด) 

 
คําชี้แจง 
 แบบสัมภาษณนี้ทําขึ้นเพื่อสัมภาษณผูบริหารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเกีย่วกบั
ความคิดเห็นในการออกแบบอาคารหองสมุด รวมถึงสภาพทั่วไปของอาคารหองสมุดที่มีการกอสราง
อาคารหองสมุดเสร็จสมบูรณและเปดใหบริการในระหวาง พ.ศ. 2542-2554 โดยแบบสัมภาษณแบง
ออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบบันทึกขอมูลของผูตอบแบบสัมภาษณ 
 ตอนที่ 2 แนวคําถามในการสัมภาษณ 
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ตอนที่ 1 แบบบันทึกขอมูลของผูตอบสมัภาษณ 
 
 1.1 ชื่อผูใหสัมภาษณ ………………………………… หมายเลขรหัส ………………....... 
 1.2 สถานที่ทาํงาน ………………………………………………………………………….. 
  ที่ตั้ง .....................………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 1.3 ตําแหนงงาน .……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 1.4 ระดับการศึกษา ……………………………………………………………………........ 
 1.5 ประสบการณการออกแบบอาคารหองสมุด …….……………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 1.6 ที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
  หมายเลขโทรศัพท ..………………………… Email: ..……………………………….. 
 1.7 วันที่สัมภาษณ ………………………… เวลา ……….....................รวม..............นาที 
  สถานที่สัมภาษณ ……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 1.8 จํานวนครั้งที่สัมภาษณ …………………………………………………………………. 
 1.9 ปฏิกิริยาของผูใหสมัภาษณ …………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 1.10 ปฏิกิริยาและความรูสึกของนักวิจัยตอผูใหสัมภาษณและการสมัภาษณ …………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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ตอนที่ 2 แนวคําถามในการสัมภาษณ 
 
 1. ทานเริ่มมีความคิดหรือแผนที่จะสรางอาคารหองสมุดใหม (แหงน้ี) ตั้งแตเม่ือไร และได
ทําตามแผนทนัทีหรือไม เพราะเหตุใด  ทานไดรับความสนับสนุนจากผูบริหารมหาวิทยาลัยหรือไม 
ในดานใดบาง 
 2. ในการออกแบบและกอสรางอาคารหองสมุด ทานมีบทบาทอยางไร 
 3. หองสมุดมีสวนรวมกบัสถาปนิกอยางไรในกระบวนการออกแบบและกอสรางอาคาร
หองสมุด นอกจากสถาปนิกแลว มีผูเกี่ยวของคนอื่น ๆ หรือไมที่หองสมุดตองรวมงานดวย 
 4. รูปแบบของอาคารหองสมุดใหมที่ทานตองการมีลักษณะอยางไร  
 5. ทานไดศึกษาขอมูลจากแหลงใดบาง เพ่ือนํามาใชประโยชนสําหรบัการออกแบบอาคาร
หองสมุด 
 6. ทานมีแนวคิดในการจัดพื้นที่ภายในอาคารอยางไร 
 7. หองสมุดมหาวิทยาลัยในตางประเทศใหความสําคญักับพื้นที่สําหรับการเรียนรูดวย
ตนเองอยางอิสระ (Information Commons) ในการออกแบบอาคารหองสมุดของทาน ทานคํานึงถึง
แนวคิดนี้หรือไม อยางไร 
 8. ทานมีวิธีสรางบรรยากาศของหองสมุดเพื่อเชิญชวนใหผูใชเขามาใชบริการหองสมุด
อยางไรบาง 
 9. ในมหาวิทยาลัยของทานมีนกัศึกษาพิการหรือไม ในการออกแบบอาคารหองสมุด ทาน
คํานึงถึงผูใชกลุมน้ีหรือไม อยางไร 
 10. หองสมุดสมัยใหมมีแนวโนมในการออกแบบอาคารหองสมุดโดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอม 
ทานคิดวาการนําแนวคิดนีม้าปฏิบัติในหองสมุดของไทยมีความเปนไปไดมากนอยเพียงใด ในการ
สรางหองสมุดแหงนี้ ทานคํานงึถึงการออกแบบอาคารหองสมุดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมบางหรือไม 
ถาทานใหความสําคัญกับเรือ่งนี้ โปรดยกตัวอยางสัก 1-2 ตัวอยาง 
 11. ทานมีความเห็นอยางไรเกี่ยวกบัการออกแบบอาคารหองสมุดใหสามารถรองรับความ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทานเตรียมการเรื่องนี้ตั้งแตเริ่มมีการออกแบบอาคาร
หองสมุดหรือเปนสวนที่เพ่ิมเติมเขามาภายหลังที่มีการกอสรางอาคารหองสมุดไปแลว ทานตอง
อาศัยผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีหรือไม อยางไร 
 12. ในการออกแบบและการกอสรางอาคารหองสมุดใหม ทานประสบปญหาและอุปสรรค
อะไรบาง และมีวิธีการแกปญหาอยางไร 
 13. ทานคิดวาอาคารหองสมุดที่สรางเสร็จแลว มีสภาพตรงกับสิ่งทีท่านตองการหรือไม 
 14.  ทานคิดวาอาคารหองสมุดแหงนี้สามารถตอบสนองภารกิจของหองสมุดไดดีเพียงใด 
 15.  ทานคิดวาอาคารหองสมุดแหงนี้สามารถรองรับสภาพแวดลอมทีเ่ปลี่ยนแปลงไดดี
เพียงใด เชน จํานวนผูใชทีอ่าจจะเพ่ิมขึ้น เทคโนโลยีสมัยใหม  
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 16.  ทานคิดวาอาคารหองสมุดแหงนี้มีผลกระทบกบัผูปฏิบัติงานอยางไร ในดานใดบาง 
 17.  ทานคิดวาอาคารหองสมุดแหงนี้มีผลกระทบกบัผูใชหรือการใชหองสมุดหรือไม  
ในดานใดบาง 
 18.  หลังจากที่อาคารหองสมุดสรางเสร็จเรียบรอยและใชงานแลว ทานมีการประเมิน
สภาพของอาคารหองสมุดเปนประจําหรือไม อยางไร 
 19.  ทานมีแผนงานปรับปรุงหรือพัฒนาอาคารหองสมุดสําหรับอนาคตหรือไม อยางไร 
เพราะเหตใุด 

20.  ทานมีขอแนะนําใดบางที่จะใหกับหองสมุดที่กําลังวางแผนสรางหองสมุดใหม 
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ภาคผนวก ง 

รายชื่อผูใหขอมูลหลัก 
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รายชื่อผูใหขอมูลหลัก 
 
1. ผูชวยศาสตราจารย จันทรัตน กิ่งแสง ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
2. อาจารยธนากร  อุยพานิชย   รองผูอํานวยการฝายวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและ 
          เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
3. รองศาสตราจารย ดร.รัตติมา จีนาพงษา ผูอํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4. อาจารย ดร.สุริทอง  ศรีสะอาด      ผูอํานวยการสํานกัวิทยบริการ  
          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
5. อาจารย ดร.อารีย  ธัญกิจจานุกิจ  ผูอํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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ภาคผนวก จ 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
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รายชื่อผูเช่ียวชาญ 
 
1. รองศาสตราจารยสุพัฒน สองแสงจันทร  อดีตผูอํานวยการสํานักหอสมุด  
         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
         และขาราชการบํานาญ ภาควิชาบรรณารักษศาสตรและ 
         สารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. อาจารยนิพนธ ลาวัณยโกวิท    สถาปนิกซึ่งดํารงตําแนงผูอํานวยการฝายอาคารสถานที่  
         มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
3. อาจารยทิพวัลย ทองอาจ     นักออกแบบตกแตงภายใน ซึ่งเปนอาจารยประจํา 
         แผนกออกแบบกอสราง ฝายอาคารสถานที่  
         มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 
ชื่อ ชื่อสกุล   นางสาวจิราพร บานลา 
วันเดือนปเกิด   27 มิถุนายน พ.ศ. 2524 
สถานที่เกิด   อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 
สถานที่อยูปจจุบัน 37 หมู 8 ตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 
 
ประวตัิการศึกษา  พ.ศ. 2543  มัธยมศึกษาปที่ 6 
         จาก โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 
     พ.ศ. 2547  ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร) 
         เกียรตินิยมอันดับ 2 จาก มหาวิทยาลัยขอนแกน 
     พ.ศ. 2555  ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร) 
         จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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