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 วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงค เพื่อประเมินคุณภาพบริการของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  และศึกษา
เปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับระดับบริการที่ไดรับจริง  ของคุณภาพบริการ  5  ดาน คือดานผูใหบริการ  ดานความนาเชื่อถือของ
บริการ  ดานลักษณะทางกายภาพ ดานการเขาถึงทรัพยากรสารนิเทศ ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม โดยใชกรอบแนวคิดของเครื่องมือ 
SERVQUAL และ LibQUAL มาประยุกตใช    กลุมประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษา อาจารย / นักวิจัย  และนักวิชาการ
ผูปฏิบัติงานดานประวัติศาสตร  จํานวน 200 คน ที่เขามาใชบริการมากกวา 10  คร้ัง 
 ผลการวิจัย พบวา  ผูใชทั้ง 3 กลุม มีความคาดหวังในคุณภาพบริการทั้ง 5 ดาน ในระดับมาก  โดยดานที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด  ไดแก ดานการเขาถึงทรัพยากรสารนิเทศ ซึ่งเมื่อจําแนกตามกลุมผูใช พบวา ความคาดหวังที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดของนักศึกษา และ
นักวิชาการผูปฏิบัติงานดานประวัติศาสตร  ไดแก ดานการเขาถึงทรัพยากรสารนิเทศ สวนอาจารย / นักวิจัย มีความคาดหวัง 2 ระดับ 
คือ ระดับมาก จํานวน 4 ดาน และระดับปานกลาง จํานวน 1 ดาน ไดแก ดานลักษณะทางกายภาพ 
 สําหรับบริการที่ไดรับจริง พบวา ผูใชไดรับบริการจริงในระดับมาก 4 ดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดาน
สถานที่และสิ่งแวดลอม และในระดับปานกลาง 1 ดาน ไดแก ดานลักษณะทางกายภาพ  เม่ือจําแนกตามกลุมผูใชบริการ พบวา 
นักศึกษา อาจารย / นักวิจัย และนักวิชาการผูปฏิบัติงานดานประวัติศาสตร  ไดรับบริการจริง 2  ระดับ คือ  ระดับมากและระดับปาน
กลาง  โดยในระดับมากมี 4 ดานเทากัน  และในระดับปานกลางมี 1 ดานเทากัน  ไดแก ดานลักษณะทางกายภาพ 
 ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยในดานความคาดหวังของผูใชทั้ง 3 กลุม พบวา  ไมแตกตางกันทั้ง 5 ดาน สวน
บริการที่ไดรับจริง พบวา ไมแตกตางกัน 3 ดาน และแตกตางกัน 2 ดาน ไดแก ดานลักษณะทางกายภาพ  และดานการเขาถึง
ทรัพยากรสารนิเทศ จากสมมุติฐานที่กําหนดไว 2 ขอ คือ 1) นักศึกษา อาจารย / นักวิจัย และนักวิชาการผูปฏิบัติงานดาน
ประวัติศาสตร  มีความคาดหวังตอคุณภาพบริการของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ทั้ง 5 ดานไมแตกตางกัน 2) คุณภาพบริการของ
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ทั้ง 5 ดาน ที่นักศึกษา อาจารย / นักวิจัย  และนักวิชาการผูปฏิบัติงานดานประวัติศาสตร ไดรับจริงมี
ความแตกตางกัน สามารถสรุปไดวาสอดคลองกับสมมุติฐานขอ 1 ที่กําหนดไว สวนสมมุติฐานขอ 2 พบวา มีทั้งสอดคลองและไม
สอดคลองกับสมมุติฐาน คือ ผูใชไดรับบริการจริงแตกตางกัน จํานวน 2 ดาน คือ ดานลักษณะทางกายภาพและดานการเขาถึง
ทรัพยากรสารนิเทศ สวนอีก  3  ดานไมแตกตางกัน 
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 The objective of this thesis aimed at evaluating the service quality of the Office 
of the National Archives and comparing the level of expectations with level of actual 
services received in five areas of service quality including service provider, reliability, 
physical attributes, information access, and location and surrounding by implementing 
SERVQUAL and LibQUAL theories. Research population included were students, 
teachers/ researchers, and historian academics, totaling 200 users who received services 
more than ten times. 
 
 The study revealed that all three research groups had high level of expectations 
in all five areas. The area with the highest level of expectation was information access. 
When considering the results according to user groups, the area receiving highest level of 
expectation from students and historian academics was information access. Teachers/ 
researchers had two levels of expectation for physical attributes which were high in four 
areas and moderate in one area. 
 
 As for actual services, users received high levels of actual services in four areas, 
and the area with the highest mean was location and surrounding. Users received moderate 
level of actual service in one area which was physical attributes.  When considering the 
results according to user groups, it was found that students, teachers/researchers, and 
historian academics received two levels of actual services which were high and moderate, 
in which there were four areas with high levels of actual services and one area, which was 
physical attributes, with moderate level of actual services. 
  
 In testing the differences in the means of the levels of expectations of the three 
user groups, it was found that all five areas were no different. As for actual services, three areas 
had no difference while two areas, physical attributes and information access, were 
different. From the two hypotheses, which were 1.) students, teachers/researchers, and 
historian academics had the same expectations towards the service quality of the Office of 
National Archives in all five areas, and 2.) the actual service quality of the Office of the 
National Archives received by students, teachers/researchers, and historian academics were 
different, it could be concluded that the study results were in accordance to the first 
hypothesis, but were in partial accordance to the second hypothesis in that the users 
received different actual services in two areas which were physical attributes and 
information access, while there was no difference in the other three areas.     
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บทที่  1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
                 สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  เปนแหลงรวบรวมขอมูล และใหบริการสารนิเทศ       
ที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่งของประเทศไทย  มีหนาที่จัดเก็บ ดูแลรักษาและบริการเอกสารที่มีคุณคาทาง
ประวัติศาสตร  และทางการวิจัย ที่เรียกวา “จดหมายเหตุ”  หรือ “เอกสารจดหมายเหตุ” (กอง
จดหมายเหตุแหงชาติ ม.ป.ป. : 1)  ซึ่งเปนเอกสารที่เกิดจากการดําเนินงานตามภารกิจของหนวย
ราชการ  องคกร  รัฐวิสาหกิจ  โดยสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติไดรับมอบเอกสารที่เสร็จส้ิน
กระแสการปฏิบัติงานจากสวนราชการทุกแหงมาเก็บรักษาไวเปนสมบัติของชาติ  นอกจากนี้สํานัก  
หอจดหมายเหตุแหงชาติยังไดรับบริจาคเอกสารสวนบุคคลที่สําคัญ ๆ เชน  เอกสารสวนพระองค
ของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  เอกสารสวนบุคคลของหมอมหลวงปน  มาลากุล  ฯลฯ  
รวมทั้งยังมีการซื้อหรือการแลกเปลี่ยน  การทําสําเนาไมโครฟลมเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับ
ประเทศไทยจากหอจดหมายเหตุตางประเทศ มาเก็บรวบรวมไวที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ
ดวย  ซึ่งวัตถุประสงคหนึ่งของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติในการเก็บรักษาเอกสารที่มีคุณคา 
คือ การนําเอกสารเหลานี้ออกมาใชประโยชน  โดยการใหบริการคนควาวิจัยเอกสารจดหมายเหตุ
แกหนวยงาน องคกร ผูคนควาวิจัย นักศึกษาและประชาชนทั่วไป  (สมสรวง  พฤติกุล 2539 : 161) 
 เอกสารจดหมายเหตุที่เก็บรักษาไวในหอจดหมายเหตุแหงชาติ  จําแนกประเภทได
ดังนี้  (กรมศิลปากร  2542 : 235) 
 1.   เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ (Textual Archives)  คือเอกสารที่ส่ือขอความ
เปนลายลักษณอักษรไมวาจะเขียนดวยมือ  หรือพิมพดวยระบบพิมพลงบนวัสดุรูปแบบตาง ๆ เชน      
ใบบอก  สารตรา หนังสือโตตอบ รายงานการประชุม บันทึกทางราชการ  เปนตน  
 2.   เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ (Audio – Visual Archives)  คือเอกสารที่ส่ือโดย
เสียงหรือภาพ รวมทั้งภาพเคลื่อนไหวที่ผลิตลงบนสื่อตาง ๆ เชน ภาพถาย ฟลม  โปสเตอร        
บัตรอวยพร แผนที่  แผนผัง  แบบแปลน  สไลด  แถบวีดิทัศน  แถบบันทึกเสียง ฟลมภาพยนตร  
แผนดิสเก็ต  เทปคอมพิวเตอร  ซีดีภาพถาย  เปนตน  (กรมศิลปากร  2542 : 235) 

1 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

2

 เอกสารจดหมายเหตุที่ สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติเปดใหบริการ  (สํานัก             
หอจดหมายเหตุแหงชาติ 2548 : 8)  ไดแก 
 1.  เอกสารการปฏิบัติราชการของสวนราชการตาง ๆ   ทีไ่ดรับมอบจากหนวยงาน      
ตนสังกัดตั้งแต  พ.ศ.  2375  จนถึงประมาณ  พ.ศ.  2543  เชน  เอกสารโตตอบของทางราชการ 
สารตรา ใบบอก  ภาพถาย  แผนที ่แผนผงั  เปนตน  
 2.  เอกสารสวนบุคคล เปนเอกสารของรัฐบุรุษ นกัปกครอง  นักการเมอืง  และบุคคล
สําคัญของประเทศในสาขาอาชีพตาง ๆ ทีไ่ดรับมอบจากเจาของหรือทายาท เชน เอกสารโตตอบ
ของทางราชการ รายงานการประชุม ภาพถาย เปนตน  
 3.  สําเนาเอกสารจดหมายเหตุที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร สํานักหอจดหมายเหตุ-
แหงชาติจัดหาสําเนาเอกสารจดหมายเหตุที่เปนภาษาตางประเทศเกี่ยวกับประเทศไทย และมี
ตนฉบับอยูในหอจดหมายเหตุหรือสถาบันตางประเทศ 
 4.  เอกสารบันทึกเหตุการณ  เปนเอกสารที่รวบรวมเกี่ยวกับเหตุการณสําคญัของชาต ิ
เชน เอกสารประมวลขาวเหตุการณสําคัญΤ       เอกสารบันทึกความทรงจําΤΤ  ภาพถาย  แถบบันทึกเสียง สไลด 
เปนตน 
 5.  เอกสารเกี่ยวกับภาพยนตรไทย (ทรงสรรค  นิลกําแหง ม.ป.ป. 17 – 19) เปน
เอกสารที่ไดจากหนวยงาน  หรือบริษัทผูสรางภาพยนตรตาง ๆ เชน ฟลมภาพยนตร โปสเตอร      
ใบปดภาพยนตร หรือเอกสารสิ่งพิมพตาง ๆ ที่เกี่ยวกับภาพยนตร เปนตน  
 สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  ไดนําเอกสารจดหมายเหตุดังกลาวมาดําเนินการตาม
กระบวนการวิชาการจดหมายเหตุและจัดใหบริการเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใช ดังนี้ (กรมศิลปากร 
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 2548 : 8 – 9) 
 1.  บริการคนควาวิจยัเอกสารจดหมายเหตุ  เปนการอํานวยความสะดวกและบริการ
ตาง ๆ เพื่อใหผูใชไดใชเอกสารจดหมายเหตุตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไว  รวมถึงการจัด
บรรยากาศใหเหมาะสมกับการศึกษาคนควา  สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ มีหองคนควาวิจัย 2 หอง คือ 
    

* เอกสารประมวลขาวเหตุการณสําคัญ คือ เอกสารสิ่งพิมพตาง ๆ ที่นักจดหมายเหตุจากสํานักหอ
จดหมายเหตุแหงชาติประเมินกระแสเหตุการณสําคัญประจําวันแลวเก็บรวบรวมไวเปนหมวดหมูตามเนื้อหาเปน
รายป ซึ่งอาจอยูในรูปเอกสารที่ผลิตโดยหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เชน เอกสารแถลงขาวของทาง
ราชการ  แผนพับ  ใบปลิว  และขาวที่เกี่ยวของจากหนังสือพิมพประจําวัน ฯลฯ 
            ** เอกสารบันทึกความทรงจํา คือ เอกสารที่ไดจากการรวบรวมเรื่องราวบทความเกี่ยวกับเหตุการณ  ซึ่ง
บันทึกจากความทรงจําของบุคคลสําคัญผูอยูในเหตุการณ  หรือมีสวนรวมกับเหตุการณนั้นๆ 
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      1.1  หองบริการ “กรมหลวงพิชิตปรีชากร” ใหบริการคนควาวิจัยเอกสารจดหมายเหตุ
ลายลักษณ  เชน เอกสารตนฉบับตัวเขียน  เอกสารโตตอบทางราชการ  เอกสารสวนบุคคล  
เอกสารประมวลขาวเหตุการณสําคัญ  เอกสารสิ่งพิมพตาง ๆ ที่เกี่ยวกับภาพยนตรไทย เปนตน 
      1.2  หองบริการ “บุรฉัตร”  ใหบริการคนควาวิจัยเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ 
เชน ภาพถาย สไลด  แถบบันทึกเสียง  แถบวีดิทัศน แผนที่ แผนผัง แบบแปลน โปสเตอร                 
เทปคอมพิวเตอร แผนดิสเก็ต ซีดี เปนตน 
 2.  บริการทําสําเนาเอกสาร  เปนการบริการทําสําเนาเอกสารจดหมายเหตุดวยวิธี
ถายเอกสาร อัดขยายภาพ  สําเนาไมโครฟลม สําเนาแผนที่  แผนผัง เปนตน โดยผูใชเสียคาบริการ
ตามที่กําหนด 
 3.  บริการนําชมสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  เปนการจัดบรรยายดานนโยบาย
วัตถุประสงค  และภารกิจการดําเนินงานดานวิชาการจดหมายเหตุ  
 4.  บริการตอบคําถามเพื่อชวยการคนควา เปนการบริการตอบคําถามทั่วไปเกี่ยวกับ
การบริการเอกสารจดหมายเหตุ  แนะนําการใชเครื่องมือชวยคนเอกสารจดหมายเหตุ  กฎระเบียบ
การใชเอกสารจดหมายเหตุ  การหยิบใชเอกสารจดหมายเหตุใหถูกวิธีเพื่อการสงวนรักษา แนะนํา
เอกสารและแหลงสารนิเทศอื่น ๆ เปนตน 
 5.  บริการสิ่งพิมพ  เปนการใหบริการหนังสือหายาก  ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ    
ที่ไดรับมอบจากนักวิจัยที่เคยมาใชบริการเอกสารจดหมายเหตุในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  
เพื่อใหผูใชบริการตรวจสอบ  หรือเพิ่มเติมขอมูลจากการศึกษาคนควาเอกสารจดหมายเหตุ        
ใหสมบูรณยิ่งขึ้น 
 6.  บริการอื่น ๆ เปนบริการที่จัดเปนครั้งคราว เชน การจัดนิทรรศการวิชาการ
จดหมายเหตุ  การจัดอบรมการอนุรักษเอกสาร  การฝกงานจดหมายเหตุแกนักศึกษา การจดัอบรม
บรรยายใหแกผูปฏิบัติงานเอกสารของสวนราชการ และสถาบันการศึกษาตาง ๆ  
 นับต้ังแตสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติกอตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2495 ไดมีการปรับปรุงการ
ดําเนินงานและจัดใหมีบริการในรูปแบบตาง ๆ แตสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติยังไมเคยมีการ
ประเมินคุณภาพบริการ การที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติจะทราบวาหนวยงานของตนสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูใชไดมากนอยเพียงใด  และอยูในระดับใดนั้น  จําเปนตองมีการ
ประเมินในเรื่องของคุณภาพบริการดวย  ซึ่งสอดคลองกับเปาหมายขององคกรที่วา ในการ
ดําเนินการดานคุณภาพงานจดหมายเหตุ  กําหนดใหมีระบบและรูปแบบการดําเนินงานที่เหมาะสม  
เปนที่พึงพอใจแกผูมาใชบริการ  จนเกิดความเขาใจ  ประทับใจ  และตระหนักถึงประโยชนและ
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ความสําคัญของงานจดหมายเหตุพรอมที่จะใหการสนับสนุน  เพื่อสราง  สืบทอด  และพัฒนางาน
ใหไดมาตรฐานตามที่กําหนด  หรือเปนไปตามมาตรฐานสากล (กรมศิลปากร 2542 : 226) 
 คุณภาพของบริการคือ  การจัดบริการใหมีความสอดคลองกับความตองการของ
ลูกคาและระดับความสามารถของบริการในการสนองความตองการของลูกคา  รวมถึงระดับความ
พึงพอใจของลูกคาหลังจากไดรับบริการไปแลว (วีระพงษ  เฉลิมจิระรัตน 2539 : 15 – 21)  
คุณภาพบริการจึงเปนความคาดหวังหรือความตองการของผูใชที่มีตอบริการนั้น ๆ  อาจกลาวไดวา
ความสําเร็จในการตอบสนองความคาดหวังและความตองการของผูใช  เปนสิ่งสําคัญในการ
ประเมินคุณภาพบริการ  สําหรับการประเมินคุณภาพบริการจะพิจารณาจากความสัมพันธของ
บริการกับผูใช  ความพรอมและความสามารถของผูใหบริการ  ประสิทธิภาพของบริการ  ซึ่งวัดจาก
ความนาเชื่อถือของการใหบริการ  ความรวดเร็ว  ความทันสมัย  และทันตอเหตุการณ  ความ
สมบูรณของสารนิเทศ ความยืดหยุนของบริการ  และการงายตอการเขาถึง (Schwuchow 1990 : 139
อางถึงใน พิมพรําไพ  เปรมสมิทธิ์ 2536 : 33 – 49) การประเมินคุณภาพบริการไมเพียงแตวัดที่ความ
แตกตางระหวางความพึงพอใจกับคุณคาที่เกิดขึ้นแกผูใชเทานั้น  แตยังรวมถึงผลิตผลของบริการ  
ส่ิงแวดลอมในการใหบริการ  และการสงมอบบริการดวย (Rust and Oliver 1994 : 1 – 5)  
 ป จจุ บั นสถาบันที่ ใ ห บ ริกา รต า ง  ๆ  ทั้ ง ของภาครั ฐ  และ เอกชน   รวมทั้ ง
สถาบันการศึกษา หองสมุด  โรงพยาบาล ฯลฯ  ทั้งในประเทศและตางประเทศไดสนใจทําวิจัยใน
เร่ืองการประเมินคุณภาพบริการกันมาก โดยมีการนํารูปแบบของเครื่องมือวัดคุณภาพบริการ
ทางดานการตลาด (SERVQUAL)  ที่พัฒนาโดย Berry, Parasuraman และ Zeithamal (1990 : 23 – 33) 
มาใชวัดคุณภาพบริการหองสมุดของสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อหาชองวางระหวางความคาดหวังและบริการที่ผูใชไดรับจริงจากการใชบริการ    
ซึ่งประกอบดวยเกณฑ  5  ดาน  คือ  ดานลักษณะทางกายภาพ (Tangibles)  ดานความนาเชื่อถือ
ของบริการ (Reliability) ดานการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ (Responsiveness) 
ดานความไววางใจ (Assurance)   และดานการเขาถึงจิตใจ (Empathy)  เชนงานวิจัยของ Nitecki 
(1996 : 181 – 190)  ไดเปลี่ยนแนวคิดและวิธีวัดคุณภาพการใหบริการในหองสมุด
สถาบันการศึกษา  โดยใชเกณฑการประเมิน  5  ดาน ของ SERVQUAL เปนเครื่องมือวินิจฉัย
คุณภาพการใหบริการ  งานวิจัยของ  Hebert (1994 : 3 – 21)  ศึกษาถึงคุณภาพการบริการการยืม
ระหวางหองสมุดในมุมมองของหองสมุดและผูใชบริการ  งานวิจัยของ พรวิทูร    โควคชาภรณ (2543 : 
บทคัดยอ) ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพบริการสารสนเทศของศูนยสนเทศและหองสมุด
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย งานวิจัยของ นฤตย  นิ่มสมบุญ และนางาตะ (สมาคมหองสมุดแหง
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ประเทศไทย 2546 : 21 – 45)  ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพบริการของสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  งานวิจัยของ นฤมล  พฤกษศิลป (2546 : ง)  ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพ
บริการหองสมุดในสํานักหอสมุดและศูนยสารนิเทศมหาวิทยาลัยรังสิต  โดยงานวิจัยทั้ง 5 เร่ือง
ดังกลาว ประเมินเปรียบเทียบความแตกตางระหวางความคาดหวังที่ผูใชมีตอบริการตาง ๆ กับการ
บริการที่ไดรับจริง  โดยใชเกณฑการประเมิน 5 ดานของ SERVQUAL มาประยุกตใชเปนเครื่องมือ
วินิจฉัยคุณภาพบริการ 
 ในชวงป ค.ศ. 1999 – 2000  สมาคมหองสมุดเพื่อการวิจัย (Association of 
Research Libraries หรือ ARL)  ไดสนับสนุนทุนวิจัยให Cook,  Heath และ Thompson         
จากมหาวิทยาลัย Texas A& M ประเทศสหรัฐอเมริกา  พัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพบริการ
หองสมุดขึ้นใชโดยเฉพาะ  เนื่องจากการวิจัยคุณภาพบริการหองสมุดโดยใชเครื่องมือวัดของ 
SERVQUAL  ที่ผานมา ไมสามารถนําเกณฑทั้ง 5 ดานมาประเมินคุณภาพบริการของหองสมุดได
ครบถวนตามลักษณะของหองสมุด  จึงมีการปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพ SERVQUAL 
และปรับเกณฑใหเหมาะสมกับงานของหองสมุด  โดยเรียกวา LibQUAL (Cook, Heath and 
Thompson 2001 : 549 – 582)  
 LibQUAL เปนเครื่องมือวัดคุณภาพบริการหองสมุด ซึ่งประกอบดวยเกณฑ 6 ดาน 
คือ ดานผลของบริการ (Affect of Service) ดานความนาเชื่อถือของบริการ (Reliability) ดาน
สถานที่ (Library as Place) ดานความสะดวกในการเขาถึงทรัพยากรสารนิเทศ (Ease of Access) 
ดานความครบถวนสมบูรณของทรัพยากรสารนิเทศ (Comprehensive Collections) และดานการ
พึ่งพาตนเองของผูใช (Self – reliance) 
 การประเมินคุณภาพบริการโดยใชเครื่องมือวัดทั้ง SERVQUAL และ LibQUAL นั้น 
เหมาะที่จะใชประเมินคุณภาพบริการแหงหนึ่งแหงใดโดยเฉพาะ  เนื่องจากเปนการเปรียบเทียบ
ระดับความคาดหวังและระดับคุณภาพบริการที่ไดรับจริงของผูใชในสถาบันบริการแหงนั้น ๆ        
ไมเหมาะที่จะนําไปวัดเปรียบเทียบกับบริการของหนวยงานอื่น นอกจากนี้ยังเปนประโยชนสําหรับ
หนวยงานที่ตองการจะพัฒนาการดําเนินงานบริการ (Netecki  1996 : 181 – 190) เพื่อสนองตอบ
ความตองการของผูใชและสามารถจัดบริการที่มีคุณภาพใหตอบสนองตามที่ผูใชคาดหวัง  เปนการ
วัดผลที่แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานบริการ  โดยผลลัพธชวยใหสถาบัน
บริการสารนิเทศประเมินคุณภาพบริการวา  ใหบริการแกผูใชดีเพียงใด  ตรงกับความคาดหวัง    
ของผูใชหรือไม  เร่ืองใดที่ควรปรับปรุงตามสายตาของผูใช ผลการประเมินสามารถนําไปเปรยีบเทยีบ
กับผลการสํารวจที่ผานมา  และที่สําคัญคือ ยิ่งสถาบันบริการสารนิเทศใชเครื่องมือประเมินชุดเดียวกัน
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นี้มากขึ้นเทาไร  สถาบันบริการสารนิเทศยิ่งสามารถกําหนดบรรทัดฐานวัดคุณภาพบริการที่มีความ
เหมาะสมกับทุกสถาบันไดมากขึ้นเทานั้น (ประภาวดี  สืบสนธิ์ 2546 : 125 – 126)   
 สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติในยุคปจจุบันก็เชนเดียวกัน  จําเปนตองประเมิน
คุณภาพบริการเพื่อปรับกระบวนการทํางานในดานงานบริการใหตอบสนองความตองการและ
ความคาดหวังของผูใช  เนื่องจากสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  ไดรับนโยบายจากกรมศิลปากร
ใหเปนหนวยงานนํารองในการดําเนินการจัดทําขอเสนอแนวทางการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ
คุณภาพการใหบริการในมิติที่ 3  ของกรมศิลปากร (กรมศิลปากร 2547 : เอกสารหมายเหตุ 1)    
เพื่อจะนําผลการประเมินคุณภาพบริการมาหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงการบริการใหทันกับความ
เจริญกาวหนาของโลกในยุคปจจุบัน   

 จากนโยบายดังกลาว  สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติจึงตองทบทวนนโยบายดาน  
การบริการ  ใหสามารถตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาลและความตองการของผูใชใหได  โดยในขั้นแรก
ไดวาจางสํานักวิจัยเอแบค – เคเอสซี  อินเตอรเนตโพลล  จัดทําแบบสอบถามเพื่อสํารวจความ    
พึงพอใจของผูใชบริการ  ทําใหไดทราบความคิดเห็น  ปญหาและขอเสนอแนะตาง ๆ เชน พบวา   
ผูใชยังไมพึงพอใจตอบริการบางดาน เชน เจาหนาที่ผูใหบริการ ระบบการสืบคนขอมูล  ระยะเวลา
ในการทําสําเนาเอกสาร จํานวนทรัพยากรสารนิเทศที่ใหบริการ  เครื่องมือชวยคนเอกสารจดหมาย
เหตุ ฯลฯ  (สํานักวิจัยเอแบค – เคเอสซี  อินเตอรเนตโพลล 2546 : 34 – 43) นอกจากนั้นสํานัก    
หอจดหมายเหตุแหงชาติเองก็ประสบปญหาในดานตาง ๆ เชน การกําหนดนโยบายการใช
งบประมาณอยางจํากัด  ขาดการจัดทําระบบฐานขอมูลอัตโนมัติเพื่อใชในการสอบคนขอมูลอยางมี
ประสิทธิภาพและเพียงพอ  บุคลากรที่ใหบริการขาดประสิทธิภาพ เปนตน  ผูวิจัยในฐานะ
ผูปฏิบัติงานดานบริการในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  จึงสนใจที่จะทําการศึกษาวิจัยการ
ประเมินคุณภาพบริการของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  โดยประยุกตใชเครื่องมือประเมิน
คุณภาพบริการทางการตลาด SERVQUAL  และเครื่องมือประเมินคุณภาพบริการหองสมุด  
LibQUAL มาปรับใชใหเหมาะสมกับการดําเนินงานของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  โดยจะทํา
การประเมินดวยเกณฑ 5 ดาน  ไดแก ดานผูใหบริการ  ดานความนาเชื่อถือของบริการ ดาน
ลักษณะทางกายภาพ ดานการเขาถึงทรัพยากรสารนิเทศ  และดานสถานที่และส่ิงแวดลอม โดยจะ
ศึกษากลุมผูใช  3 กลุมคือ นักศึกษา อาจารย/นักวิจัย  และนักวิชาการผูปฏิบัติงานดาน
ประวัติศาสตร การประเมินคุณภาพบริการแตละดานจะศึกษาเปรียบเทียบ 2 สวน คือ ระดับความ
คาดหวังของผูใชตอคุณภาพบริการ และระดับของคุณภาพบริการที่ไดรับจริง 
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 ผลจากการประเมินคุณภาพบริการ จะทําใหทราบวาการใหบริการของสํานักหอ
จดหมายเหตุแหงชาติเปนอยางไร  อันจะไดขอมูลมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพการใหบริการ และอบรมพัฒนาบุคลากรผูใหบริการของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  
ใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของผูใชใหมากยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

1. เพื่อประเมนิคณุภาพบริการในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ   
2. เพื่อศึกษาเปรยีบเทยีบความคาดหวงักับบริการที่ไดรับจริงของผูใชบริการในสํานัก 

หอจดหมายเหตุแหงชาต ิ
3. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพบริการของสํานักหอจดหมายเหต ุ

แหงชาติ  
 
สมมุติฐาน 
 1. นักศึกษา อาจารย/นกัวจิัย และนกัวิชาการผูปฏิบัติงานดานประวัติศาสตร         
มีความคาดหวังตอคุณภาพบริการของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาต ิ ทัง้ 5 ดาน   ไมแตกตางกนั 

2. คุณภาพบรกิารของสํานกัหอจดหมายเหตุแหงชาติทัง้ 5 ดาน  ทีน่ักศึกษา  อาจารย/นกัวิจัย 
และนักวิชาการผูปฏิบัติงานดานประวัติศาสตร  ไดรับจริงมคีวามแตกตางกัน 

ขอบเขตของการศึกษา 
                  1.  กลุมประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย  ไดแก   ผูใชบริการคนควาวิจัย   หองกรมหลวง
พิชิตปรีชากร  และหองบุรฉัตร  ในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  ถนนสามเสน  เขตดุสิต  
กรุงเทพฯ   ตั้งแตป พ.ศ. 2545 -  2547  โดยศึกษาเฉพาะผูใชบริการมากกวา 10 คร้ัง จากการ
สํารวจขอมูล พบวามีจํานวนทั้งสิ้น 200 คน  ไดแก 

        1.1  นักศึกษา จํานวน  120  คน 
        1.2   อาจารย/นักวิจยั  จํานวน  40  คน  

              1.3   นักวิชาการผูปฏิบัติงานดานประวัตศิาสตร จํานวน  40  คน   
                  2.   คุณภาพบริการที่ศึกษาครอบคลุมคุณภาพบริการตามเกณฑ  5  ดาน ไดแก 

2.1    ดานผูใหบริการ  ครอบคลมุเกี่ยวกับ 
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 2.1.1  การตอบสนองความตองการของผูใช 
              ไดแก ความพรอมในการใหบริการ ความกระตือรือรน ความรวดเร็ว 
 2.1.2  การสรางความเชื่อมัน่แกผูใช 
              ไดแก ความสุภาพออนโยน ความมีอัธยาศัยไมตรี การมีความรูสามารถ 
            ตอบคําถามได การมีมนุษยสมัพนัธ 
 2.1.3  การเอาใจใสผูใช 
              ไดแก  การรับทราบถึงปญหาของผูใช ทราบความตองการ เขาใจ 
              ความแตกตางของบุคคล 
 2.1.4  บุคลิกลกัษณะของผูใหบริการ ไดแก การแตงกาย การแสดงออกทางอารมณ 
 2.1.5  จาํนวนผูใหบริการ  ไดแก ความเพยีงพอ  ความเหมาะสม 

                        2.2   ดานความนาเชื่อถือของบริการ  ครอบคลุมเกี่ยวกับ 
                               2.2.1 การบริการที่ไดรับ ไดแก ความถูกตองแมนยํา ความสม่าํเสมอ และคาบริการ 
              2.2.2  มีบริการประเภทตางๆ  ตามที่กาํหนดไว 
        2.2.3  ใหบริการตามสัญญา  ไดแก เวลาเปด-ปด  ใหบริการตามกาํหนด 
        2.2.4  ขบวนการและขั้นตอนการใหบริการ 
      2.3   ดานลักษณะทางกายภาพ ครอบคลุมเกี่ยวกับ 
   2.3.1  ทรัพยากรสารนิเทศประเภทตาง ๆ ไดแก จํานวน เนื้อหา 
                               2.3.2  เครื่องมอื/อุปกรณ ไดแก คอมพิวเตอร เครื่องอานไมโครฟลม เครื่องถายเอกสาร 
                                            มีประสิทธิภาพ  มีความทนัสมัย  มีจาํนวนเพียงพอ 
        2.3.3  วัสดุที่ใชส่ือสาร ปายประชาสัมพันธ  เอกสารแนะนํา ฯลฯ 
        2.3.4  จาํนวนที่นัง่ 
  2.4 ดานการเขาถงึทรัพยากรสารนิเทศ  ครอบคลุมเกี่ยวกับ 
        2.3.1  ระบบการเขาถงึขอมูล 
                               2.3.2  ระบบการจัดเก็บสารนิเทศประเภทตาง ๆ  
                               2.3.3  เครื่องมือชวยคนประเภทตาง ๆ เชน  จํานวน  ประสิทธิภาพ ฯลฯ 
                               2.3.4  การแนะนําการใชเครือ่งมือชวยคน  และเอกสารตาง ๆ 
                        2.5   ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม  ครอบคลุมเกี่ยวกับ 
        2.5.1  ความเหมาะสมของสถานที ่
        2.5.2  การจัดบริเวณพืน้ที่ภายในอยางเหมาะสม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

9

       2.5.3  ส่ิงแวดลอม เชน บรรยากาศ  แสงสวาง  อุณหภูม ิ เสียง ฯลฯ 
                               2.5.4  ความปลอดภัย 
                 3.  เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัยคือ  แบบสอบถามโดยประยกุตจากเครื่องมือวัดคุณภาพ
บริการของ SERVQUAL และ LibQUAL 
 
ขั้นตอนของการศึกษา 
 การวิจยัมีข้ันตอนการศึกษา  ดังนี ้
 1. สํารวจวรรณกรรมที่เกี่ยวกับบริการสารนิเทศแบบตางๆ ของสํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ รวมทั้งสํารวจวรรณกรรมดานคุณภาพบริการ และการประเมินคุณภาพบริการ จากหนังสือ 
วารสาร  รายงาน  การสัมมนา  วิทยานิพนธ  

2. สรางเครื่องมือในการวิจัย  คอืแบบสอบถามซึ่งแบงออกเปน 3 ตอน คือ 
  ตอนที่  1  ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย สถานภาพและสถาบัน   
ที่สังกัด การศึกษา ผูแนะนําใหเขาใชบริการของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  หองที่เคยใช
บริการเอกสารจดหมายเหตุ  เอกสารที่เคยใชบริการ วัตถุประสงคในการใชบริการ  และความถี่ใน
การใชบริการ  
  ตอนที่ 2  คาํถามเกีย่วกบัคุณภาพบริการของสํานกัหอจดหมายเหตุแหงชาติ จาํแนก
ตามเกณฑ 5 ดาน คือ ดานผูใหบริการ ดานความนาเชื่อถือของบริการ ดานลักษณะทางกายภาพ 
ดานการเขาถงึทรัพยากรสารนิเทศ และดานสถานที่และสิง่แวดลอม โดยแตละขอคําถามจะประเมิน
ทั้งระดับความคาดหวงัตอคุณภาพบริการ  และระดับคุณภาพบริการที่ไดรับจริง 
  ตอนที่  3  ปญหาและขอเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพบริการของสาํนักหอ 
จดหมายเหตุแหงชาต ิ

3. ทดสอบแบบสอบถาม นําแบบสอบถามที่ตรวจสอบแลวไปทดสอบกับผูใชบริการ 
ในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  จากกลุมประชากรในการวิจัย  จํานวน 20 คน  จําแนกเปน
นักศึกษา จํานวน 8 คน  อาจารย/นักวิจัย จํานวน 6 คน  และนักวิชาการผูปฏิบัติงานดาน 
ประวัติศาสตร จํานวน 6 คน เพื่อหาความนาเชื่อถือของขอคําถาม จากนั้นนําแบบสอบถามมา
ปรับปรุงแกไข 
 4.  เก็บรวบรวมขอมูล สงแบบสอบถามฉบับแกไขแลวใหกับกลุมประชากรที่จะ
ศึกษาวิจัยในขอ 1.1 – 1.3  ตามจํานวนที่กําหนด คือ นักศึกษา จํานวน 120 คน อาจารย/นักวิจัย  
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จํานวน  40  คน  นักวิชาการผูปฏิบัติงานดานประวัติศาสตร จํานวน 40 คน  รวมจํานวนทั้งสิ้น  
200  คน 
 5.  นําขอมูลที่ไดจากผูใชบริการมาวิเคราะห โดยการหาคาสถิติ คารอยละ คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคา F-test  
 6. สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

7. รายงานผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
  
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 
 1.   ทราบความคาดหวังกับบริการที่ไดรับจริงของผูใชบริการ  

2. เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการและการพฒันาบุคลากร 
ของสํานกัหอจดหมายเหตุแหงชาติใหมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกบัความตองการของผูใชให
มากยิง่ขึ้น  

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ 2 
 

วรรณกรรมทีเ่กี่ยวของ 
 
                   ในบทนี้จะกลาวถึงสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  โดยเนนดานงานบริการสารนิเทศ  
แนวคิดทฤษฎีการประเมินคุณภาพบริการ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ซึ่งมีหัวขอดังตอไปนี้ 
 -  สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
 -  แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพบริการ 
 -  การประเมินคุณภาพบริการแบบ SERVQUAL และ LibQUAL 
 -  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
 
               สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เดิมมีฐานะเปนกองในสังกัดกรมศิลปากร กระทรวง 
วัฒนธรรม จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมศิลปากร  ในกระทรวง 
วัฒนธรรม พ.ศ. 2495 (ราชกิจจานุเบกษา 2495 : 954 – 987) ตอมาใน พ.ศ. 2501  ไดยุบเลิก
กระทรวงวัฒนธรรมพรอมทั้งโอนกรมศิลปากรมาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ 
2545 : 4) สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ มีที่ทําการแหงแรกตั้งอยู ณ  ตึกถาวรวัตถุ  ถนนหนา       
พระธาตุ และไดยายมายังอาคารที่ทําการปจจุบันในบริเวณหอสมุดแหงชาติ  ทาวาสุกรี  เมื่อ พ.ศ. 
2519 
  ในระยะเริ่มแรก  กองจดหมายเหตุแหงชาติ แบงการดําเนินงานออกเปน 2 ฝาย คือ ฝาย
เอกสารสําคัญ  และฝายบันทึกเหตุการณ ตอมาไดขยายหนวยงานและภารกิจเพิ่มข้ึนตามลําดับดังนี้ 
(กรมศิลปากร หอจดหมายเหตุแหงชาติ 2545  : 1 – 2)  
               พ.ศ. 2530  โอนหอภาพยนตรแหงชาติจากกองพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ มาสังกัด       
หอจดหมายเหตุแหงชาติ 
               พ.ศ. 2531 จัดตั้งหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก  เปรม  ติณสูลานนท จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ในสังกัดหอจดหมายเหตุแหงชาติ 

11 
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              พ.ศ. 2536 ขยายงานออกสูสวนภูมิภาค 12 เขตการศึกษา  โดยดําเนินการจัดตั้ง          
หอจดหมายเหตุสวนภูมิภาค 5 แหง ที่จังหวัดเชียงใหม ตรัง สงขลา  ยะลา และจันทบุรี 
               พ.ศ. 2537  ดําเนินการจัดตั้งหอจดหมายเหตุแหงชาติสวนภูมิภาคเพิ่มข้ึนอีก 2 แหง คือที่
จังหวัดอุบลราชธานี  และพะเยา 
               พ.ศ. 2539  ดําเนินการจัดตั้งหอจดหมายเหตุแหงชาติสวนภูมิภาคอีก 1 แหง ที่จังหวัด
สุพรรณบุรี  และดําเนินการจัดตั้งหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ             
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ณ อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  เนื่องในปกาญจนาภิเษก 
  พ.ศ. 2540  ดําเนินการจัดตั้งหอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา  นายกรัฐมนตรี 
คนที่  21  จังหวัดสุพรรณบุรี 
               พ.ศ. 2545  เปล่ียนโครงสรางจากหอจดหมายเหตุแหงชาติ เปน “สํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ” สังกัดกรมศิลปากร  และยายสังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการ  มาอยูในสังกัดกระทรวง
วัฒนธรรม  ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 (ราชกิจจานุเบกษา 2545 : 14 – 34) 
 
 อาคารสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
 
               อาคารสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติมี 2 อาคาร พื้นที่บริการอยูในอาคารแรก ซึ่งเปน
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 5 ชั้น กวาง 25 เมตร ยาว 27 เมตร รวมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 3,375      
ตารางเมตร  จัดแบงเนื้อที่ออกเปน 5 ชั้น ดังนี้ 
              ชั้นที่ 1  ประกอบดวย หองกรมหลวงพิชิตปรีชากร บริการเอกสารประเภทลายลักษณ  
หนังสืออางอิง และสิ่งพิมพตาง ๆ  มีโตะจํานวน 18 ตัว รวม 29 ที่นั่ง หองเครื่องมือชวยคน    มีโตะจํานวน   
2   ตัว  รวม  12  ที่นั่ง หองอานไมโครฟลมมี จํานวน 5 หอง  และมีเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง 
เพื่อเปดดูขอมูลเอกสารในเบื้องตน หองประชุมดํารงราชานุภาพ  หองปฏิบัติงานกลุมบริการและ
ประสานสงเสริมกิจการจดหมายเหตุ  และฝายบริหารงานทั่วไป  
               ชั้นที่ 2  ประกอบดวย หองบุรฉัตร  บริการเอกสารประเภทโสตทัศนจดหมายเหตุ  มีโตะ
จํานวน  8 ตัว รวม 34 ที่นั่ง และมีเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใชในการดซูดีภีาพถาย  หอง
ปฏิบัติงานของกลุมอนุรักษเอกสาร  คลังเก็บเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ  หองผูอํานวยการสํานัก  
หอจดหมายเหตุแหงชาติ 
               ชั้นที่ 3  ประกอบดวย คลังเก็บเอกสารประเภทลายลักษณ   หองปฏิบัติงานของกลุม
เอกสารสําคัญ  
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                   ชั้นที่ 4    ประกอบดวย คลังเก็บเอกสารบันทึกเหตุการณ  หองปฏิบัติงานของกลุมบันทึก
เหตุการณ 
               ชั้นที่ 5  ประกอบดวย  หองปฏิบัติการอนุรักษเอกสาร  คลังเก็บเอกสาร และหอง
ปฏิบัติงานของกลุมเอกสารสําคัญ   
              อาคารหลังที่สอง  เปนอาคารศูนยเก็บเอกสาร 5 ชั้น มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 4,007  
ตารางเมตร  และไมมีพื้นที่จัดใหบริการ 
 
 โครงสรางการบริหารงาน 
 
                สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติมีการแบงสวนงานภายใน  ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง 
กระทรวง ทบวง  กรม  พ.ศ. 2545 (ราชกิจจานุเบกษา 2545 :  14 – 34) ดังนี้ 
                   1.   ฝายบริหารงานทั่วไป   รับผิดชอบงานสารบรรณ  บริหารงานบุคคล การเงิน พัสดุ  
อาคารสถานที่  และยานพาหนะ 
                   2.   กลุมวิจัยและบริหารเอกสาร  รับผิดชอบการรับมอบเอกสารจากสวนราชการ องคกร 
รัฐวิสาหกิจ กําหนดระบบการจัดเก็บเอกสารที่เปนมาตรฐานกลาง ศึกษาวิเคราะห และใหคําแนะนํา
การจัดระบบเอกสารของหนวยงานราชการ จัดทําตารางกําหนดอายุเอกสาร จัดทําเกณฑมาตรฐาน
และคูมือการปฏิบัติงานบริหารเอกสาร  รับฝากเก็บเอกสาร ประเมินคุณคาเอกสารที่ขอสงวน  
พิจารณาใหความเห็นชอบการขอทําลายเอกสาร  และใหคําปรึกษาแนะนําการบริหารงานเอกสารแก
สวนราชการตางๆ 
                   3.  กลุมเอกสารสําคัญ รับผิดชอบการจัดหมวดหมูเอกสารจดหมายเหตุประเภทลาย
ลักษณ และโสตทัศนจดหมายเหตุ  จัดทําเครื่องมือชวยคนประเภทตาง ๆ  สําหรับคนควาเอกสาร
จดหมายเหตุ พัฒนาระบบเครื่องมือชวยคนดวยการจัดทําฐานขอมูลการสืบคนดวยเทคโนโลยี 
สมัยใหมที่มีประสิทธิภาพมาตรฐานสากล 
                   4.   กลุมบันทึกเหตุการณ  รับผิดชอบการสังเกตการณ บันทึกเหตุการณ รวบรวม   
สอบคนเอกสาร  และเรียบเรียงจดหมายเหตุเหตุการณสําคัญของชาติ  รัฐพิธี พิธีสําคัญ  และจัดพิมพ
เผยแพรหนังสือจดหมายเหตุ เพื่อใชเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรของชาติ 
                   5.   กลุมอนุรักษเอกสาร  รับผิดชอบดูแลคลังเอกสารจดหมายเหตุทุกประเภท ดําเนิน 
การปองกันการชํารุดและการเสื่อมสภาพตามกระบวนการของงานจดหมายเหตุ  ดําเนินงานซอมแซม
เอกสารที่ชํารุด  และจัดทําไมโครฟลม 
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       6.   กลุมบริการและประสานสงเสริมกิจการจดหมายเหตุ  รับผิดชอบใหบริการคนควา 
เอกสารจดหมายเหตุแกหนวยงานของรัฐ  ผูคนควา และประชาชนทั่วไป บรรยายและนําชมสํานัก     
หอจดหมายเหตุแหงชาติ จัดนิทรรศการ พิมพหนังสือเอกสารจดหมายเหตุออกเผยแพร ประสานความ
รวมมือกับองคกรจดหมายเหตุในประเทศและตางประเทศ วิจัยและพัฒนา  นําเทคโนโลยีสมัยใหมมา
ใชในการใหบริการขอมูลสารนิเทศ 
                   7. หอภาพยนตรแหงชาติ  รับผิดชอบการแสวงหา รวบรวม คัดเลือก  เก็บรักษาเพื่อการ
อนุรักษ และใหบริการขอมูลเอกสารสําคัญดานภาพยนตรไทย  เพื่อการศึกษาคนควาวิจัยแกสวน
ราชการ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  จัดบรรยาย  สัมมนา กิจกรรมเผยแพรความรูเกี่ยวกับ
ภาพยนตร  ประสานความรวมมือดานภาพยนตรทั้งในประเทศและระหวางประเทศ 

8. หอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช   
รับผิดชอบการรวบรวม  แสวงหา ประเมินคุณคา จัดหมวดหมู  ทําเครื่องมือชวยคน ปองกันอนุรักษ
เอกสาร บันทึกเหตุการณพระราชพิธีสําคัญตาง ๆ   และใหบริการคนควาวิจัยเอกสารจดหมายเหตุที่
เกี่ยวเนื่องในพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
และพระบรมวงศ  โดยใชเทคโนโลยีสารนิเทศใหบริการสืบคน 
                   9.   หอจดหมายเหตุแหงชาติสวนภูมิภาค  รับผิดชอบการตรวจสอบและวิเคราะหการขอ
อนุมัติทําลายเอกสารของสวนราชการตางๆ      ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ 
พ.ศ. 2526  รับฝากเก็บเอกสารของสวนราชการตางๆ  และรับมอบเอกสารที่มีอายุเกิน 25 ป หรือพน
กระแสการปฏิบัติงานแลว ประเมินคุณคา จัดหมวดหมู  ทําเครื่องมือชวยคน อนุรักษ เก็บรักษา และ
ใหบริการเอกสารจดหมายเหตุ รวมทั้งบันทึกเหตุการณสําคัญของจังหวัดที่อยูในเขตความรับผิดชอบ 
 บุคลากรของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ มีจํานวนทั้งสิ้น  170 คน ในสวนของกลุม
บริการและประสานสงเสริมกิจการจดหมายเหตุ มีเจาหนาที่ จํานวน 14 คน ไดแก  
 หัวหนากลุมบริการและประสานสงเสริมกิจการจดหมายเหตุ     1    คน 
 นักจดหมายเหตุ      2    คน 
 เจาหนาที่จดหมายเหตุ     2   คน 
 นายชางภาพ       1    คน 
 ลูกจางประจํา      5    คน 
 ลูกจางชั่วคราว      3    คน 
 (สํารวจเมื่อวันที่ 6  กุมภาพันธ 2549) 
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กลุมบริการและประสานสงเสริมกิจการจดหมายเหตุจัดเจาหนาที่ใหปฏิบัติงานตามหนาที่ตางๆ และ
หมุนเวียนกันเพื่อใหบริการในหองคนควาวิจัย 2 หอง คือ  
 1. หองบริการกรมหลวงพิชิตปรีชากร ชั้น 1 ใหบริการคนควาวิจัยเอกสารจดหมายเหตุ 
ลายลักษณ ไดแก  เอกสารตนฉบับตัวเขียน  เอกสารโตตอบทางราชการ  เอกสารสวนบุคคล  
ไมโครฟลม  เอกสารประมวลขาวเหตุการณสําคัญ เอกสารบันทึกเหตุการณสําคัญ หนังสืออางอิง
วิทยานิพนธ และสิ่งพิมพตาง ๆ  เอกสารเกี่ยวกับภาพยนตรไทย โดยมีการจัดนักจดหมายเหตุทั้ง
ขาราชการ  ลูกจางชั่วคราว หรือเจาหนาที่จดหมายเหตุ  หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนมาประจําหองบริการวัน
ละ  1 คน  โดยมีลูกจางประจําเปนผูถายสําเนาเอกสาร จํานวน 1 คน  ลงทะเบียนการถายสําเนา
เอกสาร จํานวน 1 คน  เคานเตอรลงทะเบียนผูมาใชบริการรับฝากสิ่งของ จํานวน 1 คน 
 2. หองบริการบุรฉัตร ชั้น 2  ใหบริการคนควาวิจัยเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ  ไดแก 
ภาพถาย สไลด  แถบบันทึกเสียง แถบวีดิทัศน  แผนที่  แผนผัง  แบบแปลน โปสเตอร ปฏิทิน ซีดี
ภาพถาย โดยมีการจัดนักจดหมายเหตุทั้งขาราชการ  ลูกจางชั่วคราว หรือเจาหนาที่จดหมายเหตุ  
หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนมาประจําหองบริการวันละ 1 คน โดยมีลูกจางประจําเปนผูถายสําเนาดิจิตอล 
จํานวน 1 คน นายชางภาพ จํานวน 1 คน และชางภาพซึ่งเปนลูกจางชั่วคราว จํานวน 1 คน ทําหนาที่
ลางอัด ขยายภาพ  ขาว – ดํา ลูกจางประจํา จํานวน 1 คน ทําหนาที่นําแผนที่ แผนผัง แบบแปลน  
โปสเตอร ไปถายสําเนาภายนอก 
 
 ทรัพยากรสารนิเทศ 
 
                ทรัพยากรสารนิเทศของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติที่ใหบริการประกอบดวย (สํานัก
หอจดหมายเหตุแหงชาติ  2548 : 8)   
 1.  เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ                    7,945.4           ฟุต 
 2. เอกสารเกี่ยวกับภาพยนตร                     11,712           เร่ือง 
 3.   เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ 
  -  ภาพถายและฟลมเนกาตีฟ                 1,184,500           ภาพ 
  -  แถบบันทึกเสียง                        4,210    มวน 
  -  แถบวีดิทัศน            2,440    มวน 
  -  ไมโครฟลม             3,863    มวน 
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  -  แผนที่ แผนผัง  แบบแปลน  ปฏิทิน  โปสเตอร         18,184    แผน 
  -  ฟลมภาพยนตร    24,291    เร่ือง 
  -  ซีดีภาพถาย             22   แผน 
 4.  หนังสือ ส่ิงพิมพรัฐบาล วารสารตาง ๆ              12,057    เลม 
 
                 สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  ไดประสานงานเพื่อการรับมอบเอกสาร   ซึ่งเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานจากหนวยราชการ   องคกร รัฐวิสาหกิจ  มาเก็บรักษาไวเปนสมบัติของชาติ  ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540  และตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544  ในการสงมอบ
เอกสาร  สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติจะรวมประสานงานอํานวยความสะดวก   ใหความชวยเหลือ  
และใหคําแนะนํา  เริ่มตั้งแตการสํารวจเอกสาร การจัดทําบัญชีขอทําลาย การขนยายเอกสาร เปนตน 
                เอกสารที่ไดรับมอบจากหนวยราชการและแหลงตาง ๆ  จะไดรับการดูแลรักษาตามหลัก
วิชาการจดหมายเหตุ  จากนักจดหมายเหตุ (Archivist)  ผูมีความรูความชํานาญงานทางวิชาชีพนี้
โดยเฉพาะ  เอกสารจะไดรับการอบดวยกาซคารบอนไดออกไซด และเอทิลีนออกไซด (Ethylene 
Oxide)  เพื่อกําจัดแมลงและเชื้อโรคตาง ๆ  นํามาประเมินคุณคาเอกสาร  เพื่อคัดเลือกเอกสารที่มี
คุณคาเก็บรักษาไว  และดําเนินการทําลายเอกสารที่ไมมีคุณคาตอไป    เอกสารที่มีคุณคาแกการเก็บ
รักษาจะนํามาดําเนินการจัดเรียงตามแหลงที่มาของเอกสาร (Principle of Provenance)  ไดแกการจัด
เอกสารของหนวยราชการ  องคกร  สถาบันเดียวกันไวดวยกัน  เพื่อสะทอนใหเห็นหนาที่และภารกิจ
ของหนวยงานเจาของเอกสาร เสร็จแลวนํามาจัดทําเครื่องมือชวยคนชนิดตางๆ  เอกสารที่จัดเรียบรอย
แลวจะบรรจุไวในแฟมและกลองเอกสาร ซึ่งมีขนาดและแบบที่เปนมาตรฐาน  สําหรับเอกสารประเภท
โสตทัศนจดหมายเหตุ (Audio Visual Archives) เชน ภาพถาย ฟลม สไลด  แถบวีดิทัศน  แถบ
บันทึกเสียง แผนที่  แผนผัง ฯลฯ  จะแยกเก็บตางหากในหองที่มีครุภัณฑและอุปกรณการจัดเก็บ
โสตทัศนวัสดุที่เหมาะสม  และมีการจัดทําเครื่องมือชวยคนเชนเดียวกับเอกสารจดหมายเหตุลาย-
ลักษณ  เอกสารทุกประเภทจะถูกจัดเรียงเขาชั้นจัดเก็บในหองเก็บเอกสารและพรอมที่จะใหบริการแก 
ผูคนควาตอไป   
                การบริการเอกสารซึ่งมีหลายประเภทในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ นักจดหมายเหตุ
ไดเตรียมคูมือสําหรับการเรียกใชเอกสารไวในหองบริการ  เพราะผูคนควาไมสามารถเขาถึงตัวเอกสาร
และเลือกหยิบเอกสารออกมาใชไดเอง การขอใชเอกสารจะตองใหเจาหนาที่หยิบเอกสารให  ดังนั้น
เครื่องมือชวยคนเอกสารจึงมีความสําคัญและมีความจําเปนมาก  นักจดหมายเหตุจึงไดทําเครื่องมือ
ชวยคนเอกสารใหมีประสิทธิภาพตามความตองการของผูใช  และตามเปาหมายของเครื่องมือแตละ
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ประเภท  เพื่อใหผูใชสามารถเรียกใชเอกสารไดตรงตามความตองการ  การจัดทําเครื่องมือชวยคนมี
วัตถุประสงคเพื่อควบคุมเอกสารที่มีอยูในความครอบครองของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  และ
เปนเครื่องมือชวยในการคนควาวิจัย    (สมศรี  โชติชวง ม.ป.ป. : 152)    เครื่องมือชวยคนที่สํานัก     
หอจดหมายเหตุแหงชาติจัดทําไดแก   
 1.   บัญชีเอกสาร (Inventory)  
  1.1   บัญชีสํารวจเอกสาร  เปนบัญชีที่จัดพิมพเปนรูปเลม  ใหรายละเอียดเกี่ยวกับ
เอกสารภายในกลุม  ไดแก ประวัติหนวยงานเจาของเอกสาร ที่มาของเอกสาร การจัดหมวดหมู เนื้อหา 
โดยยอของเอกสาร ปริมาณของเอกสารในกลุม ชื่อชุดของเอกสาร ชื่อแฟม ระยะเวลาของเอกสาร มี
สารบัญชวยคนหาเรื่องที่ตองการไดเร็วขึ้น การแบงกลุมเอกสารใชหลักการจัดตามแหลงที่มา 
(Principle of Provenance)  ซึ่งเปนวิธีการจัดเอกสารจดหมายเหตุตามหลักสากล สํานักหอจดหมาย
เหตุแหงชาติแบงกลุมเอกสารในระดับกระทรวง และใชอักษรยอ ชื่อกระทรวง เปนรหัสกํากับกลุม
เอกสาร เชน มท. สําหรับกลุมเอกสารกระทรวงมหาดไทย ศธ. สําหรับกลุมเอกสารกระทรวงศึกษาธิการ 
ฯลฯ  สวนบัญชีเอกสารที่ยังไมไดพิมพเปนเลม จะทําในรูปแบบของตนฉบับลายมือเขียนรวมเลมลง
แฟมเจาะ 
  1.2   บัญชีภาพจดหมายเหตุ เปนบัญชีที่จัดพิมพเปนรูปเลม ซึ่งเปนภาพจดหมาย
เหตุที่ไดรับมอบมาจากสวนราชการ และสวนบุคคลตาง ๆ ใหรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาของบุคคล 
เหตุการณ สถานที่  โดยมีรหัสยอแทนประเภทของเอกสาร เลขที่ เนื้อหาของภาพ ขนาด จํานวน และ
หมายเหตุ สวนบัญชีที่ยังไมไดจัดพิมพเปนรูปเลมจะรวมเลมลงบนแฟมเจาะ 
  1.3   บัญชีภาพและสไลดจดหมายเหตุเหตุการณสําคัญ เปนบัญชีที่จัดพิมพเปน
รูปเลม  สวนใหญเปนภาพถายและสไลดเกี่ยวกับเหตุการณสําคัญ พระราชพิธี พิธี และรัฐพิธี   ตั้งแต 
พ.ศ. 2495 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน  ภาพเหลานี้มีทั้งที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติถายทําไว  และ
หนวยงานอื่นสงมอบใหเก็บรักษา และจัดหมวดหมูไวตามแหลงที่มาเปนหลัก  เครื่องมือชวยคนชนิดนี้ 
ผูคนควาตองใชประกอบกับบัตรรายการภาพ บัตรรายการสไลด  และอาจสอบคนขอมูลเพิ่มเติมจาก
เอกสารบันทึกเหตุการณอ่ืน ๆ ไดอีก  ซึ่งใหรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดหมวดหมู รหัสยอประเภทของ
เอกสาร เลขหมู เลขทะเบียน และคําอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาของภาพ   
  1.4  บัญชีแผนที่  แผนผัง  แบบแปลน  เปนบัญชีที่จัดพิมพเปนรูปเลมใหรายละเอียด
เกี่ยวกับเอกสารประเภทลายเสน แสดงที่ตั้ง เสนทาง ภูมิประเทศ แผนผัง  และแบบแปลนสถานทีต่าง ๆ 
ซึ่งไดรับมอบมาจากหนวยงานตาง ๆ ประกอบดวยรหัสยอประเภทของเอกสาร ชื่อเร่ือง เลขที่  
รายละเอียดของเนื้อหา ขนาด  มาตราสวน จํานวน และหมายเหตุ 
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  1.5   บัญชีแถบบันทึกเสียงและแถบวีดิทัศน เปนบัญชีที่จัดทําเปนลายมือเขียนแสดง
ขอมูลแถบบันทึกเสียงและแถบวีดิทัศน  ที่เปนเรื่องเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  การปกครอง  
ฯลฯ ซึ่งรับมอบจากสวนราชการและบุคคลตาง ๆใหรายละเอียดเกี่ยวกับ  รหัสยอของประเภทเอกสาร  
ชื่อเร่ือง  หมายเลขมวน  รายละเอียดของเนื้อหา  ชนิดเทป  ความยาว เวลาของเนื้อหา และหมายเหตุ 
  1.6   บัญชีโปสเตอร และปฏิทิน เปนบัญชีที่จัดพิมพเปนรูปเลม ใหขอมูลเกี่ยวกับ
โปสเตอรภาพและปฏิทินเหตุการณสําคัญ บุคคลสําคัญ  สถานที่สําคัญ ฯลฯ บัญชีใหรายละเอียด
เกี่ยวกับรหัสยอ ประเภทของเอกสาร ชื่อเร่ือง หมายเลข  รายละเอียดของเนื้อหา จํานวน วันที่รับมอบ  
หนวยงานที่ให เอกสาร  และหมายเหตุ   
  1.7   บัญชีโปสเตอรภาพยนตร เปนบัญชีที่ใหรายละเอียดเกี่ยวกับ ลําดับที่ของ
โปสเตอรที่เขามา ชื่อเร่ืองภาพยนตร  ขนาด   ป พ.ศ. ของภาพยนตร  ชื่อบริษัทผูสรางภาพยนตร 
ผูอํานวยการสรางภาพยนตร  ผูกํากับการแสดง  ชื่อนักแสดงนําชาย – หญิง  จํานวน และหมายเหตุ  
ปจจุบันสืบคนโดยทางคอมพิวเตอร   แตบัญชียังคงอยูในรูปแบบของตนฉบับลายมือเขียนรวมเลมลง
แฟมเจาะ  
  1.8   บัญชีเอกสารประมวลขาวเหตุการณสําคัญ  เปนบัญชีที่จัดพิมพเปนรูปเลม 
สรุปเหตุการณสําคัญเฉพาะเรื่องทั้งที่เปนรายงานขาว  ขอมูลอันแสดงสภาวะแวดลอมและเงื่อนไข
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม โดยการประเมินกระแสเหตุการณสําคัญประจําวันจากสื่อ  เอกสาร
ส่ิงพิมพตาง ๆ โดยเฉพาะหนังสือพิมพ เร่ิมจัดทําตั้งแต พ.ศ. 2496  มาจนถึงปจจุบัน  โดยจัดหมวดหมู
ตามเนื้อหาในแตละป บัญชีใหรายละเอียดเกี่ยวกับ รหัสยอแสดงประเภทของเอกสาร หมวดหมูเอกสาร 
วัน เดือน ป พ.ศ. ลําดับที่ของหัวเรื่องในหมวดหมูนั้น ๆ จํานวนของเอกสาร และเรื่องของเอกสาร 
 2.   บัตรดัชนี (Index) 
  2.1   บัตรดัชนีชื่อเรื่อง  เปนบัตรที่จัดทําขึ้นสําหรับคนหาเอกสารรัชกาลที่ 5 มี 2 ชนิด 
คือ บัตรดัชนีชื่อขุนนางไทยรัชกาลที่ 5  ใหรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือ นามสกุล  และบรรดาศักดิ์  พรอม
ทั้งวัน เดือน ป ที่ไดรับแตงตั้ง และบัตรดัชนีชื่อเร่ืองเอกสารรัชกาลที่ 5  ใหรายละเอียดเกี่ยวกับ         
หัวเร่ืองของเอกสาร  และรหัสของเอกสาร  บัตรทั้ง 2 ชนิด บันทึกลงในกระดาษแข็งสีขาวขนาด 3X5 นิ้ว  
  2.2   บัตรรายการแผนที่ แผนผัง  แบบแปลน  เปนบัตรรายการที่ใชสําหรับคนหาแผน
ที่จดหมายเหตุ มี 2 ชนิด คือ บัตรรายการแผนที่แบงตามมณฑล และบัตรรายการแผนที่แบงตามหัว
เร่ือง  บัตรทั้ง 2  ชนิด ใหรายละเอียดเกี่ยวกับ เลขหมู ชื่อ ลักษณะ ขนาดของแผนที่ มาตราสวนที่ใช 
หมายเลข เอกสารทั้ง 2  ชนิด แตกตางกันที่บรรทัดแรกของบัตรรายการ คือ บัตรรายการแผนที่ที่แบง
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ตามมณฑล จะขึ้นตนดวยมณฑลและป  พ.ศ. สวนบัตรรายการแผนที่ที่แบงตามหัวเรื่อง จะขึ้นตน
ดวยหัวเรื่อง 
           2.3   บัตรรายการแผนผัง แผนที่  โปสเตอรของกลุมบันทึกเหตุการณ  เปน
บัตรรายการที่ใชสําหรับคนแผนผังและลายเสนที่เกี่ยวกับเหตุการณ โบราณสถาน  และสิ่งกอสรางที่
สําคัญ เอกสารประเภทลายเสนที่แสดงที่ตั้ง ถนน ตําบล  คลอง ทางรถไฟ  ภูมิประเทศ ฯลฯ  
รวมทั้งโปสเตอรภาพเหตุการณสําคัญ บุคคลสําคัญ สถานที่สําคัญ ฯลฯ ประกอบดวย  รหัสยอที่
แสดงประเภทของเอกสาร ลําดับที่รับเขามา ใหรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อเร่ือง คําอธิบายที่เปน
เนื้อหา จํานวน ขนาด แหลงที่มา ทั้งหมดบันทึกลงในบัตรแข็งสีขาวขนาด 4 X 6 นิ้ว  
  2.4   บัตรรายการภาพจดหมายเหตุ เปนบัตรรายการที่ใชสําหรับคนหาภาพ
จดหมายเหตุ ใหรายละเอียดเกี่ยวกับ  เลขหมู หัวเรื่อง ชื่อ ขนาด  จํานวน  ที่มาของภาพ  และ
เนื้อหาของภาพ รายการทั้งหมดบันทึกลงในบัตรกระดาษแข็งสีขาวขนาด 3X5 นิ้ว  
         2.5    บัตรรายการภาพและสไลดเหตุการณสําคัญ  เปนบัตรรายการที่ใชสําหรับ
คนภาพถายและสไลด เหตุการณสําคัญทั้งสีและขาวดํา  ตั้งแต  พ .ศ .  2495  เปนตนมา  
ประกอบดวย  รหัสยอแสดงประเภทของเอกสาร  หมวดหมู ลําดับที่ของภาพในหมวดหมูนั้น  ๆ 
และลําดับของภาพที่เขามาในทะเบียนภาพ  ใหรายละเอียดเกี่ยวกับ  หัวเรื่อง เลขหมู ผูถายภาพ  
วัน เดือน ป  ที่ถาย เลขทะเบียน เลขเนกาตีฟ  ชนิดและขนาดของภาพ คําอธิบายซึ่งเปนเนื้อหา
ของภาพ  ทั้งหมดบันทึกลงในบัตรกระดาษแข็งสีขาว ขนาด 4x6 นิ้ว 
  2.6   บัตรรายการภาพยนตร เปนบัตรรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาพยนตรไทย
ซึ่งรวบรวมจากวารสารตาง ๆ  บัตรรายการใหรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อดารา  ชื่อวารสาร 
รายละเอียดของวารสาร เลขหนาของเนื้อเร่ือง เนื้อเร่ืองยอของภาพยนตร  ทั้งหมดบันทึกลงในบัตร
แข็งสีฟา  และสีชมพูขนาด 3x5 นิ้ว 
  2.7   บัตรรายการแถบบันทึกเสียง เปนบัตรรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับขาว      
พระราชพิธี พิธี รัฐพิธี และเหตุการณสําคัญ รวมทั้งการสัมภาษณบุคคลที่สํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติเปนผูบันทึกไว หรือรับมอบจากสถาบันและบุคคลตาง ๆ บัตรรายการประกอบดวย  รหัส
ยอที่แสดงประเภทของเอกสาร หมวดหมูเอกสาร ป พ.ศ. และลําดับที่ของเรื่องในหมวดหมูนั้น ให
รายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อเร่ือง คําอธิบายที่เปนเนื้อหา จํานวน เวลา แหลงที่มา ทั้งหมดบันทึกลงใน
บัตรแข็งสีขาวขนาด 4x6 นิ้ว 
  2.8   บัตรรายการแถบวีดิทัศน  เปนบัตรรายการที่ใหขอมูลเกี่ยวกับการบันทึก
เหตุการณสําคัญ ขาวพระราชกรณียกิจประจําวัน  การเสด็จพระราชดําเนินเยือนตางประเทศและ
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อ่ืน ๆ ซึ่งสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติดําเนินการบันทึกไว หรือรับมอบจากสถาบันและบุคคล  
อ่ืน ๆ ประกอบดวย  รหัสยอที่แสดงประเภทของเอกสาร ลําดับที่ของเรื่องนั้น ๆ ใหรายละเอียด
เกี่ยวกับ ชื่อเร่ือง คําอธิบายของเนื้อหา  จํานวนเวลาของเนื้อหา แหลงที่มา 
  2.9   บัตรรายการหนังสืออางอิง  เปนบัตรรายการที่ใชสําหรับคนหนังสือที่มี
เนื้อหาขอมูลแสดงถึงสภาวะแวดลอมและเงื่อนไขทางการเมือง เศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม 
ฯลฯ บัตรรายการประกอบดวย  รหัสยอที่แสดงประเภทของหนังสือ หมวดหมู และลําดับที่ของ
หนังสือในหมวดหมูนั้น ๆ ใหรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อเร่ือง ชื่อผูแตง  จํานวนหนา  ป พ.ศ. ที่พิมพ 
ชื่อโรงพิมพ  ทั้งหมดบันทึกลงในบัตรแข็งสีขาวขนาด 4x6 นิ้ว 
  2.10   บัตรรายการสิ่งพิมพรัฐบาลและหนังสือหายาก เปนบัตรรายการที่ใหขอมูล
เกี่ยวกับส่ิงพิมพรัฐบาลซึ่งไดจากหนวยราชการตาง ๆ และหนังสือหายากที่ติดมากับเอกสาร
ราชการ  บัตรรายการใหรายละเอียดเกี่ยวกับ  รหัสยอของเอกสาร ชื่อผูแตง หรือหนวยงาน ชื่อเร่ือง 
สถานที่พิมพ ปที่พิมพ จํานวนหนา   รายการทั้งหมดบันทึกลงในบัตรแข็งขนาด  3x5 นิ้ว  
บัตรรายการสิ่งพิมพรัฐบาลเปนสีฟา  สวนบัตรหนังสือหายากเปนสีเขียว 
  2.11   บัตรรายการเอกสารแถลงขาวของทางราชการ เปนบัตรรายการที่ใหขอมูล
เกี่ยวกับเหตุการณสําคัญประจําวัน  ซึ่งผลิตขึ้นโดยสวนราชการระดับกระทรวง ทบวง และกรม  
จัดแบงกลุมตามแหลงที่มาของเอกสาร บัตรรายการใหรายละเอียดเกี่ยวกับ  รหัสยอแสดงประเภท
ของเอกสาร หนวยงานเจาของเอกสาร วัน เดือน ป ของขาว และลําดับที่ของขาว คําอธิบายที่เปน
เนื้อหาของเหตุการณ  รายการทั้งหมดบันทึกลงในบัตรแข็งสีขาวขนาด 4x6นิ้ว 
  2.12  บัตรรายการเอกสารบันทึกความทรงจํา เปนบัตรรายการที่ใหขอมูลเกี่ยวกบั
เหตุการณตาง ๆ ซึ่งบันทึกจากความทรงจําของบุคคลสําคัญผูอยูในเหตุการณ  หรือมีสวนรวมกับ
เหตุการณนั้น ๆ  บัตรรายการใหรายละเอียดเกี่ยวกับ  รหัสยอแสดงประเภทของเอกสาร หมวดหมู
เอกสาร และลําดับที่ของเรื่องในหมวดหมูนั้น ๆ เนื้อหาของเรื่องที่บันทึก ผูบันทึก รายการทั้งหมด
บันทึกลงในบัตรแข็งสีขาวขนาด 4x6 นิ้ว 
  2.13  บัตรรายการเอกสารประชุมสัมมนา  เปนบัตรรายการที่ใหขอมูลเกี่ยวกับ
การประชุมสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา  รัฐสภา ฯลฯ  ตลอดจนการประชุมสัมมนาทางวิชาการที่
เกี่ยวกับประวัติศาสตร ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง ของประเทศไทย  บัตรรายการให
รายละเอียดเกี่ยวกับ รหัสยอแสดงประเภทของเอกสาร หัวเรื่อง หมวดหมูเอกสาร ป พ.ศ. และ
ลําดับที่ของเรื่องในหมวดนั้น ๆ  คําอธิบายที่เปนเนื้อหาของการประชุมสัมมนา  ทั้งหมดบันทึกลง
ในกระดาษแข็งสีขาวขนาด 4x6 นิ้ว 
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  2.14  บัตรรายการเอกสารบันทึกเหตุการณและจดหมายเหตุ  เปนบัตรรายการที่
ใชสําหรับคนเอกสารตนฉบับขอมูลตาง ๆ ที่ใชในการเรียบเรียงตนฉบับจดหมายเหตุแตละเร่ือง 
บัตรรายการใหรายละเอียดเกี่ยวกับ  รหัสยอแสดงประเภทของเอกสาร ป พ.ศ. ลําดับที่ ชื่อเร่ือง 
คําอธิบายที่เปนเนื้อหาของเหตุการณ  ทั้งหมดบันทึกลงในกระดาษแข็งสีขาวขนาด 4x6 นิ้ว 
 3.  คูมือแนะนําเอกสารเฉพาะเรื่อง (Special Guide List)  เปนคูมือชวยคนที่
จัดพิมพเปนรูปเลม ชวยในการชี้แนะผูศึกษาคนควาวิจัยเฉพาะเรื่องกอนที่จะมาศึกษารายละเอียด
ในเนื้อหาของเอกสารตอไป เครื่องมือชวยคนประเภทนี้จะเชื่อมโยงขอมูลเอกสารเขาหากัน จาก
เอกสารทุกกลุมโดยจัดเรียงลําดับ ตามวัน เดือน ป พ.ศ. ของเรื่อง  แตละรายการ ประกอบดวย   
คํานํา  ใหรายละเอียดเกี่ยวกับ  ประวัติการรับมอบเอกสาร  ปริมาณเอกสาร เนื้อหาของเอกสาร 
พรอมทั้งรหัสเอกสารจากกลุมเอกสารทุกกลุมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเร่ืองที่จัดทํา สาระสังเขปของ
เอกสาร บรรณานุกรม ดัชนีหัวเรื่อง   รหัสเอกสาร เชน  สาระสังเขปจดหมายเหตุจังหวัด
อุบลราชธานี  สาระสังเขปเอกสารจดหมายเหตุ จอมพลสมเด็จฯ เจาฟาบริพัตรสุขุมพันธ กรม  
พระนครสวรรควรพินิต ฯลฯ 
 
 บริการของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
 
 เอกสารที่เก็บรักษาไวในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติที่มีอายุเกิน 25 ป และไดรับการ
ประเมินคุณคา  คัดเลือกแลว และมีการจัดทํารายการบัญชีเอกสารเพื่อการคนควา ซึ่งสามารถเปดเผย
ได  หนวยราชการ องคกร นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปมีสิทธิขออนุญาตเขาใชบริการ
ได  เพื่อประโยชนในการศึกษาคนควาวิจัยในสาขาวิชาการตาง ๆ 
              สําหรับเอกสารที่มีอายุไมถึง  25 ป ซึ่งสวนราชการฝากเก็บ  สํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ  จะอนุญาตใหใชไดเฉพาะเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนลายลักษณอักษรจากหัวหนาสวน
ราชการเจาของเอกสาร  บุคคลภายนอกที่ประสงคจะขอใชจะตองมีหนังสืออนุญาตจากหัวหนาสวน
ราชการเจาของเอกสารมาแสดง  
               ในการขออนุญาตเขาใชเอกสารในหองบริการของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  ผูขอ
เขาคนควาจะตองนําบัตรประชาชน บัตรนิสิต  นักศึกษา  บัตรขาราชการ หรือหนังสือรับรองจาก
สถาบันการศึกษามาแสดง พรอมกับรูปถายจํานวน 2 รูป  เพื่อทําบัตรประจําตัวผูคนควาถาวร และ
สามารถเขาใชเอกสารไดภายในระยะเวลา 1 ป สวนผูคนควาชั่วคราว สามารถทําบัตรชั่วคราว โดยไม
ตองใชรูปถาย  และสามารถเขาใชเอกสารไดภายในระยะเวลา 2 สัปดาห ถาบัตรหมดอายุสามารถตอ
อายุบัตรไดเปนครั้ง ๆ ไป  สําหรับผูคนควาชาวตางประเทศ จะตองแสดงหลักฐานจากสํานักงาน
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คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และหนังสืออนุญาตใหใชเอกสารในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ จาก
อธิบดีกรมศิลปากร  ผูขอใชเอกสารจะตองปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชหองคนควา  การ
ขอใชเอกสาร  หนังสือ และการขอทําสําเนาเอกสาร   ตามระเบียบที่กรมศิลปากรกําหนดไว   (กรม
ศิลปากร 2542 :  43 – 47) 

       สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เปดใหบริการตั้งแตวันจันทรถึงวันเสาร  เวลา 08.30 น. – 
16.00 น. เวนวันอาทิตย วันเสารสุดทายของทุกเดือน  วันหยุดนักขัตฤกษ  และวันที่ 15 – 30 ธันวาคม 
ของทุกป   
               สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ   ไดนําเอกสารจดหมายเหตุมาดําเนินการตาม
กระบวนการวิชาการจดหมายเหตุ และจัดใหบริการเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใช  โดยมีการบริการ
ตาง ๆ และแนวทางปฏิบัติในการใชบริการ ดังนี้ (กรมศิลปากร หอจดหมายเหตุแหงชาติ 2548 :  8 – 9) 
               1.  บริการคนควาวิจัยเอกสารจดหมายเหตุ  เปนการอํานวยความสะดวกและบริการ   
ตาง ๆ  เพื่อใหผูใชไดใชเอกสารจดหมายเหตุตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไว  รวมถึงการจัด
บรรยากาศใหเหมาะสมกับการศึกษาคนควา  โดยจัดเจาหนาที่วันละ 1 คน มาประจําหองบริการ คือ 
หองบริการ “กรมหลวงพิชิตปรีชากร” และหองบริการ “บุรฉัตร”  เพื่อทําหนาที่ใหคําแนะนําแก
ผูใชบริการ และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยแกเอกสาร ดังนั้นการอนุญาตใหผูเขาใชบริการ
คนควา  จึงมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
                           1.1  การสัมภาษณ กอนอนุญาตใหผูใชเขาใชบริการเอกสาร เจาหนาที่ตองทําการ
สัมภาษณผูใชใหมแตละคนทุกครั้ง  เพื่อใหทราบขอมูลเกี่ยวกับความตองการของผูใช  หัวขอที่
ตองการคนควา  วัตถุประสงคของการคนควา  เอกสารจดหมายเหตุที่ตองการเรียกใช ระยะเวลาที่
ตองการคนควา  หากผูใชไดรับอนุญาตใหเขาใชเปนครั้งแรก  เจาหนาที่จะแนะนํากฎระเบียบตาง ๆ  
วิธีการใชเอกสารจดหมายเหตุ  อุปกรณและแบบฟอรมตางๆ  ที่มีอยู ตลอดจนวิธีการใชเคร่ืองมือชวย
คนเอกสาร  และอุปกรณชวยคนตาง ๆ  เชน บัญชีชวยคนเอกสาร เครื่องอานไมโครฟลม ฯลฯ  หาก
เอกสารที่ผูคนควาตองการไมมีภายในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ นักจดหมายเหตุจะแนะนํา
สถานที่คนควาแหลงอื่นให 
                     1.2  การลงทะเบียนขอใชบริการเอกสารจดหมายเหตุ  ผูใชบริการทุกคน ตอง
ลงทะเบียนทําบัตรขอใชบริการเอกสาร  โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอรมที่สํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติกําหนดใหครบถวน การลงทะเบียนทําครั้งเดียว  แตสามารถเขาใชบริการไดหลายวัน  แตตอง
ลงชื่อทุกครั้งที่มาขอใชบริการ 
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                     1.3  การลงชื่อผูใชประจําวัน  ผูเขาใชบริการทุกคนตองลงชื่อผูใชประจําวัน เวลามา
และเวลากลับ  พรอมทั้งแสดงบัตรประจําตัวผูเขาคนควากอนเขาใชบริการเอกสารจดหมายเหตุภายใน
หองบริการทุกครั้ง 
                     1.4  การฝากสิ่งของและสัมภาระสวนตัว  ไมอนุญาตใหผูใชบริการ นําสิ่งของและ
สัมภาระสวนตัวเขาหองอานเอกสารเชน ถุง  ยาม  กระเปา หนังสือ และเครื่องดื่ม ฯลฯ  แตอนุญาตให
นําเฉพาะดินสอ  ปากกา และกระดาษสําหรับบันทึกขอความเทานั้น อนุญาตใหนํา คอมพิวเตอรแบบ 
Note Book เคร่ืองพิมพดีดกระเปาหิ้ว  เครื่องบันทึกเสียงขนาดเล็ก เพื่อใชสําหรับบันทึกสารนิเทศ โดย
ใหนั่งบริเวณที่จัดไวเฉพาะซึ่งไมรบกวนผูอ่ืน  มีการจัดเจาหนาที่รับฝากสิ่งของและสัมภาระสวนตัว  
เพื่อคอยดูแลใหผูใชปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับอยางเครงครัดตรงจุดทางเขา – ออก บริเวณหนา
หองบริการ   
                    เนื่องจากเอกสารจดหมายเหตุเปนเอกสารที่มีเพียงชุดเดียว  ผูใชจะตองปฏิบัติ
ตามระเบียบอยางเครงครัดเพื่อความปลอดภัยของเอกสารสําคัญของชาติ  นักจดหมายเหตุ         
ผูใหบริการจะเปนผูตรวจสอบดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบที่กําหนดไว 
                     1.5  การบริการยืม - คืนเอกสาร  เนื่องจากการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ  ผูใชไม
สามารถเลือกหยิบเอกสารที่ตองการได  ผูใชตองตรวจสอบรายการเอกสารที่ตองการจากเครื่องมือชวย
คนเอกสารที่จัดเตรียมไว  เมื่อพบรายการเอกสารที่ตองการและประสงคจะขอใช  จึงกรอกรายละเอียด
ลงในแบบฟอรมการขอใชเอกสาร และยื่นแบบฟอรมการขอใชเอกสารซึ่งกรอกขอมูลเรียบรอยแลว 
ใหแกเจาหนาที่หองบริการ โดยแบบขอใชเอกสาร 1 ชุด  จะใชสําหรับเอกสารเพียง  1 รายการ  
และการขอใชเอกสารแตละครั้งจํากัดจํานวนไมเกิน 3 รายการตอคร้ัง  เจาหนาที่จะตรวจสอบ
ความครบถวนและสภาพของเอกสารที่นํามาจากหองเก็บกอนสงใหผูคนควา  และตรวจสอบความ
ครบถวนอีกครั้งเมื่อผูคนควาใชเสร็จ  แลวจึงนําสงคืนหองเก็บ หากพบเอกสารชํารุดจะตองทํา
ขอสังเกตใหผูควบคุมหองเก็บเอกสารจัดสงเอกสารไปซอมแซม  หากผูใชบริการอานเอกสารยังไม
เสร็จ สามารถฝากเอกสารไวในหองพักเอกสารไดจนกวาจะครบกําหนดสงคืน ถาตองการมาอาน
ในวันตอไปก็สามารถเขาไปหยิบอานไดเอง 
                      เอกสารที่อยูในสภาพชํารุด  จะไมอนุญาตใหยืมจนกวาจะทําการซอมแซมเสร็จ  
สวนเอกสารที่ทําสําเนาเปนไมโครฟลมแลวจะไมอนุญาตใหยืมตนฉบับ แตจะใหยืมเปนไมโครฟลม
โดยมีเครื่องอานอยูบริเวณชั้นลอยหองบริการ จํานวน 5 เครื่อง แตละเครื่องตั้งอยูในหองแยกจาก
กันเปนเอกเทศ 
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               2.   บริการทําสําเนาเอกสาร  เปนการบริการทําสําเนาเอกสารจดหมายเหตุทุก
ประเภทดวยวิธีถายเอกสาร  อัดขยายภาพ  สําเนาไมโครฟลม  สําเนาแผนที่  แผนผัง ฯลฯ  โดย
ผูใชเสียคาบริการตามที่กําหนด (ระเบียบกรมศิลปากร 2533 :  1 – 4)  เชน 
                     2.1  บริการถายเอกสารโดยเครื่องถายเอกสาร  อัตราคาบริการหนาละ 2  บาท  
                     2.2  บริการถายสําเนาไมโครฟลม  อัตราคาบริการหนาละ 5  บาท                    
  2.3  บริการอัดขยายภาพ  ใหบริการเปนภาพ  ขาว – ดํา ตามขนาดและราคาที่
กําหนด  ตั้งแตราคา 5 บาท จนถึงราคา 300 บาท 
                     2.4  บริการถายสําเนาภาพดวยระบบดิจิตอล เร่ิมใหบริการเมื่อ พ.ศ. 2547  โดย
ใหบริการสําเนาภาพขาว – ดํา ราคาแผนละ 20 บาท และสําเนาภาพสี ราคาแผนละ  40 บาท   
                    ผูขอทําสําเนาเอกสารทุกประเภทกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอรมการขอทํา
สําเนาเอกสารและชําระคาบริการตามราคาที่กําหนด  ซึ่งนักจดหมายเหตุผูใหบริการตองพิจารณา
อยางรอบคอบถึงผลกระทบตอการสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุ  และปญหาเรื่องลิขสิทธิ์   
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติไมอนุญาตในการขอทําสําเนาเอกสารที่ชํารุดเสียหายมาก  เพื่อเปน
การรักษาสภาพเอกสารใหอยูคงทนถาวร เอกสารชุดใหญและมีผูใชบริการมากจะถายทําในรูปของ
ไมโครฟลม  ผูคนควาสามารถทําสําเนาไมโครฟลมได  เจาหนาที่หองบริการตองตรวจสอบความ
ถูกตองครบถวนของสําเนาเอกสารที่ทําเสร็จแลว  กอนมอบใหผูคนควา 
              3.   บริการนําชมสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  เปนการจัดบรรยายดานนโยบาย 
วัตถุประสงคและภารกิจการดําเนินงานดานวิชาการจดหมายเหตุ ประกอบการนําชมสํานัก       
หอจดหมายเหตุแหงชาติ  แกหนวยงานและสถาบันการศึกษาตาง ๆ  บุคคลและผูสนใจทั่วไป  
เพื่อใหเขาใจในเรื่องเอกสารจดหมายเหตุที่จัดเก็บและใหบริการ  วิธีการใชเอกสารจดหมายเหตุ  กฎและ
ระเบียบตาง ๆ ลักษณะอาคารในการจัดเก็บเอกสาร  การอนุรักษเอกสาร และการบริการตาง ๆ ที่
มีในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ฯลฯ  โดยจัดวิทยากรซึ่งเปนหัวหนากลุมบริการและประสาน
สงเสริมกิจการจดหมายเหตุ  อธิบายหรือบรรยายโดยใชสถานที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติเปน
ตัวเดินเรื่อง  มีเอกสารจดหมายเหตุเปนสวนประกอบ   
               4.   บริการตอบคําถามเพื่อชวยการคนควา  เปนการบริการตอบคําถามทั่วไปเกี่ยวกับ  
การบริการเอกสารจดหมายเหตุ  แนะนําการใชเครื่องมือชวยคนเอกสารจดหมายเหตุ  กฎระเบียบ
การใชเอกสารจดหมายเหตุ  การหยิบใชเอกสารจดหมายเหตุใหถูกวิธีเพื่อการสงวนรักษา แนะนํา
เอกสารและแหลงสารนิเทศอื่น ๆ ฯลฯ  ปจจุบันใหบริการตอบคําถามและชวยการคนควาภายใน
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  และทางโทรศัพท 
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                Zeithamal (1988 :  2 – 22)  ใหความหมายของคุณภาพการบริการวา หมายถึงการ
ประเมินของผูบริโภคตอการบริการที่มีความดีเลิศ หรือความเหนือกวาของบริการที่ไดรับ 
              Parasuraman et al. (1988 :  12 – 40)  กลาววา คุณภาพการบริการตามการรับรู
ของผูรับบริการคือ การประเมินหรือลงความเห็นเกี่ยวกับความดีเลิศของการบริการนั้น ๆ  โดยภาพรวม 
               Berry  et al. (1990 : 29 – 38)  ใหความหมายของ คุณภาพบริการวา  หมายถึง 
ความคาดหวัง  หรือ ความตองการของลูกคาที่ไดรับจริงจากการใชบริการ 
               White และ Abels (1995 : 37)  ใหนิยามคุณภาพของบริการวา  หมายถึงการ
พิจารณาเกี่ยวกับความสามารถในการใหบริการที่ตอบสนองความตองการของผูรับบริการใหมากที่สุด 
 กลาวโดยสรุป  คุณภาพบริการคือ การจัดและสงมอบบริการที่ดี  และเหมาะสมใหกับ
ลูกคา เพื่อตอบสนองความตองการและความคาดหวังของลูกคา รวมทั้งสรางความประทับใจและให
เกิดความพึงพอใจสูงสุดจากการไดรับบริการนั้น 
         นอกจากความหมายที่กลาวมาแลวผูรับบริการจะประเมินคุณภาพการบริการในรูป
ของทัศนคติ  โดยเปรียบเทียบบริการที่คาดหวังกับบริการตามการรับรู  วามีความสอดคลองกัน
เพียงไร  การใหบริการที่มีคุณภาพจึงหมายถึง การใหบริการที่สอดคลองกับความคาดหวังของ
ผูบริโภคอยางสม่ําเสมอ   ซึ่งมีนักวิชาการทางการตลาดไดใหทรรศนะไวดังตอไปนี้ 
               สมิต  สัชฌุกร (2543 : 173 – 174)  กลาวไววา ปจจุบันการบริการทั้งสวนของภาครัฐ
และภาคเอกชน  ไดมีการพัฒนาปรับปรุงใหกาวหนามากยิ่งขึ้น  โดยมุงเนนและใหความสําคัญ 
ตอผูรับบริการเปนสําคัญ   ดังนั้นการแขงขันเชิงธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน   ซึ่งเปนธุรกิจไรพรมแดน
ดังเชนปจจุบันนี้ จึงมุงเนนที่การบริการ   ดวยเหตุผลที่วาการบริการที่เปนเลิศยอมสงผลดีทั้งใน
ระยะสั้น และยังประโยชนในระยะยาว ธุรกิจที่มีคุณภาพการบริการที่เปนเลิศเทานั้น  จึงจะดํารง
อยูและเจริญกาวหนาอยางยั่งยืนตอไป  ฉะนั้นสําหรับองคกรธุรกิจบริการ มีขอที่ควรคํานึงและมี
หลักยึดถือปฏิบัติดังนี้ คือ 
               1.   ใหบริการสอดคลองตรงตามความตองการของผูรับบริการ 
                             ผูใหบริการจักตองคํานึงถึงผูรับบริการเปนหลัก   โดยนําความตองการของลูกคา
เปนขอกําหนดในการใหบริการ แมจะเห็นวาการใหบริการมีความเหมาะสมดีแลวก็ตาม แตถาลูกคา 
ไมสนใจหรือไมใหความสําคัญ การบริการนั้นก็ยอมไรคา 
               2.   ใหบริการซึ่งทําใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ 
                            เนื่องจากคุณภาพการบริการ คือ ความพึงพอใจของลูกคาเปนหลัก ดังนั้นการ
บริการจึงตองมุงใหลูกคาเกิดความพอใจ และถือเปนหลักสําคัญในการประเมินผลการใหบริการ 
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คุณภาพการบริการนั้นไมไดวัดจากปริมาณ  แตวัดจากความพึงพอใจของลูกคา  หรือความตั้งใจ
ของผูใหบริการเปนสําคัญ 
               3.   ใหบริการโดยถูกตองสมบูรณครบถวน 
                     การบริการที่สามารถตอบสนองความตองการ และความพึงพอใจของลูกคามาก 
ที่สุด ก็คือการบริการที่มีการตรวจสอบความถูกตอง เรียบรอย  สมบูรณครบถวน เพราะหาก 
มีขอบกพรองหรือมีขอผิดพลาดแมเพียงเล็กนอยก็ตาม   ก็ยากที่จะทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ 
                4.   ใหบริการตามความเหมาะสมแกสถานการณ 
                     การบริการที่รวดเร็วหรือใหบริการตามกําหนดเวลาเปนสิ่งสําคัญ   ความลาชา 
ไมทันกําหนดยอมเปนการบริการที่ไมสอดคลองกับสถานการณ    นอกจากการใหบริการทัน
กําหนดเวลาแลว ยังตองพิจารณาถึงความเรงรีบของลูกคา และสามารถตอบสนองได รวดเร็ว 
กอนกําหนดเวลาดวย 
                5.   ใหบริการโดยไมกอผลเสียหายแกบุคคลอื่น 
                     การบริการไมวาในลักษณะใดก็ตาม  ตองพิจารณาอยางรอบคอบและรอบดาน  
จะมุงแตผลประโยชนที่เกิดแกลูกคาและผูใหบริการเทานั้นไมเปนการเพียงพอ จะตองคํานึงถึง        
ผูเกี่ยวของหลายฝายรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม   โดยยึดหลักวา ในการใหบริการพึงระมัดระวัง
วา ตองไมเกิดผลกระทบเสียหายแกบุคคลอื่นดวย 
                   
 การสรางคุณภาพบริการ 
 
               ปจจุบัน “คุณภาพบริการ”  เปนปจจัยที่มีความสําคัญสําหรับองคกรธุรกิจ  หนวยงาน
และสถาบันตาง ๆ คุณภาพบริการเปนสิ่งสําคัญในการสรางความแตกตางใหกับธุรกิจการบริการ
หากธุรกิจใดสามารถผลิตสินคาหรือจัดบริการที่ดี  มีคุณภาพ  ตอบสนองความตองการ  หรือ
เปนไปตามที่คาดหวัง  ลูกคาก็จะเกิดความพึงพอใจและประทับใจในบริการนั้น ๆ  และกลับมาใช
บริการอีกในโอกาสตอ ๆ ไป  สําหรับส่ิงที่ลูกคาสวนใหญมีความคาดหวังวาจะไดรับเมื่อใชบริการ
ประกอบดวยสวนประกอบตาง ๆ ดังตอไปนี้ (ปยะพรรณ  กลั่นกลิ่น 2544 : 58 – 66) 
                    -  ความนาเชื่อถือ  ชื่อเสียง  ภาพลักษณ  และคําบอกตอเกี่ยวกับหนวยงาน / องคกร 
                     -  ลักษณะ กิริยามารยาท  การแตงกายของผูใหบริการ 
                     -  ตราสินคา ชื่อ ประเทศที่เปนผูผลิตสินคา / บริการ 
                     -  ราคา 
                     -  มาตรฐานที่ลูกคาตั้งไว 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

28

 
 

                     -  การรับประกันคุณภาพที่ลูกคาจะไดรับ 
                     -  ประสบการณจากการใชบริการของลูกคา  โดยเคยใชมากอน  หรือมีการ
เปรียบเทียบกับคูแขงที่เปนธุรกิจแบบเดียวกัน 
               การสรางใหเกิดคุณภาพในการบริการ  ตองอาศัยสวนประกอบตาง ๆ ที่สัมพันธกัน 
โดยเริ่มต้ังแตการเขาใจถึงความจําเปนและความตองการของลูกคา  รวมทั้งความคาดหวังและ
ประสบการณในการใชบริการที่แตกตางกันของลูกคา  เพื่อนํามาสรางองคประกอบในการ
ใหบริการและจัดความสัมพันธตาง ๆ  ใหเกิดลักษณะเฉพาะของบริการนั้น  เพื่อใหลูกคาใชเปน
ขอมูลในการตัดสินใจใชบริการ  และสงมอบบริการที่จะตอบสนองความตองการ  รวมทั้งสราง
ความพึงพอใจ  และประทับใจใหกับลูกคา  เมื่อลูกคาเกิดความพึงพอใจแลวก็จะมีการบอกกลาว
ปากตอปาก  และกลับมาใชบริการอีกดวยความจงรักภักดี  สงผลใหภาพลักษณดานคุณภาพของ
บริการเกิดขึ้น  ดังภาพประกอบที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
   
             ภาพลักษณดาน 
             คุณภาพของการ 
             บริการ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
-  ความจําเปนและ 
   ความตองการ 
- ความคาดหวัง 
-  ประสบการณ 

ลูกคา

ตัดสินใจใชบริการ

การสงมอบบริการ

 
 
 
-  องคประกอบของการบริการ 
    และความสัมพันธระหวาง 
    องคประกอบตาง ๆ 
-  ลักษณะเฉพาะของการบริการ 

ธุรกิจบริการ 

 
 
 
 
-  การบอกกลาวปากตอปาก 
-  การกลับมาใชบริการ 
-  ความจงรักภักดี 

ตอบสนองความตองการ สรางความพึงพอใจ 
และความประทับใจใหลูกคา 

    ภาพประกอบที่  1  ความสมัพันธระหวางสวนประกอบตาง ๆ  เพือ่สรางการบริการที่มคีุณภาพ 
    ที่มา : ปยพรรณ  กลั่นกลิ่น,  “คุณภาพบริการ.”  วารสารวิทยาการจัดการ 19,1 (2544) : 58 - 66. 
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                การที่หนวยงาน องคกรตาง ๆ จะทําใหคุณภาพบริการเกิดขึ้น  ตองมีความเขาใจ และ
คํานึงถึงองคประกอบที่จําเปน  เพื่อใหสามารถนําแนวคิดมาปรับใช ไมวาจะเปนการศึกษาถึงตัว
ของผูใชบริการ ทราบวาตองการอะไร เปนคนกลุมใด จะไดจัดบริการไดตรงตอความตองการ และ
เปนไปตามที่ผูใชมีความคาดหวัง  เมื่อผูใชไดรับบริการตามที่คาดหวัง  ความพึงพอใจยอมเกิดขึ้น  
และเมื่อเกิดความพึงพอใจแลว ผูใชก็จะเกิดความรูสึกไดวาบริการนั้น ๆ มีคุณภาพ 
                สําหรับองคประกอบตาง ๆ  ที่มีความสัมพันธกับการสรางคุณภาพบริการ มีดังตอไปนี้ 
(จิตตินันท  เดชะคุปต 2546 : 1 – 62) 
               1.   ความพึงพอใจของผูรับบริการ (Satisfaction)  การใหบริการที่ดีตองมีเปาหมาย
อยูที่ผูรับบริการเปนหลักสําคัญ  โดยผูใหบริการตองถือเปนหนาที่โดยตรงที่จะตองพยายามกระทํา
อยางใดอยางหนึ่งใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจใหมากที่สุดเทาที่จะทําได เพราะผูใชบริการ
ยอมมีจุดมุงหมายของการมารับบริการ  และคาดหวังใหมีการตอบสนองความตองการนั้น หากผู
ใหบริการสามารถรูเทาทัน  หรือรับรูความตองการของผูรับบริการและสามารถตอบสนองตรงตาม
ความตองการ   ผูรับบริการยอมเกิดความพึงพอใจและมีความรูสึกที่ดีตอบริการดังกลาว 
                2.   ความคาดหวังของผูรับบริการ (Expectation)  ผูรับบริการมักมีความคาดหวัง
อยางใดอยางหนึ่งจากบริการ  ผูใหบริการจึงจําเปนตองสํารวจและรูเกี่ยวกับความคาดหวังพื้นฐาน 
ความคาดหวังเฉพาะของผูรับบริการ  เพื่อสามารถเสนอบริการใหตรงกับความคาดหวัง  และให
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ  หรือเกิดความประทับใจ  หากบริการนั้นเกินความคาดหวังที่มีอยู  
สวนใหญความคาดหวังของผูใชมักอยูที่การบริการที่รวดเร็วทันใจ  มีประสิทธิภาพ  และการ
แสดงออกดวยอัธยาศัยไมตรีของผูใหบริการ 
                3.   ความพรอมในการใหบริการ (Readiness)  การที่ผูใหบริการพรอมที่จะบริการใน
ส่ิงที่ผูรับบริการตองการ  ภายในเวลาและในรูปแบบที่ตองการ  ยอมทําใหเกิดประสิทธิภาพของ
บริการ หนวยงานบริการหรือธุรกิจการบริการจึงจําเปนตองมีการตรวจสอบดูแลใหบุคลากร  
รวมทั้งอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ มีความพรอมอยูตลอดเวลา  เพื่อสามารถสนองบริการไดอยาง
ทันใจ 
               4.  ความมีคุณคาของบริการ (Value)  คือการใหบริการที่ตรงไปตรงมา ไมเอาเปรียบ
ลูกคาและแสดงใหเห็นถึงความคุมคาของบริการที่ไดรับ  คุณคาของการบริการจึงขึ้นอยูกับส่ิงที่
ผูรับบริการไดรับและเกิดความรูสึกประทับใจ 
                5.   ความสนใจตอการใหบริการ (Interest)  การใหความสนใจอยางจริงใจตอลูกคา
ทุกระดับ และทุกคนอยางยุติธรรม  หรือการใหบริการเทาเทียมกันนับเปนหลักการของการ
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ใหบริการที่สําคัญที่สุด  ผูใหบริการจําเปนตองใหความสนใจตอผูรับบริการที่เขามาติดตอโดยเสมอ
ภาคกัน และใหเกียรติลูกคาตลอดเวลา 
               6.   ความมีไมตรีจิตในการใหบริการ (Courtesy)  การตอนรับลูกคาดวยใบหนาที่ยิ้ม
แยมแจมใสดวยทาทีสุภาพออนโยน  แสดงความเปนมิตร  รูจักคนหาความตองการของผูรับบริการ  
และสรางบรรยากาศของการบริการที่อบอุนเปนกันเองของผูใหบริการ  จะสงผลใหผูรับบริการเกิด
ความรูสึกที่ดีและประทับใจตอบริการที่ไดรับ 
               7.   ความมีประสิทธิภาพของการใหบริการ (Efficiency)  ความสําเร็จของการ
ใหบริการขึ้นอยูกับการบริการที่เปนระบบ  มีข้ันตอนที่ชัดเจน  มีการกําหนดแผนในการใหบริการ
และการพัฒนายุทธวิธีการบริการ  เพื่อใหบริการมีคุณภาพอยางสม่ําเสมอ  การสรางประสิทธิภาพ
ของการใหบริการ   เร่ิมตนจากการวิเคราะหวิจัยความตองการ  ปฏิกิริยาตอบสนองและความ
ประทับใจของผูรับบริการ  เพื่อนํามากําหนดเปนเปาหมายของการบริการรวมทั้งรูปแบบและ
ปจจัยพื้นฐานของการบริการที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 
 
 การประเมินคุณภาพบริการ 
 
                การประเมิน  เปนกระบวนการหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้น  เมื่อตองมีการตัดสินใจหรือตอง
พิจารณาวา  ส่ิงหนึ่งสิ่งใดนั้นมีคุณคาหรือไม  ซึ่งการประเมินจะประกอบดวยการเปรียบเทียบ “ส่ิง
ที่เปนอยู”  กับ “ส่ิงที่ควรจะเปน”  และถือวาการประเมินเปรียบเสมือนแบบฝกหัดของการวินิจฉัย
ตัดสิน  (Van House Weil and McClure : 1990  อางถึงใน  พิมพรําไพ  เปรมสมิทธิ์ 2535 : 33 - 
49)  การประเมินจึงตองมีหลักหรือกระบวนการเพื่อชวยใหการตัดสินใจมีความเหมาะสม  ถูกตอง 
และสอดคลองกับความเปนจริง  โดยรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบจากกลุมตัวอยางที่ศึกษา แลว
จึงนําขอมูลมาวิเคราะหในเชิงปริมาณ  พรอมกับเปรียบเทียบกับเกณฑที่ตั้งไว  และหาขอสรุปที่ดี
ที่สุดเพื่อการบรรลุผลสําเร็จของการดําเนินงาน (Weiss 1982 : 238 – 251)  การประเมินคุณภาพ
ของบริการ  จะพิจารณาจากปจจัยคุณภาพตาง ๆ  และทําในลักษณะที่สามารถตรวจสอบ 
ประเมินคา หรือใหหนวยคะแนน หรือระดับความรูสึกพึงพอใจ  หรือในลักษณะอื่นที่เปนที่ยอมรับ
ได (วีรพงษ  เฉลิมจิระรัตน 2539 : 17) โดยประเมินตลอดระยะเวลาที่ลูกคาใชบริการจนเสร็จส้ิน
กระบวนการรับบริการหนึ่ง ๆ 
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               การประเมินคุณภาพบริการ มีวัตถุประสงคดังนี้ (วีระวัฒน  ปญนิตามัย 2544 : 229 – 299)  
               1.   เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล  โดยขอมูลที่เก็บรวบรวมอาจจะอยูในเชิงคุณภาพ  หรือ
เชิงปริมาณ  และการเก็บขอมูลอาจทําไดทั้งโดยตรงหรือโดยออมก็ได  ขอมูลเหลานี้เมื่อฝายบริหาร
วิเคราะหวินิจฉัยแลว  จะเปนประโยชนในการตัดสินใจดําเนินการตาง ๆ ตอไป เชน ใชเปนขอมลูใน
การวางนโยบาย  กลยุทธ แผนการดําเนินการตาง ๆ ขององคกร 
               2.   เพื่อกําหนดคุณคาของกิจกรรมบริการตาง ๆ อันจะนําไปสูการปรับปรุงและการ
พัฒนาการใหบริการ  การวิเคราะหการประเมินคุณภาพของบริการควรทําใหครบตามวงจรการ
ใหบริการ  โดยพิจารณาองคประกอบยอย ๆ  ของบริการแตละดาน ไดแก การวางแผนเพื่อการ
ใหบริการ  การประสานงานระหวางการใหบริการ การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสม  ความ
พอเพียงและเหมาะสมของอุปกรณ  สถานที่ตั้ง  บรรยากาศ  ระยะเวลาของการใหบริการ  เวลาที่
ใหรอ  และอ่ืน ๆ  โดยพิจารณาเปรียบเทียบระหวางคุณภาพตามที่คาดหวัง  และคุณภาพตามที่
ไดรับจริงของบริการ คุณภาพที่อยูระดับสูงไดมาตรฐานหรือระดับปานกลาง ถือไดวาผูใชบริการ
เกิดความพึงพอใจ สวนคุณภาพที่ผูใชบริการเกิดความไมพึงพอใจตองมีการปรับปรุง 
                3.   เพื่อตัดสินใจ  เชิงการบริหารงานบริการ  โดยประเมินจุดเดน  จุดดอย  โอกาส  
และขอปญหาของการบริการ  ดวยขอมูลที่ไดจากการศึกษาประเมินเกี่ยวกับกิจกรรมการบริการ  
ซึ่งจะชวยใหผูบริหารนําไปใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งได 
               4.   เพื่อตรวจสอบสมมุติฐาน  อันเปนการพัฒนาความรูความเขาใจเพื่อกําหนด 
อธิบาย และควบคุมพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการบริการ เชน หากองคกรสนใจวาผูใหบริการที่มี
วัฒนธรรมที่แตกตางกันจะมีลักษณะการใหบริการอยางไร  หรือมีผลตอคุณภาพขณะใหบริการ
อยางไร  อาจศึกษาวิจัยโดยดูจาก ความเอาใจใสดูแล การทํางานเปนทีม  ความสัมพันธระหวาง
ผูใชกับผูใหบริการ และความรวดเร็วของการใหบริการ เปนตน 
               การประเมินคุณภาพบริการ  ควรประเมินทั้งประสิทธิภาพของการใหบริการและ
ประสิทธิผลของการใหบริการ  โดยการประเมินประสิทธิภาพของการใหบริการจะพิจารณาวาใน
ชวงเวลานั้น ๆ และเฉพาะจุดที่ปฏิบัติการนั้น ๆ  ไดกอใหเกิดปจจัยตาง ๆ อยางประหยัดและคุมคา
โดยมีการกําหนดตัวบงชี้เปนเชิงปริมาณ มีอัตราสวนเปรียบเทียบการดําเนินงานกบัคาใชจาย  หรือ
อัตราสวนของความพยายามกับการดําเนินงาน  เปนการมองดูผลที่เกิดขึ้นจากภายใน  สวนการ
ประเมินประสิทธิผลของการใหบริการ  เปนการสงเสริมสนับสนุนใหบรรลุถึงเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคที่วางไว  โดยพิจารณาที่ผลผลิตของระบบงานหรือเปนการวัดที่มองไปที่ผลภายนอก  
ซึ่งสามารถสนองตอบตอความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการไดในระยะยาว 
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               การประเมินคุณภาพที่ดี  ตองสามารถนําขอมูลที่ไดรับมากําหนดเปนกลยุทธ เพื่อ
จัดลําดับความสําคัญกอนหลังของการปรับปรุงคุณภาพ  ผลของการประเมินคุณภาพบริการ
สามารถนําไปใชประโยชนในการสรางประสิทธิภาพแกองคกร  ไดแก การปรับปรุงการปฏิบัติงาน
บริการใหดีข้ึน  การฝกอบรมเจาหนาที่  การวางแผนกําลังคน  การเลื่อนตําแหนง  การสรางขวัญ
และกําลังใจ  เปนตน  นอกจากนี้ยังสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนหรือประสิทธิภาพสูงสุดแก
ผูรับบริการและองคกรที่ใหบริการ  กลาวคือ นําเอาความตองการของผูรับบริการ  ความจําเปน  
ความพึงพอใจ  คุณคาที่ผู รับบริการตองการ มาเปนปจจัยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกร  
ปรับปรุงพัฒนางาน  และหากลยุทธตาง ๆ  เพื่อใหเกิดการจัดบริการที่ดีและตรงตอความตองการ
ของผูใชบริการ 
               สมิต  สัชฌุกร (2543 : 206 – 209)  ไดกลาวถึงการประเมินผลการใหบริการไววา เปนการวดั
ความพึงพอใจของลูกคา  แตการวัดความพึงพอใจโดยตรงกระทําไดยาก จึงตองใชการประเมินผลการ
บริการมาชวย ซึ่งคําตอบที่ไดจะบงบอกถึงความพึงพอใจของลูกคาไดใกลเคียงกับความเปนจริง  ดังนั้น
การประเมินผลการใหบริการ  จึงเปนความตองการใหรูถึงผลของการปฏิบัติงานในการใหบริการ 
               Parasuraman et al. (1985 : 41 – 50) กลาววาการประเมินคุณภาพการบริการโดยอาศัย
มุมมองของลูกคา ชวยใหองคกรผูใหบริการทราบวา  ความคาดหวังของผูบริโภคมีความแตกตางจากการ
รับรูของตนอยางไร ผูบริหารองคกรอาจไมรูวาการใหบริการหนึ่ง ๆ ควรมีลักษณะเชนไร จึงจะสอดคลอง
กับความตองการของผูบริโภค และไมรูวาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ควรเปนอยางไร จึงจะทําใหการ
บริการมีคุณภาพสูงขึ้น  ดังนั้นผลจากการประเมินคุณภาพการบริการ จะใหขอมูลที่เปนประโยชนแก
องคกรในดานการบริหาร  การวางแผนกลยุทธดานการบริการ ตลอดจนการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ผูใหบริการ 
 Parasuraman et al. (1988 : 12 – 40)  กลาวถึงการประเมินคุณภาพบริการไววา คือการที่
ผูบริโภคเปรียบเทียบบริการที่รับรูกับบริการที่คาดหวัง  ซึ่งการประเมินนี้ข้ึนอยูกับการรับรูของผูบริโภค
เปนหลัก  การรับรูถึงบริการที่มีคุณภาพและความพึงพอใจที่เกิดขึ้นนี้  นับเปนปจจัยสําคัญที่กําหนด
พฤติกรรมการซื้อ และความภักดีของผูบริโภคในอนาคต   
                      สรุปวา  การประเมินคุณภาพการบริการขององคกร  คือผูบริโภคเปนผูประเมินคุณภาพการ
บริการ  โดยเปรียบเทียบวา บริการที่คาดหวังไวกับบริการที่ไดรับจริงมีความสอดคลองกันเพียงใด หาก
ผูบริโภคเห็นวาการใหบริการภายในองคกรมีคุณภาพ ยอมแสดงวาการบริการนั้นสอดคลองกับความ
คาดหวังหรือตรงกับความตองการของผูบริโภค  ในทางกลับกัน  หากการใหบริการไมมีคุณภาพก็ยอม
เปนบริการที่สวนทางกับความคาดหวังของผูบริโภค  ซึ่งผูบริโภคไมประสงคจะไดรับ 
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การประเมินคุณภาพบริการแบบ SERVQUAL และ LibQUAL 
 
               SERVQUAL  เปนเครื่องมือที่รูจักและเปนที่ยอมรับวาเปนมาตรฐานของการประเมิน
คุณภาพบริการทางการตลาด ตั้งแต ค.ศ. 1985 (Cook  2001 : 147 – 153)  ผูที่วิจัยและสราง
เครื่องมือในการประเมินนี้ คือ Berry  Parasuraman และ Zeithamal  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชใน
การหาชองวางระหวางความคาดหวังและบริการที่ผูใชไดรับจริงจากการใชบริการ  ซึ่งจะทําให
สามารถนํามาพัฒนาบริการใหตอบสนองความตองการของผูใชได  เครื่องมือ SERVQUAL ไดมี
การนํามาใชในการประเมินคุณภาพบริการในแวดวงธุรกิจและบริการตางๆ  เชน การธนาคาร 
โรงแรม  ภัตตาคาร  โรงงานอุตสาหกรรม  โรงพยาบาล  การศึกษา หองสมุด  และอื่น ๆ  ซึ่งมีการ
กําหนดปจจัยหรือเกณฑในการประเมินคุณภาพบริการไว 10 ดาน  ดังนี้คือ (Parasuraman et al. 
1985 : 41 – 50) 
               1.   ลักษณะทางกายภาพ (Tangible)  คือ สภาพที่ปรากฏใหเห็น หรือจับตองไดใน
การใหบริการ ไดแก อาคารสถานที่  การใชเครื่องมืออุปกรณเพื่ออํานวยความสะดวก การแตงกาย
ของผูใหบริการ เอกสารสิ่งพิมพ  หรืออุปกรณที่ใชในการติดตอส่ือสาร เปนตน 
               2.   ความนาเชื่อถือของบริการ (Reliability)  คือ  ความสามารถในการใหบริการได
ตามคํามั่นสัญญาที่มีใหไวอยางมีคุณภาพและมีความถูกตอง 
               3.   การตอบสนองความตองการของผู รับบริการ  (Responsiveness)  คือการ
แสดงออกดวยความเต็มใจที่จะชวยเหลือและพรอมจะใหบริการลูกคาในทันทีทันใด 
               4.   ความเชี่ยวชาญ (Competence) คือ การมีความรู ทักษะ  และความสามารถใน
การปฏิบัติงานบริการที่รับผิดชอบ 
               5.   ความมีอัธยาศัย (Courtesy) คือ  ความมีไมตรี  มีความสุภาพ  ใหเกียรติผูอ่ืน มี
ความจริงใจและมีน้ําใจ  ความเปนมิตรและมีมนุษยสัมพันธ 
               6.   ความนาเชื่อถือ (Credibility) คือ มีการสรางความเชื่อมั่น  ความไววางใจ ความ
ซื่อสัตยในการใหบริการตอผูใช  รวมทั้งมีการเสนอบริการที่ดีที่สุดแกผูรับบริการ 
               7.   ความปลอดภัย  (Security)  คือ  การสรางความมั่นใจเพื่อใหเกิดความปลอดภัย
โดยปราศจากอันตรายในการมาใชบริการ  และจากสถานการณที่มีความเสี่ยงจากปญหาตาง ๆ 
               8.   การเขาถึงบริการ  (Access)  คือ  การติดตอเขารับบริการไดดวยความสะดวกไมยุงยาก 
               9.   การติดตอส่ือสาร (Communication)  คือ  การใหขอมูลและขาวสารแก
ผูใชบริการ โดยสามารถสื่อความหมายไดชัดเจน  ใชภาษาที่เขาใจงายและรับฟงผูใชบริการ 
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               10.  ความเขาใจลูกคา (Understanding of customer)  คือ ความพยายามคนหาและ
เขาใจความตองการของลูกคา  ใหความสําคัญและสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได 
               เกณฑการประเมินคุณภาพบริการทั้ง 10 ดาน ดังกลาว สามารถวัดชองวางระหวาง
ความคาดหวังของผูใชกับการไดรับบริการที่สงมอบ  ซึ่งความคาดหวังของผูรับบริการอาจมาจาก
การบอกกลาวปากตอปาก  จากความตองการของแตละบุคคล  จากประสบการณที่ผานมาหรือ
จากการติดตอส่ือสาร  ซึ่งการประเมินคุณภาพจากความคาดหวังและบริการที่ไดรับตามเกณฑที่
กําหนด  จะทําใหทราบถึงคุณภาพของบริการวาอยูในระดับใด  และควรมีการปรับปรุงพัฒนา
อยางไร ดังภาพประกอบที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 2  ปจจัยกําหนดคุณภาพการบริการที่ไดรับตามเกณฑ 10 ดาน 
ที่มา   :   Parasuraman, Zeithamal, and Berry,  Dilivering Quality Service    
(New York : Free Press, 1985), 41 – 50. 
 

Word of Mouth 
การติดตอส่ือสาร 
แบบปากตอปาก 

Personal Needs 
ความตองการของ 
แตละบุคคล 

Past Experience 
ประสบการณทีผ่านมา 

 
Expected Service 
บริการที่คาดหวัง 

 
Perceived Service 
บริการที่ไดรับ 

 
Perceived Service 
Quality 
คุณภาพบริการที่ไดรับ 

Dimensions of  
Service Quality : 
(ปจจัยกําหนดคุณภาพ) 
     Tangibles 
     (ลักษณะทางกายภาพ) 
     Reliability 
     (ความนาเช่ือถือของบริการ) 
     Responsiveness 
     (การตอบสนอง) 
     Competence 
     (ความเช่ียวชาญ) 
     Courtesy 
     (ความมีอัธยาศัย)  
     Credibility 
     (ความนาเช่ือถือ) 
     Security 
     (ความปลอดภัย) 
     Access 
     (การเขาถึงบริการ) 
     Communication 
     (การสื่อสาร) 
     Understanding the 
     Customer 
     (ความเขาใจ) 
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                ในป ค.ศ. 1990  ทีมนักวิจัยชุดเดิมคือ  Parasuraman, Zeithamal และ Berry ได
พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ  SERVQUAL โดยมีการสํารวจการใชเครื่องมือดังกลาวในองคกรธุรกิจที่
มีการใหบริการแตกตางกัน  ไดแก ธุรกิจดานการซอมแซมและบํารุงรักษา ธุรกิจการเงิน โทรศัพท
ทางไกล การรักษาความปลอดภัย  และการบริการบัตรเครดิต   ซึ่งการปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือ SERVQUAL ในครั้งนี้ไดกําหนดปจจัยหรือเกณฑในการประเมินคุณภาพบริการเหลือ
เพียง 5 ดาน  ดังนี้ (Berry, Zeithamal and Parasuraman 1990 : 29 – 38) 
               1.   ลักษณะทางกายภาพ (Tangibles) คือ การแสดงใหเห็นถึงลักษณะทางกายภาพ 
ที่ทําใหผูใชรับความสะดวก  ไดแก เครื่องมือ อุปกรณ  บุคคล  และวัสดุในการติดตอส่ือสาร  ซึ่ง
ประกอบดวยขอคําถามที่เกี่ยวของ 4 ขอ ไดแก  บริเวณที่ใหบริการเขาใชสะดวกตอผูใช  เครื่องมือ
และอุปกรณมีความทันสมัย  วัสดุและอุปกรณตาง ๆ อยูในสภาพที่พรอมใชงาน และผูใหบริการมี
บุคลิกภาพดี 
               2.   ความนาเชื่อถือของบริการ (Reliability) คือ ความสามารถกระทําตามสัญญาที่
แจงไววาจะใหบริการเกิดขึ้น  และสรางความไววางใจ ความถูกตอง และความสม่ําเสมอ ซึ่ง
ประกอบดวยขอคําถามที่เกี่ยวของ 5 ขอ  ไดแก  เมื่อผูใชมีปญหา  จะสนใจแกปญหาใหอยาง
จริงจัง  สามารถรับรูถึงปญหาของผูใชอยางถูกตอง  สามารถใหบริการไดตรงตามความตองการ
ตั้งแตคร้ังแรก  สามารถใหบริการไดตามที่แจงไว  ใหบริการไดตามระยะเวลาที่ไดมีการแจงไว 
               3.   การตอบสนองความตองการของผู รับบริการ (Responsiveness) คือ ความ
ปรารถนาในการชวยเหลือผูใชบริการ  และจัดหาบริการมาใหตามที่ไดสัญญาตกลงไว  ซึ่ง
ประกอบดวยขอคําถามที่เกี่ยวของ 4 ขอ ไดแก มีความกระตือรือรนในการใหบริการ สามารถให
ความชวยเหลือผูใชไดตรงตามที่ตองการ  ใหบริการดวยขั้นตอนที่สะดวกรวดเร็ว และมีการแจงให
ผูใชทราบทุกครั้งเกี่ยวกับการใหบริการ 
               4.   ความไววางใจ (Assurance)  คือ  การมีความรู ความสามารถ และความสุภาพ
ออนโยนของผูใหบริการ  การใหบริการดวยความซื่อสัตย  และการสรางใหผูรับบริการเกิดความ
ไววางใจ  ซึ่งประกอบดวยขอคําถามที่เกี่ยวของ 4 ขอ  ไดแก ผูใหบริการมีความรูที่จะตอบปญหา
ได ผูใหบริการสามารถอธิบายใหเขาใจในขอสงสัยตาง ๆ  ผูใหบริการมีพฤติกรรมที่สรางใหเกิด
ความมั่นใจในการบริการ  และผูใหบริการมีกริยามารยาทสุภาพและเปนมิตร 
               5.   การเขาถึงจิตใจ (Empathy) คือ การใหความเปนหวงและสนใจผูมารับบริการแต
ละคน  และมีความตั้งใจที่จะจัดหาสิ่งที่ผูใชตองการมาตอบสนองได ซึ่งประกอบดวยขอคําถามที่
เกี่ยวของ 5 ขอ ไดแก ผูใหบริการเอาใจใสผูใชบริการ  ผูใหบริการมีความเต็มใจในการใหบริการ   
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ผูใหบริการเปนกันเองกับผูใช  ผูใหบริการมีการคํานึงถึงผลประโยชนของผูใชและผูใหบริการเขาใจ
ถึงความจําเปนในการมาขอใชบริการ 
               สําหรับเกณฑใหมทั้ง 5 ดานนี้  ไดมีการรวมองคประกอบบางดานที่มีความคลายกัน
ของเกณฑเดิมมาไวดวยกัน  ซึ่งดานที่ยังคงใชเหมือนเดิม มี 3 ดาน คือ ดานลักษณะทางกายภาพ  
ดานความนาเชื่อถือของบริการ  ดานการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ  สวนเกณฑใหม
ดานความไววางใจ  เปนการรวมเกณฑเดิม 4 ดาน มาไวดวยกัน คือ ความเชี่ยวชาญ ความมี
อัธยาศัย ความนาเชื่อถือ  และความปลอดภัย  สวนดานการเขาถึงจิตใจ ไดรวมเกณฑเดิม  3 ดาน
ไวดวยกัน  คือ การเขาถึงบริการ การติดตอส่ือสาร และความเขาใจลูกคา  ดังภาพประกอบที่ 3 
SERVQUAL Dimensions 

Original Ten      
Dimensions for Tangibles Reliability Responsiveness Assurance  Empathy 
Evaluating      
Service Quality      
Tangibles      
Reliability      
Respnsiveness      
Competence      
Coutresy      
Credibility      
Security      
Access      
Communication      
Understanding 
The Customer 

     

 
ภาพประกอบที่ 3 ความสัมพันธระหวางองคประกอบของ SERVQUAL ตามเกณฑเดิมและเกณฑใหม 
ที่มา :  Parasuraman, Zeithamal, and Berry,  Dilivering Quality Service 
(New York : Free Press, 1985), 41 – 50. 
 
                เครื่องมือ SERVQUAL  ที่พัฒนาปรับปรุงใหม  ประกอบดวยขอคําถามทั้งสิ้นจํานวน 
22 ขอ ซึ่งครอบคลุมเกณฑประเมินคุณภาพบริการ 5 ดาน โดยคําถามแตละขอจะวัดทั้งระดับ
ความคาดหวังของผูตอบแบบสอบถาม  ระดับของการไดรับบริการตามจริง  และแตละขอจะ
ประเมินคา 7 ระดับ (ระดับ 1 – 7)  ขอมูลที่ไดจะนํามาหาคาความแตกตางของคะแนนความ
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คาดหวังกับคะแนนบริการที่ไดรับจริง  ซึ่งความแตกตางของคะแนนจะสามารถบอกระดับของ
คุณภาพบริการไดวาเปนอยางไร ผลที่ไดจากการประเมินจะชวยใหผูที่มีหนาที่ใหบริการ เขา
ใจความตองการของผูใช และสามารถนําไปพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพบริการใหประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายขององคกรตอไป (Parasuraman et al. 1985 : 41 – 50) 
                ในป ค.ศ. 1999 สมาคมหองสมุดเพื่อการวิจัย (ARL) รวมกับนักวิจัยจาก
มหาวิทยาลัย Texas A&M  ไดแก Cook, Health และ Thompson  ไดพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพ
บริการขึ้นอีกชุดหนึ่ง  เพื่อใชประเมินคุณภาพบริการหองสมุดโดยเฉพาะเรียกวา LibQUAL ซึ่ง
โครงการดังกลาวยังคงพัฒนามาจนถึงปจจุบัน  การจัดทําเครื่องมือ  LibQUAL ไดปรับปรุงมาจาก
เครื่องมือ  SERVQUAL  เนื่องจากองคประกอบในเกณฑทั้ง 5  ดานของเครื่องมือ SERVQUAL ยัง
ไมสามารถนํามาใชในการประเมินคุณภาพบริการของหองสมุดไดครบถวน  และไมครอบคลุมถึง
สภาพแวดลอมของหองสมุด  (Cook, Health and Thompson 2001 : 147 – 153) สําหรับ
เครื่องมือ LibQUAL ไดมีการทดสอบและทําวิจัยเพื่อหาเกณฑในการประเมินคุณภาพบริการ
หองสมุดโดยทดลองกับหองสมุดหลายแหงในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา  โดยนําแนวคิด
เดิมของเครื่องมือ SERVQUAL มาใช  คือการวัดชองวางระหวางความคาดหวังและไดรับบริการ
จริงของผูใชตอคุณภาพบริการ  ซึ่งการพัฒนาเครื่องมือ LibQUAL นี้มีจุดประสงคดังนี้  คือ 
(Blixrud and Julia  2003 : 1 - 6) 

1. เพื่อหาหลักเกณฑในการประเมินคุณภาพบริการหองสมุดโดยเฉพาะ 
2. เพื่อพัฒนาเครื่องมือในลักษณะที่อยูบนเว็บ  สําหรับใหหองสมุดตาง ๆ นําไปใช 

ประเมินคุณภาพบริการหองสมุด 
3. เพื่อพัฒนาเกณฑที่เปนมาตรฐานสําหรับใชประเมินคุณภาพของหองสมุด 
4. เพื่อวางแผนในการจัดบริการของหองสมุดใหดีที่สุด 

   ในการพัฒนาเครื่องมือ  LibQUAL  ทีมผูวิจัยไดวิเคราะหและปรับปรุงเกณฑ ในการ 
ประเมินหลายครั้ง ดังนี้ 
                เกณฑที่ปรับปรุงในป ค.ศ. 2000  ครอบคลุมองคประกอบ  5  ดาน คือ ดานผลของ
การใหบริการ (Affect of service)  ดานความนาเชื่อถือของบริการ (Reliability) ดานสถานที่ 
(Library as place)  ดานทรัพยากรสารนิเทศ (Physical collection)  และดานการเขาถึง
ทรัพยากรสารนิเทศ (Access to collection) สําหรับดานผลของการใหบริการไดรวมเกณฑ 3 ดาน 
ของเครื่องมือ SERVQUAL  เขาดวยกัน  คือ ความไววางใจ การเขาถึงจิตใจ  และการตอบสนอง
ความตองการของผูรับบริการ (Cook, Heath and Thompson  2001 : 147 – 153)   
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               ในป ค.ศ. 2001 ไดมีการปรับขอคําถามเพิ่มข้ึนจากองคประกอบ 5 ดาน  คือ ดานผล
ของการใหบริการ  ดานสถานที่  ดานความนาเชื่อถือของบริการ  ดานการพึ่งพาตนเอง  และดาน
การเขาถึงสารนิเทศ  และในป ค.ศ. 2002  ไดปรับลดคําถามลงจากองคประกอบที่เหลือเพียง       
4 ดาน  ดังนี้ (Blixrud and Julia : 2003 : 1 – 6) 
               1.  ดานผลของการใหบริการ  ไดแก  การตอบสนองตอผูใชบริการ  การสรางความนา
ไววางใจ การสรางความมั่นใจ  และการเขาถึงจิตใจของผูใช   
               2.  ดานสถานที่  ไดแก  ลักษณะภายนอกของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน อุปกรณ 
บุคคล วัสดุส่ือสาร  จํานวนชั่วโมงใหบริการ เสียง ความปลอดภัย  อุณหภูมิ  ที่จอดรถ  เปนตน   
               3.  ดานการสืบคน  ไดแก การสืบคนขอมูลออนไลน  ทั้งจากภายในและภายนอก
หองสมุดไดงาย  ความสะดวกในการใช  และมีอุปกรณเครื่องมือที่ทันสมัย   
              4.  ดานการเขาถึงสารนิเทศ ไดแก  การเขาถึงสารนิเทศไดตรงตามความตองการ  
ระยะเวลาในการสืบคน  การมีทรัพยากรสารนิเทศที่ครบถวนสะดวกในการคนหา   
               จากแนวคิดของการใชเครื่องมือประเมินคุณภาพบริการแบบ SERVQUALและ 
LibQUAL  ผูวิจัยไดนําองคประกอบที่สําคัญของเครื่องมือทั้ง 2 ชุด มาปรับใชเพื่อประเมินคุณภาพ
บริการของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  โดยเกณฑที่นํามาใชประเมินมี 5 ดาน คือ ดาน           
ผู ใหบริการ ดานความนาเชื่ อถือของบริการ  ดานลักษณะทางกายภาพ   ดานการเขาถึ ง
ทรัพยากรสารนิเทศ  และดานสถานที่และสิ่งแวดลอม โดยใชแบบสอบถามมาตราประมาณคา       
5 ระดับ 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
                ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินคุณภาพบริการ  เกี่ยวกับงานดาน
จดหมายเหตุทั้งงานวิจัยในประเทศและตางประเทศ ปรากฏวาในประเทศไทยยังไมเคยมีผูใดทํา
การวิจัยเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพบริการกับงานดานจดหมายเหตุ  โดยใชเครื่องมือ 
SERVQUAL และ LibQUAL งานวิจัยในประเทศสวนใหญเปนการประเมินคุณภาพบริการโดยใช
เครื่องมือ SERVQUAL  และ LibQUAL มาประยุกตใชในหองสมุดและงานบริการอื่น ๆ  สวน
งานวิจัยในตางประเทศ  พบวามีการนําเครื่องมือ SERVQUAL มาใชประเมินคุณภาพบริการของ
งานบริการเกือบทุกประเภท  แตผูวิจัยยังไมพบการประยุกตเครื่องมือนี้กับการบริการที่เกี่ยวของ
กับงานดานจดหมายเหตุ  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

39

 
 

 
 
 งานวิจัยในประเทศ 
 
                พรวิทู  โควคชาภรณ  (2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการประเมินคุณภาพบริการ
สารสนเทศ  โดยเปรียบเทียบความคาดหวังและความเปนจริงของการไดรับบริการของผูใชศูนย
สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  โดยใชกรอบแนวคิดของเครื่องมือ SERVQUAL  
ประเมินคุณภาพตามเกณฑ 5 ดาน คือ ดานลักษณะทางกายภาพ  ดานความนาเชื่อถือ  ดานการ
ตอบสนอง  ดานความเชื่อมั่น  และดานการเขาถึงจิตใจ  กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี  จํานวน 380 คน โดยใชแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 7 ระดับ  และแบบใหเลือกตอบ
ผลการวิจัยพบวา  ความคาดหวังกับความเปนจริงของการไดรับบริการของนักศึกษารวมทุกดาน มี
คาเปนลบแสดงวานักศึกษามีความคาดหวังในคุณภาพบริการทุกดานสูงกวาระดับที่ไดรับบริการ
จริง ในดานความคาดหวังตอคุณภาพบริการเปนรายดาน  พบวาดานลักษณะทางกายภาพ และ
ดานความเชื่อมั่น  มีชองวางระหวางความคาดหวังและไดรับบริการจริงมากที่สุด  โดยผูใชมีความ
คาดหวังสูงกวาระดับบริการจริงที่ไดรับ  สําหรับความคาดหวังดานความนาเชื่อถือ  ดานการ
ตอบสนองและดานการเขาถึงจิตใจ พบวานักศึกษาที่มีชั้นปตางกัน มีความคาดหวังแตกตางกัน  
สําหรับบริการที่ไดรับจริงพบวานักศึกษาที่มีชั้นปตางกันไดรับบริการจริงแตกตางกันทุกดาน 
                นฤมล  พฤกษศิลป  (2546 : ง)   ไดศึกษาการประเมินคุณภาพบริการหองสมุดใน
สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศมหาวิทยาลัยรังสิต  ทั้งระดับความคาดหวังและระดับที่ไดรับ
บริการจริง  โดยใชกรอบแนวคิดของเครื่องมือ SERVQUAL  และ LIBQUAL มาประยุกตใช โดยใช
เกณฑการประเมิน  5  ดาน คือ ดานผูใหบริการ  ดานความนาเชื่อถือของบริการ  ดานลักษณะทาง
กายภาพ  ดานการเขาถึงทรัพยากรสารนิเทศ ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม  และศึกษาถึงความพึง
พอใจของผูใชตอคุณภาพบริการหองสมุดโดยรวม  กลุมตัวอยางคือ อาจารย นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท  และนักศึกษาระดับปริญญาตรี  จํานวน 688 คน  โดยใชแบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ และแบบใหเลือกตอบ  ผลการวิจัยพบวา  ผูใชทั้ง 3 กลุม มีความคาดหวังใน
คุณภาพบริการทั้ง 5 ดาน ในระดับมาก  โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากัน  ไดแก  ดานความ
นาเชื่อถือของบริการ  และดานสถานที่และส่ิงแวดลอม  ซึ่งเมื่อจําแนกตามกลุมผูใชพบวา  ความ
คาดหวังในคุณภาพบริการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดของอาจารย และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไดแก
ดานความนาเชื่อถือของบริการ  สําหรับบริการที่ไดรับจริงพบวาผูใชไดรับบริการจริงในระดับมาก   
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4 ดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานความนาเชื่อถือของบริการ  และในระดับปานกลาง   
1 ดาน ไดแกดานลักษณะทางกายภาพ  เมื่อจําแนกตามกลุมผูใชพบวา  อาจารยไดรับบริการจริง
ในระดับมากทั้ง 5 ดาน  สวนนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาตรี  ไดรับบริการจริง 2 ระดับ 
คือ ระดับมากและระดับปานกลาง  สวนความพึงพอใจของผูใชตอคุณภาพบริการโดยรวม พบวา
อยูในระดับมาก  ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยในความคาดหวังของผูใชทั้ง 3 กลุม 
พบวาแตกตางกัน 4 ดาน และไมแตกตางกัน 1 ดาน ไดแก ดานลักษณะทางกายภาพ  สวนที่ไดรับ
บริการจริงพบวาแตกตางกันทั้ง 5 ดาน 
 นฤตย  นิ่มสมบุญ  และนางาตะ (2546 : 21 – 45)  ไดศึกษาการประเมินคุณภาพ
บริการของสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  โดยใชแบบสอบถามซึ่งปรับปรุงมาจาก 
SERVQUAL  คําถามเปนแบบมาตราประมาณคา 7 ระดับ  ประกอบดวยคําถาม 29 ขอ โดย
สํารวจคุณภาพบริการของสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  และสํารวจปจจัยในการ
ใหบริการทั้งระดับความคาดหวัง และระดับที่ไดรับจริง  กลุมตัวอยางคือ อาจารย นักวิจัย  
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผลการวิจัยพบวา  ความคาดหวังที่
สูงเปน 5 ลําดับแรกของผูใชทุกกลุมเกี่ยวของกับ สถานที่หองสมุดในฐานะเปนสถานที่สําหรับ
ศึกษาอยางมีสมาธิ  ทรัพยากรหองสมุด  และการรับประกันความนาเชื่อถือ  และความรูของ        
ผูบริการ  สวนชองวางระหวางความคาดหวังและบริการที่ไดรับจริง พบวา ความคาดหวังใน
คุณภาพการบริการทุกดานสูงกวาบริการที่ไดรับจริง 
 
 งานวิจัยในตางประเทศ 
 
               Herbert (1994 : 3 – 21)  ไดศึกษาถึงคุณภาพของการบริการยืมระหวางหองสมุด 
ของหองสมุดประชาชนในประเทศแคนาดา โดยใชแบบสอบถามการประเมินคุณภาพของ 
SERVQUAL ตามเกณฑคุณภาพบริการ 5 ดาน ไดแก ดานลักษณะทางกายภาพ  ดานความ
นาเชื่อถือของบริการ ดานการตอบสนองของการบริการ ดานความเชื่อมั่น และดานการเขาถึง
จิตใจ โดยศึกษาความคาดหวังและการไดรับบริการจริงของผูใช  กลุมตัวอยางคือ ผูใชบริการ
หองสมุดจํานวน 130 คน  ที่มีประสบการณในการใชบริการยืมระหวางหองสมุด  ผลการวจิยัพบวา  
ในการใหบริการยืมระหวางหองสมุด  ผูใชมีความคาดหวังตอคุณภาพบริการสูงกวาที่ไดรับบริการ
จริง 4 ดาน ยกเวนดานลักษณะทางกายภาพที่ผูใชมีระดับการไดรับบริการจริงสูงกวาระดับความ
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คาดหวัง และผูใชเห็นวาเกณฑคุณภาพดานความนาเชื่อถือของบริการมีความสําคัญมากที่สุด  
สวนเกณฑดานลักษณะทางกายภาพ เปนเกณฑคุณภาพผูที่ใชเห็นวามีความสําคัญนอยที่สุด 
 Thapisa  และ Gamini (1999 : 373 -  383)  ไดศึกษาถึงคุณภาพบริการหองสมุด
ของมหาวิทยาลัย Botswana  ประเทศบอสวานา ที่ผูใชไดรับจริง  โดยใชแบบสอบถามที่ปรับจาก
เคร่ืองมือ SERVQUAL ประกอบดวยคําถามจํานวน 44 ขอ  ครอบคลุมเกณฑคุณภาพ 6 ดาน 
ไดแก  ดานความนาเชื่อถือของบริการ  ดานการตอบสนองของบริการ ดานความเชื่อมั่น ดานการ
เขาถึง ดานการสื่อสาร และดานลักษณะทางกายภาพ  คําถามเปนแบบมาตราประมาณคา          
5 ระดับ  กลุมตัวอยางคือ อาจารย และนักศึกษา จํานวน 400 คน ผลการวิจัยพบวา อาจารยไดรับ
บริการจริงในระดับที่สูงกวานักศึกษาระดับปริญญาตรี  และนักศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี 
และอาจารยในแตละคณะไดรับบริการจริงแตกตางกัน  สวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบวา  
ไดรับบริการจริงสูงกวานักศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี 
              Snoj และ Petermanec (2001 : 314 – 321)  ไดศึกษาถึงความสําคัญและระดับของ
คุณภาพบริการที่ไดรับจริง ในหองสมุดคณะเศรษฐศาสตร และหองสมุดคณะบริหารธุรกิจ  ของ
มหาวิทยาลัย Maribor ประเทศสโลเวเนีย  กลุมตัวอยางคือ ผูใชหองสมุด ซึ่งเปนอาจารยนักศึกษา  
และบุคคลภายนอก จํานวน 393 คน  โดยใชแบบสอบถามที่ปรับจากเครื่องมือ SERVQUAL  
ประกอบดวยคําถามจํานวน 45 ขอ ครอบคลุมองคประกอบของคุณภาพบริการ 5 ดาน ไดแก ดาน
ลักษณะทางกายภาพ  ดานอุปกรณและขอมูล  ดานทรัพยากรสารนิเทศ  ดานบริการสารนิเทศ 
และดานผูใหบริการ โดยใชมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ   ผลการวิจัยพบวา ในองคประกอบ
ดานผูใหบริการ ขอที่ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังในระดับมากที่สุด  ไดแก ผูใหบริการมี
ความเชี่ยวชาญ  ความสามารถในการสื่อสารกับผูใชบริการ  ความไววางใจ  และการแสดงออกกบั
ผูใช สําหรับในองคประกอบดานทรัพยากรสารนิเทศ  และดานอุปกรณและขอมูล ขอที่ผูใชมีความ
คาดหวังในระดับมากที่สุด  ไดแก จํานวนหนังสือมีเพียงพอ ความสะดวกในการเขาถึงตัวเลมของ
หนังสือและวารสาร ทรัพยากรสารนิเทศมีความทันสมัย และความสะดวกในการสํารองหนังสือ 
สําหรับระดับที่ไดรับจริง พบวา คุณภาพบริการที่ผูใชไดรับจริงในระดับมากที่สุด มี 3 ขอ ไดแก 
ขอมูลมีการเชื่อมตอเครือขายกับหองสมุดอ่ืน มีความสะดวกในการติดตอกับผูใหบริการ และการ
สืบคนขอมูลจากรายการออนไลนของหองสมุด  สวนองคประกอบที่ผูใชประเมินวามีความสําคัญ
มากที่สุดคือ ดานผูใหบริการ และองคประกอบที่ผูตอบแบบสอบถามเห็นวามีความสําคัญนอย
ที่สุด คือ ดานลักษณะทางกายภาพ และดานบริการสารนิเทศ   
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 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ ทั้ง 6 เร่ือง ดังกลาว 
สามารถสรุปประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพบริการไดดังนี้ 
 1.  ในดานเครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณภาพบริการ พบวา งานวิจัย 6 เรื่อง 
ดังกลาวมีการปรับใชเครื่องมือแตกตางกันโดยงานวิจัย 2 เร่ือง คือ งานวิจัยของ พรวิทู  โควคชาภรณ 
(2543 : บทคัดยอ)  Herbert (1994 : 3 – 21) ใชเครื่องมือ SERVQUAL ในการประเมินตามเกณฑ 
5 ดาน คือ ดานลักษณะทางกายภาพ ดานความนาเชื่อถือของบริการ ดานการตอบสนอง ดาน
ความเชื่อมั่น และดานการเขาถึงจิตใจ สวนอีก 4 เร่ือง พบวา งานวิจัยของ Thapisa และ Gamini 
(1999 : 373 – 383) ใชเครื่องมือ SERVQUAL  โดยครอบคลุมเกณฑ 6 ดาน ไดแก ดานลักษณะ
ทางกายภาพ ดานความนาเชื่อถือของบริการ ดานการตอบสนอง ดานความเชื่อมั่น ดานการเขาถึง
จิตใจ ดานการสื่อสาร งานวิจัยของ Snoj และ Petermanec (2001 : 314 – 321)  ใชเกณฑที่สราง
ข้ึนแตกตางกัน คือครอบคลุมองคประกอบ 5 ดาน ไดแก ดานลักษณะทางกายภาพ ดานอุปกรณ
และขอมูล  ดานทรัพยากรสารนิเทศ  ดานบริการสารนิเทศ  และดานผูใหบริการ สวนงานวิจัย
ของนฤมล พฤกษศิลป (2546 : ง) ใชเครื่องมือ SERVQUAL  และ LibQUAL มาประยุกตใช
ครอบคลุมองคประกอบ 5 ดาน ไดแก ดานผูใหบริการ ดานความนาเชื่อถือของบริการ ดาน
ลักษณะทางกายภาพ  ดานการเขาถึงทรัพยากรสารนิเทศ และดานสถานที่และส่ิงแวดลอม สวน
งานวิจัยของ นฤตย นิ่มสมบุญ และนางาตะ (2546 : 21 – 45)  ใชแบบสอบถามที่ปรับปรุงมาจาก 
SERVQUAL ประกอบดวยคําถาม 29 ขอ  โดยไมจําแนกเปนดานตาง ๆ  
 2.  ดานความคาดหวังตอคุณภาพบริการ  ผลการวิจัยของพรวิทู  โควคชาภรณ  
(2543 : บทคัดยอ) นฤมล  พฤกษศิลป (2546 : ง) นฤตย นิ่มสมบุญ  และนางาตะ (2546 : 21 – 
45)  พบตรงกันวา ผูใชมีระดับความคาดหวังสูงกวาระดับที่ไดรับบริการจริงทุกดาน ซึ่งแตกตาง
จากผลการวิจัยของ Herbert (1944 : 3 – 21)  ที่พบวา ผูใชมีระดับความคาดหวัง สูงกวาระดับที่
ไดรับจริงเพียง 4 ดาน คือ ดานความนาเชื่อถือของบริการ  ดานการตอบสนอง ดานความเชื่อมั่น 
และดานการเขาถึงจิตใจ และผลการวิจัยของ Snoj และ Petermanec (2001 : 314 -–321) ที่
พบวาผูใชมีความคาดหวังในองคประกอบ ดานผูใหบริการมากที่สุด 
 3.  ดานคุณภาพบริการที่ไดรับจริง ผลการวิจัยของ พรวิทู  โควคชาภรณ (2543 : 
บทคัดยอ)  พบวา นักศึกษาชั้นปตางกันไดรับบริการจริงที่แตกตางกัน ผลการวิจัยของนฤมล  
พฤกษศิลป (2546 : ง) พบวา ผูใชไดรับบริการจริงต่ํากวาระดับความคาดหวัง 1 ดาน  ไดแก ดาน
ลักษณะทางกายภาพ ผลการวิจัยของ Herbert (1994 : 3 – 21) พบวา  ผูใชไดรับบริการจริงสูง
กวาระดับความคาดหวังในดานลักษณะทางกายภาพ และผลการวิจัยของ Thapisa และ Gamini 
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(1999 : 373 – 383) พบวา อาจารยไดรับบริการจริงสูงกวานักศึกษาระดับปริญญาตรีและต่ํากวา
ปริญญาตรี  สวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีไดรับบริการจริงสูงกวานักศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี 
 4.  การจัดอันดับความสําคัญของเกณฑการประเมินของผูตอบแบบสอบถาม  
ผลการวิจัยของ Herbert (1944 : 3 – 21) และนฤมล พฤกษศิลป (2546 : ง) พบวา สอดคลองกัน
คือเกณฑคุณภาพที่ผูใชใหความสําคัญมากที่สุด คือดานความนาเชื่อถือของบริการ สวนเกณฑที่
พบวามีความสําคัญนอยที่สุด คือ เกณฑดานลักษณะทางกายภาพ ซึ่งผลการวิจยัทีพ่บวาสอดคลอง
กัน ไดแก งานวิจัยของ Herbert (1994 : 3 – 21)  Snoj และ Petermanec (2001 : 314 – 321) และ           
นฤมล พฤกษศิลป (2546 : ง) 
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                   5.   บริการสิ่งพิมพ  เปนการใหบริการหนังสือ วารสาร ส่ิงพิมพตาง ๆ ผลงานวิจัยและ
วิทยานิพนธที่ไดรับมอบจากนักวิจัย  ที่เคยมาใชบริการเอกสารจดหมายเหตุในสํานักหอจดหมาย
เหตุแหงชาติ  เพื่อใหใชบริการตรวจสอบ หรือเพิ่มเติมขอมูลจากการศึกษาคนควาเอกสารจดหมาย
เหตุใหสมบูรณยิ่งขึ้น  ซึ่งผูคนควาสามารถหยิบใชไดในบริเวณชั้นลอย ภายในหองบริการกรม
หลวงพิชิตปรีชากร  แตจะนํามาใชปะปนกับเอกสารจดหมายเหตุไมได   
               6.   บริการอื ่น ๆ  เปนการจัดใหบริการเปนครั ้งคราว เชน  การจัดนิทรรศการ
วิชาการจดหมายเหตุในโอกาสสําคัญ การจัดอบรมการอนุรักษเอกสาร  การฝกงานจดหมายเหตุ
แกนักศึกษา   การจัดอบรมบรรยาย   ใหแก ผูปฏิบัติงานเอกสารของสวนราชการ  และ
สถาบันการศึกษาตาง ๆ   
 
แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพบริการ 
 
 ความหมายของคุณภาพบริการ 
 
                คําวา “คุณภาพบริการ”  ไดมีผูใหความหมายไวหลากหลายดังนี้ 
                วีระพงษ  เฉลิมจิระรัตน (2539 : 14)  กลาววา  คุณภาพบริการ คือ การจัดบริการให
สอดคลองกับความตองการของลูกคา  และระดับของความสามารถของบริการในการบําบัดความ
ตองการของลูกคา  รวมทั้งระดับความพึงพอใจของลูกคาหลังจากไดรับบริการไปแลว 

   พิรุณ  รัตนวนิช  (2543 : 17)   สรุปถึงคุณภาพบริการวา  หมายถึงการใหความ
สะดวกตาง ๆ ที่บุคคลลงความเห็นวาดี  เปนลักษณะของการกระทําประจํา คงอยู  รับรูโดยทั่วกัน  
และเปนงานบริการที่มีลักษณะ  ดังนี้คือ 
                     -  ผูรับบริการไดรับบริการ  ตามที่คาดหวัง 
                    -  ผูรับบริการไดรับบริการ  เกินความคาดหวัง 
                    -  สิ่งที่ผูรับบริการคาดหวังและไดรับการตอบสนองตามความประสงค 
                       ปยพรรณ  กลั่นกลิ่น (2544 : 58 – 66)  ใหความหมายวา  คุณภาพบริการ คือ 
การสงมอบการบริการที่ดี  เหมาะสมทั้งเวลา  สถานที่  รูปแบบ  ลักษณะทางจิตวิทยา  โดยใช
แรงงานมนุษยเพื่อตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูใชบริการ  ทําใหผูใชบริการ
เกิดความพึงพอใจสูงสุดจากการใชบริการ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่  3 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาคุณภาพบริการในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  
ดานผูใหบริการ  ดานความนาเชื่อถือของบริการ ดานลักษณะทางกายภาพ  ดานการเขาถึง
ทรัพยากรสารนิเทศ  และดานสถานที่และสิ่งแวดลอม  โดยผูใชบริการจริงเปนผูประเมินผาน
แบบสอบถาม โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้ คือ   
 1.  กําหนดประชากรที่ใชในการวิจัย 
 2.  สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3.  ทดสอบเครื่องมือในการวิจัย 
 4.  เก็บรวบรวมขอมูล    
 5.  วิเคราะหผลขอมูล 
 
ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นิสิต นักศึกษา อาจารย/นักวิจัย และนักวิชาการ
ผูปฏิบัติงานดานประวัติศาสตร  ที่มาใชบริการในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  มากกวา 10 ครั้ง 
เพื่อใหการประเมินแบบสอบถามที่ตอบมีความนาเชื่อถือและไดรับคําตอบตรงกับคุณภาพบริการ 
ที่ไดรับ  จากการสํารวจขอมูลของผูวิจัยในป  2545  ถึง  2547  พบวามีผูใชบริการมากกวา  10 
คร้ัง ที่สามารถจัดเปนกลุมประชากร จํานวนทั้งสิ้น 200 คน เนื่องจากกลุมประชากรมีจํานวนจํากัด  
ผูวิจัยจึงใชกลุมประชากรทั้งหมดในการศึกษา 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล กําหนดคา
ทดสอบทางสถิติมีระดับนัยสําคัญที่ 95%  และคาความคลาดเคลื่อน  5% โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
 1.  ศึกษาคนควาขอมูลจากหนังสือ วารสาร และงานวิจัยทั้งในประเทศและ
ตางประเทศเกี่ยวกับคุณภาพบริการ  และบริการของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
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 2.  สรางแบบสอบถาม  โดยใชเกณฑที่ปรับปรุงมาจากตัวอยางคําถามในเครื่องมือวัด
คุณภาพบริการดานการตลาด  (SERVQUAL) และเครื่องมือวัดคุณภาพบริการหองสมุด 
(LibQUAL)  ซึ่งแบงออกเปน 3 ตอน (ดูภาคผนวก ก) คือ 
 ตอนที่  1  คําถามเกี่ยวกับรายละเอียดของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 6 ขอ  ไดแก 
สถานภาพและสถาบันที่สังกัด  การศึกษา  ผูแนะนําใหใชบริการของสํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ  หองที่เคยใชบริการเอกสารจดหมายเหตุ  เอกสารที่เคยใชบริการ  วัตถุประสงคในการใช
บริการ และความถี่ในการใชบริการ 
 ตอนที่  2  คําถามเกี่ยวกับคุณภาพบริการของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ    แยก
การประเมินเปน 2 ประเด็น คือ ระดับความคาดหวังของผูใชตอคุณภาพบริการ  และระดับ  
คุณภาพบริการที่ไดรับจริง โดยจะประเมินทั้งระดับความคาดหวังของผูใชตอคุณภาพบริการ  และ
ระดับคุณภาพบริการที่ไดรับจริง  เปนแบบมาตราประมาณคา 5 ระดับ (Likert  Scale) คือ  
 ระดับ  5  หมายถึง  ความคาดหวัง / ที่ไดรับจริง   มากที่สุด 
 ระดับ  4  หมายถึง  ความคาดหวัง / ที่ไดรับจริง มาก 
 ระดับ  3  หมายถึง  ความคาดหวัง / ที่ไดรับจริง ปานกลาง 
 ระดับ  2  หมายถึง  ความคาดหวัง / ที่ไดรับจริง   นอย 
 ระดับ  1  หมายถึง  ความคาดหวัง / ที่ไดรับจริง   นอยที่สุด 
ขอคําถามมีทั้งสิ้น  136  ขอ  และครอบคลุมเกณฑทั้ง  5  ดาน  ดังนี้ 
 ดานผูใหบริการ    มีคําถาม 24  ขอ 
 ดานความนาเชื่อถือของบริการ  มีคําถาม 29  ขอ   
 ดานลักษณะทางกายภาพ              มีคําถาม 36  ขอ 
 ดานการเขาถึงทรัพยากรสารนิเทศ             มีคําถาม 19  ขอ 
 ดานสถานที่และส่ิงแวดลอม   มีคําถาม 28  ขอ 
 ถาผูตอบแบบสอบถามไมตอบทั้งความคาดหวัง  และระดับที่ไดรับจริง  เนื่องจาก    
ไมเคยใชบริการนั้น ๆ   จะไมนําขอคําถามมาคิดคาคะแนน 
 ตอนที่  3   คําถามปลายเปด ใหผูตอบแบบสอบถามใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม  เพื่อนํามาพัฒนาคุณภาพบริการของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
 3  นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลว เสนอตอผูควบคุมวิทยานิพนธ  เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองของเนื้อหา  ภาษาและความชัดเจนในขอคําถาม 
 4  นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดสอบกับผูใชตอไป 
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การทดสอบเครื่องมือในการวิจัย 
 
 ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปทดสอบกับกลุมผูใชบริการที่เปนกลุมตัวอยาง 
จํานวน 20 คน  จําแนกเปนนิสิต  นักศึกษา 8 คน  อาจารย/นักวิจัย  6 คน  และนักวิชาการ
ผูปฏิบัติงานดานประวัติศาสตร 6 คน ผลการทดสอบ พบวา 
 1.  แบบสอบถามตอนที่  1  ผูตอบตอบไดชัดเจนไมมีปญหาของขอคําถาม 
 2.  แบบสอบถามตอนที่  2  
    2.1  คําถามเกี่ยวกับระดับคุณภาพบริการที่คาดหวังและที่ไดรับจริงตามเกณฑ
การประเมิน  5 ดาน  ซึ่งใหผูตอบเลือกวงกลมลอมรอบตัวเลข 1 – 5 ปรากฏวา มีผูตอบบางคน   
ไมตอบบางขอทั้งในชองระดับความคาดหวังและในชองระดับที่ไดรับจริง  เพราะผูตอบไมเคยใช
บริการมากอน  โดยผูตอบจะเขียนขอความไวทายขอคําถามวาไมเคยใชบริการ  ขอมูลในลักษณะ
นี้จะนํามาคํานวณหาคาเฉลี่ย นอกจากนั้นไมมีปญหาอื่น 
      2.2  เมื่อนําคําถามเกี่ยวกับระดับของคุณภาพบริการที่คาดหวังและที่ไดรับจริง
ตามเกณฑประเมิน  5 ดาน มาหาคาความเชื่อมั่น ตามทฤษฎี Cronbach’s alpha   ไดคาเฉลี่ย
ความเชื่อมั่นของทุกดานรวมกันเทากับ .97  แสดงวาแบบสอบถามอยูในเกณฑที่ยอมรับได 
สามารถนําไปใชได 
 3.  แบบสอบถามตอนที่ 3  ผูตอบตอบไดชัดเจนไมมีปญหาของขอคําถาม 
 หลังการทดสอบแบบสอบถามแลวพบวาแบบสอบถามที่นําไปทดลองใชกับกลุม
ตัวอยางไมตองปรับปรุงแกไขจึงนําไปใชกับกลุมประชากรจริง 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปแจกใหกับกลุมประชากรซึ่งเปน
ผูใชบริการโดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 1.  ผูวิจัยไดขอความรวมมือกับกลุมประชากรภายในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
ระหวางเดือนกรกฎาคม  – สิงหาคม 2548 ที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด  เพื่อใหชวยตอบ
แบบสอบถามจํานวน 70  ชุด โดยเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง  และสงแบบสอบถามทาง
ไปรษณียไปยังกลุมประชากรที่เหลือ จํานวน 130 ชุด  โดยใหผูตอบสงแบบสอบถามกลับคืนมา
ทางไปรษณีย  รวมจํานวนทั้งสิ้น 200 ชุด  
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 2.  การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งสิ้น 110 ชุด คิดเปน 
55%  โดยแบบสอบถามที่แจก  ที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติสามารถเก็บรวบรวมไดครบ 70 
ชุด สวนแบบสอบถามที่สงทางไปรษณียไดรับคืน  จํานวน 40 ชุด  ผูวิจัยจึงสงแบบสอบถาม      
คร้ังที่ 2  ตั้งแตวันที่ 29 สิงหาคม – 30 กันยายน 2548  โดยแจกซ้ําประชากรกลุมเดิมที่ไมไดคืน
แบบสอบถาม จํานวน 90 ชุด  ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน 48 ชุด รวมแบบสอบถาม    
ที่ไดรับกลับคืนทั้งสองครั้ง จํานวนทั้งสิ้น 158 ชุด คิดเปน 79%  ของแบบสอบถามที่สงไปทั้งหมด  
เปนแบบสอบถามที่ครบถวนสมบูรณนํามาวิเคราะหได  จํานวน 156 ชุด  แบบสอบถามที่นํามา
วิเคราะหไมได  จํานวน 2 ชุด เนื่องจากในหลายขอผูตอบตอบในชองระดับความคาดหวังแตไม
ตอบในชองระดับที่ไดรับจริง 
   
การวิเคราะหขอมูล 
 
 ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม  มาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปทาง
สังคมศาสตร (Statistical Packages for the Social Seience / Personal Computer Plus – 
SPSS/PC Version 11.0)  โดยสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลแตละสวนมีดังนี้ 
 1.  ขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1  ซึ่งเปนขอมูลของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
สถานภาพและสถาบันที่สังกัด  การศึกษา  ผูแนะนําใหใชบริการของสํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ  หองที่เคยใชบริการเอกสารจดหมายเหตุ  เอกสารที่เคยใชบริการ วัตถุประสงคในการใช
บริการ และความถี่ในการใชบริการ  วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่  และหาคารอยละ 
 2.  ขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่  2  ขอมูลเกี่ยวกับระดับคุณภาพบริการตามเกณฑ  
5  ดาน  ทั้งในระดับของคุณภาพบริการตามที่ผูใชคาดหวัง  และระดับของคุณภาพบริการตามที่
ผูใชไดรับจริง  วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบคา F (F – Test)  
และถาพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะทดสอบความแตกตาง
ระหวางคาเฉลี่ยเปนรายคู  ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Sheffe) 
 สําหรับคาเฉลี่ยของระดับความคาดหวังและระดับที่ไดรับจริงซึ่งกําหนดเปน 5 ระดับ 
มีความหมายดังนี้ 
 4.51 – 5.00  หมายถึง  ความคาดหวัง / ที่ไดรับจริง  มากที่สุด 
 3.51 – 4.50  หมายถึง  ความคาดหวัง / ที่ไดรับจริง  มาก 
 2.51 – 3.50  หมายถึง  ความคาดหวัง / ที่ไดรับจริง  ปานกลาง 
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 1.51 – 2.50  หมายถึง  ความคาดหวัง / ที่ไดรับจริง   นอย 
 1.00 – 1.50  หมายถึง  ความคาดหวัง / ที่ไดรับจริง  นอยที่สุด 
สวนขอมูลขอใดที่ไมตอบจะไมนํามาคํานวณหาคาเฉลี่ย 
  3.  ขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 3  ปญหาและขอเสนอแนะในการปรับปรุง
คุณภาพบริการทั้ง 5 ดาน  ผูวิจัยไดนําขอความมาประมวลโดยการจัดกลุมคําตอบตามเกณฑ
คุณภาพบริการ  5  ดาน แตละดานเรียงตามลําดับความถี่ของคําตอบ  โดยวิธีพรรณนาความ 
 
การนําเสนอผลการวิจัย 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอโดยการพรรณนาความประกอบตารางในบทที่ 4  การ
สรุปอภิปรายผล  และขอเสนอแนะ  จะนําเสนอในบทที่  5 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ 4 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 
               การศึกษาเรื่องการประเมินคุณภาพบริการของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  ผูวิจัย
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปนตารางประกอบคําบรรยาย โดยแบงเนื้อหาออกเปน 3 ตอน คือ 
 ตอนที่  1  ขอมูลสวนตวัของผูตอบแบบสอบถาม (ตารางที ่1  ถึงตารางที ่7) 
 ตอนที่  2   คุณภาพบริการของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ในดานผูใหบริการ 
ดานความนาเชื่อถือของบริการ ดานลักษณะทางกายภาพ ดานการเขาถึงทรัพยากรสารนิเทศ และ
ดานสถานที่และส่ิงแวดลอม (ตารางที่ 8  ถึง ตารางที่ 13) 
 ตอนที่  3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพบริการ 
 ในการวิเคราะหขอมูลตอนที่ 1 และตอนที่ 2  ไดจําแนกผูตอบแบบสอบถามเปน 3 
กลุม คือ นักศึกษา อาจารย/นักวิจัย  และนักวิชาการผูปฏิบัติงานดานประวัติศาสตร ผลการ
วิเคราะหขอมูลปรากฏดังนี้ 
 
ตอนที่  1   ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 การนําเสนอขอมูลในตอนที่ 1 ประกอบดวย จํานวนผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
สถานภาพและสถาบันที่สังกัด  การศึกษา  ผูแนะนําใหใชบริการของสํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ  หองที่เคยใชบริการเอกสารจดหมายเหตุ  เอกสารที่เคยใชบริการ วัตถุประสงคในการใช
บริการ  และความถี่ในการใชบริการ 
 1.1   จํานวนผูตอบแบบสอบถามตามสถานภาพและสถาบันที่สังกัด 
          จากการสงแบบสอบถามไปยังกลุมประชากร ซึ่งเปนนักศึกษา อาจารย/นักวิจัย  
และนักวิชาการผูปฏิบัติงานดานประวัติศาสตร จํานวน 200 ชุด  ปรากฏวาไดรับกลับคืนจํานวน  
158  ชุด คิดเปน 79%   ของแบบสอบถามที่สงไปทั้งหมด  เปนแบบสอบถามที่นํามาวิเคราะหได
จํานวน 156 ชุด  คิดเปน 78%  จําแนกเปนแบบสอบถามของนักศึกษาจํานวน 85 ชุด อาจารย/
นักวิจัย จํานวน 34 ชุด และนักวิชาการ จํานวน 37 ชุด  (ดังรายละเอียดในตารางที่ 1) 
  สําหรับสถาบันของผูตอบแบบสอบถามพบวา  ผูตอบแบบสอบถามจํานวนมาก
ที่สุด 35 คน (22.43%)  สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร  รองลงมาจํานวน 28 คน (17.94%)  สังกัด
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จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และนอยที่ สุดจํานวน 1 คนเทากัน  สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือ    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแกน  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล  โรงเรียนเสนอพิทยาคม  โรงเรียนบานวังมะเดื่อ กระทรวงมหาดไทย  
กระทรวงยุติธรรม  สํานักพระราชวัง  สถาบันพระปกเกลา    
  เมื่อจําแนกตามสถานภาพของผูตอบ พบวา นักศึกษาจํานวนมากที่สุด 30 คน  
(35.29%)   สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร  รองลงมาจํานวน 23  คน (27.06%) สังกัดจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และนอยที่ สุดจํานวน  1 คน  (1.17%) เทากัน  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือ  และไมระบุ
สถาบัน  

อาจารย/นักวิจัย พบวา  จํานวนมากที่สุด 5 คน (14.71%) เทากัน สังกัด 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยศิลปากร รองลงมาจํานวน 4 คน (11.76%) เปน
นักวิจัยอิสระ  และนอยที่สุด  จํานวน 1 คน (2.94%) เทากัน  สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยขอนแกน  โรงเรียนเสนอพิทยา
คม  และโรงเรียนบานวังมะเดื่อ   
  นักวิชาการพบวา จาํนวนมากที่สุด 20 คน  (54.05%)  สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม  
รองลงมา จํานวน 8 คน (21.62%) เปนนักวชิาการอิสระ และนอยทีสุ่ด จํานวน 1 คน (2.70%) 
เทากัน สังกัดมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กระทรวงมหาดไทย  
กระทรวงยุติธรรม  และสํานักพระราชวงั  (ดังรายละเอียดในตารางที ่2) 
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ตารางที่ 1  จํานวนผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ 
 

จํานวน   แบบสอบถามที่สมบูรณวิเคราะหได 
 จํานวนที่สง จํานวนที่ไดรับ รวม 
สถานภาพ   จํานวน รอยละ 
นักศึกษา 120 85 85 70.83 
อาจารย/นกัวจิัย 40 34 34 85.00 
นักวชิาการ 40 39 37 92.5 
รวม 200                    158 156 78.00 
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ตารางที่ 2  จํานวนผูตอบแบบสอบถาม  จาํแนกตามสถาบันที่สังกัด 
 

จํานวน นักศึกษา 
N = 85 

อาจารย / นักวิจัย 
N = 34 

นักวชิาการ 
N = 37 

รวม 
N = 156 

สถาบนัที่สังกดั จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 30 35.29 5 14.70 - - 35 22.43 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 23 27.05 5 14.70 - - 28 17.94 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 10 11.76 - - - - 10 6.41 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 4 4.70 2 5.88 - - 6 3.84 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 7 8.23 1 2.94 1 2.70 9 5.76 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 4 4.70 - - - - 4 2.56 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ 1 1.17 3 8.82 - - 4 2.56 
มหาวิทยาลยัในตางประเทศ 2 2.35 2 5.88 - - 4 2.56 
มหาวิทยาลยัมหิดล 1 1.17 - - - - 1 0.64 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 1 1.17 - - - - 1 0.64 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระนครเหนือ 1 1.17 - - - - 1 0.64 
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ตารางที่ 2  (ตอ) 
 

จํานวน นักศึกษา 
N = 85 

อาจารย / นักวิจัย 
N = 34 

นักวชิาการ 
N = 37 

รวม 
N = 156 

สถาบนัที่สังกดั จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร - - 1 2.94 - - 1 0.64 
มหาวิทยาลยันเรศวร - - 1 2.94 - - 1 0.64 
มหาวิทยาลยัขอนแกน - - 1 2.94 - - 1 0.64 
มหาวิทยาลยัหัวเฉยีวเฉลมิพระเกียรต ิ - - - - 1 2.70 1 0.64 
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล - - 1 2.94 - - 1 0.64 
โรงเรียนวชิราวุธวทิยาลัย - - 2 5.88 - - 2 1.28 
โรงเรียนเสนอพิทยาคม - - 1 2.94 - - 1 0.64 
โรงเรียนบานวงัมะเดื่อ - - 1 2.94 - - 1 0.64 
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน - - - - 2 5.40 2 1.28 
กระทรวงวฒันธรรม - - - - 20 54.05 20 12.82 
กระทรวงศึกษาธิการ - - - - 2 5.40 2 1.28 
กระทรวงมหาดไทย - - - - 1 2.70 1 0.64 
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ตารางที่ 2  (ตอ) 
 

จํานวน นักศึกษา 
N = 85 

อาจารย / นักวิจัย 
N = 34 

นักวชิาการ 
N = 37 

รวม 
N = 156 

สถาบนัที่สังกดั จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
กระทรวงยุติธรรม - - - - 1 2.70 1 0.64 
สํานักพระราชวัง - - - - 1 2.70 1 0.64 
สถาบนัพระปกเกลา - - 1 2.94 - - 1 0.64 
อิสระ - - 4 11.76 8 21.62 12 7.69 
ไมระบุสถาบนั 1 1.17 3 8.82 - - 4 2.56 
         
 
 

54 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 1.2   การศึกษา 
  สําหรับการศึกษาของผูใชบริการที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ พบวา ผูตอบ
แบบสอบถาม จํานวนมากที่สุด 58 คน (37.17%)  อยูระหวางการศึกษาในระดับปริญญาตาง ๆ   
รองลงมา จํานวน 46 คน (29.48%)  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  และนอยที่สุด  จํานวน 10  คน 
(6.41%)  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
  สําหรับผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 58 คน (37.17%) ที่ระบุวาอยูระหวาง
การศึกษา พบวา สวนใหญ จํานวน 47 คน อยูระหวางการศึกษาระดับปริญญาโท  รองลงมา 
จํานวน 9 คน อยูระหวางการศึกษาระดับปริญญาเอก  และนอยที่สุดจํานวน 2 คน อยูระหวาง
การศึกษาระดับปริญญาตรี 
  เมื่อจําแนกตามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา นักศึกษา จํานวน
มากที่สุด 54 คน (63.52%) อยูระหวางการศึกษาโดยจํานวน 46 คน (54.12%) อยูระหวาง
การศึกษาระดับปริญญาโท  รองลงมา จํานวน 25 คน (29.41%) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โท และนอยที่สุด จํานวน 1 คน (1.18%)  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
  อาจารย/นักวิจัย พบวา จํานวนมากที่สุด 12 คน (35.29%) สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท  รองลงมา จํานวน 10 คน (29.41%)  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
นอยที่สุดจํานวน 3 คน (8.82%)  อยูระหวางการศึกษาระดับปริญญาเอก 
  นักวิชาการ พบวา จํานวนมากที่สุด 27 คน (72.97%)  สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  รองลงมา จํานวน 9 คน (24.32%) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และนอยที่สุด
จํานวน 1 คน (2.70%) อยูระหวางการศึกษาระดับปริญญาโท (ดังรายละเอียดในตารางที่ 3) 
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ตารางที่ 3  การศึกษาของผูเขาใชบริการทีส่ํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ จําแนกตามสถานภาพของผูตอบ 
 

สถานภาพ นักศึกษา อาจารย/นักวิจยั นักวิชาการ รวม 
 N = 85 N = 34 N = 37 N = 156 
การศึกษา จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ปริญญาตรี 5 5.88 10 29.41 27 72.97 42 26.92 
ปริญญาโท 25 29.41 12 35.29 9 24.32 46 29.48 
ปริญญาเอก 1 1.18 9 26.47 - - 10 6.41 
อยูระหวางการศึกษา 54 63.52 3 8.82 1 2.70 58 37.17 
     -  ปริญญาตรี             2 2.35 - - - - 2 1.28 
     -  ปริญญาโท            46 54.12 - - 1 2.70 47 30.12 
      -  ปริญญาเอก             6 7.06 3 8.82 - - 9 5.76 
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 1.3   ผูแนะนําใหมาใชบริการของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
  สําหรับผูแนะนําใหมาใชบริการของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ พบวา  
ผูตอบแบบสอบถาม จํานวนมากที่สุด 70 คน (44.87%) มาใชบริการโดยครู/อาจารยเปนผูแนะนํา  
รองลงมา จํานวน 69 คน (44.23%)  มาใชบริการโดยรูจักดวยตัวเอง และนอยที่สุด จํานวน  4  คน 
(2.56%)  มาใชบริการโดยรูจากสื่อตาง ๆ  สําหรับคําตอบอื่นๆ มีผูตอบ จํานวน 12 คน (7.69%)  
ไดแก หัวหนาหนวยงานแนะนํา จํานวน 6 คน  เคยรับราชการอยูในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ
และคนรูจักแนะนํา จํานวน 2 คน เทากัน ผูวาจางแนะนํา  และเปนสมาชิกสมาคม  หอจดหมาย
เหตุไทย จํานวน 1 คน เทากัน 
  เมื่อจําแนกผูแนะนําใหมาใชบริการของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ตาม
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา นักศึกษา จํานวนมากที่สุด 51 คน (60.00%) มาใช
บริการ โดยครู/อาจารย  เปนผูแนะนํา รองลงมา จํานวน 28 คน (32.94%) มาใชบริการโดยรูจัก
ดวยตัวเอง  และนอยที่สุด  จํานวน 1 คน (1.17%)  มาใชบริการโดยรูจากสื่อตาง ๆ  สําหรับ
คําตอบอื่น ๆ มีนักศึกษาตอบ จํานวน 2 คน ไดแก       ผูแนะนําใหมาใชบริการ  คือผูวาจาง  และ
คนรูจัก จํานวน 1 คน เทากัน 
  อาจารย/นักวิจัย พบวา จํานวนมากที่สุด 22 คน (64.70%) มาใชบริการโดย    
รูจักเอง  รองลงมา จํานวน 14 คน (41.17%) มาใชบริการโดยครู/อาจารย เปนผูแนะนํา และนอย  
ที่สุด จํานวน 2 คน (5.88%) เทากัน มาใชบริการโดยเพื่อนเปนผูแนะนํา  และรูจากสื่อตาง ๆ 
สําหรับคําตอบอื่น ๆ มีอาจารย/นักวิจัยตอบ จํานวน 4 คน   ไดแก ผูแนะนําใหมาใชบริการ  คือ
หัวหนาหนวยงาน จํานวน 2 คน เคยรับราชการอยูสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  และเปนสมาชิก
สมาคมจดหมายเหตุไทย  จํานวน 1 คนเทากัน 
  นักวิชาการ พบวา จํานวนมากที่สุด 19 คน (51.35%)  มาใชบริการโดย รูจัก
ดวยตัวเอง  รองลงมา  จํานวน 6 คน (16.21%) มาใชบริการโดยเพื่อนเปนผูแนะนํา และนอยที่สุด
จํานวน 1 คน (2.70%) มาใชบริการโดยรูจากสื่อตาง ๆ สําหรับคําตอบอื่น ๆ มีนักวิชาการตอบ 
จํานวน 6 คน ไดแก ผูแนะนําใหมาใชบริการ  คือหัวหนาหนวยงาน จํานวน 4 คน  คนรูจักแนะนํา  
และเคยรับราชการอยูในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  จํานวน 1 คน เทากัน (ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 4) 
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ตารางที่ 4   ผูแนะนําใหมาใชบริการที่ของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ จําแนกตามสถานภาพของผูตอบ* 
 

สถานภาพ นักศึกษา อาจารย/นักวิจยั นักวิชาการ รวม 
 N = 85 N = 34 N = 37 N = 156 
ผูแนะนํา จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
รูจักเอง 28 32.94 22 64.70 19 51.35 69 44.23 
ครู อาจารย 51 60 14 41.17 5 13.51 70 44.87 
เพื่อน 9 10.58 2 5.88 6 16.21 17 10.89 
สื่อตาง ๆ 1 1.17 2 5.88 1 2.70 4 2.56 
อื่น ๆ 2 2.35 4 11.76 6 16.21 12 7.69 

 
*  ตอบไดมากกวา  1  ขอ 
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 1.4   หองบริการและเอกสารที่เคยใชบริการ 
  สําหรับหองที่เคยใชบริการเอกสารจดหมายเหตุ พบวา ผูตอบแบบสอบถาม  
จํานวนมากที่สุด 152 คน (97.43%)  ใชบริการหองกรมหลวงพิชิตปรีชากร  รองลงมา จํานวน 110 
คน (70.51%)  ใชบริการหองบุรฉัตร 
  เมื่อจําแนกตามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา นักศึกษา นักวิชาการ 
และอาจารย / นักวิจัย จํานวนมากที่สุด 83 คน (97.64%)  36 คน (97.29%)  และ 33 คน 
(97.05%)  ตามลําดับ ใชหองบริการกรมหลวงพิชิตปรีชากร  รองลงมา จํานวน 54 คน (63.52%)  
31 คน  (83.78%) และ 25 คน (73.52%)  ตามลําดับ ใชหองบริการบุรฉัตร  
  สําหรับเอกสารที่เคยใชบริการในหองกรมหลวงพิชิตปรีชากร และหองบุรฉัตร 
พบวา  
  หองกรมหลวงพิชิตปรีชากร (ชั้น 1) ผูตอบแบบสอบถาม จํานวนมากที่สุด 146 
คน  (93.58%)  ใชเอกสารลายลักษณ  รองลงมา จํานวน 136 คน (87.17%)  ใชไมโครฟลม  และ
นอยที่สุด จํานวน 16 คน (10.25%)  ใชหนังสือและสิ่งพิมพตาง ๆ 
  เมื่อจําแนกตามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา นักศึกษา อาจารย / 
นักวิจัย และนักวิชาการ จํานวนมากที่สุด 78 คน (91.76%)  33 คน (97.05%)  และ 35 คน 
(94.59%)  ตามลําดับ ใชเอกสารลายลักษณ  รองลงมา จํานวน 72 คน (84.70%)  32 คน 
(94.11%)  และ 32 คน (86.48%)  ตามลําดับ  ใชไมโครฟลม และนอยที่สุด จํานวน 10 คน 
(11.76%) 2 คน (5.88%) และ 4 คน (10.81%) ตามลําดับ  ใชหนังสือและสิ่งพิมพตาง ๆ 
  หองบุรฉัตร (ชั้น 2)  พบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 105 คน 
(67.30%) ใชภาพถาย รองลงมา จํานวน 36 คน (23.07%)  ใชแผนที่ แผนผัง แบบแปลน และนอย
ที่สุด จํานวน 1 คน (0.64%)  ใชซีดีภาพถาย 
  เมื่อจําแนกตามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา นักศึกษา อาจารย / 
นักวิจัย และนักวิชาการ จํานวนมากที่สุด 49 คน (57.64%)  25 คน (73.52%)  และ 31 คน 
(83.78%)  ตามลําดับ  ใชภาพถาย  รองลงมา จํานวน 22 คน (25.88%) 11 คน (32.35%) และ  3  คน 
(8.10%)  ตามลําดับ ใชแผนที่ แผนผัง แบบแปลน และนอยที่สุด  นักศึกษา จํานวน 1 คน 
(1.17%) ใชซีดีภาพถาย (ดังรายละเอียดในตารางที่ 5) 
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ตารางที่  5  หองบริการและเอกสารที่เคยใชบริการ จําแนกตามสถานภาพของผูตอบ * 
 

สถานภาพ นักศึกษา อาจารย/นักวิจยั นักวิชาการ รวม 
 N = 85 N = 34 N = 37 N = 156 
เอกสารที่เคยใช จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
หองกรมหลวงพิชิตปรีชากร (ชั้น 1) 83 97.64 33 97.05 36 97.29 152 97.43 
     -  เอกสารลายลักษณ 78 91.76 33 97.05 35 94.59 146 93.58 
     -  ไมโครฟลม 72 84.70 32 94.11 32 86.48 136 87.17 
     -  หนังสือและสิ่งพิมพตาง ๆ 10 11.76 2 5.88 4 10.81 16 10.25 
หองบุรฉัตร (ชัน้ 2) 54 63.52 25 73.52 31 83.78 110 70.51 
     -  ภาพถาย 49 57.64 25 73.52 31 83.78 105 67.30 
     -  แผนที่ แผนผัง แบบแปลน 22 25.88 11 32.35 3 8.10 36 23.07 
     -  ซีดีภาพถาย 1 1.17 - - - - 1 0.64 

 
*  ตอบไดมากกวา 1  ขอ 
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 1.5   วัตถุประสงคในการใชบริการที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
  สําหรับวัตถุประสงคในการใชบริการที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ พบวา  
ผูตอบแบบสอบถาม จํานวนมากที่สุด 79 คน (50.64%)  มีวัตถุประสงคเพื่อทําวิทยานิพนธ  
รองลงมา จํานวน 55 คน (35.25%)  มีวัตถุประสงคเพื่อทําวิจัย  และนอยที่สุด จํานวน 23 คน 
(14.74%) มีวัตถุประสงคเพื่อคนควาดานชีวประวัติ  สําหรับวัตถุประสงคอ่ืน ๆ มีผูตอบ จํานวน  
24 คน (15.38%) ไดแก  คนควาขอมูลเพื่อทํารายงาน จํานวน 8 คน  จัดทําประวัติหนวยงาน 
จํานวน      4 คน คนควาขอมูลนําไปอางอิง และเพื่อประกอบการปฏิบัติงาน จํานวน 3 คน เทากัน 
คนควาขอมูลเพื่อจัดทําสารคดีรายการโทรทัศน เพื่อประกอบการสอนและการบรรยาย และเพื่อ
ทํางานพิเศษ จํานวน 2 คน เทากัน 
  เมื่อจําแนกวัตถุประสงคในการใชบริการที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติตาม
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา นักศึกษา  จํานวนมากที่สุด 60 คน (70.58%)  มีวัตถุประสงค
ในการเขาใชสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เพื่อทําวิทยานิพนธ รองลงมา  จํานวน 28 คน 
(32.94%)  มีวัตถุประสงคเพื่อทําวิจัย และนอยที่สุด  จํานวน 5 คน (5.88) มีวัตถุประสงคเพื่อจัดพิมพ
หนังสือ  สําหรับวัตถุประสงค อ่ืน  ๆ มีนักศึกษาตอบ จํานวน  10 คน (11.76%)  ไดแก มี
วัตถุประสงคเพื่อคนควาขอมูลเพื่อทํารายงาน จํานวน 8 คน  และคนควาขอมูลเพื่อทํางานพิเศษ 
จํานวน 2 คน 
  อาจารย/นักวิจัย  จํานวนมากที่สุด 20 คน (58.82%)  มีวัตถุประสงคในการใชบริการที่
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เพื่อทําวิจัย รองลงมา จํานวน 15 คน (44.11%)  มีวัตถุประสงคเพื่อเขียน
หนังสือ บทความ และนอยที่สุด จํานวน 7 คน (20.58%) มีวัตถุประสงคเพื่อคนควาดานชีวประวัติ 
สําหรับวัตถุประสงคอ่ืน ๆ มีอาจารย/นักวิจัยตอบ จํานวน 4 คน  (11.76%) ไดแก มีวัตถุประสงค
เพื่อคนควาขอมูลนําไปอางอิง และจัดทําประวัติหนวยงาน จํานวน 2 คน เทากัน 
  นักวิชาการ จํานวนมากที่สุด 18 คน (48.64%)  มีวัตถุประสงคในการใชบริการ
ที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เพื่อจัดพิมพหนังสือ รองลงมา จํานวน 17 คน (45.94%) มี  
วัตถุประสงคเพื่อเขียนหนังสือและบทความ และนอยที่สุด จํานวน 6 คน (16.21%) มีวัตถุประสงค
เพื่อทําวิทยานิพนธ  สําหรับวัตถุประสงคอ่ืน ๆ มีนักวิชาการตอบ จํานวน 10 คน (27.02%) ไดแก  
มีวัตถุประสงคเพื่อคนขอมูลประกอบการปฏิบัติงาน จํานวน  3 คน  จัดทําประวัติหนวยงาน  จัดทํา
สารคดีรายการโทรทัศนและเพื่อประกอบการสอน การบรรยาย จํานวน 2 คน เทากัน  และคนขอมูลเพื่อ
นําไปอางอิง จํานวน 1 คน  (ดังรายละเอียดในตารางที่ 6) 
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ตารางที่  6  วัตถุประสงคในการใชบริการที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ จําแนกตามสถานภาพของผูตอบ * 
 

สถานภาพ นักศึกษา อาจารย/นักวิจยั นักวิชาการ รวม 
 N = 85 N = 34 N = 37 N = 156 
วัตถุประสงคในการเขาใช จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ทําวิจัย 28 32.94 20 58.82 7 18.91 55 35.25 
ทําวิทยานิพนธ 60 70.58 13 38.23 6 16.21 79 50.64 
เขียนหนังสือบทความ 12 14.11 15 44.11 17 45.94 44 28.20 
จัดนิทรรศการ 8 9.41 9 26.47 8 21.62 25 16.02 
คนควาดานชีวประวัต ิ 7 8.23 7 20.58 9 24.32 23 14.74 
จัดพิมพหนังสือ 5 5.88 8 23.52 18 48.64 31 19.87 
อื่น ๆ 10 11.76 4 11.76 10 27.02 24 15.38 

 
*  ตอบไดมากกวา  1 ขอ 
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 1.6   ความถี่โดยเฉลี่ยในการเขาใชบริการ  
  สําหรับความถี่ในการใชบริการที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติของผูตอบ
แบบสอบถาม  พบวา  ผูตอบจํานวนมากที่สุด 60 คน (38.46%) เขาใชสํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติเมื่อมีเวลาวาง รองลงมา จํานวน 27 คน (17.30%) เขาใชสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติสัปดาหละ 
2 ครั้ง  และนอยที่สุด จํานวน 10 คน (6.41%)  เขาใชสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติสัปดาหละ 1 คร้ัง  
สําหรับคําตอบอื่น ๆ มีผูตอบจํานวน 35 คน (22.43%) ไดแก  ข้ึนอยูกับงานที่ไดรับมอบหมาย จํานวน 
24 คน เขาใชไมแนนอน จํานวน 4 คน เขาใชสัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง จํานวน 3 คน เขาใชปละ 2 – 3 
คร้ัง  เขาใชสัปดาหละ 5 คร้ัง  เขาใชเดือนละ 4 – 5 คร้ัง และเขาใช 5 เดือนตอ 1 คร้ัง  จํานวน 1 คน เทากัน 
  เมื่อจําแนกความถี่ในการใชบริการที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ตาม
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา นักศึกษา อาจารย / นักวิจัย  และนักวิชาการ จํานวน
มากที่สุด 37 คน (43.52%)  11 คน (32.35%)  และ 12 คน (32.43%)  ตามลําดับ  เขาใชบริการที่
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติเมื่อมีเวลาวาง  รองลงมา จํานวน 15 คน (17.64%)  8 คน 
(23.52%)  และ 4 คน (10.81%)  ตามลําดับ  เขาใชบริการที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ
สัปดาหละ 2 คร้ัง และนอยที่สุดของนักศึกษา อาจารย / นักวิจัย จํานวน 6 คน (7.05%) และ 1 คน 
(2.94%) ตามลําดับ  เขาใชบริการที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ สัปดาหละ 1 คร้ัง สวน
นักวิชาการนอยที่สุด จํานวน 2 คน (5.40%)  เขาใชบริการที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เดือน
ละ 2 คร้ัง 
  สําหรับคําตอบอื่น ๆ มีนักศึกษาตอบ  จํานวน 10 คน (11.76%) ไดแก เขาใช 
ข้ึนอยูกับงานที่ไดรับมอบหมาย และเขาใชสัปดาหละ 3 – 4 ครั้ง จํานวน 3 คน เทากัน  เขาใชไม
แนนอน จํานวน 2 คน เขาใชสัปดาหละ 5 คร้ัง และเขาใชปละ 2 – 3 ครั้ง จํานวน 1 คน เทากัน 
อาจารย/นักวิจัย ตอบจํานวน 10 คน (29.41%)  ไดแก เขาใชข้ึนอยูกับงานที่ไดรับมอบหมาย 
จํานวน 9 คน  เขาใชเดือนละ 4 – 5 คร้ัง จํานวน 1 คน  นักวิชาการตอบ จํานวน 15 คน (40.54%)  
ไดแก เขาใชข้ึนอยูกับงานที่ไดรับมอบหมาย จํานวน 12 คน เขาใชไมแนนอน จํานวน 2 คน  และ
เขาใช 5 เดือน  ตอคร้ัง จํานวน 1 คน (ดังรายละเอียดในตารางที่ 7) 
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ตารางที่  7  ความถี่โดยเฉลีย่ที่เขาใชบริการ จําแนกตามสถานภาพของผูตอบ * 
 

สถานภาพ นักศึกษา อาจารย/นักวิจยั นักวิชาการ รวม 
 N = 85 N = 34 N = 37 N = 156 

ความถี่เฉลี่ยที่เขาใชบริการ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ทุกวัน 10 11.76 4 11.76 3 8.10 17 10.89 
สัปดาหละ 1 ครั้ง 6 7.05 1 2.94 3 8.10 10 6.41 
สัปดาหละ 2 ครั้ง 15 17.64 8 23.52 4 10.81 27 17.30 
เดือนละ 2 ครั้ง 7 8.23 4 11.76 2 5.40 13 8.33 
เมื่อมีเวลาวาง 37 43.52 11 32.35 12 32.43 60 38.46 
อื่น ๆ 10 11.76 10 29.41 15 40.54 35 22.43 
         

 
* ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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ตอนที่  3   ความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพบริการ 
 
 ผูตอบแบบสอบถาม ไดระบุปญหาที่พบจากการใชบริการในสํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ  พรอมทั้งใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข จํานวนทั้งสิ้น 118 คน  จําแนกเปน
นักศึกษาจํานวน 71 คน  อาจารย / นักวิจัย จํานวน 23 คน และนักวิชาการ จํานวน 24 คน ซึ่ง
ผูตอบแตละคนไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและใหขอเสนอแนะมากกวา 1 ดาน โดยแตละ
ดานใหความคิดเห็นมากกวา  1 ความคิดเห็น  ผูวิจัยไดจําแนกปญหาและขอเสนอแนะออกเปน
กลุมตามเกณฑคุณภาพบริการ 5 ดาน  และในแตละดานเรียงตามลําดับของความถี่ของคําตอบ  
ซึ่งปรากฏผลดังนี้ 
 
 3.1 ดานผูใหบริการ 
 
  มีผูตอบจํานวน 86 คน จําแนกเปน นักศึกษาจํานวน 54 คน อาจารย / นักวิจัย 
จํานวน  17  คน  และนักวิชาการ  จํานวน 15  คน  ไดแก 
  1. ปญหาดานความรูความสามารถของผูใหบริการ ไดแก ผูใหบริการมี
ประสบการณคอนขางนอย ไมรอบรูในแงมุมของเนื้อหาเอกสาร ไมสามารถใหคาํแนะนําที่ชัดเจน 
(28 ความคิดเห็น) 
   -  ควรพฒันาฝกอบรมเจาหนาที่ผูใหบริการใหรูจักบทบาทหนาที่ของ
หนวยงาน แหลงขอมูล รายละเอียดตาง ๆ ของเอกสารใหมากยิง่ขึ้นรวมทั้งศกึษาเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตรดวย (18 ความคิดเห็น) 
   -  ควรจัดเจาหนาที่ทีม่ีความสามารถ และมีความรูเกี่ยวกับเอกสารมาประจํา
หองบริการ (8 ความคิดเห็น) 
   -  ควรสรางนกัจดหมายเหตุเฉพาะทางเพื่อใหบริการกบัผูใชไดตรงตามความ
ตองการ (1 ความคิดเห็น) 
   -  ควรมีการหมุนเวียนนักจดหมายเหตุจากหลาย ๆ ฝายเขามาทาํหนาที่ให 
บริการเพื่อจะไดรับบริการที่หลากหลาย และนักจดหมายเหตุสามารถประมวลปญหาจากหอง
บริการไปพัฒนาระบบงานของตนตอไป (1 ความคิดเห็น) 
  2.  ปญหาดานจํานวนบุคลากรผูใหบริการมีจํานวนนอย  ควรเพิ่มจํานวน
เจาหนาที่ใหเหมาะสมกับผูรับบริการโดยเฉพาะ  วาจุดใดควรเพิ่ม หรือชวงใดที่มีผูใชบริการมาก 
(22 ความคิดเห็น)  
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  3.   ปญหาดานจิตบริการ (Service mind)  ไดแก ผูใหบริการบางคนไมเปนมิตร
และไมเต็มใจใหบริการ ไมคอยสนใจผูใชบริการ เครงขรึม ดุ ไมยิ้มแยม  บางครั้งไมตรงเวลา 
บริการไมเทาเทียมกันขึ้นอยูกับความสนิทสนม (20 ความคิดเห็น) 
   -  ควรมีการฝกอบรมผูใหบริการ มีการสํารวจตรวจสอบและรวมกันปรับปรุง
การบริการ (4 ความคิดเห็น) 
   -  เจาหนาที่ควรปฏิบัติหนาที่ใหตรงตอเวลา และตระหนักถึงหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย (3 ความคิดเห็น) 
   -  ควรมีความกระตือรือรนและเอาใจใสผูมาใชบริการ (2 ความคิดเห็น) 
   -  ควรยิ้มแยมแจมใสและพูดคุยเปนกันเองกับผูใชบริการใหมากข้ึน ตอง
ควบคุมอารมณและใหบริการดวยอัธยาศัยที่ดี (2 ความคิดเห็น) 
   -  ควรตอบคําถามดวยวาจาสุภาพ (1 ความคิดเห็น) 
  4. ในการเขาคนควาครั้งแรก  ผูคนควาอาจไมเขาใจ แหลงขอมูลการใชอุปกรณ 
ซึ่งเขาใจยากตองสอบถามเจาหนาที่ (4 ความคิดเห็น) 
   -  ควรแนะนําวิธีการคนควาและการสืบคนขอมูลดวยบอรดประชาสัมพันธ 
หรือมีเจาหนาที่คอยชวยเหลือ (3  ความคิดเห็น) 
 
 3.2 ดานความนาเชื่อถือของบริการ  
 
  มีผูตอบจํานวน 88 คน  จําแนกเปนนักศึกษาจํานวน 55 คน อาจารย / นักวิจัย 
จํานวน 16 คน  และนักวิชาการ จํานวน 17 คน  ไดแก 
  1.   ปญหาดานการทําสําเนาเอกสาร ไดแก ระยะเวลาในการถายสําเนาเอกสาร
นาน  สําเนาเอกสารบางครั้งไมถูกตอง  ครบถวน  ชัดเจน และมีราคาสูง มีขอกําหนดในการขอทํา
สําเนาเอกสารมาก (31 ความคิดเห็น)  
   -  ควรปรับปรุงระยะเวลาการถายสําเนาเอกสารใหเร็วขึ้น โดยการลดขั้นตอน
ปฏิบัติ และกําหนดระยะเวลาการรับเอกสารใหแนนอน (4 ความคิดเห็น) 
   -  ควรจัดหองสําหรับทําสําเนาเอกสารไวใกล ๆ กับจุดบริการเพื่อความ
สะดวกและรวดเร็ว (2 ความคิดเห็น) 
   -  ควรจัดระบบการใหบริการทําสําเนาเอกสารที่รัดกุม  และเมื่อเกิดปญหาขึ้น
เจาหนาที่สามารถแกไขปญหาไดทันที (2 ความคิดเห็น) 
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   -  กรณีเอกสารที่ถายมีจํานวนหนานอย ควรสงถายและรอรับไดทันที          
(1 ความคิดเห็น) 
   -  ควรใหผูใชบริการมีอิสระในการขอทําสําเนาเอกสารเพราะเอกสารเปดเผย
แลว  ไมควรระบุจํานวนและจํากัดการทําสําเนา (1 ความคิดเห็น) 
   -  ควรมีบริการสแกนภาพลงซีดี  เพื่อนําไปใชประโยชนไดหลายครั้งภาพจะ
ไมลดความละเอียดลง (1 ความคิดเห็น) 
   -  ควรระบุใหชัดเจนในบัญชีวาเอกสารชุดไดหามทําสําเนา (1 ความคิดเห็น) 
  2. เอกสารลับบางชุดเดิมเคยใหบริการแตปจจุบันงดบริการ ควรกําหนดอายุของ
เอกสารวาจะเปดเผยไดเมื่อใด  และติดประกาศใหทราบโดยมีการอธิบายถึงเหตุผลที่ไมสามารถ
ขอดูเอกสารได  ใหเปนมาตรฐานในการบริการ (14 ความคิดเห็น) 
  3.   ปญหาดานการยืมเอกสาร ไดแก เอกสารที่ติดบริการตองรอหลายวัน
ระยะเวลาในการใหยืมเอกสารนอยเกินไป และกําหนดเวลายืมเอกสารจํากัด การใหบริการยืม
เอกสารตาง ๆ คอนขางชา (12 ความคิดเห็น) 
   -  ควรตอบไดวาเอกสารที่มีผูใชบริการสามารถจะใหบริการไดเมื่อใด           
(3 ความคิดเห็น) 
   -  ควรเพิ่มเวลาขอยืมเอกสารไดตลอดเวลาทําการไมมีพักเที่ยงโดยจัดเวร
เจาหนาที่หยิบเอกสาร (3 ความคิดเห็น) 
   -  ควรเพิ่มหรือขยายเวลาในการใหยืมไมโครฟลมใหมากขึ้นประมาณ 10 วัน 
(2 ความคิดเห็น) 
   -  ควรเพิ่มความรวดเร็วในการใหบริการ และแจงกับผูใชบริการถึงปญหาของ
ความลาชาในแตละครั้ง (1 ความคิดเห็น) 
  4.   ปญหาดานระเบียบขอปฏิบัติ ไดแก เวลาเปด – ปด บริการ ระเบียบการ
ใหบริการ พ.ศ. 2547  มีเนื้อหาไมชัดเจน (12 ความคิดเห็น) 
   -  ควรเปดใหบริการในวันเสาร  และวันอาทิตย และควรขยายเวลาเปดถึง 
18.00 น. หรือควรใชมาตรฐานเดียวกับหอจดหมายเหตุที่พัฒนาแลวในตางประเทศ (7 ความ
คิดเห็น) 
   -  ควรกําหนดระยะเวลาใหชาวตางประเทศที่ไมมีใบอนุญาตเขาคนควาจาก
สภาวิจัยใหเขาใชบริการไดภายในระยะเวลาที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติกําหนดไวในระเบียบ 
(2 ความคิดเห็น) 
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   -  ควรมีกําหนดและระบุอัตราคาธรรมเนียมการทําสําเนาเอกสารตาง ๆ และ
ระยะเวลาใหชัดเจน (1 ความคิดเห็น) 
   -  ควรจัดเวรเจาหนาที่ทํางานในวันหยุด (1 ความคิดเห็น) 
  5. ปญหาดานการประชาสัมพันธ  ไดแก ไมมีการแนะนําหรือแจงรายชื่อเอกสาร
ชุดใหม ๆ ที่จะนําออกใหบริการ ไมมีการประชาสัมพันธขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรม  หรือบริการให
ทราบ  ปายประกาศตาง ๆ อยูในจุดที่ไมเหมาะสม  (8 ความคิดเห็น) 
   -  ควรมีตารางกําหนดเวลาวาเอกสารที่อยูระหวางการจัดหรือตรวจสอบ      
มีอะไรบาง และมีการแจงระยะเวลาที่ชัดเจนวาพรอมนําออกใหบริการไดเมื่อใด  โดยมีการติด
ประกาศใหรับทราบ (6 ความคิดเห็น) 
   -  ควรมีการสรางความสนใจ และจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหผูมาใชบริการรูจัก
มากกวานี้ (6 ความคิดเห็น) 
   -  ควรจัดทําปายประกาศตาง ๆ ใหมีความเดนชัด และเห็นไดงาย ควรจัด
เจาหนาที่รับผิดชอบการติดปายประกาศใหเปนปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือนเพื่อใหผูมาใช 
บริการไดรับทราบ (2 ความคิดเห็น) 
  6.  ปญหาดานความถูกตองของขอมูล  ไดแก ภาพบางภาพใหรายละเอียดนอย 
บางภาพเนื้อหาไมตรงกับคําอธิบาย เอกสารที่ขอไมตรงกับที่ไดรับ  บางปกสลับกันไมเรียงตาม
ระยะเวลา (5 ความคิดเห็น) 
   -  ควรเพิ่มคําอธิบายภาพใหมากขึ้น  และบอกแหลงที่มาของภาพเพื่อใชใน
การสืบคนตอไป (2 ความคิดเห็น) 
   -  ควรตรวจสอบคําอธิบายภาพอยางละเอียด สอบถามจากแหลงขอมูลและ
ผูรูอ่ืน ๆ (2 ความคิดเห็น) 
   -  ควรมีการจําแนกและแยกเอกสารเขาหมวดหมูกับเลขเรียกเอกสารที่
ปรากฏอยูในบัญชีสํารวจเอกสาร (1 ความคิดเห็น) 
   -  ควรมีการตรวจสอบเอกสารหลังจากไดรับการสงคืนอยางละเอียด (1 ความ
คิดเห็น) 
 
 3.3 ดานลักษณะทางกายภาพ 
 
  มีผูตอบจํานวน 60 คน จาํแนกเปนนกัศึกษา จาํนวน  40  คน อาจารย / นกัวิจยั 
จํานวน 10  คน และนักวิชาการจํานวน 10  คน ไดแก 
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  1.   ปญหาดานจํานวนอุปกรณ เครื่องมือชวยคน และเครื่องใชตาง ๆ ไดแก  
เคร่ืองอานไมโครฟลม เคร่ืองคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร เครื่องบันทึกเสียง  บัญชีสํารวจ
เอกสาร และบัตรรายการ มีจํานวนนอย ตูบัตรรายการแนนเกินไป ตูฝากของมีขนาดเล็ก  โตะนั่งที่
ใหบริการบางครั้งมีผูใชจํานวนมากจึงมีจํานวนไมเพียงพอ (37 ความคิดเห็น) 
   -  ควรจัดหาเครื่องอานไมโครฟลมเพิ่ม  และจัดหนวยซอมบํารุงใหสามารถใช
งานไดอยางมีประสิทธิภาพ (16 ความคิดเห็น) 
   -  ควรเพิ่มจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรใหบริการมากขึ้น รวมถึงโปรแกรมตาง ๆ 
(7 ความคิดเห็น) 
   -  บัตรรายการเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุที่เกามาก  ควรมีการปรับเปลี่ยน
ใหม  และจัดทําบัตรรายการเพิ่มใหทันกับเอกสารที่มีใหบริการ (3 ความคิดเห็น) 
   -  ควรจัดหาเครื่องอานไมโครฟลมที่สามารถถายเอกสารได (2 ความคิดเห็น) 
   -  ควรมีบัญชีสํารวจเอกสารสํารอง  แยกกันระหวางเจาหนาที่และผูคนควา 
(2 ความคิดเห็น) 
   -  ควรเพิ่มเครื่องถายเอกสารที่เปนดิจิตอลใหมีความทันสมัยขึ้น (1 ความ
คิดเห็น) 
   -  ตูบัตรรายการเอกสารประวัติศาสตรรวมสมัยแนนเกินไปสืบคนยาก ควรมี
การขยายตูบัตรรายการใหเหมาะสม (1 ความคิดเห็น) 
   -  ควรจัดหาอุปกรณเครื่องบันทึกเสียงที่มีคุณภาพและทันสมัยเพิ่มข้ึน        
(1 ความคิดเห็น) 
   -  ควรขยายขนาดหนาจอไมโครฟลมใหมีขนาดใหญข้ึน (1 ความคิดเห็น) 
   -  ควรมีบัญชีเอกสารฝากเก็บของหนวยงานไวใหบริการดวย (1 ความ
คิดเห็น) 
  2. ปญหาดานสภาพของเอกสาร  ไดแก ไมโครฟลมบางมวนเอกสารเกา
ตัวหนังสือเลือนลาง บางมวนมีการรวมเอกสารหลายเรื่องไวในมวนเดียวกัน  จึงอานคอนขางยาก 
เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณบางกลองเปนเอกสารเกาชํารุด ในการเขาใชถาไมระมัดระวังหรือ
ดูแลอาจทําใหเสียหายได (21 ความคิดเห็น) 
   -  ควรจัดทําเปนสําเนาไมโครฟลม หรือสําเนาเอกสาร ออกใหบริการแทน     
(6 ความคิดเห็น) 
   -  ควรมีการซอมแซมอนุรักษใหอยูในสภาพดี (5 ความคิดเห็น) 
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   -  ควรงดใชลวดเสียบกระดาษเพราะจะทําลายเอกสารเวลาเสียบหรือดึงออก 
ควรใชกระดาษบาง ๆ แทน และควรเปนกระดาษใหมไมควรใชของเกาที่ใชแลว (2 ความคิดเห็น) 
   -  ยุติการทําสําเนาไมโครฟลมโดยเปลี่ยนเปนสแกนดิจิตอลแทน (1 ความ
คิดเห็น) 
  3.   ปญหาดานจํานวนทรัพยากรสารนิเทศ ไดแก ไมมีการจัดเอกสารประเภท  
ตาง ๆ ออกใหบริการอยางตอเนื่อง เอกสารประเภทตาง ๆ มีจํานวนนอย  ไมครอบคลุมทุกเนื้อหา 
(21 ความคิดเห็น) 
   -  ควรจัดหาหนังสือใหม ๆ และมีความหลากหลายเพิ่มข้ึน (6 ความคิดเห็น) 
   -  ควรสํารวจวา เอกสารชุดใดมีผูใชบริการมาก ควรนํามาทําสําเนาออก
ใหบริการเพิ่ม (4 ความคิดเห็น) 
   -   ควรมีการจัดภาพหรือแผนที่ชุดใหม ๆ ออกใหบริการ (3 ความคิดเห็น) 
   -  ควรจัดทําสําเนาภาพเพิ่มหลาย ๆ ชุด โดยเฉพาะภาพที่มีผูใชบริการมาก 
(2 ความคิดเห็น) 
   -  ควรจัดเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณชุดใหม ๆ ออกใหบริการเพื่อความ
ตอเนื่องและทันสมัยของขอมูล (2 ความคิดเห็น) 
   -  ควรจัดทําสําเนาเอกสารรัชกาลที่ 1 – 3  จากสํานักหอสมุดแหงชาติมาไวที่
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ (1 ความคิดเห็น) 
   -  เอกสารชุดประมวลขาวเหตุการณสําคัญขาดความตอเนื่องในบางชวง ควร
จัดทําและรวบรวมใหครบทุกชวง ( 1 ความคิดเห็น) 
   -  ควรจัดหาแถบบันทึกเสียง และประวัติศาสตรบอกเลาเพิ่มขึ้น (1 ความ
คิดเห็น) 
  4.   ในการเขาใชบริการครั้งแรกผูใชบางคนไมคุนเคยหรือรูจักวิธีการใชอุปกรณ
และเทคโนโลยีที่นํามาใชในหนวยงาน เจาหนาที่ควรดูแลและอํานวยความสะดวกในการใช
อุปกรณตาง ๆ เพื่อประโยชนของผูใชบริการ (4 ความคิดเห็น) 
  5. ปญหาดานแบบฟอรม และขอมูลแนะนําเอกสาร  ไดแก แบบฟอรมมี
คําอธิบายไมชัดเจน  มีรายละเอียดมาก  ขอมูลแนะนําการใชทรัพยากรสารนิเทศมีจํานวนนอย     
(3 ความคิดเห็น) 
   -  ควรปรับปรุงแบบฟอรมตาง ๆ ใหมีคําอธิบายชัดเจนขึ้น  และมีการแนะนํา
แบบฟอรมที่ผูคนควาตองใชใหเขาใจถึงวัตถุประสงคทุกชอง (2 ความคิดเห็น) 
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  6. การทําบัตรเขาใชบริการมีความยุงยาก  ควรใหทําบัตรประจําตัวผูคนควา 
และรับกุญแจฝากของที่เดียวกัน  จัดหนวยรับเร่ืองหรือฝายประชาสัมพันธใหชัดเจน  มีการแยก
บัญชีผูคนควาและผูมาติดตอราชการ  เพื่อความสะดวก (3 ความคิดเห็น) 
 
 3.4 ดานการเขาถึงทรัพยากรสารนิเทศ 
 
  มีผูตอบจํานวน 107 คน  จําแนกเปนนักศึกษา จํานวน 70 คน  อาจารย/นักวิจัย 
จํานวน 18  คน  และนักวิชาการ จํานวน 19  คน  ไดแก 
  1.  ปญหาดานระบบการเขาถึงขอมูล  ไดแก การสืบคนขอมูลมีหลายขั้นตอน    
ไมเปนสากล  ไมมีบริการระบบสืบคนขอมูลดวยคอมพิวเตอร  หรือทางอินเทอรเน็ต  เอกสารบาง
เร่ืองขอมูลกวางเกินไป กระจัดกระจาย คนหายาก  ไมโครฟลมรุนเกาไมระบุเลขหนา เอกสาร
ประเภทภาพถาย แผนที่ แผนผัง  หนังสืออางอิง วิทยานิพนธ และสิ่งพิมพตาง ๆ คนหายาก  ใน
การหยิบภาพใหบริการมีความลาชา การใหบริการสอบถามขอมูลยังจํากัด (65 ความคิดเห็น)  
   -  ควรมีระบบการสืบคนขอมูลดวยคอมพิวเตอรหรือการคนควาทาง          
อินเทอรเน็ต  มีการออนไลนขอมูล  เพื่อความสะดวก รวดเร็ว  ในการเขาถึงขอมูล  และมีการ
พัฒนาระบบใหดีข้ึนในระยะยาว  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคนควาใหมากที่สุด (39 ความ
คิดเห็น) 
   -  ควรระบุเลขหนาของเอกสารในไมโครฟลมใหมใหชัดเจน หรือจัดทํา
สารบัญคนเรื่องใหเปนระบบ (3 ความคิดเห็น) 
   -  ควรจัดทําปายวิธีการใชเอกสารใหละเอียดและเขาใจงาย (1 ความคิดเห็น) 
   -  ควรอนุญาตใหนํากลองมาถายเอกสารไดในบางกรณี (1 ความคิดเห็น) 
   -  ควรจัดหมวดหมูขอมูลเอกสารประเภทแผนที่ และแผนผังใหสามารถสืบคน
ไดสะดวกและรวดเร็ว (1 ความคิดเห็น) 
   -  ควรมีการใหบริการสอบถามทางโทรศัพทหรือไปรษณียอิเล็กทรอนิกส      
(1 ความคิดเห็น) 
   -  ควรหาตัวอยางหนวยงานที่มีระบบการเขาถึงขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ
เปนตนแบบนํามาวิเคราะหทดลอง  แลวสรุปเปนแนวทางใหเหมาะสม  มีการวางแผน ปรับปรุง 
พัฒนาเปนระยะ และควรมีที่ปรึกษาจากหนวยงานอื่นรวมดวย (1 ความคิดเห็น) 
   -  ควรใหบริการสืบคนจากระบบฐานขอมูลเครือขายจดหมายเหตุและสาขา
ตางจังหวัด (1 ความคิดเห็น) 
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  2.   ปญหาดานประสิทธิภาพของเครื่องมือชวยคนประเภทตาง ๆ ไดแก มีหัวเรื่อง
ไมเปนสากล  หัวเรื่องในบัญชีสํารวจเอกสารบางครั้งไมตรงกับเนื้อหา  บัญชีสํารวจเอกสารบางเลม
ตัวอักษรไมชัดเจน  เกา ชํารุด  ฉีกขาด  บางเลมยังไมพิมพ  ลายมืออานยาก  บางเลมไมมีสวน
ประวัติ ประสิทธิภาพของบัญชีสํารวจเอกสารชวยใหเขาถึงเอกสารในระดับต้ืน ๆ เทานั้น จึงคนหา
เอกสารยาก บัตรรายการไมสามารถเห็นรายละเอียดของภาพหรือแผนที่ได สาระสังเขปเอกสารยัง
มีไมครบถวน (35 ความคิดเห็น) 
   -  ควรมีการตรวจสอบรายละเอียดของเนื้อหาและปรับเปล่ียนหัวเรื่องใหตรง
กับเนื้อหาเพื่อความถูกตอง หรือใสคําอธิบายเนื้อเร่ืองเพิ่มเติม (12 ความคิดเห็น) 
   -  ควรมีการเปลี่ยนเลมบัญชีใหม และมีระบบการจัดเรียง ตรวจสอบบัญชี
สํารวจเอกสารใหครบถวน ถูกตอง อยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง หรือ 3 เดือน / ครั้ง หรืออาจแยกสีปก
ของบัญชีเอกสารตามกระทรวง (6 ความคิดเห็น) 
   -  ควรจัดทําบัตรดัชนี ภาพขนาดเล็กใหเลือกรูปแทนบัตรรายการ (5 ความ
คิดเห็น) 
   - ควรจัดพิมพบัญชีเอกสารใหครบทุกเลม และตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวน สมบูรณของเนื้อหา หรือจัดพิมพลงในคอมพิวเตอร (4 ความคิดเห็น) 
   -  ควรจัดทําเครื่องมือชวยคนรูปแบบอื่นที่สามารถเขาถึงขอมูลไดงายขึ้น หรือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องมือชวยคนใหตรงกับความตองการของผูใช (3 ความคิดเห็น) 
   -  ควรจัดทําบัตรหัวเรื่องของแตละภาพและจัดทําหัวขอเรื่อง  ใหละเอียด
เพียงพอกับรายละเอียดของภาพในบัตรรายการ (2 ความคิดเห็น) 
   -  ควรจัดทําสวนประวัติในบัญชีสํารวจเอกสารใหครบทุกเลม (2 ความคิดเห็น) 
   -  ควรจัดทําดัชนี จดหมายเหตุในลักษณะเปนชุด (series) ( 2 ความคิดเห็น) 
   -  ควรจัดทําสาระสังเขปใหครบถวน  มีเร่ืองที่หลากหลาย และจัดทําเปนฉบับ
ถาวร  (2 ความคิดเห็น) 
   -  ควรจัดทําหัวเรื่องใหมีการอางอิงถึงเอกสารชุดอื่นดวย (1 ความคิดเห็น) 
 
 3.5 ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม 
 
  มีผูตอบจํานวน 101 คน  จําแนกเปนนักศึกษาจํานวน 65 คน อาจารย / นักวิจัย 
จํานวน  20 คน  และนักวิชาการ จํานวน  16 คน ไดแก 
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  1.   ปญหาดานสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ไดแก หองน้ํามีจํานวนนอยและไม
คอยสะอาด  จุดใหบริการน้ําดื่ม และตูฝากของอยูในบริเวณที่ไมเหมาะสม  ไมมีที่รับประทาน
อาหารหรือรานคา มุมพักผอน จุดขายกาแฟและของวาง ไมมีปายบอกทางตามสถานที่ตางๆ 
ภายในอาคาร โทรศัพทสาธารณะมีจํานวนนอย (41 ความคิดเห็น) 
   - จุดใหบริการน้ําดื่มควรมีลักษณะที่ดี อยูในที่ปลอดโปรง  สะอาด (9 ความ
คิดเห็น) 
   -  ควรจัดทําปายบอกทาง จัดทําผังแสดงที่ตั้งอาคาร หองใหบริการ หองน้ํา 
และจุดบริการตาง ๆ ใหชัดเจน (7 ความคิดเห็น)   
   -  ควรมีถวยกระดาษไวใหบริการดื่มน้ํา (6 ความคิดเห็น) 
   -  ควรมีรานอาหาร รานกาแฟ รานขายของวางเปนสัดสวน จัดหามุมหรือ
หองพักผอน พรอมทั้งเครื่องดื่มและอาหารใหเหมาะสม (6 ความคิดเห็น) 
   -  ควรจัดสรางหองน้ําเพิ่มข้ึน และใหพนักงานทําความสะอาดบอยครัง้ พรอม
จัดหากระดาษชําระใหดวย หากไมมีงบประมาณควรจัดหาตูหยอดเหรียญ (6 ความคิดเห็น) 
   -  ควรหามุมวางตูฝากของใหเหมาะสม ถาเปนไปไดควรนําตูฝากของมาไว
หองบริการกรมหลวงพิชิตปรีชากร (3 ความคิดเห็น)  
   - ควรเพิ่มจํานวนโทรศัพทสาธารณะ  และจัดหาที่ตั้งใหเหมาะสมในที่ที่ไมมี
เสียงรบกวน มีที่กั้นแบงเปนสัดสวน (1 ความคิดเห็น) 
  2.  ปญหาดานสภาพแวดลอม (อุณหภูมิ  แสงสวาง  เสียง อากาศ) ไดแก หอง
อานไมโครฟลม มีอุณหภูมิรอน อากาศไมถายเท การระบายอากาศไมดี มีกลิ่นอับ  มีแสงสวางไม
เหมาะสม หองบริการกรมหลวงพิชิตปรีชากร และหองบุรฉัตร  มีอุณหภูมิเย็นเกินไป บางครั้งมี
เสียงรบกวนจากผูใชบริการ ผูใหบริการ  และการบูรณะสถานที่ ที่นั่งอานเอกสารบางที่นั่งมีแสง
สวางไมเพียงพอ (25 ความคิดเห็น) 
   -  ควรปรับปรุงอุณหภูมิและแสงสวางในหองอานไมโครฟลมใหเหมาะสม  
(15  ความคิดเห็น)   
   -  เจาหนาที่ควรเดินสํารวจเปนระยะพรอมตักเตือนในเรื่องการใชเสียง         
(3 ความคิดเห็น)  
   -  ควรเปนสถานที่เก็บเสียงมากกวานี้ (3 ความคิดเห็น) 
   -  ควรมีการวางแผนซอมแซมตอเติม (3 ความคิดเห็น) 
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   -  ควรหาแนวทางในการประหยัดไฟฟาอยางอื่นแทน   ไมควรปด
เครื่องปรับอากาศในหองบริการ (2 ความคิดเห็น) 
   -  มีกลิ่นน้ํายาเคมีกําจัดปลวกตกคางในหองบริการกรมหลวงพิชิตปรีชากร
ทุกวันจันทรของตนเดือน  กลิ่นน้ํายารุนแรง  ผูบริหารระดับสูงควรศึกษาและกําหนดแนวทาง
ปองกันความเสี่ยง (1 ความคิดเห็น) 
   -  ควรจัดซื้ออุปกรณฟอกอากาศ (1 ความคิดเห็น) 
  3. ปญหาดานอาคารสถานที่ และภูมิทัศน  ไดแก  สถานที่ตั้งไมเดนชัด ปายชื่อ
หนวยงานมีขนาดเล็ก  ที่จอดรถมีจํากัด สถานที่เกาทรุดโทรม  หองเครื่องมือชวยคนเอกสารคับแคบ  
ภูมิทัศนภายนอกไมนาร่ืนรมย   หองบริการบุรฉัตรไมมีหนาตางและเคานเตอรบริการ อยูในมุมที่
ไมเหมาะสม (25 ความคิดเห็น) 
   -  ควรจัดสรรงบประมาณปรับปรุงภูมิทัศนใหแปลกใหมนาสนใจและเหมาะ
ตอการเรียนรู (5 ความคิดเห็น)   
   -  ผูบริหารประเทศควรเอาใจใสงานจดหมายเหตุใหไดมาตรฐานทัดเทียมกับ
ตางประเทศ ควรวางโครงสรางและจัดสรางหอจดหมายเหตุแหงใหม (4 ความคิดเห็น) 
   -  ควรขยายหองเครื่องมือชวยคนเอกสาร (2 ความคิดเห็น) 
   -  ควรจัดบริเวณชั้นหนังสืออางอิงใหสะดวกในการหยิบใช (2 ความคิดเห็น) 
   -  ควรจัดเคานเตอรบริการหองบุรฉัตรใหม ใหอยูในจุดที่เหมาะสม (1 ความคิดเห็น) 
   -  ควรเลือกหองที่มีหนาตาง เปนหองบริการ และปองกันความปลอดภัยของ
เอกสารโดยการติดเหล็กดัด  ติดกลองวงจรปด ติดสัญญาณกันขโมย  และมีเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยเฉพาะจุด (1 ความคิดเห็น) 
  4.  ปญหาดานจํานวนเจาหนาที่ดูแลรักษาความปลอดภัยมีนอยเสี่ยงตอปญหา
โจรกรรม  ควรเพิ่มเจาหนาที่ดูแลและรักษาความปลอดภัยหรือติดตั้งกลองวงจรปด (2 ความคิดเห็น) 
 นอกจากนี้  ผูตอบแบบสอบถามใหขอเสนอแนะเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากคุณภาพ
บริการทั้ง 5 ดาน  โดยมีผูตอบจํานวน 2 คน จําแนกเปน นักวิชาการ จํานวน 1 คน  และอาจารย / 
นักวิจัย จํานวน 1 คน ไดแก  ผูอํานวยการสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติไมเคยลงมาพบปะพูดคุย
กับผูใหบริการ การขอเขาพบก็ยาก (1 ความคิดเห็น) และควรมีการศึกษา ดูงานแลกเปลี่ยน
ระหวางหนวยงานหรือองคกรใหเกิดความรูความเขาใจระหวางกัน โดยเฉพาะหนวยงานที่ตองนํา
ขอมูลจากสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติไปใชงาน เพื่อจะไดนํามาพัฒนางานบริการได (1 ความ
คิดเห็น) 
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บทที่  5 
 

สรุปผลการวจิัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเร่ือง การประเมินคุณภาพบริการของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  มี
วัตถุประสงคเพื่อประเมินคุณภาพบริการในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ศึกษาเปรียบเทียบ
ความคาดหวังกับบริการที่ไดรับจริงของผูใชบริการ และศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
คุณภาพบริการของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  โดยตั้งสมมุติฐานของการวิจัยไว ดังนี้ 
 1.  นักศึกษา  อาจารย / นักวิจัย  และนักวิชาการ  ผูปฏิบัติงานดานประวัติศาสตร  มี
ความคาดหวังตอคุณภาพบริการของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ทั้ง 5 ดาน ไมแตกตางกัน 
 2.  คุณภาพบริการของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ทั้ง 5 ดาน ที่นักศึกษา อาจารย / 
นักวิจัย  และนักวิชาการ ผูปฏิบัติงานดานประวัติศาสตรไดรับจริง มีความแตกตางกัน 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ  โดยศึกษากับ นักศึกษา อาจารย / นักวิจัย และ
นักวิชาการ ผูปฏิบัติงานดานประวัติศาสตร ซึ่งเปนประชากรตัวอยาง จํานวนทั้งสิ้น 200 คน ไดรับ
แบบสอบถามคืนจํานวน 158  ชุด  เปนแบบสอบถามที่สมบูรณนํามาวิเคราะหได จํานวน 156 ชุด 
คิดเปน 78%  ของแบบสอบถามที่สงไปทั้งหมด  จําแนกเปนนักศึกษา จํานวน 85 ชุด  อาจารย / 
นักวิจัย  จํานวน 34 ชุด และนักวิชาการ จํานวน 37 ชุด  
 
 1.  ขอมลูสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
  จากผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 156 คน  เมื่อจําแนกตามสถานภาพของผูตอบ 
พบวา นักศึกษาจํานวนมากที่สุด 30 คน (35.29%)  สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย / 
นักวิจัย จํานวนมากที่ สุด 5 คน (14.71%) เทากัน สังกัดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  และนักวิชาการ จํานวนมากที่สุด 20 คน (54.05%)  สังกัดกระทรวง
วัฒนธรรม  
  สําหรับระดับการศึกษาของผูใชบริการสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ   พบวา  
ผูตอบจํานวนมากที่สุด 58 คน (37.17%)  อยูระหวางการศึกษาในระดับปริญญาตางๆ  เมื่อ
จําแนกตามสถานภาพของผูตอบ  พบวา นักศึกษา จํานวนมากที่สุด 54 คน (63.52%) อยูระหวาง
การศึกษา ในระดับปริญญาตาง ๆ โดยสวนใหญจํานวน 46  คน (54.12%)  อยูระหวางการศึกษา
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ระดับปริญญาโท  อาจารย / นักวิจัย จํานวนมากที่สุด 12 คน (35.29%)  สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท  และนักวิชาการ จํานวนมากที่สุด 27 คน (72.97%)  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
  สําหรับผูแนะนําใหใชบริการในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  ผูตอบจํานวนมาก
ที่สุด 70 คน (44.87%)  มาใชบริการโดยครู อาจารย เปนผูแนะนํา เมื่อจําแนกตามสถานภาพของ
ผูตอบ พบวา นักศึกษา  จํานวนมากที่สุด 51 คน (60.00%)  มาใชบริการโดยครู อาจารย เปน      
ผูแนะนํา อาจารย / นักวิจัย และนักวิชาการ  จํานวนมากที่สุด 22 คน (64.70%)   และ 19คน  
(51.35%) ตามลําดับ มาใชบริการโดยรูจักเอง 
  สําหรับหองบริการและเอกสารที่เคยใชบริการ   พบวา  ผูตอบจํานวนมากที่สุด 
152 คน (97.43%)  ใชบริการหองกรมหลวงพิชิตปรีชากร (ชั้น 1)  เมื่อจําแนกตามสถานภาพของ
ผูตอบ พบวา นักศึกษา อาจารย / นักวิจัย และนักวิชาการ จํานวนมากที่สุด 83 คน (97.64%)  33 
คน (97.05%)  และ 36 คน (97.29%) ตามลําดับ ใชบริการหองกรมหลวงพิชิตปรีชากร (ชั้นที่ 1) 
  สําหรับเอกสารที่เคยใชบริการในหองกรมหลวงพิชิตปรีชากร (ชั้น 1) และหอง   
บุรฉัตร (ชั้น 2)  พบวา  หองกรมหลวงพิชิตปรีชากร (ชั้น 1) ผูตอบจํานวนมากที่สุด 146 คน 
(93.58%)  ใชบริการเอกสารลายลักษณ เมื่อจําแนกตามสถานภาพของผูตอบ พบวา นักศึกษา 
อาจารย / นักวิจัย และนักวิชาการ จํานวนมากที่สุด 78 คน  (91.76%) 33 คน (97.05%)  และ 35 
คน (94.59%)  ตามลําดับ  ใชบริการเอกสารลายลักษณ  หองบุรฉัตร (ชั้น 2) พบวา ผูตอบจํานวน
มากที่สุด 105 คน (67.30%)  ใชบริการภาพถาย เมื่อจําแนกตามสถานภาพของผูตอบ พบวา 
นักศึกษา อาจารย / นักวิจัย และนักวิชาการ  จํานวนมากที่สุด 49 คน (57.64%)  25  คน 
(73.52%)  และ 31 คน (8.10%)  ตามลําดับ  ใชบริการภาพถาย 
  สําหรับวัตถุประสงคในการใชบริการที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ พบวา 
ผูตอบจํานวนมากที่สุด 79 คน  (50.64%) มีวัตถุประสงคเพื่อทําวิทยานิพนธ  เมื่อจําแนกตาม
สถานภาพของผูตอบ  พบวา นักศึกษา จํานวนมากที่สุด 60 คน (70.58%)  มีวัตถุประสงคเพื่อทํา
วิทยานิพนธ อาจารย / นักวิจัย จํานวนมากที่สุด 20 คน (58.82%) มีวัตถุประสงคเพื่อทําวิจัย  
นักวิชาการ จํานวนมากที่สุด 18 คน (48.64%)  มีวัตถุประสงคเพื่อจัดพิมพหนังสือ 
  สวนความถี่โดยเฉลี่ยในการเขาใชบริการสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ พบวา  
ผูตอบจํานวนมากที่สุด 60 คน (38.46%)  เขาใชบริการสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติเมื่อมีเวลา
วาง  เมื่อจําแนกตามสถานภาพของผูตอบ พบวา นักศึกษา อาจารย / นักวิจัย และนักวิชาการ 
จํานวนมากที่สุด 37 คน (43.52%)  11 คน (32.35%)  และ 12 คน (32.43%)  ตามลําดับ เขาใช
บริการสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติเมื่อมีเวลาวาง 
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 2.  คุณภาพบริการสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติตามเกณฑ 5 ดาน 
  จากคุณภาพบริการสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 5 ดานใหญ ไดแก ดานผู
ใหบริการ  ดานความนาเชื่อถือของบริการ   ดานลักษณะทางกายภาพ   ดานการเขาถึง
ทรัพยากรสารนิเทศ  และดานสถานที่และส่ิงแวดลอม เมื่อพิจารณาระดับความคาดหวงั และระดบั
ที่ไดรับจริง  ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
   
 ระดับความคาดหวัง 
 ผูตอบแบบสอบถาม มีความหวงัในคุณภาพบริการในระดับมากทั้ง 5 ดาน โดยดานที่
มีคาเฉลี่ยสงูสดุ ไดแก ดานการเขาถงึทรัพยากรสารนิเทศ (X = 3.92) 
 เมื่อจําแนกตามสถานภาพของผูตอบ   พบวา   นักศึกษาและนักวิชาการ   มีความ
คาดหวงัในระดับมากทั้ง 5 ดาน   เชนเดียวกัน  โดยดานที่มีคาเฉลีย่สูงสุด  ไดแก  ดานการเขาถึง
ทรัพยากรสารนิเทศ (X = 3.95 เทากัน)  
 อาจารย / นักวิจัย  มีความคาดหวงั 2 ระดับ คือ ระดับมาก  และระดบัปานกลาง ใน
ระดับมากม ี4 ดาน โดยดานที่มีคาเฉลีย่สูงสุด ไดแก ดานสถานที่และส่ิงแวดลอม (X = 3.91) สวน 
ในระดับปานกลางมี 1 ดาน ไดแก  ดานลกัษณะทางกายภาพ (X = 3.49) 
 ผลการวิจัยในสวนนี้ พบวา ผูใชมีความคาดหวังในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด ไดแก ดานการเขาถึงทรัพยากรสารนิเทศ อาจเนื่องจากผูใชทั้ง 3 กลุม สวนใหญมี
วัตถุประสงค  เพื่อคนควาขอมูลเอกสารจดหมายเหตุ ซึ่งเปนขอมูลช้ันตนไปใชประกอบการทํา
วิทยานิพนธ ทําวิจัย  ประกอบการเขียนตํารา จัดพิมพหนังสือ จัดทํานิทรรศการ ฯลฯ  ผูใชจึงมี
ความคาดหวังในดานการเขาถึงทรัพยากรสารนิเทศ เพื่อการคนหาขอมูลที่สะดวก  รวดเร็ว 
ครบถวน ตรงตามความตองการ แตทวาการจัดทําเครื่องมือชวยคนเอกสารจดหมายเหตุที่สํานัก
หอจดหมายเหตุแหงชาติจัดทําขึ้นมีลักษณะแตกตางจากเครื่องมือชวยคนในแหลงสารนิเทศอื่น 
กลาวคือ มีรูปแบบเครื่องมือชวยคนหลายรูปแบบ  และใหขอมูลรายละเอียดตาง  ๆ คอนขางมาก 
ซึ่งผูใชไมคุนเคย  ผูใชจึงมีความคาดหวังมากเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเครื่องมือชวยคน เพื่อให
เขาถึงขอมูลสารนิเทศประเภทตาง ๆ  ไดสะดวก และรวดเร็ว 
 สําหรับทางดานลักษณะทางกายภาพ  เปนดานที่อาจารย / นักวิจัย  คาดหวงัในระดบั
ปานกลาง  อาจเนื่องจาก อาจารย / นักวิจัย เขามาใชบริการที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติเปน
ประจํา  และในการเขาใชแตละครั้งจะใชเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง จึงไมคาดหวังในดานอุปกรณ
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และสารนิเทศตาง ๆ มาก  เพราะเขาใจระบบงานจดหมายเหตุ ในดานการจัดหาอุปกรณ  และ
สารนิเทศประเภทตาง ๆ วามีข้ันตอนและใชระยะเวลาในการดําเนินงานนาน 
 นอกจากนี้ผลการวิจัยที่พบวา ผูตอบทั้ง 3 กลุม มีความคาดหวังในคุณภาพบริการทั้ง 
5 ดาน ในระดับมาก  ปรากฏวาสอดคลองกับผลการวิจัยของ นฤมล พฤกษศิลป (2546 : 112)  ที่
พบวา  อาจารย นักศึกษาระดับปริญญาโท และนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคาดหวังตอ
คุณภาพบริการทุกดาน ในระดับมาก เนื่องจากผูใชบริการสวนใหญยอมมีความคาดหวัง อยูที่การ
บริการที่รวดเร็วทันใจ มีประสิทธิภาพ และผูใหบริการมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี ซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานของ
การใหบริการ (จิตตินันท  เดชะคุปต 2546 : 1 – 62) แตไมสอดคลองกับผลการวิจัยของ Herbert 
(1994 : 3 – 21) ที่พบวา ผูใชมีความคาดหวังสูง 4 ดาน ยกเวนดานลักษณะทางกายภาพ และ
ผลการวิจัยของ Snoj และ Petermanec (2001 : 373 – 383) ที่พบวา องคประกอบที่ผูใชคาดหวัง
มากที่สุด ไดแก ดานผูใหบริการ ดานอุปกรณและขอมูล และดานทรัพยากรสารนิเทศ ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากแหลงสารนิเทศของ Herbert Snoj และ Petermanec วิจัย เปนแหลงสารนิเทศประเภท
หองสมุดมหาวิทยาลัย  วัตถุประสงคในการเขาใชเปนเพียงมาคนหาหนังสือ  ประกอบการศึกษา 
การสอน ซึ่งใชเวลาในการคนไมนาน 
 สวนของผูวิจัย  เปนแหลงสารนิ เทศประเภทสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  
วัตถุประสงคในการเขาใชสวนใหญเพื่อเก็บขอมูลจากเอกสารตนฉบับ  ซึ่งตองใชระยะเวลาในการ
คนควานานและตอเนื่อง 
 
 ระดับที่ไดรับจริง 
 ผูตอบแบบสอบถาม  ไดรับบริการจริงในระดับมาก 4 ดาน โดยดานทีม่ีคาเฉลี่ยสงูสดุ 
ไดแก ดานสถานที่และส่ิงแวดลอม (X = 3.78)  สวนอกี 1 ดาน อยูในระดับปานกลาง ไดแก ดาน
ลักษณะทางกายภาพ (X = 3.09) 
 เมื่อจําแนกตามสถานภาพของผูตอบ  พบวา  นักศึกษา อาจารย / นักวิจัย   และนักวิชาการ 
ไดรับบริการจริง  2 ระดับ คอื ระดับมาก และระดับปานกลาง โดยนักศึกษา และอาจารย / นักวจิยั 
ไดรับบริการจริงในระดับมาก  4  ดาน  โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสงูสุด  ไดแก  ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม 
(X = 3.75)  และ (X = 3.93)  ตามลาํดับ ในระดับปานกลาง 1 ดาน ไดแก ดานลักษณะทางกายภาพ 
(X = 3.07) และ (X = 3.16) ตามลําดับ 
 นักวชิาการ  ไดรับบริการจริงในระดับมาก 4 ดาน โดยดานที่มีคาเฉลีย่สูงสุด ไดแก  
ดานผูใหบริการ (X = 3.76)   และระดับปานกลาง  1  ดาน  ไดแก ดานลกัษณะทางกายภาพ   (X = 3.09) 
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 ผลการวิจัย พบวา  ผูใชไดรับบริการจริงในดานลักษณะทางกายภาพในระดับปาน
กลาง  อาจเนื่องจาก เอกสารขอมูลใหม ๆ ของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติมีจํานวนนอย 
เนื่องจากการจัดหมวดหมูเอกสารประเภทตาง ๆ เพื่อนําออกใหบริการคนความีขอจํากัดคือ 
ข้ันตอนในการจัดการเอกสารแตละชุด ตามลักษณะการดําเนินงานวิชาการจดหมายเหตุตองใช
เวลานาน  ขอจํากัดอีกประการหนึ่งคือ บุคลากรซึ่งเปนนักจดหมายเหตที่ดําเนินการจดัเอกสารมไีม
เพียงพอทรัพยากรสารนิเทศจึงมีแตของเกา ไมมีชุดใหม ๆ ออกใหบริการอยางตอเนื่อง  เอกสารจึง
มีเนื้อหาไมตรงตามที่ผูใชตองการ และไมเพียงพอกับความตองการของผูใชที่เพิ่มขึ้นในหลาย
วิชาชีพ  
 สวนดานอุปกรณการสืบคนขอมูลตาง ๆ ไดแก เครื่องอานไมโครฟลม และเครื่อง 
คอมพิวเตอรเพื่อการสืบคนสารนิเทศ ยังมีจํานวนไมเพียงพอกับผูใชที่เพิ่มข้ึน เนื่องจากเครื่องอาน
ไมโครฟลมที่ใชการไดมีเพียง 5 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอรมีเพียง 2 เครื่อง  ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอรที่
ใหบริการในหองกรมหลวงพิชิตปรีชากร (ชั้น 1)  มักจะขัดของและใชงานไมไดเปนประจํา สวน
เครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการในหองบุรฉัตร (ชั้น 2) และเครื่องอานไมโครฟลมเมื่อมีผูใชบริการ
มากและมาใชพรอม ๆ กัน อาจตองคอย 
 สําหรับผลการวิจัยที่พบวา  ผูตอบทั้ง 3 กลุม ไดรับบริการจริงในระดับมาก 4 ดาน 
และในระดับปานกลาง 1 ดาน  สอดคลองกับผลการวิจัยของ นฤมล พฤกษศิลป (2546 : 113)  ที่
พบวา อาจารย นักศึกษาปริญญาโท และนักศึกษาปริญญาตรี  ไดรับบริการจริงในระดับปานกลาง  
1  ดาน  ไดแกดานลักษณะทางกายภาพ อาจเนื่องจากกลุมประชากรที่ตอบแบบสอบถามเปน
นักศึกษาและอาจารยเหมือนกัน  แตแตกตางจากผลการวิจัยของ Herbert (1994 : 3 – 21) ที่
พบวา ผูใชไดรับบริการจริงสูงกวาระดับความคาดหวังในดานลักษณะทางกายภาพ  อาจ
เนื่องมาจากแหลงสารนิเทศประเภทหองสมุดในตางประเทศเห็นความสําคัญและมีการจัดเตรียม
ความพรอมดานทรัพยากรสารนิเทศ ดานอุปกรณ และขอมูลใหทันกับเทคโนโลยีที่เจริญกาวหนา
พรอมใหนักศึกษาคนหาความรูเพิ่มเติมที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็วกวาที่สํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ ประเทศไทยมี 
 
 การทดสอบความแตกตาง 
  
 จากการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของคุณภาพบริการ พบวา  นักศึกษา 
อาจารย / นักวิจัย  และนักวิชาการ  มีความคาดหวังในคุณภาพบริการโดยรวมไมแตกตางกัน ทั้ง  
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5 ดาน  สวนคุณภาพบริการที่ไดรับจริง พบวา ทั้ง 3 กลุม ไดรับบริการจริงแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 2 ดาน ไดแก ดานลักษณะทางกายภาพ  และดานการ
เขาถึงทรัพยากรสารนิเทศ 
 สําหรับการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยเปนรายคู พบวา อาจารย / นักวิจัย  
ไดรับบริการจริงสูงกวานักศึกษาทั้ง 2 ดาน  
 ผลการวิจัยในดานความคาดหวัง  จึงพบวา สอดคลองกับสมมุติฐานขอ 1 ที่กําหนด
วา นักศึกษา อาจารย / นักวิจัย และนักวิชาการ มีความคาดหวังตอคุณภาพบริการของสํานัก     
หอจดหมายเหตุแหงชาติ ทั้ง 5 ดาน ไมแตกตางกัน 
 สําหรับคุณภาพบริการที่ไดรับจริง  ผลการวิจัย พบวา สวนใหญไมสอดคลองกับ
สมมุติฐานในขอ 2 ที่กําหนดวา คุณภาพบริการของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ทั้ง 5 ดาน ที่
นักศึกษา อาจารย / นักวิจัย  และนักวิชาการไดรับจริงมีความแตกตางกัน โดยผลการวิจัย พบวา 
ผูใชทั้ง 3 กลุม ไดรับบริการจริงแตกตางกัน 2 ดาน ไดแก ดานลักษณะทางกายภาพ และดานการ
เขาถึงทรัพยากรสารนิเทศ  สวนอีก 3 ดาน พบวา ไมแตกตางกัน 
 ผลวิจัย พบวา ผูตอบทั้ง 3 กลุม ไดรับบริการจริงแตกตางกัน 2 ดาน โดยอาจารย/
นักวิจัย ไดรับบริการจริง สูงกวานักศึกษา อาจเนื่องจากอาจารย / นักวิจัย มีประสบการณในการ
เขาคนควา และการใชเครื่องมือชวยคนเอกสารประเภทตาง ๆ โดยเขามาคนควาเปนระยะ ๆ อยาง
ตอเนื่อง  จึงเกิดความคุนเคยกับเอกสารประเภทตาง ๆ  อุปกรณในการสืบคน รวมทั้งเครื่องมือชวย
คน  นอกจากนี้อาจารย / นักวิจัย มีความคุนเคยกับผูใหบริการมากกวานักศึกษา จึงสะดวกใจที่จะ
สอบถามขอปญหาและขอสงสัยตาง ๆ ดังนั้น อาจารย / นักวิจัย  จึงไดรับบริการจริงสูงกวา
นักศึกษา ซึ่งมีประสบการณในการคนควานอยกวา และยังไมคุนเคยกับการคนควาเอกสาร
จดหมายเหตุ ซึ่งเปนขอมูลช้ันตน  และมีเครื่องมือชวยคนไมเหมือนกับแหลงสารนิเทศอื่น ๆ ที่เคย
เขาใชบริการ  ซึ่งเปนไปตามที่  ปยะพรรณ กลั่นกลิ่น (2544 : 58 – 66) กลาววา ประสบการณใน
การใชบริการที่แตกตางกันของลูกคา เปนสวนประกอบที่สําคัญในการสรางใหเกิดคุณภาพในการ
บริการ 
 สําหรับคุณภาพบริการในแตละดาน ไดแก ดานผูใหบริการ ดานความนาเชื่อถือของ
บริการ  ดานลักษณะทางกายภาพ ดานการเขาถึงทรัพยากรสารนิเทศ และดานสถานที่และ
ส่ิงแวดลอม  สรุปไดดังนี้ 
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 2.1 คุณภาพดานผูใหบริการ 
 
 ระดับความคาดหวัง 
 จากคุณภาพดานผูใหบริการจํานวน 24 ขอ  พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มคีวามคาดหวงั 
2 ระดับ  คือ  ระดับมาก และระดับปานกลาง  ในระดับมากม ี20 ขอ  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด      
3 อันดับแรก ไดแก  มีความรูและมีประสบการณในการใหบริการ (X = 4.12)  แตงกายอยางเหมาะสม  
(X = 4.03)  และพูดคุยกับทานดวยวาจาสภุาพและใหเกยีรติทานทกุครั้งที่มาติดตอขอใชบริการ   
(X = 4.01)  สวนระดับปานกลาง ม ี 4 ขอ   โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสงูสุด   ไดแก   คาํนงึถึงและรักษา
ผลประโยชนใหแกทาน  และผูใหบริการในหองบุรฉัตร (ชั้น 2)  มีจํานวนเพียงพอในการใหบริการ 
(X = 3.50 เทากัน)  เขามาซักถามและใหคําแนะนําในเรื่องที่กาํลังคนหา (X = 3.42)   และใหความ
สนใจติดตามสอบถามทานหลังจากทีใ่หคาํแนะนาํไปแลว (X = 3.35) 
 เมื่อพิจารณาตามสถานภาพของผูตอบ พบวา นักศึกษา   อาจารย / นกัวิจยั   และ
นักวชิาการ  มคีวามคาดหวงัดานผูใหบริการ 2 ระดับ คือ ระดับมาก และระดับปานกลาง ดังนี ้
 นักศึกษามีความคาดหวังในระดับมาก 21 ขอ  โดยขอที่มคีาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก  มี
ความรูและมปีระสบการณในการใหบริการ (X = 4.08)  สวนระดับปานกลางมี 3 ขอ  โดยขอทีม่ี
คาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก   ผูใหบริการในหองบุรฉัตร  (ชั้น 2)   มีจาํนวนเพยีงพอในการใหบริการ           
(X = 3.45)  
 อาจารย / นักวิจัย   มีความคาดหวงัในระดับมาก  20  ขอ  โดยขอที่มคีาเฉลี่ยสูงสุด 
ไดแก มีความรูและมีประสบการณในการใหบริการ (X = 4.23) สวนระดับปานกลางมี 4 ขอ  โดย
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก   ใหบริการที่สะดวกรวดเร็วโดยทานไมตองรอนาน  (X = 3.50) 
 นักวชิาการ มคีวามคาดหวงัในระดับมาก   21  ขอ   โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  
พูดคุยกับทานดวยวาจาสุภาพและใหเกียรติทานทกุครั้งที่มาติดตอขอใชบริการ (X = 4.21)  สวน
ระดับปานกลางม ี3 ขอ  โดยขอที่มีคาเฉลีย่สูงสุด ไดแก เขามาซกัถามใหคําแนะนาํในเรื่องที่ทาน
กําลังคนหา (X = 3.43) 
 จากผลการวิจัยที่พบวา ผูใชคาดหวังดานผูใหบริการในระดับมาก  โดยขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด ไดแก มีความรูและมีประสบการณในการใหบริการ อาจเนื่องจาก เอกสารจดหมายเหตุเปน
เอกสารชั้นตน  มีวิธีการสืบคนแตกตางจากเอกสารประเภทอื่น ๆ การสืบคนขอมูลตองมีการ
เชื่อมโยงกับเอกสารจดหมายเหตุชุดอื่น ๆ และตองใชระยะเวลาในการสืบคน ดังนั้นดวยความไม
คุนเคย  ความซับซอนของขอมูล และความยุงยากในการสืบคน  ผูใชบริการจึงคาดหวังวาผูให
บริการตองมีความรูและประสบการณ เพื่อสามารถแนะนําการใชเคร่ืองมือชวยคนประเภทตาง ๆ 
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ใหเขาถึงขอมูลที่ตองการไดมากที่สุด และรวดเร็วที่สุด  ตรงตามวัตถุประสงคที่ตองการ และเมื่อ
ประสบปญหาในการคนควา เจาหนาที่สามารถแนะนํา ชวยเหลือ และแกไขปญหาใหได   
 สวนผลการวิจัยที่พบวา ผูใชมีความคาดหวังในระดับปานกลาง ในขอที่วา ผูใหบริการ
ในหองบุรฉัตร (ชั้น 2)  มีจํานวนเพียงพอในการใหบริการ อาจเนื่องจากผูคนควาเขาใจถงึระบบการ
คนขอมูลเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ โดยเฉพาะภาพถายซึ่งมีสําเนาภาพใหเลือกดูได  พรอมทั้ง
มีเครื่องมือชวยคน  โดยการเขาคนควาขอมูลเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ผูคนควาตอง
ดําเนินการสืบคนดวยตนเอง  เจาหนาที่เปนเพียงผูใหคําแนะนําวิธีการเขาใชขอมูลเบื้องตนใหผูใช
เขาใจเทานั้น  ดังนั้นผูใชจึงมีความคาดหวังในระดับไมสูง 
 
 ระดับที่ไดรับจริง 
 
 สําหรับระดับคุณภาพที่ไดรับจริงดานผูใหบริการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามไดรับ
บริการจริง 2 ระดับ  คือ ระดบัมาก และระดับปานกลาง ในระดับมากมีจํานวน 18 ขอ  โดยขอทีม่ี
คาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก แตงกายอยางเหมาะสม (X = 4.32)  พูดคุยกับทานดวยวาจา
สุภาพและใหเกียรติทานทุกครั้งที่มาติดตอขอใชบริการ (X = 4.23)  และชวยทานไดเมื่อเกิดปญหา
ในการใชอุปกรณตาง ๆ ในหองบริการ (X = 4.03)  สวนระดับปานกลางมีจาํนวน 6 ขอ  โดยขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก  ไดแก  ผูใหบริการหองกรมหลวงพิชิตปรีชากร (ชัน้ 1)  มีจํานวน
เพียงพอในการใหบริการ (X = 3.40)  คํานงึถึงและรกัษาผลประโยชนใหกับทาน (X = 3.34) และ
สามารถแนะนาํการใชเอกสารจากแหลงอื่นได (X = 3.30) 
 เมื่อพิจารณาตามสถานภาพของผูตอบ พบวา นักศึกษา อาจารย / นักวจิับและ
นักวชิาการ ไดรับบริการจริง  2 ระดับ  คือ ระดับมาก และระดับปานกลาง ดงันี ้
 นักศึกษา ไดรับบริการจริงในระดับมาก 17 ขอ โดยขอที่มคีาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก แตงกาย
อยางเหมาะสม (X = 4.37)  สวนระดับปานกลางม ี 7  ขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสงูสุด ไดแก  รับฟง
ปญหาในการใชบริการของทานและพยายามหาแนวทางแกไขปญหาในการใหบริการ (X = 3.49) 
  อาจารย /  นกัวิจัย  ไดรับบริการจริงในระดบัมาก 18 ขอ  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
ไดแก แตงกายอยางเหมาะสม (X = 4.29) สวนระดับปานกลางมี  6  ขอ โดยขอที่มคีาเฉลี่ยสูงสุด 
ไดแก   สามารถแกไขปญหาในการใหบริการไดทันที   และผูใหบริการในหองบุรฉัตร  (ชั้น 2)  มี
จํานวนเพียงพอในการใหบริการ (X = 3.50 เทากัน) 
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 นักวชิาการ ไดรับบริการจริงในระดับมาก 18  ขอ  โดยขอที่มีคาเฉลีย่สูงสุด  ไดแก 
พูดคุยกับทานดวยวาจาสุภาพและใหเกียรติทานทกุครั้งที่มาติดตอขอใชบริการ (X = 4.32) สวน 
ระดับปานกลางมีจาํนวน  6  ขอ  โดยขอทีม่ีคาเฉลี่ยสงูสดุ  ไดแก คํานงึถึงและรกัษาผลประโยชน
ใหกับทาน (X = 3.37) 
 ผลการวิจัย พบวา ผูใชไดรับบริการจริงในระดับปานกลางโดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ขอ 
ไดแก ผูใหบริการหองกรมหลวงพิชิตปรีชากร (ชั้น 1) มีจํานวนเพียงพอในการใหบริการ คํานึงถึง
และรักษาผลประโยชนใหกับทาน  และสามารถแนะนําการใชเอกสารจากแหลงอ่ืนได  เนื่องจาก 
ผูใชสวนใหญเขามาใชบริการคนควาเอกสารจดหมายเหตุประเภทตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทํา
วิทยานิพนธ ทําวิจัย จัดพิมพหนังสือ ฯลฯ ซึ่งตองติดตอสอบถามขอมูลกับผูใหบริการ  โดย
คาดหวังวาจะไดรับความชวยเหลือเมื่อเกิดปญหาในการใชเอกสาร และผูใหบริการสามารถ
แกปญหาไดทันที  โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูใชบริการในแงการประหยัดเวลา และประหยัด
คาใชจาย นอกจากนี้  สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  ประสบปญหาดานบุคลากร  ผูใหบริการที่มี
ความรู ความสามารถ และมีประสบการณในการแนะนําใหเขาถึงขอมูลเอกสารไดอยางรวดเร็ว
และครบถวน แมวาสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ พยายามแกไขโดยนํานักจดหมายเหตุ ซึ่งเปน
ลูกจางชั่วคราวมาชวยปฏิบัติงาน แตศักยภาพในการใหคําแนะนําเพื่อใหเขาถึงขอมูล  การซักถาม
หรือการใหความชวยเหลือและแกไขปญหาตาง ๆ ยังไมมีความชํานาญ  รอบรูลึกซึ้ง เทากับนัก
จดหมายเหตุที่เปนขาราชการ  เนื่องจากยังขาดประสบการณ ขาดความรู ความชํานาญในการ
แนะนําขอมูลเอกสารจดหมายเหตุประเภทตาง ๆ หรือการแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 
 ผลการวิจัยในสวนนี้ พบวา ไมสอดคลองกับผลการวิจัยของ Snoj และ Petermanec  
( 2001 : 314 – 321)  ที่พบวา คุณภาพบริการที่ผูใชไดรับจริงในระดับมากที่สุด ไดแก มีความ
สะดวกในการติดตอกับผูใหบริการ อาจเนื่องจากแหลงสารนิเทศและเอกสารที่ทําวิจัยมีความ
แตกตางกัน  คือ หองสมุดเปนแหลงขอมูลเอกสารชั้นรอง  ผูใชบริการที่หอสมุดของมหาวิทยาลัย  
สามารถเลือกหยิบเอกสารใชเอง และขอยืมออกนอกสถานที่ได จึงตองการความสะดวกรวดเร็วใน
การติดตอกับเจาหนาที่ผูใหบริการ เพื่อขอยืมหนังสือตาง ๆ ไปใชในการศึกษา คนควา สวนสํานัก
หอจดหมายเหตุแหงชาติเปนแหลงขอมูลช้ันตน  ซึ่งมีความยุงยากซับซอนของขั้นตอนในการคนหา
และใหบริการ  ซึ่งผูใชจะหยิบใชเอกสารเองไมได   
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 การทดสอบความแตกตาง 
 
 จากการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยคุณภาพบริการสํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ  ที่คาดหวังและที่ไดรับจริงดานผูใหบริการ ของผูตอบทั้ง 3 กลุม  พบวา  ในดานความ
คาดหวังมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 3 ขอ ไดแก มีความ
พรอมเสมอเมื่อทานมาขอใชบริการ (ขอ 1)  ใหบริการที่สะดวก รวดเร็ว โดยทานไมตองรอนาน (ขอ 
3)  และผูใหบริการในหองบุรฉัตร (ชั้น 2) มีจํานวนเพียงพอในการใหบริการ (ขอ 24)  สวนอีก      
21 ขอ พบวา ไมแตกตางกัน  สําหรับคุณภาพบริการที่ไดรับจริง พบวา มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 3 ขอ  ไดแก  มีความรูและมีประสบการณในการใหบริการ 
(ขอ 5) ใหคําแนะนําระเบียบ ขอปฏิบัติ และวิธีการคนควาเอกสารใหแกทาน (ขอ 6)  และสามารถ
แกไขปญหาในการใหบริการไดทันที (ขอ 12) สวนอีก 21 ขอ พบวา ไมแตกตางกัน 
 สําหรับการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยเปนรายคู ดานคุณภาพผูใหบริการ 
พบวา  นักวิชาการมีความคาดหวังสูงกวา อาจารย / นักวิจัย จํานวน 2 ขอ ไดแก มีความพรอม
เสมอเมื่อทานมาขอใชบริการ  และผูใหบริการหองบุรฉัตร (ชั้น 2)  มีจํานวนเพียงพอในการ
ใหบริการ และมี 1 ขอ ไดแก ใหบริการที่สะดวกรวดเร็ว โดยทานไมตองรอนาน พบวา นักศึกษามี
ความคาดหวังสูงกวาอาจารย นักวิจัย  และนักวิชาการมีความคาดหวังสูงกวา นักศึกษา และ
อาจารย / นักวิจัย สวนคุณภาพบริการที่ไดรับจริง พบวา นักศึกษาไดรับบริการจริงสงูกวาอาจารย / 
นักวิจัย  และนักวิชาการทุกขอ 
 ผลการวิจัยในดานความคาดหวังดานผูใหบริการ  พบวา มีทั้งสอดคลองและ ไม
สอดคลองกับสมมุติฐาน ขอ 1  ที่กําหนดวา นักศึกษา อาจารย / นักวิจัย  มีความคาดหวังตอ
คุณภาพบริการของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ทั้ง 5 ดาน  ไมแตกตางกัน โดยผลการวิจัย 
พบวา  แตกตางกัน จํานวน 3 ขอ และไมแตกตางกันจํานวน 21 ขอ  
 สวนคุณภาพบริการที่ได รับจริง  พบวา  มีทั้งสอดคลอง และไมสอดคลองกับ
สมมุติฐานขอ 2 ที่กําหนดวา  คุณภาพบริการของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ทั้ง 5 ดาน ที่
นักศึกษา อาจารย / นักวิจัย และนักวิชาการ  ไดรับจริงมีความแตกตางกัน โดยผลการวิจัยดาน    
ผูใหบริการพบวา แตกตางกันจํานวน 3 ขอ  และไมแตกตางกันจํานวน 21 ขอ   
 ผลวิจัย พบวา ผูใชมีความคาดหวังแตกตางกันจํานวน 1 ขอ ไดแก ใหบริการที่สะดวก  
รวดเร็ว โดยทานไมตองรอนาน โดยนักศึกษามีความคาดหวังสูงกวาอาจารย / นักวิจัย อาจ
เนื่องจาก นักศึกษามีความคุนเคยกับแหลงขอมูลสารนิเทศอื่น ๆ เชน หองสมุดของมหาวิทยาลัย
ตาง ๆ ซึ่งสถานที่เหลานั้น   จะมีความพรอม  ความสะดวก  ความรวดเร็ว ในการเขาใชบริการ และ
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เนื่องจากนักศึกษามีระยะเวลาจํากัดในการเขาคนควาขอมูลแตละเรื่อง  จึงมีความคาดหวังสูงที่จะ
ไดรับบริการที่สะดวก  รวดเร็ว จากเจาหนาที่ เชนเดียวกับแหลงสารนิเทศอื่น ๆ  ที่เคยใชบริการ  สวน
นักวิชาการมีความคาดหวังสูงกวานักศึกษา และอาจารย / นักวิจัย  ในขอนี้ อาจเนื่องจาก 
นักวิชาการสวนใหญที่เขามาคนควา เปนขาราชการที่มาจากหนวยงานตาง ๆ  การเขามาคนควา
ขอมูลในแตละเรื่อง มีลักษณะเรงรีบ  มีเวลาจํากัด และตองการไดขอมูลที่ถูกตอง ตรงตาม
วัตถุประสงคเพื่อนําไปใชใหทันตอเวลา เชน เพื่อจัดพิมพหนังสือทางวิชาการ  จัดทําประวัติ
หนวยงาน จัดพิมพหนังสือเนื่องในวาระสําคัญตาง ๆ  และจัดทํานิทรรศการ  เปนตน  ดังนั้น 
นักวิชาการจึงมีความคาดหวังสูงกวานักศึกษา อาจารย / นักวิจัย 
 สวนผลการวิจัย  ที่พบวา  ผูใชไดรับบริการจริงแตกตางกัน จํานวน 3 ขอ  โดย
นักศึกษาไดรับบริการจริงสูงกวาอาจารย / นักวิจัย และนักวิชาการทุกขอ  อาจเนื่องจาก นักศึกษา
เปนผูที่มีประสบการณในการเขามาคนควาขอมูลเอกสารจดหมายเหตุในสํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาตินอยกวาอาจารย / นักวิจัย และนักวิชาการ  เมื่อเกิดปญหาขอขัดของตาง ๆ  
จึงเขามาสอบถามเจาหนาที่ และพบวาผูใหบริการมีความรู และมีประสบการณในการใหบริการ 
ใหคําแนะนํา ระเบียบ ขอปฏิบัติและวิธีการคนควาเอกสาร สามารถแกไขปญหาในการใหบริการได
ในระดับที่ตนพอใจ 
 
 2.2  คุณภาพดานความนาเชื่อถือของบริการ 
    
 ระดับความคาดหวัง 
 จากคุณภาพดานความนาเชือ่ถือของบริการ จํานวน 29 ขอ พบวา  ผูตอบแบบสอบถาม 
มีความคาดหวัง 2 ระดับ คอื ระดับมาก  และระดับปานกลาง โดยระดับมากม ี28 ขอ  โดยขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ทานไดรับใบเสร็จรับเงินทกุครั้งที่ชาํระคาบริการทําสําเนา
เอกสาร (X = 4.22) เมื่อทานฝากสิง่ของกอนที่จะขาคนควาในหองบรกิาร ทานจะไดรับกุญแจล็อก
เกอรเก็บของทุกครั้ง (X =4.19)  และสําเนาเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณที่ส่ังทาํมีความถูกตอง 
ครบถวน ชัดเจน (X = 4.11) สวนระดับปานกลาง ม ี1 ขอ  ไดแก หากเอกสารชุดทีท่านตองการใช
มีผูอ่ืนใชอยูทานไดรับคําแนะนําใหใชเอกสารชุดอื่นแทนได (X = 3.47)   
 เมื่อพิจารณาระดับความคาดหวังตามสถานภาพของผูตอบ พบวา นกัศึกษามีความ
คาดหวงัดานความนาเชื่อถอืของบริการในระดับเดียว  คือ  ระดับมากทุกขอ   โดยขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด ไดแก เมื่อทานฝากสิง่ของกอนที่จะเขาคนควาในหองบริการทานจะไดรับกุญแจล็อกเกอร
เก็บของทกุครั้ง (X = 4.17) 
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 อาจารย / นักวิจัย  มีความคาดหวงัดานความนาเชื่อถอืของบริการ 2 ระดับ คือ ระดับ
มากและระดบัปานกลาง  โดยในระดับมากมี  28  ขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  ทานไดรับ
ใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่ชําระคาบริการทาํสาํเนาเอกสาร (X = 4.17)  สวนระดับปานกลางม ี 1  ขอ 
ไดแก   มีการแจงรายชื่อเอกสารชุดใหมทีใ่หบริการโดยปดประกาศบอกภายในหองบริการทุกครั้ง   
(X = 3.44) 
 นักวชิาการ มคีวามคาดหวงัดานความนาเชื่อถือของบริการ 2 ระดับ คอื ระดับมาก  
และระดับปานกลาง โดยในระดับมากมี 26 ขอ โดยขอที่มีคาเฉลีย่สูงสุด ไดแก ทานไดรับใบเสร็จ 
รับเงินทุกครั้งที่ชําระคาบริการทําสาํเนาเอกสาร (X = 4.43) สวนระดับปานกลางมี 3 ขอ โดยขอที ่
มีคาเฉลี่ยสงูสดุไดแก  คาบริการทาํสําเนาไมโครฟลม มีความเหมาะสม  
 
 ระดับที่ไดรับจริง 
 
 สําหรับคุณภาพที่ไดรับจริงดานความนาเชือ่ถือของบริการ พบวา ผูตอบแบบสอบถาม 
ไดรับบริการจริง 2 ระดับ  คอื ระดับมาก และระดับปานกลาง ในระดบัมากมจีํานวน 20 ขอ  โดยขอ
ที่มีคาเฉลีย่สูงสุด 3  อันดับแรก  ไดแก   ทานไดรับใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่ชําระคาบริการทําสาํเนา
เอกสาร (X = 4.49)  เมื่อทานฝากสิง่ของกอนที่จะเขาคนควาในหองบรกิารทานจะไดรับกุญแจล็อก
เกอรเก็บของทกุครั้ง  (X = 4.46)   และเวลาเปด – ปด  หองบริการเปนไปตามทีก่ําหนดไว  (X = 4.10) 
สวนระดับปานกลางม ี9 ขอ  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก มีการจัดบริการประเภท
ตาง ๆ อยางครบถวนตามทีก่ําหนดไว (X = 3.50)  มีการประกาศหรือแจงใหทานทราบทกุครั้งหาก
การใหบริการเกิดขัดของ (X = 3.47)    และคาบริการทําสําเนาเอกสารจดหมายเหตลุายลักษณ    
มีความเหมาะสม (X = 3.45) 
 เมื่อพิจารณาตามสถานภาพของผูตอบ พบวา นักศึกษา ไดรับบริการจริง 3 ระดบั คือ 
ระดับมากที่สุด  ระดับมาก และระดับปานกลาง โดยระดับมากที่สุดมจีํานวน 1 ขอ ไดแก เมื่อทาน
ฝากสิ่งของกอนที่จะเขาคนควาในหองบริการทานจะไดรับกุญแจล็อกเกอรเก็บของทกุครั้ง (X = 4.56)  
ในระดับมาก  จํานวน  17  ขอ   โดยขอที่มคีาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก ทานไดรับใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่
ชําระคาบริการทําสําเนาเอกสาร (X = 4.43)  และในระดับปานกลาง มีจํานวน 11 ขอ  โดยขอทีม่ี
คาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  สําเนาไมโครฟลมทีส่ั่งทาํมีความถูกตอง  ครบถวนชัดเจน และคาบริการทาํ
สําเนาเอกสารจดหมายเหตลุายลักษณมคีวามเหมาะสม (X = 3.49  เทากัน) 
 อาจารย / นักวิจัย  ไดรับบริการจริง 2 ระดับ คือ ระดับมาก และระดับปานกลาง  ใน
ระดับมากมีจาํนวน 22 ขอ  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก เมื่อทานฝากสิ่งของกอนที่จะเขา

152 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



คนควาในหองบริการ ทานจะไดรับกุญแจล็อกเกอรเก็บของทุกครั้ง   และทานไดรับใบเสร็จรับเงิน
ทุกครั้งที่ชําระคาบริการทาํสาํเนาเอกสาร (X = 4.47 เทากัน)  สวนระดบัปานกลางมจีํานวน  7 ขอ 
โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก มีการประกาศหรือแจงใหทานทราบทกุครั้งหากการใหบริการเกิด
ขัดของ (X = 3.35) 
 นักวชิาการ ไดรับบริการจริง 3 ระดับ คือ ระดับมากที่สุด  ระดับมาก  และระดับปาน
กลาง ในระดบัมากที่สุดมีจาํนวน  1  ขอ  ไดแก   ทานไดรับใบเสร็จรับเงินทุกครั้งทีช่ําระคาบริการ
ทําสําเนาเอกสาร (X = 4.64)  ในระดับมากมีจาํนวน  16  ขอ  โดยขอที่มีคาเฉลีย่สงูสุด ไดแก เมือ่
ทานฝากสิ่งของกอนที่จะเขาคนควาในหองบริการทานจะไดรับกุญแจล็อกเกอรเก็บของทุกครั้ง (X 
= 4.24)  สวนในระดับปานกลาง มีจาํนวน 12 ขอ  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก มกีารจัดบริการ
ประเภทตาง ๆ  อยางครบถวนตามที่กาํหนดไว  สําเนาไมโครฟลมที่ส่ังทํามีความถูกตอง ครบถวน 
ชัดเจน และทานไดรับสําเนา  แผนที ่ แผนผัง  แบบแปลน โปสเตอร ที่ส่ังทําภายในระยะ 
เวลาที่กาํหนด  (X = 3.45  เทากนั) 
 ผลการวิจัย  พบวา  ผูใชไดรับบริการจริงในระดับปานกลางในขอตาง ๆ คือ  มีการ
จัดบริการประเภทตาง ๆ  อยางครบถวนตามที่กําหนดไว  อาจเนื่องจากปจจุบันสํานักหอจดหมาย
เหตุแหงชาติ ขาดอุปกรณ และสถานที่ที่เปนสัดสวนในการใหบริการเอกสารประเภท แถบ
บันทึกเสียง  แถบวีดิทัศน  ทําใหไมอาจใหบริการเอกสารไดครบทุกประเภทตามที่ผูใชตองการ 
 สวนในขอที่วา สําเนาไมโครฟลมที่ส่ังทํามีความถูกตอง ครบถวน ชัดเจน พบวา ผูใช
ไดรับบริการจริงในระดับปานกลาง เนื่องจากไมโครฟลมรุนเกาไมมีการเขียนเลขหนาของ
ไมโครฟลม แตไมโครฟลมปจจุบันจะมีการเขียนเลขหนาไวดานลาง  ในขณะที่เอกสารตนฉบับที่
นํามาถายไมโครฟลมจะเขียนเลขหนาไวดานบน การเขียนเลขหนาในลักษณะนี้ทําใหผูคนควาเกิด
ความสับสนในการระบุเลขหนาไมโครฟลมที่ตองการทําสําเนา  วาจะใชเลขดานบนหรือดานลาง 
เนื่องจากไมมีคูมือแนะนําการทําสําเนาไมโครฟลมไวใกล ๆ กับเครื่องอานไมโครฟลม รวมทั้ง
บางครั้งเจาหนาที่บางคนไมแนะนําการเขียนรายละเอียดในการทําสําเนาเอกสาร จึงอาจเกิดความ
ผิดพลาดไดเนื่องจากมีความเขาใจไมตรงกับผูถายสําเนา  
 สวนในเรื่องของความชัดเจน เนื่องจากเอกสารสวนใหญเปนเอกสารที่เกามีอายุรอย
กวาป ตนฉบับเลือนลาง เอกสารบางสวนเปนเอกสารที่ซอมดวยกระดาษสา  เมื่อถายเปน
ไมโครฟลม  เอกสารจึงมีความคมชัดลดนอยลง 
 สวนในขอคาบริการทําสําเนาเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ มีความเหมาะสม  ซึ่ง
ผูใชไดรับบริการจริงในระดับปานกลาง เพราะเมื่อเปรียบเทียบกับการทําสําเนาเอกสารจาก
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แหลงขอมูลอ่ืน ๆ คาบริการทําสําเนาเอกสารจดหมายเหตุจะมีราคาคอนขางสูง เนื่องจากเอกสาร
จดหมายเหตุเปนเอกสารตนฉบับที่มีเพียงหนึ่งเดียวในแตละเรื่อง  การถายสําเนาเอกสารจึงตองใช
เจาหนาที่ของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติที่มีความชํานาญ  มีความรอบคอบ  ระมัดระวัง  เปน
ผูถายสําเนา  อยางไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับคุณคาของเอกสารตนฉบับที่ไมสามารถจะ
ประมาณคาได  ก็ถือวาคาบริการทําสําเนาเอกสารเหมาะสมกับราคา 
 สวนในขอทานไดรับสําเนาแผนที่ แผนผัง แบบแปลน โปสเตอร ที่ ส่ังทําภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด  ซึ่งผูใชไดรับบริการจริงในระดับปานกลาง เชนกัน  เนื่องจากเอกสารจดหมาย
เหตุประเภทนี้เปนเอกสารที่มีขนาดใหญ  บางชิ้นมีความเกา กรอบ บางครั้งชํารุด สํานักหอ
จดหมายเหตุแหงชาติไมมีเครื่องถายแผนที่ แผนผัง แบบแปลน ขนาดใหญ จึงตองนําเอกสารไป
ถายที่รานนอกสถานที่โดยเฉพาะ  ซึ่งตองใชความระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อไมใหเอกสารเกิดความ
ชํารุดเสียหายระหวางการขนยาย  ในการออกไปทําสําเนาแตละครั้ง สํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติจะรวบรวมเอกสารที่ส่ังทําใหมีจํานวนพอเหมาะเพื่อนําไปทําสําเนา  โดยใชรถราชการ  ซึ่ง
บางวันรถอาจไมมีเนื่องจากติดราชการอื่น จึงตองรอ บางครั้งการถายเอกสารเสร็จไมทันในวัน    
นั้น ๆ  ผูคนควาจึงไมไดรับสําเนาตามที่กําหนด 
 
 การทดสอบความแตกตาง 
 
 จากการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของคุณภาพบริการสํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ  ดานความนาเชื่อถือของบริการของผูตอบทั้ง ๓ กลุม พบวา  ในดานความคาดหวัง มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5  จํานวน 1 ขอ  ไดแก สําเนาภาพถายที่ส่ัง
ทํามีความถูกตองครบถวน ชัดเจน (ขอ 19) สวนอีก 28 ขอ ไมมีความแตกตางกัน สําหรับคุณภาพ
บริการที่ไดรับจริง พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จํานวน 6 ขอ 
ไดแก  สิทธิตาง ๆ ในการเขาคนควาเอกสารมีความเหมาะสม (ขอ 3) ระยะเวลาในการใหยืม
เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณมีความเหมาะสม (ขอ 5) หากเอกสารชุดที่ทานตองการมีผูอ่ืนใช
อยู ทานไดรับคําแนะนําใหใชเอกสารชุดอื่นแทนได (ขอ 11)  ทานมีความเขาใจและสามารถ
คนควาเอกสารไดอยางถูกตองเมื่อไดรับคําแนะนําการใชเอกสารภายในหองบริการ (ขอ 12) เมื่อ
ทานฝากสิ่งของกอนที่จะเขาคนควาในหองบริการ ทานจะไดรับกุญแจล็อกเกอรเก็บของทุกครั้ง 
(ขอ 15) และสําเนาภาพถายที่ส่ังทํา  มีความถูกตอง ครบถวน ชัดเจน (ขอ 19) สวนอีก 23 ขอ 
พบวา ไมแตกตางกัน 
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 สําหรับการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยเปนรายคู  พบวา  ในดานความ
คาดหวัง นักวิชาการมีความคาดหวังสูงกวานักศึกษา จํานวน 1 ขอ ไดแก สําเนาภาพถายที่ส่ังทํามี
ความถูกตองครบถวนชัดเจน  สวนระดับที่ไดรับจริง นักวิชาการไดรับบริการจริงสูงกวา นักศึกษา 
และอาจารย / นักวิจัย จํานวน 1 ขอ ไดแก ขอ 3 อาจารย / นักวิจัย  ไดรับบริการจริงสูงกวา
นักศึกษาและนักวิชาการ จํานวน 2 ขอ  ไดแก ขอ 11 และขอ 19 นักวิชาการไดรับจริงสูงกวา
อาจารย / นักวิจัย จํานวน 1 ขอ ไดแก ขอ 5 นักศึกษาไดรับบริการจริงสูงกวานักวิชาการ จํานวน 2 
ขอ ไดแก ขอ 12 และขอ 15 
 ผลการวิจัยที่พบวา  นักวิชาการมีความคาดหวังสูงกวานักศึกษาในขอ สําเนา
ภาพถายที่ส่ังทํามีความถูกตอง ครบถวนชัดเจน  อาจเนื่องจาก  นักวิชาการสวนใหญ  เปน
ขาราชการจากหนวยงานตางๆ เขามาคนควาขอมูลเพื่อนําไปดําเนินงาน เชน จัดทําประวัติ
หนวยงาน  จัดพิมพหนังสือเนื่องในวาระสําคัญตางๆ  จัดทํานิทรรศการ ดังนั้นจึงคาดหวังให
ขอมูลภาพถายที่นําไปเผยแพร  จะตองมีความถูกตอง ครบถวน ชัดเจน   
 สวนระดับที่ไดรับจริง  ซึ่งพบวา  นักวิชาการไดรับบริการจริงสูงกวานักศึกษา และ
อาจารย / นักวิจัย  ในขอสิทธิตาง ๆ ในการเขาคนควาเอกสารมีความเหมาะสม  อาจเนื่องจาก 
นักวิชาการซึ่งสวนใหญเปนขาราชการจากหนวยงานตาง ๆ ในการเขามาคนควาขอมูลจะมีหนังสือ
รับรองจากหนวยงานขอความรวมมือมายังผูอํานวยการสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ในการขอ
สิทธิตาง ๆ ในการใชบริการเปนกรณีพิเศษ เชน ขอรับสําเนาภาพในเวลาเร็วกวาที่กําหนด  เปนตน ใน
กรณีนี้ผูอํานวยการสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติจะขอใหเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกให
หนวยงานตาง ๆ จึงดูเหมือนวานักวิชาการไดรับบริการจริงในขอสิทธิตาง ๆ ในการเขาคนควา
เอกสารสูงกวานักศึกษาและอาจารย / นักวิจยั 
 ผลการวิจัยในดานความคาดหวัง พบวา  สวนใหญสอดคลองกับสมมุติฐานในขอ 1 ที่
กําหนดวา นักศึกษา อาจารย / นักวิจัย และนักวิชาการ มีความคาดหวังตอคุณภาพบริการทั้ง      
5 ดาน ไมแตกตางกัน  โดยผลการวิจัยพบวา  ไมแตกตางกันจํานวน 28 ขอ สวนอีก 1 ขอ พบวา
แตกตางกัน  
 สวนคุณภาพบริการที่ไดรับจริง มีทั้งสอดคลองและไมสอดคลองกับสมมุติฐาน ขอ 2 
ที่กําหนดวา  คุณภาพบริการของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติทั้ง 5 ดาน ที่นักศึกษา อาจารย / 
นักวิจัย และนักวิชาการไดรับจริง  มีความแตกตางกัน โดยผลการวิจัย พบวา มีความแตกตางกัน
จํานวน 6 ขอ และไมแตกตางกันจํานวน 23 ขอ 
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 2.3  คุณภาพดานลักษณะทางกายภาพ 
    
 ระดับความคาดหวัง 
 จากคุณภาพดานลักษณะทางกายภาพ จาํนวน 36 ขอ  พบวา ผูตอบแบบสอบถามมี
ความคาดหวงั 2 ระดับ คือ ระดับมาก และระดับปานกลาง โดยในระดบัมากมจีํานวน 26 ขอ โดย
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก จํานวนที่นัง่อานในหองบริการกรมหลวงพิชติปรีชากร (ชั้น 
1)  มีจํานวนเพียงพอตอการใช (X = 4.00) เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณมีการจัดเรียงถกูตอง
ตามหวัเรื่อง (X = 3.98) เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณมีหวัเรื่องครอบคลุมทุกเนื้อหา  และแบบ 
ฟอรมตาง ๆ   เขาใจงาย  (X = 3.85 เทากนั)    สวนระดบัปานกลาง  มีจํานวน  10  ขอ  โดยขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก เครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการมีประสิทธิภาพ (X = 3.47)  มีการ
จัดเอกสารประเภทแถบบนัทึกเสยีง แถบวีดทิัศน ภาพยนตรเพิ่มข้ึนออกใหบริการอยางตอเนื่อง (X 
= 3.33) และทานสามารถติดตอขอใชเครื่องเลนวีดทิัศนไดสะดวก (X = 3.30) 
 เมื่อพิจารณาตามสถานภาพของผูตอบ พบวา นกัศึกษา อาจารย / นักวิจยั และนักวิชาการ 
มีความคาดหวังในดานลกัษณะทางกายภาพ 2 ระดับ คือ ระดับมาก และระดับปานกลาง ดังนี ้
 นักศึกษา มีความคาดหวงัในระดับมาก   จํานวน  26 ขอ   โดยขอที่มคีาเฉลี่ยสูงสุด 
ไดแก จํานวนที่นัง่อานในหองบริการกรมหลวงพิชิตปรีชากร  (ชั้น 1)   มีจาํนวนเพยีงพอตอการใช 
(X = 4.03)   สวนในระดับปานกลาง มีจาํนวน 10 ขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก มีการจัด
เอกสารประเภทภาพถายเพิม่ข้ึนออกใหบริการอยางตอเนื่อง (X = 3.50) 
 อาจารย / นักวิจัย  มีความคาดหวงัในระดับมาก  จํานวน 21 ขอ โดยขอที่มีคาเฉลีย่
สูงสุด ไดแก เอกสารจดหมายเหตุลายลกัษณมีการจัดเรียงถูกตองตามหัวเรื่อง (X = 3.94)  สวน 
สวนระดับปานกลาง มีจํานวน 15 ขอ โดยขอที่มีคาเฉลีย่สูงสุด ไดแก  เอกสารแนะนาํหนวยงานมี
ความครบถวน ชัดเจน (X = 3.47) 
 นักวชิาการ มคีวามคาดหวงัในระดับมาก  จํานวน 20  ขอ  โดยขอทีม่คีาเฉลี่ยสูงสุด 
ไดแก จํานวนที่นัง่อานในหองบริการกรมหลวงพิชิตปรีชากร (ชัน้ 1)  มีจํานวนเพยีงพอตอการใช (X 
= 4.02)  สวนระดับปานกลาง  มีจาํนวน 16 ขอ โดยขอที่มีคาเฉลีย่สูงสุด ไดแก มีการจัดทําสําเนา
ไมโครฟลมเพิม่ข้ึนออกใหบริการอยางตอเนื่อง และเครื่องถายเอกสารมีประสิทธิภาพ (X = 3.48 
เทากัน) 
 ผลของการวิจัย ในสวนของความคาดหวังดานลักษณะทางกายภาพ พบวา ผูใชมี
ความคาดหวังระดับมากโดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก จํานวนที่นั่งอานในหองบริการกรมหลวง
พิชิตปรีชากร (ชั้น 1)  มีจํานวนเพียงพอตอการใช เนื่องจาก สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เปน
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แหลงขอมูลช้ันตน ที่มีขอมูลประเภทตาง ๆ ไวใหบริการเปนจํานวนมาก ผูใชจึงคาดหวังสูงวาควรมี
การจัดที่นั่งอานใหเพียงพอเพื่อรองรับผูที่มาใชบริการที่มีมากขึ้น   
 สวนในขอเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณมีการจัดเรียงถูกตองตามหัวเร่ือง ซึ่งผูใชมี
ความคาดหวังในระดับมาก  อาจเนื่องจากผูใชทราบวาเอกสารจดหมายเหตุเปนเอกสารที่แตกตาง
จากหนังสือและวารสารตาง ๆ ในการดําเนินการจัดทํา  นักจดหมายเหตุตองเปนผูที่มีความรูความ
ชํานาญในการจัดเรียงใหถูกตองตามหัวเรื่อง เพื่อการเขาถึงขอมูลไดรวดเร็ว และถูกตอง  
 สวนผูใชคาดหวังระดับมาก  ในขอเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณควรมีหัวเรื่อง
ครอบคลุมทุกเนื้อหา  เนื่องจากสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เปนหนวยงานที่ไดรับมอบเอกสาร
ที่ส้ินการใชงานแลวจากหนวยราชการตาง ๆ ทุกกระทรวงมาเก็บรวบรวมรักษาไวเพื่อใหบริการ
ศึกษา คนควา วิจัย  ดังนั้นสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติจึงมีหนาที่จัดหา และจัดเรียงเอกสาร
ของทุกหนวยงานออกใหบริการอยางตอเนื่อง  ครอบคลุมเนื้อหาตรงตามความตองการของผูใช 
  
 ระดับที่ไดรับจริง 
 
 สําหรับคุณภาพบริการที่ไดรับจริงดานลกัษณะทางกายภาพ   พบวา   ผูตอบแบบสอบถาม
ไดรับบริการจริง 3 ระดับ  คอื ระดับมาก ระดับปานกลาง  และระดับนอย ในระดับมาก มีจํานวน 7 
ขอ  โดยขอที่มคีาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก จํานวนที่นัง่อานในหองบริการกรมหลวงพิชิตปรีชากร (ชัน้ 1) มี
จํานวนเพียงพอตอการใช ( X = 4.01)  แบบฟอรมตาง ๆ  มีขอความครบถวนชัดเจน   (X = 3.76) 
และจํานวนทีน่ัง่อานในหองบริการบุรฉัตร (ชั้น 2)  มีจํานวนเพยีงพอตอการใช   (X = 3.75)  ในระดับ
ปานกลาง มีจาํนวน 28 ขอ  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก เอกสารแนะนําหนวยงาน 
มีความครบถวนชัดเจน (X = 3.47) ขอมูลแนะนาํวธิีการใชทรัพยากรสารนิเทศมีความครบถวน
ชัดเจน (X = 3.32)  และเอกสารประเภทภาพถายมีการจดัเรียงถูกตองตามหวัเรื่อง (X = 3.30) 
สวนระดับนอย  มจีํานวน  1  ขอ  ไดแก   เครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการ มีจํานวนเพยีงพอตอความ
ตองการ (X = 2.42) 
 เมื่อพิจารณาตามสถานภาพของผูตอบ พบวา นักศึกษาไดรับบริการจริง 3 ระดับ คือ 
ระดับมาก  ระดับปานกลาง และระดับนอย  โดยในระดบัมาก มีจํานวน 7 ขอ  โดยขอที่มีคาเฉลีย่
สูงสุด ไดแก จาํนวนที่นัง่อานในหองบริการกรมหลวงพิชติปรีชากร (ชั้น 1)  มีจาํนวนเพียงพอตอ
การใช (X = 3.96)  ในระดับปานกลาง มีจาํนวน 28 ขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก เอกสาร
แนะนาํหนวยงานมีความครบถวน ชัดเจน (X = 3.49)  สวนในระดับนอย  มจีํานวน 1 ขอ ไดแก  
เครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการ มีจาํนวนเพียงพอตอความตองการ (X = 2.41) 
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 อาจารย / นักวิจัย ไดรับบริการจริง  2 ระดับ คือ ระดับมาก  และระดบัปานกลาง  โดย
ในระดับมาก  มีจํานวน 8 ขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสงูสุด  ไดแก   จํานวนทีน่ั่งอานในหองบริการกรม
หลวงพิชิตปรีชากร  (ชั้น 1)   มีจาํนวนเพยีงพอตอการใช  (X = 4.05)   สวนในระดับปานกลาง   มี
จํานวน 28 ขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก แบบฟอรมตาง  ๆ มีขอความครบถวนชัดเจน  (X = 
3.50) 
 นักวชิาการ ไดรับบริการจริง 3 ระดับ คือ ระดับมาก ระดบัปานกลาง และระดับนอย  
โดยในระดับมาก  มีจาํนวน 7 ขอ โดยขอทีม่ีคาเฉลี่ยสงูสดุ ไดแก จํานวนทีน่ั่งอานในหองบริการ
กรมหลวงพิชติปรีชากร (ชั้น 1)  มีจาํนวนเพียงพอตอการใช  (X = 4.08)  ในระดับปานกลาง  มี
จํานวน 28 ขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก มีการติดปายเพื่อประชาสัมพนัธขาวสารของการ
บริการไวใหทราบชัดเจน (X = 3.45)  สวนในระดับนอยมีจํานวน 1 ขอ ไดแก เครื่องคอมพิวเตอรที่
ใหบริการมีจาํนวนเพยีงพอตอความตองการ (X = 2.32) 
 ผลการวิจัยในสวนนี้  พบวา ผูใชไดรับบริการจริงในระดับมาก  ในขอที่วาแบบฟอรม
ตาง ๆ มีขอความครบถวน ชัดเจน ทั้งนี้อาจเนื่องจากสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติไดจัดทํา
แบบฟอรมประเภทตาง ๆ หลากหลาย ตามลักษณะและขั้นตอนของการเขาคนควา  เชน 
แบบฟอรมการเขาคนควา  มีรายละเอียดตาง ๆ เชน ชื่อ ที่อยู การศึกษา วัตถุประสงค หัวขอเร่ืองที่
คนควา  ฯลฯ แบบฟอรมการยืมเอกสาร ระบุชื่อผูยืมเอกสาร วัน เดือน ป ที่ขอยืมและคืน 
ผูรับผิดชอบในการใหบริการยืม และหยิบเอกสาร เปนแบบฟอรมชวยควบคุมเอกสารทําใหรูวา
เอกสารแตละชุดมีผูใดใชอยู  อยูในหองบริการหรืออยูระหวางการทําสําเนา  หรือเก็บเขาคลัง
เรียบรอยแลว  ซึ่งจะใชเปนหลักฐานในการติดตามเอกสาร หรือแบบฟอรมการทําสําเนาเอกสารมี
การใหกรอกขอมูลรหัสเอกสาร  จํานวน เพื่อการทําสําเนาไดถูกตอง จะเห็นวาลักษณะแบบฟอรม
ชุดตาง ๆ ของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  ไดรับการออกแบบและจัดทําขึ้นใหสอดคลองกับ
การใชงานและการใหบริการในการใชเอกสาร โดยมีขอความที่ครบถวน ชัดเจน แตกตางจาก
แบบฟอรมของแหลงบริการสารนิเทศอื่น ๆ 
 สวนผูใชไดรับบริการจริงในระดับนอย จํานวน 1 ขอ ไดแก เครื่องคอมพิวเตอรที่
ใหบริการมีจํานวนเพียงพอตอความตองการ เนื่องจากสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติมีเครื่อง
คอมพิวเตอรใหบริการเพียงหองบริการละ 1 เครื่องเทานั้น โดยเครื่องที่ตั้งในหองบริการกรมหลวง
พิชิตปรีชากร (ชั้น 1)  มีอาการขัดของตลอดเวลาที่เปด แมเจาหนาที่พยายามแกไขแลวก็ยังใชการ
ไมได  เนื่องจากระบบยังไมสมบูรณและไมมีเจาหนาที่ผูชํานาญดานเทคโนโลยีคอยดูแล ผูคนควา
จึงไมเคยเปดใช  สวนเครื่องที่ตั้งในหองบริการบุรฉัตร (ชั้น 2)  เปนการใหเปดดูเพียงซีดีภาพถาย  

158 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ซึ่งมีการจัดทําเพียง 22 แผน เทานั้น  อีกประการหนึ่งในอดีต  สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  ให
ความสําคัญกับการใหบริการดวยไมโครฟลมแทนตนฉบับ  เพื่ออนุรักษตนฉบับตามหลักวิชาการ
จดหมายเหตุสากล  การจัดทําไมโครฟลมจึงไดรับงบประมาณสูง  อยางไรก็ตามปจจุบันสํานักหอ
จดหมายเหตุแหงชาติตระหนักถึงความสําคัญในการนําคอมพิวเตอรเขามาใชกับงานบริการเพิ่ม
มากขึ้น  เนื่องจากเทคโนโลยีดานนี้เปนสิ่งชวยใหเขาถึงขอมูลไดรวดเร็ว  สะดวกและทันกับความ
ตองการของผูใชบริการ  ในปงบประมาณ 2549  จึงมีการจัดสรรงบประมาณ  และบุคลากรที่
รับผิดชอบงานดานนี้โดยตรง  โดยมีการวางระบบสารนิเทศเพื่อการสืบคนและจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอรเพิ่มข้ึนใหเพียงพอตอผูใชบริการ ดังนั้น ผูวิจัยจึงคาดวา ปญหาในขอนี้นาจะลด
นอยลงในระยะตอไป 
 ผลการวิจัยในดานลักษณะทางกายภาพ ไมสอดคลองกับผลการวิจัยของ นฤมล  
พฤกษศิลป  (2546 : 124) และของ Snoj และ Petermanec (2001 : 314 – 321)  ที่พบวา  
องคประกอบดานทรัพยากรสารนิเทศ  และดานอุปกรณขอมูล  ที่ผูใชไดรับบริการจริง อยูในระดับ
มากที่สุด อาจเนื่องจากหองสมุดและสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติเปนแหลงสารนิเทศที่มี
ลักษณะแตกตางกัน  ทั้งในดานงบประมาณ นโยบาย ลักษณะของเอกสาร  และความจํากัดของ
การจัดหาทรัพยากรสารนิเทศประเภทตาง ๆ  
 กลาวคือ  หองสมุดของมหาวิทยาลัยในปจจุบัน มีการปรับปรุงนโยบายในการจัดทํา
ระบบฐานขอมูลอัตโนมัติในการเขาถึงขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมีการใชงบประมาณที่สูง 
เพื่อพัฒนาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางกวางขวาง มีการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศใหม ๆ ให
ครบถวน ทันสมัย  สวนสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ รัฐบาลยังใหความสําคัญนอย  งบประมาณ
ในการจัดทําระบบฐานขอมูลตาง ๆ จึงไดรับนอยและยังคงเปนระบบการคนควาแบบเกา  ดวย
ความแตกตางของลักษณะเอกสารจดหมายเหตุเอง 
 
 การทดสอบความแตกตาง 
 
 จากการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยคุณภาพบริการสํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ ที่คาดหวังและที่ไดรับจริง  ดานลักษณะทางกายภาพของผูตอบทั้ง 3 กลุม พบวา  ดาน
ความคาดหวังมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 6 ขอ  ไดแก 
เครื่องอานไมโครฟลมต้ังอยูในจุดที่สะดวกในการเขาใช (ขอ 21)  เครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการ
สืบคนตั้งอยูในจุดที่สะดวกในการเขาใช (ขอ 22)  เครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการมีประสิทธิภาพ (ขอ 26) 
แบบฟอรมตาง ๆ มีความครบถวนชัดเจน (ขอ 32)  แบบฟอรมตาง ๆ เขาใจงาย (ขอ 33)  และ
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จํานวนที่นั่งอานในหองบริการบุรฉัตร (ชั้น 2) มีจํานวนเพียงพอตอการใช (ขอ 36)  สวนอีก 30 ขอ 
มีระดับความคาดหวังไมแตกตางกัน สําหรับคุณภาพบริการที่ไดรับจริง  พบวา  มีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จํานวน 9 ขอ ไดแก หนังสืออางอิงและสิ่งพิมพตาง ๆ มี
ความทันสมัย (ขอ 7) เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณมีการจัดเรียงถูกตองตามหัวเรื่อง (ขอ 9)  
เครื่องถายเอกสารมีจํานวนเพียงพอตอความตองการ (ขอ 18)  เครื่องเลนวีดิทัศนมีจํานวนเพยีงพอ
ตอความตองการ (ขอ 20) เครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการสืบคนตั้งอยูในจุดที่สะดวกในการเขาใช 
(ขอ 22)   เครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการมีประสิทธิภาพ (ขอ 26)  เครื่องเลนเทปบันทึกเสียงมี
ประสิทธิภาพ (ขอ 28)  เคร่ืองเลนวีดิทัศนมีประสิทธิภาพ (ขอ 29)  และแบบฟอรมตาง ๆ มี
ขอความครบถวน ชัดเจน (ขอ 32) สวนอีก 27 ขอ ไดรับบริการจริงไมแตกตางกัน 
 สําหรับการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยเปนรายคู พบวา นักศึกษามีความ
คาดหวังสูงกวา  อาจารย / นักวิจัย จํานวน 4 ขอ ไดแก ขอ 21, 22, 26 และ 33 นักวิชาการมีความ
คาดหวังสูงกวา อาจารย / นักวิจัย จํานวน 1 ขอ ไดแก ขอ 36  นักศึกษามีความคาดหวังสูงกวา 
อาจารย / นักวิจัย และนักวิชาการ จํานวน 1 ขอ ไดแก ขอ 32 
 สวนคุณภาพบริการที่ไดรับจริง พบวา  นักศึกษาไดรับบริการจริงสูงกวานักวิชาการ 
ในขอ 7  นักวิชาการไดรับบริการจริงสูงกวานักศึกษา ในขอ 9 และสูงกวาอาจารย / นักวิจัย ในขอ 
26, 28, 29 และ 32  อาจารย / นักวิจัย ไดรับบริการจริงสูงกวานักศึกษา  ในขอ 18 และ 20 และสูง
กวา นักวิชาการ   ในขอ 18, 20 และ 22 
 ผลการวิจัย ในสวนของความคาดหวัง พบวา  มีทั้งที่สอดคลองและไมสอดคลองกับ
สมมุติฐานขอ 1  ที่กําหนดวา นักศึกษา อาจารย / นักวิจัย  และนักวิชาการ มีความคาดหวังตอ
คุณภาพบริการของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ทั้ง 5 ดาน ไมแตกตางกัน โดยผลการวิจัยดาน
ลักษณะทางกายภาพ พบวา ไมแตกตางกันจํานวน 30 ขอ และแตกตางกันจํานวน 6 ขอ สวน
คุณภาพบริการที่ไดรับจริง  พบวา  มีทั้งสอดคลองและไมสอดคลองกับสมมุติฐานขอ 2 ที่กําหนด
วา คุณภาพบริการของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ทั้ง 5 ดาน ที่นักศึกษา อาจารย นักวิจัย 
ไดรับจริงมีความแตกตางกัน โดยผลการวิจัย พบวา มีความแตกตางกันจํานวน 9 ขอ และไม
แตกตางกัน จํานวน 27 ขอ  
 ผลการวิจัย  พบวา ผูใชมีความคาดหวังแตกตางกัน โดยนักศึกษามีความคาดหวังสูง
กวา  อาจารย / นักวิจัย และนักวิชาการ ในเร่ืองการใชอุปกรณตาง ๆ ไดแก เครื่องอานไมโครฟลม
ตั้งอยูในจุดที่สะดวกในการเขาใช  เครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการมีประสิทธิภาพ อาจเนื่องจาก 
นักศึกษามีความคุนเคยกับการใชเครื่องมือชวยคนในแหลงสารนิเทศอื่น ๆ เชน หอสมุดของ
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มหาวิทยาลัย ในเรื่องการใชเทคโนโลยีและอุปกรณตาง ๆ เชน คอมพิวเตอรในการสืบคนขอมูล ซึ่ง
จะมีความกาวหนาและทันสมัย  เมื่อเขามาใชบริการในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ จึงมีความ
คาดหวังสูงกวากลุมอ่ืนวา จะมีลักษณะเชนเดียวกับแหลงสารนิเทศอื่น ๆ ที่เคยเขาใชบริการ 
 
 2.4 คุณภาพดานการเขาถึงทรพัยากรสารนเิทศ 
    
 ระดับความคาดหวัง 
 
 จากคุณภาพดานการเขาถงึทรัพยากรสารนิเทศ จาํนวน 19 ขอ   พบวา  ผูตอบแบบสอบถาม
มีความคาดหวังในระดับเดียว คือ ระดับมากทุกขอ  โดยขอที่มีคาเฉลีย่สูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก 
ชั้นเก็บบัญชีสํารวจเอกสารมีปายหนวยงานติดตรงตามหนวยงานที่เก็บ  (X = 4.10)  รหัสเอกสารที่
ปรากฏในบัญชสํีารวจเอกสารมีความถกูตองตรงกับกลองเอกสาร (X = 4.05)  และชื่อเร่ืองที่ปรากฏบน
บัญชีสํารวจเอกสารมีความถกูตองตรงตามเนื้อหาที่ปรากฏ ในเอกสาร (X = 4.01) 
 เมื่อพิจารณาตามสถานภาพของผูตอบ พบวา นักศึกษา อาจารย / นักวิจัย และนักวิชาการ 
มีความคาดหวังในระดับเดียว คือ   ระดับมาก  ทั้ง  19  ขอ  โดยขอที่มคีาเฉลี่ยสูงสุดของนักศึกษา 
ไดแก ชั้นเก็บบัญชีสํารวจเอกสารมีปายหนวยงานติดตรงตามหนวยงานที่เก็บ (X = 4.11)  สวนขอ
ที่มีคาเฉลีย่สูงสุดของ อาจารย / นักวิจัย ไดแก  ชัน้เก็บบัญชีสํารวจเอกสารมีปายหนวยงานติดตรง
ตามหนวยงานที่เก็บ (X = 4.02)  สําหรับนักวชิาการ ขอที่มีคาเฉลีย่สงูสุด ไดแก รหสัเอกสารที่
ปรากฏในบัญชีสํารวจเอกสารมีความถูกตองตรงกับกลองเอกสาร (X = 4.21) 
 
 ระดับที่ไดรับจริง  
 
 สําหรับระดับคุณภาพบริการที่ไดรับจริง ดานการเขาถงึทรัพยากรสารนิเทศ ของผูตอบ
แบบสอบถาม พบวา มี 2 ระดับ คือ ระดับมาก และระดับปานกลาง  โดยในระดับมากมีจํานวน 17 
ขอ  โดยขอที่มคีาเฉลี่ยสูงสุด  3  อันดับแรก  ไดแก  รหัสเอกสารที่ปรากฏในบัญชีสํารวจเอกสารมี
ความถกูตองตรงกับกลองเอกสาร (X = 3.86) ชั้นเก็บบัญชีสํารวจเอกสารมีปายหนวยงานติดตรง
ตามหนวยงานที่เก็บ (X = 3.84)  และสวนบทนําของคูมือแนะนาํเอกสารเฉพาะเรื่อง  ชวยใหทาน
ทราบถงึประวตัิของเนื้อหาเอกสารอยางกวาง ๆ  (X = 3.77) สวนในระดับปานกลาง   มีจาํนวน 2 
ขอ ไดแก บัญชีสํารวจเอกสารและคูมือแนะนําเอกสารเฉพาะเรื่องที่มีผูหยิบไปใชจะมีการเก็บข้ึนชัน้
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อยางรวดเร็ว (X = 3.40)   และมีคําอธิบายวิธกีารสืบคนขอมูลไวใกล ๆ   กับเครื่องคอมพิวเตอรที่
ใหบริการ (X = 3.25) 
 เมื่อพิจารณาตามสถานภาพของผูตอบ พบวา นักศึกษา อาจารย / นักวจิัย และ
นักวชิาการ ไดรับบริการจริง  2 ระดับ คือ ระดับมาก  และระดับปานกลาง ดังนี ้
 นักศึกษา ไดรับบริการจริงในระดับมาก จาํนวน 14 ขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก 
สวนบทนาํของคูมือแนะนําเอกสารเฉพาะเรื่องชวยใหทานทราบถึงประวัติของเนื้อหาเอกสารอยาง
กวาง ๆ (X = 3.83)  สวนในระดับปานกลาง มีจํานวน  5  ขอ  โดยขอที่มีคาเฉลีย่สูงสุด  ไดแก  มี
คําอธิบายวิธกีารใชเครื่องอานไมโครฟลมไวใกลๆ  กับเครื่องอานที่ใหบริการ (X = 3.48) 
 อาจารย / นักวิจัย  ไดรับบริการจริงในระดบัมาก  จาํนวน 16  ขอ  โดยขอที่มีคาเฉลีย่
สูงสุด  ไดแก  ชัน้เก็บบัญชีสํารวจเอกสารมีปายหนวยงานติดตรงตามหนวยงานที่เก็บ (X = 3.97)  สวนใน
ระดับปานกลาง  มีจาํนวน  3  ขอ  โดยขอที่มีคาเฉลีย่สูงสุด ไดแก   บญัชีสํารวจเอกสารและคูมือ
แนะนาํเอกสารเฉพาะเรื่องทีม่ีผูหยิบไปใชจะมีการเก็บข้ึนชั้นอยางรวดเร็ว (X = 3.50) 
 นักวชิาการ ไดรับบริการจริงในระดับมาก  จํานวน 14  ขอ  โดยขอทีม่คีาเฉลี่ยสูงสุด 
ไดแก รหัสเอกสารที่ปรากฏในบัญชีสํารวจเอกสาร มีความถูกตองตรงกบักลองเอกสาร (X = 3.89)  
สวนในระดับปานกลาง มีจาํนวน  5  ขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก   ชื่อเร่ืองทีป่รากฏบนบัตร
ดัชนีมีความถกูตองตรงตามเนื้อหา (X = 3.48)   
 ผลการวิจัย พบวา  ขอที่ผูใชไดรับบริการจริงดานการเขาถึงทรัพยากรสารนิเทศ ในระดับปาน
กลาง  จํานวน 2 ขอ  ไดแก บัญชีสํารวจเอกสารและคูมือแนะนําเอกสารเฉพาะเรื่อง ที่มีผูหยิบไป
ใชจะมีการเก็บข้ึนชั้นอยางรวดเร็ว  เนื่องจากปจจุบันสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ จะจัดเก็บ
เครื่องมือชวยคนประเภทตาง ๆ ชวงเวลาหลังปดบริการเพียงครั้งเดียว  บางครั้งผูใชจึงหาบัญชีไม
คอยพบ เนื่องจากผูใชบางคนวางไวบนโตะไมเก็บขึ้นชั้น  บางครั้งเก็บข้ึนชั้นผิดที่  ไมตรงกับปาย
หนวยงานที่ติดไว  
 สวนในขอมีคําอธิบายวิธีการสืบคนขอมูลไวใกล ๆ กับเคร่ืองคอมพิวเตอรที่ใหบริการ 
เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการหองกรมหลวงพิชิตปรีชากร (ชั้น 1) ใชการไมได  เจาหนาที่
จึงเก็บคูมือการใช ไมนําออกมาวางไวใกล ๆ กับเครื่อง  สวนเครื่องคอมพิวเตอรในหอง บุรฉัตร (ชั้น 
2) ไมมีการจัดทําคําอธิบายวิธีการสืบคนขอมูลไว 
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 การทดสอบความแตกตาง 
 
 จากการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย ของคุณภาพบริการสํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ  ดานการเขาถึงทรัพยากรสารนิเทศ ทั้ง 19 ขอ  พบวา ผูตอบทั้ง 3 กลุม มีระดับความ
คาดหวังแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 4 ขอ ไดแก รหัสเอกสารที่
ปรากฏในบัญชีสํารวจเอกสารมีความถูกตองตรงกับกลองเอกสาร (ขอ 5)  สวนบทนําของคูมือ
แนะนําเอกสารเฉพาะเรื่องชวยใหทานทราบถึงประวัติของเนื้อหาเอกสารอยางกวาง ๆ (ขอ 14)   
สาระสังเขปที่จัดทําในคูมือแนะนําเอกสารเฉพาะเรื่อง มีรายละเอียดครบถวน ชัดเจน (ขอ15)และ
คูมือแนะนําเอกสารเฉพาะเรื่องพิมพถูกตองชัดเจน (ขอ 16) สวนอีก 15 ขอ พบวา ไมแตกตางกัน 
สําหรับคุณภาพบริการที่ไดรับจริง  พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จํานวน 3 ขอ ไดแก  สวนบทนําของคูมือแนะนําเอกสารเฉพาะเรื่องชวยใหทานทราบถึงประวัติของ
เนื้อหาเอกสารอยางกวาง ๆ (ขอ 14)  สาระสังเขปที่จัดทําในคูมือแนะนําเอกสารเฉพาะเรื่องมี
รายละเอียดครบถวนชัดเจน (ขอ 15)  และบัญชีสํารวจเอกสารและคูมือแนะนําเอกสารเฉพาะเรื่อง
ที่มีผูหยิบไปใช  จะมีการเก็บข้ึนชั้นอยางรวดเร็ว (ขอ 19) สวนอีก 16 ขอ พบวา ไมแตกตางกัน 
 สําหรับการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยเปนรายคู พบวา นักศึกษา มีความ
คาดหวังสูงกวาอาจารย / นักวิจัย  ยกเวนระดับความคาดหวัง 1 ขอ ไดแก สวนบทนําของคูมือ
แนะนําเอกสารเฉพาะเรื่องชวยใหทานทราบถึงประวัติของเนื้อหาเอกสารอยางกวาง ๆ พบวา  
นักวิชาการมีความคาดหวังสูงกวานักศึกษา และอาจารย / นักวิจัย  สวนระดับบริการที่ไดรับจริง 
พบวา นักศึกษาไดรับจริงสูงกวา อาจารย / นักวิจัย และนักวิชาการในขอ 14 และ 15 สวนในขอ 
19 พบวา อาจารย / นักวิจัย ไดรับบริการจริงสูงกวานักศึกษาและนักวิชาการ 
 ผลการวิจัยในสวนของความคาดหวัง พบวา  มีทั้งสอดคลองและไมสอดคลองกับ
สมมุติฐาน ขอ 1 ที่กําหนดวา นักศึกษา อาจารย / นักวิจัย และนักวิชาการมีความคาดหวังตอ
คุณภาพบริการของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติทั้ง 5 ดาน ไมแตกตางกัน โดยผลการวิจัยดาน
การเขาถึงทรัพยากรสารนิเทศ พบวา ไมแตกตางกัน จํานวน 15 ขอ และแตกตางกัน จํานวน 4 ขอ 
สวนผลการวิจัยระดับที่ไดรับบริการจริง พบวา มีทั้งสอดคลอง และไมสอดคลองกับสมมุติฐานขอ 
2 ที่กําหนดวา คุณภาพบริการของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ทั้ง 5 ดาน ที่นักศึกษา อาจารย / 
นักวิจัย และนักวิชาการ  ไดรับจริงมีความแตกตางกัน โดยผลการวิจัย พบวา แตกตางกันจํานวน  
3 ขอ  และไมแตกตางกันจํานวน 16 ขอ 
 ผลการวิจัย  พบวา  คุณภาพบริการที่ผูใชคาดหวังมีความแตกตางกัน ไดแก สวนบท
นําของคูมือแนะนําเอกสารเฉพาะเรื่องชวยใหทานทราบถึงประวัติของเนื้อหาเอกสารอยางกวาง ๆ 
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ซึ่งพบวา นักวิชาการมีความคาดหวังสูงกวา  นักศึกษา อาจารย / นักวิจัย เนื่องจากนักวิชาการจะ
ใหความสําคัญสวนของประวัติเอกสารหรือบทนํา  เพื่อจะไดมองภาพกวาง ๆ ที่สามารถใหขอมูล
พื้นฐานของเอกสารแตละชุด  รวมทั้งจะนําไปสูการเชื่อมโยงขอมูลเอกสารจดหมายเหตุในกลุม  
อ่ืน ๆ ดวย ซึ่งจะชวยการคนขอมูลใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น  (สวนีย  วิเศษสินธุ 2548 ; กรพินธุ     
ทวีตา 2549 ; ชุมศรี  วงศวีระชัย 2549 ; ศิรินันท  บุญศิริ 2549)  ดังนั้น นักวิชาการจึงมีความ
คาดหวังสูงกวากลุมอ่ืน ๆ 
 
 2.5 คุณภาพดานสถานทีแ่ละสิ่งแวดลอม 
    
 ระดับความคาดหวัง 
 จากคุณภาพดานสถานที่และส่ิงแวดลอม จํานวน 28 ขอ พบวา  ผูตอบแบบสอบถาม
มีความคาดหวังในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลีย่สงูสุด 3 อันดับแรก  ไดแก  หองบริการกรม
หลวงพิชิตปรีชากร (ชัน้ 1)  มีแสงสวางเพยีงพอ (X = 4.12) เคานเตอรใหบริการยืม – คืน ของหอง
บริการกรมหลวงพิชิตปรีชากร (ชั้น 1)  อยูในบริเวณที่เหมาะสม สะดวกในการติดตอ (X = 4.09)  
หองบริการกรมหลวงพชิิตปรีชากร (ชั้น 1)  มีความเงียบสงบเหมาะแกการคนควา และหองบรกิาร
กรมหลวงพิชติปรีชากร (ชั้น 1) มีอุณหภูมเิหมาะสม (X = 4.08 เทากนั) 
 เมื่อพิจารณาตามสถานภาพของผูตอบ  พบวา นักศึกษา   มีความคาดหวงั ในระดบั
มากระดับเดียวทุกขอ  โดยขอที่มีคาเฉลีย่สงูสุด ไดแก เคานเตอรใหบริการยืม – คืน ของหองบริการ
กรมหลวงพิชิตปรีชากร (ชั้น 1) อยูในบริเวณที่เหมาะสมสะดวกในการติดตอ (X = 4.11) 
 อาจารย / นักวิจัย  และนกัวชิาการ  มีความคาดหวงั  2  ระดับ  คือ  ระดับมาก  และ
ระดับปานกลาง  โดยในระดับมาก มีจํานวน 26 ขอ เทากัน โดยขอที่มคีาเฉลี่ยสูงสุดของอาจารย / 
นักวจิัย ไดแก หองอานไมโครฟลมมีความเงียบสงบเหมาะแกการคนควา (X = 4.23)  สวนขอทีม่ ี
คาเฉลี่ยสูงสุดของนักวิชาการ ไดแก หองบริการบุรฉัตร (ชั้น 2)  มีพืน้ทีก่วางขวางและมีการจัดที่นัง่
ไดอยางเหมาะสม  (X = 4.16)  สวนระดบัปานกลาง มจีํานวน 2 ขอ เทากนั ของอาจารย / นักวจิยั 
ไดแก จุดใหบริการน้ําดื่มอยูในบริเวณทีเ่หมาะสม (X = 3.47)  และมีเครื่องมือดับเพลิงติดไวตามจดุ
ตาง ๆ  ทีท่านสามารถมองเห็นได (X = 3.44)  สวนของนักวิชาการ ไดแก โทรศัพทสาธารณะอยูในบริเวณที่
เหมาะสม (X = 3.40)  และจุดใหบริการน้ําดื่มมีจํานวนเพยีงพอ (X = 3.37) 
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 ระดับที่ไดรับจริง  
 
 สําหรับระดับคุณภาพบริการทีไ่ดรับจริงดานสถานที่และสิง่แวดลอมของผูตอบแบบสอบถาม 
พบวา ม ี2 ระดับ คือ ระดับมาก และระดับปานกลาง ในระดับมาก  มีจํานวน  21  ขอ  โดยขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด 3 อั นดับแรก   ไดแก   เคานเตอรใหบริการยืม – คืนของหองบริการกรมหลวงพิชิต
ปรีชากร (ชั้น 1)  อยูในบริเวณที่เหมาะสม  สะดวกในการติดตอ (X = 4.33) หองบรกิารกรมหลวง
พิชิตปรีชากร (ชั้น 1)  มีแสงสวางเพยีงพอ และหองบริการกรมหลวงพิชติปรีชากร (ชั้น 1)  มีความ
สะอาดเปนระเบียบเรียบรอย (X = 4.32 เทากนั)  และหองบริการกรมหลวงพิชิตปรีชากร (ชัน้ 1) มี
ความเงียบสงบเหมาะแกการคนควา (X = 4.26)  สวนระดับปานกลาง  มีจํานวน  7  ขอ  โดยขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด  3 อันดับแรก  ไดแก โทรศัพทสาธารณะอยูในบริเวณที่เหมาะสม (X = 3.37)  หองน้ํามีความ
สะอาด (X = 3.36)  และหองน้าํมีจํานวนเพียงพอ (X = 3.30) 
 เมื่อพิจารณาตามสถานภาพของผูตอบ พบวา นกัศึกษา อาจารย / นักวิจยั และนักวิชาการ 
ไดรับบริการจริง 2 ระดับ คอื ระดับมาก และระดับปานกลาง ดังนี ้
 นักศึกษา ไดรับบริการจริงในระดับมาก จาํนวน 20 ขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก 
หองบริการกรมหลวงพชิิตปรีชากร (ชั้น 1) มีแสงสวางเพยีงพอ (X = 4.37)  สวนระดบัปานกลางมี
จํานวน  8  ขอ  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  พืน้ที่ระหวางชัน้หนงัสอือางอิงมีความเหมาะสม
สามารถหยิบหนงัสือใชไดสะดวก (X = 3.49) 
 อาจารย / นักวิจัย ไดรับบริการจริงในระดบัมาก  จาํนวน 22 ขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด ไดแก หองบริการกรมหลวงพิชิตปรีชากร (ชั้น 1)  มีความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย 
(X = 4.44)  สวนระดับปานกลาง  มีจาํนวน 6 ขอ โดยขอที่มีคาเฉลีย่สูงสุด ไดแก หองน้ํามจีํานวน
เพียงพอ(X = 3.50) 
 นักวชิาการ ไดรับบริการจริงในระดับมาก จาํนวน 20 ขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
ไดแก เคานเตอรใหบริการยมื – คืน ของหองบริการกรมหลวงพิชิตปรีชากร (ชัน้ 1)  อยูในบริเวณที่
เหมาะสมสะดวกในการติดตอ (X = 4.29)  สวนในระดับปานกลางมี  8  ขอ  โดยขอที่มีคาเฉลีย่
สูงสุด ไดแก หองน้าํมีความสะอาด (X = 3.43) 
 ผลการวิจัย พบวา ผูใชไดรับบริการจริงในระดับปานกลาง ในขอ  โทรศัพทสาธารณะ
อยูในบริเวณที่เหมาะสม  อาจเนื่องจากโทรศัพทสาธารณะที่ติดตั้งอยูในสํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติมีเพียง 1 เครื่อง และจุดที่ติดตั้งอยูบริเวณชั้น 1 ดานในของอาคาร  บางครั้งมีบอรดนิทรรศการ
ตั้งบังอยูจึงไมสามารถมองเห็นไดชัดเจน   
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 สวนในขอ  หองน้ํามีจํานวนเพียงพอ หองน้ํามีความสะอาด ที่ผูใชไดรับบริการจริงในระดับปาน
กลาง  เนื่องจากหองน้ํามีเพียง 2 หอง  และเจาหนาที่ของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติก็ใชรวมดวย 
โดยพนักงานทําความสะอาดที่มาจากบริษัทรับเหมา  มีจํานวน 1 คนตอ 1 ชั้น จะทําความสะอาด
เพียงวันละ 2 เวลาเทานั้น ทําใหไมสามารถดูแลในเรื่องความสะอาดอยางทั่วถึง  หากมีผูมาใช
บริการมาก  หองน้ําจึงไมเพียงพอ  และเกิดความสกปรก และปญหาสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ไม
มีพื้นที่ในการจัดสรางหองน้ําเพิ่มเติม   
 สวนเรื่องจุดใหบริการน้ําดื่มมีจํานวนเพียงพอ ซึ่งผูใชไดรับบริการจริงในระดับปาน
กลาง  เนื่องจากจุดใหบริการน้ําดื่มมีเพียง 1 จุดเทานั้น และอยูในอาคารชั้น 1 ดานในสุดกอนถึง
หองน้ํา  มองเห็นไมชัดเจน  และมีแกวพลาสติกไวใหดื่มน้ําเพียง 2 ใบ  ปจจุบันสํานักหอจดหมาย
เหตุแหงชาติไดทําการเปลี่ยนเครื่องทําน้ําเย็น โดยยังตั้งไวที่จุดเดิม และกําหนดใหพนักงานคอย
ดูแลทําความสะอาดทุก ๆ วัน มีการจัดหาแกวดื่มน้ําเพิ่มข้ึน 
 
 การทดสอบความแตกตาง  
 
 จากการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของคุณภาพบริการสํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ  ที่คาดหวังและที่ไดรับจริง ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม ของผูตอบทั้ง 3 กลุม พบวา ใน
ดานความคาดหวัง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 2 ขอ  ไดแก 
จุดใหบริการน้ําดื่มอยูในบริเวณที่เหมาะสม (ขอ 21) และหองน้ํามีความสะอาด (ขอ 24) สวนอีก 
26 ขอ  พบวา ไมแตกตางกัน สําหรับคุณภาพบริการที่ไดรับจริง  พบวา มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จํานวน 1 ขอ ไดแก หองน้ํามีความสะอาด (ขอ 24) สวนอีก 27 ขอ 
พบวา ไมแตกตางกัน 
 สําหรับการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยเปนรายคู พบวา ในระดับความ
คาดหวัง นักศึกษามีความคาดหวังสูงกวา อาจารย / นักวิจัย ทุกขอ แตระดับที่ไดรับจริง อาจารย / 
นักวิจัย ไดรับจริงสูงกวานักศึกษา 
 ผลการวิจัยดานสถานที่และสิ่งแวดลอม  ระดับความคาดหวัง พบวา มีทั้งสอดคลอง
และไมสอดคลองกับสมมุติฐาน ขอ 1  ที่กําหนดวา นักศึกษา อาจารย / นักวิจัย และนักวิชาการมี
ความคาดหวังตอคุณภาพบริการของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติทั้ง 5 ดานไมแตกตางกัน   
โดยผลการวิจัย พบวา ไมแตกตางกันจํานวน 26 ขอ และแตกตางกันจํานวน 2 ขอ  
   สวนผลการวิจัยระดับที่ไดรับบริการจริง พบวา สวนใหญไมสอดคลองกับ
สมมุติฐานขอ 2 ที่กําหนดวา  คุณภาพบริการของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติทั้ง 5 ดาน ที่
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นักศึกษา อาจารย / นักวิจัย และนักวิชาการ ไดรับจริงมีความแตกตางกัน โดยผลการวิจัย พบวา มี
ความแตกตางกันจํานวน 1 ขอ สวนอีก 27 ขอ พบวา ไมแตกตางกัน 
 
 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพบริการ 
 
 สําหรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  มีผูตอบจํานวนทั้งสิ้น 118 คน  จําแนกเปน
นักศึกษา จํานวน 71 คน อาจารย / นักวิจัย จํานวน 23 คน และนักวิชาการ จํานวน 24 คน โดย
ประมวลความคิดเห็นเปนขอ ๆ และเสนอขอเสนอแนะที่มีผูตอบตั้งแต 5 ความคิดเห็นขึ้นไป
ประกอบดังนี้ 
 
 ดานผูใหบริการ 
 1.   ปญหาดานความรูความสามารถของผูใหบริการ ไดแก ผูใหบริการมีประสบการณ
คอนขางนอย ไมรอบรูในแงมุมของเนื้อหาเอกสาร ไมสามารถใหคําแนะนําที่ชัดเจน (28 ความ
คิดเห็น)  
  -  ควรพัฒนาฝกอบรมเจาหนาที่ผูใหบริการ ใหรูจักบทบาทหนาที่ของหนวยงาน 
แหลงขอมูล รายละเอียดตาง ๆ ของเอกสารใหมากยิ่งขึ้น รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตรดวย 
(18 ความคิดเห็น) 
  -  ควรจัดเจาหนาที่ที่มีความสามารถ และมีความรูเกี่ยวกับเอกสารมาประจําหอง
บริการ (8 ความคิดเห็น) 
 2. ปญหาดานจํานวนบุคลากรผูใหบริการมีจํานวนนอย ควรเพิ่มเจาหนาที่บริการให
เหมาะสมกับผูรับบริการโดยเฉพาะ วาจุดใดควรเพิ่มหรือชวงใดที่มีผูใชบริการมาก (22 ความ
คิดเห็น) 
 3. ปญหาดานจิตบริการ (Service mind)  ไดแก ผูใหบริการบางคนไมเปนมิตรและ
เต็มใจใหบริการ  ไมคอยสนใจผูใชบริการ เครงขรึม ดุ ไมยิ้มแยม ระเบียบจัด บางครั้งไมตรงเวลา 
บริการไมเทาเทียมกัน ข้ึนอยูกับความสนิทสนม (20 ความคิดเห็น) 
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 ดานความนาเชื่อถือของบริการ 
 
 1.   ปญหาดานการทําสําเนาเอกสาร  ไดแก ระยะเวลาในการถายสําเนาเอกสารนาน 
สําเนาเอกสารบางครั้งไมถูกตอง ครบถวน ชัดเจน และมีราคาสูง มีขอกําหนดในการขอทําสําเนา
เอกสารมาก (31 ความคิดเห็น) 
 2.   เอกสารลับบางชุดเดิมเคยใหบริการแตปจจุบันงดบริการ ควรกําหนดอายุของ
เอกสารวาจะเปดเผยไดเมื่อใด  และติดประกาศใหทราบ โดยมีการอธิบายถึงเหตุผลที่ไมสามารถ
ขอดูเอกสารได ใหเปนมาตรฐานในการบริการ (14 ความคิดเห็น) 
 3.   ปญหาดานการยืมเอกสาร ไดแก เอกสารที่ติดบริการตองรอหลายวัน ระยะเวลา
ในการใหยืมเอกสารนอยเกินไป  และกําหนดเวลายืมเอกสารจํากัด การใหบริการเอกสารประเภท
ตาง ๆ คอนขางชา (12 ความคิดเห็น) 
 4. ปญหาดานระเบียบขอปฏิบัติ ไดแก เวลาเปด – ปด บริการ ระเบียบการใหบริการ 
พ.ศ. 2547 มีเนื้อหาไมชัดเจน (12 ความคิดเห็น) 
  -  ควรเปดใหบริการในวันเสาร และวันอาทิตย และควรขยายเวลาเปดถึง 18.00 น . 
หรือควรใชมาตรฐานเดียวกับหอจดหมายเหตุที่พัฒนาแลวในตางประเทศ (7 ความคิดเห็น) 
 5.   ปญหาดานการประชาสัมพันธ  ไดแก ไมมีการแนะนําหรือแจงรายชื่อเอกสารชุด
ใหม ๆ ที่จะนําออกใหบริการ ไมมีการประชาสัมพันธขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมหรือบริการใหทราบ 
ปายประกาศตาง ๆ อยูในจุดที่ไมเหมาะสม (8 ความคิดเห็น) 
  -  ควรมีตารางกําหนดเวลาวาเอกสารที่อยูระหวางการจัดหรือตรวจสอบมี
อะไรบาง  และมีการแจงระยะเวลาที่ชัดเจนวาพรอมนําออกใหบริการไดเมื่อใด โดยมีการติด
ประกาศใหรับทราบ  (6 ความคิดเห็น) 
  -  ควรมีการสรางความสนใจ และจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหผูมาใชบริการรูจักมากกวา
นี้ (6 ความคิดเห็น) 
 6. ปญหาดานความถูกตองของขอมูล  ไดแก  ภาพบางภาพใหรายละเอียดนอย บาง
ภาพเนื้อหาไมตรงกับคําอธิบาย  เอกสารที่ขอไมตรงกับที่ไดรับ บางปกสลับกันไมเรียงตาม
ระยะเวลา (5 ความคิดเห็น) 
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 ดานลักษณะทางกายภาพ 
 

1. ปญหาดานจํานวน อุปกรณ  เครื่องมือชวยคน  และเครื่องใชตาง ๆ ไดแก เครื่อง 
อานไมโครฟลม  เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องถายเอกสาร  เครื่องบันทึกเสียง บัญชีสํารวจเอกสาร  
และบัตรรายการ  มีจํานวนนอย ตูบัตรรายการแนนเกินไป ตูฝากของมีขนาดเล็ก โตะนั่งที่ใหบริการ
มีจํานวนไมเพียงพอ เนื่องจากบางครั้งมีผูใชจํานวนมาก (37 ความคิดเห็น) 
  -  ควรจัดหาเครื่องอานไมโครฟลมเพิ่ม  และจัดหนวยซอมบํารุงใหสามารถใชงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ (16 ความคิดเห็น) 
  -  ควรเพิ่มจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรใหบริการมากขึ้น  รวมถึงโปรแกรมตาง ๆ    
(7 ความคิดเห็น) 
 2. ปญหาดานสภาพของเอกสาร ไดแก  ไมโครฟลมบางมวนเอกสารเกา ตัวหนังสือ
เลือนลาง  บางมวนมีการรวมเอกสารหลายเรื่องไวในมวนเดียวกัน  จึงอานคอนขางยาก  เอกสาร
จดหมายเหตุลายลักษณบางกลองเปนเอกสารเกา ชํารุด  ในการใชถาไมระมัดระวังหรือดูแลอาจ
ชํารุดเสียหายได (21 ความคิดเห็น) 
  -  ควรจัดทําเปนสําเนาไมโครฟลมหรือสําเนาเอกสารออกใหบริการแทนตนฉบับ 
(6 ความคิดเห็น) 
  -  ควรมีการซอมแซมอนุรักษใหอยูในสภาพดี (5 ความคิดเห็น) 
 3. ปญหาดานจํานวนทรัพยากรสารนิเทศ ไดแก ไมมีการจัดเอกสารประเภทตาง ๆ 
ออกใหบริการอยางตอเนื่อง เอกสารประเภทตาง ๆ มีจํานวนนอย ไมครอบคลุมทุกเนื้อหา         
(21 ความคิดเห็น) 
  -  ควรจัดหาหนังสือใหม ๆ และมีความหลากหลายเพิ่มข้ึน (6 ความคิดเห็น) 
 
 ดานการเขาถึงทรัพยากรสารนิเทศ 
  
 1.   ปญหาดานระบบการเขาถึงขอมูล  ไดแก การสืบคนขอมูลมีหลายขั้นตอนไมเปน
สากล  ไมมีบริการระบบการสืบคนขอมูลดวยคอมพิวเตอร หรือทางอินเทอรเน็ต  เอกสารบางเรื่อง
ขอมูลกวางเกินไป  กระจัดกระจาย คนหายาก ไมโครฟลมรุนเกาไมระบุเลขหนา  เอกสารประเภท
ภาพถาย แผนที่ แผนผัง หนังสืออางอิง วิทยานิพนธ  และสิ่งพิมพตาง ๆ คนหายาก ในการหยิบ
ภาพใหบริการมีความลาชา  การใหบริการสอบถามขอมูลยังจํากัด (65 ความคิดเห็น) 
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  -  ควรมีระบบการสืบคนขอมูลดวยคอมพิวเตอร  หรือการคนควาทางอินเทอรเน็ต 
มีการออนไลนขอมูล  เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการเขาถึงขอมูล และมีการพัฒนาระบบใหดีข้ึน
ในระยะยาว  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคนควาในมากที่สุด (39 ความคิดเห็น) 
 2. ปญหาดานประสิทธิภาพของเครื่องมือชวยคนประเภทตาง ๆ ไดแก มีหัวเรื่องไม
เปนสากล หัวเรื่องในบัญชีสํารวจเอกสารบางครั้งไมตรงกับเนื้อหา บัญชีสํารวจเอกสารบางเลม
ตัวอักษรไมชัดเจน  เกา ชํารุด ฉีกขาด บางเลมยังไมพิมพ ลายมืออานยาก  บางเลมไมมีสวน
ประวัติ ประสิทธิภาพของบัญชีสํารวจเอกสารชวยใหเขาถึงเอกสารในระดับต้ืน ๆ เทานั้น  จึงคนหา
เอกสารยาก  บัตรรายการไมสามารถเห็นรายละเอียดของภาพหรือแผนที่ได  สาระสังเขปยังมีไม
ครบถวน (35 ความคิดเห็น) 
  -  ควรมีการตรวจสอบรายละเอียดของเนื้อหา  และปรับเปล่ียนหัวเร่ืองใหตรงกับ
เนื้อหาเพื่อความถูกตอง หรือใสคําอธิบายเนื้อเร่ืองเพิ่มเติม (12 ความคิดเห็น) 
  -  ควรมีการเปลี่ยนเลมบัญชีใหม และมีระบบการจัดเรียง ตรวจสอบบัญชีสํารวจ
เอกสารใหครบถวน ถูกตอง  อยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง หรือ 3 เดือน / ครั้ง  หรืออาจแยกสีปกของ
บัญชีเอกสารตามกระทรวง (6 ความคิดเห็น) 
  -  ควรจัดทําบัตรดัชนีภาพขนาดเล็กใหเลือกรูปแทนบัตรรายการ (5 ความคิดเห็น) 
 
 ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม 
 
 1.   ปญหาดานสิง่อํานวยความสะดวกตาง ๆ ไดแก หองน้ํามีจํานวนนอยและไมคอย
สะอาด  จุดใหบริการน้ําดืม่ และตูฝากของอยูในบริเวณทีไ่มเหมาะสม ไมมีที่รับประทานอาหาร
หรือรานคา  มมุพักผอน จุดขายกาแฟ  และของวาง ไมมีปายบอกทางตามสถานทีต่าง ๆ ภายใน
อาคาร  โทรศพัทสาธารณะมีจํานวนนอย (41 ความคิดเห็น) 
  -  จุดใหบริการน้ําดื่มควรมีลักษณะที่ด ี อยูในทีป่ลอดโปรง  สะอาด (9 ความ
คิดเห็น) 
  -  ควรจัดทาํปายบอกทาง จดัทําผังแสดงที่ตั้งอาคาร หองใหบริการ  หองน้ํา และ
จุดบริการตาง ๆ ใหชัดเจน (7 ความคิดเหน็) 
  -  ควรมีถวยกระดาษไวใหบริการดื่มน้ํา (6 ความคิดเห็น) 
  -  ควรมีรานอาหาร รานกาแฟ  รานขายของวางเปนสัดสวน จัดหามุมหรือหองพัก
ผอน  พรอมทั้งเครื่องดื่มและอาหารใหเหมาะสม (6 ความคิดเห็น) 

170 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  -  ควรจัดสรางหองน้ําเพิ่มข้ึน  และใหพนักงานทําความสะอาดบอยครั้ง พรอม
จัดหากระดาษชําระใหดวย  หากไมมีงบประมาณควรจัดหาตูหยอดเหรียญ (6 ความคิดเห็น) 
 2. ปญหาดานสภาพแวดลอม (อุณหภูมิ  แสงสวาง เสียง อากาศ) ไดแก  หองอาน
ไมโครฟลมมีอุณหภูมิรอน อากาศไมถายเท  การระบายอากาศไมดี  มีกลิ่นอับ  มีแสงสวางไม
เหมาะสม  หองบริการกรมหลวงพิชิตปรีชากร  และหองบุรฉัตร  มีอุณหภูมิเย็นเกินไป  บางครั้งมี
เสียงรบกวนจากผูใชบริการ ผูใหบริการ  และการบูรณะสถานที่ ที่นั่งอานเอกสารบางที่นั่งมีแสง
สวางไมเพียงพอ (25 ความคิดเห็น) 
  -  ควรปรับปรุงอุณหภูมิ และแสงสวางในหองอานไมโครฟลมใหเหมาะสม (15 ความ
คิดเห็น) 
 3. ปญหาดานอาคารสถานที่และภูมิทัศน ไดแก สถานที่ตั้งไมเดนชัด  ปายชื่อ
หนวยงานมีขนาดเล็ก ทีจ่อดรถมีจํากัด สถานที่เกาทรุดโทรม หองเครือ่งมือชวยคนเอกสารคับแคบ  
ภูมิทัศนภายนอกไมนาร่ืนรมย  หองบริการบุรฉัตรไมมีหนาตาง  และเคานเตอรบริการอยูในมุมที่
ไมเหมาะสม (25 ความคิดเห็น) 
  -  ควรจัดสรรงบประมาณปรบัปรุงภูมิทัศนใหแปลกใหม  นาสนใจและเหมาะตอ
การเรียนรู (5 ความคิดเหน็) 
 
 การพสิูจนสมมุติฐาน  
   
 จากสมมุติฐานที่ตัง้ไวจํานวน 2 ขอ คือ 
 1.  นักศึกษา อาจารย / นักวิจัย และนักวิชาการผูปฏิบัติงานดานประวัติศาสตร มี
ความคาดหวังตอคุณภาพบริการของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ทั้ง 5 ดานไมแตกตางกัน 
 2.  คุณภาพบริการของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติทั้ง 5 ดาน ที่นักศึกษา อาจารย 
/ นักวิจัย และนักวิชาการผูปฏิบัติงานดานประวัติศาสตร ไดรับจริงมีความแตกตางกัน  
 
 ผลการวิจัยสรุปไดวา  มีทั้งสอดคลองและไมสอดคลองกับสมมุติฐาน ดังนี้ 
 
 สมมุติฐาน  ขอ 1  พบวา  ผูใชทั้ง 3 กลุม คาดหวังตอคุณภาพบริการของสํานัก     
หอจดหมายเหตุแหงชาติทั้ง 5 ดานใหญ ไมแตกตางกันซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่กําหนด  แตหาก

171 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



พิจารณาเปนรายขอของเกณฑแตละดานพบวา สวนใหญสอดคลองกับสมมุติฐานและมีเพียง
บางสวนที่ไมสอดคลอง  โดยสวนที่ไมสอดคลองกับสมมุติฐาน ไดแก 
 -  ดานผูใหบริการ  ผูใชทั้ง 3 กลุม มีความคาดหวังแตกตางกันจํานวน 3 ขอ (จาก 24 ขอ) 
 -  ดานความนาเชื่อถือของบริการ ผูใชทั้ง 3 กลุม มีความคาดหวังแตกตางกันจํานวน 
1 ขอ (จาก 29 ขอ) 
 -  ดานลักษณะทางกายภาพ ผูใชทั้ง 3 กลุม มีความคาดหวังแตกตางกัน จํานวน       
6 ขอ (จาก 36 ขอ)   
 -  ดานการเขาถึงทรัพยากรสารนิเทศ ผูใชทั้ง 3 กลุม มีความคาดหวังแตกตางกัน 
จํานวน 4 ขอ (จาก 19 ขอ)  
 -  ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม ผูใชทั้ง 3 กลุม  มีความคาดหวังแตกตางกัน จํานวน    
2 ขอ (จาก 28 ขอ) 
 
 สมมุติฐานขอ  2 พบวา ผูใชทั้ง 3 กลุม ไดรับบริการจริงทั้ง 5 ดานใหญ  ไมแตกตาง
กัน 3 ดาน และแตกตางกัน 2 ดาน  สวนใหญไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่กําหนดและมีเพียง
บางสวนที่สอดคลอง แตหากพิจารณาเปนรายขอของเกณฑแตละดาน พบวา สวนใหญไม
สอดคลองกับสมมุติฐาน ไดแก  
 -  ดานผูใหบริการ ผูใชทั้ง 3 กลุม ไดรับบริการจริง ไมแตกตางกัน จํานวน 21 ขอ (จาก 
24 ขอ) 
 -  ดานความนาเชื่อถือของบริการ ผูใชทั้ง 3 กลุม ไดรับบริการจริง ไมแตกตางกัน
จํานวน 23 ขอ (จาก 29 ขอ) 
 -  ดานลักษณะทางกายภาพ ผูใชทั้ง 3 กลุม ไดรับบริการจริงไมแตกตางกัน จํานวน 
27 ขอ (จาก 36 ขอ) 
 -  ดานการเขาถึงทรัพยากรสารนิเทศ ผูใชทั้ง 3 กลุม ไดรับบริการจริงไมแตกตางกัน 
จํานวน 17 ขอ (จาก 19 ขอ) 
 -  ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม ผูใชทั้ง 3 กลุม ไดรับบริการจริงไมแตกตางกัน จํานวน 
27 ขอ (จาก 28 ขอ) 
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ขอเสนอแนะและประยุกตผลการวิจัย 
 
 ผลที่ไดจากการวิจัย พบวา สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ยังมีจุดบกพรองในการ
ใหบริการหลายสวน ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาปรับปรุง คุณภาพบริการของสํานัก
หอจดหมายเหตุแหงชาติ แกผูบริหารรวมทั้งผูปฏิบัติงาน  เพื่อใชเปนขอมูลในดาน การวาง
นโยบาย  การวางแผนกลยุทธดานการบริการตาง ๆ  ตลอดจนการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ 
การฝกอบรมพัฒนาบุคลากรผู ใหบริการ  ของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 
 ดานผูใหบริการ 
 1.   ควรเพิ่มจํานวนผูใหบริการหองกรมหลวงพิชิตปรีชากร จํานวน 1 คน ในการทํา
หนาที่เปนผูชวยนักจดหมายเหตุ เชน ยืม – คืน เอกสาร  ตรวจสอบเอกสารที่สงคืน ลงทะเบียน     
ผูคนควา ลงทะเบียนผูขอทําสําเนาเอกสาร เปนตน โดยผูชวยนักจดหมายเหตุควรมีวุฒิการศึกษา
ระดับอนุปริญญาข้ึนไป ทั้งนี้เพื่อใหเจาหนาที่ประจําหองบริการ ซึ่งเปนนักจดหมายเหตุ ไดทํา
หนาที่ดานการใหคําปรึกษาแนะนําขอมูลเอกสารจดหมายเหตุเปนสําคัญ อันจะชวยใหการบริการ
ทุกอยางในหองบริการเปนไปอยางสะดวก และรวดเร็ว  
 2.   ควรมีการอบรมเรื่องการบริการแกบุคลากรผูใหบริการ ทั้งหองกรมหลวงพิชิต
ปรีชากรและหองบุรฉัตร  และควรคัดเลือกเจาหนาที่ที่มีความรูความสามารถเกี่ยวกับเอกสารมา
ประจําหอง เพื่อใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถใหคําแนะนําการใชเอกสารจาก
แหลงอื่นได 
 3. ควรใหบุคลากรผูใหบริการตระหนักถึงจิตบริการ คือ ใหบริการดวยความเต็มใจ มี
อัธยาศัยไมตรี หนาตายิ้มแยม ตรงตอเวลาและใหบริการดวยความเทาเทียมกัน 
 
 ดานบริการ 
 1.   ควรมีการจัดบริการเอกสารประเภทตาง ๆ อยางครบถวนตามที่กาํหนดไว 
 2. ควรมีการแจงรายชื่อเอกสารชุดใหมที่ใหบริการโดยปดประกาศบอกภายในหอง
บริการทุกครั้ง 
 3. ควรมีการประกาศหรือแจงใหทราบทุกครั้งหากการใหบริการเกิดขัดของ 
 4. ควรมีการควบคุมดูแลการทําสําเนาเอกสารโดยใหผูใชไดรับสําเนาภาพถาย แผน
ที่ แผนผัง แบบแปลน ที่ส่ังทําภายในระยะเวลาที่กําหนด 
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 ดานทรัพยากรสารนิเทศและอุปกรณ 
 
 1.  ควรจัดทรัพยากรสารนิเทศ ประเภทตาง ๆ ออกใหบริการเพื่อการคนควาอยาง
ตอเนื่อง และครอบคลุมเนื้อหาทุกดาน  โดยเฉพาะเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณควรมีการ
จัดเรียงใหถูกตองตรงตามหัวเรื่อง และมีการแจงหรือประชาสัมพันธใหทราบวามีเอกสารประเภท
ไหนบางที่กําลังดําเนินการจัดทําอยู พรอมแจงระยะเวลาที่ชัดเจนวาพรอมนําออกใหบริการได
เมื่อใด 
 2. ควรมีการจัดหา ติดตามเอกสารลายลักษณ ภาพถาย แผนที่ แผนผัง แบบแปลน 
มาไวที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  เพื่อจัดเตรียมออกใหบริการอยางครบถวน 
 3. เอกสารลายลักษณ  ภาพถาย แผนที่ แผนผัง แบบแปลน ควรมีการจัดเรียงอยาง
ถูกตองตามหัวเรื่อง 
 4.   ควรจัดทําขอมูลแนะนําการใชทรัพยากรสารนิเทศ ซึ่งประกอบดวย วิธีการใช
เอกสาร  วิธีการคนหาเอกสาร ประเภทของเอกสาร จํานวนเอกสารที่ใหบริการ เปนตน  พรอมทํา
ผังตัวอยางประกอบเพื่อประหยัดเวลาของผูใหบริการและผูใชบริการ 
 5.  ควรจัดสรรอุปกรณ เครื่องมือในการเขาถึงขอมูลใหมีปริมาณเพียงพอ เหมาะสม
กับจํานวนผูใช  และมีประสิทธิภาพ เชน เครื่องอานไมโครฟลม เครื่องคอมพิวเตอร เพื่อการสืบคน
ขอมูล รวมทั้งจัดตั้งในบริเวณที่เหมาะสม  มีคูมือและขั้นตอนการใชงานอยางครบถวน ชัดเจน  
และเขาใจงาย 
 6.  ควรจัดหาและติดตามวิทยานิพนธและผลงานวิจัยในสาขาตาง ๆ ที่มีผูใชขอมูล
จากสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติมาไวใหบริการเพิ่มข้ึน เพื่อเปนขอมูลสนับสนุนการคนควาวิจัย
ไดในเบื้องตน 
 
 ดานการเขาถึงทรัพยากรสารนิเทศ 
 
 1.  ควรมีคําอธิบายวิธีการสืบคนขอมูลไวใกล ๆ กับเครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการ 
 2. ควรจัดเก็บบัญชีสํารวจเอกสารและคูมือแนะนําเอกสารเฉพาะเรื่องที่มีผูหยิบใช
ข้ึนชั้นอยางรวดเร็ว 
 3.   ควรมีการวางระบบการจัดทําฐานขอมูลใหบริการสืบคนดวยระบบสารนิเทศที่
ทันสมัย มีบริการคนควาทางเว็บไซต มีการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหอจดหมายเหตุสาขาตาง ๆ ให
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เปนมาตรฐานเดียวกัน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขาถึงขอมูล และมีการปรับปรุง พัฒนา
ระบบการสืบคนใหดีข้ึนในระยะยาว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคนควาใหมากที่สุด 
 4.  ควรพิจารณาปรับปรุงเครื่องมือชวยคนเอกสารจดหมายเหตุทุกประเภทที่
ใหบริการในปจจุบัน ใหมีมาตรฐานงานจดหมายเหตุเดียวกัน  เนื่องจากเครื่องมือชวยคนในสํานัก
หอจดหมายเหตุแหงชาติ มีหลายประเภทและมีหลายรูปแบบทําใหเกิดความสับสนในการใช 
 5.   ควรมีการจัดทําเครื่องมือชวยคนชนิดอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เชน จัดทําดัชนีเอกสาร โดย
รวบรวมรายชื่อบุคคล เหตุการณ สถานที่   ที่ปรากฏในเอกสารมาเขียนลงในบัตรรายการ  พรอม
ทั้งบอกแหลงที่จะไปคนหาชื่อบุคคล เหตุการณและสถานที่นั้น ๆ จัดทําสาระสังเขปคูมือแนะนํา
เอกสารเฉพาะเรื่อง ซึ่งเปนเครื่องมือชวยคนอีกประเภทหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ  ใหขอมูลรายละเอียด
โดยยอของเอกสารแตละปก  นอกจากนั้น ควรมีการจัดทําหนังสือแนะนําเอกสาร  โดยให
คําอธิบายรวมเอกสารทุก ๆ ชุดที่เก็บรักษาไวในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ซึ่งมีลักษณะ
เชนเดียวกันหรือเกี่ยวเนื่องกัน  เพื่อแนะนําเอกสารที่มีอยูในครอบครอง และทําใหผูใชเขาถึง
เอกสารซึ่งมีเนื้อหาที่ตองการได  อันจะชวยประหยัดเวลาในการคนหาขอมูลเอกสาร และชวยให
การคนควาวิจัยประสบความสําเร็จยิ่งขึ้น 
 6.   ควรจัดทําบัตรดัชนีเอกสารประเภท ภาพถาย แผนที่ แผนผัง  แบบแปลนและ
โปสเตอร  ที่มีภาพประกอบ เพื่อความสะดวก  รวดเร็ว  ประหยัดเวลา  ทั้งผูใหบริการและ
ผูใชบริการ และตรงตามวัตถุประสงคมากที่สุด 
 7.   ควรมีโครงการถายทําเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณเปนไมโครฟลม ตามหลัก
วิชาการจดหมายเหตุดานการอนุรักษโดยวิธีการจัดจางบริษัท เพื่อชวยแกปญหาการขาดแคลน
เจาหนาที่ฝายปฏิบัติการของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  และชวยเพิ่มปริมาณไมโครฟลมที่ใหบริการ  
 8.   ควรจัดทํารายชื่อหนังสือหายาก หนังสืออางอิง วารสารวิชาการจดหมายเหตุ
ตางประเทศ และวิทยานิพนธหรือผลงานวิจัยของผูคนควาที่ใชขอมูลจากสํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติข้ึนเว็บไซตของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  เพื่อใหผูใชสามารถสืบคนขอมูลได โดยไม
ตองมาสืบคนที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
 9.   ควรจัดพิมพบัญชีสํารวจเอกสาร  รวมทั้งบัญชีชวยคนทุกประเภทเปนรูปเลมทั้งหมด 
 10.  ควรจัดทําโครงการสแกน (Digitization) เอกสารประเภทโสตทัศนจดหมายเหตุ 
เชน ภาพถาย แผนที่ แผนผัง แบบแปลน และโปสเตอร ลงในซีดี เพื่อใหบริการแกผูคนควา ซึ่งจะ
ชวยใหการเขาถึงขอมูลสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาในการสืบคน และยังเปนการอนุรักษเอกสาร
ตนฉบับดวย 
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 ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม 
 
 1.  ควรเพิ่มจาํนวนและปรับปรุงจุดใหบริการน้าํดื่ม  โทรศัพทสาธารณะ  ใหมีจํานวน
เพียงพอ  อยูในบริเวณที่เหมาะสม และควรมีภาชนะที่เหมาะสม  เชน ถวยกระดาษไวใหบริการ
ดวย 
 2.   ควรใหพนักงานทาํความสะอาดหองน้ําบอยครั้งขึ้น  และควรจัดหาสิง่อํานวย
ความสะดวกเพิ่มเติม  เชน ตูหยอดเหรียญกระดาษชาํระ  เปนตน 
 3.   ควรปรับปรุงหองอานไมโครฟลมใหดีข้ึน โดยการจัดอุณหภูมิและแสงสวางให
เหมาะสม 
 4.   ควรจัดทํามมุสําหรับพกัผอน มีบริการกาแฟ อาหารวาง หนงัสือพิมพ วารสารตาง ๆ 
และจุดขายของที่ระลกึใหเปนสัดสวน 
 5.  ควรจัดทําปายบอกทาง จัดทาํผังแสดงที่ตั้งอาคาร หองใหบริการ  และจดุบริการ  
ตาง ๆ ใหชัดเจน 
 
 แนวทางสําหรับการวิจัยในอนาคต 
 
 1.   ควรประเมินคณุภาพของเครื่องมือชวยคนภายในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  
 2.   ควรสํารวจความตองการ ความคิดเห็นของผูใชบริการทกุ ๆ 5 ป  เพื่อนํามาเปน
แนวทางปรับปรุงการบริการ  โดยพิจารณาปรับปรุงการบริการใหสอดคลองกับนโยบายคุณภาพ
การใหบริการในมิติที ่3  ของกรมศิลปากรที่กําหนด โดยมีการสัมภาษณผูใชเพิ่มเติม 
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แบบสอบถาม 
 

เรื่อง  การประเมินคุณภาพบริการของสํานกัหอจดหมายเหตุแหงชาต ิ
 
 
คําชี้แจง    แบบสอบถามชุดนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อเก็บขอมูลสําหรับศึกษา  และประเมินคุณภาพบริการของสํานัก
หอจดหมายเหตุแหงชาติ  ขอความกรุณาทานตอบคําถามใหตรงตามความเปนจรงิจากประสบการณของทานในการเขา
ใชบริการของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เพื่อจะเปนขอมูลในการวิจัยเรื่อง การประเมินคุณภาพบริการซึ่ง
สามารถนําไปใชในการปรับปรุงคุณภาพบริการของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติในดานตาง ๆ ตอไป ผูวิจัย
ขอขอบพระคุณที่ทานสละเวลาตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ 
 แบบสอบถามชุดนี้มี  3  ตอน  คือ 
 ตอนที่  1    คําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลและสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่  2   คําถามเกี่ยวกับคุณภาพบริการของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
 ตอนที่  3   คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็น และขอเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพบริการ 
 
ตอนที่  1  ขอมูลสวนบุคคลและสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 กรุณาทําเครื่องหมาย     √      ลงในชอง               หรือเติมขอความลงในชองวางที่กําหนดให 

1.    สถานภาพ               นักศึกษา  คณะ......................................สถาบัน.................................. 
                                      อาจารย/นักวิจัย  คณะ............................สถาบัน................................. 

                                             นักวิชาการผูปฏิบัติงานดานประวัติศาสตร 
                                              กรม.............................................. 
       กระทรวง........................................หนวยงานอื่นๆ.................................. 
       2.   การศึกษา 
                                           ต่ํากวาปริญญาตรี                         ปริญญาตรี  
                                            ปริญญาโท                                  ปริญญาเอก 
                                           อยูระหวางการศึกษาระดับ ..................................................................... 

3. ผูแนะนําใหทานเขามาใชบริการของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
                                   ทานรูจักเอง                                   ครู  อาจารย 

 เพื่อน                                            ส่ือตาง ๆ เชน หนังสือ  วารสาร 
                                                                                        โทรทัศน  หนังสือพิมพ  ฯลฯ 

     อื่น ๆ  (โปรดระบุ) ................................................................................... 
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4. หองที่ทานเคยเขาใชบริการเอกสารจดหมายเหตุ 
         หองกรมหลวงพิชิตปรีชากร (ชั้น 1) 

เอกสารประเภท.................................................................................... 
หองบุรฉัตร (ชั้น 2)  
เอกสารประเภท.................................................................................... 

5. วัตถุประสงคในการใชบริการที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  เพื่อ 
                                        ทําวิจัย                                                  ทําวิทยานิพนธ 

     เขียนหนังสือ บทความ                            คนควาขอมูลเพื่อจัดนิทรรศการ 
                                        คนควาดานชีวประวัติ                             คนควาขอมูลเพื่อจัดพิมพหนังสือ   

                                               อื่น ๆ  (โปรดระบุ) ............................................................................... 
       6.   ความถี่โดยเฉลี่ยที่ทานเขาใชบริการของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติในการคนควา 
             แตละหัวขอเรื่อง 
                                             ทุกวัน                                                       สัปดาหละ  1   ครั้ง 
                                             สัปดาหละ  2  ครั้ง                                     เดือนละ  2  ครั้ง 
                                             เม่ือมีเวลาวาง                                           อื่น ๆ (โปรดระบุ)...................... 

 
ตอนที่  2   คําถามเกี่ยวกับคุณภาพบริการของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  โดยใชเกณฑ 
                  ประเมิน  5  ดานคือ  ดานผูใหบริการ  ดานความนาเชื่อถือของบริการ  ดานลักษณะ 

    ทางกายภาพ   ดานการเขาถึงทรัพยากรสารนิเทศ  และดานสถานที่และส่ิงแวดลอม 
                  (โปรดตอบทุกขอ) 
 
             จากประสบการณในการเขาใชบริการของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  ขอใหทาน 
เปรียบเทียบความคาดหวังกับประสบการณที่ไดรับจริง  ตอคุณภาพบริการ ทั้ง  5  ดาน ใหทานเลือก 
วงกลม  (  Ο  )   ลอมรอบตัวเลข  1  -   5   ทั้งในชองระดับความคาดหวังและชองระดับบริการที่          
ไดรับจริง  ซึ่งตัวเลขตาง ๆ มีความหมายดังนี้ 
             1    หมายถึง    ระดับความคาดหวัง / ระดับที่ไดรับจริง   นอยที่สุด  
             2    หมายถึง    ระดับความคาดหวัง / ระดับที่ไดรับจริง   นอย  
             3    หมายถึง    ระดับความคาดหวัง / ระดับที่ไดรับจริง   ปานกลาง  
             4    หมายถึง    ระดับความคาดหวัง / ระดับที่ไดรับจริง   มาก  
             5    หมายถึง    ระดับความคาดหวัง / ระดับที่ไดรับจริง   มากที่สุด  
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คุณภาพบรกิารของสํานกัหอจดหมายเหตแุหงชาติ         ระดับความคาดหวัง 
นอยที่สุด                 มากที่สุด 

     ระดับบริการทีไ่ดรับจริง 
นอยที่สุด                    มากที่สุด 

ดานผูใหบรกิาร 
1.  มีความพรอมเสมอเมือ่ทานมาขอใชบริการ 
2.  แสดงความกระตือรือรนและเอาใจใสที่จะ 
     ใหริการทุกครั้งที่ทานมาติดตอ 
3.  ใหบริการที่สะดวก  รวดเร็ว โดยทานไมตอง 
     รอนาน 
4.  ใหความชวยเหลือดวยความเต็มใจ และ 
     พยายามใหทานไดในสิ่งที่ตองการ 
5.  มีความรูและมีประสบการณในการใหบริการ 
6.  ใหคําแนะนําระเบียบขอปฏิบัติและวิธีการ 
     คนควาเอกสารใหแกทาน 
7.  ใหคําอธิบายและสื่อสารใหทานเขาใจได  
      อยางชัดเจน 
8. ใหคําตอบและแนะนําขอมูลไดตรงตาม 
     ความตองการของทาน 
9.  เขามาซกัถามและใหคําแนะนําในเรื่องที่       
     ทานกําลังคนหา 
10. มีการชีแ้จงใหทานหายสงสัยในเรื่องการให 
      บริการ 
11. รับฟงปญหาในการใชบริการของทานและ 
      พยายามหาแนวทางแกไขปญหาในการใหบริการ 
12. สามารถแกไขปญหาในการใหบริการไดทันที 
13. ยนิดีใหคําแนะนําเมื่อทานกลับมาขอ 
      คําแนะนําอีกครั้ง 
14. ชวยทานไดเมื่อเกิดปญหาในการใชอุปกรณ 
      ตาง ๆ ในหองบริการ 
15. เขาใจความตองการของทานในการมาขอ 
     ใชบริการ 
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คุณภาพบริการของสํานักหอจดหมายเหตแุหงชาต ิ         ระดับความคาดหวัง 

นอยที่สุด                 มากที่สุด 
     ระดับบริการทีไ่ดรับจริง 
นอยที่สุด                    มากที่สุด 

16.  สามารถแนะนําการใชเอกสารจาก 
       แหลงอืน่ได 
17. คํานงึถงึและรกัษาผลประโยชนใหกับทาน 
18. ใหความสนใจติดตามสอบถามทาน 
     หลังจากที่ใหคําแนะนําไปแลว 
19. ใหบริการดวยความเทาเทียมกัน 
20. มีความใจเยน็  ควบคุมอารมณได 
21. พูดคุยกับทานดวยวาจาสุภาพ และให 
      เกียรติทานทุกครั้งที่มาติดตอขอใชบริการ 
22. แตงกายอยางเหมาะสม 
23. ผูใหบริการในหองกรมหลวงพิชิตปรีชากร 
    (ชั้น 1)  มีจํานวนเพียงพอในการใหบริการ 
24. ผูใหบริการในหองบุรฉัตร (ชั้น 2) มี  
     จํานวนเพียงพอในการใหบริการ 
 
 
ดานความนาเช่ือถือของบริการ 
1.  มีการจัดบริการประเภทตาง ๆ อยาง 
    ครบถวนตามทีก่ําหนดไว 
2.  บริการประเภทตาง ๆ  ที่ทานไดรับ มีความ 
     ถูกตอง แมนยํา และตรงตามความตองการ 
3.  สิทธิตาง ๆ ในการเขาคนควาเอกสารมี 
     ความเหมาะสม 
4.  ระเบยีบในการเขาคนควาเอกสารมี    
    ความเหมาะสม 
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คุณภาพบริการของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ         ระดับความคาดหวัง 
นอยที่สุด                 มากที่สุด 

     ระดับบริการที่ไดรับจริง 
นอยที่สุด                    มากที่สุด 

5.  ระยะเวลาในการใหยืมเอกสารจดหมาย เหตุ 
     ลายลักษณ* มีความเหมาะสม 
6.  ระยะเวลาในการใหยืมเอกสารโสตทัศน 
     จดหมายเหตุ** มีความเหมาะสม 
7.  ระยะเวลาในการใหยืมไมโครฟลม***  มีความ  

       เหมาะสม 
8.  มีการแจงรายชื่อเอกสารชุดใหมที่ใหบริการ 
     โดยปดประกาศบอกภายในหองบริการ 
     ทุกครั้ง 
9.  มีการประกาศหรือแจงใหทานทราบทุก  
     ครั้งหากการใหบริการเกิดขัดของ 
10. เมื่อเกิดความผิดพลาดในการใหบริการ  
      เจาหนาที่สามารถแกไขใหทานทันที 
11. หากเอกสารชุดที่ทานตองการใช มีผูอื่น 
      ใชอยู  ทานไดรับคําแนะนําใหใชเอกสาร 
      ชุดอื่นแทนได 
12. ทานมีความเขาใจและสามารถคนควา  
       เอกสารไดอยางถูกตองเมื่อไดรับคําแนะนําการ 
          ใชเอกสารภายในหองบริการ 
13. เมื่อทานมาขอใชบริการตอบคําถามและ 
      ชวยคนควา  ทานสามารถไดรับคําตอบ  
     หรือคําแนะนําที่ถูกตองในเวลาอันรวดเร็ว 
14. เมื่อทานมาขอใชบริการคนควาวิจัย 
      เอกสารจดหมายเหตุ ทานจะไดรับ 
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      เอกสารตรงตามความตองการภายใน   
      ระยะเวลาที่กําหนด 1         2         3         4         5 1         2         3         4         5 
   

 
*  เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ  หมายถึง เอกสารที่สื่อขอความเปนลายลักษณอักษรไมวาจะเขียนดวยมือหรือพิมพดวยระบบ 
    พิมพลงบนวัสดุรูปแบบตาง ๆ เชน ใบบอก สารตรา หนังสือโตตอบ รายงานการประชุม ฯลฯ 
** เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ  หมายถึง เอกสารที่สื่อโดยเสียงหรือภาพ เชน ภาพถาย ฟลม โปสเตอร แผนที่ แผนผัง แถบบันทึก 
     ภาพ  แถบบันทึกเสียง ฯลฯ 
***ไมโครฟลม  หมายถึง  เอกสารที่ไดจากการถายสําเนายอสวนจากเอกสารตนฉบับลงบนฟลมเพื่อการอนุรักษและการบริการ 
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คุณภาพบริการของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ         ระดับความคาดหวัง 
นอยที่สุด                 มากที่สุด 

     ระดับบริการที่ไดรับจริง 
นอยที่สุด                    มากที่สุด 

15. เมื่อทานฝากสิ่งของกอนที่จะเขา  
      คนควาในหองบริการ ทานจะได 
       รับกุญแจล็อกเกอรเก็บของทุกครั้ง 
16. ทานไดรับใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่ชําระ    
      คาบริการทําสําเนาเอกสาร 
17. สําเนาเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ 
      ที่ส่ังทํามีความถูกตอง ครบถวน ชัดเจน  
18. สําเนาไมโครฟลมที่ส่ังทํามีความ   
      ถูกตองครบถวน ชัดเจน 
19. สําเนาภาพถายที่ส่ังทํา มีความถูกตอง  
      ครบถวน ชัดเจน 
20. สําเนาแผนที่  แผนผัง  แบบแปลน  
      โปสเตอรที่ส่ังทํามีความถูกตอง  
      ครบถวน ชัดเจน 
21. ทานไดรับสําเนาเอกสารจดหมายเหตุ 
      ลายลักษณที่ส่ังทําภายในระยะเวลาที่ 
      กําหนด 
22. ทานไดรับสําเนาไมโครฟลมที่ส่ังทํา 
      ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
23. ทานไดรับสําเนาภาพถายที่ส่ังทํา 
      ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
24. ทานไดรับสําเนาแผนที่ แผนผัง แบบ 
      แปลนปสเตอรที่ส่ังทํา ภายใน  
       ระยะเวลาที่กําหนด 
25.  คาบริการทําสําเนาเอกสารจดหมายเหตุ 
      ลายลักษณมีความเหมาะสม 
26. คาบริการทําสําเนาไมโครฟลมมีความเหมาะสม 
27. คาบริการทําสําเนาภาพถายมีความ เหมาะสม 
28. คาบริการทําสําเนาแผนที่ แผนผัง แบบ   
      แปลน โปสเตอรมีความเหมาะสม 
29. เวลาเปด – ปด หองบริการเปนไป 
      ตามที่กําหนดไว      
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คุณภาพบริการของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ         ระดับความคาดหวัง 
นอยที่สุด                 มากที่สุด 

     ระดับบริการที่ไดรับจริง 
นอยที่สุด                    มากที่สุด 

ดานลักษณะทางกายภาพ 
1.  มีการจัดเอกสารจดหมายเหตุลาย 
     ลักษณชุดใหมออกใหบริการเพิ่มขึ้น 
     อยางตอเนื่อง 
2.  มีการจัดทําสําเนาไมครฟลมเพิ่มขึ้น 
     ออกใหบริการอยางตอเนื่อง 
3.  มีการจัดเอกสารประเภทภาพถาย 
     เพิ่มขึ้นออกใหบริการอยางตอเนื่อง 
4.  มีการจัดเอกสารประเภทแผนที่ แผนผัง  
     แบบแปลน โปสเตอร และปฏทิิน เพิ่มขึ้น    
     ออกใหบริการอยางตอเนื่อง 
5.  มีการจัดเอกสารประเภทแถบบันทึก 
     เสียง แถบวีดิทัศน ภาพยนตร เพิ่มขึ้นออก 
       ใหบริการ อยางตอเนื่อง 
6. หนังสือหายาก หนังสืออางอิง วิทยา 
    นิพนธ และสิ่งพิมพตาง ๆ มีจํานวน 
     เพียงพอตอความตองการ 
7.   หนังสืออางอิง และส่ิงพิมพตาง ๆ  มีความทันสมัย 
8.  เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณมีหัว      
     เร่ืองครอบคลุมทุกเนื้อหา 
9.  เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณมีการ 
     จัดเรียงถูกตองตามหัวเรื่อง      
10.  เอกสารประเภทภาพถายมีหัวเรื่อง    
      ครอบคลุมทุกเนื้อหา 
11. เอกสารประเภทภาพถายมีการจัดเรียง 
      ถูกตองตามหัวเรื่อง 
12. เอกสารประเภทแผนที่ แผนผัง แบบ 
     แปลน  โปสเตอร และปฏิทินมีหัวเรื่อง 
     ครอบคลุมทุกเนื้อหา 
13. เอกสารประเภทแผนที่ แผนผัง แบบ 
      แปลน  โปสเตอร และปฏิทินมีการ 
      จัดเรียงถูกตองตามหัวเรื่อง 

 
 
 
1         2         3         4         5 
 
1         2         3         4         5 
 
1         2         3         4         5 
 
 
1         2         3         4         5 
 
 
1         2         3         4         5 
 
 
1         2         3         4         5 
1         2         3         4         5 
 
1         2         3         4         5 
 
1         2         3         4         5 
 
1         2         3         4         5 
 
1         2         3         4         5 
 
 
1         2         3         4         5 
 
 
1         2         3         4         5 

 
 
 
1         2         3         4         5 
 
1         2         3         4         5 
 
1         2         3         4         5 
 
 
1         2         3         4         5 
 
 
1         2         3         4         5 
 
 
1         2         3         4         5 
1         2         3         4         5 
 
1         2         3         4         5 
 
1         2         3         4         5 
 
1         2         3         4         5 
 
1         2         3         4         5 
 
 
1         2         3         4         5 
 
 
1         2         3         4         5 

190 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



คุณภาพบริการของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ         ระดับความคาดหวัง 
นอยที่สุด                 มากที่สุด 

     ระดับบริการที่ไดรับจริง 
นอยที่สุด                    มากที่สุด 

14.  เอกสารประเภทแถบบันทึกเสยีง  แถบวีด ิ
         ทัศน  ภาพยนตรมีหัวเรื่องครอบคลุม 
       ทุกเนื้อหา 
15. เอกสารประเภทแถบบันทึกเสยีง  แถบวีด ิ
        ทัศน ภาพยนตร มีการจัดเรียงถูกตองตาม 
      หัวเรื่อง 
16.   เครื่องอานไมโครฟลมที่ใหบริการมีจํานวน 
      เพียงพอตอความตองการ 
17. เครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการมีจํานวน 
      เพียงพอตอความตองการ 
18. เครื่องถายเอกสารมีจํานวนเพียงพอตอ 
     ความตองการ 
19. เครื่องเลนเทปบันทึกเสียงมีจํานวน 
     เพียงพอตอความตองการ 
20. เครื่องเลนวีดิทัศนมีจํานวนเพียงพอตอ 
      ความตองการ 
21. เครื่องอานไมโครฟลมตั้งอยูในจุดที่ 
      สะดวกในการเขาใช 
22. เครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการสืบคน 
      ตั้งอยูในจุดที่สะดวกในการเขาใช 
23. ทานสามารถติดตอขอใชเครื่องเลนเทป 
      บันทึกเสียงไดสะดวก 
24. ทานสามารถติดตอขอใชเครื่องเลนวีดิ 
      ทัศนไดสะดวก 
25. เครื่องอานไมโครฟลมที่ใหบริการมี 
      ประสิทธิภาพ 
26.  เครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการมีประสิทธิภาพ 
27. เครื่องถายเอกสารมีประสิทธิภาพ 
28. เครื่องเลนเทปบันทึกเสียงมีประสิทธิภาพ 
29. เครื่องเลนวีดิทัศนมีประสิทธิภาพ 
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คุณภาพบริการของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ         ระดับความคาดหวัง 
นอยที่สุด                 มากที่สุด 

     ระดับบริการที่ไดรับจริง 
นอยที่สุด                    มากที่สุด 

30. ขอมูลแนะนําวิธีการใชรัพยากร 
      สารนิเทศ*    มีความครบถวนชัดเจน 
31.   เอกสารแนะนําหนวยงานมีความครบถวน 
         ชัดเจน 
 32. แบบฟอรมตาง ๆ มีขอความครบถวน 
      ชัดเจน 
33.   แบบฟอรมตาง ๆ  เขาใจงาย 
34. มีการติดปายเพื่อประชาสัมพันธ 
      ขาวสารของการบริการไวใหทราบ 
      ชัดเจน 
35. จํานวนที่นั่งอานในหองบริการกรม  
      หลวงพิชิตปรีชากร (ชั้น 1) มีจาํนวน 
         เพียงพอตอการใช 
36. จํานวนที่นั่งอานในหองบริการบุรฉัตร  
      (ชั้น 2) มีจํานวนเพียงพอตอการใช 
 
ดานการเขาถึงทรัพยากรสารนิเทศ 
1. สวนประวัติในบัญชีสํารวจเอกสาร ชวย 
   ใหทานทราบถึงประวัติหนวยงานและ 
    เนื้อหาอยางกวาง ๆ  ของเอกสารในแตละกลุม 
2.   ชื่อเรื่องที่ปรากฏบนบัญชีสํารวจเอกสาร มี 
      ความถูกตอง ตรงตามเนื้อหาที่ปรากฏใน เอกสาร 
3. หัวเรื่องในบัญชีสํารวจเอกสาร แสดง 
      ความ เชื่อมโยง สัมพันธของเอกสารอยาง 
      เปน ลําดับ  
4. บัญชีสํารวจเอกสารชวยใหทานคนหา เอกสาร 
    และรายละเอียดที่ตองการไดครบถวน 
5.  รหัสเอกสารที่ปรากฏในบัญชีสํารวจ  
    เอกสารมีความถูกตองตรงกับกลอง เอกสาร 
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   * ทรัพยากรสารนิเทศ หมายถึง เอกสารสําคัญรูปลักษณะตางๆ ที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติจัดใหบริการ เชน เอกสารประเภท 
       ลายลักษณ  เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ  แผนที่  แผนผัง  วัสดุทางคอมพิวเตอร ฯลฯ 
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คุณภาพบริการของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ         ระดับความคาดหวัง 

นอยที่สุด                 มากที่สุด 
     ระดับบริการทีไ่ดรับจริง 
นอยที่สุด                    มากที่สุด 

6. บญัชีสํารวจเอกสารพิมพถูกตอง ชัดเจน 
7. บญัชีสํารวจเอกสารจัดเรียงเปนระบบบน 
    ชั้นเก็บ 
8.  ชั้นเก็บบญัชีสาํรวจเอกสารมีปายหนวยงาน 
     ติดตรงตามหนวยงานที่เก็บ 
9. หัวเร่ืองของบัตรดัชนีชวยคน มีความ 
     เหมาะสม สามารถสืบคนไดตรงตามความ 
      ตองการ 
10. ชือ่เร่ืองที่ปรากฏบนบัตรดัชนี มีความถูก 
     ตองตรงตามเนื้อหา       
11. บัตรดัชนีมีรายละเอียดของเอกสารครบถวน 
12. บัตรดัชนีพิมพถูกตอง ชัดเจน 
13. บัตรดัชนีจัดเรียงเปนระบบในตูบัตร 
14. สวนบทนําของคูมือแนะนําเอกสารเฉพาะ 
      เร่ือง ชวยใหทานทราบถึงประวัติของ 
      เนื้อหาเอกสารอยางกวาง ๆ 
15. สาระสงัเขปทีจ่ัดทําในคูมือแนะนํา  
      เอกสารเฉพาะเรื่องมีรายละเอยีด  
      ครบถวน  ชัดเจน 
16. คูมือแนะนําเอกสารเฉพาะเรือ่งพิมพ 
      ถูกตองชัดเจน 
17. มีคําอธบิายวธิีการสืบคนขอมูลไวใกลๆ  
      กับเครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการ 
18. มีคําอธบิายวธิีการใชเครื่องอาน 
      ไมโครฟลม  ไวใกล ๆ กบัเครื่องอานที ่
     ใหบริการ 
19. บญัชีสํารวจเอกสารและคูมือแนะนํา 
     เอกสารเฉพาะเรื่องที่มีผูหยิบไปใช จะม ี
     การเกบ็ขึ้นชัน้อยางรวดเร็ว 
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คุณภาพบริการของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ         ระดับความคาดหวัง 

นอยที่สุด                 มากที่สุด 
     ระดับบริการทีไ่ดรับจริง 
นอยที่สุด                    มากที่สุด 

ดานสถานที่และส่ิงแวดลอม 
1. หองบริการกรมหลวงพิชิตปรีชากร (ชั้น 1) 
    มีพ้ืนที่กวางขวางและมีการจัดทีน่ั่งไดอยาง 
    เหมาะสม 
2. หองบริการบุรฉัตร (ชั้น 2) มีพ้ืนที่ 
    กวางขวาง  และมีการจัดที่นั่งไดอยาง 
     เหมาะสม 
3. หองอานไมโครฟลมมีพ้ืนที่กวางขวางและ 
     มีการจัดที่นั่งไดอยางเหมาะสม 
4. พ้ืนที่ระหวางชัน้หนังสืออางอิง  มีความ 
    เหมาะสมสามารถหยิบหนังสอืใชได 
    สะดวก 
5. หองฝากเก็บเอกสารที่ยังไมครบกําหนดคืน  
    มีขนาดพอเหมาะ  ทานสามารถเก็บและ 
    หยิบใชไดสะดวก 
6. หองบริการกรมหลวงพิชิตปรีชากร (ชั้น 1) 
    มีความเงียบสงบ เหมาะแกการคนควา 
7. หองบริการบุรฉัตร (ชั้น 2) มีความเงียบ 
    สงบเหมาะแกการคนควา 
8. หองอานไมโครฟลม มีความเงียบสงบ  
    เหมาะ แกการคนควา 
9. หองบริการกรมหลวงพิชิตปรีชากร (ชั้น 1) 
     มีแสงสวางเพยีงพอ 
10. หองบริการบุรฉัตร (ชั้น 2) มีแสงสวาง 
      เพยีงพอ 
11. หองอานไมโครฟลม มีแสงสวางเพียงพอ 
12. หองบริการกรมหลวงพิชิตปรีชากร (ชั้น 1) 
      มีอุณหภูมิเหมาะสม 
13. หองบริการบุรฉัตร (ชั้น 2) มีอณุหภูมิ 
      เหมาะสม 
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คุณภาพบริการของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ         ระดับความคาดหวัง 
นอยที่สุด                 มากที่สุด 

     ระดับบริการทีไ่ดรับจริง 
นอยที่สุด                    มากที่สุด 

14. หองอานไมโครฟลม มีอุณหภมิูเหมาะสม 
15. หองบริการกรมหลวงพิชิตปรีชากร (ชั้น 1) 
      มีความสะอาด เปนระเบียบเรยีบรอย 
16. หองบริการบุรฉัตร (ชั้น 2) มีความสะอาด  
      เปนระเบียบเรียบรอย 
17. เคานเตอรใหบริการยืม - คืนของหองบริการ 
      กรมหลวงพิชติปรีชากร (ชั้น 1)  อยูใน 
      บริเวณที่เหมาะสม สะดวกในการติดตอ 
18. เคานเตอรใหบริการยืม - คืนของหองบริการ 
      บุรฉัตร (ชั้น 2) อยูในบริเวณที่เหมาะสม 
      สะดวกในการติดตอ 
19. จุดใหบริการตอบคําถามและชวยคนควา 
       อยูในบริเวณที่เหมาะสม  สะดวกในการ 
       ติดตอ 
20. ตูฝากของอยูในบริเวณที่เหมาะสม  
      สะดวกในการเขาใช 
21. จุดใหบริการน้ําด่ืมอยูในบริเวณที่ 
      เหมาะสม 
22. จุดใหบริการน้ําด่ืมมีจํานวนเพียงพอ 
23. หองน้ํามีจํานวนเพียงพอ 
24. หองน้ํามีความสะอาด 
25. โทรศัพทสาธารณะอยูในบริเวณที่ 
      เหมาะสม 
26. โทรศัพทสาธารณะมีจํานวนเพียงพอ 
27. มีการจัดเจาหนาที่คอยดูแล และรักษา 
      ความปลอดภัยตลอดเวลาที่เปดใหบริการ 
28. มีเครื่องมือดับเพลิงติดไวตามจุดตาง ๆ 
      ที่ทานสามารถมองเหน็ได 
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ตอนที่  3  คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพบริการ 
 
คําชี้แจง  โปรดระบุปญหาที่ทานพบจากการใชบริการของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ พรอมให 
               ขอเสนอแนะ  หรือแนวทางในการปรับปรุงแกไขปญหาดังกลาว 
 
3.1 ดานผูใหบริการ 

ปญหาที่พบ  ............................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
แนวทางแกไข / ขอเสนอแนะ......................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 
3.2  ดานความนาเช่ือถือของบริการ 
ปญหาที่พบ  ............................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
แนวทางแกไข / ขอเสนอแนะ......................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
3.3  ดานลักษณะทางกายภาพ 
ปญหาที่พบ  ............................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
แนวทางแกไข / ขอเสนอแนะ......................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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3.4 ดานการเขาถึงทรัพยากรสารนิเทศ 
ปญหาที่พบ  ................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
แนวทางแกไข / ขอเสนอแนะ......................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
3.5 ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม 
ปญหาที่พบ  ............................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
แนวทางแกไข / ขอเสนอแนะ.......................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 

* ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม * 
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ภาคผนวก ข 
 

ตารางการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ย 
    รายคูดวยวธิกีารของเชฟเฟ (Sheffe) 
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1.  ตารางแสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความคาดหวัง และระดับทีไ่ดรับจริง          
    ในคณุภาพบริการแตละดาน ตามสถานภาพของผูตอบ เปนรายคู 
 

ระดับที่ไดรับจริง 
 

ตารางที่  1  ดานลักษณะทางกายภาพ 
 
สถานภาพผูตอบ 

คาเฉลี่ย ( X ) 
นักศึกษา 

3.07 
อาจารย / นักวิจัย 

3.16 
นักวชิาการ 

3.09 
นักศึกษา                3.07  - 0.53* -0.13 
อาจารย / นักวิจัย    3.16   0.36 
นักวชิาการ             3.09    

 
ตารางที่  2  ดานการเขาถึงทรัพยากรสารนิเทศ 
 
สถานภาพผูตอบ 

คาเฉลี่ย ( X ) 
นักศึกษา 

3.62 
อาจารย / นักวิจัย 

3.64 
นักวชิาการ 

3.59 
นักศึกษา                  3.62   -0.11* 0.21 
อาจารย / นักวิจัย      3.64    0.24 
นักวชิาการ               3.59    
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2.  ตารางแสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความคาดหวัง และระดับทีไ่ดรับจริง  
    ในคณุภาพบริการดานผูใหบริการ  ตามสถานภาพของผูตอบ เปนรายคู 
 

ระดับความคาดหวัง 
 
ตารางที่  3  มีความพรอมเสมอเมื่อทานมาขอใชบริการ 
 
สถานภาพผูตอบ 

คาเฉลี่ย ( X ) 
นักศึกษา 

3.97 
อาจารย / นักวิจัย 

3.82 
นักวชิาการ 

4.05 
นักศึกษา                      3.97  0.84 -0.48 
อาจารย / นักวิจัย          3.82   -1.07* 
นักวชิาการ                    4.05       

 
ตารางที่  4  ใหบริการที่สะดวกรวดเร็วโดยทานไมตองรอนาน 
 
สถานภาพผูตอบ 

คาเฉลี่ย ( X ) 
นักศึกษา 

3.85 
อาจารย / นักวิจัย 

3.50 
นักวชิาการ 

3.89 
นักศึกษา                3.85  1.47* -0.20* 
อาจารย / นักวิจัย    3.50     -1.55* 
นักวชิาการ             3.89    

 
ตารางที่  5  ผูใหบริการในหองบุรฉัตร (ชั้น 2) มีจํานวนเพียงพอในการใหบริการ 
 
สถานภาพผูตอบ 

คาเฉลี่ย ( X ) 
นักศึกษา 

3.45 
อาจารย / นักวิจัย 

3.44 
นักวชิาการ 

3.64 
นักศึกษา                    3.45  0.06 -0.79 
อาจารย / นักวิจัย        3.44    -0.70* 
นักวชิาการ                  3.64    
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ระดับที่ไดรับจริง 
 
ตารางที่  6  มีความรูและมีประสบการณในการใหบริการ 
 
สถานภาพผูตอบ 

คาเฉลี่ย ( X ) 
นักศึกษา 

3.89 
อาจารย / นักวิจัย 

4.05 
นักวชิาการ 

3.83 
นักศึกษา                    3.89  -1.13 0.36* 
อาจารย / นักวิจัย        4.05   1.15 
นักวชิาการ                  3.83    

 
ตารางที่  7  ใหคําแนะนําระเบียบขอปฏิบัติและวิธีการคนควาเอกสารใหแกทาน 
 
สถานภาพผูตอบ 

คาเฉลี่ย ( X ) 
นักศึกษา 

4.04 
อาจารย / นักวิจัย 

4.00 
นักวชิาการ 

3.94 
นักศึกษา                       4.04  0.28* 0.52 
อาจารย / นักวิจัย           4.00    0.26* 
นักวชิาการ                     3.94    

 
ตารางที่  8  สามารถแกไขปญหาในการใหบริการไดทันที 
 
สถานภาพผูตอบ 

คาเฉลี่ย ( X ) 
นักศึกษา 

3.61 
อาจารย / นักวิจัย 

3.50 
นักวชิาการ 

3.64 
นักศึกษา                    3.61  0.50* -0.23 
อาจารย / นักวิจัย        3.50   -0.59 
นักวชิาการ                  3.64      
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3.  ตารางแสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความคาดหวัง และระดับทีไ่ดรับจริง  
    ในคณุภาพบริการดานความนาเชื่อถือของบริการ ตามสถานภาพของผูตอบ เปนรายคู 

ระดับความคาดหวัง 

ตารางที่  9  สําเนาภาพถายที่ส่ังทํามีจํานวนถูกตอง ครบถวน ชัดเจน 
   
สถานภาพผูตอบ 

คาเฉลี่ย ( X ) 
นักศึกษา 

3.71 
อาจารย / นักวิจัย 

3.94 
นักวชิาการ 

4.18 
นักศึกษา                       3.71  -0.78 -2.07* 
อาจารย / นักวิจัย           3.94   -0.91 
นักวชิาการ                     4.18    

ระดับที่ไดรับจริง 

ตารางที่  10  สิทธิตาง ๆ ในการเขาคนควาเอกสารมีความเหมาะสม 
   
สถานภาพผูตอบ 

คาเฉลี่ย ( X ) 
นักศึกษา 

3.60 
อาจารย / นักวิจัย 

3.55 
นักวชิาการ 

3.83 
นักศึกษา                     3.60  0.18 -1.34* 
อาจารย / นักวิจัย         3.55   -1.12* 
นักวชิาการ                   3.83     

 
ตารางที่  11  ระยะเวลาในการใหยืมเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณมีความเหมาะสม 
 
สถานภาพผูตอบ 

คาเฉลี่ย ( X ) 
นักศึกษา 

3.85 
อาจารย / นักวิจัย 

3.73 
นักวชิาการ 

3.81 
นักศึกษา                      3.85  0.63 0.27 
อาจารย / นักวิจัย          3.73    -0.35* 
นักวชิาการ                    3.81    
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ตารางที่  12  หากเอกสารชุดที่ทานตองการใชมีผูอ่ืนใชอยู ทานไดรับคําแนะนําใหใชเอกสารชุดอื่น 
                    แทนได 
 
สถานภาพผูตอบ 

คาเฉลี่ย ( X ) 
นักศึกษา 

3.00 
อาจารย / นักวิจัย 

3.17 
นักวชิาการ 

2.75 
นักศึกษา                     3.00  0.70* 1.00* 
อาจารย / นักวิจัย         3.17   1.34 
นักวชิาการ                   2.75    

 
ตารางที่  13  ทานมีความเขาใจและสามารถคนควาเอกสารไดอยางถูกตองเมื่อไดรับคําแนะนํา 
                   การใชเอกสารภายในหองบริการ 
 
สถานภาพผูตอบ 

คาเฉลี่ย ( X ) 
นักศึกษา 

3.70 
อาจารย / นักวิจัย 

3.67 
นักวชิาการ 

3.54 
นักศึกษา                      3.70  0.16 0.73* 
อาจารย / นักวิจัย          3.67   0.49 
นักวชิาการ                   3.54    

 
ตารางที่  14  เมื่อทานฝากสิ่งของกอนที่จะเขาคนควาในหองบริการ ทานจะไดรับกุญแจล็อกเกอร 
                   เก็บของทุกครั้ง 
 
สถานภาพผูตอบ 

คาเฉลี่ย ( X ) 
นักศึกษา 

4.56 
อาจารย / นักวิจัย 

4.47 
นักวชิาการ 

4.24 
นักศึกษา                     4.56   0.59 1.27* 
อาจารย / นักวิจัย         4.47   0.85 
นักวชิาการ                   4.24    
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ตารางที่  15  สําเนาภาพถายที่ส่ังทํา มีความถูกตอง ครบถวน ชัดเจน 
   
สถานภาพผูตอบ 

คาเฉลี่ย ( X ) 
นักศึกษา 

3.52 
อาจารย / นักวิจัย 

3.94 
นักวชิาการ 

3.91 
นักศึกษา                      3.52  -1.67* -1.69* 
อาจารย / นักวิจัย          3.94    0.09 
นักวชิาการ                    3.91    

 
4.  ตารางแสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความคาดหวัง และระดับทีไ่ดรับจริง  
     ในคุณภาพบริการดานลักษณะทางกายภาพ ตามสถานภาพของผูตอบ เปนรายคู 
 

ระดับความคาดหวัง 
 
ตารางที่  16  เครื่องอานไมโครฟลมตั้งอยูในจุดที่สะดวกในการเขาใช 
  
สถานภาพผูตอบ 

คาเฉลี่ย ( X ) 
นักศึกษา 

3.90 
อาจารย / นักวิจัย 

3.70 
นักวชิาการ 

3.72 
นักศึกษา                     3.90  0.76* 0.87 
อาจารย / นักวิจัย         3.70    -0.08 
นักวชิาการ                   3.72    

 
ตารางที่  17  เครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการสืบคนตั้งอยูในจุดที่สะดวกในการเขาใช 
  
สถานภาพผูตอบ 

คาเฉลี่ย ( X ) 
นักศึกษา 

3.82 
อาจารย / นักวิจัย 

3.41 
นักวชิาการ 

3.37 
นักศึกษา                      3.82  1.40* 1.91 
อาจารย / นักวิจัย          3.41   0.09 
นักวชิาการ                   3.37    
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ตารางที่  18  เครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการมีประสิทธิภาพ 
  
สถานภาพผูตอบ 

คาเฉลี่ย ( X ) 
นักศึกษา 

3.61 
อาจารย / นักวิจัย 

3.23 
นักวชิาการ 

3.37 
นักศึกษา                       3.61  1.21* 0.94 
อาจารย / นักวิจัย           3.23   -0.39 
นักวชิาการ                    3.37     

 
ตารางที่  19  แบบฟอรมตาง ๆ มีขอความครบถวนชัดเจน 
  
สถานภาพผูตอบ 

คาเฉลี่ย ( X ) 
นักศึกษา 

3.96 
อาจารย / นักวิจัย 

3.79 
นักวชิาการ 

3.94 
นักศึกษา                     3.96  0.73* 0.11 
อาจารย / นักวิจัย         3.79   -0.63* 
นักวชิาการ                  3.94    

 
ตารางที่  20  แบบฟอรมตาง ๆ เขาใจงาย 
 
สถานภาพผูตอบ 

คาเฉลี่ย ( X ) 
นักศึกษา 

3.98 
อาจารย / นักวิจัย 

3.61 
นักวชิาการ 

3.78 
นักศึกษา                    3.98  1.50* 1.13 
อาจารย / นักวิจัย        3.61   -0.59 
นักวชิาการ                  3.78    
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ตารางที่  21  จํานวนที่นั่งอานในหองบริการบุรฉัตร (ชั้น 2) มีจํานวนเพียงพอตอการใช 
 
สถานภาพผูตอบ 

คาเฉลี่ย ( X ) 
นักศึกษา 

3.74 
อาจารย / นักวิจัย 

3.61 
นักวชิาการ 

3.97 
นักศึกษา                       3.74    0.46 -0.99 
อาจารย / นักวิจัย           3.61    -1.14* 
นักวชิาการ                     3.97    

 
ระดับที่ไดรับจริง 

 
ตารางที่  22  หนังสืออางอิงและสิ่งพิมพตาง ๆ มีความทันสมัย 
 
สถานภาพผูตอบ 

คาเฉลี่ย ( X ) 
นักศึกษา 

2.77 
อาจารย / นักวิจัย 

3.05 
นักวชิาการ 

2.70 
นักศึกษา                     2.77  -1.50 0.33* 
อาจารย / นักวิจัย         3.05   1.30 
นักวชิาการ                   2.70    

 
ตารางที่  23  เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณมีการจัดเรียงถูกตองตามหัวเรื่อง 
 
สถานภาพผูตอบ 

คาเฉลี่ย ( X ) 
นักศึกษา 

3.58 
อาจารย / นักวิจัย 

3.61 
นักวชิาการ 

3.59 
นักศึกษา                      3.58  -0.17 -0.03* 
อาจารย / นักวิจัย          3.61   -0.59 
นักวชิาการ                    3.59    
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ตารางที่  24  เครื่องถายเอกสารมีจํานวนเพียงพอตอความตองการ 
 
สถานภาพผูตอบ 

คาเฉลี่ย ( X ) 
นักศึกษา 

2.56 
อาจารย / นักวิจัย 

2.85 
นักวชิาการ 

2.51 
นักศึกษา                     2.56  -1.01* 0.23 
อาจารย / นักวิจัย         2.85   1.12* 
นักวชิาการ                  2.51    

 
ตารางที่  25  เครื่องเลนวีดิทัศนมีจํานวนเพียงพอตอความตองการ 
 
สถานภาพผูตอบ 

คาเฉลี่ย ( X ) 
นักศึกษา 

2.56 
อาจารย / นักวิจัย 

2.64 
นักวชิาการ 

2.54 
นักศึกษา                      2.56  -0.26* 0.09 
อาจารย / นักวิจัย          2.64   0.31* 
นักวชิาการ                   2.54    

 
ตารางที่  26  เครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการสืบคนตั้งอยูในจุดที่สะดวกในการเขาใช 
 
สถานภาพผูตอบ 

คาเฉลี่ย ( X ) 
นักศึกษา 

3.03 
อาจารย / นักวิจัย 

2.94 
นักวชิาการ 

2.86 
นักศึกษา                     3.03  0.30* 0.70 
อาจารย / นักวิจัย         2.94   0.22* 
นักวชิาการ                  2.86    
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ตารางที่  27  เครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการมีประสิทธิภาพ 
 
สถานภาพผูตอบ 

คาเฉลี่ย ( X ) 
นักศึกษา 

2.69 
อาจารย / นักวิจัย 

2.55 
นักวชิาการ 

2.81 
นักศึกษา                      2.69  0.45* -0.47 
อาจารย / นักวิจัย          2.55   -0.75* 
นักวชิาการ                   2.81    

 
ตารางที่  28  เครื่องเลนเทปบันทึกเสียงมีประสิทธิภาพ 
 
สถานภาพผูตอบ 

คาเฉลี่ย ( X ) 
นักศึกษา 

2.88 
อาจารย / นักวิจัย 

2.79 
นักวชิาการ 

3.00 
นักศึกษา                     2.88  0.30 -0.45 
อาจารย / นักวิจัย         2.79   -0.61* 
นักวชิาการ                  3.00    

 
ตารางที่  29  เครื่องเลนวีดิทัศนมีประสิทธิภาพ 
 
สถานภาพผูตอบ 

คาเฉลี่ย ( X ) 
นักศึกษา 

2.82 
อาจารย / นักวิจัย 

2.76 
นักวชิาการ 

3.00 
นักศึกษา                      2.82  0.20 -0.69 
อาจารย / นักวิจัย          2.76   -0.70* 
นักวชิาการ                   3.00    
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ตารางที่  30  แบบฟอรมตาง ๆ มีขอความครบถวน ชัดเจน 
 
สถานภาพผูตอบ 

คาเฉลี่ย ( X ) 
นักศึกษา 

3.78 
อาจารย / นักวิจัย 

3.67 
นักวชิาการ 

3.78 
นักศึกษา                       3.78  0.55 0.02 
อาจารย / นักวิจัย           3.67   -0.46* 
นักวชิาการ                    3.78    

 
5.  ตารางแสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความคาดหวัง และระดับที่ไดรับจริง ใน 
     คุณภาพบริการดานการเขาถึงทรัพยากรสารนิเทศ ตามสถานภาพของผูตอบ เปนรายคู 

ระดับความคาดหวัง 

ตารางที่  31  รหัสเอกสารที่ปรากฏในบัญชีสํารวจเอกสารมีความถูกตองตรงกับกลองเอกสาร 
  
สถานภาพผูตอบ 

คาเฉลี่ย ( X ) 
นักศึกษา 

4.08 
อาจารย / นักวิจัย 

3.82 
นักวชิาการ 

4.21 
นักศึกษา                    4.08  1.24* -0.88 
อาจารย / นักวิจัย        3.82   -1.75 
นักวชิาการ                 4.21    

 
ตารางที่  32  สวนบทนําของคูมือแนะนําเอกสารเฉพาะเรื่อง ชวยใหทานทราบถึงประวัติของ 
         เนื้อหาเอกสารอยางกวาง ๆ 
 
สถานภาพผูตอบ 

คาเฉลี่ย ( X ) 
นักศึกษา 

4.02 
อาจารย / นักวิจัย 

3.67 
นักวชิาการ 

4.10 
นักศึกษา                      4.02  1.51* -0.57 
อาจารย / นักวิจัย          3.67   -1.77* 
นักวชิาการ                   4.10    
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ตารางที่  33  สาระสังเขปที่จัดทําในคูมือแนะนําเอกสารเฉพาะเรื่องมีรายละเอียดครบถวน ชัดเจน 
 
สถานภาพผูตอบ 

คาเฉลี่ย ( X ) 
นักศึกษา 

3.94 
อาจารย / นักวิจัย 

3.64 
นักวชิาการ 

3.86 
นักศึกษา                     3.94  1.24* 0.46 
อาจารย / นักวิจัย         3.64   -0.83 
นักวชิาการ                  3.86    

 
ตารางที่  34  คูมือแนะนําเอกสารเฉพาะเรื่องพิมพถูกตองชัดเจน 
  
สถานภาพผูตอบ 

คาเฉลี่ย ( X ) 
นักศึกษา 

3.95 
อาจารย / นักวิจัย 

3.70 
นักวชิาการ 

3.67 
นักศึกษา                       3.95  1.01* 1.44 
อาจารย / นักวิจัย           3.70   0.09 
นักวชิาการ                     3.67    

 
ระดับที่ไดรับจริง 

 
ตารางที่  35   สวนบทนําของคูมือแนะนําเอกสารเฉพาะเรื่องชวยใหทานทราบถึงประวัติของ 
                     เนื้อหาเอกสารอยางกวาง ๆ 
 
สถานภาพผูตอบ 

คาเฉลี่ย ( X ) 
นักศึกษา 

3.83 
อาจารย / นักวิจัย 

3.67 
นักวชิาการ 

3.72 
นักศึกษา                       3.83   0.66* 0.63 
อาจารย / นักวิจัย           3.67   -0.19 
นักวชิาการ                    3.72    
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ตารางที่  36  สาระสังเขปที่จัดทําในคูมือแนะนําเอกสารเฉพาะเรื่องมีรายละเอียดครบถวน ชัดเจน 
  
สถานภาพผูตอบ 

คาเฉลี่ย ( X ) 
นักศึกษา 

3.77 
อาจารย / นักวิจัย 

3.58 
นักวชิาการ 

3.62 
นักศึกษา                       3.77  0.79* 0.92 
อาจารย / นักวิจัย           3.58   -0.12 
นักวชิาการ                    3.62     

 
ตารางที่ 37  บัญชีสํารวจเอกสารและคูมือแนะนาํเอกสารเฉพาะเรื่องทีม่ีผูหยิบไปใช จะมีการเก็บ 
                   ข้ึนชั้นอยางรวดเร็ว 
 
สถานภาพผูตอบ 

คาเฉลี่ย ( X ) 
นักศึกษา 

3.40 
อาจารย / นักวิจัย 

3.50 
นักวชิาการ 

3.32 
นักศึกษา                       3.40  -0.55 0.35* 
อาจารย / นักวิจัย           3.50   0.66 
นักวชิาการ                    3.32     

 
6.  ตารางแสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความคาดหวัง และระดับที่ไดรับจริง ใน 
     คุณภาพบริการดานสถานที่และสิ่งแวดลอม ตามสถานภาพของผูตอบ เปนรายคู 
 

ระดับความคาดหวัง 
 
ตารางที่  38  จุดใหบริการน้ําดื่มอยูในบริเวณที่เหมาะสม 
 
สถานภาพผูตอบ 

คาเฉลี่ย ( X ) 
นักศึกษา 

3.76 
อาจารย / นักวิจัย 

3.47 
นักวชิาการ 

3.51 
นักศึกษา                       3.76  1.15* 1.23 
อาจารย / นักวิจัย           3.47   -0.14 
นักวชิาการ                    3.51    
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ตารางที่  39  หองน้ํามีความสะอาด 
 
สถานภาพผูตอบ 

คาเฉลี่ย ( X ) 
นักศึกษา 

3.87 
อาจารย / นักวิจัย 

3.67 
นักวชิาการ 

3.83 
นักศึกษา                      3.87  0.80* 0.18 
อาจารย / นักวิจัย          3.67   -0.60 
นักวชิาการ                   3.83    

 
ระดับที่ไดรับจริง 

 
ตารางที่  40  หองน้ํามีความสะอาด 
 
สถานภาพผูตอบ 

คาเฉลี่ย ( X ) 
นักศึกษา 

3.29 
อาจารย / นักวิจัย 

3.47 
นักวชิาการ 

3.43 
นักศึกษา                        3.29  -0.70* -0.67 
อาจารย / นักวิจัย            3.47   0.13 
นักวชิาการ                     3.43    

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที ่.05 
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