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บทคัดยอ 

 

ช่ือเรื่อง  ความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปการศึกษา 2561 
 
ผูจัดทํา  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
   ผลการวิจัยพบวาจากการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในแตละดาน 4 ดาน ไดแก คือ ดานทรัพยากรสารสนเทศ 
ดานการบริการ ดานบุคลากร ดานสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวก โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.24) 
สามารถสรุปรายดานไดดังนี ้
    1. ดานทรัพยากรสารสนเทศ โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.27) และเม่ือพิจารณาเปน
รายขอพบวา ทรัพยากรสารสนเทศมีจํานวนเพียงพอตอความตองการ (คาเฉลี่ย 4.32) รองลงมาสารสนเทศ
หรือขอมูลท่ีไดรับตรงตามความตองการ (คาเฉลี่ย 4.30) และ ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัย และมีสื่อ
โสตทัศนวัสดุครอบคลุมความตองการ (คาเฉลี่ย 4.27) ทุกขออยูในระดับมาก ตามลําดับ  
    2. ดานการบริการ พบวา มีความพึงพอใจตอสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดานการบริการ โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.30) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ระยะเวลาการยืม-
คืนเหมาะสมกับการใหบริการ (คาเฉลี่ย 4.34) รองลงมา ข้ันตอนการใหบริการท่ีเปนระบบ (คาเฉลี่ย 4.32) 
การใหบริการสะดวกและรวดเร็ว (คาเฉลี่ย 4.31)  การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นสามารถคนหาได
งายและรวดเร็ว (คาเฉลี่ย 4.26) ทุกขออยูในระดับมาก ตามลําดับ 
 
    3. ดานบุคลากร พบวา มีความพึงพอใจตอสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาน
บุคลากร โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.20) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา บุคลากรมีความเขาใจความ
ตองการของผูใชบริการ (คาเฉลี่ย 4.24) รองลงมา บุคลากรใหคําแนะนําและชวยเหลือในการใหบริการ 
(คาเฉลี่ย 4.22) และบุคลากรใหบริการดวยความสุภาพและกิริยามารยาทท่ีดี (คาเฉลี่ย 4.21) ทุกขออยูใน
ระดับมาก ตามลําดับ 
 
   4. ดานสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวก พบวา มีความพึงพอใจตอสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดานสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวก โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.19) และเม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวา สภาพแวดลอมภายในมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการศึกษาคนควา (คาเฉลี่ย 4.35) อยูใน
ระดับมาก รองลงมา จํานวนท่ีนั่งอานมีเพียงพอ (คาเฉลี่ย 4.29) การแจงขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับบริการ 
กิจกรรมและทรัพยากรสารสนเทศใหม มีความสมํ่าเสมอ (คาเฉลี่ย 4.19) อยูในระดับมาก ตามลําดับ 

 
 
 
 

(ก) 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 มาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2544 กําหนดใหหองสมุดสถาบันอุดมศึกษามีหนาท่ี
หลักในการสงเสริมการเรียน การสอน การวิจัย ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และบริการวิชาการแก
สถาบันอุดมศึกษาทุกระบบการศึกษาและแกสังคม ตลอดจนสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องและ
ตลอดชีวิต ดานบุคลากรในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรมีคุณสมบัติ จํานวน และประเภทตามความจําเปน
และอยางเพียงพอเพ่ือพัฒนาหองสมุด ดูแลรักษาและใหบริการทรัพยากรสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพและ
สอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคของสถาบันอุดมศึกษา ดานทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดควรจัดหา
และรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีการบันทึกในทุกรูปแบบ ไดแก วัสดุตีพิมพ โสตทัศนวัสดุ สารสนเทศท่ี
บันทึกในรูปแบบเสียง รูปสื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อสามมิติ และฐานขอมูลเชิงพาณิชยใหครบถวนตามความจําเปน
และอยางตอเนื่อง ดําเนินการจัดเก็บอยางมีระบบเพ่ือใหสามารถสืบคนไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลอง
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ดานอาคารสถานท่ีควรตองอยูในท่ีสะดวกสําหรับผูใชมีสัดสวนเปนเอกเทศ มีเนื้อ
ท่ีจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศอยางเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศ ดานการ
บริการตองมุงสงเสริมใหความสะดวกแกผูใชทุกประเภทและสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง ตองหาวิธีการ
เครื่องมือ เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือชวยใหผูใชบริการสามารถเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศอยางรวดเร็วและ
ครบถวนตามความตองการ ตองจัดใหมีการปฐมนิเทศ การสอนการคนควาทรัพยากรสารสนเทศ ตลอดจนชวย
คนควาและใหคําปรึกษาทางวิชาการ จัดใหมีบริการยืม-คืน บริการสืบคนเครือขายอินเตอรเน็ต มีการพัฒนา
คุณภาพการบริการดานตางๆอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ  
 จากความสําคัญดังกลาว สถานศึกษาจําเปนตองจัดตั้งแหลงการเรียนรูทุกรูปแบบใหเกิดข้ึนใน
สถานศึกษาทุกแหง เพ่ือท่ีจะสงเสริมใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเฉพาะหองสมุด เนื่องจากหองสมุดใน
ฐานะท่ีเปนแหลงการเรียนรู ทําหนาท่ีรวบรวมสรรพวิทยาตางๆ มีหนาท่ีจัดหา จัดเก็บ และใหบริการทาง
วิชาการแกผูใชบริการหองสมุด เพ่ือตอบสนองความตองการของผูใช กระตุนใหผูใชรักการอาน รูจักคนควา
ดวยตนเอง โดยเฉพาะการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปนแหลงท่ีรวบรวม
ทรัพยากรสารสนเทศ จัดเก็บ บํารุงรักษาและใหบริการทรัพยากรสารสนเทศหลักผูใชบริการในมหาวิทยาลัย 
ไดแก อาจารย บุคลากร นักศึกษา และนักเรียน ในปจจุบันมีการพัฒนาและเพ่ิมสิ่งอํานวยความสะดวกแก
ผูใชบริการมากข้ึน ไดแก ตูยืมหนังสืออัตโนมัติ (Self Check) ตูคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return) ระบบ
สืบคนทรัพยากรสารสนเทศ (ALEPH) มุมหนังสือการตูน มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทท้ัง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ จัดกิจกรรมและนิทรรศการสงเสริมการเรียนรูตางๆ และมีบรรณารักษและ
บุคลากรท่ีพรอมใหบริการ จากการศึกษาความความพึงใจของผูใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในปการศึกษา 2560 ท่ีผานมา ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวมอยูในระดับมาก และผูใชบริการมีขอเสนอแนะในดานตางๆ ซ่ึงสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดนําปญหาและขอเสนอแนะของผูใชบริการมาปรับปรุงการทํางานดาน
บุคลากร ดานทรัพยากรสารสนเทศ ดานอาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก และดานบริการ ดังนั้นในป
การศึกษา 2561 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงไดทําการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการ 

1 
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เพ่ือใหทราบถึงความพึงพอใจดานการบริการ และสามารถนําผลการวิจัยครั้งนี้ไปเปนแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนางานบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใหสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูใชบริการมากข้ึนตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการ ตลอดจนศึกษาความคิดเห็นและขอเสนอแนะของ
ผูใชบริการ ท่ีมีตอสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในปการศึกษา 
2561  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. รูปแบบการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ 
       2. กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental 
sampling) ไดทําการสํารวจจากผูใชบริการท่ีเขามาใชบริการภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในปการศึกษา 2561 จํานวน 376 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Yamane                                                           
(1973: 1089, อางถึงใน วาโร เพ็งสวัสดิ์2551: 193) โดยกําหนดระดับความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.05 
           3. เนื้อหาท่ีศึกษา ความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยจําแนกเนื้อหา 4 ดาน ไดแก ดานทรัพยากรสารสนเทศ ดานการบริการ ดาน
บุคลากร ดานสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวก 
 4. ระยะเวลาท่ีดําเนินการวิจัย ระหวางวันท่ี 14 มกราคม - 5 เมษายน 2562 
 

คํานิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  ความพึงพอใจ หมายถึง อารมณและความรูสึกของผูใชบริการท่ีมีตอการไดรับบริการของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท้ังหมด 4 ดาน คือ 
   1.1 ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง ความรูสึกของผูใชบริการท่ีมีตอทรัพยากรสารสนเทศท่ีมี
ใหบริการในสํานักวิทยบริการฯ ไดแก ความเพียงพอ ความเหมาะสม ความทันสมัย ความหลากหลายใน
รูปแบบและสาขาวิชา ท้ังภาษาไทยและตางประเทศ 
   1.2 การบริการ หมายถึง ความรูสึกของผูใชบริการท่ีมีตอประสิทธิภาพและความสะดวก
รวดเร็วในการใหบริการตางๆ เชน  เวลาเปด-ปด  การแจงขาวสารเก่ียวกับบริการใหผูใชทราบ จัดบริการตรง
ตามความตองการ ระบบใหบริการท่ีสะดวกและรวดเร็ว ระยะเวลาการยืม-คืน การรักษาขอมูลการยืม-คืนของ
ผูใชบริการตอสาธารณะชน  เปนตน 
   1.3 บุคลากรผูใหบริการ หมายถึง ความรูสึกของผูใชบริการท่ีมีตอพฤติกรรมการแสดงออก
ของบุคลากรท่ีอํานวยความสะดวกกับผูใชบริการ ไดแก จํานวนของบุคลากร ความพรอม ความเชี่ยวชาญ การ
แตงกาย มนุษยสัมพันธ และความกระตือรือรน ในการใหบริการ 
   1.4 อาคาร สถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง ความรูสึกของผูใชบริการท่ีมีตอ
อาคาร สถานท่ี ครุภัณฑ และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีสํานักวิทยบริการฯ มีใหกับผูใชบริการ ไดแก ชั้นวาง
หนังสือ  โตะ เกาอ้ี  เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องรับโทรทัศน เครื่องเลนสื่อโสตทัศน เครื่องปรับอากาศ  แสง
สวาง ความสวยงาม การรักษาความสะอาด เปนตน 
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 2.  ผูใชบริการ หมายถึง ผูใชบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ไดแก นักศึกษาภาคปกติ นักศึกษา กศ.บป. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักเรียนโรงเรียน
สาธิตฯ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกอบดวย อาจารยประจํา อาจารยตามสัญญาจาง 
บุคลากรสายสนับสนุน รวมท้ังบุคคลภายนอกท่ีเขามาขอใชบริการ 
 3.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง หองสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ซ่ึงทําหนาท่ีรวบรวม จัดหา จัดเก็บ และใหบริการสารสนเทศทุกรูปแบบท้ังสื่อสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศน และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส แกผูใชบริการ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 ทราบระดับความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอการใชบริการของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในปการศึกษา 2561 และสามารถนําผลของการวิจัยครั้งนี้ 
มาใชในการวางแผนปรับปรุงการจัดใหบริการตางๆ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย มีดังนี้ 
   1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 
           2. ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจเก่ียวกับการบริการ 
      3. ลักษณะของหองสมุดยุคใหม 
   4. บริการของหองสมุด 
   5. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   6. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 คําวา “ความพึงพอใจ” ตรงกับภาษาอังกฤษวา “Satisfaction” ซ่ึงมีผูใหความหมายไวหลาย
ทาน ดังนี้ 
 จิตตินันท นันทไพบูลย (2551, หนา 65) กลาววา ความหมายของความพึงพอใจในการบริการ 
หมายถึง ภาวการณแสดงออกถึงความรูสึกในทางบวกของบุคคล อันเปนผลมาจากการเปรียบเทียบการรับรูสิ่ง
ท่ีไดรับจากการบริการ ไมวาจะเปนการรับบริการ หรือการใหบริการในระดับท่ีตรงกับการรูสิ่งท่ีคาดหวัง
เก่ียวกับการบริการนั้นซ่ึงจะเก่ียวของกับความพึงพอใจของลูกคา และความพึงพอใจในงานของผูใหบริการ 
 อเนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2550, หนา 174) กลาววา ความพึงพอใจ 
หมายถึง ความพึงพอใจเปนระดับของความรูสึกในทางบวกของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยมีลักษณะของความ
พึงพอใจในการบริการ เปนพฤติกรรมการแสดงออกในทางบวกของบุคคลท่ีเกิดจากการประเมินความแตกตาง
ระหวางสิ่งท่ีคาดหวังกับสิ่งท่ีไดรับจริงในสถานการณอันหนึ่งอันใด ซ่ึงสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามปจจัย
แวดลอมและสถานการณท่ีเกิดข้ึน 
 กาญจนา อรุณสุขรุจี (2546, หนา 5) กลาววา ความพึงพอใจของมนุษยเปนการแสดงออกทาง
พฤติกรรมท่ีเปนนามธรรม ไมสามารถมองเห็นเปนรูปรางได การท่ีเราจะทราบวาบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม 
สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ีคอนขางสลับซับซอน และตองมีสิ่งเราท่ีตรงตอความตองการของบุคคล จึง
ทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสรางสิ่งเราจึงเปนแรงจูงใจของบุคคลนั้นใหเกิดความพึงพอใจในงาน
นั้น 
  ความพึงพอใจตามความหมายของพจนานุกรมทางดานจิตวิทยาไดใหคําจํากัดความไววา เปน
ความรูสึกของผูมารับบริการตอสถานท่ีบริการตามประสบการณท่ีไดรับจากการเขาไปติดตอขอรับบริการใน
สถานบริการนั้นๆ (สมพร  ตั้งสะสม, 2545, หนา 14) 

 จากความหมายท่ีกลาวมาท้ังหมด สรุปความหมายของความพึงพอใจไดวา เปนความรูสึกของ
บุคคลในทางบวก ความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจตอสภาพแวดลอมในดานตางๆ หรือเปนความรูสึกท่ี
พอใจตอสิ่งท่ีทําใหเกิดความชอบ ความสบายใจ และเปนความรูสึกท่ีบรรลุถึงความตองการ 
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ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริการ 
ศรัทธา วุฒิพงศ (2542: 12) ไดกลาวถึงปจจัยสําคัญของความพึงพอใจไววาความพึงพอใจเปนปจจัย

สําคัญประการหนึ่งท่ีชวยทําใหงานประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนงานท่ีเก่ียวกับการใหบริการ 
นอกจากผูบริหารจะดําเนินการใหผูทํางานเกิดความพึงพอใจในการทํางานแลว ยังจําเปนจะตองดําเนินการให
ผูทํางานเกิดความพึงพอใจดวย เพราะความเจริญกาวหนาของงานบริการ ปจจัยท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีเปนตัว
บงชี้ก็คือจํานวนผูท่ีมาใชบริการ ดังนั้นผูบริการท่ีชาญฉลาดจึงควรอยางยิ่งท่ีจะศึกษาใหลึกซ้ึงถึงปจจัยและ
องคประกอบตางๆท่ีจะทําใหเกิดความพึงพอใจ ท้ังผูปฏิบัติงานและผูท่ีมาใชบริการ เพ่ือท่ีจะไดใชเปนแนวทาง
ในการบริหารองคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

จอนห มิลเล็ต (John D. Millet อางถึงใน ชนะ กลาชิงชัย, 2541: 8) ไดใหรายละเอียดเก่ียวกับความ
พึงพอใจในการใหบริการ คือความสามารถในการสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการโดยพิจารณาจาก
องคประกอบ 5 ดาน ดังนี้ 

1. การใหบริการอยางเสมอภาค (Equitable Services) หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงานของ
รัฐท่ีมีฐานคติท่ีวาคนทุกคนเทาเทียมกัน ดังนั้น ประชาชนทุกคนจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันในแงมุม
ของกฎหมาย ไมมีการแบงแยกกีดกันในการใหบริการ ประชาชนจะไดรับการปฏิบัติฐานะท่ีเปนปจเจกบุคคลท่ี
ใชมาตรฐานการบริการเดียวกัน 

 2. การใหบริการอยางทันเวลา (Timely Servives) หมายถึง ในการบริการจะตองมองวาการ
ใหบริการสาธารณะจะตองตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐจะถือวาไมมีประสิทธิผลถาไมมีการ
ตรงตอเวลา ซ่ึงจะสรางความไมพอใจใหแกประชาชน 

3. การใหบริการอยางเพียงพอ (Amble Services) หมายถึง การใหบริการสาธารณะตองมีลักษณะมี
จํานวนการใหบริการและสถานท่ีใหบริการอยางเหมาะสม ( The right quantity at the geographical) มิล
เล็ต เห็นวา ความเสมอภาคหรือการตรงตอเวลาจะไมมีความหมายไรเลยถามีจํานวนการใหบริการท่ีไมเพียงพอ 
และสถานท่ีตั้งท่ีใหบริการสรางความยุติธรรมใหเกิดข้ึนแกผูรับบริการ 

4. การใหบริการอยางตอเนื่อง (Continuous Services) หมายถึง การใหบริการสาธารณะท่ีเปนไป
อยางสมํ่าเสมอ โดยยึดประโยชนของสาธารณะเปนหลักไมใชยึดความพอใจของหนวยงานท่ีบริการวาจะใหหรือ
หยุดบริการเม่ือใดก็ได 

5. การใหบริการอยางกาวหนา (Progressive Services) หมายถึง การใหบริการสาธารณะท่ีมีการ
ปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพหรือความสามารถท่ีจะทํา
หนาท่ีไดมากข้ึนโดยใชทรัพยากรเทาเดิม 

สรุปไดวาปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีชวยใหงานประสบความสําเร็จโดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนงานท่ี
เก่ียวกับการใหบริการ นอกจากผูบริการจะดําเนินการใหผูทํางานเกิดความพึงพอใจในการทํางานแลว ยัง
จําเปนตองดําเนินการท่ีจะทําใหผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจดวย เพราะความเจริญกาวหนาของงานบริการ
ปจจัยท่ีสําคัญประการหนึ่ง ท่ีเปนตัวบงชี้ คือ จํานวนผูมาใชบริการ ดังนั้นผูบริการท่ีชาญฉลาดจึงควรอยางยิ่งท่ี
จะศึกษาใหลึกซ้ึงถึงปจจัยและองคประกอบตางๆ ท่ีจะทําใหเกิดความพึงพอใจท้ังผูปฏิบัติและผูมาใชบริการ 
 ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจเก่ียวกับการบริการ หมายถึง สิ่งจูงใจท่ีใชเปนเครื่องมือกระตุนใหบุคคล 
เกิดความพึงพอใจและทําใหเกิดความรูสึกทางบวกเพ่ิมข้ึน ความพึงพอใจของผูรับริการเปนสิ่งท่ีผูรับบริการจะ
แสดงออกในทางบวกหรือลบ ตอสิ่งท่ีไดรับจากการบริการและการนําเสนอการบริการโดยเปรียบเทียบกับสิ่งท่ี
ไดคาดหวังไวซ่ึงสามารถเปลี่ยนแปลงไปไดตามปจจัยแวดลอมและสถานการณท่ีเกิดข้ึนในระหวางการบริการผู
ใหบริการจะตองตระหนักตนเองวามีสวนสําคัญในการสราง ความพึงพอใจในการบริการ ผูใหบริการจะตอง
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คํานึงผูรับบริการเปนสําคัญ พฤติกรรมท่ีแสดงออกในการใหบริการตองแสดงออกดวยความสนใจเอาใจใสอยาง
เต็มท่ีดวยจิตสํานึกของการบริการผูใหบริการตางมุงหวังใหเกิดความมีประสิทธิภาพของการจัดระบบบริการ
เพ่ือเพ่ิมความคลองตัวและความสามารถในการตอบสนองตอความตองการไดอยางถูกตอง แมนยํา สะดวก
รวดเร็วและมีคุณภาพ การนําเทคโนโลยีเขามารวมในการพัฒนาระบบบริการดวยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
บริการซ่ึงในการบริการท่ีมีประสิทธิภาพและสรางความพึงพอใจแก ผูรับบริการไดนั้นมิไดเกิดจากปจจัยใด
ปจจัยหนึ่งแตมีหลายปจจัยรวมกัน ดังนั้นการใหบริการท่ีตรงกับสิ่งท่ีคาดหวังของผูรับบริการจะตองนํากลยุทธ
การสรางความพึงพอใจในการบริการมาประยุกตใชใหเปนรูปธรรมมากท่ีสุดซ่ึงมีอยูหลายวิธีดวยกัน ลวนตั้งอยู
บนพ้ืนฐานความคิดเดียวกัน คือ การใหบริการท่ีตรงกับสิ่งท่ีคาดหวังของผูรับบริการจนกลายเปนความพึง
พอใจ (อนงคนาฎ แกวไพฑูรย 2554 : 27) ความคาดหวังของบุคคลท่ีมีตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดเม่ือไดรับการตอบสนอง
ท้ังทางดานวัตถุจิตใจเพ่ือใหบรรลุเปาหมายในสิ่งท่ีตั้งไว จะเรียกวาความพึงพอใจ และหากไมไดรับการ
ตอบสนองตามท่ีคาดหวังจะเรียกวา ความไมพอใจดังนั้นความพึงพอใจนี้เปนความรูสึกทางบวก ท่ีแตกตางจาก 
ความรูสึกทางบวกดานอ่ืนๆ เปนความรูสึกท่ีสลับซับซอน ซ่ึงเม่ือเกิดข้ึนแลวจะมีผลตอบุคคลมากกวาความรูสึก
ทางดานอ่ืนและความพึงพอใจของแตละบุคคลจะแตกตางกันตามสภาพแวดลอมทางกายภาพ และลักษณะ
สวนบุคคล 
 
การวัดความพึงพอใจ  

การวัดความพึงพอใจ เปนการสอบขนาดหรือปริมาณของความรูสึกตอความคาดหวังของลูกคาท่ีมีตอ
ผลิตภัณฑหรือบริการ เกิดข้ึนหลังจากการใชบริการหรือไดรับสินคาแลว เพ่ือใหองคการธุรกิจนั้นๆ จะไดเรียนรู
วาตนเองตองปรับปรุงคุณภาพ การเพ่ิมระดับความพึงพอใจของผูมารับบริการในแตละบุคคล ดังนั้นตองอาศัย
เครื่องมือในการวัดความพึงพอใจ (สาโรช ไสยสมบัติ, 2534, หนา 39) ดังนี้ 

3.1 การใชแบบสอบถาม ซ่ึงเปนวิธีการท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลายวิธีหนึ่งโดยการขอรองหรือขอ
ความรวมมือจากกลุมบุคคลท่ีตองการวัด แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอรมท่ีกําหนดคําตอบไวใหเลือกตอบ 
หรือเปนคําตอบอิสระ โดยอาจจะถามถึงความพึงพอใจในดานตางๆ ท่ีหนวยงานกําลังใหบริการอยู เชน 
ลักษณะของการใชบริการสถานท่ีใชบริการระยะเวลาในการใหบริการ พนักงานท่ีใหบริการ เปนตน 

3.2 การสัมภาษณ เปนอีกวิธีการหนึ่งท่ีไดทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูมาใชบริการ ซ่ึงเปน
วิธีการท่ีตองอาศัยเทคนิคและความชํานาญพิเศษของผูสัมภาษณ  นับวาเปนวิธีการท่ีประหยัดและมี
ประสิทธิภาพมากอีกวิธีหนึ่ง 

3.3 การสังเกต เปนอีกวิธีหนึ่งท่ีจะทําใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูมาใชบริการไดโดยวิธีการ
สังเกตจากพฤติกรรมท้ังกอนมารับบริการ ขณะรอรับบริการและหลังจากการไดรับบริการแลว เชน การสังเกต
กิริยาทาทาง การพูด สีหนา และความถ่ีของการมาขอรับบริการ เปนตน การวัดความพึงพอใจโดยวิธีนี้ ผูจัด
จะตองกระทําอยางจริงจังและมีแบบแผนท่ีแนนอน จึงจะสามารถประเมินถึงระดับความพึงพอใจของผูมาใช
บริการไดอยางถูกตอง 

การวัดความพึงพอใจนั้นสามารถทําการวัดไดหลายวิธี ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความสะดวก ความเหมาะสม 
ตลอดจนจุดมุงหมายหรือเปาหมายของการวัดดวย จึงจะสงผลใหเกิดประสิทธิภาพเปนท่ีนาเชื่อถือ ในการวิจัย
ครั้งนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวัดความพึงพอใจ 
 
 
 

6 



 
 

 

30 

ลักษณะของหองสมุดยุคใหม 
น้ําทิพย วิภาวิน (2548: 2) ไดใหความหมายของหองสมุดยุคใหม หมายถึง หองสมุดท่ีใชเทคโนโลยี

สมัยใหมในการดําเนินงาน เชน การใชโปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติในการจัดการฐานขอมูลหองสมุด การ
ใชฐานขอมูลออนไลนและการบริการสืบคนขอมูลหองสมุดผานอินเตอรเนต เปนตน 

พรพรรณ จันทรแดง (2557: 9) หองสมุดยุคใหม (Modern Library) หมายถึง หองสมุดท่ีนํา
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดําเนินงานการบริหารจัดการสารสนเทศท่ีมีอยูในหองสมุด 
ไมมีเพียงแตสารสนเทศตีพิมพอยางเดียว แตยังประกอบดวยสื่อโสตทัศนและสื่ออิเล็กทรอนิกส การสืบคน
สารสนเทศไมจํากัดอยูเพียงภายในหองสมุดเทานั้น แตยังสามารถสืบคนทางไกลดวยวิธีการออนไลน รูปแบบ
การใหบริการมีหลากหลายมากกวาในอดีตและเนนการบริการเชิงรุกมากข้ึน นอกจากนี้บุคลากรของหองสมุด
ไมไดมีเฉพาะบรรณารักษเทานั้น แตยังประกอบดวย นักเอกสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร นัก
ประชาสัมพันธ รวมถึงผูเชียวชาญสาขาวิชาตางๆ 

น้ําทิพย วิภาวิน (2548: 2) ไดกลาวถึงลักษณะของหองสมุดยุคใหมท่ีสามารถใชเปนแนวทางในการ
พิจารณาลักษณะของหองสมุดท่ีดี มี 5 ลักษณะ หรือ 5S ไดแก  

1. ทรัพยากรสารสนเทศ (Stock) เปนหองสมุดท่ีมีทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีคุณคาสอดคลองกับ
เปาหมายขององคกรและความตองการของคนในองคกร ไดแก สื่อสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศนและสื่ออิเล็กทรอนิกส 
       2. สถานท่ีและบรรยากาศภายใน (Space) เปนหองสมุดท่ีมีสถานท่ีสวยงามและมีบรรยากาศท่ี
สะดวกสบาย เอ้ือตอการเรียนรู และความสนใจของผูใชบริการ เปนรวมของการพบปะของคนในสังคมท่ีสนใจ
ใฝรู 
       3. บุคลากร (Staff) เปนหองสมุดท่ีมีบรรณารักษและบุคลากรหองสมุดท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญ
ในการชวยผูใชคนหาสารสนเทศท่ีตองการ มีจิตสํานึกในการบริการท่ีดี มีความสามารถในการจัดการทรัพยากร
สารสนเทศท่ีเปนเนื้อหา และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเปนเครื่องมือ 
       4. บริการ (Service) เปนหองสมุดท่ีมีบริการท่ีทันสมัย รวดเร็ว สะดวกและทําใหผูใชบริการ
สบายใจและมีความสุขในการมาใชบริการหองสมุด 
       5. ระบบงาน (System) เปนหองสมุดท่ีมีระบบงานท่ีคลองตัวท้ังงานเทคนิคและงานบริการ ชวย
ใหผูใชเขาถึงสารสนเทศ และบริการสารสนเทศไดรวดเร็ว ตรงตามความตองการ 
 กลาวโดยสรุปหองสมุดยุคใหมเปนหองสมุดท่ีมีการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศโดยการนํา
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีมาชวยในการบริหารจัดการ เพ่ือใหผูใชบริการเขาถึงและไดรับสารสนเทศท่ี
ตองการอยางสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะมีองคประกอบ ไดแก ทรัพยากรสารสนเทศท่ีใหบริการ
หลากหลายรูปแบบ สถานท่ีและบรรยากาศภายในมีความสะดวกสบายการจัดตกแตงอาคารสถานท่ีของ
หองสมุดใหสวยงาม รมรื่น ผอนคลายตลอดจนมีบรรณารักษมืออาชีพเปนผูใหคําแนะนําปรึกษาในการใช
บริการหองสมุด มีบริการใหมๆท่ีสามารถเขาถึงผูใชบริการไดอยางรวดเร็ว เปลี่ยนแปลงจากรูปแบบเดิมท่ีผู
ใหบริการมีบทบาทเพียงผูรอใหบริการเปลี่ยนมาเปนการบริการเชิงรุก และมีระบบงานแบบใหมใหสอดคลอง
กับสภาพปจจุบนัและอนาคต 
 
บริการของหองสมุด 

คณะอาจารยภาควิชาบรรณารักษศาสตร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา (2544: 6) การ
ใหบริการของหองสมุดแตละแหงอาจจะแตกตางกันออกไปโดยข้ึนอยูกับสภาพแวดลอม ทรัพยากรท่ีมีอยู และ
นโยบายของหองสมุดแตละแหง บริการหลักท่ีผูใชจะไดรับมี ดังนี้  
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1. บริการทรัพยากรสารนิเทศ หองสมุดจะคัดเลือกและจัดหาวัสดุสารนิเทศเตรียมไวเพ่ือใหบริการแก
ผูใช 

2. บริการใหยืมและรับคืนวัสดุสารนิเทศ โดยจัดหาวัสดุสารนิเทศในรูปแบบตางๆ ไวบริการ และ
อนุญาตใหยืมไปใชนอกสถานท่ี และนํากลับมาคืนในระยะเวลาท่ีกําหนดไว 

3. บริการสืบคนสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส ไดแกบริการอินเตอรเนต บริการฐานขอมูลซีดีรอม ซีดีรอม
มัลติมีเดีย 

4. บริการโสตทัศนวัสดุและอุปกรณ เชนชุดศึกษาวีดิทัศนดวยตนเอง เครื่องฉายภาพนิ่ง รายการ
โทรทัศนผานดาวเทียม วีดิทัศน แผนซีดีเพลง หรือภาพยนตร 

5. บริการหนังสือสํารอง เปนบริการพิเศษท่ีจัดข้ึนในกรณีท่ีหนังสือนั้นมีจํานวนนอย แตมีผูบริการเปน
จํานวนมาก อาจแยกออกมาใหเพ่ือบริการเฉพาะกลุมและมีกําหนดระยะเวลาการยืมท่ีสั้นกวาหนังสืออ่ืนๆ
โดยท่ัวไป 

6. บริการยืมและถายสําเนาเอกสารระหวางหองสมุด หากหนังสือหรือเอกสารท่ีผูใชตองการไมมีบริการ 
ณ หองสมุดแหงนั้น สามารถติดตอไปยังหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาแหงอ่ืนท่ีมีเอกสารนั้นๆ เพ่ือขอถายเอกสาร
หรือยืมฉบับจริง 

7. บริการรวบรวมบรรณานุกรม หรือจัดทําสาระสังเขป เชน บริการรวบรวมรายชื่อเอกสารเฉพาะเรื่อง
สําหรับนักวิจัยท่ีกําลังศึกษาเรื่องนั้นๆ 

8. บริการจัดทําดรรชนีวารสาร เปนบริการท่ีทําข้ึนเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูใชในการคนหาบทความ
เรื่องตางๆ ท่ีตีพิมพในวารสารภาษาไทย 

9. บริการถายสําเนาเอกสารสิ่งพิมพหรือโสตทัศนวัสดุ เชน การทําสําเนาเทปโทรทัศนรายการสารคดีซ่ึง
ถือเปนบริการพิเศษเพ่ือการศึกษา 

10. บริการสงเสริมการใช เชน ตอบคําถามและชวยคนควา ปฐมนิเทศ/นําชมหองสมุด แนะนําวิธีสืบคน
ขอมูล บริการขาวสารทันสมัย จัดนิทรรศการ จัดทําเอกสาร แผนพับ คูมือตางๆ เชน แนะนําการใชหองสมุด 
วิธีคนสารนิเทศจากฐานขอมูลออนไลน 

11. บริการความรูสูชุมชน เชน การรณรงคใหความรูแกคนในชุมชน โครงการสงเสริมการรูหนังสือ 
โครงการสงเสริมนิสัยรักการอานแกเยาวชน การอบรมระยะสั้นๆ เชน การคนสารนิเทศอินเตอรเนต 
  

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1. ประวัติพัฒนาการ 
  ในระยะเริ่มแรกเอกสารและสิ่งพิมพตางๆ ยังกระจัดกระจายไมเปนระบบ เนื่องจากขาด
บรรณารักษท่ีมีความรูเฉพาะดานดําเนินการ ดังนั้นหองสมุดในระยะเริ่มแรกจึงเปนลักษณะตูเก็บหนังสือใน
หองพักครูหรือหองอาจารยใหญ  
  พ.ศ. 2497 คุณหญิงกรองแกว ปทุมานนท เปนอาจารยใหญไดเริ่มจัดใหมีหองสมุดข้ึน โดยใช
เรือนไมหลังอาคาร 2 (ปจจุบันไดรื้อและสรางอาคาร 16 ข้ึนแทน)  
  พ.ศ. 2500 อาจารยพร ทองพูนศักด์ิ ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ ไดยายหองสมุดมาตั้งท่ีชั้น
ลางของอาคาร 2 มีขนาด 2 หองเรียน ในชวงนี้หองสมุดไดรับเงินอุดหนุนจากโครงการ G.E.D. (General  
Education Development) เปนคาครุภัณฑและคาหนังสือ  
  พ.ศ. 2506 คุณหญิงบุญฉวี พรหโมปกรณกิจ ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ ไดยายหองสมุดไป
อยูชั้น 2 อาคาร 2 มีขนาด 3 หองเรียน และไดขยายเปน 5 หองเรียนในป พ.ศ. 2515 
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  พ.ศ. 2516 อาจารยบุญเลิศ ศรีหงษ เปนผูอํานวยการวิทยาลัยครูเทพสตรี ไดรับงบประมาณ
กอสรางอาคารใหม บริษัทเจริญกิจศีริพาณิชย เปนผูรับเหมากอสราง งบประมาณ 2,400,000 บาท ซ่ึงเปนเงิน
งบประมาณแผนดิน 2,300,000 บาท และวิทยาลัยจายสมทบ 100,000 บาท เปนอาคาร 2 ชั้นขนาด 12 x 
15 เมตร มีหองเรียนตอออกไปทางทิศตะวันตกและหองจัดนิทรรศการตอแยกออกไปทางดานทิศใต โดยมี
ระเบียงเชื่อมถึงกัน เริ่มปกผังกอสรางเม่ือ 3 ธันวาคม 2516 กอสรางเสร็จแลวเม่ือ 24 กันยายน 2517 และ
เปดใชเม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม 2517 
  พ.ศ. 2540 สมัยอาจารยสมบูรณ สงวนญาติ เปนอธิการบดีสถาบันราชภัฏ 
เทพสตรีไดรับงบประมาณกอสรางใหม โดยหางหุนสวนจํากัด ยุวกรศุภภัณฑเปนผูรับเหมากอสราง 
งบประมาณ 35,990,000 บาท เปนอาคารสูง 8 ชั้นแลวเสร็จเม่ือ 31 กรกฎาคม 2541 และเปดใชเม่ือ 10 
มิถุนายน 2542 เปนตนมา 
  พ.ศ. 2547 เปลี่ยนสถานภาพจากสถาบันราชภัฏ เปนมหาวิทยาลัย จึงมีการปรับโครงสราง
สํานักวิทยบริการรวมกับสํานักคอมพิวเตอร เปนหนวยงานใหม คือ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยปรับโครงสรางสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอีกครั้ง 
โดยแยกสวนงานของสํานักคอมพิวเตอรออก และยังคงใชชื่อเหมือนเดิม คือ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 2.  การขยายขอบเขตการใหบริการโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีพัฒนาการจาก
หองสมุดธรรมดา (Manual Library) เปนหองสมุดอัตโนมัติ (Automation Library) ดังนี้ 
  สิงหาคม พ.ศ.2538  ไดเริ่มนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในหองสมุด เปนระบบหองสมุด
อัตโนมัติ (Dynix Library Automation System) เริ่มดวยโปรแกรมหลักสําหรับงานหองสมุด 4 โปรแกรม คือ 
โปรแกรมระบบการจัดการฐานขอมูล, โปรแกรมสรางฐานขอมูลบรรณานุกรม (Cataloguing Module), 
โปรแกรมสําหรับสืบคน (Online Public Access Cataloging Module คือ OPAC หรือ PAC) และโปรแกรม
สําหรับงานบริการยืม-คืน (Circulation Module) ระยะนี้เนนการสรางฐานขอมูลบรรณานุกรมหนังสือ และ
โสตทัศนวัสดุ โดยมีคอมพิวเตอรแมขาย 1 เครื่อง และคอมพิวเตอรลูกขาย 4 เครื่อง (ใชงบประมาณท้ังระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ จํานวนเงิน 1,354,550 บาท) 
  กันยายน พ.ศ.2539  ไดปรับปรุงระบบหองสมุดอัตโนมัติ จาก 8 User License ขยายเปน 
16 User License (งบประมาณ 395,100 บาท) 
  ตุลาคม พ.ศ.2539  ซ้ือคอมพิวเตอรลูกขายเพ่ิม 6 เครื่อง (งบประมาณ 279,280 บาท) เพ่ือ
ใชในงานสรางฐานขอมูลบรรณานุกรมเพ่ิมเติม และใหบริการสืบคนดวยระบบ OPAC จํานวน 4 เครื่อง 
  มิถุนายน พ.ศ.2540  เปดบริการยืม-คืน ดวยระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
  ตุลาคม พ.ศ.2540  เปลี่ยน Server Compaq ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ิมลูกขายประจํา 
ฝายสิ่งพิมพตอเนื่อง และฝายบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ จัดหาคอมพิวเตอรบริการอินเทอรเน็ต 10 เครื่อง บริการ 
CD-Rom stands alone 3 เครื่อง 
  พ.ศ.2541  จัดซ้ือคอมพิวเตอรลูกขายเพ่ิมอีก 5 เครื่อง ใชในสวนสิ่งพิมพตอเนื่อง สวนบริการ
โสตทัศนวัสดุ และบริการสืบคน (OPAC) 3 เครื่อง จัดทําฐานขอมูล CD-ROM วารสารภาษาไทยสาขา
เกษตรกรรม เพ่ือใชในมหาวิทยาลัย และแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยอ่ืน และไดวางสายเคเบิล 110 จุด เพ่ือ
รองรับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชดําเนินงานและบริการ 
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  พ.ศ.2542  ไดปรับขยายและปรับปรุงแมขายระบบหองสมุดอัตโนมัติ เพ่ือรองรับ Z39.50 ท่ี
มีความจําเปนตอการบริหาร การแลกเปลี่ยนขอมูลและการเชื่อมตอกับหองสมุดอ่ืนๆ 
  ขยายขีดความสามารถของเครือขายระบบหองสมุดอัตโนมัติจากระบบ Dynix เปนระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ Horizon 
  สรางเว็บไซตของหอสมุด URL คือ http://library.tru.ac.th  
  พ.ศ.2543  จัดซ้ือคอมพิวเตอรลูกขาย 48 เครื่อง (2,092,407 บาท) เพ่ือบริการ Internet 
เพ่ิมข้ึนเปน 30 เครื่อง และ CD-Rom Stand alone เพ่ิมข้ึนเปน 10 เครื่อง และคอมพิวเตอรสําหรับ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติงานในสวนตางๆ เพ่ิมเติม 
  ติดตั้งคอมพิวเตอรแมขายสําหรับ Web PAC 1 เครื่อง (งบประมาณ 1,330,545 บาท) เพ่ือ
ขยายบริการสืบคนผานระบบเครือขาย 
  เปดบริการสืบคนผานระบบเครือขาย (Web PAC) ตลอด 24 ชั่วโมง 
  ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขายฐานขอมูล CD Multimedia 1 เครื่อง (1,338,46 บาท) 
  เมษายน พ.ศ.2545  จัดซ้ือคอมพิวเตอรลูกขายเพ่ิมเติมอีก 23 เครื่อง (878,577 บาท) เพ่ือ
บริการ CD-ROM Network 
  พฤศจิกายน พ.ศ.2545  ขยายขีดความสามารถของเครือขายระบบหองสมุดอัตโนมัติจาก 
Horizon เปน Horizon Sunrise 7.2 เพ่ือการแลกเปลี่ยนขอมูลและสืบคนขอมูลจากหองสมุดอ่ืนๆ ไดพรอม
กันโดยเทคโนโลยีฐานขอมูล Z 39.5 
  กันยายน พ.ศ.2548  จัดซ้ือคอมพิวเตอรจํานวน 7 เครื่อง จํานวน 5 เครื่อง ใชบริการ CD-
Multimedia จํานวน 2 เครื่อง ใชสําหรับผูปฏิบัติงานจัดทําเว็บไซต และตัดตอซีดี วีดีโอ 
  มิถุนายน พ.ศ.2549  จัดซ้ือคอมพิวเตอรจํานวน 5 เครื่อง จํานวน 2 เครื่อง ใชสําหรับบริการ
ยืม-คืน หองฝกอบรม 1 เครื่อง ผูบริหาร 2 เครื่อง สําหรับเว็บไซตของสํานักวิทยบริการฯ เปลี่ยน URL เปน 
http://library.tru.ac.th  
  กันยายน พ.ศ.2549  จัดซ้ือคอมพิวเตอรจํานวน 1 เครื่อง สําหรับบริการหอง AV2 
  กุมภาพันธ พ.ศ.2550  จัดซ้ือคอมพิวเตอรจํานวน 12 เครื่อง ใชสําหรับปฏิบัติงานธุรการ 1 
เครื่อง/ บริการยืม-คืน 2 เครื่อง/ สืบคนขอมูล (ชั้น 1) 2 เครื่อง/ บริการโสตทัศน 1 เครื่อง/ งานฐานขอมูล
หนังสือ 6 เครื่อง 
  พฤษภาคม พ.ศ.2550  ติดตั้งกลองวงจรปดจํานวน 16 เครื่อง สําหรับสอดสองดูแลความ
ปลอดภัย 
  พฤศจิกายน พ.ศ.2550  จัดซ้ือเครื่องถายเอกสาร จํานวน 3 เครื่อง สําหรับปฏิบัติงานธุรการ 
และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  จัดซ้ือเครื่องตัดสติ๊กเกอร จํานวน 1 ชุด สําหรับปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ธันวาคม พ.ศ.2550  จัดซ้ือชุดโตะทํางาน/ คอมพิวเตอร จํานวน 10 ชุด และโทรทัศนขนาด 
37 นิ้ว จํานวน 1 ชุด สําหรับปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ชุดโตะทํางานคอมพิวเตอร จํานวน 2 ชุด สําหรับปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  จัดซ้ือกลองถายภาพดิจิตอล จํานวน 1 ชุด สําหรับปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  มกราคม พ.ศ.2551  จัดซ้ือชั้นเหล็กใสหนังสือ จํานวน 10 ชิ้น สําหรับบริการโสตทัศนศึกษา 
  กุมภาพันธ พ.ศ.2551  จัดซ้ือคอมพิวเตอร Server แมขายระดับสูง จํานวน 2 เครื่อง สําหรับ
ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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  มีนาคม พ.ศ.2551  ติดตั้งกลองวงจรปด จํานวน 16 เครื่อง สําหรับสอดสองดูแลความ
ปลอดภัย 
  พ.ศ. 2552   จัดซ้ือคอมพิวเตอรจํานวน 5 เครื่อง เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอรมีจํานวนไม
เพียงพอตอผูใชบริการ  
  พ.ศ. 2553   จัด ซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Notebook) 1 เครื่อง เพ่ือใชสําหรับ
ดําเนินงานสวนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 36 เครื่อง เพ่ือบริการ 
Internet  
  พ.ศ. 2554  จัดซ้ือจอคอมพิวเตอร จํานวน 2 เครื่อง เพ่ือใหบริการสําหรับการสืบคน
สารสนเทศ และจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 30 เครื่อง เพ่ือบริการ Internet 
  พ.ศ. 2555  จัดซ้ือจอคอมพิวเตอร จํานวน 20 เครื่อง เพ่ือปฏิบัติงานระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
  พ.ศ. 2556  จัดซ้ือเครื่องบันทึกภาพกลองวงจรปด 1 ชุด สําหรับการรักษาความปลอดภัย
ภายในสํานักวิทยบริการฯ จัดซ้ือเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร จํานวน 2 เครื่อง สําหรับฝกอบรมและนําเสนอ
มัลติมีเดีย และปรับปรุงระบบไฟฟาหองบริการอินเทอรเน็ต 
  พ.ศ. 2557  เพ่ิมการใหบริการใหสนองความตองการโดยการจัดทําหองละหมาด หองสวด
มนต ทําสมาธิ หองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และเม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2557 สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับบริจาคหองสมุด Digital สรางสุข  โดยบริษัททีคิวเอ็ม อินชัวรรันสฯ ได
มอบหองสมุดดิจิตอลในรูปแบบ iPad ท่ีบรรจุหนังสือกวา 1,000 เลม ในรูปของ' E-book เพ่ือคนหาขอมูล
ประกอบการศึกษา 
  พ.ศ. 2558 มีการพัฒนาและเพ่ิมสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการมากข้ึน โดยการจัดซ้ือ
ระบบสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ (ALEPH) ตูยืมหนังสืออัตโนมัติ (Self Check) ตูคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book 
Return) 
  พ.ศ. 2560 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดจัดซ้ือเครื่อง Kiosk ใหบริการ
สืบคนฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ และประชาสัมพันธอีกชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของ
มหาวิทยาลัย ท่ีเชื่อถือได สะดวกรวดเร็ว และนักศึกษาสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย 
  พ.ศ. 2562 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรอัจริยะ 
จํานวน 4 เครื่อง ใหบริการสืบคนฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ ประชุมกลุมยอยศึกษาคนควาหาความรู
ใหมๆ  
 3. วัตถุประสงคของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   3.1 เปนศูนยกลางในการจัดหา จัดเก็บสารสนเทศท่ีทันสมัย 

    3.2 เปนศูนยกลางการศึกษาคนควาและบริการทางวิชาการอยางไรพรมแดนดวย 
            3.3  เปนแหลงเสริมสรางคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
   3.4 เปนศูนยกลางรวมสารสนเทศและภูมิปญญาทองถ่ิน 
   3.5 เปนศูนยกลางบริการวิชาการแกทองถ่ิน 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจตอการเขาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของซ่ึงมีเนื้อหาเก่ียวกับความพึงพอใจตอการ
เขาใชบริการเพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาและวิเคราะหดังตอไปนี้ 
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 วารุณี คุมบัว และคณะ (2557) ศึกษาเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผูเขาใชบริการตอการ
ใหบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการ
สวนใหญของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี เนื่องจากผูท่ีเขาใช
หองสมุดอาจจะเปนนักศึกษาตั้งแตระดับ ป 1 ถึงปท่ี 5 ซ่ึงมีจํานวนมากกวานักศึกษาระดับปริญญาโท และ
ปริญญาเอก สวนใหญเขามาใชหองสมุดเดือนละ 1-5 ครั้ง และพบวามักจะเขาใชในชวงเวลา 13.00-16.30 น. 
ท้ังวันจันทรถึงวันศุกร และวันเสารถึงวันอาทิตย จากการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตองานบริการ
ของสํานักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ัง 6 งาน พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอบุคลากรอยูใน
ระดับมากและมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดใน 4 ดาน ไดแก ดานทรัพยากรสารสนเทศ ดานกระบวนการใหบริการ 
ดานบุคลากร และดานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ซ่ึงผูใชบริการมีความคิดเห็นวาบุคลากรใสใจตองาน
บริการ คอยชวยเหลือ ใหคําปรึกษาดี มีอัธยาศัยและเปนกันเอง 
 จิรพันธ อรรถพร (2555) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของผูใชบริการหองสมุดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จําแนกเปน 1) ดานบุคลากร 2) ดานทรัพยากรสารสนเทศ 
3) ดานอาคารสถานท่ี 4) ดานครุภัณฑ 5) ดานการบริการ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของแตละคณะในแต
ละมหาวิทยาลัย ประชากร จํานวน 13,982 คน คือ 1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จํานวน 6,985 คน กลุมตัวอยาง จํานวน 366 คน s T3 พบวา คาเฉลี่ยของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมมีความพึงพอใจในการใชบริการหองสมุดสูงกวานักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 3 คณะ ไดแก 1) คณะศิลปศาสตร 2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3) คณะวิศวกรรมศาสตร
และสถาปตยกรรมศาสตร ตามลําดับ 5. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีใช
บริการหองสมุดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จําแนก
2. นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จํานวน 6,997 คน กลุมตัวอยาง 
จํานวน 369 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใช ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t และคาความแปรปรวน (ANOVA) ไดผลการวิจัย ดังนี้ 1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี
ใชบริการหองสมุดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มี
ความพึงพอใจในการใชบริการหองสมุด ในภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับ
มากทุกดาน 3 อันดับแรก คือ ดานอาคารสถานท่ี ดานทรัพยากรสารสนเทศ และดานการบริการ ตามลําดับ 2. 
นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีใชบริการหองสมุดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความพึงพอใจในการใชบริการหองสมุด ในภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับมากทุกดาน 3 อันดับแรก คือ ดานอาคารสถานท่ี ดานบุคลากร และดาน
ทรัพยากรสารสนเทศ ตามลําดับ 3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร พบวา 
มีความพึงพอใจแตกตางกัน และพบวา คาเฉลี่ยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิมีความพึงพอใจในการใชผูใชบริการหองสมุดสูงกวานักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 4. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีใชบริการ
หองสมุดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จําแนกแต
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ละคณะ พบวา คาเฉลี่ยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความพึงพอใจในการใชบริการหองสมุดแตกตางกัน 
และไดทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธี Dunnett s T3 พบวา 1. คาเฉลี่ยของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจมีความพึงพอใจในการใชบริการหองสมุดสูงกวานักศึกษาระดับปริญญาตรี 7 คณะ 
ไดแก 1) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 2) คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 3) คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม 4) คณะวิศวกรรมศาสตร 5) คณะศิลปศาสตร 6) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 7) คณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ตามลําดับ 2. คาเฉลี่ยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีมีความพึงพอใจในการใชบริการหองสมุดสูงกวานักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 คณะ ไดแก 1) 
คณะวิศวกรรมศาสตร 2) คณะศิลปศาสตร 3) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

ออกแบบแฟชั่น ตามลําดับ′แตละคณะ พบวา คาเฉลี่ยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการใช
บริการหองสมุดแตกตางกัน และไดทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธี Dunnett 
       สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2555) ศึกษาความพึงพอใจตอคุณภาพการ

ใหบริการของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปการศึกษา 2555 พบวา ความพึงพอใจตอ

คุณภาพการใหบริการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด คือ ดาน

บุคลากรผูใหบริการ รองลงมา ไดแก ดานประชาสัมพันธ และดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ โดย

สรุปเปนประเด็นความพึงพอใจในแตละดานไดดังนี้  

  1.1 ดานบุคลากรผูใหบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด คือ บริการดวยความรวดเร็ว 

ฉับไว รองลงมา ไดแก ใหบริการดวยอัธยาศัยไมตรีท่ีดีและมีความกระตือรือรนเต็มใจใหบริการ และผูใหบริการ

มีความเขาใจในความตองการของผูใชบริการ 

  1.2 ดานการประชาสัมพันธ โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด คือ ผูใชบริการมีความพึง

พอใจตอชองทางในการเสนอแนะขอคิดเห็นท่ีหลากหลายอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก เอกสารแนะนํา

การใชบริการมีความครบถวนชัดเจน และเว็บไซตสํานักวิทยบริการ เขาถึงไดงาย สะดวก และรวดเร็ว 

  1.3 ดานการบริการและข้ันตอนกระบวนการใหบริการโดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด คือ 

ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอบริการตอบคําถามและชวยคนควา รองลงมา ไดแก บริการยืม-คืนทรัพยากร

สารสนเทศและบริการศูนยสารนิเทศอีสานสิรินธร 

  1.4 ดานทรัพยากรหองสมุด โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คือผูใชบริการมีความพึงพอใจตอ

เอกสารวิจัย รองลงมา คือ หนังสือ ตํารา และทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัย 

  1.5 ดานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คือ มีแผนปายบอก

ประเภทสิ่งพิมพ และหมวดหมูท่ีชั้นหนังสืออยางชัดเจน รองลงมาไดแก สภาพแวดลอมภายนอกและภายใน

สะอาดเปนระเบียบและมีจุดใหบริการน้ําดื่มท่ีเพียงพอ 

  2. ปญหาและขอเสนอแนะของผูใชทรัพยากรหองสมุด พบวา ผูใชบริการตองการใหสํานัก

วิทยบริการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือใหเพียงพอกับความตองการโดยเฉพาะสาขาปฐมวัย 

และประวัติศาสตร ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ พบวาผูใชบริการหาหนังสือบนชั้นไมพบและ
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การยืมระหวางหองสมุดควรใชบัตรประจําตัวนิสิตหรือบัตรนักศึกษาของสถาบันนั้นๆ ได ดานสถานท่ีและสิ่ง

อํานวยความสะดวก ควรเพ่ิมจํานวนคนและเครื่องถายเอกสาร เพ่ิมท่ีนั่งอานในชวงกอนสอบ ประตูเขา-ออกไม

อานบัตร คอมพิวเตอรสําหรับคนควาขาดประสิทธิภาพและขยายจุดบริการเครือขายไรสาย ดานการ

ประชาสัมพันธ ควรมีการประชาสัมพันธเก่ียวกับหองสมุดใหเร็วมากข้ึน 

 สบโชค วงษแสง (2555) ศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา การศึกษาครั้งนี้ไดศึกษาถึงปจจัยและพฤติกรรมการใช

บริการความพึงพอใจในการใชบริการสํานักวิทยบริการฯ การศึกษามี 3 วัตถุประสงค คือ 1. เพ่ือศึกษา

พฤติกรรมการใชบริการสํานักวิทยบริการฯ 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการสํานักวิทยบริการฯ 

และ 3. เพ่ือเปนขอมูลในการศึกษาและพัฒนาการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักวิทยบริการ 

ผลการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการโดยภาพรวม อยู ในระดับปานกลาง และ

นอกจากนั้นยังพบอีกวาผูใชบริการท่ีมีประสบการณทํางานตางกัน มีความพึงพอใจโดยรวมไมแตกตางกัน  

 ฉัตรกมล อนนตะชัยและวรรณภัทรพร สิริโพธิ์แกว (2558)  ศึกษาความพึงพอใจตอการใชบริการของ
ศูนยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ประจําป 2558 ข้ึน โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
ผูเขาใชบริการสารสนเทศของศูนยวิทยบริการ ท่ีเปนนักศึกษา อาจารย เจาหนาท่ี และบุคคลภายนอก ซ่ึง
คํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro Yamane หลังจากนั้นทําการเลือกกลุมตัวอยางโดยใช
วิธีการเลือกแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบประเมินความพึง
พอใจตอการใชบริการศูนยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ซ่ึงผลการดําเนินกิจกรรม พบวา จากการ
วัดระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนยวิทยบริการ มีการกําหนดกลุมตัวอยาง 340 คน มีผูตอบ
แบบสอบถาม 325 คน คิดเปน รอยละ 95.6 ผลการศึกษาพบวา ผลการประเมินความพึงพอใจตอการ
ใหบริการศูนยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โดยรวม อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.84 เม่ือวิเคราะห
เปนรายดาน พบวา ดานทรัพยากรสารสนเทศมีความพึงพอใจมากท่ีสุด อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.06 สวนใน
ดานอ่ืนๆ มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก คือ ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ คาเฉลี่ย 3.93 
ดานการสื่อสารกับผูใช คาเฉลี่ย 3.93 ดานสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวก คาเฉลี่ย 3.83 และดานบุคลากร 
คาเฉลี่ย 3.53 ซ่ึงผลการการศึกษาในครั้งนี้ทําใหทราบระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ และไดขอเสนอแนะ
สําหรับการปรับปรุงการใหบริการท่ีตอบสนองตอความตองการของผูใชบริการตอไป 

 พรรณิภา สุขค้ี (2559) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการใชบริการหองสมุดโรงเรียนวัดลาง 
(บวรวิทยายน 3) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 การวิจัยครั้งนี้ มี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการใชบริการหองสมุดโรงเรียนวัดลาง 
(บวรวิทยายน 3) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ใน 4 ดาน คือ ดาน
อาคารสถานท่ี ดานบุคลากรดานทรัพยากรสารนิเทศหองสมุด ดานการใหบริการ กลุมตัวอยางใชเกณฑกําหนด
กลุมตัวอยางจากตารางการกําหนดขนาดของเครจซ่ี และมอรแกน (Krejcic & Morgan, 1970, p. 608) ได
กลุมตัวอยางจํานวน 346 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ประเภทมาตราสวนประมาณคา 
(Rating scale) ชนิด 5 ระดับ จานวน 33 ขอ ไดคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง.27-.64 และมีคาความ
เชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ .72 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) ทดสอบคาที (t-test) ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการบริการ
หองสมุดโรงเรียนวัดลาง (บวรวิทยายน 3) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
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โดยรวมอยูในระดับมากเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการใชบริการ
หองสมุดโรงเรียนวัดลาง (บวรวิทยายน 3) อยูในระดับมาก เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก 
ไดแก บุคลากร การใหบริการ อาคารสถานท่ี 2. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการบริการหองสมุดโรงเรียน
วัดลาง (บวรวิทยายน 3) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ตามความคิดเห็น
ของเพศชาย และเพศหญิง โดยรวมและรายดานมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติโดยความพึง
พอใจของเพศหญิงมากกวาเพศชาย 3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการบริการหองสมุดโรงเรียนวัดลาง 
(บวรวิทยายน 3) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ตามความคิดเห็นของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 และมัธยมตอนตน จําแนกตามระดับชั้นท่ีศึกษาของนักเรียนโดยรวมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานอาคารสถานท่ีและดานบุคลากร
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเวนดานทรัพยากรสารนิเทศหองสมุด และดานการ
ใหบริการท่ีแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของดังกลาว พบวา ความพึงพอใจของนักศึกษาในการใชบริการ

หองสมุด นักศึกษาตองการการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ บริการท่ีดีจากเจาหนาท่ี และจะตองมีสิ่งอํานวยความ

สะดวกใหแกนักศึกษาท่ีมาใชบริการ ใหบริการยืม-คืน และมีสภาพแวดลอมของหองสมุดท่ีมีระเบียบ สะอาด มี

แสงสวางเพียงพอในการศึกษาคนควา 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 ผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสาร ตํารา แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของและนํามาประมวลเปนกรอบแนวคิด ดังนี้ 

 

 

   

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ความพึงพอใจตอการเขาใชบริการ 

- ดานทรัพยากรสารสนเทศ 
- ดานการบริการ 
- ดานบุคลากร 
- ดานอาคารสถานท่ี/ 

สิ่งอํานวยความสะดวก 

ขอมูลสวนบุคคล 

- เพศ 
- สถานภาพ 
- คณะ/สังกัด 
- ความถ่ีในการเขาใชบริการ

หองสมุด 
- ชวงเวลาท่ีเขาใชบริการ 
- สวนของหองสมุดท่ีโปรด

ปรานมากท่ีสุด 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  
 
  1. แบบของการวิจัย 
  2. กลุมตัวอยาง 
  3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
  4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  5. การวิเคราะหขอมูล 
 

แบบของการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
ผูใชบริการท่ีมีตอสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปการศึกษา 2561 
 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental sampling) ได
ทําการสํารวจจากผูใชบริการท่ีเขามาใชบริการภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในป
การ ศึกษ า 2561  จํ าน วน  376  คน  กํ าหน ดขนาดของกลุ ม ตั วอย า งโดย ใช สู ต รของ Yamane                                                           
(1973: 1089, อางถึงใน วาโร เพ็งสวัสดิ์2551: 193) โดยกําหนดระดับความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.05 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม 
 1. ลักษณะของแบบสอบถาม แบบสอบถามจาํแนกเปน 2 ตอน ดังนี้ 
   ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน  7 ขอ 
เปนคําถามแบบเลือกตอบ 
   ตอนท่ี  2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจตอสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยจําแนกประเด็นการวัดออกเปน 4 ดาน คือ ดานทรัพยากรสารสนเทศ ดานการบริการ ดาน
บุคลากร ดานสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวก เปนคําถามแบบเลือกตอบ และแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ 
คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 
 2. การสรางแบบสอบถาม มีข้ันตอน ดังนี้ 
   2.1 ศึกษาและคนควาวรรณกรรมตางๆ เชน หนังสือ เอกสารการวิจัย และแบบสอบถาม
ตางๆ ท่ีมีเนื้อหาสาระเก่ียวกับการใชบริการหองสมุดและสารสนเทศของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมท้ังสอบถามขอมูลท่ีเก่ียวของจากบุคลากรสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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   2.2 จัดทํารางแบบสอบถามโดยนําวัตถุประสงคของการวิจัยมาทําการพัฒนาผสมผสานกับ
ความรูท่ีไดจากการศึกษาจากวรรณกรรมและแหลงขอมูลตางๆ 
   2.3  นํารางแบบสอบถามเสนอตอผูบริหารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   2.4  ปรับแกไขแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูบริหารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
   2.5  จัดพิมพแบบสอบถามเพ่ือใชเก็บรวบรวมขอมูล 
 

การเก็บรวบรวมขอมลู 
 เก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1.  วิธเีก็บรวบรวมขอมูล ผานระบบออนไลน https://docs.google.com/forms/d/e/ 
1FAIpQLSfpGexIZXunbG-hhAPlQiBlBKM_MeR873HVxM-9qQyVlekzsQ/closedform ใหกับผูเขามา
ใชบริการภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในระหวางวันท่ี 14 
มกราคม – 5 เมษายน 2562 
 2.  รวบรวมแบบสอบถามแลวนํามาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถาม แลวนํา
แบบสอบถามท่ีสมบูรณไปวิเคราะหแบบสอบถามโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติโปรแกรม SPSS/PC 
(Statistical Package for the Social Sciences) 
 

การวิเคราะหขอมูล  
 ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม มีดังนี้ 
 1. วิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) คาสถิติพ้ืนฐานท่ีใชไดแก คาความถ่ี รอยละ 
 2. วิเคราะหเก่ียวกับความพึงพอใจท่ีมีตอการใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คาสถิติพ้ืนฐานท่ีใช
ไดแก คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กําหนดคาน้ําหนักในการตอบแตละขอ ดังนี้ 
   มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  กําหนดให 5 คะแนน 
   มีความพึงพอใจมาก   กําหนดให 4 คะแนน 
   มีความพึงพอใจปานกลาง  กําหนดให 3 คะแนน 
   มีความพึงพอใจนอย   กําหนดให 2 คะแนน 
   มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด  กําหนดให 1 คะแนน    
 
   การแปลผลคาเฉลี่ย ใชเกณฑ ดังนี้ 
   คาเฉลี่ย 4.50-5.00  หมายความวา  มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
   คาเฉลี่ย 3.50-4.49  หมายความวา  มีความพึงพอใจในระดับมาก 
   คาเฉลี่ย 2.50-3.49  หมายความวา  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
   คาเฉลี่ย 1.50-2.49  หมายความวา  มีความพึงพอใจในระดับนอย 
   คาเฉลี่ย 1.00-1.49  หมายความวา  มีความพึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผูวิจัยจึงขอนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ไดกําหนด
สัญลักษณแทนความหมายตางๆ ดังนี้ 
    n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
     แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 
   S.D แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการแปลผล ไดนําเสนอเปน 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ี และหาคา
รอยละ 
 ตอนท่ี 2 ศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการตอสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยรวมในแตละดาน 4 ดาน ไดแก ดานทรัพยากรสารสนเทศ ดานการบริการ 
ดานบุคลากร ดานสิ่งอํานวยความสะดวก วิเคราะหโดยใชคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และคาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนท่ี 1 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ี 
และหาคารอยละ ดังแสดงในตาราง 1-5 
 

ตารางท่ี 1 ขอมูลแสดงสถานภาพทางเพศของผูตอบแบบสอบถาม  (n = 376) 
 

   ตัวแปร            จํานวน (คน)          รอยละ 
 

เพศ 
 ชาย            79          21.0 
 หญิง        297      79.0  

  รวม       376     100 
 

 

 จากตารางท่ี 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 297 คน คิดเปนรอย
ละ 79.0 เพศชาย จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 21.0 
 
 

X
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ตารางท่ี 2 ขอมูลแสดงสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม (n = 376) 
 

   ตัวแปร            จํานวน (คน)          รอยละ 
 

สถานภาพ 
 อาจารย     4       1.1 
 บุคลากร     9       2.4 
 นักศึกษา ป.ตรี (ภาคปกติ)  319     84.8 
 นักศึกษา ป.ตรี (กศ.บป)     41     10.9 
 นักสาธิต       3      0.8 

  รวม                             376                                     100 
 

 

 จากตารางท่ี 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) 
จํานวน 319 คน คิดเปนรอยละ 84.8 รองลงมาเปนนักศึกษา ป.ตรี (กศ.บป) จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 
10.9 และ บุคลากร จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.4 นักเรียนสาธิต จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.8 
ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 3 ขอมูลแสดงสังกัดคณะของผูตอบแบบสอบถาม (n = 376) 

 
   ตัวแปร                  จํานวน (คน)        รอยละ 
 

คณะ/สังกัด  
 คณะครุศาสตร      25                6.6 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    14       3.7 
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    11       2.9 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร           196     52.1 
 คณะวิทยาการจัดการ     65     17.3 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   57     15.2  
 สํานักงานอธิการบดี      7       1.9 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา     1       0.3 

  รวม              376              100      
 

  

       จากตารางท่ี 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

จํานวน 196 คน คิดเปนรอยละ 52.1 รองลงมาสังกัดคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 

17.3 และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 15.2 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4 ขอมูลแสดงความถี่ในการเขาใชบริการหองสมุด (n = 376) 

 

  ตัวแปร                จํานวน (คน)      รอยละ 
 

ความถี่ในการเขาใชบริการหองสมุด    
     1-2 ครั้งตอสัปดาห    207       55.1  
 3-4 ครั้งตอสัปดาห    119       31.6 
 5-6 ครั้งตอสัปดาห      34         9.0 
 ทุกวัน        16         4.3     

  รวม       376                100       
 

  

      จากตารางท่ี 4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเขาใชบริการหองสมุด 1-2 ครั้งตอสัปดาห 

จํานวน 207 คน คิดเปนรอยละ 55.1 รองลงมา คือ 3-4 ครั้งตอสัปดาห จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 31.6 

และ 5-6 ครั้งตอสัปดาห จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 9.0 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 5 ขอมูลแสดงชวงเวลาท่ีเขาใชบริการ (n = 376) 
 

   ตัวแปร                  จํานวน (คน)      รอยละ 
 

ชวงเวลาท่ีเขาใชบริการ    
 ชวงเชากอนเขาเรียน       9       2.4 
 ชวงพักกลางวัน       68     18.1 
 ชวงวางระหวางเวลาเรียน   108     28.7 
 ไมแนนอน     191     50.8  

  รวม       376             100    
 

  

 จากตารางท่ี 5 พบวา เวลาท่ีเขาใชบริการสวนใหญจะไมแนนอน จํานวน 191 คน คิดเปนรอยละ 
50.8 รองลงมาชวงวางระหวางเวลาเรียน จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 28.7 และชวงพักกลางวัน จํานวน 
68 คน คิดเปนรอยละ 18.1 ชวงเชากอนเขาเรียน จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.4 ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 2 วิเคราะหความพึงพอใจในการใชบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  โดยภาพรวมและแบงเปนรายดาน รวม 4 ดาน ไดแก ดานทรัพยากรสารสนเทศ 
ดานการบริการ ดานบุคลากร และดานสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวก ดังแสดงในตารางท่ี 6-10 
 
ตารางท่ี 6 ความพึงพอใจในการใชบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
               มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  โดยภาพรวม 4 ดาน 
 

   ความพึงพอใจ               S.D. แปลผล 
 

 ดานทรัพยากรสารสนเทศ     4.27 0.68 มาก 
 ดานการบริการ       4.30 0.72 มาก 
 ดานการบุคลากร       4.20 0.84 มาก 
 ดานอาคารสถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวก   4.19 0.86 มาก  
 

         

      รวม                4.24 0.78 มาก 
 

  

 จากตารางท่ี 6 พบวาวาผู ใชบริการมีความพึงพอใจตอสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.24) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจ
ทุกๆ ดานในระดับมาก ไดแก ดานการบริการ (คาเฉลี่ย 4.30) ดานทรัพยากรสารสนเทศ  (คาเฉลี่ย 4.27) ดาน
การบุคลากร (คาเฉลี่ย 4.20) และดานอาคารสถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวก (คาเฉลี่ย 4.19)  
 
ตารางท่ี 7 ความพึงพอใจของผูใชบริการตอสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี  ดานทรัพยากรสารสนเทศ 
 

 ขอ  ความพึงพอใจ                 S.D. แปลผล 
 

ดานทรัพยากรสารสนเทศ      
 1.  ทรัพยากรสารสนเทศมีจํานวนเพียงพอตอความตองการ  4.32 0.65 มาก 
 2.  ทรัพยากรสารสนเทศท่ีใหบริการตรงตอความตองการ  4.26 0.67 มาก 
 3.  ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัย    4.27 0.69 มาก 
 4. สารสนเทศหรือขอมูลท่ีไดรับตรงตามความตองการ  4.30 0.67 มาก 
 5. มีวารสาร หนังสือพิมพท่ีบอกรับครอบคลุมกับความตองการ 4.24 0.70 มาก 
 6. มีสื่อโสตทัศนวัสดุครอบคลุมความตองการ   4.27 0.74 มาก  
         

      รวม              4.27 0.68    มาก 
 

  

   จากตารางท่ี 7 พบวามีความพึงพอใจตอสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาน
ทรัพยากรสารสนเทศ โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.27) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ทรัพยากร
สารสนเทศมีจํานวนเพียงพอตอความตองการ (คาเฉลี่ย 4.32) รองลงมาสารสนเทศหรือขอมูลท่ีไดรับตรงตาม
ความตองการ (คาเฉลี่ย 4.30) และ ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัย และมีสื่อโสตทัศนวัสดุครอบคลุม
ความตองการ (คาเฉลี่ย 4.27) ทุกขออยูในระดับมาก ตามลําดับ  
 

X

X
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ตารางท่ี 8 ความพึงพอใจของผูใชบริการตอสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี  ดานการบริการ 
 

 ขอ  ความพึงพอใจ                 S.D. แปลผล 
 

ดานการบริการ      
 1.  มีข้ันตอนการใหบริการท่ีเปนระบบ    4.32 0.67 มาก 
 2.  การใหบริการสะดวกและรวดเร็ว     4.31 0.73 มาก   
 3. มีระยะเวลาการยืม-คืนเหมาะสมกับการใหบริการ   4.34 0.69 มาก 
 4. การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นสามารถคนหา  4.26 0.76 มาก 
  ไดงายและรวดเร็ว 
 5. เวลาท่ีใหบริการ (เวลาเปด-ปด) มีความเหมาะสม   4.29 0.76 มาก 
 

         

      รวม              4.30 0.72    มาก 
 

 
   จากตารางท่ี 8 พบวามีความพึงพอใจตอสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการ
บริการ โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.30) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ระยะเวลาการยืม-คืน
เหมาะสมกับการใหบริการ (คาเฉลี่ย 4.34) รองลงมา ข้ันตอนการใหบริการท่ีเปนระบบ (คาเฉลี่ย 4.32) การ
ใหบริการสะดวกและรวดเร็ว (คาเฉลี่ย 4.31)  การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นสามารถคนหาไดงาย
และรวดเร็ว (คาเฉลี่ย 4.26) ทุกขออยูในระดับมาก ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 9 ความพึงพอใจของผูใชบริการตอสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี  ดานบุคลากร 
 

 ขอ  ความพึงพอใจ                 S.D. แปลผล 
 

ดานบุคลากร     
 1.  บุคลากรใหบริการดวยอัธยาศัยไมตรีท่ีดี    4.19 0.87 มาก 
 2. บุคลากรใหคําแนะนําและชวยเหลือในการใหบริการ  4.22 0.84 มาก 
 3. บุคลากรใหบริการดวยความสุภาพและกิริยามารยาทท่ีดี  4.21 0.85 มาก 
 4. บุคลากรใหบริการดวยความเอาใจใส กระตือรือรน   4.18 0.84 มาก 
 5. บุคลากรมีความเขาใจความตองการของผูใชบริการ  4.24 0.80 มาก 
         

      รวม              4.20 0.84   มาก 
 

   
   จากตารางท่ี 9 พบวามีความพึงพอใจตอสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาน
บุคลากร โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.20) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา บุคลากรมีความเขาใจความ
ตองการของผูใชบริการ (คาเฉลี่ย 4.24) รองลงมา บุคลากรใหคําแนะนําและชวยเหลือในการใหบริการ 
(คาเฉลี่ย 4.22) และบุคลากรใหบริการดวยความสุภาพและกิริยามารยาทท่ีดี (คาเฉลี่ย 4.21) ทุกขออยูใน
ระดับมาก ตามลําดับ 
 

X

X
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ตารางท่ี 10 ความพึงพอใจของผูใชบริการตอสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี  ดานสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวก 
 

 ขอ  ความพึงพอใจ                 S.D. แปลผล 
 

ดานสถานท่ี ส่ิงอํานวยความสะดวก     
 1.  จํานวนท่ีนั่งอานมีเพียงพอ      4.29 0.71 มาก 
 2. สภาพแวดลอมภายในมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการศึกษาคนควา 4.35 0.71 มาก 
 3. มีแสงสวางเพียงพอ      4.07 1.02 มาก 
 4. เครื่องคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพตอการใหบริการ  4.14 0.96 มาก 
 5. ขอมูลบนเว็บไซตหองสมุดเปนประโยชนตอผูใช   4.18 0.94 มาก 
 6. เอกสาร แผนพับและปายแนะนําการใหบริการ   4.14 0.87 มาก 
  มีความชัดเจนและเพียงพอ      
 7. การแจงขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับบริการ กิจกรรมและ  4.19 0.82 มาก 
  ทรัพยากรสารสนเทศใหม มีความสมํ่าเสมอ    
         

      รวม              4.19 0.86   มาก 
 

   

       จากตารางท่ี 10 พบวามีความพึงพอใจตอสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาน

สถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวก โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.19) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 

สภาพแวดลอมภายในมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการศึกษาคนควา (คาเฉลี่ย 4.35) อยูในระดับมาก รองลงมา 

จํานวนท่ีนั่งอานมีเพียงพอ (คาเฉลี่ย 4.29) การแจงขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับบริการ กิจกรรมและทรัพยากร

สารสนเทศใหม มีความสมํ่าเสมอ (คาเฉลี่ย 4.19) อยูในระดับมาก ตามลําดับ 

 

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

 1. อยากใหปรับปรุงหองดูหนังซีดี เนื่องจากมีผูใชบริการจํานวนมากแลวเสียงตีกัน ทําใหดูหนังไมรู

เรื่อง 

 2. อยากใหมีกิจกรรมหองสมุดทุกสัปดาห เพ่ือเปนแรงดึงดูดใหนักศึกษาเขามาอานหนังสือเพ่ือลด

ปญหาคนติดเกม 

 3. อยากใหหองสมุดเปดบริการใชคอมพิวเตอรไมจํากัดเวลาเพ่ือเปนประโยชนแกนักศึกษาท่ีไมมี

เครื่องมือสื่อสารอยางคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตใช 

 4. ควรปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ต เนื่องจากบางครั้งใชงานแลวขัดของ 

 5. ตูคืนหนังสืออัตโนมัติมักคางจึงไมสามารถคืนหนังสือไดในบางครั้ง หากปรับปรุงไดจะดีมาก 

 6. ระบบสแกนเขา-ออกไมคอยเสถียรเทาท่ีควร 

 7. มีกิจกรรมดีๆ สรางสรรคมีของรางวัลใหนักศึกษาไดเขารวม 

X
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 8. อยากใหเพ่ิมหนังสือเฉพาะรายวิชามากข้ึนโดยเฉพาะพวกหลักภาษาไทย เพราะเม่ือคนหาจริงๆ

แลวมีหนังสือสภาพใหมแตพ.ศ.เกามากๆ อาจารยบางทานไมอยากใหเอาหนังสือเกามาอางอิง หรือหนังเกาท่ี

ถูกคัดออก ควรเอาหนังสือใหมมาทดแทน ท่ีใหมๆมากตอนนี้มีแตนิยาย 

 9. อยากใหลางมีโซนสําหรับนั่งทานอาหาร และติวหนังสือแบบโตเถียงกันได 

 10. ควรปรับปรุงลิฟต เนื่องจากมีเหตุขัดของบอย 

 11. อยากใหบํารุงรักษาคอมพิวเตอรท่ีอยูบริเวณชั้น 2 ใหมีความเร็วเหมาะสมกับการสืบคนและการ

ทํางานมากข้ึน 

 12. หองสมุดมีประโยชนอยางมากสําหรับนักศึกษาท่ีขาดอุปกรณท่ีสนับสนุนในดานการศึกษา เชน 

คอมพิวเตอรหรือหนังสืออานเสริมหลังจากเรียน และเหมาะสมสําหรับการเชิญชวนใหนักศึกษาไดใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชนอีกดวย 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
  การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงคเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอสํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1.  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูท่ีเขาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระหวางวันท่ี ระหวางวันท่ี 14 มกราคม - 5 เมษายน 2562 
 2.  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผูใชบริการท่ีมีตอสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงแบงออกเปน 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เปน
แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความพึง
พอใจตอสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจําแนกประเด็นการวัดออกเปน 4 ดาน คือ ดาน
ทรัพยากรสารสนเทศ ดานการบริการ ดานบุคลากร ดานสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวก และคําถามปลายเปด
ใหผูใชไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 3.  การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยรวมและในแตละดาน 4 ดาน ไดแก คือ ดาน
ทรัพยากรสารสนเทศ ดานการบริการ ดานบุคลากร ดานสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวก วิเคราะหขอมูลโดยใช
คารอยละ คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สวนขอมูลจาก
แบบสอบถามปลายเปด ใชการวิเคราะหเนื้อหาแลวนําเสนอขอมูลในเชิงบรรยายเพ่ือใชประกอบในการ
อภิปรายผลเปนรายดานท้ัง 4 ดาน 
  

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบวา จากการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในแตละดาน 4 ดาน ไดแก คือ ดานทรัพยากรสารสนเทศ 
ดานการบริการ ดานบุคลากร ดานสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวก โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.24) 
สามารถสรุปรายดานไดดังนี ้
  1. ดานทรัพยากรสารสนเทศ พบวา มีความพึงพอใจตอสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดานทรัพยากรสารสนเทศ โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.27) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 
ทรัพยากรสารสนเทศมีจํานวนเพียงพอตอความตองการ (คาเฉลี่ย 4.32) รองลงมาสารสนเทศหรือขอมูลท่ี
ไดรับตรงตามความตองการ (คาเฉลี่ย 4.30) และ ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัย และมีสื่อโสตทัศนวัสดุ
ครอบคลุมความตองการ (คาเฉลี่ย 4.27) ทุกขออยูในระดับมาก ตามลําดับ  
  2. ดานการบริการ พบวา มีความพึงพอใจตอสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการ
บริการ โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.30) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ระยะเวลาการยืม-คืน
เหมาะสมกับการใหบริการ (คาเฉลี่ย 4.34) รองลงมา ข้ันตอนการใหบริการท่ีเปนระบบ (คาเฉลี่ย 4.32) การ
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ใหบริการสะดวกและรวดเร็ว (คาเฉลี่ย 4.31)  การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นสามารถคนหาไดงาย
และรวดเร็ว (คาเฉลี่ย 4.26) ทุกขออยูในระดับมาก ตามลําดับ 
  3. ดานบุคลากร พบวา มีความพึงพอใจตอสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาน
บุคลากร โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.20) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา บุคลากรมีความเขาใจความ
ตองการของผูใชบริการ (คาเฉลี่ย 4.24) รองลงมา บุคลากรใหคําแนะนําและชวยเหลือในการใหบริการ 
(คาเฉลี่ย 4.22) และบุคลากรใหบริการดวยความสุภาพและกิริยามารยาทท่ีดี (คาเฉลี่ย 4.21) ทุกขออยูใน
ระดับมาก ตามลําดับ             
   4.ดานสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวก พบวา มีความพึงพอใจตอสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดานสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวก โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.19) และเม่ือพิจารณาเปน
รายขอพบวา สภาพแวดลอมภายในมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการศึกษาคนควา (คาเฉลี่ย 4.35) อยูในระดับมาก 
รองลงมา จํานวนท่ีนั่งอานมีเพียงพอ (คาเฉลี่ย 4.29) การแจงขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับบริการ กิจกรรมและ
ทรัพยากรสารสนเทศใหม มีความสมํ่าเสมอ (คาเฉลี่ย 4.19) อยูในระดับมาก ตามลําดับ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีโดยรวมและในแตละดาน 4 ดาน ไดแก ดานทรัพยากรสารสนเทศ ดานการ
บริการ ดานบุคลากร ดานสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวก สามารถนําผลดังกลาวมาอภิปรายไดดังนี้ 
 1. ดานทรัพยากรสารสนเทศ ผลการศึกษาพบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.27) ผลของการวิจัยพบวาทรัพยากรสารสนเทศมีจํานวนเพียงพอตอความตองการ 
รองลงมาสารสนเทศหรือขอมูลท่ีไดรับตรงตามความตองการ ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัย และมีสื่อ
โสตทัศนวัสดุครอบคลุมความตองการ ซ่ึงเปนผลมาจากสํานักวิทยบริการไดดําเนินการจัดซ้ือทรัพยากร
สารสนเทศเปนประจําทุกป และใหผูใชบริการมีสวนรวมในการจัดแสดงความคิดเห็นและความตองการในการ
จัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ เชน งานออกรานหนังสือ ผลการวิจัยสอดคลองกับสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (2555) ศึกษาความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ประจําปการศึกษา 2555 พบวาดานทรัพยากรหองสมุด โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คือ
ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอเอกสารวิจัย รองลงมา คือ หนังสือ ตํารา และทรัพยากรสารสนเทศมีความ
ทันสมัย 
 2. ดานบริการ ผลการศึกษาพบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย 4.30) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ผลการวิจัยพบวาระยะเวลาการยืม-คืนเหมาะสมกับการ
ใหบริการ รองลงมามีข้ันตอนการใหบริการท่ีเปนระบบ และการใหบริการสะดวกและรวดเร็ว การจัดเรียง
ทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นสามารถคนหาไดงายและรวดเร็ว ซ่ึงผลการวิจัยสอดคลองตามความคิดเห็นของ 
จอนห มิลเล็ต (John D. Millet อางถึงใน ชนะ กลาชิงชัย, 2541: 8) ไดกลาววา ปจจัยท่ีสงผลตอความพึง
พอใจเก่ียวกับการบริการ สิ่งจูงใจท่ีใชเปนเครื่องมือกระตุนใหบุคคล เกิดความพึงพอใจและทําใหเกิดความรูสึก
ทางบวกเพ่ิมข้ึน ความพึงพอใจของผูรับริการเปนสิ่งท่ีผูรับบริการจะแสดงออกในทางบวกหรือลบ ตอสิ่งท่ีไดรับ
จากการบริการและการนําเสนอการบริการโดยเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีไดคาดหวังไวซ่ึงสามารถเปลี่ยนแปลงไปได
ตามปจจัยแวดลอมและสถานการณท่ีเกิดข้ึนในระหวางการบริการผูใหบริการจะตองตระหนักตนเองวามีสวน
สําคัญในการสราง ความพึงพอใจในการบริการ ผูใหบริการจะตองคํานึงผูรับบริการเปนสําคัญ พฤติกรรมท่ี
แสดงออกในการใหบริการตองแสดงออกดวยความสนใจเอาใจใสอยางเต็มท่ีดวยจิตสํานึกของการบริการผู
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ใหบริการตางมุงหวังใหเกิดความมีประสิทธิภาพของการจัดระบบบริการเพ่ือเพ่ิมความคลองตัวและ
ความสามารถในการตอบสนองตอความตองการไดอยางถูกตอง แมนยํา สะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพ 
 3. ดานบุคลากร พบวา มีความพึงพอใจตอสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาน
บุคลากร โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.20) ผลการวิจัยพบวา บุคลากรมีความเขาใจความตองการของ
ผูใชบริการ บุคลากรใหคําแนะนําและชวยเหลือในการใหบริการ และบุคลากรใหบริการดวยความสุภาพและ
กิริยามารยาทท่ีดี ซ่ึงผลการวิจัยสอดคลองตามแนวคิดทฤษฎีของ จอนห มิลเล็ต (John D. Millet อางถึงใน 
ชนะ กลาชิงชัย, 2541: 8) ไดกลาววา ผูใหบริการจะตองคํานึงผูรับบริการเปนสําคัญ พฤติกรรมท่ีแสดงออกใน
การใหบริการตองแสดงออกดวยความสนใจเอาใจใสอยางเต็มท่ีดวยจิตสํานึกของการบริการผูใหบริการตาง
มุงหวังใหเกิดความมีประสิทธิภาพของการจัดระบบบริการเพ่ือเพ่ิมความคลองตัวและความสามารถในการ
ตอบสนองตอความตองการไดอยางถูกตอง แมนยํา สะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพ และสอดคลองกับแนวคิด
ทฤษฎีของ น้ําทิพย วิภาวิน (2548: 2) ไดกลาวถึงลักษณะของหองสมุดยุคใหมเก่ียวกับบรรณารักษและ
บุคลากรหองสมุดตองมีความรูความเชี่ยวชาญในการชวยผูใชคนหาสารสนเทศท่ีตองการ มีจิตสํานึกในการ
บริการท่ีดี มีความสามารถในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศท่ีเปนเนื้อหา และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเปน
เครื่องมือและผลการวิจัยสอดคลองกับ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2555) ศึกษาความพึง
พอใจตอคุณภาพการใหบริการของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปการศึกษา 2555 
พบวา ดานบุคลากรผูใหบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด คือ บริการดวยความรวดเร็ว ฉับไว 
รองลงมา ไดแก ใหบริการดวยอัธยาศัยไมตรีท่ีดีและมีความกระตือรือรนเต็มใจใหบริการ และผูใหบริการมี
ความเขาใจในความตองการของผูใชบริการ 

4. ดานสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวก พบวา มีความพึงพอใจตอสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดานสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวก โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.19) ผลการวิจัยพบวา 
สภาพแวดลอมภายในมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการศึกษาคนควา รองลงมาจํานวนท่ีนั่งอานมีเพียงพอ มีการแจง
ขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับบริการ กิจกรรมและทรัพยากรสารสนเทศใหม มีความสมํ่าเสมอ ผลมาจากสํานักวิทย
บริการฯ ไดมีกิจกรรมขาวสาร การจัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสตางๆ และประชาสัมพันธใหผูใชบริการรวม
กิจกรรมตางท่ีเปนประโยชน และจัดสภาพแวดลอมใหสวยงามเหมาสําหรับการศึกษาหาความรูตางๆ 
สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ น้ําทิพย วิภาวิน (2548: 2) ไดกลาวถึงองคประกอบของหองสมุดจะตองมี
สถานท่ีและบรรยากาศภายในมีความสะดวกสบายการจัดตกแตงอาคารสถานท่ีของหองสมุดใหสวยงาม รมรื่น 
ผอนคลาย ตลอดจนมีบรรณารักษมืออาชีพเปนผูใหคําแนะนําปรึกษาในการใชบริการหองสมุด มีบริการใหมๆ
ท่ีสามารถเขาถึงผูใชบริการไดอยางรวดเร็ว เปลี่ยนแปลงจากรูปแบบเดิมท่ีผูใหบริการมีบทบาทเพียงผูรอ
ใหบริการเปลี่ยนมาเปนการบริการเชิงรุก และมีระบบงานแบบใหมใหสอดคลองกับสภาพปจจุบันและอนาคต
เปนท่ีรวมของการพบปะของคนในสังคมท่ีสนใจใฝรู 

 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 จากผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีทําใหผูศึกษามีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ดานทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือใหการบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน จึงควรเพ่ิมความหลากหลาย ความทันสมัย และปริมาณของหนังสือ วารสาร 
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หนั งสือพิมพ  งานวิจัย  วิทยานิพนธและสื่ อ อิ เล็กทรอนิกสต างๆ  ให มากยิ่ ง ข้ึน ท้ั งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ  เปดโอกาสใหอาจารย นักศึกษา ไดมีสวนรวมในการสั่งซ้ือหนังสือและสื่อประเภทตางๆเขา
หองสมุด เพ่ือใหไดตรงกับความตองการของอาจารยและนักศึกษาในแตละสาขาวิชา และครอบคลุมหลักสูตร
การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย มีการจัดเก็บอยางเปนระบบ การข้ึนชั้นท่ีรวดเร็วและการจัดเรียงท่ีงายตอ
การคนหา 
 2. ดานการใหบริการ เพ่ือใหการบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน ควรมีการบํารุงรักษาอุปกรณใหอยูในสภาพดีเสมอ พรอมตอการใชงาน  ปรับปรุง
ระบบอินเตอรเน็ตและระบบปฏิบัติการหองสมุดใหทันสมัยเสมอ  ปรับปรุงการใหบริการท่ีสะดวกและรวดเร็ว
เพ่ิมมากยิ่งข้ึน การขยายเวลาใหบริการ เปด-ปด ชวงกอนสอบท่ีเหมาะสมและใหความสนใจในการใหบริการ
มากยิ่งข้ึน โดยการเพ่ิมเจาหนาท่ีบริการแนะนําและคนควา  
 3. ดานบุคลากรใหบริการ เพ่ือใหบุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน จึงควรพัฒนาบุคลากรใหมีมนุษยสัมพันธ และบุคลิกภาพท่ีดียิ่งข้ึน รวมถึงแนะนําการ
คนควาแกนักศึกษาดวยความเต็มใจ ตลอดจนควรเพ่ิมความรับผิดชอบ ควรมีการจัดอบรมเพ่ือพัฒนา
บุคลิกภาพ ทักษะความสามารถ และทัศนคติท่ีดีตอการใหบริการ 
 4. ดานอาคารสถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวก เพ่ือใหการบริการของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน จึงควรปรับปรุงจุดใหบริการถายเอกสารภายในสํานักวิทย
บริการฯ จุดบริการน้ําดื่มรอน-เย็นใหมีทุกชั้นบริการ ดานอาคารสถานควรมีบรรยากาศเหมาะสมตอการเรียนรู
มากยิ่งข้ึน เพ่ือดึงดูดใจและเสริมสรางการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับผูเขาใชบริการคนควาได
อยางเพียงพอ   ควรเพ่ิมจํานวนจุดบริการ Wi-Fi ภายในหองสมุดใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี หรืออาจจัดบริเวณ
พ้ืนท่ี ท่ีใหบริการ Wi-Fi โดยเฉพาะ นอกจากนั้นควรปรับปรุงในเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิภายในตัวอาคาร 
โดยมีเวลาเปดปดเครื่องปรับอากาศท่ีเหมาะสม และควรเพ่ิมปริมาณอุปกรณตางๆ เชน โตะ เกาอ้ี 
คอมพิวเตอร และสื่ออิเล็กทรอนิกสเพ่ือสะดวกตอการศึกษาคนควาใหมากยิ่งข้ึน 
 
 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 
 
 ควรศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในป
การศึกษาตอไปอยางตอเนื่อง และนําขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัยไปปรับปรุงแกไขงานดําเนินงาน เพ่ือใหมี
การพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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