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ในการวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใชบริการหองสมุดวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ มีวัตถุประสงคคือ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ          

การใชบริการหองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 2) เพื่อเสนอแนะและนําผล

การศึกษาไปปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการของหองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย                

พณิชยการตอไป ซึ่งมีการจําแนกตามเพศ ระดับชั้น สาขาวิชา และจํานวนชั่วโมง กลุมตัวอยาง คือ 

นักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ที่ใชบริการหองสมุดของวิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการ จํานวน 260 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย (MEAN) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวา 

1. จากการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใชบริการหองสมุดวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด  

 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  มีความพึงพอใจ อยูในระดับ

มากที่สุด รองลงมา คือ ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก มีความพึงพอใจ อยูในระดับมาก

ที่สุด และดานที่มีความพึงพอใจตํ่าสุด คือ ดานทรัพยากรหองสมุด มีความพึงพอใจ อยูในระดับมาก  

2. เมื่อพิจารณาแตละดานพบวา 

2.1 ดานทรัพยากรหองสมุด โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ

พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ หนังสือมีจํานวนเพียงพอตอความตองการ อยูในระดับมากที่สุด 

รองลงมา มีเน้ือหาครอบคลุมสาขาวิชาของทาน อยูในระดับมากที่สุด และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือมี

ความหลากหลาย อยูในระดับมาก 

2.2 ดานบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการจัดทําสถิติผูใชบริการหรือขอมูลการใชงานอยางสม่ําเสมอ อยูในระดับมาก

ที่สุดที่สุด รองลงมา คําแนะนําการใชบริการและขอมูลเอกสารที่ไดรับมีความถูกตองตรงความ

ตองการ อยูในระดับมากที่สุด และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด มีการสืบคนขอมูลไดงายสะดวกรวดเร็วทัน

ตอความตองการใชงาน อยูในระดับมาก  

(1) 



2.3 ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนราย

ขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ มีความรูความเขาใจในงานหองสมุดเปนอยางดี อยูในระดับมาก

ที่สุด รองลงมา ติดตอสะดวกไดงาย อยูในระดับมากที่สุด และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด มีการติดตาม

งานทั้งกอนและหลังบริการ อยูในระดับมากที่สุด 

2.4 ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ หองสมุดมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่พรอมตอการ

ใหบริการ อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา หองสมุดมีความสะอาดและหนาเขามาใชบริการ อยูใน

ระดับมากที่สุด และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด หองสมุดมีบรรยากาศเหมาะสมกับการเรียนรู อยูในระดับ

มากที่สุด 

2.5 ดานการติดตอสื่อสาร โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ

พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ คูมือการใชหองสมุดและเอกสารแนะนําการบริการใหขอมูลที่เปน

ประโยชน อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา ปายแนะนําบริการตางๆชัดเจนและเพียงพอ อยูในระดับ

มากที่สุด และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ผูใชสามารถแสดงความคิดเห็นไดหลายชองทาง เชน E-mail 

และกลองรับความคิดเห็นเปนตน อยูในระดับมากที่สุด 

 
 

(2) 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ปจจุบันการใหบริการหองสมุดเปนหนาที่สําคัญของหองสมุดโดยตองมีการจัดการบริการ

สําหรับใหผูเขารับบริการไดรับบริการอยางทั่วถึงและตอบสนองความตองการตรงตามที่ผูใช

ตองการ ถูกตอง รวดเร็ว และมีการบริการที่ทันสมัย ซึ่งนับเปนหัวใจสําคัญของการใหบริการ 

หองสมุดจึงจะตองมีทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย อาทิเชน บทเรียนสําเร็จรูป  ตลอดจน

เคร่ืองมือที่ชวยใหผูใชสามารถเขาถึงทรัพยากรสารสรเทศในหองสมุดไดตรงตามความตองการไดดี

มากยิ่งขึ้น ดังน้ันควรใหความสําคัญตอการเรียนรูและการศึกษาหาความรูใหกวางขึ้น จึงมีความ

จําเปนเพื่อใหการศึกษาสามารถพัฒนาคนไดอยางแทจริงเพื่อใหรูเทาทันตามกระแสโลกปจจุบัน 

 หองสมุดเปนสถาบันสําคัญในการศึกษาคนควาเพื่อการเรียนรู พระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 ในสวนที่เกี่ยวกับหองสมุด ไดระบุไวโดยภาพรวมของการปฏิรูปการเรียนรูใน

แนวทางตาง ๆ (หน่ึงนิรามิษ วรรณรมย. 2547:6-7) การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ผูเรียนแต

ละคนมีความตองการ หรือความถนัดไมเหมือนกัน หองสมุดจึงเปนแหลงเรียนรูที่เอ้ือใหผูเรียน

ศึกษาคนควาเน้ือหาวิชาที่ไม สามารถฟงคา บรรยายจากครูได ในอนาคตหองสมุดจะกลายเปน

แหลงเรียนรูที่สําคัญซึ่งชวยใหผู เรียน ประสบความสําเร็จในการเรียน เพราะการเรียนใน

สถานศึกษาเพียงชวงใดชวงหน่ึงน้ันไมเพียงพอสําหรับ โลกในยุคปจจุบันและอนาคต  การเรียนรู

ตลอดชีวิต ในสวนการเรียนรูตลอดชีวิตน้ันสวนสําคัญที่สุด คือ บทบาทของหองสมุดและบทบาท

ของบรรณารักษ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับน้ีมีสาระสําคัญ เกี่ยวกับวิธีการจัด

กระบวนการเรียนรู ดังน้ี   

มาตราที่ 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา

ตนเอง ได ถือ วาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ

พัฒนาตาม ธรรมชาติและเต็มศักยภาพของตน มาตราที่ 25 รัฐตองตองสงเสริมการดําเนินงาน การ

จัดต้ังแหลงเรียนรู ตลอดชีวิตทุกรูปแบบรวมถึงหองสมุดประชาชนดวยหองสมุดประชาชนและ

หองสมุดสถานศึกษาสามารถ ใหบริการเกี่ยวเน่ืองกันโดยถือวาหองสมุดคือบริการของสถานศึกษา 

หองสมุด จะไมเปนเพียงสถานที่เก็บหนังสือเทาน้ัน จะมีสื่ออิเล็กทรอนิกสและสื่ออ่ืนๆ ดวย 

นอกจากน้ีหองสมุดยังเปนสถาบันทางสังคม เปนขมุ ปญญาชุมชน เปนองคกรชุมชนใหบริการ

วิชาการและบริการสาธารณะอ่ืน ๆ ที่เปนประโยชนตอสังคม บุคลากรทางวิชาชีพ พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติฉบับน้ียังไมชี้ชัดเจนวาบรรณารักษจะอยูตรงไหน ตองมีกฎหมายอ่ืนมารองรับ 

โดยอาจจัดใหบรรณารักษอยูในนิยามของครู หรือ บุคลากรทางการศึกษา สมาคมวิชาชีพ หมายถึง
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สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ที่มีอยูเดิม หรือสมาคมวิชาชีพที่จัดต้ังขึ้นใหมตามมาตราที่ 53 การจัด บริหารและ

บริการหองสมุด เพื่อดําเนินตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  

จากความสําคัญดังกลาว ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี

ตอการใชบริการหองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ เพื่อตอบสนองความตองการ

ของผูใชบริการซึ่งไดแก นักศึกษา เพื่อใหไดเห็นความสําคัญและประโยชนของการเขามาใชบริการ

หองสมุดของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ รวมทั้งเปนการสรางนิสัยใหคนไทยมีการใฝ

รูใฝเรียน ในฐานะที่ผูศึกษาเปนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ จึงมองเห็น

ความสําคัญตรงน้ี เพื่อจะไดหาขอเสนอแนะและแนวทางแกไข รวมทั้งนําผลการศึกษามาใชในการ 

วางแผนปรับปรุง พัฒนางานบริการของหองสมุดใหสอดคลองกับสภาพการใชงาน และเหมาะสม

ตรงตามความตองการของผูใชบริการตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใชบริการหองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการ 

2. เพื่อเสนอแนะและนําผลการศึกษาไปปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการของหองสมุด

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการตอไป ซึ่งมีการจําแนกตามเพศ ระดับชั้น สาขาวิชา และ

จํานวนชั่วโมง 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากร คือ นักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ที่ใชบริการหองสมุด

ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ จํานวน 2,824 คน (ขอมูลจากสํานักทะเบียนและวัดผล 

ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562) 

 กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ที่ใชบริการหองสมุด

ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ จํานวน 260 คน วิธีการสุมแบบ โดยวิธีบังเอิญ

ระยะเวลาในการดําเนินงานต้ังแต ธันวาคม 2562 – กุมภาพันธ 2563 
 

ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

1. ตัวแปรอิสระ ขอมูลทั่วไป 

1.1 เพศ ไดแก เพศหญิง และเพศชาย 

1.2 ระดับชั้น ไดแก ปวช.1 ปวช.2 ปวช. 3 ปวส. 1 และปวส.2 
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1.3 ส า ข า วิ ช า  ไ ด แก  ส า ข า บั ญ ชี  ส า ข า ก า รต ล า ด  ส า ข า ค อ ม พิ ว เต อ ร                     

สาขาโลจิสติกส สาขาคอมพิวเตอรกราฟก และสาขา English โปรแกรม 

1.4 จํานวนชั่วโมง ไดแก นอยกวา 1 ชั่วโมง / คร้ัง 1-3 ชั่วโมง / คร้ัง มากกวา 3 

ชั่วโมง / คร้ัง และไมเคยใช 

2. ตัวแปรตาม ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใชบริการหองสมุดวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

2.1 ดานทรัพยากรหองสมุด 

2.2 ดานการบริการ 

2.3 ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

2.4 ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก 

2.5 ดานการติดตอสื่อสาร 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 วิทยาลัย หมายถึง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

หองสมุด หมายถึง สถานที่รวบรวมสรรพวิชาตาง ๆ ที่บันทึกในรูปแบบหนังสือ/วารสาร

สิ่งพิมพตาง ๆ หรืออุปกรณโสตทัศนวัสดุและมีการจัดการไวอยางเปนระบบเพื่อความสะดวกแก

ผูใชบริการในการคนควาที่เอ้ือตอการเรียนรูภายในโรงเรียน 

 การบริการหองสมุด หมายถึง บริการตาง ๆ ของหองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ ไดแก การบริการยืม – คืนหนังสือ/สื่อสารสรเทศทั่วไป บริการยืมซีดี/ดีวีดี บริการที่น่ัง

อานหนังสือ การบริการระหวางหองสมุดระเบียบการใชหองสมุด การบริการตอบคําตอบและการ

คนควา ระเบียบการใชหองสมุด สภาพแวดลอมอาคารสถานที่ ซึ่งทางหองสมุดไดจัดเตรียมไวเพื่อ

อํานวยความสะดวกแกผูใชหองสมุด 

 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูหรือทัศนคติของบุคคลที่มีตอสิ่งหน่ึงหรือปจจัยตาง ๆ ที่

เกี่ยวของในที่น้ีคือ ความรูสึกหรือทัศนคติของผูใชบริการหองสมุดที่มีตอการรับบริการประเภทตาง 

ๆ ของหองสมุด 

 ความพึงพอใจการใชบริการหองสมุด หมายถึง ผลรวมของสาเหตุตาง ๆ ที่สงผลให

ผูใชบริการหองสมุด โดยแบงออกเปน 2 ดาน คือ ปจจัยสวนบุคคลของผูใชบริการ และปจจัยดาน

หองสมุด 

1. ดานทรัพยากรหองสมุด หมายถึง เปนวัสดุที่ใชในการ บันทึก ขาวสาร ความรูตาง ๆ ทั้ง

ที่อยูในรูปของวัสดุตีพิมพ  และวัสดุไมตีพิมพ  วัสดุตีพิมพในหองสมุดแบงออกเปน  หนังสือ  

วารสาร  นิตยสารหนังสือพิมพ  จุลสาร และกฤตภาค  สําหรับวัสดุไมตีพิมพ  แบงออกเปนประเภท

ใหญ ๆ ไดแก  โสตทัศนวัสดุ  วัสดุยอสวน  และวัสดุอิเล็กทรอนิกส  ทรัพยากรสารนิเทศของ
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หองสมุดแตละประเภทจะมีลักษณะของการบันทึก  การจัดเก็บ  และการนําเสนอขอมูลที่แตกตาง

กันไป 

2. ดานการบริหาร หมายถึง กระบวนการในการทําใหสิ่งตาง ๆ ไดรับการกระทําจนเปน 

ผลสําเร็จ กลาวคือ ผูบริหารไมใชเปนผูปฏิบัติ แตเปนผูใชศิลปะทําใหผูปฏิบัติทํางานจนสําเร็จตาม

จุดมุงหมายที่ผูบริหารตัดสินใจเลือกแลว 

3. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ หมายถึง การใหบริการที่มีขั้นตอนเปนระบบ การใหบริการที่

สะดวก รวดเร็ว เวลาใหบริการเหมาะสม (เปด – ปด) ระยะเวลาในการยืม – สงคืน เหมาะสม               

การจัดทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นคนหาไดงาย 

4. ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง ความคาดหวังในสิ่งที่ผูใชบริการ

ตองการใหมีการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบหองเรียน และสภาพแวดลอมเหมาะสมกับสภาพ

การใชงาน มีหองสมุด มุมหนังสือ ศูนย วิชาการ พรอมหนังสือที่ เหมาะสมกับหลักสูตร                            

มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่เหมาะสมและเพียงพอมีอุปกรณเคร่ืองมือ และสิ่งอํานวยความ

สะดวกในอาคาร หองตาง ๆ ในหนวยงาน 

5. ดานการติดตอสื่อสาร หมายถึง เปนความหมายของมนุษยที่ตองการถายทอด (Transmit) 

เพื่อแลกเปลี่ยน (Share) ขาวสาร (Information) ความคิด (Idea) และทัศนคติ (Attitudes) ระหวางกัน

ซึ่งเปนการ การติดตอสื่อสาร คือ การสงขาวสาร ขอมูลแนวความคิด ความรูสึก ตลอดจนทัศนคติ

จากบุคคลหน่ึงไปยังบุคคลหน่ึง โดยการพูด เขียน และสัญลักษณตางๆ  

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ไดทราบถึงความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใชบริการหองสมุดวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

2. นําขอมูลที่ไดรับมาไปปรับปรุงหองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

ขอมูลทั่วไป 

1. เพศ 

2. ระดับชั้น 

3. สาขาวิชา 

4. จํานวนชั่วโมง 

 

 

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ

การใชบริการหองสมุดวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 
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บทที ่2 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 การวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใชบริการหองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการ ผูวิจัยไดคนควาเอกสารตาง ๆ จนไดแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการใหบริการ  

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหองสมุด 

4. ขอมูลวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ  

ความหมายของความพึงพอใจ  

ความหมายของความพึงพอใจวา สงที่ควรจะเปนไปตามความตองการ ความพึงพอใจเปน

ผลของการแสดงออกของทัศนคติของบุคคลอีกรูปแบบหน่ึง   ซึ่งเปนความรูสึกเอนเอียงของจิตใจที่

มีประสบการณที่มนุษยเราไดรับอาจจะมากหรือนอยก็ได  และเปนความรูสึกที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง  

ซึ่งเปนไปไดทั้งทางบวกและทางลบ  แตก็เมื่อไดสิ่งน้ัน  สามารถตอบสนองความตองการ  หรือทํา

ใหบรรลุจุดมุงหมายได ก็จะเกิดความรูสึกบวก เปนความรูสึกที่พึงพอใจ แตในทางตรงกันขาม ถา

สิ่งน้ันสรางความรูสึกผิดหวัง ก็จะทําใหเกิดความรูสึกทางลบ เปนความรูสึกไมพึงพอใจ  

มอส (Morse.1958:19) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง สภาวะจิตที่ปราศจากความเครียด

ทั้งน้ีเพราะธรรมชาติของมนุษยมีความตองการ ถาความตองการไดรับการตอบสนองทั้งหมดหรือ

บางสวน ความเครียดก็จะนอยลง ความพึงพอใจก็จะเกิดขึ้นและในทางกลับกันถาความตองการน้ัน

ไมไดรับการตอบสนองความเครียดและความไมพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น 

Vroom (1964) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ผลที่ไดจากการที่บุคคลเขาไปมีสวนรวม

ใน สิ่งน้ัน ทฤษฎีดานบวกจะแสดงใหเปนสภาพความพึงพอใจในสิ่งน้ัน และทัศนคติดานลบจะ

แสดงให เห็นถึงสภาพความไมพึงพอใจน่ันเอง  

Oliver (1980) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ภาวการณแสดงออกถึงความรูสึกใน 

ทางบวก ที่เกิดจากการประเมิน เปรียบเทียบประสบการณการไดรับบริการที่ตรงกับสิ่งที่ลูกคา 

คาดหวัง หรือดีเกิดกวาที่ความคาดหวัง  
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Spector (1987) กลาววา ความพึงพอใจคือ ผลลัพธที่ไดจากกระบวนการประเมินผล               

การ เปรียบเทียบความแตกตาง ระหวางสิ่งที่แตละบุคคลคาดหวัง และผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น

จริง  

Kotler & Armstrong (2008) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรูสึกในทางบวก 

ของบุคคลตอสินคา หรือการบริการ แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ  

Gronroos (1990) กลาววา ความพึงพอใจในการบริการ ประกอบดวยองคประกอบ 2 

ประการ คือ (1) องคประกอบดานการรับรูถึงคุณภาพของสินคา หรือการบริการคือ การที่

ผูรับบริการ จะรับรูไดวาสินคา หรือการบริการที่ไดรับมีลักษณะตามคํามั่นสัญญาของกิจกรรม หรือ

การบริการแต ละประเภทตามที่ควรจะเปนมากนอยเพียงใด จึงจะสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา

ในสิ่งที่ลูกคา ตองการ และ (2) องคประกอบดานการรับรูคุณภาพของการนําเสนอบริการคือ 

ผูรับบริการจะรับรูวา วิธีการนําเสนอบริการในกระบวนการบริการของผูใหบริการมีความเหมาะสม

มากนอยเพียงใด ในการที่จะสงมอบบริการใหกับลูกคา สิ่งเหลาน้ีจึงเกี่ยวของกับการสรางความพึง

พอใจใหกับผูบริโภคไดอยาง แทจริง Rust &  

Oliver (1994) กลาววา ความพึงพอใจสามารถสะทอนใหเห็นไดในระดับหน่ึงเทาน้ัน เชื่อ

วาประสบการณเปนตัวทําใหเกิดความรูสึกที่ดี ดังน้ันความพึงพอใจจึงเปนการตอบสนองของ 

อารมณโดยรวม ที่เกิดจากการใชสินคา หรือบริการ 

 Patrick (2002) กลาววา ความพึงพอใจเปนตัวบงชี้ที่ยอดเยี่ยมของการตัดสินใจซื้อซ้ํา หรือ 

กลับมาใชบริการซ้ํา 

เมนารด ดับบริล เชลลี่ (Maynard W.Shelly.1975:9) ไดศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

ซึ่งสรุปไดวา ความพึงพอใจเปนความรูสึกแบงไดเปน 2 ประเภท คือ ความรูสึกในทางบวกและ

ความรูสึกในทางลบ ความรูสึกในทางบวกเปนความรูสึกที่เมื่อเกิดขึ้นแลวทําใหเกิดความสุข

ความสุขน้ีเปนความสุขที่แตกตางจากความรูสึกทางบวกอ่ืนๆ กลาวคือเปนความรูสึกที่มีระบบ

ยอนกลับความสุขสามารถทําใหเกิดความสุขหรือความรูสึกทางบวกอ่ืนๆ ความรูสึกทางลบ

ความรูสึกทางบวกและความรูสึกที่มีความสัมพันธกันอยางสลับซับซอน และระบบความสัมพันธ

ของความรูสึกทั้งสามน้ีเรียกวา ระบบความพึงพอใจ 

เชลลี (Shelly, 1975, p. 119) ไดศึกษาความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ สรุปไดวาความพึง

พอใจเปนความรูสึกสองแบบของมนุษย คือความรูสึกในทางบวก และความรูสึกในทางลบ

ความรูสึกที่แตกตางจากความรูสึกทางบวกอ่ืน ๆ กลาวคือ เปนความรูสึกที่มีระบบยอนกลับ

ความสุขเปนความรูสึกทางบวกเพิ่มขึ้นไดอีก ดังน้ันจะเห็นไดวาความสุขเปนความรูสึกที่

สลับซับซอน และความสุขน้ีจะมีผลตอบุคคลมากกวาความรูสึกทางบวกอ่ืน ๆความรูสึกทางลบ 

ความรูสึกทางบวก และความสุขมีความสัมพันธกันอยางสลับซับซอน และระบบความสัมพันธของ
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ความรูสึกทั้งสามน้ีเรียกวาระบบความพึงพอใจโดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อระบบความพึง

พอใจมีความรูสึกทางบวกมากกวาทางลบ สิ่งที่ทําใหเกิดความรูสึกพึงพอใจของมนุษยไดแก

ทรัพยากร (Resources) หรือสิ่งเรา (Stimuli) ทั้งน้ีการวิเคราะหระบบความพึงพอใจคือการศึกษาวา

ทรัพยากร หรือสิ่งเราแบบใดเปนสิ่งที่ตองการที่จะใหเกิดความพึงพอใจและความสุขแกมนุษยซึ่ง

ความพึงพอใจจะเกิดไดมากที่สุดเมื่อมีทรัพยากรทุกอยางที่เปนที่ตองการครบถวน 

โวลแมน (Wolman) ไดใหความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก (Feeling)            

มีความสุขเมื่อไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมายที่ตองการหรือตามแรงจูงใจ 

วรูม (Vroom) ไดกลาววาทัศนคติและความพึงพอใจในสิ่งหน่ึงสามารถใชแทนกันไดเพราะ

ทั้งสองคําน้ีหมายถึง ผลที่ไดจากการที่บุคคลเขาไปมีสวนรวมในสิ่งน้ัน ทัศนทคติดานบวกจะแสดง

ใหเห็นถึงสภาพความพึงพอใจในสิ่งน้ันและทัศนคติดานลบจะแสดงใหเห็นถึงสภาพความไมพึง

พอใจ  

ความพึงพอใจ (Satisfaction) ถือเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหการดําเนินงานประสบ 

ผลสําเร็จ ธุรกิจตางๆ จําเปนตองสรางความพึงพอใจในสินคาและ/หรือบริการใหแกลูกคา โดยหาก 

พิจารณาความหมายของคําวา “ความพึงพอใจ” ตามในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน 

พุทธศักราช 2542 จะพบวา “พึงพอใจ” หมายถึง รัก หรือชอบใจ และ “พึงใจ” หมายถึง พอใจ หรือ

ชอบใจ (Gotoknow, 2555) นอกจากน้ียังมีบุคคลอีกจํานวนมากที่ไดใหความหมายของคําวา             

ความพึงพอใจ ซึ่งสามารถสรุปมาได ดังน้ี  

วิทย เที่ยงบูรณธรรม (2541, น. 754) ไดใหความหมายของคําวา ความพึงพอใจ ใน 

พจนานุกรมแปลไทย-อังกฤษ ไววา หมายถึง ความพอใจ การทําใหพอใจ ความสาแกใจ ความเห็น 

ใจ ความจุใจ ความแนใจ การชดเชย การไถบาปการแกแคนสิ่งที่ชดเชย ในสวนของ  

Gillmer (1965, pp. 254-255, อางถึงใน เพ็ญแข ชอมณี, 2544) ก็ไดใหความหมายไววา 

ความพึงพอใจ คือ ผลของเจตคติ ความคิด และความรูสึกตางๆ ของบุคคลที่มีตอองคกร 

องคประกอบของแรงงาน การมีความสัมพันธ กับสภาพแวดลอมในการทํางาน ซึ่งความพึงพอใจ

น้ัน ไดแก ความรูสึกวาประสบความสําเร็จในผลงาน ความรูสึกวาไดรับการยกยองนับถือ และ

ความรูสึกวามีความกาวหนาในการปฏิบัติงาน ซึ่งก็คือ ความรูสึกที่เปนไปในทางบวก  

เทพพนม เมืองแมน และ สวิง สุวรรณ (2540, น. 48) ที่ ไดกลาวไววา ความพึงพอใจเปน

ภาวะทางจิตใจ หรือภาวะที่มีอารมณในทางบวก ซึ่งเกิดขึ้น เน่ืองมาจาก การประเมินตาม

ประสบการณของบุคคลหน่ึงๆ ซึ่งขอมูลเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ  

นภารัตน เสือจงพรู (2544, น. 15) ที่กลาววา ความพึงพอใจ เปนไดทั้งความรูสึกทางบวก 

และ ความรูสึกทางลบ หรืออาจหมายความถึง ความสุขที่มีความสัมพันธกันอยางซับซอน โดยความ

พึง พอใจ จะเกิดขึ้นเมื่อความรูสึกทางบวกมากกวาทางลบ และความพึงพอใจ ยังเปนความรูสึก
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ภายในที่ แตละบุคคลจะเปรียบเทียบระหวาง เหตุการณจริงกับความคิดเห็นตอสภาพการณที่อยาก

ใหเปน ที่ คาดหวังไว หรือที่รูสึกวาตนเองสมควรจะไดรับ โดยผลที่ไดน้ัน จะเปนความพึงพอใจ 

หรือไมพึงพอใจ ก็ถือวาเปนการตัดสินของแตละบุคคล ดังที่ Carnpbell (1976, น. 117-124, อางถึง

ใน วาณี ทองเสวต, 2548) ไดกลาวไวเชนกัน  

Shelly (อางถึงใน ประกายดาว (2536, น. 204) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ ไววา 

ความพึงพอใจเปนความรูสึกสองแบบของมนุษย น่ันคือ ความรูสึกทางบวกและความรูสึกทางลบ 

โดยความรูสึกทางบวกเปนความรูสึกที่เกิดขึ้นแลวจะทําใหเกิดความสุข ซึ่งความสุขเปนความรูสึกที่ 

ซับซอน ขณะที่ วิชัย เหลืองธรรมชาติ (2531) กลาววา แนวคิดความพึงพอใจ มีสวนเกี่ยวของกับ 

ความตองการของมนุษย  

กลาวคือ ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อความตองการของมนุษยไดรับ การตอบสนอง ซึ่ง

มนุษยไมวาอยูในที่ใดยอมมีความตองการขั้นพื้นฐานไมตางกัน และความตองการ น้ันจะเพิ่มมาก

ขึ้นเปนลําดับไปตามธรรมชาติของมนุษย ดังทฤษฎีความตองการของมาสโลว (Maslow’s hierarchy 

of human needs) มีลําดับความตองการอยู 5 ขั้น ไดแก   

ขั้นที่ 1 ความตองการทางดานรางกาย (Physiological needs) ความตองการในขั้นน้ีเปน

ความตองการพื้นฐานของมนุษย เปนความตองการขั้นพื้นฐาน (Basic needs) ซึ่งมีพลังมากที่สุด

เพราะเปนความตองการที่จําเปนตอการดํารงชีวิต ตัวอยางเชน ความตองการอากาศ อาหาร ยารักษา

โรค หากความตองการขั้นแรกยังไมไดรับการตอบสนองก็ยากที่จะพัฒนาสูขั้นอ่ืนๆ ได 

ขั้นที่ 2 ความตองการความมั่นคงปลอดภัย (Safety and security needs) ความตองการใน

ขั้นน้ีจะเกิดเมื่อขั้นแรกไดรับการตอบสนอง ความตองการในขั้นน้ีเปนความตองการที่จะรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของตนเอง หากไมไดรับการตอบสนองหากไมไดรับการตอบสนอง

จะเกิดความรูสึกหวาดกลัว ผวา รูสึกไมมั่นคง 

ขั้นที่ 3 ความตองการความรัก และความเปนเจาของ (Belonging and love needs) เมื่อ 2  

ขั้นแรกไดรับการสนองความตองการแลว มนุษยจะสรางความรักและความผูกพันกับผูอ่ืน 

ขั้นที่ 4 ความตองการการไดรับการยกยองนับถือ (Esteem needs) แบงออกเปน 2 ลักษณะ 

ไดแก  

4.1 ความตองการนับถือตนเอง (Self-respect) คือ ความตองการมีอํานาจ มีความเชื่อมั่นใน 

ตนเอง มีความสามารถและความสําเร็จ มีความเคารพนับถือตนเอง  

 

4.2 ความตองการไดรับการยกยองนับถือ (Esteem from others) คือ ความตองการชื่อเสียง 

เกียรติยศ การยอมรับยกยองจากผูอ่ืน 
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ขั้นที่ 5 ความตองการที่จะเขาใจประจักษตนเองอยางแทจริง (Self-actualization needs) เปน

ความตองการเพื่อตระหนักรูความสามารถของตนกับประพฤติปฏิบัติตนตามความสามารถ และสุด

ความสามารถ โดยเพงเล็งประโยชนของคนอ่ืนและของสังคมสวนรวมเปนสําคัญ 

สรุปไดวา ทฤษฎีความตองการของ Maslow น้ีผูบังคับบัญชาจะตองพยายามศึกษาความ

ตองการของผูรวมงาน อยูสมอวา แตละคนมีความตองการสิ่งใด เพื่อวา จะสามารถสนองความ

ตองการของ เขาไดในระดับที่พึงพอใจ  

จากความหมายที่ไดกลาวในขางตน สามารถสรุปความหมายของความพึงพอใจไดวา เปน 

ความรูสึกทางบวกซึ่งเกิดจากการไดรับการตอบสนองความตองการของบุคคลน้ันๆ ในระดับที่ 

คาดหวังหรือสูงกวาที่คาดหวังน่ันเอง 

 

ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางความพึงพอใจของมนุษยในดานความรูสึก ความคิดเห็นตอ

อารมณตอบสนองตอสภาพการณตาง ๆ ในการปฏิบัติงานมี 3 ทฤษฎีดังน้ี 

1. Existence-growth Theory ไดแบงระดับความตองการของมนุษยอออกเปน 3 ขั้น คือ 

(สมพงษ เกษมสิน, 2530, หนา 89-96) 

1.1 ความตองการดํารงอยู (Existence Needs) เปนความตองการจะดํารงชีวิตไดแก ความ 

ตองการทางดานรางกายและดานความปลอดภัย 

1.2 ความตองการดานความสัมพันธ (Relatedness Needs) เปนความตองการจะมีสัมพันธ 

กับบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม 

1.3 ความตองการดานความกาวหนา (Growth Needs) เปนความตองการขั้นสูงสุดเปน 

ความตองการที่จะไดรับความยกยอง ในสังคม และไดรับความสําเร็จในชีวิต 

2. ทฤษฎี 2 ปจจัยของเฮริทซเบริก ศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการทํางานโดยใช 

ทฤษฎีสององคประกอบของ (Herzberg’s Two Factor Theory) หรือมีชื่อเรียกอีกหลายชื่อ เชน 

Motivation Maintenance Theory, Dual Factor Theory หรือ Motivation Hygiene Theory เปน

ทฤษฎีที่กลาวถึงความพึงพอใจ  และไมพึงพอใจในการทํางาน เฮริทซเบริกและคณะไดทําการ

ทดลองโดยการสัมภาษณวิศวกรและนักบัญชีประมาณ 200 คน จากอุตสาหกรรม 11 แหง ใน

บริเวณเมืองฟตสเบอร (Pittsburg) รัฐเพนซิลวาเนีย (Pennsylvania) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการ

สอบถามจากคนงานแตละคนเพื่อหาคําตอบวาอะไรเปนสิ่งที่ทําใหเขารูสึกชอบหรือไมชอบ

ตลอดจนหาสาเหตุจากการวิเคราะหที่ไดจากการสัมภาษณเฮริทซเบริกและคณะไดสรุปวามีปจจัย

สําคัญ 2 ประการ ที่สัมพันธกับความชอบหรือไมชอบงานของแตละบุคคล ปจจัยดังกลาวเรียกวา 
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ปจจัยจูงใจ (Motivator) และปจจัยค้ําจุน(Maintenance Factor) หรืออาจเรียกอีกอยางหน่ึงวา ปจจัย

สุขภาพอนามัย (Hygiene Factor) 

3. ทฤษฎีลําดับความตองการของ Maslow (Maslow’s Hierarchy of Needs) มีแนวคามคิดวา 

3.1 มนุษยมีความตองการอยูเสมอและไมมีที่สิ้นสุด  

3.2 ความตองการของบุคคลจะถูกเรียงลําดับตามความสําคัญ หรือเปนลําดับขั้นความ 

ตองการพื้นฐาน  

3.3 ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลว จะไมเปนสิ่งจูงใจของพฤติกรรมน้ันๆ ตอไป 

พัฒนาการทางบุคลิกภาพ  

 

การวัดความพึงพอใจในการใหบริการ  

Millet (2012) กลาววา ความพึงพอใจในการใหบริการ (Satisfactory Service) หรือ 

ความสามารถในการสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ โดยการพิจารณาจากองคประกอบ 5 

ดาน ดังน้ี  

1. การใหบริการอยางเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการบริการ 

งานของที่มีฐานคติที่วาคนทุกคนเทาเทียมกัน ดังน้ันผูใชบริการทุกคนจะไดรับการปฏิบัติอยางเทา 

เทียมกัน ไมมีการแบงแยกกีดกันในการใหบริการ ผูใชบริการทุกคนจะไดรับการปฏิบัติในฐานะที่

เปน ปจเจกบุคคลที่ใชมาตรฐานการใหบริการเดียวกัน  

2. การใหบริการอยางทันเวลา (Timely Service) หมายถึง ในการบริการจะตองมองวาการ 

ใหบริการสาธารณะจะตองตรงเวลา ถาไมมีการตรงเวลาจะนํามาซึ่งการสรางความไมพึงพอใจ

ใหแก ผูใชบริการ  

3. การใหบริการอยางเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การใหบริการสาธารณะตองมี 

จํานวนการใหบริการ และสถานที่ใหบริการอยางเหมาะสม (The right quantity at the geographical) 

ซึ่ง Millet เห็นวาความเสมอภาค หรือการตรงเวลาจะไมมีความหมายเลยถามี จํานวนการใหบริการ

ที่ไมเพียงพอ และสถานที่ต้ังที่ใหบริการสรางความไมยุติธรรมใหเกิดขึ้นแก ผูใชบริการ  

4. การใหบริการอยางตอเน่ือง (Continuous Service) หมายถึง การใหบริการสาธารณะที่ 

เปนไปอยางสม่ําเสมอ โดยยึดประโยชนของสาธารณะเปนหลักไมใชยึดความพอใจขององคกรที่ 

ใหบริการวาจะให หรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได  

5. การใหบริการอยางกาวหนา (Progressive Service) หมายถึง การใหบริการสาธารณะที่มี 

การปรับปรุงคุณภาพ และผลการปฏิบัติงาน กลาวอีกนัยหน่ึง คือการเพิ่มประสิทธิภาพหรือ 

ความสามารถที่ทําหนาที่ไดมากขึ้นโดยใชทรัพยากรเทาเดิม  
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จากความหมายของความพึงพอใจในการบริการที่กลาวมาแลวพอจะสรุปไดวา การบริการ 

หมายถึง กิจกรรมหรือการดําเนินการใด ๆ เพื่อเปนการใหความสะดวกแกบุคคลอ่ืนซึ่งกิจกรรมน้ัน

ไมสามารถจับตองได แตสามารถตอบสนองความตองการของผูรับได และสามารถทําใหเกิดความ 

ประทับใจ หรือความพึงพอใจกับผูใชบริการได ซึ่งหลักการใหบริการประกอบไปดวยการ

ใหบริการ อยางเสมอภาค การใหบริการอยางทันเวลา การใหบริการอยางเพียงพอ การใหบริการ

อยางตอเน่ือง การใหบริการอยางกาวหนา 

 

เคร่ืองมือการวัดคุณภาพการบริการ  

Ziethaml, Parasuraman & Berry (2013) คุณภาพการบริการ (Service quality) เปนสิ่ง ที่

ลูกคาทุกคนคาดหวังที่จะไดรับจากการบริการในการใหบริการ ลูกคาจะวัดจากเคร่ืองมือวัดคุณภาพ 

การบริการซึ่งเปนการวัดคุณภาพจาก 5 ดานดังน้ี  

1. ความเปนรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) หมายถึง งานบริการควรมีความ เปน

รูปธรรมที่สามารถสัมผัสจับตองไดมีลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏใหเห็น เชน อุปกรณ และ 

เคร่ืองใชสํานักงานสภาพแวดลอมและการตกแตง การแตงกายของพนักงาน แผนพับ และเอกสาร

ตาง ๆ ปายประกาศ ความสะอาดและความเปนระเบียบของสํานักงาน ทําเลที่ต้ัง ลักษณะดังกลาวจะ

ชวย ใหลูกคารับรูวามีความต้ังใจในการใหบริการ และลูกคาสามารถเห็นภาพไดชัดเจน  

2. ความนาเชื่อถือ (Reliability) หมายถึง การใหบริการตองตรงตามเวลาที่สัญญาไว กับ

ลูกคางานบริการที่มอบหมายใหแกลูกคาทุกคร้ังตองมีความถูกตอง เหมาะสม และมีความ 

สม่ําเสมอ มีการเก็บขอมูลของลูกคาและสามารถนํามาใชไดอยางรวดเร็ว มีพนักงานเพียงพอตอการ 

ใหบริการ และสามารถชวยแกไขปญหาที่เกิดกับลูกคาดวยความเต็มใจ  

3. การตอบสนองลูกคา (Responsive) หมายถึง ความรวดเร็วเปนความต้ังใจที่จะ ชวยเหลือ

ลูกคา โดยใหบริการอยางรวดเร็ว ไมใหรอคิวนานรวมทั้งตองมีความกระตือรือรน เห็นลูกคา แลว

ตองรีบตอนรับตอนรับใหการชวยเหลือ สอบถามถึงการมาใชบริการอยางไมละเลย ความรวดเร็ว 

จะตองมาจากพนักงาน และกระบวนการในการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ  

4. การใหความมั่นใจแกลูกคา (Assurance) หมายถึง การบริการจากพนักงานที่มี ความรู

ความสามารถในการใหขอมูลที่ถูกตองมีทักษะในการทํางานตอบสนองความตองการของลูกคา 

และมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทําใหลูกคาเกิดความเชื่อถือ และรูสึกปลอดภัยสรางความมั่นใจวา 

ลูกคาไดรับบริการที่ดี  

5. การเขาใจและรูจักลูกคา (Empathy) หมายถึง พนักงานที่ใหบริการลูกคาแตละราย ดวย

ความเอาใจใสและใหความเปนกันเองและดูแลลูกคาเปรียบเสมือนญาติ และแจงขอมูลขาวสาร ตาง 

ๆ ใหรับทราบ ศึกษาความตองการของลูกคาแตละรายมีความเหมือนและความแตกตางในบาง เร่ือง 

ใชเปนแนวทางการใหบริการลูกคาแตละรายในการสรางความพึงพอใจ 
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แนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ (Service Quality) 

คุณภาพของการบริการ (Service Quality) หมายถึงการบริการที่ดีเลิศ (ExcellentService) 

ตรงกับความตองการหรือเกินความตองการของพนักงานผูรับบริการจนทําใหเกิดความพอใจ 

(Customer Satisfaction) และเกิดความจงรักภักดี (Customer Loyalty) (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 

2547 :106 อางอิงจาก Johnston, 1995 : Lloyd-walker & Cheung, 1998) คําวาบริการที่ดีเลิศตรงกับ

ความตองการหมายถึง สิ่งที่ผูรับบริการตองการหรือคาดหวังไวไดรับการตอบสนองสวนบริการที่

เกินความตองการของผูรับบริการหมายถึง สิ่งที่ผูรับบริการตองการ หรือคาดหวังไวไดรับการ

ตอบสนองอยางเต็มที่จนรูสึกวาการบริการน้ันเปนบริการที่ ประทับใจคุมคาแกการตัดสินใจ 

 

แนวคิดคุณภาพการบริการ 

1. Reliability (ความไวใจ หรือ ความนาเชื่อถือ) 

2. Assurance (ความมั่นใจ) 

3. Tangibles (สิ่งที่สามารถจับตองได) 

4. Empathy (ความใสใจ) 

5. Responsiveness (การสนองตอบลูกคา) 

จรัญชัย กรเกตุมหาชัย 2555 ในการวิจัยคร้ังตอมาคณะผูวิจัยทั้ง 3 คนดังกลาวขางตนพบวา 

มีระดับของความสัมพันธ (Degree of Correlation) กันเองระหวางตัวแปรดังกลาวคอนขางสูง จึง

ปรับเกณฑในการประเมินคุณภาพของบริการใหมใหเหลือเกณฑอยางกวางทั้งหมด รวม 5 ประการ 

ดังตอไปน้ี 

1. Reliability (ความไวใจ หรือ ความนาเชื่อถือ) ความสามารถในการใหบริการอยาง

ถูกตองแมนยา (Accurate Performance) การใหบริการตรงกับสัญญาที่ใหไวกับลูกคา และบริการที่

ใหทุกคร้ัง มีความสม่ําเสมอ ทําใหลูกคารูสึกวานาเชื่อถือในมาตรฐานการใหบริการ สามารถให

ความไววางใจได  (Dependable)หรือความสามารถในการใหบริการอยางถูกตอง(Accurate 

Performance)และไววางใจ (Dependable)(ผดุงศักด์ิ สายสระสรง 2555)หรือเปนความนาเชื่อถือ

ไวใจในความสามารถที่จะใหบริการไดอยางไววางใจ และมีความแมนยํา และเชื่อถือไดวาจะสง

มอบบริการตามที่ไดสัญญาไว ความนาเชื่อถือ มีความหมายวาการปฏิบัติการใหบริการที่ถูกตอง

ต้ังแตเร่ิมดําเนินการและถูกตองอยูตลอดเวลา จากการวิจัยความนาเชื่อถือ จะเปนอีกเร่ืองหน่ึงที่มี

ความสําคัญในประเด็นดานงานบริการ(จรัญชัย กรเกตุมหาชัย 2555) 

2. Assurance (ความมั่นใจ) ผูใหบริการมีความรูและทักษะที่จาเปนในการบริการ 

(Competence) มีสุภาพและเปนมิตรกับลูกคา (Courtesy) มีความชื่อสัตย และสามารถสรางความ

มั่นใจใหแกลูกคาได (Credibility) และความมั่นคงปลอดภัย (Security)(ผดุงศักด์ิ สายสระสรง 

2555)หรือทําใหเกิดความมั่นใจ ความรูหรือมารยาทของพนักงานและความสามารถที่จะสงผาน

https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_1
https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_7
https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_1
https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_7
https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_7
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ความนาเชื่อถือ และการสรางความเชื่อมั่นของลูกคาขึ้น ในคุณภาพการบริการที่มี บอยคร้ังผู

ใหบริการจะมอบซึ่งความมั่นใจในเบื้องตนจากความสามารถในตัวงานที่เขามีอยู(จรัญชัย กรเกตุ

มหาชัย 2555) 

3. Tangibles (สิ่งท่ีสามารถจับตองได) ลักษณะทางกายภาพของอุปกรณ เคร่ืองมือ สิ่งอา

นวยความสะดวก พนักงาน และวัสดุที่ใชในการสื่อสารตาง ๆหรือเปนสิ่งอํานวยความสะดวกๆ

ประกอบดวยสภาพแวดลอม เคร่ืองมือและอุ ปกรณตางๆ (ผดุงศักด์ิ สายสระสรง 2555)หรือสิ่งที่จับ

ตองไดเปนหลักฐานทางกายภาพของการบริการ หรือสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นไดเพื่อชวยทําใหลูกคา

ทราบรูปแบบความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการไดลวงหนา(จรัญชัย กรเกตุมหาชัย 2555) 

4. Empathy (ความใสใจ) สามารถเขาถึงไดโดยสะดวกและสามารถติดตอไดงาย (Easy  

Access) ความสามารถในการติดตอสื่อสารใหลูกคาเขาใจได (Good Communication) ความเห็นอก

เห็นใจ และเขาใจลูกคา (Customer Understanding) (ผดุงศักด์ิ สายสระสรง 2555) หรือเปนการดูแล

เอาใจใส เปนการสนใจดูแลลูกคาและความต้ังใจของแตละบุคคลที่มีตองานดานบริการที่สงมอบให

ลูกคา ความเอาใจใสเปนสิ่งตางๆ ที่ไดรับการพิจารณาจากมุมมองของลูกคา (จรัญชัย กรเกตุมหาชัย 

2555) 

5. Responsiveness (การสนองตอบลูกคา) ความเต็มใจที่จะใหบริการทันที (Promptness) 

และใหความชวยเหลือเปนอยางดี (Helpfulness)(ผดุงศักด์ิ สายสระสรง 2555)หรือการเปนการ

ตอบสนอง คือความยินดีและการมีความสามารถที่จะจัดใหมีบริการโดยฉับพลัน และเพื่อที่จะตอง

สนองอยางรวดเร็วตอความตองการของลูกคา บอยคร้ังที่ลูกคารองเรียนเกี่ยวกับการขาดซึ่งการ

ตอบสนองในสวนตางๆ ของการบริการที่มอบใหที่ผูจัดใหมีการบริการแสดงใหเห็นถึงการขาดการ

ตอบสนอง เมื่อเขายากตอการที่จะติดตอ แสดงใหเห็นถึงการขาดการติดตาม การใหบริการที่ไมดี 

และกระทําเหมือนกบวาไดทําตามสิ่งที่ลูกคาชอบแลว(จรัญชัย กรเกตุมหาชัย 2555) 

 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหองสมุด 

1. ความหมายของหองสมุด ไดมีผูใหความหมายของหองสมุด ไว ดังน้ี 

นายพรหมพชร วัจน (2553) กลาววา ไดใหความหมายไววาหองสมุด คือ สถาบันที่ทํา

หนาที่คัดเลือก จัดหา รวบรวม วิเคราะห จัดเก็บสารนิเทศในรูปแบบตาง ๆ ทุกรูปแบบทั้งที่เปนวัสดุ

สิ่งพิมพ วัสดุโสตทัศนและวัสดุอิเล็กทรอนิกส มีการจัดองคกรบริหารและดําเนินการตามระบบ

สากล ในฐานะที่เปนสถาบันสําคัญของสังคมที่ทําหนาที่สรางสมสืบทอดและเผยแพรมรดกทาง

ความคิด ภูมิปญญา ประสบการณ กิจกรรมการคนคิดตลอดจนวิชาการใหม ๆ เพื่อเปนรากฐานใน

การสรางสรรคพัฒนา และความเจริญกาวหนาของหองสมุด การจัดเก็บรวบรวมวัสดุที่ใชบันทึก

ความรูในรูปแบบตาง ๆ ทุกรูปแบบ มีการจัดดําเนินการเพื่อใชใหเปนประโยชน สถาบันที่ทําหนาที่

คัดเลือก จัดหา รวบรวม วิเคราะห จัดเก็บสารนิเทศในรูปแบบตาง ๆ ปจจุบันมีการจัดระบบ

https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_1
https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_1
https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_7
https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_1
https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_7
https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_1
https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_1
https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_7
https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_1
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หองสมุดในรูปแบบใหมเปนหองสมุดอัตโนมัติ (Library Automation) หองสมุดมัลติมีเดีย 

(Multimedia Library) หรือหองสมุดเสมือน (Virtual Library) เปนตน 

จุฑามาศ ปานคีรี (2554) ไดกลาววา ความสําคัญของหองสมุด หมายถึงหองสมุดชุมชนเปน

แหลงรวบรวมขอมูลขาวสารและความรูตาง ๆ ที่ทันตอเหตุการณและความเคลื่อนไหวในสังคม

โลก ทําใหประชาชนมีทัศนคติที่กวางไกล ซึ่งจะเปนพื้นฐานของความเติบโตทางดานสติปญญา

และวัฒนธรรม และยังเปนศูนยกลางในการสงเสริมใหประชาชนไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

เกิดกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตดวยการอานหนังสือ จากที่กลาวมาสรุปไดวา หองสมุด หมายถึง 

สถานที่ที่จัดเก็บรวบรวบหนังสือและสิ่งพิมพตางๆที่มีประโยชน 

จริยา จริยานุกูล (2554) กลาววาหองสมุดโรงเรียน หมายถึง สถานที่ที่เก็บรวบรวมขอมูล

ตาง ๆ ที่เปนวัสดุเพื่อการศึกษาคนหาความรูทุกประเภท ซึ่งเปนความรูความคิดอันมีคาที่มนุษยได

ศึกษาและรวบรวมบันทึกเอาไว 

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ (2543) กลาววาหองสมุด หมายถึง หองสมุดที่ถูก

จัดข้ึน ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อสงเสริมการเรียนรูตามหลักสูตรใหมี

ประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความตองการของนักเรียน ครู ผูปกครองและชุมชน รวมทั้งเพื่อ

สงเสริมนิสัยรักการอาน และการศึกษาคนควาดวยตนเองใหแกนักเรียน 

สมจิต พรหมเทพ (2542) กลาววาหองสมุดโรงเรียน หมายถึง แหลงรวบรวมทรัพยากร

ความรูที่มีคุณคาตอความคิดและวิวัฒนาการของ นักเรียน ครู เปนแหลงศึกษาคนควาหาความรู

ประกอบการเรียน และเปนแหลงสรางเสริมปญญา ความเจริญทุกดานของนักเรียน 

เดช เผานอย (2542) กลาววาหองสมุดโรงเรียน (School Library) คือ สถานที่จัดต้ังขึ้นตาม

โรงเรียนตาง ๆ เชน โรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ในการเรียนการสอน 

นักเรียนและครูผูสอนจะตองหาความรูเพิ่มเติมนอกหองเรียนดวย หองสมุดจะเปนแหลงรวบรวม

วิชาการเพื่อสนองความตองการ หองสมุดโรงเรียนชวยในการเรียนการสอนไดมากเร่ิมต้ังแต เด็ก

เล็กจนเด็กโต เพื่อฝกใหเด็กใชหองสมุดดวยตนเอง หองสมุดมีความสําคัญตอการศึกษามากเพราะ

วิธีการเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงไป แทนที่จะฟงอธิบายในชั้นเรียนเทาน้ัน ผูเรียนกลับตองใชเวลา

ศึกษา คนควานอกสถานที่เพิ่มขึ้น แหลงที่จะศึกษาคนควาไดน่ันก็คือ หองสมุดน้ันเองเพราะ

หองสมุดเปรียบเสมือนบานของหนังสือ นักปราชญบางทานกลาววา “ถาทานมีหองสมุดใน

โรงเรียนของทานเหมือนทานมีอยูใกลถนน” หมายความวา ถามีหองสมุดอยูในโรงเรียนก็จะสะดวก

ตอการศึกษาคนควา เชนเดียวกับบานที่ใกลถนนคนก็จะเขาออกไดสะดวก 

เอ้ือมพร ทัศนประสิทธิผล (2542) กลาววา หองสมุด หมายถึง สถานที่รวบรวม และ

ใหบริการวัสดุ หรือทรัพยากรสารสนเทศแกสมาชิก โดยมีบรรณารักษหรือรักสารนิเทศเปน

ผูรับผิดชอบดําเนินการ ต้ังแต จัดหา จัดเก็บ และบริการ ตลอดจนดูแลบํารุงรักษาทรัพยากรสารน

นิเทศ 
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แมนมาส  ชวลิต (2541) กลาววา หองสมุดโรงเรียน หมายถึง หองสมุดโรงเรียน

ประถมศึกษา หองสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กเร่ิมเรียน อันไดแก 

สงเสริมทักษะและสรางนิสัยรักการอาน ฝกใหรูจักใชและระมัดระวังรักษาสมบัติสาธารณะ ฝก

มารยาทในการอยูรวมกัน สงเสริมการเรียนรูจินตนาการของเด็กฝกใหรูจัดคนควาหาความรูดวย

ตนเองใหมีความรูกวางตามความสนใจ เพื่อสงเสริมการเรียนการสอนขของครูโดยจัดหาหนังสือ

และสื่อโสตทัศนวัสดุตาง ๆ ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและหลักสูตรของโรงเรียน 

กุหลาบ ปนลายนาค (2540) กลาววา หองสมุดโรงเรียนเปนสถานที่รวบรวม หนังสือ 

วารสาร เอกสารและสิ่งพิมพตาง ๆ ตลอดจนถึงโสตทัศนวัสดุที่สอดคลองกับหลักสูตรในปจจุบัน 

เพื่อเปนการสงเสริมการเรียนการสอนของครูและนักเรียนในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ 

จากแนวคิดดังกลาวจึงสรุปไดวา หองสมุดโรงเรียน หมายถึง สถานที่รวบรวมความรู และ 

เปนแหลงการเรียนรูที่ใหบริการทั้งครู รักเรียนเปนหลัก ซึ่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่

เกี่ยวของกับหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งสิ่งพิมพ อุปกรณ ตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให

ไดใชศึกษาคนควาหาความรูประกอบการเรียนการสอนและเปนแหลงสรางเสริมปญญา ความเจริญ

ทุกดานของผูใชบริการ 

1.2 วัตถุประสงคของการจัดหองสมุดโรงเรียน 

วัตถุประสงคของการจัดหองสมุดโรงเรียนมีหลายประการที่สําคัญ ซึ่งมีนักวิชาการหลาย

ทานไดกลาวถึงดังตอไปน้ี 

กอบแกว โชติกุญชร และคณะ (2546) กลาวถึงวัตถุประสงคของหองสมุดไว 5 ประการ

ดังน้ี 

 1. เพื่อการศึกษา (Education) ในการศึกษาทุกระดับต้ังแตชั้นอนุบาล ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ผูศึกษาจําเปนตองใชศึกษาคนควาจากทรัพยากรสารนิเทศตาง ๆ ใน

หองสมุดประกอบคําเสนอของครูอาจารย ซึ่งจะทําใหไดรับรูอยางสมบูรณ ผูที่สําเร็จการศึกษาแลว 

หรือแมแตผูที่ไมมีโอกาสศึกษาถึงขั้นสูง ก็อาจใชหองสมุดศึกษาตอไปไดตลอดชีพ 

  2. เพื่อใหความรูขาวสาร ( Information) หองสมุดเปนแหลงกลางสําหรับศึกษา

วิชาการใหม ๆ และติดตามขาวความเคลื่อนไหวทั้งภายในและภายนอกประเทศทั้งโลกทําใหเปนผู

มีความรูทันสมัยทันโลก มีความคิดริเร่ิมใหม ๆ ที่จะชวยพัฒนาและชวยใหเปนพลเมืองดีมีความ

รับผิดชอบ 

  3. เพื่อการคนควาวิจัย (Research) หองสมุดเปนที่เก็บรักษาทรัพยากรสารนิเทศทั้ง

ประเภทสิ่งพิมพและไมใชสิ่งพิมพ ไวใหบริการผูที่จะทําการวิจัยเร่ืองใหม ๆ ซึ่งยอมตองคนควา

เร่ืองที่มีอยูเดิมเสียกอน การคนควาวิจัยจะชวยใหเกิดพัฒนาการในวิชาการสาขาตาง ๆ 

  4. เพื่อใหความจรรโลงใจ (Inspiration) สังคมจะมีความเคลื่อนไหวไปในทางที่ดีที่

เจริญทําสิ่งที่เปนประโยชนแกตนเองและสวนรวม ตองอาศัยความกระตือรือรน บางคนมีอยูแลวใน
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ตนเองหากยังขาดสิ่งที่ชี้ชองทางใหเห็นวาควรทําอะไร ทําอยางไร บางคนไมมีก็ตองอาศัยสิ่งอ่ืน

ภายนอกกระตุนเตือน เชน บทประพันธ บทกวีนิพนธ จูงใจใหกระตือรือรน มองเห็นสิ่งที่ดีงาม

ความสุขทางใจ เกิดความชื่นชมในความคิดที่ดีงามของผูอ่ืน และเกิดความคิดที่จะแตงหนังสือของ

ตนเองบาง เหลาน้ีคือการไดรับความจรรโลงใจ 

 

ขอมูลวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

   ในอดีต สถานที่ต้ังวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการเปนทองนาซึ่งเปนของคุณพอ

เพิ่มและคุณแม ละออง รุงเรือง ทานไดต้ังปณิธานไววา จะใหสถานที่แหงน้ีเปนสถาบันการศึกษาที่

ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูใหแก เยาวชนไทย จึงไดต้ังโรงเรียนอรรถวิทยขึ้นใน ปพ.ศ.2516 เปด

สอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนตน โดยให ทายาทบริหาร และมีนายชนะ รุงแสง เปน

ประธานกรรมการ ตอมาป พ.ศ. 2524 ไดจัดต้ังโรงเรียนอรรถวิทยพณิชยการ เปดสอนในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทพาณิชยกรรม สาขาวิชาบัญชี และการขาย ในปพ.ศ. 2536 

ไดขยายหลักสูตรใหสูงขึ้นในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาการบัญชี การตลาด 

และ คอมพิวเตอรธุกิจในป พ.ศ.2540 ไดเปดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) ใน

ระดับปวส.โดย คณาจารยชาวตางชาติในป พ.ศ. 2554 สถาบันครบรอบ 30 ป และไดเปลี่ยนชื่อจาก

โรงเรียนอรรถวิทยพณิชยการ เปนวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

      ปจจุบันปการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ เปดสอนระดับปวช.          

4 สาขาวิชา และ ระดับปวส. 5  สาขาวิชา สาขาวิชาการบัญชี การตลาด คอมพิวเตอรธุรกิจ การ

จัดการโลจิสติกส และเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีนักศึกษาทั้งสิ้น 4,200 คน มีคณาจารยผูทรงคุณวุฒิ

ต้ังแตระดับปริญญาตรี ถึง ปริญญาเอกทั้ง ชาวไทยและชาวตางประเทศ และอาจารยฝายสนับสนุน

การสอน บุคลากรทางการศึกษา รวมกวา 200 คน วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ เปน

สถาบันการศึกษาที่มีความพรอมความทันสมัย ทั้งอาคารสถานที่ และ อุปกรณการเรียน อันจะ

สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และสงเสริมสรางวิสัยทัศนที่ดี พรอมที่จะกาวไปกับโลกแหง 

อนาคตอยางมีคุณภาพ เปนสถาบันที่มีการศึกษาที่มีมาตรฐานการศึกษาสูงยิ่ง แหงหน่ึงของ

กระทรวงศึกษาธิการ ไดผานการตรวจสอบประเมินคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาจาก

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เมื่อปการศึกษา 2545 

2550 และ 2554 โดยมีนายชนะ รุงแสง เปนประธาน กรรมการ บริหารภายใตการบริหารงานของ 

ดร.สมศักด์ิ รุงเรือง ผูรับใบอนุญาตและผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 
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      วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ กําหนดนโยบายแมบทในการดําเนินงาน 4 

ประการ คือ ความเปน เลิศ ความทันสมัย ความรับผิดชอบตอสังคม และการรักษาศิลปวัฒนธรรม

ของชาติ 

วิสัยทัศน (VISION) 

      เปนองคกรการเรียนรูที่มีคุณภาพเพื่อสรางคนใหมีศักยภาพสูงสุด ซึ่ง หมายถึง วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ จะไดรับการพัฒนาเปนองคกรการเรียนรู ที่มีคุณภาพตอการสราง

ความรูที่เชี่ยวชาญในสาขา วิชาชีพที่ตนศึกษาอยู ใหมีสมรรถนะสูงเปนแบบสากล มีความรูคู

คุณธรรม รับผิดชอบตอสังคม และดํารงรักษา ศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทย พันธกิจ 

(MISSION) 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

  อาจารย พีรพัฒน พันศิร (2559,บทคัดยอ) การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึง

พอใจตอการใชบริการหองสมุดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และเพื่อนําเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาไปปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการของหองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 

ใหดียิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีกลุมเปาหมายคือนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปที่ 1-4 

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 จากจํานวนประชากร 12,966 คน ไดขนาดของกลุมตัวอยาง 390 คน 

โดยไดจากการเลือกแบบการใชตารางสําเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน โดยมีคาความเชื่อมั่นรอยละ 95 

ของประชากร เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)เกี่ยวกับ

ขอมูลความพึงพอใจตอการใชบริการหองสมุดของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทั้ง 5 

ดาน คือ 1. ดานอาคารสถานที่ 2. ดานการบริการ 3. ดานวัสดุสารสนเทศ 4. ดานครุภัณฑ และ 5. 

ดานประชาสัมพันธ เมื่อไดขอมูลเรียบรอยแลวจึงดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร

โปรแกรม SPSSfor windows (Statistical Packege for social Scienoes for Windows)ผลการศึกษา

พบวานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีความพึงพอใจตอการใชบริการหองสมุดของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยภาพรวมทั้ง 5 ดาน อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา

เปนรายดานพบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ

หองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในระดับมาก 2 ดาน ไดแก ดานอาคารสถานที่และดานการ

บริการ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีความพึงพอใจตอการใหบริการของหองสมุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในระดับปานกลาง 3 ดาน ไดแก ดานวัสดุสารสนเทศ ดานครุภัณฑ 

และดานประชาสัมพันธ 
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เอมอร พิทยายน (2556,บทคัดยอ) การวิจัยคร้ังน้ี เปนการวิจัยเชิงสํารวจมีวัตถุประสงค เพื่อ

ศึกษาความพึงพอใจของผู ใชบริการหองสมุดวิทยาลัยราชสุดา หอสมุดและคลังความรู

มหาวิทยาลัยมหิดล ใน 4 ดาน ไดแกดานบริการที่ให ดานหองสมุดในฐานะแหลงคนควา ดานการ

ควบคุมสารสนเทศ ดานทักษะการรูสารสนเทศ และศึกษาขอมูลเกี่ยวกับลักษณะการใชหองสมุด 

รวมถึงความตองการพัฒนาหองสมุดวิทยาลัยราชสุดา ของผูใชบริการ ประชากรที่ใชในการวิจัย

ไดแกอาจารย บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยราชสุดา ที่เขาใชบริการหองสมุดวิทยาลัยราชสุดา 

ปการศึกษา 2556เก็บแบบสอบถามฉบับที่มีขอมูลสมบูรณนํามาใชเปนกลุมตัวอยางได 69 ราย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถามที่ปรับปรุงจากเน้ือหา แนวคิดของ LibQUAL +TM ซึ่ง

เปนเคร่ืองมือวัดคุณภาพบริการหองสมุด ของสมาคมหองสมุดเพื่อการวิจัย ARL (Associate of 

Research Libraries) การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถาม เปนกลุมนักศึกษารอยละ 66 กลุมอาจารยและ

บุคลากรรอยละ34 ความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุดวิทยาลัยราชสุดา ป การศึกษา 2556 ใน

ภาพรวมทั้ง 4ดานเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยสวนใหญพึงพอใจในระดับมากและมากที่สุดใน

ขณะที่ความตองการพัฒนาบริการของหองสมุดวิทยาลัยราชสุดา ของกลุมอาจารยและบุคลากร เมื่อ

เปรียบเทียบกับกลุมนักศึกษาพบวา แตกตางกันทุกดาน โดยอาจารยและบุคลากรตองการพัฒนา

บริการทุกดานเพื่อมุงเนนการวิจัยและการปฏิบัติงาน บุคลากรหองสมุดควรทํางานรวมมือกับ

อาจารยและนักวิจัย ชวยสนับสนุนดานขอมูลสารสนเทศ ในขณะที่นักศึกษาตองการพัฒนาบริการที่

เนนใหความชวยเหลือนักศึกษาพิการดวยการใชเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก (Assistive 

technology) และการสนับสนุนจากบุคลากรหองสมุดในบทบาทของเพื่อนชวยเพื่อน (Peer to peer)

คําสําคัญ: หองสมุดวิทยาลัยราชสุดา/ หองสมุดคนพิการ/ ผูใชบริการ/ ความพึงพอใจ/ ความตองการ 

 จิดาภา มีเพชร (2551,บทคัดยอ) วัตถุประสงคในการวิจัยคร้ังน้ีคือการศึกษาความพึงพอใจ

ของนักเรียนตอบริการหองสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง ในภาคเรียนที 1 ป 

การศึกษา 2551 กลุมตัวอยางทีใชในการวิจัย คือนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

จํานวน 600คน จากการสุมตัวอยางแบบแบงชันภูมิ (stratified random sampling) เคร่ืองมือทีใชใน

การเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถามความคิดเห็น 5 ระดับ ทีมีค าความเชื่อมัน  0.87                        

การวิเคราะหขอมูลทางสถิติใชคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ

ทดสอบสมมติฐานการวิจัยดวยคา t-test และคา Chi-squareผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 1. นักเรียนทีใช

บริการหองสมุดเปนนักเรียนหญิง รอยละ 53.7 และเปนนักเรียนชาย รอยละ 46.7 โดยนักเรียนใช

บริการหองสมุด 1 คร้ังตอสัปดาหคิดเปนรอยละ 58.5และใชบริการหองสมุด 2 คร้ังตอสัปดาหคิด

เปนรอยละ 16.6 วัตถุประสงคในการใชหองสมุด คือเพื่อการพักผอน อานหนังสือ และความบันเทิง

คิดเปนรอยละ 42.8 การยืม/คืนหนังสือ คิดเปนรอยละ 23.4 และการคนควา/สืบคนดวยตัวเองคิด

เปนรอยละ 3.9ตามลําดับ  2. นักเรียนมีความพึงพอใจตอบริการหองสมุดโดยรวมและรายดานใน
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ระดับปานกลาง คือ ดานสถานทีและสิ่งอํานวยความสะดวก ( X = 3.37) ดานบุคลากร( X =3.33) 

และดานบริการและทรัพยากรสารสนเทศ ( X =3.19) 3. การทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวา (1) 

เพศของนักเรียนและการใชบริการหองสมุดไมมีความสัมพันธกัน แตพบวา เพศของนักเรียนมี

ความสัมพนัธกับวัตถุประสงค 4.ในการใชบริการหองสมุด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) 

ระดับชวงชั้นของนักเรียนทีไมมีความสัมพันธกับการใชบริการหองสมุด (3) นักเรียนที่เรียนใน

ระดับชวงชั้นตางกันมีความพึงพอใจตอการใชบริการหองสมุดโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน

และ (4) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายมีความพึงพอใจตอการใชบริการหองสมุด

โดยรวมและรายดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 



 
 

บทที ่3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

งานวิจัยเร่ือง  “ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใชบริการหองสมุดวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ” โดยผู วิจัยมีขั้นตอนในการวิจัย คือ กําหนดประชากรและ         

กลุมตัวอยางในความพึงพอใจ  เก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก นักศึกษาของวิทยาลัยอรรถวิทยพณิชยการความพึง

พอใจของนักศึกษาที่มีตอการใชบริการหองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ                      

จํานวน 2824 คน (ขอมูลจากสํานักทะเบียนและวัดผล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)  

ประชากรกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาของวิทยาลัยอรรถวิทยพณิชยการ ที่ใชบริการหองสมุด

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ จํานวน 260 ชุด วิธีการสุมแบบบังเอิญ 

 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 การสรางเคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังน้ีเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นมาเพื่อศึกษา           

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใชบริการหองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  

โดยแบงเปน 2 ตอนดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป คือ   เพศ  ระดับชั้น สาขาวิชาและจํานวนชั่วโมง  

 ตอนท่ี 2 เปนคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใชบริการหองสมุด

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  

โดยการใหคะแนนระดับความคิดเห็นในแบบสอบถามแตละขอใชเกณฑดังน้ี 

   5 หมายความวา เห็นดวยมากที่สุด / พึงพอใจมากที่สุด  

   4 หมายความวา เห็นดวยมาก / พึงพอใจมาก 

   3 หมายความวา เห็นดวยปานกลาง / พึงพอใจปานกลาง 

   2หมายความวา เห็นดวยนอย / พึงพอใจนอย 

   1 หมายความวา เห็นดวยนอยที่สุด / พึงพอใจนอยที่สุด 
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ข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือ 

1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใชบริการหองสมุดวิทยาลัย 

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  

2. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใชบริการหองสมุดวิทยาลัย 

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

3. สรางคําถามเกี่ยวกับความความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใชบริการหองสมุด 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการใหสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ  

4. นําแบบสอบถามไปปรับปรุงตามคําแนะนํา 

5. จัดทําแบบสอบถามที่สมบูรณ เพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล และนําแบบสอบถาม 

ไปแจกในกลุมตัวอยางและนักศึกษาในวิทยาลัยอรรถวิทยพณิชยการ  

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการเก็บรวบรวมขอมูลในการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใชบริการ

หองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยมีลําดับ

ขั้นตอนดังตอไปน้ี 

 1. กอนแจกแบบสอบถาม  ผูวิจัยชี้แจงใหกลุมตัวอยางทราบถึงจุดประสงคของการวิจัย  

ชี้แจงวิธีการตอบแบบสอบถามแกนักศึกษา 

 2. ขณะที่กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามผูวิจัยเปดโอกาสใหผูที่ตอบแบบสอบถามถึง

ปญหาในขอคําถามไดตลอดเวลา 

3. ผูทําวิจัยแบบสอบถามตรวจแบบสอบถามวามีขอมูลครบถวนสมบูรณหรือไม 

 

การวิเคราะหขอมูล  

การวิเคราะหขอมูลคร้ังน้ีใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการคํานวณคาสถิติ โดยหาคาสถิต

ตาง ๆดังน้ี  

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป  หาคารอยละ 

 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใชบริการหองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการที่เปนขอมูลจากขอคําถามและหาคาหาคาเฉลี่ย (MEAN) และความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) โดยมีการแปลผลคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นตอไปน้ี                    

(ตามเกณฑ John W.Best) 
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 คะแนน 4.50 – 5.00 คือ มากที่สุด 

 คะแนน 3.50 – 4.49 คือ มาก 

 คะแนน 2.50 – 3.49 คือ ปานกลาง 

 คะแนน 1.50 – 2.49  คือ  นอย 

 คะแนน 1.00 – 1.49  คือ นอยที่สุด 
 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

1.  การตอบวัตถุประสงคการวิจัยน้ันผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเกณฑสถิติ

พื้นฐาน คารอยละ, คาเฉลี่ย, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังน้ี 

 

   คารอยละ  โดยใชสูตร 

x� =
f
n

 

 

 เมื่อ     x�   แทน คารอยละ  

       f         แทน ความถี่ที่ตองการแปลงใหเปนคารอยละ  

       n        แทน จํานวนความถี่ทั้งหมด  

  

 คาเฉลี่ยเลขคณิต โดยใชสูตร 

 

x� =
∑𝑥
N

 

 

  เมื่อ           x�        แทนคาคะแนนเฉลี่ย 

                 ∑ x     แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

                    N       แทนจํานวนกลุมตัวอยาง 
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สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชสูตร 

𝑠.𝑑=   
1)n(n

fX)(fXn 22

−

− ∑∑
 

   เมื่อ     S.D.      แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

     f           แทน  ความถี่ของขอมูลแตละชั้น 

     X         แทน คะแนนแตละตัว 

     n           แทน  จํานวนคะแนนในกลุม 

     ∑         แทน  ผลรวม  

  

 

  



 
 

บทที ่4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การวิจัย เร่ือง ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใชบริการหองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งไดแจกแบบสอบถามใหแต

ละกลุมตัวอยาง จํานวน 260 คน และในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณ 

ดังน้ี 

  x แทน  คาเฉลี่ย 

   SD  แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

 ตอนท่ี 1  จํานวนและรอยละเปนขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ระดับชั้น 

สาขาวิชา และจํานวนชั่วโมง 

ตอนท่ี 2 จํานวน รอยละคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของนักศึกษา

ที่มีตอการใชบริการหองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 

ตอนท่ี 1  จํานวนและรอยละเปนขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ  ระดับชั้น สาขาวิชา   

               และจํานวนชั่วโมง 
 

ตารางท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับเพศ  

เพศ จํานวน ( คน ) รอยละ  

    1.2 ชาย 166 63.8 

    1.1 หญิง 94 36.2 

รวม 260 100.00 

จากตารางท่ี 1 พบวา นักศึกษาสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 63.8 รองลงมาเปนเพศหญิง           

คิดเปนรอยละ 36.2  
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ตารางท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับระดับชั้น 

 

จากตารางท่ี 2 พบวา นักศึกษาสวนใหญระดับชั้น ปวช. 3 คิดเปนรอยละ 35.0 รองลงมาเปน

ระดับชั้นปวช. 2 เปนรอยละ 27.7 และระดับชั้นที่มีคารอยละตํ่าสุดคือ ปวส. 1 คิดเปนรอยละ 5.0 

 

ตารางท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับสาขาวิชา 

 

จากตารางท่ี 3 พบวา นักศึกษาสวนใหญสาขาวิชาบัญชี  คิดเปนรอยละ 20.4 รองลงมาเปน

สาขาวิชาคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 18.8 และสาขาที่มีรอยละตํ่าที่สุดคือ สาขา English โปรแกรม            

คิดเปนรอยละ 5.0 

 

 

ระดับชั้น จํานวน ( คน ) รอยละ 

   2.1 ปวช. 3 91 35.0 

   2.2 ปวช. 2 72 27.7 

   2.3 ปวส. 2 50 19.2 

   2.4 ปวช. 1 34 13.1 

   2.5 ปวส. 1 13 5.0 

รวม 260 100.00 

สาขาวิชา จํานวน ( คน ) รอยละ 

   3.1 สาขาบัญชี 53 20.4 

   3.2 สาขาคอมพิวเตอร 49 18.8 

   3.3 สาขาโลจิสติกส 48 18.5 

   3.4 สาขาการตลาด 41 15.8 

   3.5 สาขาคอมพิวเตอรกราฟฟก 31 11.9 

   3.6 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 9.6 

   3.7 สาขา English  โปรแกรม 13 5.0 

รวม 260 100.00 
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ตารางท่ี 4 ขอมูลเกี่ยวจํานวนชั่วโมง 

 

จากตารางท่ี 4 พบวา นักศึกษาสวนใหญใชบริการ 1-3 ชั่วโมง / คร้ัง  คิดเปนรอยละ 64.6 

รองลงมาเปนนอยกวา 1 ชั่วโมง / คร้ัง คิดเปนรอยละ 25.0 และจํานวนชั่วโมงที่มีคารอยละตํ่าที่สุดคือ 

ไมเคยใชเลย คิดเปนรอยละ 1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวนชั่วโมง จํานวน ( คน ) รอยละ 

   4.1 1-3 ชั่วโมง / คร้ัง 168 64.6 

   4.2 นอยกวา 1 ชั่วโมง / คร้ัง 65 25.0 

   4.3 มากกวา 3 ชั่วโมง / คร้ัง 23 8.8 

   4.4 ไมเคยใช 4 1.5 
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ตอนท่ี 2 จํานวน รอยละคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอ 

               การใชบริการหองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ตารางท่ี 5 จํานวน รอยละคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ 

                การใชบริการหองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ 

ความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด คาเฉลี่ย S.D 

ระดับ 

ความพึง

พอใจ 5 4 3 2 1 

ดานทรัพยากรหองสมุด  

หนังสือ 

1. มีความทันสมัย 22 

(8.5%) 

238 

(91.5%) 

- - - 4.08 0.28 
มาก 

2. หนังสือมีจํานวนเพียงพอ

ตอความตองการ 

251 

(96.5%) 

6 

(2.3%) 

3 

(1.2%) 

- - 4.95 0.27 มาก

ที่สุด 

3. มีเน้ือหาครอบคลุม

สาขาวิชาของทาน 

235 

(90.4%) 

25 

(9.6%) 

- - - 4.90 0.30 มาก

ที่สุด 

4. สามารถคนหารายชื่อ

หนังสือไดอยางรวดเร็ว 

173 

(66.5%) 

77 

(29.6%) 

10 

(3.8%) 

- - 4.63 0.56 มาก

ที่สุด 

5. สามารถคนหาหนังสือบน

ชั้นไดงาย 

220 

(84.6%) 

33 

(12.7%) 

7 

(2.7%) 

- - 4.82 0.45 มาก

ที่สุด 
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ตารางท่ี 5 จํานวน รอยละคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ

การใชบริการหองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ (ตอ) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ 

ความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 
คาเฉลี่ย S.D 

ระดับ 

ความพึง

พอใจ 

วารสาร 

6. มีความหลากหลาย 28 

(10.8%) 

104 

(40.0%) 

128 

(49.2%) 

- - 3.62 0.67 มาก 

7. มีจํานวนเพียงพอตอความ

ตองการ 

48 

(18.5%) 

161 

(61.9%) 

51 

(19.6%) 

- - 3.99 0.62 มาก 

8. มีเน้ือหาครอบคลุมใน

สาขาวิชาของทาน 

164 

(63.1%) 

63 

(24.2%) 

33 

(12.7%) 

- - 4.50 0.71 มาก

ที่สุด 

9. สามารถคนหนังสือบนชั้น

ไดงาย 

28 

(43.5%) 

136 

(52.3%) 

11 

(4.2%) 

- - 4.39 0.57 มาก 

รวม 4.43 0.20 มาก 
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ตารางท่ี 5 จํานวน รอยละคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ

การใชบริการหองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ (ตอ) 
 

 

 

 

รายการ 

ความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด คาเฉลี่ย S.D 

ระดับ 

ความพึง

พอใจ 5 4 3 2 1 

ดานการบริการ 

1.  หองสมุดจัดใหมีบริการ

ต า ง ๆ ส อ ดค ล อง กั บ ค วา ม

ตองการของทาน 

180 

(69.2%) 

72 

(27.7%) 

8 

(3.1%) 

- - 4.66 0.54 มาก

ที่สุด 

2. คําแนะนําการใชบริการ

และขอมูลเอกสารที่ไดรับมี

ความถูกตองตรงตามความ

ตองการ 

228 

(87.7%) 

32 

(12.3%) 

- - - 4.88 0.33 มาก

ที่สุด 

3. การเขาถึง สืบคนขอมูลได

งาย สะดวกรวดเร็วทันตอ

ความตองการใชงาน 

83 

(31.9%) 

177 

(68.1%) 

- - - 4.32 0.47 มาก 

4. มีการจัดทําสถิติผูใชบริการ

หรือขอมูลการใชงานอยาง

สม่ําเสมอ 

250 

(96.2%) 

10 

(3.8%) 

- - - 4.96 0.20 มาก

ที่สุด 

5. เว็บไซตของหองสมุดให

ขอมูลที่ เปนประโยชนและ

ตรงตามที่ตองการ 

129 

(49.6%) 

118 

(45.4%) 

13 

(5.0%) 

- - 4.45 0.60 มาก 

รวม 4.65 0.21 มาก

ท่ีสุด 
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ตารางท่ี 5 จํานวน รอยละคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ

การใชบริการหองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ (ตอ) 

 

 

 

รายการ 

ความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก 
ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด คาเฉลี่ย S.D 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

1.ติดตอไดสะดวก 255 

(98.1%) 

 

5 

(1.9%) 

- - - 

4.98 0.14 มากที่สุด 

2. สุภาพเรียบรอยและมี

อัธยาศัยไมตรีดี 

256 

(98.5%) 

4 

(1.5%) 

- - - 
4.98 0.12 มากที่สุด 

3.เอาใจใสกระตือรือรน

และเต็มใจในการ

ใหบริการ 

256 

(98.5%) 

4 

(1.5%) 

- - - 

4.98 0.12 มากที่สุด 

4. มีความรูความเขาใจ

ในงานหองส มุด เป น

อยางดี 

258 

(99.2%) 

2 

(0.8%) 

- - - 

4.99 0.09 มากที่สุด 

5. มีการติดตามงานทั้ง

กอนและหลังบริการ 

253 

(97.3%) 

7 

(2.7%) 

- - - 
4.97 0.16 มากที่สุด 

6.ไดรับสารสนเทศตรง

ตามที่ตอ 

งการและครบถวนตาม

จํานวนที่ตองการ 

256 

(98.5 %) 

4 

(1.5%) 

- - - 

4.98 0.12 มากที่สุด 

รวม 4.98 0.12 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 5 จํานวน รอยละคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ

การใชบริการหองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ (ตอ) 
 

 

 

 

 

 

 

รายการ 

ความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด คาเฉลี่ย S.D 

ระดับ 

ความพึง

พอใจ 5 4 3 2 1 

ดานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 

1. ประสิทธิภาพของ

คอมพิวเตอรสําหรับการ

สืบคน 

230 

(88.5%) 

30 

(11.5%) 

- - - 4.88 0.32 มาก

ที่สุด 

2. หองสมุดมีบรรยากาศ

เหมาะสมกับการเรียนรู 

224 

(86.2%) 

36 

(13.8%) 

- - - 4.86 0.35 มาก

ที่สุด 

3. มีระบบในการเขาถึงหรือ

สืบคนขอมูลที่งาย 

247 

(95.0%) 

13 

(5.0%) 

- - - 4.95 0.21 มาก

ที่สุด 

4. หองสมุดมีความสะอาด

และนาใชบริการ 

253 

(97.3%) 

7 

(2.7%) 

- - - 4.97 0.16 มาก

ที่สุด 

5. หองสมุดมีสิ่งอํานวยความ

สะดวกที่พรอมตอการ

ใหบริการ 

255 

(98.1%) 

5 

(1.9%) 

- - - 4.98 0.14 มาก

ที่สุด 

รวม 4.93 0.20 มาก

ท่ีสุด 
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ตารางท่ี 5 จํานวน รอยละคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ

การใชบริการหองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ (ตอ) 
 

 

 

 

 

 

รายการ 

ความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด คาเฉลี่ย S.D 

ระดับ 

ความพึง

พอใจ 5 4 3 2 1 

ดานการติดตอสื่อสาร 

1. คูมือการใชหองสมุดและ

เอกสารแนะนําบริการใ ห

ขอมูลที่เปนประโยชน 

257 

(98.8%) 

3 

(1.2%) 

- - - 4.99 0.11 มาก

ที่สุด 

2. ปายแนะนําบริการตางๆที่

ชัดเจนและเพียงพอ 

254 

(97.7%) 

6 

(2.3%) 

- - - 4.98 0.15 มาก

ที่สุด 

3. เว็บไซตของหองสมุดใช

ขอมูลที่เปนประโยชนและใช

งาย 

211 

(81.2%) 

49 

(18.8%) 

- - - 4.81 0.39 มาก

ที่สุด 

4.ผูใชสามารถแสดงความ

คิดเห็นไดหลายชองทาง เชน 

E-mail กลองรับความคิดเห็น

เปนตน 

188 

(72.3%) 

69 

(26.5%) 

3 

(1.2%) 

- - 4.71 0.48 มาก

ที่สุด 

รวม 4.87 0.23 มาก

ท่ีสุด 

สรุปความพึงพอใจโดยรวม 
4.73 0.17 

มาก

ท่ีสุด 
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จากตาราง 5 พบวา  ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใชบริการหองสมุดวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (x�= 4.73, SD = 0.17) 

 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ มีความพึงพอใจ อยูในระดับมาก

ที่สุด (x�= 4.98, SD = 0.12) รองลงมา คือ ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก มีความพึงพอใจ              

อยู ในระดับมากที่สุด  (x�= 4.93, SD = 0.20) และดานที่มีความพึงพอใจตํ่าสุด คือ                                      

ดานทรัพยากรหองสมุด มีความพึงพอใจ อยูในระดับมาก (x�= 4.43, SD = 0.20) 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา 

1. ดานทรัพยากรหองสมุด โดยภาพรวมอยูมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x�= 4.43, SD = 

0.20) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 2 หนังสือมีจํานวนเพียงพอตอความ

ตองการ มีความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด (x�=  4.95, SD = 0.27) รองลงมา คือ ขอ 3 มีเน้ือหา

ครอบคลุมสาขาวิชาของทาน มีความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด (x�=  4.90, SD = 0.30)  และขอที่มี

คาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ขอ 6 มีความหลากหลาย มีความพึงพอใจ อยูในระดับมาก (x�=  3.62, SD = 0.67) 

2. ดานการบริการ โดยภาพรวมอยูมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x�= 4.65, SD = 0.21) 

 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 4  มีการจัดทําสถิติผูใชบริการหรือขอมูล

การใชงานอยางสม่ําเสมอ มีความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด (x�=  4.96, SD = 0.20) รองลงมา คือ 

ขอ 2 คําแนะนําการใชบริการและขอมูลเอกสารที่ไดรับมีความถูกตองตรงความตองการ มีความพึง

พอใจ อยูในระดับมากที่สุด (x�=  4.88, SD = 0.33) และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ขอ 3 มีการสืบคนขอมูล

ไดงายสะดวกรวดเร็วทันตอความตองการใชงาน มีความพึงพอใจ อยูในระดับมาก (x�=  4.32, SD = 

0.47) 

3. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ โดยภาพรวมอยูมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x�= 4.98, SD = 

0.11) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 4 มีความรูความเขาใจในงานหองสมุด

เปนอยางดี มีความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด (x�= 4.99, SD = 0.09) รองลงมา คือ ขอ 1 ติดตอ

สะดวกไดงาย มีความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด (x�=  4.98, SD = 0.14) และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ 

5 มีการติดตามงานทั้งกอนและหลังบริการ มีความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด (x�=  4.97, SD = 0.16) 

4. ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก โดยภาพรวมอยูมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

(x�= 4.93, SD = 0.19)เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 5 หองสมุดมีสิ่งอํานวย

ความสะดวกที่พรอมตอการใหบริการ มีความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด (x�=  4.98, SD = 0.14) 
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รองลงมา คือ ขอ 4 หองสมุดมีความสะอาดและหนาเขามาใชบริการ มีความพึงพอใจ อยูในระดับมาก

ที่สุด (x�=  4.97, SD = 0.16)  และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ 2 หองสมุดมีบรรยากาศเหมาะสมกับการ

เรียนรู มีความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด (x�=  4.86, SD = 0.35) 

5. ดานการติดตอสื่อสาร โดยภาพรวมอยูมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด(x�= 4.87, SD = 

0.23) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 1  คูมือการใชหองสมุดและเอกสาร

แนะนําการบริการใหขอมูลที่เปนประโยชน มีความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด (x�=  4.99, SD = 

0.11) รองลงมา คือ ขอ 2  ปายแนะนําบริการตางๆชัดเจนและเพียงพอ มีความพึงพอใจ อยูในระดับมาก

ที่สุด (x�=  4.98, SD = 0.15)  และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ 4 ผูใชสามารถแสดงความคิดเห็นไดหลาย

ชองทาง เชน E-mail และกลองรับความคิดเห็นเปนตน มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (x�=  4.71, 

SD = 0.48) 
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บทที ่5 

สรุปผล อภิปรายผล ขอเสนอแนะ 

 

ในการวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใชบริการหองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการมีวัตถุประสงคดังน้ี 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใชบริการหองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถ

วิทยพณิชยการ 

2. เพื่อเสนอแนะและนําผลการศึกษาไปปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการของหองสมุด

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการตอไป ซึ่งมีการจําแนกตามเพศ ระดับชั้น สาขาวิชา และ

จํานวนชั่วโมง 

กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ที่ใชบริการหองสมุดของ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ จํานวน 260 คน 

 

สรุปผล 

1. จากการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใชบริการหองสมุดวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด  

 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  มีความพึงพอใจ อยูในระดับ

มากที่สุด รองลงมา คือ ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก มีความพึงพอใจ อยูในระดับมาก

ที่สุด และดานที่มีความพึงพอใจตํ่าสุด คือ ดานทรัพยากรหองสมุด มีความพึงพอใจ อยูในระดับมาก  

2. เมื่อพิจารณาแตละดานพบวา 

2.1 ดานทรัพยากรหองสมุด โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ

พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ หนังสือมีจํานวนเพียงพอตอความตองการ อยูในระดับมากที่สุด 

รองลงมา มีเน้ือหาครอบคลุมสาขาวิชาของทาน อยูในระดับมากที่สุด และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือมี

ความหลากหลาย อยูในระดับมาก 

2.2 ดานบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการจัดทําสถิติผูใชบริการหรือขอมูลการใชงานอยางสม่ําเสมอ อยูในระดับมาก

ที่สุดที่สุด รองลงมา คําแนะนําการใชบริการและขอมูลเอกสารที่ไดรับมีความถูกตองตรงความ

ตองการ อยูในระดับมากที่สุด และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด มีการสืบคนขอมูลไดงายสะดวกรวดเร็วทัน

ตอความตองการใชงาน อยูในระดับมาก  
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2.3 ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนราย

ขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ มีความรูความเขาใจในงานหองสมุดเปนอยางดี อยูในระดับมาก

ที่สุด รองลงมา ติดตอสะดวกไดงาย อยูในระดับมากที่สุด และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด มีการติดตาม

งานทั้งกอนและหลังบริการ อยูในระดับมากที่สุด 

2.4 ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ หองสมุดมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่พรอมตอการ

ใหบริการ อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา หองสมุดมีความสะอาดและหนาเขามาใชบริการ อยูใน

ระดับมากที่สุด และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด หองสมุดมีบรรยากาศเหมาะสมกับการเรียนรู อยูในระดับ

มากที่สุด 

2.5 ดานการติดตอสื่อสาร โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ

พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ คูมือการใชหองสมุดและเอกสารแนะนําการบริการใหขอมูลที่เปน

ประโยชน อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา ปายแนะนําบริการตางๆชัดเจนและเพียงพอ อยูในระดับ

มากที่สุด และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ผูใชสามารถแสดงความคิดเห็นไดหลายชองทาง เชน E-mail 

และกลองรับความคิดเห็นเปนตน อยูในระดับมากที่สุด 

 

อภิปรายผล 

 การสํารวจระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใชบริการหองสมุดวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ มากที่สุดคือ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ อาจารย พีรพัฒน พันศิร (2559,บทคัดยอ)  เพราะวานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมี

ความพึงพอใจตอการใชบริการหองสมุดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยภาพรวม

ทั้ง 5 ดาน อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐมมีความพึงพอใจตอการใหบริการของหองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในระดับมาก 

2 ดาน ไดแก ดานอาคารสถานที่และดานการบริการ 

 

ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

 จากการสํารวจหองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ดานที่มีความพึงพอใจตํ่า

ที่สุดคือ ดานทรัพยากรหองสมุด ดังน้ันควรมีการปรับปรุงดานทรัพยากรหองสมุด ใหมี                     

ความหลากหลายและมีจํานวนเพียงพอตอความตองการของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ 
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีศึกษางานบริการดานตางๆ ของหองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

เปรียบเทียบกับระบบประกันคุณภาพของหองสมุดเพื่อใหเกิดการพัฒนาและปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น

กวาเดิม 

2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฎิบัติหนาที่ ของบุคลากรหองสมุดวิทยาลัย 

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

 - ตัวอยางแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใชบริการหองสมุด 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  

แบบสอบถามน้ีแบงออกเปน 3 สวน คือ  
1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

2. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการหองสมุด 

3. ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

 ยินดีตอนรบัสูการตอบ แบบสอบถามความพงึพอใจตอการใชบรกิารหองสมุด วิทยาลัยอรรถวิทย 

สวนท่ี 1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

*1. เพศ 

กรุณาเลือกเพียงหนึ่งคําตอบจากตัวเลือกท่ีปรากฏ 

 หญิง  

 ชาย 

*2. ระดับช้ัน 

กรุณาเลือกเพียงหนึ่งคําตอบจากตัวเลือกท่ีปรากฏ 
 ปวช 1    

    ปวช 2 

 ปวช 3 

 ปวส 1    

         ปวส 2 
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*3. สาขาวิชา 
กรุณาเลือกเพียงหนึ่งคําตอบจากตัวเลือกท่ีปรากฏ 
o สาขาบัญช ี    สาขาการตลาด 

o สาขาคอมฯ    สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

o สาขาโลจิสติกส    สาขาคอมพิวเตอรกราฟฟก 

o สาขา English โปรแกรม  

 

*4. จํานวนช่ัวโมง / คร้ังทีท่านใชบริการหองสมุด 

กรุณาเลือกเพียงหนึ่งคําตอบจากตัวเลือกท่ีปรากฏ 
 < 1 ชั่งโมงตอครัง้ 

 1-3 ชั่วโมงตอครั้ง 

 > 3 ชั่วโมงตอครั้ง 

 ไมเคยใช 
 

สวนที่ 2. ความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการหองสมุด 

ดานทรัพยากรหองสมุด 

หนังสือ  1 2 3 4 5 ไมมีคําตอบ 

1. มีความทันสมัย 
      

2. หนังสือมีจํานวน

เพียงพอตอความ

ตองการ 
      

3. มีเนื้อหา

ครอบคลุมสาขาวิชา

ของทาน 
      

4. สามารถคนรายช่ือ

หนังสือไดอยาง

รวดเร็ว  
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หนังสือ  1 2 3 4 5 ไมมีคําตอบ 

5. สามารถคนหา

หนังสือบนช้ันไดงาย       

วารสาร 

6. มีความ

หลากหลาย       

7. มีจํานวนเพียงพอ

ตอความตองการ       

8. มีเนื้อหา

ครอบคลุมใน

สาขาวิชาของทาน 
      

9. สามารถคน

หนังสือบนช้ันไดงาย       

 

ดานการบริการ 

  1 2 3 4 5 ไมมคีําตอบ 

1. หองสมุดจดัใหมี

บริการตางๆ สอดคลอง

กับความตองการของ

ทาน 

      

2. คําแนะนําการใช

บริการและขอมูล

เอกสารที่ไดรับมีความ

ถูกตอง ตรงตามความ

ตองการ 

      

3. การเขาถึง สืบคน

ขอมูลไดงาย สะดวก 

รวดเร็ว ทันตอความ

ตองการใชงาน 

      

4. มีการจัดทําสถิติ

ผูใชบริการ หรือ ขอมูล

การใชงานอยาง
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  1 2 3 4 5 ไมมคีําตอบ 

สมํ่าเสมอ 

5. เว็บไซตของ

หองสมุดใหขอมูลที่

เปนประโยชนและตรง

ตามที่ตองการ 

      

 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

  1 2 3 4 5 ไมมีคําตอบ 

1. ติดตอไดสะดวก 
      

2. สุภาพ เรียบรอย และ 

มีอัธยาศัยไมตรีด ี       

3. เอาใจใส 

กระตือรือรน และ เต็ม

ใจในการใหบริการ 
      

4. มีความรูความเขาใจ

ในงานหองสมุดเปน

อยางด ี
      

5. มีการติดตามงานทั้ง

กอนและหลังการ

บริการ 
      

6. ไดรับสารสนเทศตรง

ตามที่ตองการและ

ครบถวนตามจํานวนที่

ตองการ 

      

ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก 

  1 2 3 4 5 ไมมคีําตอบ 

1. ประสิทธิภาพของ

คอมพิวเตอรสําหรับ

การสืบคน 
      

2. หองสมุดมี

บรรยากาศเหมาะสม

กับการเรียนรู 
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  1 2 3 4 5 ไมมคีําตอบ 

3. มีระบบในการเขาถึง 

หรือ สืบคนขอมูลทีง่าย       

4. หองสมุดมีความ

สะอาดและนาเขามาใช

บริการ 
      

5. หองสมุดมีส่ิงอํานวย

ความสะดวกที่พรอม

ตอการใหบริการ 
      

 

ดานการติดตอสื่อสาร 

  
1 2 3 4 5 ไมมคีําตอบ 

1. คูมือการใชหองสมุด

และเอกสารแนะนํา

บริการใหขอมูลที่เปน

ประโยชน 

      

2. ปายแนะนําบริการ

ตางๆ ชัดเจนและ

เพียงพอ 
      

3. เว็บไซตของ

หองสมุดใชขอมูลที่

เปนประโยชนและใช

งาย 

      

4. ผูใชสามารถแสดง

ความคิดเห็นไดหลาย

ชองทาง เชน e-mail 

กลองรับความคดิเหน็ 

เปนตน  
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ความพึงพอใจตอการบริการของหองสมุดวิทยาลัยอรรถวิทย  โดยรวม 

  1 2 3 4 5 ไมมคีําตอบ 

ความพึงพอใจตอการ

ใหบริการของ

หองสมุดวิทยาลัย

อรรถวิทย โดยรวม 

      

 

สวนที่ 3. ขอเสนอแนะ อื่น ๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

 - ผลการวเิคราะห คาเฉลี่ย และ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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บรรณานุกรม 

 

วิทยาลัยทองสุข ศูนยการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. (2555). ความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุด.  

สืบคนเมื่อ 16 มกราคม 2563, จาก file:///C:/Users/Administrator/Downloads/2.5-08.pdf 

พรรณนิภา สุขคี้. (2559). ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการใชบริการหองสมุดโรงเรียนวัดลาง  

(บวรวิทยายน 3) สืบคนเมื่อ 30 มกราคม 2563,  

จาก file:///C:/Users/Administrator/Downloads/57990201.pdf 

นิภาพร กาคํา. (2558). การประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการทรัพยากรสารสนเทศของ 

สํานักงานหอสมุดมหาวิทยาลัยแมโจ สืบคนเมื่อ 30 มกราคม 2563, 

จาก https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MTYwNzQy 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวบูรณา  นิลเนียม 

วัน  เดือน  ป 10 มิถุนายน พ.ศ. 2523 

สถานท่ีเกิด จังหวัดสมุทรปราการ 

วุฒิการศึกษา   

 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจสาขาการตลาด 

 จากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ปการศึกษา 2547 

ตําแหนงหนาท่ี บุคลากรทางการศึกษา หองสมุค 

การงานปจจุบัน บุคลากรทางการศึกษา หองสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย 

 พณิชยการ 
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