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การวิจยั ครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารของ
สานักหอสมุด การใช้บริการสานักหอสมุด และความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักหอสมุด
ในมุมมองของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา 2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร
สานักหอสมุด การใช้บริการสานักหอสมุด และความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักหอสมุด
จาแนกตามลักษณะประชากร 3) เพื่อเปรียบเทียบการใช้บริการและความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จาแนกตามพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารของ
สานักหอสมุด และ 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้บริการกับความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยเป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative
research) ประเภทการวิจยั เชิงสารวจ (Survey research) โดยใช้แบบสอบถามจานวน 400 ชุด
โดยการสุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งกลุม่ เครื่องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถามปลายปิ ดและเปิ ด สถิติท่ใี ช้ คือ
การหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t-Test การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และสหสัมพันธ์แบบ Pearson’s correlation
ผลการศึกษาพบว่า 1) ช่องทางที่มีการเปิ ดรับเป็ นมากที่สดุ คือ เฟซบุ๊กของ
สานักหอสมุด จานวน 272 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.00 การใช้บริการโดยรวมของสานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพาอยู่ในระดับบ่อย ( X = 3.69) และระดับความพึงพอใจต่อการใชบริการ
สานักหอสมุดโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.79)
2) ลักษณะทางประชากรที่ต่างกันทาให้มีระดับการใช้บริการของสานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน จากการศึกษาพบว่าอายุ ชัน้ ปี และรายได้ท่ีต่างกันทาให้ระดับการ

จ
ใช้บริการด้านบุคลากรแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี .05 โดยนิสิตที่มีอายุ 20 ปี มีระดับ
การใช้บริการสานักหอสมุดมากกว่านิสิตในช่วงอายุ 21 ปี และชัน้ ปี ท่ี 2 มีระดับการใช้บริการ
สานักหอสมุดมากกว่าชัน้ ปี ท่ี 3 และรายได้สงู กว่า 10,000 บาท มีการใช้บริการทรัพยากร
สารสนเทศ มากกว่านิสิตที่มีรายได้นอ้ ยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท
3) ลักษณะทางประชากรที่ต่างกันทาให้มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน จากการศึกษาพบว่าอายุท่ีต่างกันทาให้ความพึง
พอใจต่อการให้บริการสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี
.05 และชัน้ ปี ท่ตี ่างกันทาให้ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี .01 รวมถึงรายได้ท่ตี ่างกันทาให้ความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี .05
4) พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารต่างกัน ทาให้การใช้บริการสานักหอสมุดของนิสิต
มหาวิทยาลัยบูรพา แตกต่างกัน จากการศึกษาพบว่า ประเภทข่าวสารต่างกัน ทาให้การใช้บริการ
สานักหอสมุดของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา แตกต่างกัน โดยนิสิตที่เปิ ดรับข่าวสารข่าวเกี่ยวกับ
หนังสือใหม่มีระดับการใช้บริการของสานักหอสมุดมากกว่าการเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับด้านอื่นๆ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 อีกทัง้ ความถี่ท่ใี ช้เปิ ดรับต่างกัน ทาให้การใช้บริการ
สานักหอสมุดของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา แตกต่างกัน ทาให้การใช้บริการสานักหอสมุดของนิสิต
มหาวิทยาลัยบูรพา แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี .01 โดยนิสิตที่มีความถี่ในการเปิ ดรับ
ข่าวสารอยู่ระหว่าง 6 – 10 ครัง้ มีระดับการใช้บริกาของสานักหอสมุดมากกว่าความถี่ในการ
เปิ ดรับข่าวสารช่วงอื่น ๆ ด้วย
5) พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารที่ต่างกัน ทาให้ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา แตกต่างกัน จากการศึกษาพบว่า ประเภทข่าวสารและ
ระยะเวลาที่ต่างกัน ทาให้ระดับระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพา แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี .01 โดยนิสิตที่เปิ ดรับข่าวสารข่าว
เกี่ยวกับหนังสือใหม่มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักหอสมุดมากกว่าการเปิ ดรับ
ข่าวสารเกี่ยวกับด้านอื่น ๆ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 และนิสิตที่เปิ ดรับข่าวเกี่ยวกับ
บริการสื่อบันเทิงมีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
มากกว่านิสิตที่เปิ ดรับข่าวเกี่ยวกับการบริการวิชาการ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
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6) การใช้บริการสานักหอสมุดของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพามีความสัมพันธ์กบั ความ
พึงพอใจต่อการให้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จากการศึกษาพบว่า ลักษณะ
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจโดยรวมกับการใช้บริการสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพามี
ความสัมพันธ์กนั ในระดับมากที่สดุ (r = .837) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
ซึ่งทัง้ หมดนีเ้ ป็ นผลมาจากสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพามีการจัดการสารสนเทศ
เพื่อให้บริการอย่างครบครับ อีกทัง้ ยังมีบริการอื่น ๆ อีกมากมาย อันเป็ นผลจากการนาสื่อใหม่ท่มี ี
การพัฒนามาใช้เพื่อให้เกิดการเปิ ดรับข่าวสารที่ครบถ้วน ถูกต้องจึงทาให้ผลการศึกษาในครัง้ นี ้
ออกมาในในทิศทางบวก และเกิดความพึงพอใจในระดับมากในทุกมิติ
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The purposes of this study are to 1) examine information exposure behavior,
service obtained, and satisfaction among undergraduate students with the service
quality of the Burapha University Library. 2) compare the relationships between
information exposure, library service, and satisfaction with library services, as defined
by population characteristics. 3) compare service use and satisfaction with the Burapha
University Libraries' services, as classified by the library's information exposure
behavior, and 4) investigate the relationship between service use and satisfaction with
the Burapha University Libraries' services through quantitative and survey research. In
the study, the investigators distributed questionnaires to 400 users as the sample size
using cluster sampling. The research instruments used were closed-ended and openended questionnaires. The researchers selected frequency, percentage, mean,
standard deviation, t-test, one-way ANOVA, and Pearson's correlation to analyze the
data.
Results of the research as follows 1) the channels with the highest exposure
were Facebook and the Library of 272 people, accounting for 68.00 percent of the total
use of the library's services. Furthermore, the number of students who used the Burapha
University library service was frequently at X = 3.69, with overall satisfaction with library
services at X = 3.79.
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2) different population characteristics lead to statistically significant (P=0.05)
differences in service utilization at Burapha university libraries. The study discovered
that different ages, years, and income levels result in different service levels. The
findings revealed that 20-year-old students used significantly more services than 21year-old students and that second-year students used the library service more than
third-year students. In addition, students earning more than 10,000 Baht used more
information resources and services than students earning less than or equal to 10,000
Baht.
3) In the Burapha university libraries, different demographic characteristics
lead to varying levels of service satisfaction. Different demographic characteristics lead
to different service satisfaction in the Burapha university libraries. The study discovered
that different ages varied the satisfaction level of the Burapha University Library services
by a statistically significant amount at P=0.05. Different years of study made the varied
satisfaction level with the Burapha University Library services statistically different at
0.01. And different income levels resulted in varying levels of service satisfaction.
4)Different information exposure behaviors influenced students' use of
Burapha University library services. Students who had information exposure to news
about new books had a higher level of library service than students who had other types
of information exposure, with a statistical significance of.05. Also, the frequency of the
exposure is different, which made the use of library services of Burapha University
students significantly different at 0.01. Participants who received information 6-10 times
had a higher level of library service usage and a higher frequency of other information
exposure over different periods.
5) Different information exposure behaviors resulted in varying levels of
service satisfaction at the Burapha University library. The study's findings revealed that
different types of information and time provided different satisfaction with Burapha
University's library service, which was statistically significant at 0.01. Students who
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learned about new books were statistically significantly (p=0.05) more satisfied with the
library's services than students who learned about other topics. Furthermore, students
who received information about entertainment media services were pleased with the
library's services more than students who learned about academic-related information,
statistically significant at the 0.05 level.
6) The use of library services by Burapha University students is related to
the satisfaction with the library's services. The study's findings revealed that the most
related relationship (r=0.837) was between satisfaction and library service use, with a
significantly correlated value of 0.01.
All of these outcomes were available in the library. Burapha University has
managed to offer a wide range of services. The library staff has developed the adoption
of new media to achieve complete information exposure and accuracy. Therefore, the
study's findings were positive, with high levels of satisfaction across all dimensions.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ห้องสมุดถือได้ว่าเป็ นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่มีคณ
ุ ค่า อีกทัง้ ยังเป็ นสถานที่
ค้นคว้าหาองค์ค วามรู ท้ ่ีส าคัญ โดยท าหน้าที่ เป็ น ผู้จัดหา จัด เก็บ รักษา จัดระบบและเผยแพร่
ข่าวสารความรู ้ ทรัพยากรสารสนเทศในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อันได้แก่ หนังสือ วารสาร
หนังสือพิมพ์และโสตทัศนวัสดุ เช่น วีดิ ทัศน์ ภาพยนตร์ และสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ต่าง ๆ ห้องสมุดแต่
ละประเภท ย่อมมีความมุ่งหมายที่แตกต่างกันออกไป ทาให้นโยบายในการจัดการและบริการไม่
เหมือนกัน หากกล่าวโดยรวมแล้วห้องสมุดทุกประเภทที่จัดตัง้ ย่อมมีวตั ถุประสงค์หลัก ๆ คือเพื่อ
สนับสนุนการศึกษา เสนอข่าวสารความรู ส้ ่งเสริม การค้นคว้าวิจัย ให้ความจรรโลงใจ และเพื่ อ
นันทนาการ (ธัญญาลักษณ์ โพธิ์เงิน และคณะ, 2560)
การบริการทรัพยากรสารสนเทศในรู ปแบบต่าง ๆ ของห้องสมุด ไม่ว่าจะเป็ น หนังสือ
วารสาร หนังสื อพิ ม พ์ จุล สาร กฤตภาค วัสดุเทป และโทรทัศ น์ CD-ROM DVD VCD นั้น จะมี
บรรณารัก ษ์ เป็ น ผู้ด าเนิ น งาน และคอยให้บ ริก ารงานต่ าง ๆ ในห้อ งสมุด ซึ่ง จะจัด ระบบเป็ น
หมวดหมู่ อย่างเป็ นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้ผูเ้ ข้าใช้บริการห้องสมุดมีความสะดวกสืบค้นได้ง่าย
และตรงกับความต้องการ ห้องสมุดในปั จจุบนั จึงทาหน้าที่เก็บรวบรวม จัดระบบ เพื่อให้บริการสื่อ
สารนิเทศต่าง ๆ ตลอดจนถึงเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีทางการสื่อสาร อีกทัง้ ยังมี
เครื่ อ งมื อ ในการค้น หาและด าเนิ น การให้บ ริก ารสื่ อ ต่ า ง ๆ เพื่ อ ก่ อ ให้เกิ ด ประโยชน์สูง สุด แก่
ผูใ้ ช้บริการห้องสมุด
ทั้ง นี ้ กรรณิ ก าร์ นาคอยู่ (2547) ได้ก ว่า วถึ ง ค าที่ ใช้เรีย กห้อ งสมุด ที่ ห ลากหลายอี ก
มากมาย อาทิเช่ น ศูนย์ขอ้ มูล หนัง ศูนย์วัสดุหนัง ศูน ย์วัสดุการศึกษาหนัง สถาบันวิทยบริการ
หนัง สื อ ศูน ย์เอกสารหนัง สื อ ศูน ย์ส ารนิ เทศ และส านัก หอสมุด เป็ น ต้น ในการจัด การศึก ษา
ปัจจุบนั ห้องสมุดได้เข้ามามีบทบาทสาคัญ ที่จะช่วยการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่ตอ้ งการ
บทบาทที่ช่วยในการศึกษานั้นมีทั้งบทบาทโดยตรงและบทบาททางอ้อม ทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กับชนิดของ
ห้องสมุดนัน้ เช่นว่า ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดวิทยาลัย ห้องสมุดมหาวิทยาลัย หรือห้องสมุดที่ใช้
ในการศึกษาของสถาบันการศึกษาต่ าง ๆ ห้องสมุดเหล่านีย้ ่อมมีบทบาทโดยตรงต่อการเรียนการ
สอนในสถาบันการศึกษานั้น ๆ ส่วนห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดเฉพาะ หอสมุดแห่งชาติ ก็มี
บทบาทโดยอ้อมต่อการจัดการศึกษา เพราะห้องสมุดประเภทหลังนีใ้ ห้บริการแก่บุคคลทั่วไป ทัง้ ผู้
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อยู่ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ มีโอกาสที่สามารถเข้าไปใช้
ค้นคว้า หาความรู เ้ พิ่มเติม นอกเหนือไปจากห้องสมุดในสถานศึกษาของตน ปั ญ หาส่วนใหญ่ ท่ี
มักจะพบในห้องสมุดส่วนมากจะเป็ นการไม่ได้รบั การสนับสนุนจากผูบ้ ริหารองค์กรเท่าที่ควร การ
ขาดแคลนบุคลากรวิชาชีพ ขาดแคลนงบประมาณในการดาเนินงาน รวมถึงความไม่พร้อมในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนินงาน เป็ นต้น ส่วนห้องสมุดที่ดีมีคุณภาพนั้นจะมี
ลัก ษณะคื อ จัด ขึน้ เพื่ อใช้วัส ดุต่ าง ๆ ในห้อ งสมุด ไม่ ใช่ มี ไว้เพี ย งเก็ บ ไว้ดูเพื่ อความสวยงาม มี
บรรณารักษ์ท่ีมีความรูค้ วามสามารถหรือมีประสิทธิ ภาพเพียงพอเพื่อไว้ในการจัดการบริหารงาน
ภายในห้องสมุด มีชั้นเปิ ดเป็ นที่เก็บหนังสือเพื่อให้ผูใ้ ช้บริการห้องสมุดสามารถค้นหาหนังสือได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว มีอาคาร สถานที่ ที่ถูกสุขลักษณะ มีการถ่ายเทอากาศที่ดี มีแสงสว่าง
เพียงพอและอยู่ในที่มีความสงบ วัสดุต่าง ๆ ภายในห้องสมุดมีการจัดการไว้เป็ นระเบียบหมวดหมู่
มีหนังสือเพียงพอต่อการศึกษาค้นคว้าของผูเ้ ข้าใช้บริการ มีงบประมาณสาหรับการดาเนิ นงาน
อย่างแน่นอนและที่สาคัญ คือมีสิ่งอานวยความสะดวกให้แก่ผเู้ ข้าใช้บริการอย่างครบครัน
ปั จจุบันการเรียนรู เ้ ป็ นเครื่องมื อส าคัญ ในการเปลี่ ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทย
เนื่องจากปั จจุบันโลกแคบลง อันเป็ นผลจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ดังนัน้ จึงควรให้ความสาคัญต่อการเรียนรู แ้ ละการศึกษาหาความรูใ้ ห้
กว้างขึน้ การปฏิรูปการศึกษาจึงมีความจาเป็ นเพื่อให้การศึกษาสามารถพัฒนาคนได้อย่างแท้จริง
เพื่อให้รูเ้ ท่าทันตามกระแสโลกปั จจุบนั “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545”
ซึ่งต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 นับเป็ นกฎหมายการศึกษาฉบับแรกซึ่งนาไปสู่
การปฏิรูป (ราชกิจจานุเบกษา, 2562) การศึกษาในด้านต่าง ๆ โดยห้องสมุดจะมีบทบาทและมี
ส่วนร่วมเพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะเป็ นแหล่งเรียนรูต้ ลอดชีวิตและเป็ นศูนย์กลางของ
เครือข่ายการเรียนรู ใ้ นท้องถิ่น แต่เนื่องจากระบบห้องสมุดไทยนัน้ น่าเป็ นห่วงอย่างยิ่ง เพราะเป็ น
สถานที่ท่ีมีคนเพียงบางส่วนที่เห็นคุณค่าและเข้าไปใช้บริการ ซึ่งส่วนมากจะเป็ นคนกลุ่มเดิม เช่น
นักศึกษา อาจารย์ และประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับห้องสมุดทั้ง ๆ ที่ห้องสมุดเป็ นแหล่ง
ความรู ท้ ่ีสาคัญ เปรียบเสมื อนเป็ นมันสมองของเยาวชนไทยและบุคคลทั่วไปในการค้นคว้าหา
ความรู ใ้ นเรื่องต่าง ๆ ได้มากมายและเป็ นแหล่งค้นคว้าตลอดชีวิต แต่หอ้ งสมุดกลับเป็ นสถานที่ท่ี
คนทั่วไปให้ความสาคัญน้อยมาก
ส าหรับ ห้องสมุด สถาบัน อุดมศึก ษานั้น เป็ น ห้อ งสมุด ที่ จัด ขึน้ ในสถาบัน อุดมศึก ษา
ตามแต่ละแห่ง มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นศูนย์รวมความรูท้ างวิทยาการแขนงต่าง ๆ ที่สามารถใช้เป็ น
ประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าของนิสิต นักศึกษา อาจารย์ และรวมถึงผูใ้ ช้บริก ารต่าง ๆ และเพื่อ

3
การศึกษาค้น คว้าข้อมูล ในท าการวิจัย และเป็ น ศูนย์ก ลางการให้บริก าร ตอบคาถามและช่ วย
ค้น คว้า เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นการสอน ในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ให้ บ รรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์
(ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์, 2548) และในฐานะที่หอ้ งสมุดสถาบันอุดมศึกษาเป็ นแหล่งทรัพยากร
มนุษย์ จึงจาเป็ นต้องมีความพร้อมทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังนั้น การจัดสรร ดูแลใน
ด้านอาคารสถานที่ ด้านวัสดุสารสนเทศ ด้านครุ ภัณฑ์ ด้านประชาสัมพันธ์ และด้านการบริการ
เพื่ อให้เกิ ด ความพึ ง พอใจแก่ผู้ใช้บ ริการ และเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสูง สุด ส าหรับ การส่ง เสริม และ
พัฒนาการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา ของแต่ละสถาบันศึกษา สถาบันบางแห่งมีหอ้ งสมุด
ที่เหมาะแก่การศึกษา ทาให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูท้ ่ีเข้าใช้บริการได้เป็ นอย่างมาก
โดยในแต่ ละสถาบันอุดมศึกษา มี ห้องสมุดที่ยังไม่ มี ความพร้อมและมี ความทันสมัยเท่าที่ควร
อาทิเช่น ในด้านเทคโนโลยีและสื่อต่าง ๆ ที่นามาใช้กบั สมุด และปริมาณหนังสือที่มีนอ้ ยเกินไป ทา
ให้ไม่สะดวกและเพียงพอต่อความต้องการในการสืบค้นและใช้บริการของผูเ้ ข้ารับบริการ เป็ นต้น
ทางด้าน อาภาพร แกล้งกลางดอน และ มัลลิกา เงินยิ่ง (2557) ได้กล่าวถึงพัฒนาการ
ของสื่อสารสนเทศที่สอดคล้องกับสังคมในยุคออนไลน์ จึงทาให้สารสนเทศต่าง ๆ ในห้องสมุดมีการ
เปลี่ยนรูปแบบเข้าสู่ระบบออนไลน์มากขึน้ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของ
ผูใ้ ช้บริการ และยังมีบรรณารักษ์เป็ นผูด้ าเนินงานและจัดบริการต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ ห้องสมุด
นับว่ามีความสาคัญ ต่อการศึกษาในปั จจุบันเป็ นอย่างมาก เพื่อมุ่งให้ผูเ้ รียนมีโอกาสค้นคว้าหา
ความรูจ้ ากแหล่งเรียนรูอ้ ่ืน ๆ มาประกอบความรูท้ ่ีได้รบั จากการเรียนในชัน้ เรียน ผูเ้ รียนจะต้องหา
ความรู เ้ พิ่ ม เติ ม โดยการเข้า ใช้ห้อ งสมุด เพื่ อ ค้น คว้า หาความรู ใ้ ห้เพิ่ ม ขึ น้ โดยห้อ งสมุด นั้น มี
ความสาคัญคือ เป็ นที่รวมของทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ที่ผูใ้ ช้บริการสามารถค้นคว้าหาความรู ้
ได้ทุกสาขาวิชา ที่มีการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษานัน้ ๆ เป็ นที่ท่ีทุกคนจะเลือกอ่านหนังสือ
และค้นคว้าหาความรู ต้ ่าง ๆ ได้โดยอิสระ ตามความสนใจของแต่ละบุคคล ห้องสมุดช่วยให้ผูใ้ ช้
ห้องสมุดพอใจที่จะอ่านหนังสือต่าง ๆ โดยไม่รูจ้ กั จบสิน้ เป็ นการช่วยปลูกฝังนิสยั รักการอ่าน ช่วย
ให้ผใู้ ช้หอ้ งสมุดมีความรูท้ นั สมัยอยู่เสมอ ช่วยให้ผใู้ ช้หอ้ งสมุดมีนิสยั รักการค้นคว้าหาความรูด้ ว้ ย
ตนเอง ช่ วยให้รูจ้ ักใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ห้องสมุดจะช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดรับรู ใ้ นสมบัติ
สาธารณะ รูจ้ กั ใช้และระวังรักษาอย่างถูกต้อง
อีกทั้ง กชพร ตันทะสุวรรณ และคณะ (2555) ยังได้ก ล่าวถึง บทบาทของเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ถูกคิดค้น พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเทคโนโลยีท่ีนาเข้ามาใช้ในการศึกษาที่ผใู้ ช้
สามารถใช้งานได้สะดวกสบายมากขึน้ เป็ นแรงผลักดันทาให้ผูเ้ รียนแสวงหาความรู เ้ พื่อการทา
กิจกรรมต่าง ๆ ปัจจุบนั หลายหน่วยงานได้นาระบบสารสนเทศที่ทนั สมัยติดตัง้ ในองค์กรเพื่ออานวย
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ความสะดวกแก่ บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานในการสร้า งสรรค์ผ ลงานในด้ า นต่ า ง ๆ การน าระบบ
สารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาใช้นั้นได้เพิ่ ม ประสิทธิภ าพในการทางานมากขึน้ เช่ น การนาระบบ
ประมวลผลข้อมูล ที่ ทัน สมัยใช้ในงานของส านักหอสมุด ซึ่งสามารถจัดระบบสิ่ งอ านวยความ
สะดวกได้เป็ น สัด ส่วน ค้นหาได้ง่าย ถึ งแม้ว่าสิ่ งอ านวยความสะดวกในส านัก หอสมุด จะมี อ ยู่
หลากหลายประเภท แต่ละประเภทมีปริมาณมากก็ตาม ช่วยทาให้ผูค้ น้ คว้าเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว อีกทัง้ ช่วยลดต้นทุนในการเดินทางหรือการขนย้ายทรัพยากรสารสนเทศได้มาก
เมื่อกล่าวถึงห้องสมุดประจามหาวิทยาลัยอย่างสานักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพานัน้ ได้
ดาเนินการเปิ ดให้บริการครัง้ แรกเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 เมื่อสมัยยังเป็ นวิทยาลัยวิชา
ก า ร ศึ ก ษ า บ า ง แ ส น เมื่ อ วิ ท ย า ลั ย วิ ช า ก า ร ศึ ก ษ า ไ ด้ รั บ ก า ร เป ลี่ ย น ฐ า น ะ เป็ น
มหาวิท ยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน และมหาวิทยาลัยบูรพา ตามล าดับนั้น ใน
ปี งบประมาณ 2535 – 2538 ส านั ก หอสมุ ด ได้ รับ งบประมาณส าหรับ การก่ อ สร้า งอาคาร
สานักหอสมุดจานวน 109,000,100 บาท เป็ นอาคาร 7 ชัน้ พืน้ ที่ใช้สอย 11,500 ตารางเมตร และ
สานักหอสมุดได้ยา้ ยมาและเปิ ดให้บริการ ณ อาคารหลังใหม่นีต้ งั้ แต่วนั ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2538
โดยได้รบั พระกรุ ณ าธิคุณ จาก สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม ารี โปรดเกล้าฯ
พระราชทานชื่ ออาคาร “เทพรัต นราชสุด า” และเสด็ จ พระราชดาเนิ น ทรงเปิ ด อาคาร เมื่ อวัน ที่
16 ธั น วาคม พ.ศ. 2538 ทั้ง นี ้ไ ด้มี ก ารพั ฒ นาทั้ง ทางด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ทรัพ ยากร
สารสนเทศ การปรับปรุ งอาคารสถานที่และการให้บริการสารสนเทศด้านต่าง ๆ ด้วยการบริหาร
จัดการของบุคลากรและผูบ้ ริห าร เพื่อตอบสนองต่อภารกิจการสนับสนุนการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยมาโดยลาดับอย่างต่อเนื่อง (สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา, 2559)
ปั จจุบนั มีการให้บริการหลากหลายด้าน มีการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับการให้บริการ
แก่ ผู้เ ข้า ใช้บ ริ ก ารได้มี ค วามสะดวกสบายมากยิ่ ง ขึ ้น เช่ น สื บ ค้น รายชื่ อ หนั ง สื อ ผ่ า นระบบ
อินเทอร์เน็ตของห้องสมุด ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เป็ นต้น และยังมีการอานวยความสะดวก
เพื่ อ การผ่ อ นคลายให้แ ก่ นัก ศึ ก ษา เช่ น มี ห้อ งคาราโอเกะ ห้อ งโฮมเที ย ร์เตอร์ มี ห นัง สื อ และ
หนังสือพิมพ์ให้นกั ศึกษาได้ศึกษาหาความรูอ้ ีกด้วย (สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา, 2559) เพื่อ
การพัฒ นาคุณ ภาพของบัณ ฑิ ต อันเป็ น ภารกิจ ที่ ม หาวิทยาลัย มุ่งเน้นการพัฒ นา “ความรู ท้ าง
วิชาการ” ให้กับนิสิต ไม่ว่าจะเป็ นนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และนิสิตระดับปริญญาเอก
เพื่อให้บณ
ั ฑิต มหาบัณ ฑิต และดุษฎีบณ
ั ฑิต จากมหาวิทยาลัยบูรพา มี ความรู ท้ ่ีลึกซึง้ แตกฉาน
เข้าใจปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ ในสังคม และใช้องค์ความรูป้ ระยุกต์เข้ากับการดาเนินชีวิตได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ บุ ค ลากรที่ ส าเร็จ การศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลัย บู รพาสามารถใช้ค วามรู ท้ ่ี มี อ ยู่
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พัฒนาการทางานของตนให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานที่สงั กัด และเกิดประโยชน์ต่อคนในสังคม
รับ มื อกับเทคโนโลยีการสื่ อสารที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ ดารงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่าง
เหมาะสม ยึ ด มั่น ในหลัก คุณ ธรรมในการด าเนิ น ชี วิ ต และตระหนัก ต่ อ การรัก ษาสิ่ ง แวดล้อ ม
(มหาวิทยาลัยบูรพา, 2563)
ดังนั้นสานักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา จึง เป็ น สถานที่ท่ีสาคัญ ต่อการค้นคว้าข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ เพราะเป็ นแหล่งรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ และสานักหอสมุดมีหน้าที่ให้บริการแก่ผเู้ ข้า
มาบริการให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุดและแนะนาแหล่งที่อยู่ของหนังสือให้กับผูใ้ ช้บริการให้
เข้าใจได้มากที่สดุ การให้บริการช่วยค้นหายังเป็ นการให้บริการสารสนเทศของเจ้าหน้าที่ ก็เป็ นอีก
ประการหนึ่งของการบริการของห้องสมุดเพื่อสนองตอบต่อความความพึงพอใจ และยังหมายรวม
ไปถึงสื่อที่ใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ของห้องสมุด อันจะก่อให้เกิดความพึงใจตามมา
ด้วยเช่นกัน
ส านัก หอสมุด มหาวิท ยาลัย บูรพา นับ ได้ว่ า เป็ น แหล่งสารสนเทศที่ จัด เก็ บ รวบรวม
แนะนา เผยแพร่ข่าวสารแก่ประชาชน สารสนเทศที่ถกู เก็บรวบรวมไว้ในสานักหอสมุดมีหลากหลาย
มีระบบการจัดเก็บที่ทนั สมัย เอือ้ อานวยความสะดวกแก่ผใู้ ช้งานอย่างมาก ผูใ้ ช้งานสามารถเข้าใช้
งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็ว บุคลากรประจาสานักหอสมุดได้ร่วมกัน
พัฒนาระบบการจัดหา จัดเก็บทรัพยากรต่าง ๆ เป็ นระบบ เพื่อให้นิสิต อาจารย์ และบุคลากรทั้ง
จากภายในมหาวิ ท ยาลัย และบุ ค ลากรที่ ม าจากภายนอกมหาวิ ท ยาลัย ได้ ค้น คว้า หาความรู ้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรวบรวม จัดเก็บสารสนเทศที่สอดคล้องกับหลักสูต รการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัยบูรพา นอกจากนีย้ งั มีวิธีการบารุงรักษาหนังสือให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อีกด้วย
ผูว้ ิจัยจึ งมี ความประสงค์ท่ีจ ะสารวจพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารของส านักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพา อีกทั้งเป็ นการศึกษาการเข้าใช้บริการของสานักหอสมุดแห่งนี ้ และความพึ ง
พอใจในการใช้บริการของสานักหอสมุด ด้วยการวัดจากการเข้าถึงสื่อและพฤติกรรมการใช้สื่อใน
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของสานักหอสมุด เพื่อให้มาใช้บริการสารสนเทศ และสิ่งอานวย
ความสะดวกต่าง ๆ ของสานักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา อันส่งผลให้เกิดความพึงพอใจต่อการใช้
บริการตามมา ดังที่สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพามีการนาสื่อรูปแบบต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทใน
การนาเสนอข่าวสาร เพื่อให้ผรู้ บั บริการเข้าถึงได้ ผูว้ ิจยั ซึ่งเป็ นถือได้ว่าเป็ นนิสิตและบุคลากรในอีก
ฐานะหนึ่ง ของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่เข้ารับบริการของส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา จึ งได้
ตระหนักถึงปั ญ หาที่เกิดขึน้ ในการใช้บริการสานักหอสมุดมหาวิทยาลัย บูรพา ดังนั้นจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ใน 3 กลุ่มสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพา ต่อการ
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เข้าใช้บริการสานักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา ตลอดจนความพึงพอใจต่อการใช้บริการของนิสิตที่
มีต่อการใช้บริการในด้านต่าง ๆ ของสานักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งผลการวิจยั ในครัง้ นี ้ เพื่อ
ใช้เ ป็ นแนวทางในการจั ด การและการให้ บ ริ ก ารของห้ อ งสมุ ด ในรู ป แบบที่ ทั น สมั ย และมี
ประสิ ทธิภ าพมากยิ่งขึน้ เพื่อให้ผูท้ ่ีได้เข้าใช้บริการได้รบั ความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความพึง
พอใจในการใช้บริการสานักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา และเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผูเ้ ข้ารับ
บริการมากยิ่งขึน้ ทัง้ นีเ้ พื่อพัฒนาสานักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
และเป็ นห้องสมุดที่สนับสนุนต่อการเรียนการสอนสาหรับนิสิตในมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเป็ นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่มี ีคณ
ุ ภาพสืบต่อไป

คาถามนาวิจัย
1. ลักษณะทางประชากรที่ต่างกันทาให้พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารของสานักหอสมุด
การใช้บริการสานักหอสมุด และความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักหอสมุด ต่างกันหรือไม่
อย่างไร
2. พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารของสานักหอสมุด การใช้บริการสานักหอสมุด และ
ความพึง พอใจต่อ การให้บ ริก ารของส านักหอสมุด ของนิ สิต มหาวิทยาลัยบูรพามี ลักษณะเป็ น
อย่างไร
3. พฤติ ก รรมการเปิ ดรับ ข่ า วสารของส านั ก หอสมุ ด ที่ ต่ า งกั น ท าให้ ก ารใช้บ ริก าร
สานักหอสมุด และความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักหอสมุดต่างกันหรือไม่ อย่างไร
4. การใช้บ ริก ารส านัก หอสมุด มหาวิท ยาลัย บู รพา ของนิ สิ ต มหาวิ ท ยาลัย บู รพามี
ความสัมพันธ์กบั กับความพึงพอใจของนิสิตหรือไม่ อย่างไร
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเปิ ดรับ ข่ า วสารของส านั ก หอสมุ ด การใช้ บ ริ ก าร
ส านั ก หอสมุ ด และความพึ ง พอใจต่ อ การให้บ ริ ก ารของส านั ก หอสมุ ด ในมุ ม มองของนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยบูรพา
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการเปิ ดรับ ข่ า วสารส านั ก หอสมุ ด การใช้บ ริ ก าร
สานักหอสมุด และความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักหอสมุดจาแนกตามลักษณะประชากร
3. เพื่อเปรียบเทียบการใช้บริการและความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพา จาแนกตามพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารของสานักหอสมุด
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้บริการกับความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

สมมติฐานของการวิจัย
1. ลั ก ษณะทางประชากรมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการเปิ ดรับ ข่ า วสารของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
2. ลัก ษณะทางประชากรที่ ต่ า งกั น ท าให้มี ร ะดั บ การใช้บ ริก ารของส านั ก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
3. ลักษณะทางประชากรที่ต่ างกันท าให้มี ระดับ ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
4. พฤติ ก รรมการเปิ ด รับ ข่าวสารต่างกัน ท าให้การใช้บ ริการส านักหอสมุด ของนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยบูรพา แตกต่างกัน
5. พฤติกรรมการเปิ ดรับ ข่าวสารที่ต่างกัน ทาให้ค วามพึงพอใจต่อการให้บริการของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา แตกต่างกัน
6. การใช้บริการสานักหอสมุดของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพามีความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจต่อการให้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
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ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั เรื่อง “พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร การใช้บริการ และความพึงพอใจของนิสิต
ระดับปริญ ญาตรี ที่มีต่อการให้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา” เป็ นการวิจัยเชิ ง
ปริมาณ (Quantitative Research) ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
นิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พาจ านวน 18 คณะ 1 วิ ท ยาลั ย โดยแบ่ ง ออกเป็ น 3 กลุ่ ม สาขาวิ ช า
คือ กลุ่ม สาขาวิช ามนุษ ยศาสตร์และสัง คมศาสตร์ กลุ่ม สาขาวิช าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งใช้ประเด็น ลักษณะทางประชากร การเปิ ดรับสื่อสาร
สนเทศมหาวิทยาลัยบูรพา การใช้บริการและความพึงพอใจต่อการใช้บริการของสานักหอสมุด
มหาวิทยาลัย บูรพา มี การกาหนดช่ วงเวลาในการศึกษาทั้งหมด 1 ปี โดยเริ่ม จากในช่ วงเดือ น
กรกฎาคม พ.ศ. 2563 – กรกฎาคม พ.ศ. 2564

นิยามศัพท์เฉพาะ
พฤติ ก รรมการเปิ ดรับ ข่าวสาร หมายถึง พฤติกรรมในการเข้าถึงและการติดตาม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสานักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา ที่นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพามีการรับชม
รับฟั ง อ่านข่าวสารของส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา อันประกอบไปด้วย ความถี่ ท่ีเปิ ดรับ
ระยะเวลาในการเปิ ดรับแต่ละครัง้ และประเภทข่าวสารที่เปิ ดรับ
การใช้ บ ริ ก ารส านั ก หอสมุ ด หมายถึ ง พฤติ ก รรมการเข้า ถึ ง บริก ารต่ า ง ๆ ของ
สานัก หอสมุด มหาวิท ยาลัยบู รพา ของนิ สิ ต ในระดับ ปริญ ญาตรี ประกอบด้วย การใช้บ ริก าร
ทรัพยากรสารสนเทศ การใช้บริการร้านอาหาร และการใช้บริการร้านกาแฟ, เครื่องดื่ม
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักหอสมุด หมายถึง ความรูส้ ึกของนิสิตที่
ชอบ ไม่ ช อบ การให้บ ริก ารของส านั ก หอสมุ ด แบ่ ง ออกเป็ น 5 ระดั บ ได้แ ก่ มากที่ สุด มาก
ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ อันประกอบด้วย ดังนี ้
ด้านการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ โดยอาศัยการวัดในประเด็นต่าง ๆ คือ ความ
พึงพอใจต่อระบบสืบค้นข้อมูลของสานักหอสมุด ความพึงพอใจต่อการให้บริการยืม – คืน หนังสือ
ของสานักหอสมุด ความพึงพอใจต่อการจัดหาโต๊ะ – เก้าอีส้ าหรับผูใ้ ช้บริการของสานักหอสมุด
ความพึงพอใจต่อการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ของสานักหอสมุด (ห้องชมภาพยนตร์ อินเทอร์เน็ต)
ความพึงพอใจต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ของสานักหอสมุด และความพึงพอใจต่อการจัดหมวดหมู่
หนังสือภาษาไทย หนังสือต่างประเทศ วารสาร วิทยานิพนธ์ ฯลฯ

9
ด้านการให้บริการของบุคลากร ประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ คือ ความพึงพอใจต่อ
ความสุ ภ าพที่ บุ ค ลากรประจ าส านั ก หอสมุ ด ให้ บ ริ ก ารแก่ บุ ค คลอื่ น ความพึ ง พอใจต่ อ
ความกระตือรือร้น เต็มใจที่บคุ ลากรประจาสานักหอสมุดให้บริการแก่บคุ คลอื่น และความพึงพอใจ
ต่อความเสมอภาค เท่ าเที ยมที่ บุคลากรประจาส านักหอสมุดให้บ ริการแก่ นิสิต บุคลากร และ
อาจารย์
ด้านสิ่งอานวยความสะดวกของสานักหอสมุด ประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ คือ ความ
พึงพอใจต่อ การให้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร ความพึงพอใจต่อ ราคาการถ่ายเอกสาร ความพึง
พอใจต่อความทันสมัย บรรยากาศ ของร้านกาแฟ ความพึงพอใจต่อราคาของเครื่องดื่ม ,ขนมที่
วางขายในร้านกาแฟ ความพึงพอใจต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในสานักหอสมุด และความพึง
พอใจต่อการจัดหาโต๊ะ เก้าอี ้ ปลั๊กไฟ
สานั ก หอสมุ ด หมายถึง หอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยบูรพา สาหรับบริการแหล่ง
สารสนเทศ และแหล่งค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ สาหรับนิสิต บุคลากร อาจารย์ รวมถึงบุคคลภายนอกที่
เข้ามาใช้บริการ
นิสิต หมายถึง ผูท้ ่ีศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
บูรพา บางแสน

ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จะได้รบั ประโยชน์จากงานวิจัยชิน้ นี ้ เนื่องจากเป็ น
การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีต่อการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศของ
สานัก หอสมุด และความพึ งพอใจต่ อการให้บ ริการของส านัก หอสมุด ผู้บ ริห ารส านักหอสมุด
สามารถนางานวิจัยชิน้ นีไ้ ปใช้เป็ นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแก้ไข เพื่อการพัฒนาสานักหอสมุด
อีกทัง้ ยังหมายรวมไปถึงการบริการทางด้านต่าง ๆ ของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาด้วย
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
การวิจยั เรื่อง “พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร การใช้บริการ และความพึงพอใจของนิสิต
ระดับปริญญาตรีท่มี ีต่อการให้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา” อาศัยแนวคิด ทฤษฎี
และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี ้
1. แนวคิดการเปิ ดรับข่าวสาร
2. แนวคิดการให้บริการ
3. แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการของสานักหอสมุด
4. สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดการเปิ ดรับข่าวสาร
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดการเปิ ดรับข่าวสาร พบว่า ได้มีนักวิชาการ
ทางด้านการสื่อสารให้นิยามไว้หลากหลาย ดังต่อไปนี ้
วรวรรณ วีระกุล (2556) ได้ระบุว่า การที่ ผู้รบั สารจะเลื อกเปิ ดรั บข่าวสารเรื่องใดนั้น
ขึน้ อยู่กับความสนใจของผูร้ บั สารเป็ นสาคัญ อยู่กับความสนใจของผูร้ บั สาร และความน่าสนใจ
ของตัวเนือ้ หาข่าวสารด้วย วิลเบอร์ แชม์ม อธิบายว่า ข่าวสารที่เข้าถึงความสนใจของผูร้ บั สาร
ได้มากจะเป็ นตัวกาหนดความสาเร็จในการสื่อสาร ซึ่งส่งผลให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ ทัศนคติ
และพฤติกรรมตามที่ผสู้ ่งสารต้องการ โดยผูร้ บั สารแต่ละคนจะมีพฤติกรรมในการเลือกเปิ ดรับสื่อที่
แตกต่างกัน ซึ่งเกิดจากพืน้ ฐาน 4 ประการ คือ ความเหงา ความอยากรูอ้ ยากเห็น ประโยชน์ใช้สอย
ของตนเอง และลักษณะเฉพาะของสื่อแต่ละอย่าง โดยอธิบายได้ ดังนี ้
1.ความเหงา บุคคลที่จะเปิ ดรับสื่อเมื่อบุคคลอยู่ตามลาพัง ไม่สามารถจะติดต่อสังสรรค์
กับบุคคลอื่นได้ ดังนั้นบุคคลที่รูส้ ึกเหงาจึงเลือกอยู่กับสื่อ โดยเฉพาะสื่อมวลชนจึงเป็ นเพื่อนแก้
เหงาได้และบางครัง้ สาหรับบางคนสื่อมวลชนถูกเลือกมากกว่าบุคคล เพราะสื่อมวลชนไม่สร้างแรง
กดดันในการสนทนาหรือแรงกดดันทางด้านสังคม
2. ความอยากรู อ้ ยากเห็น บุคคลที่มีความอยากรูอ้ ยากเห็นในสิ่งต่างๆ อยู่ในธรรมชาติ
สื่อทุกสื่อจึงถือเอาจุดนีเ้ ป็ นสาคัญในการเสนอข่าวสาร โดยเฉพาะสื่อมวลชน โดยอาจเริ่มเสนอสิ่งที่
อยู่ใกล้ตวั ก่อนไปจนถึงสิ่งที่อยู่รอบตัว หรือส่งผลกระทบต่อบุคคลผูร้ บั ข่าวสาร
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3. ประโยชน์ใช้สอยของตนเอง บุคคลจะแสวงหาข้อมูลข่าวสารและใช้ขอ้ มูลข่าวสาร
เพื่อประโยชน์ของตนเอง เพื่อช่วยให้ความคิดของตนเองบรรลุ หรือบุคคลอาจใช้ข่าวสารที่ได้มา
เสริมให้ตนเองมี ความรู ้ สะดวกสบาย หรือให้ความบันเทิง โดยบุคคลจะเลือกสื่อที่ให้ตนเองใช้
ความพยายามน้อยที่สดุ แต่ได้ผลตอบแทนที่ดีท่สี ดุ
4. ลักษณะเฉพาะของสื่อแต่ละอย่าง ลักษณะของสื่อมีส่วนทาให้ผูร้ บั สารแสวงหาได้
ประโยชน์ไม่เหมือนกัน ผูร้ บั สารแต่ละคนย่อมจะเข้าใจในลักษณะบางอย่างจากสื่อที่สนองความ
ต้องการและทาให้ตนเองเกิดความพึงพอใจ หรือผู้รบั สารอาจมี อุป สรรคในการเปิ ดรับสื่อบาง
อย่างเช่น คนไม่รูห้ นังสือก็จะไม่เลือกเปิ ดรับสื่อหนังสือพิมพ์
สุร พงษ์ โสธนะเสถี ย ร (2553) ระบุ ว่ า การที่ บุ ค คลเลื อ กเปิ ดรับ ข่ า วสารนั้น เขามี
จุดประสงค์ในการเปิ ดรับแตกต่างกันไป จาแนกได้ ดังนี ้
1. การเปิ ดรับข่าวสารเพื่อการรับรู ้ ผูร้ บั สารมีความต้องการที่จะรับรู ข้ ่าวสารที่เกิดขึน้ ใน
สังคมในช่วงเวลานัน้ เขาจึงเปิ ดรับข่าวสารจากสื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อสนองต่อความต้องการอยาก
รูข้ องเขา
2. การเปิ ดรับข่าวสารเพื่อความบันเทิง เป็ นการที่บคุ คลแสวงหาข้อมูลข่าวสารเพื่อความ
เร้าใจ ตื่นเต้น สนุกสนาน รวมทัง้ เป็ นการพักผ่อนหย่อนใจไปด้วย
3. การเปิ ดรับ ข่าวสารเพื่ ออรรถประโยชน์ท างสัง คม เป็ นการเปิ ดรับ ข่าวสารจากสื่ อ
ประเภทต่าง ๆ เพื่อใช้ข่าวสารเป็ นประเด็นในการพูดคุยกับบุคคลอื่น เช่น การพูดคุยกันในสถานที่
ทางาน การนาข่าวสารไปพูดคุยกับบุคคลที่จะเดินทางไปพบ เป็ นต้น
4. การเปิ ดรับข่าวสารเพื่อผละจากสังคม คือ การที่บุคคล “หลีกหนี” หรือ “หลีกเลี่ยง” ที่
จะพบปะ สนทนากับบุคคลอื่น ด้วยการเปิ ดรับข่าวสารจากสื่อใกล้ตวั หรือเปิ ดรับจากสื่อที่ตนเองมี
ความถนัด
ด้านแม็ ก คอมบ์ส และ เบ็ ค เกอร์ (McCombs &Becker, 1979) ระบุว่า การที่ บุค คล
เปิ ดรับข่าวสารจากสื่อประเภทต่าง ๆ นัน้ เขามีวตั ถุประสงค์ในการเปิ ดรับ ดังนี ้
1. การเปิ ดรับข่าวสารเพื่อเรียนรู เ้ กี่ยวกับเหตุการณ์ ท่ีเกิดขึน้ (Surveillance) เป็ นการ
เปิ ดรับข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ตนเองรับรู เ้ รื่องราวหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ ในสังคมในช่วงเวลานั้น
กล่าวได้ว่า เป็ นการสังเกตการณ์ต่อสภาพแวดล้อมที่เกิดขึน้ รอบตัว
2. การเปิ ดรับข่าวสารเพื่อการตัดสินใจ (Decision) คือ การที่บุคคลเปิ ดรับ หรือแสวงหา
ข้อมูลข่าวสารเพื่อ ใช้ข่าวสารนั้น ประกอบการคิด ไตร่ตรอง และมีความคิดเห็นต่อข่าวสาร หรือ
เหตุการณ์ท่เี กิดขึน้
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3. การเปิ ดรับ ข่าวสารเพื่ อการพูดคุยสนทนา (Discussion) คือ การที่บุคคลแสวงหา
ความรู ้ เพื่อประกอบกับการพูดคุย หรือปรึกษาหารือกับผูอ้ ่นื
4. การเปิ ดรับ ข่ า วสารเพื่ อ การมี ส่ ว นร่ว ม (Participation) คื อ การที่ บุ ค คลแสวงหา
ข่า วสารเพื่ อ ต้อ งการรู ้ และมี ส่ วนร่วมในสถานการณ์ บ างอย่ า ง เป็ น ความต้อ งการรับ รู ้ค วาม
เคลื่อนไหวหรือความเป็ นไปของสังคม
เบคเกอร์ (Becker, 1983) ระบุว่า ถ้าหากจาแนกวัตถุประสงค์ในการเปิ ดรับข่าวสารของ
บุคคล จะประกอบด้วย ดังนี ้
1. บุ ค คลเปิ ดรับ ข่ า วสารโดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ การแสวงหาข้อ มู ล (Information
seeking) เป็ นการแสวงหาข้อมูลข่าวสารตามความต้องการและความสนใจของตนเอง เพื่อให้เกิด
ความคล้ายคลึงกับบุคลอื่น ซึ่งกาลังสนใจประเด็นที่เกิดขึน้ ในสังคม
2. บุ ค คลเปิ ดรับ ข่ า วสารโดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ การเปิ ดรับ ข้ อ มู ล (Information
receptivity) เป็ นการแสวงหาข้อมูลข่าวสารเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่ตนเองสนใจ อยากรู ้
อยากเห็น หากบุคคลพบเจอข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับตนเองก็จะยิ่งทวีความเอาใจใส่ในการ
อ่าน ดู รับชม หรือรับฟั งเป็ นพิเศษ
3. บุ ค คลเปิ ด รับ ข่ า วสารโดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เปิ ด รับ ประสบการณ์ (Experience
receptivity) ในชีวิต เป็ นการแสวงหาข้อมูลข่าวสารเพื่อผ่อนคลายทางอารมณ์ หรือเพื่อกระทาสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งที่ทาให้ตนเองได้รบั ประสบการณ์และความบันเทิงในชีวิต
ขวัญ เรือน กิติวัฒ น์ (2551) ระบุว่า การที่บุคคลแต่ละคนเปิ ดรับข่าวสารหลากหลาย
ประเภทแตกต่างกันนัน้ เป็ นเพราะปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
1. ปั จจัยด้านบุคลิกภาพ และจิตวิทยาส่วนบุคคล หมายความว่า เนื่องจากบุคคลแต่ละ
คนมีความแตกต่างกัน ทัง้ แตกต่างกันภายใน คือ มีความรูส้ ึกนึกคิด อารมณ์ อุดมการณ์ แตกต่าง
กัน และมี ความแตกต่างกัน ภายนอก เช่ น โครงสร้างของร่างกาย การแสดงออก แตกต่างกัน
เป็ นต้น สิ่งเหล่านีล้ ว้ นมีส่วนทาให้บคุ คลเปิ ดรับข่าวสารแตกต่างกัน กล่าวคือ สนใจข่าวสารต่างกัน
จึงเปิ ดรับต่างกัน อีกทัง้ การที่บุคคลแต่ละคนถูกเลีย้ งดูต่างกัน หรือ มาจากครอบครัวที่แตกต่างกัน
เติบโตมาจากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน สิ่งเหล่านีล้ ว้ นส่งผลต่อความรูส้ กึ นึกคิด ทัศนคติของแต่
ละบุคคทัง้ สิน้ ซึ่งจะทาให้พวกเขาเหล่านัน้ เปิ ดรับข่าวสารแตกต่างกันตามความสนใจ ความชอบ
ความจาเป็ นของแต่ละบุคคล
2. ปั จจัยในด้านความสัมพันธ์ทางสังคม เนื่องจากมนุษย์เป็ นสิ่งมีชีวิตที่มักอยู่ร่วมกัน
เป็ นกลุ่ม เป็ นสังคม มีวฒ
ั นธรรมของกลุ่มที่สงั กัด ซึ่งวัฒนธรรม หรือ แบบแผนการปฏิบตั ิของกลุ่ม
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ที่ สัง กัด นั้น ส่ ง ผลต่ อ การแสดงออกของบุ ค คล จึ ง เป็ น เหตุใ ห้ แ ต่ ล ะคนมี ค วามคิ ด มี ทัศ นคติ
และมีพฤติกรรมที่สอดคล้องตามกัน เพื่อให้เป็ นที่ยอมรับของกลุม่ ที่ตนเองสังกัดอยู่
3. ปั จจัยในด้านสภาพแวดล้อม ในความหมายนี ้ หมายความรวมไปถึงลักษณะทาง
ประชากร อันประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ สิ่งเหล่านีล้ ว้ นมีผลทาให้แต่ละ
บุคคลเปิ ดรับข่าวสารที่คล้ายคลึงกันบ้าง หรือเปิ ดรับข่าวสารที่แตกต่างกันออกไป
กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ (2558) กล่าวถึง ความสัมพันธ์ระหว่างความสนใจของผูร้ บั สาร
กับสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ ในสังคมว่า บุคคลซึ่งเป็ น ผูร้ บั สารที่สนใจในเรื่องเดียวกันก็ มักจะเปิ ดรับ
ข่าวสารจากสื่อประเภทเดียวกัน หากจะวิเคราะห์ความแตกต่างของผูร้ บั สารแต่ละคนที่เปิ ดรับ
ข่า วสารในเรื่อ งใดเรื่อ งหนึ่ ง นั้น จะต้อ งน าแนวคิ ด ลัก ษณะประชากรเข้ามาใช้เป็ น แนวในการ
วิเคราะห์ ซึ่ง แนวคิด ลักษณะประชากรจะจาแนกคนออกเป็ นกลุ่ม ข้อความข้างต้น สอดรับกับ
(กิติมา สุรสนธิ, 2541) ที่กล่าวว่า การวิเคราะห์ผูร้ บั สารนัน้ ควรจาแนกตาม อายุ เพศ สถานภาพ
ทางเศรษฐกิจ และสังคม การศึกษา ศาสนา สถานภาพสมรส เหล่านี ้ เป็ นต้น ส่วนจะคัดเลือก
ประเด็นใดมาใช้ในการวิเคราะห์นนั้ ก็ขนึ ้ อยู่กบั ประเด็นที่ผสู้ นใจศึกษา
กิติมา สุรสนธิ (2541) ระบุว่า โดยทั่วไปนัน้ การศึกษาลักษณะประชากรจะประกอบไป
ด้วย ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
1. เพศ (Sex) เพศหญิ ง กับ เพศชายมี ความแตกต่างกัน ทั้งในด้านสรีระของร่างกาย
ความแตกต่างทางด้านความถนัด สภาวะทางจิตใจ อารมณ์ท่ีแตกต่างกัน เมื่อทบทวนวรรณกรรม
จากจากงานวิจัยทางด้านจิตวิทยาทัง้ หลายจะพบว่า งานหลายชิน้ แสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง
อย่างมากระหว่างเพศชายกับเพศหญิง ไม่ว่าจะเป็ นความแตกต่างกัน ในเรื่อง ความคิด ค่านิยม
และทัศนคติท่มี ีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่เป็ นเช่นนีม้ าจากสาเหตุหลายประการ สาเหตุหนึ่งเป็ นเพราะ
วัฒนธรรมและสังคมได้กาหนดบทบาท และกิจกรรมของทัง้ สองเพศไว้แตกต่างกัน สาเหตุประการ
ต่อมา เช่น เนื่องจากเพศชายและเพศหญิงเติบโตมาจากสภาพสังคมที่แตกต่างกัน มีประสบการณ์
ในช่วงวัยแตกต่างกัน
2. อายุ (Age) เป็ นลักษณะประการหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์ผรู้ บั สาร โดยอายุเป็ นปั จจัย
ที่สาคัญประการหนึ่งต่อพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์ เนื่องจากอายุจะเป็ นตัวกาหนด หรือเป็ น
สิ่งที่บ่งบอกเกี่ยวกับความมีประสบการณ์ในเรื่องต่าง ๆ ของบุคคล ดังคากล่าวที่ว่า ผูใ้ หญ่อาบน้า
ร้อนมาก่อน เกิดมาหลายฝน หรือเรียกคนที่ม่ีประสบการณ์นอ้ ยกว่าว่าเด็กเมื่อวานซืน ซึ่งสิ่งเหล่านี ้
ล้วนแล้วแต่เป็ นเครื่องบ่งชี ้ หรือแสดงความคิด ความเชื่อ ลักษณะการโต้ตอบต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ
ที่เกิดขึน้ ของบุคคล คนเราโดยทั่วไปเมื่ออายุเพิ่มขึน้ ประสบการณ์สูงขึน้ ความฉลาดรอบคอบก็
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เพิ่ม มากขึน้ วิธีคิดและสิ่ งที่สนใจก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย โดยส่งผลให้มีลักษณะการสื่อสารที่
แตกต่างกัน คนที่มีอายุนอ้ ยจะใช้สื่อนวัตกรรมเพื่อความบันเทิง แต่ในขณะเดียวกันคนที่มีอายุมาก
จะเข้าถึงสื่อนวัตกรรมเพื่อในการหาข้อมูลข่าวสาร
ทอแรนซ์ (Torrance, 1988) ระบุว่า ความละเอียดลออของเป็ นองค์ป ระกอบหนึ่งของ
ความคิดสร้างสรรค์ พบว่า อายุท่ีเพิ่มขึน้ ของเด็กจะทาให้มีความคิดที่รอบคอบเพิ่มมากขึน้ ด้วย
อายุหรือวัยนัน้ เป็ นปั จจัยที่ทาให้คนมีความแตกต่างในเรื่องของความคิดและพฤติกรรม บุคคลที่มี
อายุมากจะมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อการติดต่อสื่อสารต่างจากบุคคลที่มีอ ายุนอ้ ย และบุคคล
ที่มีอายุนอ้ ยจะมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อการติดต่อสื่อสารที่เปลี่ยนไปตามอายุของตนเอง
3. การศึ ก ษา (Education) การศึ ก ษาหรื อ ความรู ้เป็ น ลัก ษณะอี ก ประการหนึ่ ง ที่ มี
อิทธิพ ลต่อผูร้ บั สาร การที่คนได้รบั การศึกษาที่ต่างกัน ในยุคสมัยที่ต่างกัน ในระบบการศึกษาที่
แตกต่างกัน จึงย่อมมีความรูส้ ึกนึกคิด อุดมการณ์และความต้องการที่แตกต่างกัน คนทั่วไปมักจะ
สนใจหรือยึดแนวความคิดในแนวสาขาของตนเป็ นสาคัญ และบุคคลมักมีลกั ษณะบางประการที่
แสดงหรือบ่งชีถ้ ึงพืน้ ฐานการศึกษาหรือสาขาวิชาที่เรียนมา เนื่องจากสถาบันการศึกษาเป็ นสถาบัน
ที่อบรมกล่อมเกลาให้บุคคลมีบุคลิกภาพไปในทิศทางที่แตกต่างกัน ทางด้านครูผูส้ อนก็มีอิทธิพล
ต่อความคิดของผูเ้ รียนโดยการสอดแทรกความรูส้ ึกนึกคิดของตัวให้แก่ผูเ้ รียน ดังนัน้ การศึกษาจึง
เป็ นตัวกาหนดในกระบวนการเลือกสรรของผูร้ บั สาร นอกจากการศึกษาจะทาให้บุคคลมีศกั ยภาพ
เพิ่ ม มากขึ น้ แล้ว ยัง ท าให้ทัศ นคติ ค่ านิ ย ม และคุณ ธรรมแตกต่ า งกัน ไปอี ก ด้วย นอกจากนั้น
การศึกษายังเป็ นลักษณะที่สาคัญและมีอิทธิพลต่อผูร้ บั สาร ดังนัน้ คนที่ได้รบั การศึกษาที่แตกต่าง
กัน ยุคสมัยที่แตกต่างกัน ระบบการศึกษาที่แตกต่างกัน สาขาวิชาที่แตกต่างกัน จึงมีความรูส้ ึ กนึก
คิด อุดมการณ์ และความต้องการที่แตกต่างกันไปอีกด้วย
4. สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ (Socio-Economic Status) อัน ได้แก่ เชือ้ ชาติ
และชาติพนั ธุ์ ถิ่นฐาน ภูมิลาเนา พืน้ ฐานของครอบครัว อาชีพ รายได้และฐานะทางการเงิน ปั จจัย
เหล่านีม้ ี อิทธิพลอย่างสาคัญต่อผูร้ บั สาร ซึ่งในการวิจยั ทางด้านนิเทศศาสตร์ได้ชีใ้ ห้เห็นว่าสถานะ
ทางสังคมและเศรษฐกิจของผูร้ บั สารมีอิทธิพลอย่างสาคัญต่อปฏิกิริยาของผูร้ บั สารที่มีต่อผูส้ ่งสาร
และสาร สถานะภาพทางสังคม และเศรษฐกิจทาให้คนมีวัฒ นธรรมที่ต่างกัน มีประสบการณที่
ต่างกัน มีทศั นคติ ค่านิยม และเป้าหมายที่ต่างกัน อีกทัง้ สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจนัน้ จะ
เป็ น เครื่อ งชี ้ถึ ง เรื่อ งที่ ก ลุ่ม จะสนใจรับ รู ข้ ่ าวสาร บุ ค คลที่ มี ลัก ษณะทางสัง คมและเศรษฐกิ จ ที่
แตกต่างกันทัง้ การประกอบอาชีพ รายได้ ศาสนา รวมไปถึงสถานภาพทางการสมรสย่อมส่งผลต่อ
การรับสารที่แตกต่างกันด้วย
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5. ศาสนา (Religion) การนับถื อศาสนาเป็ นลักษณะอีกประการหนึ่งของผู้รบั สารที่มี
อิทธิพลต่อตัวผูร้ บั สาร ทัง้ ทางด้านทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรม ทัง้ นี ้ ปรมะ สตะเวทิน (2555)
ระบุว่า ศาสนามีความเกี่ ยวข้องกับบุคลและการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคนในสังคมตลอดชีวิต
ของเขา ซึ่งได้สรุปถึงอิทธิพลของศาสนาที่มีต่อบุคคลไว้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านศีลธรรม คุณธรรม ความ
เชื่อทาง จรรยาของบุคคลด้านการเมือง และด้านเศรษฐกิจ
กลุ่มผูฟ้ ั งที่มีเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นที่แตกต่างกันจะแสวงหาหรือบริโภคข่าวสารจากสื่อ
แตกต่างกันและในรู ปแบบที่แตกต่างกันด้วย ที่สาคัญการใช้สื่อหรือการเลือกรับสื่อของบุคคลยัง
ขึน้ อยู่กับความใส่ใจของบุคคลเหล่านั้นด้วยเช่นกัน โดยทั่วไปแล้วเราจะให้ความสนใจกับสิ่งที่
คุน้ เคยและสอดคล้องกับความคิดและทัศนคติท่ีมีอยู่ โดยจะหลีกเลี่ยงสื่อหรือข้อมูลข่าวสารที่เป็ น
ปฏิปักษ์กับความเชื่ อของเรา ดังนั้น จึงสามารถคาดเดาได้ว่าผู้ใช้แรงงานจะหลีกเลี่ยงข่าวสาร
รายการซึ่งยากเกินกว่าความเข้าใจและไม่คนุ้ เคย เช่น การอภิปรายด้านการเมืองหรือข่าวสารสาระ
ความรูท้ ่ีไม่เกี่ยวข้องกับอาชีพของเขา เกษตรกรอาจเปิ ดรับสาระความรู ท้ ่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร
แต่จะไม่เปิ ดรับข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงิน เป็ นต้น
จากการศึกษาในครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้อาศัยแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิ ดรับ
ข่าวสารของผูร้ บั สารมาเป็ นแนวทางในการศึกษาตัวแปรในพฤติกรรมการเปิ ดรับ ข่าวสารเกี่ยวกับ
การใช้บริการและความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาผ่านสื่อ
ต่าง ๆ ที่เป็ นเครื่องมือการสื่อสารของมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งผูว้ ิจยั พิจารณาว่าเป็ นปั จจัยประการ
หนึ่งที่ส าคัญ ในการวัดพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร โดยใช้ตัวแปรเกี่ยวกั บช่องทางที่ใช้ในการ
เปิ ดรับ ความถี่ ระยะเวลา ลักษณะในการเปิ ดรับ วัตถุประสงค์ของการเปิ ดรับ และเนือ้ หาที่สนใจ
ในการเปิ ดรับ มาเป็ นตัววัดถึงพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร เพื่ อให้ได้ทราบถึงวิธี การ รู ป แบบ
วัตถุประสงค์ของการเปิ ดรับข่าวสารของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีต่ อใช้บริการและความพึง
พอใจต่อการให้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

แนวคิดการให้บริการ
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดการให้บริการพบว่า ได้มีนักวิชาการหลาย
ท่านได้กล่าวถึงไว้ ดังต่อไปนี ้
วิยะดา วรธนานันท์ (2557) ระบุว่า คาว่า “บริการ” หมายถึง สิ่งที่จบั สัมผัส แตะต้องได้
ยาก และเสื่อมสูญสภาพไปได้ง่าย บริการจะทาขึน้ ทันที และส่งมอบให้ผรู้ บั บริการทันที หรือเกือบ
ทันที ในการทางานบริการนั้น ผูใ้ ห้บริการจะต้องทาในทันทีและต้องเอือ้ อานวยทางจิตวิทยาให้
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ผูร้ บั บริการเกิดความพึงพอใจด้วย ด้วยเหตุนี ้ ผู้ให้บริก ารจะต้องมีจิตสานึกในการให้บริการอยู่
ตลอดเวลา ซึ่งการให้บริการที่ดีนนั้ มีคณ
ุ ลักษณะเรียงตามอักษรคาว่า “Service” ดังนี ้
S = Smiling & Sympathy หมายถึง ความยิม้ แย้ม และเอาใจเขามาใส่ใจเรา เห็นอก
เห็นใจต่อความลาบากยุ่งยากของผูม้ ารับบริการ
E = Early Response หมายถึง ผูใ้ ห้บริการจะต้องตอบสนองต่อความประสงค์จากผูม้ า
รับบริการอย่างรวดเร็วทันใจโดยไม่ตอ้ งให้เอ่ยปากเรียกร้อง
R = Respectful หมายถึ ง ผู้ใ ห้บ ริ ก ารจะต้อ งแสดงออกถึ ง ความนั บ ถื อ ให้เกี ย รติ
ผูร้ บั บริการ
V = Voluntariness Manner หมายถึง ผู้ให้บริการจะต้องให้บริการในงานของตนเอง
อย่างสมัครใจ เต็มใจทา ไม่ใช่ทางานอย่างเลี่ยงไม่ได้
I = Image Enhancing หมายถึง ผูใ้ ห้บริการจะต้องรักษาภาพลักษณ์ของผูใ้ ห้บริการ
และภาพลักษณ์ขององค์การที่สงั กัดด้วย
C = Courtesy หมายถึ ง ผู้ให้บ ริก ารจะต้อ งให้บ ริก ารด้วยความอ่ อ นน้อ ม อ่ อ นโยน
สุภาพ มีมารยาทที่ดี
E = Enthusiasm หมายถึง ผูใ้ ห้บริการจะต้องมีความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้นขณะ
ให้บริการและให้รบั บริการมากกว่าผูร้ บั บริการคาดหวังเอาไว้
ฮอฟแมน และ บาเทสั น (Hoffman K. D. & Bateson, 2006 อ้ า งถึ ง ใน วิ ย ะดา
วรธนานันท์, 2557) ระบุว่า บริการ หมายถึง การบริการเป็ นกิจกรรม ผลประโยชน์ หรือความพึง
พอใจที่สนองความต้องการของผูม้ ารับบริการ โดยต้องสร้างระบบการบริการที่มีคุณภาพ ซึ่งต้อง
คานึงถึงองค์ประกอบหลัก คือต้องรับฟั งข้อเสนอแนะจากผูร้ บั บริการอย่างต่อเนื่อง ให้บริการที่
น่าเชื่ อถื อ ไว้วางใจ บริการที่เป็ นไปตามที่ให้สัญ ญาหรือตามที่เสนอไว้รูป แบบการให้บริการที่
หลากหลาย จะได้ไม่ลดคุณ ภาพบริการหลักที่มีอยู่เดิม การให้บริการต้องมีการปรับปรุ งให้ดีขึน้
เสนอบริการที่เกินความคาดหวังแก่ผรู้ บั บริการ ทีมงานต้องพร้อมเสมอ ให้มีการวิจัยเกี่ยวกับการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่และ รูปแบบการบริการต้องมีรูปแบบที่พิเศษอยู่ ในระดับเป็ นนาการบริการ
นัน้ ๆ ดังนัน้ การให้บริการควรคานึงถึงหลักการสาคัญ ดังนี ้ คือ
1. หลักความสอดคล้องความต้องการของบุคลากรส่วนใหญ่ กล่าวคือ ประโยชน์หรือ
บริการที่ องค์การจัดหาให้นนั้ จะต้องตอบสนอง ความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ มิใช่เป็ นการจัด
ให้แ ก่ บุ ค คลกลุ่ ม หนึ่ ง กลุ่ ม ใดโดยเฉพาะมิ ฉ ะนั้น นอกจากจะไม่ เกิ ด ประโยชน์สู ง สุด ในการ
เอือ้ อานวยประโยชน์และบริการแล้ว ยังไม่คมุ้ ค่ากับการดาเนินงานนัน้ ๆ ด้วย
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2. หลักความสม่าเสมอ กล่าวคือ การให้บริการนั้นจะต้องดาเนินไปอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอไม่ใช่ ทาๆ หยุดๆ ตามความพอใจของผูบ้ ริการหรือผูป้ ฏิบตั ิ
3. หลักความเสมอภาค กล่าวคือ บริการที่จดั นัน้ จะต้องให้แก่ผมู้ าใช้บริการอย่างเสมอ
หน้าและเท่าเทียมกัน ไม่มีการใช้สิทธิพิเศษแก่บคุ คลหรือกลุ่มใดในลักษณะแตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ
อย่างเห็นได้ชดั
4. หลักความประหยัด กล่าวคือ ค่าใช่จ่ายที่จะต้องใช้ในการให้บริการจะต้องไม่มากเกิน
กว่าผลที่จะได้รบั
5. หลักความสะดวก กล่าวคือ บริการที่จัดให้แก่ผูร้ บั บริการจะต้องเป็ นไปในลักษณะ
ปฏิบตั ิได้ง่าย สะดวกสบาย สิน้ เปลืองทรัพยากรไม่มากนัก ทัง้ ยังไม่เป็ นการสร้างภาวะยุ่งยากใจ
ให้แ ก่ ผู้ให้บ ริก าร หรือ ผู้ม าใช้บ ริก ารมากจนเกิ น ไปโดยให้เอกชนมาร่ว มด าเนิ น การแทนงาน
บางอย่างที่มิใช่งานหลัก เน้นลูกค้าหรือผูร้ บั บริการมีการกระจายอานาจสนับสนุนให้หน่วยงานที่
มิใช่ภาครัฐมีบทบาทมากขึน้
ชุลีวรรณ บัวอินทร์ (2551) กล่าวว่า บริการ คือ ความเพลิดเพลินใจที่ได้มอบให้แก่ลกู ค้า
มากกว่าที่ลกู ค้าต้องการ ผูใ้ ห้บริการที่เป็ นเลิศจะต้องให้บริการด้วยพลังงานและความกระตือรือร้น
ประณต นาคะเวช (2557) กล่าวว่า บริการ คือ กระบวนการนาเสนออัตถะประโยชน์
หรือคุณค่าที่ผบู้ ริโภคต้องการ โดยผ่านกิจกรรม หรือดาเนินการที่ผใู้ ห้บริการมอบให้กบั ผูร้ บั บริการ
ทัง้ นี ้ ในการให้บริก ารนัน้ อาจมีการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือใด ๆ ก็ได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การ
บริการหมายรวมตัง้ แต่การกระทาที่อานวยประโยชน์ในลักษณะที่เป็ นนามธรรมล้วน ๆ โดยไม่มี
วัสดุ สิ่งของหรือสินค้าเป็ นส่วนประกอบสาคัญของการกระทานัน้
พูลสุข เอกไทยเจริญ (2551) ระบุว่า บริการ คือ การให้ความช่วยเหลือหรือดาเนินการ
เพื่อผลประโยชน์ของผูอ้ ่ืนนัน้ ผูใ้ ห้บริการจะต้องมีหลักยึดถือปฏิบตั ิ มิใช่ว่าการให้ความช่วยเหลือ
หรือกระทาประโยชน์ต่อผูอ้ ่นื จะเป็ นไปตามใจของเรา แต่ตอ้ งคานึงถึงความต้องการของผูร้ บั บริการ
ด้วย โดยทั่วไปหลักการให้บริการมีขอ้ ควรคานึงถึง ดังนี ้
1. ให้บริการสอดคล้องตรงตามความต้องการของผูร้ บั บริการ การให้บริการต้องคานึงถึง
ผูร้ บั บริการเป็ นหลักจะต้องนาความต้องการของผู้รบั บริการมาเป็ นข้อกาหนดในการให้บริการ
แม้ว่ าจะเป็ น การให้ค วามช่ ว ยเหลื อ ที่ เราเห็ น ว่า ดี แ ละเหมาะสมแก่ ผู้รับ บริก ารเพี ย งใดแต่ ถ้ า
ผูร้ บั บริการไม่สนใจให้ความสาคัญ การให้บริการนัน้ ก็อาจจะไร้ค่า
2. ทาให้ผู้รบั บริการเกิด ความพึง พอใจคุณ ภาพ คือ ความพอใจของลูกค้าเป็ น หลัก
เบือ้ งต้น เพราะฉะนัน้ การบริการจะต้องมุ่งให้ผรู้ บั บริการเกิดความพอใจและถือเป็ นหลักสาคัญใน
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การประเมิ น ผล การให้บ ริก าร ไม่ ว่าจะตั้ง ใจมากมายเพี ย งใดแต่ ก็ เป็ น เพี ยงด้านปริม าณ แต่
คุณภาพของการบริการวัดได้ดว้ ยความพอใจของลูกค้า
3. ปฏิบัติ ต่อลูกค้าโดยถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน การให้บริการซึ่งจะตอบสนองความ
ต้องการและความพอใจของผู้รบั บริการที่เห็นได้ชัด คือ การปฏิบัติท่ีตอ้ งมี การตรวจสอบความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ครบถ้วน เพราะถ้าหากมีขอ้ ผิดพลาดขาดตกบกพร่องแล้ว ก็อยากที่จะ
ทาให้ลกู ค้าพอใจ แม้จะมีคาขอโทษ ขออภัย ก็ได้รบั เพียงความเมตตา
4. ให้บริการเหมาะสมแก่สถานการณ์ การให้บริการรวดเร็ว ส่งสินค้า หรือให้บริการตรง
ตามข้อกาหนดเวลาเป็ นสิ่งสาคัญความล่าช้าไม่ทนั กาหนด ทาให้เป็ นการบริการที่ไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ นอกจากส่งสินค้าทันตามกาหนดเวลาแล้วยังจะต้องพิจารณาถึงความเร่งรีบของ
ลูกค้าและตอบสนอง ให้รวดเร็วก่อนกาหนดด้วย
5. ไม่ก่อผลเสียหายแก่บุคคลอื่น ๆ การให้บริการในลักษณะใดก็ตาม ผูใ้ ห้บริการจะต้อง
พิจารณาอย่างรอบคอบ รอบด้าน จะต้องคานึงถึงบุคคลอื่นในสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัวด้วย
ผูใ้ ห้บริการจึงควรยึดหลักในการบริการว่า จะระมัดระวังไม่ทาให้เกิดผลกระทบ หรือสร้างความ
เสียหายให้แก่บคุ ลอื่น ๆ ด้วย
ส่วนองค์ประกอบคุณ ภาพการให้บริการนั้น ชุลีวรรณ บัวอินทร์ (2551) ได้กล่าวไว้ว่า
ประกอบด้วย ปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
ประการแรก Reliability หมายถึ ง ความเชื่ อ ถื อ ได้ว่ า การให้บ ริก ารนั้น เป็ น ไปตาม
มาตรฐานของการให้บริการ
ประการที่สอง Responsiveness หมายถึง การตอบสนองต่อความต้องการหรือกล่าวได้
ว่า เป็ นการตอบสนองต่อความปรารถนาของลูกค้า
ประการที่สาม Competence หมายถึง ความสามารถ หรือสมรรถนะในการให้บริการ
อย่างรอบรู ้ เหมาะสม และเชี่ยวชาญ รูจ้ ริง
ประการที่ สี่ Access หมายถึ ง การเข้า ถึ ง การบริ ก ารได้ ง่ า ย ใช้บ ริก ารได้ ส ะดวก
ไม่ย่งุ ยากจนเกินไป
ประการที่หา้ Courtesy หมายถึง ความสุภาพ เคารพนบนอบ ความอ่อนน้อม ให้เกียรติ
และมีมารยาทที่ดีของผูใ้ ห้บริการ
ประการที่หก Communication หมายถึง ความสามารถในการสื่อสาร และสัมพันธ์กับ
ลูกค้า ทาให้ลูกค้าทราบ เข้าใจ และได้รบั คาตอบในข้อสงสัย หรือความไม่เข้าใจต่างๆ ได้อย่าง
กระจ่างชัด
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ประการที่ เจ็ ด Creditability หมายถึ ง ความเชื่ อถื อได้ว่าลูกค้จ ะได้รับ การบริการที่ ดี
กล่าวอีกนัยหนึ่ง ลูกค้าสามารถเชื่อได้ว่าจะได้รบั บริการอย่างมืออาชีพ
ประการที่ แ ปด Security หมายถึ ง ความมั่น คงปลอดภัย อบอุ่น สบายใจของลูก ค้า
ในขณะใช้บริการ
ประการที่เก้า Customer Understanding หมายถึง ความเข้าอกเข้าใจในลูกค้า เอาใจ
ลูกค้ามาใส่ใจตน
ประการที่สิบ Tangibles หมายถึง ส่วนที่สัมผัสได้และรับรู ไ้ ด้ทางกายภาพของปั จจัย
การบริการ
มิลเลท (Millett, 1954 อ้างถึงใน ประณต นาคะเวช, 2554) ระบุว่า เป้าหมายสาคัญของ
การบริการ คือ การสร้างความพึงพอใจในการบริการแก่ประชาชน โดยมีหลักเกณฑ์ หรือแนวทาง
คือ
1. การให้บริการอย่างเสมอภาค หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงานภาครัฐที่มี
ฐานคติท่วี ่าคนทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนัน้ ประชาชนทุกคนจะได้รบั การปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน ใน
แง่มมุ มองกฎหมาย ไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการ
2. การให้บ ริก ารที่ ต รงเวลา หมายถึ ง ในการให้บ ริก ารจะต้อ งมองว่ าการให้บ ริก าร
สาธารณะจะต้องตรงเวลา ผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มีประสิทธิผล เลยถ้า
ไม่มีบริการที่ตรงเวลาซึ่งจะสร้างความไม่พอใจให้กบั ประชาชน
3. การให้บริการอย่างเพียงพอ หมายถึง การให้บริการสาธารณะต้องมีลกั ษณะมีจานวน
การให้บริการและสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม
4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่เป็ นไปอย่างสม่าเสมอ
โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็ นหลัก ไม่ใช่ยดึ ความพอใจของหน่วยงานที่ให้บริการว่าจะให้หรือ
จุดบริการเมื่อใดก็ได้
5. การให้บ ริก ารอย่ า งก้า วหน้า หมายถึ ง การให้บ ริก ารสาธารณะที่ มี ก ารปรับ ปรุ ง
คุณภาพและผลการปฏิบตั ิงาน กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพหรือความสามารถในที่
จะทาหน้าที่ให้มากขึน้ โดยใช้ทรัพยากรเดิม
โกธเบริก (Gothberg, 1986 อ้างถึ ง ใน ประณต นาคะเวช 2554, น.21) ระบุว่า การ
ให้บริการลูกค้าที่ดีท่ีจะทาให้ลูกค้าประทับใจนั้น ผูใ้ ห้บริการจะต้องให้บริการ โดยให้ครอบคลุม
ลักษณะ 3 ประการ คือ
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1. คุณภาพของทรัพยากร หมายความว่า ผูใ้ ห้บริการจะต้องเลือกสรรแล้วว่าสิ่งที่นามา
ให้บริการนัน้ สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บริการ
2. คุณ ภาพของบุคลากรผูใ้ ห้บริการ หมายความว่า ผูใ้ ห้บริการจะต้องมีความรอบรูใ้ น
งานบริการนัน้ เป็ นอย่างดี
3. การสื่อสาร หมายความว่า ผูใ้ ช้บริการจะต้องใช้ภาษาในการสื่อสารที่สุภาพ เข้าใจ
ง่าย แสดงสัญลักษณ์ท่ีสามารถสื่อความหมายให้เข้าใจกันได้เป็ นอย่างดี
ด้านการพัฒ นาคุณ ภาพของการให้บ ริการ ประณต นาคะเวช (2554) กล่าวว่า การ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ คือ การมุ่งไปสู่การยกระดับคุณภาพการให้บริการตามแนวคิ ดการ
บริหารคุณภาพโดยรวม (TQM) มีหลักการที่ควรคานึงถึง ดังนี ้
1. ผูร้ บั บริการคือบุคคลสาคัญที่สดุ (Customer Focus) หมายความว่า ผูร้ บั บริการเป็ น
เป้าหมายที่สาคัญของงานบริการ ซึ่งคุณภาพงานบริการอยู่ท่คี วามสามารถในการตอบสนองความ
ต้องการของผูร้ บั บริการ
2. มี วิ สัย ทั ศ น์ร่ว มกัน (Common Vision) หมายความว่ า เป็ น การรวมพลัง เพื่ อ การ
สร้างสรรค์ให้ผรู้ บั บริการและผูบ้ ริการมีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมายร่วมกัน และมีส่วนในการ
ปรับเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ ไปสูเ่ ป้าหมายร่วมกัน
3. ทีมงานสัม พันธ์ (Teamwork & Empowerment) หมายความว่า ทุกคนต้องทางาน
เป็ นทีม ผูป้ ฏิบัติงาน จะต้องได้รบั การเสริมพลังด้วยการฝึ กอบรม การเพิ่มพูนความรู แ้ ละดึงเอา
ศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ในการบริการอย่างเต็มที่
4. มุ่ ง มั่ น กระบวนการ (Process Focus) หมายความว่ า ผู้ใ ห้บ ริ ก ารจะต้อ งหมั่ น
ปรับ ปรุ ง กระบวนการในการท างานให้ก ระชั บ ง่ า ย ในทางปฏิ บั ติ ไม่ ใ ห้เกิ ด ความยุ่ ง ยาก
หลากหลายขัน้ ตอนจนเกินไป เป็ นการสร้างระบบเพื่อปกป้องคุม้ ครองให้ผปู้ ฏิบตั ิงานทางานได้ดี
ที่สดุ
5. มี กระบวนการแก้ปั ญ หา (Problem Solving Process) หมายความว่า ผู้ให้บริการ
จะต้อ งน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ม าใช้ในการปรับปรุ งกระบวนการในการท างาน การ
ให้บริการ เริ่มด้วยการวิเคราะห์สภาพปั ญหาที่เกิดขึน้ การทดสอบทางเลือกที่เห็นว่าเหมาะสมที่สดุ
และนามาปฏิบตั ิเป็ นมาตรฐานในการให้บริการ
6. ผู้ น าให้ก ารสนั บ สนุ น (Leadership Support) หมายความว่ า ผู้ น าในส่ ว นการ
ให้บริการจะต้องปรับ เปลี่ยนบทบาทจากเดิมทีเป็ นเสมือน “ผูค้ วบคุม” หรือ “ผู้ส่ งั การ” โดยปรับ
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สถานะของตนเสี ย ใหม่ ใ ห้ เ ป็ นเสมื อ น “โค้ช ” ท าหน้ า ที่ ใ ห้ ค าแนะน า หรื อ คอยช่ ว ยเหลื อ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้ทางานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
7. พัฒนาไม่หยุดยัง้ (Continuous Improvement) หมายความว่า ผูใ้ ห้บริการจะต้องหา
โอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการหาโอกาสในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
เพื่อให้ผรู้ บั บริการเกิดความพึงพอใจมากที่สดุ
วิยะดา วรธนานันท์ (2557) ระบุว่า การพัฒ นาคุณภาพการให้บริการจะต้องคานึงถึง
ปัจจัย ดังต่อไปนี ้
1. ผู้ใ ห้บ ริก ารจะต้อ งยึ ด หลัก คิ ด ว่ า ผู้ใ ช้บ ริก ารเป็ นคนส าคั ญ จะต้อ งตระหนั ก ว่ า
คนทางานบริการต้องมีจิตวิญญาณของการให้บริการลูกค้า
2. ผูใ้ ห้บริการจะต้องยิม้ แย้มแจ่มใส เป็ นคนใจเย็น และฝึ กความอดทนอดกลัน้ ถึงแม้ว่า
จะไม่เห็นด้วยกับผูใ้ ช้บริการในบางประการก็ตาม แต่การทะเลาะกับผูใ้ ช้บริการเป็ นสิ่งที่จะต้อง
หลีกเลี่ยง
3. ผูใ้ ห้บริการจะต้องหมั่นพัฒนาทักษะในการสื่อสารของตนให้ดียิ่งขึน้ ทัง้ พัฒนาภาษา
พัฒนาการแสดงออก พัฒนาการทางานให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เช่น ไม่ควรปล่อยให้โทรศัพท์ดงั
ถึง 3 ครัง้ เป็ นต้น
4. การให้ขอ้ มูลแก่ลกู ค้า เช่น การรับปากลูกค้าว่าจะบริการให้ในเรื่องต่าง ๆ ผูใ้ ห้บริการ
จะต้องทาตามที่รบั ปากไว้
นอกจากนี ้ ผู้ให้บริการควรตระหนักว่า ผู้รับบริการต้องการการต้อนรับ ที่อบอุ่น เป็ น
กันเอง พูดจาสุภาพ ไพเราะ การแสดงออกเช่นนีจ้ ะทาให้ผูร้ บั บริการรูส้ ึกว่าเขาเป็ นบุคคลสาคัญ
จะส่งผลทาให้เขาพึงพอใจ แต่การที่จะทาให้เกิดความประทับใจได้นนั้ ต้องทาให้ถึงขัน้ ที่ผรู้ บั บริการ
เกิดความ “ปี ติยินดี” หมายความว่า เป็ นการให้บริการที่ บรรลุความคาดหวัง ของผูร้ บั บริการ ถ้า
หากผูร้ บั บริการเกิดความความประทับใจจากการต้อนรับของผูใ้ ห้บริการ ผูร้ บั บริการจะกลับมาใช้
บริการอีก
บุคคลแต่ละคนต่างก็มีปัญหาที่ทาให้ตนเองเกิดความไม่สบายใจ หรือ หงุดหงิดใจ ทว่า
เมื่ อ เดิ น ทางมาถึ ง ที่ ท างานที่ จ ะต้องให้บ ริก ารผู้อ่ืน ผู้ให้บ ริก ารจะต้อ งละทิ ง้ ความไม่ ส บายใจ
เหล่านัน้ ให้หมดใจจากจิตใจหรือความรู ส้ ึกของตน เพื่อให้บุคคลนัน้ ทางานบริการอย่างสบายใจ
การท าเช่น นีไ้ ด้จ ะได้รบั การยอมรับ ว่าเป็ นผู้ให้บริการมื ออาชี พ ขณะให้บริการจะต้องแสดงให้
ผูร้ บั บริการได้เห็นถึง ความมีอัธยาศัยไมตรีท่ีมีต่อผูร้ บั บริการและต่อบุคคลอื่นที่อยู่ใกล้เคียง เช่น
ผูใ้ ห้บริการด้วยกันเอง เป็ นต้น เนื่องจากความมีอัธยาศัยไมตรีเป็ นสิ่งสาคัญยิ่งในการให้บริการ
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เพราะความมีอธั ยาศัยไมตรีจะทาให้ผรู้ บั บริการรูส้ กึ อบอุ่น และประทับใจ ผูร้ บั บริการทุกคนที่มาใช้
บริการ ต้องการให้ผใู้ ห้บริการปฏิบตั ิต่อ ดังนี ้
1. บริการที่มีไมตรีจิต หมายถึง การให้บริการที่ดี บวกกับการยิม้ แย้มแจ่มใส อารมณ์ดี
เป็ นต้น สิ่ งเหล่านีจ้ ะทาให้ผูร้ บั บริการเกิดความรู ส้ ึกอบอุ่น สบายใจ และประทับใจที่ได้รบั การ
ต้อนรับอย่างมีอธั ยาศัย
2. ยิม้ การยิม้ เป็ นสิ่งที่ทาได้ง่ายมาก เป็ นสิ่งจาเป็ นอันดับแรกในการทักทายบุคคลอื่น
โดยเฉพาะผู้ท่ีเข้ามาใช้บริการ เพราะหากผู้ให้บ ริการยิม้ ทักทายให้ผู้ให้บริการแล้ว เขาจะรู ส้ ึก
อบอุ่นใจ เราสามารถใช้นา้ เสียง และท่วงทานองที่เป็ นธรรมชาติให้ผูร้ บั บริการรู ส้ ึกพอใจที่มาใช้
บริการของเรา
3. คาพูดที่วิเศษ คือ คาพูดเหล่านี ้ “ขอบคุณค่ะ” “ดิฉันเสี ยใจ” “ขอโทษค่ะ” “มีอะไรให้
ดิ ฉั น ช่ ว ยไหมคะ” นอกจากนี ้ การเอ่ ย “ชื่ อ ” ของผู้รับ บริก ารเป็ น ค าวิเศษเช่ น เดี ย วกัน หากผู้
ให้บริการจดจาชื่อของผูใ้ ช้บริการได้ จะทาให้ผใู้ ข้บริการเกิดความประทับใจ
4. การให้ความช่วยเหลือแก่ผูใ้ ช้บริการ และการแสดงไมตรีจิตต่อผูใ้ ช้บริการ สิ่งเหล่านี ้
จะทาให้เขาเกิดความอบอุ่นใจ หมายความว่า ผูใ้ ห้บริการจะต้องเรียนรูป้ ฏิกิริยาของผู้ใช้บริการว่า
ผูใ้ ข้บริการมี รสนิยมอย่างไร ชอบอะไร ไม่ช อบอะไร ตัวอย่างเช่น ถ้าเรารู ว้ ่าผู้รบั บริการเป็ นคน
แปลกหน้า ผูใ้ ห้บริการจะต้องเอาใจใส่เขา ช่วยเหลือในเรื่องที่เขามาติดต่อ ให้คาแนะนาสถานที่
และให้คาแนะนาในเรื่องอื่น ๆ เป็ นต้น
5. ถ้าหากผูใ้ ห้บริการใส่ “ยิม้ ” ลงไปใน “นา้ เสียง” ขณะพูดคุยกับผูใ้ ช้บริการ ผูใ้ ช้บริการ
จะเกิดความรูส้ กึ พอใจ รับรูไ้ ด้ถึงความรูส้ กึ และเจตนาของผูใ้ ห้บริการ
6. พนักงานทุกคนสามารถแสดงความมีอธั ยาศัยต่อผูใ้ ช้บริการได้ ไม่ว่าพนักงานบุคคล
นัน้ จะเป็ นผูท้ ่ตี ิดต่อกับผูใ้ ช้บริการโดยตรงหรือไม่
7. ผูใ้ ห้บริการควรจะช่วยเหลือผูร้ บั บริการในเรื่องที่สามารถช่วยเหลือได้ ถึงแม้ว่าจะช่วย
ได้เพียงเล็กน้อยก็ตาม ในกรณี ท่ีผูใ้ ห้บริการช่วยเหลือผูใ้ ช้บริก ารไม่ได้ ผูใ้ ห้บริการสามารถขอให้
บุคคลอื่นที่เห็นว่าเขาสามารถช่วยเหลือได้ ให้ช่วยเหลือผูใ้ ช้บริการ
8. การที่ ผู้ให้บ ริก ารท างานร่ว มกัน อย่ า งเป็ น กัน เอง สนุ ก สนาน รื่ น เริง ใจ เป็ น สิ่ ง ที่
ผูใ้ ช้บริการสามารถรับรู ไ้ ด้ หมายความว่า ผูร้ บั บริการจะสังเกตเห็นได้ชัดว่าบรรยากาศในการ
ทางานระหว่างผูใ้ ห้บริการด้วยกันเองนัน้ เป็ นอย่างไร
9. พึง ตระหนัก ว่า ผู้ใช้บ ริการมี เหตุผลหลายอย่างที่ม าติดต่ อกับ องค์ก รที่ ผู้ให้บริการ
ปฏิบตั ิงานอยู่ พึงตระหนักว่าสิ่งหนึ่งที่ผรู้ บั บริการคาดหวังเสมอ คือ การต้อนรับอย่างอบอุ่น และมี
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ไมตรีจิตจากพนักงาน ถ้าเราให้การต้อนรับเช่นนัน้ ได้ ผูร้ บั บริการก็จะมีความรูส้ ึกที่ดีต่อองค์กรของ
เรา
ส่วนการทบทวนวรรณกรรมเกี่ ยวกับ “ลักษณะเฉพาะ” ของงานบริการ พบว่า งาน
บริการมีลกั ษณะเฉพาะ ดังนี ้
1. ลูกค้า “พอใจ” หรือ “ไม่พอใจ” เป็ นความรูส้ ึกที่เกิดขึน้ กับลูกค้าในทันที งานบริการ
เป็ น งานให้ความช่ วยเหลื อ อานวยความสะดวกแก่บุคคลอื่น ดังนั้น เมื่ อผู้รบั บริการได้รบั การ
สนองตอบตรงตามความต้องการของเขา ผูร้ บั บริการก็จะมีความรูส้ ึกที่ดี ในทางกลับกัน ถ้าหาก
ผูร้ บั บริการไม่ พ อใจ เขาก็จะมี ความรู ส้ ึกในทางที่ไม่ ดีต่อผู้ให้บริการ และต่อองค์กรที่ให้บริการ
ในทันทีเช่นเดียวกัน
2. งานบริการเริ่ม ต้น และดาเนินการได้ในทุกขณะที่ผู้ให้บริการยังคงอยู่ ผู้ให้บริการ
สามารถให้บริการในระยะต้นที่เริ่มพบเจอ ระยะกลาง และให้บริการในตอนท้ายของการพบเจอกัน
ได้ เพราะไม่มีขอ้ จากัดว่าจะต้องให้บริการเฉพาะในเวลาหนึ่งเวลาใด
3. ผลของการให้บ ริก ารเชื่ อ มโยงไปถึ ง คน และองค์ก รที่ ผู้ให้บ ริก ารท างานอยู่ หาก
พนักงานให้บ ริการลูกค้าที่ ดี ลูกค้าก็จ ะประทับ ใจ นอกจากประทับใจในตัวผู้ให้บริการแล้วยัง
ประทับใจในตัวผูบ้ ริหารองค์กรอีกด้วย
4. หากผู้ให้บริการท าผิดพลาดจนท าให้ผู้ใช้บริการไม่ พ อใจ พึ งตระหนักว่า หากท า
ผิดพลาดแล้วชดเชยด้วยสิ่งอื่น ไม่สามารถจะเปลี่ยนความรูส้ ึกของผูร้ บั บริการให้กลับมาดีได้เป็ น
เพียงการลดความพอใจของลูกค้าให้นอ้ ยลง
5. การบริการสามารถสร้างความรู ส้ ึก “ชอบ” หรือ “ไม่ชอบ” ที่ลูกค้ามี ต่อ ผูใ้ ห้บริการ
หรือต่อ “องค์กร” ได้อย่างมาก ผูใ้ ห้บริการจะต้องตระหนักให้มาก
6. การบริการที่ “ดี” หรือ “ไม่ดี” นัน้ จะอยู่ในการรับรู ้ ในความทรงจาของผูใ้ ช้บริการไป
อี ก นาน แม้เมื่ อ ผู้ให้บ ริก ารจะปรับ ปรุ ง แก้ไ ขให้ดี ขึ น้ มากแล้ว ก็ ต าม แต่ สิ่ ง ที่ เคยเกิ ด ขึ น้ หรื อ
ความรูส้ กึ ที่เคยเกิดขึน้ จะยังคงอยู่กบั ผูใ้ ช้บริการ ด้วยเหตุนี ้ การบริการจึงสาคัญ
7. พึ ง ตระหนัก ว่ า “คน” เป็ น ตัว แปรที่ ส าคัญ ในการสร้า งสรรค์ค วามรู ส้ ึ ก ที่ ดี ให้กับ
ผูใ้ ช้บริการ ขณะเดียวกัน “คน” ก็เป็ นผูท้ ่ี ทาลายหน่วยงานที่สังกัดได้เช่นเดียวกัน องค์กรหลาย
แหล่งเคยได้รบั การยกย่อ งว่าให้บ ริการดี แต่ พ อเปลี่ ยนที ม งานที่ ให้บ ริก ารก็ มี เสี ยงสะท้อ นว่ า
ให้บริการด้อยคุณภาพ จึงต้องมีการพัฒนาคนอย่างสม่าเสมอ
ในประเด็น “การปฏิบัติตัว” ของผูใ้ ห้บริการ ผูว้ ิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมในประเด็นนี ้
พบว่า มีการกล่าวถึงว่าประกอบด้วย การปฏิบตั ิตวั ทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ ดังต่อไปนี ้
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1. การปฏิบัติตัว ทางกาย หมายความว่า ผูใ้ ห้บริการจะต้องดูแลสุขภาพร่างกายของ
ตนเองให้แข็งแรง สดชื่น ให้บริการด้วยความกระปรีก้ ระเปร่า ไม่ ง่วงเหงาหาวนอน เซื่ องซึม มี
ลักษณะทะมัดทะแมง กระฉับกระเฉง กระชุ่มกระชวย หน้าตาสดใส แต่งกายเรียบร้อย มี กิริยา
สุภาพ สิ่งเหล่านีเ้ ป็ นคุณสมบัติขนั้ พืน้ ฐานของผูใ้ ห้บริการ
2. ทางวาจา หมายความว่า ผูใ้ ห้บริการจะต้องใช้ถอ้ ยคาที่ชวนฟั ง มีนา้ เสียงไพเราะ พูด
ชัดเจน มีหางเสียง มีคาขานรับอย่างเหมาะสม พูดแต่นอ้ ย ฟั งให้มาก ไม่พดู แทรก อาจพูดทวนยา้
สิ่งที่มีผมู้ าติดต่อต้องการให้เขาฟั งเพื่อความเข้าใจตรงกัน พูดให้เกิดประโยชน์ต่อผูร้ บั บริการ ไม่พดู
มากจนเกินจริง พูดเพื่อความสบายใจของผูร้ บั บริการ และใช้ถอ้ ยคาเหมาะสม
3. ทางใจ หมายความว่า ผูใ้ ห้บริการจะต้องเปิ ดใจให้กว้าง ทาจิตใจให้เบิกบานแจ่มใส
ยินดีท่จี ะต้อนรับ ไม่รูส้ กึ ขุ่นเคืองจิตใจหากผูใ้ ช้บริการแสดงท่าทีท่ไี ม่น่าประทับใจ
ประณต นาคะเวช (2557) ระบุ ว่ า การให้บ ริก ารเป็ นงานที่ ท าดี เสมอตั ว หากท า
ผิดพลาดก็จะได้รบั คาตาหนิ งานบริการจึงเป็ นงานที่ตอ้ งการความรับผิดชอบสูง ผูใ้ ห้บริการจะต้อง
มีจิตใจหนักแน่น ไม่แสดงอาการตีอกชกหัว ฟูม ฟาย และกล่าวโทษผูอ้ ่ืน อยู่ร่าไป จะต้องเรียนรู ้
ความเป็ นธรรมชาติของลูกค้าแต่ละคน รู ค้ วามคาดหวังของผูใ้ ห้บริการ สิ่งเหล่านีไ้ ม่ใช่เรื่องง่าย
และก็ไม่ใช่เรื่องยากเช่นเดียวกัน การที่จะให้บริการเป็ นที่พอใจของทุก ๆ คน เป็ นเรื่องเป็ นไปไม่ได้
แต่ก็ไม่พน้ วิสยั ที่จะทาให้คนส่วนใหญ่พึงพอใจ ส่วนข้อควรระวังในการให้บริการนัน้ ผูใ้ ห้บริการ
จะต้องหลีกเลี่ยง ไม่ให้มีเหตุการณ์เหล่านีเ้ กิดขึน้ ได้แก่
ประเด็นแรก ผูใ้ ห้บริการไม่สนใจความต้องการของผูร้ บั บริการ – พึงตระหนักว่า ในการ
ให้บริการทุกกรณี ผูใ้ ห้บริการจะต้องแสดงให้เห็นว่าผูร้ บั บริการมีความสาคัญ จึงต้องระวังไม่แสดง
กิรยิ าที่เพิกเฉย ไม่สนใจ ผูร้ บั บริการ
ประการที่สอง การให้บริการที่ขาดตกบกพร่อง – เป็ นสิ่งที่ตอ้ งยา้ เตือนอยู่เสมอว่า จะ
ปล่อยให้เกิดความขาดตกบกพร่องไม่ได้ เพราะเมื่อเกิดขึน้ แล้ว จะทาลายงานบริการในส่วนอื่น ๆ
ที่ดีอยู่แล้วให้ได้รบั ผลเสียหายตามไปด้วย
ประการที่สาม การให้บริการที่ล่าช้า – เป็ นลักษณะที่ไม่ดีอย่างยิ่ง เพราะความล่าช้าไม่
ตรงเวลา ทาให้ลกู ค้าไม่พอใจ ซึ่งลูกค้าจะไม่กลับมาเยือนอีก
ประการที่สี่ การให้บริการที่ใช้กิริยา วาจา ไม่เหมาะสม -ผูใ้ ช้บริการสามารถรูส้ ึกได้จาก
กิริยา ท่าทาง การใช้คาพูด นา้ เสียง ในบางครัง้ ผูใ้ ห้บริการอาจไม่มีความตั้งใจจะแสดงกิริยาต่อ
ผูร้ บั บริการในทางที่ไม่ดี แต่ ตนเองกาลังอยู่ในอารมณ์ท่ีขุ่นมัว ควบคุมอารมณ์ของตนได้ไม่ดี จึง
แสดงออกด้วยท่าที และคาพูดที่ทาให้ผใู้ ช้บริการรูส้ กึ ไม่ดี
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ประการที่ห้า การให้บ ริการที่ผู้ให้บริการท าให้ผู้รบั บริการผิดหวัง – กรณี นีเ้ กิดขึน้ ได้
หลายกรณี นับตัง้ แต่การต้อนรับที่เย็นชา หรือการพูดไม่ดีต่อลูกค้าในขณะโทรศัพท์สื่อสารกัน การ
ให้บริการอย่างไม่เต็มใจ
จะเห็นได้ว่า การบริการนัน้ สาคัญ และมีหลากหลายแง่มมุ ที่จะต้องคานึงถึง ผูใ้ ห้บริการ
จะต้อ งฝึ ก ฝนตนเองให้เป็ น คนที่ มี จิ ต ใจกว้า งขวาง อดทนอดกลั้น เพราะผู้ใช้บ ริก ารมี ค วาม
หลากหลาย บางคนยิม้ แย้มแจ่มใส เข้าใจผูใ้ ห้บริการ แต่บางคนไม่เป็ นเช่นนัน้ ผูว้ ิจัยนาแนวคิด
การให้บริการมาประยุกต์ในการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งในงานวิจัยชิน้ นี ้
คือ แบบสอบถาม โดยเฉพาะการนาเอาหลักการของให้บริการ 5 ด้าน มาใช้ในงานวิจยั ชิน้ นี ้ ได้แก่
การให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผูร้ บั บริการ การให้บริการอย่างต่ อเนื่องสม่าเสมอ
การให้บริการอย่างเสมอภาคกัน การให้บริการโดยเน้นความประหยัด และการให้บริการที่เน้น
ความสะดวกสบายของผูใ้ ช้บริการ โดยนามากาหนดเป็ นตัวแปรในการศึกษาเรื่องนี ้

แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการของสานักหอสมุด
ทิ พ ประภา จั น ทรวิ โ รชน์ และคณะ (2560) ระบุ ว่ า โดยทั่ ว ไปนั้ น ส านั ก หอสมุ ด
มหาวิ ท ยาลัย จะให้บ ริก ารเฉพาะนั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากร และอาจารย์ข องสถาบัน ศึ ก ษานั้น ๆ
จุด ประสงค์ข องผู้ใช้ห้อ งสมุด จึ งไม่ แ ตกต่ างกัน มากนัก ส่วนใหญ่ ป ระสงค์จ ะใช้ห้อ งสมุด เพื่ อ
การศึกษา ไม่ว่าจะเป็ นเพื่อยืมหนังสือไปประกอบการทารายงาน ทาวิทยานิพนธ์ ทางานวิจยั หรือ
เพื่อค้นคว้าไปทากิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษา ในส่วนของอาจารย์มกั จะยืมหนังสือห้องสมุดไปเพื่อ
ประกอบการทางานสอน หรือทางานวิจัย ทาเอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอน หรือเพื่อ
ทางานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิชาการ
ส านั ก หอสมุ ด ที่ สัง กั ด มหาวิ ท ยาลัย ขนาดใหญ่ จะมี ห นั ง สื อ เอกสารที่ เกี่ ย วข้อ ง
หลากหลายประเภท อาจมีความแตกต่างจากสานักหอสมุดของวิทยาลัย หรือของโรงเรียนอยู่บา้ ง
ประการหนึ่ง มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ประกอบด้วยหลากหลายคณะวิชา แต่ละคณะวิชาต่างก็เปิ ด
สอนหลากหลายสาขาวิชา มีการเรียนการสอนทัง้ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
สานักหอสมุดที่สงั กัดมหาวิทยาลัยบางแห่งเปิ ดให้บริการแก่บคุ คลภายนอกด้วย ทว่า ในการจัดหา
หนังสือมาประจาสานักหอสมุดนัน้ ส่วนใหญ่จะคานึงถึงความต้องการของนิสิต บุคลากร อาจารย์
ที่สงั กัดมหาวิทยาลัยนัน้ ๆ เป็ นสาคัญ
ทรัพยากรสารสนเทศที่สานักหอสมุดในสังกัดมหาวิทยาลัยได้จดั ไว้บริการนิสิต บุคลากร
และอาจารย์ ส่วนใหญ่จะประกอบด้วย หนังสือ นิตยสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทอื่น นอกจากสื่อ
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สิ่ ง พิ ม พ์ดัง กล่าวแล้ว อุป กรณ์ท่ี ส านัก หอสมุดให้ค วามส าคัญ เพื่ อใช้ในการเรีย นการสอน คื อ
โสตทัศนวัสดุ เป็ นสิ่งจาเป็ นต่อการเรียนการสอนในทุกระดับชัน้ นอกจากตาราวิชาการ หนังสือ ที่
เป็ นประโยชน์ต่อนิสิต บุคลากร และอาจารย์ในสังกัดแล้ว หนังสือทั่วไป หรือ นิตยสารทั่วไปต่างก็
เป็ นประโยชน์ต่อบุคลากรในสถานศึกษาเช่นเดียวกัน การจัดหาหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิม พ์
และหนังสือประเภทต่าง ๆ เข้ามาประจาสานักหอสมุด ช่วยให้อาจารย์มีความรูก้ า้ วหน้า ทันสมัย
อยู่ เ สมอ ประการที่ ส าม หนั ง สื อ อ้า งอิ ง เช่ น วารสารปริทั ศ น์ (Review Periodicals) ดรรชนี
(Indexes) สาระสังเขป (Abstracts) บรรณานุกรม (Bibliogrphies) สารานุกรม (Encyclopedias)
พจนานุกรม (Dictionary) คู่มือ (Handbooks, Manual) สิ่งเหล่านีล้ ว้ นเป็ นประโยชน์ต่อการเรียน
การสอนไม่ว่าจะเป็ นระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เป็ นสิ่งที่สานักหอสมุดจะต้อง
นามาประจาไว้ให้บุคลากรได้ใช้ประโยชน์ ประการที่สี่ หนังสือสาหรับอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน
อ่านให้สร้างความจรรโลงใจ เช่น หนังสือวรรณคดี นวนิยาย หนังสือท่องเที่ยว ชีวประวัติ ข้อคิด
เกี่ ย วกั บ ศี ล ธรรม เป็ น ต้น เป็ น สิ่ ง ที่ ค วรจะน ามาประกอบไว้ใ นส านั ก หอสมุ ด ประการที่ ห้า
โสตทัศ นวัส ดุ เช่ น แผนที่ ฟิ ล์ม ประเภทต่ าง ๆ ได้แ ก่ ฟิ ล์ม ภาพยนตร์ ฟิ ล์ม สตริฟ ไมโครฟิ ล์ม
แผ่นเสียง เทปอัดเสียง ภาพ ฯลฯ สิ่งเหล่านีเ้ ป็ นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนทัง้ สิน้
ผูว้ ิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับคาว่า “ทรัพ ยากรสารสนเทศ” พบว่ามีการให้คา
นิยามไว้ ดังต่อไปนี ้
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้นิยามคาว่า “ทรัพยากรสารสนเทศ” ว่า
หมายถึง ทรัพ ยากรที่จาเป็ นส าหรับสานักหอสมุด ประกอบด้วย สื่อหรือวัสดุอ่ืน ที่ใช้เก็บบันทึก
สารสนเทศ การเก็บบันทึกข้อมูลนั้นมีการเก็บไว้หลากหลายประเภท เพราะคาว่า “สารสนเทศ”
ประกอบด้วย รูปภาพ ตัวอักษร เสียง จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า สารสนเทศแบ่งออกเป็ น 3
ประเภท ได้แก่ ประเภทแรก วัสดุตีพิมพ์ (Printed materials) ประเภทที่สอง วัสดุไม่ตีพิมพ์ (Nonprinted Material) ประเภทที่ ส าม ฐานข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Database) แต่ ล ะ
ประเภทมีความแตกต่างกัน ดังนี ้
วัส ดุตี พิ ม พ์ หมายถึ ง วัส ดุ ท่ี บัน ทึ ก สารสนเทศในรู ป แบบของตั ว อัก ษร ภาพ และ
สัญลักษณ์อ่ืน ๆ โดยผ่านกระบวนการตีพิมพ์ เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ กฤตภาค เป็ นต้น
วัสดุตีพิมพ์แบ่งออกได้ ดังนี ้
หนัง สื อ - หนังสื อเป็ น สิ่ งพิ ม พ์ท่ีรวบรวมสารสนเทศทั้งทางด้านวิช าการ สารคดีและ
บันเทิงคดี ให้เนือ้ หาที่จบบริบูรณ์ในเล่มเดียว หรือหลายเล่ม กรณีหลายเล่ม เรียกว่า “หนังสือชุด”
ประเภทของหนังสือจัดแยกตามลักษณะเนือ้ หา ได้ดงั นี ้
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หนังสื อวิช าการ - หรือเรียกว่า “ตารา” (Text book) หมายถึ ง หนังสื อที่ให้ความรู ใ้ น
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง โดยผูแ้ ต่งที่มีความรูค้ วามเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชานัน้ การนาเสนอเนือ้ หา
ในหนังสือวิชาการมักใช้คาศัพ ท์เฉพาะทางวิชาการที่เกี่ ยวข้อง มี ภาพประกอบ ตาราง แผนภูมิ
แผนที่ แผนผัง เพื่อการอธิบายเรื่องราวให้เข้าใจได้ง่าย
หนั ง สื อ สารคดี – หมายถึ ง หนั ง สื อ ที่ น าเสนอเรื่ อ งราวกึ่ ง วิ ช าการ เพื่ อ ให้ ค วาม
เพลิดเพลินในการอ่าน และหลีกเลี่ยงการใช้คาศัพท์เฉพาะทางวิชาการ เพื่อให้ผอู้ ่านเข้าใจเนือ้ หา
สาระได้โดยง่าย เช่น หนังสือนาเที่ยว หนังสือสรรพสาระ (Reader’s Digest) เป็ นต้น
หนังสือแบบเรียน หมายถึง หนังสือที่จดั ทาขึน้ ตามหลักสูตรรายวิชาเพื่อใช้ประกอบการ
เรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษาในระดับต่าง ๆ นาเสนอเนือ้ หาตามข้อกาหนดในหลักสูตร ต่าง
จากหนังสือตาราทั่วไปที่มีคาถามท้ายบท เพื่อให้ผูเ้ รียนได้ประเมิ นผลการเรียน และทบทวน
บทเรียน
หนังสืออ้างอิง (Reference Books) หมายถึง หนังสือที่รวบรวมเรื่องราว ข้อเท็จจริงใน
สาขาวิชาต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า เช่น หนังสือสารานุกรม พจนานุกรม นามานุ
กรม หนังสืออ้างอิงชีวประวัติ หนังสืออ้างอิงภูมิศาสตร์ หนังสือรายปี หนังสือบรรณานุกรม หนังสือ
ดัชนี หนังสือคู่มือ เป็ นต้น โดยทั่วไปสานักหอสมุดจะจัดแยกหนังสืออ้างอิงออกจากหนังสือทั่วไป
เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงสารสนเทศที่ตอ้ งการได้อย่างรวดเร็ว และมักจะไม่ให้ยืมออกจาก
ห้องสมุด ทั้งนี ้ เพราะผูค้ น้ คว้าต้องการคาตอบในปั ญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยไม่จาเป็ นต้องอ่าน
ตลอดเล่ม และเพื่อให้สามารถเรียกใช้ได้ตลอดเวลา
วิทยานิพนธ์ หรือ ปริญ ญานิพ นธ์ (Thesis or Dissertation) หมายถึง รายงานผลการ
ค้น คว้า วิ จั ย เพื่ อ ขอรับ ปริ ญ ญาตามหลัก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาโท (Thesis) และปริญ ญาเอก
(Dissertation) เนื่องจากเป็ นรายงานผลการค้นพบสาระความรู ใ้ นสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ได้จากการ
สารวจ ทดลอง วิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็ นระบบภายใต้การให้คาปรึกษาจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษา และจากผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ จึงเหมาะสาหรับการใช้เป็ นข้อมูลประกอบการ
เขียนเอกสารตารา วิชาการ หรือรายงานภาคนิพนธ์
รายงานการวิ จั ย (Research Report) หมายถึ ง สิ่ ง พิ ม พ์ หรื อ หนั ง สื อ ที่ น าเสนอ
สารสนเทศอันเป็ นผลผลิตจากการศึกษาค้นคว้าวิจัย - เนือ้ หามักประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ข้อความ
เกี่ยวกับผูเ้ ขียน สาระสังเขป บทนา วัตถุประสงค์การวิจยั ขอบเขตการวิจยั และวิธีดาเนินการวิจัย
ผลการวิจยั บทสรุป และรายการอ้างอิง
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รายงานการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) หมายถึง รายงานที่ ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
สารสนเทศที่ได้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็ นข้อสรุปใน
การแก้ปั ญ หา ข้อ เท็ จ จริง ข้อ เขียนเกี่ ยวกับความรู ใ้ หม่ ท่ีค้น พบ หรือข้อตกลงในแผนงานหรือ
นโยบายใหม่ท่นี กั วิชาการนาเสนอในการประชุมทางวิชาการ
นวนิ ย ายและเรื่ อ งสั้ น (Short Story Collection) หมายถึ ง หนั ง สื อ ที่ แ ต่ ง ขึ ้น ตาม
จินตนาการของผูเ้ ขียน เน้นความสนุกความเพลิดเพลิน เป็ นสาคัญ โดยทั่วไปจะมุ่งให้เกิดความ
บันเทิง ความซาบซึง้ ในอรรถรสวรรณกรรม สารสนเทศจากนวนิยายนามาใช้เป็ นหลักฐานอ้างอิง
ทางวิชาการไม่ได้
นิตยสารและวารสาร – นิตยสาร และวารสาร มาจากคาในภาษาอังกฤษ 3 คา ได้แก่ คา
แรก “Magazine” แปลว่า นิตยสาร คาที่สอง “Journal” แปลว่า “วารสาร” คาที่สาม “Periodical”
แปลว่า “วารสาร” ค าว่า “Journal” และ ”Periodical” มี ความหมายแตกต่ างกัน ตามลัก ษณะ
เนือ้ หาที่นาเสนอ โดย “Journal” มักจะนาเสนอเนือ้ หาเกี่ยวกับวิชาการมากกว่า ”Periodical” ซึ่ง
คาว่า ”Periodical” หมายถึง สิ่ ง พิ ม พ์ท่ีมี ก าหนดเวลาออกเผยแพร่เป็ นวาระ จะมี ค วามหมาย
ครอบคลุมคาว่า “Magazine” และ “Journal” ตัวอย่าง เช่น มีกาหนดออกเผยแพร่รายสัปดาห์ ราย
ปั กษ์ (สองสัปดาห์) หรือรายเดือน เป็ นต้น อาจให้สารสนเทศในรูปแบบ “บทความ” ไม่ว่าจากผู้
แต่งคนเดียว หรือจากผูแ้ ต่งหลายคนก็ได้ หากจัดแบ่งประเภทของ “วารสาร” จะแบ่งได้ 3 ประเภท
ได้ แ ก่ วารสารวิ ช าการ วารสารทั่ วไป วารสารข่ า ว ดั ง นี ้ วารสารประเภทแรก เรี ย กว่ า
วารสารวิชาการ (Journals or periodicals) เช่น ราชภัฏกรุงเก่า / จุฬาลงกรณ์/รีวิว / วารสารวิจยั /
วารสารราชบัณ ฑิ ต ยสถาน / พัฒ นาชุม ชน / วารสารกฎหมายเพื่ อ ชี วิต / Journal of Science,
Technology and Humanities/ Journal of Teacher Education / Educational Research/
ASEAN Journal on Science เป็ นต้น วารสารประเภทที่สอง เรียกว่า วารสารทั่วไป บางคนอาจ
เรียกว่า นิตยสาร (Magazine) เช่น เที่ยวรอบโลก / สารคดี/ สมุนไพรเพื่อชีวิต / รักลูก / สกุลไทย /
หญิงไทย / สร้างเงินสร้างงาน / สานแสงอรุณ / ไฮ-คลาส / ต่วย’ตูนพิเศษ /National Geographic /
Discover / Reader’s Digest เป็ นต้น วารสารประเภทที่สาม เรียกว่า วารสารข่าว หรือ วิจ ารณ์
ข่าว (News magazine) เช่น มติชนสุดสัปดาห์ / สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ / เอกสารข่าวรัฐสภา /
Time/ Newsweek / Asia News เป็ นต้น
หนังสือพิมพ์ (Newspaper) เป็ นสิ่งพิมพ์ท่ีออกตามระยะเวลาที่กาหนด อาจเป็ น รายวัน
รายสัปดาห์ หรือรายปั กษ์ก็ได้ แต่ส่วนใหญ่จะพิมพ์เผยแพร่เป็ นรายวัน ประเภทของหนังสือพิมพ์
อาจจัดแยกตามลักษณะการนาเสนอเนือ้ หาออกเป็ น 2 ประเภท คือ หนังสือพิมพ์เชิงปริมาณ และ
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หนังสือพิมพ์เชิงคุณภาพ หนังสือพิมพ์เชิงปริมาณจะเน้นการนาเสนอเนือ้ หาที่กระตุน้ ความสนใจ
ของผูอ้ ่าน มีวิธีการเขียนที่เร้าอารมณ์ ชวนอ่าน ส่วนใหญ่จะเป็ น “ข่าวอ่อน” (Soft News) เช่น ข่าว
อุบัติเหตุ ข่าวสังคม ข่าวอาชญากรรม ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา มากกว่าข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ
เป็ นต้น
ส่วนหนัง สื อพิ ม พ์เชิ ง คุณ ภาพ จะเน้น เสนอเนื ้อ หาที่ ให้รายละเอีย ดตามข้อ เท็ จ จริง
วิธีการเขียนจะไม่เร้าอารมณ์เหมือนหนังสือพิมพ์เชิงปริมาณ ข่าวส่วนใหญ่จะเป็ น “ข่าวแข็ง” หรือ
บางคนเรียกว่า “ข่าวหนัก” (Hard news) เช่น ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวการเมือง ข่าวต่างประเทศ ข่าว
การศึกษา ข่าวศิลปวัฒนธรรม เป็ นต้น หนังสือพิมพ์เชิงคุณภาพบางประเภทนาเสนอข่าวเฉพาะ
เรื่อ ง เช่ น ข่า วธุ รกิ จ ได้แ ก่ หนัง สื อ พิ ม พ์ป ระชาชาติ ธุ รกิ จ หนัง สื อ พิ ม พ์ฐ านเศรษฐกิ จ และ
หนังสือพิมพ์ข่าวพาณิชย์ ฯลฯ เป็ นต้น
หนัง สื อ พิ ม พ์เชิ ง คุณ ภาพบางประเภทน าเสนอเสนอเฉพาะด้า น เช่ น บางชื่ อ ฉบับ
นาเสนอข่าวกีฬา เช่น หนังสือพิมพ์โลกกีฬา หนังสือพิมพ์สยามกีฬา เป็ นต้น หนังสือพิมพ์บางฉบับ
น าเสนอข่ าวเกี่ ย วกับ การศึ ก ษาและการจัด หางานให้แ ก่ ป ระชาชน เช่ น หนัง สื อ พิ ม พ์ วัฏ จัก ร
การศึก ษา หนังสื อพิ ม พ์แ รงงานไทย ซึ่งหนัง สื อพิ ม พ์เฉพาะเรื่อ งมัก จะออกจาหน่ ายเป็ น ราย
สัปดาห์
นอกจากนี ้ ยัง มี สิ่ ง พิ ม พ์ป ระเภทอื่ น ที่ ถู ก จัด เก็ บ ไว้ในส านัก หอสมุด ได้แ ก่ จุ ล สาร
(Pamphlets) หมายถึง สิ่งพิมพ์ท่ีมีขนาดเล็ก ปกอ่อน มีความหนาอยู่ระหว่าง 2 – 60 หน้า เป็ น
สิ่ ง พิ ม พ์ท่ี ห น่ ว ยงานราชการ องค์ก าร บริษั ท ห้า งร้าน สถาบัน สมาคมและหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ
จัดพิมพ์เผยแพร่เรื่องราว ความรู ส้ นั้ ๆ ให้แก่สาธารณชนได้รบั รู ้ มี เนือ้ หาทันสมัย อ่านเข้าใจง่าย
แม้จ ะให้รายละเอี ย ดไม่ ม ากนั ก แต่ ใช้ส าหรับ ค้น คว้า เพิ่ ม เติ ม และใช้อ้า งอิ ง ทางวิ ช าการได้
นอกจากจุลสารแล้ว ยังมีสิ่งที่เรียกว่า “กฤตภาค” (Clipping) หมายถึง วัสดุตีพิมพ์ท่ีเกิดจากการ
เลือก และจัดเก็บ ไม่ว่าจะเป็ นการจัดเก็บบทความที่น่าสนใจจากหนังสือพิมพ์ หรือวารสาร สิ่งที่จบั
เก็บนีอ้ าจเป็ นข่าว หรือเป็ น “บทความวิชาการ” หรือเป็ น “รูปภาพ” เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้
นอกจากกฤตภาคแล้ว มี สิ่งพิม พ์อีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่า “สิ่งพิม พ์ลักษณะพิ เศษ”
หมายถึง สิ่งพิมพ์ท่ีมีความพิเศษที่แตกต่างจากสิ่งพิมพ์ท่วั ไป ทางด้านลักษณะรูปทรง วัสดุท่ีใช้ใน
การบัน ทึก และการน าเสนอเนือ้ หา ซึ่ง จะมี ค วามเฉพาะเจาะจงในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ส่วนใหญ่
สิ่ ง พิ ม พ์ลัก ษณะพิ เศษที่ จัด ให้บ ริก ารไว้ใ นส านั ก หอสมุด ได้แ ก่ เอกสารสิ ท ธิ บัต ร (Patents)
หมายถึ ง เอกสารแสดงสารสนเทศเกี่ ย วกับ เทคโนโลยี ด้า นการประดิ ษ ฐ์ และการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ประกอบด้วย รายละเอียดทางบรรณานุกรมการประดิษฐ์ รายละเอียดการขอถือ
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สิทธิ นอกจากนี ้ ยังมีสิ่งพิมพ์ท่ีเรียกว่า “เอกสารมาตรฐาน” (Standards) หมายถึง เอกสารที่ระบุ
ข้อกาหนด หรือระบุ เกณฑ์ท่ีใช้เป็ นเครื่องบ่งชีค้ ุณ ภาพ ความเหมาะสม ความปลอดภัย หรือ ชี ้
คุณค่าของสิ่งของ เครื่องมือ และวิธีการปฏิบตั ิท่ีเป็ นมาตรฐาน เอกสารประเภทนีส้ ามารถนาไปใช้
เป็ นเอกสารอ้างอิงในการกาหนดระเบียบ คู่มือ หรือใช้เป็ นข้อบังคับในทางกฎหมายได้ เอกสาร
มาตรฐาน ประกอบด้วยสารสนเทศ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก เรียกว่า ส่วนที่เป็ นเนือ้ หามาตรฐาน
ส่วนที่สอง เรียกว่า ส่วนข้อมูลเพิ่มเติม
ส่ ว นนั ก วิ ช าการบุ ค คลอื่ น ที่ ใ ห้ค านิ ย ามเกี่ ย วกั บ “ทรัพ ยากรสารสนเทศ” พบว่ า
พูล สุข เอกไทยเจริญ (2551) ระบุว่ า ทรัพ ยากรสารสนเทศ หมายถึ ง สื่ อ หรือ วัส ดุท่ี ใ ช้บัน ทึ ก
สารสนเทศต่าง ๆ ได้แก่ ความรู ้ ข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริงและความคิดต่าง ๆ อาจเรียกว่าวัสดุ
สารสนเทศก็ได้ ปั จจุบนั สารสนเทศมีรูปแบบแตกต่างกันไป เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สามารถจาแนกออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี ้
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ หมายถึง วัสดุท่ีอยู่ในรู ปแบบของตัวพิมพ์ ซึ่ง
บันทึกความรูท้ ่ีมีเนือ้ หาสาระเพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้าอ้างอิง หรือเพื่อความบันเทิง โดย
ผลิตเป็ นหนังสือ สิ่ งพิม พ์ หรือเอกสารรู ปแบบต่าง ๆ วัสดุตีพิมพ์ใช้ได้ง่าย สะดวกและไม่ต้ องมี
อุปกรณ์ช่วยในการอ่าน แม้ว่าในปัจจุบนั เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้มีการบันทึกความรูห้ ลากหลาย
ชนิดขึน้ ก็ตาม วัส ดุตีพิม พ์จ าแนกออกเป็ นประเภทต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพิม พ์
ดังต่อไปนี ้
หนั ง สื อ - เป็ นสิ่ ง พิ ม พ์ ท่ี มี ลั ก ษณ ะเป็ นรู ป เล่ ม ที่ บั น ทึ ก ความรู ้ ควา มคิ ด และ
ประสบการณ์ของมนุษย์ไว้ในรู ปแบบตัวอักษร ภาพ มีเนือ้ หาหลากหลายให้ความรู ใ้ นสาขาวิชา
ต่าง ๆ และให้ความบันเทิง สามารถแบ่งออกได้ ดังนี ้ ประเภทแรก หนังสือความรูท้ ่วั ไป เป็ นหนังสือ
ที่ให้ความรูท้ ่วั ไปในสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งผูท้ รงความรู ้ หรือมีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเขียนหรือ
เรียบเรียงขึน้ เพื่อให้บุคคลที่มีความสนใจในเรื่องนั้นได้อ่านเพื่อศึกษาหาความรู ้ ประเภทที่สอง
หนังสือแบบเรียน เป็ นหนังสือที่เขียนขึน้ ตามขอบเขตของเนือ้ หาวิชาต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
ในรายวิชาต่าง ๆ ประเภทที่สาม หนังสือคู่มือ - เป็ นหนังสื อที่ใช้ประกอบการเรียนรายวิชาต่าง ๆ
เช่ น คู่มื อวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ภาษาไทย วิท ยาศาสตร์ เป็ น ต้น ประเภทที่ สี่ หนังสื อ อ้า งอิ ง เป็ น
สิ่งพิมพ์สาหรับค้นคว้าประกอบความรู ้ หาคาตอบเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่จาเป็ นต้องอ่านทัง้ เล่ม มุ่งให้
ข้อเท็ จ จริง โดยเสนอความรู แ้ ละเรื่อ งราวต่ าง ๆ มี ลักษณะการเรีย บเรียงอย่ างเป็ น ระบบ เพื่ อ
สะดวกต่อการใช้ โดยมีสารบัญ และดรรชนีช่วยค้น หนังสืออ้างอิงมีการจัดทาเป็ นหนังสืออ้างอิง
ทั่ว ไปที่ รวบรวมความรู ้ส าขาวิ ช าต่ า ง ๆ เข้า ด้ว ยกัน และหนัง สื อ อ้า งอิ ง เฉพาะสาขาวิ ช า ซึ่ ง
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ครอบคลุม เฉพาะเนือ้ หาวิชาด้านใดด้านหนึ่ง ห้องสมุดจัดหนังสืออ้างอิงไว้ต่างหาก ไม่ รวมกับ
หนังสือทั่วไป และให้ใช้เฉพาะในห้องสมุดเท่านั้น ประเภทที่หา้ หนังสือสารคดี เป็ นหนังสือที่ให้
ความรูเ้ ฉพาะทาง ซึ่งอาจเป็ นความรูพ้ ืน้ ฐานของสาขาวิชา หรือความรูท้ ่วั ไป ประเภทที่หก หนังสือ
บันเทิงคดี เป็ นหนังสือที่เขีย นขึน้ จากจินตนาการของผูเ้ ขียนซึ่งต้องการให้ความบันเทิงและความ
เพลิดเพลินแก่ผูอ้ ่านเป็ นหลัก อาจสอดแทรกความรู แ้ ละความคิดต่าง ๆ ไว้ดว้ ย แบ่งเป็ นประเภท
ต่าง ๆ คือ นวนิยาย เรื่องสั้น หนังสือสาหรับเด็กและเยาวชน กล่าวคือ นวนิยาย - เป็ นหนังสือที่
ผูเ้ ขียน เขียนขึน้ เพื่อให้เกิดความบันเทิงแก่ผอู้ ่าน โดยไม่เน้นความเป็ นจริงหรือเนือ้ หาสาระ เรื่องสัน้
- เป็ นหนังสือที่ผูเ้ ขียน เขียนขึน้ ตามวัตถุประสงค์เช่นเดียว กับนวนิยาย แต่มีเนือ้ หาน้อยกว่านว
นิยาย มักรวมหลายเรื่องอยู่ในเล่มเดียวกัน ส่วนหนังสือสาหรับเด็กและเยาวชน - เป็ นหนังสือที่
จัดทาขึน้ ส าหรับเด็กโดยเฉพาะ ส่วนใหญ่ มี เนือ้ หาง่ายๆ หรือ เป็ นหนังสือภาพการ์ตูน หนังสือ
ประเภทนีจ้ ะให้ความรู ้ คติสอนใจ และสนองความต้องการอยากรูอ้ ยากเห็นของเด็ก
วารสาร - เป็ นสิ่งพิมพ์ท่ีให้ขอ้ มูลเนือ้ หาที่ทนั สมัย ทันเหตุการณ์ จัดพิมพ์อย่างต่อเนื่อง
มี ก าหนดออกแน่ น อนเป็ นวาระต่ า งๆ เช่ น รายสั ป ดาห์ รายปั ก ษ์ รายเดื อ น ราย 2 เดื อ น
ราย 3 เดือน เป็ นต้น วารสารแต่ละฉบับประกอบด้วย บทความ ข้อเขียนทางวิชาการ จดหมายข่าว
เกร็ด ความรู ้ มี เนื ้อ หาหลากหลายและผู้เขี ย นหลายคน วารสารมี ทั้ง ที่ เป็ นวารสารวิ ช าการ
และวารสารที่ให้ความเพลิดเพลินซึ่งเรียกว่า นิตยสาร
หนัง สื อพิ ม พ์ - มี กาหนดออกเป็ น วาระแน่ น อน เช่ น ออกเป็ น รายวัน หรือราย 3 วัน
หนังสือพิมพ์มุ่งเน้นการเสนอข่าวที่ทันต่อเหตุการณ์ และเสนอเรื่องราวที่กาลังเป็ นที่สนใจทัง้ ใน
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ธุรกิจ การศึกษา อาชีพ กีฬาและบันเทิง หนังสือพิมพ์ท่ีให้บริการใน
ห้องสมุดมีทงั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ห้องสมุดจัดเก็บหนังสือพิมพ์ไว้ใกล้กบั วารสาร
ผูว้ ิจยั ได้ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการให้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
พบว่า ได้มีการแจ้งข้อมูลแก่ผูใ้ ช้บริการไว้ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านแรก ด้าน
ทรัพยากรสารสนเทศ และด้านห้องอาหาร โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ด้านทรัพยากรสารสนเทศ นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา สามารถเข้าไปใช้
บริการด้านทรัพยากรสารสนเทศได้ ในโซนดังนี ้ โซนแรก เรียกว่า โซนการบริการให้ยืมหนังสือ หรือ
ที่เรียกว่า “Research Zone” หรือบางคนอาจเรียกว่า “เคาน์เตอร์บริการตอบคาถามและช่วยการ
ค้นคว้า” ส่วนนีจ้ ะบริการให้คาแนะนาเกี่ยวกับ การใช้หอ้ งสมุดเพื่อการศึกษาและการวิจัย การ
สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบการทาซา้ ของวิทยานิพนธ์ การให้บริการ
โปรแกรมเพื่อการวิจัย SPSS บริการโปรแกรม Endnote บริการการเขียนบรรณานุกรม บริการยืม
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ระหว่ า งห้อ งสมุ ด และการรับ ข้อ เสนอแนะต่ า ง ๆ รวมถึ ง รับ ค าร้อ งขอการจั ด หาทรัพ ยากร
สารสนเทศทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นหนังสือ หรือบทความวารสาร ทัง้ การจัดซือ้ ใหม่ หรือการขอยืม
จากห้องสมุดอื่น ๆ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ติดต่อขอรับบริการต่าง ๆ เหล่านีไ้ ด้ท่ี Research
Zone สมาชิ ก สามารถใช้บ ริก ารรับ และ คื น หนั ง สื อ ซึ่ง ผู้ท่ี ต้อ งการใช้บ ริก ารยื ม คื น หนัง สื อ
สามารถติ ด ต่ อ เจ้าหน้าที่ ส านัก หอสมุด ได้ท่ี เคาน์เตอร์ ยื ม -คื น ที่ อ ยู่บ ริเวณชั้น 2 โดยยื่ น บัต ร
ประจาตัวของตนเองและนาหนังสือที่ตอ้ งการส่งคืนมอบให้กบั เจ้าหน้าที่ประจาสานักหอสมุด เมื่อ
เจ้าหน้าที่รบั คืนหนังสือครบทุกเล่มจะแจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบจานวนหนังสือที่ยงั อยู่ในครอบครอง
ของผูใ้ ช้บริการ ถ้าผูใ้ ช้บริการส่งหนังสือคืนเกินกาหนดจะต้องชาระค่าปรับตามระเบียบ นิสิตค้าง
ส่งหนังสื อหรือค้างค่าปรับ จะไม่ ได้รับ อนุญ าตให้ล งทะเบี ยนเรีย นในภาคเรียนต่ อ ไป ส่วนการ
ให้บริการของสานักหอสมุดในช่วงนอกเวลาทางานนัน้ สานักหอสมุดได้จดั ตู้ รับ – คืน หนังสือไว้ท่ี
บริเวณใกล้ประตูทางเข้าชัน้ 1 ทัง้ 2 ด้าน ผูใ้ ช้บริการที่ตอ้ งการส่งคืนหนังสือ สามารถนาหนังสือมา
ส่งคืนได้นอกเวลาเปิ ดทาการ โดยให้หย่อนหนังสือลงในตูร้ บั คืน
ส านั ก หอสมุ ด มี บ ริก ารจัด ให้มี ก ารฝึ ก อบรมการสื บ ค้น ทรัพ ยากรสารสนเทศด้ว ย
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผใู้ ช้บริการได้รบั ความรูแ้ ละความเข้าใจถึงวิธีการการเข้าถึงหรือการให้ได้มาซึ่ง
สารสนเทศที่ เ กี่ ย วข้อ ง และเป็ นประโยชน์ต่ อ การเรี ย น การสอน และการท างานวิ จั ย ทั้ง นี ้
สานักหอสมุดจัดหลักสูตรการฝึ กอบรมดังกล่าวให้แก่ผูใ้ ช้บริการเป็ นประจาทุกสัปดาห์ อีกทั้งยัง
จัดสถานที่เพื่อรองรับการใช้บริการของคณาจารย์และนิสิตด้วยบรรยากาศที่เอือ้ ต่อการเรียนรู ้
โดยจัดให้มีพืน้ ที่สาหรับการศึกษาเรียนรู ท้ ่ีหลากหลาย เช่น ห้องค้นคว้าส่วนบุคคล ห้องสัมมนา
กลุ่ม ซึ่งมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครบครันที่ผใู้ ช้บริการสามารถนาเสนอข้อมูลเพื่อการอภิปรายได้
สานักหอสมุดได้จัดทาห้องฉายภาพยนตร์สามมิติ ห้องศึกษามัลติมีเดียแบบกลุ่ม และห้องเฉพาะ
บุคคล ห้องอ่านหนังสือโซนเงียบ อีกทั้งยังมี หอ้ งที่เรียกว่า “Reading Room Café” ซึ่งให้บริการ
อาหารและเครื่องดื่ม และห้องส าหรับ อ่านหนังสือ ที่เปิ ดตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนีย้ ังมี พืน้ ที่
ส าหรับ การศึก ษาเรีย นรู อ้ ี ก หลากหลายรู ป แบบให้นิ สิ ต และคณาจารย์เลื อ กใช้บ ริก ารได้ต าม
อัธยาศัย เช่ น ศูน ย์จี นศึกษา มุม วรรณกรรมเด็ ก มุม IPAD มุม E-Magazine โดยทุกพื ้นที่ ของ
ห้องสมุดบริการด้วยไวไฟที่มีประสิทธิภาพความเร็วสูงสุด ทัง้ นีก้ ารใช้หอ้ งศึกษาค้นคว้ากลุ่ม นิสิต
สามารถทาการจองได้ทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.lib.buu.ac.th
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สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เป็ นสถานที่และแหล่งรวบรวมองค์ความรู อ้ ันเป็ น
ขุมทรัพย์ทางปั ญญาของทัง้ อาจารย์ นิสิต บุคลากร นักวิจัย ประชาชนทั่ วไป เนื่องจากเป็ นแหล่ง
รวบรวมหนังสือในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย โดยมีประวัติความเป็ นมาของสานักหอสมุด คือ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เปิ ดบริการครัง้ แรกเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2498
เมื่อสมัยยังเป็ นวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน โดยใช้หอ้ งเลขที่ 203 ในอาคารเรียนของวิทยาลัย
วิชาการศึกษาบางแสน ต่อมาในปี พ.ศ. 2499 ห้องสมุดได้ยา้ ยมาอยู่อาคารอานวยการ โดยใช้หอ้ ง
ชัน้ ล่างของอาคารเป็ นที่ปฏิบตั ิงานจนถึงปี พ.ศ. 2503 วิทยาลัยได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่เสร็จ
เรียบร้อย ห้องสมุดได้ย้ายอีกครัง้ มาอยู่ในห้องโถงชั้นล่ างของอาคารเรียนด้านหนึ่ง จนกระทั่งปี
พ.ศ. 2516 วิทยาลัยได้รบั งบประมาณก่อสร้างอาคารหอสมุดเป็ นเอกเทศ มีลกั ษณะเป็ นอาคาร
2 ชั้น และเปิ ดใช้เมื่ อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2516 เมื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รบั การเปลี่ยน
ฐานะเป็ นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน และมหาวิทยาลัยบูรพา ตามลาดับนัน้
ในปี งบประมาณ 2535 – 2538
ส านัก หอสมุ ด ได้รับ งบประมาณส าหรับ การก่ อ สร้า งอาคารส านั ก หอสมุด จ านวน
109,000,100 บาท เป็ นอาคาร 7 ชัน้ พืน้ ที่ใช้สอย 11,500 ตารางเมตร และสานักหอสมุดได้ยา้ ย
มา และเปิ ด ให้บ ริก าร ณ อาคารหลัง ใหม่ นี ้ตั้ง แต่ วัน ที่ 30 ตุล าคม พ.ศ. 2538 โดยได้รับ พระ
กรุ ณ าธิคุณ จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมรี โปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ
อ า ค า ร “เท พ รั ต น ร า ช สุ ด า ” แ ล ะ เส ด็ จ พ ระ ร า ช ด า เนิ น ท รง เปิ ด อ า ค า ร เมื่ อ วั น ที่
16 ธั น วาคม พ.ศ. 2538 ทั้ง นี ้ไ ด้มี ก ารพั ฒ นาทั้ง ทางด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ทรัพ ยากร
สารสนเทศ การปรับปรุ งอาคารสถานที่และการให้บริการสารสนเทศด้านต่าง ๆ ด้วยการบริหาร
จัดการของบุคลากรและผูบ้ ริห ารเพื่อตอบสนองต่อภารกิจการสนับสนุนการเรียน การสอนของ
มหาวิทยาลัยมาโดยลาดับอย่างต่อเนื่อง (มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559)
สาหรับปรัชญา ของสานักหอสมุด มหาวิ ทยาลัยบูรพา คือ “ห้องสมุดเป็ นแหล่งเรียนรูส้ ู่
การพัฒนสังคม
มี ป ณิ ธ าน คื อ “ก้า วสู่ค วามเป็ น เลิ ศ ทางการให้บ ริก ารสารสนเทศ พร้อ มกับ มุ่ง มั่ น
ให้บริการ ด้วยความสะดวก รวดเร็ว แม่นยา น่าเชื่อถือ ด้วยความมีมิตรไมตรี
ทางด้านสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพามีวิสยั ทัศน์ คือ “มุ่งพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศใน
การให้บ ริก ารสารสนเทศ ด้ว ยบุ ค ลากรที่ มี คุณ ภาพ และเทคโนโลยี ท่ี ทัน สมัย เพื่ อ ความเป็ น
มาตรฐานสากล ด้ว ยการตั้ง มั่ น ในค่ า นิ ย ม “SERVICE” คื อ S = Service mind (จิ ต บริก าร),
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E = Enthusiasm (ความกระตือรือร้น), R = Responsibility (ความรับผิดชอบ), V = Vision focus
(มุ่ ง สู่ วิ สั ย ทั ศ น์ ), I = Integrity (จ ริ ย ธ รร ม ), C = Collaboration (ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ) แ ล ะ
E = Efficiency (ประสิทธิภาพ)
อีกทัง้ มีพนั ธกิจ ที่สาคัญ คือ
1. สนับสนุนด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามภารกิจหลัก 6 ด้าน คือ 1) ให้
การศึก ษา 2) ดาเนิน การและส่ง เสริม งานวิจัยเพื่ อสร้างและพัฒ นาองค์ความรู แ้ ละเทคโนโลยี
3) ให้บ ริก ารทางวิช าการ 4) ทะนุ บ ารุ ง ศาสนา ศิ ล ปะ วัฒ นธรรม และการกี ฬ า 5) สนับ สนุ น
กิจกรรมของรัฐและท้องถิ่น และ 6) การมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม
2. สนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ด้านการเป็ นมหาวิทยาลัยวิจัย และรองรับ
ประชาคมอาเซียน
3. จัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทุกรู ปแบบ ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เปิ ด
สอนในมหาวิทยาลัย
4. จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศให้ผูใ้ ช้เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และตรงตาม
ความต้องการ โดยใช้เทคโนโลยีท่ที นั สมัย
5. สนับสนุนการเป็ นสังคมฐานความรูข้ องประชาคมในมหาวิทยาลัยและสังคม
นอกจากนัน้ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพายังมีภารกิจหลัก คือ
1. ให้บ ริก ารสารสนเทศในทุ ก รู ป แบบ เพื่ อ สนับ สนุ น และพัฒ นาคุณ ภาพการเรีย น
การสอน การศึกษาค้นคว้า และการวิจยั ของนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา
2. พัฒนาสานักหอสมุดให้เป็ นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และห้องสมุดดิจิทลั ที่ส่งเสริมการ
เรียน การสอนของมหาวิทยาลัย (Smart Library)
3. ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจยั ของคณาจารย์ นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
บูรพา
4. พัฒนาคุณภาพการดาเนินงานและการให้บริการของสานักหอสมุดโดยใช้ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
ผูว้ ิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ สานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า ได้มีนกั วิชาการเขียนไว้ ดังต่อไปนี ้
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ฉันท์ชนก ฝนเชย และคณะ (2562) ศึกษาเรื่อง “ทัศนคติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ดิ จิ ทัล ของหอสมุด แห่ ง ชาติ ” โดยก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ก ารวิ จัย ไว้ เพื่ อ ศึ ก ษาทัศ นคติ ก ารใช้
ทรัพยากรดิจิทัลของผูใ้ ช้บริการสานักหอสมุดแห่งชาติและเพื่อเปรียบเทียบปั จจัยที่มีผลต่อระดับ
ทัศนคติการใช้ทรัพยากรดิจิทัลของผูใ้ ช้บริการสานักหอสมุดแห่งชาติ จาแนกตามอายุอาชีพ และ
ระดับการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากประชาชนที่มาใช้บริการภายในสานักหอสมุด
แห่ง ชาติจ านวน 200 คน วิเคราะห์สถิ ติโดยหาค่ าความถี่ ร้อยละ ค่ าเฉลี่ ย และส่วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน และการท ดสอบ ความ แป รป รวน ท างเดี ย ว One way analysis of variance
(One – way ANOVA) ผลการวิจัย พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ มี อายุ 21-30 ปี เป็ นนักศึกษา มี
คุณวุฒิ ระดับปริญญาตรีวัตถุประสงค์ในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลของหอสมุดแห่งชาติ
เพื่ อ ศึก ษาค้น คว้า ในการเรีย นรู ต้ ลอดชี วิต ช่ อ งทางในการเข้าถึ ง ใช้เว็บ ไซต์ห อสมุด แห่ ง ชาติ
(www.nlt.go.th,th,) และใช้ห นัง สื อ หมวดหมู่ท่ ัว ไป การเปรีย บเที ย บทัศ นคติ ก ารใช้ท รัพ ยากร
สารสนเทศดิจิทลั ของหอสมุดแห่งชาติพบว่า ผูใ้ ช้บริการที่มีอายุและอาชีพต่างกัน มีทศั นคติการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลของหอสมุดแห่งชาติแตกต่างกันหมดทุกด้าน ส่วนระดับการศึกษามี
ทัศนคติแต่ละด้านไม่แตกต่าง
ปชัญ ญะ ฐานันตะ และคณะ (2560) ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของนิสิตต่อการใช้
บริการห้องสมุด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ปรัชญาได้กาหนดวัตถุประสงค์
การวิ จัย ไว้เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนิ สิ ต ต่ อ การใช้บ ริก ารห้อ งสมุด คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จานวน 150 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนิสิตต่อการใช้บริการห้องสมุด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา
พบว่า นิสิตพึงพอใจต่อการรับบริการด้าน ทรัพยากรสารสนเทศ การบริการ ผูใ้ ห้บริการ สถานที่ ,
สิ่ ง อานวยความสะดวก และการประชาสัม พัน ธ์อ ยู่ในระดับ มาก แต่ อย่ างไรก็ ต าม การค้น หา
หนังสือ วิทยานิพนธ์บนชั้นค่อนข้างหายาก ช่ วงระยะเวลาในการให้บริการค่อนข้างจากัด และ
จานวนคอมพิวเตอร์ให้บริการไม่พอเพียงต่อการสืบค้นข้อมูล ซึ่งผลที่ได้จากการวิจยั ครัง้ นีจ้ ะเป็ น
ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาการให้บริการห้องสมุดได้ดียิ่งขึน้
นิภาพร ก๋าคา (2558) ศึกษาเรื่อง “การประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการทรัพยากร
สารสนเทศของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้” โดยกาหนดวัตถุประสงค์การวิจยั ไว้เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจในการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแม่
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โจ้ปีการศึกษา 2558 และเพื่อทราบถึงปั ญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปั ญหาในการให้บริการ
ทรัพ ยากรสารสนเทศส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ โดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามให้กับ
ผู้ใช้บริการที่ เข้ามาใช้บ ริการในห้องสมุด ตั้งแต่เดื อนมี นาคม – เดื อนกรกฎาคม 2558 ผลการ
สารวจพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนมากสังกัดคณะบริหารธุรกิจ มีจานวน 159 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 38.65 รองลงมาคื อ คณะผลิ ตกรรมการเกษตร จ านวน 51 คน คิ ด เป็ น ร้อยละ 12.41 และ
รองลงมาคือ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จานวน 49 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 11.92 โดยผูต้ อบแบบสอบถามทัง้ หมด ประกอบด้วย นักศึกษาปริญญาเอก นักศึกษาปริญญา
โท นักศึกษาปริญญาตรีอาจารย์บุคลากร และบุคคลภายนอก จานวน 411 คน และผูใ้ ช้บริการมี
ความพึงพอใจต่อทรัพยากรสารสนเทศที่มี ให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยรวม
3.05 ทัง้ นีส้ ามารถแบ่งเป็ น ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งตีพิมพ์ดา้ นปริมาณ มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.09) ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งตีพิมพ์ดา้ นความทันสมัย มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.07) ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งไม่ตีพิมพ์
ด้านปริม าณ มี ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.94) และทรัพ ยากรสารสนเทศ
ประเภทสิ่งไม่ตีพิมพ์ดา้ นความทันสมัย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.91)
อริศรา สิงห์ปัน และคณะ (2558) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาสภาพการใช้ ปัญหาและความ
ต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ สานักหอสมุดของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2558” งานวิจยั
นี ้มี วัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึก ษาสภาพการใช้ ปั ญ หา และความต้อ งการใช้ท รัพ ยากรสารสนเทศ
สานักหอสมุดของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ปี 2558 เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒ นาการจัดซือ้
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศของสานักหอสมุดต่อไป ในการวิจยั ได้เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจาก
นักศึกษา ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ นักศึกษาปริญ ญาตรี นักศึกษาปริญ ญาโท และ
นัก ศึ ก ษาปริญ ญาเอก ผู้วิ จัย ได้ใช้วิธี ก ารสุ่ม ตัว อย่ างแบบกลุ่ม (Cluster sampling) โดยแจก
แบบสอบถามให้กบั นักศึกษาที่เข้ามาใช้ทรัพยากรสารสนเทศ จานวน 400 คน และข้อมูลที่ได้จาก
คาถามแบบประมาณค่า นามาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัย
พบว่ า นัก ศึ ก ษาระดับ ปริญ ญาตรี ค ณะบริห ารธุ รกิ จ ใช้ท รัพ ยากรสารสนเทศมากที่ สุด และ
นักศึกษามีความต้องการใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าและเพื่อทารายงานประกอบการเรียน
มากที่ สุด โดยเฉลี่ ย นักศึก ษาเข้าใช้ห้องสมุด สัป ดาห์ล ะ 2 – 3 ครัง้ ในเวลา 13.00 – 16.30 น.
วิธีการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศจานวนสูงสุดคือ สืบค้นสารสนเทศด้วยการสืบค้น Web OPac
โดยนัก ศึกษามี ความสนใจที่ จ ะใช้หนังสื อตาราประกอบการเรีย นทั่วไปมากที่สุด และมี ความ
ต้องการใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอินเทอร์เน็ต และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ฐานข้อมูล
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ออนไลน์ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์) ตามลาดับ อย่างไรก็ตามนักศึกษา
เห็นว่า โดยภาพรวมปั ญ หาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งตีพิมพ์ ทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทสิ่งไม่ตีพิมพ์ และประเภททรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย รวมถึง
ปั ญ หาของการบริก าร อยู่ในระดับ น้อ ย แต่ นัก ศึ ก ษาส่ วนใหญ่ มี ค วามต้อ งการใช้ท รัพ ยากร
สารสนเทศอยู่ในระดับมาก
เอมอร พิทยายน (2557) ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของผูใ้ ช้หอ้ งสมุดวิทยาลัยราชสุดา
หอสมุดและคลังความรูม้ หาวิทยาลัยมหิดลัยราชสุดา” โดยแบ่งออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริการ
ที่ให้ดา้ นห้องสมุดในฐานะแหล่งค้นคว้า ด้านการควบคุมสารสนเทศ ด้านทักษะการรูส้ ารสนเทศ
และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการใช้หอ้ งสมุดรวมถึงความต้องการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัย
ราชสุดา ของผูใ้ ช้บริการ ประชากรที่ใช้บริการ ได้แก่ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ผลการวิจัย
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นกลุ่มนักศึกษาร้อยละ 66 กลุ่มอาจารย์และบุคลากร ร้อยละ 34
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการห้องสมุดวิ ทยาลัยราชสุดา ปี การศึกษา 2556 ในภาพรวม ทัง้ 4 ด้าน
เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน โดยส่วนใหญ่ พึง พอใจในระดับ มากและมากที่ สุด ในขณะที่ ค วาม
ต้อ งการพั ฒ นาบริก ารของห้อ งสมุ ด วิ ท ยาลัย ราชสุ ด า ของกลุ่ม อาจารย์แ ละบุ ค ลากร เมื่ อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มนักศึกษา พบว่า แตกต่างกันทุกด้าน โดยอาจารย์และบุคลากรต้องการพัฒนา
บริการทุกด้านเพื่อมุ่งเน้นการทาวิจัยและการปฏิบตั ิงาน บุคลากรห้องสมุดควรทางานร่วมมือกับ
อาจารย์และนักวิจยั ช่วยสนับสนุนด้านข้อมูลสารสนเทศ ในขณะที่นกั ศึกษาต้องการพัฒนาบริการ
ที่เน้นให้ความช่วยเหลื อนักศึกษาพิการด้วยการ ใช้เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก และการ
สนับสนุนจากบุคลากรห้องสมุดในบทบาทของเพื่อนช่วยเพื่อน
บรรจง พลไชย (2554) ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจต่อการใช้ห้องสมุดของนักศึกษา
พยาบาลวิท ยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิท ยาลัยนครพนม” ผู้ศึก ษาก าหนด
วัต ถุ ป ระสงค์ก ารวิ จัย ไว้ เพื่ อ ศึก ษาความพึ ง พอใจต่ อ การใช้ห้อ งสมุด ของนัก ศึ ก ษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ปี การศึกษา 2552 กลุ่มตัวอย่าง
ที่ ใช้ในการศึก ษาครั้ง นี ้ คื อ นัก ศึก ษาพยาบาล จานวน 231 คน ซึ่ง ได้ม าโดยการสุ่ม แบบง่า ย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ได้รบั แบบสอบถามคืนมา จานวน 231
ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100.00 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป สถิติท่ใี ช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า ความ
พึงพอใจต่อการใช้หอ้ งสมุดของนักศึกษาพยาบาล อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการบริการ
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ด้านทรัพยากรสารสนเทศ และด้านครุภณ
ั ฑ์ และความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านอาคาร
สถานที่ และด้านบุคลากร
อุฬาริน เฉยศิริ (2553) ศึกษาเรื่อง “ศึกษาความพึงพอใจ ปั ญหาและอุปสรรคของการใช้
ฐานข้อ มูล เอกสารอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ในรู ป แบบฉบับ เต็ ม ของส านัก หอสมุด มหาวิท ยาลัย บูรพา ”
ผลการวิจยั มีดงั นี ้ 1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า เป็ นผูใ้ ช้ภายในมหาวิทยาลัย
มีสถานภาพเป็ นนิสิต มีการศึกษาระดับปริญญาโท, ปริญญาเอก สังกัดอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มากที่สดุ และมีความถี่ในการเข้าใช้ 2 – 5 ครัง้ ในรอบระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่าน
มา 2. การใช้ฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบฉบับเต็มของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
บูรพา ส่วนใหญ่ทราบแหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์ของห้องสมุด วัตถุประสงค์ในการใช้ฐานข้อมูลคือ
ทาเพื่อวิทยานิพ นธ์ มีวิธีการสื บค้นข้อมูลจากคาอธิบายวิธีใช้จ ากหน้าจอ ประเภทของข้อมูลที่
ต้องการคือ วิทยานิพนธ์ และค้นข้อมูลปี ปัจจุบนั - ข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี ใช้ระยะเวลาในการ
สืบค้นข้อมูลมากกว่า 60 นาที ช่วงเวลาในการสืบค้น เวลา 12.01 – 18.00 น. และใช้วิธีการในการ
จัดเก็บข้อมูลโดยจัดเก็บลงใน Handy Drive, Flash Drive ผูใ้ ช้สว่ นใหญ่มีการกลับมาใช้ฐานข้อมูล
และมี ค วามต้ อ งการรู ป แบบที่ เ ป็ นดิ จิ ทั ล 3. ความพึ ง พอใจในการใช้ ฐ านข้ อ มู ล เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ในรู ปแบบฉบับเต็ม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ ได้แก่ ฐานข้อมูลมีเนือ้ หาที่เป็ นประโยชน์ต่อการเรียนและการ
ทางาน และสามารถสืบค้นข้อมูลเอกสารฉบับเต็มทั้งปี ปัจจุบันและปี ยอ้ นหลังได้ 4. ปั ญหาและ
อุปสรรคในการใช้ฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบฉบับเต็ม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ
น้อย เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้า นพบว่า ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับน้อยเช่นกัน มีเพียง 1 ด้าน คือ ด้าน
เนือ้ หา อยู่ในระดับปานกลาง 5. การเปรียบเทียบปั ญหาและอุปสรรคในการใช้ฐานข้อมูล พบว่า
ประเภทของผูใ้ ช้ และระดับการศึกษาต่างกัน มีปัญหาและอุปสรรคในการใช้ฐานข้อมูลโดยรวม
แตกต่างกัน
วงเดือน เจริญ (2553) ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจและความคาดหวังของผูใ้ ช้บริการที่มี
ต่อบริการสารสนเทศ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา” ผลการวิจยั มีดงั นี ้ 1. ความพึงพอใจและ
ความคาดหวังของผูใ้ ช้บริการต่อบริการสารสนเทศของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยรวม
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนรายด้าน ผู้ใช้บริการมี ความพึงพอใจบริการยืม -คืน
บริก ารตอบค าถามและช่ ว ยการค้น คว้า และบริก ารหนั ง สื อ อ้า งอิ ง ส่ ว นความคาดหวัง ของ
ผู้ใช้บริการโดยรวมอยู่ในระดับ มาก ส่วนรายด้านผู้ใช้บ ริการมี ความคาดหวังมากที่ สุดต่ อการ
จัดบริการที่น่ ังอ่าน รองลงมาคือบริการหนังสือจองและบริการยืม – คืน 2. เปรียบเทียบความพึง
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พอใจและเปรีย บเที ยบความคาดหวัง ของผู้ใช้บ ริการต่ อ บริก ารสารสนเทศของส านัก หอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพา จาแนกตามสถานภาพ พบว่า อาจารย์และนิสิตมี ความพึงพอใจในการใช้
บริการแตกต่างกัน 7 ด้าน ยกเว้น บริการตอบคาถามและช่วยการค้นคว้าที่ไม่แตกต่างกัน และมี
ความคาดหวังบริการทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน 3. เปรียบเทียบความพึงพอใจและเปรียบเทียบความ
คาดหวังของผูใ้ ช้บริการต่อบริการสารสนเทศของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จาแนกตาม
ระดับ การศึกษา พบว่าผู้ใช้บ ริการ มี ความพึ งพอใจบริก ารแตกต่างกัน 5 ด้าน ยกเว้น บริก าร
หนังสื อจอง บริการหนังสื ออ้างอิงและบริการรับฝากของ ไม่ แตกต่างกัน และมี ความคาดหวัง
บริการทุกด้านไม่แตกต่างกัน 4. เปรียบเทียบความพึงพอใจและเปรียบเทียบความคาดหวังของ
ผูใ้ ช้บริการต่อบริการสารสนเทศของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา
พบว่า อาจารย์มีความพึงพอใจบริการทุกด้านในภาพรวมแตกต่างกัน ส่วนความคาดหวังทุกด้าน
ไม่แตกต่างกัน และนิสิตมีความพึงพอใจและความคาดหวังทุกด้านไม่แตกต่างกัน
บุญ มา ไชยะสิ ท ธิ วง (2552) ศึก ษาเรื่อ ง “การศึก ษาการใช้ท รัพ ยากรสารสนเทศใน
หอสมุดกลางของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วิทยาเขตดงโดก” ผูศ้ ึกษา
กาหนดวัตถุประสงค์การวิจัยไว้เพื่อศึกษาสภาพการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในหอสมุดกลางของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วิทยาเขตดงโดกในด้านวัตถุประสงค์การใช้
ประเภททรัพ ยากรสารสนเทศที่ ใช้ วิธี ก ารที่ ใช้สื บ ค้น สารสนเทศ ความถี่ ในการใช้ท รัพ ยากร
สารสนเทศ ภาษาของทรัพ ยากรสารสนเทศที่ ใช้ และเพื่ อ ศึก ษาปั ญ หา และความต้อ งการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ ผลการวิจัย พบว่า ด้านสภาพการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ พบว่านักศึกษา
ส่วนใหญ่มีวตั ถุประสงค์ในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อทารายงานที่อาจารย์มอบหมาย (ร้อย
ละ 71.1) ประเภททรัพยากรสารสนเทศทที่ใช้ คือ ทรัพยากรตีพิมพ์ประเภทหนังสือ ตาราววิชาการ
ประกอบการเรียน (ร้อยละ 79.3) วิธีการที่นักศึกษาใช้สืบค้นสารสนเทศ คือ เดินดูท่ีชนั้ (ร้อยละ
68.8) นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้ทรัพยากรสารสนเทศสัปดาห์ละ 2 – 3 ครัง้ (ร้อยละ 43.1) ภาษาของ
ทรัพ ยากรสารสนเทศที่ นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ใ ช้ คื อ ภาษาลาว (ร้อ ยละ 92.9) รองลงมา คื อ
ภาษาไทย (ร้อยละ 70.8) ด้านปั ญหาในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า ปั ญหาด้านทรัพยากร
สารสนเทศประเภททรัพยากรตีพิมพ์เป็ นปัญหาในระดับมากในเรื่อง วารสารเล่มใหม่ออกให้บริการ
ช้า ทรัพยากรตีพิมพ์มีจานวนน้อยไม่เพียงพอกับการค้นคว้า ปั ญหาด้านทรัพยากรไม่ตีพิมพ์ท่ีเป็ น
ปั ญ หาในระดับ มาก คือมี จ านวนน้อยเกิน ไป ปั ญ หาด้านบริการที่เป็ นปั ญ หาในระดับมาก คื อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการอินเตอร์เน็ตมีไม่เพียงพอ ปั ญหาด้านขอระเบียบบังคับที่มีปัญหาใน
ระดับ มาก คื อ ประเภทหนัง สื อ อ้างอิง ยืม ออกไม่ ได้ และระยะเวลาที่ ให้ยื ม สั้น เกิ น ไปปั ญ หาที่
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นักศึกษาเป็ นปั ญหาในระดับมาก คือ นักศึกษาขาดทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ ขาดทักษะ
ในการใช้คอมพิวเตอร์ ไม่กล้าขอคาแนะนาจากผูใ้ ช้บริการ และไม่รูว้ ิธีการใช้เครื่องมือสืบค้น ด้าน
ความต้อ งการใช้ท รัพ ยากรสารสนเทศ พบว่า นัก ศึกษาส่วนใหญ่ ต้องการให้จัด หาทรัพ ยากร
สารสนเทศประเภทต่อไปนีใ้ นระดับมาก ได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และซีดี เทปเสียง
ส่ว นประเภทของบริก ารที่ ต้อ งการให้มี เพิ่ ม เติ ม คื อ บริก ารอิ น เทอร์เน็ ต ค าแนะน าที่ นัก ศึก ษา
ต้องการ คือ ต้องการคาแนะนาในเรื่อง การค้นหาทรัพยากรในห้องสมุด และต้องการคาแนะนา
การใช้คอมพิวเตอร์
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปั ญ หาของ
งานวิจยั ชิน้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้นามากาหนดเป็ น กรอบแนวคิดการวิจยั ดังภาพที่ 1
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจยั
ลักษณะทางประชากร
- เพศ
- อายุ
- ชัน้ ปี
- รายได้
- เกรดเฉลี่ย

พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร
ของสานักหอสมุด
ความถี่ท่เี ปิ ดรับ
ระยะเวลาในการเปิ ดรับแต่ละครัง้
ประเภทข่าวสารที่เปิ ดรับ

การใช้บริการสานักหอสมุด
การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
การใช้บริการร้านอาหาร
การใช้บริการร้านกาแฟ/เครื่องดื่ม

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
สานักหอสมุด
ด้านการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
ด้านการให้บริการของบุคลากรสานักหอสมุด
ด้านสิ่งอานวยความสะดวกของสานักหอสมุด
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจยั เรื่อง “พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร การใช้บริการ และความพึงพอใจของนิสิต
ระดับ ปริญ ญาตรี ท่ี มี ต่ อ การให้บ ริก ารของส านั ก หอสมุด มหาวิ ท ยาลัย บู รพา” เป็ น งานวิ จัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรายละเอียดวิธีการศึกษา ดังต่อไปนี ้

ประชากร
ประชากรในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ นิสิตระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษที่
กาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยแบ่งเป็ นกลุ่มสาขาวิชา 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 14,939 คน กลุ่ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จ านวน 6,472 คน และกลุ่ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จานวน 4,342 คน รวม
ทัง้ สิน้ 25,753 คน (มหาวิทยาลัยบูรพา, 2563) ดังภาพที่ 2
ภาพที่ 2 แสดงจานวนนิสติ จาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
14,939

กลุ่มวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
4,342

กลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
6,472

นิสิตรวม
ทัง้ หมด
25,753

การสุ่มตัวอย่าง
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามแนวคิดของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) และ
กาหนดค่าความเชื่ อมั่นที่ ระดับ ร้อยละ 95 และระดับ ความคลาดเคลื่อ นที่ 5 % โดยมี สูต รการ
คานวณหากลุม่ ตัวอย่างดังนี ้
กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้ นี ้ ได้แก่ นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างผูว้ ิจยั ได้มาจากจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
โดยใช้ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม 0.5 จึงใช้วิธีการคานวณจากสูตรทางสถิติ ซึ่งมีวิธีการคานวณ
ดังนี ้
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n=

โดย

N
1 + Ne2

n = จานวนกลุม่ ตัวอย่างที่เหมาะสม
N = จานวนประชากร เท่ากับ 28,204 คน
e = ความคลาดเคลื่อนของกลุม่ ตัวอย่าง มีค่าเท่ากับ .05

แทนค่าในสมการ
𝑛 =

25,753
1 + (25,753 )(.05)2

= 395.88
จากการคานวณขนาดตัวอย่างจากสูตร ได้จานวนตัวอย่างไม่นอ้ ยกว่า 396 คน

วิธีการสุ่มตัวอย่าง
จากการคานวณกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยครัง้ นี ้จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 396
คน ผู้วิ จัย จะท าการแบ่ ง ตาม กลุ่ม สาขาวิ ช า 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม สาขาวิช ามนุษ ยศาสตร์แ ละ
สังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561)
ผูว้ ิจยั มีขนั้ ตอนและรายละเอียดการสุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างครอบคลุมทัง้ 3
กลุม่ สาขาวิชา โดยใช้วิธีการสุม่ แบบหลายขัน้ ตอน (Multiple Stage Sampling) ดังต่อไปนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 ใช้วิธีการสุม่ แบบแบ่งกลุม่ (Cluster Sampling) โดยแบ่งตามกลุ่มสาขาวิชา
ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และกลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ (มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561) ดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 วิธีการสุม่ แบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling)
การจัดคณะของมหาวิทยาลัยบูรพาตามกลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
1. คณะการจัดการและการ
ท่องเที่ยว
2. ค ณ ะด น ต รี แ ล ะก าร
แสดง
3. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
4. คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์
5. คณะศิลปกรรมศาสตร์
6. คณะศึกษาศาสตร์
7. วิทยาลัยนานาชาติ

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
1. คณะการแพทย์แผนไทย
อภัยภูเบศร
2. คณะพยาบาลศาสตร์
3. คณะแพทยศาสตร์
4. คณะเภสัชศาสตร์
5. คณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา
6. คณะสหเวชศาสตร์
7. คณะสาธารณสุขศาสตร์

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
1. คณะภูมิสารสนเทศ
ศาสตร์
2. คณะโลจิสติกส์
3. คณะวิทยาการ
สารสนเทศ
4. คณะวิทยาศาสตร์
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์
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ขัน้ ตอนที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มแบบชัน้ ภูมิ (Stratified Sampling) โดยแบ่งตามกลุ่มสาขาวิชา
ทัง้ 3 กลุ่มสาขาวิชา แล้ว คานวณขนาดของตัวอย่างจานวนไม่นอ้ ยกว่า 396 คน ตามสัดส่วนของ
นิสิตในแต่ละกลุม่ สาขาวิชา ดังภาพที่ 4
ภาพที่ 4 การสุม่ แบบชัน้ ภูมิ (Stratified Sampling)
กลุ่มสาขาวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยบูรพา
กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
รวมทัง้ หมด

จานวนนิสติ (คน)
14,939
6,472
4,342
25,753

จานวนตัวอย่าง (คน)
197
149
54
400

ขัน้ ตอนที่ 3 ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) ของนิสิตใน
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ไม่นอ้ ยกว่ากลุม่ ตัวอย่างที่คานวณไว้

เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในงานวิ จั ย ชื ้ น นี ้ คื อ แบบสอบถาม
(Questionnaire) ซึ่งประกอบด้วย คาถามปลายปิ ด และค าถามปลายเปิ ด ในส่วนของคาถาม
ปลายปิ ด แบ่งออกเป็ น 5 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นคาถามปลายปิ ด
แบบเลือกตอบ ได้แก่ เพศ อายุ ชัน้ ปี ท่ศี ึกษา รายได้ต่อเดือน เกรดเฉลี่ยสะสม และกลุม่ สาขาวิชาที่
ศึกษา
ตอนที่ 2 เป็ นค าถามเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการเปิ ดรับ ข่ า วสารของส านั ก หอสมุ ด
มหาวิ ท ยาลัย บู รพา ประกอบด้ว ย ช่ อ งทางในการเปิ ดรับ ข่ า วสาร ประเภทข่ าวสารที่ เปิ ด รับ
เครื่องมือที่ใช้เปิ ดรับ ความถี่ท่เี ปิ ดรับ และระยะเวลาที่เปิ ดรับ
ตอนที่ 3 เป็ นค าถามเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก ารส านั ก หอสมุ ด ของนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย การใช้บริการทรัพ ยากรสารสนเทศ การใช้บริการห้องอาหาร
การใช้บริการร้านกาแฟ, เครื่องดื่ม โดยใช้เกณฑ์ ดังนี ้
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การใช้บริการ 9 – 10 ครัง้ ขึน้ ไป
หมายถึง บ่อยที่สดุ
การใช้บริการ 7 – 8 ครัง้
หมายถึง บ่อย
การใช้บริการ 5 – 6 ครัง้
หมายถึง ปานกลาง
การใช้บริการ 3 – 4 ครัง้
หมายถึง น้อย
การใช้บริการ 0 – 2 ครัง้
หมายถึง น้อยที่สดุ
ทั้ง นี ้ ค าถามจะเป็ น แบบ Rating Scale 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อ ย
และ น้อยที่สดุ
ตอนที่ 4 เป็ นคาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่นิสิตมีต่อการให้บริการของสานักหอสมุด
ประกอบด้วย ความพึงพอใจที่มี ต่อการให้บ ริการทรัพ ยากรสารสนเทศ ความพึงพอใจต่อการ
ให้บ ริการสิ่ ง อานวยความสะดวกของส านัก หอสมุด ความพึง พอใจต่อ การให้บ ริการบุคลากร
สานักหอสมุด โดยคาถามจะเป็ นแบบ Rating Scale 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
และ น้อยที่สดุ
ตอนที่ 5 เป็ นคาถามปลายเปิ ดที่เปิ ดให้นิสิตแสดงความคิดเห็น

การสร้างเครื่องมือ
1. ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากหนังสือ วารสาร และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี
และแนวคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั
2. ศึกษารูปแบบและวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
3. กาหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตในการสร้างเครื่องมือกับวัตถุประสงค์ท่กี าหนดไว้
4. นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและกรอบแนวคิดมาทาการสร้างแบบสอบถาม
5. น าแบบสอบถามที่ส ร้างขึน้ เสนออาจารย์ท่ีป รึก ษาเพื่ อพิ จ ารณาตรวจสอบความ
ถูกต้องและปรับปรุงแก้ไขตามตามที่อาจารย์ท่ีปรึกษาแนะนา

การหาคุณภาพของเครื่องมือทีใ่ ช้ในงานวิจัย
จากการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร การใช้บริการ และความพึงพอใจของ
นิ สิ ต ระดับ ปริญ ญาตรีท่ี มี ต่ อ การให้บ ริก ารของส านัก หอสมุด มหาวิท ยาลัย บู รพา” ผู้วิจัย ได้
ดาเนินการหาความเที่ยงตรง และความเชื่อมั่นของเครื่องมือซึ่งในที่นคี ้ ือ แบบสอบถาม ดังนี ้
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1. นาแบบสอบถามที่สร้างขึน้ หาความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา (Content – validity) เสนอ
ต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมื อที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยในเบือ้ งต้น ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามไปปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ คือ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ บัวเผื่อน เมื่ออาจารย์ได้พิจารณาแล้วได้เสนอให้ผูว้ ิจัยปรับปรุ ง
แก้ไข เมื่ อผู้วิจัยแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษาแล้ว ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามไป
ปรึกษากับผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ ซึ่งเป็ นอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมในงานวิจยั
ชิน้ นี ้ ซึ่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ ได้เสนอแนะให้ผูว้ ิจัยปรับปรุ ง แก้ไขบาง
ประเด็น ผูว้ ิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของท่าน จากนัน้ นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ว
ไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจดูอีกรอบหนึ่ง เพื่อให้ม่ นั ใจว่าความคิดเห็นของที่ปรึกษาทัง้ สองท่าน
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
2. นาแบบสอบถามไปให้ผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยประสานอาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อเสนอแนะรายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อตรวจหาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม อาจารย์ท่ีปรึกษาได้แนะนาผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย บุคคลแรก
อาจารย์ ดร.พลอยชมพู เชาวนปรีชา บุคคลที่สอง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์
บุคคลที่สาม อาจารย์ ดร.กังวาฬ ฟองแก้ว ทัง้ นี ้ ใช้เกณฑ์ในการพิจารณาข้อคาถาม ดังนี ้
ให้คะแนน 1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามเหมาะสม วัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ให้คะแนน 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อความวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ให้คะแนน -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามไม่เหมาะสม วัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
เมื่อได้ค่าคะแนนจากผูเ้ ชี่ยวชาญมาแล้ว ผูว้ ิจัยได้นาผลคะแนนที่ได้มาคานวณหาค่า
IOC จากนัน้ ดาเนินการปรับปรุง แก้ไข และคัดเลือกข้อคาถามที่มีค่า IOC ตัง้ แต่ 0.50 ขึน้ ไป โดยมี
เกณฑ์ในการคัดเลือกข้อคาถาม คือ ข้อคาถามที่มีค่า IOC ตัง้ แต่ 0.50 – 1.00 มีค่าความเที่ยงตรง
สามารถใช้วัดความคิดเห็นของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาได้ สาหรับข้อคาถามที่มีค่า IOC ต่ากว่า
0.50 ต้องปรับปรุ ง แก้ไข หลังจากแก้ไขแล้ว ผูว้ ิจัยได้ นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว เสนอ
ผูเ้ ชี่ยวชาญอีกครัง้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์
3. เมื่อแบบสอบถามผ่านการอนุมตั ิจากผูท้ รงคุณวุฒิแล้ว ผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามไป
ทดลองใช้ (Try – out) กับนิสิตที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มีลกั ษณะคล้ายกับกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 30
คน จากนั้น น าผลที่ ได้จ ากการทดลอง จานวน 30 ชุด มาหาความเชื่ อมั่น (Reliability) โดยใช้
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1990) ค่าความเชื่อมั่นต้อง
ไม่ ต่ากว่า 0.75 เพื่อพิจารณาค่าความเชื่อมั่นสูงพอหรือไม่ มี ความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
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ผลปรากฏว่า แบบสอบถามฉบับนีม้ ี ค่าคะแนน 0.902 ซึ่งไม่ ต่ ากว่า 0.75 ถือได้ว่าเครื่องมื อนีม้ ี
ความเชื่อมั่นไม่ต่ากว่าเกณฑ์ท่ีกาหนดไว้ สามารถนาไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริงได้ เมื่อ
พิจารณาความพึงพอใจต่อการให้บริการรายด้านแล้ว ปรากฏผลออกมาดังนี ้
ด้านการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ 0.925
ด้านการให้บ ริการสิ่ งอานวยความสะดวกของส านักหอสมุด ค่ าสัม ประสิ ทธิ์แ อลฟา
เท่ากับ 0.881
ด้านการให้บริการบุคลากร สานักหอสมุด ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ 0.912
ผูว้ ิจยั จะแจกแบบสอบถามให้กบั นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็ นกลุ่มตัวอย่างดังที่ระบุ
ไว้ จานวน 400 ชุด หลัง จากเก็ บ รวบรวมแบบสอบถามทั้ง 400 ชุด มาได้แล้ว ผู้วิจัย จะน ามา
วิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการใช้แบบสอบถามที่ใช้
เป็ นเครื่องมือในการวิจัย โดยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตามวิธีการสุ่มตัวอย่างที่กล่าวไว้
ข้างต้น ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถามให้กบั
นิสิตระดับปริญญาตรี ดังนี ้
1.1 ด าเนิ น การยื่ น ขอจริย ธรรมการวิ จัย ในมนุ ษ ย์ ไ ปยัง หน่ ว ยงานกองวิ จัย และ
นวัต กรรม เพื่ อ ให้ไ ด้รับ การรับ รองจากคณะกรรมการพิ จ ารณาจริย ธรรมการวิ จัย ในมนุ ษ ย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
1.2 ผู้วิจัยดาเนินการส่งจดหมายขอความอนุเคราะห์จ ากคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เพื่อขอเข้าไปแจกแบบสอบถามให้นิสิตแต่ละคณะ
1.3 ผูว้ ิจัยแจกแบบสอบถามให้นิสิต ที่ใช้บริการสานักหอสมุด อธิบายวัตถุประสงค์
การวิจัย อธิบายแบบสอบถามให้เข้าใจ และขอความร่วมมือให้ตอบแบบสอบถาม ใช้เวลาในการ
ตอบแบบสอบถามประมาณ 10 – 15 นาที จากนั้น ผู้วิจัยรอเก็บ แบบสอบถามด้วยตนเองเพื่ อ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
2. แหล่งข้อมูล ทุติย ภูมิ (Secondary Data) โดยการค้น คว้าจากแหล่งค้น คว้าข้อมูล
เช่น ตารา หนังสือ วารสารสิ่งพิมพ์ เอกสารทางวิชาการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือเอกสารที่ได้มีการ
เก็บข้อมูล ไว้แล้ว และการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตตลอดจนงานวิจัยอื่น ๆ เพื่อนามาเขียน
แบบสอบถาม
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ ิจัยได้นาแบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จานวน 400 ชุด มาบันทึกใน
โปรแกรม Excel เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง จากนัน้ นาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
ในโปรแกรมสาเร็จรูป โดยมีวิธีการ ดังนี ้
1. วิเคราะห์ข้อมูล ลัก ษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ อายุ ชั้น ปี การศึก ษา
รายได้ต่ อ เดื อ น เกรดเฉลี่ ยสะสม กลุ่ม สาขาวิช าที่ ศึกษา โดยการแจกแจงความถี่ และร้อยละ
นาเสนอในรูปตาราง พร้อมการบรรยาย โดยจาแนกตามตัวแปรอิสระที่ศกึ ษา
2. วิเคราะห์การเปิ ดรับข่าวสารการให้บริการของสานักหอสมุด โดยการแจกแจงความถี่
และร้อยละ นาเสนอในรูปตาราง พร้อมการบรรยาย
3. วิเคราะห์ข้อ มูล พฤติ กรรมการใช้บ ริก ารส านักหอสมุด และความพึงพอใจต่ อการ
ให้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยนาเสนอในรูปตาราง พร้อมการบรรยาย
4. วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการสานักหอสมุดและความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จาแนกตามลักษณะทางประชากร โดยใช้สถิติ t - Test,
F- Test โดยกาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติท่ี .05
5. วิเคราะห์ความสัม พันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้ของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัย
บูรพากับ ความพึ ง พอใจต่ อ การให้บ ริก ารของส านัก หอสมุด มหาวิท ยาลัย บู รพา โดยใช้ส ถิ ติ
Pearson product – moment correlation (r) โดยกาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติท่ี .05
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การนาเสนอข้อมูลงานวิจัย
ในการนาเสนอผลการวิจยั เรื่อง พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร การใช้บริการ และความ
พึงพอใจของนิสิ ตระดับปริญ ญาตรีท่ีมี ต่อการให้บริการของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ผูว้ ิจยั ได้เรียงลาดับการนาเสนอ โดยแบ่งเนือ้ หาออกเป็ น 5 บท พร้อมภาคผนวก ดังนี ้
บทที่ 1 บทนา
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจยั
ภายหลังการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลแล้ว ผูว้ ิจยั จัดแบ่งหมวดหมู่และเรียบเรียงเนือ้ หาที่ได้
จากการศึกษาและนาเสนอผลการศึกษา ดังนี ้
บทที่ 4 นาเสนอผลการวิจยั ในรูปแบบตารางที่ได้จากการวิจยั เชิงปริมาณ
บทที่ 5 การสรุปผลการวิจยั อภิปรายผลการวิจยั ตัง้ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการ
วิจยั
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร การใช้บริการและความพึงพอใจของ
นิสิตระดับปริญญาตรีท่ีมีต่อการให้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา” ซึ่งผูศ้ ึกษาวิจัย
ได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล 5 ตอน ดังต่อไปนี ้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไปของนิสิตในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพาที่
ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารการให้บริการของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการใช้บริการสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ของนิสิตในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาบูรพา
ตอนที่ 4 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาของนิสิตในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา
ตอนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ได้แก่ นิสิตในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย
บูรพา ใช้แบบสอบถามในการสารวจจานวน 400 ชุด ซึ่งผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลทาง
สถิติ และทดสอบสมมติฐานการวิจยั ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ จนกระทั่งได้เป็ นผลการวิจยั
โดยใช้สญ
ั ลักษณ์และมีการลาดับการแสดงผลวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี ้
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สัญลักษณ์ทใี่ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
n
หมายถึง
*
หมายถึง
**
หมายถึง
x̅
หมายถึง
SD
หมายถึง
𝑥2
หมายถึง
Df
หมายถึง
F
หมายถึง
p – value หมายถึง

ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
ค่าคะแนนเฉลี่ยเลขคณิต (Mean)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ค่าสถิติไค – สแควร์ (chi – square)
ค่าองศาเสรี (degree of freedom)
ค่าสถิติ F (F – Test)
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านลักษณะประชากรของนิสิต
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
เพศทางเลือก
รวม

จานวน (คน)
175
192
33
400

ร้อยละ
43.70
48.00
8.30
100

จากตารางที่ 1 พบว่า นิสิ ต ส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง จ านวน 192 คน คิด เป็ นร้อยละ
48.00 รองลงมาเป็ นเพศชาย จานวน 175 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.70 และเพศทางเลือก จานวน 33
คน คิดเป็ นร้อยละ 8.30 ตามลาดับ
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ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
อายุ (ปี )
น้อยกว่า 19
20
21
มากกว่า 22
รวม

จานวน (คน)
93
140
108
59
400

ร้อยละ
23.20
35.00
27.00
14.80
100

จากตารางที่ 2 พบว่า นิสิตส่วนใหญ่มีอายุ 20 ปี จานวน 140 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.00
รองลงมามอายุ 21 ปี จานวน 108 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.00 ถัดมามีอายุนอ้ ยกว่า 19 ปี จานวน
93 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 23.20 และมี อ ายุม ากกว่ า 22 ปี จ านวน 59 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 14.80
ตามลาดับ
ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามชัน้ ปี ทศี่ กึ ษา
ชั้นปี การศึกษา
ชัน้ ปี ท่ี 1
ชัน้ ปี ท่ี 2
ชัน้ ปี ท่ี 3
สูงกว่า 4
รวม

จานวน (คน)
78
162
95
65
400

ร้อยละ
19.50
40.50
23.70
16.30
100

จากตารางที่ 3 พบว่า นิสิตส่วนใหญ่ กาลังศึกษาในชั้นปี ท่ี 2 จานวน 162 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 40.50 รองลงมากาลังศึกษาอยู่ชนั้ ปี ท่ี 3 จานวน 95 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.70 ถัดมากาลัง
ศึกษาในชัน้ ปี ท่ี 1 จานวน 78 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.50 และกาลังศึกษาสูงกว่าชัน้ ปี การศึกษาที่ 4
จานวน 65 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.30 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามรายได้
รายได้ (บาท)
ไม่เกิน 10,000
มากกว่า 10,000
รวม

จานวน (คน)
326
74
400

ร้อยละ
81.50
18.50
100

จากตารางที่ 4 พบว่า นิสิตส่วนใหญ่ มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทจานวน 326 คน คิด
เป็ นร้อยละ 81.50 รองลงมามีรายได้มากกว่า 10,000 บาท จานวน 74 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.50
ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเกรดเฉลีย่
เกรดเฉลี่ย
ต่ากว่า 3.00
3.00 – 3.50
3.51 – 4.00
รวม

จานวน (คน)
99
211
90
400

ร้อยละ
24.80
52.80
22.40
100

จากตารางที่ 5 พบว่า นิสิตส่วนใหญ่ มีเกรดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.00 – 3.50 มากที่สุด
จานวน 211 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.80 รองลงมามีเกรดเฉลี่ยต่ากว่า 3.00 จานวน 99 คน คิดเป็ น
ร้อ ยละ 24.80 และมี เ กรดเฉลี่ ย ระหว่ า ง 3.51 – 4.00 จ านวน 90 คน คิ ด เป็ นร้อ ยละ 22.40
ตามลาดับ
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ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามกลุ่มสาขาวิชาทีศ่ กึ ษา
กลุ่มสาขาวิชาทีศ่ ึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
รวม

จานวน (คน)
197
149
54
400

ร้อยละ
49.30
37.30
13.40
100

จากตารางที่ 6 พบว่ า นิ สิ ต ส่ ว นใหญ่ ศึ ก ษาในกลุ่ ม สาขาวิ ช ามนุ ษ ยศาสตร์แ ละ
สังคมศาสตร์ จานวน 197 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.30 รองลงมาศึกษาในกลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จ าวน 149 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 37.30 และกลุ่ม สาขาวิช าวิท ยาศาสตร์สุขภาพ
จานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.40 ตามลาดับ
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ตอนที่ 2 ผลการวิ เคราะห์ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ ข่ า วสารการ
ให้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ตารางที่ 7 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร
ผ่านช่องทางของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา (ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ)
ช่องทางในการเปิ ดรับข่าวสารของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Website (www.lib.buu.ac.th)
Facebook สานักหอสมุด
Line @buulibrary
E-mail buulibrary@buu.ac.th
โทรศัพท์
บอร์ดประชาสัมพันธ์
โบรชัวร์ , แผ่นปลิว

เลือก
จานวน ร้อยละ
212
272
77
71
31
82
19

53.00
68.00
19.30
17.70
7.80
20.50
4.80

ไม่เลือก
จานวน
ร้อยละ
188
128
323
329
369
318
381

47.00
32.00
80.70
82.30
92.30
79.50
95.10

จากตารางที่ 7 พบว่ า นิ สิ ต ส่ ว นใหญ่ มี พ ฤติ ก รรมการเปิ ด รับ ข่ า วสารผ่ า นช่ อ งทาง
Facebook ส านั ก หอสมุ ด มากที่ สุ ด จ านวน 272 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 68.00 รองลงมาเปิ ดรับ
ข่าวสารผ่านช่องทาง Website (www.lib.buu.ac.th) จานวน 212 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.00 ลาดับ
ที่ส าม เปิ ด รับ ข่าวสารผ่ านช่ อ งทางบอร์ด ประชาสัม พัน ธ์ต่ าง ๆ จานวน 82 คน คิดเป็ น ร้อยละ
20.50 ล าดับที่สี่ เปิ ดรับข่าวสารผ่ านช่ องทาง Line @buulibrary จานวน 77 คน คิดเป็ นร้อยละ
19.30 ลาดับที่หา้ เปิ ดรับข่าวสารผ่านช่องทาง E-mail buulibrary@buu.ac.th จานวน 71 คน คิด
เป็ นร้อยละ 17.70 ลาดับที่หก เปิ ดรับข่าวสารผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือ จานวน 31 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 7.80 และลาดับที่เจ็ด เปิ ดรับข่าวสารผ่านโบรชัวร์ , แผ่นปลิว จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 4.80 ตามลาดับ
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ตารางที่ 8 จานวนและร้อยละ จาแนกตามประเภทข่าวสารของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเภทข่าวสารของสานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพา
ข่าวเกี่ยวกับหนังสือใหม่
ข่าวเกี่ยวกับบริการสื่อบันเทิง
ข่าวเกี่ยวกับวิธีการใช้ทรัพยากรของสานักหอสมุด
ข่าวเกี่ยวกับการบริการวิชาการ
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

147
79
102
72
400

36.80
19.80
25.40
18.00
100

จากตารางที่ 8 พบว่า นิสิตมีความสนใจข่าวสารประเภทหนังสือใหม่มากที่สดุ จานวน
147 คน คิ ด เป็ นร้อ ยละ 36.80 รองลงมานิ สิ ต เปิ ดรับ ข่ า วสารประเภทการใช้ท รัพ ยากรของ
สานักหอสมุด จานวน 102 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.40 ลาดับที่สาม นิสิตเปิ ดรับข่าวสารประเภทสื่อ
บันเทิงของสานักหอสมุด จานวน 79 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.80 และนิสิตเปิ ดรับข่าวสารประเภท
การวิจยั จานวน 72 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.00 ตามลาดับ
ตารางที่ 9 จานวนและร้อยละ จาแนกตามเครื่องมือที่ใช้ในการเปิ ดรับข่าวสารของสานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพา
เครื่องมือที่ใช้ในการเปิ ดรับข่าวสารของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
สมาร์ทโฟน
แท็บเล็ต
คอมพิวเตอร์ตงั้ โต๊ะ
แล็ปท็อป, โน้ตบุ๊ก
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

320
41
17
22
400

80.00
10.30
4.30
5.40
100

จากตารางที่ 9 พบว่า นิสิ ตมี การใช้เครื่องมื อ ในการเปิ ดรับ ข่าวสารของส านัก หอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพา ผ่านสมาร์ทโฟน มากที่สดุ จานวน 320 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.00 รองลงมาคือ
เปิ ดรับข่าวสารผ่านแท็บเล็ต จานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.30 ลาดับที่สาม เปิ ดรับข่าวสารจาก
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แล็ปท็อป , โน้ตบุ๊ก จานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.40 และเปิ ดรับข่าวสารผ่านคอมพิวเตอร์ตั้ง
โต๊ะ จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.30 ตามลาดับ
ตารางที่ 10 จ านวนและร้อ ยละ จ าแนกตามจ านวนการเปิ ดรับ ข่ า วสารของส านัก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยบูรพาในภาคการศึกษาทีผ่ ่านมา
จานวนการเปิ ดรับข่าวสารของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ไม่เกิน 5 ครัง้
6 – 10 ครัง้
11 – 15 ครัง้
มากกว่า 15 ครัง้
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

276
87
14
23
400

69.00
21.80
3.40
5.80
100

จากตารางที่ 10 พบว่า ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา นิสิตส่วนใหญ่ เปิ ดรับข่าวสารของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ไม่เกิน 5 ครัง้ มีจานวน 276 คน คิดเป็ นร้อยละ 69.00 รองลงมา
เปิ ดรับข่าวสาร 6 – 10 ครัง้ จานวน 87 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.80 ลาดับที่สาม นิสิตเปิ ดรับข่าวสาร
ของส านัก หอสมุด มากกว่า 15 ครั้ง จ านวน 23 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 5.80 และเปิ ด รับ ข่ า วสาร
เกี่ยวกับสานักหอสุด 11 – 15 ครัง้ จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.40 ตามลาดับ

59
ตารางที่ 11 จานวนและร้อยละ จาแนกตามระยะเวลาในการเปิ ดรับข่าวสารของสานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพา
ระยะเวลาในการเปิ ดรับข่าวสารของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
น้อยกว่า 5 นาที
6 – 10 นาที
11 – 15 นาที
มากกว่า 15 นาที
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

176
114
25
85
400

44.00
28.50
6.30
21.20
100

จากตารางที่ 11 พบว่า นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ใช้ระยะเวลาในการเปิ ดรับข่าวสาร
เกี่ยวกับสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา น้อยกว่า 5 นาที ซึ่งมีจานวนมากที่สดุ จานวน 176 คน
คิดเป็ นร้อยละ 44.00 รองลงมาคือ เปิ ดรับข่าวสาร 6 – 10 นาที จานวน 114 คน คิดเป็ นร้อยละ
28.50 ลาดับที่สาม นิสิตเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับสานักหอสมุด มากกว่า 15 นาที จานวน 85 คน
คิดเป็ นร้อยละ 21.20 และเปิ ดรับข่าวสารราว 11 – 15 นาที จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.30
ตามลาดับ
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ตอนที่ 3 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การใช้ บ ริ ก ารส านั กหอสมุ ด
มหาวิทยาลัยบูรพา
ตารางที่ 12 แสดงการใช้ท รัพ ยากรสารสนเทศ ส านัก หอสมุ ด ของนิ สิ ต ในระดับ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยบูรพา

การใช้บริการ
สารสนเทศ

1. ใช้บริการยืม-คืน
ห นั ง สื อ , ต า ร า
วิชาการ, งานวิจยั
2. ใช้บริการยืม-คืน
หนังสือนวนิยาย
3. ใ ช้ บ ริ ก า ร
ฐ า น ข้ อ มู ล
ทรัพยากรห้องสมุด
(Web OPAC)
4. ใ ช้ บ ริ ก า ร
ฐ า น ข้ อ มู ล Ebook, E-Journal
5. ใ ช้ บ ริ ก า ร
ฐ า น ข้ อ มู ล
วิทยานิพนธ์, วิจยั
6. ใช้บ ริก ารวิ ดี โอ,
ซีดี ออนดีมานด์

บ่อย
ทีส่ ุด
> 20
ครัง้

บ่อย
16-20
ครัง้

83
157
(20.80) (39.30)

ปาน น้อย น้อย
กลาง
ทีส่ ุด
11-15 6-10 ไม่เกิน x̅
SD ความหมาย
ครัง้
ครัง้
5 ครัง้
จานวน
(ร้อยละ)
81
30
49 3.49 1.246 ปานกลาง
(20.30) (7.50) (12.30)

77
129
99
34
63 3.30 1.305
(15.80) (32.30) (24.80) (8.50) (15.80)
76
148
176
0
0
3.75 .754
(19.00) (37.50) (44.00) (0)
(0)

ปานกลาง
บ่อย

65
150
185
(16.30) (37.50) (46.30)

0
(0)

0
(0)

3.70 .732

บ่อย

65
154
181
(16.30) (38.50) (45.30)

0
(0)

0
(0)

3.71 .730

บ่อย

62
128
210
(15.50) (32.00) (52.50)

0
(0)

0
(0)

3.63 .738

บ่อย
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ตารางที่ 12 แสดงการใช้ท รัพ ยากรสารสนเทศ ส านัก หอสมุ ด ของนิ สิ ต ในระดับ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยบูรพา (ต่อ)
บ่อย บ่อย ปาน น้อย น้อย
ทีส่ ุด
กลาง
ทีส่ ุด
การใช้บริการ
> 20 16-20 11-15 6-10 ไม่เกิน x̅ SD ความหมาย
สารสนเทศ
ครัง้
ครัง้
ครัง้
ครัง้
5 ครัง้
จานวน
(ร้อยละ)
7. ใ ช้ บ ริ ก า ร 73
138
189
0
0
3.71 .757
บ่อย
บ ท เรี ย น ก ารใช้ (18.30) (34.50) (47.30) (0)
(0)
ห้องสมุด (Online
Library Tutorial)
8. ใช้บ ริ ก ารอ่ า น 68
126
206
0
0
3.66 .753
บ่อย
หนังสือพิมพ์
(17.00) (31.50) (51.50) (0)
(0)
9. ใช้เ ป็ น สถานที่ 82
154
164
0
0
3.80 .758
บ่อย
ประชุมกลุม่
(20.50) (38.50) (41.00) (0)
(0)
10. ใช้เป็ นสถานที่ 99
137
164
0
0
3.84 .795
บ่อย
ทบทวนวิ ช าเรีย น (24.80) (34.30) (41.00) (0)
(0)
ก่อนสอบ (ติว)
11.ใช้ บ ริ ก ารสื่ อ 88
142
170
0
0
3.80 .777
บ่อย
บัน เทิ ง (ฟั ง เพลง (22.00) (35.50) (42.50) (0)
(0)
ชมภาพยนตร์)
12.ใ ช้ บ ริ ก า ร 88
163
149
0
0
3.85 .755
บ่อย
สืบค้นข้อมูล
(22.00) (40.80) (41.00) (0)
(0)
13.ใ ช้ บ ริ ก า ร 81
139
170
0
0
3.75 .770
บ่อย
แผนกช่ ว ยค้น หา (20.30) (34.80) (42.50) (0)
(0)
ห นั ง สื อ , ใ ห้
คาแนะนา
14.ใ ช้ บ ริ ก า ร 69
129
149
0
0
3.68 .754
บ่อย
สาเนาเอกสาร
(17.30) (32.30) (37.30) (0)
(0)
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ตารางที่ 12 แสดงการใช้ท รัพ ยากรสารสนเทศ ส านัก หอสมุ ด ของนิ สิต ในระดับ ปริญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยบูรพา (ต่อ)

การใช้บริการ
สารสนเทศ

บ่อย
ทีส่ ุด
> 20
ครัง้

บ่อย

ปาน น้อย น้อย
กลาง
ทีส่ ุด
16-20 11-15 6-10 ไม่เกิน
ครัง้
ครัง้
ครัง้
5 ครัง้
จานวน
(ร้อยละ)
101
132
167
0
0
(25.30) (33.00) (41.80) (0)
(0)

15.ใช้บริการ
สัญญาณ
อินเทอร์เน็ต
(Wi-Fi)
16.ใช้บริการการ
92
159
149
เปิ ดรับอานวย
(23.00) (39.80) (37.30)
ความสะดวก
อื่น ๆ เช่น
ปลั๊กไฟ
การใช้บริการสารสนเทศ

0
(0)

0
(0)

x̅

SD ความหมาย

3.84 .803

บ่อย

3.86 .764

บ่อย

3.71 .699

บ่อย

จากตารางที่ 12 พบว่ า กลุ่ม ตัว อย่ า งส่ว นใหญ่ มี ระดับ การใช้บ ริก ารส านัก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยบูรพาโดยภาพรวมอยู่ในระดับบ่อย (x̅ = 3.71) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ใช้
บริการการเปิ ดรับอานวยความสะดวกอื่น ๆ เช่น ปลั๊กไฟบ่อยที่สุด อยู่ในระดับบ่อย (x̅ = 3.86)
นอกจากนั้นยังใช้บ ริการสื บ ค้นข้อมูล, ใช้บริการสัญ ญาณอิน เทอร์เน็ต (Wi-Fi), ใช้เป็ นสถานที่
ทบทวนวิช าเรียนก่อนสอบ (ติว), ใช้เป็ นสถานที่ประชุม กลุ่ม ใช้บริการสื่อบันเทิง (ฟั งเพลง ชม
ภาพยนตร์), ใช้เป็ นสถานที่ประชุมกลุ่ม, ใช้บริการฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (Web OPAC), ใช้
บริการแผนกช่วยค้นหาหนังสือ , ให้คาแนะนา, ใช้บริการฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ , วิจยั , ใช้บริการ
บทเรียนการใช้หอ้ งสมุด (Online Library Tutorial), ใช้บริการฐานข้อมูล E-book , E-Journal, ใช้
บริการสาเนาเอกสาร, ใช้บริการอ่านหนังสือพิมพ์และใช้บริการวิดีโอ , ซีดี ออนดีมานด์ อยู่ในระดับ
บ่อย (x̅ = 3.86, 3.85, 3.84, 3.80, 3.75, 3.71, 3.70, 3.66 และ 3.63) ตามลาดับ
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สาหรับด้านที่ใช้บริการในระดับปานกลาง ประกอบด้วย ใช้บริการยืม -คืน หนังสือ ,
ตาราวิชาการ , งานวิจยั และ ใช้บริการยืม-คืน หนังสือนวนิยาย (x̅ = 3.49, 3.30) ตามลาดับ
ตารางที่ 13 แสดงการใช้บริการสิ่งอานวยความสะดวก สานักหอสมุด ของนิสิตในระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยบูรพา
บ่อย
ทีส่ ุด
> 20
ครัง้

บ่อย

ปาน น้อย น้อย
กลาง
ทีส่ ุด
การใช้บริการสิ่ง
16-20 11-15 6-10 ไม่เกิน
อานวยความ
สะดวก
ครัง้
ครัง้
ครัง้
5 ครัง้
จานวน
(ร้อยละ)
1.ใช้บริการร้าน
86
142
172
0
0
กาแฟ
(21.50) (35.50) (43.00) (0)
(0)
Cafe@Library
2.เข้าไป
81
145
169
0
0
รับประทานอาหาร (21.50) (36.30) (42.30) (0)
(0)
โซนห้องอาหาร
3.ซือ้ ขนม,
77
154
169
0
0
เครื่องดื่ม ร้านค้า (19.30) (38.50) (42.30) (0)
(0)
ในนักหอสมุด
การใช้บริการสิ่งอานวยความสะดวก

x̅

SD ความหมาย

3.79 .755

บ่อย

3.79 .772

บ่อย

3.77 .751

บ่อย

3.78 .711

บ่อย

จากตารางที่ 13 พบว่ากลุ่ม ตัวอย่างส่วนใหญ่ มี ระดับการใช้บริการสิ่งอ านวยความ
สะดวกโดยภาพรวมอยู่ในระดับบ่อย (x̅ = 3.78) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ใช้บริการร้าน
กาแฟ Cafe@Library, เข้าไปรับ ประทานอาหารโซนห้องอาหาร, ซื อ้ ขนม, เครื่องดื่ ม ร้านค้าใน
สานักหอสมุด อยู่ในระดับบ่อยเช่นกัน (x̅ = 3.79, 3.77) ตามลาดับ
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ตารางที่ 14 แสดงการใช้ บ ริ ก ารบุ ค ลากร ส านั ก หอสมุ ด ของนิ สิ ต ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยบูรพา

การใช้บริการ
บุคลากร

บ่อย
ทีส่ ุด
> 20
ครัง้

บ่อย

ปาน น้อย น้อย
กลาง
ทีส่ ุด
16-20 11-15 6-10 ไม่เกิน
ครัง้
ครัง้
ครัง้
5 ครัง้
จานวน
(ร้อยละ)
53
124
223
0
0
(13.30) (31.00) (58.50) (0)
(0)

1.ให้บคุ ลากร
ประจา
สานักหอสมุด
ช่วยสืบค้นข้อมูล
2.ให้บคุ ลากร
56
132
212
ประจา
(14.00) (33.00) (53.00)
สานักหอสมุด
ช่วยค้นหา
หนังสือ
3.ให้บคุ ลากร
48
136
216
ประจา
(12.00) (34.00) (54.00)
สานักหอสมุด
ช่วยสาเนา
เอกสาร
การใช้บริการบุคลากร

x̅

SD ความหมาย

3.58 .711

บ่อย

0
(0)

0
(0)

3.61 .721

บ่อย

0
(0)

0
(0)

3.58 .696

บ่อย

3.59 .683

บ่อย

จากตารางที่ 14 พบว่ากลุ่ม ตัวอย่างส่วนใหญ่ มีระดับการใช้บริการบุคลากรโดยภาพ
รวมอยู่ ใ นระดั บ บ่ อ ย (x̅ = 3.59) เมื่ อ พิ จ ารณ าเป็ นรายด้ า นพบว่ า ด้ ใ ห้ บุ ค ลากรประจ า
สานักหอสมุดช่วยค้นหาหนังสือ, ให้บุคลากรประจาสานักหอสมุดช่วยสืบค้นข้อมูลและให้บุคลากร
ประจาสานักหอสมุดช่วยสาเนาเอกสาร อยู่ในระดับบ่อยเช่นกัน (x̅ = 3.61, 3.58) ตามลาดับ

65

ตารางที่ 15 สรุปผลรวมการใช้บริการ สานักหอสมุด ของนิสิตในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
บูรพา
การใช้บริการสานักหอสมุด
SD
ความหมาย
𝐱̅
การใช้บริการระบบสารสนเทศ
3.71
.699
บ่อย
การใช้บริการสิ่งอานวยความสะดวกของสานักหอสมุด
3.78
.711
บ่อย
การใช้บริการบุคลากรสานักหอสมุด
3.59
.711
บ่อย
การใช้บริการสานักหอสมุด (โดยรวม)
3.69
.626
บ่อย
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาของนิสิตในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาบูรพา
ตารางที่ 16 แสดงผลรวมความพึงพอใจของนิสิตในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ต่อการ
ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ สานักหอสมุด
ความพึงพอใจ มาก
มาก
ปาน น้อย น้อย
ด้านการ
ทีส่ ุด
กลาง
ทีส่ ุด
ให้บริการ
SD ความหมาย
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
x̅
ทรัพยากร
จานวน
สารสนเทศ
(ร้อยละ)
1.การให้บริการ
70
182
148
0
0
3.81 .713
มาก
ยืม-คืน หนังสือ, (17.50) (45.50) (37.00) (0)
(0)
ตาราวิชาการ,
งานวิจยั
2.การให้บริการ
72
159
169
0
0
3.76 738
มาก
ยืม-คืน หนังสือนว (18.00) (39.80) (42.30) (0)
(0)
นิยาย, การ์ตนู
3.การให้บริการ
76
165
159
0
0
3.79 .739
มาก
ฐานข้อมูล
(19.00) (41.30) (39.80) (0)
(0)
ทรัพยากรห้องสมุ
ด (Web OPAC)
4.การให้บริการ
71
165
164
0
0
3.77 .731
มาก
ฐานข้อมูล E(17.80) (41.30) (41.00) (0)
(0)
book, E-Journal
5.การให้บริการ
65
165
170
0
0
3.74 .721
มาก
ฐานข้อมูล
(16.30) (41.30) (42.50) (0)
(0)
วิทยานิพนธ์, วิจยั
6. การให้บริการ
72
140
188
0
0
3.71 .753
มาก
วิดีโอ, ซีดี ออนดี (18.00) (35.00) (47.00) (0)
(0)
มานด์
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ตารางที่ 16 แสดงผลรวมความพึงพอใจของนิสิตในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ต่อการ
ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ สานักหอสมุด (ต่อ)
ความพึงพอใจ มาก
มาก
ปาน น้อย น้อย
ด้านการ
ทีส่ ุด
กลาง
ทีส่ ุด
ให้บริการ
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
SD ความหมาย
x̅
ทรัพยากร
จานวน
สารสนเทศ
(ร้อยละ)
7. การให้ บ ริ ก าร 71
154
175
0
0
3.74 .741
มาก
บ ท เรี ย น ก ารใช้ (17.80) (38.50) (43.80) (0)
(0)
ห้องสมุด (Online
Library Tutorial)
8. การให้ บ ริ ก าร 68
155
177
0
0
3.73 .735
มาก
อ่านหนังสือพิมพ์ (17.00) (38.80) (44.30) (0)
(0)
9. การให้ บ ริ ก าร 80
163
157
0
0
3.81 .746
มาก
ส ถ าน ที่ ป ระชุ ม (20.00) (40.80) (39.30) (0)
(0)
กลุม่
10. ก า ร ใ ห้ เป็ น 90
160
150
0
0
3.85 .761
มาก
สถานที่ ทบทวน (22.50) (40.00) (37.50) (0)
(0)
วิชาเรียนก่อนสอบ
(ติว)
11. การให้บ ริการ 84
170
146
0
0
3.85 .743
มาก
สื่ อ บั น เทิ ง (ฟั ง (21.00) (42.50) (36.50) (0)
(0)
เพ ล ง ช ม
ภาพยนตร์)
12. การให้บ ริการ 86
170
144
0
0
3.86 .745
มาก
สืบค้นข้อมูล
(21.50) (42.50) (36.00) (0)
(0)
13. การให้บ ริการ 73
170
167
0
0
3.79 .730
มาก
แผนกช่ ว ยค้น หา (18.30) (42.50) (39.30) (0)
(0)
ห นั ง สื อ , ใ ห้
คาแนะนา
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ตารางที่ 16 แสดงผลรวมความพึงพอใจของนิสิตในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ต่อการ
ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ สานักหอสมุด (ต่อ)
ความพึงพอใจ
ด้านการ
ให้บริการ
ทรัพยากร
สารสนเทศ
14. การให้บ ริการ
สาเนาเอกสาร
15. การให้บ ริการ
สั ญ ญ า ณ
อิ น เทอร์เน็ ต (WiFi)
16. การให้บ ริการ
จั ด วางโต๊ ะ เก้ า อี ้
สาหรับผูร้ บั บริการ
17. การให้บ ริการ
การเปิ ดรับอานวย
ความสะดวกอื่น ๆ
เช่ น ป ลั๊ ก ไฟ มี
จานวนเพียงพอ
18. ก า ร เปิ ด รั บ
อิเล็กทรอนิกส์ของ
ส านั ก หอสมุ ด มี
ค ว า ม ทั น ส มั ย
และเพียงพอ

มาก
ทีส่ ุด
(5)

มาก
(4)

72
151
(18.00) (37.80)
96
163
(24.00) (40.80)

ปาน น้อย
กลาง
(3)
(2)
จานวน
(ร้อยละ)
177
0
(44.30) (0)
141
0
(35.50) (0)

น้อย
ทีส่ ุด
(1)

x̅

SD

ความหมาย

0
(0)
0
(0)

3.74 .745

มาก

3.89 .762

มาก

52
158
150
(23.00) (39.50) (37.50)

0
(0)

0
(0)

3.86 .765

มาก

82
180
138
(20.50) (45.00) (34.50)

0
(0)

0
(0)

3.86 .729

มาก

77
173
150
(19.30) (43.30) (37.50)

0
(0)

0
(0)

3.82 .732

มาก
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ตารางที่ 16 แสดงผลรวมความพึงพอใจของนิสิตในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ต่อการ
ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ สานักหอสมุด (ต่อ)
ความพึงพอใจ มาก
มาก
ปาน น้อย น้อย
ด้านการ
ทีส่ ุด
กลาง
ทีส่ ุด
ให้บริการ
SD ความหมาย
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
x̅
ทรัพยากร
จานวน
สารสนเทศ
(ร้อยละ)
19. ก า ร จั ด 78
180
142
0
0
3.84 .725
มาก
หมวดหมู่ห นัง สื อ (19.50) (45.00) (35.50) (0)
(0)
ภ าษ าไท ย
ภาษาต่างประเทศ
ว า ร ส า ร
วิท ยานิ พ นธ์ ฯลฯ
มี ค ว า ม เ ป็ น
ระเบียบ
ความพึงพอใจด้านการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
3.80 .650
มาก
จากตารางที่ 17 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจด้านการให้บริการ
สารสนเทศโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.80) เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ความพึง
พอใจด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับมากด้วยเช่นกันดังนี ้ การให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Wi-Fi), การ
ให้บริการสืบค้นข้อมูล, การให้บริการจัดวางโต๊ะ เก้าอี ้ สาหรับผูร้ บั บริการ, การให้บริการการเปิ ดรับ
อานวยความสะดวกอื่น ๆ เช่น ปลั๊กไฟ มีจานวนเพียงพอ, การให้เป็ นสถานที่ทบทวนวิชาเรียนก่อน
สอบ (ติว), การจัดหมวดหมู่หนังสือภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ วารสาร วิทยานิพ นธ์ ฯลฯ มี
ความเป็ นระเบียบ, การเปิ ดรับอิเล็กทรอนิกส์ของสานักหอสมุดมีความทันสมัย และเพียงพอ, การ
ให้บริการยืม-คืน หนังสือ , ตาราวิชาการ , งานวิจยั , การให้บริการสถานที่ประชุมกลุม่
การให้บริการฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (Web OPAC), การให้บริการแผนกช่วยค้นหา
หนังสือ,ให้คาแนะนา, การให้บริการฐานข้อมูล E-book, E-Journal, การให้บริการยืม -คืน หนังสือ
นวนิยาย,การ์ตนู , การให้บริการฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์,วิจยั , การให้บริการบทเรียนการใช้หอ้ งสมุด
(Online Library Tutorial), การให้บริการอ่านหนังสือพิมพ์และการให้บริการวิดีโอ,ซีดี ออนดีมานด์
(x̅ = 3.89, 3.86, 3.85, 3.84, 3.82, 3.81, 3.79, 3.77, 3.76, 3.74, 3.73 และ 3.71) ตามลาดับ
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ตารางที่ 17 แสดงผลรวมความพึงพอใจของนิสิตในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ต่อการ
ให้บริการสิ่งอานวยความสะดวกของสานักหอสมุด
ความพึงพอใจ
ด้านการ
ให้บริการสิ่ง
อานวยความ
สะดวก
1. ร้ า น ก า แ ฟ
Cafe@Library มี
ค ว า ม ทั น ส มั ย
บรรยากาศดี
2. เครื่องดื่ม ร้าน
Cafe@Library มี
ราคาเหมาะสม
3. เครื่องดื่ม ร้าน
Cafe@Library มี
รสชาติดี
4. อาหารที่ ข าย
ใ น โ ซ น
ห้ อ ง อ า ห า ร มี
หลากหลาย
5. อาหารที่ ข าย
ใ น โ ซ น
ห้ อ ง อ า ห า ร มี
รสชาติอร่อย
6. อาหารที่ ข าย
ใ น โ ซ น
ห้ อ ง อ า ห า ร มี
ราคาเหมาะสม

มาก
ทีส่ ุด
(5)

มาก

ปาน น้อย
กลาง
(4)
(3)
(2)
จานวน
(ร้อยละ)
76
178
146
0
(19.00) (44.50) (36.50) (0)

น้อย
ทีส่ ุด
(1)

0
(0)

3.83 .725

มาก

78
158
164
(19.50) (39.50) (41.00)

0
(0)

0
(0)

3.79 .748

มาก

74
163
163
(18.50) (40.80) (40.80)

0
(0)

0
(0)

3.78 .739

มาก

66
150
184
(16.50) (37.50) (46.00)

0
(0)

0
(0)

3.71 .734

มาก

73
135
192
(18.30) (33.80) (48.00)

0
(0)

0
(0)

3.70 .759

มาก

73
166
161
(18.30) (41.50) (40.30)

0
(0)

0
(0)

3.78 .733

มาก

x̅

SD

ความหมาย
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ตารางที่ 17 แสดงผลรวมความพึงพอใจของนิสิตในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ต่อการ
ให้บริการสิ่งอานวยความสะดวกของสานักหอสมุด (ต่อ)
ความพึงพอใจ มาก
มาก
ปาน น้อย น้อย
ด้านการ
ทีส่ ุด
กลาง
ทีส่ ุด
ให้บริการสิ่ง
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
อานวยความ
จานวน
สะดวก
(ร้อยละ)
7. มี เครื่ อ งถ่ า ย 65
153
182
0
0
เอกสารให้บริการ (16.30) (38.30) (45.50) (0)
(0)
เพียงพอ
8. ราคาการถ่า ย 69
151
180
0
0
เอกสารมี ค วาม (17.30) (37.80) (45.00) (0)
(0)
เหมาะสม
ความพึงพอใจด้านการให้บริการสิ่งอานวยความสะดวก

x̅

SD

ความหมาย

3.71 .730

มาก

3.72 .740

มาก

3.75 .674

มาก

จากตารางที่ 17 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจด้านการให้บริการ
สิ่งอานวยความสะดวกอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.75) เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ความพึง
พอใจด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับมากด้วยเช่นกันดังนี ้ การให้บริการร้านกาแฟ Cafe@Library มีความ
ทันสมัย บรรยากาศดี , การให้บริการเครื่องดื่ม ร้าน Cafe@Library มีราคาเหมาะสม, เครื่องดื่ม
ร้าน Cafe@Library มีรสชาติดี, อาหารที่ขายในโซนห้องอาหารมีราคาเหมาะสม, ราคาการถ่าย
เอกสารมี ความเหมาะสม, อาหารที่ขายในโซนห้องอาหารมี หลากหลาย, มี เครื่องถ่ายเอกสาร
ให้บริการเพียงพอและอาหารที่ขายในโซนห้องอาหารมีรสชาติอร่อย (x̅ = 3.83, 3.79, 3.78, 3.72,
3.71, และ 3.70) ตามลาดับ
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ตารางที่ 18 แสดงผลรวมความพึงพอใจของนิสิตในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ทีม่ ีต่อ
การให้บริการของบุคลากร สานักหอสมุด
ความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ของบุคลากร

มาก
ทีส่ ุด
(5)

มาก

ปาน น้อย น้อย
กลาง
ทีส่ ุด
(4)
(3)
(2)
(1)
จานวน
(ร้อยละ)
1. บุคลากรประจา 77
160
163
0
0
ส า นั ก ห อ ส มุ ด (19.30) (40.00) (40.80) (0)
(0)
ให้ บ ริ ก ารอ ย่ าง
สุภาพ
2. บุคลากรประจา 80
159
161
0
0
ส า นั ก ห อ ส มุ ด (20.00) (39.80) (40.30) (0)
(0)
กระตื อ รือ ร้น เต็ ม
ใจให้บริการ
3. บุคลากรประจา 87
152
161
0
0
ส า นั ก ห อ ส มุ ด (21.80) (38.00) (40.30) (0)
(0)
ให้บริการอาจารย์
บุ ค ล า ก ร นิ สิ ต
อย่างเท่าเทียม
4. บุคลากรประจา 85
173
142
0
0
ร้ า น ก า แ ฟ (21.30) (43.30) (35.50) (0)
(0)
Cafe@Library
ให้ บ ริ ก ารอ ย่ าง
สุภาพ
ความพึงพอใจด้านการให้บริการของบุคลากร

x̅

SD ความหมาย

3.79 .745

มาก

3.80 .750

มาก

3.82 .766

มาก

3.86 .741

มาก

3.81 .695

มาก
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จากตารางที่ 18 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจด้านการให้บริการ
ของบุคลากรอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.81) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ความพึงพอใจด้านต่าง
ๆ อยู่ในระดับมากด้วยเช่นกันดังนี ้ บุคลากรประจาร้านกาแฟ Cafe@Library ให้บริการอย่างสุภาพ
บุคลากรประจาสานักหอสมุดให้บริการอาจารย์ บุคลากร นิสิต อย่างเท่าเทียม, บุคลากรประจา
สานักหอสมุดกระตือรือร้น เต็มใจให้บริการและบุคลากรประจาสานักหอสมุดให้บริการอย่างสุภาพ
(x̅ = 3.86, 3.82, 3.80, และ 3.79) ตามลาดับ
ตารางที่ 19 แสดงผลรวมความพึงพอใจของนิสิตในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ทีม่ ีต่อ
การให้บริการของสานักหอสมุด
ความพึงพอใจต่อการให้บริการสานักหอสมุด
ความพึงพอใจด้านการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
ความพึงพอใจด้านการให้บริการสิ่งอานวยความสะดวก
ความพึงพอใจด้านการให้บริการของบุคลากร
ความพึงพอใจต่อการให้บริการสานักหอสมุด (โดยรวม)

𝐱̅
3.80
3.75
3.81
3.79

SD
.650
.674
.695
.628

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตอนที่ 5 ผลการทดสอบสมติฐาน
สมมติ ฐ านข้อ ที่ 1 ลัก ษณะทางประชากรมี ค วามสัม พั น ธ์กั บ พฤติ ก รรมการเปิ ดรับ ข่ า วสาร
สานักหอสมุดของมหาวิทยาลัยบูรพา
สมมติฐานข้อที่ 1.1 เพศมีความสัมพันธ์กบั ประเภทข่าวสารของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ตารางที่ 20 จานวน ร้อยละของประเภทข่าวสารของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาทีเ่ ปิ ดรับ
จาแนกตามเพศและค่าสถิตไิ ค-สแควร์
ประเภทข่าวสารของสานักหอสมุด
รวม
𝑥 2 p-value
มหาวิทยาลัยบูรพา
เพศ
ข่าว
ข่าว
ข่าว
ข่าว
เกี่ยวกับ เกี่ยวกับ เกี่ยวกับ เกี่ยวกับ
หนังสือ บริการสื่อ การใช้
การวิจัย
ใหม่
บันเทิง ทรัพยากร
ห้องสมุด
ชาย
75
32
40
28
175 11.531 .073
(42.90)
(18.30)
(22.90)
(16.00) (100.00)
หญิง
67
36
53
36
192
(34.90)
(18.80)
(27.60)
(18.30) (100.00)
เพศ
5
11
9
8
33
ทางเลือก
(15.20)
(33.30)
(27.30)
(24.20) (100)
รวม
147
79
102
72
400
(36.80)
(19.80)
(25.50)
(18.00) (100.00)
จากตารางที่ 20 เมื่ อ ทดสอบความสั ม พั น ธ์ร ะหว่ า งเพศกั บ ประเภทข่ า วสารของ
สานักหอสมุด มหาวิท ยาลัยบูรพาที่เปิ ดรับ โดยใช้สถิ ติไค – สแควร์ ปรากฏว่าค่ าไค – สแควร์
เท่ากับ 11.531 ค่า p – value เท่ากับ .073 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี .05 แสดงว่าเพศ
ไม่ มี ความสัม พันธ์กับประเภทข่ าวสารของส านักหอสมุด มหาวิท ยาลัยบูรพา ดังนั้นจึ งปฏิเสธ
สมมติฐานที่ว่าเพศมีความสัมพันธ์กบั ประเภทข่าวสารของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
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สมมติ ฐ านข้อ ที่ 1.2 เพศมี ค วามสัม พัน ธ์กับ ความถี่ ในการเปิ ด รับ ข่ า วสารของส านัก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยบูรพา
ตารางที่ 21 จานวน ร้อยละของความถี่ในการเปิ ดรับข่าวสารของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
บูรพาทีเ่ ปิ ดรับจาแนกตามเพศและค่าสถิตไิ ค-สแควร์
เพศ
ความถี่ในการเปิ ดรับข่าวสารของสานักหอสมุด รวม
𝑥 2 p-value
มหาวิทยาลัยบูรพา (ครั้ง)
น้อยกว่า 6 – 10
11 – 15 มากกว่า
5
15
ชาย
177
40
3
15
175 11.401 .077
(66.90)
(22.90)
(1.70)
(8.60) (100.00)
หญิง
137
38
11
6
192
(71.40)
(19.80)
(5.70)
(3.10) (100.00)
เพศ
22
9
0
2
33
ทางเลือก
(75.80)
(12.10)
(0)
(6.10)
(100)
รวม
276
87
14
23
400
(69.00)
(21.80)
(3.50)
(5.80) (100.00)
จากตารางที่ 21 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความถีในการเปิ ดรับข่าวสาร
ของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาที่เปิ ดรับโดยใช้สถิติไค – สแควร์ ปรากฏว่าค่าไค – สแควร์
เท่ากับ 11.401 ค่า p – value เท่ากับ .077 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี .05 แสดงว่าเพศ
ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความถี่ในการเปิ ดรับข่าวสารของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนัน้ จึง
ปฏิ เสธสมมติฐ านที่ว่าเพศมี ความสัม พันธ์กับความถี่ ในการเปิ ดรับข่าวสารของส านักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพา
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สมมติฐานข้อที่ 1.3 เพศมี ความสัม พันธ์กับระยะเวลาในการเปิ ดรับข่าวสารของส านักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพา
ตารางที่ 22 จานวน ร้อยละของระยะเวลาในการเปิ ดรับข่าวสารของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
บูรพาทีเ่ ปิ ดรับจาแนกตามเพศและค่าสถิตไิ ค-สแควร์
เพศ
ระยะเวลาในการเปิ ดรับข่าวสารของ
รวม
𝑥 2 p-value
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา (นาที)
น้อยกว่า 6 – 10
11 – 15 มากกว่า
5
15
ชาย
81
49
10
35
175
4.470 .613
(46.30)
(28.00)
(5.70)
(20.00) (100.00)
หญิง
78
54
14
46
192
(40.60)
(28.10)
(7.30)
(24.00) (100.00)
เพศ
17
11
1
4
33
ทางเลือก (51.10)
(33.30)
(3.00)
(12.10) (100)
รวม
176
114
25
85
400
(44.00)
(28.50)
(6.30)
(21.30) (100.00)
จากตารางที่ 23 เมื่ อทดสอบความสัม พัน ธ์ระหว่างเพศกับ ระยะเวลาในการเปิ ด รับ
ข่ า วสารของส านัก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลัย บู ร พาที่ เปิ ดรับ โดยใช้ส ถิ ติ ไ ค – สแควร์ ปรากฏว่ า
ค่าไค – สแควร์ เท่ากับ 4.470 ค่า p – value เท่ ากับ .613 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญ ทางสถิติ
ที่ .05 แสดงว่า เพศไม่ มี ค วามสัม พัน ธ์กับ ระยะเวลาในการเปิ ด รับ ข่ า วสารของส านัก หอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนัน้ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ว่าเพศมีความสัมพันธ์กบั ระยะเวลาในการเปิ ดรับ
ข่าวสารของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

77
สมมติฐานข้อที่ 1.4 อายุมีความสัมพันธ์กบั ประเภทข่าวสารของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ตารางที่ 23 จานวน ร้อยละของประเภทข่าวสารของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาที่เปิ ดรับ
จาแนกตามอายุและค่าสถิตไิ ค-สแควร์
อายุ
ประเภทข่าวสารของสานักหอสมุด
รวม
p-value
𝑥2
มหาวิทยาลัยบูรพา
ข่าว
ข่าว
ข่าว
ข่าว
เกี่ยวกับ เกี่ยวกับ เกี่ยวกับ เกี่ยวกับ
หนังสือ บริการสื่อ การใช้
การวิจัย
ใหม่
บันเทิง ทรัพยากร
ห้องสมุด
ต่ากว่า 19 ปี
41
20
26
6
93
31.986** <.001
(41.10)
(21.50)
(28.00)
(6.50) (100.00)
20 ปี
50
34
37
19
140
(35.70)
(24.30)
(26.40)
(13.60) (100.00)
21 ปี
40
19
25
24
108
(37.00)
(17.60)
(23.10)
(22.20) (100.00)
สูงกว่า 22 ปี
16
6
14
23
59
(27.10)
(10.20)
(23.70)
(39.00) (100.00)
รวม
147
79
102
72
400
(36.80)
(19.80)
(25.50)
(18.00) (100.00)
**มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
จากตารางที่ 23 เมื่ อ ทดสอบความสัม พั น ธ์ร ะหว่ า งอายุ กั บ ประเภทข่ า วสารของ
สานักหอสมุด มหาวิท ยาลัยบูรพาที่เปิ ดรับ โดยใช้สถิ ติไค – สแควร์ ปรากฏว่าค่ าไค – สแควร์
เท่ากับ 31.986 ค่า p – value < .001 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี .01 แสดงว่าอายุมี
ความสัม พั น ธ์กับ ประเภทข่ า วสารของส านั ก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลัย บู ร พา ดั ง นั้น จึ ง ยอมรับ
สมมติฐานที่ว่าอายุมีความสัมพันธ์กบั ประเภทข่าวสารของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
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โดยนิสิตที่อายุต่ากว่า 19 ปี มีการเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือใหม่และข่าวเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพยากรห้องสมุดมากที่สุด ในขณะเดียวกันนิสิตที่มีอายุ 20 ปี มีการเปิ ดรับข่าวเกี่ยวกับ
บริการสื่อบันเทิงมากที่สดุ และนิสิตที่มีอายุมากกว่า 22 ปี เปิ ดรับข่าวเกี่ยวกับการวิจยั มากที่สดุ
สมมติ ฐ านข้อ ที่ 1.5 อายุมี ค วามสัม พั น ธ์กับ ความถี่ ในการเปิ ด รับ ข่ า วสารของส านัก หอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพา
ตารางที่ 24 จานวน ร้อยละของความถี่ในการเปิ ดรับข่าวสารของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
บูรพาทีเ่ ปิ ดรับจาแนกตามอายุและค่าสถิตไิ ค-สแควร์
อายุ
ความถี่ในการเปิ ดรับข่าวสารของสานักหอสมุด รวม
p-value
𝑥2
มหาวิทยาลัยบูรพา (ครั้ง)
น้อยกว่า 6 – 10
11 – 15 มากกว่า
5
15
ต่ากว่า 19 ปี
62
25
3
3
93
27.066** <.001
(66.70)
(26.90)
(3.20)
(3.20) (100.00)
20 ปี
96
36
4
4
140
(68.60)
(25.70)
(2.90)
(2.90) (100.00)
21 ปี
80
15
7
6
108
(74.10)
(13.90)
(6.50)
(5.60) (100.00)
สูงกว่า 22 ปี
38
11
0
10
59
(64.40)
(18.60)
(0)
(16.90) (100.00)
รวม
276
87
14
23
400
(69.00)
(21.80)
(3.50)
(5.80) (100.00)
**มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
จากตารางที่ 24 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอายุกบั ความถี่ในการเปิ ดรับข่าวสาร
ของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาที่เปิ ดรับโดยใช้สถิติไค – สแควร์ ปรากฏว่าค่าไค – สแควร์
เท่ากับ 27.066 ค่า p – value <.001 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ ทางสถิติท่ี .01 แสดงว่าอายุมี
ความสัมพันธ์กับความถี่ ในการเปิ ดรับข่าวสารของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนั้นจึ ง
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ยอมรับสมมติฐานที่ว่าอายุมี ความสัม พันธ์กับความถี่ในการเปิ ดรับข่าวสารของส านักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยนิสิตที่อายุ 21 ปี มีความถี่ในการเปิ ดรับข่าวสารของสานักหอสมุดไม่เกินหรือเท่ากับ
5 ครัง้ สาหรับนิสิตอายุต่ากว่า 19 ปี มีความถี่ในการเปิ ดรับข่าวสารของสานักหอสมุด ระหว่าง
6 – 10 ครัง้ ในขณะที่ นิสิตอายุมากกว่า 22 ปี มีความถี่ในการเปิ ดรับข่าวสารของสานักหอสมุด
มากกว่า 15 ครัง้ และนิสิตอายุ 21 ปี มีความถี่ในการเปิ ดรับข่าวสารของสานักหอสมุด ระหว่าง
11 – 15 ครัง้
สมมติฐานข้อที่ 1.6 อายุมีความสัม พันธ์กับระยะเวลาในการเปิ ดรับข่าวสารของส านักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพา
ตารางที่ 25 จานวน ร้อยละของระยะเวลาในการเปิ ดรับข่าวสารของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
บูรพาทีเ่ ปิ ดรับจาแนกตามอายุและค่าสถิตไิ ค-สแควร์
อายุ
ระยะเวลาในการเปิ ดรับข่าวสารของ
รวม
p-value
𝑥2
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา (นาที)
น้อยกว่า 6 – 10
11 – 15 มากกว่า
5
15
ต่ากว่า 19 ปี
34
38
6
15
93
18.081* <.034
(36.60)
(40.90)
(6.50)
(16.10) (100.00)
20 ปี
61
38
11
30
140
(43.60)
(27.10)
(7.90)
(21.40) (100.00)
21 ปี
47
28
8
25
108
(43.50)
(25.90)
(7.40)
(23.10) (100.00)
สูงกว่า 22 ปี
34
10
0
15
59
(57.60)
(16.90)
(0)
(25.40) (100.00)
รวม
176
114
25
85
400
(44.00)
(28.50)
(6.30)
(21.30) (100.00)
*มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05

80
จากตารางที่ 25 เมื่ อทดสอบความสัม พัน ธ์ระหว่างอายุกับ ระยะเวลาในการเปิ ดรับ
ข่าวสารของส านัก หอสมุด มหาวิท ยาลัยบูรพาที่ เปิ ด รับ โดยใช้ส ถิติ ไค – สแควร์ ปรากฏว่าค่ า
ไค – สแควร์ เท่ากับ 18.810 ค่า p – value เท่ากับ .034 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี .05
แสดงว่าอายุมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการเปิ ดรับข่าวสารของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
บูรพา ดังนัน้ จึงยอมรับสมมติฐานที่ว่าอายุมีความสัมพันธ์กบั ระยะเวลาในการเปิ ดรับข่าวสารของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยนิสิตที่มีอายุสูงกว่า 22 ปี มีระยะเวลาในการเปิ ดรับข่าวสารของสานักหอสมุดน้อย
กว่ า 5 นาที ส าหรับ นิ สิ ต ที่ มี มี อ ายุ ต่ า กว่ า 19 ปี มี ร ะยะเวลาในการเปิ ดรับ ข่ า วสารของ
สานักหอสมุด ระหว่าง 6 – 10 นาที ในขณะที่นิสิตที่มีอายุ 20 ปี มีระยะเวลาในการเปิ ดรับข่าวสาร
ของส านักหอสมุด ระหว่าง 11 – 15 นาที ส าหรับนิสิตที่มี อายุสูงกว่า 22 ปี มี ระยะเวลาในการ
เปิ ดรับข่าวสารของสานักหอสมุด มากกว่า 15 นาที
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สมมติ ฐ านข้อ ที่ 1.7 ชั้น ปี การศึ ก ษามี ค วามสัม พั น ธ์กั บ ประเภทข่ า วสารของส านั ก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยบูรพา
ตารางที่ 26 จานวน ร้อยละของประเภทข่าวสารของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาที่เปิ ดรับ
จาแนกตามชัน้ ปี ทศี่ กึ ษาและค่าสถิตไิ ค-สแควร์
ชั้นปี ทีศ่ ึกษา
ประเภทข่าวสารของสานักหอสมุด
รวม
p-value
𝑥2
มหาวิทยาลัยบูรพา
ข่าว
ข่าว
ข่าว
ข่าว
เกี่ยวกับ เกี่ยวกับ เกี่ยวกับ เกี่ยวกับ
หนังสือ บริการสื่อ การใช้
การวิจัย
ใหม่
บันเทิง ทรัพยากร
ห้องสมุด
ชัน้ ปี ท่ี 1
35
20
18
5
78
31.688** <.001
(44.90) (25.60)
(23.10)
(6.40) (100.00)
ชัน้ ปี ท่ี 2
61
30
48
23
162
(37.70) (18.50)
(29.60)
(14.20) (100.00)
ชัน้ ปี ท่ี 3
37
17
22
19
95
(38.90) (17.90)
(23.20)
(20.00) (100.00)
สูงกว่าชัน้ ปี ท่ี 4
14
12
14
25
65
(21.50) (18.50)
(21.50)
(38.50) (100.00)
รวม
147
79
102
72
400
(36.80) (19.80)
(25.50)
(18.00) (100.00)
**มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
จากตารางที่ 26 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างชัน้ ปี การศึกษากับประเภทข่าวสาร
ของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาที่เปิ ดรับโดยใช้สถิติไค – สแควร์ ปรากฏว่าค่าไค – สแควร์
เท่ากับ 31.688 ค่า p – value เท่ากับ .001 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี .01 แสดงว่าชัน้
ปี การศึกษามีความสัมพันธ์กับประเภทข่าวสารของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนั้นจึง
ยอมรับ สมมติ ฐ านที่ ว่า ชั้น ปี ก ารศึก ษามี ค วามสัม พัน ธ์กับ ประเภทข่ าวสารของส านัก หอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพา
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โดยชัน้ ปี ท่ี 1 เปิ ดรับข่าวเกี่ยวกับหนังสือใหม่และข่าวเกี่ยวกับบริการสื่อบันเทิง สาหรับ
ชัน้ ปี ท่ี 2 เปิ ดรับข่าวเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรห้องสมุด ในขณะที่สงู กว่าหรือเท่ากับชัน้ ปี ท่ี 4 เปิ ดรับ
ข่าวเกี่ยวกับการวิจยั
สมมติ ฐ านข้อ ที่ 1.8 ชั้น ปี การศึ ก ษามี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความถี่ ใ นการเปิ ดรับ ข่ า วสารของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ตารางที่ 27 จานวน ร้อยละของความถีท่ ใี่ ช้ในการเปิ ดรับข่าวสารของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
บูรพาทีเ่ ปิ ดรับจาแนกตามชัน้ ปี ทศี่ ึกษาและค่าสถิตไิ ค-สแควร์
ชั้นปี ทีศ่ ึกษา
ความถี่ทใ่ี ช้ในการเปิ ดรับข่าวสารของ
รวม
p-value
𝑥2
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา (ครั้ง)
น้อย
6 – 10
11 – 15 มากกว่า
กว่า 5
15
ชัน้ ปี ท่ี 1
55
19
2
2
78
16.902* .050
(70.50) (24.40)
(2.60)
(2.60) (100.00)
ชัน้ ปี ท่ี 2
114
38
5
5
162
(70.40) (23.50)
(3.10)
(3.10) (100.00)
ชัน้ ปี ท่ี 3
67
17
5
6
95
(70.50) (17.90)
(5.30)
(6.30) (100.00)
สูงกว่าชัน้ ปี ท่ี 4
40
13
2
10
65
(61.50) (20.00)
(3.10)
(15.40) (100.00)
รวม
276
87
14
23
400
(69.00) (21.80)
(3.50)
(5.80) (100.00)
*มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
จากตารางที่ 27 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างชัน้ ปี การศึกษากับความถี่ท่ีใช้ในการ
เปิ ดรั บ ข่ า วของส านั ก หอสมุ ด มห าวิ ท ยาลั ย บู ร พ าที่ เปิ ดรั บ โดยใช้ ส ถิ ติ ไ ค – สแควร์
ปรากฏว่าค่าไค – สแควร์ เท่ากับ 16.902 ค่า p – value เท่ากับ .050 ซึ่งมีความสัมพันธ์ในระดับ
นัยสาคัญ ทางสถิติท่ี .05 แสดงว่าชัน้ ปี การศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับความถี่ท่ีใช้ในการเปิ ดรับ
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ข่าวสารของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนัน้ จึงยอมรับสมมติฐานที่ว่าชัน้ ปี มีความสัมพันธ์
กับความถี่ท่ใี ช้ในการเปิ ดรับข่าวสารของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยนิ สิ ต ที่ ศึ ก ษาในชั้ น ปี ที่ 1 และชั้ น ปี ที่ 3 ใช้ค วามถี่ ใ นการเปิ ดรับ ข่ า วสารของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา น้อยกว่า 5 ครัง้ นิสิตชัน้ ปี ท่ี 1 ใช้ความถี่ในการเปิ ดรับข่าวสาร
ของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่าง 6 – 10 ครัง้ นิสิตชัน้ ปี ท่ี 3 ใช้ความถี่ในการเปิ ดรับ
ข่าวสารของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่าง 11 – 15 ครัง้ และนิสิตที่ศึกษาสูงกว่าชัน้ ปี
ที่ 4 ใช้ความถี่ในการเปิ ดรับข่าวสารของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา มากกว่า 15 ครัง้
สมมติ ฐ านข้อ ที่ 1.9 ชั้น ปี ก ารศึ ก ษามี ค วามสัม พั น ธ์กับ ระยะเวลาในการเปิ ดรับ ข่ า วสารของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ตารางที่ 28 จ านวน ร้อ ยละของระยะเวลาที่ ใ ช้ใ นการเปิ ดรับ ข่ า วสารของส านั ก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยบูรพาทีเ่ ปิ ดรับจาแนกตามชัน้ ปี ทศี่ กึ ษาและค่าสถิตไิ ค-สแควร์
ชั้นปี ที่
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการเปิ ดรับข่าวสารของ
รวม
p-value
𝑥2
ศึกษา
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา (นาที)
น้อยกว่า 6 – 10
11 – 15 มากกว่า
5
15
ชัน้ ปี ท่ี 1
33
32
2
11
78
16.454
.058
(42.30)
(41.00)
(2.60)
(14.10) (100.00)
ชัน้ ปี ท่ี 2
70
46
14
32
162
(43.20)
(28.40)
(8.60)
(19.80) (100.00)
ชัน้ ปี ท่ี 3
47
22
5
21
95
(49.50)
(23.20)
(5.30)
(22.10) (100.00)
สูงกว่าชัน้ ปี
26
14
4
21
65
ที่ 4
(40.00)
(21.50)
(6.20)
(32.30) (100.00)
รวม
176
114
25
85
400
(44.00)
(28.50)
(6.30)
(21.30) (100.00)
จากตารางที่ 28 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างชัน้ ปี การศึกษากับระยะเวลาที่ใช้ใน
การเปิ ดรับ ข่ า วของส านั ก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พาที่ เ ปิ ดรับ โดยใช้ ส ถิ ติ ไ ค – สแควร์
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ปรากฏว่าค่าไค – สแควร์ เท่ากับ 16.454 ค่า p – value เท่ากับ .058 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติท่ี .05 แสดงว่าชัน้ ปี การศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาที่ใช้ในการเปิ ดรับข่าวสาร
ของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนั้นจึ งปฏิเสธสมมติฐานที่ว่าชั้นปี มี ความสัมพันธ์กับ
ระยะเวลาที่ใช้ในการเปิ ดรับข่าวสารของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
สมมติฐานข้อที่ 1.10 รายได้มีความสัมพันธ์กับประเภทข่าวสารของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
บูรพา
ตารางที่ 29 จานวน ร้อยละของประเภทข่าวสารของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาที่เปิ ดรับ
จาแนกตามรายได้และค่าสถิตไิ ค-สแควร์
รายได้ (บาท)
ประเภทข่าวสารของสานักหอสมุด
รวม
p-value
𝑥2
มหาวิทยาลัยบูรพา
ข่าว
ข่าว
ข่าว
ข่าว
เกี่ยวกับ เกี่ยวกับ เกี่ยวกับ เกี่ยวกับ
หนังสือ บริการ
การใช้
การวิจัย
ใหม่
สื่อ
ทรัพยากร
บันเทิง ห้องสมุด
น้อยกว่า 10,000
116
69
82
59
326
2.534
.469
(35.60) (21.20)
(25.20)
(18.10) (100.00)
สูงกว่า 10,000
31
10
20
13
74
(41.90) (13.50)
(27.00)
(17.60) (100.00)
รวม
147
79
102
72
400
(36.80) (19.80)
(25.50)
(18.00) (100.00)
จากตารางที่ 29 เมื่ อ ทดสอบความสัม พัน ธ์ระหว่า งรายได้กับ ประเภทข่ า วสารของ
สานักหอสมุด มหาวิท ยาลัยบูรพาที่เปิ ดรับ โดยใช้สถิ ติไค – สแควร์ ปรากฏว่าค่ าไค – สแควร์
เท่ ากับ 2.534 ค่ า p – value เท่ า กับ .469 ซึ่งมากกว่าระดับ นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี .05 แสดงว่ า
รายได้ไม่ มี ความสัม พัน ธ์กับ ประเภทข่าวสารของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนั้นจึ ง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ว่ารายได้มีความสัมพันธ์กบั ประเภทข่าวสารของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
บูรพา
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สมมติฐานข้อที่ 1.11 รายได้มีความสัม พันธ์กับความถี่ในการเปิ ดรับข่าวสารของส านักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพา
ตารางที่ 30 จานวน ร้อยละของความถีท่ ใี่ ช้ในการเปิ ดรับข่าวสารของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
บูรพาทีเ่ ปิ ดรับจาแนกตามรายได้และค่าสถิตไิ ค-สแควร์
ความถี่ทใี่ ช้ในการเปิ ดรับข่าวสารของ
รวม
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา (ครั้ง)
ไม่เกิน 6 – 10
11 – 15 มากกว่า
5
15
น้อยกว่า 10,000 233
68
8
17
326
(71.50) (20.90)
(2.50)
(5.20) (100.00)
สูงกว่า 10,000
43
19
6
6
74
(58.10) (25.70)
(8.10)
(8.10) (100.00)
รวม
276
87
14
23
400
(69.00) (21.80)
(3.50)
(5.80) (100.00)
*มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
รายได้ (บาท)

𝑥2

p-value

8.591*

.035

จากตารางที่ 30 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับความถี่ในการเปิ ดรับข่าว
ของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาที่เปิ ดรับโดยใช้สถิติไค – สแควร์ ปรากฏว่าค่าไค – สแควร์
เท่ ากับ 8.591 ค่ า p – value เท่ ากับ .035 ซึ่ง น้อยกว่าระดับ นัยส าคัญ ทางสถิติ ท่ี .05 แสดงว่ า
รายได้มี ความสัม พัน ธ์กับ ความถี่ ในการเปิ ดรับข่าวสารของส านักหอสมุด มหาวิท ยาลัยบูรพา
ดัง นั้น จึ ง ยอมรับ สมมติ ฐ านที่ ว่ า รายได้มี ค วามสัม พั น ธ์กับ ความถี่ ในการเปิ ดรับ ข่ า วสารของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยนิ สิ ต ที่ มี ร ายได้ น้ อ ยกว่ า 10,000 บาท มี ค วามถี่ ใ นการเปิ ดรับ ข่ า วสารของ
สานักหอสมุดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ครัง้ ในขณะที่นิสิตที่มีมีรายได้ สูงกว่า 10,000 บาท มีความถี่
ในการเปิ ดรับข่าวสารของสานักหอสมุดตัง้ แต่ 6 ครัง้ ไปจนถึง 15 ครัง้ ขึน้ ไป
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สมมติฐานข้อที่ 1.12 รายได้มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการเปิ ดรับข่าวสารของสานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพา
ตารางที่ 31 จานวน ร้อยละของระยะเวลาในการเปิ ดรับข่าวสารของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
บูรพาทีเ่ ปิ ดรับจาแนกตามรายได้และค่าสถิตไิ ค-สแควร์
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการเปิ ดรับข่าวสารของ
รวม
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา (นาที)
ไม่เกิน 6 – 10
11 – 15 มากกว่า
5
15
น้อยกว่า 10,000 154
88
18
66
326
(47.20) (27.00)
(5.50)
(20.20) (100.00)
สูงกว่า 10,000
22
26
7
19
74
(29.70) (35.10)
(9.50)
(25.70) (100.00)
รวม
176
114
25
85
400
(44.00) (28.50)
(6.30)
(21.30) (100.00)
*มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
รายได้ (บาท)

𝑥2

p-value

7.938*

.047

จากตารางที่ 31 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับระยะเวลาในการเปิ ดรับ
ข่ า วของส านั ก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลัย บู ร พาที่ เปิ ดรับ โดยใช้ส ถิ ติ ไ ค – สแควร์ ปรากฏว่ า ค่ า
ไค – สแควร์ เท่ากับ 7.938 ค่า p – value เท่ากับ .047 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี .05
แสดงว่ารายได้มีความสัมพันธ์กบั ระยะเวลาในการเปิ ดรับข่าวสารของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
บูรพา ดังนัน้ จึงยอมรับสมมติฐานที่ว่ารายได้มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการเปิ ดรับข่าวสาร
ของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยนิ สิ ต ที่ มี ร ายได้น้อ ยกว่ า 10,000 บาท มี ร ะยะเวลาในการเปิ ดรับ ข่ า วสารของ
ส านั ก หอสมุ ด น้อ ยกว่ า หรื อ เท่ า กับ 5 นาที ในขณะที่ นิ สิ ต ที่ มี ร ายได้ สูง กว่ า 10,000 บาท มี
ระยะเวลาในการเปิ ดรับ ข่ า วสารของส านั ก หอสมุ ด ตั้ ง แต่ 6 นาที ไปจนถึ ง 15 นาที ขึ ้น ไป

87
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 1.13 เกรดเฉลี่ ย มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ประเภทข่ า วสารของส านั ก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยบูรพา
ตารางที่ 32 จานวน ร้อยละของประเภทข่าวสารของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาที่เปิ ดรับ
จาแนกตามเกรดเฉลีย่ และค่าสถิตไิ ค-สแควร์
เกรดเฉลี่ย
ประเภทข่าวสารของสานักหอสมุด
รวม
p-value
𝑥2
มหาวิทยาลัยบูรพา
ข่าว
ข่าว
ข่าว
ข่าว
เกี่ยวกับ เกี่ยวกับ เกี่ยวกับ เกี่ยวกับ
หนังสือ บริการสื่อ การใช้
การวิจัย
ใหม่
บันเทิง ทรัพยากร
ห้องสมุด
ต่ากว่า 3.00
46
22
21
10
99
14.725* .023
(46.50)
(22.20)
(21.20)
(10.10) (100.00)
3.01 – 3.50
78
41
54
38
211
(37.00)
(19.40)
(25.60)
(18.00) (100.00)
3.51 – 4.00
23
16
27
24
90
(25.60)
(17.80)
(30.00)
(26.70) (100.00)
รวม
147
79
102
72
400
(36.80)
(19.80)
(25.50)
(18.00 (100.00)
*มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
จากตารางที่ 32 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเกรดเฉลี่ยกับประเภทข่าวสารของ
สานักหอสมุด มหาวิท ยาลัยบูรพาที่เปิ ดรับ โดยใช้สถิ ติไค – สแควร์ ปรากฏว่าค่ าไค – สแควร์
เท่ากับ 14.725 ค่า p – value เท่ากับ .023 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคั ญ ทางสถิติท่ี .05 แสดงว่า
เกรดเฉลี่ยมีความสัม พันธ์กับ ประเภทข่าวสารของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนั้นจึ ง
ยอมรับ สมมติ ฐ านที่ ว่ า เกรดเฉลี่ ย มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ประเภทข่ า วสารของส านั ก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยบูรพา

88
โดยนิสิตที่มีเกรดเฉลี่ยระหว่างต่ากว่า 3.00 มีการเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือใหม่
และข่าวเกี่ยวกับบริการสื่อบันเทิงมากที่สดุ ในขณะที่นิสิตที่มีเกรดเฉลี่ยระหว่าง 3.51 - 4.00 มีการ
เปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรห้องสมุดและข่าวเกี่ยวกับการวิจยั มากที่สดุ
สมมติฐานข้อที่ 1.14 เกรดเฉลี่ยมีความสัมพันธ์กบั ความถี่ในการเปิ ดรับข่าวสารของสานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพา
ตารางที่ 33 จานวน ร้อยละของความถีท่ ใี่ ช้ในการเปิ ดรับข่าวสารของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
บูรพาทีเ่ ปิ ดรับจาแนกตามเกรดเฉลีย่ และค่าสถิตไิ ค-สแควร์
เกรดเฉลี่ย

ต่ากว่า 3.00
3.01 – 3.50
3.51 – 4.00
รวม

ความถี่ทใี่ ช้ในการเปิ ดรับข่าวสารของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา (ครั้ง)
ไม่เกิน 5 6 – 10
11 – 15 มากกว่า
15
76
15
2
6
(76.80)
(15.20)
(2.00)
(6.10)
142
50
11
8
(67.30)
(23.70)
(5.20)
(3.80)
58
22
1
9
(64.40)
(24.40)
(1.10)
(10.00)
276
87
14
23
(69.00)
(21.80)
(3.50)
(5.80)

รวม

𝑥2

p-value

99
(100.00)
211
(100.00)
90
(100.00)
400
(100.00)

11.983

.062

จากตารางที่ 33 เมื่ อทดสอบความสัม พัน ธ์ระหว่างเกรดเฉลี่ยกับ ความถี่ ท่ี ใช้ในการ
เปิ ดรับข่าวสารของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาที่เปิ ดรับโดยใช้สถิติไค – สแควร์ ปรากฏว่าค่า
ไค – สแควร์ เท่ากับ 11.983 ค่า p – value เท่ากับ .062 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี .05
แสดงว่าเกรดเฉลี่ ย ไม่ มี ค วามสัม พัน ธ์กับ ความถี่ ท่ีใช้ในการเปิ ด รับ ข่าวสารของส านักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนัน้ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ว่าเกรดเฉลี่ยมีความสัมพันธ์กบั ความถี่ท่ใี ช้ในการ
เปิ ดรับข่าวสารของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

89
สมมติ ฐ านข้อ ที่ 1.15 เกรดเฉลี่ ย มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ระยะเวลาในการเปิ ดรับ ข่ า วสารของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ตารางที่ 34 จานวน ร้อยละของระยะเวลาในการเปิ ดรับข่าวสารของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
บูรพาทีเ่ ปิ ดรับจาแนกตามเกรดเฉลีย่ และค่าสถิตไิ ค-สแควร์
เกรดเฉลี่ย

ต่ากว่า 3.00
3.01 – 3.50
3.51 – 4.00
รวม

ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการเปิ ดรับข่าวสารของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา (นาที)
ไม่เกิน 5 6 – 10
11 – 15 มากกว่า
15
42
25
11
21
(42.40)
(25.30)
(11.10)
(21.20)
92
61
12
46
(43.60)
(28.90)
(5.70)
(21.80)
42
28
2
18
(46.70)
(31.10)
(2.20)
(20.00)
176
114
25
85
(44.00)
(28.50)
(6.30)
(21.30)

รวม

𝑥2

99
7.085
(100.00)
211
(100.00)
90
(100.00)
400
(100.00)

p-value

.313

จากตารางที่ 34 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเกรดเฉลี่ยกับระยะเวลาที่ใช้ในการ
เปิ ดรับข่าวสารของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาที่เปิ ดรับโดยใช้สถิติไค – สแควร์ ปรากฏว่าค่า
ไค – สแควร์ เท่ากับ 7.085 ค่า p – value เท่ากับ .313 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี .05
แสดงว่าเกรดเฉลี่ยไม่มีความสัมพันธ์กับ ระยะเวลาที่ใช้ในการเปิ ดรับข่าวสารของสานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนัน้ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ว่าเกรดเฉลี่ยมีความสัมพันธ์กบั ระยะเวลาที่ใช้ใน
การเปิ ดรับข่าวสารของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

90
สมมติฐานข้อที่ 1.16 กลุม่ สาขาวิชาที่ศกึ ษามีความสัมพันธ์กบั ประเภทข่าวสารของสานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพา
ตารางที่ 35 จานวน ร้อยละของประเภทข่าวสารของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาที่เปิ ดรับ
จาแนกตามกลุ่มสาขาวิชาทีศ่ กึ ษาและค่าสถิตไิ ค-สแควร์

กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
รวม

ประเภทข่าวสารของสานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพา
ข่าว
ข่าว
ข่าว
ข่าว
เกี่ยวกับ เกี่ยวกับ เกี่ยวกับ เกี่ยวกับ
หนังสือ บริการสื่อ การใช้
การวิจัย
ใหม่
บันเทิง ทรัพยากร
ห้องสมุด
78
31
50
38
(39.60) (15.70)
(25.40)
(19.30)
45
39
38
27
(30.20) (26.20)
(25.50)
(18.10)
24
9
14
7
(44.40) (16.70)
(25.90)
(13.00)
147
79
102
72
(36.80) (19.80)
(25.50)
(18.00)

รวม

𝑥2

p-value

197
8.972
(100.00)
149
(100.00)
54
(100.00)
400
(100.00)

จากตารางที่ 35 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษากับประเภท
ข่าวสารของส านัก หอสมุด มหาวิท ยาลัยบูรพาที่ เปิ ด รับ โดยใช้ส ถิติ ไค – สแควร์ ปรากฏว่าค่ า
ไค – สแควร์ เท่ากับ 8.972 ค่า p – value เท่ากับ .175 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี .05
แสดงว่ า กลุ่ ม สาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษาไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ประเภทข่ า วสารของส านั ก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัย บูรพา ดัง นั้น จึ งปฏิเสธสมมติฐ านที่ ว่ากลุ่ม สาขาวิช าที่ศึกษามี ความสัม พัน ธ์กับ
ประเภทข่าวสารของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

.175

91
สมมติฐานข้อที่ 1.17 กลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษามีความสัมพันธ์กับความถี่ในการเปิ ดรับข่าวสารของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ตารางที่ 36 จานวน ร้อยละของความถี่ในการเปิ ดรับข่าวสารของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
บูรพาทีเ่ ปิ ดรับจาแนกตามกลุ่มสาขาวิชาทีศ่ กึ ษาและค่าสถิตไิ ค-สแควร์
กลุ่มสาขาวิชา
ความถี่ในการเปิ ดรับข่าวสารของ
รวม
𝑥 2 p-value
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา (ครั้ง)
ไม่เกิน 5 6 – 10 11 – 15 มากกว่า
15
มนุษยศาสตร์และ
132
47
5
13
197
8.298 .217
สังคมศาสตร์
(67.00)
(23.90)
(2.50)
(6.60) (100.00)
วิทยาศาสตร์และ
108
25
6
10
149
เทคโนโลยี
(72.50)
(16.80)
(4.00)
(6.70) (100.00)
วิทยาศาสตร์
36
15
3
0
54
สุขภาพ
(66.70)
(27.80)
(5.60)
(0.00) (100.00)
รวม
276
87
14
23
400
(69.00)
(21.80)
(3.50)
(5.80) (100.00)
จากตารางที่ 36 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษากับความถี่ใน
การเปิ ดรับข่าวสารของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาที่เปิ ดรับโดยใช้สถิติไค – สแควร์ ปรากฏ
ว่าค่าไค – สแควร์ เท่ากับ 8.298 ค่า p – value เท่ากับ .217 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี
.05 แสดงว่ า กลุ่ม สาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษาไม่ มี ค วามสัม พั น ธ์กั บ ความถี่ ในการเปิ ดรับ ข่ า วสารของ
ส านั ก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลัย บู รพา ดัง นั้น จึ ง ปฏิ เสธสมมติ ฐ านที่ ว่ า กลุ่ม สาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษามี
ความสัมพันธ์กบั ความถี่ในการเปิ ดรับข่าวสารของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

92
สมมติฐานข้อที่ 1.184 กลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษามีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการเปิ ดรับข่าวสาร
ของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ตารางที่ 37 จานวน ร้อยละของระยะเวลาในการเปิ ดรับข่าวสารของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
บูรพาทีเ่ ปิ ดรับจาแนกตามกลุ่มสาขาวิชาทีศ่ กึ ษาและค่าสถิตไิ ค-สแควร์
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการเปิ ดรับข่าวสารของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา (นาที)
ไม่เกิน 5 6 – 10 11 – มากกว่
15
า 15
มนุษยศาสตร์และ
88
55
12
42
สังคมศาสตร์
(44.70) (27.90) (6.10) (21.30)
วิทยาศาสตร์และ
65
42
10
32
เทคโนโลยี
(43.60) (28.20) (6.70) (21.50)
วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
23
17
3
11
(42.60) (31.50) (5.60) (20.40)
รวม
176
114
25
85
(44.00) (28.50) (6.30) (21.30)
กลุ่มสาขาวิชา

รวม

𝑥2

p-value

197
(100.00)
149
(100.00)
54
(100.00)
400
(100.00)

.370

.999

จากตารางที่ 37 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสาขาวิชาที่ศกึ ษากับระยะเวลาที่
ใช้ในการเปิ ดรับข่าวสารของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาที่เปิ ดรับโดยใช้สถิติไค – สแควร์
ปรากฏว่าค่าไค – สแควร์ เท่ากับ .370 ค่า p – value เท่ากับ .999 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสาคัญทาง
สถิ ติ ท่ี .05 แสดงว่า กลุ่ม สาขาวิ ช าที่ ศึก ษาไม่ มี ค วามสัม พัน ธ์กับ ระยะเวลาที่ ใช้ในการเปิ ด รับ
ข่าวสารของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ว่ากลุ่มสาขาวิชาที่
ศึกษามี ความสัมพันธ์กับ ระยะเวลาที่ใช้ในการเปิ ดรับข่าวสารของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัย
บูรพา
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สมมติฐานข้อที่ 2 ลักษณะทางประชากรที่ต่างกันทาให้มีระดับการใช้บริการของสานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
สมมติ ฐ านข้อ ที่ 2.1 เพศที่ ต่ า งกั น ท าให้มี ก ารใช้บ ริก ารทรัพ ยากรสารสนเทศของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
สมมติ ฐ านข้อ ที่ 2.2 เพศที่ ต่ างกัน ท าให้มี ก ารใช้บ ริก ารสิ่ ง อ านวยความสะดวกของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
สมมติ ฐ านข้อ ที่ 2.3 เพศที่ ต่ างกัน ท าให้มี ก ารใช้บ ริก ารบุ ค ลากรของส านัก หอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
สมมติ ฐ านข้อ ที่ 2.4 เพศที่ ต่ า งกัน ท าให้มี ก ารใช้บ ริก ารของส านัก หอสมุด ภาพรวม
มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
ตารางที่ 38 ความแตกต่างระหว่างเพศกับการใช้บริการสานักหอสมุดของมหาวิทยาลัยบูรพา
แหล่งความแปรปรวน
SS
การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
ระหว่างกลุม่
.118
ภายในกลุม่
194.800
รวม
194.919
การใช้บริการสิ่งอานวยความสะดวก
ระหว่างกลุม่
.020
ภายในกลุม่
201.399
รวม
201.419
การใช้บริการบุคลากร
ระหว่างกลุม่
.262
ภายในกลุม่
185.735
รวม
185.997
การใช้บริการของสานักหอสมุดภาพรวม
ระหว่างกลุม่
.005
ภายในกลุม่
156.153
รวม
156.159

Df

MS

F

p-value

2
397
399

.059
.491

.121

.886

2
397
399

.010
.507

.020

.980

2
397
399

.131
.468

.280

.756

2
397
399

.003
.393

.007

.993
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จากตารางที่ 38 เมื่ อ ทดสอบความแตกต่ า งระหว่ า งเพศกับ ค่ า เฉลี่ ย การใช้บ ริก าร
ทรัพ ยากรสารสนเทศของส านัก หอสมุด มหาวิท ยาลัยบูรพา โดยใช้สถิ ติ F- Test พบว่า ได้ค่ า
F เท่ากับ .121 ค่า p - value เท่ากับ .886 ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี .05 แสดงว่า
เพศที่ต่างกันทาให้การใช้บริการทรัพ ยากรสารสนเทศของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาไม่
แตกต่างกัน ดังนัน้ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ว่าเพศที่ต่างกันทาให้การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
ของสานักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศกับค่าเฉลี่ยการใช้บริการสิ่งอานวยความสะดวก
ของส านั ก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลัย บู ร พา โดยใช้ส ถิ ติ F- Test พบว่ า ได้ค่ า F เท่ า กับ .020 ค่ า
p - value เท่ากับ .980 ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี .05 แสดงว่าเพศที่ต่างกันทาให้
การใช้บริการสิ่งอานวยความสะดวกของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาไม่แตกต่างกัน ดังนัน้ จึง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ว่าเพศที่ต่างกันทาให้การใช้บริการสิ่งอานวยความสะดวกของสานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
เมื่ อ ทดสอบความแตกต่ า งระหว่ า งเพศกั บ ค่ า เฉลี่ ย การใช้บ ริ ก ารบุ ค ลากรของ
สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้สถิติ F- Test พบว่า ได้ค่า F เท่ากับ .280 ค่า p - value
เท่ากับ .756 ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี .05 แสดงว่าเพศที่ต่างกันทาให้การใช้บริการ
บุคลากรของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาไม่แตกต่างกัน ดังนัน้ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ว่าเพศที่
ต่างกันทาให้การใช้บริการบุคลากรของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
เมื่ อ ทดสอบความแตกต่ างระหว่างเพศกับ ค่า เฉลี่ ยการใช้บ ริก ารของส านัก หอสมุด
ภาพรวม มหาวิ ท ยาลัย บู รพา โดยใช้ส ถิ ติ F- Test พบว่ า ได้ค่ า F เท่ า กับ .007 ค่ า p - value
เท่ากับ .993 ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี .05 แสดงว่าเพศที่ต่างกันทาให้การใช้บริการ
ของสานักหอสมุดภาพรวมมหาวิทยาลัยบูรพาไม่แตกต่างกัน ดังนัน้ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ว่าเพศที่
ต่างกันทาให้การใช้บริการของสานักหอสมุดภาพรวมมหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
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สมมติฐานข้อที่ 2.5 อายุท่ีต่างกันทาให้มีระดับการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 2.6 อายุท่ีต่างกันทาให้มีระดับการใช้บริการสิ่งอานวยความสะดวกของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 2.7 อายุท่ีต่างกันทาให้มีระดับการใช้บริการบุคลากรของสานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 2.8 เพศที่ต่างกันทาให้มีระดับการใช้บริการของสานักหอสมุดภาพรวม
มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
ตารางที่ 39 ความแตกต่างระหว่างอายุกบั ระดับการใช้บริการสานักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
แหล่งความแปรปรวน
SS
Df
การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
ระหว่างกลุม่
2.996
3
ภายในกลุม่
191.923
396
รวม
194.919
399
การใช้บริการสิ่งอานวยความสะดวก
ระหว่างกลุม่
2.526
3
ภายในกลุม่
198.893
396
รวม
201.419
399
การใช้บริการบุคลากร
ระหว่างกลุม่
4.768
3
ภายในกลุม่
181.230
396
รวม
185.997
399
การใช้บริการของสานักหอสมุดภาพรวม
ระหว่างกลุม่
2.742
3
ภายในกลุม่
153.417
396
รวม
156.159
399
*มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05

MS

F

p-value

.999
.485

2.061

.105

.842
.502

1.676

.172

1.589
.458

3.473*

.016

.914
.387

2.359

.071
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จากตารางที่ 39 เมื่ อ ทดสอบความแตกต่ างระหว่ า งอายุ กับ ค่ า เฉลี่ ย การใช้บ ริก าร
ทรัพยากรสารสนเทศของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้สถิติ F- Test พบว่า ได้ค่า F
เท่ากับ 2.061 ค่า p - value เท่ากับ .105 ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี .05 แสดงว่า
อายุท่ีต่างกันทาให้การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาไม่
แตกต่างกัน ดังนัน้ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ว่าอายุท่ีต่างกันทาให้การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
ของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างอายุกบั ค่าเฉลี่ยการใช้บริการสิ่งอานวยความสะดวก
ของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้สถิติ F- Test พบว่า ได้ค่า F เท่ากับ 1.676 ค่า p value เท่ากับ .172 ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี .05 แสดงว่าอายุท่ีต่างกันทาให้การ
ใช้บริการสิ่งอานวยความสะดวกของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาไม่แตกต่างกัน ดังนั้นจึง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ว่าอายุท่ีต่างกันทาให้การใช้บริการสิ่งอานวยความสะดวกของสานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
เมื่ อ ทดสอบความแตกต่ า งระหว่ า งอายุ กั บ ค่ า เฉลี่ ย การใช้บ ริ ก ารบุ ค ลากรของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้สถิติ F- Test พบว่า ได้ค่า F เท่ากับ 3.473 ค่า p - value
เท่ ากับ .016 ซึ่ง มากกว่าค่าระดับ นัย ส าคัญ ทางสถิติ ท่ี .05 แสดงว่าอายุท่ี ต่ างกัน ท าให้การใช้
บริการบุคลากรของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิติท่ี
ระดั บ .05 ดั ง นั้ น จึ ง ยอมรับ สมมติ ฐ านที่ ว่ า อายุ ท่ี ต่ า งกั น ท าให้ ก ารใช้บ ริ ก ารบุ ค ลากรของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
เมื่ อทดสอบความแตกต่ างระหว่างอายุกับ ค่าเฉลี่ ยการใช้บ ริการของส านัก หอสมุด
ภาพรวมหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้สถิติ F- Test พบว่า ได้ค่า F เท่ากับ 2.359 ค่า p - value เท่ากับ
.071 ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี .05 แสดงว่าอายุท่ีต่างกันทาให้การใช้บริการของ
สานักหอสมุดภาพรวมมหาวิทยาลัยบูรพาไม่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ว่าอายุท่ี
ต่างกันทาให้การใช้บริการของสานักหอสมุดภาพรวมมหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
ดังนั้นผูว้ ิจัยจึงทดสอบรายคู่เพื่อหาคู่ท่ีแตกต่างระหว่างอายุกับค่าเฉลี่ยการใช้บริการ
บุคลากรของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธี LSD
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ตารางที่ 40 การทดสอบรายคู่เพื่อหาคู่ที่แตกต่างกันระหว่างอายุกับค่าเฉลี่ยระดับการใช้บริการ
บุคลากรของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาด้วยวิธีทดสอบแบบ LSD
อายุ

จานวน
(คน)

𝐱̅

20 ปี
 19 ปี
การใช้บริการบุคลากรของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
93
3.71
.105
 19 ปี
140
3.81
20 ปี
108
3.56
21 ปี
59
3.68
 22 ปี

อายุ
21 ปี

 22 ปี

.145
.249*
-

.032
.136
.113
-

*มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
จากตารางที่ 40 เมื่อทดสอบรายคู่เพื่อหาคู่ท่ีแตกต่างกันระหว่างอายุกบั ค่าเฉลี่ยระดับ
การใช้บริการบุคลากรของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า อายุของนิสิตที่แตกต่างกันทา
ให้ระดับการใช้บริการบุคลากรของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติ ท่ี ระดับ .05 โดยนิ สิ ต ที่ มี อ ายุ 20 ปี มี ระดับ การใช้บ ริก ารบุ ค ลากรของส านัก หอสมุด
มากกว่านิสิตในช่วงอายุ 21 ปี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 สาหรับคู่อายุอ่นื ๆ ไม่มีความ
แตกต่างกัน
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สมมติ ฐ านข้อ ที่ 2.9 ชั้น ปี ก ารศึ ก ษาที่ ต่ า งกัน ท าให้มี ระดับ การใช้บ ริก ารทรัพ ยากร
สารสนเทศของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 2.10 ชัน้ ปี การศึกษาที่ต่างกันทาให้มีระดับการใช้บริการสิ่งอานวยความ
สะดวกของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 2.11 ชัน้ ปี การศึกษาที่ต่างกันทาให้มีระดับการใช้บริการบุคลากรของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
สมมติ ฐ านข้อ ที่ 2.12 ชั้ น ปี การศึ ก ษาที่ ต่ า งกั น ท าให้ มี ร ะดั บ การใช้ บ ริ ก ารของ
สานักหอสมุดภาพรวม มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
ตารางที่ 41 ความแตกต่างระหว่างชัน้ ปี กบั ระดับการใช้บริการสานักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
แหล่งความแปรปรวน
SS
Df
การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
ระหว่างกลุม่
1.230
3
ภายในกลุม่
193.689
396
รวม
194.919
399
การใช้บริการสิ่งอานวยความสะดวก
ระหว่างกลุม่
3.863
3
ภายในกลุม่
197.556
396
รวม
201.419
399
การใช้บริการบุคลากร
ระหว่างกลุม่
6.092
3
ภายในกลุม่
179.905
396
รวม
185.997
399
การใช้บริการของสานักหอสมุดภาพรวม
ระหว่างกลุม่
3.215
3
ภายในกลุม่
152.944
396
รวม
156.159
399
**มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
*มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05

MS

F

p-value

.410
.489

.838

.474

1.288
.499

2.581

.053

2.031
.454

4.470**

.004

1.072
.386

2.774*

.041
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จากตารางที่ 41 เมื่ อ ทดสอบความแตกต่ างระหว่ างชั้น ปี กับ ค่ า เฉลี่ ย การใช้บ ริก าร
ทรัพยากรสารสนเทศของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้สถิติ F- Test พบว่า ได้ค่า F
เท่ากับ .838 ค่า p - value เท่ากับ .474 ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี .05 แสดงว่าชัน้ ปี
ที่ต่างกันทาให้การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาไม่แตกต่าง
กัน ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐ านที่ว่าชั้นปี ท่ีต่างกันทาให้การใช้บริการทรัพ ยากรสารสนเทศของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างชัน้ ปี กบั ค่าเฉลี่ยการใช้บริการสิ่งอานวยความสะดวก
ของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้สถิติ F- Test พบว่า ได้ค่า F เท่ากับ 2.581 ค่า p value เท่ากับ .053 ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี .05 แสดงว่าชัน้ ปี ท่ีต่างกันทาให้การ
ใช้บริการสิ่งอานวยความสะดวกของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาไม่แตกต่างกัน ดังนั้นจึง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ว่าชัน้ ปี ท่ีต่างกันทาให้การใช้บริการสิ่งอานวยความสะดวกของสานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
เมื่ อ ทดสอบความแตกต่ า งระหว่ า งชั้ น ปี กั บ ค่ า เฉลี่ ย การใช้บ ริ ก ารบุ ค ลากรของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้สถิติ F- Test พบว่า ได้ค่า F เท่ากับ 4.470 ค่า p - value
เท่ากับ .004 ซึ่งน้อยกว่าค่าระดับ นัยส าคัญ ทางสถิติท่ี .01 แสดงว่าชั้นปี ท่ีต่ างกัน ทาให้การใช้
บริการบุคลากรของส านักหอสมุด มหาวิท ยาลัยบูรพาแตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิติท่ี
ระดั บ .01 ดั ง นั้ น จึ ง ยอมรับ สมมติ ฐ านที่ ว่ า ชั้น ปี ที่ ต่ า งกั น ท าให้ก ารใช้บ ริ ก ารบุ ค ลากรของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
เมื่ อทดสอบความแตกต่างระหว่างชั้นปี กับ ค่าเฉลี่ย การใช้บ ริการของส านักหอสมุด
ภาพรวมหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้สถิติ F- Test พบว่า ได้ค่า F เท่ากับ 2.774 ค่า p - value เท่ากับ
.041 ซึ่งน้อยกว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี .05 แสดงว่าชัน้ ปี ท่ีต่างกันทาให้การใช้บริการของ
สานักหอสมุดภาพรวมมหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน ดัง นั้นจึ งยอมรับสมมติฐ านที่ว่าชั้นปี ท่ี
ต่างกันทาให้การใช้บริการของสานักหอสมุดภาพรวมมหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
ดังนั้นผูว้ ิจัยจึงทดสอบรายคู่เพื่อหาคู่ท่ีแตกต่างระหว่างชั้นปี กับค่าเฉลี่ยการใช้บริการ
บุคลากร และชัน้ ปี กบั ค่าเฉลี่ยการใช้บริการของสานักหอสมุดภาพรวม มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธี
Scheffe
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ตารางที่ 42 การทดสอบรายคู่เพือ่ หาคู่ที่แตกต่างกันระหว่างชัน้ ปี กบั ระดับการใช้บริการบุคลากร
ของสานักหอสมุด และชัน้ ปี กบั ค่าเฉลี่ยการใช้บริการของสานักหอสมุดภาพรวม ด้วยวิธีทดสอบ
แบบ Scheffe
ชั้นปี

จานวน
(คน)

การใช้บริการบุคลากร
ชัน้ ปี ท่ี 1
78
ชัน้ ปี ท่ี 2
162
ชัน้ ปี ท่ี 3
95
65
 ชัน้ ปี ท่ี 4

𝐱̅
ชัน้ ปี ท่ี 1
3.684
3.677
3.382
3.554

การใช้บริการของสานักหอสมุดภาพรวม
ชัน้ ปี ท่ี 1
78
3.723
ชัน้ ปี ท่ี 2
162
3.770
ชัน้ ปี ท่ี 3
95
3.541
65
3.690
 ชัน้ ปี ท่ี 4

ชั้นปี
ชัน้ ปี ท่ี 2
ชัน้ ปี ท่ี 3

 ชัน้ ปี ท่ี 4

-

.00712
-

.30166*
.29454*
-

.13013
.12301
-.17153
-

-

-.04693
-

.18166
.22860*
-

.03267
.07960
-.14900
-

*มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
จากตารางที่ 42 เมื่อทดสอบรายคู่เพื่อหาคู่ท่ีแตกต่างกันระหว่างชัน้ ปี กบั ค่าเฉลี่ยการใช้
บริการบุคลากรของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่ากลุ่มนิสิตชัน้ ปี ท่ี 1 นิสิตชัน้ ปี ท่ี 2 และ
นิสิตชัน้ ปี ท่ี 3 มีค่าเฉลี่ยการใช้บริการบุคลากรของสานักหอสมุด ของมหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่าง
กั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ .05 โดยนิ สิ ต ชั้ น ปี ที่ 1 มี ก ารใช้บ ริ ก ารบุ ค ลากรของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพามากกว่านิสิตชั้นปี ท่ี 2 และนิสิตชั้นปี ท่ี 3 ส่วนคู่อ่ืน ๆ นั้นไม่
แตกต่างกัน
เมื่ อ ทดสอบรายคู่เพื่ อ หาคู่ท่ี แตกต่ างกัน ระหว่างชั้น ปี กับ ค่ าเฉลี่ย การใช้บ ริก ารของ
สานัก หอสมุด ภาพรวม มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่านิ สิต ชั้น ปี ท่ี 2 และนิ สิต ชั้น ปี ท่ี 3 มี ค่ าเฉลี่ ย
ภาพลักษณ์โดยรวมของมหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดย
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นิสิตชัน้ ปี ท่ี 2 มีการใช้บริการของสานักหอสมุดภาพรวม มหาวิทยาลัยบูรพามากกว่านิสิต ชัน้ ปี ท่ี 3
ส่วนคู่อ่นื ๆ นัน้ ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 2.13 รายได้ท่ีต่างกันทาให้มีระดับการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
ของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 2.14 รายได้ท่ีต่างกันทาให้มีระดับการใช้บริการสิ่งอานวยความสะดวก
ของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 2.15 รายได้ ท่ี ต่ า งกั น ท าให้ มี ร ะดั บ การใช้บ ริ ก ารบุ ค ลากรของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
สมมติ ฐ านข้อ ที่ 2.16 รายได้ท่ี ต่ างกัน ท าให้มี ระดับ การใช้บ ริการของส านัก หอสมุด
ภาพรวม มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
ตารางที่ 43 ความแตกต่างระหว่างรายได้กบั ระดับการใช้บริการของมหาวิทยาลัยบูรพา
รายได้
จานวน (คน)
𝐱̅
การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
น้อยกว่า 10,000
326
3.67
สูงกว่า 10,000
74
3.86
การใช้บริการสิ่งอานวยความสะดวก
น้อยกว่า 10,000
326
3.75
สูงกว่า 10,000
74
3.92
การใช้บริการบุคลากร
น้อยกว่า 10,000
326
3.55
สูงกว่า 10,000
74
3.77
การใช้บริการของสานักหอสมุดภาพรวม
น้อยกว่า 10,000
326
3.66
สูงกว่า 10,000
74
3.85
*มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05

SD

t

p-value

.677
.772

-2.062*

.040

.696
.759

-1.895

.059

.646
.801

-2.291*

.024

.597
.719

-2.181*

.032
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จากตารางที่ 43 เมื่อทดสอบความต่างระหว่างรายได้กบั ค่าเฉลี่ยการใช้บริการทรัพยากร
สารสนเทศของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้สถิติ t - Test พบว่าได้ค่า t เท่ากับ -2.062
ค่า p – value เท่ากับ .040 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี .05 แสดงว่ารายได้ท่ีต่างกันทา
ให้การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนัน้ จึงยอมรับสมมติฐานที่ว่ารายได้ท่ีต่างกันทาให้การใช้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศของมหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน โดยนิสิตที่มีรายได้สงู กว่า 10,000 บาท มี
การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ มากกว่านิสิตที่มีรายได้นอ้ ยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท
เมื่อทดสอบความต่างระหว่างรายได้กับค่าเฉลี่ยการใช้บริการสิ่งอานวยความสะดวก
ของส านัก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลัย บู ร พา โดยใช้ส ถิ ติ t - Test พบว่ า ได้ค่ า t เท่ า กับ -1.895 ค่ า
p – value เท่ากับ .059 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี .05 แสดงว่ารายได้ท่ีต่างกันทาให้
การใช้บ ริก ารสิ่ ง อานวยความสะดวกของมหาวิท ยาลัย บูรพาไม่ แ ตกต่ า งกัน ดัง นั้น จึ งปฏิ เสธ
สมมติ ฐ านที่ ว่ ารายได้ท่ี ต่ างกัน ท าให้ก ารใช้บ ริก ารสิ่ ง อ านวยความสะดวกของส านัก หอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
เมื่ อ ทดสอบความต่ า งระหว่ า งรายได้ กั บ ค่ า เฉลี่ ย การใช้ บ ริ ก ารบุ ค ลากรของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้สถิติ t - Test พบว่าได้ค่า t เท่ากับ -2.291 ค่า p – value
เท่ากับ .024 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี .05 แสดงว่ารายได้ท่ีต่างกันทาให้การใช้บริการ
บุคลากรของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน โดยนิสิตที่มีรายได้สงู กว่า 10,000 บาท
มีการใช้บริการบุคลากร มากกว่านิสิตที่มีรายได้นอ้ ยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท
เมื่ อ ทดสอบความต่ า งระหว่ า งรายได้กับ ค่ า เฉลี่ ย การใช้บ ริก ารของส านัก หอสมุ ด
ภาพรวม ของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้สถิติ t - Test พบว่าได้ค่า t เท่ากับ -2.181 ค่า p – value
เท่ากับ .032 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ ทางสถิติท่ี .05 แสดงว่ารายได้ท่ีต่างกันทาให้มี การใช้
บริการของสานักหอสมุดภาพรวมของมหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ดังนัน้ จึงยอมรับสมมติฐานที่ว่ารายได้ท่ีต่างกันทาให้มีการใช้บริการของสานักหอสมุด
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน โดยนิสิตที่มี รายได้สูงกว่า 10,000 บาท มี การใช้
บริการของสานักหอสมุดภาพรวมมากกว่านิสิตที่มีรายได้นอ้ ยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท
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สมมติ ฐ านข้อ ที่ 2.17 เกรดเฉลี่ ย ที่ ต่ า งกั น ท าให้ มี ร ะดั บ การใช้บ ริ ก ารทรัพ ยากร
สารสนเทศของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 2.18 เกรดเฉลี่ยที่ต่างกันทาให้มี ระดับการใช้บริการสิ่งอานวยความ
สะดวกของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
สมมติ ฐ านข้อ ที่ 2.19 เกรดเฉลี่ ย ที่ ต่ า งกัน ท าให้มี ร ะดับ การใช้บ ริก ารบุ ค ลากรของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 2.20 เกรดเฉลี่ยที่ต่างกันทาให้มีระดับการใช้บริการของสานักหอสมุด
ภาพรวม มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
ตารางที่ 44 ความแตกต่างระหว่างเกรดเฉลี่ยกับระดับการใช้บริการสานักหอสมุดมหาวิทยาลัย
บูรพา
แหล่งความแปรปรวน
SS
Df
การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
ระหว่างกลุม่
1.357
2
ภายในกลุม่
193.562
397
รวม
194.919
399
การใช้บริการสิ่งอานวยความสะดวก
ระหว่างกลุม่
1.909
2
ภายในกลุม่
199.510
397
รวม
201.419
399
การใช้บริการบุคลากร
ระหว่างกลุม่
.466
2
ภายในกลุม่
185.532
397
รวม
185.997
399
การใช้บริการของสานักหอสมุดภาพรวม
ระหว่างกลุม่
1.120
2
ภายในกลุม่
155.038
397
รวม
156.159
399

MS

F

p-value

.679
.488

1.392

.250

.954
.503

1.899

.151

.233
.467

.498

.608

.560
.391

1.434

.240
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จากตารางที่ 44 เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างเกรดเฉลี่ยกับค่าเฉลี่ยการใช้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้สถิติ F- Test พบว่า ได้ค่า F
เท่ากับ 1.392 ค่า p - value เท่ากับ .250 ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี .05 แสดงว่า
เกรดเฉลี่ยที่ต่างกันทาให้การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ว่าเกรดเฉลี่ยที่ต่างกันทาให้การใช้บริการทรัพ ยากร
สารสนเทศของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างเกรดเฉลี่ยกับค่าเฉลี่ยการใช้บริการสิ่งอานวยความ
สะดวกของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้สถิติ F- Test พบว่า ได้ค่า F เท่ากับ 1.899
ค่า p - value เท่ ากับ .151 ซึ่ง มากกว่าค่ าระดับ นัยส าคัญ ทางสถิติ ท่ี .05 แสดงว่าเกรดเฉลี่ ย ที่
ต่ า งกัน ท าให้ก ารใช้บ ริก ารสิ่ ง อ านวยความสะดวกของส านัก หอสมุด มหาวิ ท ยาลัย บู รพาไม่
แตกต่างกัน ดังนัน้ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ว่าเกรดเฉลี่ยที่ต่างกันทาให้การใช้บริการสิ่งอานวยความ
สะดวกของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
เมื่ อทดสอบความแตกต่างระหว่างเกรดเฉลี่ยกับค่าเฉลี่ยการใช้บริการบุคลากรของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูร พา โดยใช้สถิติ F- Test พบว่า ได้ค่า F เท่ากับ .498 ค่า p - value
เท่ากับ .608 ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี .05 แสดงว่าเกรดเฉลี่ยที่ต่างกันทาให้การใช้
บริการบุคลากรของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาไม่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน
ที่ว่าเกรดเฉลี่ยที่ต่างกันทาให้การใช้บริการบุคลากรของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่าง
กัน
เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างเกรดเฉลี่ยกับค่าเฉลี่ยการใช้บริการของสานักหอสมุด
ภาพรวมหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้สถิติ F- Test พบว่า ได้ค่า F เท่ากับ 1.434 ค่า p - value เท่ากับ
.240 ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี .05 แสดงว่าเกรดเฉลี่ยที่ต่างกันทาให้การใช้บริการ
ของสานักหอสมุดภาพรวม มหาวิทยาลัยบูรพาไม่แตกต่างกัน ดังนัน้ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ว่าเกรด
เฉลี่ยที่ต่างกันทาให้การใช้บริการของสานักหอสมุดภาพรวมมหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
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สมมติ ฐ านข้อ ที่ 2.21 กลุ่ม สาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษาที่ ต่ า งกัน ท าให้มี ร ะดั บ การใช้บ ริก าร
ทรัพยากรสารสนเทศของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
สมมติฐ านข้อที่ 2.22 กลุ่ม สาขาวิช าที่ ศึก ษาที่ต่ างกันท าให้มี ระดับการใช้บ ริก ารสิ่ ง
อานวยความสะดวกของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
สมมติ ฐ านข้อ ที่ 2.23 กลุ่ม สาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษาที่ ต่ า งกัน ท าให้มี ร ะดั บ การใช้บ ริก าร
บุคลากรของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 2.24 กลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษาที่ต่างกันทาให้มีระดับการใช้บริการของ
สานักหอสมุดภาพรวม มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
ตารางที่ 45 ความแตกต่างระหว่างกลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษากับระดับการใช้บริการสานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพา
แหล่งความแปรปรวน
SS
Df
การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
ระหว่างกลุม่
198
2
ภายในกลุม่
194.721
397
รวม
194.919
399
การใช้บริการสิ่งอานวยความสะดวก
ระหว่างกลุม่
1.005
2
ภายในกลุม่
200.414
397
รวม
201.419
399
การใช้บริการบุคลากร
ระหว่างกลุม่
.087
2
ภายในกลุม่
185.910
397
รวม
185.997
399
การใช้บริการของสานักหอสมุดภาพรวม
ระหว่างกลุม่
.159
2
ภายในกลุม่
156.000
397
รวม
156.159
399

MS

F

p-value

.099
.490

.202

.817

.502
.505

.995

.371

.044

.093

.911

.079
.393

.202

.817
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จากตารางที่ 45 เมื่ อทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม สาขาวิช าที่ศึกษากับการใช้
บริการทรัพยากรสารสนเทศของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้สถิติ F- Test พบว่า ได้
ค่า F เท่ากับ .202 ค่า p - value เท่ากับ .817 ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี .05 แสดง
ว่ากลุม่ สาขาวิชาที่ต่างกันทาให้การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
บูรพาไม่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ว่ากลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกันทาให้การใช้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษากับค่าเฉลี่ยการใช้บริการสิ่ง
อานวยความสะดวกของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้สถิติ F- Test พบว่า ได้ค่า F
เท่ากับ .995 ค่า p - value เท่ากับ .371 ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี .05 แสดงว่ากลุ่ม
สาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษาที่ ต่ า งกั น ท าให้ก ารใช้บ ริ ก ารสิ่ ง อ านวยความสะดวกของส านั ก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยบูรพาไม่แตกต่างกัน ดังนัน้ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ว่ากลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษาที่ต่างกัน
ทาให้การใช้บริการสิ่งอานวยความสะดวกของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
เมื่ อทดสอบความแตกต่ างระหว่างกลุ่ม สาขาวิช าที่ ศึกษากับ ค่ าเฉลี่ ยการใช้บ ริก าร
บุคลากรของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้สถิติ F- Test พบว่า ได้ค่า F เท่ากับ .093
ค่า p - value เท่ากับ .911 ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี .05 แสดงว่ากลุ่มสาขาวิชาที่
ศึกษาที่ต่างกันทาให้การใช้บริการบุคลากรของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาไม่แตกต่างกัน
ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ว่ากลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษาที่ต่างกันทาให้การใช้บริการบุคลากรของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มสาขาวิชาที่ศึ กษากับค่าเฉลี่ยการใช้บริการของ
ส านั ก หอสมุ ด ภาพรวมหาวิ ท ยาลัย บู ร พา โดยใช้ส ถิ ติ F- Test พบว่ า ได้ค่ า F เท่ า กั บ .202
ค่า p - value เท่ากับ .817 ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี .05 แสดงว่ากลุ่มสาขาวิชาที่
ศึกษาที่ต่างกันทาให้การใช้บริการของสานักหอสมุดภาพรวมมหาวิทยาลัยบูรพาไม่แตกต่างกัน
ดั ง นั้ น จึ ง ปฏิ เ สธสมมติ ฐ านที่ ว่ า กลุ่ ม สาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษาที่ ต่ า งกั น ท าให้ ก ารใช้ บ ริ ก ารของ
สานักหอสมุดภาพรวม มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
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สมมติฐานข้อที่ 3 ลักษณะทางประชากรที่ต่างกันทาให้มีระดับความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 3.1 เพศที่ต่างกันทาให้มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 3.2 เพศที่ต่างกันทาให้มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการสิ่งอานวย
ความสะดวกของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
สมมติ ฐ านข้อ ที่ 3.3 เพศที่ ต่ างกัน ท าให้มี ระดับ ความพึง พอใจต่ อการให้บ ริการของ
บุคลากรของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 3.4 เพศที่ต่างกันทาให้มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการภาพรวม
ของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
ตารางที่ 46 ความแตกต่างระหว่างเพศกับระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพา
แหล่งความแปรปรวน
SS
Df
MS
ความพึงพอใจต่อการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
ระหว่างกลุม่
.964
2
.482
ภายในกลุม่
167.661
397
รวม
168.626
399
ความพึงพอใจต่อการให้บริการสิ่งอานวยความสะดวก
ระหว่างกลุม่
.270
2
.135
ภายในกลุม่
180.933
397
รวม
181.203
399
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของบุคลากร
ระหว่างกลุม่
.332
2
.166
ภายในกลุม่
192.543
399
รวม
192.874
399
ความพึงพอใจต่อการให้บริการภาพรวม
ระหว่างกลุม่
.412
2
.206
ภายในกลุม่
156.906
397
.395
รวม
157.318
399

F

p-value

1.142

.320

.296

.744

.342

.711

.521

.594
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จากตารางที่ 46 เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศกับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อ
การให้บริการต่อการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้
สถิ ติ F- Test พบว่ า ได้ค่ า F เท่ า กั บ 1.142 ค่ า p - value เท่ า กั บ .320 ซึ่ ง มากกว่ า ค่ า ระดั บ
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี .05 แสดงว่ าเพศที่ ต่ า งกัน ท าให้ค วามพึ ง พอใจต่ อ การให้บ ริก ารต่ อ การ
ให้บริการทรัพ ยากรสารสนเทศของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาไม่ แตกต่างกัน ดังนั้นจึ ง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ว่าเพศที่ต่างกันทาให้ความพึงพอใจต่อการให้บริการต่อการให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศกับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการสิ่ง
อานวยความสะดวกของส านัก หอสมุด มหาวิท ยาลัย บูรพา โดยใช้ส ถิ ติ F- Test พบว่ า ได้ค่ า
F เท่ากับ .296 ค่า p - value เท่ากับ .744 ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิ ติท่ี .05 แสดงว่า
เพศที่ ต่า งกัน ท าให้ค วามพึ งพอใจต่ อการให้บ ริก ารสิ่ ง อ านวยความสะดวกของส านัก หอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพาไม่แตกต่างกัน ดังนัน้ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ว่าเพศที่ต่างกันทาให้ความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการสิ่งอานวยความสะดวกของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศกับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
บุคลากรของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้สถิติ F- Test พบว่า ได้ค่า F เท่ากับ .342
ค่า p - value เท่ากับ .711 ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี .05 แสดงว่าเพศที่ต่างกันทา
ให้ความพึงพอใจต่อการให้บริการของบุคลากรของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาไม่แตกต่าง
กัน ดังนัน้ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ว่าเพศที่ต่างกันทาให้ความพึงพอใจต่อการให้บริการของบุคลากร
ของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
เมื่ อ ทดสอบความแตกต่ างระหว่างเพศกับ ค่ าเฉลี่ ย ความพึ งพอใจต่ อ การให้บ ริการ
ภาพรวมของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้สถิติ F- Test พบว่า ได้ค่า F เท่ากับ .521
ค่า p - value เท่ากับ .594 ซึ่งน้อยกว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี .05 แสดงว่าเพศที่ต่างกันทา
ให้ความพึงพอใจต่อการให้บริการภาพรวม มหาวิทยาลัยบูรพาไม่ แตกต่างกัน ดังนั้นจึงปฏิเสธ
สมมติฐ านที่ว่าเพศที่ ต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจต่อการให้บริการภาพรวมของส านักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
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สมมติฐานข้อที่ 3.5 อายุท่ตี ่างกันทาให้มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 3.6 อายุท่ตี ่างกันทาให้มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการสิ่งอานวย
ความสะดวกของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
สมมติฐ านข้อที่ 3.7 อายุท่ีต่ างกัน ทาให้มี ระดับ ความพึงพอใจต่ อการให้บ ริก ารของ
บุคลากรของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 3.8 อายุท่ีต่างกันทาให้มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการภาพรวม
ของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
ตารางที่ 47 ความแตกต่างระหว่างอายุกบั ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพา
แหล่งความแปรปรวน
SS
Df
MS
ความพึงพอใจต่อการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
ระหว่างกลุม่
2.806
3
.935
ภายในกลุม่
165.819
396
.419
รวม
168.626
399
ความพึงพอใจต่อการให้บริการสิ่งอานวยความสะดวก
ระหว่างกลุม่
3.954
3
1.318
ภายในกลุม่
177.249
396
.448
รวม
181.203
399
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของบุคลากร
ระหว่างกลุม่
5.821
3
1.940
ภายในกลุม่
187.054
396
รวม
192.874
399
ความพึงพอใจต่อการให้บริการภาพรวม
ระหว่างกลุม่
3.950
3
1.317
ภายในกลุม่
153.368
396
.387
รวม
157.318
399
**มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
*มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05

F

p-value

2.234

.084

2.945*

.033

4.108**

.007

3.400*

.018
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จากตารางที่ 47 เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างอายุกับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อ
การให้บริการทรัพ ยากรสารสนเทศของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้สถิติ F- Test
พบว่า ได้ค่า F เท่ากับ 2.234 ค่า p - value เท่ากับ .084 ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี
.05 แสดงว่ า อายุ ท่ี ต่ า งกั น ท าให้ค วามพึ ง พอใจต่ อ การให้บ ริ ก ารทรัพ ยากรสารสนเทศของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาไม่แตกต่างกัน ดังนัน้ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ว่าอายุท่ีต่างกันทา
ให้ความพึงพอใจต่อการให้บริการทรัพ ยากรสารสนเทศของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
แตกต่างกัน
เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่า งอายุกับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการสิ่ง
อานวยความสะดวกของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้สถิติ F- Test พบว่า ได้ค่า F
เท่ากับ 2.945 ค่า p - value เท่ากับ .033 ซึ่งน้อยกว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี .05 แสดงว่า
อายุท่ี ต่างกัน ท าให้ค วามพึง พอใจต่ อ การให้บ ริการสิ่ง อ านวยความสะดวกของส านักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน ดังนัน้ จึงยอมรับสมมติฐานที่ว่าอายุท่ีต่างกันทาให้ความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการสิ่งอานวยความสะดวกของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างอายุกับค่าเฉลี่ยความพึง พอใจต่อการให้บริการของ
บุคลากรของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้สถิติ F- Test พบว่า ได้ค่า F เท่ากับ 4.108
ค่า p - value เท่ากับ .007 ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี .01 แสดงว่าอายุท่ีต่างกันทา
ให้ความพึงพอใจต่อการให้บริการของบุคลากรของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
ดังนัน้ จึงยอมรับสมมติฐานที่ว่าอายุท่ตี ่างกันทาให้ความพึงพอใจต่อการให้บริการของบุคลากรของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
เมื่ อทดสอบความแตกต่ างระหว่างอายุกับ ค่ าเฉลี่ ยความพึ งพอใจต่ อการให้บ ริก าร
ภาพรวมของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้สถิติ F- Test พบว่า ได้ค่า F เท่ากับ 3.400
ค่า p - value เท่ากับ .018 ซึ่งน้อยกว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี .05 แสดงว่าอายุท่ีต่างกันทา
ให้ค วามพึง พอใจต่อ การให้บ ริการภาพรวม มหาวิท ยาลัยบูรพาแตกต่ างกัน ดัง นั้นจึ งยอมรับ
สมมติฐ านที่ว่าอายุท่ี ต่างกันท าให้ค วามพึงพอใจต่อการให้บ ริการภาพรวมของส านักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงทดสอบรายคู่เพื่อหาคู่ท่ีแตกต่างระหว่างอายุกับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการสิ่งอานวยความสะดวก ความพึงพอใจต่อการให้บริการของบุคลากร และความพึง
พอใจต่อการให้บริการภาพรวม มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธี Scheffe
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ตารางที่ 48 การทดสอบรายคู่เพือ่ หาคู่ทแี่ ตกต่างกันระหว่างอายุกบั ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการสิ่งอานวยความสะดวก ความพึงพอใจต่อการให้บริการของบุคลากร และความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการภาพรวม ด้วยวิธีทดสอบแบบ Scheffe
อายุ

จานวน
(คน)

อายุ

𝐱̅

20 ปี
 19ปี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการสิ่งอานวยความสะดวก
93
3.787
-.073
 19 ปี
140
3.860
20 ปี
108
3.618
21 ปี
59
3.685
 22 ปี

21 ปี

 22 ปี

.169
.242*
-

.102
.175
-.067
-

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของบุคลากร
93
3.852
 19 ปี
140
3.945
20 ปี
108
3.646
21 ปี
59
3.750
 22 ปี

-

-.092
-

.206
.299*
-

.102
.195
-.104
-

-

-.081
-

.169
.251*
-

.057
.138
-.112
-

ความพึงพอใจต่อการให้บริการภาพรวม
93
 19 ปี
140
20 ปี
108
21 ปี
59
 22 ปี
*มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05

3.813
3.895
3.644
3.756

จากตารางที่ 48 เมื่อทดสอบรายคู่เพื่อหาคู่ท่ีแตกต่างกันระหว่างอายุกับค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจต่อการให้บริการสิ่งอานวยความสะดวกของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่ากลุ่ม
ที่มี อายุ 20 ปี และ 21 ปี มี ค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจต่อการให้บริ การสิ่งอานวยความสะดวกของ
สานักหอสมุด ของมหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 โดยกลุม่ ที่
มี อ ายุ 20 ปี มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารสิ่ ง อ านวยความสะดวกของส านั ก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยบูรพามากกว่ากลุม่ อายุ 21 ปี ส่วนคู่อ่นื ๆ นัน้ ไม่แตกต่างกัน
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เมื่อทดสอบรายคู่เพื่อหาคู่ท่ีแตกต่างกันระหว่างอายุกับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของบุคลากรของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่ากลุ่มที่มีอายุ 20 ปี และ 21 ปี
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการของบุคลากรของสานักหอสมุด ของมหาวิทยาลัยบูรพา
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยกลุ่มที่มีอายุ 20 ปี มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของบุคลากรของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพามากกว่ากลุ่มอายุ 21 ปี ส่วนคู่อ่ืน ๆ
นัน้ ไม่แตกต่างกัน
เมื่อทดสอบรายคู่เพื่อหาคู่ท่ีแตกต่างกันระหว่างอายุกับค่าเฉลี่ยความพึ งพอใจต่อการ
ให้บริการภาพรวมของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่ากลุ่มที่มีอายุ 20 ปี และ 21 ปี มี
ค่ าเฉลี่ ย ความพึง พอใจต่ อ การให้บ ริก ารภาพรวมของส านัก หอสมุด ของมหาวิท ยาลัย บู รพา
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยกลุ่มที่มีอายุ 20 ปี มีความพึงพอใจต่ อการ
ให้บริการภาพรวมของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพามากกว่ากลุ่มอายุ 21 ปี ส่วนคู่อ่นื ๆ นัน้ ไม่
แตกต่างกัน
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สมมติ ฐ านข้อ ที่ 3.9 ชั้น ปี การศึ ก ษาที่ ต่ า งกั น ท าให้มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจต่ อ การ
ให้บริการต่อการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
สมมติ ฐ านข้อ ที่ 3.10 ชั้น ปี การศึ ก ษาที่ ต่ า งกัน ท าให้มี ระดับ ความพึ ง พอใจต่ อ การ
ให้บริการสิ่งอานงยควาสะดวกของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
สมมติ ฐ านข้อ ที่ 3.11 ชั้น ปี การศึ ก ษาที่ ต่ า งกัน ท าให้มี ระดับ ความพึ ง พอใจต่ อ การ
ให้บริการของบุคลากรของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
สมมติ ฐ านข้อ ที่ 3.12 ชั้น ปี การศึ ก ษาที่ ต่ า งกัน ท าให้มี ระดับ ความพึ ง พอใจต่ อ การ
ให้บริการภาพรวมของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
ตารางที่ 49 ความแตกต่างระหว่างชัน้ ปี กบั ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพา
แหล่งความแปรปรวน
SS
Df
MS
ความพึงพอใจต่อการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
ระหว่างกลุม่
5.182
3
1.727
ภายในกลุม่
163.444
396
.413
รวม
168.626
399
ความพึงพอใจต่อการให้บริการสิ่งอานวยความสะดวก
ระหว่างกลุม่
7.315
3
2.438
ภายในกลุม่
173.888
396
.439
รวม
181.203
399
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของบุคลากร
ระหว่างกลุม่
5.457
3
1.819
ภายในกลุม่
187.417
396
.473
รวม
192.874
399
ความพึงพอใจต่อการให้บริการภาพรวม
ระหว่างกลุม่
5.684
3
1.895
ภายในกลุม่
151.634
396
.383
รวม
157.318
399
**มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
*มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05

F

p-value

4.185**

.006

5.553**

<.001

3.844*

.010

4.948**

.002
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จากตารางที่ 49 เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างชัน้ ปี กับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อ
การให้บริการทรัพ ยากรสารสนเทศของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้สถิติ F- Test
พบว่า ได้ค่า F เท่ากับ 4.185 ค่า p - value เท่ากับ .006 ซึ่งน้อยกว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี
.01 แสดงว่ า ชั้น ปี ที่ ต่ า งกั น ท าให้ค วามพึ ง พอใจต่ อ การให้บ ริก ารทรัพ ยากรสารสนเทศของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน ดังนัน้ จึงยอมรับสมมติฐานที่ว่าชัน้ ปี ท่ีต่างกันทาให้
ความพึ ง พอใจต่ อ การให้บ ริก ารทรัพ ยากรสารสนเทศของส านัก หอสมุด มหาวิ ท ยาลัย บู รพา
แตกต่างกัน
เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างชั้นปี กับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการสิ่ง
อานวยความสะดวกของส านัก หอสมุด มหาวิท ยาลัย บูรพา โดยใช้ส ถิ ติ F- Test พบว่ า ได้ค่ า
F เท่ากับ 5.553 ค่า p - value .001 ซึ่งน้อยกว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี .01 แสดงว่าชัน้ ปี ท่ี
ต่ า งกั น ท าให้ ค วามพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารสิ่ ง อ านวยความสะดวกของส านั ก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน ดังนัน้ จึงยอมรับสมมติฐานที่ว่าชัน้ ปี ท่ีต่างกันทาให้ความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการสิ่งอานวยความสะดวกของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างชัน้ ปี กบั ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
บุคลากรของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้สถิติ F- Test พบว่า ได้ค่า F เท่ากับ 3.844
ค่า p - value เท่ากับ .010 ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี .05 แสดงว่าชัน้ ปี ท่ีต่างกันทา
ให้ความพึงพอใจต่อการให้บริการของบุคลากรของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ว่าชัน้ ปี ท่ีต่างกันทาให้ความพึงพอใจต่อการให้บริการของบุคลากร
ของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
เมื่ อ ทดสอบความแตกต่ างระหว่างชั้น ปี กับ ค่าเฉลี่ ยความพึง พอใจต่ อการให้บริการ
ภาพรวมของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้สถิติ F- Test พบว่า ได้ค่า F เท่ากับ 4.948
ค่า p - value เท่ากับ .002 ซึ่งน้อยกว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี .01 แสดงว่าชัน้ ปี ท่ีต่างกันทา
ให้ค วามพึง พอใจต่อ การให้บ ริการภาพรวม มหาวิท ยาลัยบู รพาแตกต่ างกัน ดัง นั้นจึ งยอมรับ
สมมติฐานที่ว่าชั้นปี ท่ีต่างกันทาให้ความพึงพอใจต่อการให้บ ริการภาพรวมของส านักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงทดสอบรายคู่เพื่อหาคู่ท่ีแตกต่างระหว่างชัน้ ปี กับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการทรัพ ยากรสารสนเทศ ความพึงพอใจต่อการให้บริการสิ่งอานวยความสะดวก
ความพึ ง พอใจต่ อ การให้บ ริก ารของบุ ค ลากร และความพึ ง พอใจต่ อ การให้บ ริก ารภาพรวม
มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธี Scheffe
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ตารางที่ 50 การทดสอบรายคู่เพือ่ หาคู่ทแี่ ตกต่างกันระหว่างชัน้ ปี กบั ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ความพึงพอใจต่อการให้บริการสิ่งอานวยความสะดวก ความพึง
พอใจต่อการให้บริการของบุคลากร และความพึงพอใจต่อการให้บริการภาพรวม ด้วยวิธีทดสอบ
แบบ Scheffe
ชั้นปี

จานวน
(คน)

ชั้นปี
ชัน้ ปี ท่ี 2 ชัน้ ปี ท่ี 3

𝐱̅

ชัน้ ปี ท่ี 1
ความพึงพอใจต่อการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
ชัน้ ปี ท่ี 1
78
3.850
-.038
ชัน้ ปี ท่ี 2
162
3.890
ชัน้ ปี ท่ี 3
95
3.603
65
3.803
 ชัน้ ปี ท่ี 4

-.247
.286*
-

.047
.086
-.200
-

ความพึงพอใจต่อการให้บริการสิ่งอานวยความสะดวก
ชัน้ ปี ท่ี 1
78
3.840
-.020
ชัน้ ปี ท่ี 2
162
3.860
ชัน้ ปี ท่ี 3
95
3.532
65
3.695
 ชัน้ ปี ท่ี 4

.307*
.328*
-

.145
.165
-.162
-

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของบุคลากร
ชัน้ ปี ท่ี 1
78
3.840
ชัน้ ปี ท่ี 2
162
3.935
ชัน้ ปี ท่ี 3
95
3.661
65
3.704
 ชัน้ ปี ท่ี 4

-

-.095
-

.179
.274*
-

.135
.231
-.043
-

ความพึงพอใจต่อการให้บริการภาพรวม
ชัน้ ปี ท่ี 1
78
3.842
ชัน้ ปี ท่ี 2
162
3.894
ชัน้ ปี ท่ี 3
95
3.598
65
3.733
 ชัน้ ปี ท่ี 4

-

-.051
-

.244
.296*
-

.109
.161
-.135
-

*มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05

ชัน้ ปี ท่ี 4
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จากตารางที่ 50 เมื่อทดสอบรายคู่เพื่อหาคู่ท่ีแตกต่างกันระหว่างชัน้ ปี กับค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจต่อการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่านิสิต
ชัน้ ปี ท่ี 2 และนิสิตชั้นปี ท่ี 3 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยนิสิตชัน้ ปี
ที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
มากกว่านิสิตชัน้ ปี ท่ี 3 ส่วนคู่อ่นื ๆ นัน้ ไม่แตกต่างกัน
เมื่อทดสอบรายคู่เพื่อหาคู่ท่ีแตกต่างกันระหว่างชัน้ ปี กับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการสิ่งอานวยความสะดวกของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่านิสิตชัน้ ปี ท่ี 1 นิสิต
ชัน้ ปี ท่ี 2 และนิสิตชัน้ ปี ท่ี 3 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการสิ่งอานวยความสะดวกของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยนิสิตชัน้ ปี
ที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสิ่งอานวยความสะดวกของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
มากกว่านิสิตชัน้ ปี ท่ี 1 และนิสิตชัน้ ปี ท่ี 3 ส่วนคู่อ่นื ๆ นัน้ ไม่แตกต่างกัน
เมื่อทดสอบรายคู่เพื่อหาคู่ท่ีแตกต่างกันระหว่างชัน้ ปี กับค่ าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของบุคลากรของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่านิสิตชัน้ ปี ท่ี 2 และนิสิตชัน้ ปี ท่ี
3 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการของบุคลากรของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
แตกต่ างกัน อย่ างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ระดับ .05 โดยนิ สิ ต ชั้น ปี ท่ี 2 มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การ
ให้บริการของบุคลากรของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพามากกว่านิสิตชัน้ ปี ท่ี 3 ส่วนคู่อ่นื ๆ นัน้
ไม่แตกต่างกัน
เมื่อทดสอบรายคู่เพื่อหาคู่ท่ีแตกต่างกันระหว่างชัน้ ปี กับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการภาพรวมของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูร พา พบว่านิสิตชัน้ ปี ท่ี 2 และนิสิตชัน้ ปี ท่ี 3 มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการภาพรวมของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 โดยนิสิตชัน้ ปี ท่ี 2 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการภาพรวม
ของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพามากกว่านิสิตชัน้ ปี ท่ี 3 ส่วนคู่อ่นื ๆ นัน้ ไม่แตกต่างกัน
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สมมติ ฐ านข้อ ที่ 3.13 รายได้ท่ี ต่ า งกัน ท าให้มี ระดับ ความพึ ง พอใจต่ อ การให้บ ริก าร
ทรัพยากรสารสนเทศของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 3.14 รายได้ท่ีต่างกันทาให้มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริ การสิ่ง
อานวยความสะดวกของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 3.15 รายได้ท่ีต่างกันทาให้มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
บุคลากรของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
สมมติ ฐ านข้อ ที่ 3.16 รายได้ท่ี ต่ า งกัน ท าให้มี ระดับ ความพึ ง พอใจต่ อ การให้บ ริก าร
ภาพรวมของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
ตารางที่ 51 ความแตกต่ า งระหว่ า งรายได้กั บ ระดับ ความพึ ง พอใจต่ อ การให้บ ริ ก ารของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
รายได้
จานวน (คน)
SD
𝐱̅
ความพึงพอใจต่อการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
น้อยกว่า 10,000
326
3.77
.636
สูงกว่า 10,000
74
3.94
.694
ความพึงพอใจต่อการให้บริการสิ่งอานวยความสะดวก
น้อยกว่า 10,000
326
3.72
.672
สูงกว่า 10,000
74
3.89
.667
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของบุคลากร
น้อยกว่า 10,000
326
3.80
.678
สูงกว่า 10,000
74
3.89
.765
ความพึงพอใจต่อการให้บริการภาพรวม
น้อยกว่า 10,000
326
3.76
.613
สูงกว่า 10,000
74
3.91
.679
*มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05

t

p-value

-2.097*

.037

-1.980*

.048

-.978

.329

-1.793

.074

จากตารางที่ 51 เมื่อทดสอบความต่างระหว่างรายได้กบั ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้สถิติ t - Test พบว่าได้
ค่า t เท่ากับ -2.097 ค่า p – value เท่ากับ .037 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี .05 แสดง
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ว่ารายได้ท่ีต่างกันทาให้ความพึงพอใจต่อการให้บริการทรัพ ยากรสารสนเทศของสานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนัน้ จึงยอมรับสมมติฐาน
ที่ว่ารายได้ท่ีต่างกันทาให้ความพึงพอใจต่อการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของสานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน โดยนิสิตที่มีรายได้สูงกว่า 10,000 บาท มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศมากกว่านิสิตที่มีรายได้นอ้ ยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท
เมื่ อ ทดสอบความต่ างระหว่างรายได้กับ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บ ริการสิ่ ง
อานวยความสะดวกของส านักหอสมุด มหาวิท ยาลัยบูรพา โดยใช้สถิติ t - Test พบว่าได้ค่า t
เท่ากับ -1.980 ค่า p – value เท่ากับ .048 ซึ่งน้อยกว่าระดับ นัยส าคัญ ทางสถิติ ท่ี .05 แสดงว่า
รายได้ท่ีต่างกันทาให้การใช้บริการสิ่งอานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ว่ารายได้ท่ีต่างกันทาให้ความพึงพอใจต่อการให้บริการสิ่งอานวย
ความสะดวกของสานักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน โดยนิสิตที่มีรายได้สงู กว่า 10,000
บาท มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสิ่งอานวยความสะดวกมากกว่านิสิตที่มีรายได้นอ้ ยกว่าหรือ
เท่ากับ 10,000 บาท
เมื่ อทดสอบความต่างระหว่างรายได้กับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
บุคลากรของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้สถิติ t - Test พบว่าได้ค่า t เท่ากับ -.978 ค่า
p – value เท่ากับ .329 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี .05 แสดงว่ารายได้ท่ีต่างกันทาให้
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของบุคลากรของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาไม่แตกต่างกัน
ดังนัน้ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ว่ารายได้ท่ีต่างกันทาให้ความพึงพอใจต่อการให้บริการของบุคลากร
ของสานักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
เมื่อทดสอบความต่างระหว่างรายได้กบั ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการภาพรวม
ของส านัก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลัย บู ร พา โดยใช้ส ถิ ติ t - Test พบว่ า ได้ค่ า t เท่ า กับ -1.793 ค่ า
p – value เท่ากับ .074 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี .05 แสดงว่ารายได้ท่ีต่างกันทาให้
ความพึงพอใจต่อการให้บริการภาพรวมของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ว่ารายได้ท่ีต่างกันทาให้ความพึง
พอใจต่อการให้บริการภาพรวมของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
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สมมติฐานข้อที่ 3.17 เกรดเฉลี่ยที่ต่างกันทาให้มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 3.18 เกรดเฉลี่ยที่ต่างกันทาให้มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการสิ่ง
อานวยควาสะดวกของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 3.19 เกรดเฉลี่ยที่ต่างกันทาให้มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของบุคลากรของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 3.20 เกรดเฉลี่ยที่ต่างกันทาให้มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ภาพรวมของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
ตารางที่ 52 ความแตกต่ า งระหว่ า งเกรดเฉลี่ย กับ ระดับ ความพึ ง พอใจต่ อ การให้บ ริ ก ารของ
สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
แหล่งความแปรปรวน
SS
Df
MS
ความพึงพอใจต่อการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
ระหว่างกลุม่
.123
2
.061
ภายในกลุม่
168.503
397
.424
รวม
168.626
399
ความพึงพอใจต่อการให้บริการสิ่งอานวยความสะดวก
ระหว่างกลุม่
1.027
2
.514
ภายในกลุม่
180.176
397
.454
รวม
181.203
399
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของบุคลากร
ระหว่างกลุม่
.270
2
.135
ภายในกลุม่
192.604
397
.485
รวม
192.874
399
ความพึงพอใจต่อการให้บริการภาพรวม
ระหว่างกลุม่
.354
2
.177
ภายในกลุม่
156.964
397
.395
รวม
157.318
399

F

p-value

.144

.866

1.132

.324

.278

.757

.447

.640
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จากตารางที่ 52 เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างเกรดเฉลี่ยกับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้สถิติ F – Test
พบว่า ได้ค่า F เท่ากับ .144 ค่า p - value เท่ากับ .866 ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี
.05 แสดงว่าเกรดเฉลี่ยที่ต่างกันทาให้ความพึงพอใจต่อการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาไม่ แตกต่างกัน ดังนั้นจึ งปฏิ เสธสมมติฐ านที่ ว่าเกรดเฉลี่ย ที่
ต่างกันทาให้ความพึงพอใจต่อการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
บูรพาแตกต่างกัน
เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างเกรดเฉลี่ยกับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สิ่งอานวยความสะดวกของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้สถิติ F – Test พบว่า ได้ค่า
F เท่ากับ 1.132 ค่า p - value เท่ากับ .324 ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี .05 แสดงว่า
เกรดเฉลี่ยที่ต่างกันทาให้ความพึงพอใจต่อการให้บริการสิ่งอานวยความสะดวกของสานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพาไม่แตกต่างกัน ดังนัน้ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ว่าเกรดเฉลี่ยที่ต่างกันทาให้ความ
พึงพอใจต่อการให้บริการสิ่งอานวยความสะดวกของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างเกรดเฉลี่ยกับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของบุคลากรของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้สถิติ F – Test พบว่า ได้ค่า F เท่ากับ
.278 ค่า p - value เท่ากับ .757 ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี .05 แสดงว่าเกรดเฉลี่ยที่
ต่างกันทาให้ความพึงพอใจต่อการให้บริการของบุคลากรของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาไม่
แตกต่ า งกัน ดัง นั้น จึ ง ปฏิ เสธสมมติ ฐ านที่ ว่ า เกรดเฉลี่ ย ที่ ต่ างกัน ท าให้ค วามพึ ง พอใจต่ อ การ
ให้บริการของบุคลากรของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างเกรดเฉลี่ยกับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ภาพรวมของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้สถิติ F- Test พบว่า ได้ค่า F เท่ากับ .447
ค่า p - value เท่ ากับ .640 ซึ่ง มากกว่าค่ าระดับ นัยส าคัญ ทางสถิติ ท่ี .05 แสดงว่าเกรดเฉลี่ ย ที่
ต่างกันทาให้ความพึงพอใจต่อการให้บริการภาพรวม มหาวิทยาลัยบูรพาไม่แตกต่างกัน ดังนัน้ จึง
ปฏิ เสธสมมติฐ านที่ ว่าเกรดเฉลี่ ย ที่ ต่ างกัน ท าให้ความพึ งพอใจต่ อการให้บ ริการภาพรวมของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
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สมมติฐานข้อที่ 3.21 กลุม่ สาขาวิชาที่ศึกษาที่ต่างกันทาให้มีระดับความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการต่อการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 3.22 กลุม่ สาขาวิชาที่ศึกษาที่ต่างกันทาให้มีระดับความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการสิ่งอานงยควาสะดวกของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 3.23 กลุม่ สาขาวิชาที่ศึกษาที่ต่างกันทาให้มีระดับความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของบุคลากรของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 3.24 กลุม่ สาขาวิชาที่ศึกษาที่ต่างกันทาให้มีระดับความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการภาพรวมของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
ตารางที่ 53 ความแตกต่างระหว่างกลุ่มสาขาวิชาทีศ่ ึกษากับระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของสานักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
แหล่งความแปรปรวน
SS
Df
MS
ความพึงพอใจต่อการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
ระหว่างกลุม่
.134
2
.067
ภายในกลุม่
168.492
397
.424
รวม
168.626
399
ความพึงพอใจต่อการให้บริการสิ่งอานวยความสะดวก
ระหว่างกลุม่
.431
2
.216
ภายในกลุม่
180.772
397
รวม
181.203
399
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของบุคลากร
ระหว่างกลุม่
.813
2
.407
ภายในกลุม่
192.061
397
รวม
192.874
399
ความพึงพอใจต่อการให้บริการภาพรวม
ระหว่างกลุม่
.405
2
.203
ภายในกลุม่
156.912
397
รวม
157.318
399

F

p-value

.158

.854

.474

.623

.841

.432

.513

.599
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จากตารางที่ 53 เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษากับค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจต่อการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้
สถิ ติ F- Test พบว่ า ได้ ค่ า F เท่ า กั บ .158 ค่ า p - value เท่ า กั บ .854 ซึ่ ง มากกว่ า ค่ า ระดั บ
นัยส าคัญ ทางสถิ ติท่ี .05 แสดงว่ากลุ่ม สาขาวิช าที่ศึกษาที่ต่ างกัน ทาให้ความพึง พอใจต่อ การ
ให้บริการทรัพ ยากรสารสนเทศของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาไม่ แตกต่างกัน ดังนั้นจึ ง
ปฏิ เสธสมมติ ฐ านที่ ว่ ากลุ่ม สาขาวิช าที่ ศึก ษาที่ ต่ างกัน ท าให้ค วามพึ ง พอใจต่ อ การให้บ ริก าร
ทรัพยากรสารสนเทศของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษากับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อ
การให้บริการสิ่งอานวยความสะดวกของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้สถิติ F- Test
พบว่า ได้ค่า F เท่ากับ .474 ค่า p - value เท่ากับ .623 ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี
.05 แสดงว่ากลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษาที่ต่างกันทาให้ความพึงพอใจต่อการให้บริการสิ่งอานวยความ
สะดวกของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาไม่แตกต่างกัน ดังนัน้ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ว่ากลุ่ม
สาขาวิ ช าที่ ศึก ษาที่ ต่ า งกัน ท าให้ค วามพึง พอใจต่ อ การให้บ ริก ารสิ่ ง อ านวยความสะดวกของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษากับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อ
การให้บริการของบุคลากรของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้สถิติ F- Test พบว่า ได้ค่า
F เท่ากับ .841 ค่า p - value เท่ากับ .432 ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี .05 แสดงว่า
กลุ่ ม สาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษาที่ ต่ า งกั น ท าให้ ค วามพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารของบุ ค ลากรของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาไม่แตกต่างกัน ดังนัน้ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ว่ากลุ่มสาขาวิชาที่
ศึกษาที่ต่างกันทาให้ความพึงพอใจต่อการให้บริก ารของบุคลากรของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
บูรพาแตกต่างกัน
เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษากับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อ
การให้บริการภาพรวมของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้สถิติ F- Test พบว่า ได้ค่า F
เท่ ากับ .513 ค่า p - value เท่ากับ .599 ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยส าคัญ ทางสถิติท่ี .05 แสดงว่า
เกรดเฉลี่ยที่ต่างกันทาให้ความพึงพอใจต่อการให้บริการภาพรวม มหาวิทยาลัยบูรพาไม่แตกต่าง
กัน ดัง นั้น จึ ง ปฏิ เสธสมมติ ฐ านที่ ว่าเกรดเฉลี่ ย ที่ ต่ า งกัน ท าให้ค วามพึง พอใจต่ อ การให้บ ริก าร
ภาพรวมของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
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สมมติฐานข้อที่ 4 พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารที่ต่างกัน ทาให้การใช้บริการสานักหอสมุดของ
นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 4.1 ประเภทข่าวสารที่เปิ ดรับของสานักหอสมุด ที่ต่างกัน ทาให้ระดับ
การใช้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
ตารางที่ 54 จานวน ร้อยละของระดับการใช้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาทีเ่ ปิ ดรับ
จาแนกตามประเภทข่าวสารด้วยสถิติ F- Test
แหล่งความแปรปรวน
SS
ระหว่างกลุม่
14.439
ภายในกลุม่
175.158
รวม
189.597
**มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01

Df
3
396
399

MS
4.813
.442

F
10.881

p-value
<.001

จากตารางที่ 54 เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างประเภทข่าวสารที่เปิ ดรับกับค่าเฉลี่ย
การใช้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้สถิติ F- Test พบว่า ได้ค่า F เท่ากับ
10.881 ค่ า p - value <.001 ซึ่ ง น้อ ยกว่ า ค่ า ระดับ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ท่ี .01 แสดงว่ า ประเภท
ข่าวสารที่เปิ ดรับต่างกันส่งผลให้ระดับการใช้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่าง
กัน ดังนัน้ จึงยอมรับสมมติฐานที่ว่าประเภทข่าวสารที่เปิ ดรับต่างกันส่งผลให้ ระดับการใช้บริการ
ของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
ดังนั้น ผูว้ ิจัยจึงทดสอบรายคู่ เพื่อหาคู่ท่ีแตกต่างระหว่างประเภทข่าวสารที่เปิ ดรับกับ
ค่าเฉลี่ยการใช้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธี LSD
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ตารางที่ 55 การทดสอบรายคู่เพือ่ หาคู่ทแี่ ตกต่างกันระหว่างประเภทข่าวสารกับค่าเฉลีย่ ระดับการ
ให้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธีทดสอบแบบ LSD
ประเภทข่าวสารทีเ่ ปิ ดรับ (เกี่ยวกับ)
หนังสือ สื่อบันเทิง
การใช้
บริการ
ใหม่
ทรัพยากรฯ วิชาการ
ระดับการใช้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
หนังสือใหม่
147
3.93
.236*
.383*
.474*
สื่อบันเทิง
79
3.70
.147
.238*
การใช้ทรัพยากรฯ
102
3.55
.091
บริการวิชาการ
72
3.46
ประเภทข่าวสาร จานวน
ทีเ่ ปิ ดรับ
(คน)
(เกี่ยวกับ)

𝐱̅

*มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
จากตารางที่ 55 เมื่ อทดสอบรายคู่เพื่ อหาคู่ท่ี แตกต่างกัน ระหว่างประเภทข่าวสารที่
เปิ ดรับกับค่าเฉลี่ยระดับการใช้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่านิสิตที่เปิ ดรับ
ข่ า วสารเกี่ ย วกับ ประเภทข่ า วสารที่ แ ตกต่ า งกัน ท าให้ร ะดับ การใช้บ ริก ารของส านั ก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยนิสิตที่เปิ ดรับข่าวสาร
ข่า วเกี่ ย วกับ หนัง สื อ ใหม่ มี ระดับ การใช้บ ริก ารของส านัก หอสมุด มากกว่า การเปิ ด รับ ข่า วสาร
เกี่ยวกับด้านอื่นๆ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนิสิตที่เปิ ดรับข่าวเกี่ยวกับบริการสื่อ
บันเทิงมี ระดับการใช้บริการของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา มากกว่านิสิตที่เปิ ดรับ ข่าว
เกี่ยวกับการบริการวิชาการ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
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สมมติฐ านข้อที่ 4.2 ความถี่ ในการเปิ ดรับข่าวสารของส านักหอสมุด ที่ต่ างกัน ทาให้
ระดับการใช้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
ตารางที่ 56 จานวน ร้อยละของระดับการใช้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาทีเ่ ปิ ดรับ
จาแนกตามความถีด่ ว้ ยสถิติ F- Test
แหล่งความแปรปรวน
SS
ระหว่างกลุม่
11.655
ภายในกลุม่
177.942
รวม
189.597
**มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01

Df
3
396
399

MS
3.885
.449

F
8.646

p-value
<.001

จากตารางที่ 56 เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างความถี่ในการเปิ ดรับข่าวสารกับ
ค่าเฉลี่ยการใช้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้สถิติ F- Test พบว่า ได้ค่า F
เท่ากับ 8.646 ค่า p - value <.001 ซึ่งน้อยกว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี .01 แสดงว่าความถี่
ในการเปิ ดรับข่าวสารที่ต่างกันส่งผลให้ระดับการใช้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
แตกต่างกัน ดังนัน้ จึงยอมรับสมมติฐานที่ว่าความถี่ในการเปิ ดรับข่าวสารที่ต่างกันส่งผลให้ระดับ
การใช้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงทดสอบรายคู่ เพื่อหาคู่ท่ีแตกต่างระหว่างความถี่ในการเปิ ดรับข่าวสารกับ
ค่าเฉลี่ยการใช้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธี LSD

126
ตารางที่ 57 การทดสอบรายคู่เพือ่ หาคู่ทแี่ ตกต่างกันระหว่างความถีใ่ นการเปิ ดรับข่าวสารกับ
ค่าเฉลีย่ ระดับการให้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธีทดสอบแบบ LSD
ความถี่ในการ จานวน
ความถีใ่ นการเปิ ดรับข่าวสาร ( ครั้ง )
𝐱̅
เปิ ดรับข่าวสาร (คน)
6 - 10
11 - 15
5
 15
(ครั้ง)
ระดับการใช้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
276
3.60
.307*
.041
.572*
5
87
3.91
.265
.266
6 – 10
14
3.64
.531*
11 – 15
23
4.17
 15
*มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
จากตารางที่ 57 เมื่อทดสอบรายคู่เพื่อหาคู่ท่ีแตกต่างกันระหว่างความถี่ในการเปิ ดรับ
ข่าวสารกับค่าเฉลี่ยระดับการใช้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า ความถี่ในการ
เปิ ดรับข่าวสารของนิสิตที่แตกต่างกันทาให้ระดับการใช้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
บูรพาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยนิสิตที่มีความถี่ในการเปิ ดรับข่าวสาร
อยู่ ระหว่ าง 6 – 10 ครั้ง มี ระดับ การใช้บ ริก าของส านัก หอสมุด มากกว่ าความถี่ ในการเปิ ด รับ
ข่าวสารช่วงอื่นๆ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนิสิตที่มีความถี่ในการเปิ ดรับข่าวสาร
จ านวน 15 ครัง้ ขึน้ ไป มี ระดับ การใช้บริก ารของส านักหอสมุด มากกว่านิสิ ตที่มี ความถี่ ในการ
เปิ ดรับข่าวสารอยู่ระหว่าง 11 – 15 ครัง้ อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
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สมมติฐานข้อที่ 4.3 ระยะเวลาในการเปิ ดรับข่าวสารของสานักหอสมุด ที่ต่างกัน ทาให้
ระดับการใช้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
ตารางที่ 58 จานวน ร้อยละของระดับการใช้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาทีเ่ ปิ ดรับ
จาแนกตามระยะเวลาด้วยสถิติ F- Test
แหล่งความแปรปรวน
SS
ระหว่างกลุม่
8.768
ภายในกลุม่
180.829
รวม
189.598
**มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01

Df
3
396
399

MS
2.923
.457

F
6.401

p-value
<.001

จากตารางที่ 58 เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างระยะเวลาในการเปิ ดรับข่าวสารกับ
ค่าเฉลี่ยการใช้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้สถิติ F- Test พบว่า ได้ค่า F
เท่ า กั บ 6.401 ค่ า p - value <.001 ซึ่ ง น้ อ ยกว่ า ค่ า ระดั บ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ท่ี .01 แสดงว่ า
ระยะเวลาในการเปิ ดรับ ข่ า วสารที่ ต่ า งกั น ส่ ง ผลให้ ร ะดั บ การใช้บ ริ ก ารของส านั ก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน ดังนัน้ จึงยอมรับสมมติฐานที่ว่าระยะเวลาในการเปิ ดรับข่าวสารที่
ต่างกันส่งผลให้ระดับการใช้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงทดสอบรายคู่ เพื่อหาคู่ท่ีแตกต่างระหว่างระยะเวลาในการเปิ ดรับข่าวสาร
กับค่าเฉลี่ยการใช้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธี LSD
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ตารางที่ 59 การทดสอบรายคู่เพื่อหาคู่ที่แตกต่างกันระหว่างระยะเวลาในการเปิ ดรับข่าวสารกับ
ค่าเฉลีย่ ระดับการให้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธีทดสอบแบบ LSD
ระยะเวลาในการ จานวน
เปิ ดรับข่าวสาร (คน)
(นาที)

ระยะเวลาในการเปิ ดรับข่าวสาร
(นาที)
6 - 10
11 - 15
5
 15
ระดับการใช้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
176
3.54
.285*
.180
.331*
5
114
3.83
.103
.046
6 – 10
25
3.72
.151
11 – 15
85
3.87
 15
𝐱̅

*มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
จากตารางที่ 59 เมื่อทดสอบรายคู่เพื่อหาคู่ท่แี ตกต่างกันระหว่างระยะเวลาในการเปิ ดรับ
ข่าวสารกับค่าเฉลี่ยระดับการใช้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า ระยะเวลาที่
นิสิตเปิ ดรับข่าวสารที่แตกต่างกันทาให้ระดับการใช้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยนิสิตที่มีระยะเวลาในการเปิ ดรับข่าวสารเป็ น
ระยะเวลา 15 นาทีขึน้ ไป มีระดับการใช้บริการของสานักหอสมุดมากกว่าระยะเวลาที่นิสิตใช้ใน
การเปิ ดรับข่าวสารช่วงอื่นๆ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนิสิตที่มีระยะเวลาในการ
เปิ ดรับ ข่าวสารระหว่าง 6 – 10 นาที มี ระดับการใช้บริการของส านักหอสมุด มากกว่านิสิตที่ มี
ระยะเวลาในการเปิ ดรับข่าวสารน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 นาที อย่างมี ระดับนัยสาคัญ ทางสถิติท่ี
ระดับ .05
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สมมติฐานข้อที่ 5 พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารที่ต่างกัน ทาให้ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 5.1 ประเภทข่าวสารที่เปิ ดรับ ของส านักหอสมุด ที่ต่างกัน ทาให้ระดับความพึง
พอใจต่อการให้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
ตารางที่ 60 จ านวน ร้อ ยละของระดั บ ความพึ ง พอใจต่ อ การให้บ ริ ก ารของส านั ก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยบูรพาทีเ่ ปิ ดรับจาแนกตามประเภทข่าวสารด้วยสถิติ F- Test
แหล่งความแปรปรวน
SS
ระหว่างกลุม่
8.645
ภายในกลุม่
185.265
รวม
193.910
**มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01

Df
3
396
399

MS
2.882
.468

F
6.159

p-value
<.001

จากตารางที่ 60 เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างประเภทข่าวสารที่เปิ ดรับกับค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้สถิติ F- Test พบว่า
ได้ค่า F เท่ากับ 6.159 ค่า p - value <.001 ซึ่งน้อยกว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี .01 แสดงว่า
ประเภทข่าวสารที่เปิ ดรับต่างกันส่งผลให้ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่ างกัน ดังนัน้ จึงยอมรับสมมติฐานที่ว่า ประเภทข่าวสารที่เปิ ดรับต่างกัน
ส่งผลให้ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
ดังนั้นผูว้ ิจัยจึงทดสอบรายคู่ เพื่อหาคู่ท่ีแตกต่างระหว่างประเภทข่าวสารที่เปิ ดรับกับ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธี LSD
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ตารางที่ 61 การทดสอบรายคู่เพือ่ หาคู่ที่แตกต่างกันระหว่างประเภทข่าวสารที่เปิ ดรับกับค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธีทดสอบแบบ LSD
ประเภทข่าวสารทีเ่ ปิ ดรับ (เกี่ยวกับ)
หนังสือ สื่อบันเทิง
การใช้
บริการ
ใหม่
ทรัพยากรฯ วิชาการ
ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
หนังสือใหม่
147
3.90
.107
.169
.419*
สื่อบันเทิง
79
3.80
.062
.311*
การใช้ทรัพยากรฯ
102
3.74
.249*
บริการวิชาการ
72
3.49
ประเภทข่าวสาร จานวน
ทีเ่ ปิ ดรับ
(คน)
(เกี่ยวกับ)

𝐱̅

*มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
จากตารางที่ 61 เมื่ อทดสอบรายคู่เพื่ อหาคู่ท่ี แตกต่างกัน ระหว่างประเภทข่าวสารที่
เปิ ดรับกับค่าเฉลี่ ยระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
พบว่านิสิตที่เปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับประเภทข่าวสารที่แตกต่างกันทาให้ระดับความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
โดยนิสิ ตที่เปิ ดรับข่าวสารข่าวเกี่ ยวกับหนังสือใหม่ มี ระดับ ความพึงพอใจต่อการให้บ ริการของ
สานักหอสมุดมากกว่าการเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับด้านอื่น ๆ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
และนิ สิ ต ที่ เปิ ด รับ ข่ า วเกี่ ย วกับ บริก ารสื่ อ บัน เทิ ง มี ระดับ ความพึ ง พอใจต่ อ การให้บ ริก ารของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา มากกว่านิสิตที่เปิ ดรับข่าวเกี่ยวกับการบริการวิชาการ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
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สมมติฐ านข้อที่ 5.2 ความถี่ ในการเปิ ดรับข่าวสารของส านักหอสมุด ที่ต่ างกัน ทาให้
ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
ตารางที่ 62 จ านวน ร้อ ยละของระดั บ ความพึ ง พอใจต่ อ การให้บ ริ ก ารของส านั ก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยบูรพาทีเ่ ปิ ดรับจาแนกตามความถีด่ ว้ ยสถิติ F- Test
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

SS
2.998
190.912
193.910

Df
3
396
399

MS
.999
.482

F
2.073

p-value
1.03

จากตารางที่ 62 เมื่ อทดสอบความแตกต่างระหว่างความถี่ในการเปิ ดรับข่าวสารกับ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้สถิติ F- Test
พบว่า ได้ค่า F เท่ากับ 2.073 ค่า p - value เท่ากับ 1.03 ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี
.05 แสดงว่าความถี่ในการเปิ ดรับข่าวสารที่ต่างกันส่งผลให้ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาไม่แตกต่างกัน ดังนัน้ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ว่าความถี่ในการ
เปิ ดรับ ข่ า วสารที่ ต่ า งกั น ส่ ง ผลให้ร ะดั บ ความพึ ง พอใจต่ อ การให้บ ริ ก ารของส านั ก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
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สมมติฐานข้อที่ 5.3 ระยะเวลาในการเปิ ดรับข่าวสารของสานักหอสมุด ที่ต่างกัน ทาให้
ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
ตารางที่ 63 จ านวน ร้อ ยละของระดั บ ความพึ ง พอใจต่ อ การให้บ ริ ก ารของส านั ก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยบูรพาทีเ่ ปิ ดรับจาแนกตามระยะเวลาด้วยสถิติ F- Test
แหล่งความแปรปรวน
SS
ระหว่างกลุม่
4.036
ภายในกลุม่
189.874
รวม
193.910
*มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05

Df
3
396
399

MS
1.345
.479

F
2.806*

p-value
.039

จากตารางที่ 63 เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างระยะเวลาในการเปิ ดรับข่าวสารกับ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้สถิติ F- Test
พบว่า ได้ค่า F เท่ากับ 2.806 ค่า p - value เท่ากับ .039 ซึ่งน้อยกว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี
.05 แสดงว่ า ระยะเวลาในการเปิ ด รับ ข่ า วสารที่ ต่ า งกัน ส่ ง ผลให้ร ะดั บ ความพึ ง พอใจต่ อ การ
ให้บ ริก ารของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัย บูรพาแตกต่ างกัน ดังนั้น จึ ง ยอมรับ สมมติ ฐ านที่ ว่า
ระยะเวลาในการเปิ ด รับ ข่ าวสารที่ ต่ า งกัน ส่ง ผลให้ระดับ ความพึ ง พอใจต่ อ การให้บ ริก ารของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงทดสอบรายคู่ เพื่อหาคู่ท่ีแตกต่างระหว่างระยะเวลาในการเปิ ดรับข่าวสาร
กับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธี LSD

133
ตารางที่ 64 การทดสอบรายคู่เพื่อหาคู่ที่แตกต่างกันระหว่างระยะเวลาในการเปิ ดรับข่าวสารกับ
ค่ าเฉลี่ยระดับ ความพึง พอใจต่ อการให้บ ริก ารของส านักหอสมุ ด มหาวิท ยาลัยบู รพา ด้วยวิธี
ทดสอบแบบ LSD
ระยะเวลาในการ จานวน
เปิ ดรับข่าวสาร (คน)
(นาที)

ระยะเวลาในการเปิ ดรับข่าวสาร
(นาที)
6 - 10
11 - 15
5
 15
ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
176
3.66
.192*
.061
.223*
5
114
3.85
.131
.031
6 – 10
25
3.72
.162
11 – 15
85
3.88
 15
𝐱̅

*มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
จากตารางที่ 64 เมื่อทดสอบรายคู่เพื่อหาคู่ท่แี ตกต่างกันระหว่างระยะเวลาในการเปิ ดรับ
ข่าวสารกับค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
พบว่าระยะเวลาที่นิสิตเปิ ดรับข่าวสารที่แตกต่างกันทาให้ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยนิสิตที่มี
ระยะเวลาในการเปิ ด รับ ข่า วสารเป็ น ระยะเวลา 15 นาที ขึ น้ ไป มี ระดับ ความพึ ง พอใจต่ อ การ
ให้บริการของสานักหอสมุดมากกว่าระยะเวลาที่นิสิตใช้ในการเปิ ดรับข่าวสารช่วงอื่นๆ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 และนิสิตที่มีระยะเวลาในการเปิ ดรับข่าวสารระหว่าง 6 – 10 นาที มี
ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักหอสมุด มากกว่านิสิตที่มีระยะเวลาในการเปิ ดรับ
ข่าวสารน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 นาที อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
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สมมติฐานข้อที่ 6 การใช้บริการสานักหอสมุดของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพามีความสัมพันธ์กบั ความ
พึงพอใจต่อการใช้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ตารางที่ 65 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้บริการสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพากับความพึง
พอใจต่อการใช้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาด้วยสถิติ Pearson’s correlation
การใช้บริการ
การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
การใช้บริการสิ่งอานวยความสะดวก
การใช้บริการของบุคลากร
การใช้บริการโดยรวม
**มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01

𝐱̅

SD.

3.71
3.78
3.59
3.69

.699
.711
.683
.626

ความพึงพอใจ
r
p-value
.744** <.001
.743** <.001
.767** <.001
.837** <.001

จากตารางที่ 65 เมื่ อ ทดสอบความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการใช้บ ริก ารส านั ก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยบูรพากับความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดย
ใช้สถิติ Pearson’s correlation แสดงให้เห็นว่าการใช้บริการโดยรวมกับความพึงพอใจต่อการใช้
บริการสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพามีความสัมพันธ์กันในระดับมากที่สุด (r = .837) อย่างมี
นัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า การใช้บริการด้านสารสนเทศมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพามากที่สุด
ในระดับมาก (r = .767) อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .01 รองลงมาคือ การใช้บริการด้าน
ทรัพ ยากรสารสนเทศมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความพึ ง พอใจต่ อ การใช้ บ ริ ก ารส านั ก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยบูรพาในระดับมาก (r = .744) อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .01 และการใช้
บริการสิ่ งอานวยความสะดวกมี ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการใช้บริการสานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพาในระดับมาก (r = .743) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 ด้วยเช่นกัน
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร การใช้บริการ และความพึงพอใจของ
นิสิตระดับปริญ ญาตรี ที่มี ต่อการให้บริการของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา” ได้กาหนด
วัตถุประสงค์ของการศึกษาไว้ 4 ข้อ ดังนี ้
1. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเปิ ดรับ ข่ า วสารของส านั ก หอสมุ ด การใช้ บ ริ ก าร
ส านั ก หอสมุ ด และความพึ ง พอใจต่ อ การให้บ ริ ก ารของส านั ก หอสมุ ด ในมุ ม มองของนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยบูรพา
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการเปิ ดรับ ข่ า วสารส านั ก หอสมุ ด การใช้บ ริ ก าร
สานักหอสมุด และความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักหอสมุดจาแนกตามลักษณะประชากร
3. เพื่อเปรียบเทียบการใช้บริการและความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพา จาแนกตามพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารของสานักหอสมุด
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้บริการกับความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
จากวัตถุประสงค์ดงั กล่าว ผูว้ ิจยั ได้ตงั้ สมมติฐานไว้ 6 ข้อ ดังนี ้
1. ลั ก ษณะทางประชากรมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการเปิ ดรับ ข่ า วสารของ
สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2. ลัก ษณะทางประชากรที่ ต่ า งกั น ท าให้มี ร ะดั บ การใช้บ ริก ารของส านั ก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
3. ลักษณะทางประชากรที่ต่ างกันท าให้มี ระดับ ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
4. พฤติ ก รรมการเปิ ด รับ ข่าวสารต่างกัน ท าให้การใช้บ ริการส านักหอสมุด ของนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยบูรพา แตกต่างกัน
5. พฤติกรรมการเปิ ดรับ ข่าวสารที่ต่างกัน ทาให้ค วามพึงพอใจต่อการให้บริการของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา แตกต่างกัน
6. การใช้บริการสานักหอสมุดของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพามีความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจต่อการให้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
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สาหรับการศึกษาในครัง้ นีเ้ ป็ นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative research) ประเภท
การวิจัยเชิ งส ารวจ (Survey research) มุ่งศึกษานิสิตในระดับปริญ ญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา
จ านวน 400 คน จาก 3 กลุ่ม สาขาวิ ช า ซึ่ ง ประกอบด้วย 1. กลุ่ม สาขาวิช ามนุษ ยศาสตร์แ ละ
สังคมศาสตร์ 2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 3. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุข ภาพ เพื่ อ เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล และประมวลผลจากโปรแกรมส าเร็จ รู ป โดยการใช้สูต รของ
ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) จานวน 400 ชุด ประเภทให้
กลุ่มตัวอย่างกรอกด้วยตนเอง (Self – administered questionnaire) โดยแบบสอบถามเป็ นแบบ
ปลายปิ ดและปลายเปิ ด แบ่งออกเป็ น 5 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารการให้บริการของสานักหอสมุด
ตอนที่ 3 การใช้บริการสานักหอสมุด
ตอนที่ 4 ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงการบริการของสานักหอสมุด
ในส่วนของการวิเคราะห์ผ ลการศึกษา ได้วิเคราะห์ข้อ มูลเชิ งปริม าณ (Quantitative
analysis) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรหรือกลุ่ม โดยสุ่มตัวอย่างจาก
แต่ละกลุ่มอย่างเป็ นอิสระต่อกัน (Independent-sample t - Test) โดยใช้ค่าสถิติแบบ t - Test ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัง้ 2 ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ เกิดขึน้ ก่อนโดยนาจานวนตัวอย่างของกลุ่ม
ที่เปรียบเทียบกันและการใช้สถิติในการวิเคราะห์ ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis
of variance: One way ANOVA) และวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson correlation)
ระหว่างตัวแปร 2 ตัว โดยค่าอยู่ระหว่าง -1.00 ถึ ง 1.00 และใช้ค่ าสถิ ติแบบ F- Test ในกรณี ท่ี
ต้อ งการทดสอบค่ า เฉลี่ ย ของกลุ่ม ตั ว อย่ า งตั้ง แต่ 3 กลุ่ม ขึ น้ ไป โดยก าหนดว่ า ถ้า ได้ผ ลมี ค่ า
p – value มากกว่า .05 จะปฏิเสธสมมติฐาน และถ้าผลการวิเคราะห์พ บว่า ค่า p – value น้อย
กว่า .05 ทาให้ปฏิเสธสมมติฐาน H1 ยอมรับ สมมติฐาน H0 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หรืออย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 มีผลการศึกษา ดังนี ้
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สรุ ปผลการศึกษา
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ลักษณะข้อมูลโดยทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศ
อื่ น ๆ โดยเป็ นเพ ศหญิ ง จ านวน 192 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 48.00 อี ก ทั้ ง ยั ง มี อ ายุ 20 ปี
จานวน 140 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.00 และกาลังศึกษาในชัน้ ปี การศึกษาที่ 2 จานวน 162 คน คิด
เป็ นร้อยละ 40.50 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่ากว่า 10,000 บาท จานวน 326 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.50 มี
เกรดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.00 – 3.50 มากที่สุด จานวน 211 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.80 และศึกษาใน
กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 197 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.30
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารการให้บริการของสานักหอสมุด
สาหรับผู้ส อบถามส่วนใหญ่ มี พ ฤติกรรมการเปิ ดรับ ข่าวสารผ่านช่ องทาง Facebook
สานักหอสมุด จานวน 272 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.00 โดยมีความสนใจข่าวเกี่ยวกับหนังสือใหม่
จานวน 147 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.80 โดยนิสิตใช้เครื่องมือของตนเองเพื่อการเปิ ดรับข่าวสารของ
สานักหอสมุด มหาวิท ยาลัยบูรพาผ่านสมาร์ท โฟน มากที่ สุด จานวน 320 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ
80.00 ซึ่งในภาคการศึกษาที่ผ่านมา นิสิตส่วนใหญ่มีจานวนการเปิ ดรับข่าวสารของสานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพา น้อยกว่า 5 ครัง้ จานวน 276 คน คิดเป็ นร้อยละ 69.00 และใช้ระยะเวลาใน
การเปิ ดรับ ข่ า วสารของส านั ก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พาน้ อ ยกว่ า 5 นาที มากที่ สุ ด
จานวน 176 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.00
ตอนที่ 3 การใช้บริการสานักหอสมุด
กลุ่ม ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับการใช้บริก ารสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับบ่อย (x̅ = 3.71) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ใช้บริการอุปกรณ์อานวย
ความสะดวกอื่น ๆ เช่น ปลั๊กไฟบ่อยที่สุด อยู่ในระดับบ่อย (x̅ = 3.86) นอกจากนั้นยังใช้บริการ
สืบค้นข้อมูล, ใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Wi-Fi), ใช้เป็ นสถานที่ทบทวนวิชาเรียนก่อนสอบ
(ติว), ใช้เป็ นสถานที่ประชุม กลุ่ม ใช้บริการสื่อบันเทิง (ฟั งเพลง ชมภาพยนตร์), ใช้เป็ นสถานที่
ประชุมกลุ่ม , ใช้บริการฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (Web OPAC), ใช้บริการแผนกช่วยค้นหา
หนังสือ, ให้คาแนะนา, ใช้บริการฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์, วิจัย, ใช้บริการบทเรียนการใช้หอ้ งสมุด
(Online Library Tutorial), ใช้บริการฐานข้อมูล E-book, E-Journal, ใช้บริการสาเนาเอกสาร, ใช้
บริการอ่านหนังสือพิมพ์และใช้บริการวิดีโอ, ซีดี ออนดีมานด์ อยู่ในระดับบ่อย (x̅ = 3.86, 3.85,
3.84, 3.80, 3.75, 3.71, 3.70, 3.66 และ 3.63) ส าหรับ ด้ า นที่ ใ ช้ บ ริ ก ารในระดั บ ปานกลาง
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ประกอบด้วย ใช้บริการยืม-คืน หนังสือ , ตาราวิชาการ , งานวิจยั และ ใช้บริการยืม-คืน หนังสือนว
นิยาย (x̅ = 3.49, 3.30) ตามลาดับ
ส าหรับ ด้า นการใช้บ ริก ารสิ่ ง อ านวยความสะดวกโดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ บ่ อ ย
(x̅ = 3.78) เมื่ อ พิ จ ารณ าเป็ นรายด้ า นพบว่ า ใช้ บ ริ ก ารร้า นกาแฟ Cafe@Library, เข้ า ไป
รับประทานอาหารโซนห้องอาหาร, ซือ้ ขนม, เครื่องดื่ม ร้านค้าในสานักหอสมุด อยู่ในระดับบ่อย
เช่นกัน (x̅ = 3.79, 3.77) ตามล าดับ อีกทั้งการใช้บริการบุคลากรโดยภาพรวมอยู่ในระดับบ่อย
(x̅ = 3.59) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้านพบว่า ด้านให้บุค ลากรประจ าส านัก หอสมุด ช่ วยค้น หา
หนังสือ, ให้บุคลากรประจาสานักหอสมุดช่วยสืบค้นข้อมูลและให้บุคลากรประจาสานักหอสมุด
ช่วยสาเนาเอกสาร อยู่ในระดับบ่อยเช่นกัน (x̅ = 3.61, 3.58) ตามลาดับ
ตอนที่ 4 ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
กลุ่ม ตัวอย่างส่วนใหญ่ มี ระดับความพึงพอใจด้านการให้บริการสารสนเทศโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.80) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ความพึงพอใจด้านต่าง ๆ อยู่ใน
ระดับมากด้วยเช่นกันดังนี ้ การให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Wi-Fi), การให้บริการสืบค้นข้อมูล,
การให้บริการจัดวางโต๊ะ เก้าอี ้ สาหรับผูร้ บั บริการ, การให้บริการอุปกรณ์อานวยความสะดวกอื่น ๆ
เช่ น ปลั๊ก ไฟ มี จ านวนเพี ย งพอ, การให้เป็ น สถานที่ ท บทวนวิช าเรีย นก่ อ นสอบ (ติ ว ), การจัด
หมวดหมู่หนังสือภาษาไทย ภาษาต่ างประเทศ วารสาร วิทยานิพ นธ์ ฯลฯ มีความเป็ นระเบียบ,
อุป กรณ์อิ เล็ ก ทรอนิ กส์ของส านักหอสมุด มี ค วามทัน สมัย และเพี ยงพอ, การให้บ ริการยืม -คื น
หนังสือ, ตาราวิชาการ, งานวิจยั , การให้บริการสถานที่ประชุมกลุม่
การให้บริการฐานข้อมูลทรัพ ยากรห้องสมุด (Web OPAC), การให้บริการแผนกช่วย
ค้นหาหนังสือ, ให้คาแนะนา, การให้บริการฐานข้อมูล E-book, E-Journal, การให้บริการยืม-คืน
หนังสือนวนิยาย, การ์ตนู , การให้บริการฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์, วิจยั , การให้บริการบทเรียนการใช้
ห้องสมุด (Online Library Tutorial), การให้บริการอ่านหนังสือพิมพ์และการให้บริการวิดีโอ, ซีดี
ออนดีมานด์ (x̅ = 3.89, 3.86, 3.85, 3.84, 3.82, 3.81, 3.79, 3.77, 3.76, 3.74, 3.73 และ 3.71)
ตามลาดับ
สาหรับระดับความพึงพอใจด้านการให้บริการสิ่งอานวยความสะดวกอยู่ในระดับมาก
(x̅ = 3.75) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ความพึงพอใจด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับมากด้วยเช่นกัน
ดังนี ้ การให้บริการร้านกาแฟ Cafe@Library มีความทันสมัย บรรยากาศดี, การให้บริการเครื่องดื่ม
ร้าน Cafe@Library มีราคาเหมาะสม, เครื่องดื่ม ร้าน Cafe@Library มีรสชาติดี, อาหารที่ขายใน
โซนห้องอาหารมี ราคาเหมาะสม, ราคาการถ่ายเอกสารมี ความเหมาะสม, อาหารที่ขายในโซน

139
ห้อ งอาหารมี ห ลากหลาย, มี เครื่ อ งถ่ า ยเอกสารให้บ ริก ารเพี ย งพอและอาหารที่ ข ายในโซน
ห้องอาหารมีรสชาติอร่อย (x̅ = 3.83, 3.79, 3.78, 3.72, 3.71, และ 3.70) ตามลาดับ
อีกทัง้ มีระดับความพึงพอใจด้านการให้บริการของบุคลากรอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.81)
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้านพบว่ า ความพึ ง พอใจด้า นต่ าง ๆ อยู่ในระดับ มากด้วยเช่ น กัน ดัง นี ้
บุคลากรประจาร้านกาแฟ Cafe@Library ให้บริการอย่างสุภ าพ, บุคลากรประจาสานักหอสมุด
ให้บริการอาจารย์ บุคลากร นิสิต อย่างเท่าเทียม, บุคลากรประจาสานักหอสมุดกระตือรือร้น เต็ม
ใจให้บริการและบุคลากรประจาสานักหอสมุดให้บริการอย่างสุภาพ (x̅ = 3.86, 3.82, 3.80, และ
3.79) ตามลาดับ

อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร การใช้บริการ และความพึงพอใจ
ของนิ สิ ต ระดั บ ปริญ ญาตรี ที่ มี ต่ อ การให้บ ริก ารของส านั ก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลัย บู ร พา” มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารของสานักหอสมุด การใช้บริการสานักหอสมุด
และความพึง พอใจต่อการให้บริการของส านักหอสมุด ในมุม มองของนิสิต มหาวิท ยาลัยบูรพา
รวมถึงเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารสานักหอสมุด การใช้บริการสานักหอสมุด
และความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักหอสมุดจาแนกตามลักษณะประชากร อีกทั้งเพื่อ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารของสานักหอสมุดกับการใช้บริการและความพึงพอใจต่อ
การให้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้
บริการกับความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งสามารถนามา
อภิปรายผลของการศึกษาได้ตามลาดับสมมติฐาน ดังนี ้
สมมติ ฐ านข้อ ที่ 1 ลัก ษณะทางประชากรมี ค วามสัม พั น ธ์กับ พฤติ ก รรมการเปิ ด รับ
ข่า วสารส านัก หอสมุด ของมหาวิ ท ยาลัย บู รพา จากการศึ ก ษาพบว่ า อายุมี ค วามสัม พัน ธ์กับ
ประเภทข่าวสารของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี .01 โดยนิสิตที่
อายุต่ากว่าหรือเท่ากับ 19 ปี มี การเปิ ดรับข่ าวสารเกี่ ยวกับหนังสือใหม่ และข่าวเกี่ ยวกับการใช้
ทรัพยากรห้องสมุด ในขณเดียวกันนิสิตที่มีอายุ 20 ปี มีการเปิ ดรับข่าวเกี่ยวกับบริการสื่อบันเทิง
และนิสิตที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 22 ปี เปิ ดรับข่าวเกี่ยวกับการวิจยั
อี ก ทั้ง อายุ มี ค วามสัม พั น ธ์กับ ระยะเวลาในการเปิ ดรับ ข่ า วสารของส านั ก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยบูรพาอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิติท่ี .05 และอายุมี ความสัม พันธ์กับความถี่ ในการ
เปิ ดรับข่าวสารของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี .01 โดยนิสิตที่มี
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อายุสูงกว่าหรือเท่ากับ 22 ปี มีการใช้คอมพิวเตอร์ตงั้ โต๊ะในการเปิ ดรับข่าสารของสานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพา รวมถึงนิสิตที่มีอายุสงู กว่าหรือเท่ากับ 22 ปี มีระยะเวลาในการเปิ ดรับข่าวสาร
ของส านัก หอสมุด น้อยกว่าหรือเท่ ากับ 5 นาที ส าหรับ นิ สิตที่ มี มี อายุ ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 19 ปี
มีระยะเวลาในการเปิ ดรับข่าวสารของสานักหอสมุด ระหว่าง 6 – 10 นาที ในขณะที่นิสิตที่มีอายุ
20 ปี มีระยะเวลาในการเปิ ดรับข่าวสารของสานักหอสมุด ระหว่าง 11 – 15 นาที สาหรับนิสิตที่มี
อายุสูงกว่าหรือเท่ากับ 22 ปี มี ระยะเวลาในการเปิ ดรับข่าวสารของส านักหอสมุด มากกว่า 15
นาทีและนิสิ ตที่อายุ 21 ปี มี ความถี่ ในการเปิ ดรับข่าวสารของส านักหอสมุดไม่ เกินหรือเท่ากับ
5 ครัง้ สาหรับนิสิตอายุต่ากว่าหรือเท่ากับ 19 ปี มีความถี่ในการเปิ ดรับข่าวสารของสานักหอสมุด
ระหว่าง 6 – 10 ครัง้ ในขณะที่ นิสิตอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 22 ปี มีความถี่ในการเปิ ดรับข่าวสาร
ของส านัก หอสมุ ด มากกว่ า 15 ครั้ง และนิ สิ ต อายุ 21 ปี มี ค วามถี่ ในการเปิ ดรับ ข่ า วสารของ
สานักหอสมุด ระหว่าง 11 – 15 ครัง้
ทั้ง นี ้ยังพบว่าชั้น ปี ก ารศึก ษามี ความสัม พัน ธ์กับ ประเภทข่าวสารของส านักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี .01 โดยชัน้ ปี ท่ี 1 เปิ ดรับข่าวเกี่ยวกับหนังสือใหม่
และข่าวเกี่ยวกับบริการสื่อบันเทิง สาหรับชัน้ ปี ท่ี 2 เปิ ดรับข่าวเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรห้องสมุด
ในขณะที่สูงกว่าชัน้ ปี ท่ี 4 เปิ ดรับข่าวเกี่ยวกับการวิจัย และรายได้มีความสัมพันธ์กับความถี่และ
ระยะเวลาในการเปิ ดรับข่าวของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี .05
โดยนิสิตที่มีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท มีความถี่ในการเปิ ดรับข่าวสารของสานักหอสมุดน้อย
กว่าหรือเท่ากับ 5 ครัง้ ในขณะที่นิสิตที่มี มี รายได้ สูง กว่า 10,000 บาท มี ความถี่ ในการเปิ ด รับ
ข่าวสารของสานักหอสมุดตัง้ แต่ 6 ครัง้ ไปจนถึง 15 ครัง้ ขึน้ ไป
เกรดเฉลี่ยมี ความสัมพันธ์กับประเภทข่าวสารของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิติท่ี .05 โดยนิสิตที่มี เกรดเฉลี่ยระหว่างต่ ากว่าหรือเท่ากับ 3.00 มี การ
เปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือใหม่ และข่าวเกี่ยวกับบริการสื่อบันเทิง ในขณะที่นิสิตที่มีเกรดเฉลี่ย
ระหว่าง 3.51 - 4.00 มีการเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรห้องสมุดและข่าวเกี่ยวกับการ
วิจัย โดยความต่างของลักษณะทางประชากรนีเ้ องทาให้มีความพฤติกรรมในการเปิ ดรับข่าวสาร
ต่าง ๆ ไม่สมั พันธ์กัน ซึ่ง ปรมะ สตะเวทิน (2555) ได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์
กับผูร้ บั สารว่าขึน้ อยู่กบั คุณสมบัติเฉพาะที่มีส่วนให้มีผลต่อการรับรู ้ การตีความ และการเข้าใจใน
การสื่อสาร ประการแรกคือเรื่องเพศ โดยเพศนัน้ จะมีความแตกต่างกันทางด้านสรีระ ความถนัด
สภาวะทางจิตใจ อารมณ์ จึงทาให้เห็นถึงความแตกต่างทางด้านความคิด ค่านิยม ทัศนคติ ทัง้ นี ้
เพราะวัฒ นธรรมและสังคมได้กาหนดบทบาทและกิจกรมของทั้งช่วงอายุไว้แตกต่างกัน ความ
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แตกต่างทางอายุจึงทาให้บุคคลมีพ ฤติกรรมการติดต่อสื่อสารที่แตกต่างกัน (กิ่งแก้ว ทรัพ ย์พระ
วงศ์, 2558)
ทั้ง นี ้ ขวัญ เรือน กิติ วัฒ น์ (2551) ได้ให้ความเห็น เกี่ ย วกับ ปั จ จัยที่ ทาให้บุค คลมี ก าร
เปิ ดรับข่าวสารที่แตกต่างกันออกไปว่า 1) ปั จจัยในด้านบุคลิกภาพและจิตวิทยาส่วนบุคคล โดยมี
ความเชื่อว่าแต่ละบุคคลนัน้ มีความแตกต่างกันภายในตัวเองเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะทางด้าน
โครงสร้างทางจิตวิทยาส่วนบุคลที่ได้รบั ผลสืบเนื่องมาจากลักษณะและวิธีการเลีย้ งดูท่ีมีความ
แตกต่างกัน การอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างกัน ทัง้ นีอ้ าจจะส่งผลไปจนถึงระดับ
สติปัญญา ความคิดอ่าน ทัศนคติ ตลอดจนกระบวนการในการรับรู ้ การเข้าถึง การสนใจและการ
จูงใจต่อไป 2) ปัจจัยในด้านความสัมพันธ์ทางด้านสังคม เนื่องจากมนุษย์นนั้ มีการอยู่กนั เป็ นสังคม
และมี ก ารยึ ด ติ ด กั น เป็ นกลุ่ ม ที่ ต นเองนั้น อาศั ย อยู่ เป็ น กลุ่ ม อ้า งอิ ง (Reference group) เพื่ อ
ดาเนินการตัดสิ นใจในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง จึงเป็ นเหตุให้มี ความคิด
ทัศนคติและพฤติกรรมที่คล้อยตามกันเพื่อให้เป็ นที่ยอมรับของกลุ่มที่ตนเองอยู่ และ 3) ปั จจัยใน
ด้านสภาพแวดล้อมนอกระบบการสื่อสาร ซึ่งหมายรวมไปถึงลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ คือ
เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ ก็มีผลทาให้การเปิ ดรับข่าวสารที่คล้ายคลึงหรือแตกต่าง
กันออกไป ทั้งนีอ้ าจหมายรวมไปถึงขัน้ การตอบสนองต่อเนือ้ หา สาระของข่าวสารที่แตกต่างกัน
ด้วย ซึ่งโดยปกติของช่วงวัย ช่วงชัน้ การศึกษา การได้รบั การศึกษา มักจะเป็ นตัวบ่งชีถ้ ึงความสนใจ
หรือพฤติกรรมบางอย่างที่แตกต่างกันออกไปอยู่แล้ว เนื่องจากความต่างดังกล่าวมีอิทธิพลที่จะ
สร้างความนิยม รสนิยม ความเห็นชอบที่ไม่สอดคล้องหรือเหมือนกันอยู่แล้ว
สมมติ ฐ านข้อ ที่ 2 ลัก ษณะทางประชากรที่ ต่ า งกัน ท าให้มี ระดับ การใช้บ ริก ารของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน จากการศึกษาพบว่าอายุ ที่ต่างกันทาให้ระดับการ
ใช้บ ริก ารด้านบุค ลากรแตกต่ างกัน โดยนิสิ ต ที่มี อ ายุ 20 ปี มี ระดับ การใช้บ ริก ารบุค ลากรของ
สานักหอสมุดมากกว่านิสิตในช่วงอายุ 21 ปี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อีกทัง้ ชัน้ ปี ท่ี
นิสิตศึกษาอยู่ท่ีต่างกัน ทาให้ ที่ต่างกันทาให้ระดับการใช้บริการด้านบุคลากรแตกต่างกัน โดยนิสิต
ที่มีอายุ 20 ปี มีระดับการใช้บริการบุคลากรของสานักหอสมุดมากกว่านิสิตในช่วงอายุ 21 ปี อย่าง
มี นัย ส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยนิสิต ชั้นปี ท่ี 1 มี ก ารใช้บ ริการบุค ลากรของส านักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพามากกว่านิสิตชัน้ ปี ท่ี 2 และนิสิตชั้นปี ท่ี 3 อีกทั้งรายได้ท่ีต่างกัน ทาให้การใช้
บริการทรัพยากรสารสนเทศ การใช้บริการบุคลากรและการใช้บริการของสานัก หอสมุดภาพรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 โดยนิสิตที่มีรายได้สงู กว่า 10,000 บาท มีการใช้
บริการทรัพยากรสารสนเทศ มากกว่านิสิตที่มีรายได้นอ้ ยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท และนิสิตที่มี
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รายได้สูงกว่า 10,000 บาท มีการใช้บริการบุคลากร มากกว่านิสิตที่มีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ
10,000 บาท อีกทัง้ นิสิตที่มีรายได้สงู กว่า 10,000 บาท มีการใช้บริการของสานักหอสมุดภาพรวม
มากกว่านิสิตที่มีรายได้นอ้ ยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท สอดรับกับ ทอแรนซ์ (Torrance, 1988)
ระบุว่า สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ (Socio-Economic Status) อันได้แก่ เชือ้ ชาติและชาติ
พันธุ์ ถิ่นฐาน ภูมิลาเนา พืน้ ฐานของครอบครัว อาชีพ รายได้และฐานะทางการเงิน ปั จจัยเหล่านีม้ ี
อิทธิพลอย่างสาคัญต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็ นการรับสาร ความรู ส้ ึก การรับ
สาร หรือแม้แต่การรับรู ้ ซึ่งในการวิจัยทางด้านนิเทศศาสตร์ได้ชีใ้ ห้เห็นว่าสถานะทางสังคมและ
เศรษฐกิ จ ของผู้รบั สารมี อิท ธิ พ ลอย่ างส าคัญ ต่ อปฏิ กิ ริยาของผู้รบั สารที่ มี ต่อ ผู้ส่งสารและสาร
สถานะภาพทางสังคม และเศรษฐกิจทาให้คนมีวัฒ นธรรมที่ต่างกัน มีประสบการณที่ต่างกัน มี
ทัศนคติ ค่านิยม และเป้าหมายที่ ต่างกัน อีกทั้งสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ นั้น จะเป็ น
เครื่องชีถ้ ึงเรื่องที่กลุม่ จะสนใจรับรูข้ ่าวสาร บุคคลที่มีลกั ษณะทางสังคมและเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน
ทัง้ การประกอบอาชีพ รายได้ ศาสนา รวมไปถึงสถานภาพทางการสมรสย่อมส่งผลต่อการรับสารที่
แตกต่างกันด้วย
ดังจะเห็นได้จากความแตกต่างทางด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ในงานศึกษาในชิน้ นี ้ ที่ประกอบ
ไปด้ ย อายุ ชั้ น ปี ที่ ศึ ก ษา รายได้ ที่ ต่ า งกั น ท าให้ ก ารใช้ บ ริ ก ารต่ า ง ๆ ของส านั ก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยบูรพา แตกต่างกัน อย่างเห็นได้ชดั
สมมติฐานข้อที่ 3 ลักษณะทางประชากรที่ ต่างกันทาให้มีระดับความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน จากการศึกษาพบว่าอายุท่ีต่างกันทา
ให้ความพึงพอใจต่อการให้บ ริการสิ่งอานวยความสะดวกและความพึงพอใจต่อการให้บ ริการ
ภาพรวมของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี .05 อีกทัง้
ส่งผลให้ค วามพึง พอใจต่ อ การให้บ ริก ารของบุค ลากรของส านัก หอสมุด มหาวิท ยาลัย บู รพา
แตกต่ า งกัน อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี .01 ทั้ง นี ้ชั้น ปี ที่ ต่ า งกัน ท าให้ค วามพึ ง พอใจต่ อ การ
ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ความพึงพอใจต่อการให้บริการสิ่งอานวยความสะดวกและความ
พึง พอใจต่ อ การให้บ ริก ารภาพรวมของส านัก หอสมุด มหาวิท ยาลัย บูรพาแตกต่างกัน อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่ี .01 รวมถึง รายได้ท่ีต่างกันทาให้ความพึงพอใจต่อการให้บริการทรัพ ยากร
สารสนเทศและความพึ ง พอใจต่ อ การให้บ ริก ารสิ่ ง อ านวยความสะดวกของส านั ก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยบูร พา แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติท่ี .05 ดังที่ ปรมะ สตะเวทิน (2555)
ได้ อ ธิ บ ายถึ ง ความ แตกต่ า งของผู้ รับ สารกั บ ผู้ รับ สารและความพึ ง พ อใจว่ า ขึ ้น อยู่ กั บ
คุณสมบัติเฉพาะและความสนใจของแต่ละบุคคล กล่าวคือ ผูร้ บั สารที่มีคณ
ุ สมบัติและความสนใจ
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ในเรื่องเดียวกันก็จะทาให้เกิดความสนใจในเรื่องเดียวกัน โดยเฉพาะเรื่องที่มีการสื่อสารนัน้ เป็ นที่
นิยม เป็ นกระแส ก็จะยิ่งทวีจานวนของผูร้ บั สารให้มีจานวนที่มากขึน้ ด้วย แต่ในขณะเดียวกันนั้น
หากมีการสื่อสารในเรื่องที่ไม่เป็ นที่นิยม ก็จะทาให้ผรู้ บั สารเกิดความสนในน้อยด้วยเช่นกัน
อี ก ทั้ง วงเดื อ น เจริญ (2553) ศึ ก ษาเรื่ อ ง “ความพึ ง พอใจและความคาดหวัง ของ
ผู้ใช้บ ริการที่ มี ต่อบริการสารสนเทศ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา” ยังสามารถระบุได้ว่า
ลักษณะทางประชากรที่ต่างกัน ซึ่งเปรียบเทียบระหว่างอาจารย์และนิสิตมีความพึงพอใจในการใช้
บริการแตกต่างกันถึง 7 ด้าน ด้วยกัน ประกอบกับระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ทาให้มีความพึง
พอใจในการใช้บริการแตกต่างกัน ถึง 5 ด้าน ซึ่งนัน้ จึงสามารถบ่งชีไ้ ด้ว่ าลักษณะทางประชากรที่
ต่างกันย่อมทาให้ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 4 พฤติ ก รรมการเปิ ดรับ ข่ า วสารต่ า งกั น ท าให้ ก ารใช้ บ ริ ก าร
สานักหอสมุดของนิสิ ตมหาวิทยาลัยบูรพา แตกต่างกัน จากการศึกษาพบว่า ประเภทข่าวสาร
ต่างกัน ทาให้การใช้บริการสานักหอสมุดของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา แตกต่างกัน โดยนิสิตที่
เปิ ดรับข่าวสารข่าวเกี่ยวกับหนังสือใหม่มีระดับการใช้บริการของสานักหอสมุดมากกว่าการเปิ ดรับ
ข่าวสารเกี่ยวกับด้านอื่นๆ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนิสิตที่เปิ ดรับข่าวเกี่ยวกับ
บริการสื่อบันเทิงมีระดับการใช้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา มากกว่านิสิตที่เปิ ดรับ
ข่าวเกี่ยวกับการบริการวิชาการ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
ความถี่ท่ีใช้เปิ ดรับต่างกัน ทาให้การใช้บริการสานักหอสมุดของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา
แตกต่างกัน ทาให้การใช้บริการสานักหอสมุดของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่ี .01 โดยนิสิตที่มีความถี่ในการเปิ ดรับข่าวสารอยู่ระหว่าง 6 – 10 ครัง้ มีระดับ
การใช้บริกาของสานักหอสมุดมากกว่าความถี่ในการเปิ ดรับข่าวสารช่วงอื่นๆ อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 และนิสิตที่มีความถี่ในการเปิ ดรับข่าวสารจานวน 15 ครัง้ ขึน้ ไป มีระดับการใช้
บริการของสานักหอสมุด มากกว่านิสิตที่มีความถี่ในการเปิ ดรับข่าวสารอยู่ ระหว่าง 11 – 15 ครัง้
อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
อี ก ทั้ ง ระยะเวลาในการเปิ ดรับ ข่ า วสารที่ ต่ า งกั น ท าให้ ร ะดั บ การใช้บ ริ ก ารของ
สานัก หอสมุด มหาวิท ยาลัย บูรพา แตกต่ างกัน อย่ างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี .01 โดยนิ สิ ต ที่ มี
ระยะเวลาในการเปิ ดรับ ข่ า วสารเป็ นระยะเวลา 15 นาที ขึ ้น ไป มี ร ะดั บ การใช้บ ริ ก ารของ
สานักหอสมุดมากกว่าระยะเวลาที่นิสิตใช้ในการเปิ ดรับข่าวสารช่วงอื่นๆ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และนิ สิ ต ที่ มี ระยะเวลาในการเปิ ดรับ ข่าวสารระหว่าง 6 – 10 นาที มี ระดับ การใช้
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บริการของสานักหอสมุด มากกว่านิสิตที่มีระยะเวลาในการเปิ ดรับข่าวสารน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5
นาที อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
โดยปั จจัยที่อิทธิพ ลต่อการเลือกเปิ ดรับข่าวสารของแต่ละบุคคลนั้น ปรมะ สตะเวทิน
(2555) ระบุว่า การใช้ประโยชน์ (Utility) โดยทั่วไปแล้วนัน้ บุคคลทั่วไปมักจะให้ความสาคัญกับการ
ได้รบั ประโยชน์ต่อการเลือกรับข่าวสาร โดยจะพยายามที่จะเข้าถึง เกิดความพอใจ เกิดความสนใจ
และจดจาข่าวสารที่ให้ประโยชน์ต่อตนเองและคนรอบข้า ง อีกทัง้ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2553) ได้
ระบุถึง วัตถุประสงค์ของการเลื อกเปิ ดรับ ข้อมูล ข่าวสารของผู้รบั สาร โดยสามารถจาแนกตาม
วัตถุประสงค์ได้ว่า เพื่อการรับรู ้ (Cognition) โดยผูร้ บั สารมีความต้องการข่าวสารหรือสารสนเทศ
(Information) เพื่อสนองต่อความต้องการและความอยากรู ้ อยากเห็น และเพื่ออรรถประโยชน์น่ ันก็
คือความพึงพอใจของการเข้าถึงนั่นเอง
ทัง้ นี ้ ลีออต และ โอกี ฟ่ี (McLeod & O’Keefe, 1972) ระบุว่า หลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์และวัดพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารในการวิจยั นัน้ โดยส่วนใหญ่จะใช้กนั 2 อย่าง คือ
1.วัด จากความถี่ ข องการใช้สื่ อ แยกตามประเภทของเนื ้อ หารายการที่ แ ตกต่ า งกัน
(Frequency of use of various media content categories)
2. วัดจากเวลาที่ใช้สื่อ (Time spent with a media)
นอกจากนี ้ ลีออต และ โอกีฟ่ี ยังกล่าวเพิ่มเติมไว้ว่า การวัดในเรื่องเวลาที่ใช้สื่อมีขอ้ เสีย
คือ คาตอบขึน้ อยู่กับปั จจัยหลายอย่าง เช่น ความสนใจของผูฟ้ ั ง เวลาว่างของแต่ละบุคคลที่มีอยู่
และการสื่อใกล้ตวั (Availability of medium) ด้วยเหตุนีค้ าตอบที่เกี่ยวกับเวลาที่ใช้กับสื่อจึงมักไม่
สามารถแปลความหมายได้ใ นทางจิ ต วิ ท ยาและมั ก ไม่ ไ ด้ผ ลที่ ชั ด เจนเมื่ อ น าไปเชื่ อ มโยง
ความสัม พัน ธ์กับ ตัวแปรอื่ น และเพื่ อ แก้ปั ญ หาความไม่ ชัด เจนในเรื่องนีจ้ ึ งได้มี ก ารวัดตัวแปร
พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารโดยใช้ความถี่ของการใช้สื่อเฉพาะอย่างเจาะจงในเนือ้ หา เช่น การวัด
ความถี่ของการอ่านข่าวในโลกออนไลน์ ความถี่ของการชมรายการบันเทิงและความถี่ในการรับฟั ง
รายการวิทยุผ่านอินเตอร์เน็ต เป็ นต้น ดังนัน้ อาจสรุปได้ว่าพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อ หมายถึงความ
บ่อยครัง้ ในการเปิ ดรับ ระยะเวลา ช่วงเวลารวมไปถึงจานวนสื่อที่ใช้ในการเปิ ดรับข่าวสารด้วย
สาหรับความถี่ในการรับชม รับฟั ง การอ่าน จะมีผลอย่างมากต่อการรับรูแ้ ละการโน้ม
น้าวต่าง ๆ แม้ว่าบางครัง้ เนือ้ หาอาจจะไม่ น่าสนใจนัก ทั้งนีค้ วามถี่ ในการเข้าถึงจะต้องมี ความ
เหมาะสมพอสมควร มิฉะนัน้ แล้วอาจจะเกิดผลในทางตรงกันข้ามได้ ขณะเดียวกันเนือ้ หาที่มีการ
เสนอซา้ กันบ่อย ๆ โดยไม่เปลี่ยนแปลงอาจจะไม่ส่งผลดีนกั ดังนัน้ เนือ้ หาที่นาเสนอควรจะมีความ
หลากหลายและควบคู่กับความถี่ คุณ ภาพและปริม าณควรจะผสมผสานกันไปกับ ช่ วงเวลาที่
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นาเสนอด้วย ดังนัน้ ควรพิจารณาถึงช่วงระยะเวลาที่นาเสนอด้วยว่าเป็ นเวลาที่ผชู้ มให้ความสนใจ
หรือไม่ มากน้อยเพียงใด (ประภาพรรณ ลิม้ สุขศิร,ิ 2543)
ทัง้ นีเ้ ป็ นการบ่งชีใ้ ห้เห็นว่า ความถี่ ระยะเวลา ความสนใจในการรับสื่อในแต่ละประเภท
ที่ต่างกัน ก็จะทาให้การใช้งาน การเข้าถึงในเรื่องต่าง ๆ ที่แตกต่างกันออกไป โดยมีเงื่อไขมาจาก
พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารนั่นเอง โดย อุฬาริน เฉยศิริ (2553) ศึกษาเรื่อง “ศึกษาความพึงพอใจ
ปั ญ หาและอุ ป สรรคของการใช้ฐ านข้อ มู ล เอกสารอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ใ นรู ป แบบฉบั บ เต็ ม ของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา” ระบุว่าผูใ้ ช้บริการสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพามี ความพึง
พอใจในการใช้ฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบฉบับเต็ม อีกทัง้ ความพึงพอใจต่อการใช้
บริก ารของส านั ก หอสมุด มหาวิท ยาลัย บู รพานั้น เกิ ด ขึ น้ มี สิ่ ง อ านวยความสะดวกที่ ค รบครัน
หลากหลายรูปแบบ อีกทัง้ ยังให้บริการที่ทนั ยุค ทันสมัย ทันเหตุการณ์อีกด้วย เมื่อนาเทโนโลยีเข้า
มาเป็ นส่วนหนึ่งของการให้บริการ
สมมติฐานข้อที่ 5 พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารที่ต่างกัน ทาให้ค วามพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา แตกต่างกัน จากการศึกษาพบว่า ประเภทข่าวสาร
และระยะเวลาที่ ต่ า งกัน ท าให้ระดับ ระดับ ความพึ ง พอใจต่ อ การให้บ ริก ารของส านัก หอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพา แตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติท่ี .01 โดยนิสิตที่เปิ ดรับข่าวสารข่าว
เกี่ยวกับหนังสือใหม่มีระดับ ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักหอสมุดมากกว่าการเปิ ดรับ
ข่าวสารเกี่ยวกับด้านอื่น ๆ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนิสิตที่เปิ ดรับข่าวเกี่ยวกับ
บริการสื่อบันเทิงมี ระดับ ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
มากกว่านิสิตที่เปิ ดรับข่าวเกี่ยวกับการบริการวิชาการ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
อีกทั้ง ระยะเวลาในการเปิ ดรับข่าวสารที่ต่างกันส่งผลให้ระดับความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
โดยนิสิตที่มีระยะเวลาในการเปิ ดรับข่าวสารเป็ นระยะเวลา 15 นาทีขึน้ ไป มีระดับความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของส านักหอสมุดมากกว่าระยะเวลาที่นิสิตใช้ในการเปิ ดรับข่าวสารช่ วงอื่น ๆ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนิสิตที่มีระยะเวลาในการเปิ ดรับข่าวสารระหว่าง 6 – 10
นาที มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักหอสมุด มากกว่านิสิตที่มีระยะเวลาในการ
เปิ ดรับข่าวสารน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 นาที อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ซึ่งความพึง
พอใจนั้นก็เป็ นผลมาจาก สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพามีความหลากหลายในการให้บริการ
รวมถึงช่องทางในการค้นหาข้อมูลข่าวสารที่ครบวงจร ดังที่ วิยะดา วรธนานันท์ (2557) กล่าวไว้ว่า
การพัฒ นาคุณ ภาพการให้บ ริการ ประกอบด้วย หลัก แนวคิ ด การบริก ารที่ ถูก ต้อ งและชัด เจน
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คนท างานบริก ารต้อ งมี แ นวคิ ด ในงานบริก ารลูก ค้า คื อ คนส าคัญ หลัก การการท างานบริก าร
บุค ลากรต้อ งยิ ม้ แย้ม แจ่ ม ใส ใจเย็ น อดทน หลัก การส าคัญ ที่ ถูกต้องในงานบริก าร กลายเป็ น
นโยบายในงานบริการที่ออกมาจากระดับบริหาร ผลต่อการพัฒนาและรักษาคุณภาพงานบริการ
คือ การพัฒนาบุคลากรให้มี Skill ทักษะในการบริการ Skill คือ ต้องรูว้ ่าทักษะของบุคลากรในงาน
บริการ เช่น การสื่อสาร การทางานอย่างรวดเร็ว การทางานโดยมีจิตวิทยา การวางแผนตรงนีเ้ ป็ น
สิ่งที่ตอ้ งพัฒนา ให้บคุ ลากรการทางานเป็ นทีม มีความสุขในการทางานด้วยทุกรูปแบบ เราเรียกว่า
ทักษะเรื่องSkill มีเรื่องของมาตรฐาน Standard ในการบริการ เช่น โทรศัพท์ตอ้ งดังไม่เกิน 3 ครัง้
ต้องมีคนรับ มีมาตรฐานที่แน่นอนถูกต้องประกาศให้ลูกค้ารูบ้ ุคลากรต้องรักษาไว้ ส่งผลต่อต้องมี
บริก ารแบบ Proactive Service เรีย กว่า การบริก ารที่ มี ค วามเป็ น มื อ อาชี พ แปลว่ าสิ่ ง ที่ พูด มา
ทัง้ หมดต้องทาได้ ทาได้ดีกว่าคนอื่นแล้วก็ทาได้ในสมรรถนะที่เหนือกว่าใครจึงเรียกว่า 4 หลักการ
คือ Principal Skill Standard แล้ว Proactive Service ถือว่าเป็ นหลักการสาคัญ
สอดรับกับการศึกษาของ ปชัญญะ ฐานันตะ และคณะ (2560) ที่ศึกษาเรื่อง “ความพึง
พอใจของนิสิตต่อการใช้บริการห้องสมุด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” นิสิตพึง
พอใจต่อการรับบริการด้าน ทรัพยากรสารสนเทศ การบริการ ผูใ้ ห้บริการ สถานที่ ,สิ่งอานวยความ
สะดวก และการประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก เนื่องจากเป็ นแหล่งของการเรียนรูต้ ลอดการศึกษา
ในรัว้ มหาวิทยาลัย (สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา, 2559)
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 6 การใช้ บ ริ ก ารส านั ก หอสมุ ด ของนิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พามี
ความสัม พัน ธ์กับ ความพึง พอใจต่ อการให้บ ริก ารของส านัก หอสมุด มหาวิท ยาลัยบูรพา จาก
การศึ ก ษาพบว่ า ลั ก ษณะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความพึ ง พอใจโดยรวมกั บ การใช้บ ริ ก าร
ส านั ก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลัย บู ร พามี ค วามสัม พั น ธ์กั น ในระดั บ มากที่ สุ ด (r = .837) อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ความพึงพอใจด้านการให้บริการ
ทรัพ ยากรสารสนเทศกับการใช้บริการส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพามี ความสัม พันธ์กันใน
ระดับมากที่สดุ (r = .848) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 ความพึงพอใจด้านการให้บริการ
สิ่งอานวยความสะดวกกับการใช้บริการสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพามีความสัมพันธ์กันใน
ระดับมาก (r = .797) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และความพึงพอใจด้านการให้บริการ
ของบุคลากรกับการใช้บริการสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพามีความสัมพันธ์กันในระดับมาก
(r = .703) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ด้วยเช่นกันเนื่องจากความพึงพอใจจะสามารถ
เกิดขึน้ ได้นนั้ จาเป็ นที่จะต้องได้รบั การบริการที่ดี มีมาตรฐาน เป็ นระบบและให้ความสะดวกในทุก
มิติ เพื่อตอบวัตถุประสงค์การให้บริการต่อนิสิต ดังที่ สหฤทัย รัตนปั ญญา (2556) สรุปว่า ผลลัพธ์
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จากการความพึงพอใจย่อมก่อให้เกิดสัมพันธภาพในระยะยาวแก่การใช้บริการและการให้บริการ
และเกิดประโยชน์หลายประการ ไม่ว่าจะเป็ นผูใ้ ช้บริการบ่อยขึน้ สร้างความภักดี อีกทั้งจะช่วย
กระจายข่าวสาร และเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี พร้อมที่จะชักนาให้เกิดการใช้บริการอื่น ๆ ต่อไปใน
อนาคต ซึ่งนั่นก็หมายความว่าเมื่อได้รบั การบริการหรือการใช้บริการที่ดีก็ย่อมเกิดความพึงพอใจ
ตามมา อันเกิดมาจากความสัมพันธ์ของทัง้ สองมิติอย่างลีกเลี่ยงไม่ได้
สอดรับกับ บรรจง พลไชย (2554) ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจต่อการใช้หอ้ งสมุดของ
นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม” ที่ระบุว่า
ความพึงพอใจต่อการใช้หอ้ งสมุดของนักศึกษาพยาบาล เป็ นผลมาจากจากการเข้าใช้บริการของ
นักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นั่นเอง
อีกทัง้ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ยังมีมภี ารกิจหลัก (สานักหอสมุดมหาวิทยาลัย
บูรพา, 2559) คือ
1. ให้บ ริก ารสารสนเทศในทุ ก รู ป แบบ เพื่ อ สนับ สนุ น และพัฒ นาคุณ ภาพการเรีย น
การสอน การศึกษาค้นคว้า และการวิจยั ของนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา
2. พัฒนาสานักหอสมุดให้เป็ นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และห้องสมุดดิจิทลั ที่ส่งเสริมการ
เรียน การสอนของมหาวิทยาลัย (Smart Library)
3. ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจยั ของคณาจารย์ นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
บูรพา
4. พัฒนาคุณภาพการดาเนินงานและการให้บริการของสานักหอสมุดโดยใช้ระบบและ
กลไกการประกันคุณ ภาพการศึกษา เนื่ องจากเป็ น แหล่ง ของการเรียนรู ต้ ลอดการศึกษาในรั้ว
มหาวิทยาลัย
ซึ่ ง ทั้ ง หมดจึ ง ท าให้ เ กิ ด ความพึ ง พอใจที่ ดี ต่ อ การใช้ บ ริ ก ารของส านั ก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยการกาหนดหน้าที่หลักที่ชดั เจน ครอบคลุมต่อการให้บริการในทุกมิติ
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ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการศึกษา
จากการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร การใช้บริการ และความพึงพอใจของ
นิสิตระดับปริญ ญาตรี ที่มีต่อการให้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา” ผูด้ าเนินการ
ศึกษาสามารถสรุปข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา ดังนี ้
1. แม้ว่ าส านัก หอสมุด มหาวิ ท ยาลัย บู รพาจะมี ช่ อ งทางในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารทั้ง ใน
รู ป แบบออนไลน์และออฟไลน์ท่ี ครบครัน แต่นิสิตส่วนใหญ่ มี การเปิ ดรับสื่อออนไลน์ท่ีช่ องทาง
Facebook สานักหอสมุด และ Website (www.lib.buu.ac.th) มากที่สุด โดยสื่อประชาสัมพันธ์ท่ี
เป็ นสื่อแบบดัง้ เดิมนัน้ มีการเปิ ดรับน้อยมาก ดังนัน้ จึงควรปรับปรุงและพัฒนาสื่อออฟไลน์ดงั กล่าว
ให้มีความน่าสนใจทัง้ เนือ้ หา ความรวดเร็วและความสวยงามให้มากกว่านี ้ เพื่อที่จะเป็ นแรงจูงใน
ให้เกิดการเปิ ดรับสื่อในช่องทางดังกล่าวให้มากกว่าเดิม
2. การใช้บริการสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพามีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจการ
ให้บริการในทุกด้าน ดังนัน้ จึงควรที่จะมีการใช้สื่อทุกช่องทางของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชาสัมพันธ์ให้เกิดความพึงพอใจที่ดีต่อสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยต่อไป
3. กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจทางด้านต่าง ๆ ทัง้ 3 ด้านในเกณฑ์ท่ีอยู่ในระดับ
มาก หากสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมีความต้องการที่จะเพิ่มระดับความพึงพอใจให้อยู่ในระดับที่
ดีขนึ ้ ควรที่จะเพิ่มความถี่ เพิ่มช่องทาง เพิ่มเนือ้ หาและคุณภาพของการให้บริการเพื่อให้เข้าถึงนิสิต
ให้มากกว่านี ้ ซึ่งเชื่อว่าความพึงพอใจทุก ๆ ด้านนัน้ ย่อมจะสูงขึน้ อยู่ในระดับที่มากที่สดุ ก็เป็ นได้
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ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาในครั้งต่อไป
จากการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร การใช้บริการ และความพึงพอใจของ
นิสิตระดับปริญญาตรี ที่มีต่อการให้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา” ในครัง้ นี ้ อาจมี
ขอบเขตในการศึกษาที่จากัดในหลายด้านด้วยกัน ดังนั้นหากผูท้ ่ีสนใจจะศึกษาวิจัยในลักษณะ
เดียวกันนีต้ ่อไป ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี ้
1. ควรมี การศึกษาปั จจัยด้านอื่น ๆ ที่มี ผลหรือความสัม พัน ธ์อ่ืน ๆ เช่ น ประเภทของ
สารสนเทศที่มีอยู่ในสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งอาจเป็ นปั จจัยสาคัญที่นอกเหนือจาก
การวิจัยชิน้ นี ้ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ครอบคลุมชัดเจนยิ่งขึน้ ทั้งนีอ้ าจมีการศึกษาเปรียบเที ยบการใช้
บริการและการให้บริการ รวมถึงกระบวนการสื่อสารของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพากับการ
รับ รู ้ การเข้าใจ การเข้าถึง และกระบวนการตอบกลับของสารจากผู้รบั สาร จากส านักหอสมุด
มหาววิทยาลัยบูรพา เพื่อวิเคราะห์ให้ทราบถึงสารที่ส่งไปนั้นมีความหมายไปในทิศทางเดียวกัน
หรือไม่ อย่างไร
2. งานวิจัยนีส้ ามารถนาไปใช้งานในการวางแผนหรือกลยุทธ์ในการดาเนินการบริหาร
หรือการให้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาสื่ให้สาเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตงั้ ไว้ ควรที่
จะศึกษากับประชากรในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็ น เจ้าหน้าที่ อาจารย์และประชาชนทั่วไปที่ม าใช้บริการ
ของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
3. เพื่อนาผลที่ได้นามาเปรียบเทียบเพื่อพัฒนาและให้ได้ประโยชน์และตอบสนองความ
ต้องการของมหาวิทยาลัยบูรพาอย่างชัดเจน ควรขยายกลุ่มประชากรในการศึกษาที่หลากหลาย
มากขึน้ เช่น อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ประชาชนหรือแม้แต่นิสิตในวิทยาเขตอื่น ๆ

150

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
แบบสอบถามเพื่อการวิจยั
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แบบสอบถาม
แบบสอบถามชุดนีเ้ ป็ นเอกสารประกอบการทาวิทยานิพนธ์เรื่อง “การเปิ ดรับข่าวสาร
การใช้บริการ และความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรี ที่มีต่อการให้บริการของสานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพา” ของนิสิตระดับปริญญาโท สาขานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและสังคม
คณะมนุษ ยศาสตร์และสัง คมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย บูรพา จึ ง ใคร่ข อความร่วมมื อ ในการตอบ
แบบสอบถามดังรายละเอียดที่ปรากฏในแบบสอบถามนี ้ ผูว้ ิจยั ขอความกรุณาให้ท่านกรอกคาตอบ
ตามความจริงและขอขอบพระคุณท่านที่ให้ขอ้ มูลมา ณ ที่นี ้
โปรดทาเครื่องหมาย  ในข้อทีต่ รงกับความจริงและในช่องทีต่ รงกับความคิดเห็นของ
ท่านมากทีส่ ุด
ตอนที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์
1. เพศ
 1. ชาย
 2. หญิง
2. อายุ (โปรดระบุ)...............................ปี
3. ท่านกาลังศึกษาอยู่ชนั้ ปี ท่ี…………………………
4. รายได้ต่อเดือนของท่าน
 1. ไม่เกิน 10,000 บาท
5. เกรดเฉลี่ยสะสมของท่าน (โปรดระบุ)...........................
6. กลุม่ สาขาวิชาที่ท่านศึกษาอยู่
 1. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

 3. เพศทางเลือก

 2. มากกว่า 10,000 บาท
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ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารการให้บริการของสานักหอสมุด
7. ท่านเปิ ดรับข่าวสารของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จากช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1
ข้อ)
 1. Website (www.lib.buu.ac.th)  2. Facebook สานักหอสมุด
 3. Line @buulibrary
 4. E-mail buulibrary@buu.ac.th
 5. โทรศัพท์
 6. บอร์ดประชาสัมพันธ์
 7. โบรชัวร์, แผ่นปลิว
 8. อื่น ๆ โปรดระบุ............
8. ประเภทข่าวสารของสานักหอสมุดที่ท่านเปิ ดรับมากที่สดุ
 1. ข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือใหม่
 2. ข่าวสารเกี่ยวกับบริการสื่อบันเทิง
 3. ข่าวสารเกี่ยวกับวิธีการใช้ทรัพยากรของสานักหอสมุด
 4.ข่าวสารเกี่ยวกับการบริการวิชาการ
9. ส่วนใหญ่ท่านใช้เครื่องมือใดของตนเองในการเปิ ดรับข่าวสารของสานักหอสมุด
 1. สมาร์ทโฟน
 2. แท็บเล็ต
 3. คอมพิวเตอร์ตงั้ โต้ะ
 4. แล็ปท็อป , โน้ตบุ๊ก
 5. อื่น ๆ โปรดระบุ.........................
10. ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา ท่านเปิ ดรับข่าวสารของสานักหอสมุด
 1. ไม่เกิน 5 ครัง้
 2. 6 - 10 ครัง้
 3. 11 – 15 ครัง้
 4. มากกว่า 15 ครัง้ ขึน้ ไป
11. ระยะเวลาที่ท่านเปิ ดรับข่าวสารของสานักหอสมุดในแต่ละครัง้
 1. ไม่เกิน 5 นาที
 2. 6 - 10 นาที
 3. 11 – 15 นาที
 4. มากกว่า 15 นาที ขึน้ ไป
ตอนที่ 3 การใช้บริการสานักหอสมุด
ในช่วงปี การศึกษาที่ผ่านมา ท่านเข้าไปใช้บริการสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
- บ่อยที่สดุ หมายถึง มากกว่า 20 ครัง้ ขึน้ ไป
- บ่อยครัง้ หมายถึง 16 – 20 ครัง้
- ปานกลาง หมายถึง 11 – 15 ครัง้
- น้อยครัง้ หมายถึง 6 – 10 ครัง้
- น้อยที่สดุ หมายถึง ไม่เกิน 5 ครัง้
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การใช้บริการ

บ่อย
ทีส่ ุด

การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
12.ใช้บริการยืม-คืน หนังสือ, ตาราวิชาการ,
งานวิจยั
13. ใช้บริการยืม-คืน หนังสือนวนิยาย
14. ใช้บริการฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (Web
OPAC)
15.ใช้บริการฐานข้อมูล E-book, E-Journal
16. ใช้บริการฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์, วิจยั
17. ใช้บริการวิดีโอ, ซีดี ออนดีมานด์
18. ใช้บริการบทเรียนการใช้หอ้ งสมุด (Online
Library Tutorial)
19. ใช้บริการอ่านหนังสือพิมพ์
20. ใช้เป็ นสถานที่ประชุมกลุ่ม
21. ใช้เป็ นสถานที่ทบทวนวิชาเรียนก่อนสอบ (ติว)
22. ใช้บริการสื่อบันเทิง (ฟั งเพลง ชมภาพยนตร์)
23. ใช้บริการสืบค้นข้อมูล
24. ใช้บริการแผนกช่วยค้นหาหนังสือ, ให้
คาแนะนา
25. ใช้บริการสาเนาเอกสาร
26. ใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Wi-Fi)
27. ใช้บริการอุปกรณ์อานวยความสะดวกอื่น ๆ
เช่น ปลั๊กไฟ
การใช้บริการสิ่งอานวยความสะดวกของสานักหอสมุด
28. ใช้บริการร้านการแฟ Cafe@Library
29. เข้าไปรับประทานอาหารโซนห้องอาหาร
30. ซือ้ ขนม, เครื่องดื่ม ร้านค้าในสานักหอสมุด

ระดับการใช้บริการ
บ่อย
ปาน
น้อย
กลาง

น้อย
ทีส่ ุด
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การใช้บริการ

บ่อย
ทีส่ ุด

ระดับการใช้บริการ
บ่อย
น้อย
ปาน
กลาง

น้อย
ทีส่ ุด

การใช้บริการบุคลากร สานักหอสมุด
31. ให้บคุ ลากรประจาสานักหอสมุดช่วยสืบค้น
ข้อมูล
32. ให้บคุ ลากรประจาสานักหอสมุดช่วยค้นหา
หนังสือ
33. ให้บคุ ลากรประจาสานักหอสมุดช่วยสาเนา
เอกสาร

ตอนที่ 4 ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

ความพึงพอใจ

ด้านการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
34. การให้บริการยืม-คืน หนังสือ, ตาราวิชาการ,
งานวิจยั
35.การให้บริการยืม-คืน หนังสือนวนิยาย, การ์ตนู
36. การให้บริการฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด
(Web OPAC)
37.การให้บริการฐานข้อมูล E-book, E-Journal
38. การให้บริการฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์, วิจยั
39. การให้บริการวิดีโอ, ซีดี ออนดีมานด์
40. การให้บริการบทเรียนการใช้หอ้ งสมุด (Online
Library Tutorial)
41. การให้บริการอ่านหนังสือพิมพ์

มาก
ทีส่ ุด
5

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น้อย
กลาง
4
3
2

น้อย
ทีส่ ุด
1
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ความพึงพอใจ

มาก
ทีส่ ุด
5

42. การให้บริการสถานที่ประชุมกลุม่
43. การให้เป็ นสถานที่ทบทวนวิชาเรียนก่อนสอบ
(ติว)
44. การให้บริการสื่อบันเทิง (ฟั งเพลง ชม
ภาพยนตร์)
45. การให้บริการสืบค้นข้อมูล
46. การให้บริการแผนกช่วยค้นหาหนังสือ, ให้
คาแนะนา
47. การให้บริการสาเนาเอกสาร
48. การให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Wi-Fi)
49. การให้บริการจัดวางโต๊ะ เก้าอี ้ สาหรับ
ผูร้ บั บริการ
50. การให้บริการอุปกรณ์อานวยความสะดวกอื่น
ๆ เช่น ปลั๊กไฟ มีจานวนเพียงพอ
51. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของสานักหอสมุดมี
ความทันสมัย และเพียงพอ
52. การจัดหมวดหมู่หนังสือภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ วารสาร วิทยานิพนธ์ ฯลฯ มี
ความเป็ นระเบียบ
การให้บริการสิ่งอานวยความสะดวกของสานักหอสมุด
53. ร้านกาแฟ Cafe@Library มีความทันสมัย
บรรยากาศดี
54. เครื่องดื่ม ร้าน Cafe@Library มีราคา
เหมาะสม
55. เครื่องดื่ม ร้าน Cafe@Library มีรสชาติดี

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น้อย
กลาง
4
3
2

น้อย
ทีส่ ุด
1
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ความพึงพอใจ

มาก
ทีส่ ุด
5

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น้อย
กลาง
4
3
2

56. อาหารที่ขายในโซนห้องอาหารมีหลากหลาย
57. อาหารที่ขายในโซนห้องอาหารมีรสชาติอร่อย
58. อาหารที่ขายในโซนห้องอาหารมีราคา
เหมาะสม
59. มีเครื่องถ่ายเอกสารให้บริการเพียงพอ
60. ราคาการถ่ายเอกสารมีความเหมาะสม
การให้บริการบุคลากร สานักหอสมุด
61. บุคลากรประจาสานักหอสมุดให้บริการอย่าง
สุภาพ
62. บุคลากรประจาสานักหอสมุดกระตือรือร้น
เต็มใจให้บริการ
63. บุคลากรประจาสานักหอสมุดให้บริการ
อาจารย์ บุคลากร นิสิต อย่างเท่าเทียม
64. บุคลากรประจาร้านกาแฟ Cafe@Library
ให้บริการอย่างสุภาพ
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาปรับปรุ งการบริการของสานักหอสมุด
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

**ขอขอบคุณทีต่ อบแบบสอบถาม**

น้อย
ทีส่ ุด
1
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ภาคผนวก ข
จดหมายขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพื่อการวิจยั
หนังสือรับรองการวิจยั ในมนุษย์
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