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บทคัดยอ 

การศึกษาคนควาเฉพาะบุคคลเร่ือง ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใชบริการ

หองสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ปการศึกษา 2557 มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพึงพอใจ

ของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยช้ันปท่ี 1 และช้ันปท่ี 2,3 และ 4 ในดานผู

ใหบริการ ดานลักษณะทางกายภาพ  ดานสถานท่ีและส่ิงแวดลอม ดานความนาเช่ือถือของบริการ 

และดานการเขาถึงทรัพยากรสารนิเทศ รวมท้ังความคิดและขอเสนอแนะของผูใชบริการท่ีมีตอ

หองสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย โดยแจกแบบสอบถามเปนเวลา 2 สัปดาห จํานวน 170 ชุด 

การวิเคราะหขอมูลใชสถิติ คาความถี่ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test 

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางจํานวน 170 คน สวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 118 

คนคิดเปนรอยละ 69.4 เพศชายจํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 30.6 โดยช้ันปการศึกษาท่ี 1 มี

จํานวน 42 คนคิดเปนรอยละ 24.7 และช้ันป ท่ี 2,3 และ 4มีจํานวน 128 คนคิดเปน            

รอยละ 75.3        

 กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยรวมของระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก        

(X̅=3.99) เรียงตามลําดับคาเฉล่ียไดแก อันดับท่ี 1 คือ ดานสถานท่ีและส่ิงแวดลอม (X̅=4.07) 

รองลงมาคือ ดานความนาเช่ือถือของบริการ (X̅=3.98) ดานการเขาถึงทรัพยากรสารนิเทศ  (X̅=

3.96) ดานลักษณะทางกายภาพ (X̅=3.95) และ ดานอันดับสุดทายคือ ผูใหบริการ  (X̅=3.86) 

    

ปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีมีอิทธิพลตอ ดานลักษณะทางกายภาพ และดานความ

นาเช่ือถือของบริการ  ไดแก เพศ และช้ันปการศึกษา    
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1.  บทนํา 
หองสมุด คือ แหลงสารนิเทศ บริการทรัพยากรสารนิเทศในรูปแบบตางๆ เชน 

หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ จุลสาร กฤตภาค วัสดุเทปและโทรทัศน CD-ROM DVD VCD 

รวมถึงไมโครฟลมดวย โดยมีบรรณารักษ เปนผูดําเนินงานและบริหารงานตางๆ ในหองสมุด โดย

จัดระบบเปนหมวดหมู และเปนระเบียบเรียบรอย เพ่ือใหผูใชบริการหองสมุดมีความสะดวก

สืบคนไดงายตรงกับความตองการ หองสมุดในปจจุบันทําหนาท่ีเก็บรวบรวมจัดระบบ เพ่ือ

ใหบริการส่ือสารนิเทศตางๆ จนถึงเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีทางการส่ือสาร อีก

ท้ังยังมีเคร่ืองมือในการสืบคนและดําเนินการใหบริการสื่อตาง ๆ เกิดประโยชนสูงสุดแกผูใช

หองสมุดอีกดวย(หองสมุด, http://th.wikipedia.org/wiki/หองสมุด) ถือไดวาหองสมุดนั้น เปน

หัวใจสําคัญของระบบการศึกษาในทุกระดับเปนอยางย่ิง เนื่องจากมีหนาท่ีหลักในการสงเสริมการ

เรียนการสอนการศึกษาแกสถาบันอุดมศึกษาทุกระบบการศึกษาและแกสังคม ตลอดจนสงเสริม

การเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องและตลอดชีวิตคุณภาพของการศึกษาใหไดมาตรฐานการ

ตอบสนอง 4 ดาน ของสถาบันอุดมศึกษา คือการเรียนการสอนเพื่อผลิตคุณภาพการสงเสริม

งานวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และใหการบริการแกชุมชน รวมท้ังเปนการเรียนการสอน

การเรียนรูตลอดชีวิต นอกจากนี้แลวการสงเสริมการฝกฝนนิสัยการรักการอาน เปนหนาท่ีประการ

สําคัญของหองสมุดดวยอีกเชนเดียวกัน (พฤติกรรมการใชหองสมุดอิเล็กทรอนิกสเปนหองสมุดมี

ชีวิต, http://www.oknation.net/blog/print.php?id=462771)  

การศึกษาในปจจุบันมุงใหผูเรียนไดมีโอกาสศึกษาและคนควาหาความรูตางๆ ดวย

ตนเอง จากแหลงทรัพยากรสารนิเทศ มาประกอบและประยุกตใชกับความรูท่ีไดจากหองเรียน 

โดยเฉพาะอยางย่ิงในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเปนการศึกษาระดับสรางองคความรูใหม ซึ่งผูเรียนตอง

ทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง มากกวาท่ีจะเปนผูรับในหองเรียน(ไพฑูรย สินลารัตน.2543:บท

บรรณาธิการ) ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงจําเปนตองมีหองสมุด เปนแหลงการเรียนรูท่ีจะชวยเพ่ิม

ศักยภาพและ คุณภาพของบัณฑิต เพราะหองสมุดเปนแหลงรวม ตําราวิชาการนานาชนิดท่ีจะ

อํานวยประโยชนในการศึกษาคนควาหาความรู ดังท่ี เอ้ือมพร ทัศนประสิทธิผล(2542:12-13) 

กลาววาหองสมุดเปนแหลงรวมท้ังความรูและความบันเทิง ท่ีผูใชเลือกสรรไดอยางเสรีตามความ

ตองการทําใหเปนคนฉลาด ทันเหตุการณ เปนสถานท่ีไรพรมแดน ผูใหบริการเต็มใจบริการโดย

ไมเลือกปฏิบัติ เปนการชวยปลูกฝงนิสัยรักการอาน และเปนแหลงสารนิเทศท่ีกวางไกลเพื่อรับใช

สังคม 

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาโดยท่ัวไป นอกจากจะมีหอสมุดกลาง ซึ่งเปนแหลง

รวบรวมหนังสือและวัสดุสารนิเทศในรูปแบบตางๆไวบริการทุกแขนงวิชาแลว มหาวิทยาลัยบาง

แหงยังมี หองสมุดสาขาหรือหองสมุดคณะซึ่งทําหนาท่ีจัดหาวัสดุสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา

ตลอดจนจัดหา จัดเก็บรักษา และเผยแพรใหบริการตางๆแกนิสิต นักศึกษา คณาจารย ในแตละ

คณะ เพ่ือใหใชประโยชนไดอยางเต็มท่ี ท้ังหองสมุดกลางและหองสมุดคณะตางมีบทบาทที่สําคัญ
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ตอการเ รียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาท้ัง ส้ิน(สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย ,          

2543 : 1-3)  

การบริหารจัดการหองสมุด เพ่ือสนองตอพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 และการปฏิรูปการศึกษา จําเปนตองอาศัยกระบวนทัศนใหมในการบริหารจัดการและการ

ดําเนินงาน รวมทั้งปรับเปลี่ยนบทบาทและภาพลักษณของบรรณารักษประจําหองสมุดเพ่ือ

สามารถนําหองสมุด สูการเปนแหลงวิทยาการหรือศูนยการเรียนรูท่ีแทจริง แนวทางการบริหาร

จัดการหองสมุดในยุคขอมูลขาวสารไรพรมแดนจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมีวัสดุสารนิเทศท่ี

หลากหลายและเพียงพอไวบริการผูท่ีสนใจเขาศึกษาคนควาไมวาจะดวยเหตุเพ่ือความรู ความ

เพลิดเพลิน หรือเพ่ือการทํารายงานก็ตาม หองสมุดจึงเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งท่ีบงช้ีถึงความมี

มาตรฐานดานการศึกษาของสถาบันนั้นๆ ทรัพยากรสารสนเทศหองสมุด ซึ่งถือวา เปนแหลง

ทรัพยากรการเรียนรูท่ีสําคัญจะตองจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกชนิด ทุกรูปแบบมาไวบริการ

อยางเพียงพอ และแนวโนมของทรัพยากรสารสนเทศ ควรเนนสารสนเทศท่ีอยูในรูปแบบของส่ือ

อิเล็กทรอนิกส มากกวาส่ือส่ิงพิมพท้ังนี้ท้ังนั้นก็อยูท่ีความตองการของผูรับบริการ (วัลลภา  

จันทรดี, 2546) ไดใหความหมายหองสมุดไววา หองหรืออาคารที่มีระบบการจัดเก็บ รวบรวม

รักษาหนังสือประเภทตางๆ ซึ่งอาจรวมท้ังตนฉบับ ลายมือเขียน ไมโครฟลม เปนตน 

ท้ังนี้หองสมุดภายในมหาวิทยาลัยก็มีสวนสําคัญเปนอยางย่ิงตอระบบการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา เปนแหลงคนควาท่ีสําคัญซึ่งจะนําไปสูความสําเร็จในการศึกษาของนักศึกษาทุก

คน ดังนั้นหองสมุดของมหาวิทยาลัยจึงจําเปนจะตองมีระบบการจัดการสารสนเทศท่ีดีเย่ียมและ

ทางมหาวิทยาลัยไดมีการปรับปรุงสถานท่ีใหมบริเวณช้ัน 2 อยางเห็นไดชัดก็คือ มีการจัดโซนราน

กาแฟ โซนนั่งเลน โซนสืบคนขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอร รวมท้ังการปรับเปล่ียนประตูทางเขา-

ออกใหเปนแบบอัตโนมัติสะดวกตอการเขาของผูท่ีเขามาใชบริการ มีการจัดแผนผังท่ีตั้งหนังสือ

ใหมบริเวณช้ัน 2 เพ่ือตอบรับกับความตองการพรอมท้ังอํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษาให

สืบคนขอมูลท่ีเร็วมากข้ึนและสะดวกมากข้ึน เนื่องจากความพึงพอใจของแตละบุคคลนั้นมีสวน

สําคัญในการจัดการบริการสารสนเทศเพ่ือตอบรับกับความตองการของทุกคน และมหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตยเองก็มีหองสมุดท่ีเรียกไดวา มีระบบสารสนเทศตางๆ มากมาย และมีเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัยจํานวนมาก  ท่ีตอบรับกับความตองการของผูใชบริการหองสมุดท้ังหลายไดเปนอยางดี  

จากหลักการ และเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจของ

นักศึกษาตอการใชบริการหองสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ท้ังนี้เพ่ือนําขอมูลเก่ียวกับความพึง
พอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใชบริการหองสมุดไปประยุกตใชในการปรับปรุงการบริการของ

หองสมุดใหดีย่ิงข้ึน 
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2.  วัตถุประสงคของการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใชบริการหองสมุดมหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย 

2. เ พ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใชบริการหองสมุด

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ตามปจจัยทางดานประชากรศาสตร ซึ่งประกอบดวย เพศ และช้ันป

การศึกษา 

 

3.  สมมติฐานการวิจัย  

1. นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยท่ีมีเพศแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการใช

บริการหองสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยแตกตางกัน     

2. นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยท่ีมีช้ันปการศกึษาแตกตางกัน มีความพึงพอใจ

ตอการใชบริการหองสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยแตกตางกัน 

 

4.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ     

 1. ทราบขอมูลความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใชบริการหองสมุดมหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย       

 2. นําขอมูลท่ีไดรับไปใชปรับปรุงหองสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยใหดีย่ิงข้ึน 

 

5.  ขอบเขตของการศึกษา 
 ขอบเขตดานประชากร ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปท่ี 1 และช้ันปท่ี 2,3 

และ 4 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

ขอบเขตดานเวลา ทําการศึกษาและเก็บขอมูลเปนเวลา 2 สัปดาห ตั้งแตวันท่ี 25

เดือนสิงหาคม ถึงวันท่ี 7 เดือน กันยายน 2557 

 ขอบเขตดานเน้ือหา ทําการศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ   

และช้ันปการศึกษา กับความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใชบริการหองสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย ซึ่งประกอบไปดวย ดานผูใหบริการ ดานลักษณะทางกายภาพ ดานสถานท่ีและ

ส่ิงแวดลอม ดานความนาเช่ือถือของบริการ และดานการเขาถึงทรัพยากรสารนิเทศ 

 

6.  ระเบียบวิธีวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถามเรื่องความพึงพอใจของ

นักศึกษาตอการใชบริการหองสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยโดยแบงออกเปน 
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ตอนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับ ปจจัยสวนบุคคล  ประกอบดวย เพศ และช้ันปการศึกษา

จํานวน 2 ขอ 

 ตอนท่ี 2 คําถามใชวัดความพึงพอใจในการรับบริการจํานวน 21 ขอ  ประกอบดวย

ดานผูใหบริการ ดานลักษณะทางกายภาพ ดานสถานท่ีและส่ิงแวดลอม ดานความนาเช่ือถือของ

บริการ และดานการเขาถึงทรัพยากรสารนิเทศ เปนแบบสอบถามแบบประมาณคา (Rating 

Scale)5 ระดับ มีระดับการวัดแบบประเภทชวง (Interval Scale) 

 เกณฑคาเฉล่ียในการแปลความแบงออกเปน 5 ระดับ 

คาเฉล่ีย         ระดับความพึงพอใจ 
  4.21-5.00  มากท่ีสุด 

  3.41-4.20  มาก 

  2.61-3.40  ปานกลาง 

  1.81-2.60  นอย 

  1.00-1.80  นอยท่ีสุด 

ตอนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะ 

 

7.  ผลการศึกษา 
ผลการวิเคราะหขอมูล พบวาผูใชบริการหองสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จํานวน 

170 คน สวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 118 คนคิดเปนรอยละ 69.4 เปนเพศชายจํานวน 52 

คนคิดเปนรอยละ 30.6 และเปนช้ันปท่ี 1 จํานวน 42 คนคิดเปนรอยละ 24.7 ช้ันปท่ี 2,3 และ 4 

จํานวน 128 คน คดิเปนรอยละ 75.3     

 นักศึกษามีความพึงพอใจตอการใชบริการหองสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยโดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก (X̅= 3.99) เม่ือพิจารณารายดานนักศึกษามีความพึงพอใจตอการใช

บริการหองสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยเรียงตามลําดับคาเฉล่ีย ไดแก อันดับท่ี 1 คือ ดาน

สถานท่ีและส่ิงแวดลอม ( X̅=4.07) รองลงมาคือ ดานความนาเช่ือถือของบริการ ( X̅=3.98 ) 

ดานการเขาถึงทรัพยากรสารนิเทศ (X̅ =3.96) ดานลักษณะทางกายภาพ (X̅=3.95) และอันดับ

สุดทายคือดานผูใหบริการ (X̅=3.86) ตามลําดับ 

เม่ือทําการทดสอบสมมติฐานความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใชบริการหองสมุด

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยจําแนกตามเพศ พบวานักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยท่ีมีเพศ

ตางกันมีระดับความพึงพอใจตอการใชบริการหองสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ดานลักษณะ

ทางกายภาพ และดานความนาเช่ือถือของบริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

เม่ือทําการทดสอบสมมติฐานความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใชบริการหองสมุด

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยจําแนกตามชั้นปการศึกษา พบวานักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

ท่ีมีช้ันปการศึกษาตางกันมีระดับความพึงพอใจตอการใชบริการหองสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจ
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บัณฑิตย ดานลักษณะทางกายภาพ และดานความนาเช่ือถือของบริการ แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญท่ีนะดับ 0.05 

 

8.  อภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใชบริการหองสมุด

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยสามารถนําผลการศึกษามาวิจัยอภิปลายไดดังนี้ 

ดานผูใหบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อันดับ

ท่ีหนึ่งคือ ผูใหบริการมีความรู ความชํานาญเหมาะสมกับงานท่ีไดรับหมอบหมาย อันดับรองลงมา

คือ ผูใหบริการมีความกระตือรือรนและความพรอมในการใหบริการอยางเต็มท่ี ผูใหบริการไดให

คําแนะนําคําปรึกษาตอบขอซักถามกับผูใชบริการไดอยางชัดเจนถูกตองดวยความเต็มใจ และ

อันดับสุดทายคือ ผูใหบริการมีมนุษยสัมพันธท่ีดี ตามลําดับ จึงสรุปไดวานักศึกษามหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตยไดใหระดับความพึงพอใจทางดานผูใหบริการมีความรู ความชํานาญเหมาะสมกับ

งานท่ีไดรับหมอบหมาย มากท่ีสุด( X̅= 3.91) แตใหระดับความพึงพอใจในสวนของผูใหบริการมี

มนุษยสัมพันธท่ีดี นอยท่ีสุด( X̅=3.79)  

ดานลักษณะทางกายภาพ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา อันดับท่ีหนึ่งคือ มีการปรับเปล่ียนประตูทางเขา-ออกใหมใหเปนแบบเล่ือนอัตโนมัติ 

อันดับรองลงมาคือ เคานเตอรใหบริการอยูในตําแหนงท่ีมองเห็นไดชัดเจนและสะดวกตอการ

ติดตอ แผนผังมีการจัดตั้งช้ันวางหนังสือ เอกสาร โตะ เกาอ้ีและจัดวางหนังสือพิมพรายวัน ฯลฯ

ใหมเหมาะสมตอการคนควาและหาไดงาย และอันดับสุดทาย คือ มีการจัดท่ีนั่งทํางานสําหรับ

ผูใชบริการใหใชไดสะดวกและเพียงพอ ตามลําดับ จึงสรุปไดวานักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตยไดใหระดับความพึงพอใจทางดานการปรับเปล่ียนประตูทางเขา-ออกใหมใหเปนแบบ

เล่ือนอัตโนมัติ มากท่ีสุด (X̅=4.15) แตใหระดับความพึงพอใจในสวนของการจัดท่ีนั่งทํางาน

สําหรับผูใชบริการใหใชไดสะดวกและเพียงพอนอยท่ีสุด( X̅=3.60) ปจจัยทางดาน

ประชากรศาสตรท่ีมีอิทธิพลตอดานลักษณะทางกายภาพ ไดแก เพศ  

 ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา อันดับท่ีหนึ่งคือ ภายในหองสมุดมีแสงสวางเพียงพอ อันดับรองลงมาคือ บริเวณภูมิทัศน

โดยรอบหองสมุดดูสะอาดและนาเขา การตกแตงสถานท่ีใหมบริเวณช้ัน2มีการแบงโซนรานกาแฟ  

โซนท่ีนั่งเลน และโซนหองอินเตอรเน็ตไดอยางเหมาะสม มีการปรับเปล่ียนโตะและเกาอ้ีใหม

บริเวณภายนอกหนาหองสมุด ความเหมาะสมของอุณหภูมิหอง และระบบการถายอากาศ ภายใน

หองสมุดเหมาะสมไมรอนไมหนาวมากเกินไป และอันดับสุดทาย คือ ความกวางขวางของสถานท่ี

ใหบริการเหมาะกับผูใชบริการและเพียงพอ ตามลําดับ จึงสรุปไดวานักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตยไดใหระดับความพึงพอใจทางดานภายในหองสมุดมีแสงสวางเพียงพอ มากท่ีสุดมี        

(X̅=4.24) แตใหระดับความพึงพอใจในสวนของความกวางขวางของสถานท่ีใหบริการเหมาะกับ
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ผูใชบริการและเพียงพอนอยท่ีสุด (X̅=3.85) ปจจัยทางดานประชากรศาสตรท่ีมีอิทธิพลตอดาน

ลักษณะทางกายภาพ ไดแก ช้ันปการศึกษา      

ดานความนาเช่ือถือของบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนราย

ขอ พบวา อันดับท่ีหนึ่งคือ การติดตอบริการ ยืม คืน หนังสือ การเสียคาปรับเปนไปตามระเบียบ

ขอบังคับ อันดับรองลงมาคือ ระบบการสืบคนตําราหนังสือเรียนมีความทันสมัยและคนหาไดอยาง

รวดเร็วตอความตองการ การติดตอขอใชบริการทําไดอยางสะดวกสบายและเปนกันเองไมซับซอน 

ระบบสืบคนตําราเรียนและข้ันตอนการยืมคืนหนังสือไมซับซอน  และอันดับสุดทาย คือ จํานวน

บุคลากรเพียงพอกับปริมาณการใหบริการ ตามลําดับ จึงสรุปไดวานักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตยไดใหระดับความพึงพอใจทางดานการติดตอบริการ ยืม คืน หนังสือ การเสียคาปรับ

เปนไปตามระเบียบขอบังคับ มากที่สุด ( X̅=4.08) แตใหระดับความพึงพอใจในสวนของจํานวน

บุคลากรเพียงพอกับปริมาณการใหบริการนอยท่ีสุด (X̅=3.85 )    

ดานการเขาถึงทรัพยากรสารนิเทศ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน

รายขอ พบวา อันดับท่ีหนึ่งคือ มีการพัฒนาระบบการบริการออนไลนทันสมัยอยูเสมอ และอันดับ

สุดทาย คือ อุปกรณส่ือสารเพียงพอตอการใหบริการและทันสมัย ตามลําดับ จึงสรุปไดวา

นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยไดใหระดับความพึงพอใจทางดานมีการพัฒนาระบบการ

บริการออนไลนทันสมัยอยูเสมอ มากที่สุด (X̅=4.03) แตใหระดับความพึงพอใจในสวนของ

อุปกรณส่ือสารเพียงพอตอการใหบริการและทันสมัยนอยท่ีสุด (X̅=3.79) 

 

9.  ขอเสนอแนะจากการศึกษา 
 จากการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใชบริการหองสมุด

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย หลังจากท่ีมีการปรับปรุงหองสมุดใหม พบวาดานผูใหบริการมี

คาเฉล่ียท่ีต่ําท่ีสุดของท้ัง 5 ดาน โดยเฉพาะขอผูใหบริการมีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด 

ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ควรมีมาตรฐานการฝกอบรมในดานการบริการในสวนของ

บุคลากรภายในหองสมุด เพ่ือตอบสนองความพ่ึงพอใจของผูใชบริการ 
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