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บทคัดย่อ 
 วิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการศูนย์เรียนรู้และหอสมุด 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการศูนยเ์รียนรู้และหอสมุด
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการศูนย์เรียนรู้และหอสมุด
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยต์ามลกัษณะส่วนบุคคล โดยเก็บขอ้มูลจากนกัศึกษาระดบัชั้นปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 
1-4 และ มากกว่าชั้นปีท่ี 4 จ านวน 200 คน ประกอบดว้ย เพศชาย และเพศหญิง อายุระหว่าง 18-23 ปี และ 
อายุระหว่าง 24-30 ปี เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ส่วนการน าเสนอผลการวิจยัใชว้ิธี
บรรยายและการสรุปผลการวิจยัโดยการอภิปรายผล ส่วนสถิติท่ีน ามาใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ สถิติพรรณนา 
ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ความถ่ี   
ค่าเฉล่ียเลขคณิต  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ สถิติอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์โดยวิธี        One-Way 
ANOVA, T-Test (Dependent or Matched Pair Sample)  
 ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการศูนยเ์รียนรู้และหอสมุดมหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย์ทั้ ง 5 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์รียนรู้และหอสมุดมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียง ค่าเฉล่ียจากมากไป
หานอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มดา้นลกัษณะทาง กายภาพ ดา้นความน่าเช่ือถือของ
บริการ ตามล าดบั และ ลกัษณะประชากรของนกัศึกษา พบวา่ เพศต่างกนัท าใหค้วามพึงพอใจไม่แตกต่างกนั 
ส่วนอายุท่ีต่างกนัท าให้ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์รียนรู้และหอสมุดมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยไ์ม่
แตกต่างกัน และระดับการศึกษาผลทดสอบพบว่า ระดับการศึกษาต่างกันท าให้ความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์รียนรู้และหอสมุดมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตยแ์ตกต่างกนั 
 
1. บทน า 
        ปัจจุบนัการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการเปล่ียนแปลงสังคมโลกและสังคมไทย เน่ืองจากปัจจุบนั
โลกแคบลง อนัเป็นผลจากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์หลกั 
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ดงันั้นจึงควรใหค้วามส าคญัต่อการเรียนรู้และการศึกษาหาความรู้ใหก้วา้งข้ึน โดยหอ้งสมุดจะมีบทบาทและ
มีส่วนร่วมเพิ่มข้ึนมาในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นศูนยก์ลางของเครือข่ายการเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา 
 ศูนยก์ารเรียนรู้และหอสมุดมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ก็เป็นอีกสถานท่ีหน่ึง ท่ีเป็นแหล่ง
คน้ควา้วิจยั หาขอ้มูลของนกัศึกษา อาจารย ์จนถึงประชาชนทัว่ไปท่ีเขา้ใช้บริการของศูนยก์ารเรียนรู้และ
หอสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศอันเป็นหัวใจของ
การศึกษา และพฒันาการเรียน การสอน การศึกษาคน้ควา้การวิจยั เป็นศูนยก์ลางการบริการสารสนเทศ 
รวมทั้งช่วยส่งเสริมให้ผูใ้ช้มีความรู้ ทกัษะในการสืบคน้สารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ และช่วยให้
นกัศึกษารักการอ่าน รักการคน้ควา้ตลอดจนรู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 
 ดงันั้น การศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการจึงเป็นส่ิงจ าเป็น เน่ืองจากมีกระแสแห่งความ
เปล่ียนแปลง ประกอบกบัผูใ้ชบ้ริการท่ีหมุนเวียนเขา้มาใชบ้ริการนั้นไดเ้ปล่ียนไปตามกาลเวลาอีกทั้งมีการ
ให้บริการในรูปแบบท่ีเปล่ียนไป เช่น ความสะดวกสบายในการบริการ การใช้สถานท่ี และการใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการศูนยก์าร
เรียนรู้และหอสมุดมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการวา่มีความพึงพอใจใน
การใช้บริการมากน้อยเพียงใด รวมทั้ งพฒันาบุคลากรผูใ้ห้บริการ และใช้ในการวางแผนพฒันาการ
ด าเนินงานและการให้บริการของศูนยก์ารเรียนรู้และหอสมุดมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยใ์ห้มีคุณภาพยิ่งข้ึน
ต่อไป 
 
2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์รียนรู้และหอสมุดมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการศูนยเ์รียนรู้และหอสมุดมหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตยต์ามลกัษณะส่วนบุคคล 
 
3. สมมติฐานการวจัิย 
 1. ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการศูนย์
เรียนรู้และหอสมุดมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตยแ์ตกต่างกนั 
 2. เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์รียนรู้และหอสมุดมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์
ตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
 
4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
 1. เพื่อให้มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยไ์ด้น าไปปรับใช้ในการพฒันาศูนยเ์รียนรู้และหอสมุด
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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 2. เพื่อให้มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยไ์ดน้ าขอ้มูลไปหาแนวทางการแกไ้ขการปฏิบติังานศูนย์
เรียนรู้และหอสมุดมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 
 3. เป็นสารสนเทศท่ีใชเ้ป็นหลกัเกณฑ์ตามดชันีช้ีวดัตามนโยบายประกนัคุณภาพกรปฏิบติังาน
ของศูนยเ์รียนรู้และหอสมุดมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 
5. ขอบเขตของการวจัิย  
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวทิยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตยท์ั้งเพศชายและหญิงในชั้นปีท่ี 1-4 และมากกวา่ชั้นปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 11,983 คน
โดยประมาณ 
 2. ตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษาเลือกจากประชากรโดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงและใชจ้  านวน 200
ตวัอยา่ง   
            2.1 ตวัแปรท่ีศึกษา  
                    2.1.1 ตวัแปรอิสระประกอบดว้ย 
    - ลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 
                    2.1.2 ตวัแปรตาม  
    - ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์รียนรู้และหอสมุดมหาวทิยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตยต์ามแนวคิดของนงพนา  จิตรกร (2533:74) ประกอบไปดว้ย 5 ดา้น  
     1. ดา้นผูใ้หบ้ริการ 
     2. ดา้นความน่าเช่ือถือของผูใ้หบ้ริการ 
     3. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
     4. ดา้นการส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ 
     5. ดา้นสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 
 
6. ระเบียบวธีิวจัิย 

เคร่ืองมือการวิจยั หมายถึง  วสัดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควธีิการท่ีผูว้ิจยัใชใ้นการเก็บขอ้มูลการวิจยั 
รวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใชเ้คร่ืองมือและเทคนิควธีิการท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญหรือนกัวิชาการไดคิ้ดสร้างไวเ้พื่อ
ใชใ้นการวิจยั โดยการสร้างเคร่ืองมือวิจยั ไดแ้ก่แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ ( Interview) 
และแบบสังเกตการณ์ ( Observation ) เป็นตน้  โดยอาศยัธรรมชาติและหลกัการของปัญหา การวจิยั  รวมทั้ง
เกณฑ์มาตรฐาน  แลว้จึงน าไปทดลองใช้  ( Try  Out ) เฉล่ียได ้0.78 ปรับปรุงแกไ้ขแลว้จึงน าเคร่ืองมือการ
วจิยัไปใชใ้นภาคสนามด าเนินการส ารวจและเก็บขอ้มูลการวจิยัจริงต่อไป  

เคร่ืองมือวิจัยท่ีผู ้วิจ ัยใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อท าการวิจัยในคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยได้จัดท า  
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบบสอบถามจะถูกส่งไปยงักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัศึกษามหาวิทยาลยั
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ธุรกิจบณัฑิตยท่ี์ก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชั้นปีท่ี1-4 หรือมากกว่า 4ปี โดยการกาเคร่ืองหมายหรือเขียนตอบ 
และมีขั้นตอน การตอบแบบสอบถามดว้ยกนั 2 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ค าช้ีแจงในการตอบท่ีปกของแบบสอบถามจะเป็นค าช้ีแจง  ซ่ึงมักจะระบุถึง 
จุดประสงคใ์นการให้ตอบแบบสอบถาม หรือจุดมุ่งหมายของการท าวิจยั อธิบายลกัษณะของแบบสอบถาม 
วธีิการ ตอบแบบสอบถามพร้อมตวัอยา่งและสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบ  แบบสอบถามจะใหต้อบ เก่ียวกบั 
รายละเอียดส่วนตวั  เช่น ช่ือ-สกุล  เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา เป็นตน้   

ส่วนท่ี 2 ค าช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม มีจุดประสงคเ์พื่อตอ้งการทราบถึงความพึง พอใจ
ของ ผูใ้ช้บริการศูนยเ์รียนรู้และหอสมุดมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์ตรงกบัความรู้สึกท่ี เกิดข้ึนมากน้อย
เพียงใด  จ าแนกเป็น 5 ดา้น 25 ขอ้ คือดา้นผูบ้ริการ จ านวน 5 ขอ้ ดา้นความ น่าเช่ือถือของบริการ จ านวน 5 ขอ้ 
ดา้น ลกัษณะทางกายภาพ จ านวน 5 ขอ้ ดา้นการเขา้ถึง ทรัพยากรสารนิเทศ จ านวน 5 ขอ้ ดา้นสถานท่ีและ 
ส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 5 ขอ้ โดยการเลือกค าตอบจะถือเกณฑข์องลิเคิร์ท (Likert Scale) ดงัน้ี  

มากท่ีสุด (5)  ใหน้ ้าหนกัหรือคะแนนเป็นพึงพอใจมากท่ีสุด  
มาก (4)    ใหน้ ้าหนกัหรือคะแนนเป็นพึงพอใจมาก 
ปานกลาง (3) ใหน้ ้าหนกัหรือคะแนนเป็นพึงพอใจปานกลาง  
นอ้ย (2)  ใหน้ ้าหนกัหรือคะแนนเป็นพึงพอใจนอ้ย     
นอ้ยท่ีสุด (1) ใหน้ ้าหนกัหรือคะแนนเป็นพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด   

         
7. ผลการศึกษา  

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากร  พบว่าผูท่ี้ใช้บริการศูนย์เรียนรู้และหอสมุด
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์จ านวน 200 คน ส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอาย ุ18-23 ปี มีระดบัการศึกษาในชั้นปีท่ี 
2 ตามล าดบั 

2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการศูนยเ์รียนรู้และหอสมุดมหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตยท์ั้ง 5 ดา้น โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์รียนรู้และหอสมุดมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไป
หานอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นความน่าเช่ือถือของ
บริการ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 2.1 ดา้นผูใ้หบ้ริการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ล าดบั
ท่ี 1 คือ ผูใ้ห้บริการให้เวลากบัการปฏิบติัตามหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี ล าดบัท่ี 2 คือ ผูใ้ห้บริการไดใ้ห้ค  าแนะน า  
ค าปรึกษา ตอบขอ้ซักถามผูใ้ช้บริการไดอ้ย่างชดัเจนถูกตอ้ง ล าดบัท่ี 3 ผูบ้ริการใช้บริการดว้ยความถูกตอ้ง 
รวดเร็ว ทนัเวลา ได้ผลลพัธ์ตามท่ีท่านตอ้งการ และล าดบัสุดทา้ย ผูใ้ห้บริการมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีและผู ้
ใหบ้ริการมีความกระตือรือร้นและความพร้อมใหบ้ริการ  
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 2.2 ดา้นความน่าเช่ือถือของบริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า ล าดบัท่ี 1 คือ คือการติดต่อขอรับบริการท าได้สะดวก  สบายและเป็นกนัเอง ล าดบัท่ี 2 คือ จ านวน
บุคลากรเพียงพอกบัปริมาณการใช้บริการและการติดต่อขอรับบริการท าไดส้ะดวก สบายและเป็นกนัเอง
ล าดบัท่ี 3 คือ มีรูปแบบขั้นตอนในการติดต่อขอรับบริการชดัเจน และล าดบัสุดทา้ย คือ ความรวดเร็วในการ
ใหบ้ริการ  

 2.3 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ 
ล าดบัท่ี 1 คือ ความสงบ เงียบ ขอหอสมุดเหมาะแก่การท างาน อ่านหนงัสือ ล าดบัท่ี 2     เคาน์เตอร์ให้บริการ
อยูใ่นต าแหน่งท่ีมองเห็นไดช้ดัเจน และสะดวกต่อการติดต่อ ล าดบัท่ี 3 คือมีการจูงใจให้ผูเ้ขา้ใชบ้ริการดว้ย
การปรับเปล่ียนบรรยากาศของหอสมุดให้แลดูใหม่ ตาอยู่เสมอล าดบัท่ี 4 คือ การจดัหมวดหมู่หนงัสือเป็น
ระบบ มีระเบียบ และล าดบัสุดทา้ย คือ จดัท่ีนั่งท างาน อ่านหนังสือ ส าหรับผูใ้ช้บริการใช้ได้สะดวกและ
เพียงพอ  

 2.4 ดา้นการเขา้ถึงทรัพยากรสารนิเทศ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณา เป็น
รายขอ้  พบวา่ ล าดบัท่ี 1 คือ เวลาเปิด-ปิด หอสมุดสอดคลอ้งกบั  การใชง้านของผูรั้บบริการล าดบัท่ี  2 คือ มี
การพฒันาระบบการบริการออนไลน์ ทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา ล าดบัท่ี 3 คือ การแจง้ข่าวสาร การบริการใหม่
ของหอสมุด ล าดบัท่ี 4 คือ ความสม ่าเสมอใน การประชาสัมพนัธ์ และระดบัสุดทา้ย คือ อุปกรณ์ส่ือสาร
อิเล็กทรอนิกส์เพียงพอต่อการใหบ้ริการ  

 2.5 ด้านสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบวา่ ล าดบัท่ี 1 คือ ความกวา้งขวางของ สถานท่ีใหบ้ริการเหมาะกบัผูใ้ชบ้ริการ  ล าดบัท่ี 2 คือ ความสะอาด
ของหอสมุด ล าดบัท่ี 3 คือ การตกแต่งสถานท่ี และ บรรยากาศภายในหอสมุด ล าดบัท่ี 4 คือ หอสมุดมีส่ิง
อ านวยความสะดวก ตามความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการ และระดบัสุดทา้ย คือ    สถานท่ีตั้งและส่ิงแวดลอ้ม
ของหอสมุด เป็นตามตอ้งการและคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการ  

3. ผลการวเิคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน  
สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะประชากรของนกัศึกษามหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยมี์ผลความพึงพอใจ

ของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์รียนรู้และหอสมุดมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตยต่์างกนัหรือไม่แตกต่างกนั 
 3.1 เพศมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์รียนรู้และหอสมุดมหาวทิยาลยัธุรกิจ

บณัฑิตย ์   
ผลทดสอบพบวา่ เพศต่างกนัท าใหค้วามพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์รียนรู้และหอสมุด 

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตยไ์ม่แตกต่างกนั กล่าวคือ ผลการวจิยันั้นเม่ือน าขอ้มูลมาเปรียบเทียบระหวา่งเพศ
ไดแ้ก่ เพศชายและเพศหญิงนั้นผลการวจิยัพบเพศท่ีมีความแตกต่างกนันั้นไม่ท าใหค้วามพึงพอใจทั้ง 5 ดา้น
ต่างกนั 

3.2 อายมีุผลความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์รียนรู้และหอสมุดมหาวทิยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์   
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  ผลทดสอบพบว่า อายุต่างกนัท าให้ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการศูนยเ์รียนรู้และหอสมุด 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยไ์ม่แตกต่างกนั กล่าวคือ ผูว้ิจยัได้น าอายุของผูต้อบแบบสอบถามในช่วงอายุ
ระหวา่ง 18-23 ปี และอายุระหวา่ง 24-30 ปีนั้นผลการวิจยัพบวา่ อายุท่ีต่างกนันั้นไม่ท าให้ความพึงพอใจทั้ง 
5 ดา้นต่างกนั  

3.3 ระดบัการศึกษามีผลความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์รียนรู้และหอสมุดมหาวทิยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์   

ผลทดสอบพบวา่ ระดบัการศึกษาต่างกนัท าใหค้วามพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์รียนรู้
และหอสมุดมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตยแ์ตกต่างกนั กล่าวคือ ผูว้จิยัไดน้ าระดบัการศึกษาในแต่ล่ะชั้นปีตั้งแต่
ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 ชั้นปีท่ี 4 และมากกวา่ชั้นปีท่ี4นั้นผลการวจิยัพบวา่ ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั
ส่งผลใหค้วามพึงพอใจทั้ง 5 ดา้นแตกต่างกนั 
 
8. อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการวเิคราะห์ ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์รียนรู้และหอสมุดมหาวทิยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนย์
เรียนรู้และหอสมุดมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตยอ์ยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบั
แรก ไดแ้ก่ ดา้นสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นความน่าเช่ือถือของบริการ โดยผูว้จิยัมี
ประเด็นท่ีน่าสนใจน ามาอภิปรายผลเป็นรายดา้น ดงัน้ี 

1. ดา้นผูใ้ห้บริการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ล าดบัท่ี 1 
คือ ผูใ้ห้บริการให้เวลากับการปฏิบัติตามหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี ล าดับท่ี 2 คือ ผูใ้ห้บริการได้ให้ค  าแนะน า  
ค าปรึกษา ตอบขอ้ซักถามผูใ้ช้บริการไดอ้ย่างชดัเจนถูกตอ้ง ล าดบัท่ี 3 ผูบ้ริการใช้บริการดว้ยความถูกตอ้ง 
รวดเร็ว ทนัเวลา ได้ผลลพัธ์ตามท่ีท่านตอ้งการ และล าดบัสุดทา้ย ผูใ้ห้บริการมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีและผู ้
ให้บริการมีความกระตือรือร้นและความพร้อมให้บริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สมมิตร สรรพ
อ าไพ (2541:บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ พบวา่ ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการห้องสมุดดา้นผูใ้หบ้ริการ ดา้นความน่าเช่ือถือของ
บริการ ด้านการเข้าถึงทรัพยากรสารนิเทศ ด้านผูใ้ห้บริการด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านสถานท่ีและ
ส่ิงแวดลอ้ม อยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั 

2. ดา้นความน่าเช่ือถือของบริการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
ล าดบัท่ี 1 คือ คือการติดต่อขอรับบริการท าไดส้ะดวก สบายและเป็นกนัเอง ล าดบัท่ี 2 คือ จ านวนบุคลากร
เพียงพอกบัปริมาณการใชบ้ริการและการติดต่อขอรับบริการท าไดส้ะดวก สบายและเป็นกนัเองล าดบัท่ี 3 คือ 
มีรูปแบบขั้นตอนในการติดต่อขอรับบริการชดัเจน และล าดบัสุดทา้ย คือ ความรวดเร็วในการให้บริการ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ฐากรู จินตะนฤมิตร (2544:33-36) ไดว้ิจยัถึง การใช้ห้องสมุดของอาจารย ์
นิสิต และบุคลากร คณะทนัตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กลุ่มตวัอย่าง คือ อาจารย ์นิสิต และ
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บุคลากรเฉพาะในคณะทนัตแพทยศาสตร์ ท่ีเข้าใช้ห้องสมุดระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพนัธ์ 2544 
จ านวน 159 คน จ าแนกเป็นอาจารย ์23 คน นิสิต 124 คน และบุคลากร 12 คน เคร่ืองมือท่ีใช ้คือแบบสอบถาม 
ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ช้มีวตัถุประสงค์ใช้ห้องสมุดเพื่อยืม-คืนหนงัสือและส่ิงพิมพ ์และปัญหาท่ีท าให้ผูใ้ช้
ห้องสมุดไม่ใช้บริการห้องสมุด คือ ไม่มีเวลาไปใช้ห้องสมุด ไม่ทราบว่าห้องสมุดมีบริการอะไรบา้ง ไม่
ทราบวิธีการสืบคน้ขอ้มูล ช่วงเวลาเปิดให้ให้บริการนอกเวลาราชการมีนอ้ย จ านวนหนงัสือ และส่ิงพิมพไ์ม่
เพียงพอกบัความตอ้งการ และไม่มีบุคลากรให้บริการช่วยเหลือ ผลการวิจยั พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ทุกดา้น
ได้แก่ ด้านการเขา้ถึงทรัพยากรนิเทศ ด้านผูใ้ห้บริการ ด้านความน่าเช่ือถือของบริการ ด้านสถานท่ีและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

3. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ล าดบั
ท่ี 1 คือ ความสงบ เงียบ ขอหอสมุดเหมาะแก่การท างาน อ่านหนงัสือ ล าดบัท่ี 2     เคาน์เตอร์ให้บริการอยู่ใน
ต าแหน่งท่ีมองเห็นไดช้ดัเจน และสะดวกต่อการติดต่อ ล าดบัท่ี 3 คือมีการจูงใจให้ผูเ้ขา้ใช้บริการดว้ยการ
ปรับเปล่ียนบรรยากาศของหอสมุดให้แลดูใหม่ ตาอยูเ่สมอล าดบัท่ี 4 คือ การจดัหมวดหมู่หนงัสือเป็นระบบ 
มีระเบียบ และล าดบัสุดทา้ย คือ จดัท่ีนัง่ท  างาน อ่านหนงัสือ ส าหรับผูใ้ชบ้ริการใชไ้ดส้ะดวกและเพียงพอ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พชัรีพร ชมบุญ (2544:บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาสภาพห้องสมุดและปัญหาการ
ด าเนินงานห้องสมุดประชาชนมิติใหม่ตามนโยบายกรมการศึกษานอกโรงเรียน พบวา่ ลกัษณะทางกายภาพ
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ห้องสมุดประชาชนมิติใหม่มีสภาพทัว่ไป ส่วนใหญ่มีอาคารเป็นเอกเทศ มีแสง
สวา่งเพียงพอ มีไมด้อกไมป้ระดบัและมีพดัลม ผูเ้ขา้ใชบ้ริการส่วนใหญ่ คือ ประชาชนทัว่ไปจ านวน 51 -100 
คนต่อวนั ส่วนใหญ่เปิดบริการทุกวนั (เวน้วนัหยดุนกัขดัฤกษ)์ มีบริการวารสารและหนงัสือพิมพ ์ตามล าดบั    

 2.4 ดา้นการเขา้ถึงทรัพยากรสารนิเทศ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณา เป็น
รายขอ้  พบวา่ ล าดบัท่ี 1 คือ เวลาเปิด-ปิด หอสมุดสอดคลอ้งกบั  การใชง้านของผูรั้บบริการล าดบัท่ี  2 คือ มี
การพฒันาระบบการบริการออนไลน์ ทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา ล าดบัท่ี 3 คือ การแจง้ข่าวสาร การบริการใหม่
ของหอสมุด ล าดบัท่ี 4 คือ ความสม ่าเสมอใน การประชาสัมพนัธ์ และระดบัสุดทา้ย คือ อุปกรณ์ส่ือสาร
อิเล็กทรอนิกส์เพียงพอต่อการใหบ้ริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วณีา อินทร์แลว้ (2545:บทคดัยอ่) 
ได้วิจัยถึง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้ห้องสมุดเสมือนของส านักวิทยาบริการ สภาบันราชภัฏสวนดุสิต มี
วตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิจยัท่ีมีผลต่อการใช้บริการห้องสมุดเคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามโดยรวบรวม
จากนกัศึกษาภาคปกติของสถาบนัราชภฏัสวนดุสิตท่ีมีข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาประจ าปีการศึกษา 2540-
2544 จ านวน 347 คน ผลการวจิยัพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการ อยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ความสามารถ
ในการใชค้อมพิวเตอร์ การเขา้ถึงทรัพยากรสารนิเทศ ความพอเพียงของหวัขอ้เร่ืองท่ีตอ้งการความพอเพียง
ของฐานขอ้มูลท่ีจดัไวบ้ริการ การจดัใหมี้โปรแกรมประยกุตต่์างๆไวบ้ริการ ความกระตือรือร้นของเจา้หนา้ท่ี
ในการใหบ้ริการ การจดัคู่มือแนะน าการใชบ้ริการ 

 2.5 ด้านสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบวา่ ล าดบัท่ี 1 คือ ความกวา้งขวางของ สถานท่ีใหบ้ริการเหมาะกบัผูใ้ชบ้ริการ  ล าดบัท่ี 2 คือ ความสะอาด
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ของหอสมุด ล าดบัท่ี 3 คือ การตกแต่งสถานท่ี และ บรรยากาศภายในหอสมุด ล าดบัท่ี 4 คือ หอสมุดมีส่ิง
อ านวยความสะดวก ตามความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการ และระดบัสุดทา้ย คือ    สถานท่ีตั้งและส่ิงแวดลอ้ม
ของหอสมุด เป็นตามตอ้งการและคิดเห็นของผูใ้ช้บริการ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อภิญญา ลีบ่อ
น้อย (2546:บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาปัญหาและปัจจยัท่ีก่อให้เกิดแรงจูงใจของผูใ้ช้บริการห้องสมุดประชาชน 

สังกดัศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดัอุดรธานี พบว่าผูใ้ช้บริการห้องสมุดมีปัญหาดา้นบริการส่ิงพิมพ์
และดา้นวสัดุครุภณัฑ์อยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนดา้นสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อนัดบัท่ี 1 คือสถานท่ีตั้งและส่ิงแวดลอ้มของห้องสมุดเป็นตามตอ้งการและ
คิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการ ภายในหอ้งสมุดมีแสงสวา่งเพียงพอ ความเหมาะสมของอุณหภูมิห้อง และระบบการ
ถ่ายเทอาการ ภายในห้องสมุดเหมาะสม  ความสะดานของห้องสมุด  บริเวณโดยรอบห้องสมุดมีความ
ปลอดภยั การตกแต่งสถานท่ีและบรรยากาศภายในหอ้งสมุดความกวา้งขวางของสถานท่ีใหบ้ริการเหมาะกบั
ผูใ้ช้บริการ บริเวณภูมิทศัน์โดยรอบห้องสมุด  และอนัดบัสุดทา้ยคือ มีระบบรักษาความปลอดภยั  ส่ิงของ 
หนงัสือ ต าราเรียนหาย ตามล าดบั      
 
ทดสอบสมมติฐาน   

ผลท่ีไดรั้บจากการวิจยัคร้ังน้ี จากการตั้งสมมติฐาน 1 สมมติฐาน ผูใ้ช้บริการท่ีมีลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์แตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนยเ์รียนรู้และหอสมุดมหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตยแ์ตกต่างกนั คือ 

1. เพศต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์รียนรู้และหอสมุดมหาวิทยาลยัธุรกิจ 
บณัฑิตยไ์ม่แตกต่างกนัทั้ง 5 ดา้น โดยจ าแนกแต่ละดา้น ดงัต่อไปน้ี 

  1.1 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ T-test ดว้ยวธีิการวเิคราะห์ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % พบวา่ 
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์รียนรู้และหอสมุดมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยมี์เพศต่างกนัมีผลต่อความ
พึงพอใจดา้นผูใ้หบ้ริการไม่แตกต่างกนั กล่าวคือ เพศชายและเพศหญิงแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจดา้น
ผูใ้หบ้ริการไม่แตกต่างกนั 

 1.2 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ T-test ดว้ยวธีิการวเิคราะห์ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % พบวา่ 
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์รียนรู้และหอสมุดมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยมี์เพศต่างกนัมีผลต่อความ
พึงพอใจดา้นความน่าเช่ือถือของบริการไม่แตกต่างกนั กล่าวคือ เพศชายและเพศหญิงแตกต่างกนัมีผลต่อ
ความพึงพอใจดา้นความน่าเช่ือถือของบริการไม่แตกต่างกนั 

 1.3 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ T-test ดว้ยวธีิการวเิคราะห์ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % พบวา่ 
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์รียนรู้และหอสมุดมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยมี์เพศต่างกนัมีผลต่อความ
พึงพอใจดา้นลกัษณะทางกายภาพไม่แตกต่างกนั กล่าวคือ เพศชายและเพศหญิงแตกต่างกนัมีผลต่อความพึง
พอใจดา้นลกัษณะทางกายภาพไม่แตกต่างกนั 
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 1.4 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ T-test ดว้ยวธีิการวเิคราะห์ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % พบวา่ 
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์รียนรู้และหอสมุดมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยมี์เพศต่างกนัมีผลต่อความ
พึงพอใจดา้นการเขา้ถึงทรัพยากรสารนิเทศไม่แตกต่างกนั กล่าวคือ เพศชายและเพศหญิงแตกต่างกนัมีผลต่อ
ความพึงพอใจดา้นการเขา้ถึงทรัพยากรสารนิเทศไม่แตกต่างกนั 

 1.5 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ T-test ดว้ยวธีิการวเิคราะห์ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % พบวา่ 
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์รียนรู้และหอสมุดมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยมี์เพศต่างกนัมีผลต่อความ
พึงพอใจดา้นสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มไม่แตกต่างกนั กล่าวคือ เพศชายและเพศหญิงแตกต่างกนัมีผลต่อความ
พึงพอใจดา้นสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มไม่แตกต่างกนั 

2. อายุแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการศูนยเ์รียนรู้และหอสมุดมหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตยไ์ม่แตกต่างกนัทั้ง 5 ดา้น โดยจ าแนกแต่ละดา้น ดงัต่อไปน้ี 

2.1 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ T-test ดว้ยวธีิการวเิคราะห์ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % พบวา่ 
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์รียนรู้และหอสมุดมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยมี์อายุแตกต่างกนัมีผลต่อ
ความพึงพอใจด้านผูใ้ห้บริการไม่แตกต่างกนั กล่าวคือ อายุระหว่าง 18-23 ปีและ อายุระหว่าง 24-30 ปี 
แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจดา้นผูใ้หบ้ริการไม่แตกต่างกนั 

2.2 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ T-test ดว้ยวธีิการวเิคราะห์ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % พบวา่ 
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์รียนรู้และหอสมุดมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยมี์อายุต่างกนัมีผลต่อความ
พึงพอใจดา้นความน่าเช่ือถือของบริการไม่แตกต่างกนั กล่าวคือ อายุระหวา่ง 18-23 ปี และ อายุระหวา่ง 24-
30 ปี แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจดา้นความน่าเช่ือถือของบริการไม่แตกต่างกนั 

2.3 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ T-test ดว้ยวธีิการวเิคราะห์ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % พบวา่ 
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์รียนรู้และหอสมุดมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยมี์อายุ ต่างกนัมีผลต่อความ
พึงพอใจดา้นลกัษณะทางกายภาพไม่แตกต่างกนั กล่าวคือ อายุระหวา่ง 18-23 ปี และ อายุระหวา่ง 24-30 ปี 
แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจดา้นลกัษณะทางกายภาพไม่แตกต่างกนั 

2.4 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ T-test ดว้ยวธีิการวเิคราะห์ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % พบวา่ 
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์รียนรู้และหอสมุดมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยมี์อายุ ต่างกนัมีผลต่อความ
พึงพอใจดา้นการเขา้ถึงทรัพยากรสารนิเทศไม่แตกต่างกนั กล่าวคือ อายุระหวา่ง 18-23 ปี และ อายุระหวา่ง 
24-30 ปี แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจดา้นการเขา้ถึงทรัพยากรสารนิเทศไม่แตกต่างกนั 

2.5 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ T-test ดว้ยวธีิการวเิคราะห์ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 %  พบวา่ 
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์รียนรู้และหอสมุดมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยมี์อายุ ต่างกนัมีผลต่อความ
พึงพอใจดา้นสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มไม่แตกต่างกนั กล่าวคือ อายุระหวา่ง 18-23 ปี และ อายุระหวา่ง 24-30 
ปี แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจดา้นสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มไม่แตกต่างกนั 

3. ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการศูนยเ์รียนรู้และ หอสมุด
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์โดยภาพรวม พบวา่ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัผลการ เปรียบเทียบความพึงพอใจ
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ของผูใ้ช้บริการศูนยเ์รียนรู้และหอสมุดมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ทั้ง  5 ดา้น จ าแนกแต่ล่ะดา้นคือ ดา้นผู ้
ใหบ้ริการ ดา้นความน่าเช่ือถือของบริการ ดา้นลกัษณะทาง กายภาพ ดา้นการเขา้ถึงทรัพยากรสารนิเทศ และ
ดา้นสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ค่า Sig. ในแต่ละดา้นมีค่านอ้ยกวา่นยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ระดบัการศึกษา
ท่ีต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจของ ผูใ้ช้บริการศูนยเ์รียนรู้และหอสมุดมหาวิทยาลยัธุรกิจ ทั้ง 5 ดา้นโดย
ภาพรวมแตกต่างกนัจึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
 
9. ข้อเสนอแนะ  

ผลการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการศูนยเ์รียนรู้และหอสมุดมหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์โดยการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อใหเ้ป็นแนวทางส าหรับผูป้ระกอบการหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ในการพฒันาศูนยเ์รียนรู้และหอสมุดมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์โดยผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจในด้าน
สถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นลกัษณะทางกายภาพและดา้นความน่าเช่ือถือของบริการ 
ในทางกลบักนัดา้นผูใ้ห้บริการและดา้นการเขา้ถึงทรัพยากรสารนิเทศมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
ทั้งน้ีจึงอยากใหค้วามส าคญัในดา้นผูใ้หบ้ริการและดา้นการเขา้ถึงทรัพยากรสารนิเทศ 

1.การวจิยัคร้ังต่อไปจึงควรใชก้ารวจิยัเชิงคุณภาพในรูปแบบสัมภาษณ์เจาะลึกของผูใ้ชบ้ริการ  
2.ควรแจกแบบสอบถามในจ านวนท่ีไดมี้การค านวณจากลกัษณะประชากรทั้งหมดและการระบุ

กลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจน เพิ่มปริมาณใหม้ากข้ึน เพื่อความแม่นย  าของขอ้มูล  
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