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บทคัดย่อ  
           ในยุคปัจจุบันมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมากข้ึน ห้องสมุดต่าง ๆ จึงต้องมีการประยุกต์ใช้เครื่องมือ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้การทํางานบรรลุเป้าหมายขององค์กร การพัฒนาการให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศ เป็นวิธีการหน่ึงท่ีหลาย ๆ ห้องสมุดได้นํามาใช้เป็นเครื่องมือในการตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 
 การศึกษาครั้งน้ีได้ศึกษาถึงปัจจัยและพฤติกรรมการใช้บริการ ความพึงพอใจในการใช้บริการ    
สํานักวิทยบริการ การศึกษามี 3 วัตถุประสงค์ คือ (1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ สํานักวิทยบริการ           

(2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการสํานักวิทยบริการ ค่าสถิติพ้ืนฐานท่ีใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ) 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการ ใช้บริการ พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริการโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง  ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 และนอกจากน้ันยัง
พบอีกว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีประสบการณ์ทํางานต่างกัน มีความพึงพอใจโดยรวมทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน 

 
คําสําคัญ: บริการห้องสมุด, ความพึงพอใจ, พฤติกรรมการใช้บริการห้องสมุด 

 
ABSTRACT  
  Given the highly competitive environment of business today, all possible business 
tools are needed to be utilzed to stay competitive. User support center service is one of the tools 
used to response to the needs of the users. This study researches factors and Academic Resources 
Center in the Nakhon Phanom University. The objectives of this research are given as follows: (1) 
Study the behavior of Service Academic Resources Center in Nakhonphanom University Services. 
(2) Education Study, satisfaction of service offices, and  The study on the behavior of users are 
based on the arithmetic mean and standard deviation. The basic statistics used are Arithmetic 
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mean (  ) and standard deviation (S.D.) The study have found factors that affect services 
satisfaction and have reported such finding in this report. For example, this research has found that 
there is no differences in user satisfactory based on users with different work experience. The study 
concluded that most of the studied factors contribute moderately to users services satisfaction. 
The average score is 3.16 
 
Keyword: Library service, Satisfaction, Library service behavior 

 
บทนํา 
  ในยุคข้อมูลข่าวสารท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัยนครพนม ในฐานะเป็น
สถาบันอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2548 จึงปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสังคมยุคปัจจุบัน       
ซ่ึงในปัจจุบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเน้นหนักในการส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้า หาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง 
แล้วนํามาอภิปรายแสดงความคิดเห็นและทัศนคติของตน (เกวลี จันต๊ะมา 2549, น. 63–74) สอนแบบการบรรยาย
และวิธีการท่ีฝึกให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากหนังสือ ตําราต่าง ๆ เพ่ิมเติมด้วย ดังน้ัน การเรียนรู้ใน
ระดับมหาวิทยาลัยน้ี  นักศึกษาจะเรียนหรือได้รับความรู้จากห้องเรียนแต่อย่างเดียวเท่าน้ันย่อมไม่เป็นการเพียงพอ
อย่างแน่นอน (สว่างจิต  ศรีระษา, 2532, น. 20)  สํานักวิทยบริการจึงเป็นหน่วยงานท่ีสําคัญในมหาวิทยาลัย เพราะ
สํานักวิทยบริการเป็นสถาบันทางสังคม ท่ีทําหน้าท่ีเก็บรวบรวมสรรพวิทยาการท้ังหลายท่ีมีการบันทึกไว้ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ ต้นฉบับตัวเขียน สิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ ตลอดจนโสตทัศนวัสดุทุกประเภท และมี
การจัดทรัพยากรห้องสมุดเหล่าน้ันไว้อย่างเป็นระบบเพ่ืออํานวยความสะดวกในการใช้และให้บริการแก่ผู้ใช้ในอันท่ี
จะส่งเสริมการศึกษาหาความรู้ ความบันเทิง และความจรรโลงใจ ตามความต้องการและความสนใจ ของแต่ละ
บุคคล (กานต์รวี  โกมลดิษฐ์, 2544, น. 42–50) สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดเป็นหน่วยบริการตามหน่วยงานทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม 
สามารถรองรับนักศึกษาท่ีมาใช้บริการได้อย่างท่ัวถึง โดยเฉพาะในด้านการบริการสารสนเทศโดยใช้คอมพิวเตอร์ 
และโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLIB 2.0 ในการจัดเก็บข้อมูลหนังสือและวารสาร ให้บริการสืบค้นด้าน
สารสนเทศ เพ่ือช่วยให้การค้นคว้าเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากท่ีสุด 
(อริศรา  สิงห์ปัน 2551, น. 70–110)  แต่ในทางปฏิบัติ สํานักวิทยบริการยังไม่สามารถบรรลุถึงเป้าหมายได้ จากการ
รับฟังข้อเสนอแนะและความคิดของผู้ใช้บริการสํานักวิทยบริการ พบว่า ยังมีข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการอีกหลาย
ประการ เช่น ในด้านบริการ 24 ช่ัวโมง หนังสือ วารสารมีน้อย เจ้าหน้าท่ีควรปรับปรุงด้านอารมณ์การให้บริการ จึง
ทําให้สํานักวิทยบริการไม่สามารถจัดบริการได้อย่างสมบูรณ์ และไม่อาจสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างเต็มท่ี 
ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัย จึงสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการของสํานักวิทยบริการในด้านต่าง ๆ คือ ด้านการ
บริการ ด้านทรัพยากรสารนิเทศ ด้านบุคลากร ซ่ึงผลการวิจัยจะทําให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กับงานบริการแล้วยังสามารถใช้เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยในการปรับปรุงการจัดการวิธีการ
ให้บริการให้มีประสิทธิภาพสามารถสนองความต้องการผู้ใช้ได้มากข้ึน  
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วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม  
  2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการสาํนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 1. ศึกษาเอกสาร บทความและรายงานการวิจัย เป็นการค้นคว้าเก่ียวกับทฤษฎี แนวคิด หลักการ     
  ท่ีเก่ียวข้องกับคุณลักษณะของบุคคล                           
 2. กําหนดแผนการดําเนินการวิจัย ตั้งสมมุติฐาน และขอบเขตในการสร้างเครื่องมือให้สอดคล้อง 
  กับวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
  2.1 ตั้งสมมุติฐานการวิจัย 

   1. สถานภาพเพศ แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการสํานักวิทยบริการ 
แตกต่างกัน 
   2. อายุ แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการสํานักวิทยบริการ แตกต่างกัน  
   3. วุฒิการศึกษา แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการสํานักวิทยบริการ แตกต่าง
กัน 
   4. อาชีพ แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการสํานักวิทยบริการ แตกต่างกัน 
   5. ประสบการณ์ทํางาน แตกต่างกัน มีการใช้บริการสํานักวิทยบริการ แตกต่างกัน 
  2.2 ขอบเขตของงานวิจัย มีดังต่อไปน้ี  
   1. ด้านประชากร ศึกษากลุ่มตัวอย่างจาก อาจารย์ บุคลากร บุคคลท่ัวไป และนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยนครพนม 
   2. ด้านระยะเวลาศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากแหล่งสอบถาม และศึกษา
ข้อมูลทุติยภูมิ ระหว่าง มิถุนายน 2562 ถึง สิงหาคม 2562 
   3. พ้ืนท่ีศึกษา โดยมุ่งเน้น ศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการสํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยนครพนม  

 3.  นําข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้ามาสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม เน้ือหาของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมของผู้ใช้บริการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม 
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการสํานักวิทยบริการ 

4.  นําแบบสอบถามไปให้ผู้เช่ียวชาญทําการตรวจสอบ วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิความเท่ียงตรง 
(Validity) โดยคํานวณค่า IOC (Index of Objective Congruence) ผู้วิจัยหาค่าอัตราส่วนความเท่ียงตรงตาม
เน้ือหา (IOC) โดยใช้สูตรดังน้ี คือ 

   IOC = ΣR/N 
    เมื่อ  IOC       แทน  ดัชนีความสอดคล้อง                              
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R   แทน  ผลรวมจากคะแนนรายข้อท่ีได้จากผู้ เ ช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ                             
N      แทน  จํานวนผู้เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิท้ังหมด 

เมื่อได้ค่าดัชนีความสอดคล้องในแต่ละข้อย่อยแล้ว ค่า IOC ต้องมีค่าไม่ต่ํากว่า 0.5 ข้ึนไปจึงถือว่ามีความเท่ียงตรง
ตามเน้ือหา  
  5. นําแบบสอบถามท่ีได้ตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงแล้ว ไปใช้กับกลุ่มทดลองท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
(Try out) จํานวน 30 คน 
  6. นําแบบสอบถามท่ีได้จากกลุ่มทดลองมาคํานวณตรวจสอบหาค่าความเท่ียง (Reliability)   
ของแบบสอบถามโดยใช้วิธีของ (Cronbach, 1970)* 

7. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ แล้วนําไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างท่ีกําหนด 
8. เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าใช้บริการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม  

จํานวน 384 คน 
9. ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี    
   9.1  วิเคราะห์สถานภาพท่ัวไป ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 

 list) ค่าสถิติพ้ืนฐานท่ีใช้ ได้แก่ ค่าความถ่ี  ร้อยละ   
     9.2  วิเคราะห์เก่ียวกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ  
ตรวจสอบรายการ (Check list)  ค่าสถิติพ้ืนฐานท่ีใช้ ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ  
                          9.3 วิเคราะห์เก่ียวกับความพึงพอใจในการมาใช้บริการภายในสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
นครพนม ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ค่าสถิติพ้ืนฐานท่ีใช้ 

ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
(John W. Best, 1970, p. 176) การแปลความหมายของเกณฑ์ระดับคะแนน ใช้การแปล 

 ความหมายตามแบบของ จอห์น ดับบลิว เบส ดังน้ี   
4.50 - 5.00 หมายถึง  สําคัญมากท่ีสุด   
3.50 - 4.49 หมายถึง  สําคัญมาก   
2.50 - 3.49 หมายถึง  สําคัญปานกลาง   
1.50 - 2.49 หมายถึง  สําคัญน้อย   
1.00 - 1.49 หมายถึง  สําคัญน้อยท่ีสุด 
 

ตารางท่ี 1  สรุปการใช้วิธีทางสถิตเิพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ประเภทของแบบสอบถาม  วิธีวิเคราะห์ 

ส่วนท่ี 1  สถานภาพท่ัวไป  
            1.  เพศ  
            2.  อายุ  
            3.  วุฒิการศึกษา  
            4.  ตําแหน่ง/อาชีพ  
            5.  ประสบการณ์ทํางาน 

แบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) 

ความถ่ี สรุปเป็นร้อยละ 
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ตารางท่ี 1  สรุปการใช้วิธีทางสถิตเิพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

ข้อมูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ประเภทของแบบสอบถาม  วิธีวิเคราะห์ 
ส่วนท่ี 2  พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ  
           1.   ท่านเลือกใช้บริการ  
           2.   ความถ่ีในการใช้บรกิาร 
           3.  ระยะเวลาในการใช้บริการ 
           4.  ช่วงเวลาท่ีท่านใช้บริการ 
           5.  ท่านรู้จักสํานักวิทยบริการ 
           6.  วัตถุประสงค์ท่ีท่านใช้บริการ 
           7.  ใครมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกใช้ 
บริการ  
          8.  ท่านเลือกใช้บริการเมือ่ใด 

แบบตรวจสอบรายการ 
 (Check List) 

ความถ่ี สรุปเป็นร้อยละ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 3  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  
         1.  ด้านทรัพยากรสารนิเทศ    
         2.  ด้านการให้บริการของบุคลากร   
         3.  ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

( ) และใช้ค่าเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน (S.D.) 

 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 
 การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของการใช้บริการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม  มี
วัตถุประสงค์  (1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม (2) เพ่ือศึกษาความพึง
พอใจในการใช้บริการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม จากกลุ่มตัวอย่างท่ีทําการศึกษา จํานวน 384 ราย 
โดยจะมุ่งเน้นไปท่ีผู้มาใช้บริการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ประกอบด้วย 4 กลุ่ม กลุ่มนักศึกษา     
กลุ่มอาจารย์ กลุ่มเจ้าหน้าท่ี และกลุ่มบุคคลท่ัวไป ประชากรท้ังหมด จํานวน 384 ราย โดยสามารถสรุปผลการศึกษา
ได้ดังน้ี 

1. ผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของผูต้อบแบบสอบถาม   
 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม     (คน) ร้อยละ 

1. เพศ   

            หญิง 207 53.90 

            ชาย 177 46.09 

รวม 384 100.00 
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ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม     (คน) ร้อยละ 

2. อายุ   

           15 – 20 ปี 122 31.70 

           21 – 30 ปี 159 41.40 

           31 – 40 ปี 103 26.28 

รวม 384 100.00 

3. การศึกษา   

          กําลังศึกษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ี 223 58.07 

          ปริญญาตร ี 81 21.09 

          ปริญญาโท 50 13.02 

          ปริญญาเอก 30 7.81 

รวม 384 100.00 

4. อาชีพ   

          นักศึกษา 196 51.04 

          อาจารย ์ 93 24.21 

         เจ้าหน้าท่ี 50 13.02 

         บุคคลท่ัวไป 45 11.71 

รวม 384 100.00 

5. ประสบการณ์   

           ไม่มีประสบการณ์การทํางาน (กําลังศึกษา)      238 61.97 

           1 – 2 ปี       20 5.20 

           3 – 5 ปี 29 7.55 

           6 – 10 ปี 79 20.57 

           11 ปี ข้ึนไป 18 4.68 

รวม 384 100.00 

 
ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างใช้บริการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลยันครพนม พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีจํานวน 207 คน คิดเป็น ร้อยละ 53.90 รองลงมา คือ เพศชาย จํานวน 177 
คน คิดเป็นร้อยละ 46.09 อายุมากท่ีสุด คือ 15-20 ปี มีจํานวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 31.70 รองลงมา 21 – 30 
ปี  มีจํานวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 41.40 และอายุ 31 - 40 ปี มีจํานวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 26.28 การศึกษา 
กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีจํานวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 58.07 รองลงมา ระดับปริญญาตรี  มีจํานวน 
81 คน คิดเป็นร้อยละ 21.09 ปริญญาโท มีจํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.02 และปริญญาเอก  มีจํานวน 30 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.81 อาชีพเป็นนักศึกษา มีจํานวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 51.04 รองลงมา เจ้าหน้าท่ี มีจํานวน 93 
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คน คิดเป็นร้อยละ 24.21 อาจารย์ มีจํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.02 บุคคลท่ัวไป มีจํานวน 45 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.71 ไม่มีประสบการณ์การทํางาน (กําลังศึกษา) มากท่ีสุด มีจํานวน 238 คน  คิดเป็นร้อยละ 61.97 

รองลงมาประสบการณ์ทํางาน 6 – 10 ปี มีจํานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 20.57 ประสบการณ์ทํางาน 3-5 ปี มี
จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.55 ประสบการณ์ทํางาน 1 – 2 ปี มีจํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.20 
ประสบการณ์ทํางาน 11 ปี ข้ึนไป มีจํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.68 
 1.1 เพศแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการสํานักวิทยบริการ แตกต่างกัน  
 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ T-test ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า เพศแตกต่างกัน มีความ 
พึงพอใจในจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอกับจํานวนผู้ใช้บริการ ความทันสมัยของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่างกัน โดยท่ีผู้ใช้บริการเพศหญิง มีความพึงพอใจมากกกว่าเพศชาย 

       ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ T-test ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า เพศแตกต่างกัน มีความพึง 
พอใจด้านค่าใช้จ่ายโดยภาพรวม ไม่ต้องชําระเงินค่าบริการสํานักวิทยบริการ เพ่ิมเติม (รวมอยู่ในเหมาจ่าย/ปี) ไม่เสีย
ค่าบริการในการใช้อุปกรณ์อ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน 

     ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ T-test ท่ีระดับระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า เพศแตกต่างกัน 
มีความพึงพอใจปัจจัยด้านสถานท่ีโดยภาพรวม ท่ีตั้งของสํานักวิทบริการ หาพบได้ง่าย มีสถานท่ีจอดรถ เวลาเปิด-ปิด 
สะดวกต่อการใช้งาน ความเหมาะสมของอุณหภูมิ แสงสว่างเพียงพอ มีการจัดตกแต่งสถานท่ีอย่างสวยงามการ
เดินทางไป-มา สะดวกไม่แตกต่างกัน  
      ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ T-test ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า เพศแตกต่างกัน                  
มีความพึงพอใจการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ ในสํานักวิทยบริการ แตกต่างกัน โดยท่ีผู้ใช้บริการเพศหญิง     
มีความพึงพอใจมากกกว่าเพศชาย   

    ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ T-test ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า เพศต่างกัน 
มีความพึงพอใจปัจจัยด้านกระบวนการโดยภาพรวม ความรู้ความเช่ียวชาญของเจ้าหน้าท่ี ข้ันตอนการสมัครเข้าใช้
งานไม่ยุ่งยาก ความสะดวกในการ Login เข้าใช้งาน ความสะดวกในการจองการใช้งานระยะเวลาท่ีอนุญาตให้ใช้งาน
ต่อครั้ง ไม่แตกต่างกัน ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ T-test ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า เพศต่างกัน มีความพึงพอใจ
โดยภาพรวมทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน  
 1.2 อายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการสํานักวิทยบริการ แตกต่างกัน  
 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)   
ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีอายุ 21-30 ปี มีความพึงพอใจ จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพียงพอกับ
จํานวนผู้ใช้บริการ อุปกรณ์ต่อพ่วงท่ีจําเป็นต้องใช้ เช่น CD/DVD Drive เพียงพอต่อการใช้งาน มากกว่าผู้ใช้บริการท่ี 
15-20 ปี และ 31-40 ปี ผู้ใช้บริการท่ีมีอายุ 21-30 ปี มีความพึงพอใจ ด้านทรัพยากรสารสนเทศโดยภาพรวม  ความ
ทันสมัยของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ติดตั้งโปรแกรมพ้ืนฐานครอบคลุมต่อการใช้งาน ความเร็วของอินเตอร์เน็ตต่อ
การใช้งานมากกว่า ผู้ใช้บริการท่ีอายุ 15-20 ปี และ 31-40 ปี แตกต่างกัน  
 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ 
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมี อายุ 21 - 30 ปี มีความพึงพอใจปัจจัยไม่ต้องชําระเงิน ค่าใช้บริการสํานักวิทย
บริการ เพ่ิมเติม (รวมอยู่ในการเหมาจ่าย /ปี) มากกว่าผู้ใช้บริการท่ีมีอายุ 15 - 20 ปี และ 31 - 40 ปี ในการใช้
บริการสํานักวิทยบริการ แตกต่างกัน  
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 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า อายุต่างกัน มีความพึงพอใจปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ายโดยภาพรวม ท่ีตั้งของสํานัก
วิทยบริการหาพบได้ง่าย มีสถานท่ีจอดรถ เวลาเปิด-ปิด สํานักวิทยบริการ สะดวกต่อการใช้งาน ความเหมาะสมของ
อุณหภูมิ แสงสว่างเพียงพอ มีการจัดตกแต่งสถานท่ีอย่างสวยงาม การเดินทางไป-มาสะดวก ไม่แตกต่างกัน  

 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ 
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการอายุต่างกันมีความพึงพอใจปัจจัยด้านการส่งเสริมการใช้บริการโดยภาพรวม     
การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์ต่าง ๆ คําแนะนําจากอาจารย์/เจ้าหน้าท่ี คําแนะนําจากผู้ท่ีเคยใช้บริการสํานักวิทย
บริการ การโฆษณาผ่านแผ่นพับ/ใบปลิว การประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ไม่แตกต่างกัน 
 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ 
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า อายุต่างกัน มีความพึงพอใจปัจจัยด้านกระบวนการโดยภาพรวม ความรู้ความเช่ียวชาญของ
เจ้าหน้าท่ี ข้ันตอนการสมัครเข้าใช้งานไม่ยุ่งยาก ความสะดวกในการ Login เข้าใช้งาน ความสะดวกในการจองการ
ใช้งาน ระยะเวลาท่ีอนุญาตให้ใช้งานต่อครั้ง ไม่แตกต่างกัน  
 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ 
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า อายุต่างกัน มีความพึงพอใจโดยรวมทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน  
 1.3 วุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการสํานักวิทยบริการ แตกต่างกัน 
 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ 
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจ ปัจจัยด้านจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์
เพียงพอกับจํานวนผู้ใช้บริการ อุปกรณ์ต่อพ่วงท่ีจําเป็นต้องใช้ เช่น CD/DVD Drive เพียงพอต่อการใช้งาน ความ
ทันสมัยของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ติดตั้งโปรแกรมพ้ืนฐานครอบคลุมต่อการใช้งาน ความเร็วของอินเตอร์เน็ตต่อ
การใช้งาน ไม่แตกต่างกัน  
 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ 
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย โดยภาพรวมไม่
ต้องชําระเงินค่าใช้บริการสํานักวิทยบริการเพ่ิมเติม (รวมอยู่ในการเหมาจ่าย /ปี) ไม่เสีย ค่าบริการในการใช้อุปกรณ์
อ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการเช่าสื่อการเรียนประหยัดกว่าท่ีอ่ืน ไม่แตกต่างกัน 
 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ 
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจปัจจัยด้านสถานท่ีตั้งของสํานักวิทยบริการ 
หาพบได้ง่าย มีสถานท่ีจอดรถ เวลาเปิด-ปิด สะดวกต่อการใช้งาน ความเหมาะสมของอุณหภูมิ แสงสว่างเพียงพอ    
มีการจัดตกแต่งสถานท่ีอย่างสวยงาม การเดินทางไป-มาสะดวก ไม่แตกต่างกัน  
 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ 
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจปัจจัยด้านการส่งเสริมการใช้บริการ       
โดยภาพรวม การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ คําแนะนําจากอาจารย์/เจ้าหน้าท่ี คําแนะนําจากผู้ท่ีเคยใช้
บริการสํานักวิทยบริการ การโฆษณาผ่านแผ่นพับ/ใบปลิว การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ไม่
แตกต่างกัน  
 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจ ปัจจัยด้านกระบวนการโดยภาพรวม 
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ความรู้ความเช่ียวชาญของเจ้าหน้าท่ี ข้ันตอนการสมัครเข้าใช้งาน ไม่ยุ่งยาก ความสะดวกในการ Login เข้าใช้งาน 
ความสะดวกในการจองการใช้งาน ระยะเวลาท่ีอนุญาตให้ใช้งานต่อครั้ง ไม่แตกต่าง  

 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ 
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจโดยภาพรวมทุกด้าน ไม่แตกต่าง  
 1.4 อาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการสํานักวิทยบริการ แตกต่างกัน  

           ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการสํานักวิทยบริการ ไม่แตกต่าง
กัน และอาชีพอาจารย์ มีความพึงพอใจ ปัจจัยความเร็วของอินเตอร์เน็ตต่อการใช้งาน มากกว่าบุคคลท่ัวไป นักศึกษา
และบุคลากรในการใช้บริการสํานักวิทยบริการ แตกต่างกัน  
 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายโดยภาพรวม ไม่ต้อง
ชําระเงินค่าใช้บริการสํานักวิทยบริการเพ่ิมเติม (รวมอยู่ในการเหมาจ่าย/ปี) ไม่เสียค่าบริการในการใช้อุปกรณ์อ่ืน ๆ 
ค่าใช้จ่ายในการเช่าสื่อการเรียนประหยัดกว่าท่ีอ่ืน ไม่แตกต่างกัน  

 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ 
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจ ปัจจัยโดยรวม ท่ีตั้งของสํานักวิทยบริการหาพบ
ได้ง่าย มีสถานท่ีจอดรถ เวลาเปิด-ปิดสํานักวิทยบริการ สะดวกต่อการใช้งาน ความเหมาะสมของอุณหภูมิ แสงสว่าง
เพียงพอ มีการจัดตกแต่งสถานท่ีอย่างสวยงามการเดินทาง ไป-มาสะดวก ไม่แตกต่างกัน  

 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ 
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจปัจจัยโดยรวม การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์
ต่าง ๆ คําแนะนําจากอาจารย์/เจ้าหน้าท่ี คําแนะนําจากผู้ท่ีเคยใช้ บริการสํานักวิทยบริการ การโฆษณาผ่านแผ่นพับ/
ใบปลิว การประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ไม่แตกต่างกัน  

 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ 
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจปัจจัยโดยรวม ความรู้ ความเช่ียวชาญของ
เจ้าหน้าท่ี ข้ันตอนการสมัครเข้าใช้งานไม่ยุ่งยาก ความสะดวกในการ Login เข้าใช้งานความสะดวกในการจองการใช้
งาน ระยะเวลาท่ีอนุญาตให้ใช้งานต่อครั้ง ไม่แตกต่างกัน  

 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)  ท่ีระดับ 
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจปัจจัยโดยรวมทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน  
 1.5  ประสบการณ์ทํางานแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการสํานักวิทยบริการ 
แตกต่างกัน  

 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ 
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีประสบการณ์ทํางาน 11 ปีข้ึนไป มีความพึงพอใจปัจจัยโดยรวมทุกด้าน แตกต่าง
กัน และจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอกับจํานวนผู้ใช้บริการ ความทันสมัยของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ติดตั้ง
โปรแกรมพ้ืนฐานครอบคลุมต่อการใช้งาน ความเร็วของอินเตอร์เน็ตต่อการใช้งานมากกว่าผู้ใช้บริการท่ีประสบการณ์
ทํางานน้อยกว่า 2 ปี 3 - 5 ปี และ 6 – 10 ปี ในการใช้บริการสํานักวิทยบริการ แตกต่างกัน 
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 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีประสบการณ์ทํางานแตกต่างกันมีความพึงพอใจปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายโดยรวม    
ไม่ต้องชําระเงินค่าใช้บริการสํานักวิทยบริการเพ่ิมเติม (รวมอยู่ในการเหมาจ่าย /ปี) ไม่เสียค่าบริการในการใช้อุปกรณ์
อ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการเช่าสื่อการเรียนประหยัดกว่าท่ีอ่ืน ไม่แตกต่างกัน  

 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ 
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีประสบการณ์ทํางานต่างกัน มีความพึงพอใจปัจจัยด้านสถานท่ีโดยภาพรวม 
ท่ีตั้งของสํานักวิทยบริการหาพบได้ง่าย มีสถานท่ีจอดรถ เวลาเปิด-ปิดสํานักวิทยบริการสะดวกต่อการใช้งาน    ความ
เหมาะสมของอุณหภูมิ แสงสว่างเพียงพอ มีการจัดตกแต่งสถานท่ีอย่างสวยงามการเดินทางไป-มาสะดวก     ไม่
แตกต่างกัน  

 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ 
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีประสบการณ์ทํางานต่างกันมีความพึงพอใจปัจจัยด้านส่งเสริมการใช้บริการ  
โดยภาพรวมการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์ต่าง ๆ คําแนะนําจากอาจารย์/เจ้าหน้าท่ี คําแนะนําจากผู้ท่ีเคยใช้บริการ
สํานักวิทยบริการ การโฆษณาผ่านแผ่นพับ/ใบปลิว  การประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ในการ
ใช้บริการสํานักวิทยบริการ ไม่แตกต่างกัน  

 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ 
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีประสบการณ์ทํางานต่างกัน มีความพึงพอใจปัจจัยด้านกระบวนการโดย
ภาพรวม ความรู้ความเช่ียวชาญของเจ้าหน้าท่ี ข้ันตอนการสมัครเข้าใช้งาน ไม่ยุ่งยาก ความสะดวกในการ Login 
เข้าใช้งาน ความสะดวกในการจองการใช้งาน ระยะเวลาท่ีอนุญาตให้ใช้งานต่อครั้ง ไม่แตกต่างกัน  

 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ 
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีประสบการณ์ทํางานต่างกันมีความพึงพอใจโดยรวมทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน 
  2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ 
 
ตารางท่ี 3 สรุปผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ 

 

สรุปผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ จํานวน (คน)    X          

1. ใกล้กับสถานท่ีเรยีน 116 30.13 

2 ความถ่ีในการใช้บริการมากท่ีสุด คือ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง 157 40.78 

3. ระยะเวลาในการใช้บริการมากท่ีสดุ คือ 1-2 ช่ัวโมง/ครั้ง 202 52.47 

4. ช่วงเวลาในการใช้บริการมากท่ีสุด คือ ใช้เฉพาะช่ัวโมงท่ีว่างจากการเรียน 182 47.27 

5. รู้จักสํานักวิทยบริการ รูจั้กมากท่ีสดุ คือ จากเพ่ือน 91 23.64   

6. วัตถุประสงค์ท่ีใช้บริการมากท่ีสุด คือ ใช้ในการค้นคว้าเอกสาร

ประกอบการเรียนหรือรายงาน 

56 14.55 

7. ผู้ท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินเลือกใช้บริการมากท่ีสุด คือ  เพ่ือน 129 33.51 

8 ใช้บริการเมื่อใด มากท่ีสุด คือ เมื่อต้องการค้นหาข้อมลู 127   32.99 
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3. ผลการศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม  
 
ตารางท่ี 4 สรุปผลการศึกษาพฤตกิรรมของผู้ใช้บริการสํานักวิทยบรกิาร มหาวิทยาลัยนครพนม  
 

สรุปผลการศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ สํานักวิทยบริการ  
มหาวิทยาลัยนครพนม 

จํานวน (คน)    X          

1. เพศชาย เลือกปัจจัย ใกล้กับสถานท่ีเรียนมากท่ีสุด 58 32.58 

2 ความถ่ีในการใช้บริการ มากท่ีสุดคือ  สัปดาห์ละ 3 ครั้ง 75 42.13   

3. ระยะเวลาในการใช้บริการ มากท่ีสุด คือ 1-2 ช่ัวโมง/ครั้ง 84 47.19 

4. ช่วงเวลาในการใช้บริการมากท่ีสุด คือ ใช้เฉพาะช่ัวโมงท่ีว่างจากการเรียน 77 43.26 

5. การรู้จักสํานักวิทยบริการมากท่ีสดุคือ เพ่ือน 50 28.09 

6. วัตถุประสงค์ท่ีใช้บริการ มากท่ีสดุคือ ใช้ในการค้นคว้าเอกสารประกอบการ

เรียนหรือรายงาน 

25 14.04 

7. ผู้ท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินเลือกใช้บริการมากท่ีสุดคือ เพ่ือน 61 34.27 

8 ใช้บริการเมื่อใด มากท่ีสุดคือ เมื่อต้องการค้นหา 66  37.08 

 
 

ตารางท่ี 5 สรุปผลการศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

สรุปผลการศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม จํานวน (คน)    X           

1. เพศหญิง เลือกปัจจัยใกล้ กับสถานท่ีเรียนมากท่ีสุด 58 28.02 

2 ความถ่ีในการใช้บริการ มากท่ีสุด คือ  สัปดาห์ละ 3 ครั้ง 82 39.61 

3. ระยะเวลาในการใช้บริการ มากท่ีสุด คือ 1-2 ช่ัวโมง/ครั้ง 118 57.00 

4. ช่วงเวลาในการใช้บริการมากท่ีสุด คือ ใช้เฉพาะช่ัวโมงท่ีว่างจากการเรียน 105 43.26 

5. การรู้จักสํานักวิทยบริการมากท่ีสดุ คือ เพ่ือน 41 19.81 

6. วัตถุประสงค์ท่ีใช้บริการ มากท่ีสดุ คือ ใช้ในการค้นคว้าเอกสารประกอบการเรียน

หรือรายงาน 

31 14.98 

7. ผู้ท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินเลือกใช้บริการมากท่ีสุด คือ เพ่ือน 68 32.85 

8 ใช้บริการเมื่อใด มากท่ีสุดมี 2 เวลาเท่ากัน คือ เมื่อต้องการค้นหาข้อมูล กับเมื่อ

ต้องการส่งการบ้าน/งาน 

61  29.47 
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4. ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย 
นครพนม  
 
ตารางท่ี 6 ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมผีลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลยันครพนม 
 

ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ สํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

                  X          
1. ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการโดยภาพรวม อยู่ในระดับ ปานกลาง  3.16 

2 ด้านการให้บริการ มีความพึงพอใจในการใช้บริการ อยู่ในระดับ ปานกลาง  3.05 

3. ด้านราคาหรือค่าใช้จ่าย มีความพึงพอใจในการใช้บริการ อยู่ในระดบั ปานกลาง  3.09 

4. ด้านสถานท่ี มีความพึงพอใจในการใช้บริการ อยู่ในระดับ ปานกลาง  3.17 

5. ด้านส่งเสริมการใช้บริการ มคีวามพึงพอใจในการใช้บริการ อยู่ในระดับ ปานกลาง  3.25 

6. ด้านกระบวนการ มีความพึงพอใจในการใช้บริการ อยู่ในระดับ ปานกลาง  3.22 

 
การวิจัยน้ี พบว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ รองศาสตราจารย์ปิยะนุช สุจิต (2550, บทคัดย่อ) 

เรื่อง ความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัย พบว่า นักศึกษามีระดับความพึงพอใจในระดับ
มากทุกช้ันปี การทดสอบมาตรฐานพบว่าสถานภาพต่างกัน มีระดับการตัดสินใจในประเด็นความพึงพอใจในการ
ให้บริการ ศูนย์วิทยบริการ โดยภาพรวม แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  
  ข้อเสนอแนะ  

1. ปัจจัยด้านทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า จะต้องมีผู้เช่ียวชาญในการแก้ไขปัญหาได้ตรงความ 
ความต้องการของผู้ใช้บริการอยู่สม่ําเสมอ 
  2. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการใช้บริการ พบว่า ควรส่งเสริมการใช้บริการนอกสถานท่ี  
  การนําไปใช้ประโยชน ์
  1. ทราบความพึงพอใจในการใช้บริการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม  

2. เป็นข้อมูลในการศึกษาพัฒนาระบบงานให้บริการสํานักวิทยบริการ 
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