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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของนักศึกษา และเพ่ือเปรียบเทียบระดับความ
คิดเห็นของนักศึกษาตอการใหบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล โดยกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปการศึกษา 2558 จํานวน 
387 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบชั้นภูมิ และการสุมอยางงาย แบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
โดยมีคาความเชื่อมั่นท้ังฉบับเทากับ 0.948 และสถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบคาที และการทดสอบคาเอฟ ผลการวิจัย พบวา ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาตอการ
ใหบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในภาพรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานระบบการใหบริการมีความคิดเห็นสูงสุด รองลงมา ดานครุภัณฑ อาคารสถานท่ี 
และดานบุคลากร มีความคิดเห็นตํ่าสุด สวนผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาตอการใหบริการของสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จําแนกตามเพศ อายุ และระดับชั้นป พบวา ไมมี
ความแตกตางกัน และเมื่อจําแนกตามเกรดเฉลี่ย คณะท่ีศึกษา และความถี่ในการใชบริการ พบวา มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001  
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Abstract 
 The objectives of this research were to 1) study the level of the students’ opinion and 2) 
compare the students’ opinion on services of ARIT SKRU as classified by the personal factors. 387 
undergraduate students studying in academic year 2015 were selected by stratified sampling and 
simple random sampling. The research instrument was a 5-rating scale questionnaire. Cronbach’s 
alpha was 0.948. The data collected were computed and analyzed via frequency, percentage, 
mean and standard deviation. Also, t-test and F-test were used. The results of the study revealed 
that the students’ opinion on services of ARIT SKRU was at the high level. When considering each 
factor, the service system was rated at the highest level, followed by the buildings and facilities. 
The staff was rated at the lowest level. Based on the results, there were no statistically significant 
differences among gender, age and college year. However, there was the significant differences in 
grade point average, the Faculty, and the frequency of use at a significant level of .001 
Keyword: Opinion, Students, Services, Office of Academic Resources and Information Technology 
(ARIT) of Songkhla Rajabhat University    
 

บทนํา 
 การศึกษาในปจจุบันไดใหความสําคัญกับผูเรียนในการศึกษาคนควาหาความรูจากแหลงตาง ๆ ดวยตนเอง 
ซ่ึงเนนการศึกษาเรียนรูจากหองสมุดเปนหลัก เพราะหองสมุดมีวิทยาการตาง ๆ ท่ีทันสมัยและเปนประโยชนตอ
การศึกษาในทุก ๆ ดาน (ภาควิชาบรรณารักษศาสตร, 2531) ดังนั้นหองสมุดจึงถือวามีความสําคัญตอบุคคลท้ังหลาย 

ท่ีผูใชสามารถคนหาขอมูลความรูไดกวางขวางทุกสาขาวิชา ดังท่ีฉวีวรรณ  สุวรรณาภา (2553) ไดอธิบายใหเห็นถึง
ความสําคัญของหองสมุดไมวาจะเปน ดานการจัดการศึกษา ซ่ึงตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยผูเรียนจําเปนตองศึกษาคนควาดวยตัวเองอยางกวางขวางจากแหลงเรียนรู ดานวัฒนธรรม 
ซ่ึงเปนศูนยรวมและรักษาวัฒนธรรมของชาติใหคงอยูและสืบทอดไปยังคนรุนหลัง และเปนเคร่ืองวัดความ
เจริญกาวหนาของประเทศ ดานเศรษฐกิจ เปนการหมุนเวียนหนังสือและวัสดุอุปกรณหองสมุดใหทันสมัย ชวยสราง
งานและคนใหมีความรู ความสามารถ ไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน และสุดทาย ดานการเมืองการปกครอง โดย
สงเสริมใหประชาชนมีความรูความเขาใจในระบอบการปกครองของประเทศ เปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบตอ
สังคม เปนตน  
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือหองสมุดมหาวิทยาลัยในหลาย ๆ แหงอาจประสบพบเจอ
ปญหาตาง ๆ มากมาย เชน ประสบปญหาดานการใหบริการยืม - คืน หนังสือ และบริการโสตทัศนศึกษา โดยมีจุด
บริการยืมคืนหนังสือและบริการตาง ๆ สําหรับผูมาใชบริการเพียงจุดเดียว ดังจะเห็นไดจากการศึกษาของอนันศักด์ิ 
พวงอก (2551) ท่ีพบปญหาในการใชบริการไดแก เจาหนาท่ีมีเพียงคนเดียว บางคร้ังผูใชบริการมาพรอมกันหลายคน 
ทําใหการบริการเกิดความลาชา และระบบการยืม-คืนของหองสมุดมักจะมีปญหา เคร่ืองไมลบชื่อผูยืม ออกไปท้ัง ๆ 
ท่ีสงคืนแลว ทําใหเกิดปญหากับผูใชบริการเปนประจํา ดานการบริการสืบคนสารสนเทศมีปญหาในเร่ืองของการ
สืบคนขอมูล ตลอดจนการใหคําแนะนําสําหรับผูใชบริการ ซึงสอดคลองกับคําอธิบายของสีปาน ทรัพยทอง (2531) 
วา ปญหาของผูใชบริการสืบคน มีปญหาในเร่ืองการติดตามเอกสารฉบับสมบูรณตามรายชื่อท่ีไดรับจากการสืบคน 
 ในขณะท่ีดานบุคลากรยังพบวา เจาหนาท่ีขาดการบริการท่ีดีในการตอบสนองความตองการของผูใชบริการ 
โดยเห็นพองกับแนวคิดของสมคิด ดวงจักรและคณะ (2548)  ท่ีไดอธิบายวา ปญหาท่ีเกิดขึ้นในดานบุคลากร 
เน่ืองมาจากการมีเจาหนาท่ีท่ีใหบริการหลายฝาย ทําใหนักศึกษาสับสนตอการสอบถาม บางคร้ังผูใชบริการมาขอ
ความชวยเหลือหรือสอบถามอาจทําใหไมสามารถใหความชวยเหลือ และทําใหเกิดความลาชาในการใหบริการ ผูใช
อาจไดรับขอมูลไมตรงกับความตองการ สงผลใหผูใชเกิดความไมพอใจในการใหบริการ และดานครุภัณฑ อาคาร 
สถานท่ีท่ีมีวัสดุอุปกรณไมเพียงพอและเกิดความชํารุดอยูบอยคร้ัง ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของสิทธิชัย ลําธาร



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คร้ังที่ 6  
 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น” 

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY | 316 
 

ทรัพย (2548) ในดานครุภัณฑ พบวา มีปญหาและอุปสรรคในเร่ืองจํานวนโตะท่ีน่ังไมเพียงพอ จํานวนเคร่ือง
คอมพิวเตอรท่ีใชอินเทอรเน็ต และสืบฐานขอมูลออนไลนไมเพียงพอสําหรับผูมาใชบริการ 
 จากประเด็นปญหาดังท่ีไดกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา กรณีปญหาท่ีเกิดขึ้นในการใหบริการของสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศน้ัน มีดวยกันหลายปญหาและเปนปญหาท่ีไมสิ้นสุด ทางคณะผูวิจัยสามารถสรุป
ประเด็นปญหาได 4 ดาน คือ ดานการใหบริการยืม-คืนหนังสือ ดานการบริการสืบคนสารสนเทศ ดานบุคลากร และ
ดานครุภัณฑและอาคารสถานท่ี ซ่ึงปญหาดังกลาวตางมีความสัมพันธกันและสงผลตอการใหบริการของสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการตอบสนองความตองการของผูใช นอกจากน้ีอาจเปนอุปสรรคในการศึกษา
คนควาของนักศึกษาอีกดวย ดวยเหตุน้ี คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับความคิดเห็นของนักศึกษาตอ
การใหบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งจะเปนแนวทางในการ
พัฒนาการบริการและทรัพยากรสารสนเทศ ตลอดจนบุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหบริการสอดคลองกับความตองการของนักศึกษา  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของนักศึกษาตอการใหบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักศึกษาตอการใหบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 ปทุมพร โพธกาศ (2554) ไดอธิบายวา การบริการ (Service or Hospitality) หมายถึง กิจกรรมหรือ
กระบวนการดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงของบุคคลหรือองคการ เพ่ือตอบสนองความตองการของบุคคลอื่นและ
กอใหเกิดความพึงพอใจจากผลของการกระทําน้ัน ท่ีวิชัย เหลืองธรรมชาติ (2531) กลาววาความพึงพอใจมีสวน
เก่ียวของกับความตองการของมนุษย กลาวคือ ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อความตองการของมนุษยไดรับการ
ตอบสนอง ซ่ึงมนุษยไมวาอยูในท่ีใดยอมมีความตองการขั้นพ้ืนฐานไมตางกัน ในขณะท่ีหองสมุดมีบทบาทในการ
บริการเชนเดียวกัน โดยท่ีเกรียงศักด์ิ สังขชัย (2533) ไดอธิบายวาการบริการของหองสมุดเปนการบริการเพ่ืออํานวย
ความสะดวกในการคนหาและการสืบคนอยางมีประสิทธิภาพทันกับความตองการของผูใชหองสมุด จึงทําใหมี
การศึกษาเก่ียวกับความคิดเห็นหรือความพ่ึงพอใจตอการใหบริการของหองสมดุในงานวิจยัของนฤมล กิจไพศาลรัตนา 
(2545) และกฤษณา หงษทอง (2550) ไดศึกษาความพ่ึงพอใจตอการใหบริการของหองสมุดในดานการใหบริการ 
ดานบุคลากร และดานอาคารสถานท่ี ดังน้ันผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดการทําวิจัยในประเด็นความคิดเห็นของ
นักศึกษาตอการใหบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 3 ดาน ไดแก 
ดานระบบการใหบริการ ดานบุคลากร และดานครุภัณฑ อาคารสถานท่ี ดังกรอบแนวคิดดังน้ี 
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ป
การศึกษา 2558 มหาวิทยาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท้ัง 7 คณะ ไดแก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร คณะครุศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 387 คน ซ่ึงไดจากการสุมตัวอยางดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้น
ภูมิ (Stratified Sampling) และการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม 
ประกอบดวย 2 ตอน คือ สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ และความคิดเห็นของ
นักศึกษาตอการใหบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาท่ีมีลักษณะเปน 
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับเปนขอคําถามท่ีประกอบดวยความคิดเห็นของนักศึกษาตอการใหบริการของสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ใน 3 ดาน คือ ดานระบบการใหบริการ มีคาความ
เชื่อมั่นเทากับ 0.912  ดานบุคลากร มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.880 และดานครุภัณฑ อาคารสถานท่ี มีคาความ
เชื่อมั่นเทากับ 0.898 โดยมีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ 0.948 สวนการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใช
การประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ประกอบดวยการวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก ความถี่   
รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดวยสถิติการทดสอบคาที (t - test) และการ
ทดสอบคาเอฟ (F - test) แลวทําการทดสอบเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s Method) และวิธีการ
ของเทมแฮน (Tamhane’s T2) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของนักศึกษาตอการใหบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบวา ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาตอการใหบริการของสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยภาพรวม อยูในระดับมาก (�̅=3.60) เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ดานระบบการใหบริการมีความคิดเห็นสูงสุด (�̅=3.72) โดยมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
รองลงมาคือ ดานครุภัณฑ อาคารสถานท่ี (�̅=3.65) โดยมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก และดานบุคลากร มี
ความคิดเห็นตํ่าสุด (�̅=3.36) โดยมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง รายละเอียดดังตาราง 1 
  

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ       
2. อายุ 
3. เกรดเฉลี่ย       
4. คณะที่ศึกษา 
5. ระดับชั้นป      
6. ความถี่ในการใชบริการ 
 

 

ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการ
ใหบริการของสํานักวิทยบริการฯ 
1. ดานระบบการใหบริการ 
2. ดานบุคลากร 
3. ดานครุภัณฑ อาคารสถานท่ี 
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ตาราง 1 ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาตอการใหบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 

ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการใหบริการของ
สํานักวิทยบริการฯ 

�� S.D 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. ดานระบบการใหบริการ 3.72 0.66 มาก 
2. ดานบุคลากร 3.36 0.73 ปานกลาง 
3. ดานครุภัณฑ อาคารสถานที่ 3.65 0.71 มาก 

รวม 3.60 0.61 มาก 

  
 2. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักศึกษาตอการใหบริการของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ และระดับชั้นป พบวา 
ไมมีความแตกตางกัน และจําแนกตามเกรดเฉลี่ย คณะท่ีศึกษา และความถี่ในการใชบริการ พบวา มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 โดยเกรดเฉลี่ย มีคูท่ีแตกตางกัน ไดแก นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ยตํ่ากวา 2.00 กับ
นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ยระหวาง 3.01 – 3.50 นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ยระหวาง 2.00 – 2.50 กับนักศึกษาท่ีมีเกรด
เฉลี่ยระหวาง 3.01 – 3.50 และนักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ยระหวาง 2.51 – 3.00 กับนักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ยระหวาง 
3.01 – 3.50 สวนคณะท่ีศึกษา มีคูท่ีแตกกันไดแก นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกับนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กับนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และความถี่ในการใชบริการ มีคูท่ี
แตกตางกันไดแก นักศึกษาท่ีใชบริการนอยกวา 3 คร้ัง/สัปดาหกับนักศึกษาท่ีใชบริการ 5 – 6 คร้ัง/สัปดาห 
รายละเอียดดังตาราง 2-9 

 
ตาราง 2 ตารางแสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาตอการใหบริการของสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จําแนกตามเพศ และอายุ 
 

ปจจัยสวนบุคคล N �� S.D t 
1. เพศ     

ชาย 157 3.55 0.59 
-1.400 

หญิง 230 3.64 0.62 
2. อายุ     

อายุนอยกวา 22 ป 289 3.58 0.60 
-1.381 

อายุ 22 ปขึ้นไป 98 3.68 0.65 

 
ตาราง 3 ตารางแสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาตอการใหบริการของสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ของนักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ยตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน 
Sum of Squares 

(SS) 
df 

Mean Square 
(MS) 

F 

ระหวางกลุม 11.756 4 2.939 8.482*** 
ภายในกลุม 132.362 382 0.346  

รวม 144.118 386   
***p<.001 
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ตาราง 4 ตารางแสดงการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีเชฟเฟ (Scheffe’s Method) ของเกรดเฉลี่ย 
 

เกรดเฉล่ีย 
 X1 

(3.31) 
X2 

(3.49) 
 X3 

(3.50) 
 X4 

(3.85) 
X5 

 (3.85) 
X1 = ต่ํากวา 2.00 (3.31) 0.00     
X2 = 2.00 – 2.50 (3.49) -0.171 0.00    
X3 = 2.51 – 3.00 (3.50) -0.190 -0.019 0.00   
X4 = 3.01 – 3.50 (3.85) -0.537* -0.366*** -0.347*** 0.00  
X5 = 3.51 ข้ึนไป (3.85) -0.531 0.360 0.341 -0.006 0.00 
*p<.05, ***p<.001  
 

ตาราง 5 ตารางแสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาตอการใหบริการของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ของคณะท่ีศึกษาตางกัน 

 

แหลงความแปรปรวน 
Sum of Squares 

(SS) 
df 

Mean Square 
(MS) 

F 

ระหวางกลุม 26.751 6 4.459 14.436*** 
ภายในกลุม 117.366 380 0.309  

รวม 144.118 386   
***p<.001 
 

ตาราง 6 ตารางแสดงการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีเทมแฮน (Tamhane’s T2) ของคณะท่ีศึกษา 
 

คณะที่ศึกษา 
X1 

(3.84) 
X2 

(3.16) 
X3 

(3.51) 
X4 

(3.53) 
X5 

(3.82) 
X6 

(3.54) 
X7 

(3.24) 
X1 = คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (3.84) 0.00       
X2 = คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (3.16) 0.677*** 0.00      
X3 = คณะศิลปกรรมศาสตร  (3.51) -0.192 -0.485*** 0.00     
X4 = คณะครุศาสตร (3.53) -0.308 -0.368* -0.117 0.00    
X5 = คณะวิทยาการจัดการ (3.82) -0.019 -0.658*** 0.173 0.289 0.00   
X6 = คณะเทคโนโลยี การเกษตร(3.54) -0.304 0.373 -0.113 0.004 -0.285 0.00  
X7 = คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (3.24) 0.605*** 0.072 -0.414 -0.297 0.586*** -0.301 0.00 

*p<.05, ***p<.001 
  

ตาราง 7 ตารางแสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาตอการใหบริการของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ของระดับชั้นปท่ีตางกัน 

 

แหลงความแปรปรวน 
Sum of Squares 

(SS) 
df 

Mean Square 
(MS) 

F 

ระหวางกลุม 0.513 3 0.171 0.456 
ภายในกลุม 143.605 383 0.375  
รวม 144.118 386   
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ตาราง 8 ตารางแสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาตอการใหบริการของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ของความถี่ในการใชบริการตางกัน 

 

แหลงความแปรปรวน 
Sum of Squares 

(SS) 
df 

Mean Square 
(MS) 

F 

ระหวางกลุม 5.813 3 1.938 5.366*** 
ภายในกลุม 138.304 383 0.361  
รวม 144.118 386   
***p<.001 
 

ตาราง 9 ตารางแสดงการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีเชฟเฟ (Scheffe’s Method) ของความถี่ในการ
ใชบริการ 

 

ความถี่ในการใชบริการ 
 X1 

(3.46) 
X2 

 (3.60) 
X3 

 (3.77) 
X4  

(3.64) 
X1 = นอยกวา 3 คร้ัง/สัปดาห (3.46) 0.00    
X2 = 3 – 4 คร้ัง/สัปดาห (3.60) 0.137 0.00   
X3 = 5 – 6 คร้ัง/สัปดาห (3.77) -0.311*** -0.175 0.00  
X4 = ใชทุกวัน (3.64) 0.180 0.044 -0.131 0.00 
***p<.001 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาตอการใหบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีเก่ียวกับการใหบริการ ท้ังในดาน
ระบบการใหบริการ ดานบุคลากร และดานครุภัณฑ อาคารสถานท่ี ท่ีมีความพรอมในการเปนแหลงศูนยการเรียนรูท่ี
ครบวงจรและมีความทันสมัย เพ่ือใชเปนแหลงขอมูลในสวนของการเพ่ิมพูนความรู ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ
อัจฉราภรณ เพ็งสถาน (2546) ท่ีไดศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอการใหบริการสารสนเทศของ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจ ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเฉพาะอยาง
ย่ิงในดานการใหบริการ และดานอาคารสถานท่ี ซ่ึงสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณมีศักยภาพและมีความพรอมใน
การใหบริการแกอาจารยและนิสิตในทุก ๆ ดาน เชน ใชในการทํารายงาน การทําวิจัย และโครงการตาง ๆ เปน
ตน ท่ีตอบสนองความตองการของนักศึกษา และผลการวิจัยของนํ้าลิน เทียมแกว (2556) ท่ีไดศึกษาความพึงพอใจ
ตอคุณภาพการใหบริการของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปการศึกษา 2555 พบวา 
ผูใชบริการมีความพึงพอใจ ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยเฉพาะดานการใหบริการ และดานสถานท่ีและสิ่ง
อํานวยความสะดวก ซึ่งสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีการใหบริการสื่อสิงพิมพตาง ๆ และเคร่ืองมือ
ในการคนควาหาขอมูลท่ีมีความทันสมัย และครบวงจร ในการใหบริการแกนักศึกษาและบุคคลภายนอก 
 2. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักศึกษาตอการใหบริการของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ เกรดเฉลี่ย คณะท่ี
ศึกษา ระดับชั้นป และความถี่ในการใชบริการ พบวา นักศึกษาท่ีมีเพศ อายุ และระดับชั้นปท่ีตางกัน มีความคิดเห็น
ตอการใหบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไมแตกตางกัน ในขณะ
ท่ีนักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ยท่ีตางกัน มีความคิดเห็นตอการใหบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากนักศึกษาท่ีมี
เกรดเฉลี่ยสูง ผลการเรียนดี มีการสืบคนขอมูลอยูบอยคร้ัง เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาสนับสนุนการเรียนใหดียิ่งขึ้นกวาเดิม 
สวนนักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ยตํ่า เปนนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนไมคอยดี อาจจะมีการเขาใชบริการบอย แตไมไดใช
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บริการในดานการสืบคนขอมูลแตเปนการใชบริการในดานอื่น ๆ เชน ฟงเพลง ดูหนัง เปนตน ซ่ึงสอดคลองกับ 
มณฑารัตน ชูพินิจ (2540) ไดอธิบายวา การเขาถึงความรูสวนหน่ึงเกิดจากการศึกษาคนควาท่ีเขาใชบริการบอย ๆ 
จนกอใหเกิดทักษะและความคลองตัวในการศึกษาคนควาหาความรูตาง ๆ สวนนักศึกษาท่ีมีคณะท่ีศึกษาท่ีตางกัน มี
ความคิดเห็นตอการใหบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากนักศึกษาแตละคณะมีศาสตรทางการเรียน 
โดยเฉพาะขั้นตอนกระบวนการในการเรียนและการใชทฤษฎีในการปฏิบัติของแตละสายการเรียนมีความแตกตางกัน 
จึงทําใหนักศึกษามีความคิดเห็นตอการเขาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา แตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับนพพงษ บุญจิตราดุลย (2529) ท่ีไดอธิบายวา การศึกษาปฏิบัติงาน
จําเปนตองนําหลักการทฤษฎีและขั้นตอนกระบวนการตาง ๆ มาประยุกตใชใหเหมาะสมกับศาสตรทางการเรียน 
โดยเฉพาะหลักการและเหตุผลท่ีตองนํามาปรับใชใหสอดคลองกับการเรียนในทุก ๆ ดาน และนักศึกษาท่ีมีความถี่ใน
การใชบริการท่ีตางกัน มีความคิดเห็นตอการใหบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001  ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากนักศึกษาแตละคนมีความ
จําเปนท่ีจะเขาใชบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาตางกัน จึงทําให
นักศึกษาท่ีเขาใชบริการหลายคร้ังตอสัปดาหมีความคิดเห็นตอการใหบริการในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของนฤมล กิจไพศาลรัตนา (2545) ท่ีไดศึกษาความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอบริการของหองสมุดคณะรัฐศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวา ผูใชมีภารกิจและความจําเปนท่ีตางกันในการเขาหองสมุด โดยท่ีความถี่ในการใช
บริการและความพึงพอใจในการใชบริการหองสมุดมีความสัมพันธกัน กลาวคือ ผูใชหองสมุดถี่มาก มีความพึงพอใจ
ในบริการของหองสมุดมาก  
 

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 จากผลการศึกษา พบวา ดานบุคลากร โดยเฉพาะอยางย่ิงความสุภาพและเต็มใจใหบริการ นักศึกษามี
ความคิดเห็นตํ่าสุด ดังน้ัน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ควรจัดให
บุคลากรมีการฝกอบรมในดานงานบริการ เพ่ือใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานในดานการใหบริการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ียัง พบวา นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความคิดเห็นตอการใหบริการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาตํ่าสุด เน่ืองจาก มีการเขาใชบริการคอนขาง
บอย จึงไดทราบถึงขอบกพรองและอุปสรรคเก่ียวกับการใหบริการ ดังน้ันสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ควรจะตองมีการปรับปรุงในดานการใหบริการตาง ๆ ใหสามารถตอบสนองความ
ตองการของผูมาใชบริการไดอยางตรงจุด และยังพบวา นักศึกษาท่ีมีความถี่ในการเขาใชบริการนอยกวา 3 คร้ัง/
สัปดาห มีความคิดเห็นตอการใหบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ตํ่าสุด ดังน้ัน ควรจัดกิจกรรมเพ่ือสรางแรงจูงใจใหแกผูมาใชบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในสวนของการยืม-คืน หนังสือ โดยวัดจากผลสถิติการเขาใชบริการท่ีมีลําดับการใช
บริการมากท่ีสุด 
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