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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการและปัญหาการใช้บริการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านการบริการ ด้านการให้บริการของบุคลากร 
และด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้   คือ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวน 287 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม 
โดยมีสัมประสิทธิ์ความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.939 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการการใช้บริการส านักวิทยบริการฯ ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
มีความต้องการการใช้บริการส านักวิทยบริการฯ ระดับมากทุกด้าน คือ ด้านความต้องการสถานที่และ
สภาพแวดล้อม (�̅�  = 4.06) รองลงมา คือ ด้านความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ (�̅�  = 3.95) ด้านความ
ต้องการการให้บริการของบุคลากร คือ (�̅�  = 3.89) และด้านการบริการ (�̅�  = 3.86) ตามล าดับ ส าหรับปัญหา
การใช้บริการฯ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีปัญหาในการใช้บริการฯ ระดับมาก 3 
ด้าน คือ ด้านการบริการ (�̅�  = 3.63) ด้านทรัพยากรสารสนเทศ (�̅�  = 3.60) และด้านสถานที่และ
สภาพแวดล้อม (�̅�  = 3.55) ตามล าดับ ส่วนปัญหาด้านบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง (�̅�  = 3.29)  
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Abstract 

 The purpose of this research is to study the needs and problems of using the services 
of the Academic Resource and Information Technology Office of undergraduate student, 
Faculty of Humanities and Social Sciences, Suan Dusit University. The research topic is divided 
into four areas:  information resources, services, personnel service, and location and 
environment.  The sample in this research consisted of 287 undergraduate students, Faculty 
of Humanities and Social Sciences, Suan Dusit University. The research tool in data collection 
was a questionnaire with the total reliability coefficient of 0. 939.  The statistics used for data 
analysis were percentage, mean and standard deviation. 

The finding found that needs in using services of the Academic Resource and 
Information Technology Office of undergraduate students, Faculty of Humanities and Social 
Sciences, Suan Dusit University overall were in high level.   In case of consider in each area 
found that was in high level every area; the location and the environment needs (�̅� = 4.06) , 
the information resources needs (�̅� = 3.95), the personnel service needs (�̅�  = 3.89) and the 
service needs ( �̅� =  3. 86)  respectively.  For problems of using services overall were in high 
level.  In case of consider in each area found that was in high level 3 areas; the service 
problems ( �̅� = 3. 63) , information resources problems ( �̅� = 3. 60) , the location and the 
environment problems (�̅� = 3.55) respectively. For personnel problems was in moderate level 
(�̅�  = 3.29). 
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 บทท่ี 1 
บทน ำ 

1. ที่มำและควำมส ำคัญ 
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ ท ำหน้ำที่เป็นแหล่งสำรสนเทศที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ปัจจุบัน

เทคโนโลยีมีบทบำทในกำรด ำเนินชีวิต และกำรท ำงำนในชีวิตประจ ำวันของเรำทั้งทำง ตรงและทำงอ้อม 
สภำวะสังคม เศรษฐกิจ และสถำนกำรณ์ที่มีควำมเจริญก้ำวหน้ำ มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วตลอดเวลำ ใน
เรื่องข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องกำรควำมถูกต้อง รวดเร็ว น่ำเชื่อถือทันต่อเหตุกำรณ์ในยุคสมัย เกิดประสิทธิภำพและ
ควำมตอ้งกำรเพ่ือให้ผู้ใช้ห้องสมุด มีควำมสะดวกสืบค้นได้ง่ำยตรงกับควำมต้องกำรเพ่ือให้ผู้ใช้ห้องสมุด มีควำม
สะดวกสืบค้นได้ง่ำยตรงกับควำมต้องกำร ควรจัดให้มีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้
เพียงพอกับกำรใช้งำน ด้ำนสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกยังต้องกำรให้มีกำรเพ่ิมที่นั่งส ำหรับกำรใช้
คอมพิวเตอร์ในกำรสืบค้นข้อมูลและเพ่ิมประสิทธิภำพของคอมพิวเตอร์เพ่ือกำรสืบค้นข้อมูล และควำมต้องกำร 
ใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีมีข้อมูลทันสมัยและมีหลำกหลำย พูลศิริ พรหมกูล (2555) 

ปัญหำในกำรใช้ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศภำพรวมพบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นปัญหำด้ำน
ทรัพยำกรสำรสนเทศ ด้ำนกำรบริกำร ด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร สำรสนเทศที่มีเนื้อหำที่ไม่ทันสมัย มีเนื้อหำไม่
ตรงตำมควำมต้องกำร ปัญหำในด้ำนกำรสืบค้นฐำนข้อมูลที่ยังไม่รู้วิธีในกำรสืบค้น เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตที่
ขัดข้อง บุคลำกรที่ให้บริกำรมีจ ำนวนน้อยท ำให้บริกำรได้ไม่ทั่วถึง ข้อมูลบำงส่วนอำจยังไม่มีควำมทันสมัยและ
ครอบคลุมเนื้อหำ รวมทั้งสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่อำจมีควำมล่ำช้ำในกำรสืบค้นข้อมูล และไม่เพียงพอต่อ
ผู้ใช้บริกำร และมีผลโดยตรงต่อกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงแท้จริง  ดังนั้นจึงต้องมีกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ
ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีกำรจัดบริกำรในหลำยรูปแบบ ทั้งบริกำรเชิงรับและเชิงรุก มี
กำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรให้บริกำรที่สำมำรถตอบสนองปัญหำของผู้ใช้บริกำรแต่ละกลุ่ม ได้แก่ กำรจัดหำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศที่ครอบคลุมและทันสมัย กำรจัดกิจกรรมหรือบริกำรที่ดีมีบุคลำกรที่มีศักยภำพในกำร
ให้บริกำร รวมทั้งจัดสถำนที่หรือมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้น่ำเข้ำใช้บริกำร และเพ่ือสนองต่อกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำในปัจจุบันกำรจัดให้บริกำรภำยในส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศนั้น 
ข้อมูลบำงส่วนอำจยังไม่มีควำมทันสมัยและครอบคลุมเนื้อหำ  ด้ำนสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต้องกำร
ให้มีกำรเพ่ิมที่นั่งส ำหรับกำรใช้คอมพิวเตอร์ในกำรสืบค้นข้อมูลและเพ่ิมประสิทธิภำพของคอมพิวเตอร์เพ่ือกำร
สืบค้นข้อมูล (กรรณิกำร์ ยุทธครำม และภรณี ศิริโชติ, 2557) 

เนื่องจำกยังขำดกำรส ำรวจควำมต้องกำรและปัญหำกำรใช้บริกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ อีกทั้งส ำนักวิทยบริกำรมีกำรจัดบริกำรสำรสนเทศที่หลำกหลำย แต่ยังขำดข้อมูลด้ำน มี 
ควำมทันสมัยและครอบคลุมเนื้อหำหรือไม่ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่อำจมีควำมล่ำช้ำในกำรสืบค้นข้อมูล 
และไม่เพียงพอต่อผู้ ใช้บริกำรซึ่งเป็นสิ่งส ำคัญ และมีผลโดยตรงต่อกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงแท้จริง  
ซึ่ ง สอดคล้ อ งต่ อคุณภำพ   กำ ร ให้ บ ริ ก ำ รของส ำนั ก วิ ทยบริ ก ำ รและ เทค โน โลยี ส ำ รสน เท ศ  
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต กำรแก้ไขปัญหำโดยกำรส ำรวจควำมต้องกำรและปัญหำกำรใช้บริกำรส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีกำรครอบคลุมประเด็นค ำตอบที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรและปัญหำได้อย่ำง
ชัดเจน ผู้ใช้บริกำรจึงต้องประสบปัญหำในกำรใช้บริกำรจำกสำรสนเทศที่มีหลำกหลำย จึงท ำให้ขำดข้อมูลที่ไม่ 
ครอบคลุมเนื้อหำตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร ทั้งด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรสืบค้นข้อมูลที่มีควำม
ล่ำช้ำ จำกปัญหำดังกล่ำว  

ผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจที่จะศึกษำควำมต้องกำรและปัญหำกำรใช้บริกำรส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศของนักศึกษำปริญญำตรี คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิตเพ่ือ
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จะได้ทรำบถึงควำมต้องกำรและปัญหำกำรใช้บริกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จะได้น ำ
ผลกำรวิจัยมำปรับปรุงส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ อีกท้ังยังเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหำรโครงกำร
ที่มีลักษณะเดียวกันสำมำรถน ำควำมรู้จำกผลกำรศึกษำครั้งนี้ไปใช้ปรับในด้ำนกำรเรียนกำรสอนได้อีกต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือศึกษำควำมต้องกำรและปัญหำกำรใช้บริกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศของ
นักศึกษำระดับปริญญำตรี คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต   
3. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

 ตัวแปรต้น คือ เพศ สำขำวิชำ ชั้นปี  
 ตัวแปรตำม คือ ควำมต้องกำรและปัญหำกำรใช้บริกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ของนักศึกษำระดับปริญญำตรี คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
      ตัวแปรต้น    ตัวแปรตำม 

  

1.5 ขอบเขตกำรวิจัย 

 1.5.1 ด้ำนเนื้อหำ  

  

 

4. ขอบเขตกำรวิจัย 
กำรวิจัยนี้มุ่งศึกษำเรื่อง ควำมต้องกำรและปัญหำกำรใช้บริกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศของนักศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัย  
สวนดุสิต ซึ่งได้ก ำหนดขอบเขตสำขำวิชำที่สังกัดอยู่ที่ศูนย์มหำวิทยำลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ มำ 7 สำขำวิชำ 
ได้แก่ สำขำภำษำอังกฤษ สำขำภำษำอังกฤษธุรกิจ สำขำจิตวิทยำอุตสำหกรรมและบริกำร สำขำภำษำไทย 
สำขำภำษำและกำรสื่อสำร สำขำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ และสำขำศิลปศึกษำ โดยประชำกร
นักศึกษำในระดับชั้นปริญญำตรี คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิตมีจ ำนวนทั้งสิ้น 
1,292 คน เมื่อใช้ตำรำงส ำเร็จรูปของเครซี่มอร์แกน จึงได้ขนำดกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 287 คน 
5. นิยำมศัพท์เฉพำะ 
  5.1  มหำวิทยำลัยสวนดุสิต หมำยถึง มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิตตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย
รำชภัฏ พ.ศ. 2547 เป็นมหำวิทยำลัยสวนดุสิต ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 ซึ่ง
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำในวันที่ 17 กรกฏำคม พ.ศ. 2558 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 18 กรกฏำคม พ.ศ. 
2558 มีฐำนะเป็นหน่วยงำนในก ำกับของรัฐ ภำยในกำรก ำกับดูแลของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
   5.2 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ หมำยถึง หน่วยงำนที่มีหน้ำที่ให้บริกำรสื่อสำรสนเทศ
และระบบเครื อข่ ำย ในกำรส่ ง เสริมบริ กำรทำงวิ ช ำกำรที่ สอดคล้ องกับกำรสอนและกำรวิ จั ย  
ตำมหลักสูตรที่เปิดสอน 

5.3 ควำมต้องกำรและปัญหำของผู้ใช้บริกำรห้องสมุด หมำยถึง ควำมต้ องกำรและปัญหำของ
ผู้ใช้บริกำร ที่มีต่อส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ในกำรใช้บริกำร  
ต่ำง ๆ ของห้องสมุด 

1. เพศ 
2. สำขำวิชำ 
3. ชั้นปี 

ควำมต้องกำรและปัญหำกำรใช้บริกำร
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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5.4 นักศึกษำคณะมนุษยศำสตร์และสั งคมศำสตร์  หมำยถึง นักศึกษำระดับปริญญำตรี   
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ที่เรียนในมหำวิทยำลัย 

5.5 ทรัพยำกรสำรสนเทศห้องสมุด หมำยถึง สื่อควำมรู้ที่ห้องสมุดจัดหำมำ เพ่ือช่วยเสริมกำรเรียนรู้
ด้วยตนเอง ประกอบด้วย วัสดุตีพิมพ์ และวัสดุไม่ตีพิมพ์ ที่จัดไว้ส ำหรับผู้ใช้บริกำร 

5.6 ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร หมำยถึง สิ่งที่ห้องสมุดจัดไว้เพ่ือให้บริกำร สนอง  
ควำมต้องกำรของผู้ ใช้บริกำรในด้ำนหนังสือสิ่ งพิมพ์และวัสดุ อ่ืน  ๆ ที่ห้องสมุดได้ เก็บไว้  ตลอดจน 
กำรอ ำนวยควำมสะดวก 

5.7 ด้ำนสถำนที่/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สถำนที่ หมำยถึงสถำนที่ตั้งอยู่ในที่ปรำศจำกเสียงรบกวนต่ำง 
ๆ  อำกำศและแสงสว่ ำ ง เ พี ย งพอลั กษณะอำคำรค ำนึ ง ถึ งประ โ ยชน์ ใ ช้ ส อย  คว ำมปลอดภั ย  
ควำมสะดวกสบำย ควำมสวยงำม ควำมสะอำด เรียบร้อย รวมทั้งมีกำรตกแต่งห้องสมุดเพ่ือสร้ำงบรรยำกำศ
กำรเรียนรู้ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก หมำยถึง เครื่องประกอบที่จ ำเป็นในกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้กับ
ผู้ใช้บริกำร ได้แก่ ชั้นหนังสือ ชั้นวำงวำรสำร เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้ำอ้ี เป็นต้น  
6. ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

6.1  เพ่ือให้ผู้บริหำรใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำหนดนโยบำย เพ่ือวำงแผนกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบ
กำรให้บริกำรในด้ำนต่ำง ๆ ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสวนดุสิตให้ได้
มำตรฐำน และเป็นสำกลมำกขึ้น  

6.2  ผู้ปฏิบัติงำนส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ใช้เป็นแนวทำง
ในกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรกับผู้ใช้บริกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ควำมต้องกำรและปัญหำกำรใช้บริกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศของนักศึกษำระดับ
ปริญญำตรี คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ผู้วิจัยได้ศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่
เกี่ยวข้องในประเด็นต่ำง ๆ ดังนี้ 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับควำมต้องกำรและปัญหำกำรใช้บริกำร 
2.2 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับควำมต้องกำรและปัญหำกำรใช้บริกำร 
 แนวคิดเกี่ยวกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร ซึ่งมีผู้ได้ให้ควำมหมำยของควำมพึงพอใจไว้หลำกหลำย 
ดังนี้ 
2.1.1 ควำมหมำยของควำมต้องกำรและปัญหำของผู้ใช้บริกำรมีต่อกำรใช้บริกำร 

พจนำนุกรมในไทยฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ.2525 (2526: 323) กล่ำวถึง “ควำมต้องกำร” ว่ำ
หมำยถึง ควำมอยำกได้ ใคร่ได้หรือประสงค์จะได้ และเมื่อเกิดควำมรู้สึกดังกล่ำวจะท ำให้ร่ำงกำยเกิด 
กำรควำมขำดสมดุลเนื่องมำจำกมีสิ่งเร้ำมำกระตุ้น มีแรงขับภำยในเกิดขึ้น ท ำให้ร่ำงกำยไม่อำจอยู่นิ่งต้อง
พยำยำมดิ้นรน และแสวงหำเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรนั้น ๆ เมื่อร่ำงกำยได้รับตอบสนองแล้ว ร่ำงกำยมนุษย์
ก็กลับสู่ภำวะสมดุลย์อีกครั้งหนึ่ง และก็จะเกิดควำมต้องกำรใหม่ ๆ เกิดข้ึนมำ ทดแทนวนเวียนอยู่ไม่มีที่สิ้นสุด 

กฤษณำ ศักดิ์ศรี (2534: 159) กล่ำวว่ำ มนุษย์นั้น เพียรพยำยำมทุกวิถีทำงในอันที่จะให้บรรลุ 
ควำมต้องกำรทีละขั้น เมื่อควำมต้องกำรขั้นแรกได้รับกำรตอบสนองแล้ว ควำมต้องกำรขั้ นนั้นก็จะลด
ควำมส ำคัญลงจนหมดควำมส ำคัญไป ไม่เป็นแรงกระตุ้นอีกต่อไป แต่จะเกิดควำมสนใจและควำมต้อง  
กำรสิ่งใหม่อีกต่อไป แต่ควำมต้องกำรขั้นต้นๆ ที่ได้รับกำรตอบสนองไปเรียบร้อยแล้วนั้น อำจกลับมำเป็นควำม
จ ำเป็นหรือควำมต้องกำรครั้งใหม่อีกได้ เมื่อกำรตอบสนองควำมต้องกำรครั้งแรกได้สูญเสียหรือขำดหำยไป 
และควำมต้องกำรที่เคยมีควำมส ำคัญจะลดควำมส ำคัญลง เมื่อมีควำมต้องกำรใหม่ๆเข้ำมำแทนที่ นอกจำกนั้น
แล้ว Gilmer กล่ำวว่ำ “มนุษย์มีควำมต้องกำรหลำยสิ่งหลำยอย่ำง เช่น อำหำร อำกำศ น้ ำ ที่อยู่อำศัยรวมทั้ง
สิ่งอ่ืน ๆ ด้วย เช่น กำรยอมรับนับถือ สถำนภำพ กำรเป็นเจ้ำของ ฯลฯ แต่อย่ำงไรก็ตำม โดยทั่วไปควำม
ต้องกำรเหล่ำนี้ยำกที่จะได้รับกำรตอบสนองจนอ่ิมและพอใจทั้ง ๆ ที่ก็ได้รับอยู่แล้ว” 
         เสถียร เหลืองอร่ำม (2525: 10-18); และนิพนธ์ คันธเสวี (2528: 71) กล่ำวว่ำ ทุกวันนี้คนเรำพยำยำม
ท ำงำนก็เพ่ือจะสนองควำมต้องกำรของตน ท ำงำนเพ่ือเงินเพรำะเงินเป็นสื่อกลำงของกำรแลกเปลี่ยนสิ่งต่ำง ๆ 
ตำมต้องกำร แต่ถ้ำมองให้ลึกลงไปแล้วกำรท ำงำนไม่ใช่เพื่อเงินแต่อย่ำงเดียวเสมอไป เศรษฐีมีเงินมหำศำลก็ยัง
ท ำงำนทั้ง ๆ ที่ท ำงำนแล้วได้เงินเป็น ค่ำตอบแทนเพียงเล็ก ๆ น้อย ๆกำรท ำงำนเพ่ือเงิน เป็นเพียงเหตุผล
ประกำรหนึ่งเท่ำนั้น ยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีกมำกท่ีคนต้องกำรได้รับจำกกำรท ำงำน ซึ่งบำงครั้งเงินไม่สำมำรถซื้อ
ควำมต้องกำรบำงอย่ำงได้เพรำะควำมต้องกำรของมนุษย์มีอยู่ 3 ประกำร 
 1. ควำมต้องกำรทำงด้ำนร่ำงกำย หรือควำมต้องกำรทำงสรีระ (Physical or Physiological Needs) 
ควำมต้องกำรปฐมภูมิ (Primary Needs) หรือ ควำมต้องกำรทำงด้ำน ชีววิทยำ (Biological Needs)  
ควำมต้องกำรปฐมภูมิ (Primary) เป็นควำมต้องกำรทำงชีววิทยำ หรือ ควำมต้องกำรทำงกำยภำพ เป็น 
ควำมต้องกำรขั้นพ้ืนฐำนอันดับแรกหรือขั้นต่ ำสุดของมนุษย์ซึ่งจ ำเป็นในกำร ด ำรงชีวิต เป็นควำมต้องกำรที่
จ ำเป็นส ำหรับชีวิต เป็นควำมต้องกำรเพ่ือกำรด ำรงชีวิตอยู่ของมนุษย์  เพ่ือกำรมีชีวิตอยู่ เป็นควำมต้องกำรที่มี
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มำตั้งแต่ก ำเนิด ในฐำนะที่เป็นอินทรีย์ทำง กำยภำพ เป็นแรงขับ (Drive) ที่เกิดขึ้นตำมธรรมชำติ เป็นแรงขับดัน
ทำงกำยภำพ เป็นควำมต้องกำรที่เกิดขึ้นตำมธรรมชำติ เป็นปรำกฎกำรณ์ทำงธรรมชำติของสิ่งมีชีวิตเพ่ือควำม
อยู่รอด จึงเป็นควำมต้องกำรพ้ืนฐำนที่จะขำดเสียมิได้ ควำมต้องกำรชนิดนี้หำกไม่ได้รับกำรตอบสนองจะมี
ควำมรู้สึกตึงเครียดอยู่ตลอดเวลำ และมีควำมกระวนกระวำย เช่น ควำมต้องกำรอำกำศหำยใจ อำหำร  
ควำมอบอุ่น น้ ำ ยำรักษำโรค อุณหภูมิที่เหมำะสม เครื่องนุ่งห่ม กำรเคลื่อนไหวทำงร่ำงกำย กำรขับถ่ำย  
ควำมต้องกำรเรื่องเพศ กำรพักผ่อนนอนหลับ ที่อยู่อำศัย ถ้ำขำดควำมต้องกำรประเภทนี้เพียงประกำร ใด
ประกำรหนึ่งชีวิตจะต้องมีอันเป็นไป เพรำะควำมต้องกำรนี้เป็นสิ่งจ ำเป็นมำกส ำหรับมนุษย์ทุกคนจะขำดเสีย
มิได้ กำรแสวงหำสิ่งต่ำง ๆมำเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรในทำงกำยของมนุษย์ นี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสังคม 
วัฒนธรรม กำรฝึกอบรม สิ่งแวดล้อม ศำสนำ เศรษฐกิจ ฯลฯ 
 2. ควำมต้องกำรทำงด้ำนจิตใจ หรือ ควำมต้องกำรในระดับสูง หรือ ควำมต้องกำรทำงด้ำนจิตวิทยำ 
หรือควำมต้องกำรทุติยภูมิ หรือควำมต้องกำรที่เกิดใหม่ (Psychological Needs or Secondary Needs or 
Acquired Needs) เป็นควำมต้องกำรที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นภำยหลัง หลังจำกควำมต้องกำรทำงร่ำงกำยได้รับ 
กำรตอบสนองแล้ว บำงครั้งจึงเรียกควำมต้องกำรทำงจิตใจว่ำ “ควำมต้องกำรที่เกิดขึ้นใหม่” (Acquired 
Needs) เพรำะเป็นควำมต้องกำรที่เกิดจำกควำมรู้ และ กำรเรียนรู้ประสบกำรณ์ กำรสนองตอบต่ำง  ๆ ก็
เพ่ือให้เกิดควำมพึงพอใจเป็นแรงขับ (Drive) ชนิดหนึ่งที่ไม่หยุดอยู่กับที่ (Dynamic) ไม่มีรำกฐำนจำก 
ควำมต้องกำรทำงร่ำงกำย แต่อำศัยกลไกทำงสมอง ที่สั่งสมจำกประสบกำรณ์ สภำพแวดล้อม วัฒนธรรม  
เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งแต่ละบุคคลอำจเหมือนกันหรือต่ำงกันได้ เนื่องจำกแต่ละคนมีระดับควำมต้องกำรแตกต่ำงกัน 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำรเรียนรู้ และประสบกำรณ์ ควำมต้องกำรทำงจิตใจเป็นควำมต้องกำรที่สลับซับซ้อน  
และมีควำมแตกต่ำงกันมำกระหว่ำงบุคคล 
 3. ควำมต้องกำรทำงสังคม เป็นควำมต้องกำรทำงจิตใจนั่นเอง แต่เน้นหนักในด้ำนควำมต้องกำรที่จะ
ด ำรงชี วิ ต ให้ เป็นที่ ยอมรับนับถือของคน อ่ืน หรือมีควำมเป็นอยู่ ดี กว่ ำบุคคล อ่ืน  เช่น  ต้องกำร 
ควำมปลอดภัย ต้องกำรได้รับกำรยกย่องนับถือ ต้องกำรควำมยอมรับในสังคม ต้องกำรควำมก้ำวหน้ำ เป็นต้น 
ตำมธรรมชำติแล้วมนุษย์มีควำมต้องกำรมำกมำยหลำยอย่ำง จนไม่มีขอบเขตจ ำกัด ซึ่งทั้งควำมต้องกำรที่เกิด
จำกควำมคิดค ำนึง หรือควำมต้องกำรด้ำนจิตใจ หรือควำมต้องกำรทำงกำย ซึ่งเป็นควำมต้องกำรที่ขำดมิได้ 
และในบรรดำควำมต้องกำรต่ำง  ๆ ของมนุษย์นั้ นยำกที่ จะได้ รับกำรสนองตอบจนเป็นที่พอใจ  
 ไมตรี สุนทรวรรณ (2553: ออนไลน์) กล่ำวว่ำสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อกำรด ำเนินชีวิต สิ่งที่ขัดขวำงต่อกำร
ด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ หรืออำจหมำยถึง ค ำถำม ข้อสงสัย สิ่งที่เข้ำใจได้ยำก ตลอดจนสิ่งต่ำง ๆที่มนุษย์ไม่รู้  
ไม่เข้ำใจ เป็นต้น ซึ่งสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหำนั้นมีหลำยด้ำนด้วยกัน อำทิ เช่น ควำมไม่แน่นอน ควำมเสี่ยง ควำม
วิตกกังวล ควำมทุกข์กำย ทุกข์ใจ เพรำะหำกโลกนี้มีแต่ควำมแน่นนอนและเรำสำมำรถควบคุมทุกสิ่ งทุกอย่ำง
ให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรของเรำได้ ก็คงไม่มีปัญหำเกิดขึ้น ดังนั้น ถ้ำจะสรุปควำมหมำยของค ำว่ำปัญหำให้  
เข้ำใจได้ง่ำยและชัดเจนที่สุด อำจกล่ำวได้ว่ำ ปัญหำ คือ สิ่งที่ไม่ตรงกับควำมคำดหวังหรือสิ่งที่ต้องกำรค ำตอบ
นั่นเอง 

- กระบวนการแก้ไขปัญหา 
กำรแก้ปัญหำในที่นี้จะหมำยถึงปัญหำที่เกิดขึ้นในองค์กร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งปัญหำที่เกิดขึ้นในสำยกำรผลิต 
ซึ่งกระบวนกำรแก้ไขปัญหำมีข้ันตอนที่เกี่ยวข้อง 5 ประกำร ดังนี้ 

1. กำรก ำหนดหรือนิยำมปัญหำ 
กำรระบุปัญหำให้ชัดเจนเป็นตอนส ำคัญที่ต้องกระท ำในขั้นตอนแรก เช่น ปัญหำที่เกิดขึ้นเป็นปัญหำ
เกี่ยวกับอะไร เคยเกิดขึ้นหรือไม่ หรือเป็นปัญหำใหม่ที่ยังไม่เคยปรำกฏมำก่อน เป็นต้น 
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 2.   กำรวิเครำะห์สำเหตุ 
 เป็นกำรสร้ำงทำงเลือก เพ่ือออกแบบกำรแก้ปัญหำตำมควำมสัมพันธ์ของเหตุปัจจัย 

3.  กำรตัดสินใจ 
เป็นขั้นตอนกำรเลือกวิธีกำรแก้ปัญหำที่เหมำะสม โดยมั่นใจว่ำเป็นทำงเลือกที่ดีที่สุด 

  4 . กำรลงมือปฏิบัติ 
เป็นขั้นตอนที่เชื่อมต่อระหว่ำงนำมธรรมกับรูปธรรม คือ กำรน ำวิธีกำรแก้ปัญหำที่ก ำหนดและได้ตัดสินใจ
เลือกแล้วไปสู่กำรปฏิบัติจริง  

 5. กำรประเมินผล 
เป็นกำรตรวจสอบว่ำทำงเลือกที่น ำไปใช้ในกำรแก้ปัญหำนั้น มีประสิทธิภำพมำกน้อยเพียงใดและเกิดผล
กระทบอย่ำงไรบ้ำง  
- การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 

ปัญหำทุกอย่ำงย่อมมีสำเหตุในกำรเกิด กำรวิเครำะห์หำสำเหตุของปัญหำจึงมีควำมจ ำเป็นต่อกำรก ำหนด
หรือกำรระบุปัญหำ ซึ่งจะน ำไปสู่กระบวนกำรแก้ปัญหำขั้นตอนอ่ืน ๆ ต่อไป หลักส ำคัญในกำรวิเครำะห์หำ
สำเหตุของปัญหำ จะต้องคิดตำมหลักเหตุและผล คือ ทุกอย่ำงมีเหตุเป็นปัจจัย เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพรำะ
สิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น ตำมหลักพุทธธรรมอิทัปปัจจัยตำ ซึ่งกำรบริหำรทำงตะวันตกเรียกว่ำ สำเหตุและ
ผลลัพธ์ (cause and result)     
2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับควำมต้องกำรและปัญหำของผู้ใช้บริกำรของผู้ใช้บริกำร 

  เสถียร เหลืองอร่ำม (2519: 325) กล่ำวว่ำ ควำมต้องกำรของมนุษย์ว่ำเป็นล ำดับทั้งหมด 5 ขั้น  
(Five general system of needs) โดยเขียนเป็นรูปพีระมิดแห่งควำมต้องกำรไว้ แสดงควำมต้องกำรขั้นมูล
ฐ ำนของมนุ ษ ย์  ( Basic needs)  เ ป็ นทฤษฎี ก ำ ร จู ง ใ จ  ซึ่ ง เ ป็ น คนแร ก ที่ ไ ด้ เ ขี ย น ขึ้ น  เ รี ย ก ว่ ำ  
“Maslow’ s General theory of human mativation”  ก ำ หนดหลั ก ก ำ ร ว่ ำ บุ ค คลพยำย ำมสนอง 
ควำมต้องกำรของตนเพ่ือควำมอยู่รอดและควำมส ำเร็จของชีวิต 
Needs หมำยถึงควำมต้องกำรอันจ ำเป็น ซึ่งชีวิตจะขำดเสียมิได้ ผลจำกกำรศึกษำทรำบว่ำทุกกริยำท่ำทำง 
หรืออำกำรที่มนุษย์แสดงออกมำเป็นรูปของพฤติกรรมนี้ก็เพรำะแรงผลักดันจำกควำมต้องกำรเป็นก ำลังส ำคัญ
ให้แสดงออกมำ ควำมต้องกำรอำจเกิดขึ้นได้จำกกำรเรียนรู้ที่ได้มำภำยหลัง และจำกสิ่งที่เกิดขึ้น เองโดยไม่ต้อง
เรียนรู้เป็นควำมต้องกำรทำงชีววิทยำ (Biological Needs) ทั้งที่เป็นสิ่งที่แสดงออกมำให้เห็นได้และเป็นสิ่งที่
ซ่อนตัวอยู่ 

กำญจนำ เรืองรจิตปกรณ์ (2530: 227) กล่ำวว่ำ ทฤษฎีแห่งกำรจูงใจของ Maslow กล่ำวถึง  
ควำมต้องกำร (Need) ของมนุษย์ โดยมีสมมุติฐำน กล่ำวถึงควำมส ำคัญเก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษย์ดังนี้  
            1. ควำมต้องกำรจ ำเป็นทำงร่ำงกำย (Physiological Needs) สำมำรถแยกออกเป็นประเภท 
หนึ่งต่ำงหำกเป็นเอกเทศ จำกกำรจูงใจประเภทอ่ืน ๆ ได้เพรำะเป็นควำมต้องกำรพ้ืนฐำนที่ทุกคนต้องกำร
เหมือนกัน 
 2. ควำมต้องกำรจ ำเป็น (Need) ทำงกำยเป็นควำมต้องกำรหลักของทุกคน 
 3. ควำมต้องกำร (Needs) อย่ำงอ่ืน ๆ จะอันตรธำนไป ตรำบใดที่ควำมต้องกำรมนุษย์ทำงกำยยังไม่ได้
รับกำรตอบสนองตำมควำมพอใจ เพรำะยังถูกครอบง ำด้วยควำมจ ำเป็นทำงสรีระอยู่ 
 4. ควำมต้องกำรอย่ำงอ่ืนที่สูงขึ้นไปจะเริ่มปรำกฎเมื่อควำมต้องกำรทำงร่ำงกำยได้รับกำรสนองตอบ
เพียงพอแล้ว ขณะที่ควำมต้องกำรใดได้รับกำรตอบสนองแล้ว ควำมต้องกำรอย่ำงอ่ืนก็จะเข้ำมำแทนที่ 
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 5. ควำมต้องกำรที่ได้รับกำรตอบสนองเพียงพอแล้ว จะไม่เป็นอุปสรรคต่อควำมต้องกำรระดับสูงกว่ำ 
ควำมต้องกำรที่ได้รับตอบสนองแล้ว จะไม่เป็นแรงจูงใจส ำหรับพฤติกรรมนั้นอีกต่อไป และอินทรีย์นั้นจะถูก
ครอบง ำด้วยควำมต้องกำรอ่ืนที่ยั งไม่ เ พียงพอ ควำมต้องกำรที่ ไม่ ได้รับกำร ตอบสนองเท่ำนั้นที่  
เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมมนุษย์ 
 6. บุคคลส่วนใหญ่ในสังคมมนุษย์  ต้องกำรโลกที่มีแต่ควำมปลอดภัยมีระเบี ยบแบบแผน  
และสำมำรถพยำกรณ์ล่วงหน้ำได้ 
 7. คนที่ท ำลำยควำมต้องกำรทำงด้ำนควำมรัก และกำรเป็นส่วนหนึ่งของสังคม หมำยถึงคนที่ไม่
ต้องกำรควำมรักและไม่ชอบกำรเข้ำสังคมเป็นกำรกระท ำของบุคคลที่ปรับตัวเองไม่ได้ และเป็นโรคประสำท 
 8. ทุก ๆ คนในสังคมย่อมต้องกำรและปรำรถนำที่จะมีควำมเป็นอยู่อย่ำงมั่นคง ได้รับกำรเคำรพ  
นับถือ ยกย่อง สรรเสริญ ประเมินค่ำตน และมีควำมต้องกำรควำมแข็งแรง ควำมส ำเร็จ ฉลำดปรำดเปรื่อง 
ต้องกำรมีเกียรติยศชื่อเสียง มีฐำนะ มีเกียรติภูมิ มีควำมส ำคัญ และเป็นที่ยอมรับของสังคม 
 9. มนุษย์ทุกคนมีควำมต้องกำร และควำมต้องกำรนี้มีอยู่ตลอดเวลำเป็นกระบวนกำรที่ไม่มีที่สิ้นสุด 
เริ่มตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตำย ขณะที่ควำมต้องกำรใดได้รับกำรตอบสนองแล้ว ควำมต้องกำรอย่ำงอ่ืนจะเกิด
ขึ้นมำแทนที ่
 10. ควำมต้องกำรของมนุษย์มีลักษณะเป็นล ำดับขั้นตำมล ำดับควำมส ำคัญ (A hierarchy of needs) 
จำกต่ ำไปหำสูง กล่ำวคือ เมื่อควำมต้องกำรในระดับต่ ำได้รับกำรตอบสนองแล้วควำมต้องกำรระดับสูง  
ก็จะเรียกร้องให้มีกำรตอบสนองทันที 

 โยธิน ศันสนยุทธ (2530: 36) กล่ำวว่ำ เมอร์เรย์มีควำมคิดเห็นว่ำ ควำมต้องกำรเป็นสิ่งที่บุคคลได้
สร้ำงขึ้นก่อให้เกิดควำมรู้สึกซำบซึ้ง ควำมต้องกำรนี้บำงครั้งเกิดขึ้นเนื่องจำกแรงกระตุ้นภำยในของบุคคล และ
บำงครั้งอำจเกิดควำมต้องกำรเนื่องจำกสภำพสังคมก็ได้ หรืออำจกล่ำวได้ว่ำ ควำมต้องกำรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
เนื่องมำจำกสภำพทำงร่ำงกำยและสภำพทำงจิตใจนั่นเอง ทฤษฎีควำมต้องกำรตำมหลักกำรของ 
เมอร์เรย์สำมำรถสรุปได้ดังนี้  
 1. ควำมต้องกำรที่จะเอำชนะด้วยกำรแสดงออกควำมก้ำวร้ำว (Need for Aggression) ควำมต้องกำร
ที่จะเอำชนะผู้อ่ืน เอำชนะต่อสิ่งขัดขวำงทั้งปวงด้วยควำมรุนแรง มีกำรต่อสู้ กำรแก้แค้น กำรท ำร้ำยร่ำงกำย  
หรือฆ่ำฟันกัน เช่น กำรพูดจำกระทบกระแทกกับบุคคลที่ไม่ชอบกัน หรือมี ปัญหำกัน เป็นต้น 
 2. ควำมต้องกำรที่จะเอกชนะฟันฝ่ำอุปสรรคต่ำง ๆ (Need for Counteraction) ควำมต้องกำรที่ 
จะเอำชนะนี้เป็นควำมต้องกำรที่จะฟันฝ่ำอุปสรรค ควำมล้มเหลวต่ำง ๆ ด้วยกำรสร้ำงควำมพยำยำมขึ้นมำ เช่น 
เมื่อได้รับค ำดูถูกดูหมิ่น ผู้ได้รับจะเกิดควำมพำกเพียรพยำยำมเพ่ือเอำชนะค ำ สบประมำทจนประสบ
ควำมส ำเร็จเป็นต้น 
 3. ควำมต้องกำรที่จะยอมแพ้ (Need for Abasement) ควำมต้องกำรชนิดนี้เป็นควำมต้องกำรที่จะ
ยอมแพ้ ยอมรับผิด ยอมรับค ำวิจำรณ์ หรือยอมรับกำรถูกลงโทษ เช่น กำรเผำตัวตำยเพ่ือประท้วงระบบ  
กำรปกครอง พันท้ำยนรสิงห์ไม่ยอมรับอภัยโทษ ต้องกำรจะรับโทษตำมกฎเกณฑ์ เป็นต้น 
 4. ควำมต้องกำรที่จะป้องกันตนเอง (Need for Defendant) เป็นควำมต้องกำรที่จะป้องกันตนเอง
จำกค ำวิพำกย์วิจำรณ์ กำรต ำหนิติเตือน ซึ่งเป็นกำรป้องกันทำงด้ำนจิตใจ พยำยำมหำเหตุผลมำอธิบำยกำร
กระท ำของตน มีกำรป้องกันตนเองเพ่ือให้พ้นผิดจำกกำรกระท ำต่ำง ๆ เช่น ให้เหตุผลว่ำสอบตกเพรำะครูสอน
ไม่ดี ครู อำจำรย์ที่ไม่มีวิญญำณครู ขี้เกียจอบรมสั่งสอนศิษย์ หรือประเภท “ร ำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง” 
 5. ควำมต้องกำรเป็นอิสระ (Need for Autonomy) ควำมต้องกำรชนิดนี้ เป็นควำมต้องกำรที่
ปรำรถนำจะเป็นอิสระจำกสิ่งกดข่ีทั่งปวง ต้องกำรที่จะต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเป็นตัวของตัวเอง 
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 6. ควำมต้องกำรควำมส ำเร็จ (Need for Achievement) คือ ควำมต้องกำรที่จะกระท ำสิ่งต่ำง ๆ  
ที่ยำกล ำบำกให้ประสบควำมส ำเร็จจำกกำรศึกษำพบว่ำ เพศชำยจะมีระดับควำมต้องกำรควำมส ำเร็จมำกกว่ำ
เพศหญิง 
 7. ควำมต้องกำรสร้ำงมิตรภำพกับบุคคลอ่ืน (Need for Affiliation) เป็นควำมต้องกำรที่จะท ำให้ผู้อ่ืน
รักใคร่ ต้องกำรรู้จักหรือมีควำมสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ต้องกำรเอำอกเอกใจ มีควำมซื่อสัตย์ต่อเพ่ือนฝูง พยำยำม
สร้ำงควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลอ่ืน 
 8. ควำมต้องกำรควำมสนุกสนำน (Need for Play) เป็นควำมต้องต้องกำรที่จะแสดงควำมสนุกสนำน 
ต้องกำรหัวเรำะเพ่ือกำรผ่อนคลำยควำมตึงเครียดมีกำรสร้ำงหรือเล่ำเรื่องตลกขบขัน เช่น มีกำรพักผ่อนหย่อน
ใจมีส่วนร่วมในเกมกีฬำเป็นต้น 
 9. ควำมต้องกำรแยกตนเองออกจำกผู้อ่ืน (Need for Rejection) บุคคลมักจะมีควำมปรำรถนำใน 
กำรที่จะแยกตนเองออกจำกผู้อ่ืน ไม่มีควำมรู้สึกยินดียินร้ำยกับบุคคลอ่ืน ต้องกำรเมินเฉยจำกผู้อ่ืน ไม่สนใจ
ผู้อื่น 
 10. ควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือจำกบุคคลอ่ืน (Need for Succorance) ควำมต้องกำรประเภทนี้ 
จะเป็นควำมต้องกำรให้บุคคลอ่ืนมีควำมสนใจ เห็นอกเห็นใจ มีควำมสงสำรในตนเอง ต้องกำรได้รับ  
ควำมช่วยเหลือ กำรดูแล ให้ค ำแนะน ำดูแลจำกบุคคลอ่ืนนั่นเอง 
 11. ควำมต้องกำรที่จะให้ควำมช่วยเหลือต่อบุคคลอ่ืน (Need for Nurture) เป็นควำมต้องกำรที่จะ
เข้ำร่วมในกำรท ำกิจกรรมในกำรท ำกิจกรรมกับบุคคลอ่ืน โดยกำรให้ควำมช่วยเหลือให้บุคคลอ่ืนพ้นจำกภัย
อันตรำยต่ำง ๆ 
 12. ควำมต้องกำรที่จะสร้ำงควำมประทับใจให้กับผู้อ่ืน (Need for Exhibition) เป็นควำมต้องกำรที่
จะให้บุคคลอ่ืนได้เห็น ได้ยินเกี่ยวกับเรื่องรำวของตนเอง ต้องกำรให้ผู้อ่ืนมีควำมสนใจ สนุกสนำน แปลกใจ 
หรือตกใจในเรื่องรำวของตนเอง เช่น เล่ำ เรื่องตลกขบขัน ไห้บุคคลอ่ืนฟังเ พ่ือบุคคล อ่ืนจะเกิด  
ควำมประทับใจในตนเอง เป็นต้น 
 13. ควำมต้องกำรมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน (Need for Dominance) เป็นควำมต้องกำรที่จะให้บุคคล
อ่ืนมีกำรกระท ำตำมค ำสั่งหรือควำมคิด ควำมต้องกำรของตน ท ำให้เกิดควำมรู้สึกว่ำตนมีอิทธิพลเหนือกว่ำ
บุคคลอื่น 
 14. ควำมต้องกำรที่จะยอมรับนับถือผู้อำวุโสกว่ำ (Need for Deference) เป็นควำมต้องกำรที่
ยอมรับนับถือผู้ที่อำวุโสกว่ำด้วยควำมยินดี รวมทั้งนิยมชมชื่นในบุคคลที่มีอ ำนำจเหนือกว่ำ พร้อมที่จะให้ 
ควำมร่วมมือกับบุคคลดังกล่ำวด้วยควำมยินดี 
 15. ควำมต้องกำรหลีกเลี่ยงควำมรู้สึกล้มเหลว (Need for Avoidance of Inferiority) ควำมต้องกำร
จะหลีกเลี่ยงให้พ้นจำกควำมอับอำยทั้งหลำย ต้องกำรหลีกเลี่ยงกำรดูถูก หรือกำรกระท ำต่ำง ๆ ที่ก่อให้เกิด 
ควำมละอำยใจ รู้สึกอับอำยล้มเหลว พ่ำยแพ้ 
 16. ควำมต้องกำรที่จะหลีกเลี่ยงจำกอันตรำย (Need for Avoidance Harm) ควำมต้องกำรนี้เป็น 
ควำมต้องกำรที่จะหลีกเลี่ยงควำมเจ็บปวดทำงด้ำนร่ำงกำย ต้องกำรได้รับควำมปลอดภัยจำกอันตรำยทั้งปวง 
 17. ควำมต้องกำรที่จะหลีกเลี่ยงจำกกำรถูกต ำหนิหรือถูกลงโทษ (Need for Avoidance of Blame) 
เป็นควำมต้องกำรที่จะหลีกเลี่ยงกำรลงโทษด้วยกำรคล้อยตำมกลุ่ม หรือยอมนับค ำสั่งหรือปฏิบัติตำมกฎ
ข้อบังคับของกลุ่มกฎเกณฑ์เพรำะกลัวถูกลงโทษ 
 18. ควำมต้องกำรควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย (Need for Orderliness) เป็นควำมต้องกำรที่จะจัด
สิ่งของต่ำง ๆ ให้อยู่ในสภำพที่เป็นระเบียบเรียบร้อย มีควำมประณีต งดงำม 



9 
 

 
 

 19. ควำมต้องกำรที่จะรักษำชื่อเสียง เป็นควำมต้องกำรที่จะรักษำชื่อเสียงของตนที่มีอยู่ไว้จนสุด
ควำมสำมำรถ เช่น กำรไม่ยอมขโมย แม้ว่ำตนเองจะหิว หรือไม่ยอมท ำควำมผิด ไม่คดโกงผู้ใดเพ่ือชื่อเสียงวงศ์
ตระกูล เป็นต้น 
 20. ควำมต้องกำรให้ตนเองมีควำมแตกต่ำงจำกบุคคลอ่ืน (Need for Contrariness) เป็นควำมต้อง 
กำรที่อยำกจะเด่น น ำสมัย ไม่เหมือนใคร 

พระธรรมปิฎก ป.อ. ปยุตโต (2538: 67–70) กล่ำวว่ำ ควำมต้องกำรของมนุษย์ หรือควำมอยำกซึ่ง
เรียกว่ำ กิเลส มีอยู่ 3 อย่ำง คือ  

1. กำมตัณหำ คือ ควำมอยำกในกำมคุณทั้ง 5 คือ ควำมอยำกหรือปรำรถนำในสิ่งน่ำรักใคร่พอใจ ซึ่ง
อำจเป็น รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส มิใช่หมำยถึงควำมต้องกำรทำงเพศเพียงอย่ำงเดียวอย่ำงเช่นที่คนส่วนใหญ่
เข้ำใจกัน 
 2. ภวตัณหำ คือ ควำมอยำกมี อยำกเป็น อยำกได้ 
 3. วิภวตัณหำ คือ ควำมไม่อยำกมี ไม่อยำกเป็น ไม่อยำกได้ 
 เมื่อเทียบกับหลักธรรมของพุทธศำสนำ เปรียบได้กับอิฐำรมณ์ 4 คือ เสถียร เหลืองอร่ำม (2519 : 21) 
 1. ลำภ ซึ่งได้แก่ ทรัพย์ ศฤงคำร(สิ่งที่ท ำให้เกิดควำมรัก, ควำมใคร่) เงินทอง 
 2. ยศ ได้แก่ ต ำแหน่ง เหรียญตรำ ปริญญำ วิทยฐำนะ 
 3. สรรเสริญ ได้แก่ ควำมเคำรพ นับถือจำกผู้อื่น 
 4. ควำมสุข ทั้งในร่ำงกำยและจิตใจ 

กฤษณำ ศักดิ์ศรี (2534: 219–220) กล่ำวว่ำ มนุษย์มีควำมต้องกำรมำกมำยหลำยอย่ำง แต่ในแง่ของ
ควำมสัมพันธ์ มนุษย์มีควำมต้องกำรพื้นฐำนที่เหมือนกันทุกคนก็คือ 
 1. ควำมรู้สึก “เป็นคนส ำคัญ” ฉะนั้นจงท ำให้ผู้อ่ืนรู้สึกว่ำเขำเป็นคนส ำคัญ ยกให้เขำเป็นคนส ำคัญ 
เช่น กำรใส่ใจกับผู้อ่ืน จ ำชื่อเพ่ือนได้ มีของมำฝำก ขอรับค ำปรึกษำหรือควำมช่วยเหลือ 
 2. มนุษย์มีควำมต้องกำรอีกอย่ำงหนึ่ง คือ “ควำมยกย่อง หรือ ชื่นชม ” ดังนั้นควรฝึกหัดยกย่องผู้อ่ืน
เป็นประจ ำทุกครั้ งที่ เห็นใครกระท ำสิ่ งดี  ๆ หรือ มีควำมคิดดี  ๆ แต่ควรระวัง ท ำด้วยควำมจริงใจ 
ไม่เสแสร้งแกล้งท ำ 
 3. อยำกให้คนอ่ืน “รัก” และ “ชอบ” ตน ยิ่งคนรักยิ่งชอบมำกเท่ำไร ยิ่งปลำบปลื้มใจมำกขึ้นเท่ำนั้น 
ด้วยเหตุนี้จึงควร ท ำให้เขำเกิดควำมรู้สึกนี้ให้มำกข้ึน 
 4. มนุษย์ทุกคนอยำกสบำยแต่ “ขี้เกียจ” และต้องกำรแนวร่วมคือ คน “ขี้เกียจ” เหมือนเขำ จงบอก
ว่ำท่ำนขี้เกียจมำกกว่ำเขำเสียอีก เขำจะอุ่นใจขึ้นและคบท่ำนได้อีกนำน แต่อย่ำไปบอกว่ำท่ำนขยันกว่ำเขำก็
แล้วกัน ท ำให้เขำมีควำมหวัง และรู้สึกว่ำยังมีคนสู้เขำไม่ได้อีกมำกมำย เขำจะอยู่ในโลกนี้อย่ำงเป็นสุข  
และรักท่ำนขึ้นอีกหลำยเท่ำมนุษย์อยำกได้สิ่งทั้งสี่นี้ มนุษย์ต่อสู้ ดิ้นรน ลงทุน ท ำงำนหนัก เล่นกำรพนัน  
เป็นโจร ปล้นฆ่ำ ก็เ พ่ือชีวิตจะได้รับสิ่งทั้งสี่นี้ เท่ำนั้น แม้ว่ำมนุษย์จะมีควำมต้องกำรอ่ืนอีกมำกมำย  
แต่ควำมปรำรถนำทั้งสี่ประกำรดังกล่ำวเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องกำรมำกในกำรติดต่อสัมพันธ์กัน 
นอกจำกนั้นแล้ วมนุษย์ยั งต้องกำรสิ่ ง อ่ืน  ๆ อีกมำกมำยได้แก่  ควำมสุข มนุษย์ทุกคนล้วนแล้ ว 
แต่ต้องกำรควำมสุข ไม่อยำกพบกับควำมทุกข์ ถ้ำไม่อยำกพบกับควำมทุกข์ จะท ำอย่ำงไรดีละ ? พระพุทธเจ้ำ
ทรงกล่ำวว่ำ “เว้นเหตุแห่งทุกข์ย่อมมีสุขในที่ทั้งปวง” ค ำถำมต่อมำ แล้วอะไรจะเป็นเหตุแห่งทุกข์ ? จะรู้ได้
อย่ำงไร ? ค ำตอบคือต้องมีปัญญำ” คิด ไตร่ตรองให้รอบคอบในทุก ๆ เรื่อง มีสติที่ระลึกรู้อยู่ตลอดเวลำว่ำ 
จะท ำสิ่งใด และที่เรำจะท ำนั้นก่อให้เกิดผลใดบ้ำง เกิดควำมเดือดร้อนต่อตนเองและผู้อ่ืน เรียกว่ำ พิจำรณำให้
ถ่องแท้แน่ใจเสียก่อนจึงจะลงมือกระท ำ หรือปฏิบัติ ซึ่งต้องอยู่บนพ้ืนฐำนของ “ควำมถูกต้อง ควำมดีงำม  
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ไม่ก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนแก่อ่ืน” นั้นแหละจึงจะเป็นควำมสุขที่เป็นควำมสุขจริง ๆ ไม่ใช่เป็นควำมสุขที่น ำ
ควำมทุกข์มำให้เรำภำยหลัง 
เมื่อทรำบแล้วว่ำ มนุษย์ส่วนใหญ่มีควำมต้องกำรสิ่งใดบ้ำง ย่อมช่วยให้เรำพอใจจะเห็นแนวทำงใน  
กำรตอบสนอง ควำมต้องกำร ดังกล่ำวของมนุษย์ที่ เรำติดต่อ โดยมุ่งหวังให้เกิดควำมรู้สึกนึกรักใคร่  
พึงพอใจต่อกัน อันจะน ำไปสู่มนุษยสัมพันธ์ที่ดีและยำวนำน 
2.1.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับควำมต้องกำรและปัญหำของผู้ใช้บริกำร 

วิภำดำ คุณำวิกติกุล  (2549) กล่ำวว่ำ ตำมแนวควำมคิดควำมต้องกำรพ้ืนฐำนของมำสโลว์  
นักมนุษยวิทยำ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับกำรยอมรับกันอย่ำงกว้ำงขวำง โดยได้อธิบำยถึงควำมต้องกำรของมนุษย์ 
ว่ำควำมต้องกำรของมนุษย์นั้นจะเป็นตัวกระตุ้นให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมต่ำง ๆ ออกมำ เพ่ือสนองตอบต่อ
ควำมต้องกำรนั้น ๆ ซึ่งถ้ำเข้ำใจควำมต้องกำรของมนุษย์แล้วก็สำมำรถอธิบำยถึงเรื่องแรงจูงใจของมนุษย์ได้
เช่นเดียวกัน ดังนั้นถ้ำเรำมีควำมเข้ำใจเรื่องควำมต้องกำรของมนุษย์แล้ว เรำจะสำมำรถเข้ำใจ พ้ืนฐำน
พฤติกรรมของมนุษย์ได้มำกยิ่งขึ้น ซึ่งมำสโลว์ได้ล ำดับขั้นควำมต้องกำรพื้นฐำน แบ่งเป็น 5 ล ำดับขั้นได้ดังนี้ 

         ขั้นที่ 1 ควำมต้องกำรทำงร่ำงกำย (Physiological Needs) เป็นระดับควำมต้องกำรปัจจัย 
พ้ืนฐำนของมนุษย์ ได้แก่ ปัจจัย 4 อำหำร เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้ำ ยำรักษำโรค และท่ีอยู่อำศัย 

         ขั้นที่ 2 ควำมต้องกำรควำมมั่นคงและควำมปลอดภัย (Security and Safety Needs) เช่น 
ปรำศจำกอุบัติเหตุ กำรบำดเจ็บ กำรเจ็บป่วย เศรษฐกิจตกต่ ำ กำรถูกข่มขู่จำกบุคคลอ่ืน และกำรถูกโจรกรรม
ทรัพย์สิน เป็นต้น  

         ขั้นที่ 3 ควำมต้องกำรทำงสังคม (Social Needs) ได้แก่ ควำมต้องกำรกำรยอมรับกำรเข้ำเป็น
สมำชิก กำรให้ควำมรัก กำรให้อภัย และควำมเป็นมิตร เป็นต้น 

         ขั้ นที่  4  คว ำมต้ อ งกำรกำ รยอมรั บนั บ ถื อแล ะ เห็ น ว่ ำ ตน เ องมี คุณค่ ำ ต่ อ สั ง คม  
(Esteem or Ego Needs) มำสโลว์ได้ให้ควำมหมำยไว้ 2 ประกำร คือ  

         ประกำรที่ 1 ควำมต้องกำรกำรยกย่องนับถือ  
         ประกำรที่ 2 ควำมต้องกำรที่เกี่ยวกับกำรมีชื่อเสียง 
         ขั้นที่ 5 ควำมต้องกำรควำมส ำเร็จ (Actualization Needs) เป็นควำมต้องกำรระดับสูงสุดของ

มนุษย์ เป็นควำมพยำยำมของมนุษย์ที่จะให้บุคคลอ่ืนยอมรับนับถือตนเองรวมกับควำมต้องกำรและ
ควำมส ำเร็จของตนเอง ซึ่งมำสโลว์เรียกว่ำ ควำมต้องกำรควำมเจริญก้ำวหน้ำ (Growth Needs)  

         มำสโลว์ได้กล่ำวเน้นว่ำ ควำมต้องกำรต่ำง ๆเหล่ำนี้ต้องเกิดเป็นล ำดับขั้น และจะไม่มีกำรข้ำม
ขั้น ถ้ำข้ันที่ 1 ไม่ได้รับกำรตอบสนอง ควำมต้องกำรในล ำดับขั้นที่ 2-5 ก็ไม่อำจเกิดข้ึนได้ กำรตอบสนองที่ได้รับ
ในแต่ละขั้นไม่จ ำเป็นต้องได้รับทั้ง 100% แต่ต้องได้รับบ้ำงเพ่ือจะได้เป็นบันไดน ำไปสู่กำรพัฒนำควำมต้องกำร
ในระดับท่ีสูงขึ้นในล ำดับขั้นต่อไป  

 ดังนั้นในเรื่องควำมต้องกำร (Need) ของมนุษย์นั้น ทุกคนต่ำงก็มีควำมต้องกำรจะมำกหรือน้อยก็
แตกต่ำงกันไปในแต่ละบุคคล ไม่ว่ำจะเป็นควำมต้องกำรของตัวเรำเองหรือบุคคลอ่ืน ๆ หำกเรำเข้ำใจ ตระหนัก
รู้ในควำมต้องกำรของตนเองและสำมำรถวิเครำะห์บุคคลอ่ืนได้ และเป็นแนวทำงในกำรสร้ำงแรงจูงใจให้
ตอบสนองควำมต้องกำรนั้น ๆได้อย่ำงเหมำะสม บนพ้ืนฐำนแห่งควำมพอเพียง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
องค์กร ประเทศ รวมทั้งมวลมนุษยชำติสืบต่อไป 
 พรรณี เจนจิต (2538: 461-476) กล่ำวว่ำ ล ำดับขั้นควำมต้องกำรของมนุษย์ตำมแนวคิดของมำสโลว์
ว่ำมำสโลว์ก ำหนดควำมต้องกำรของมนุษย์จำกขั้นต่ ำสุดไปสู่ขั้นสูงสุดเป็น 7 ชั้น ด้วยกัน โดยที่มนุษย์จะมีควำม
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ต้องกำรในขั้นสู งต่อไป ถ้ำควำมต้องกำรในขั้นต้น ๆ ได้รับกำรตอบสนองแล้วล ำดับ 7 ขั้นของ 
ควำมต้องกำรมีดังนี้  

1. ควำมต้องกำรทำงสุนทรียะ  
2. ควำมต้องกำรที่จะรู้และเข้ำใจ  
3. ควำมต้องกำรที่จะตระหนักในควำมสำมำรถของตนเอง  
4. ควำมต้องกำรกำรยอมรับและได้รับกำรยอมรับ  
5. ควำมต้องกำรควำมรักและควำมเป็นเจ้ำของ  
6. ควำมต้องกำรควำมปลอดภัย   
7. ควำมต้องกำรทำงด้ำนร่ำงกำย 

Abraham (1943 ) อ้ำงใน พรรณี เจนจิต  (2538: 463)  กล่ำวว่ำควำมต้องกำรทั้ ง  7 ขั้นมำส  
โลว์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
 กลุ่มท่ี 1 ควำมต้องกำรขั้นที่ 1 – 4 เรียกว่ำ “ควำมต้องกำรขั้นต่ ำ”  
 กลุ่มท่ี 2 ควำมต้องกำรขั้นที่ 5 - 7 เรียกว่ำ “ควำมต้องกำรขั้นสูง”  
ซึ่งควำมต้องกำรของ 2 กลุ่ม มีควำมแตกต่ำงกัน ดังนี้  
ควำมต้องกำรขั้นต่ ำ  
 1 .มนุษย์ท ำทุกวิถีทำงเพ่ือให้ส ำเร็จหรือขจัดควำมต้องกำรขั้นต่ ำ เช่น เมื่อหิว ก็ต้องหำอำหำรมำกิน
เพ่ือขจัดควำมหิว  
 2. แรงจูงใจอันเนื่องมำจำกควำมต้องกำรขั้นต่ ำจะน ำไปสู่กำรกระท ำเพ่ือลดควำมตึงเครียดต่ำง ๆ ทั้งนี้
เพ่ือให้ร่ำงกำยอยู่ในสภำพสมดุล เช่น คนที่ต้องกำรกำรยอมรับนับถือจะท ำทุกสิ่งให้ได้มำซึ่งกำรยอมรับนับถือ 
ควำมมีชื่อเสียง  
 3. กำรที่มนุษย์สำมำรถสนองควำมต้องกำรขั้นต่ ำ ท ำให้หลีกเลี่ยงจำกควำมทุกข์หรือควำมเจ็บป่วยได้ 
เช่นอำกำศหนำว เรำจะนอนไม่หลับจนกว่ำจะได้เสื้อหรือผ้ำห่มจึงจะนอนหลับ  
 4.  กำรที่มนุษย์สำมำรถสนองควำมต้องกำรขั้นต่ ำจะรู้ สึกว่ ำ พ้นจำกควำมทุกข์  พ้นจำก 
ควำมกระวนกระวำย จะเกิดควำมรู้สึกว่ำไม่ต้องกำรสิ่งใดอีกแล้วในขณะนั้น  
 5. กำรสนองควำมต้องกำรขั้นต่ ำจะมีลักษณะเป็นครั้งครำว หรือเป็นเป็นเวลำ และมีลักษณะที่ใช้หมด
ไปในแต่ละครั้ง  
 6. ควำมต้องกำรขั้นต่ ำซึ่ งต้ องกำรกำรตอบสนอง จำกปัจจัยภำยนอกนั้นเป็นสิ่ งที่ทุกคน 
มีประสบกำรณ์ร่วมกัน เช่น รู้ว่ำควำมหิวเป็นเช่นไร หรือควำมต้องกำรควำมรัก กำรยอมรับจำกกลุ่มเป็น
อย่ำงไร  
 7. ควำมสนองต้องกำรขั้นต่ ำ ซึ่งต้องกำรอำศัยปัจจัยภำยนอกนั้น ส่วนใหญ่ผู้ อ่ืนเป็นผู้สนองให้  
ซึ่งจะท ำให้คนเกิดควำมรู้สึกที่ต้องคอยพ่ึงพำผู้อ่ืน ซึ่งจะน ำควำมรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเอง ท ำอะไรต้องคอย
ระมัดระวังกำรยอมรับของผู้อื่นคอยดูว่ำ ผู้อื่นจะคิดอย่ำงไรกับตน  
 8. คนที่มีลักษณะของควำมต้องกำรขั้นต่ ำ ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่คอยพ่ึงพำผู้อ่ืน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกับ
บุคคลที่ เห็นว่ำจะสนองควำมต้องกำรให้ได้ ซึ่งจะกลำยเป็นคนสัมพันธภำพกับบุคคลอ่ืนในวงจ ำกัด  
ไม่สนใจที่จะสร้ำงควำมสัมพันธ์กับบุคคลที่ไม่สำมำรถท ำประโยชน์ให้ได้  
 9. คนที่มีลักษณะของควำมต้องกำรขั้นต่ ำ มีแนวโน้มจะยึดตนเป็นศูนย์กลำง ไม่คอยค ำนึกถึงปัญหำ 
มักจะค ำนึกถึงเรื่องส่วนตัว  
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 10. คนที่มีลักษณะของควำมต้องกำรขั้นต่ ำ จะช่วยตัวเองไม่ได้ ต้องคอยขอควำมช่วยเหลือจำกผู้อ่ืน 
เมื่อเข้ำท่ีคับขันหรือประสบปัญหำยุ่งยำกต่ำง ๆ 
ควำมต้องกำรขั้นสูง 
 1. มนุษย์จะแสวงหำควำมพึงพอใจขั้นสูงสุด เช่น แสวงหำควำมรู้ หรือท ำประโยชน์ให้สังคมโดยไม่หวัง
สิ่งตอบแทน นอกจำกควำมพึงพอใจ  
 2. แรงจูงใจที่เนื่องมำจำกควำมต้องกำรขั้นสูง จะท ำให้คนมีควำมสบำยใจอยู่ได้แม้ในสภำพที่มี  
ควำมตึงเครียด เช่น ทนได้แม้นแต่ค ำนินทำว่ำร้ำย ไม่สะดุ้งสะเทือนเพรำะตระหนักดีถึงควำมสำมำรถที่ตนจะ
ท ำประโยชน์ให้แก่สังคมเกินกว่ำจะไปสนใจค ำพูดของคนบำงคนหรือค ำพูดของคนบำงกลุ่ม  
 3. กำรที่สำมำรถสนองควำมต้องกำรขั้นสูงได้ จะท ำให้เกิดควำมสุข มีสุขภำพจิตดี เช่น คนที่ มี 
ควำมปรำรถนำจะศึกษำค้นคว้ำโดยมิได้มีสิ่งล่อใจอ่ืนใด จะมีควำมสุข ควำมอ่ิมใจ มำกกว่ำกำรกระท ำที่หวังสิ่ง
ตอบแทน  
 4. กำรสนองควำมต้องกำรขั้นสูง จะน ำไปสู่ควำมพึงพอใจและควำมปรำรถนำ จะแสวงหำควำมสุข ใน
ขั้นต่อไป เช่นกำรแสวงหำโดยมิได้หวังสิ่งตอบแทนจะท ำให้ผู้ที่แสว งหำเกิดควำมสุข ควำมพึงพอใจ  
โดยไม่มีที่สิ้นสุด  
 5. กำรสนองควำมต้องกำรขั้นสูง เป็นเรื่องต่อเนื่องกันไปไม่มีที่สิ้นสุด  
 6. ควำมต้องกำรขั้นสูง เป็นประสบกำรณ์เฉพำะตัว ทั้งนี้เพรำะควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล เช่น  
บำงคนฟังดนตรี หรือมองพระจันทร์แล้วเกิดควำมซำบซึ้งจนน้ ำตำไหล ซึ่งเป็นควำมรู้สึกเกินกว่ำจะบรรยำยให้
ผู้ใดรับทรำบได้  
 7. กำรสนองควำมต้องกำรขั้นสูงนั้น แต่ละคนจะเป็นผู้สนองควำมต้องกำรให้กับตนเอง  
ซึ่งจะน ำไปสู่กำรพ่ึงตนเองหรือน ำตนเองได้ เป็นตัวของตัวเอง ไม่ต้องวิตกกังวลว่ำใครจะคิดอย่ำงไรกับตน ซึ่ง
สำมำรถท ำงำนได้เต็มที่  
 8. คนที่มีลักษณะของควำมต้องกำรขั้นสูง จะเป็นคนที่พ่ึงตนเองได้ จะเป็นผู้สร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับ
คนทั่วไป ไม่ใช่สร้ำงสัมพันธ์เฉพำะกับคนที่จะท ำประโยชน์ให้เท่ำนั้น  
 9. คนที่มีลักษณะของควำมต้องกำรขั้นสูง จะเป็นคนค ำนึกถึงปัญหำมำกกว่ำ ไม่ค่อยค ำนึกถึง  
เรื่องส่วนตัว เป็นผู้ท ำงำนเพื่องำน มุ่งผลประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำส่วนตัว  
 10. คนที่มีลักษณะของควำมต้องกำรขั้นสูง จะสำมำรถช่วยเหลือตนเองได้ดี แม้เมื่อเข้ำที่คับขันทั้งนี้
เพรำะมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง สำมำรถตัดสินใจแก้ปัญหำต่ำง ๆได้ด้วยตนเอง 

2.1.4 กำรวัดควำมต้องกำรและปัญหำของผู้ใช้บริกำร 
        วชิรวัชร  งำมละม่อม (2559: ออนไลน์) ได้กล่ำวไว้ว่ำ กำรวัดควำมต้องกำรและปัญหำกำรใช้

บริกำรนั้น สำมำรถท ำได้หลำยวิธีดังต่อไปนี้ 
                1. กำรใช้แบบสอบถำม โดยผู้ออกแบบสอบถำม ต้องกำรทรำบควำมคิดเห็นซึ่งสำมำรถกระท ำได้
ในลักษณะก ำหนดค ำตอบให้เลือก หรือตอบค ำถำมอิสระ ค ำถำมดังกล่ำว อำจถำมควำมพอใจในด้ำนต่ำง  ๆ 
เพ่ือให้ผู้ตอบทุกคนมำเป็นแบบแผนเดียวกัน มักใช้ในกรณีที่ต้องกำรข้อมูลกลุ่มตัวอย่ำงมำก ๆ วิธีนี้นับเป็นวิธีที่
นิยมใช้กันมำกที่สุดในกำรวัดทัศนคติ รูปแบบของแบบสอบถำมจะใช้มำตรวัดทัศนคติ ซึ่งที่นิยมใช้ในปัจจุบันวิธี
หนึ่ง คือ มำตรำส่วนแบบลิเคิร์ท ประกอบด้วยข้อควำมที่แสดงถึงทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้ำอย่ำงใดอย่ำง
หนึ่งที่มีค ำตอบที่แสดงถึงระดับควำมรู้สึก 5 ค ำตอบ เช่น มำกที่สุด  มำก  ปำนกลำง น้อย  น้อยที่สุด 
                2. กำรสัมภำษณ์ เป็นวิธีกำรที่ผู้วิจัยจะต้องออกไปสอบถำมโดยกำรพูดคุย โดยมีกำรเตรียม
แผนงำนล่วงหน้ำ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงมำกที่สุด 
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                3. กำรสังเกต เป็นวิธีวัดควำมต้องกำรและปัญหำกำรใช้บริกำร โดยกำรสังเกตพฤติกรรมของ
บุคคลเป้ำหมำยไม่ว่ำจะแสงดออกจำกกำรพูดจำ กริยำ ท่ำทำง วิธีนี้ต้องอำศัยกำรกระท ำอย่ำงจริงจัง  
และสังเกตอย่ำงมีระเบียบแบบแผน วิธีนี้เป็นวิธีกำรศึกษำที่เก่ำแก่ และยังเป็นที่นิยมใช้อย่ำงแพร่หลำยจนถึง
ปัจจุบัน 
                จำกที่กล่ำวมำ สรุปได้ว่ำกำรวัดควำมต้องกำรและปัญหำกำรใช้บริกำร เป็นกำรบอกถึงควำมชอบ
ของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งสำมำรถวัดได้หลำยวิธี กำรสัมภำษณ์ กำรใช้แบบสอบถำมควำมคิดเห็น กำรใช้
แบบส ำรวจควำมรู้สึก  
 2.2 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  จำกกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ควำมต้องกำรและปัญหำกำรใช้บริกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศของนักศึกษำระดับปริญญำตรี คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต  
ผู้วิจัยได้รวบรวมผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

 พูลศิริ พรหมกูล (2555: บทคัดย่อ) ศึกษำวิจัยเรื่อง กำรส ำรวจควำมต้องกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ  
ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือศึกษำควำมต้องกำรใช้
ทรัพยำกรสำรสนเทศของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดย
ศึกษำควำมต้องกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏสวนสุนันทำ ข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศทั่วไปที่มี บริกำรของส ำนักและบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนภำยใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ควำมสำมำรถด้ำน เทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบเครือข่ำย และ 
กำรพัฒนำกำรบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้
ในกำรวิจัย จ ำนวนรวมทั้งสิ้น คน 675 โดยแบ่งเป็นผู้อำจำรย์ จ ำนวน 170 คน และนักศึกษำ จ ำนวน 405 คน 
ระหว่ำงเดือน พฤษภำคม - สิงหำคม 2666 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเป็นแบบสอบถำม สถิติที่ใช้ใน  
วิเคระห์ ข้อมูลคือ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และค่ำเบียงเบนมำตรฐำน โดยใช้โปรแกรม SPSS ในกำรประมวลผล 
ผลกำรศึกษำพบว่ำ 1. ระดับควำมต้องกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ในภำพรวม และรำยองค์ประกอบอยู่ในระดับปำนกลำง 2. ผลกำรเปรียบเทียบควำมต้องกำรใช้
ทรัพยำกรสำรสนเทศของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตำมตัวแปรประกอบด้วย เพศ ต ำแหน่ง
วิชำกำร คุณวุฒิ คณะที่สังกัด และกำรสอนนักศึกษำระดับต่ำง ๆ ในภำพรวมไม่แตกต่ำงกัน องค์ประกอบด้ำน
ควำมต้องกำรใช้บริกำรที่มีต่อส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ
ที่ระดับ .01 3. ผลกำรเปรียบเทียบควำมต้องกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศตำมตัวแปรลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอถำมในภำพรวม และรำยองค์ประกอบไม่แตกต่ำง
กัน ข้อเสนอแนะ จำกกำรส ำรวจควำมต้องกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ พบประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกำรให้บริกำรในด้ำนต่ำง ๆ 

 1. เพ่ิมพ้ืนที่เก็บหนังสือ และเพ่ิมหนังสือใหม่ มุมอ่ำนหนังสือที่กว้ำงขวำงมองเห็นได้ชัดเจน  
โล่งสบำย  
  2. โครงกำร SDI ควรท ำด้วยควำมรวดเร็วทันต่อกำรใช้งำน และทันต่อควำมต้องกำร  
  3. ควรมีหนังสือคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศฉบับภำษำอังกฤษ  
  4. กำรจัดกำรสอนในระบบ e-learning ควรมีกำรวำงแผนและจัดกำรระบบให้ดี เพ่ือประโยชน์ต่อกำร
เรียนกำรสอน  
  5. ถ้ำได้สอนในรำยวิชำเดิมทุกปี กำรท ำ e-learning จะเป็นประโยชน์มำก แต่ถ้ำท ำ e-learning  
แล้วให้คนอ่ืนสอนแทน แล้วตัวเองต้องย้ำยไปสอนวิชำอ่ืนใหม่ก็ไม่ต้องกำรท ำ e-learning  
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  6. อยำกให้สำมำรถ Link ดูข้อมูล Paper หรือ งำนวิจัยที่มีในห้องสมุดอ่ืนโดยใช้ Username  
และ Password ของอำจำรย์เข้ำดูได้จะดีมำก  
  7. บริกำรพ้ืนที่เก็บ Web ของอำจำรย์ และนักศึกษำ ของมหำวิทยำลัยให้สำมำรถจัดกำรได้สะดวก
ง่ำยต่อกำรใช้งำน  
  8. ควรมี พ้ืนที่ ให้นักศึกษำทุกคนได้ท ำ เว็บไซต์ของตัว เองภำยใต้ โดเมน SSRU อย่ำงน้อย 
คนละ 60MB+My SQL + Database 1 account โดยแจ้งวิธีกำรเข้ำถึง FTP ไปพร้อมกับ Username 
Password ที่แจกให้นักศึกษำ  
  9. ยกเลิกกำรเข้ำ Internet โดยผ่ำนรหัส Login ยุ่งยำก น่ำร ำคำญจำกัดกำรเข้ำเว็บอีก 16 เรื่องมำก  
เสียเงินไป ก็ตั้งเยอะ จะอะไรกันนักหนำ เสียเงินไปไม่ได้ให้มำตั้งกฎเกณฒน์ะ เสีย,จะอะไร 000 นักหนำ  
  10. ให้มีกำรน ำควำมรู้ต่ำง ๆ มำบริกำรนักศึกษำอย่ำงทันสมัย 
 (กรรณิกำร์ ยุทธครำม และภรณี ศิริโชติ, 2557) ศึกษำวิจัยเรื่อง กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศและบริกำร
ห้องสมุดของนักศึกษำระดับปริญญำตรี ที่ห้องสมุดคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์มหำวิทยำลัยขอนแก่น กำรวิจัย
เชิงส ำรวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศและบริกำรของห้องสมุดคณะ 
สถำปัตยกรรมศำสตร์ของนักศึกษำระดับปริญญำตรี คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น  
ด้ำนวัตถุประสงค์กำรใช้ประเภททรัพยำกรสำรสนเทศที่ใช้ บริกำรสำรสนเทศที่ใช้ วิธีกำรค้นหำ และปัญหำใน
กำรใช้สำรสนเทศและบริกำรของ ห้องสมุดคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์  เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
คือ แบบสอบถำม ประชำกรในกำรวิจัยคือนักศึกษำระดับปริญญำตรี  คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์  
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ชั้นปีที่ 1- 4 ที่ลงทะเบียนเรียนในภำคกำรศึกษำ ปลำยปีกำรศึกษำ 2556 จ ำนวน 191 
คน ได้รับแบบสอบถำมคืนทั้งสิ้น 152 ชุด (ร้อยละ 80.00) วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้ค่ำร้อยละ ผลกำรวิจัยพบว่ำ 
นักศึกษำส่วนใหญ่ใช้ห้องสมุดเพ่ือประสงค์เพ่ือกำรศึกษำ ทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทตีพิมพ์ที่นักศึกษำ 
ส่วนใหญ่ใช้คือ ต ำรำประกอบกำรเรียน ทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้คือ ฐำนข้อมูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษำใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ บริกำรห้องสมุดที่นักศึกษำ
ส่วนใหญ่ใช้คือ บริกำรยืม-คืน นักศึกษำส่วนใหญ่เรียนรู้วิธีกำรค้นหำทรัพยำกรสำรสนเทศด้วยตนเอง วิธีกำร
ค้นหำทรัพยำกรในห้องสมุดที่นักศึกษำส่วนใหญ่ ใช้คือเดินหำที่ชั้น ปัญหำอุปสรรคในกำรใช้ห้องสมุดนักศึกษำ
ส่วนใหญ่เห็นว่ำ เป็นปัญหำในระดับปำนกลำงทุกด้ำน ข้อเสนอแนะจำกผลกำรศึกษำคือ ห้องสมุดควรจัดหำ
หนังสือให้มีเนื้อหำทันสมัย ควรปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตและเครื่องคอมพิวเตอร์ และบุคลำกรที่ให้บริกำร
ควรมีจ ำนวนเพิ่มขึ้นและควรได้รับพัฒนำทักษะกำรให้บริกำร 
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บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ เพ่ือศึกษาความต้องการและปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่มีต่อส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ จ านวน 7 สาขา ได้แก่ สาขาภาษาอังกฤษ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขา
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและบริการ สาขาภาษาไทย สาขาภาษาและการสื่อสาร สาขาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ และสาขาศิลปศึกษา โดยประชากรมีจ านวนทั้งสิ้น 1,292 คน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
287 คน ในการหาประชากร ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อนของการสุ่ม
ตัวอย่างที่ระดับ 0.05  
ตำรำงท่ี 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างแบ่งตามสาขาต่าง ๆ 

สำขำ จ ำนวนประชำกร (คน) จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง (คน) 
ภาษาอังกฤษ 357 79 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 233 52 
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและบริการ 243 54 
ภาษาไทย 216 48 
ภาษาและการสื่อสาร 24 5 
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 148 33 
ศิลปศึกษา 71 16 

รวม 1,292 287 
 

2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามก าหนดและแจกแจงประเด็นของ
เนื้อหาของแบบสอบถามให้ครอบคลุม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามซึ่งคณะผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างดังนี้ 
 2.1 ศึกษาลักษณะ รูปแบบ และวิธีการเขียนแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
แนวคิดทฤษฎี น ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
 2.2 ศึกษารายละเอียดวัตถุประสงค์ของการวิจัย เ พ่ือทราบเป็นแนวทางและขอบเขตใน  
การสร้างแบบสอบถาม 
 2.3 สร้างแบบสอบถามโดยมีโครงสร้างรายละเอียดดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบค าถามหลาย
ตัวเลือก (Multiple choices question) ได้แก่ 
 
 



16 
 

 เพศ    เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภท นามบัญญัติ  Nominal scale 
 ระดับชั้นปีที่ศึกษา  เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภท เรียงล าดับ   Ordinal scale 
 สาขาวิชา   เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภท นามบัญญัติ  Nominal scale 
 ส่วนที่ 2 สภาพการเข้าใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ลักษณะค าถามเป็นแบบค าถามหลายตัวเลือก (Multiple choices question) ได้แก่ จ านวนครั้งที่ท่านมาใช้
บริการห้องสมุดโดยเฉลี่ย และช่วงเวลาในการเข้าใช้บริการห้องสมุด  
 ส่วนที่ 3 ความต้องการในการใช้บริการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการ 
สร้างขึ้นเพ่ือทราบระดับความต้องการของการใช้บริการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านการบริการ ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม  ซึ่งมีเกณฑ์
การให้คะแนน 5 ระดับ ดังนี้ 
 ต้องการมากที่สุด      เท่ากับ  5 คะแนน 
 ต้องการมาก                   เท่ากับ  4 คะแนน 
 ต้องการปานกลาง      เท่ากับ  3 คะแนน 
 ต้องการน้อย    เท่ากับ  2 คะแนน 
 ต้องการน้อยที่สุด    เท่ากับ  1 คะแนน 
เกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ยที่ได้จากการท าแบบสอบถาม ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ประเภท Rating Scale 5 ระดับ 
ซึ่งใช้สูตรการหาความกว้างของอันตรภาคชั้นและแปลความหมายตามเกณฑ์ได้ดังต่อไปนี้ 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น  =    
ค่าสูงสุด−ค่าต า่สุด

จ านวนช้ัน
 

=      
5−1

5
      =      0.8 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.21 – 5.00 ความหมาย มีความคิดเห็นมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.41 – 4.00 ความหมาย มีความคิดเห็นมาก 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.61 – 3.40 ความหมาย มีความคิดเห็นปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.81 – 2.60 ความหมาย มีความคิดเห็นน้อย 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00 – 1.80 ความหมาย มีความคิดเห็นน้อยที่สุด 
 ส่วนที่ 4 ปัญหาในการใช้บริการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการสร้างขึ้น
เพ่ือทราบระดับปัญหาของการใช้บริการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านการบริการ ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน 5 
ระดับ ดังนี้ 
 ปัญหามากที่สุด      เท่ากับ  5 คะแนน 
 ปัญหามาก                   เท่ากับ  4 คะแนน 
 ปัญหาปานกลาง       เท่ากับ  3 คะแนน 
 ปัญหาน้อย    เท่ากับ  2 คะแนน 
 ปัญหาน้อยที่สุด    เท่ากับ  1 คะแนน 
 ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อความต้องการและปัญหาการใช้บริการส านัก 
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3. ขั้นตอนในกำรสร้ำงเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในการท าวิจัยซึ่งได้
ด าเนินการสร้างดังนี้ 

 3.1 ศึกษาข้อมูลลักษณะ และวิธีเขียนแบบสอบถาม งานวิจัยที่เกี่ยวข้องแนวคิดทฤษฎีแล้วน ามาสร้าง
เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

3.2 ศึกษารายละเอียดของวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางและขอบเขตของวิจัย 
 3.3 ศึกษารูปแบบ จากต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรวบรวมข้อมูลต่าง ๆที่น ามาใช้เป็นแนวทาง
งานวิจัย 
 3.4 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญและบรรณารักษ์ตรวจสอบความเที่ยงตรง 3 คน โดยการใช้
วิ ธี ก า ร ห า ค่ า ดั ช นี ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง  ( IOC) โ ด ย ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ดั ช นี ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง 
(Index of item Objective Congruence-IOC) ) โดยตั้งเกณฑ์ข้อค าถามที่มีค่า IOC เกิน 0.5 ขึ้นไปมีค่าเที่ยวตรงใช้ได้ข้อ
ค าถามที่มีค่า IOC ต่ ากว่า 0.5 ต้องตัดออก ใช้ไม่ได้ ดังนี้ 
  3.4.1 ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

  3.4.2  ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ประธานหลักสูตร สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

3.4.3 นางสาวประดับศรี เนตรนี หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 3.5  น าแบบสอบถามไปตรวจสอบความเชื่อมั่นตัวแปร (Try-out) โดยทดลองใช้กับนักศึกษาที่ไม่ใช้
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นความเที่ยงตรงของเครื่องมือแบบสอบถาม จากนั้นน า
แบบสอบถามมาหาค่าเท่ียง (Reliability of test) ตั้งค่าความเที่ยงไว้ที่ 0.65 ซึ่งได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.939  
  3.6 น าแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้วมาตรวจสอบความถูกต้องเพ่ือน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง
ต่อไป 
      3.7 น าแบบสอบถามและผลการหาค่าความเที่ยง น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยปรับปรุงแก้ไข
ความสมบูรณ์ จากนั้นท าส าเนาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
4.  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการใช้แบบสอบถาม ตามล าดับ
ขั้นตอนต่อไปนี้  
 4.1 ผู้วิจัยวางแผนในการเก็บรวบรวมข้อมูล พิจารณาจากแหล่งข้อมูล ต ารา งานวิจัย และเอกสาร 
เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับท าการศึกษา 
 4.2 ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมของแบบสอบถาม เตรียมเอกสารให้ครบ เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บ
ข้อมูลไปยังกลุ่มตัวอย่าง 
 4.3 ผู้วิจัยท าการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างที่เข้าใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และได้ความอนุเคราะห์จาก นักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวนทั้งสิ้น 287 ชุด 
 4.4 ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วน และความถูกต้องของแบบสอบถาม น าแบบสอบถามที่ถูกต้องสมบูรณ์
มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป 
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5.  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
เมื่อผู้วิจัยน าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบค าถามจ านวน 287 ชุดแล้ว ซึ่ง

แบบสอบถามมากกว่าจ านวนที่ก าหนดไว้ ในตารางขนาดกลุ่ มตัวอย่ างของ เครซี่ และมอร์แกน  
(Krejcie & Morgan. 1970: 607-610) จากนั้นท าการรวบรวมในโปรแกรม Excel ที่ต่อการใช้งาน และน าไป
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ซึ่งแยกวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็นส่วน
ต่าง ๆ ดังนี้ 
 5.1 ร้อยละ (Percentage) ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับรายละเอียดของผู้ตอบ
แบบสอบถาม และกรณีที่ต้องการแสดงจ านวนหรือปริมาณ 
 5.2 ค่าเฉลี่ยหรือมัชฌิมเลขคณิต�̅� และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็น
มาตราประเมินค่า 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
           ผู้วิจัยน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล เกี่ยวกับควำมต้องกำรและปัญหำกำรใช้บริกำรส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศของนักศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ในรูปตำรำงประกอบค ำอธิบำยตำมล ำดับ แบ่งออกเป็น 4 ตอน ตำมล ำดับดังนี้ 
        ตอนที่ 1 สถำนภำพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
        ตอนที่ 2 สภำพกำรเข้ำใช้บริกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
        ตอนที่ 3 ควำมต้องกำรในกำรใช้บริกำรภำยในส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
        ตอนที่ 4 ปัญหำในกำรใช้บริกำรภำยในส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลกำรศึกษำทั่วไปสถำนภำพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 287 คนซึ่งเป็นนักศึกษำระดับ
ปริญญำตรี คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิตเกี่ยวกับควำมต้องกำรและปัญหำกำรใช้
บริกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มหำวิทยำลัยสวนดุสิต  
 ตารางท่ี 1 จ ำนวนและร้อยละสถำนภำพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม  

สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ ล าดับที่ 
1. เพศ 

ชาย 

หญิง 

 

147 

140 

 

51.2 

48.8 

 

1 

2 

2. ชั้นป ี

นักศึกษำปริญญำตรีชั้นปีที่ 1 

นักศึกษำปริญญำตรีชั้นปีที่ 2 

นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 

นักศึกษำปริญญำตรีชั้นปีที่ 4 

 

49 

61 

132 

45 

 

17.1 

21.3 

46.0 

15.7 

 

3 

2 

1 

4 

3. สำขำวิชำ 

สาขาภาษาอังกฤษ 

สำขำภำษำอังกฤษธุรกิจ 

สำขำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ 
สำขำภำษำและกำรสื่อสำร 

สำขำจิตวิทยำอุตสำหกรรมและบริกำร 

สำขำศิลปศึกษำ 

สำขำภำษำไทย 

 

79 

52 

33 

5 

54 

16 

48 

 

27.5 

18.1 

11.5 

1.7 

18.8 

5.6 

16.7 

 

1 

3 

5 

7 

2 

6 

4 

           จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงซึ่งเป็นนักศึกษำปริญญำตรี คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ทั้งหมดจ ำนวน 287 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง จ ำนวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 51.2 อีก
ส่วนหนึ่งเป็นผู้ชำย จ ำนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 48.8  
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 ส ำหรับชั้นปีของนักศึกษำระดับปริญญำตรี ส่วนใหญ่อยู่ในระดับชั้นปีที่ 3 มีจ ำนวนมำกที่สุดคือ 132 
คนคิดเป็นร้อยละ 46.0 รองลงมำคือ ระดับชั้นปีที่ 2 จ ำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 และระดับชั้นปีที่ 1 
จ ำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 17.1 อันดับสุดท้ำยคือ ระดับชั้นปีที่ 4 จ ำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 15.7  

 สำขำวิชำ นักศึกษำส่วนใหญ่สังกัดมำจำกสำขำภำษำอังกฤษ มีจ ำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 
รองลงมำคือ สำขำจิตวิทยำอุตสำหกรรมและบริกำร จ ำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 รองลงมำคือ สำขำ
ภำษำอังกฤษธุรกิจ จ ำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 18.1 รองลงมำคือ สำขำภำษำไทย จ ำนวน 48 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.7 รองลงมำคือ สำขำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ จ ำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.5 และสำขำศิลปศึกษำ จ ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 อันดับสุดท้ำยคือ สำขำภำษำและกำรสื่อสำร 
จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7  

ตอนที่ 2 สภาพการเข้าใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ผลกำรศึกษำทั่วไปของสภำพกำรเข้ำใช้บริกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศของผู้ตอบ
แบบสอบถำมจ ำนวน 287 คนซึ่งเป็นนักศึกษำระดับปริญญำตรี คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยสวนดุสิตเกี่ยวกับควำมต้องกำรและปัญหำกำรใช้บริกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 

ตารางที่ 2 จ ำนวนและร้อยละสภำพกำรเข้ำใช้บริกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสำรสนเทศของผู้ตอบ
แบบสอบถำม  

สภาพการเข้าใช้บริการของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ ล าดับที่ 
1. จ ำนวนครั้งที่มำใช้บริกำรห้องสมุด 

ทุกวัน 

สัปดำห์ละ 2-3 ครั้ง 

สัปดำห์ละ 1 ครั้ง 

เดือนละ 2-3 ครั้ง 

เดือนละ 1 ครั้ง 

 
34 
71 
73 
87 
22 

 
11.8 
24.7 
25.4 
30.3 
7.7 

 
4 
3 
2 
1 
5 

2. ช่วงเวลำในกำรเข้ำใช้บริกำรห้องสมุด 
08.00 - 10.00 น. 
10.01 - 12.00 น. 
12.01 - 14.00 น. 
14.01 - 16.00 น. 
16.01 - 18.00 น. 

 
34 
77 
69 
71 
36 

 
11.8 
26.8 
24.0 
24.7 
12.5 

 
5 
1 
3 
2 
4 

 จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ นักศึกษำระดับปริญญำตรี คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัย 
สวนดุสิต ส่วนใหญ่จะเข้ำมำใช้บริกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศเดือนละ 2-3 ครั้ง จ ำนวน  
87 คน คิดเป็นค่ำร้อยละ 30.3 รองลงมำคือ สัปดำห์ละ 1 ครั้ง จ ำนวน 73 คน คิดเป็นค่ำร้อยละ 25.4 
รองลงมำคือ สัปดำห์ละ 2-3 ครั้ง จ ำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 24.7 และเข้ำใช้บริกำรส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศทุกวัน จ ำนวน 34 คน คิดเป็นค่ำร้อยละ 11.8 อันสุดท้ำยคือ เดือนละ 1 ครั้ง จ ำนวน 22 
คน คิดเป็นค่ำร้อยละ 7.7  
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 ช่วงเวลำในกำรเข้ำใช้บริกำรห้องสมุด นักศึกษำระดับปริญญำตรี คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยสวนดุสิตส่วนใหญ่จะเข้ำใช้บริกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศในช่วงเวลำ  
10.01 – 12.00 น. เป็นจ ำนวน 77 คน คิดเป็นค่ำร้อยละ 26.8 รองลงมำคือ ช่วงเวลำ 14.01 – 16.00 น. 
จ ำนวน 71 คน คิดเป็นค่ำร้อยละ 24.7 รองลงมำคือ ช่วงเวลำ 12.01 – 14.00 น. จ ำนวน 69 คน คิดเป็น 
ค่ำร้อยละ 24.0 และช่วงเวลำ 16.01 – 18.00 น. จ ำนวน 36 คน คิดเป็นค่ำร้อยละ 12.5 อันดับสุดท้ำยคือ 
ช่วงเวลำ 08.00 – 10.00 น. จ ำนวน 34 คน คิดเป็นค่ำร้อยละ 11.8  
ตอนที่ 3 ความต้องการในการใช้บริการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ผลกำรศึกษำทั่วไปของควำมต้องกำรในกำรใช้บริกำรภำยในส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศของผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 287 คนซึ่งเป็นนักศึกษำระดับปริญญำตรี คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิตเกี่ยวกับควำมต้องกำรและปัญหำกำรใช้บริกำรส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  มหำวิทยำลัยสวนดุสิต  

ตารางที่ 3 ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมต้องกำรกำรใช้บริกำรภำยในส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ  

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ �̅� S.D. ระดับความต้องการ ล าดับที่ 
1. คอมพิวเตอร์มีจ ำนวนเพียงพอต่อ
กำรใช้งำน 

4.00 0.74 มำก 1 

2. ทรัพยำกรสำรสนเทศที่ครอบคลุม
ทุกสำขำวิชำ 

3.93 0.73 มำก 4 

3. ควำมหลำกหลำยของทรัพยำกร
สำรสนเทศที่มีตรงตำมควำมต้องกำร 

3.98 0.79 มำก 2 

4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ที่
ทันสมัย 

3.93 0.82 มำก 3 

รวม 3.95 0.62 มาก 

 จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ นักศึกษำมีควำมต้องกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับ มีควำม
ต้องกำรมำก (�̅� = 3.95 , S.D.= 0.62) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ มีควำมต้องกำรอยู่ในระดับมำกทุกข้อ 
เรียงตำมล ำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย คือ คอมพิวเตอร์มีจ ำนวนเพียงพอต่อกำรใช้งำน  (�̅� = 4.00) 
รองลงมำคือ ควำมหลำกหลำยของทรัพยำกรสำรสนเทศที่มีตรงตำมควำมต้องกำร  (�̅� = 3.98) และ  
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ที่ทันสมัย (�̅� = 3.93) อันดับสุดท้ำยคือ ทรัพยำกรสำรสนเทศที่ครอบคลุม
ทุกสำขำวิชำ (�̅� = 3.93) 
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ตารางที่ 4 ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนควำมต้องกำรในกำรใช้บริกำรภำยในส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนกำรบริกำร  

ด้านการบริการ �̅� S.D. ระดับความต้องการ ล าดับที่ 
1. สืบค้นข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ห้องสมุด
ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว 

3.91 0.67 มำก 1 

2 . ค ว ำ ม ชั ด เ จ น ข อ ง ป้ ำ ย บ อ ก
หมวดหมู่ 

3.84 0.75 มำก 3 

3. ควำมรวดเร็วและควำมสะดวกใน
กำรให้บริกำรยืม-คืน 

3.91 0.78 มำก 2 

4.บริกำรเผยแพร่สำรสนเทศและ
นิทรรศกำรมีเนื้อหำที่ทันสมัย 

3.80 0.79 มำก 4 

รวม 3.86 0.57 มาก 

 จำกตำรำงที่ 4 พบว่ำ นักศึกษำมีควำมต้องกำรด้ำนกำรบริกำร โดยรวมอยู่ในระดับ มีควำมต้องกำร
มำก (�̅� = 3.86 , S.D.= 0.57) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ มีควำมต้องกำรอยู่ในระดับมำกทุกข้อ เรียง
ตำมล ำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย คือ ควำมรวดเร็วและควำมสะดวกในกำรให้บริกำรยืม -คืน (�̅� = 3.91) 
รองลงมำคือ สืบค้นข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ห้องสมุดได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว (�̅� = 3.91) และควำมชัดเจนของป้ำย
บอกหมวดหมู่ (�̅� = 3.84) อันดับสุดท้ำย บริกำรเผยแพร่สำรสนเทศและนิทรรศกำรที่มีเนื้อหำที่ทันสมัย 
 (�̅� = 3.80) 

ตารางที่ 5 ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนควำมต้องกำรในกำรใช้บริกำรภำยในส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนกำรให้บริกำรของบุคลำกร  

ด้านการให้บริการของบุคลากร �̅� S.D. ระดับความ
ต้องการ 

ล าดับ
ที ่

1. บุคลำกรมีมนุษย์สัมพันธ์และเป็นมิตร 3.83 0.69 มำก 4 
2. จ ำนวนบุคลำกรที่ให้บริกำรมีเพียงพอต่อควำมต้องกำร 3.92 0.78 มำก 2 
3. บุคลำกรมีควำมกระตือรือร้น 3.93 0.78 มำก 1 
4. บุคลำกรมีควำมสำมำรถในกำรให้ค ำปรึกษำได้อย่ำงชัดเจน 3.89 0.79 มำก 3 

รวม 3.89 0.61 มาก 

 จำกตำรำงที่ 5 พบว่ำ นักศึกษำมีควำมต้องกำรด้ำนกำรให้บริกำรของบุคลำกร โดยรวมอยู่ในระดับ  
มีควำมต้องกำรมำก (�̅� = 3.89 , S.D.= 0.61) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ มีควำมต้องกำรอยุ่ในระดับมำก
ทุกข้อ เรียงตำมล ำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย คือ บุคลำกรมีควำมกระตือรือร้น (�̅� = 3.93) รองลงมำคือ 
จ ำนวนบุคลำกรที่ให้บริกำรมีเพียงพอต่อควำมต้องกำร (�̅� = 3.92) และบุคลำกรมีควำมสำมำรถในกำรให้
ค ำปรึกษำได้อย่ำงชัดเจน (�̅� = 3.89) อันดับสุดท้ำย บุคลำกรมีมนุษย์สัมพันธ์และเป็นเมิตร (�̅� = 3.83) 
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ตารางที่ 6 ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนควำมต้องกำรในกำรใช้บริกำรภำยในส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนสถำนที่และสภำพแวดล้อม 

ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม �̅� S.D. ระดับความต้องการ ล าดับที่ 
1. ห้องน้ ำอยู่ในต ำแหน่งที่ใช้บริกำรได้อย่ำงสะดวก 3.97 0.70 มำก 4 
2. ต้องกำรเพิ่มโต๊ะและโซฟำในกำรนั่งท ำงำน 4.07 0.84 มำก 3 
3. เพ่ิมแสงสว่ำงภำยในส ำนักวิทยบริกำร 4.09 0.85 มำก 2 
4. ห้องส ำหรับอ่ำนหนังสือส่วนตัว 4.12 0.89 มำก 1 

รวม 4.06 0.61 มาก 
 จำกตำรำงที่ 6 พบว่ำ นักศึกษำมีควำมต้องกำรด้ำนสถำนที่และสภำพแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับ  
มีควำมต้องกำรมำก (�̅� = 4.06 , S.D.= 0.61) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ มีควำมต้องกำรอยู่ในระดับมำก 
ทุกข้อ เรียงตำมล ำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย คือ ห้องส ำหรับอ่ำนหนังสือส่วนตัว (�̅� = 4.12) รองลงมำคือ เพ่ิม
แสงสว่ำงภำยในส ำนักวิทยบริกำร (�̅� = 4.09) และต้องกำรเพ่ิมโต๊ะและโซฟำในกำรนั่งท ำงำน (�̅� = 4.07) 
อันดับสุดท้ำยคือ ห้องน้ ำอยู่ในต ำแหน่งที่ใช้บริกำรได้อย่ำงสะดวก (�̅� = 3.97) 

ตอนที่ 4 ปัญหาในการใช้บริการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ผลกำรศึกษำทั่วไปปัญหำในกำรใช้บริกำรภำยในส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศของ
ผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 287 คนซึ่งเป็นนักศึกษำระดับปริญญำตรี คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยสวนดุสิตเกี่ยวกับควำมต้องกำรและปัญหำกำรใช้บริกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  มหำวิทยำลัยสวนดุสิต  

ตารางท่ี 7 ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนปัญหำในกำรใช้บริกำรภำยในส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ  

ปัญหาด้านทรัพยากรสารสนเทศ �̅� S.D. ระดับปัญหา ล าดับ
ที ่

1. สื่อสิ่งพิมพ์มีเนื้อหำที่ไม่ทันสมัย 3.64 0.70 มำก 1 
2. ทรัพยำกรสำรสนเทศมีไม่เพียงพอต่อกำรศึกษำค้นคว้ำ 3.55 0.77 มำก 3 
3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) มีจ ำนวนไม่เพียงพอต่อควำม
ต้องกำร 

3.61 0.80 มำก 2 

รวม 3.60 0.64 มาก 
 จำกตำรำงที่ 7 พบว่ำ นักศึกษำมีปัญหำด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับ มีปัญหำมำก 
(�̅� = 3.60 , S.D.= 0.64) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ มีปัญหำอยู่ในระดับมำกทุกข้อเรียงตำมล ำดับ
ค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อยคือ สื่อสิ่งพิมพ์มีเนื้อหำที่ไม่ทันสมัย (�̅� = 3.64) รองลงมำคือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-book) มีจ ำนวนไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร (�̅� = 3.61) และอันดับสุดท้ำยคือ ทรัพยำกรสำรสนเทศมีไม่
เพียงพอต่อกำรศึกษำค้นคว้ำ (�̅� = 3.55) 
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ตารางท่ี 8 ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนปัญหำในกำรใช้บริกำรภำยในส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศด้ำนกำรบริกำร  

ปัญหาด้านการบริการ �̅� S.D. ระดับปัญหา ล าดับที่ 
1. เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติไม่สำมำรถใช้งำนได้ 3.81 0.81 มำก 2 
2. เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตขัดข้องบ่อยครั้ง 3.88 0.88 มำก 1 
3. ผู้ใช้บริกำรไม่ทรำบวิธีกำรใช้บริกำรแนะน ำแหล่ง
สำรสนเทศอย่ำงชัดเจน 

3.62 0.87 มำก 3 

4. อัตรำค่ำบริกำรถ่ำยเอกสำรค่อนข้ำงสูงจนเกินไป 3.22 1.01 ปำนกลำง 4 
รวม 3.63 0.65 มาก 

 จำกตำรำงที่  8 พบว่ำ นักศึกษำมีปัญหำด้ำนกำรบริกำร โดยรวมอยู่ ในระดับ มีปัญหำมำก  
(�̅� = 3.63 , S.D.= 0.65)  และมีปัญหำปำนกลำง (�̅� = 3.22 , S.D.= 1.01) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ 
มีปัญหำอยู่ในระดับมำกและมีปัญหำระดับปำนกลำงเรียงตำมล ำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อยคือ เครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตขัดข้องบ่อยครั้ง (�̅� = 3.88) รองลงมำคือ เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติไม่สำมำรถใช้งำนได้ (�̅� = 3.81) 
และผู้ใช้บริกำรไม่ทรำบวิธีกำรใช้บริกำรแนะน ำแหล่งสำรสนเทศอย่ำงชัดเจน (�̅� = 3.62) อันดับสุดท้ำยคือ 
อัตรำค่ำบริกำรถ่ำยเอกสำรค่อนข้ำงสูงจนเกินไป (�̅� = 3.22) 

ตารางท่ี 9 ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนปัญหำในกำรใช้บริกำรภำยในส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศด้ำนบุคลำกร  

ปัญหาด้านบุคลากร �̅� S.D. ระดับปัญหา ล าดับที่ 
1. จ ำนวนบุคลำกรมีไม่เพียงพอ 3.37 0.74 ปำนกลำง 1 
2. บุคลำกรไม่มีควำมรู้เพียงพอ 3.25 0.83 ปำนกลำง 4 
3. บุคลำกรมีควำมเข้มงวดมำกเกินไป 3.35 0.86 ปำนกลำง 2 
4. บุคลำกรไม่มีควำมกระตือรือร้นในกำรท ำงำน 3.31 0.85 ปำนกลำง 3 
5. บุคลำกรไม่มีควำมสำมำรถในกำรให้ค ำปรึกษำได้อย่ำง
ชัดเจน 

3.21 0.86 ปำนกลำง 5 

รวม 3.29 0.69 ปานกลาง 
 จำกตำรำงที่ 9 พบว่ำ นักศึกษำมีปัญหำด้ำนบุคลำกร โดยรวมอยู่ในระดับ มีปัญหำปำนกลำง  
(�̅� = 3.29 , S.D.= 0.69) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ มีปัญหำอยู่ในระดับปำนกลำงทุกข้อ เรียงตำมล ำดับ
ค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย คือ จ ำนวนบุคลำกรมีไม่เพียงพอ (�̅� = 3.37) รองลงมำคือ บุคลำกรมีควำมเข้มงวด
มำกเกินไป (�̅� = 3.35) รองลงมำคือ บุคลำกรไม่มีควำมกระตือรือร้นในกำรท ำงำน (�̅� = 3.31) และบุคลำกร
ไม่มีควำมรู้เพียงพอ (�̅� = 3.25) อันดับสุดท้ำยคือ บุคลำกรไม่มีควำมสำมำรถในกำรให้ค ำปรึกษำได้อย่ำง
ชัดเจน (�̅� = 3.21) 
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ตารางท่ี 10 ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนปัญหำในกำรใช้บริกำรภำยในส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนสถำนที่และสภำพแวดล้อม 

ปัญหาด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม �̅� S.D. ระดับปัญหา ล าดับที่ 
1. สถำนที่ใช้บริกำรห้องประชุมค่อนข้ำงคับแคบจนเกินไป 3.44 0.88 มำก 3 
2. จ ำนวนโต๊ะและโซฟำในกำรนั่งท ำงำนไม่เพียงพอ 3.82 0.93 มำก 1 
3. แสงสว่ำงไม่เพียงพอต่อกำรท ำงำน 3.76 1.01 มำก 2 
4. พ้ืนที่โดยรอบค่อนข้ำงสกปรก ไม่เป็นระเบียบ 3.18 1.09 ปำนกลำง 4 

รวม 3.55 0.74 มาก 
 จำกตำรำงที่ 10 พบว่ำ นักศึกษำมีปัญหำด้ำนสถำนที่และสภำพแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับ มีปัญหำ
มำก (�̅� = 3.55 , S.D.= 0.74)  และมีปัญหำปำนกลำง (�̅� = 3.18 , S.D.= 0.93) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ 
พบว่ำ มีปัญหำอยู่ในระดับมำกและมีปัญหำระดับปำนกลำงเรียงตำมล ำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อยคือ 
จ ำนวนโต๊ะและโซฟำในกำรนั่งท ำงำนไม่เพียงพอ (�̅� = 3.55) รองลงมำคือ แสงสว่ำงไม่เพียงพอต่อกำรท ำงำน 
(�̅� = 3.76) และสถำนที่ใช้บริกำรห้องประชุมค่อนข้ำงคับแคบจนเกินไป (�̅� = 3.44) อันดับสุดท้ำยคือ พ้ืนที่  
โดยรอบค่อนข้ำงสกปรก ไม่เป็นระเบียบ (�̅� = 3.18)    
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บทที่ 5  
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความต้องการและปัญหาการใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วัตถุประสงค์ของการท าวิจัยเพ่ือศึกษาความต้องการและปัญหาการใช้
บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการศึกษา คือนักศึกษา  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวน 287 คน ส าหรับขนาดกลุ่มตัวอย่าง  
ได้ก าหนดให้มีความคลาดเคลื่อน .05 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามโดยใช้แบบตรวจสอบ 
รายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบปลายเปิด 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาความต้องการและปัญหาการใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 นักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งหมดจ านวน 287 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงจ านวน 147 คน  
คิดเป็นร้อยละ 51.2 อีกส่วนหนึ่งเป้นผู้ชาย จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 48.8 ส าหรับชั้นปีของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่อยู่ในระดับชั้นปีที่ 3 มีจ านวนมากที่สุดคือ 132 คนคิดเป็นร้อยละ 46.0 รองลงมา
คือ ระดับชั้นปีที่ 2 จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 และระดับชั้นปีที่ 1 จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.1 อันดับสุดท้ายคือ ระดับชั้นปีที่ 4 จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 15.7 สาขาวิชา นักศึกษาส่วนใหญ่สังกัด
มาจากสาขาภาษาอังกฤษ มีจ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 รองลงมาคือ สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
บริการ จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 รองลงมาคือ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ จ านวน 52 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 18.1 รองลงมาคือ สาขาภาษาไทย จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 รองลงมาคือ สาขา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 และสาขาศิลปศึกษา จ านวน 
16 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 อันดับสุดท้ายคือ สาขาภาษาและการสื่อสาร จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7  

2. สภาพการเข้าใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1 จ านวนครั้งที่มาใช้บริการห้องสมุด 

  นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต ส่วนใหญ่จะเข้ามาใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเดือนละ 2-3 ครั้ง จ านวน  
87 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 30.3 รองลงมาคือ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จ านวน 73 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 25.4 
รองลงมาคือ สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 24.7 และเข้าใช้บริการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทุกวัน จ านวน 34 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 11.8 อันสุดท้ายคือ เดือนละ 1 ครั้ง จ านวน 22 
คน คิดเป็นค่าร้อยละ 7.7 

2.2 ช่วงเวลาในการเข้าใช้บริการห้องสมุด 
  ช่วงเวลาในการเข้าใช้บริการห้องสมุด นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตส่วนใหญ่จะเข้าใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ช่วงเวลา 10.01 – 12.00 น.  เป็นจ านวน 77 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 26.8 รองลงมาคือ ช่วงเวลา  
14.01 – 16.00 น. จ านวน 71 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 24.7 รองลงมาคือ ช่วงเวลา 12.01 – 14.00 น. จ านวน 
69 คน คิดเป็น 
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ค่าร้อยละ 24.0 และช่วงเวลา 16.01 – 18.00 น. จ านวน 36 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 12.5 อันดับสุดท้ายคือ 
ช่วงเวลา 08.00 – 10.00 น. จ านวน 34 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 11.8 

3. ความต้องการในการใช้บริการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า 
  ด้านทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า นักศึกษามีความต้องการด้านทรัพยากรสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับ 
มีความต้องการมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความต้องการอยู่ในระดับมาก จ านวน 4 ข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย คือ คอมพิวเตอร์มีจ านวนเพียงพอต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (�̅� = 4.00) รองลงมาคือ  
ความหลากหลายของ  ทรัพยากรสารสนเทศที่มีตรงตามความต้องการ (�̅�  = 3.98) และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  
ที่ทันสมัย (�̅�  = 3.93) อันดับสุดท้ายคือ ทรัพยากรสารสนเทศที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา (�̅�  = 3.93) 
  ด้านการบริการ พบว่า นักศึกษามีความต้องการด้านการบริการ โดยรวมอยู่ในระดับ มีความต้องการมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความต้องการอยู่ในระดับมาก จ านวน 4 ข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ 
ความรวดเร็วและความสะดวกในการให้บริการยืม-คืน (�̅�  = 3.91) รองลงมาคือ สืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว (�̅�  = 3.91) และความชัดเจนของป้ายบอกหมวดหมู่ (�̅�  = 3.84) อันดับสุดท้าย บริการเผยแพร่สารสนเทศ 
และนิทรรศการที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย (�̅�  = 3.80) 
  ด้านการให้บริการของบุคลากร พบว่า นักศึกษามีความต้องการด้านการให้บริการของบุคลากร โดยรวม
อยู่ในระดับ มีความต้องการมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความต้องการมาก จ านวน 4 ข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย คือ บุคลากรมีความกระตือรือร้น (�̅�  = 3.93) รองลงมาคือ จ านวนบุคลากรที่ให้บริการมี
เพียงพอต่อความต้องการ (�̅�  = 3.92) และบุคลากรมีความสามารถในการให้ค าปรึกษาได้อย่างชัดเจน  
(�̅�  = 3.89) อันดับสุดท้าย บุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์และเป็นเมิตร (�̅�  = 3.83) 
  ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม พบว่า นักศึกษามีความต้องการด้านสถานที่และ
สภาพแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับ มีความต้องการมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความต้องการมาก 
จ านวน 4 ข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ห้องส าหรับอ่านหนังสือส่วนตัว (�̅�  = 4.12) รองลงมา
คือ เพ่ิมแสงสว่างภายในส านักวิทยบริการ (�̅�  = 4.09) และต้องการเพ่ิมโต๊ะและโซฟาในการนั่งท างาน  
(�̅�  = 4.07) อันดับสุดท้ายคือ ห้องน้ าอยู่ในต าแหน่งที่ใช้บริการได้อย่างสะดวก (�̅�  = 3.97) 

4. ปัญหาในการใช้บริการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  เมื่อจ าแนกรายด้าน พบว่า 

  นักศึกษามีปัญหาด้านทรัพยากรสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับ มีปัญหาอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับมาก จ านวน 3 ข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
คือ สื่อสิ่งพิมพ์มีเนื้อหาที่ไม่ทันสมัย(�̅�  = 3.64) รองลงมาคือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) มีจ านวน 
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ (�̅�  = 3.61) และอันดับสุดท้ายคือ ทรัพยากรสารสนเทศมีไม่เพียงพอต่อ
การศึกษาค้นคว้า (�̅�  = 3.55) 
  นักศึกษามีปัญหาด้านการบริการ โดยรวมอยู่ในระดับ มีปัญหาอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับมาก จ านวน 3 ข้อ และในระดับปานกลาง จ านวน 1 ข้อ เรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้องบ่อยครั้ง (�̅�  = 3.88) รองลงมาคือ เครื่องยืม-คืน
อัตโนมัติไม่สามารถใช้งานได้ (�̅�  = 3.81) และผู้ใช้บริการไม่ทราบวิธีการใช้บริการแนะน าแหล่งสารสนเทศ
อย่างชัดเจน (�̅�  = 3.62) อันดับสุดท้ายคือ อัตราค่าบริการถ่ายเอกสารค่อนข้างสูงจนเกินไป (�̅�  = 3.22) 
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  นักศึกษามีปัญหาด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับ มีปัญหาปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น 
รายข้อ พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 5 ข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ 
จ านวนบุคลากรมีไม่เพียงพอ (�̅�  = 3.37) รองลงมาคือ บุคลากรมีความเข้มงวดมากเกินไป (�̅�  = 3.35) 
รองลงมาคือ บุคลากรไม่มีความกระตือรือร้นในการท างาน (�̅�  = 3.31) และบุคลากรไม่มีความรู้เพียงพอ  
(�̅�  = 3.25) อันดับสุดท้ายคือ บุคลากรไม่มีความสามารถในการให้ค าปรึกษาได้อย่างชัดเจน (�̅�  = 3.21) 

  นักศึกษามีปัญหาด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับ มีปัญหาอยู่ในระดับ
มาก จ านวน 3 ข้อ และในระดับปานกลาง จ านวน 1 ข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ จ านวน
โต๊ะและโซฟาในการนั่งท างานไม่เพียงพอ (�̅�  = 3.55) รองลงมาคือ แสงสว่างไม่เพียงพอต่อการท างาน  
(�̅�  = 3.76) และสถานที่ใช้บริการห้องประชุมค่อนข้างคับแคบจนเกินไป (�̅�  = 3.44) อันดับสุดท้ายคือ พ้ืนที่  
โดยรอบค่อนข้างสกปรก ไม่เป็นระเบียบ (�̅�  = 3.18)    

อภิปรายผล 
ผลการวิจัยพบว่า ความต้องและปัญหาการใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มี

ประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปรายดังนี้ ความต้องการการใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด้านทรัพยากรสารสนเทศ นักศึกษาส่วนใหญ่มีความต้องการคอมพิวเตอร์ที่มีจ านวน
เพียงพอต่อการใช้งาน ที่อาจจะมีไม่เพียงพอต่อการใช้บริการ ด้านการบริการ นักศึกษาส่วนใหญ่มีความ
ต้องการสืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  ด้านการให้บริการของบุคลากร นักศึกษา
ส่วนใหญ่มีความต้องการให้บุคลากรมีความกระตือรือร้น และด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม นักศึกษาส่วน
ใหญ่มีความต้องการให้มีห้องส าหรับอ่านหนังสือส่วนตัว ซึ่งโดยรวมแล้วเป็นความต้องการในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พูลศิริ พรหมกูล (2555) กล่าวว่าความต้องการเพ่ือให้ผู้ใช้ห้องสมุดมีความสะดวก
สืบค้นได้ง่ายตรงกับความต้องการ ควรจัดให้มีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอ
กับการใช้งาน ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกยังต้องการให้มีการเพ่ิมที่นั่งส าหรับการใช้คอมพิวเตอร์ใน
การสืบค้นข้อมูลและเพ่ิมประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์เพ่ือการสืบค้นข้อมูล และความต้องการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศที่มีข้อมูลทันสมัยและมีหลากหลาย ส าหรับปัญหาการใช้บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน
ทรัพยากรสารสนเทศ นักศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาในเรื่อง สื่อสิ่งพิมพ์มีเนื้อหาที่ไม่ทันสมัย  ด้านการบริการ 
นักศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาการใช้บริการในเรื่อง เครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้องบ่อยครั้ง ด้านบุคลากร นักศึกษา
ส่วนใหญ่มีปัญหาในเรื่อง จ านวนบุคลากรมีไม่เพียงพอ และด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม นักศึกษาส่วนใหญ่
มีปัญหาการใช้บริการเรื่อง จ านวนโต๊ะและโซฟาในการนั่งท างานไม่เพียงพอ ซึ่งโดยรวมแล้วเป็นปัญหาในระดับ
มากและปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรณิการ์ ยุทธคราม และภรณี ศิริโชติ (2557) ที่กล่าวว่า 
ปัญหาในการใช้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาพรวมพบว่า ส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านการบริการ ด้าน
บุคลากรที่ให้บริการ สารสนเทศที่มีเนื้อหาที่ไม่ทันสมัย มีเนื้อหาไม่ตรงตามความต้องการ ปัญหาในด้านการ
สืบค้นฐานข้อมูลที่ยังไม่รู้วิธีในการสืบค้น เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ขัดข้อง บุคลากรที่ให้บริการมีจ านวนน้อยท า
ให้บริการได้ไม่ทั่วถึง ดังนั้นจึงต้องมีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการจัดบริการสารสนเทศต่าง ๆ ที่หลากหลายและทันสมัย มีการจัดบริการในหลาย
รูปแบบ ทั้งบริการเชิงรับและเชิงรุก มีการแก้ไขปัญหาโดยการส ารวจความต้องการและปัญหาการใช้บริการ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมประเด็นที่สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาได้
อย่างชัดเจน 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากวิจัยครั้งนึ้ 
 ข้อเสนอแนะต่อส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้แก่ ควรให้มี
การน าเครื่องดื่มบางชนิดเข้าไปใช้บริการในส านักวิทยบริการได้ ควรลดระเบียบการแต่งกายในการเข้าใช้
บริการ ควรมีห้องให้อ่านหนังสือส่วนตัว ควรเพิ่มจ านวนคอมพิวเตอร์ให้มากกว่านี้ แก้ไขเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ให้มีความเสถียรมากกว่านี้ ควรเพ่ิมหนังสือใหม่เข้ามาบ้าง มีการจัดกิจกรรมภายในห้องสมุดให้มากกว่านี้ และ
ความเพ่ิมเติมหนังสือใหม่ๆ ให้มากขึ้น 

ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรศึกษาในกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาและคณะอื่นร่วมด้วย 
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เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
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แบบสอบถามงานวิจัย 
เรื่อง ความต้องการและปัญหาการใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวดุสิต 
................................................................................................................................................................... 
ค าชี้แจง  แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย ซึ่งจัดท าขึ้น เพ่ือศึกษาความต้องการและปัญหาการใช้
บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพ่ือเป็นแนวทางการปรับปรุง 
ทรัพยากรสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและให้ตรงกับความต้องการมากยิ่งข้ึน 

ส่วนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบค าถาม 
 ส่วนที่ 2 สภาพการเข้าใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 ส่วนที่ 3 ความต้องการในการใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย    
สวนดุสิต 
 ส่วนที่ 4  ปัญหาในการใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต 
 ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการแก้ไขปัญหา 
ส่วนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง   ให้ผู้ตอบแบบสอบถามท าเครื่องหมาย ✓ ลงในข้อมูลของท่าน  
  1. เพศ 

        ชาย                 หญงิ 
  2. ชั้นป ี
 ชั้นปีที่ 1            ชั้นปีที่ 2         ชั้นปีที่ 3          ชั้นปีที่ 4  
3. สาขาวิชา 

       สาขาภาษาอังกฤษ              สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์    
       สาขาภาษาไทย                  สาขาภาษาและการสื่อสาร  
       สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ        สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและบริการ    
 สาขาศิลปศึกษา 

ส่วนที่ 2 สภาพการเข้าใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   
1. จ านวนครั้งที่ท่านมาใช้บริการห้องสมุด โดยเฉลี่ย 
              ทุกวัน               สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง  สัปดาห์ละ 1 ครั้ง           เดอืนละ 2-3 ครั้ง               
   เดือนละ 1 ครั้ง          อื่น ๆ(โปรดระบุ)………………………………. 
2. ช่วงเวลาในการเข้าใช้บริการห้องสมุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

        08.00 – 10.00 น.        10.01 – 12.00 น.    12.01 – 14.00 น.         14.01 16.00 น.                 
  16.01 – 18.00 น. 
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ส่วนที่ 3 ความต้องการในการใช้บริการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ค าชี้แจง   ให้ผู้ตอบแบบสอบถามท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับข้อมูลของท่าน 
 ระดับ 5 = มากท่ีสุด     4 = มาก     3 = ปานกลาง     2 = น้อย     1 = น้อยที่สุด 

บริการ ระดับความต้องการ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
1. คอมพิวเตอร์มีจ านวนเพียงพอต่อการใช้งาน      
2. ทรัพยากรสารสนเทศท่ีครอบคลุมทุกสาขาวิชา      
3. ความหลากหลายของทรัพยากรสารสนเทศที่มีตรง
ตามความต้องการ 

     

4.หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ที่ทันสมัย      
ด้านการบริการ 

1. สืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

     

2.ความชัดเจนของป้ายบอกหมวดหมู่      
3.ความรวดเร็วและความสะดวกในการให้บริการยืม-คืน      

4.บริการเผยแพร่สารสนเทศและนิทรรศการมีเนื้อหาที่
ทันสมัย 

     

ด้านการให้บริการของบุคลากร 

1.บุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์และเป็นมิตร      
2.จ านวนบุคลากรที่ให้บริการมีเพียงพอต่อความต้องการ      

3. บุคลากรมีความกระตือรือร้น      
4.บุคลากรมีความสามารถในการให้ค าปรึกษาได้อย่าง
ชัดเจน 

     

ด้านสถานที่และสภาพสิ่งแวดล้อม 
1.ห้องน้ าอยู่ในต าแหน่งที่ใช้บริการได้อย่างสะดวก       
2.ต้องการเพ่ิมโต๊ะและโซฟาในการนั่งท างาน      

3.เพ่ิมแสงสว่างภายในส านักวิทยบริการ       
4.ห้องส าหรับอ่านหนังสือส่วนตัว      
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ส่วนที่ 4 ปัญหาในการใช้บริการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ค าชี้แจง   ให้ผู้ตอบแบบสอบถามท า เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับข้อมูลของท่าน 
   ระดับ 5 = มากที่สุด     4 = มาก     3 = ปานกลาง     2 = น้อย     1 = น้อยที่สุด 

บริการ ระดับปัญหา 
มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
1. สื่อสิ่งพิมพ์มีเนื้อหาที่ไม่ทันสมัย      
2. ทรัพยากรสารสนเทศมีไม่เพียงพอต่อการศึกษา
ค้นคว้า 

     

3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) มีจ านวนไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการ 

     

ด้านการบริการ  
1. เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติไม่สามารถใช้งานได้      

2.เครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้องบ่อยครั้ง      
3. ผู้ใช้บริการไม่ทราบวิธีการใช้บริการแนะน าแหล่ง
สารสนเทศอย่างชัดเจน 

     

4.อัตราค่าบริการถ่ายเอกสารค่อนข้างสูงจนเกินไป  
 

     

ด้านบุคลากร 

1.จ านวนบุคลากรมีไม่เพียงพอ      
2.บุคลากรไม่มีความรู้เพียงพอ      
3.บุคลากรมีความเข้มงวดมากเกินไป      
4.บุคลากรไม่มีความกระตือรือร้นในการท างาน      
5.บุคลากรไม่มีความสามารถในการให้ค าปรึกษาได้อย่าง
ชัดเจน 

     

ด้านสถานที่และสภาพสิ่งแวดล้อม 

1.สถานที่ใช้บริการห้องประชุมค่อนข้างคับแคบจนเกินไป      

2.จ านวนโต๊ะและโซฟาในการนั่งท างานไม่เพียงพอ      
3.แสงสว่างไม่เพียงพอต่อการท างาน      

4.พื้นที่โดยรอบค่อนข้างสกปรก ไม่เป็นระเบียบ      

 
 

✓ 
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ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อความต้องการและปัญหาการใช้บริการส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
   

- ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม    - 
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ภาคผนวก ข 
รายนามผู้เช่ียวชาญ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ 

1. ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์  
อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

2. ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด  
ประธานหลักสูตร สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

3. นางสาวประดับศรี เนตรนี 
หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
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ภาคผนวก ค 
การหาค่าความสอดคลอ้งของเครื่องมือวิจัย (IOC) 
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ตรวจสอบความสอดคล้องของเคร่ืองมอืวจิัย (IOC) 

เร่ือง ความต้องการและปัญหาการใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ค าชี้แจง โปรดพิจารณาความสอดคล้องข้อค าถาม เพ่ือใช้ในแบบสอบถาม เรื่อง “ความต้องการและปัญหา
การใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” แต่ละข้อว่ามีความถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ เมื่อ
พิจารณาแล้วให้ใส่เครื่องหมาย   ลงในช่องความคิดเห็น  

ข้อที่ ผู้เช่ียวชาญล าดับที ่
รวม 

 
IOC 

ผลการ
ประเมิน 1 2 3 

1. ด้านความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ 
    1.1 คอมพิวเตอร์มีจ ำนวนเพียงพอต่อกำรใชง้ำน -1 +1 +1 1 0.30 ปรับปรุง 

   1.2 ทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีครอบคลุมทุกสำขำวชิำ +1 +1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้

   1.3 ควำมหลำกหลำยของทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีมีตรง
ตำมควำมตอ้งกำร 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

   1.4 หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ท่ีทนัสมยั +1 +1 -1 1 0.30 ปรับปรุง 

   1.5 วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal) ท่ีทนัสมยั +1 +1 -1 1 0.30 ตดัทิ้ง 

2. ด้านความต้องการการบริการ 

  2.1 ขยำยเวลำในกำรใหบ้ริกำรของ 
ส ำนกัวทิยบริกำรเพิ่มข้ึนอีก 1 ชัว่โมง 

-1 +1 0 0 0 ตดัทิ้ง 

  2.2 สืบคน้ขอ้มูลผำ่นเวบ็ไซต์ห้องสมุดไดอ้ย่ำงสะดวก 
รวดเร็ว 

+1 +1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้

  2.3 เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตท่ีรวดเร็ว 0 +1 0 1 0.30 ตดัทิ้ง 

  2.4 ควำมชดัเจนของป้ำยบอกหมวดหมู่ +1 +1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้

  2.5 ควำมรวดเร็วและควำมสะดวกในกำรให้บริกำรยมื-
คืน 

+1 +1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้

  2.6 บริกำรเผยแพร่สำรสนเทศและนิทรรศกำร 0 +1 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้

3. ด้านความต้องการบุคลากร 
  3.1 บุคลำกรมีมนุษยส์ัมพนัธ์และเป็นมิตร +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
  3.2 จ ำนวนบุคลำกรท่ีให้บริกำรมีเพียงพอต่อควำม
ตอ้งกำร 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

  3.3 บุคลำกรมีควำมกระตือรือร้น 
 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
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ข้อที่ ผู้เช่ียวชาญล าดับที่ 
รวม 

 
IOC 

ผลการ
ประเมิน 1 2 3 

   3.4 บุคลำกรมีควำมสำมำรถในกำรให้ค  ำปรึกษำได้
อยำ่งชดัเจน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

   3.5 บุคลำกรมีควำมสำมำรถในกำรตอบซักถำมได้
อยำ่งชดัเจน 

+1 0 -1 0 0 ตดัทิ้ง 

4. ด้านความต้องการสถานที่และสภาพส่ิงแวดล้อม 
  4.1 หอ้งน ้ำมีเพียงพอต่อควำมตอ้งกำร  +1 +1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้

  4.2 ตอ้งกำรเพิ่มโตะ๊และโซฟำในกำรนัง่ท ำงำน +1 +1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้

  4.3 เพิ่มแสงสวำ่งภำยในส ำนกัวทิยบริกำร  +1 +1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้

  4.4 หอ้งส ำหรับอ่ำนหนงัสือส่วนตวั +1 +1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้
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ข้อที่ ผู้เช่ียวชาญล าดับที่ 
รวม 

 
IOC 

ผลการประเมิน 

1 2 3 

1.ปัญหาด้านทรัพยากรสารสนเทศ 

  1.1 ส่ือส่ิงพิมพค์่อนขำ้งเก่ำ +1 +1 -1 1 0.30 ตดัทิ้ง 
  1.2 ส่ือส่ิงพิมพมี์เน้ือหำท่ีไม่ทนัสมยั +1 +1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้

  1.3 ทรัพยำกรสำรสนเทศมีไม่เพียงพอต่อ
กำรศึกษำคน้ควำ้ 

-1 +1 +1 1 0.30 ปรับปรุง 

  1.4 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) มี
จ  ำนวนไม่เพียงพอต่อควำมตอ้งกำร 

-1 +1 +1 1 0.30 ปรับปรุง 

  1.5 วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal) มี
จ  ำนวนไม่เพียงพอต่อควำมตอ้งกำร 

-1 +1 +1 1 0.30 ตดัทิ้ง 

2. ปัญหาด้านการบริการ 

  2.1 เคร่ืองยืม-คืนอตัโนมติัไม่สำมำรถใช้
งำนได ้

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

  2.2 ผูใ้ชบ้ริกำรไม่ทรำบวธีิกำรใชบ้ริกำร +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

  2.3 เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตท่ีขัดข้องอยู่
บ่อยคร้ัง 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

  2.4 อตัรำค่ำบริกำรถ่ำยเอกสำรค่อนขำ้งสูง
จนเกินไป 

0 +1 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้

  2.5 บริกำรแนะน ำแหล่งสำรสนเทศยงัไม่มี
วิธีกำรใช้สืบคน้ทรัพยำกรสำรสนเทศ อย่ำง
ชดัเจน 

-1 0 +1 0 0 ตดัทิ้ง 

3. ปัญหาด้านบุคลากร 

  3.1 จ  ำนวนบุคลำกรมีไม่เพียงพอ -1 +1 +1 1 0.30 ปรับปรุง 

  3.2 บุคลำกรไม่มีควำมรู้เพียงพอ -1 +1 +1 1 0.30 ปรับปรุง 

  3.3 บุคลำกรมีควำมเขม้งวดมำกเกินไป -1 +1 +1 1 0.30 ปรับปรุง 

  3.4 บุคลำกรไม่มีควำมกระตือรือร้นในกำร
ท ำงำน 

-1 +1 +1 1 0.30 ปรับปรุง 

  3.5 บุคลำกรไม่มีควำมสำมำรถในกำรตอบ
ซกัถำมไดอ้ยำ่งชดัเจน 
 
 

0 +1 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้
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ข้อที่ ผู้เช่ียวชาญล าดับที่ 
รวม 

 
IOC 

ผลการประเมิน 

1 2 3 

4. ปัญหาด้านสถานที่และสภาพส่ิงแวดล้อม 

  4.1 สถำนท่ีใชบ้ริกำรคบัแคบจนเกินไป -1 +1 +1 1 0.30 ปรับปรุง 

  4.2 จ ำนวนโต๊ะและโซฟำในกำรนัง่ท ำงำน
ไม่เพียงพอ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

  4.3 แสงสวำ่งไม่เพียงพอต่อกำรท ำงำน +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

  4.4 กำรแบ่งโซนหอ้งต่ำง ๆ ยงัไม่ชดัเจน -1 +1 +1 1 0.30 ตดัทิ้ง 

  4.5 พื้นท่ีโดยรอบค่อนขำ้งสกปรก ไม่เป็น
ระเบียบ 

-1 +1 +1 1 0.30 ปรับปรุง 
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ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ – สกุล: นางสาวบัณฑิตา มาประชา ชื่อเล่น: ตาล 
ความพิการ: ปกติ 
วันเกิด: 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2541  อายุ: 21  ปี 
เพศ: หญิง 
กรุ๊ปเลือด: B 
ศาสนา: พุทธ เชื้อชาติ: ไทย สัญชาติ: ไทย  
บิดา: นายณัฐวุฒิ มาประชา 
มารดา: นางรัตนา มาประชา 
พ่ีน้องร่วมบิดา-มารดา: ลูกคนเดียว 
  

ประวัติการศึกษา 

- ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 จากโรงเรียนสาครวิทยา 
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จากโรงเรียนอันนาลัย 
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จากโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 
- ปัจจุบันก าลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 
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ชื่อ – สกลุ: นางสาวทัศนีย์ ภูหมอก ชื่อเล่น: ก๊อฟ    
ความพิการ: ทางหู 
วันเกิด: 8 ธันวาคม พ.ศ.2540  อายุ: 21 ปี 
เพศ: หญิง 
กรุ๊ปเลือด: O 
ศาสนา: พุทธ เชื้อชาติ: ไทย สัญชาติ: ไทย  
บิดา: นายน้อย ภูหมอก 
มารดา: นางสมหมาย ภูหมอก 
พ่ีน้องร่วมบิดา-มารดา: 2 คน คือ นางสาวเกตวดี ภูหมอก และนายธนวัฒน์ ภูหมอก 
  

ประวัติการศึกษา 

- ระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษา จากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
- ปัจจุบันก าลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 
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ชื่อ – สกุล: นางสาวอัยดากานต์ ปังอุทา ชื่อเล่น: ไทม์ 
ความพิการ: ปกติ 
วันเกิด: 2 กันยายน พ.ศ.2540  อายุ: 21  ปี 
เพศ: หญิง 
กรุ๊ปเลือด: A 
ศาสนา: พุทธ เชื้อชาติ: ไทย สัญชาติ: ไทย  
บิดา: นายสุรัตน์ โกสุมา 
มารดา: นางพัชรี โกสุมา 
พ่ีน้องร่วมบิดา-มารดา: 2 คน คือ  เด็กหญิงณิชาภัทร โกสุมา และเด็กหญิงนิชารีย์ โกสุมา 
  

ประวัติการศึกษา 

- ระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษา จากโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จากโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 
- ปัจจุบันก าลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 
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