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บทคดัย่อ 

 

การศึกษาเร่ือง “การสํารวจความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย                

ศรีนครินทรวโิรฒ” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการคน้ควา้เอกสารจดหมาย

เหตุของผู ้ใช้บริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ           

เพื่อศึกษาความแตกต่างของระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการค้นควา้เอกสารจดหมายเหตุของ

ผูใ้ชบ้ริการคน้ควา้เอกสารจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จาํแนกตามปัจจยั

ส่วนบุคคล และเพื่อนาํปัญหาและขอ้เสนอแนะของผูใ้ชบ้ริการมาเป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุง

การจดัใหบ้ริการของหอจดหมายเหตุมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  โดยสอบถามจากผูใ้ชบ้ริการจาํนวน 

2,114 คน  

 ผลการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ  70.77 รองลงมา

เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 29.23 ส่วนใหญ่มีอายุต ํ่ากวา่ 20 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 87.65 รองลง คือ 

อยูใ่นช่วงอาย ุ20 - 29  ปี คิดเป็นร้อยละ  9.84  และช่วงอาย ุ30 - 39 ปีคิดเป็นร้อยละ 1.66 สถานะเป็นนิสิต 

มศว มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 83.54 รองลงมา คือ มีสถานะเป็นบุคคลภายนอก คิดเป็นร้อยละ 11.54 และ

มีสถานะเป็นบุคลากร มศว คิดเป็นร้อยละ 2.18  

การสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการคน้ควา้เอกสารจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุ

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ในภาพรวมและรายดา้น พบวา่  ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการคน้ควา้

เอกสารจดหมายเหตุ ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และในรายดา้นอนัดบัท่ี 1 คือ ประเด็นท่ี 2 ความ       

พึงพอใจดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ ประเด็นท่ี 4 ความพึงพอใจต่อ

คุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ประเด็นท่ี 1 ความพึงพอใจดา้นกระบวนการ ขั้นตอนการ

ใหบ้ริการ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และประเด็นท่ี 3 ความพึงพอใจดา้นการอาํนวยความสะดวก อยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด ตามลาํดบั และในรายขอ้ 3 อนัดบัแรก พบวา่ อนัดบัท่ี 1 คือ ขอ้ 2.1 ความสุภาพเรียบร้อย อธัยาศยั  

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  รองลงมา คือ ขอ้ 2.2 ความกระตือรือร้น ความเอาใจใส่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
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บทที ่1 

 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 

ความพึงพอใจ เป็นปัจจยัท่ีสําคญัประการหน่ึงท่ีช่วยให้ประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 

ถา้เป็นงานท่ีเก่ียวกบัการใหบ้ริการ ผูบ้ริหารควรจะตอ้งให้ความสําคญัในเร่ืองความพึงพอใจแก่พนกังาน

ในองค์กร เพื่อท่ีจะสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ผูม้าใช้บริการ เพราะความเจริญกา้วหน้าของงาน

บริการมีปัจจยัสาํคญั ประการแรก ท่ีเป็นตวับ่งช้ี คือ จาํนวนผูม้าใชบ้ริการ ดงันั้น ผูบ้ริการท่ีชาญฉลาด จึง

ควรอยา่งยิ่งท่ีจะศึกษาให้ลึกซ้ึงถึงปัจจยัและองค์ประกอบต่างๆ ท่ีจะเกิดความพึงพอใจทั้งผูป้ฏิบติังาน

และผูม้าใช้บริการ เพื่อให้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อยา่ง

สูงสุด (สาโรช ไสยสมบติั, 2543) ดงันั้น หอจดหมายเหตุ ซ่ึงถือเป็นหน่วยงานท่ีให้บริการจึงตอ้งคาํนึงถึง

ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการเป็นสําคญั และจาํเป็นตอ้งมีการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการอยา่ง

สมํ่าเสมอ เพื่อให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัผูใ้บริการทั้งในดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการ ตลอดจนความตอ้งการ

ในการใช้บริการ นาํมาใช้ในการวางแผนและกาํหนดนโยบายในการใช้บริการต่างๆ ให้สอดคล้องกบั

ความตอ้งการและความเหมาะสมของผูใ้ช้บริการในหอจดหมายเหตุ ซ่ึงถือเป็นหัวใจสําคญัท่ีจะเรียก

ผูใ้ช้บริการให้เขา้มาใช้บริการของหอจดหมายเหตุให้กลบัมาใช้บริการซํ้ ากระทัง่กลายเป็นลูกคา้ประจาํ 

(สุมิตรา จิระวฒิุนนัท.์ 2549) 

การสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการห้องหอจดหมายเหตุนอกจากจะไดข้อ้มูลท่ีสําคญัจาก

ผูใ้ช้บริการแล้ว ยงัเป็นการวดัถึงประสิทธิภาพของการจดัให้บริการหอจดหมายเหตุ ความพึงพอใจ

หรือไม่พึงพอใจของผูใ้ช้บริการ จึงสามารถบอกถึงระดบัการจดัให้บริการ รวมถึงการดาํเนินงานหอ

จดหมายเหตุไดเ้ป็นอยา่งดี 

หอจดหมายเหตุ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ประวตัิความเป็นมา 

วโรกาสท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาํเนินงานวนั      

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังท่ี 17 วนัองัคารท่ี 18 พฤศจิกายน 2546 และทรงมี

พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เปิดหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลยั  ศรีนครินทรวิโรฒ 

นบัเป็นพระมหากรุณาธิคุณอนัหาท่ีสุดมิได ้

จากดาํริของศาสตราจารย ์ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ “กระผม

ได้เสนอโครงการอนุรักษ์อาคาร 3 ให้เป็นอาคารอนุรักษ์หรืออาคารประวติัศาสตร์ของมหาวิทยาลัย       



2 

 

ศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่รับหน้าท่ีเป็นรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวฒันธรรม ขณะท่ีรองศาสตราจารย ์

คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ดาํรงตาํแหน่งอธิการบดี ช่วงปีพุทธศกัราช 2540 – 2542 เพื่อจดัตั้งเป็น     

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยเสนอให้หอจดหมายเหตุฯ ดังกล่าวผนวกทั้ ง          

หอจดหมายเหตุ หอเกียรติยศ และพิพิธภณัฑ์การศึกษา” หอจดหมายเหตุฯ เป็นแหล่งอธิบายอดีต อธิบาย

แก่นสาระของการเป็นโรงเรียนฝึกหดัครูชั้นสูง 

การเป็นวิทยาลยัวิชาการศึกษา และการเป็นมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มากกว่าการอธิบาย

บุคคล  จดหมายเหตุ (Archives) ยอ่มเป็นเร่ืองของหลกัฐานและเอกสารท่ีบอกการเดินทางและแก่นสาระ

ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หอเกียรติยศ (Hall of Fame) ยอ่มเป็นการบอกถึงเกียรติยศ ศกัด์ิศรี

ของคุณูปการบุคคลท่ีสัมพนัธ์กบัแก่นสาระ และพิพิธภณัฑ์การศึกษา (Museum of Education) ท่ีเรา

เช่ือมัน่วา่ พฒันาการศึกษาสมยัใหม่ เรามีบทบาทสาํคญัอยา่งมากในสังคม เราคงบอกกบัสังคมวา่บทบาท

อนัสาํคญันั้นความจริงเป็นเช่นไร 

ปณธิาน 

“อดีตเพื่ออนาคตอยา่งมัน่คงและมีแก่นสาระ” (Memories make wisdom step to our future) 

พนัธกจิ 

1. เพื่อใหเ้ขา้ใจเร่ืองราวในประวติัศาสตร์การเป็นมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. เพื่อบ่งช้ีพฒันาการของมหาวทิยาลยั ทั้งในรูปแบบของนโยบาย แนวคิด วิชาการและการเรียน

การสอน 

3. เพื่อสร้างความรักและความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ซ่ึงจะเป็นผลให้เกิด

แรงและพลงัผลกัดนัใหม้หาวทิยาลยักา้วต่อไปขา้งหนา้อยา่งมีพื้นฐานและแก่นสาระ 

4. เพื่อส่งต่อหลักฐานทางประวติัศาสตร์ ซ่ึงถือเป็นเกียรติยศและมรดกอันมีค่ายิ่ง                       

ของมหาวทิยาลยัใหก้บั คนรุ่นใหม่ไดดู้แลรักษาต่อไป 

ความหมายของสถานทีต่ั้งหอจดหมายเหตุมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

อาคารประสานมิตร หรือ อาคาร 3 เปิดใชเ้ม่ือปีพุทธศกัราช 2495 เป็นอาคารเรียนหลงัแรกของ

โรงเรียนฝึกหดัครูชั้นสูง เป็นสํานกังานบริหารของศาสตราจารย ์ดร.สาโรช บวัศรี ผูอ้าํนวยการโรงเรียน

ฝึกหัดครูชั้นสูงและอธิการวิทยาลยัวิชาการศึกษา และเป็นห้องทาํงานของผูเ้ช่ียวชาญจากมหาวิทยาลยั

อินเดียนา ซ่ึงเป็นโครงการความร่วมมือระหวา่งมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒกบัมหาวทิยาลยัอินเดียนา 

นอกจากน้ี อาคารประสานมิตรยงัเป็นศูนยร์วมคณาจารยแ์ละนิสิต ทั้งดา้นการเรียนการสอน การทาํ

กิจกรรม การสันทนาการ และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์ของมหาวทิยาลยัตลอดมา 

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เห็นความสําคัญของความคิดเห็นจาก

ผูใ้ชบ้ริการจึงมีการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการเป็นประจาํทุกปี เพื่อให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัความ

คิดเห็นของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ซ่ึงจะได้นําผลจาก
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การศึกษามาใช้ในการวางแผนการจดัให้บริการต่างๆ ของหอจดหมายเหตุฯ ให้สอดคล้องกับความ

ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1. เพื่อ ศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการบริการหอจดหมายเหตุของผู ้ใช้บริการ               

หอจดหมายเหตุมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของระดับความพึงพอใจต่อการบริการหอจดหมายเหตุ          

ของผูใ้ชบ้ริการหอจดหมายเหตุ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  

3. เพื่อนาํปัญหาและขอ้เสนอแนะของผูใ้ชบ้ริการมาเป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุง

การจดัการใหบ้ริการของหอจดหมายเหตุมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1.  ทาํให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจต่อการบริการหอจดหมายเหตุของผูใ้ช้บริการ               

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงให้ผูใ้ช้บริการมี            

ความพึงพอใจเพิ่มข้ึน  

2.  เพื่อนาํขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร โดยใช้เป็นแนวทาง        

ในการพฒันาระบบการให้บริการของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ให้มีประสิทธิภาพ

ยิง่ข้ึน เพื่อเสริมสร้างใหเ้กิดการบริการท่ีมีคุณภาพ และนาํไปสู่ความสาํเร็จตามเป้าหมาย 

 

ขอบเขตการศึกษา 
 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงสํารวจเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการบริการคน้ควา้เอกสาร

จดหมายเหตุของผูใ้ช้บริการหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ในช่วงเวลาประมาณ        

เดือนมกราคม – ธนัวาคม 2554 
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บทที ่2  

 

การตรวจเอกสาร 

 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผู ้ศึกษาได้รวบรวมแนวความคิด ทฤษฏี และผลงานการศึกษาต่างๆ               

ท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาดงัน้ี 

 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

2. ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. กรอบแนวคิดและสมมติฐานในการศึกษา 

 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 

 

ความพึงพอใจโดยทัว่ไปตรงกบัคาํ ในภาษาองักฤษวา่ Satisfaction ซ่ึงมีนกัวชิาการต่าง ๆ 

ไดใ้หค้วามหมายไวห้ลายท่านดงัน้ี 
 

 Morse  (1958: 27)   กล่าวไวว้่าความพึงพอใจ หมายถึง  สภาวะจิตใจท่ีปราศจากความคิด 

เน่ืองจากโดยธรรมชาติแลว้มนุษยมี์ความตอ้งการ ถา้ความตอ้งการนั้นไดรั้บการตอบสนองทั้งหมดหรือ

บางส่วน ความเครียดกจ้ะลดลงและเกิดความพึงพอใจ แต่ในทางกลบักนั ถา้ความตอ้งการไม่ไดรั้บการ

ตอบสนอง ความเครียดรวมทั้งความไม่พึงพอใจกจ้ะเกิดข้ึน 
 

 Dessler (1983: 320) กล่าวไวว้า่ ความพึงพอใจ เป็นระดบัความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน เม่ือความตอ้งการท่ี

สาํคญัของเราไดรั้บการตอบสนอง 
 

 Wallestine (1971: 115) กล่าวไวว้า่ ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือ ไดผ้ลสําเร็จตาม

ความมุ่งหมาย 
 

 ไมตรี วิไลกิจ (2539:8) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจวา่ เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อ

เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงในเชิงประมาณค่า โดยมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัทศันคติ 
 

 สาโรช ไสยสมบติั (2543:15) ความพึงพอใจ เป็นปัจจยัท่ีสําคญัประการหน่ึงท่ีช่วยให้ประสบ

ความสาํเร็จ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งถา้เป็นงานท่ีเก่ียวกบัการให้บริการ ผูบ้ริหารควรจะตอ้งให้ความสําคญัใน

เร่ืองความพึงพอใจแก่พนกังานในองคก์ร เพื่อท่ีจะสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ผูม้าใชบ้ริการ เพราะ
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ความเจริญกา้วหน้าของงานบริการมีปัจจยัสําคญั ประการแรก ท่ีเป็นตวับ่งช้ีคือจาํนวนผูม้าใช้บริการ 

ดงันั้น ผูบ้ริการท่ีชาญฉลาด จึงควรอยา่งยิ่งท่ีจะศึกษาให้ลึกซ้ึงถึงปัจจยัและองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีจะเกิด

ความพึงพอใจทั้ งผูป้ฏิบัติงานและผูม้าใช้บริการ เพื่อให้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กรให้มี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อยา่งสูงสุด 

   

ผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

 ยุภาพร ทองน้อย และบงกช สิทธิสมจินต์ (2548) ไดศึ้กษาเร่ือง การสํารวจความพึงพอใจของ

ผู ้ใช้บริการห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2548 โดยมี

ว ัตถุประสงค์ เพื่อสํารวจความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการท่ีมีต่อการจัดให้บริการห้องสมุดคณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น เพื่อทราบปัญหาและขอ้เสนอแนะของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อการจดั

ใหบ้ริการของหอ้งสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น และเพื่อนาํปัญหาและขอ้เสนอแนะของ

ผูใ้ชบ้ริการ มาเป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงการจดัให้บริการของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น ผลการวิจยัสรุปไดว้่า ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อการดาํเนินงานของ

ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก สําหรับดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย

สูงสุด คือ สภาพบรรยากาศของก้องสมุด รองลงมา คือ บริการยืมคืน และขอ้เสนอแนะท่ีผูใ้ช้บริการ

ตอ้งการให้ห้องสมุดปรับปรุงมากท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก  คือ 1. ปรับปรุงระเบียบการให้บริการ 2. ขยายเวลา

เปิดใหบ้ริการ และ 3. ทรัพยากรสารสนเทศไม่ทนัสมยัและไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ ตามลาํดบั 

 วิภา บุญแดง และคณะ (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ

หอ้งสมุด สาํนกัหอสมุด มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2550 โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาการใช้

ห้ อ ง ส มุ ด แ ล ะ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ท่ี มี ต่ อ ห้ อ ง ส มุ ด ส า ข า ข อ ง สํ า นั ก ห อ ส มุ ด 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และศึกษาความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อห้องสมุดสาขา

ของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลการวิจยัสรุปได้ว่า ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

จากแนวคิดและทฤษฎีดงักล่าว ทาํให้เกิดแนวคิดในการสร้างแบบสอบถามเพื่อทราบระดบัความพึง

พอใจต่อการบริการคน้ควา้เอกสารจดหมายเหตุของผูรั้บบริการคน้ควา้เอกสารจดหมายเหตุ หอจดหมาย

เหตุมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ โดยมีกรอบแนวคิดและสมมติฐานการศึกษา ดงัน้ี  
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กรอบแนวคดิและสมมติฐานการศึกษา 

 

ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  1    กรอบแนวคิดระดบัความพึงพอใจต่อการบริการหอจดหมายเหตุของผูใ้ชบ้ริการหอจดหมาย

เหตุ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

 

สมมติฐานการศึกษา 

 

ผูใ้ชบ้ริการหอจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล 

ไดแ้ก่ เพศ อายุ และสถานะ แตกต่างกนั จะมีระดบัความพึงพอใจต่อการบริการคน้ควา้เอกสารจดหมาย

เหตุ หอจดหมายเหตุมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ แตกต่างกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ปัจจัยส่วนบุคคล 

          - เพศ                   

          - อายุ  

          - สถานะ 

 
 

ระดับความพงึพอใจต่อการบริการค้นคว้าเอกสาร

จดหมายเหตุของผู้รับบริการค้นคว้าเอกสารจดหมาย

เหตุ หอจดหมายเหตุมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
  

-  ความพึงพอใจดา้นกระบวนการขั้นตอนการ

ใหบ้ริการ 

-  ความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 

-  ความพึงพอใจดา้นการอาํนวยความสะดวก 

-  ความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการ 
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บทที ่ 3 

 

วธีิการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

 

 ในบทน้ีจะกล่าวถึง แนวทางในการศึกษา และการรวบรวมขอ้มูล เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจ

ของผูรั้บบริการต่อการบริการคน้ควา้เอกสารจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 

วโิรฒ จะอธิบายถึงการกาํหนดประชากร การเก็บรวบรวมขอ้มูล เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา การวิเคราะห์

ขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี 

 

 1.  วธีิการศึกษา 

 2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

 3.  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 4.  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

วธีิการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงสํารวจ เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อการบริการ

คน้ควา้เอกสารจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยศึกษาถึงความพึงพอใจ

ของผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงมีรายละเอียดการศึกษาดงัต่อไปน้ี  

 

ประชากรและตัวอย่าง 

กลุ่มประชากร (Population) ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัเรียน นิสิต คณาจารย ์และบุคลากร

ของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ รวมถึงบุคคลภายนอกท่ีเขา้มาใชบ้ริการหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลยั

ศรีนครินทรวโิรฒ ซ่ึงไม่สามารถระบุจาํนวนประชากรท่ีแน่ชดัได ้

ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คร้ังน้ี ไดข้อ้มูลมาจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่  เดือนมกราคม 

พ.ศ.2554 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2554โดยให้ผูเ้ขา้รับบริการทุกท่าน ตอบแบบสอบถามหลงัจากท่ีใช้

บริการคน้ควา้เอกสารจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ซ่ึงสามารถรวบรวม

ไดท้ั้งส้ิน 2,114 คน จากผูท่ี้มีสิทธ์ิเขา้รับบริการทั้งหมดของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ

โรฒ โดยนาํมาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในแบบสอบถามทุกฉบบั 

พบวา่ แบบสอบถามฉบบัท่ีสมบูรณ์มี จาํนวน 2,114 ชุด เช่นกนั 

 

 



8 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการบริการค้นควา้เอกสาร

จดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนั้น จึงใช้แบบสอบถามตามแบบ

ลิเคอร์ทสเกล (Likert Scale) ซ่ึงแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

 

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามในเร่ืองเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบไป

ดว้ยคาํถามเก่ียวกบั 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานะ 

 

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการบริการคน้ควา้เอกสาร

จดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ รวมทั้งส้ิน 9 ขอ้ โดยใช้มาตรวดัแบบ 

Likert’s Scale แบ่งขอ้ทดสอบยอ่ยออกเป็น 4 ประเด็น ดงัน้ี 

 

ประเด็นท่ี 1 ความพึงพอใจดา้นกระบวนการ ขั้นตอนการใหบ้ริการ ไดแ้ก่ ขอ้ 1.1-1.2 

ประเด็นท่ี 2 ความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ  ไดแ้ก่ ขอ้ 2.1-2.3 

ประเด็นท่ี 3 ความพึงพอใจดา้นการอาํนวยความสะดวก  ไดแ้ก่ ขอ้ 3.1-3.2 

ประเด็นท่ี 4 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการ   ไดแ้ก่ ขอ้ 4.1-4.2 

 

แบ่งเป็น  5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด โดยทุกขอ้เป็นขอ้ความท่ีมี

ลกัษณะเป็นบวก (Positive) ตามลาํดบั โดยท่ี 

 

มากท่ีสุด   =  5 คะแนน 

 มาก      =  4 คะแนน 

 ปานกลาง   =  3 คะแนน 

 นอ้ย    =  2 คะแนน 

 นอ้ยท่ีสุด   =  1 คะแนน 

 

 

 

 



9 

 

ข้ันตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 

 ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการสร้างเคร่ืองมือตามลาํดบั ดงัน้ี  

 1. ศึกษาเอกสารบทความ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการ

บริการคน้ควา้เอกสารจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อใหไ้ดต้วัแปรท่ี

จะศึกษา และใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  

 2. นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมมาสร้างแบบสอบถาม  

 3. นําแบบสอบถามฉบบัร่างเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบและเสนอแนะเพื่อทาํการ

ปรับปรุงแกไ้ข   

 4. ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอ้แนะนาํ และผูเ้ช่ียวชาญเพื่อพิจารณาตรวจสอบอีกคร้ังเพื่อให้

สมบูรณ์ก่อนการนาํไปทดสอบความเช่ือมัน่   

 

การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 ในการทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูศึ้กษาไดน้าํแบบสอบถามฉบบัร่างไปทาํการทดสอบกบั

กลุ่มทดลอง จาํนวน 30 ชุด หลงัจากนั้นจึงนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองมาลงรหัสในเคร่ืองคอมพิวเตอร์

เพื่อคาํนวณหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามและทาํการวเิคราะห์เพื่อแกไ้ขปรับปรุงแบบสอบถามให้มี

ความสมบูรณ์สาํหรับนาํไปใชก้บัประชากรท่ีทาํการศึกษา ซ่ึงค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามชุดน้ีเท่ากบั  

0.905   

 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาคร้ังน้ีจะทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล  2  ประเภท คือ 

1.  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม ตวัอยา่งท่ีใช้

ในการวิเคราะห์คร้ังน้ี ไดข้อ้มูลมาจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่  เดือนมกราคม พ.ศ.2554 ถึง เดือน

ธนัวาคม พ.ศ.2554โดยให้ผูเ้ขา้รับบริการทุกท่าน ตอบแบบสอบถามหลงัจากท่ีใชบ้ริการคน้ควา้เอกสาร

จดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ซ่ึงสามารถรวบรวมไดท้ั้งส้ิน 2,114 คน จาก

ผูท่ี้มีสิทธ์ิเขา้รับบริการทั้งหมดของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยนาํมาตรวจสอบ

ความสมบูรณ์และความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในแบบสอบถามทุกฉบบั พบวา่ แบบสอบถามฉบบัท่ี

สมบูรณ์มี จาํนวน 2,114 ชุด เช่นกนั 

 2.  ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ เช่น  

หนงัสือ ตาํรา การศึกษาคน้ควา้อิสระ และวทิยานิพนธ์ เพื่อใหเ้น้ือหาท่ีศึกษามีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน  
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

 หลงัจากรวบรวมแบบสอบถามกลบัคืนมาแลว้ จึงไดน้าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ขอ้มูลตาม

ขั้นตอนต่อไปน้ี และทาการวเิคราะห์ค่าสถิติต่างๆ ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1  ในการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ 

ค่าความถ่ี (frequencies) และค่าร้อยละ (percentage) แลว้นาํเสนอในรูปตาราง 

 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการบริการคน้ควา้เอกสารจดหมายเหตุ 

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ใช้การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ 

(Percentage) แลว้นาเสนอในรูปตาราง วิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) โดยกาํหนดค่าเฉล่ียระดบัคะแนนความพึงพอใจในงานเป็น 5 ระดบัโดยคาํนวณ 

แลว้นาํมาจดัช่วงคะแนนดงัน้ี 

  

 ช่วงระดบัคะแนน           =   คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด  

        จาํนวนระดบั  

              =   5 – 1  

        5  

              =   0.8 

ระดบัความคิดเห็นตามขนาดของช่วงระดบัคะแนน  เป็นดงัน้ี 

 

ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.21 - 5.00  หมายถึง   มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 3.41 - 4.20 หมายถึง   มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  

ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 2.61 - 3.40 หมายถึง   มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  

ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 1.81 - 2.60  หมายถึง   มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย  

ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 1.00 - 1.80 หมายถึง   มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

  

ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ

ของผูรั้บบริการต่อการบริการคน้ควา้เอกสารจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ

โรฒ โดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) หรือสถิติเชิงทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติ t-test ใช้

ทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั (Independent Sample t-

test) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศของผูต้อบแบบสอบถาม และใชส้ถิติ F-test (One-

Way ANOVA) ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป เพื่อ

ทดสอบสมมติฐานในการศึกษาคร้ังน้ีโดยมีสมมติฐานคือ  
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ผูใ้ชบ้ริการคน้ควา้เอกสารจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีมีปัจจยั

ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ และสถานะ แตกต่างกัน จะมีระดับความพึงพอใจต่อการบริการค้นควา้

เอกสารจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ แตกต่างกนั 

โดยกาํหนดช่วงความเช่ือมัน่อยูท่ี่ร้อยละ 95 และในกรณีท่ีผลการศึกษามีความแตกต่างกนัอยา่งมี

นัยสําคญัทางสถิติ จะทาํการเปรียบเทียบระดบัความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้สถิติ Least-Significant 

Different (LSD) 
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บทที ่4 

 

ผลการวจิัย 

 

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นวิจยัเพื่อการสํารวจระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการค้นควา้เอกสาร

จดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่  เดือน

มกราคม พ.ศ.2554 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ.2554โดยใหผู้เ้ขา้รับบริการทุกท่าน ตอบแบบสอบถามหลงัจาก

ท่ีใช้บริการคน้ควา้เอกสารจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ซ่ึงสามารถ

รวบรวมได้ทั้งส้ิน 2,114 คน จากผูท่ี้มีสิทธ์ิเขา้ใช้บริการทั้งหมดของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลยั              

ศรีนครินทรวิโรฒ โดยนํามาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลใน

แบบสอบถามทุกฉบบั พบว่า แบบสอบถามฉบบัท่ีสมบูรณ์มี จาํนวน 2,114 ชุด เช่นกนั ผูศึ้กษาได้

ดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีรวบรวมได ้สามารถจาํแนกออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี   

 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

 

ส่วนท่ี 2  ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการหอจดหมายเหตุ 

 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

 

 ส่วนท่ี 3   เปรียบเทียบความพึงพอใจจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  

 

ส่วนท่ี 4  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

 การศึกษาคร้ังน้ี  ผู ้ศึกษาได้สํารวจระดับความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการหอจดหมายเหตุ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จาํนวนทั้งส้ิน 2,114 คน จาํแนกตามลกัษณะทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อายุ และ

สถานะไดด้งัน้ี 

 

ตารางที ่1   จาํนวนร้อยละของพนกังานบญัชี   จาํแนกตามขอ้มูลทัว่ไป                              

n= 2,114     

ข้อมูลทัว่ไป จํานวน(คน) ร้อยละ 

เพศ    

ชาย 618 29.23 

หญิง 1,496 70.77 

รวม 2,114 100.00 

อายุ    

ตํ่ากวา่ 20 ปี 1,853 87.65 

20 - 29 ปี 208 9.84 

30 - 39 ปี 35 1.66 

40 - 49 ปี 11 0.52 

50 - 59 ปี 3 0.14 

60 ปีข้ึนไป 4 0.19 

รวม 2,114 100.00 

สถานะ   

บุคลากร มศว. 46 2.18 

นกัเรียนโรงเรียนสาธิต มศว. 18 0.85 

นิสิต มศว. 1,766 83.54 

คณาจารย ์ 18 0.85 

ขา้ราชการ/พนกังานมหาวทิยาลยั 22 1.04 

บุคคลภายนอก 244 11.54 

รวม 2,114 100.00 

 

 จากตารางท่ี  1  สามารถอธิบายขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดด้งัน้ี 
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 เพศ  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ  70.77 รองลงมาเป็นเพศ

ชาย คิดเป็นร้อยละ 29.23 

 

 อายุ  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 87.65  รอง

ลง คือ อยู่ในช่วงอายุ 20 - 29  ปี คิดเป็นร้อยละ  9.84  และช่วงอายุ 30 - 39 ปีคิดเป็นร้อยละ 1.66  

ตามลาํดบั 

 

 สถานะ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีสถานะเป็นนิสิต มศว. มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

83.54 รองลงมา คือ มีสถานะเป็นบุคคลภายนอก คิดเป็นร้อยละ 11.54 และมีสถานะเป็นบุคลากร มศว. คิด

เป็นร้อยละ 2.18 ตามลาํดบั   
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ส่วนที ่2  ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการหอจดหมายเหตุมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

 

 การศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                     

โดยจะแบ่งออกเป็น 4 ประเด็น คือ  

ประเด็นท่ี 1 ความพึงพอใจดา้นกระบวนการ ขั้นตอนการใหบ้ริการ 

ประเด็นท่ี 2 ความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 

ประเด็นท่ี 3 ความพึงพอใจดา้นการอาํนวยความสะดวก 

ประเด็นท่ี 4 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการ 

 

ตารางที ่ 2  ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการหอจดหมายเหตุมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

 

n = 2,114 

ความพงึพอใจของผู้รับบริการค้นคว้าเอกสารจดหมาย

เหตุ 

ระดบัความพงึพอใจ 

X  S.D. 
ระดบัความ

พงึพอใจ 

น้อย

ท่ีสุด 
น้อย 

ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ท่ีสุด 

จาํนวน จาํนวน จาํนวน จาํนวน จาํนวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

ประเด็นที่ 1 ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการ

ให้บริการ 

        

1.1 ความสะดวกในการใหบ้ริการ - 6 132 1,155 821 4.32 0.600 มากท่ีสุด 

 - 0.28 6.24 54.64 38.84    
1.2  ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ - 8 151 1,140 815 4.31 0.615 มากท่ีสุด 
 - 0.38 7.14 53.93 38.55    

รวมประเดน็ที ่1      4.31 0.559 มากท่ีสุด 

ประเดน็ที ่2 ความพงึพอใจด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ         

2.1 ความสุภาพเรียบร้อย อธัยาศยั - 3 66 700 1,345 4.60 0.557 มากท่ีสุด 
 - 0.14 3.12 33.11 63.62    
2.2 ความกระตือรือร้น ความเอาใจใส่ - 3 92 877 1,142 4.49 0.588 มากท่ีสุด 
 - 0.14 4.35 41.49 54.02    
2.3 การใหข้อ้มลู คาํแนะนาํ ท่ีถูกตอ้งชดัเจน - 4 115 897 1,098 4.46 0.607 มากท่ีสุด 
 - 0.19 5.44 42.43 51.94    

รวมประเดน็ที ่2      4.52 0.510 มากท่ีสุด 
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ตารางที ่ 2  (ต่อ) 

n = 2,114 

ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการค้นคว้าเอกสาร 

จดหมายเหตุ 

ระดบัความพงึพอใจ 

X  S.D. 
ระดบัความ

พงึพอใจ 

น้อย

ท่ีสุด 
น้อย 

ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ท่ีสุด 

จาํนวน จาํนวน จาํนวน จาํนวน จาํนวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

ประเดน็ที ่3 ความพงึพอใจด้านการอาํนวยความสะดวก         
3.1 การอาํนวยความสะดวกในการใหบ้ริการคน้ควา้ขอ้มูล 1 7 192 1,101 813 4.29 0.641 มากท่ีสุด 
 0.05 0.33 9.08 52.08 38.46    
3.2 อุปกรณ์และส่ิงอาํนวยความสะดวกอ่ืน  ๆในการคน้ควา้ 3 9 206 1,118 778 4.26 0.655 มากท่ีสุด 
ขอ้มูล 0.14 0.43 9.74 52.89 36.80    

รวมประเดน็ที ่3      4.27 0.601 มากท่ีสุด 
ประเดน็ที ่4 ความพงึพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ         
4.1 การไดรั้บบริการตรงตามความตอ้งการ - 6 154 1,023 931 4.36 0.628 มากท่ีสุด 
 - 0.28 7.28 48.39 44.04    
4.2 คุณภาพการใหบ้ริการโดยรวม - 4 100 996 1,014 4.43 0.592 มากท่ีสุด 
 - 0.19 4.73 47.11 47.97    

รวมประเดน็ที ่4      4.40 0.568 มากท่ีสุด 
ภาพรวม      4.39 0.463 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 2 สรุปประเด็นผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการคน้ควา้

เอกสารจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ในภาพรวมและรายดา้น พบว่า  

ความพึงพอใจของผูรั้บบริการคน้ควา้เอกสารจดหมายเหตุ ในภาพรวม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.39 และในรายดา้นอนัดบัท่ี 1 คือ ประเด็นท่ี 2 ความพึงพอใจดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ อยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.52 รองลงมา คือ ประเด็นท่ี 4 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40 ประเด็นท่ี 1 ความพึงพอใจดา้นกระบวนการ ขั้นตอนการ

ให้บริการ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31 และประเด็นท่ี 3 ความพึงพอใจดา้นการอาํนวย

ความสะดวก อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27 ตามลาํดบั 

และในรายขอ้ 3 อนัดบัแรก พบว่า อนัดบัท่ี 1 คือ ขอ้ 2.1 ความสุภาพเรียบร้อย อธัยาศยั  อยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.60 รองลงมา คือ ขอ้ 2.2 ความกระตือรือร้น ความเอาใจใส่ อยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.49 และขอ้ 2.3 การใหข้อ้มูล คาํแนะนาํ ท่ีถูกตอ้งชดัเจน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.46 ตามลาํดบั 
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ส่วนที ่3  เปรียบเทียบความพึงพอใจจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

 

ตารางที ่3   เปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการหอจดหมายเหตุ 

    จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล - เพศ 

n = 2,114 

ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 

หอจดหมายเหตุ 

ระดับความพร้อมฯ 

t 
เพศชาย  เพศหญิง  

n = 618 n = 1,496 

X  S.D. X  S.D. 

1. ความพึงพอใจดา้นกระบวนการ ขั้นตอนการใหบ้ริการ 4.36 0.544 4.29 0.565 2.55 

2. ความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 4.54 0.490 4.51 0.518 1.33* 

3. ความพึงพอใจดา้นการอาํนวยความสะดวก 4.29 0.585 4.26 0.608 0.92 

4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการ 4.43 0.554 4.38 0.573 2.04 

ภาพรวม 4.42 0.448 4.38 0.469 2.00 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางท่ี 3 พบว่า เพศชาย และเพศหญิงท่ีแตกต่างกัน ท่ีมีต่อระดับความพึงพอใจของ

ผูรั้บบริการคน้ควา้เอกสารจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ในภาพรวมไม่

แตกต่างกนั แต่เม่ือวเิคราะห์ในรายดา้น ทั้ง 4 ดา้น พบวา่ เพศของผูรั้บบริการท่ีแตกต่างกนั มีผลให้ระดบั

ความพึงพอใจของผูรั้บบริการคน้ควา้เอกสารจดหมายเหตุ มีเพียงดา้นเดียว คือ ประเด็นท่ี 2 ความพึง

พอใจดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่

แตกต่าง 
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ตารางที ่4   เปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการคน้ควา้เอกสาร 

จดหมายเหตุ จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล – อาย ุ

n = 2,114 

ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 

หอจดหมายเหตุ 
อายุ ค่าเฉลีย่ 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
F Sig. 

1. ความพึงพอใจดา้นกระบวนการ  ตํ่ากวา่ 20 ปี 4.30 0.560 2.771 0.017* 

ขั้นตอนการให้บริการ 20 - 29 ปี 4.39 0.531   

 30 - 39 ปี 4.50 0.556   

 40 - 49 ปี 4.45 0.757   

 50 - 59 ปี 4.83 0.289   

 60 ปีข้ึนไป 4.63 0.479   

2. ความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ ตํ่ากวา่ 20 ปี 4.51 0.515 2.283 0.044* 

 20 - 29 ปี 4.57 0.480   

 30 - 39 ปี 4.68 0.408   

 40 - 49 ปี 4.64 0.458   

 50 - 59 ปี 5.00 -   

 60 ปีข้ึนไป 4.83 0.333   

3. ความพึงพอใจดา้นการอาํนวยความ ตํ่ากวา่ 20 ปี 4.26 0.603 1.063 0.379 

สะดวก 20 - 29 ปี 4.33 0.575   

 30 - 39 ปี 4.34 0.627   

 40 - 49 ปี 4.36 0.710   

 50 - 59 ปี 4.50 0.500   

 60 ปีข้ึนไป 4.63 0.479   

4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ตํ่ากวา่ 20 ปี 4.38 0.573 3.145 0.008* 

 20 - 29 ปี 4.50 0.525   

 30 - 39 ปี 4.53 0.469   

 40 - 49 ปี 4.55 0.650   

 50 - 59 ปี 5.00 -   

 60 ปีข้ึนไป 4.75 0.500   

ภาพรวม ตํ่ากวา่ 20 ปี 4.38 0.466 3.093 0.009* 

 20 - 29 ปี 4.46 0.432   

 30 - 39 ปี 4.53 0.438   

 40 - 49 ปี 4.52 0.554   

 50 - 59 ปี 4.85 0.170   

 60 ปีข้ึนไป 4.72 0.421   

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4 พบวา่ ผลการวเิคราะห์การเปรียบเทียบอายขุองผูใ้ชบ้ริการคน้ควา้เอกสารจดหมาย

เหตุท่ีแตกต่างกนั ท่ีมีต่อระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการคน้ควา้เอกสารจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุ

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ในภาพรวม พบวา่ อายุของผูรั้บบริการท่ีแตกต่างกนั มีผลให้ระดบัความ

พึงพอใจของผูรั้บบริการคน้ควา้เอกสารจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

และเม่ือวิเคราะห์ในรายด้านจําแนกตามอายุของผู ้รับบริการ ทั้ ง 4 ด้าน พบว่า อายุของ

ผูรั้บบริการท่ีแตกต่างกนั มีผลให้ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการคน้ควา้เอกสารจดหมายเหตุ หอ

จดหมายเหตุมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ในประเด็นท่ี 1 ความพึงพอใจดา้นกระบวนการ ขั้นตอนการ

ใหบ้ริการ ประเด็นท่ี 2 ความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ และประเด็นท่ี 4 ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

การใหบ้ริการ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นอ่ืนๆ ไม่แตกต่าง 

 ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงนาํผลการวเิคราะห์ไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน เพื่อหาวา่ค่าเฉล่ียคู่ใดบา้งท่ีแตกต่าง

กนั ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 ในตารางท่ี 5 – 8 

 

ตารางที ่5  แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของผูใ้ชบ้ริการหอจดหมายเหตุท่ีมีอายุแตกต่างกนั 

กบัระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ในภาพรวม 

 

อายุ อนัดบั ค่าเฉลีย่ 1 2 3 4 5 6 

50 - 59 ปี 1 4.85 - 0.13 0.32 0.33 0.39 0.47 

60 ปีข้ึนไป 2 4.72  - 0.19 0.20 0.26 0.34 

30 - 39 ปี 3 4.53   - 0.01 0.07 0.15 

40 - 49 ปี 4 4.52    - 0.06 0.14 

20 - 29 ปี 5 4.46     - 0.08* 

ตํ่ากวา่ 20 ปี 6 4.38      - 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 5 เม่ือทดสอบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการหอจดหมายเหตุ

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ในภาพรวม จาํแนกตามอายุ ของผูรั้บบริการเป็นรายคู่ พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการ 

มีระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการจากหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ในภาพรวม 

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จาํนวน 1 คู่ ไดแ้ก่   
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1. ผูรั้บบริการคน้ควา้เอกสารจดหมายเหตุ ท่ีมีอายุระหว่าง 20 - 29 ปี กบั ผูรั้บบริการคน้ควา้

เอกสารจดหมายเหตุ ท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี  

 ซ่ึงผูรั้บบริการคน้ควา้เอกสารจดหมายเหตุ ท่ีมีอายุระหวา่ง 20 - 29 ปี มีระดบัความพึงพอใจใน

การรับบริการจากหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในภาพรวม มากกว่า ผูรั้บบริการ

คน้ควา้เอกสารจดหมายเหตุ ท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่6  แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของผูใ้ชบ้ริการคน้ควา้เอกสารจดหมายเหตุท่ีมีอายุ

แตกต่างกัน กับระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการค้นควา้เอกสารจดหมายเหตุ หอ

จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในประเด็นท่ี 1 ความพึงพอใจด้าน

กระบวนการ ขั้นตอนการใหบ้ริการ 

 

อายุ อนัดบั ค่าเฉลีย่ 1 2 3 4 5 6 

50 - 59 ปี 1 4.83 - 0.20 0.33 0.38 0.44 0.53 

60 ปีข้ึนไป 2 4.63  - 0.13 0.18 0.24 0.33 

30 - 39 ปี 3 4.50   - 0.05 0.11 0.20* 

40 - 49 ปี 4 4.45    - 0.06 0.15 

20 - 29 ปี 5 4.39     - 0.09* 

ตํ่ากวา่ 20 ปี 6 4.30      - 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 6 เม่ือทดสอบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการคน้ควา้เอกสาร

จดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในประเด็นท่ี 1 ความพึงพอใจด้าน

กระบวนการ ขั้นตอนการใหบ้ริการ จาํแนกตามอายุ ของผูใ้ชบ้ริการเป็นรายคู่ พบวา่ ผูรั้บบริการ มีระดบั

ความพึงพอใจในการใช้บริการจากหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ในประเด็นท่ี 1           

ความพึงพอใจดา้นกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จาํนวน 2 คู่ ไดแ้ก่   

1. ผูใ้ชบ้ริการคน้ควา้เอกสารจดหมายเหตุ ท่ีมีอายรุะหวา่ง 30 - 39 ปี กบั ผูรั้บบริการคน้ควา้เอกสาร

จดหมายเหตุ ท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี  

2. ผูใ้ชบ้ริการคน้ควา้เอกสารจดหมายเหตุ ท่ีมีอายรุะหวา่ง 20 - 29 ปี กบั ผูรั้บบริการคน้ควา้เอกสาร

จดหมายเหตุ ท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี  
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ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการคน้ควา้เอกสารจดหมายเหตุ ท่ีมีอายุระหว่าง 30 - 39 ปี และผูรั้บบริการคน้ควา้

เอกสารจดหมายเหตุ ท่ีมีอายุระหวา่ง 20 - 29 ปี มีระดบัความพึงพอใจในการรับบริการจากหอ

จดหมายเหตุมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ในประเด็นท่ี 1 ความพึงพอใจดา้นกระบวนการ

ขั้นตอนการให้บริการ มากกว่า ผูรั้บบริการคน้ควา้เอกสารจดหมายเหตุ ท่ีมีอายุต ํ่ากว่า 20 ปี 

ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่7  แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของผูใ้ชบ้ริการหอจดหมายเหตุท่ีมีอายุแตกต่างกนั 

กบัระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ในประเด็นท่ี 2 ความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 

 

อายุ อนัดบั ค่าเฉลีย่ 1 2 3 4 5 6 

50 - 59 ปี 1 5.00 - 0.17 0.32 0.36 0.43 0.49 

60 ปีข้ึนไป 2 4.83  - 0.15 0.19 0.26 0.32 

30 - 39 ปี 3 4.68   - 0.04 0.11 0.17* 

40 - 49 ปี 4 4.64    - 0.07 0.13 

20 - 29 ปี 5 4.57     - 0.06 

ตํ่ากวา่ 20 ปี 6 4.51      - 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 7 เม่ือทดสอบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการหอจดหมายเหตุ

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ในประเด็นท่ี 2 ความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ จาํแนกตามอาย ุ

ของผูรั้บบริการเป็นรายคู่ พบวา่ ผูรั้บบริการ มีระดบัความพึงพอใจในการรับบริการจากหอจดหมายเหตุ

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ในประเด็นท่ี 2 ความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ แตกต่างกนัอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จาํนวน 1 คู่ ไดแ้ก่   

1. ผูรั้บบริการคน้ควา้เอกสารจดหมายเหตุ ท่ีมีอายุระหว่าง 30 - 39 ปี กบั ผูรั้บบริการคน้ควา้

เอกสารจดหมายเหตุ ท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี  

 ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการคน้ควา้เอกสารจดหมายเหตุ ท่ีมีอายุระหวา่ง 30 - 39 ปี มีระดบัความพึงพอใจใน

การรับบริการจากหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ในประเด็นท่ี 2 ความพึงพอใจดา้น

เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ มากกวา่ ผูรั้บบริการคน้ควา้เอกสารจดหมายเหตุ ท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี ตามลาํดบั 
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ตารางที ่8  แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของผูใ้ชบ้ริการคน้ควา้เอกสารจดหมายเหตุท่ีมีอายุ

แตกต่างกัน กับระดับความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย           

ศรีนครินทรวโิรฒ ในประเด็นท่ี 4 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการ 

 

อายุ อนัดบั ค่าเฉลีย่ 1 2 3 4 5 6 

50 - 59 ปี 1 5.00 - 0.25 0.45 0.47 0.50 0.62 

60 ปีข้ึนไป 2 4.75  - 0.20 0.22 0.25 0.37 

40 - 49 ปี 3 4.55   - 0.02 0.05 0.17 

30 - 39 ปี 4 4.53    - 0.03 0.15* 

20 - 29 ปี 5 4.50     - 0.12 

ตํ่ากวา่ 20 ปี 6 4.38      - 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 8 เม่ือทดสอบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการหอจดหมายเหตุ

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ในประเด็นท่ี 4 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ จาํแนกตามอาย ุ

ของผูรั้บบริการเป็นรายคู่ พบวา่ ผูใ้ช้บริการ มีระดบัความพึงพอใจในการรับบริการจากหอจดหมายเหตุ

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ในประเด็นท่ี 4 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการ แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จาํนวน 1 คู่ ไดแ้ก่   

1. ผูรั้บบริการคน้ควา้เอกสารจดหมายเหตุ ท่ีมีอายุระหว่าง 20 - 29 ปี กบั ผูรั้บบริการคน้ควา้

เอกสารจดหมายเหตุ ท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี  

 ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการคน้ควา้เอกสารจดหมายเหตุ ท่ีมีอายุระหวา่ง 20 - 29 ปี มีระดบัความพึงพอใจใน

การรับบริการจากหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ในประเด็นท่ี 4 ความพึงพอใจต่อ

คุณภาพการใหบ้ริการ มากกวา่ ผูใ้ชบ้ริการคน้ควา้เอกสารจดหมายเหตุ ท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี ตามลาํดบั 
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ตารางที ่9   เปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการหอจดหมายเหตุ 

จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล – สถานะ 

n = 2,114 

ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 

หอจดหมายเหตุ 
สถานะ ค่าเฉลีย่ 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
F Sig. 

1. ความพึงพอใจดา้นกระบวนการขั้นตอน บุคลากร มศว. 4.46 0.525 1.575 0.164 

การให้บริการ นกัเรียนโรงเรียนสาธิต มศว. 4.50 0.542   

 นิสิต มศว. 4.31 0.559   

 คณาจารย ์ 4.33 0.594   

 ขา้ราชการ/พนกังานมหาวิทยาลยั 4.50 0.535   

 บุคคลภายนอก 4.31 0.564   

2. ความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ บุคลากร มศว. 4.56 0.545 1.174 0.319 

 นกัเรียนโรงเรียนสาธิต มศว. 4.46 0.562   

 นิสิต มศว. 4.51 0.514   

 คณาจารย ์ 4.69 0.505   

 ขา้ราชการ/พนกังานมหาวิทยาลยั 4.53 0.479   

 บุคคลภายนอก 4.57 0.473   

3. ความพึงพอใจดา้นการอาํนวยความสะดวก บุคลากร มศว. 4.30 0.671 0.418 0.836 

 นกัเรียนโรงเรียนสาธิต มศว. 4.44 0.566   

 นิสิต มศว. 4.27 0.602   

 คณาจารย ์ 4.22 0.647   

 ขา้ราชการ/พนกังานมหาวิทยาลยั 4.34 0.497   

 บุคคลภายนอก 4.27 0.595   

4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ บุคลากร มศว. 4.46 0.556 0.682 0.637 

 นกัเรียนโรงเรียนสาธิต มศว. 4.47 0.581   

 นิสิต มศว. 4.39 0.573   

 คณาจารย ์ 4.44 0.482   

 ขา้ราชการ/พนกังานมหาวิทยาลยั 4.48 0.475   

 บุคคลภายนอก 4.44 0.548   

ภาพรวม บุคลากร มศว. 4.46 0.501 0.765 0.575 

 นกัเรียนโรงเรียนสาธิต มศว. 4.47 0.512   

 นิสิต มศว. 4.38 0.465   

 คณาจารย ์ 4.45 0.435   

 ขา้ราชการ/พนกังานมหาวิทยาลยั 4.47 0.431   

 บุคคลภายนอก 4.42 0.447   

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 9 พบว่า ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบสถานะของผูใ้ช้บริการคน้ควา้เอกสาร

จดหมายเหตุท่ีแตกต่างกนั ท่ีมีต่อระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการคน้ควา้เอกสารจดหมายเหตุ หอ

จดหมายเหตุมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ในภาพรวม และรายดา้น ไม่แตกต่างกนั 

 

ส่วนที ่4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานในการศึกษาคร้ังน้ี คือ  

ผูใ้ชบ้ริการคน้ควา้เอกสารจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีมีปัจจยั

ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ และสถานะ แตกต่างกัน จะมีระดับความพึงพอใจต่อการบริการค้นควา้

เอกสารจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ แตกต่างกนั 
 

ตารางที ่10 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัส่วนบุคคล กบัระดบัความพึงพอใจต่อการ

บริการคน้ควา้เอกสารจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดย

จะแบ่งออกเป็น 4 ประเด็น คือ  

ประเด็นท่ี 1 ความพึงพอใจดา้นกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ 

ประเด็นท่ี 2 ความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 

ประเด็นท่ี 3 ความพึงพอใจดา้นการอาํนวยความสะดวก 

ประเด็นท่ี 4 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการ 

 

ตัวแปรอสิระ 

ความพงึพอใจของผู้รับบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ 

1 2 3 4 

ภา
พ

รว
ม

 

กระบวนการขั้นตอน

การให้บริการ 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้

ให้บริการ 

ด้านการอํานวย

ความสะดวก 

คุณภาพการ

ให้บริการ 

ปัจจยัส่วนบุคคล 1. เพศ      

 2. อาย ุ       

 3. สถานะ      

 หมายถึง ผลการทดสอบท่ีเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 จากตาราง 10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ                

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีเพศ 

และอายุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 

วโิรฒ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานหลกัท่ีตั้งไว ้ส่วนปัจจยัขอ้อ่ืนๆไม่มีผล 
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บทที ่5 

 

สรุปผลการศึกษา และ ข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาเร่ือง  “การสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย            

ศรีนครินทรวิโรฒ” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจต่อการบริการคน้ควา้เอกสารจดหมาย

เหตุของผู ้รับบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ          

เพื่อศึกษาความแตกต่างของระดับความพึงพอใจต่อการบริการค้นควา้เอกสารจดหมายเหตุของ

ผูรั้บบริการคน้ควา้เอกสารจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จาํแนกตามปัจจยั

ส่วนบุคคล และเพื่อนาํปัญหาและขอ้เสนอแนะของผูใ้ชบ้ริการมาเป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุง

การจดัให้บริการของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล          

โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่  เดือนมกราคม พ.ศ.2554 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ.2554โดยให้ผูเ้ขา้รับบริการ

ทุกท่าน ตอบแบบสอบถามหลงัจากท่ีใชบ้ริการคน้ควา้เอกสารจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลยั         

ศรีนครินทรวิโรฒ ซ่ึงสามารถรวบรวมไดท้ั้งส้ิน 2,114 คน จากผูท่ี้มีสิทธ์ิเขา้รับบริการทั้งหมดของหอ

จดหมายเหตุมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ โดยนาํมาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกตอ้งครบถว้น

ของขอ้มูลในแบบสอบถามทุกฉบบั พบวา่ แบบสอบถามฉบบัท่ีสมบูรณ์มี จาํนวน 2,114 ชุด เช่นกนั การ

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ ค่าสถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน การวดัความพึงพอใจใชก้ารกาํหนดค่านํ้าหนกัตวัเลขตามวิธีของลิเคิร์ทสเกล คะแนนการ

ถ่วงนํ้าหนกัเป็นเกณฑใ์นการวดั ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ ความพึงพอใจมากท่ีสุด ความพึงพอใจมาก 

ความพึงพอใจปานกลาง ความพึงพอใจน้อย และความพึงพอใจน้อยท่ีสุด รวมถึงสถิติอนุมานเพื่อใช้

ทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ สถิติ t-test ใชท้ดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มท่ี

เป็นอิสระต่อกนั (Independent Sample t-test) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศของ

ผูต้อบแบบสอบถาม และใชส้ถิติ F-test (One-Way ANOVA) ทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของ

กลุ่มตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุ่มข้ึนไป ซ่ึงผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี   
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สรุปผลการศึกษา 

 

 ผลการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ  70.77 รองลงมา

เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 29.23 ส่วนใหญ่มีอายุต ํ่ากวา่ 20 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 87.65 รองลง คือ 

อยูใ่นช่วงอาย ุ20 - 29  ปี คิดเป็นร้อยละ  9.84  และช่วงอาย ุ30 - 39 ปีคิดเป็นร้อยละ 1.66 สถานะเป็นนิสิต 

มศว. มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 83.54 รองลงมา คือ มีสถานะเป็นบุคคลภายนอก คิดเป็นร้อยละ 11.54 และ

มีสถานะเป็นบุคลากร มศว. คิดเป็นร้อยละ 2.18  

การสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการคน้ควา้เอกสารจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุ

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ในภาพรวมและรายดา้น พบว่า  ความพึงพอใจของผูรั้บบริการคน้ควา้

เอกสารจดหมายเหตุ ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และในรายดา้นอนัดบัท่ี 1 คือ ประเด็นท่ี 2 ความพึง

พอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ ประเด็นท่ี 4 ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

การให้บริการ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ประเด็นท่ี 1 ความพึงพอใจดา้นกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และประเด็นท่ี 3 ความพึงพอใจดา้นการอาํนวยความสะดวก อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ตามลาํดบั และในรายขอ้ 3 อนัดบัแรก พบวา่ อนัดบัท่ี 1 คือ ขอ้ 2.1 ความสุภาพเรียบร้อย อธัยาศยั  อยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด  รองลงมา คือ ขอ้ 2.2 ความกระตือรือร้น ความเอาใจใส่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และขอ้ 2.3 

การให้ขอ้มูล คาํแนะนาํ ท่ีถูกตอ้งชัดเจน อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกบั ยุภาพร ทองน้อย และ

บงกช สิทธิสมจินต์ (2548) ได้ศึกษาเร่ือง การสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการห้องสมุดคณะ

แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ประจาํปีการศึกษา 2548 พบวา่ ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อ

การดาํเนินงานของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และ

สอดคล้องกบัวิภา บุญแดง และคณะ (2551) ได้ศึกษาเร่ือง รายงานการสํารวจความพึงพอใจของ

ผูใ้ช้บริการห้องสมุด สํานกัหอสมุด มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2550 ผลการวิจยัสรุปไดว้่า 

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เช่นกนั 
 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อระดบัความพึงพอใจ

ของผูใ้ชบ้ริการหอจดหมายเหตุมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ พบวา่ 

 

1. เพศชาย และเพศหญิงท่ีแตกต่างกนั ท่ีมีต่อระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการหอจดหมาย

เหตุมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือวิเคราะห์ในรายดา้น 

ทั้ ง 4 ด้าน พบว่า เพศของผู ้รับบริการท่ีแตกต่างกัน มีผลให้ระดับความพึงพอใจของ

ผูรั้บบริการคน้ควา้เอกสารจดหมายเหตุ มีเพียงดา้นเดียว คือ ประเด็นท่ี 2 ความพึงพอใจดา้น
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เจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นอ่ืนๆ ไม่

แตกต่าง 

2. อายขุองผูใ้ชบ้ริการคน้ควา้เอกสารจดหมายเหตุท่ีแตกต่างกนั ท่ีมีต่อระดบัความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการคน้ควา้เอกสารจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ใน

ภาพรวม พบว่า อายุของผู ้รับบริการท่ีแตกต่างกัน มีผลให้ระดับความพึงพอใจของ

ผูใ้ช้บริการคน้ควา้เอกสารจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือวิเคราะห์ในรายด้านจาํแนกตาม

อายุของผูรั้บบริการ ทั้ง 4 ดา้น พบวา่ อายุของผูใ้ชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั มีผลให้ระดบัความ

พึงพอใจของผูใ้ช้บริการคน้ควา้เอกสารจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลยัศรีนคริ

นทรวโิรฒ ในประเด็นท่ี 1 ความพึงพอใจดา้นกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ประเด็นท่ี 

2 ความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ และประเด็นท่ี 4 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการ

ใหบ้ริการ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นอ่ืนๆ ไม่แตกต่าง 

3. สถานะของผูใ้ชบ้ริการคน้ควา้เอกสารจดหมายเหตุท่ีแตกต่างกนั ท่ีมีต่อระดบัความพึงพอใจ

ของผูรั้บบริการคน้ควา้เอกสารจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ในภาพรวม และรายดา้น ไม่แตกต่างกนั 

 

อภิปรายผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อระดบัความ 

พึงพอใจของผูใ้ช้บริการหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า เพศ และอาย ุ                  

ของผูใ้ชบ้ริการ มีผลต่อความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการเป็นอยา่งมาก ซ่ึงบ่งบอกวา่ ไม่วา่จะเพศ 

และอายุเท่าใด การบริการท่ีมาจากเจา้หน้าท่ีหรือผูใ้ห้บริการย่อมมีผลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการ

คน้ควา้เอกสารจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ดงันั้น ส่ิงท่ีควรคาํนึงถึง

นอกจากความพร้อมของเอกสาร ขอ้มูล รวมทั้งส่ือท่ีใชใ้นหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

แล้ว ส่ิงท่ีขาดไม่ไดใ้นระบบงานน้ีคือ ใจท่ีเต็มไปด้วยบริการ ดงัผลท่ีปรากฏว่า ผูรั้บบริการส่วนใหญ่         

พึงพอใจกบัการบริการของเจา้หนา้ภายในหอจดหมายเหตุฯ เป็นอยา่งมาก ซ่ึงขอ้น้ีก็เป็นเคร่ืองช้ีวดัอีกขอ้

หน่ึงท่ีช่วยสนบัสนุนประสิทธิภาพในแง่ของการให้บริการของหอจดหมายเหตุฯ นอกจากน้ี ยงัมีประเด็น

ท่ี 1 คือ ความพึงพอใจดา้นกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ และประเด็นท่ี 4 คือ ความพึงพอใจต่อ

คุณภาพการใหบ้ริการ ท่ีไดค้ะแนนความพึงพอใจอยูใ่นอนัดบัมากท่ีสุดดว้ยเช่นกนั  

กล่าวโดยสรุปในภาพรวมของความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย              

ศรีนครินทรวโิรฒน้ี อยูใ่นเกณฑร์ะดบัท่ีผูเ้ขา้ใชบ้ริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเพือ่การศึกษาคร้ังต่อไป 

 

1. หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ควรจะมีการออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือ 

ตลอดจนกลไกต่างๆ ท่ีใช้ในการสํารวจความพึงพอใจผูใ้ช้บริการเพื่อให้สามารถเก็บ

รวบรวมขอ้มูลใหต้รงกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูใ้ชบ้ริการในแต่ละกลุ่ม  

2. หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ควรจะมีการสํารวจความพึงพอใจเป็น

ประจาํทุกปีเพื่อจะได้นําข้อมูลท่ีสําคญัจากผูใ้ช้บริการมาใช้ในการวางแผนและกาํหนด

นโยบายในการพฒันาการจัดให้บริการต่างๆให้สอดคล้องกับความต้องการและความ

เหมาะสมของผูใ้ชบ้ริการ 

3.  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษา เร่ือง ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการหอจดหมายเหตุ

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒเท่านั้น ดังนั้น ผูท่ี้สนใจจะทาํการศึกษาคร้ังต่อไปอาจจะ

ทาํการศึกษาความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการภายในหน่วยงานอ่ืนๆ ของ มหาวิทยาลัย           

ศรีนครินทรวิโรฒ เช่น สํานกัหอสมุด สํานกัคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ เพื่อจะไดเ้ปรียบเทียบถึง

ระดบัความพึงพอใจในแง่ของการใช้บริการของผูใ้ช้ในแต่ละหน่วยงานว่ามีความเหมือน

หรือสอดคลอ้งกบัหอจดหมายเหตุฯ หรือไม่  
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ผลลพัธ์จากการประมวลผลทางสถิติ 

 

ค่า Reliability 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case Processing Summary

30 100.0
0 .0

30 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Lis twise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.905 9

Cronbach's
Alpha N of Items

Item-Total Statistics

35.47 9.637 .660 .896
35.43 9.702 .731 .891
35.03 10.033 .660 .897
35.27 9.582 .723 .892
35.27 9.444 .667 .896
35.47 9.637 .574 .905
35.50 10.121 .627 .899
35.37 9.689 .703 .893
35.33 9.333 .821 .884

A01
A02
B01
B02
B03
C01
C02
D01
D02

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted
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ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
 

 

 

 

 

 

618 29.2%

1496 70.8%

2114 100.0%

1853 87.7%

208 9.8%

35 1.7%

11 .5%

3 .1%

4 .2%

2114 100.0%

46 2.2%

18 .9%

1766 83.5%

18 .9%

22 1.0%

244 11.5%

2114 100.0%

ชาย

หญิง

Total

เพศ

ตํ�ากว่า 20 ปี

20 - 29 ปี

30 - 39 ปี

40 - 49 ปี

50 - 59 ปี

60 ปีขึ�นไป

Total

อายุ

บุคลากร มศว.

นักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว.

นิสิต มศว.

คณาจารย์

ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย

บุคคลภายนอก

Total

สถานะ

Count

Table Valid

N %
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ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจของผูรั้บบริการคน้ควา้เอกสารจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุ 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

0 .0%

6 .3%

132 6.2%

1155 54.6%

821 38.8%

2114 100.0%

0 .0%

8 .4%

151 7.1%

1140 53.9%

815 38.6%

2114 100.0%

0 .0%

3 .1%

66 3.1%

700 33.1%

1345 63.6%

2114 100.0%

0 .0%

3 .1%

92 4.4%

877 41.5%

1142 54.0%

2114 100.0%

น้อยที�สุด

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากที�สุด

Total

A01

น้อยที�สุด

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากที�สุด

Total

A02

น้อยที�สุด

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากที�สุด

Total

B01

น้อยที�สุด

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากที�สุด

Total

B02

Count

Table Valid

N %

0 .0%

4 .2%

115 5.4%

897 42.4%

1098 51.9%

2114 100.0%

1 .0%

7 .3%

192 9.1%

1101 52.1%

813 38.5%

2114 100.0%

3 .1%

9 .4%

206 9.7%

1118 52.9%

778 36.8%

2114 100.0%

0 .0%

6 .3%

154 7.3%

1023 48.4%

931 44.0%

2114 100.0%

0 .0%

4 .2%

100 4.7%

996 47.1%

1014 48.0%

2114 100.0%

น้อยที�สุด

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากที�สุด

Total

B03

น้อยที�สุด

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากที�สุด

Total

C01

น้อยที�สุด

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากที�สุด

Total

C02

น้อยที�สุด

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากที�สุด

Total

D01

น้อยที�สุด

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากที�สุด

Total

D02

 

 



34 
 

ส่วนท่ี 2 (ต่อ) 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Descriptive Statistics

2114 2 5 4.32 .600
2114 2 5 4.31 .615
2114 2 5 4.60 .557
2114 2 5 4.49 .588
2114 2 5 4.46 .607
2114 1 5 4.29 .641
2114 1 5 4.26 .655
2114 2 5 4.36 .628
2114 2 5 4.43 .592
2114

A01
A02
B01
B02
B03
C01
C02
D01
D02
Valid N (lis twise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviat ion

Descriptive Statistics

2114 2.00 5.00 4.3134 .55936
2114 2.00 5.00 4.5191 .50996
2114 1.00 5.00 4.2718 .60116
2114 2.00 5.00 4.3952 .56793
2114 2.00 5.00 4.3909 .46329
2114

AVG_A
AVG_B
AVG_C
AVG_D
AVG_TT
Valid N (lis twise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviat ion
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ส่วนท่ี 3 เปรียบเทียบความพึงพอใจจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

T-Test – เพศ 

 

 
 

 

 

 

Group Statistics

618 4.3617 .54374 .02187

1496 4.2934 .56467 .01460

618 4.5421 .48952 .01969

1496 4.5096 .51803 .01339

618 4.2905 .58495 .02353

1496 4.2640 .60776 .01571

618 4.4345 .55360 .02227

1496 4.3790 .57315 .01482

618 4.4222 .44819 .01803

1496 4.3780 .46892 .01212

เพศ

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

AVG_A

AVG_B

AVG_C

AVG_D

AVG_TT

N Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean
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ส่วนท่ี 3 (ต่อ) 

 
 

 

 

Independent Samples Test

.118 .731 2.553 2112 .011 .06820 .02671 .01582 .12059

2.593 1191.600 .010 .06820 .02630 .01661 .11980

4.599 .032 1.333 2112 .183 .03249 .02438 -.01532 .08030

1.364 1212.812 .173 .03249 .02381 -.01423 .07921

.668 .414 .919 2112 .358 .02642 .02875 -.02996 .08279

.934 1192.157 .351 .02642 .02829 -.02910 .08193

3.014 .083 2.044 2112 .041 .05546 .02714 .00224 .10867

2.073 1188.216 .038 .05546 .02675 .00298 .10794

2.370 .124 1.996 2112 .046 .04418 .02214 .00076 .08759

2.033 1199.925 .042 .04418 .02173 .00155 .08680

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

AVG_A

AVG_B

AVG_C

AVG_D

AVG_TT

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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ส่วนท่ี 3 (ต่อ) 

Oneway ANOVA – อาย ุ

 

 
 

 

 

 

 

 

ANOVA

4.317 5 .863 2.771 .017
656.814 2108 .312
661.131 2113

2.960 5 .592 2.283 .044
546.548 2108 .259
549.508 2113

1.921 5 .384 1.063 .379
761.704 2108 .361
763.624 2113

5.047 5 1.009 3.145 .008
676.495 2108 .321
681.542 2113

3.303 5 .661 3.093 .009
450.226 2108 .214
453.529 2113

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

AVG_A

AVG_B

AVG_C

AVG_D

AVG_TT

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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ส่วนท่ี 3 (ต่อ) 

Oneway ANOVA – สถานะ 

 

 
 
 

 

 

ANOVA

2.461 5 .492 1.575 .164
658.670 2108 .312
661.131 2113

1.526 5 .305 1.174 .319
547.982 2108 .260
549.508 2113

.757 5 .151 .418 .836
762.867 2108 .362
763.624 2113

1.101 5 .220 .682 .637
680.440 2108 .323
681.542 2113

.822 5 .164 .765 .575
452.707 2108 .215
453.529 2113

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

AVG_A

AVG_B

AVG_C

AVG_D

AVG_TT

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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