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บทคัดย่อ
กำรศึกษำวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกำรศึกษำเพื่อศึกษำควำมรู้ควำมเข้ำใจของ
ผู้ใช้บริกำรวำรสำรและหนังสือพิมพ์ สภำพปัญหำและอุปสรรคในกำรให้บริกำรวำรสำรและหนังสือพิมพ์
และวิเครำะห์ปัจจัยที่มีผลต่อแนวทำงกำรให้บริกำรและพัฒนำปรับปรุงรูปแบบกำรให้บริกำรวำรสำร
และหนังสือพิมพ์ของนักศึกษำ อำจำรย์ นักวิจัย และเจ้ำหน้ำที่คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์
คณะวิทยำกำรจัดกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ คณะครุศำสตร์ วิทยำลัยกำรบินนำนำชำติ มหำวิทยำลัย
นครพนม จำแนกตำมเพศ ระดับชั้นปีที่กำลังศึกษำและคณะ/ วิทยำลัยที่กำลังศึกษำแตกต่ำงกัน
และเพื่อศึกษำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบกำรให้บริกำรวำรสำรและหนังสือพิมพ์อย่ำงมีประสิทธิภำพ
กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำคือนักศึกษำ อำจำรย์ นักวิจัย และเจ้ำหน้ำที่ที่เข้ำใช้บริกำร สำนัก
วิทยบริกำร จำนวน 3,650 คน โดยวิธีกำรเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย ได้ทำกำรสุ่มตัวอย่ำง
ประชำกรโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ได้จำนวน 264 คน แล้วนำมำสุ่มตัวอย่ำงแบบแบ่งชั้นเป็น
1 ระดับ คือ นักศึกษำ อำจำรย์ นักวิจัย และเจ้ำหน้ำที่ภำคในเวลำรำชกำร จะใช้กำรสุ่มเป็นระบบ
เช่น 1 เว้น 1 ตำมบัญชีรำยชื่อ จนได้จำนวนตัวอย่ำงตำมที่กำหนดไว้ผู้วิจัยวิเครำะห์ข้อมูลทั้งหมด
โดยประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
ผลกำรวิจัยพบว่ำ นักศึกษำ อำจำรย์ นักวิจัย และเจ้ำหน้ำที่ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
รูปแบบกำรให้บริกำรวำรสำร และหนังสือพิมพ์ของสำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยนครพนม วำรสำร
ที่นำเสนอบทควำม และเรื่องรำวทำงวิชำกำรสำขำต่ำง ๆ วำรสำร คือสิ่งพิมพ์ที่ออกเป็นประจำ มีกำหนด
ออกไว้แน่นอน หนังสือพิมพ์เป็นสิ่งพิมพ์ที่ออกต่อเนื่องส่วนใหญ่กำหนดออกเป็นรำยวัน นักศึกษำ อำจำรย์
นักวิจัย และเจ้ำหน้ำที่ ประสบปัญหำด้ำนทรัพยำกร วำรสำรมีไม่เพียงพอและไม่ตรงกับควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำร รองลงมำ ด้ำนสถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวก บรรยำกำศและควำมปลอดโปร่ง วำรสำร

และหนังสือพิมพ์ไม่ทันสมัยและไม่หลำกหลำย ผลกำรทดสอบสมมุติกำรวิจัย พบว่ำ ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ
อำยุ ปีกำรศึกษำ คณะที่ศึกษำ สถำนะอำจำรย์ นักวิจัย และเจ้ำหน้ำที่ มีควำมสัมพันธ์กับกำรให้บริกำร
วำรสำรและหนังสือพิมพ์ของสำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยนครพนม ที่มีปัจจัยสนับสนุนควำมรู้
ควำมเข้ำใจแตกต่ำงกัน มีควำมสัมพันธ์กับกำรให้บริกำรวำรสำรและหนังสือพิมพ์ของสำนักวิทยบริกำร
มหำวิทยำลัยนครพนมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติในระดับ .05 นั่นคือสถำนะนักศึกษำ อำจำรย์
นักวิจัย และเจ้ำหน้ำที่ มีผลต่อควำมคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบกำรให้บริกำรด้ำนวำรสำร และหนังสือพิมพ์
ซึ่งเป็นไปตำมสมมติฐำนกำรวิจัยที่กำหนดไว้ นอกจำกนี้นักศึกษำ อำจำรย์ นักวิจัย และเจ้ำหน้ำที่ ยังมี
ควำมคิดเห็นว่ำ ควรเพิ่มจำนวนวำรสำรให้มีจำนวนเพียงพอและตรงควำมต้องกำร
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ABTRACT
This study was intended to be an educational study for understanding the
user's knowledge, journals and newspapers. Conditions and barriers to providing journals
and newspapers and to analyse the factors affecting the service guidelines and develop,
improve the model, service, journal, and newspaper of students, researchers and staff
Faculty of Arts and Sciences, Faculty of Science, Administration and Information
technology, Faculty of Education, International Aviation College. Nakhon Phanom
University is classified by sex classes and colleges that are studying differently and
to study suggestions about the patterns of journal services and newspapers effectively.
Student study groups are students. The researchers and staff who have access to the
office of the Service are 3,650. By the way of choosing a sampling, the sample used in
research has been sampling the population by using the Taro Yamane formula when the
number of 264 has been taken. 1-level class is 1 students, researchers, and regional
officials in the official time will use the coop as a system, such as 1 except 1 as the list
of examples, as defined by the researchers to analyze the entire data by computing the
computer.
The findings showed that students, researchers and staff Have a knowledge of
understanding of the theme, journal, and newspaper of the Bureau of Academic Affairs,
Nakhon Phanom, a journal that presents articles and academic stories. Various branches
of the journal is a regularly-issued publication that is certainly set out of course.
Academic Stories the journal is printed regularly. Of course, it is predefined and

continuous. The newspaper is mainly a daily-issued publication. Students of researchers
and staff experiencing a resource issue are not sufficient and do not meet the needs of
the users. Secondary services and facilities, the ambiance and transparency of the
journal and the newspapers are not modern and diverse. Research RPG test results
found that personal factors years old. Academic year Education Faculty Researchers and
staff is associated with the service of journal and newspaper of the Office of Academic
Affairs, Nakhon Phanom University with different cognitive support factors, are associated
with the service of journal and newspaper of the Bureau of Academic Services. The .05
level is a student status, researchers, and officials have a feedback on the form of
journal and newspaper Services according to the defined research hypothesis.
addition, students of researchers and staff are also advised that the number of journals
should be increased to sufficient and exact requirements.
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บทนา
วำรสำร นิตยสำร และหนังสือพิมพ์ เป็นสิ่งพิมพ์ที่รวบรวมเรื่องรำว สำระควำมรู้
ควำมเคลื่อนไหวของสังคม ในช่วงเวลำใดเวลำหนึ่ง ซึ่งแน่นอนว่ำผู้ใดก็ตำมที่ติดตำมอ่ำนวำรสำร นิตยสำร
และหนังสือพิมพ์ ก็ย่อมได้รับควำมรู้และเท่ำทันกระแสของสังคมในช่วงเวลำนั้น สถำบันกำรศึกษำใน
ระดับอุดมศึกษำได้ให้ควำมสำคัญต่อกำรจัดให้บริกำรวำรสำรของห้องสมุดเป็นอย่ำงมำก อีกทั้งในปี
พ.ศ. 2554 สำนักมำตรฐำนอุดมศึกษำ ทบวงมหำวิทยำลัย ได้กำหนดแนวทำงกำรจัดให้บริกำรวำรสำร
ของห้องสมุด ควำมว่ำ “...ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำควรมีวำรสำรเฉพำะสำขำวิชำตำมควำมจำเป็นของ
แต่ละสำขำวิชำที่เปิดสอนเป็นวิชำเอก วิชำโท ของสถำบันอุดมศึกษำ...” ในขณะที่ห้องสมุดไม่เพียงแต่
ให้บริกำรวำรสำรสิ่งพิมพ์ แต่ยังคงเสริมกำรให้บริกำร วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นด้วย
(ทบวงมหำวิทยำลัย กระทรวงศึกษำธิกำร, 2544)
จำกกำรศึกษำวิจัยที่ผ่ำนมำของ สิริพร วิธินันทกิตต์, ศิริพร พูลสุวรรณ, กำนดำ แสนทรงศักดิ์
และอรพิณ โกมลไพศำล (2536, รัตนำภรณ์ พุทธผล, 2541, โสภี อุณรุท, 2541, เมตตำ เปรมปรีดิ์, 2541
และ เอื้อมพร ศรีเดือนดำว, 2543) ได้ศึกษำถึงควำมต้องกำรใช้วำรสำรของผู้ใช้ กำรจัดให้บริกำรและกำร
ใช้บริกำรวำรสำรของหน่วยงำนต่ำง ๆ ตลอดจนปัญหำและอุปสรรคในกำรให้บริกำรและกำรใช้บริกำร
วำรสำรนอกจำกนี้ยังมีกำรศึกษำของ วิลำวัณย์ โต๊ะเอี่ยม และคณะ, 2549, รุ่งอรุณ สิงคลีประภำ, 2550,
และ มำลี อิศรำนนท์, 2551) ศึกษำเกี่ยวกับควำมต้องกำรใช้วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ สภำพกำรใช้งำน
วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงปัญหำและอุปสรรคจำกกำรใช้งำนวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผลกำรศึกษำ

ส่วนใหญ่พบว่ำผู้ใช้มีควำมต้องกำรใช้วำรสำรในระดับมำก แต่ปัญหำที่มักพบจำกกำรใช้บริกำรวำรสำร
ได้แก่ ไม่มีวำรสำรที่ต้องกำร วำรสำรชื่อที่ต้องกำรใช้บริกำรมีไม่ครบทุกฉบับ
วำรสำร นิตยสำร หนังสือพิมพ์ มีจำนวนไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร ขำดควำมรู้ในกำรค้นหำ
วำรสำรที่ต้องกำรและไม่มีวำรสำรชื่อที่ต้องกำร ใช้บริกำร เป็นต้น ปัจจุบันวำรสำรที่มีเผยแพร่
มีจำนวนมำก ซึ่งวำรสำรที่ผู้ใช้สำมำรถใช้และสำนักวิทยบริกำรจัดให้บริกำรมีทั้งรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สำมำรถใช้บริกำรผ่ำนอุปกรณ์เทคโนโลยีสำรสนเทศรูปแบบต่ำง ๆ ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัย
จึงมีควำมสนใจที่จะศึกษำกำรใช้วำรสำรที่จัดให้บริกำรโดยสำนักวิทยบริกำร ของของผู้ใช้บริกำร
เพื่อทรำบถึงสภำพกำรใช้วำรสำร นิตยสำร หนังสือพิมพ์ ผลที่ได้มำเป็นจะแนวทำงในกำรจัดให้บริกำร
วำรสำร นิตยสำร หนังสือพิมพ์ ที่ตรงต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้ ซึ่งจะทำให้เกิดควำมคุ้มค่ำและมี
ประสิทธิภำพในกำรจัดให้บริกำรวำรสำรของ สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยนครพนมต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษำควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้ใช้บริกำรวำรสำรและหนังสือพิมพ์
2. เพื่อศึกษำสภำพปัญหำและอุปสรรคในกำรให้บริกำรวำรสำรและหนังสือพิมพ์
3. เพื่อศึกษำวิเครำะห์ปัจจัยที่มีผลต่อแนวทำงกำรให้บริกำรและพัฒนำปรับปรุงรูปแบบกำร
ให้บริกำรวำรสำรและหนังสือพิมพ์
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำในครั้งนี้ เป็นนักศึกษำ อำจำรย์ นักวิจัย และเจ้ำหน้ำที่
คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ คณะวิทยำกำรจัดกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ คณะครุศำสตร์
วิทยำลัยกำรบินนำนำชำติ มหำวิทยำลัยนครพนม ที่เข้ำมำใช้บริกำรห้องสมุดของมหำวิทยำลัยนครพนม
แบบสัดส่วน ได้กลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด จำนวน 264 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถำมกำรศึกษำรูปแบบกำรให้บริกำร
วำรสำร หนังสือพิมพ์ ของสำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยนครพนม อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตำมควำมคิดเห็นของผู้เข้ำใช้บริกำร ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมข้อมูลทั่งไปของผู้ตอบแบบสอบถำมมีลักษณะ
เป็นแบบสอบถำมปลำยปิด
ตอนที่ 2 เป็นคำถำมเกี่ยวกับควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวำรสำรและหนังสือพิมพ์ของ
ผู้เข้ำใช้บริกำรวำรสำรและหนังสือพิมพ์
ตอนที่ 3 เป็นคำถำมเกี่ยวกับ สภำพปัญหำ หรือ อุปสรรคในกำรให้บริกำรวำรสำรและ
หนังสือพิมพ์ จำนวน 5 ด้ำน คือ ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ ด้ำนสถำนที่
และสิ่งอำนวยควำมสะดวก ด้ำนกระบวนกำร/ ขั้นตอนกำรให้บริกำร ด้ำนกำรสื่อสำรกับผู้ใช้

ตอนที่ 4 เป็นคำถำมเกี่ยวกับควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรด้ำนวำรสำรและ
หนังสือพิมพ์ของสำนักวิทยบริกำร จำนวน 5 ด้ำน คือ ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ด้ำนทรัพยำกร
สำรสนเทศ ด้ำนสถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวก ด้ำนกระบวนกำร/ ขั้นตอนกำรให้บริกำร
ด้ำนกำรสื่อสำรกับผู้ใช้
ตอนที่ 5 เป็นคำถำมปลำยเปิดเกี่ยวกับควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินกำรแจกแบบสอบถำมนักศึกษำที่เข้ำใช้บริกำร
สำนักวิทยบริกำร คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ คณะวิทยำกำรจัดกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
คณะครุศำสตร์ วิทยำลัยกำรบินนำนำชำติ มหำวิทยำลัยนครพนม โดยผู้วิจัยได้กำหนดสุ่มตัวอย่ำง
จำนวน 264 ชุด
4. วิเครำะห์ข้อมูล ข้อมูลที่รวบรวมได้จำกแบบสอบถำม นำมำทำกำรวิเครำะห์โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ดังนี้
4.1 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำนทั่วไป ได้แก่ กำรแจกแจงควำมถี่และค่ำร้อยละ
(Percentage)
4.2 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ระดับกำรเข้ำร่วมอบรมกำรรับรู้กำรบริกำรห้องสมุด
และกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard
Deviation)
4.3 วิเครำะห์ข้อมูลระดับควำมคิดเห็นในกำรให้บริกำรวำรสำร หนังสือพิมพ์ โดยใช้
สถิติค่ำร้อยละ (Percentage) ซึ่งสำมำรถวิเครำะห์โดยใช้ค่ำเฉลี่ย (Mean) ค่ำเฉลี่ยเบี่ยงเบนมำตรฐำน
(Standard Deviation) โดยมีเกณฑ์ดังนี้ (Best, 1977, p. 174 อ้ำงถึงใน วิเชียร เกตุสิงห์, 2545,
หน้ำ 69)
5. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อเสนอแนะ ได้แก่ กำรแจกแจงควำมถี่ (Frequency)
และใช้กำรบรรยำย ข้อมูลเชิงคุณภำพ

ภำพที่ 1 ขั้นตอนและวิธีดำเนินกำร
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
ผลกำรวิจัยกำรดำเนินงำน กำรศึกษำรูปแบบกำรให้บริกำรวำรสำร หนังสือพิมพ์ของสำนัก
วิทยบริกำร มหำวิทยำลัยนครพนม อย่ำงมีประสิทธิภำพ ใช้คำถำม 2 ประเภท คือ 1) คำถำมแบบปิด
2) คำถำมแบบเปิด แล้วให้ผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือวิจัยแล้วดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ภำคสนำม ได้ดำเนินกำรกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติ คณะผู้วิจัยได้ศึกษำควำมเห็นของนักศึกษำที่ได้มำใช้
บริกำร ในสำนักวิทยบริกำรฯ จำกแบบสอบถำม ด้วยค่ำเฉลี่ย ค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน (SD) และ X2 -Test โดยกำหนดค่ำนัยสำคัญทำงสถิติ .05 ซึ่งสำมำรถได้ผลกำรวิจัยได้ดังนี้
1. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมกำรศึกษำรูปแบบกำร
ให้บริกำรวำรสำรหนังสือพิมพ์ของสำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยนครพนม อย่ำงมีประสิทธิภำพ จำนวน
264 คน พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 185 คน (ร้อยละ 70.07) รองลงมำ
เพศชำย จำนวน 79 คน (ร้อยละ 29.92) อำยุผู้ตอบแบบสอบถำมนักศึกษำ มำกที่สุด อำยุ 18-20 ปี
จำนวน 101 คน (ร้อยละ 38.25) อำยุ 21-23 ปี จำนวน 57 คน (ร้อยละ 21.59) อำยุ 24-26 ปี จำนวน

34 คน (ร้อยละ 12.87) อำยุผู้ตอบแบบสอบถำมอำจำรย์ นักวิจัย เจ้ำหน้ำที่ มำกที่สุด อำยุ 41-50 ปี
จำนวน 23 คน (ร้อยละ 8.71) รองลงมำ อำยุ 20-30 ปี จำนวน 22 คน (ร้อยละ 8.33) อำยุ 31-40 ปี
จำนวน 18 คน (ร้อยละ 6.81) อำยุ 50 ปีขึ้นไป จำนวน 9 คน (ร้อยละ 3.40) ปีกำรศึกษำของนักศึกษำ
มำกที่สุด คือ กำลังศึกษำชั้นปีที่ 1 จำนวน 101 คน (ร้อยละ52.60) กำลังศึกษำชั้นปีที่ 4 จำนวน 34 คน
(ร้อยละ 17.70) กำลังศึกษำชั้นปีที่ 2 จำนวน 32 คน (ร้อยละ 16.66) กำลังศึกษำชั้นปีที่ 3 (ร้อยละ
13.02) และอำจำรย์ นักวิจัยและเจ้ำหน้ำที่มำกที่สุดคือ อำจำรย์ จำนวน 40 คน (ร้อยละ 55.55)
รองลงมำเป็นนักวิจัย จำนวน 22 คน (ร้อยละ 30.55) และเจ้ำหน้ำที่ จำนวน 10 คน (ร้อยละ 13.88)
2. นักศึกษำ อำจำรย์ นักวิจัย และเจ้ำหน้ำที่ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับรูปแบบ
กำรให้บริกำรวำรสำร และหนังสือพิมพ์ ตอบใช่ คือ ข้อที่ 1 วำรสำรวิชำกำร คือ วำรสำรที่นำเสนอ
บทควำม และเรื่องรำวทำงวิชำกำรสำขำต่ำง ๆ วำรสำร คือสิ่งพิมพที่ออกเป็นประจำ มีกำหนดออก
แน่นอนและต่อเนื่อง มีร้อยละ 95.6 ส่วนที่ตอบผิดมีร้อยละ 4.4 ส่วนข้อที่ 6 คือ หนังสือพิมพ์เป็นสิ่งพิมพ์
ที่ออกต่อเนื่อง ส่วนใหญ่กำหนดออกเป็นรำยวัน และข้อที่ 9 คือ ไทยรัฐ ข่ำวสด เดลินิวส์จัดเป็น
หนังสือพิมพ์ทั่วไป มีร้อยละเท่ำกัน คือ ที่ตอบใช่ ร้อยละ 76.4 ส่วนที่ตอบไม่ใช่มีร้อยละ 23.6
3. ส่วนที่นักศึกษำ อำจำรย์ นักวิจัย และเจ้ำหน้ำที่มีควำมเข้ำใจผิดได้แก่ข้อที่ 3 ISSN
คือ เลขมำตรฐำนสำกลประจำวำรสำร มีร้อยละ 23.6 ที่ตอบใช่มีร้อยละ 76.4 รองลงมำข้อที่ 4 คือ
วำรสำร คือสิ่งพิมพที่ออกเป็นประจำ มีกำหนดออกไว้แน่นอนและต่อเนื่อง ตอบไม่ใช่ มีร้อยละ 18.7
ที่ตอบใช่มีร้อยละ 82.3 ส่วนข้อที่ 2 คือ วำรสำรทั่วไปหรือนิตยสำรเน้นเนื้อหำให้ควำมบันเทิงแก่ผู้อ่ำน
มีผู้ตอบไม่ใช่ร้อยละ 4.2 และมีผู้ตอบใช่ร้อยละ 95.8
4. นักศึกษำ อำจำรย์ นักวิจัย และเจ้ำหน้ำที่ ประสบปัญหำ ด้ำนทรัพยำกร ข้อที่ 1
วำรสำรมีไม่เพียงพอและไม่ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร มีร้อยละ 49.8 รองลงมำ ข้อที่ 2
บรรยำกำศและควำมปลอดโปร่ง ร้อยละ 44.8 ข้อที่ 3 วำรสำรไม่ทันสมัยและไม่หลำกหลำย มีร้อยละ
62.7 ข้อที่ 4 หนังสือพิมพ์ไม่ทันสมัยและไม่หลำกหลำย มีร้อยละ 24.3
5. นักศึกษำ อำจำรย์ นักวิจัย และเจ้ำหน้ำที่ มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบกำรให้บริกำร
วำรสำร และหนังสือพิมพ์ ของนักศึกษำ อำจำรย์ นักวิจัย และเจ้ำหน้ำที่ มำกที่สุด คือ วำรสำร
มีจำนวนเพียงพอและตรงควำมต้องกำร ร้อยละ 58.4 รองลงมำคือ หนังสือพิมพ์มีจำนวนเพียงพอ
ต่อกำรให้บริกำร มีร้อยละ 34.7 และบรรยำกำศปลอดโปร่ง มีร้อยละ 7.8 ตำมลำดับ
6. นักศึกษำ อำจำรย์ นักวิจัย และเจ้ำหน้ำที่ ตอบคำถำมปลำยเปิด มี 49 คน ได้แสดง
ควำมคิดเห็นอันดับที่ 1 มำกที่สุดคือ เพิ่มจำนวนวำรสำร และหนังสือพิมพ์ให้มำกขึ้น มีร้อยละ 42.9
รองลงมำ คือ จัดทำบรรยำกำศน่ำเข้ำใช้บริกำร มีร้อยละ 22.3 และ ควรมีมุมนั่งอ่ำนวำรสำรและ
หนังสือพิมพ์ให้เป็นสัดส่วนมำกขึ้น มีร้อยละ 18.2
7. ผลกำรทดสอบสมมุติฐำนกำรวิจัยพบว่ำ ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อำยุ ปีกำรศึกษำ
สถำนะอำจำรย์ นักวิจัย และเจ้ำหน้ำที่ มีควำมสัมพันธ์กับกำรให้บริกำรวำรสำรและหนังสือพิมพ์
ของสำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยนครพนม แตกต่ำงกัน เป็นไปตำมสมมติฐำนกำรวิจัยกำหนด

8. ผลกำรทดสอบสมมติกำรวิจัย พบว่ำ 1) ปีกำรศึกษำ 2) สถำนะอำจำรย์ นักวิจัยและ
เจ้ำหน้ำที่ 3) คณะที่ศึกษำ ที่มีปัจจัยสนับสนุนควำมรู้ควำมใจแตกต่ำงกันมีควำมสัมพันธ์กับกำรให้บริกำร
วำรสำรและหนังสือพิมพ์ของสำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยนครพนมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญ
ทำงสถิติในระดับ .05 นั่นคือ สถำนะอำจำรย์ นักวิจัย และเจ้ำหน้ำที่ มีผลต่อควำมคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ
กำรให้บริกำรด้ำนวำรสำร และหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นไปตำมสมมติฐำนกำรวิจัยที่กำหนดไว้
กำรวิจัยนี้ พบว่ำ สอดคล้องกับงำนวิจัยของ รัชนี ตันพันเลิศ และคณะ (2556) ได้วิจัยเรื่อง
รูปแบบกำรให้บริกำรวำรสำร หนังสือพิมพ์ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัย
รำภัฏจันทรเกษมอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำสภำพปัญหำและอุปสรรคในกำรให้บริกำร
วำรสำรและหนังสือพิมพ์ เป็นกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรที่ได้ทำกำรสุ่มตัวอย่ำงนักศึกษำ ชั้นปีที่ 1-4 จำนวน
233 คน และได้ทำกำรแจกแบบสอบถำมที่คณะผู้วิจัยได้สร้ำงขึ้น ผลกำรวิจัยพบว่ำ นักศึกษำมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรให้บริกำรวำรสำร และหนังสือพิมพ์ คือสิ่งพิมพ์ที่นำเสนอข่ำวใหม่ ๆ ที่ทันต่อ
เหตุกำรณ์ นักศึกษำประสบปัญหำในกำรค้นหำวำรสำรฉบับย้อนหลัง รองลงมำคือค้นหำหนังสือพิมพ์
ฉบับย้อนหลัง สำหรับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบกำรให้บริกำรวำรสำรและหนังสือพิมพ์ นักศึกษำ
มีควำมคิดเห็นภำพรวมในระดับมำก รองลงมำด้ำนสถำนที่สิ่งอำนวยควำมสะดวก ส่วนด้ำนทรัพยำกร
สำรสนเทศวำรสำรและหนังสือพิมพ์มีควำมคิดเห็นในระดับปำนกลำง
ผลกำรวิจัยนี้มีประโยชน์ต่อกำรให้บริกำรบริกำรวำรสำรและหนังสือพิมพ์ คือ
1. ได้รูปแบบกำรให้บริกำรวำรสำรและหนังสือพิมพ์
2. นำผลกำรวิจัยมำแก้ปัญหำและจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรให้บริกำรวำรสำรและหนังสือพิมพ์
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