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สรุปผลการประเมินความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ประจ าปีการศึกษา  2563 

 
 
ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1 เพศชาย  ร้อยละ 31.80 เพศหญิง  ร้อยละ 69.80 ไม่ระบุ  0.76% จาก จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
        ทั้งหมด 130 คน 
1.2    อายุช่วง 16 - 20 ปี  มากท่ีสุด ร้อยละ 34.60 รองลงมาอายุช่วง  21 - 25 ปี ร้อยละ 33.80 และ 40 ปีขึ้น

ไปร้อยละ 17.70 
1.3 สถานภาพเป็น  นักศึกษา  ร้อยละ 74.60 อาจารย์ประจ า ร้อยละ 16.90 บุคลากร ร้อยละ 7.70  และศิษย์

เก่า/บุคคลทั่วไป ร้อยละ 2.30 
1.4   สังกัดอยู่ในคณะพยาบาลศาสตร์  มากที่สุด ร้อยละ 28.50  รองลงมา คณะเภสัชศาสตร์ ร้อยละ  20.80  และ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 17.70      
1.5 ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 มากที่สุดร้อยละ 50.50 รองลงมา ชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 24.80  และชั้นปีที่ 2 ร้อยละ 19.80 
1.6 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี มากที่สุดร้อยละ 74.80 ปริญญาโท ร้อยละ 12.60 ต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ  
        7.90 และ ปริญญาเอก ร้อยละ 5.50 
 
ส่วนที่ 2   ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ  
2.1  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความถ่ีในการเข้าใช้ห้องสมุด มากที่สุดคือ น้อยกว่า  1 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 38.10 

รองลงมาเข้าใช้  2-3 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 28.80 และ 1 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 26.30 
2.2 ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใช้บริการบริการยืม-คืนหนังสือ  มากท่ีสุด ร้อยละ 47.69  รองลงมาเข้าใช้บริการ 

ห้องประชุมกลุ่มย่อย (Study Room/Meeting Room) ร้อยละ 32.30  และขอใช้บริการระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตหรือระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง (Wi-Fi) ร้อยละ 28.46    

2.3  ผู้ตอบแบบสอบถามรับทราบข้อมูลข่าวสาร/การประชาสัมพันธ์ของส านักทรัพยากรสารสนเทศ จากเว็บไซต์
ของส านักทรัพยากรสารสนเทศ  มากที่สุด ร้อยละ 56.92  รองลงมาจาก จุดประชาสัมพันธ์หน้าส านักฯ ร้อย
ละ 33.08 และเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 25.38 

2.4 ผู้ตอบแบบสอบถามค้นหาหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศของส านักฯ  โดย เดินไปค้นหาที่ชั้นด้วยตนเอง   
มากที่สุด   ร้อยละ 64.62  รองลงมา ขอค าแนะน าจากบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่  ร้อยละ 38.46 และ ค้น
จาก OPAC ภายในส านักฯ ร้อยละ 30.77 
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ส่วนที ่3 ระดับความต้องการ/ความคาดหวงั และความพงึพอใจของผู้ใช้บริการส านักหอสมุดฯ 

ด้าน 

ความต้องการ/ความ
คาดหวงั 

ความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน 

3.1  ด้านกระบวนการ/ข้ันตอน และความสะดวกรวดเร็วในการ
ให้บริการ 

3.89  3.79  

       3.1.1 ความสะดวกในการติดต่อขอใชบ้ริการ 3.92 0.85 3.83 0.90 
       3.1.2 ขั้นตอนการใหบ้ริการมีความชดัเจน 3.91 0.82 3.91 0.90 

3.1.3 ระยะเวลาการใหบ้ริการมีความเหมาะสม 4.02 0.81 3.82 0.98 
3.1.4  บริการยมื - คืนทรัพยากรสารสนเทศ 3.91 0.82 3.86 0.85 
3.1.5  บริการตอบค าถามและช่วยการคน้ควา้ 3.87 0.83 3.77 0.91 
3.1.6  บริการยมืหนงัสือต่อดว้ยตนเอง (Renew) 3.78 0.87 3.71 0.89 
3.1.7  บริการแนะน าการสืบคน้ขอ้มูลทรัพยากรสารสนเทศ(OPAC) และ

ฐานขอ้มูลออนไลน ์ 3.81 0.86 3.71 0.92 
3.1.8  บริการหอ้งประชุมกลุ่มยอ่ย (Study Room/Meeting Room) 3.96 1.00 3.77 1.12 
3.1.9  บริการหอ้งหนงัสืออา้งอิง 3.86 0.88 3.76 0.90 
3.1.10  บริการวารสารและหนงัสือพิมพ ์ 3.81 0.83 3.77 0.90 

3.2 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ วารสาร หนังสือพมิพ์ ส่ือ
อเิลก็ทรอนิกส์ ฐานข้อมูลฯ) 

3.86 
  

3.87  

     3.2.1 สามารถเสนอแนะ/แนะน าสัง่ซ้ือทรัพยากรสารสนเทศตามความตอ้งการ 3.85 0.80 3.76 0.93 
     3.2.2 ทรัพยากรสารสนเทศ มจี านวนเพยีงพอกบัความต้องการ 3.91 0.84 4.34 0.92 
    3.2.3  จ านวนฐานขอ้มูลออนไลน์มีเพียงพอต่อการศึกษาคน้ควา้ (ฐานขอ้มูล
วทิยานิพนธ์ไทย/วจิยั (ThaiLIS) ,  EDS, EBSCO,  Uptodate ฯ) 3.83 0.81 3.76 0.84 
     3.2.4  ทรัพยากรสารสนเทศมีเน้ือหาครอบคลุมสาขาวชิา 3.83 0.79 3.81 0.84 
     3.2.5  ทรัพยากรสารสนเทศตรงกบัความตอ้งการของท่าน 3.88 0.78 3.80 0.87 
     3.2.6 ความทนัสมยั ของทรัพยากรสารสนเทศท่ีใหบ้ริการ 3.84 0.80 3.73 0.88 
3.3  ด้านอุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ห้บริการ 3.83  3.67  

     3.3.1 จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีไวใ้หบ้ริการภายในส านกัฯ 3.78 0.87 3.69 0.88 
     3.3.2 ประสิทธิภาพ (ความเร็ว) ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใหบ้ริการใน
หอ้งสมุด 3.81 0.81 3.62 0.86 
     3.3.3  ประสิทธิภาพ (ความเร็ว) ของระบบเครือข่าย INTERNET / Wi-Fi  3.92 0.84 3.71 0.90 
     3.3.4  ระบบ WI-FI ภายในส านกัฯ ครอบคลุมทัว่ถึง 3.90 0.87 3.73 0.93 
     3.3.5 อุปกรณ์ในส่วนการชมภาพยนตร์ และในส่วนคอมพิวเตอร์จอสมัผสั 3.74 0.98 3.60 0.97 
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ด้าน 

ความต้องการ/ความ
คาดหวงั 

ความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน 

3.4  ด้านบุคลากร 3.94  3.82  

     3.4.1  ความกระตือรือร้นและเตม็ใจใหบ้ริการ 3.92 0.88 3.78 1.03 
     3.4.2  ความสุภาพ เรียบร้อย และอธัยาศยัไมตรีของผูใ้หบ้ริการ 3.99 0.86 3.82 1.02 
     3.4.3  ความรู้ความสามารถในการแนะน า และช่วยเหลือผูใ้ช ้ 3.96 0.84 3.87 0.93 
     3.4.4  ความเสมอภาคในการใหบ้ริการผูใ้ชอ้ยา่งเท่าเทียมกนั 3.95 0.87 3.84 1.00 
     3.4.5  บุคลากรมีเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 3.88 0.84 3.81 0.93 
3.5  ด้านการเปิดท าการและระเบียบการใช้บริการ 3.92  3.69  

     3.5.1 วนั/เวลา เปิดท าการวนัจนัทร์-เสาร์ เวลา 8.30-18.00 น. 3.95 0.94 3.62 1.13 
     3.5.2 วนั/เวลาเปิดท าการวนัอาทิตยเ์วลา  10.00 -18.00 น. (ปิด
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19) 3.93 0.91 3.66 1.08 
    3.5.3  กฎระเบียบการใชบ้ริการ 3.89 0.78 3.78 0.91 
3.6  ด้านสภาพแวดล้อม 3.97  3.85  

     3.6.1  สถานท่ีตั้งของส านกัฯ  อยูใ่นจุดท่ีท่านสะดวกท่ีจะมาใชบ้ริการ 4.01 0.77 3.90 0.87 
     3.6.2  พ้ืนท่ีและท่ีนัง่อ่านเพียงพอ  เป็นสดัส่วนและพร้อมใชบ้ริการ 3.98 0.77 3.84 0.92 
     3.6.3 การจดัเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นถูกตอ้งง่ายต่อการคน้หา 3.90 0.81 3.79 0.88 
     3.6.4  แสงสวา่ง 3.91 0.84 3.77 0.88 
     3.6.5  ความเงียบสงบ 3.98 0.81 3.80 0.94 
     3.6.6  ความเยน็สบาย 3.93 0.92 3.83 0.97 
     3.6.7  ความสะอาดเรียบร้อย 4.06 0.77 4.00 0.87 
     3.6.8  ระบบการดูแลรักษาความปลอดภยั 4.04 0.79 3.86 0.92 
3.7  ด้านการประชาสัมพนัธ์และการส่ือสาร 3.90  3.80  

     3.7.1  ความหลากหลายของช่องทางการเขา้ถึงขอ้มูล เช่นเวบ็ไซต ์อีเมล ์
Facebook Web App. จดหมายข่าว/เอกสาร/คู่มือ และการจดักิจกรรมส่งเสริม
การใหบ้ริการและการเผยแพร่ความรู้ในดา้นต่างๆใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ ฯลฯ 3.87 0.81 3.76 0.88 
     3.7.2 ป้ายแนะน าการใหบ้ริการ / เอกสาร / คู่มือ ฯ มีความชดัเจนและเพียงพอ 3.90 0.76 3.79 0.82 
     3.7.3  ความถูกตอ้งและทนัสมยัของขอ้มูลท่ีเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องส านกัฯท่ี 
https://e-library.siam.edu 3.93 0.76 3.85 0.82 

รวม 7 ด้าน 3.90  3.78  
 

จากตาราง ส่วนที่ 3  แสดงว่า ผู้ใช้บริการมีความต้องการ/ความคาดหวังต่อการให้บริการของ
ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เฉลี่ย 3.90 และมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เฉลี่ย 3.78 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้านทั้ง 7 ด้าน พบว่า  
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ระดับความต้องการ/ความคาดหวงัต่อการให้บริการ อยู่ในระดับมาก ในทุกด้าน ด้านที่มีความต้องการ/
ความคาดหวังมากที่สุด คือด้านสภาพแวดล้อม คะแนนเฉลี่ย 3.97 รองลงมาตามล าดับ คือด้านบุคลากร เฉลี่ย 
3.94 ด้านการเปิดท าการและระเบียบการใช้บริการ เฉลี่ย 3.92 ด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร เฉลี่ย 3.90 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน และความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ เฉลี่ย 3.89 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
(หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลฯ) เฉลี่ย 3.86 และด้านที่มีระดับความต้องการ/ความ
คาดหวังน้อยที่สุด คือ ด้านอุปกรณ์และเครื่องมือทีใ่ห้บริการ คะแนนเฉลี่ย 3.83 คะแนน 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ อยู่ในระดับมาก ในทุกด้าน ด้านที่มีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด คือด้านทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลฯ) คะแนน
เฉลี่ย 3.87 รองลงมาตามล าดับ คือด้านสภาพแวดล้อม เฉลี่ย 3.85 ด้านบุคลากร เฉลี่ย 3.82 ด้านการ
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร เฉลี่ย 3.80 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน และความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 
เฉลี่ย 3.79 ด้านการเปิดท าการและระเบียบการใช้บริการ เฉลี่ย 3.69 และด้านที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือด้าน
อุปกรณ์และเครื่องมือที่ให้บริการ เฉลี่ย 3.67 คะแนน เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อย่อยของแต่ละด้าน พบว่า 
3.1    ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน และความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ มีระดับความต้องการ/ความคาดหวัง และความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมาก เฉลี่ย 3.89 และ 3.79 คะแนน โดยข้อที่มีความต้องการ/ความคาดหวัง มากท่ีสุด คือระยะเวลา
การให้บริการมีความเหมาะสม 4.02 คะแนน และข้อที่มีความพึงพอใจ มากที่สุด คือขั้นตอนการให้บริการมีความชัดเจน 
3.91 คะแนน ส่วนข้อที่มีความต้องการ/ความคาดหวัง น้อยที่สุด คือบริการยืมหนังสือต่อด้วยตนเอง (Renew) 3.78
คะแนน  และความพึงพอใจ น้อยที่สุด คือบริการยืมหนังสือต่อด้วยตนเอง (Renew) และ บริการแนะน าการสืบค้นข้อมูล
ทรัพยากรสารสนเทศ(OPAC) และฐานข้อมูลออนไลน์เท่ากัน คือ 3.71 คะแนน 

3.2     ด้านทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลฯ) มีระดับความต้องการ/ความ
คาดหวัง และความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เฉลี่ย 3.86 และ 3.87 คะแนน  โดยข้อที่มีความต้องการ/ความคาดหวัง 
มากที่สุด คือทรัพยากรสารสนเทศมีจ านวนเพียงพอกับความต้องการ 3.91 คะแนน และเป็นข้อที่มีความพึงพอใจ มากที่สุด 
4.34 คะแนน ส่วนข้อที่มีความต้องการ/ความคาดหวัง น้อยที่สุด คือจ านวนฐานข้อมูลออนไลน์มีเพียงพอต่อการศึกษา
ค้นคว้า (ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย/วิจัย (ThaiLIS) ,  EDS, EBSCO,  Uptodate ฯ) และทรัพยากรสารสนเทศมีเนื้อหา
ครอบคลุมสาขาวิชาเท่ากัน คือ 3.83 คะแนน  และความพึงพอใจ น้อยที่สุด คือความทันสมัยของทรัพยากรสารสนเทศที่
ให้บริการ 3.73 คะแนน 

3.3    ด้านอุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ให้บริการ มีระดับความต้องการ/ความคาดหวัง และความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เฉลี่ย 
3.83 และ 3.67 คะแนน  โดยข้อที่มีความต้องการ/ความคาดหวัง มากที่สุด คือประสิทธิภาพ (ความเร็ว) ของระบบ
เครือข่าย INTERNET / Wi-Fi 3.92 คะแนน และข้อที่มีความพึงพอใจ มากที่สุด คือระบบ WI-FI ภายในส านักฯ ครอบคลุม
ทั่วถึง 3.73 คะแนน ส่วนข้อที่มีความต้องการ/ความคาดหวัง น้อยที่สุด คืออุปกรณ์ในส่วนการชมภาพยนตร์ และในส่วน
คอมพิวเตอร์จอสัมผัส 3.74 คะแนน  และเป็นข้อที่มีความพึงพอใจ น้อยที่สุด คือ 3.60 คะแนน 

3.4    ด้านบุคลากร ระดับความต้องการ/ความคาดหวัง และความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เฉลี่ย 3.94 และ 3.82 คะแนน 
โดยข้อที่มีความต้องการ/ความคาดหวัง มากที่สุด คือความสุภาพ เรียบร้อย และอัธยาศัยไมตรีของผู้ให้บริการ 3.99 
คะแนน และขอ้ท่ีมีความพึงพอใจ มากที่สุด คือความรู้ความสามารถในการแนะน าและช่วยเหลือผู้ใช้ 3.87 คะแนน ส่วนข้อ
ที่มีความต้องการ/ความคาดหวัง น้อยที่สุด คือบุคลากรมีเพียงพอต่อการให้บริการ 3.88 คะแนน และความพึงพอใจ น้อย
ที่สุด คือความกระตือรือร้นและเต็มใจให้บริการ 3.78 คะแนน 

3.5    ด้านการเปิดท าการและระเบียบการใช้บริการ ระดับความต้องการ/ความคาดหวัง และความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
เฉลี่ย 3.92 และ 3.69 คะแนน โดยข้อที่มีความต้องการ/ความคาดหวัง มากที่สุด คือวัน/เวลา เปิดท าการวันจันทร์-เสาร์ 
เวลา 8.30-18.00 น. 3.95 คะแนน และข้อท่ีมีความพึงพอใจ มากที่สุด คือกฎระเบียบการใช้บริการ 3.78 คะแนน ส่วนข้อ
ที่มีความต้องการ/ความคาดหวัง น้อยที่สุด คือกฎระเบียบการใช้บริการ 3.89 คะแนน และความพึงพอใจ น้อยที่สุด คือ
วัน/เวลา เปิดท าการวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.30-18.00 น. 3.62 คะแนน 

3.6    ด้านสภาพแวดล้อม ระดับความต้องการ/ความคาดหวัง และความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เฉลี่ย 3.97 และ 3.85 
คะแนน โดยข้อที่มีความต้องการ/ความคาดหวัง มากท่ีสุด คือความสะอาดเรียบร้อย 4.06 คะแนน และเป็นข้อที่มีความพึง
พอใจ มากท่ีสุด คือ 4.00 คะแนน ส่วนข้อท่ีมีความต้องการ/ความคาดหวัง น้อยที่สุด คือการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ
บนช้ันถูกต้องง่ายต่อการค้นหา 3.90 คะแนน และความพึงพอใจ น้อยที่สุด คือแสงสว่าง 3.77 คะแนน 

3.7     ด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร ระดับความต้องการ/ความคาดหวัง และความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เฉลี่ย 
3.90 และ 3.80 คะแนน โดยข้อที่มีความต้องการ/ความคาดหวัง มากที่สุด คือความถูกต้องและทันสมัยของข้อมูลที่
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เผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านักฯที่ https://e-library.siam.edu 3.93 คะแนน และเป็นข้อที่มีความพึงพอใจ มากที่สุด คือ 
3.85 คะแนน ส่วนข้อที่มีความต้องการ/ความคาดหวัง น้อยที่สุด คือความหลากหลายของช่องทางการเข้าถึงข้อมูล เช่น
เว็บไซต์ อีเมล์ Facebook Web App. จดหมายข่าว/เอกสาร/คู่มือ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการให้บริการและการ
เผยแพร่ความรู้ในด้านต่างๆให้กับผู้ใช้บริการ ฯลฯ 3.87 คะแนน  และเป็นข้อที่มีความพึงพอใจ น้อยที่สุด คือ 3.76 
คะแนน 

 
ส่วนที่ 4   ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการและความต้องการในด้านต่างๆ ที่ต้องการให้ส านักหอสมุด

และทรัพยากรสารสนเทศ จัดบริการเพิ่มเติม  
4.1 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน และความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ: ดี ถึง ดีมากในกระบวนการขั้นตอน ท า

ให้สะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการใช้งานห้องสมุด 
4.2 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลฯ): หนังสือมีความ

หลากหลาย มีเพียงพอต่อความต้องการ ควรเพ่ิมหนังสือที่ใหม่และทันสมัย โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีควรเป็นหนังสือท่ีตีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี เพราะเป็นความรู้ที่ควรจะใหม่อยู่เสมอ 

4.3 ด้านอุปกรณ์และเครื่องมือที่ให้บริการ: อยากให้เพ่ิมห้อง Study Room, เพ่ิมปลั๊กไฟ, ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
บางเครื่องที่ใช้ไม่ได้, ควรท าความสะอาดเก้าอ้ี ในโซนโรงภาพยนตร์ เพราะเบาะก ามะหยี่ จะซับสิ่งสกปรกไว้ใน
พ้ืนผิวได้ง่าย 

4.4  ด้านบุคลากร: จุดที่ให้บริการจองห้องประชุมกลุ่มย่อย อยากให้เพ่ิมความใส่ใจนักศึกษา จุดแลกบัตรและจุด
บริการยืม - คืน ควรยิ้มแย้มและมีอัธยาศัยไมตรีต่อผู้รับบริการ 

4.5  ด้านวันและเวลาในการเปิดให้บริการและระเบียบการใช้บริการ: อยากให้ห้องสมุดเปิดทุกวัน และขยายเวลา
เปิด-ปิด โดยเฉพาะในช่วงที่มีการสอบ เพราะนักศึกษาต้องการติวและอ่านหนังสือที่ห้องสมุด ไมต่้องไปหาที่อ่ืน
อ่านหนังสือ 

4.6  ด้านสภาพแวดล้อม: เครื่องปรับอากาศไม่เย็นเป็นบางจุด เช่น ห้อง study room,ชั้นลอย, ไฟในบางที่ไม่สว่าง, 
ส่งเสียงดังในบางพ้ืนที่, อยากให้เพ่ิมต้นไม้ เพ่ือให้บรรยากาศร่มรื่น น่าเข้าใช้บริการ 

4.7  ด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร: ควรจัดกิจกรรม ที่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้มีส่วน
ร่วมบ้าง 

4.8  ด้านอ่ืนๆ: อยากให้น าขนมเข้าได้เหมือนแต่ก่อน และอยากให้เปิดเพลงบรรเลงเบาๆ เวลาอ่านหนังสือหรือหา 
ข้อมูล จะได้มีบรรยากาศท่ีดีขึ้น 

4.9 จุดเด่น 
     : ห้องสมุดเงียบ สงบ สะอาด สวยงาม การจัดระบบดี บรรยากาศเหมาะแก่การอ่านหนังสือ  
     : ทรัพยากรฯ มีความทันสมัย มีหลากหลายให้เลือก ยืมหนังสือและค้นคว้าได้มาก ไม่จ ากัดอยู่แค่ภายใน

ห้องสมุด สามารถยืมข้ามห้องสมุดได้ 
: ผู้ให้บริการให้ความช่วยเหลือและตอบค าถามอย่างเป็นมิตร เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลดี แนะน าหนังสือดีๆ               
: ห้องสมุดมีที่นั่งที่ เพียงพอ และWiFi ที่แรง มีห้องประชุมกลุ่มย่อย ความสะดวกสบายและความ

หลากหลายของสิ่งอ านวยความสะดวกในห้องสมุดที่มีครบและน่าพอใจมาก                   
 

หมายเหตุ: เกณฑ์การพิจารณาระดับความต้องการ/ความคาดหวังและความพึงพอใจ  ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง มาก  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง น้อย  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถึง น้อยที่สุด 
 


