
สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในด้านต่างๆ   
ของส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม  ประจ าปีการศึกษา 2554-2555 

 
 

 ข้อมูลทั่วไป จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 484 คน พบว่า ผู้ใช้บริการห้องสมุดส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.8 รองลงมาเป็นเพศชาย ร้อยละ 37.2   ส่วนมากผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ที่
มีอายุระหว่าง 21-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 59.9 รองลงมาเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 15-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.4 โดย
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักศึกษาร้อยละ  92.1  ศึกษาอยู่ชั้นปัที่ 3 มากที่สุดร้อยละ 34.7  เป็นหลักสูตรภาค
ปกติร้อยละ  94.7  และสังกัดคณะบริหารธุรกิจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 23.6 รองลงมาเป็นนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 13.0 และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 12.8  ตามล าดับ 
 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการในด้านต่างๆ ของส านักหอสมุด พบว่า ส่วนมากจะเข้าใช้บริการ 2-5 
คร้ังต่อสัปดาห์คิดเป็น ร้อยละ 47.1  โดยเข้าใช้บริการด้าน ยืม-คืน หนังสือมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.5 
รองลงมาคือ สืบค้นฐานข้อมูลอ่ืนๆจาก Internet ในห้องสมุดดิจิตอล และ ถ่ายส าเนาเอกสาร คิดเป็นร้อยละ 
48.1 และ 39.5 ตามล าดับ และเมื่อต้องการค้นหาหนังสือหรือทรัพยากรใดๆ ของส านักหอสมุด ส่วนใหญ่จะ
สืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศส านักหอสมุด (OPAC) คิดเป็นร้อยละ 55.0 รองลงมาคือ ขอ
ค าแนะน าจากบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ คิดเป็นร้อยละ 53.9 
 ความพึงพอใจต่อการบริการด้านต่างๆ  ของส านักหอสมุด ประจ าปีการศึกษา 2554  โดยภาพรวมมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X = 3.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
มากที่สุดคือ  ด้านการเปิดท าการ  ( X = 4.01)  รองลงมาคือด้านสภาพแวดล้อม ( X = 3.93)  และด้าน
บุคลากร ( X = 3.84)  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือด้านอุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้บริการ 
( X = 3.45)  รองลงมาคือ ด้านทรัพยากร ( X = 3.63) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ   พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุดคือ วันเปิดท าการและสถาน
ที่ตั้งของส านักหอสมุด และความสะอาด ได้ค่าเท่ากัน ( X = 4.04) รองลงมาคือ ความเย็นสบาย ( X = 4.02) 
และเวลาเปิดท าการของส านักหอสมุด  ( X = 4.01)  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ จ านวนเคร่ือง
ถ่ายเอกสาร ( X = 3.21) รองลงมาคือ ประสิทธิภาพ (ความเร็ว) ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ใช้ในการ
สืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม (OPAC)  และ ประสิทธิภาพของ
เคร่ืองถ่ายเอกสาร ได้ค่าเท่ากัน  ( X = 3.42)  
   



ตารางแสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส านกัหอสมุด

1.  ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ

      1.1  ยืม-คนืทรัพยากรสารสนเทศ 3.92 0.744 มาก
      1.2  ดา้นสื่อโสตทัศน์ 3.69 0.692 มาก

      1.3  ตอบค าถามและชว่ยการคน้คว้า 3.69 0.781 มาก

      1.4  ดา้นการสืบคน้ขอ้มลูทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม(OPAC/WEB OPAC) 3.70 0.720 มาก

      1.5   หอ้งสมดุดจิิตอล/หอ้งสมดุเสมอืน 3.67 0.742 มาก

      1.6  หอ้งประชมุกลุ่มย่อย 3.69 0.748 มาก
      1.7  หนังสืออ้างอิง 3.69 0.761 มาก
      1.8  ถา่ยส าเนาเอกสาร 3.54 0.866 มาก
2. ทรัพยากร

     2.1 จ านวนสิ่งตีพิมพ์ ( หนังสือ  หนังสือพิมพ์  วารสาร  จุลสาร  กฤตภาค ฯ) 3.73 0.782 มาก

     2.2  จ านวนโสตทัศนวัสด ุ(วีดทิัศน์ ซีด ีวีซีด ีฯ) 3.61 0.765 มาก

     2.3  จ านวนฐานขอ้มลู (ฐานขอ้มลูออนไลน์เชงิพาณิชย์ , ฐานขอ้มลูวิทยานิพนธ์ไทย , ฐานขอ้มลู
กฎหมายไทย+ค าพิพากษาฎกีาฯ , มติชนออนไลน์, Science Direct,  EBSCOฯ) 3.62 0.755

มาก

     2.4 ทรัพยากรสารสนเทศตรงกบัความต้องการของท่าน 3.61 0.794 มาก

     2.5 ความทนัสมยั ของทรัพยากรสารสนเทศที่ใหบ้ริการ 3.59 0.816 มาก

3.  อุปกรณ์และเครื่องมอืที่ให้บริการ

     3.1 จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ใชใ้นการสืบคน้ฐานขอ้มลูทรัพยากรสารสนเทศ 
ส านักหอสมดุมหาวิทยาลยัสยาม (OPAC/WEB OPAC) 3.61 0.830 มาก

     3.2  จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ในหอ้งสมดุดจิิตอล/หอ้งสมดุเสมอืนที่ใชใ้นการสืบคน้ฐานขอ้มลูและ 
INTERNET 3.56 0.809 มาก

     3.3 จ านวนเครื่องเล่นโสตทศันวัสดุ / เครื่องรับโทรทศัน์ 3.44 0.821 ปานกลาง

     3.4 จ านวนเครื่องถา่ยเอกสาร 3.21 0.970 ปานกลาง

     3.5 ประสทิธิภาพ (ความเร็ว) ของเครื่องคอมพิวเตอรใ์นส่วนที่ใชใ้นการสืบคน้ฐานขอ้มลูทรัพยากร
สารสนเทศ ส านักหอสมดุมหาวิทยาลยัสยาม (OPAC) 3.42 0.867

ปานกลาง

     3.6  ประสทิธิภาพ (ความเร็ว) ของเครื่องคอมพิวเตอรใ์นหอ้งสมดุดจิิตอล/หอ้งสมดุเสมอืนที่ใชใ้น
การสืบคน้ฐานขอ้มลูและ INTERNET 3.43 0.844

ปานกลาง

     3.7  ประสทิธิภาพของเคร่ืองเลน่โสตทัศนวัสด ุ/ เคร่ืองรับโทรทัศน์ 3.48 0.766 ปานกลาง

     3.8  ประสทิธิภาพของเคร่ืองถา่ยเอกสาร 3.42 0.832 ปานกลาง

4. บุคลากร

     4.1  ความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 3.79 0.800 มาก

     4.2  ความสุภาพ เรียบร้อยของผู้ใหบ้ริการ 3.90 0.790 มาก

     4.3  การใหค้วามชว่ยเหลอื แนะน าแกผู้่ใช้ 3.87 0.756 มาก

     4.4  การมปีฎสิัมพันธ์กบัผู้ใช้ 3.80 0.801 มาก
5.  การเปิดท าการ

S.D.
ระดับความ

พึงพอใจ
ด้าน Mean



S.D.
ระดับความ

พึงพอใจ
ด้าน Mean

      5.1 วัน เปิดท าการ (จันทร์-เสาร์) 4.04 0.711 มาก

      5.2  เวลาเปิดท าการ ( 7.45 -19.00 น.) 3.99 0.767 มาก

6.  สภาพแวดล้อม

      6.1  สถานที่ต้ังของส านักหอสมดุในปัจจุบันอยู่ในจุดที่ท่านสะดวกในการใชบ้ริการ 4.04 0.691 มาก

      6.2  พ้ืนที่ของส านักหอสมดุ 3.94 0.760 มาก

      6.3 จ านวนที่นั่ง 3.91 0.774 มาก

      6.4  แสงสว่าง 3.98 0.830 มาก

      6.5  ความเงียบสงบ 3.65 1.045 มาก

      6.6  ความเย็นสบาย 4.02 0.842 มาก

      6.7  ความสะอาด 4.04 0.776 มาก

      6.87  ระบบการดแูลรักษาความปลอดภัย 3.85 0.895 มาก



S.D.
ระดับความ

พึงพอใจ
ด้าน Mean

สรุปด้าน ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 3.70 0.104 มาก
สรุปด้าน ทรัพยากร 3.63 0.056 มาก
สรุปด้าน อุปกรณ์และเครื่องมอืที่ให้บริการ 3.45 0.119 ปานกลาง

สรุปด้าน บุคลากร 3.84 0.055 มาก

สรุปด้าน การเปิดท าการ 4.01 0.040 มาก

สรุปด้าน สภาพแวดล้อม 3.93 0.133 มาก

สรปุภาพรวมทัง้หมด 3.76 0.213 มาก


