
สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการในดานตางๆ   
ของสํานักหอสมุดมหาวทิยาลัยสยาม  ประจําปการศึกษา 2555-2556 

 
 
 ขอมูลท่ัวไป จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 519 คน พบวา ผูใชบริการหองสมุดสวนใหญ
เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 63.6 รองลงมาเปนเพศชาย รอยละ 36.4   สวนมากผูตอบแบบสอบถามเปนผูที่
มีอายุระหวาง 21-25 ป คิดเปนรอยละ 54.3 รองลงมาเปนผูที่มีอายุระหวาง 15-20 ป คิดเปนรอยละ 38.8 โดย
ผูตอบแบบสอบถามเปนนักศึกษารอยละ  95.1  ศึกษาอยูช้ันปที่ 3 มากที่สุดรอยละ 33.1  เปนหลักสูตรภาค
ปกติรอยละ  97.4  และสังกัดคณะบริหารธุรกิจมากที่สุด คิดเปนรอยละ 22.4 รองลงมาเปนนักศึกษาคณะ
ศิลปศาสตร คิดเปนรอยละ 18.3 และคณะนิเทศศาสตร คิดเปนรอยละ 13.5  ตามลําดับ 
 ขอมูลเก่ียวกับการใชบริการในดานตางๆ ของสํานักหอสมุด พบวา สวนมากจะเขาใชบริการ 2-5 
คร้ังตอสัปดาหคิดเปน รอยละ 43.2  โดยเขาใชบริการดาน ยืม-คืน หนังสือมากที่สุด คิดเปนรอยละ 80.2 
รองลงมาคือ ถายสําเนาเอกสารและใชบริการหองโสตทัศนบริการ ทางดานนันทนาการ คิดเปนรอยละ 53.2 
และ 28.7 ตามลําดับ และเมื่อตองการคนหาหนังสือหรือทรัพยากรใดๆ ของสํานักหอสมุด สวนใหญจะเดิน
ไปคนหาที่ช้ันดวยตนเอง  คิดเปนรอยละ 59.2 รองลงมาคือ สืบคนฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ
สํานักหอสมุด (OPAC) คิดเปนรอยละ 38.5 
 ความพึงพอใจตอการบริการดานตางๆ  ของสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2555  โดยภาพรวมมี
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X = 3.65) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ
มากที่สุดคือ  ดานการเปดทําการ  ( X = 3.97)  รองลงมาคือดานสภาพแวดลอม ( X = 3.91)  และดานความ
สะดวกรวดเร็วในการใหบริการ ( X = 3.63)  สวนดานที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจนอยที่สุด คือดานอุปกรณ
และเครื่องมือที่ใชบริการ ( X = 3.32)  รองลงมาคือ ดานการประชาสัมพันธและการสื่อสาร ( X = 3.55) 
 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ   พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความเย็นสบาย ( X = 

4.09) รองลงมาคือ ความสะอาด ( X = 4.06) และสถานที่ตั้งของสํานักหอสมุด  อยูในจุดที่สะดวกในการมา
ใชบริการ  ( X = 4.00)  ขอที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจนอยที่สุดคือ จํานวนเครื่องถายเอกสาร ( X = 3.14) 
รองลงมาคือ ประสิทธิภาพ (ความเร็ว) ของเครื่องคอมพิวเตอรในสวนที่ใชในการสืบคนฐานขอมูล
ทรัพยากรสารสนเทศ สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม (OPAC)  และ ประสิทธิภาพ (ความเร็ว) ของเครื่อง
คอมพิวเตอรในหองสมุดดิจิตอล/หองสมุดเสมือนที่ใชในการสืบคนฐานขอมูลและ INTERNET ไดคา
เทากัน  ( X = 3.26)  
   



ตารางแสดงคาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูใชบริการสํานักหอสมุด ปการศึกษา 2555-2556

1.  ความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการ

      1.1  ยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศ 3.77 0.72 มาก

      1.2  ดานสื่อโสตทัศน 3.59 0.75 มาก

      1.3  ตอบคําถามและชวยการคนควา 3.59 0.75 มาก

      1.4  ดานการสืบคนขอมูลทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม (OPAC) 3.61 0.74 มาก

      1.5  หองสมุดดิจิตอล/หองสมุดเสมือน 3.55 0.76 มาก

      1.6  หองประชุมกลุมยอย (Study Room) 3.64 0.79 มาก

      1.7  หนังสืออางอิง 3.64 0.77 มาก

      1.8  วารสารหรือสิ่งพิมพตอเนื่อง 3.63 0.80 มาก
2. ทรัพยากร

     2.1 จํานวนสิ่งตีพิมพ ( หนังสือ  หนังสือพิมพ  วารสาร  จุลสาร  กฤตภาค ฯ) 3.70 0.78 มาก

    2.2  จํานวนโสตทัศนวัสดุ (วีดิทัศน ซีดี  ดีวีดี ฯ) 3.54 0.76 มาก

     2.3  จํานวนฐานขอมูลออนไลนเชิงพาณิชย (ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย/วิจัย (ThaiLIS)  

ฐานขอมูลกฎหมายไทย+คําพิพากษาฎีกาฯ,  มติชนออนไลน,  Science Direct,  EBSCO ฯ) 3.57 0.77
มาก

     2.4  ทรัพยากรสารสนเทศตรงกับความตองการของทาน 3.59 0.80 มาก

     2.5 ความทันสมัย ของทรัพยากรสารสนเทศที่ใหบริการ 3.51 0.85 มาก

3.  อุปกรณและเครื่องมือท่ีใหบริการ

     3.1 จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรในสวนที่ใชในการสืบคนฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ 

สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม (OPAC) 3.45 0.83
ปานกลาง

    3.2 จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรในหองสมุดดิจิตอล/หองสมุดเสมือนที่ใชในการสืบคน

ฐานขอมูลและ INTERNET 3.40 0.84
ปานกลาง

    3.3 จํานวนเคร่ืองเลนโสตทัศนวัสดุ/ เคร่ืองรับโทรทัศน 3.35 0.85 ปานกลาง

    3.4 จํานวนเคร่ืองถายเอกสาร 3.14 0.95 ปานกลาง

    3.5 ประสิทธิภาพ (ความเร็ว) ของเคร่ืองคอมพิวเตอรในสวนที่ใชในการสืบคนฐานขอมูล

ทรัพยากรสารสนเทศ สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม (0PAC) 3.26 0.92 ปานกลาง

    3.6 ประสิทธิภาพ (ความเร็ว) ของเคร่ืองคอมพิวเตอรในหองสมุดดิจิตอล/หองสมุดเสมือนท่ีใช

ในการสืบคนฐานขอมูลและ INTERNET 3.26 0.95
ปานกลาง

     3.7  ประสิทธิภาพของเครื่องเลนโสตทัศนวัสดุ/เครื่องรับโทรทัศน 3.37 0.85 ปานกลาง

     3.8  ระบบ WI-FI ภายในสํานักหอสมุดครอบคลุมทั่วถึง 3.32 1.09 ปานกลาง

4. บุคลากร

     4.1  ความกระตือรือรนในการใหบริการ 3.58 0.85 มาก

     4.2  ความสุภาพ เรียบรอยของผูใหบริการ 3.66 0.85 มาก

     4.3  การใหความชวยเหลือ แนะนําแกผูใช 3.62 0.86 มาก

     4.4  การมีปฎิสัมพันธกับผูใช 3.54 0.88 มาก

S.D.
ระดับความ

พึงพอใจ
ดาน Mean



S.D.
ระดับความ

พึงพอใจ
ดาน Mean

5.  การเปดทําการ

      5.1 วัน เปดทําการ (จันทร-เสาร) 4.00 0.74 มาก

      5.2  เวลาเปดทําการ ( 7.45 -19.00 น.) 3.94 0.78 มาก

6.  สภาพแวดลอม

     6.1  สถานที่ต้ังของสํานักหอสมุด  อยูในจุดที่ทานสะดวกที่จะมาใชบริการ 4.00 0.75 มาก

     6.2  พื้นที่ของสํานักหอสมุด 3.89 0.79 มาก

     6.3  จํานวนที่นั่ง 3.86 0.81 มาก

     6.4  แสงสวาง 3.87 0.80 มาก

     6.5  ความเงียบสงบ 3.64 0.99 มาก

     6.6  ความเย็นสบาย 4.09 0.76 มาก

     6.7  ความสะอาด 4.06 0.76 มาก

     6.8  ระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย 3.84 0.83 มาก

7. การประชาสัมพันธและการสื่อสาร

    7.1  การประชาสัมพันธมีหลากหลายชองทาง เชน เว็บไซต อีเมล จดหมายขาว การจัด

กิจกรรมสงเสริมการใหบริการ ฯลฯ 3.62 0.80
มาก

     7.2 ปายแนะนําการใหบริการ / เอกสาร / แผนพับ มีความชัดเจนและเพียงพอ 3.51 0.79 มาก

     7.3  ความสมํ่าเสมอในการแจงขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศใหมๆ และ

บริการตางๆ 3.53 0.81 มาก

สรุปดาน ความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการ 3.63 0.07 มาก
สรุปดาน ทรัพยากร 3.58 0.07 มาก

สรุปดาน อุปกรณและเครื่องมือท่ีใหบริการ 3.32 0.10 ปานกลาง

สรุปดาน บุคลากร 3.60 0.05 มาก

สรุปดาน การเปดทําการ 3.97 0.04 มาก

สรุปดาน สภาพแวดลอม 3.91 0.14 มาก

สรุปดาน การประชาสัมพันธและการสื่อสาร 3.55 0.80 มาก

สรุปภาพรวมทั้งหมด 3.65 0.24 มาก


