
 
สรุปผลการส ารวจความพงึพอใจของผู้ใช้บริการในด้านต่างๆ   
ของส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม  ประจ าปีการศึกษา 2557 

 ข้อมูลทั่วไป จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 515 คน พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการห้องสมุดส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
คิดเป็นร้อยละ 72.8 รองลงมาเป็นเพศชาย ร้อยละ 26.4   ส่วนมากผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูท่ี้มีอายรุะหวา่ง 21-25 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 53.2  รองลงมาเป็นผูท่ี้มีอายรุะหวา่ง 16-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.6 โดยผูต้อบแบบสอบถามเป็นนกัศึกษาร้อยละ  93.0  
ศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 2 มากท่ีสุดร้อยละ 36.5  เป็นหลกัสูตรภาคปกติร้อยละ  90.7  และสังกดัคณะพยาบาลศาสตร์มากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 23.3 รองลงมาเป็นนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 21.55 ตามดว้ยคณะศิลปศาสตร์ และ คณะนิเทศ
ศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 13.0  เท่ากนั 
 ข้อมูลเกีย่วกบัการใช้บริการในด้านต่างๆ ของส านักหอสมุด พบวา่ ส่วนมากจะเขา้ใชบ้ริการ 2-5 คร้ังต่อสปัดาห์คิด
เป็น ร้อยละ 37.1  โดยเขา้ใช้บริการด้าน ยืม-คืน หนังสือมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 65.6 รองลงมาคือ พ้ืนท่ีการเรียนรู้
อเนกประสงค์ (Learning Auditorium) และส่วนฉายภาพยนตร์ขนาดเล็ก คิดเป็นร้อยละ 42.5 และ 41.8 ตามล าดับ โดย
ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์ จากจุดประชาสัมพนัธ์หนา้ส านกัหอสมุด  (หนา้จอคอมพิวเตอร์ท่ี
หน้าประตูเขา้-ออก) มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 52.3  และเม่ือตอ้งการคน้หาหนังสือหรือทรัพยากรใดๆ ของส านกัหอสมุด 
ส่วนใหญ่จะเดินไปคน้หาท่ีชั้นดว้ยตนเอง  คิดเป็นร้อยละ 65.4  รองลงมาคือ ขอค าแนะน าจากบรรณารักษ์หรือเจา้หนา้ท่ี  
คิดเป็นร้อยละ 51.1 
 ความพึงพอใจต่อการบริการด้านต่างๆ  ของส านักหอสมุด ประจ าปีการศึกษา 2557  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดบัมาก ( = 3.96) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ  ดา้นการเปิดท าการ  
( = 3.86)  รองลงมาคือดา้นการประชาสัมพนัธ์และการส่ือสาร ( = 3.83) ดา้นความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ (

=3.80) ดา้นทรัพยากรสารสนเทศ ( = 3.80) เท่ากนั   ดา้นสภาพแวดลอ้ม( = 3.79) และ ดา้นบุคลากร ( = 3.67) 
ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด คือดา้นอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชบ้ริการ ( = 3.58)   
 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้   พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ความเยน็สบาย ( = 4.00) รองลงมา
คือ ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการดา้นส่ือโสตทศัน์ ( = 3.93) และ ความสะอาด ( = 3.90)  ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจน้อยท่ีสุดคือ จ านวนเคร่ืองถ่ายเอกสาร ( = 3.31) รองลงมาคือ ประสิทธิภาพ (ความเร็ว) ของระบบเครือข่าย  
INTERNET ( = 3.51) และประสิทธิภาพ (ความเร็ว) ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการในห้องสมุด ( = 3.53) 
ตามล าดบั   
ขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม 

1)  ผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูช้าย  26.41 %     เป็นผูห้ญิง   72.82 % 

2)  ผูต้อบแบบสอบถามอยูใ่นช่วงอาย ุ 21-25 ปี มากท่ีสุด 53.20 %   รองลงมาเป็นช่วงอาย ุ16-20 ปี  33.59 % 

3)  ผูต้อบแบบสอบถามเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 มากท่ีสุด 36.50% รองลงมาเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1  27.96 % 

4)  ผูต้อบแบบสอบถามเขา้หอ้งสมุด 2-5 วนัต่อสปัดาห์ มากท่ีสุด 37.09 % รองลงมานอ้ยกวา่ 1 วนัต่อสปัดาห์ 29.51 % 

5)  ผูต้อบแบบสอบถามใชบ้ริการยมื-คืนหนงัสือ ในหอ้งสมุดมากท่ีสุด 65.63 %  รองลงมาเป็นการใชบ้ริการ พ้ืนท่ีการ

เรียนรู้อเนกประสงค ์(Learning Auditorium) 42.52 % 
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6)  ผูต้อบแบบสอบถามไดรั้บข้อมูลข่าวสาร/การประชาสัมพนัธ์ของส านักหอสมุด จากจุดประชาสมัพนัธ์หนา้

ส านกัหอสมุด มากทีสุ่ด 52.23 % รองลงมา จากเวบ็ไซตข์องส านกัหอสมุด 40.00 % 

7)  ผูต้อบแบบสอบถามค้นหาหนงัสือหรือทรัพยากรสารสนเทศของส านกัหอสมุด  โดย เดินไปคน้หาท่ีชั้นดว้ยตนเอง มาก

ท่ีสุด 65.44 % รองลงมา จะขอค าแนะน าจากบรรณารักษห์รือเจา้หนา้ท่ี 51.07 % 

ข้อมูลความพงึพอใจ 

ด้าน 
ค่าเฉลีย่ 
(เตม็ 5) 

S.D 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

1  ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ    

1.1  ยมื - คืนทรัพยากรสารสนเทศ 3.75 0.75 มาก 

1.2  ดา้นส่ือโสตทศัน์ 3.93 0.87 มาก 

1.3  ตอบค าถามและช่วยการคน้ควา้ 3.76 0.73 มาก 

1.4  ดา้นการสืบคน้ขอ้มูลทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม (OPAC) 3.77 0.74 มาก 

1.5  ห้องสมุดดิจิตอล/ห้องสมุดเสมือน 3.80 0.89 มาก 

1.6  ห้องประชุมกลุ่มยอ่ย (Study Room) 3.82 0.82 มาก 

1.7  หนงัสืออา้งอิง 3.77 0.89 มาก 

1.8  วารสารหรือส่ิงพิมพต่์อเน่ือง 3.78 0.79 มาก 

2  ทรัพยากรสารสนเทศ    

    2.1 จ านวนส่ิงตีพิมพ ์( หนงัสือ  หนงัสือพิมพ ์ วารสาร  จุลสาร  กฤตภาค ฯ) 3.79 0.75 มาก 

    2.2  จ านวนโสตทศันวสัดุ (วีดิทศัน์ ซีดี  ดีวีดี ฯ)  3.88 0.87 มาก 

    2.3  จ านวนฐานขอ้มูลออนไลน์เชิงพาณิชย ์(ฐานขอ้มูลวิทยานิพนธ์ไทย/วิจยั (ThaiLIS)  มติชน

ออนไลน์,  Science Direct, MED-Line, EBSCO ฯ) 
3.73 0.75 มาก 

    2.4  ทรัพยากรสารสนเทศตรงกบัความต้องการของท่าน 3.74 0.74 มาก 

    2.5 ความทันสมัย ของทรัพยากรสารสนเทศท่ีให้บริการ 3.84 0.75 มาก 

3  อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ให้บริการ    

    3.1 จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีไวใ้ห้บริการภายในส านกัหอสมุด 3.64 0.83 มาก 

    3.2 จ านวนเคร่ืองเล่นโสตทศันวสัดุ/ เคร่ืองรับโทรทศัน์ 3.65 0.90 มาก 

    3.3 จ านวนเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3.31 0.99 ปานกลาง 

    3.4 ประสิทธิภาพ (ความเร็ว) ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการในห้องสมุด 3.53 0.82 มาก 

    3.5 ประสิทธิภาพของเคร่ืองเล่นโสตทศันวสัดุ/เคร่ืองรับโทรทศัน์ 3.63 0.88 มาก 

    3.6  ประสิทธิภาพ (ความเร็ว) ของระบบเครือข่าย INTERNET  3.51 0.86 มาก 

    3.7 ระบบ WI-FI ภายในส านกัหอสมุดครอบคลุมทั่วถึง 3.56 0.87 มาก 



ด้าน 
ค่าเฉลีย่ 
(เตม็ 5) 

S.D 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

    3.8 อุปกรณ์การเรียนรู้อเนกประสงค(์Learning Auditorium) ในส่วนท่ีฉายภาพยนตร์ขนาด เล็ก 

(Mini Theatre) และในส่วนไอทีไลบราร่ี (IT Library) * บริเวณพืน้ที่ที่ปรับปรุงใหม่ 
3.77 0.81 มาก 

4  บุคลากร    

     4.1  ความกระตือรือร้นในการให้บริการ 3.63 0.76 มาก 

     4.2  ความสุภาพ เรียบร้อยของผูใ้ห้บริการ 3.73 0.79 มาก 

     4.3  การให้ความช่วยเหลือ แนะน าแก่ผูใ้ช ้ 3.70 0.77 มาก 

     4.4  การมีปฎิสมัพนัธ์กบัผูใ้ช ้ 3.63 0.82 มาก 

5  วนัเวลาในการเปิดท าการ    

    5.1 วนั เปิดท าการ (จนัทร์-เสาร์) 3.87 0.76 มาก 

    5.2  เวลาเปิดท าการ ( 7.45 -19.00 น.) 3.84 0.75 มาก 

6 สภาพแวดล้อม       

     6.1  สถานท่ีตั้งของส านกัหอสมุด  อยูใ่นจุดท่ีท่านสะดวกท่ีจะมาใชบ้ริการ 3.82 0.74 มาก 

     6.2  พ้ืนท่ีของส านกัหอสมุด 3.71 0.79 มาก 

     6.3  จ านวนท่ีนัง่ 3.66 0.83 มาก 

     6.4  แสงสวา่ง 3.89 0.75 มาก 

     6.5  ความเงียบสงบ 3.63 0.87 มาก 

     6.6  ความเยน็สบาย 4.00 0.79 มาก 

     6.7  ความสะอาด 3.90 0.89 มาก 

     6.8 ระบบการดูแลรักษาความปลอดภยั 3.74 0.91 มาก 

7 การประชาสัมพนัธ์และการส่ือสาร 
      

     7.1  การประชาสมัพนัธ์มีหลากหลายช่องทาง เช่น เวบ็ไซต ์อีเมล ์Facebook, WEB   App. 

จดหมายข่าว/เอกสาร/คู่มือ และการจดักิจกรรมส่งเสริมการให้บริการและการเผยแพร่ความรู้ในดา้น

ต่างๆให้กบัผูใ้ชบ้ริการ ฯลฯ 3.87 0.77 

มาก 

     7.2 ป้ายแนะน าการให้บริการ / เอกสาร / แผน่พบั มีความชดัเจนและเพียงพอ 3.75 0.77 มาก 

     7.3  ความสม ่าเสมอในการแจง้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบัทรัพยากรสารสนเทศใหม่ๆ และบริการ

ต่างๆ ในทุกๆวนัท่ี 1 และ 16 ของทุกเดือน 3.87 0.78 
มาก 

    7.4 บริการคน้หาขอ้มูลจาก Function ต่างๆ ผา่น Application บนอุปกรณ์ส่ือสารไร้สาย (Library 

Mobile App.)  ของส านกัฯ (ท่ี “SiamU Lib” ) ตรงกบัความตอ้งการของท่าน 3.82 0.76 
มาก 

8  ความพงึพอใจต่อการให้บริการของส านักหอสมุดโดยรวม 3.96 0.75 มาก 



 

ลงช่ือ     นางสาวอรชร ยิ่งใหญ่  

      (นางสาวอรชร ยิ่งใหญ่) 
(นางสาวอรชร ยิ่งใหญ่  และ อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

       วันที่ 25/ก.ย./2558 


