
 

 
 

สรุปผลการส ารวจความพงึพอใจของผู้ใช้บริการในด้านต่างๆ   
ของส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม  ประจ าปีการศึกษา 2558 

 
 

 ข้อมูลทั่วไป จำกจ ำนวนผูต้อบแบบสอบถำมทั้งหมด 597 คน พบวำ่ ผูใ้ชบ้ริกำรหอ้งสมุดส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64.3 รองลงมำเป็นเพศชำย ร้อยละ 35.7   ส่วนมำกผูต้อบแบบสอบถำมเป็นผูท้ี่มี
อำยรุะหว่ำง 21-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.4  รองลงมำเป็นผูท้ี่มีอำยรุะหวำ่ง 16-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.6 โดย
ผูต้อบแบบสอบถำมเป็นนักศึกษำร้อยละ  98.2  ศึกษำอยูช่ั้นปีที่ 1 มำกที่สุดร้อยละ 39.1  เป็นหลกัสูตรภำค
ปกติร้อยละ  96.8  และสังกดัคณะบริหำรธุรกิจมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29.48 รองลงมำเป็นนักศึกษำคณะ
ศิลปศำสตร์ คิดเป็นร้อยละ 21.38 ตำมดว้ยคณะนิเทศศำสตร์ คิดเป็นร้อยละ 8.6 
 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการในด้านต่างๆ ของส านักหอสมุด พบวำ่ ส่วนมำกจะเขำ้ใชบ้ริกำร 2-5 คร้ัง
ต่อสัปดำห์คิดเป็น ร้อยละ 59.5  โดยเข้ำใช้บริกำรด้ำน ยืม -คืน หนังสือมำกที่ สุด คิดเป็นร้อยละ 41.0 
รองลงมำคือ บริกำรสืบคน้ขอ้มูลด้วยระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตหรือระบบเครือข่ำยไร้สำยควำมเร็วสูง   
(Wi-Fi) และพื้นที่กำรเรียนรู้อเนกประสงค ์(Learning Auditorium) คิดเป็นร้อยละ 34.3 และ 33.3 ตำมล ำดบั 
โดยผูใ้ช้บริกำรได้รับขอ้มูลข่ำวสำรและกำรประชำสัมพนัธ์ จำกจุดประชำสัมพนัธ์หน้ำส ำนักหอสมุด  
(หน้ำจอคอมพิวเตอร์ที่หน้ำประตูเขำ้-ออก) มำกที่สุดคิดเป็นร้อยละ 45.4  และเม่ือตอ้งกำรคน้หำหนังสือ
หรือทรัพยำกรใดๆ ของส ำนักหอสมุด ส่วนใหญ่จะเดินไปค้นหำที่ชั้นด้วยตนเอง  คิดเป็นร้อยละ 56.3  
รองลงมำคือ ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์สืบคน้ฐำนขอ้มูลทรัพยำกรสำรสนเทศส ำนักทรัพยำกรสำรสนเทศ
มหำวทิยำลยัสยำม (OPAC) ที่มีอยูใ่นส ำนกัฯ  คิดเป็นร้อยละ 44.2 
 ความพึงพอใจต่อการบริการด้านต่างๆ  ของส านักหอสมุด ประจ าปีการศึกษา 2558  โดยภาพรวมมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X = 3.95) คิดเป็นร้อยละ 79 เม่ือพจิำรณำเป็นรำยดำ้น พบวำ่ ดำ้นที่มีค่ำเฉล่ีย
ควำมพงึพอใจมำกที่สุดคือ  ดำ้นสภำพแวดลอ้ม  ( X = 3.91)  คิดเป็นร้อยละ 78.2 รองลงมำคือดำ้นบุคลำกร 
และด้ำนวนัเวลำในกำรเปิดท ำกำร ( X = 3.89) คิดเป็นร้อยละ 77.8 เท่ำกนั  ส่วนด้ำนที่มีค่ำเฉล่ียควำมพึง
พอใจน้อยที่สุด คือด้ำนอุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้บริกำร ( X = 3.65)  คิดเป็นร้อยละ 73 รองลงมำคือด้ำน
ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรใหบ้ริกำร ดำ้นทรัพยำกรสำรสนเทศ และดำ้นกำรประชำสมัพนัธแ์ละกำรส่ือสำร 
( X = 3.79) คิดเป็นร้อยละ 77.8 เท่ำกนั 
 เม่ือพิจำรณำเป็นรำยข้อ    พบว่ำ ข้อที่ มีค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจมำกที่ สุดคือ  ควำมเย็นสบำย          
( X = 4.11) รองลงมำคือ ควำมสะอำด ( X = 4.10) และ สถำนที่ตั้งของส ำนกัฯ ( X = 4.05) ตำมล ำดบั ส่วนขอ้
ที่มีค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ระบบ Wi-Fi ภำยในส ำนักฯ ( X = 3.54) รองลงมำคือ ประสิทธิภำพ 
(ควำมเร็ว) ของระบบเครือข่ำย  INTERNET ( X = 3.59) และประสิทธิภำพ (ควำมเร็ว) ของเคร่ือง
คอมพวิเตอร์ที่ใหบ้ริกำรในหอ้งสมุด ( X = 3.64) ตำมล ำดบั   
   



 
 
ขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถำม 

 

1)  ผูต้อบแบบสอบถำมเป็นผูช้ำย  35.68 %     เป็นผูห้ญิง   64.32 % 

2)  ผูต้อบแบบสอบถำมอยูใ่นช่วงอำย ุ 21-25 ปี มำกที่สุด 49.41 %   รองลงมำเป็นช่วงอำย ุ16-20 ปี  45.56 % 

3)  ผูต้อบแบบสอบถำมเป็นนกัศึกษำชั้นปีที่ 1 มำกที่สุด 39.05% รองลงมำเป็นนกัศึกษำชั้นปีที่ 2  27.16 % 

4)  ผูต้อบแบบสอบถำมเขำ้หอ้งสมุด 2-5 วนัต่อสปัดำห์ มำกที่สุด 59.53 % รองลงมำ  1 วนัต่อสปัดำห์ 16.36 % 

5)  ผูต้อบแบบสอบถำมใชบ้ริกำรยมื-คืนหนงัสือ ในหอ้งสมุดมำกที่สุด 41.04 %  รองลงมำเป็นกำรใชบ้ริกำร

สืบคน้ขอ้มูลดว้ยระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตหือระบบเครือข่ำยไร้สำยควำมเร็วสูง   (Wi-Fi)  34.34 % 

6)  ผูต้อบแบบสอบถำมไดรั้บข้อมูลข่าวสาร/การประชาสัมพันธ์ของส านักหอสมุด จำกจุดประชำสมัพนัธ์

หนำ้ส ำนกัหอสมุด มากที่สุด 45.39 % รองลงมา จำกเวบ็ไซตข์องส ำนกัหอสมุด 41.04 % 

7)  ผูต้อบแบบสอบถำมค้นหาหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศของส ำนกัหอสมุด  โดย เดินไปคน้หำที่ชั้น

ดว้ยตนเอง มำกที่สุด 56.28 % รองลงมำ จะใชเ้คร่ืองคอมพวิเตอร์สืบคน้ฐำนขอ้มูลทรัพยำกรสำรสนเทศ

ส ำนกัทรัพยำกรสำรสนเทศมหำวทิยำลยัสยำม (OPAC) ที่มีอยูใ่นส ำนกัฯ  44.22 % 
 

ขอ้มูลควำมพงึพอใจ 

ด้าน 
ค่าเฉลี่ย 
(เต็ม 5) 

S.D 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1  ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ    

1.1  กระบวนกำร/ขั้นตอนกำรจดัซ้ือ/จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ 3.78 0.707 มำก 

1.2  ยมื - คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ 3.78 0.687 มำก 

1.3  ดำ้นส่ือโสตทศัน์ (CD, DVD ฯ) 3.95 0.761 มำก 

1.4  ตอบค ำถำมและช่วยกำรคน้ควำ้ 3.72 0.739 มำก 

1.5  ดำ้นกำรสืบคน้ขอ้มูลทรัพยำกรสำรสนเทศมหำวทิยำลยัสยำม 
(OPAC) 3.79 0.754 มำก 

1.6  หอ้งสมุดดิจิตอล/หอ้งสมุดเสมือน 3.83 0.795 มำก 

1.7  หอ้งประชุมกลุ่มยอ่ย (Study Room) 3.75 0.794 มำก 

1.8  หนงัสืออำ้งอิง 3.74 0.718 มำก 

1.9  วำรสำรหรือส่ิงพมิพต่์อเน่ือง 3.73 0.745 มำก 

 

 



 
 

ด้าน 
ค่าเฉลีย่ 
(เตม็ 5) 

S.D 
ระดับความ
พึงพอใจ 

2  ทรัพยากรสารสนเทศ    

    2.1 จ านวนส่ิงตีพิมพ ์( หนงัสือ  หนงัสือพิมพ ์ วำรสำร  จุลสำร  กฤตภำค ฯ) 3.79 0.780 มำก 

    2.2  จ านวนโสตทศันวสัดุ (CD, DVD  ฯ)  3.81 0.813 มำก 

    2.3  จ านวนฐำนขอ้มูลออนไลน์เชิงพำณิชย ์(ฐำนขอ้มูลวิทยำนิพนธ์ไทย/วิจยั 

(ThaiLIS)  มติชนออนไลน์,  Science Direct, MED-Line, EBSCO ฯ) 
3.73 0.767 มำก 

    2.4  ทรัพยำกรสำรสนเทศตรงกบัความต้องการของท่าน 3.76 0.840 มำก 

    2.5 ความทนัสมยั ของทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีให้บริกำร 3.89 0.826 มำก 

3  อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ห้บริการ    

    .3.1 จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีไวใ้ห้บริกำรภำยในส ำนกัฯ 3.69 0.875 มำก 

    3.2 ประสิทธิภาพ (ความเร็ว) ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริกำรใน

ห้องสมุด 
3.64 0.893 มำก 

    3.3  ประสิทธิภาพ (ความเร็ว) ของระบบเครือข่ำย INTERNET  3.59 0.971 มำก 

    3.4 ระบบ WI-FI ภำยในส ำนกัฯ ครอบคลุมทัว่ถึง 3.54 0.980 ปำนกลำง 

    3.5 อุปกรณ์กำรเรียนรู้อเนกประสงค(์Learning Auditorium) ในส่วนชม

ภำพยนตร์ 3 มิติ  (3D Theatre) และในส่วนคอมพิวเตอร์จอสัมผสั  (Touch 

Screen Computer) * บริเวณพ้ืนทีท่ีป่รับปรุงใหม่ 

3.79 0.820 มำก 

4  บุคลากร    

     4.1  ควำมกระตือรือร้นในกำรให้บริกำร 3.85 0.811 มำก 

     4.2  ควำมสุภำพ เรียบร้อยของผูใ้ห้บริกำร 3.96 0.816 มำก 

     4.3  กำรให้ควำมช่วยเหลือ แนะน ำแก่ผูใ้ช ้ 3.90 0.815 มำก 

     4.4  กำรมีปฎิสัมพนัธ์กบัผูใ้ช ้ 3.86 0.872 มำก 

5  วนัเวลาในการเปิดท าการ    

    .5.1 วนั เปิดท ำกำร (จนัทร์-เสำร์) 3.97 0.917 มำก 

    5.2  เวลาเปิดท ำกำร ( 7.45 -18.00 น.) 3.80 1.064 มำก 



 
 

ด้าน 
ค่าเฉลีย่ 
(เตม็ 5) 

S.D 
ระดับความ
พึงพอใจ 

6 สภาพแวดล้อม       

     6.1  สถำนท่ีตั้งของส ำนกัหอสมุด  อยูใ่นจุดท่ีท่ำนสะดวกท่ีจะมำใชบ้ริกำร 4.05 0.764 มำก 

     6.2  พ้ืนท่ีของส ำนกัฯ 3.84 0.764 มำก 

     6.3  จ ำนวนท่ีนัง่ 3.66 0.854 มำก 

     6.4  แสงสว่ำง 3.88 0.782 มำก 

     6.5  ควำมเงียบสงบ 3.70 0.961 มำก 

     6.6  ควำมเยน็สบำย 4.11 0.836 มำก 

     6.7  ควำมสะอำด 4.10 0.779 มำก 

     6.8 ระบบกำรดูแลรักษำควำมปลอดภยั 3.96 0.831 มำก 

7 การประชาสัมพันธ์และการส่ือสาร 
      

     7.1  ควำมหลำกหลำยของช่องทำงกำรเขำ้ถึงขอ้มูล เช่น เวบ็ไซต ์อีเมล ์

Facebook,   WEB App. จดหมำยข่ำว/เอกสำร/คู่มือ และกำรจดักิจกรรม

ส่งเสริมกำรให้บริกำรและกำรเผยแพร่ควำมรู้ในดำ้นต่ำงๆให้กบัผูใ้ชบ้ริกำร 

ฯลฯ 

3.78 0.810 มำก 

     7.2   ป้ำยแนะน ำกำรให้บริกำร / เอกสำร / คู่มือ ฯ  มีควำมชดัเจนและ

เพียงพอ 
3.73 0.824 มำก 

     7.3  ควำมถูกตอ้งและทนัสมยัของขอ้มูลท่ีเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องส ำนกัฯ 3.84 0.785 มำก 

    7.4  บริกำรคน้หำขอ้มูลจำก Function ต่ำงๆ ผำ่น Application บนอุปกรณ์

ส่ือสำรไร้สำย (Library Mobile App.)  ของส ำนกัฯ (ท่ี “Siam ULib” ) ตรงกบั

ควำมตอ้งกำรของท่ำน 

3.79 0.777 มำก 

8  ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักทรัพยากรสารสนเทศ

โดยรวม 
3.95 0.764 มาก 

 

 

 

 
 

 


