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สรุปผลความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการส านกัหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ
มหาวิทยาลยัสยาม ประจ าปีการศึกษา  2562 

ส่วนที ่1   ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1 เพศชาย   31.8% เพศหญิง  68.2%      
1.2       อาย ุ 20  ปี มากท่ีสุด  19.7%  รองลงมาอาย ุ21  ปี   18.5% และอาย ุ18 ปี กบั 22 ปี เท่ากนั 14.5%           
1.3 สถานภาพเป็น  นกัศึกษา  90.2%  บุคคลภายนอก 5.8%  อาจารย ์2.3%  และ บุคลากร 1.7%   
1.4 ศึกษาอยูใ่นคณะพยาบาลศาสตร์  มากท่ีสุด  23.7%  รองลงมา  คณะเภสชัศาสตร์  20.80%   คณะ ศิลปศาสตร์ 15.0%      
1.5 ศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 2 มากท่ีสุด 24.9%  รองลงมา ชั้นปีท่ี 3   22.5%   ชั้นปีท่ี  1  21.4% 
1.6 ไม่เคยเขา้หอ้งสมุด 8.1% โดยใหเ้หตุผลวา่ไม่มีเวลามากท่ีสุด 78.6%  ไม่มีความจ าเป็นตอ้งเขา้ 28.6%   
 

ส่วนที ่2   ข้อมูลเกีย่วกบัการใช้บริการส านักหอสมุดฯ  (เฉพาะผู้เข้าใช้บริการส านักหอสมุดฯ)  
2.1 ผูต้อบแบบสอบถามเขา้เขา้ส านกัหอสมุดทุกวนั มากท่ีสุด 24.9% รองลงมาเขา้สปัดาห์ละคร้ัง 19.7% 
2.2       ผูต้อบแบบสอบถามเขา้ส านกัหอสมุดช่วงเวลาไม่แน่นอนมากท่ีสุด 28.7% รองลงมาเขา้ช่วงเวลา 12.30น-14.30น  19.3% 
2.3 ผูต้อบแบบสอบถามเขา้ใชบ้ริการพ้ืนท่ีอ่านหนงัสือมากท่ีสุด  58.2%  รองลงมาเขา้ใชบ้ริการยมื-คืนหนงัสือ  41.8%  และ

เขา้ใชบ้ริการหอ้งประชุมกลุ่มยอ่ย (Study Room)  34.8%    
2.4  ผูต้อบแบบสอบถามรับทราบข้อมูลข่าวสาร/การประชาสัมพนัธ์ของส านักฯ จากส่ือออนไลน์ มากท่ีสุด  53.0%  

รองลงมาจาก จุดประชาสมัพนัธ์หนา้ส านกัฯ 35.4% 
2.5 ผูต้อบแบบสอบถามคน้หาหนงัสือหรือทรัพยากรสารสนเทศของส านกัฯ  โดย เดินไปคน้หาท่ีชั้นดว้ยตนเอง   มากท่ีสุด   

55.3%  รองลงมา   คน้จาก OPAC ภายในส านกัฯ 33.5% ขอค าแนะน าจากบรรณารักษห์รือเจา้หนา้ท่ี  22.9% 
 

ส่วนที ่3   ข้อมูลความคิดเห็นและความพงึพอใจเฉพาะผู้เข้าใช้บริการส านักหอสมุด (เต็ม 5 คะแนน) 
3.1     ด้านบุคลากรมคีวามพงึพอใจเฉลีย่  3.32  คะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

3.1.1 บุคลากรส านกัหอสมุดฯมีความกระตือรือร้นและเต็มใจในการให้บริการนั้นเห็นดว้ยค่อนขา้งมากเป็นส่วนใหญ่ 
23.9%  โดยมีความพึงพอใจ 3.14  คะแนน 

3.1.2 บุคลากรส านกัหอสมุดฯมีอธัยาศยัดีและสุภาพเรียบร้อยนั้นเห็นดว้ยค่อนขา้งมากเป็นส่วนใหญ่  26.4% โดยมีความ
พึงพอใจ 3.33 คะแนน 

3.1.3 บุคลากรส านกัหอสมุดฯมีการแนะน าแหล่งทรัพยากรเพ่ิมเติมนั้นเห็นดว้ยค่อนขา้งมากเป็นส่วนใหญ่ 22.0% โดยมี
ความพึงพอใจ 3.13 คะแนน 

3.1.4 บุคลากรส านกัหอสมุดฯมีความเสมอภาคในการให้บริการผูใ้ชอ้ยา่งเท่าเทียมกนันั้นเห็นดว้ยค่อนขา้งมากเป็นส่วน
ใหญ่ 26.4% โดยมีความพึงพอใจ 3.42 คะแนน 

3.1.5 บุคลากรส านกัหอสมุดฯมีเพียงพอต่อการให้บริการนั้นเห็นดว้ยค่อนขา้งมากเป็นส่วนใหญ่ 27.7% โดยมีความพึง
พอใจ 3.60 คะแนน 

 

สรุปไดว้่าผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจด้านบุคลากรเก่ียวกบัจ านวนบุคลากรในการให้บริการมากท่ีสุด 3.60 คะแนน 
รองลงมาเก่ียวกบับุคลากรให้ความเสมอภาคของผูใ้ชบ้ริการเท่าเทียมกนั 3.42 คะแนน ส่วนความพึงพอใจดา้น
บุคลากรนอ้ยท่ีสุดเก่ียวกบับุคลากรแนะน าแหล่งทรัพยากรเพ่ิมเติม 3.13 คะแนน 
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3.2     ด้านบริการมคีวามพงึพอใจเฉลีย่  3.51 คะแนน  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
3.2.1 ความสะดวกรวดเร็วในการบริการยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศนั้นเห็นวา่ไม่แน่ใจเป็นส่วนใหญ่  25.2% โดยมี

ความพึงพอใจ  3.53 คะแนน 
3.2.2 ความสะดวกรวดเร็วในการบริการตอบค าถามและช่วยการคน้ควา้นั้นเห็นดว้ยปานกลางเป็นส่วนใหญ่  22.0% โดย

มีความพึงพอใจ  3.29 คะแนน 
3.2.3 ความสะดวกรวดเร็วในการบริการสืบคน้ขอ้มูลทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม (OPAC) นั้นเห็นดว้ย

ค่อนขา้งมากเป็นส่วนใหญ่  23.9% โดยมีความพึงพอใจ  3.63 คะแนน 
3.2.4 ความสะดวกรวดเร็วในการบริการห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning Room) นั้นเห็นดว้ยค่อนขา้งมากเป็น

ส่วนใหญ่ 23.9% โดยมีความพึงพอใจ  3.71 คะแนน 
3.2.5 ความสะดวกรวดเร็วในการบริการห้องประชุมกลุ่มยอ่ย (Study Room/Meeting Room) นั้นเห็นดว้ยค่อนขา้งมาก

เป็นส่วนใหญ่  25.8% โดยมีความพึงพอใจ  3.46 คะแนน 
3.2.6 ความสะดวกรวดเร็วในการบริการหอ้งหนงัสืออา้งอิง นั้นเห็นดว้ยค่อนขา้งมากเป็นส่วนใหญ่  20.1% โดยมีความพึง

พอใจ  3.49 คะแนน 
3.2.7 ความสะดวกรวดเร็วในการบริการวารสารหรือส่ิงพิมพต์่อเน่ือง นั้นเห็นดว้ยค่อนขา้งมากเป็นส่วนใหญ่  23.3% โดย

มีความพึงพอใจ  3.45 คะแนน 
 

สรุปไดว้่าผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจดา้นบริการเก่ียวกบัความสะดวกรวดเร็วในการบริการห้องการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
(Self-Learning Room) มากท่ีสุด 3.71 คะแนน รองลงมาเก่ียวกบั ความสะดวกรวดเร็วในการบริการสืบคน้ขอ้มูล
ทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม (OPAC) 3.63 คะแนน ส่วนความพึงพอใจดา้นบริการนอ้ยท่ีสุดเก่ียวกบั
ความสะดวกรวดเร็วในการบริการตอบค าถามและช่วยการคน้ควา้ 3.29 คะแนน 

 

3.3     ด้านทรัพยากรสารสนเทศมคีวามพงึพอใจเฉลีย่  3.25 คะแนน  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
3.3.1 การเสนอแนะ/แนะน าสัง่ซ้ือทรัพยากรสารสนเทศตามความตอ้งการนั้นไม่แน่ใจเป็นส่วนใหญ่  27.0% โดยมีความ

พึงพอใจ  3.22 คะแนน 
3.3.2 ทรัพยากรสารสนเทศ มีจ านวนเพียงพอกบัความตอ้งการนั้นไม่แน่ใจเป็นส่วนใหญ่  25.8% โดยมีความพึงพอใจ  

3.19 คะแนน 
3.3.3 จ านวนฐานขอ้มูลออนไลน์มีเพียงพอต่อการศึกษาคน้ควา้ (ฐานขอ้มูลวิทยานิพนธ์ไทย/วิจยั (ThaiLIS) ,  EDS, 

EBSCO,  MED-Line,Uptodate ฯ) นั้นเห็นดว้ยปานกลางเป็นส่วนใหญ่  22.6% โดยมีความพึงพอใจ  3.17 คะแนน 
3.3.4 ทรัพยากรสารสนเทศมีเน้ือหาครอบคลุมสาขาวชิา นั้นเห็นดว้ยปานกลางเป็นส่วนใหญ่  27.0% โดยมีความพึงพอใจ  

3.25 คะแนน 
3.3.5 ทรัพยากรสารสนเทศตรงกบัความตอ้งการ นั้นเห็นดว้ยปานกลางเป็นส่วนใหญ่  23.9% โดยมีความพึงพอใจ  3.35 

คะแนน 
3.3.6 ทรัพยากรสารสนเทศท่ีให้บริการมีความทนัสมยั นั้นเห็นดว้ยค่อนขา้งมากเป็นส่วนใหญ่  25.2% โดยมีความพึง

พอใจ  3.31 คะแนน 
 

สรุปไดว้า่ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจดา้นทรัพยากรสารสนเทศเก่ียวกบัทรัพยากรสารสนเทศตรงตามความตอ้งการมาก
ท่ีสุด 3.35 คะแนน รองลงมาเก่ียวกบัทรัพยากรสารสนเทศมีความทนัสมยั  3.31 คะแนน ส่วนความพึงพอใจดา้น
ทรัพยากรสารสนเทศนอ้ยท่ีสุดเก่ียวกบัจ านวนฐานขอ้มูลออนไลน์มีเพียงพอต่อการศึกษาคน้ควา้ 3.17 คะแนน 
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3.4    ด้านเทคโนโลยมีคีวามพงึพอใจเฉลีย่  3.04 คะแนน  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
3.4.1 จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีไวใ้ห้บริการภายในส านักหอสมุดฯมีเพียงพอ นั้นเห็นดว้ยปานกลางเป็นส่วนใหญ่  

27.0%  โดยมีความพึงพอใจ  2.97 คะแนน 
3.4.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใหบ้ริการในหอ้งสมุด มีประสิทธิภาพ (ความเร็ว) นั้นเห็นดว้ยปานกลางเป็นส่วนใหญ่  28.9%  

โดยมีความพึงพอใจ  2.88 คะแนน 
3.4.3 ระบบเครือข่าย INTERNET / Wi-Fi มีประสิทธิภาพ (ความเร็ว) นั้นเห็นดว้ยปานกลางเป็นส่วนใหญ่  27.7% โดยมี

ความพึงพอใจ  3.01 คะแนน 
3.4.4 ระบบ WI-FI ภายในส านกัหอสมุดฯ ครอบคลุมทัว่ถึง นั้นเห็นดว้ยปานกลางเป็นส่วนใหญ่  25.8% โดยมีความพึง

พอใจ  3.12 คะแนน 
3.4.5 อุปกรณ์ในส่วนการชมภาพยนตร์ และในส่วนคอมพิวเตอร์จอสมัผสั ท าใหดู้มีเอกลกัษณ์ นั้นเห็นดว้ยปานกลางเป็น

ส่วนใหญ่  26.4% โดยมีความพึงพอใจ  3.21 คะแนน 
 

สรุปไดว้า่ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจดา้นเทคโนโลยีเก่ียวกบัอุปกรณ์ในส่วนการชมภาพยนตร์ และในส่วนคอมพิวเตอร์
จอสัมผสั ท าให้ดูมีเอกลกัษณ์ มากท่ีสุด 3.21 คะแนน รองลงมาเก่ียวกบัระบบ WI-FI ภายในส านักหอสมุดฯ 
ครอบคลุมทัว่ถึง 3.12 คะแนน ส่วนความพึงพอใจดา้นเทคโนโลยนีอ้ยท่ีสุดเก่ียวกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใหบ้ริการ
ในหอ้งสมุด มีประสิทธิภาพ 2.88 คะแนน 

 

3.5    ด้านสภาพแวดล้อมมคีวามพงึพอใจเฉลีย่  3.61  คะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
3.5.1 วนั/เวลา เปิดท าการวนัจนัทร์-เสาร์ เวลา 8.00-19.00 น. นั้นเห็นดว้ยมากเป็นส่วนใหญ่  24.5% โดยมีความพึงพอใจ  

3.53 คะแนน 
3.5.2 วนั/เวลาเปิดท าการวนัอาทิตยเ์วลา  8.30 -16.30 น. นั้นเห็นดว้ยค่อนขา้งมากเป็นส่วนใหญ่  20.1% โดยมีความพึง

พอใจ  3.24 คะแนน 
3.5.3 กฎระเบียบการใชบ้ริการมีความชดัเจน นั้นเห็นดว้ยค่อนขา้งมากมากเป็นส่วนใหญ่  24.5% โดยมีความพึงพอใจ 

3.35 คะแนน 
3.5.4 สถานท่ีตั้งของส านกัฯ  อยูใ่นจุดท่ีสะดวกส าหรับมาใชบ้ริการ นั้นเห็นดว้ยค่อนขา้งมากเป็นส่วนใหญ่  27.7% โดยมี

ความพึงพอใจ  3.72 คะแนน 
3.5.5 พ้ืนท่ีและท่ีนัง่อ่านเพียงพอ เป็นสัดส่วนและพร้อมใชบ้ริการ นั้นเห็นดว้ยค่อนขา้งมากเป็นส่วนใหญ่  26.4% โดยมี

ความพึงพอใจ  3.57 คะแนน 
3.5.6 การจดัเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นถูกตอ้งง่ายต่อการคน้หา นั้นเห็นดว้ยปานกลางเป็นส่วนใหญ่  26.4%  โดยมี

ความพึงพอใจ  3.57 คะแนน 
3.5.7 มีแสงสวา่งเพียงพอ นั้นเห็นดว้ยค่อนขา้งมากเป็นส่วนใหญ่  28.9% โดยมีความพึงพอใจ  3.68 คะแนน 
3.5.8 มีความเงียบสงบ นั้นเห็นดว้ยค่อนขา้งมากเป็นส่วนใหญ่  29.6% โดยมีความพึงพอใจ  3.69 คะแนน 
3.5.9 มีความเยน็สบาย นั้นเห็นดว้ยค่อนขา้งมากเป็นส่วนใหญ่ 29.6% โดยมีความพึงพอใจ  3.94 คะแนน 
3.5.10 มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย นั้นเห็นดว้ยค่อนขา้งมากเป็นส่วนใหญ่ 33.3% โดยมีความพึงพอใจ  3.78 

คะแนน 
3.5.11 มีระบบการดูแลรักษาความปลอดภยั นั้นเห็นดว้ยค่อนขา้งมากเป็นส่วนใหญ่ 28.9% โดยมีความพึงพอใจ  3.66 

คะแนน 
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สรุปไดว้า่ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจดา้นสภาพแวดลอ้มเก่ียวกบัความเยน็สบายมากท่ีสุด 3.94 คะแนน รองลงมาเก่ียวกบั
ความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย  3.78 คะแนน ส่วนความพึงพอใจดา้นสภาพแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุดเก่ียวกบัวนั/เวลา
เปิดท าการวนัอาทิตยเ์วลา  8.30 -16.30 น. 3.24 คะแนน 

 

3.6     ความพงึพอใจส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการ โดยเฉลีย่ทุกด้าน   3.40   คะแนน 
โดยผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจดา้นสภาพแวดลอ้มของส านักฯ มากท่ีสุด มีความพึงพอใจเฉล่ีย 3.61 คะแนน 

รองลงมานั้นมีความพึงพอใจเฉล่ียด้านบริการ 3.51 คะแนน ซ่ึงมีความพึงพอใจเฉล่ียด้านเทคโนโลยีน้อยท่ีสุด 3.04 
คะแนน โดยมีความพึงพอใจในรายละเอียด 5 อนัดบัแรกดงัน้ี 1) มีความเยน็สบาย 3.94 คะแนน 2) มีความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 3.78 คะแนน 3) สถานท่ีตั้งของส านกัฯ  อยูใ่นจุดท่ีสะดวกส าหรับมาใชบ้ริการ 3.72 คะแนน 4) ความ
สะดวกรวดเร็วในการบริการห้องการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self-Learning Room) 3.71 คะแนน 5) มีความเงียบสงบ 3.69 
คะแนน และควรมีการปรับปรุงโดยรวม 5 อนัดบัแรกดงัน้ี 1) ประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการในส านกัฯ 
มีความพึงพอใจ 2.88 คะแนน 2) จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีไวใ้ห้บริการภายในส านกัฯ มีความพึงพอใจ 2.97 คะแนน 
3) ประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย INTERNET / Wi-Fi ในส านกัฯ มีความพึงพอใจ 3.01 คะแนน 4) สัญญาณของระบบ
เครือข่าย INTERNET / Wi-Fi ใหค้รอบคลุมทัว่ถึงภายในส านกัฯ มีความพึงพอใจ 3.12 คะแนน 5) บุคลากรส านกัหอสมุด
ฯ ตอ้งมีการแนะน าแหล่งทรัพยากรเพ่ิมเติม มีความพึงพอใจ 3.13 คะแนน 

 
 


