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แบบสอบถามความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้บริการส านกัหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ

มหาวทิยาลัยสยาม ประจ าปีการศกึษา  2561 
 

        แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิารส านักทรัพยากรสารสน 

เทศ มหาวิทยาลัยสยาม   เพื่อที่จะได้น าผลที่ได้รับจากการประเมินและข้อเสนอแนะต่างๆ   มาใช้เป็นแนวทางในการ

แก้ไขปรับปรุง การให้บริการให้เป็นที่พึงพอใจและเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ใช้  ต่อไป 

         แบบสอบถามชดุนี้ประกอบด้วย  4 ส่วน ได้แก ่  ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ส่วนที่ 2 

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการส านักทรัพยากรสารสนเทศ   ส่วนที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส านัก

ทรัพยากรสาร สนเทศ   และส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น 

       

        โปรดท ำเครื่องหมำย    ลงใน     พร้อมทั้งเตมิข้อควำม   และกรุณำส่งแบบสอบถำมคืนที่

เคำน์เตอร์ ยืม-คืน  

ส านกัทรัพยากรสารสนเทศ   จะเป็นพระคุณย่ิง 

 

ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

1.1 เพศ 

       ชาย          หญิง 

 

1.2       อำย ุ

          16 - 20 ป ี            21 - 25 ป ี             26 - 30 ป ี

          31 - 35 ป ี  36 - 40 ป ี  40 ปีขึน้ไป 

 

1.3      สถำนภำพ 

           อาจารย์ประจ า            อาจารย์พิเศษ          บุคลากร  นักศึกษา 

 

1.4 สังกัด (คณะ/หลักสูตร) 

         เทคโนโลยีสารสนเทศ                นิติศาสตร ์     นิเทศศาสตร์          บริหารธุรกิจ

          พยาบาลศาสตร์               แพทยศาสตร ์               เภสัชศาสตร์                วิทยาศาสตร ์
               วิทยาลัยศิลปะการแสดง            วิศวกรรมศาสตร์            ศิลปศาสตร์            ส านัก/ศูนย์/อ่ืนๆ 

               International Program (Business Administration)            บัณฑิตวิทยาลัย - มหาบัณฑิต      

         International Program (Hotel & Tourism Management)        บัณฑิตวิทยาลัย - ปรชัญาดุษฎีบัณฑิต       

 

1.5 ช้ันปีที่ 

         1       2       3            4           5                   6 

 

1.6 ช่วงเวลำที่ศึกษำ       ภาคปกต ิ        ภาคค่ า 
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ส่วนที่ 2   ข้อมูลเกี่ยวกับกำรใช้บริกำรส ำนักทรัพยำกรสำรสนเทศ  

2.1 ควำมถ่ีในกำรเข้ำใช้ห้องสมดุ 

      ทุกวัน          2-5 วันต่อสปัดาห ์

     1 วนัต่อสัปดาห ์         น้อยกว่า 1 วันต่อสปัดาห ์

 

2.2 ท่ำนเคยใช้บริกำรใดของส านักทรัพยากรสารสนเทศบ้าง   (เลอืกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

        บริกำร ยืม-คืน หนังสือ 

        บริกำร ตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ 

             บริกำร วำรสำรและ/หรือจุลสำรและ/หรือกฤตภำค 

          บริกำร ของห้องสมุดดิจติอล/ห้องสมุดเสมือน (Digital/Virtual Library)           

                บริกำร ห้องประชุมกลุ่มย่อย (Study Room) 

        บริกำร ห้องหนังสืออ้ำงอิง 

        บริกำร ถ่ำยส ำเนำเอกสำร สแกนภำพ พิมพ์เอกสำร ส ำเนำแผ่นซีดี รับ-ส่งโทรสำร (FAX) 

             บริกำร รวบรวมบรรณำนุกรมเฉพำะเร่ือง เช่น รวบรวมรำยช่ือเพื่อรับรองหลักสูตร ฯ 

             บริกำร ยืมระหวำ่งห้องสมุด 

      บริกำร สืบค้นฐำนข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศส ำนักทรัพยำกรสำรสนเทศมหำวิทยำลัยสยำม (OPAC / WEB 

OPAC) 

      บริกำร สืบค้นข้อมูลสำรสนเทศจำกฐำนข้อมูลออนไลน์เชิงพำณิชย์ 

       บริกำร สืบค้นข้อมูลอื่นๆทำงเว็บไซต์ของส ำนักทรัพยำกรสำรสนเทศ  (https://e-library.siam.edu) 
       บริกำร สืบค้นข้อมูลด้วยระบบเครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตหรือระบบ เครือข่ำยไร้สำยควำมเรว็สูง  (Wi-Fi) 

       พ้ืนที่กำรเรียนรู้อเนกประสงค์ (Learning Auditorium)  

       ส่วนชมภาพยนตร์ 3 มิต ิ(3D Theatre)          ส่วนคอมพิวเตอร์จอสัมผัส (Touch Screen Computer) 

        บริกำรอื่นๆ............................................................................... 

  

2.3  ท่ำนได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำร/กำรประชำสัมพันธ์ของส ำนกัทรัพยำกรสำรสนเทศ จำก 

                     เว็บไซต์ของส านักทรัพยากรสารสนเทศ (http://library.siam.edu) 

                     เอกสาร/แผ่นพับ/แผ่นป้ายต่าง ๆ   

                  จุดประชาสัมพันธ์หน้าส านักฯ  (หนา้จอคอมพิวเตอร์ท่ีหนา้ประตูเข้า-ออก) 

                       เคานเ์ตอร์ประชาสัมพนัธ์ 

 

2.4 ท่านเลือกใช้วิธีใด  ในการค้นหำหนังสือหรือทรัพยำกรสำรสนเทศของส านักฯ  (เลือกตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ) 

         ขอค าแนะน าจากบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที ่

        ใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศส านักทรัพยากรสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยสยาม  (OPAC)  ทีมี่อยู่ในส านักฯ 

         สืบค้นด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่าย  (เว็บไซต์ของส านกัฯ) โดยสืบค้นที่ “WEB OPAC” 

         เดนิไปค้นหาท่ีชัน้ด้วยตนเอง 

 

 

https://e-library.siam.edu/
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ส่วนที่ 3   ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรส ำนักทรัพยำกรสำรสนเทศ 

     

ด้ำน 

ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกที่สุด มำก ปำน

กลำง 

น้อย ไม่พอใจ 

3.1  ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรให้บริกำร 5 4 3 2 1 

      3.1.1  การเสนอแนะ/แนะน าสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศผา่นเว็บไซต์ส านักฯ           

      3.1.2  บริการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศ           

      3.1.3  บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า           

      3.1.4  บริการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม (OPAC)           

      3.1.5  บริการห้องสมุดดิจิตอล/ห้องสมุดเสมือน            

      3.1.6  บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย (Study Room)           

      3.1.7  บริการห้องหนังสืออ้างอิง           

      3.1.8  บริการวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง           

3.2 ทรัพยำกรสำรสนเทศ (หนังสือ วำรสำร หนังสือพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฐำนข้อมูล

ฯ) 

5 4 3 2 1 

     3.2.1 ทรัพยากรสารสนเทศ มีจ ำนวนเพียงพอกับควำมต้องกำร           

     3.2.2  จ ำนวนฐานข้อมูลออนไลน์มีเพียงพอต่อการศึกษาค้นคว้า (ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

ไทย/วิจัย (ThaiLIS) ,  EDS, EBSCO,  MED-Line,Uptodate ฯ)           

     3.2.3  ทรัพยากรสารสนเทศมีเนื้อหำครอบคลุมสำขำวิชำ           

     3.2.4  ทรัพยากรสารสนเทศตรงกับควำมต้องกำรของทำ่น           

     3.2.5 ควำมทันสมัย ของทรัพยากรสารสนเทศทีใ่ห้บริการ           

3.3  อุปกรณ์และเครื่องมือที่ให้บริกำร 5 4 3 2 1 

     3.3.1 จ ำนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีไว้ให้บริการภายในส านกัฯ           

    3.3.2 ประสิทธิภำพ (ควำมเร็ว) ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการในห้องสมุด           

    3.3.3  ประสิทธิภำพ (ควำมเร็ว) ของระบบเครือข่าย INTERNET / Wi-Fi            

     3.3.4  ระบบ WI-FI ภายในส านักฯ ครอบคลุมทั่วถึง           

    3.3.5 อุปกรณ์การเรียนรู้อเนกประสงค(์Learning Auditorium) ในส่วนชมภาพยนตร์ 3 มิติ 

(3D Theatre) และในสว่นคอมพิวเตอร์จอสัมผัส (Touch Screen Computer) * บริเวณพื้นที่ที่

ปรับปรุงใหม่           

3.4  บุคลำกร 5 4 3 2 1 

     3.4.1  ความกระตือรือร้นและเต็มใจให้บริการ           

     3.4.2  ความสุภาพ เรียบร้อย และอัธยาศัยไมตรีของผู้ให้บริการ           

     3.4.3  ความรู้ความสามารถในการแนะน า และช่วยเหลือผู้ใช้           

     3.4.4  บุคลากรมีเพียงพอต่อการให้บริการ           

3.5  กำรเปิดท ำกำรและระเบียบกำรใช้บริกำร 5 4 3 2 1 

     3.5.1 วัน/เวลา เปิดท าการวนัจันทร-์เสาร ์เวลา 8.00-19.00 น.           

     3.5.2 วนั/เวลาเปิดท าการวนัอาทิตย์เวลา  8.30 -16.30 น.           

     3.5.3  กฎระเบียบการใช้บริการ           
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ส่วนที่ 3   ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรส ำนักทรัพยำกรสำรสนเทศ 

     

ด้ำน 

ระดับควำมพึงพอใจ 

มำก

ที่สุด 

มำก ปำน

กลำง 

น้อย ไม่พอใจ 

3.6  สภำพแวดล้อม 5 4 3 2 1 

     3.6.1  สถานท่ีตั้งของส านักฯ  อยู่ในจุดท่ีท่านสะดวกท่ีจะมาใช้บริการ           

     3.6.2  พื้นท่ีและท่ีนัง่อ่านเพยีงพอ เป็นสัดส่วนและพร้อมใชบ้ริการ           

     3.6.3 การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชัน้ถูกต้องง่ายต่อการค้นหา           

     3.6.4  แสงสว่าง           

     3.6.5  ความเงียบสงบ           

     3.6.6  ความเย็นสบาย           

     3.6.7  ความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย           

     3.6.8  ระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย           

3.7  กำรประชำสัมพันธ์และกำรสื่อสำร 5 4 3 2 1 

     3.7.1  ความหลากหลายของช่องทางการเข้าถึงข้อมูล เชน่ เวบ็ไซต์ อีเมล์ Facebook,                

WEB App. จดหมายข่าว/เอกสาร/คู่มือ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการให้บริการและการ

เผยแพร่ความรู้ในด้านตา่งๆให้กับผู้ใช้บริการ ฯลฯ           

     3.7.2 ป้ายแนะน าการให้บรกิาร / เอกสาร / คู่มือ ฯ มีความชัดเจนและเพียงพอ           

     3.7.3  ความถูกต้องและทันสมัยของข้อมูลท่ีเผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านักฯที ่https://e-
library.siam.edu           

 3.8  ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนักทรัพยำกรสำรสนเทศโดยรวม           

 

ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรและควำมต้องกำรในด้ำนต่ำงๆที่ต้องกำรให้ส ำนักฯจัดบริกำรำรร

เพิ่มเติม 
 

     4.1 ด้านความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ           

     4.2 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ            

     4.3 ด้านอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีให้บริการ/สิ่งอ านวยความสะดวก            

     4.4 ด้านบุคลากร/ผู้ให้บริการ (โปรดระบุจุดที่รับบริการ)           

     4.5 ด้านการเปิดท าการและระเบียบการใช้บริการ           

     4.6 ด้านสภาพแวดล้อม            

     4.7 ด้านการประชาสัมพันธ์และการส่ือสาร            

     4.8 ด้านอื่นๆ           

    4.9  "จุดเด่น" ในการให้บริการของส านักทรัพยากรสารสนเทศ ที่ท่านประทับใจ คือ 

............................................................................................................................. .....

..................................................................................................................................  

 

            ขอขอบคุณ 

ที่กรุณำตอบแบบสอบถำม 

    

 

https://e-library.siam.edu/
https://e-library.siam.edu/

