
    การสํารวจความพึงพอใจในการใชบริการสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยรังสิต ประจําปการศึกษา 2549 ดําเนินตามแผน 
ของสํานักหอสมุด ตองมีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชปละ  1 
ครั้ง 
วัตถุประสงค 
     1. เพ่ือศึกษาสภาพการใชหองสมุดของผูใชบริการสํานัก 
หอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 
 2. เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของผูใชที่มีตอการใหบริการ 
ของสํานักหอสมุดในดานผูใหบริการ ทรัพยากรสารสนเทศ 
เครื่องมือ-อุปกรณ การเขาถึงขอมูล  การประชาสัมพันธขอมูล 
ขาวสาร และสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ 
ขอบเขตการสํารวจ 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการสํารวจ คือ ผูบริหาร อาจารย 
เจาหนาที่ และนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรี จํานวน 
600 คน 
สถานที่ทําการสํารวจ 
 กลุมผูบริหาร/อาจารย/เจาหนาที่ สงแบบสํารวจไปยัง 
คณะหรือหนวยงานที่สังกัด 
 กลุมนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรี เก็บแบบ 
สํารวจจากผูที่เขาใชหองสมุด ชั้น 2 ชั้น 3 และชั้น 5  
ระยะเวลาในการเก็บแบบสํารวจ 
 ภาคการศึกษาที่ 2/2549 ชวงระหวางเดือนกุมภาพันธ-
มีนาคม 2550 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ทําใหทราบถึงสภาพและระดับความพึงพอใจของผูใช 
บริการในดานตางๆ พรอมทั้งปญหาและขอเสนอแนะที่มี ตอการ
ใหบริการของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 
 2. นําผลที่ไดไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 
การใหบริการของสํานักหอสมุดและสามารถวางแผนการ 
ดําเนินงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง 

สรุปผล 
 จากแบบสอบถามที่แจกจํานวน 600 ชุด ไดรับกลับคืน 
จํานวน 483 ชุด คิดเปนรอยละ 80.50 จําแนกเปนนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี 365 คน (75.57%) อาจารย 72 คน 
(14.91%) เจาหนาที่ 29 คน (6.00%) ผูบริหาร 10 คน 
(2.07%) นักศึกษาระดับปริญญาโท 6 คน (1.24%) และไมระบุ 
1 คน (0.21%) 
 ความถี่ในการเขาใชบริการพบวา ผูตอบจํานวนมากที่สุด 
183 คน (37.89%) เขาใชบริการสัปดาหละ 1-2 ครั้ง รองลงมา 
จํานวน 138 คน (28.57%) เขาใชบริการสัปดาหละ 3-4 ครั้ง 
และจํานวนที่นอยที่สุด 34 คน (7.04%) เขาใชบริการทุกวัน 
 ชวงเวลาที่เขาใชบริการพบวา ผูตอบจํานวนมากที่สุด 
195 คน (40.37%) เขาใชหองสมุดในชวงเวลาที่ไมแนนอน 
รองลงมาจํานวน 108 คน (22.36%) เขาใชบริการหองสมุด 
ชวงเวลา 13.00-16.00 น. และชวงเวลาที่มีผูใชนอยที่สุด 20 
คน (4.14%) เขาใชหองสมุดชวงเวลา 08.30-11.00 น. 
 ความพึงพอใจในดานผูใหบริการ ผูตอบแบบสอบถาม 
มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ียเทากับ 3.77 
 ความพึงพอใจในดานสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ ผูตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก 
คาเฉล่ีย เทากับ 3.56 
 ความพึงพอใจในดานการประชาสัมพันธขอมูลขาว 
สารผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับ 
ปานกลาง คาเฉล่ียเทากับ 3.31 
 ความพึงพอใจในดานทรัพยากรสารสนเทศ ผูตอบ 
แบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
คาเฉล่ียเทากับ 3.18 
 ความพึงพอใจในดานเครื่องมือและอุปกรณ ผูตอบ 
แบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
คาเฉล่ียเทากับ 2.84 
 ความพึงพอใจในดานการเขาถึงขอมูล ผูตอบแบบ 
สอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
คาเฉล่ียเทากับ 2.75 

การสํารวจความพึงพอใจในการใชบริการ 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสติ ปการศึกษา 2549 

ปท่ี 4 ฉบับท่ี 5  

จดหมายขาว สํานักหอสมดุ มหาวิทยาลัยรังสิต 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เปนแหลงทรัพยากรเรียนรู เพื่อไปสูความเปนเลิศ พฤษภาคม 2550 



      โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานักหอสมุด 
ประจําปการศึกษา 2549 (ครั้งที่ 4) เรื่อง “การประกัน 
คุณภาพหองสมุด สถาบันอุดมศึกษา : มาตรฐานตัวชี้วัด“ 
โดย อาจารยสุวรรณา ธนพัฒน ผูอํานวยการกลุมงาน 
หองสมุดและสารสนเทศ ศูนยสนเทศ สํานักมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวง   
อุตสาหกรรม  ใหเกยีรติเปน 
วิทยากรเพื่อใหความรูเรื่อง         
การกําหนดมาตรฐานตัวชี้วัด          
การบริหารจัดการและบริการของหองสมุด เมื่อวันที่ 22 
พฤษภาคม 2550 ณ หองฝายบริหาร ชั้น 2 อาคาร
หอสมุด 

  ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
และคณะ ใหการตอนรับผูบริหารและบุคลากร สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง   ในโอกาสเดินทางมา เย่ียมชมและ
ศึกษาดูงานแผนกตางๆ ของสํานัก หอสมุด เมื่อวันที่ 
8 พฤษภาคม 2550 

      
       

      บุคลากรสํานักหอสมุด เขารวมการประชุม 
บุคลากรประจําป 2550 ของมหาวิทยาลัยรังสิต 
โดย ดร. อาทิตย อุไรรัตน อธิการบดีเปน  
ประธานในการประชุม เพ่ือใหบุคลากรทราบ 
และมีความเขาใจตอการดําเนินงานตามแผน 
กลยุทธมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2550 – 2554 
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 ณ หอง
ประชุม 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย อุไรรัตน 
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การประชุมบคุลากรประจาํป 

จดหมายขาว สํานักหอสมดุ มหาวิทยาลัยรังสิต 

เยี่ยมชมสํานักหอสมุด 

       เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2550 
ดร. นเรฏฐ  พันธราธร  รองอธิการบดี 
ฝายวิชาการนําผูบริหารหนวยงานใน 
ฝายพรอมดวยคณะผูบริหารของสํานัก 
หอสมุดเขาอวยพรเนื่องในโอกาสครบ 
รอบวันเกิดของ ดร. อาทิตย อุไรรัตน อธิการบดี (9 พฤษภาคม 2481) 
ณ สํานักอธิการบดี ชั้น 11 อาคารอาทิตย  อุไรรัตน 

อวยพรวันเกิดทานอธิการบดี 

สํานักหอสมุดเปดใหบริการทุกวัน 
วันจันทร – ศุกร      เวลา 08.30 – 21.00 น. 
วันเสาร –  อาทิตย  เวลา 09.00 – 17.00 น. 

โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานักหอสมุด 

ผูสนับสนุนการผลิต :                                        
ศูนยหนังสือ  มหาวิทยาลัยรังสิต 

เจาของ : สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต หมู
บานเมืองเอก  ถ. พหลโยธิน   อ. เมือง  จ. ปทุมธานี 
12000   โทร.0-2997-2222  ตอ 3263      
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