
 

 

สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจปการศึกษา 2556 
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สํานักหอสมุด 

ประจําปการศึกษา  2556 

 



สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจปการศึกษา  2556 

 สํานักหอสมุดมีการแจกแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น  930  ชุด  ไดรับกลับคืนมา  811  ชุด  คิดเปน 
รอยละ  87.20   โดยแยกเปนผูบริหารจํานวน  18  ชุด  อาจารยจํานวน  121  ชุด  เจาหนาที่จํานวน  28  ชุด  
นักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาจํานวน  49  ชุด  และนกัศกึษาระดับปริญญาตรีจํานวน  595  ชุด    

ผลสรุปเบื้องตน 

(ตอนที่ 1) 

1.  ความบอยในการเขาใชหองสมุด 

 พบวาขอที่มีผูตอบมากที่สุดคือ  1-2  คร้ัง / สัปดาห  จํานวน  293  คน  คิดเปน 36.13  %   รองลงมา
ไดแก  เดือนละ 1-2 คร้ัง  จํานวน 238  คิดเปน 29.35  %   และเขาใช3-4 คร้ัง / สัปดาห   จํานวน 152  คน  คิด
เปน 18.74 %     และเขาใชภาคการศึกษาละ 1-2 คร้ัง จํานวน  97  คน  คิดเปน 11.96 %   และทุกวัน  จํานวน  
29  คน  คิดเปน 3.57 %  ตามลําดับ 

2.  ชวงเวลาที่เขาใช 

 ชวงเวลาที่เขาใชมากที่สุดคอื  ไมแนนอน  จํานวน  276  คน  คิดเปน 34.03 %   รองลงมาไดแก  
เวลา 13.00-16.00  น.  จํานวน  216  คน  คิดเปน  26.64  %    และชวงเวลา 16.00-21.00 น. จํานวน  134  คน 
คิดเปน 16.52  %  ตามลําดับ   

              จากผลสํารวจจะเหน็วาชวงเวลาทีผู่ใชสวนใหญเขาใชหองสมุด  จะเปนเวลาทีไ่มแนนอน  ซ่ึงตาง
จากในปการศกึษา 2555  ซ่ึงจะระบุชวงเวลาอยูในชวง  13.00-16.00  น.   เปนสวนใหญ   ดังนั้นทาํให
มองเห็นไดวา  ผูใชสามารถมาใชบริการไดทุกเวลาที่ตองการ    สํานักหอสมุดฯ   จึงจําเปนที่จะตองคํานึงถึง
การใหบริการตาง ๆ  ที่พรอมและสามารถอํานวยความสะดวกในการเขาใชบริการใหแกผูใชไดตลอดเวลาที่
ตองการ 

3. การใชบริการผานอินเทอรเน็ต 

 สําหรับการใชบริการอินเทอรเน็ตมีผูตอบวา  ไมเคยใช สูงสุด  จํานวน  406  คน  คิดเปน  50.06 %    
และเคยใช  จํานวน  396   คน  คิดเปน 48.83 %    

สังเกตไดวาในปการศึกษา 2556  ผูใชไมเคยใชบริการผานอินเทอรเนต็มีจํานวนมากกวาดังนั้น
สํานักหอสมุดจึงควรหาวิธีการที่จะประชาสัมพันธการใหบริการตาง ๆ  ผานอินเทอรเน็ตใหมากกวาเดิม  
โดย  ทําการประชาสัมพันธดวยชองทางตาง ๆ       มีการจัดอบรมแนะนําวิธีการใชอยางตอเนื่อง 



(ตอนที่ 2) 

  คาเฉล่ียโดยรวมในทุกดาน  เทากับ  3.92    แยกเปนดานตาง ๆ  ดังนี ้

1.  ดานผูใหบริการ    มีคาเฉลี่ย  4.27    

              มีขอคําถามทั้งหมด 6  ขอ  พบวาขอที่มีผูตอบมากที่สุด 3 อันดับ  คือ  การใหบริการเปนไป
ตามลําดับกอน-หลัง  มีคาเฉลี่ย  4.35  รองลงมาไดแก  มีบุคลิกภาพและการสื่อสารที่เหมาะสม   มีคาเฉลี่ย 
4.31    และมีมนุษยสัมพนัธที่ดี  มีคาเฉลี่ย  4.29    ตามลําดับ   

              ซ่ึงจากผลสํารวจในป 2556  พบวาดานผูใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกป    และในรายขอกม็ี
จํานวนเพิ่มขึ้นดวย   แสดงใหเห็นวาสํานกัหอสมุด  มีการปรับปรุงและใหความสําคญักับเรื่องบุคลากรที่มี
หนาที่ใหบริการกับผูใช  มีการเนนเรื่องความสัมพันธกับผูใชอยางมีประสิทธิภาพ  ถึงแมวาจาํนวนบคุลากร
ที่ใหบริการยังคงมีจํานวนเทาเดิมกับปที่ผานมา 

2.  ดานทรัพยากรสารสนเทศ    มีคาเฉลี่ย  3.82   

  มีขอคําถามทั้งหมด  3  ขอ  พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเรียงตามลําดับ  คือ ทรัพยากรสารสนเทศมี
ความทันสมัย  มีคาเฉลี่ย  3.88   รองลงมาไดแก  ทรัพยากรสารสนเทศมีเนื้อหาครอบคลุม  มีคาเฉลี่ย  3.80  
และทรัพยากรสารสนเทศมีจํานวนเพียงพอตอความตองการ   มีคาเฉลี่ย 3.76     

              เมื่อเปรียบเทียบกบัปการศึกษา 2555  (มีคาเฉลี่ย 3.66)  พบวา  ในปการศกึษา 2556  ดานทรัพยากร
สารสนเทศในภาพรวม  มีคาเฉลี่ยสูงขึ้น  ซ่ึงอาจมาจากการที่ทางสํานักหอสมุดมีการปรับแนวทางในการ
จัดหา  ใหเปนอิเล็กทรอนิกส  และมีการติดตอประสานงานกับอาจารยในคณะตาง ๆ   และปรับกลวธีิการ
ดําเนินงานใหเกิดการซื้อที่รวดเร็วขึ้น  รวมทั้งพยายามประชาสัมพันธตดิตอกับคณะตาง ๆ  มากขึ้น  แตส่ิงที่
ทางสํานักหอสมุดตองนําไปพิจารณาและหาแนวทางในการแกไขนัน้  ไดแกในเรือ่งของจํานวนหนังสือ  
และเนื้อหา   โดยจะตองพิจารณาแนวทางในการบอกรับเนนทางอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึน้อีก  เพื่อเปนการ
อํานวยความสะดวกในการใชไดมากขึ้น   และพยายามใหมีการประสานงานกับคณะตาง ๆ  มีการติดตอกับ
อาจารยอยางใกลชิดและตอเนื่อง  เพื่อใหเกิดการชวยการคัดเลือกหนังสือตาง ๆ  ใหมีเนื้อหาการเรยีนการ
สอนที่หลากหลายและตรงกบัความตองการ  รวมทั้งใหผูใชมีสวนรวมในการคัดเลือก  หรือเสนอแนะ
หนังสือเพิ่มมากขึ้น 

 

 

 



 3.  ดานเครื่องมือและอุปกรณ   มีคาเฉลี่ย 3.66   

  มีขอคําถามทั้งหมด  2  ขอ  พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเรียงตามลําดับ   คือ  เครื่องคอมพิวเตอร
สืบคนฐานขอมูล Webpac มีจํานวนเพยีงพอตอความตองการ   มีคาเฉลี่ย 3.67      เครื่องคอมพิวเตอรสืบคน
อินเทอรเน็ต มีจํานวนเพยีงพอตอความตองการ  มีคาเฉลี่ย 3.65     

  จากขอสังเกตคาเฉลี่ยดานเครื่องมือและอุปกรณในป 2556  มีคาเทากบัในปการศึกษา 2555  ซ่ีง
เปนไปไดวาในระยะเวลา 2-3  ป ที่ผานมานี้  สํานักหอสมุดยังไมมกีารเพิ่มจุดการใหบริการ  หรือจาํนวน
เครื่องคอมพิวเตอร  ยังคงมีจาํนวนเทาเดิม    ทําใหผูใชรูสึกไดวาไมเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี ้

 4. ดานการเขาถึงขอมูล    มคีาเฉลี่ย  3.90 

 มีขอคําถามทั้งหมด  3  ขอ   มีคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับสูงสุด  คือ  ฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ
หองสมุด  (WebPac)   มีคาเฉลี่ย 3.84   รองลงมาไดแก  เว็บไซตสํานักหอสมุด   http://library.rsu.ac.th  มี
คาเฉลี่ย  3.80   และฐานขอมลูออนไลนเพือ่การคนควาวจิัย  (Science Direc t / Wiley Online Library / 
ProQuest  Dissertations & Theses  / มติชน ฯลฯ)   มีคาเฉลี่ย 3.78  ตามลําดับ 

  5.  ดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร   มีคาเฉลี่ย  3.85 

  มีขอคําถามทั้งหมด   2  ขอ  พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเรียงตามลําดับ  คือ  มีการจัดนทิรรศการใน
โอกาสตาง ๆ   มีคาเฉลี่ย  3.92   และโฮมเพจของหองสมุด  /  Facebook  / จดหมายขาวออนไลน มีคาเฉลี่ย  
3.78   

6.  ดานสถานที่   ครุภัณฑ  และบรรยากาศ  มีคาเฉลี่ย  4.02   

  มีขอคําถามทั้งหมด  7  ขอ  พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  3  อันดับ คือ   มีตูรับคืนหนังสือนอกเวลา 
และมีอุณหภูม ิ/ แสงสวาง ที่เหมาะสม  มีคาเฉลี่ย  4.14  เทากัน  รองลงมา ไดแก    มีทีน่ั่งอานเหมาะสม  มี
คาเฉลี่ย  4.13   และมีบรรยากาศในการอาน / การสงเสริมการเรียนรู  มีคาเฉลี่ย  4.03    สําหรับขอที่มี
คาเฉลี่ย   มีตูน้าํดื่ม  มีคาเฉลี่ย  3.83   

 สําหรับในดานสถานที่  ครุภัณฑ  และบรรยากาศ   จะเห็นไดวาในปการศึกษา 2556  มีคาเฉลี่ยรวม
ที่เพิ่มขึ้นมากกวาในปการศกึษา   2555   และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  ไดแกมีตูน้ําดืม่  ทางสํานักหอสมุดฯ  
จึงควรที่จะมีการดําเนินการปรับปรุงจัดหาและตั้งจดุใหบริการน้ําดื่มเพิ่มมากขึ้น  หรืออาจตองมีจุดการ
ใหบริการมุมบริการเครื่องดื่ม  อยูบริเวณใกลกับหองสมดุ  เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูใช 

 

 



เปรียบเทียบผลประเมินป 55 และ 56 

ลําดับท่ี ป 2555 คาเฉล่ีย ป 2556  คาเฉล่ีย 

1 ดานผูใหบริการ   4.06 ดานผูใหบริการ   4.27 

2 ดานการเขาถึงขอมูล 3.81 ดานการเขาถึงขอมูล 3.90 

3 ดานสถานที่  วัสดุ ครุภณัฑ 3.76 ดานสถานที่  วัสดุ ครุภณัฑ 4.02 

4 ดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 3.72 ดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 3.85 

5 ดานทรัพยากรสารสนเทศ 3.66 ดานทรัพยากรสารสนเทศ 3.82 

6 ดานเครื่องมือและอุปกรณ 3.66 ดานเครื่องมือและอุปกรณ 3.66 

                             ผลเฉล่ียโดยรวม 3.78                             ผลเฉล่ียโดยรวม 3.92 
 

(ตอนที่ 3)    สรุปผลดานที่หองสมุดควรปรับปรุง  3  อันดับ 

 จากผลสํารวจพบวา  ผูใชตองการใหสํานกัหอสมุดฯ  มีการปรับปรุงในดานตาง ๆ  โดยเรียงลําดับ
คาคะแนนสูงสุด  3  อันดับ  ดังนี ้

 อันดับที่  1        ดานเครื่องมอืและอุปกรณ                          273.33            คะแนน  

              อันอับที่  2        ดานทรัพยากรสารสนเทศ                          263.00            คะแนน 

             อันดบัที่   3        ดานการประชาสมัพันธขอมูลขาวสาร       202.67            คะแนน 

 จากการสังเกต   จะเห็นไดวาในอันดับที่ 1  และ 2  ที่ผูใชตองการใหสํานักหอสมุดฯ  มีการปรับปรุง  
คือ  ดานเครื่องมือและอุปกรณ  และดานทรัพยากรสารสนเทศ   มีความสอดคลองกับผลสํารวจที่เปนรายขอ   
ซ่ึงทั้ง  2  ดานนี้มีคาเฉลี่ยที่นอยที่สุด  2  อันดับ    แมวาคาเฉลี่ยจะมีคาสูงขึ้นมากกวาปการศึกษา 2555   ซ่ึง
แสดงใหเห็นไดวาผูใชใหความสําคัญในการใชบริการทั้ง 2 ประเด็นนี้   สํานักหอสมุดจึงตองมีการหา
แนวทางและปรับปรุงแกไขในการดําเนินการทั้ง 2  ดานใหมากยิ่งขึน้   โดยอาจตองมกีารทําสํารวจอยาง
ละเอียดวาผูใชมีความตองการอยางไร  และไปในทิศทางใด  เพื่อที่สํานักหอสมุดจะไดนํามาปรับปรุงวิธีการ  
และจัดหาทั้งทรัพยากรสารสนเทศ  รวมทัง้เครื่องมืออุปกรณตาง ๆ  มาใหตรงตอความตองการของผูใช
ตอไป   

 สําหรับดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร  ซ่ึงเปนอันดับ  3   ทางสํานักหอสมุดฯ  ควรตองมี
การพิจารณาหาแนวทาง  และชองทาง  รวมทั้งเครื่องมือตาง ๆ  ในการสื่อสาร  และประชาสัมพันธใน
รูปแบบที่จะเขาถึงผูใชไดโดยเร็ว   และอยูในความสนใจ    



 
แบบสํารวจความพงึพอใจของผูใชบริการ 

สํานกัหอสมดุ  มหาวิทยาลัยรังสิต 
ปการศึกษา  2556 

 
ตอนที่  1      ขอมูลทั่วไปของผูตอบ 

      คําช้ีแจง     โปรดกาเครือ่งหมาย   / ลงในชอง       หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริง  และเติมขอมูลลง 
                      ในชองวางที่กําหนด 

       1.     สถานภาพ 

          ผูบริหาร                        นักศึกษาระดับปริญญาตรี   

          เจาหนาที่                        นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท/เอก) 

           อาจารย  

         2.  คณะ / หนวยงานที่สังกัด.......................................................................................................... 

         3.  ทานใชหองสมุดบอยครั้งเพียงใด 

             ทุกวนั                          1-2  ครั้ง  / สัปดาห 

             3-4  ครั้ง / สัปดาห                             เดือนละ 1-2  ครั้ง 

             ภาคการศึกษาละ 1-2 ครั้ง     

        4. เวลาที่ทานใชหองสมุดอยูชวงระหวาง 

             เวลา  8.30 - 11.00 น.            เวลา  11.00 - 13.00 น. 

             เวลา  13.00 - 16.00 น.                      เวลา  16.00 - 21.00 น. 

            ไมแนนอน 

          5.  ทานเคยใชบริการหองสมุดผานอินเทอรเน็ตหรือไม 

                                       เคยใช                              ไมเคยใช 
ตอนที่   2      ความพึงพอใจในการใชบริการ 
         คําช้ีแจง    โปรดกาเครือ่งหมาย  /   ลงในชองที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของทานในการใชบริการ 

 
การใชบริการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

1.     ผูใหบริการ 
        1.1  มีมนุษยสัมพันธที่ดี 

     

        1.2  มีความกระตือรือรนและเต็มใจในการใหบริการ       

        1.3  มีความรอบรูและมีประสบการณในเชิงวิชาการ      

          1.4  มีบุคลิกภาพและการสื่อสารที่เหมาะสม      

        1.5  มีจํานวนบุคลากรใหบริการอยางเพียงพอและทั่วถึง      

          1.6  มีการใหบริการเปนไปตามลําดับกอน-หลัง      

2.    ทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ / วารสาร / หนังสือพิมพ / ส่ือโสตทัศน /
ฐานขอมูล) 

         2.1  มีความทันสมัย               

     

           2.2  มีจํานวนเพียงพอตอความตองการ      

           2.3  มีเนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา      
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การใชบริการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

 3.   เครื่องมือและอุปกรณ 
    3.1   เครื่องคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคนฐานขอมูล  WebPac มีจํานวนเพียงพอ 

ตอความตองการ 

     

    3.2   เครื่องคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคนอินเทอรเน็ตมีจํานวนเพียงพอ 

            ตอความตองการ 

     

4.  การเขาถึงขอมูล 
    4.1  ฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศหองสมุด  (WebPac) 

     

     4.2  เว็บไซตสํานักหอสมุด   http://library.rsu.ac.th      

     4.3  ฐานขอมูลออนไลนเพื่อการคนควาวิจัย  (Science Direc t / Wiley Online 

Library / ProQuest  Dissertations & Theses  / มติชน ฯลฯ) 

     

5.  การประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 
     5.1  โฮมเพจของหองสมุด  /  Facebook  / จดหมายขาวออนไลน 

     

     5.2  การจัดนิทรรศการในโอกาสตางๆ       

6.  สถานที่ ครุภัณฑ และบรรยากาศ 
     6.1  มีที่นั่งอาน 

     

     6.2  มีตูรับคืนหนังสือนอกเวลา      

     6.3  มีหองบริการศึกษากลุม (Group Study Room)       

     6.4  มีอุณหภูมิ / แสงสวาง ที่เหมาะสม      

     6.5  มีบรรยากาศในการอาน / การสงเสริมการเรียนรู      

    6.6  มีตูน้ําดื่ม      

    6.7  หองน้ํามีความสะอาด      

 
ตอนที่  3       ทานตองการใหสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต  ปรับปรุงเรื่องใดตอไปนี้  
                   (โปรดเลือก 3 ดานที่ตองการใหปรับปรุงมากที่สุด โดยเรียงตามลําดับ 1  2  และ 3) 
                           ดานบุคลากรผูใหบริการ 
                           ดานทรัพยากรสารสนเทศ 
                           ดานเครื่องมือและอุปกรณ 
                           ดานการเขาถึงขอมูล 
                           ดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 
                           ดานสถานที่  ครุภัณฑ  และบรรยากาศ 

*****************************************************************************************************                     
... ขอขอบพระคุณอยางสูงที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสํารวจ... 

เราจะนําขอคิดเห็นจากทานมาปรับปรุงและพัฒนาสํานักหอสมุดใหดียิ่ง ๆ ขึ้นไปคะ 
 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เปนแหลงทรพัยากรเรียนรู เพื่อไปสูความเปนเลิศ 
http: // library.rsu.ac.th   
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