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รายงานการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 
ประจําปการศึกษา 2559 

 
  
 
 
หลักการและเหตุผล 
 
 สํานักหอสมุด เปนหนวยงานดานการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยรังสิต มีพันธกิจในการแสวงหา และเผยแพร

องคความรูในทางวิชาการและการวิจัย โดยการบริหารจัดการและใหบริการทางวิชาการที่มีคุณภาพ ในการตอบสนอง

ความตองการดานการเรียน การสอน และการวิจัยแกประชาคมมหาวิทยาลัยรังสิต และสังคมไทย 
 ในระบบการประกันคุณภาพของสํานักหอสมุด ไดกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จในดานการตอบสนองความ

ตองการ และความพึงพอใจของผูใชบริการ สํานักหอสมุดไดเกบ็รวบรวมความพึงพอใจของผูใชบริการตองเนื่องทุกป 
 สําหรับการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2559 เปนการเก็บขอมูล

เพื่อสะทอนผลการดําเนินงาน และรวบรวมขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการใหบริการตอไป 
 
วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อสํารวจความพึงพอใจของผูใชตอบริการตางๆ ของสํานักหอสมุด 

2. เพื่อใหไดขอเสนอแนะในการพัฒนา และปรับปรุงการใหบริการของสํานักหอสมุด 

 

วิธีดําเนินการ 
 

1. แจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางของหลักสูตร/หนวยงาน โดยบุคลากร 

สํานักหอสมุดเปนผูดําเนินการแจกแบบสอบถามไปตามหลักสูตร/หนวยงาน และติดตามรับกลับคืน 

2. วิเคราะหผลขอมูลโดยการใชการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative analysis) ดวยสถิติบรรยาย ไดแก  

รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเชิงคุณภาพ (Qualitative analysis) จากการวิเคราะห

เนื้อหาในความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และขอรองเรียน ตางๆ  
 

ระยะเวลาดาํเนินการ  

 

วันที่ 20 มีนาคม – 7 เมษายน 2560 

 

ประโยชนที่จะไดรับ  
 

1.  ไดขอมูลระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของสํานักหอสมุด ตามตัวชี้วัดในระบบ

ประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย  

2.  ไดขอเสนอแนะในการพัฒนาการใหบริการดานตางๆ ของสํานักหอสมุด 
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ผลการศึกษา  
 

การศึกษาความพึงพอใจตอการใชบริการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ดําเนินการวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัย

เชิงสํารวจ (survey research) โดยใช แบบสอบถามกับผูใชบริการของสํานักหอสมุด ซึ่งเปนกลุมตัวอยางในการศึกษา

ครั้งนี้  เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับมา ทําการตรวจสอบความเรียบรอยสมบูรณ จึงนํามาวิเคราะหขอมูล โดยผล          

การวิเคราะหขอมูลจะนําเสนอเปน 4 ตอน ดังนี้   

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา  

ตอนที่  2 ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจตอการใชบริการสํานักหอสมุด แบงออกเปน 6 ดาน  ไดแก  

ดานผูใหบริการ  ดานทรัพยากรสารสนเทศ  ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดานการเขาถึงขอมูล  ดานการประชาสัมพันธ

ขอมูลขาวสาร  และดานสถานที่ ครุภัณฑ และบรรยากาศ 
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหความตองการในการปรับปรุงบริการสํานักหอสมุด  

ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะของผูใชตอการพัฒนาบริการตางๆ ของสํานักหอสมุด 

 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 

ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา 
 
1.  จํานวนผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพ จากจํานวนแบบสอบถามที่สงไปตามหลักสูตร/ 

หนวยงานทั้งส้ิน 1,226 ชุด ไดรับกลับคืนมาจํานวน 1,004 ชุด คิดเปนรอยละ 81.89 
 
ตารางที่ 1   สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ                จํานวน / คน           รอยละ 

ผูบริหาร 23 2.29 

เจาหนาที่ 85 8.47 

อาจารย 58 5.78 

นศ.ระดับปริญญาตรี 715 71.22 

นศ.ระดับบัณฑิตศึกษา 123 12.25 

รวม 1,004              100 

 
 
 จากตารางที่ 1  พบวาสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเปนนักศึกษาระดับปริญาตรี จํานวน 715 คน     

คิดเปนรอยละ 71.25  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 12.25  เจาหนาที่ จํานวน  85       

คน คิดเปนรอยละ 6.88.47 อาจารย จํานวน 58 คน  คิดเปนรอยละ  5.78   และผูบริหาร จํานวน 23 คน คิดเปน         

รอยละ 2.29 
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2. การจําแนกตามหลักสูตร/หนวยงาน  มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 101 หลักสูตร และ 54 หนวยงาน   

 
ตารางที่ 2   สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 

                                หลักสูตร / หนวยงาน       จํานวน 
/ คน 

      รอยละ 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต 17 1.69 

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 11 1.10 

หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต 11 1.10 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (สาขาวิชาคอมพิวเตอรเกมมัลติมีเดีย) 11 1.10 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสรางสรรค) 12 1.20 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 11 1.10 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร)                10  1.00 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร) 26 2.59 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการโฆษณา) 11 1.10 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการประชาสัมพันธ) 12 1.20 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการภาพยนตรและวีดิทัศน) 13 1.30 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชามัลติมีเดีย) 11 1.10 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวารสารศาสตร) 3 0.30 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาส่ือสารการกีฬา) 11 1.10 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาส่ือสารการตลาด) 11 1.10 

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 5 0.50 

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต  3 0.30 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชานิติศาสตร) 10 1.00 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 6 0.60 

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 4 0.40 

หลักสูตรบริการธุกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ) 10 1.00 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย) 11 1.10 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก) 22 2.19 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดานการบิน) 7 0.70 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส) 11 1.10 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม) 12 1.20 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการตลาด) 9 1.06 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร) 1 0.10 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) 21 2.09 
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                                หลักสูตร / หนวยงาน       จํานวน 
/ คน 

      รอยละ 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 11 1.10 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (นนช) 7 0.70 

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 6 0.60 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาผูนําทางสังคม ธุรกิจและการเมือง) 6 0.60 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 5 0.50 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ทวิภาษา) 17 1.69 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  10 1.00 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 11 1.10 

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเภสัชศาสตร) 6 0.60 

หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาเภสัชศาสตร) 3 0.30 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร) 4 0.40 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการ

บริหารงานยุติธรรม) 

1 0.10 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 17 1.69 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชากายภาพบําบัด) 11 1.10 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการแพทยแผนตะวันออก) 22 2.19 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเคมีประยุกต) 11 1.10 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคนิคการแพทย) 11 1.10 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 8 0.80 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชานักบินพาณิชย) 10 1.00 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ) 11 1.10 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชารังสีเทคนิค) 11 1.10 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร) 5 0.50 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวการแพทย) 11 1.10 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย) 10 1.00 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน) 11 1.10 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการความมั่นคงปลอดภัย       

ไซเบอร) 

2 0.20 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)  5 0.50 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอรเน็ต 

12 1.20 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส) 5 0.50 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ) 4 0.40 
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                                หลักสูตร / หนวยงาน       จํานวน 
/ คน 

      รอยละ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2 0.20 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวการแพทย) 5 0.50 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมการซอมบํารุงอากาศยาน) 22 2.19 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร) 6 0.60 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี) 14 1.39 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล) 15 1.49 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย) 14 1.39 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา) 11 1.10 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต) 10 0.96 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา) 16 1.59 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม) 9 0.90 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ) 7 0.70 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและ

คอมพิวเตอร) 

3 0.30 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา) 5 0.50 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา) 1 0.10 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต (สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป) 10 1.00 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต (สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ) 11 1.10 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต (สาขาวิชาการออกแบบภายใน) 11 1.10 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต (สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน) 10 1.00 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต (สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค) 10 1.00 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต (สาขาวิชาศิลปะภาพถาย) 10 1.00 

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการออกแบบ) 5 0.50 

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต (สาขาวิชาคอมพิวเตอรอารต) 17 1.69 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว) 10 1.00 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร) 11 1.10 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการทูตและการตางประเทศ) 11 1.10 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง) 8 0.80 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาจนี) 10 1.00 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาญีปุ่น) 10 1.00 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร) 11 1.10 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส) 11 1.10 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาองักฤษ) 11 1.10 
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                                หลักสูตร / หนวยงาน       จํานวน 
/ คน 

      รอยละ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ) 9 0.90 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสร) 6 0.60 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง) 5 0.50 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาผูนําทางสังคม ธุรกิจและการเมือง) 

ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอรเน็ต 

1 0.10 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ) 6 0.60 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (สาขาวิชาการทูตและ

การตางประเทศ) 

6 0.60 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) 6 0.60 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา) 6 0.60 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) 5 0.50 

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษา) 5 0.50 

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร) 11 1.10 

หนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยรังสิต 54 5.38 

รวม 1,004 100 

 
 จาตารางที่ 2  พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสงกลับมีจํานวน 114 หลักสูตร  และ 54 หนวยงาน  

จํานวน 1,004 คน  หลักสูตรที่มีจํานวนผูตอบมาก 10 อันดับแรก ไดแก อันดับที่ 1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

(สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร) จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 2.59  อันดับที่ 2-4 หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการแพทยแผน

ตะวันออก) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมการซอมบํารุงอากาศยาน) มีจํานวน 22 คน

เทากัน คิดเปนรอยละ 2.19   อันดับ 5  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) จํานวน  21 คน คิดเปน        

รอยละ 2.09  และอันดับที่ 6-9 ไดแก หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ทวิ

ภาษา) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต (สาขาวิชาคอมพิวเตอรอารต)  มีจํานวน 17 คน

เทากัน คิดเปนรอยละ 1.69  และ อันดับที่ 10  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา) จํานวน  

16 คน คิดเปนรอยละ 1.59   

 
3. ความถี่ในการเขาใชบริการหองสมุด  จําแนกเปน การเขาใชบริการหองสมุดทุกวัน  การเขาใชบริการ 

หองสมุดสัปดาหละ 3-4 ครั้ง  การเขาใชบริการหองสมุดสัปดาหละ 1-2 ครั้ง  การเขาใชบริการหองสมุดเดือนละ 1-2 

ครั้ง  และการเขาใชบริการหองสมุดภาคการศึกษาละ 1-2 ครั้ง  
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ตารางที่ 3  ความถี่ในการเขาใชบริการหองสมุด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
จากตารางที่ 3  มีผูตอบแบบสอบถามความถี่ในการเขาใชบริการ จํานวน 1,002 คน  พบวา  ความถี่ที่ผูใช

เขาใชบริการหองสมุดมากที่สุด คือ การเขาใชบริการหองสมุดภาคการศึกษาละ 1-2 ครั้ง จํานวน 449 คน คิดเปนรอย

ละ 44.81  รองลงมาไดแก การเขาใชบริการหองสมุดเดือนละ 1-2 ครั้ง จํานวน 316 คน  คิดเปนรอยละ 31.53  การเขา

ใชบริการหองสมุด  การเขาใชบริการหองสมุดสัปดาหละ 1-2 ครั้ง จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 13.77  การเขาใช

บริการหองสมุดสัปดาหละ 3-4 ครั้ง จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 7.39  และการเขาใชบริการหองสมุดทุกวัน จํานวน 

25 คน คิดเปนรอยละ 2.50 ตามลําดับ 
 
 

4. ชวงเวลาในการเขาใชบริการหองสมุด  จําแนกชวงเวลาการเขาใชบริการหองสมุด ดังนี้  ชวงเวลา  
8.30-11.00 น.  ชวงเวลา 11.00-13.00 น.  ชวงเวลา 13.00-16.00 น. ชวงเวลา 16.00-21.00 น. และชวงเวลาอื่นๆ             
 
ตาราง ที่ 4  ชวงเวลาที่ผูใชเขาใชบริการหองสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากตารางที่ 4  มีผูตอบแบบสอบถามชวงเวลาการเขาใชบริการหองสมุด จํานวน 1,001 คน พบวา ชวงเวลา

ที่ผูใชเขาใชบริการหองสมุดมากที่สุด คือ เปนเวลาอื่นๆ ไมระบุเวลาที่แนนอน จํานวน 404 คน คิดเปนรอยละ 40.36  

รองลงมาไดแก ชวงเวลา 13.00-16.00 น. จําวน 248 คน คิดเปนรอยละ 24.78  ชวงเวลา 16.00-21.00 น. จํานวน 

151 คน คิดเปนรอยละ 15.08  ชวงเวลา 11.00-13.00 น. จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 14.89 และชวงเวลา 8.30-

11.00 น. จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 4.90 ตามลําดับ 
 

ความถี่ในใชหองสมุด จํานวน / คน        รอยละ 

ทุกวัน 25 2.50 

1-2 ครั้ง / สัปดาห 138 13.77 

3-4 ครั้ง / สัปดาห 74 7.39 

เดือนละ 1-2 ครั้ง 316 31.53 

ภาคการศึกษาละ 1-2 ครั้ง 449 44.81 

รวม 1,002 100 

ชวงเวลาการใชบริการหองสมุด จํานวน / คน    รอยละ 

เวลา 8.30-11.00 น. 49 4.90 

เวลา 11.00-13.00 น. 149 14.89 

เวลา 13.00-16.00 น. 248 24.78 

เวลา 16.00-21.00 น. 151 15.08 

เวลาอื่นๆ  404 40.36 

รวม 1,001      100 
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5. การใชบริการเว็บไซตสํานักหอสมุด (http://library.rsu.ac.th)  ผูใชหองสมุดเคยใชบริการเว็บไซต 
สํานักหอสมุดหรือไมเคยใช 
    
ตารางที่ 5  การใชบริการเว็บไซตสํานักหอสมุด 

 

เคยใชบริการเว็บไซตหองสมุดหรือไม จํานวน / คน         รอยละ 

เคยใช 535 53.55 

ไมเคยใช 464 46.45 

รวม 999     100 

 
จากตารางที่ 5  มีผูตอบแบบสอบถามชวงเวลาการเขาใชบริการหองสมุด จํานวน 999 คน พบวา  

ผูใชบริการหองสมุดเคยใชเว็บไซตสํานักหอสมุด จํานวน 535 คน คิดเปนรอยละ 53.55  และผูใชบริการหองสมุด          

ไมเคยใชเว็บไซตสํานักหอสมุด จํานวน 464 คน คิดเปนรอยละ 46.45   
 
 

          ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุด ประกอบดวย 6 ดาน  ไดแก  ดานผูใหบริการ   

ดานทรัพยากรสารสนเทศ  ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดานการเขาถึงขอมูล  ดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร  

และดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 
 
ตารางที่ 6  ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุดทั้ง 6 ดาน ในเกณฑระดับมาก โดยรวม  

 

ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุด 

โดยรวม 

N = 1,004          

ลําดับที่ 
 

การแปลผล 
Mean SD 

1. ดานผูใหบริการ 4.14 0.74 1 มาก 

2. ดานทรัพยากรสารสนเทศ 3.87 0.82 6 มาก 

3. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.89 0.73 5 มาก 

4. ดานการเขาถึงขอมูล 3.99 0.81 2 มาก 

5. ดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 3.94 0.87 3 มาก 

6. ดานสถานที่ ครุภัณฑ และบรรยากาศ 3.91 0.64 4 มาก 

เฉล่ียรวม 3.96 0.53   
 

 จากตารางที่ 6  ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุดที่มีตอบริการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 

ทั้ง 6 ดาน โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 3.96)  โดยเรียงลําดับความพึงพอใจระดับมากที่สุดไปหานอยที่สุด  ดังนี้

ดานผูใหบริการ  (  = 4.14)  รองลงมาคือ ดานการเขาถึงขอมูล (  = 3.99)  ดานการประชาสัมพันขอมูลขาวสาร         

(  = 3.94)  ดานสถานที่ ครุภัณฑ และบรรยากาศ (  = 3.91)  ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (  = 3.89)  และดาน

ทรัพยากรสารสนเทศ (  = 3.87)   
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1. ความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุด ดานผูใหบริการ  ประกอบดวย มีมนุษยสัมพันธที่ดี                         

มีความกระตือรือรนและเต็มใจในการใหบริการ  มีความรอบรูและมีประสบการณในเชิงวิชาการ  มีบุคลิกภาพและ        

การสื่อสารที่เหมาะสม  และมีจํานวนบุคลากรใหบริการอยางเพียงพอและทั่วถึง 

 
ตารางที่ 7  ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุด ดานผูใหบริการ 

ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมดุ 

ดานผูใหบริการ 

N = 1,003          

ลําดับที่ 
 

การแปลผล 
Mean SD 

1. มีมนุษยสัมพันธที่ดี 4.16 0.79 1 มาก 

2. มีความกระตือรือรนและเต็มใจในการใหบริการ 4.13 0.79 4 มาก 

3. มีความรอบรูและมีประสบการณในเชิงวิชาการ 4.16 0.77 1 มาก 

4. มีบุคลิกภาพและการสื่อสารที่เหมาะสม 4.15 0.80 3 มาก 

5. มีจํานวนบุคลากรใหบริการอยางเพียงพอและ
ทั่วถึง 

4.10 0.82 5 มาก 

เฉล่ียรวม 4.14 0.74   

 

 จากตารางที่ 7  ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุด ดานผูใหบริการ มีมนุษยสัมพันธที่ดี (  = 

4.16) เทากับมีความรอบรูและมีประสบการณในเชิงวิชาการ (  = 4.16)   รองลงมาคือ มีบุคลิกภาพและการสื่อสาร 

ที่ เหมาะสม (  = 4.15)  มีความกระตือรือรนและเต็มใจในการใหบริการ (  = 4.13)  และมีจํานวนบุคลากร

ใหบริการอยางเพียงพอและทั่วถึง (  = 4.10) สรุปภาพรวมในดานผูใหบริการ ผูใชมีความพึงพอใจในระดับมาก (  

= 4.14)   
 

2. ความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุด ดานทรัพยากรสารสนเทศ  ประกอบดวย หนังสือมี                    

ความทันสมัยและครอบคลุมทุกสาขาวิชา  วารสารมีความทันสมัยและครอบคลุมทุกสาขาวิชา  และฐานขอมูล                  

มีความทันสมัยและครอบคลุมทุกสาขาวิชา 
 
ตารางที่ 8  ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุด ดานทรัพยากรสารสนเทศ 

ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุด 

ดานทรัพยากรสารสนเทศ 

N = 1,003          

ลําดับที่ 
 

การแปลผล 
Mean SD 

1. หนังสือมีความทันสมัยและครอบคลุมทุก
สาขาวิชา 

3.89 0.88 1 มาก 

2. วารสารมีความทันสมัยและครอบคลุมทุก
สาขาวิชา 

3.86 0.88 3 มาก 

3. ฐานขอมูลมีความทันสมัยและครอบคลุมทุก
สาขาวิชา 

3.87 0.89 2 มาก 

เฉล่ียรวม 3.87 0.82   
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 จากตารางที่ 8  ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุด ดานทรัพยากรสารสนเทศ  หนังสือมีความ

ทันสมัยและครอบคลุมทุกสาขาวิชา (  = 3.89)  รองลงมาคือ ฐานขอมูลมี  ความทันสมัยและครอบคลุมทุกสาขาวิชา 

(  = 3.87)  และวารสารมีความทันสมัยและครอบคลุมทุกสาขาวิชา (  = 3.86)  สรุปภาพรวมในดานทรัพยากร

สารสนเทศ ผูใชบริการหองสมุมีความพึงพอใจในระดับมาก (  = 3.87)   
 

3. ความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุด ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประกอบดวย บริการยืมทรัพยากร 
สารสนเทศดวยตนเอง (Self-check service)   
 
ตารางที่ 9  ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุด ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุด 

ดานทรัพยากรสารสนเทศ 

N = 1,001         

ลําดับที่ 
 

การแปลผล 
Mean SD 

1. บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเอง  
(Self-check service) 

3.84 0.86 2 มาก 

2. บริการคืนทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเอง 
(Books return service) 

3.84 0.88 2 มาก 

3. บริการเครือขายไรสาย (Wifi) 4.22 0.90 1 มาก 

4. ระบบประตูอัตโนมัติ 3.81 0.92 5 มาก 

5. บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกสผานอุปกรณพกพา 

(RSU Library eBook) 

3.81 0.86 5 มาก 

6. เครื่องคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคนทรัพยากร
สารสนเทศ 

3.82 0.88 4 มาก 

เฉล่ียรวม 3.89 0.73   

 
 จากตารางที่ 9  ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุด ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  บริการเครือขายไร

สาย (Wifi) (  = 4.22) รองลงมาคือ บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเอง  (Self-check service) เทากับบริการ

คืนทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเอง (Books return service) (  = 3.84)  เครื่องคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคนทรัพยากร

สารสนเทศ (  = 3.82) และระบบประตูอัตโนมัติ เทากับบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกสผานอุปกรณพกพา (RSU 

Library eBook) (  = 3.81)  สรุปภาพรวมในดานเทคโนโลยีสารสนเทศผูใชบริการหองสมุดมึความพึงพอใจในระดับ

มาก (  = 3.89) 
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4.  ความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุด ดานการเขาถึงขอมูล  ประกอบดวย ฐานขอมูลสารสนเทศ

หองสมุด (WebPac ทรัพยากร)  เว็บไซตสํานักหอสมุด http://library.rsu.ac.th  และฐานขอมูลออนไลนเพื่อการ

คนควาวิจัย (Science Direct / EBSCO / Wiley-Online Library / ProQuest Dissertation & Theses / มติชน e-

Library ฯลฯ ) 
 
ตารางที่ 10  ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุด ดานการเขาถึงขอมูล 
 

ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุด 

ดานการเขาถึงขอมูล 

N = 1,001         

ลําดับที่ 
 

การแปลผล 
Mean SD 

1. ฐานขอมูลสารสนเทศหองสมุด (WebPac 

ทรัพยากร) 

3.99 0.84 2 มาก 

2. เว็บไซตสํานักหอสมุด http://library.rsu.ac.th 3.99 0.87 2 มาก 

3. ฐานขอมูลออนไลนเพื่อการคนควาวิจัย (Science 

Direct / EBSCO / / Wiley-Online Library / 

ProQuest Dissertation & Theses / มติชน        

e-Library  ฯลฯ ) 

4.00 0.87 1 มาก 

เฉล่ียรวม 3.99 0.81   

 
 จากตารางที่ 10  ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุด ดานการเขาถึงขอมูล ฐานขอมูลออนไลนเพื่อ

การคนควาวิจัย (Science Direct / EBSCO / / Wiley-Online Library / ProQuest Dissertation & Theses / มติชน  

e-Library  ฯลฯ ) (  = 4.00)   รองลงมาคือ ฐานขอมูลสารสนเทศหองสมุด (WebPac ทรัพยากร) เทากับเว็บไซต

สํานักหอสมุด http://library.rsu.ac.th (  = 3.99)   สรุปภาพรวมในดานการเขาถึงขอมูล ผูใชบริการหองสมุดมีความ

พึงพอใจในระดับมาก (  = 3.99) 

 
5  ความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุด ดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร  ประกอบดวย 

โฮมเพจของหองสมุด / Facebook / จดหมายขาว  และการจัดนิทรรศการในโอกาสตางๆ 
 

ตารางที่ 11  ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุด ดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 
 

ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุด 

ดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร   

N = 1,001        

ลําดับที่ 
 

การแปลผล 
Mean SD 

1. โฮมเพจของหองสมุด / Facebook /               

จดหมายขาว 

3.94 0.89 1 มาก 

2. การจัดนิทรรศการในโอกาสตางๆ 3.93 0.90 2 มาก 

เฉล่ียรวม 3.94 0.87   
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 จากตารางที่ 11  ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุด ดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผาน  

โฮมเพจของหองสมุด / Facebook / จดหมายขาว (  = 3.94)  รองลงมาคือ การจัดนิทรรศการในโอกาสตางๆ  (  = 

3.93)  สรุปภาพรวมในดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร  ผูใชบริการหองสมุดมีความพึงพอใจในระดับมาก (  = 

3.94) 

6  ความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุด ดานสถานที่ ครุภัณฑ และบรรยากาศ  ประกอบดวย มีที่

นั่งอาน  มีตูรับคืนหนังสือนอกเวลา  มีหองบริการศึกษากลุม (Group Study Room)  มีอุณหภูมิ/แสงสวางที่เหมาะสม  

มีบรรยากาศในการอาน /การเรียนรู  มีตูน้ําดื่ม  และหองน้ําสะอาด 
 

ตารางที่ 12  ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุด ดานสถานที่ ครุภัณฑ และบรรยากาศ   
 

ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุด 

ดานสถานที่ ครุภัณฑ และบรรยากาศ   

N = 1,000         

ลําดับที่ 
 

การแปลผล 
Mean SD 

1. มีที่นั่งอาน 3.92 0.79 4 มาก 

2. มีตูรับคืนหนังสือนอกเวลา 3.93 0.78 3 มาก 

3. มีหองบริการศึกษากลุม (Group Study Room) 3.86 0.78 6 มาก 

4. มีอุณหภูมิ /แสงสวางที่เหมาะสม 3.94 0.76 2 มาก 

5. มีบรรยากาศในการอาน /การเรียนรู 3.91 0.78 5 มาก 

6. มีตูน้ําดื่ม 3.82 0.83 7 มาก 

7. หองน้ําสะอาด 3.98 0.80 1 มาก 

เฉล่ียรวม 3.91 0.64   

 
 จากตารางที่ 12  ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุด ดานสถานที่ ครุภัณฑ และบรรยากาศ               

มีหองน้ําสะอาด (  = 3.98)  รองลงมาคือ มีอุณหภูมิ /แสงสวางที่เหมาะสม (  = 3.94)   มีตูรับคืนหนังสือนอกเวลา 

(  = 3.93)  มีที่นั่งอาน (  = 3.92)  มีบรรยากาศในการอาน /การเรียนรู (  = 3.91)  มีหองบริการศึกษากลุม 

(Group Study Room) (  = 3.86)   และมีตูน้ําดื่ม (  = 3.82)  สรุปภาพรวมในดานสถานที่ ครุภัณฑ และ

บรรยากาศ  ผูใช บริการหองสมุดมีความพึงพอใจในระดับมาก (  = 3.91) 
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              ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะหความตองการในการปรับปรุงบริการสํานักหอสมุด เพื่อเปนการพัฒนา

หองสมุดใหมีประสิทธิภาพในการใหบริการเพิ่มมากขึ้น ทั้งทางดานบุคลากรผูใหบริการ  ดานทรัพยากรสารสนเทศ  

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดานเขาถึงขอมูล  ดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร  และดานสถานที่ ครุภัณฑ และ

บรรยากาศ 

 

ตารางที่  13  แสดงผลความตองการในการปรับปรุงหองสมุดของผูใชบริการ 
 

 
ความตองการใหหองสมุดปรับปรุง 

จํานวน / คน  คะแนน   
รวม 

 
ลําดับ มาก  ปานกลาง นอย  มาก ปานกลาง นอย 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  191 573 176 352  116  116  1,041 1 

ดานทรัพยากรสารสนเทศ  243 729 110 220 78  78  1,027 2 

ดานเขาถึงขอมูล   171  513 141 282 112  112  907 3 

ดานสถานที่ ครุภัณฑ และบรรยากาศ   139  417 74 148 121  121  686 4 

ดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร  80 240 111 222 97  97  559 5 

ดานบุคลากรผูใหบริการ  56 168 33 66 41  41  275 6 

 

 จากตารางที่ 20  พบวา ผูใชบริการตองการใหหองสุดปรับปรุงดานเทคโนโลยีสารสนเทศมากอันดับ 1  

(1,041 คะแนน)  รองลงมาไดแก ดานทรัพยากรสารสนเทศ (1,027 คะแนน)  ดานเขาถึงขอมูล (907 คะแนน)         

ดานสถานที่ ครุภัณฑ และบรรยากาศ (686 คะแนน)  ดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร (559 คะแนน) และดาน

บุคลากรผูใหบริการ (275 คะแนน) ตามลําดับ 

 


