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ส ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศิลปำกร ได้ท ำกำรสรุปผลกำรส ำรวจ ควำมคำดหวัง ควำมพึงพอใจ ควำมผูกพัน 
ของผู้ใช้บริกำรเป็นบุคคลภำยนอก ที่มีต่อกำรให้บริกำรส ำนักหอสมุดกลำง ปีกำรศึกษำ 2563 เก็บข้อมูลระหว่ำงวันที่ 
ระหว่ำงเดือน กุมภำพันธ์ 2564 – เมษำยน 2564  

โดยได้ท ำวิเครำะห์  4 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไป 
ตำรำงที่ 1 แสดงจ ำนวนร้อยละ สถำนภำพ ของผู้ใช้บริกำรภำยนอก 
ตำรำงที่ 2 แสดงจ ำนวนร้อยละ หอสมุดที่เข้ำใช้บริกำรของผู้ใช้บริกำรภำยนอก 

ส่วนที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการภายนอกที่มีต่อส านักหอสมุดลาง 
ตำรำงที่ 3 แสดงค่ำเฉลี่ยคำดหวัง และควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรภำยนอกที่มีต่อส ำนักหอสมุดกลำง 
ตำรำงที่ 4 แสดงค่ำเฉลี่ยคำดหวัง และควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรภำยนอกที่มีต่อส ำนักหอสมุดกลำง จ ำแนก
ตำมสถำนภำพ 

ส่วนที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยความผูกพันของผู้ใช้บริการภายนอก 
ตำรำงที่ 5 แสดงค่ำเฉลี่ยควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำรภำยนอกที่มีต่อส ำนักหอสมุดกลำง  
ตำรำงที่ 6 แสดงค่ำเฉลี่ยควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำรภำยนอกที่มีต่อส ำนักหอสมุดกลำง จ ำแนกตำมสถำนภำพ 

ส่วนที่ 4 แสดงข้อมูลความไม่พึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการภายนอกที่มีต่อหอสมุด  
  ตำรำงที่  7 แสดงข้อมูลควำมไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริกำรภำยนอกที่มีต่อหอสมุด จ ำแนกตำมสถำนภำพ                         
           ตำรำงที่  8  แสดงข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริกำรภำยนอกที่มีต่อหอสมุด จ ำแนกตำมสถำนภำพ 
   

ส่วนที่ 5 แสดงช่องทางการได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของส านักหอสมุดกลาง และห้องสมุดที่
ประทับใจ 

 ตำรำงที่ 9  แสดงข้อมูลช่องทำงกำรได้รับข่ำวสำรกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมต่ำง ๆ ของหอสมุด              

ตำรำงที่ 10 แสดงข้อมูลห้องสมุดที่ประทับใจ 
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สรุปผลการส ารวจ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความผูกพัน  
ของผู้ใช้บริการภายนอกภายนอก  ท่ีมีต่อการให้บริการของ 

ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2563 
 

ส่วนที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไป 

ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนร้อยละ สถานภาพ ของผู้ใช้บริการภายนอก 

ล าดับ สภานภาพ Frequency Percent 

1 ศิษย์เก่ำ 9 60.0 

2 ประชำชน  6 40.0 

 รวม 15 100 
 

               จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ จ ำนวนแบบสอบถำมทั้งสิ้น 15 ชุด จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมสถำนภำพ
เรียงตำมล ำดับ ดังนี้ (1) ศิษย์เก่ำ จ ำนวน 9รำย คิดเป็นร้อยละ 60.0  (2) ประชำชนทั่วไป จ ำนวน 6 รำย คิดเป็นร้อยละ 
40.0  

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนร้อยละห้องสมุดที่ผู้ใช้บริการภายนอก 

ล าดับ สภานภาพ Frequency Percent 

1 หอสมุดพระรำชวังสนำมจันทร ์ 4 26.7 

2 หอสมุดวังท่ำพระ 9 60.0 

3 หอสมุดวิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี 2 13.3 

 รวม 15 100 

     จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ จ ำนวนแบบสอบถำมทั้งสิ้น 15 ชุด จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมหอสมุดที่เข้ำ
ใช้บริกำรเรียงตำมล ำดับ ดังนี้ (1) หอสมุดพระรำชวังสนำมจันทร์ จ ำนวน 4 รำย คิดเป็นร้อยละ 26.7 (2) หอสมุดวังท่ำ
พระ จ ำนวน 9 รำย คิดเป็นร้อยละ 60.0 (3) หอสมุดวิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี จ ำนวน  2 รำย คิดเป็น ร้อยละ 13.3  

ส่วนที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการภายนอกมีต่อส านักหอสมุดกลาง 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉลี่ยความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการภายนอกที่มีต่อส านักหอสมุดกลาง 

 

รายการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 

 x ̄ SD ระดับ x ̄ SD ระดับ 

ด้านบริการ 4.18 0.68 มาก 4.16 0.74 มาก 
1. บุคลำกรให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ รวดเร็ว และเต็มใจให้บริกำร 4.40 0.63 มาก 4.40 0.63 มาก 
2. บุคลำกรบริกำรด้วยควำมรู้ควำมสำมำรถเชื่อถือได้และมีควำมเข้ำ
ใจควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรภำยนอก 

4.07 0.59 มาก 4.13 0.64 มาก 

3. บุคลำกรบริกำรแก่ผู้ใช้ทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมโดยไม่เลือกปฏิบตัิ 4.27 0.46 มาก 4.27 0.80 มาก 
4. ขั้นตอนกำรให้บริกำรไม่ยุ่งยำกซับซ้อน 4.20 0.77 มาก 4.13 0.74 มาก 
5. กำรจัดเรียงทรัพยำกรสำรสนเทศบนชัน้สำมำรถค้นหำได้ง่ำย   และ
รวดเร็ว 

4.07 0.80 มาก 4.00 0.76 มาก 
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รายการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 

6. ระบบสืบคน้ทรัพยำกรสำรสนเทศสำมำรถใช้ได้สะดวกและรวดเร็ว 4.07 0.80 มาก 4.00 0.85 มาก 
ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 4.38 0.92 มาก 4.03 0.80 มาก 
7. หนังสือมีควำมทันสมยั ตรงกับควำมต้องกำร และเพียงพอ 4.40 0.83 มาก 4.07 0.59 มาก 
8. วำรสำรมีควำมทนัสมัย ตรงกับควำมต้องกำร และเพียงพอ 4.27 0.96 มาก 3.93 0.88 มาก 
9. ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Academic Search Complete, Art & 
Architecture Complete, ARTSTOR, Education Research 
Complete, ChemSpider, Food Science, Emerald, JSTOR, 
Science Direct, Scopus, เป็นต้น มีควำมหลำกหลำยตำมควำมต้องกำร
และเพียงพอ 

4.40 1.06 มาก 3.93 0.96 มาก 

10. ฐำนข้อมูลที่ห้องสมุดจดัท ำขึ้น เช่น คลังปัญญำมหำวิทยำลยัศิลปำกร 
(Silpakorn University Repository : SURE) คลังสะสมศลิปกรรมของ
มหำวิทยำลยัศิลปำกร ฐำนข้อมลูภำคตะวนัตก ฐำนข้อมูลเสียง เป็นต้น มี
ประโยชน์และนำ่สนใจ 

4.47 0.83 มาก 4.20 0.77 มาก 

ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 4.39 0.80 มาก 4.04 0.81 มาก 
11. ห้องสมุดมีแสงสวำ่งเพียงพอและเหมำะสม 4.20 1.08 มาก 4.07 0.96 มาก 
12. ห้องสมุดมีอุณภูมิเหมำะสม 4.33 0.82 มาก 4.07 0.70 มาก 
13. ห้องสมุดมีควำมปลอดภัย  4.47 0.74 มาก 4.33 0.72 มาก 
14. พื้นที่ให้บริกำรของห้องสมุดมีควำมสะอำด 4.47 0.64 มาก 4.20 0.77 มาก 
15. เครื่องคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภำพและจ ำนวนเพียงพอต่อกำรสืบค้น 4.40 0.74 มาก 3.67 0.90 มาก 
16. จุดบริกำรอินเตอร์เน็ตไร้สำย (Wireless) มีประสิทธิภำพและเพียงพอ 4.40 0.83 มาก 3.87 0.92 มาก 
17. สภำพแวดล้อมภำยในมีบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำง
แรงบันดำลใจด้ำนกำรประชำสมัพันธ์/กำรสื่อสำรกับผู้ใช้ 

4.47 0.74 มาก 4.07 0.70 มาก 

ด้านประชาสัมพันธ์/การสื่อสารกับผู้ใช้บริการภายนอก 4.17 0.90 มาก 4.07 0.75 มาก 
18. ห้องสมุดมีกำรสื่อสำร/ประชำสัมพนัธ์เก่ียวกับบริกำรและกจิกรรม
อย่ำงสม่ ำเสมอในช่องทำงที่หลำกหลำย 

3.93 0.96 มาก 3.93 0.80 มาก 

19. ห้องสมุดมีกำรสื่อสำร/ประชำสัมพนัธ์ที่รวดเร็ว ทนัต่อสถำนกำรณ ์ 4.20 0.86 มาก 4.13 0.64 มาก 
20. เว็บไซต์/สื่อสังคมออนไลนข์องห้องสมุดให้ข้อมูลเป็นประโยชน์ 4.27 0.96 มาก 4.27 0.59 มาก 
21. ผู้ใช้สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นต่อห้องสมุดได้หลำยช่องทำง เช่น 
email, กล่องรับควำมคิดเห็น, Line Official, Facebook เป็นต้น 

4.27 0.80 มาก 3.93 0.80 มาก 

รวม 4.28 0.82 มาก 4.07 0.77 มาก 
หมำยเหตุ  4.51–5.00 = มำกที่สุด  3.51–4.50 = มำก  2.51–3.50 =ปำนกลำง  1.00–1.50=น้อยท่ีสุด 

 จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำผู้เข้ำใช้บริกำรภำยนอกมีภำพรวมควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย
ควำมคำดหวัง 3 อันดับแรก คือ (1) ข้อ 13. ห้องสมุดมีควำมปลอดภัย 14. พ้ืนที่ให้บริกำรของห้องสมุดมีควำมสะอำด และ 
17. สภำพแวดล้อมภำยในมีบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงแรงบันดำลใจด้ำนกำรประชำสัมพันธ์/กำร

สื่อสำรกับผู้ใช้ (x ̄ = 4.47) (2) ข้อ 1. บุคลำกรให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ รวดเร็ว และเต็มใจให้บริกำรห้องสมุดมีควำม
ปลอดภัย 7. หนังสือมีควำมทันสมัย ตรงกับควำมต้องกำร และเพียงพอ 15. เครื่องคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภำพและจ ำนวน
เพียงพอต่อกำรสืบค้น 16. จุดบริกำรอินเตอร์เน็ตไร้สำย (Wireless) มีประสิทธิภำพและเพียงพอ และ (3) ข้อ 12. 
ห้องสมุดมีอุณภูมิเหมำะสม ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 3 อันดับแรก คือ ข้อ 1. บุคลำกรให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ รวดเร็ว 
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และเต็มใจให้บริกำร (x ̄= 4.40) (2) ข้อ 13. ห้องสมุดมีควำมปลอดภัย (x ̄ = 4.33) และ (3) ข้อ 3. บุคลำกรบริกำรแก่ผู้ใช้
ทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติ และ 20. เว็บไซต์/สื่อสังคมออนไลน์ของห้องสมุดให้ข้อมูลเป็นประโยชน์              

(x ̄= 4.27)   

ตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉลี่ยคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการภายนอกที่มีต่อส านักหอสมุดกลาง จ าแนกตาม
สถานภาพ 
 

ข้อ/รายด้าน ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 

ประชาชน ศิษย์เก่า ประชาชน ศิษย์เก่า 

ด้านบริการ 4.64 3.87 4.56 3.89 

1. บุคลำกรให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ รวดเร็ว และเต็มใจให้บริกำร 4.67 4.22 4.22 4.67 

2. บุคลำกรบริกำรด้วยควำมรูค้วำมสำมำรถเชื่อถือได้และมีควำมเข้ำ
ใจควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรภำยนอก 

4.50 3.78 3.89 4.50 

3. บุคลำกรบริกำรแก่ผู้ใช้ทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ 4.50 4.11 4.22 4.33 

4. ขั้นตอนกำรให้บริกำรไม่ยุ่งยำกซับซ้อน 4.83 3.78 3.78 4.67 

5. กำรจัดเรียงทรัพยำกรสำรสนเทศบนช้ันสำมำรถค้นหำได้ง่ำย   
และรวดเร็ว 

4.67 3.67 3.67 4.50 

6. ระบบสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศสำมำรถใช้ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

4.67 3.67 4.50 3.72 

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 4.67 4.19 4.57 3.68 

7. หนังสือมีควำมทันสมยั ตรงกับควำมต้องกำร และเพียงพอ 4.67 4.00 3.78 4.50 

8. วำรสำรมีควำมทันสมัย ตรงกับควำมต้องกำร และเพียงพอ 4.67 4.22 3.67 4.33 

9. ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Academic Search Complete, 
Art & Architecture Complete, ARTSTOR, Education 
Research Complete, ChemSpider, Food Science, Emerald, 
JSTOR, Science Direct, Scopus, เป็นต้น มีควำมหลำกหลำยตำม
ควำมต้องกำรและเพียงพอ 

4.67 4.33 3.56 4.50 

10. ฐำนข้อมูลที่ห้องสมุดจดัท ำขึ้น เช่น คลังปัญญำมหำวิทยำลยั
ศิลปำกร (Silpakorn University Repository : SURE) คลังสะสม
ศิลปกรรมของมหำวิทยำลัยศลิปำกร ฐำนข้อมูลภำคตะวันตก 
ฐำนข้อมูลเสียง เป็นต้น มีประโยชน์และน่ำสนใจ 

4.67 4.22 3.89 4.67 

ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 4.76 4.14 4.46 3.81 

11. ห้องสมุดมีแสงสว่ำงเพียงพอและเหมำะสม 4.33 4.11 3.78 4.50 

12. ห้องสมุดมีอุณภูมิเหมำะสม 4.83 4.00 3.67 4.67 

13. ห้องสมุดมีควำมปลอดภัย  4.83 4.22 4.11 4.67 

14. พื้นที่ให้บริกำรของห้องสมุดมคีวำมสะอำด 4.83 4.22 4.00 4.50 

15. เครื่องคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภำพและจ ำนวนเพียงพอต่อกำร
สืบค้น 

4.83 4.11 3.11 4.50 

16. จุดบริกำรอินเตอร์เนต็ไรส้ำย (Wireless) มีประสิทธิภำพและ
เพียงพอ 

4.83 4.11 3.33 4.67 
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17. สภำพแวดล้อมภำยในมีบรรยำกำศท่ีเอื้อต่อกำรศึกษำค้นคว้ำ
และสร้ำงแรงบันดำลใจด้ำนกำรประชำสัมพันธ์/กำรสื่อสำรกับผู้ใช้ 

4.83 4.22 3.78 4.50 

ด้านประชาสัมพันธ์/การสื่อสารกบัผู้ใช้บริการภายนอก 4.38 4.03 4.46 3.81 

18. ห้องสมุดมีกำรสื่อสำร/ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับบริกำรและ
กิจกรรมอยำ่งสม่ ำเสมอในช่องทำงที่หลำกหลำย 

4.00 3.89 4.33 3.67 

19. ห้องสมุดมีกำรสื่อสำร/ประชำสัมพันธ์ที่รวดเร็ว ทันต่อ
สถำนกำรณ ์

4.50 4.00 4.50 3.89 

20. เว็บไซต์/สื่อสังคมออนไลน์ของห้องสมุดให้ข้อมูลเป็นประโยชน ์ 4.50 4.11 4.50 3.56 

21. ผู้ใช้สำมำรถแสดงควำมคดิเหน็ต่อห้องสมุดได้หลำยช่องทำง เช่น 
email, กล่องรับควำมคดิเห็น, Line Official, Facebook เป็นต้น 

4.50 4.11 4.50 4.11 

รวม 4.06 4.61 4.52 3.77 
หมำยเหตุ  4.51–5.00 = มำกที่สุด  3.51–4.50 = มำก  2.51–3.50 =ปำนกลำง  1.00–1.50=น้อยท่ีสุด 

จำกตำรำงที่ 4 พบว่ำผู้เข้ำใช้บริกำรภำยนอกที่เข้ำใช้บริกำรหอสมุดเมื่อจ ำแนกตำมสถำนภำพมีภำพรวมควำม

คำดหวังและควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ยควำมคำดหวัง เรียงล ำดับ คือ (1) ศิษย์เก่ำ  (x ̄= 4.61) (2) ประชำชน

ทั่วไป (x ̄= 4.06) ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ เรียงล ำดับคือ (1) ประชำชนทั่วไป (x ̄= 4.25) (2) ศิษย์เก่ำ (x ̄= 3.77)   
  

ส่วนที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยความผูกพันของผู้ใช้บริการภายนอก 
ตารางท่ี 5 แสดงค่าเฉลี่ยความผูกพันของผู้ใช้บริการภายนอกที่มีต่อส านักหอสมุดกลาง  

รายการ ความผูกพัน 

 x ̄ SD ระดับ 

1. ท่ำนจะกลบัมำใช้บริกำรหอสมุดฯ อีกใช่หรือไม่ 3.00 0.00 มาก 

2. ท่ำนจะแนะน ำให้ผู้อื่นมำใช้บริกำรหอสมุดฯ  ใช่หรือไม่ 3.00 0.00 มาก 

3. ท่ำนบอกถึงสิ่งดี ๆ ของบริกำร/กิจกรรม/โครงกำรของหอสมุดฯ 
กับผู้อ่ืนใช่หรือไม่ 

2.87 0.52 มาก 

รวม 2.96 0.52 มาก 

     หมำยเหตุ  2.34-3.00 = มำก  1.67-2.33= ปำนกลำง  1.00-1.66=น้อย 

 จำกตำรำงที่ 5 พบว่ำ ระดับควำมผูกพันภำพรวมและรำยข้ออยู่ในระดับมำก (x ̄= 2.96)  

ตารางท่ี 6 แสดงค่าเฉลี่ยความผูกพันของผู้ใช้บริการภายนอกที่มีต่อส านักหอสมุดกลาง จ าแนกตามสถานภาพ 

รายการ x ̄ ระดับ 

ศิษย์เก่ำ 2.90 มำก 
ประชำชนทั่วไป 3.00 มำก 
รวม 2.95 มาก 

                            หมำยเหต ุ 2.34-3.00 = มำก  1.67-2.33= ปำนกลำง  1.00-1.66=น้อย 
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จำกตำรำงที่ 6 พบว่ำระดับควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำรภำยนอกเมื่อจ ำแนกตำมสถำนภำพ พบว่ำทุกสถำนภำพมี
ควำมผูกพันในระดับมำก  

ส่วนที่ 4 แสดงข้อมูลความไม่พึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการภายนอกที่มีต่อหอสมุด  
ตารางที่  7 แสดงขอ้มูลความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการภายนอกที่มีต่อหอสมดุ จ าแนกตามสถานภาพ 

ด้าน ประชาชน ศิษย์เก่า 
บริการ - 1. ปรับเวลำในกำรเปดิเครื่องปรบัอำกำศ เช่น ฤดูร้อนอำจ

เปิดเร็วขึ้นจำกเดมิ / ฤดูหนำวเปิดช้ำกว่ำเดิมน่ำจะ
เหมำะสมกว่ำ (1) 

2. เจ้ำหน้ำท่ีบำงท่ำนไม่ทรำบรำยละเอียดของบริกำร
ดังกล่ำว แต่ทุกท่ำนสภุำพและใส่ใจติดตำมข้อมูลและกำร
บริกำร (1) 

3. ระบบแสดงว่ำมีหนังสือแต่ค้นหำแล้วไม่พบ (1) 
4. ไม่อยำกให้ปิดห้องสมุด ช่วงวิกฤติโควิดควรให้

บุคคลภำยนอกยืมทำงไลน์และจัดส่งทำงไปรษณยี ์(1) 
ทรัพยากรสารสนเทศ - 1. ยังขำดหนังสือภำษำอังกฤษท่ีตีพิมพ์ใหม่ในเชิงทฤษฎีอีก 

ควรปรึกษำผู้เชี่ยวชำญให้เสนอหลำยๆท่ำน ส่วนวำรสำร 
online ยังไม่เคยทรำบว่ำใช้ได้ (ตอนที่เข้ำเรียนเมื่อปี 45) 
อำจให้มีระบุในระบบสบืค้นให้ชัดเจนขึ้นรวมในช่อง
สืบค้นเดยีว (ต้องขออภัยหำกมีแลว้ แต่เท่ำท่ีค้นยังไม่พบ) 
(1) 

สถานที่และสิ่งอ านวย  
ความสะดวก 

1. สัญญำณ wifi ไม่เสถียร  (2) 1. (ยังไม่ไดไ้ปใช้ห้องสมุดใหม่) เดมิชั้นล่ำงยังรู้สึกว่ำม ี 
   ควำมช้ืนและกลิ่นอับอยู ่(1) 

ประชาสัมพันธ์ฯ  1. กำรสื่อสำรประชำสัมพันธไ์ม่ทนัต่อเหตุกำรณ ์
ควรเพิ่มประสิทธิภำพ เว็บไซต์/สือ่สังคมออนไลน์ของ
ห้องสมุดให้ข้อมลูเป็นประโยชน์ มำกข้ึน (1) 

       ตำรำงที่ 7 แสดงรำยละเอียดข้อมูลควำมไม่พงึพอใจของผู้ใช้บริกำรภำยนอก จ ำแนกตำมสถำนภำพ 

ตารางที่  8  แสดงขอ้เสนอแนะของผู้ใช้บริการภายนอกที่มตี่อหอสมุด จ าแนกตามสถานภาพ 
ด้าน ประชาชน ศิษย์เก่า 

บริการ 1. อยำกให้บริกำรบุคคลภำยนอกทำงไปรษณยี์ด้วย 
เพรำะมสีถำนกำรณ์กำรระบำดไวรัส โควิค-19 (1) 
3. อยำกให้จัดงำนสัปดำหห์นังสือ ที่มีหนังสือดี 
และรำคำไม่แพง (1) 

1.ควรมีกำรจดังำนเสวนำ book talk ทั้งหนังสือเก่ำ
และหนังสือใหม่อำจจัดเล็กๆ เดือนละครั้งกไ็ด้ (1) 
2. อยำกให้มีระบบกำรยืม-คืน หนังสอื ส ำหรับศิษยเ์ก่ำ 
อย่ำงน้อยก็เคยใช้บริกำรมำตลอด 4 ปี (1) 

ด้านสถานที่และสิ่ง
อ านวยความสะดวก 

- 1. ระบบ wifi ควรปรับปรุงให้เสถยีร (1) 

 

  จำกตำรำงที่ 8 แสดงข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริกำรภำยนอก จ ำแนกตำมสถำนภำพ  
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ส่วนที่ 5 แสดงช่องทางการได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของส านักหอสมุดกลาง และ 
           ห้องสมุดที่ประทับใจ 

ตารางท่ี 9  แสดงข้อมูลช่องทางการได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของส านักหอสมุดกลาง 
ล าดับ ช่องทางรับข่าวสาร จ านวน   

(ราย) 
ร้อยละ 

1 Facebook 11 33.3 
2 Website  5 15.2 
3 เพื่อน 4 12.1 
4 ป้ำยประชำสัมพนัธ์ของหอสมุดฯ 3 9.1 
5 Instagram  2 6.1 
6 Podcast 2 6.1 
7 คณำจำรย ์ 2 6.1 

* 8 อ่ืน ๆ 2 6.1 
9 Twitter 1 3.0 
10 YouTube 1 3.0 

 รวม 33 100 

หมำยเหตุ ข้อ 8 อืน่ ๆ คือช่องทำงกำรไดร้ับข่ำวสำรจำกเจำ้หน้ำท่ี และ Fanpage 
 

จำกตำรำงที่ 9 แสดงช่องทำงกำรได้รับข่ำวสำรกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมต่ำง ๆ ส ำนักหอสมุดกลำง               
(ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถำม 1 รำย ตอบได้ตำมควำมเป็นจริงซึ่งอำจมำกกว่ำ 1 ช่องทำง)  พบว่ำ จ ำนวนสูงสุดของช่องทำงที่
ได้รับข่ำวสำรฯ 3 อันดับแรก คือ (1) Facebook จ ำนวน 11 ค ำตอบ จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม 33 ค ำตอบ คิดเป็น
ร้อยละ 33.3 (2) Website จ ำนวน 5 ค ำตอบ จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม 33 ค ำตอบ คิดเป็นร้อยละ 15.2 และ (3) 
เพ่ือน จ ำนวน 4 ค ำตอบ จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม 33 ค ำตอบ คิดเป็นร้อยละ  12.1 

ตารางท่ี 10 แสดงข้อมูลห้องสมุดที่ประทับใจ 

หอสมุด จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ เหตุผลทีป่ระทบัใจ 

หอสมุดภายในประเทศ 

ห้องสมุดศูนย์มำนษุยวิทยำสิรินธร 2 33.33 ด้านบริการ 

 ยืมหนังสือได้จ ำนวนมำกและยืมได้นำน (1) 

ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

 ห้องสมุดกว้ำงมีห้องส่วนตัวดว้ยครับ  

มีห้องประชุมย่อยให้บริกำร (1) 

ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ (TCDC) 1 16.67 ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

 Green Library ท ำให้ห้องสมุดมีชีวิต สบำยตำ ท ำให้
เกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์ (1) 
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หอสมุด จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ เหตุผลทีป่ระทบัใจ 

ห้องสมุดใหม่ คณะสถำปัตยกรรม
ศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

1 16.67 - 

ห้องสมุดคณะรัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

1 16.67 ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

 บรรยำกำศดี (1) 

ส ำนักงำนวทิยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั [หอสมุดกลำง] 

1 16.67 ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

 มีกำรก ำหนดเขตพื้นที่ที่สำมำรถน ำเครื่องดื่มเข้ำมำได้ 
(1) 

รวม 6 100  

 จ ำนวนเหตุผลและจ ำนวนคนท่ีประทับใจห้องสมุดแต่ละแห่งไม่เท่ำกันเพรำะผู้ใช้บริกำรภำยนอกบำงรำยระบุห้องสุมดท่ีประทับใจแต่ไม่ได้ให้
เหตุผล 

จำกตำรำงที่ 10 พบว่ำมีผู้ใช้บริกำรภำยนอกตอบค ำถำมเรื่องห้องสมุดที่ประทับใจทั้งหมด 6 รำย ห้องสมุดท่ี
ประทับใจมำกที่สุด คือ ห้องสมุดศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร ประทับใจ จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และมีห้อง     
สมุดอ่ืนๆ ดังในตำรำง 

 
-------------------------------------- 


