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สรุปผลการส ารวจ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ  
ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน  

ของผู้ใช้บริการ ที่มีต่อ 
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ส ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศิลปำกร ได้ท ำกำรสรุปผลกำรส ำรวจ ควำมคำดหวัง ควำมพึงพอใจ ควำมผูกพัน 
ของผู้ใช้บริกำรเป็นบุคคลภำยนอก ที่มีต่อส ำนักหอสมุดกลำง ปีกำรศึกษำ 2563 เก็บข้อมูลระหว่ำงวันที่ ระหว่ำงเดือน 
กุมภำพันธ์ 2565 – เมษำยน 2565  

โดยได้ท ำกำรวิเครำะห์  5 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไป 
ตำรำงที่ 1 แสดงจ ำนวนร้อยละ สถำนภำพ ของผู้ใช้บริกำร 
ตำรำงที่ 2 แสดงจ ำนวนร้อยละ หอสมุดที่เข้ำใช้บริกำรของผู้ใช้บริกำร 
ตำรำงที่ 3 แสดงจ ำนวนร้อยละ คณะวิชำ/หน่วยงำน ของผู้ใช้บริกำร 

ส่วนที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ตำรำงที่ 4 แสดงค่ำเฉลี่ยควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรที่มีต่อส ำนักหอสมุดกลำง 
ตำรำงที่ 5 แสดงค่ำเฉลี่ยควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรที่มีต่อส ำนักหอสมุดกลำง จ ำแนกตำม
สถำนภำพ 
ตำรำงที่ 6 แสดงค่ำเฉลี่ยควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรที่มีต่อส ำนักหอสมุดกลำง จ ำแนกตำม
คณะวิชำ  

ส่วนที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยความผูกพันของผู้ใช้บริการ 
ตำรำงที่ 7 แสดงค่ำเฉลี่ยควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำรที่มีต่อส ำนักหอสมุดกลำง  
ตำรำงที่ 8 แสดงค่ำเฉลี่ยควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำรที่มีต่อส ำนักหอสมุดกลำง จ ำแนกตำมสถำนภำพ 

 ตำรำงที่ 9 แสดงค่ำเฉลี่ยควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำรที่มีต่อส ำนักหอสมุดกลำง จ ำแนกตำมคณะวิชำ 

ส่วนที่ 4 แสดงข้อมูลความไม่พึงพอใจ และข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการที่มีต่อหอสมุด 
  ตำรำงที่ 10 แสดงข้อมูลควำมไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริกำรที่มีต่อหอสมุด จ ำแนกตำมสถำนภำพ 
            ตำรำงที่ 11 แสดงข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริกำรที่มีต่อหอสมุด จ ำแนกตำมสถำนภำพ 

ส่วนที่ 5 แสดงข้อมูลช่องทางการได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของส านักหอสมุดกลาง และข้อมูล
ห้องสมุดทีป่ระทับใจ 

 ตำรำงที่ 12 แสดงช่องทำงกำรได้รับข่ำวสำรกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมต่ำง ๆ ของหอสมุด              
   ตำรำงที่ 13 แสดงข้อมูลห้องสมุดที่ประทับใจ 
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สรุปผลการส ารวจ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความไมพ่ึงพอใจ ความผูกพัน  
ของผู้ใช้บริการ ท่ีมีต่อส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ปีการศึกษา 2564 
 

ส่วนที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไป 

ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนร้อยละ สถานภาพ ของผู้ใช้บริการ 

ล าดับ สภานภาพ Frequency Percent 

1 นักศึกษำปริญญำตรี มศก. 344 74.62 

2 นักศึกษำปริญญำโท มศก. 59 12.80 

3 นักศึกษำปริญญำเอก มศก. 19 4.12 

4 อำจำรย์ มศก.  19 4.12 

5 สำยสนับสนุน มศก. 12 2.60 

6 ศิษย์เก่ำ มศก. 6 1.30 

7 สถำบันอื่น  2 0.43 

 รวม 461 100 
 

         จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ จ ำนวนแบบสอบถำมทั้งสิ้น 461 ชุด จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมสถำนภำพ     
เรียงตำมล ำดับ ดังนี้ (1) นักศึกษำระดับปริญญำตรี มศก. จ ำนวน 344 รำย คิดเป็นร้อยละ 74.62  (2) นักศึกษำปริญญำโท 
มศก. จ ำนวน 59 รำย คิดเป็นร้อยละ 12.80 (3) นักศึกษำระดับปริญญำเอก มศก. และ อำจำร์มหำวิทยำลัยศิลปำกร  
จ ำนวน 19 รำย คิดเป็นร้อยละ 4.12 

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนร้อยละผู้ใช้บริการทีเ่ข้าใช้หอสมุด 

ล าดับ สภานภาพ Frequency Percent 

1 หอสมุดวังท่ำพระ 311 67.46 

2 หอสมุดพระรำชวังสนำมจันทร ์ 106 22.99 

3 หอสมุดวิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี 44 9.54 

 รวม 461 100  

     * จ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรท่ีปรำกฏ คือ จ ำนวนผู้ใช้บริกำรภำยใต้สถำนกำรณ์กำรระบำดของเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 

          จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ จ ำนวนแบบสอบถำมทั้งสิ้น 461 ชุด จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมหอสมุดที่เข้ำใช้
บริกำรเรียงตำมล ำดับ ดังนี้ (1) หอสมุดวังท่ำพระ จ ำนวน 311 รำย คิดเป็นร้อยละ 67.46 (2) หอสมุดพระรำชวัง             
สนำมจันทร์  จ ำนวน 106 รำย คิดเป็นร้อยละ 22.99 (3) หอสมุดวิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี จ ำนวน  44 รำย คิดเป็น 
ร้อยละ 9.54  
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ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนร้อยละ คณะวิชา/หน่วยงาน ต้นสังกัดของผู้ใช้บริการ 

ล าดับ คณะวิชา/หน่วยงาน Frequency Percent 
1 คณะโบรำณคด ี 202 43.8 
2 คณะสถำปตัยกรรมศำสตร ์ 51 11.1 

3 คณะวิทยำกำรจัดกำร 36 7.8 
4 คณะมัณฑนศลิป ์ 27 5.9 
5 คณะจิตรกรรมประติมำกรรมและภำพพิมพ์ 26 5.6 
6 คณะอักษรศำสตร์ 25 5.4 
7 คณะศึกษำศำสตร์ 25 5.4 
8 คณะวิทยำศำสตร ์ 21 4.6 
9 คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 17 3.7 
10 คณะเภสัชศำสตร์ 14 3.0 
11 คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 6 1.3 
12 หอศิลป์ มหำวิทยำลยัศิลปำกร 3 0.7 
13 ส ำนักงำนอธิกำรบด ี 2 0.4 
14 คณะสัตวศำสตร์และเทคโนโลยกีำรเกษตร 2 0.4 
15 บัณฑิตวิทยำลยั 1 0.2 
16 ส ำนักงำนบริหำรกำรวิจัย นวตักรรมและกำรสร้ำงสรรค์ 1 0.2 
17 ส ำนักหอสมุดกลำง 1 0.2 
18 คณะดุริยำงคศำสตร ์ 1 0.2 
19 วิทยำลัยนำนำชำต ิ 0 0.0 
20 ส ำนักดิจทิัลเทคโนโลยี 0 0.0 
21 หน่วยงำน อื่น ๆ  0 0 

รวม 461 100 

          จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ  จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 461 ชุด จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมคณะ
วิชำ 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) คณะโบรำณคดี จ ำนวน 202 รำย คิดเป็นร้อยละ 43.8 (2) คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ จ ำนวน 
51 รำย คิดเป็นร้อยละ 11.1  (3) คณะวิทยำกำรจัดกำร จ ำนวน 36 รำย คิดเป็นร้อยละ 7.8 

ส่วนที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกมีต่อส านักหอสมุดกลาง 
ตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉลี่ยความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อส านักหอสมุดกลาง 

 

รายการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 

 x ̄  SD ระดับ x ̄  SD ระดับ 

ด้านบริการ 4.39 0.61 มาก 4.46 0.64 มาก 
1. บุคลำกรบริกำรด้วยควำมสุภำพ รวดเร็ว และเต็มใจให้บริกำร 4.46 0.58 มำก 4.59 0.56 มำก 
2. บุคลำกรบริกำรด้วยควำมรู้ควำมสำมำรถเชื่อถือได้และมีควำมเข้ำ
ใจควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 

4.41 0.58 มำก 4.57 0.54 มำก 
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รายการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 

3.บุคลำกรบริกำรแก่ผู้ใช้ทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมโดยไม่เลือกปฏิบตัิ 4.46 0.58 มำก 4.60 0.56 มำก 
4. ขั้นตอนกำรให้บริกำรไม่ยุ่งยำกซับซ้อน 4.36 0.63 มำก 4.41 0.70 มำก 
5. กำรจัดเรียงทรัพยำกรสำรสนเทศบนชัน้สำมำรถค้นหำได้ง่ำย   และ
รวดเร็ว 

4.32 0.63 มำก 4.27 0.77 มำก 

6.ระบบสืบคน้ทรัพยำกรสำรสนเทศสำมำรถใช้ไดส้ะดวกและรวดเร็ว 4.32 0.63 มำก 4.33 0.73 มำก 
ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 4.30 0.68 มาก 4.16 0.75 มาก 
7. หนังสือมีเนื้อหำสอดคล้องกบัหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 4.38 0.62 มำก 4.27 0.65 มำก 
8. วำรสำรมีเนื้อหำสอดคล้องกับหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 4.32 0.65 มำก 4.22 0.68 มำก 
9. หนังสือมีควำมทันสมยั ตรงกับควำมต้องกำร และเพียงพอ 4.27 0.70 มำก 4.08 0.82 มำก 
10. วำรสำรมีควำมทันสมัย ตรงกับควำมต้องกำร และเพียงพอ 4.26 0.71 มำก 4.07 0.82 มำก 
11. ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Academic Search Complete, Art 
& Architecture Complete, ARTSTOR, Education Research 
Complete, ChemSpider, Food Science, Emerald, JSTOR, 
Science Direct, Scopus,  

4.26 0.70 มำก 4.13 0.77 มำก 

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

4.28 0.69 มำก 4.17 0.77 มำก 

ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 4.44 0.61 มาก 4.34 0.69 มาก 
13. ห้องสมุดมีแสงสวำ่งเพียงพอและเหมำะสม 4.44 0.59 มำก 4.33 0.67 มำก 
14. ห้องสมุดมีอุณภูมิเหมำะสม 4.45 0.58 มำก 4.34 0.69 มำก 
15. ห้องสมุดมีควำมปลอดภัย  4.53 0.57 มำก 4.50 0.60 มำก 
16. พื้นที่ให้บริกำรของห้องสมุดมีควำมสะอำด 4.50 0.60 มำก 4.51 0.61 มำก 
17. เครื่องคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภำพและจ ำนวนเพียงพอต่อกำรใช้งำน 4.34 0.64 มำก 4.21 0.75 มำก 
18. จุดบริกำรอินเตอร์เน็ตไร้สำย (Wireless) มีประสิทธิภำพและเพียงพอ 4.37 0.68 มำก 4.17 0.79 มำก 
19. สภำพแวดล้อมภำยในมีบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำง
แรงบันดำลใจ 

4.45 0.60 มำก 4.32 0.71 มำก 

ด้านประชาสัมพันธ์/การสื่อสารกับผู้ใช้ 4.36 0.61 มาก 4.35 0.62 มาก 
20. ห้องสมุดมีกำรสื่อสำร/ประชำสัมพนัธ์เก่ียวกับบริกำรและกจิกรรม
อย่ำงสม่ ำเสมอในช่องทำงที่หลำกหลำย 

4.33 0.62 มำก 4.34 0.59 มำก 

21. ห้องสมุดมีกำรสื่อสำร/ประชำสัมพนัธ์ที่รวดเร็ว ทนัต่อ 
สถำนกำรณ ์

4.37 0.59 มำก 4.33 0.60 มำก 

22. เว็บไซต์/สื่อสังคมออนไลนข์องห้องสมุดให้ข้อมูลเป็นประโยชน์ 4.37 0.59 มำก 4.37 0.60 มำก 
23. ผู้ใช้สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นต่อห้องสมุดได้หลำยช่องทำง เช่น 
email, กล่องรับควำมคิดเห็น, Line Official, Facebook เป็นต้น 

4.37 0.62 มำก 4.36 0.68 มำก 

รวม 4.37 0.62 มาก 4.33 0.68 มาก 

หมำยเหตุ  4.51–5.00 = มำกที่สุด  3.51–4.50 = มำก  2.51–3.50 =ปำนกลำง  1.00–1.50=น้อยท่ีสุด 
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    จำกตำรำงที่ 4 พบว่ำผู้เข้ำใช้บริกำรมีภำพรวมควำมคำดหวัง (x̄ = 4.37) และควำมพึงพอใจ (x̄ = 4.33) อยู่ใน
ระดับมำก ค่ำเฉลี่ยควำมคำดหวังดังนี้คือ (1) ด้ำนสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  (x̄ = 4.44)  (2) ด้ำนบริกำร            
(x̄ = 4.39)  (3) ด้ำนประชำสัมพันธ์/กำรสื่อสำรกับผู้ใช้  (x̄ = 3.36) (4) ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ (x̄ = 4.30) และค่ำเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจ ตำมล ำดับคือ (1) ด้ำนบริกำร (x̄ = 4.46)  (2) ด้ำนประชำสัมพันธ์/กำรสื่อสำรกับผู้ใช้ (x̄ = 4.35)  (3) ด้ำน
สถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก (x̄ = 4.34) และ 4) ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ (x̄ = 4.16)   

ตารางท่ี 5 แสดงค่าเฉลี่ยความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อส านักหอสมุดกลาง                        
จ าแนกตามสถานภาพ   

  

สถานภาพ x ̄ ความคาดหวัง x ̄ ความพึงพอใจ 

ด้า
นบ

ริก
าร

 

ด้า
นท

รัพ
ยา

กร
สา

รส
นเ

ทศ
 

ด้า
นส

ถา
นท

ี่แล
ะส

ิ่ง
อ า

นว
ยค

วา
มส

ะด
วก

 

ด้า
นป

ระ
ชา

สัม
พัน

ธ ์

รว
ม 

ด้า
นบ

ริก
าร

 

ด้า
นท

รัพ
ยา

กร
สา

รส
นเ

ทศ
 

ด้า
นส

ถา
นท

ี่แล
ะส

ิ่ง
อ า

นว
ยค

วา
มส

ะด
วก

 

ด้า
นป

ระ
ชา

สัม
พัน

ธ ์

รว
ม 

1. ปริญญำตรี มศก. 4.39 4.34 4.42 4.37 4.38 4.34 4.13 4.33 4.34 4.29 

2. ปริญญำโท มศก. 4.32 4.38 4.37 4.25 4.33 4.38 4.25 4.33 4.38 4.34 

3. ปริญญำเอก มศก. 4.44 4.45 4.52 4.46 4.47 4.45 4.13 4.21 4.45 4.31 

4. อำจำรย์ มศก.  4.59 4.50 4.70 4.49 4.57 4.50 4.34 4.59 4.50 4.48 

5. สำยสนบัสนุน 
มศก. 

4.54 4.13 4.50 4.40 4.39 4.54 4.28 4.33 4.13 4.32 

6. ศิษย์เก่ำ มศก. 4.17 3.86 4.50 4.29 4.21 4.31 4.08 4.48 4.58 4.36 

7. สถำบันอื่น 4.75 4.50 4.93 4.75 4.73 4.08 4.08 4.43 4.25 4.21 

รวม 4.46 4.32 4.56 4.43 4.44 4.40 4.18 4.39 4.38 4.34 

หมำยเหตุ  4.51–5.00 = มำกที่สุด  3.51–4.50 = มำก  2.51–3.50 =ปำนกลำง  1.00–1.50=น้อยท่ีสุด 

         จำกตำรำงที่ 5 พบว่ำผู้เข้ำใช้บริกำรมีภำพรวมควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจ อยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ยควำม
คำดหวัง 3 อันดับแรก คือ (1) สถำบันอื่น  (x̄ = 4.73) (2) อำจำรย์ มศก.  (x̄ = 4.57) และ (3) นักศึกษำปริญญำเอก มศก.  
(x̄ = 4.47)  ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 3 อันดับแรก คือ (1) อำจำรย์ มศก.  (x̄ = 4.48) (2) ศิษย์เก่ำ มศก. (x̄ = 4.36) (3)  
นักศึกษำปริญญำโท มศก. (x̄ = 4.34) และพบว่ำควำมพึงพอใจของ ศิษย์เก่ำ มศก. (x̄ = 4.36)  มีค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำ ควำม
คำดหวัง (x̄ = 4.21) ส่วนสถำนภำพอ่ืนค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจอยู่ในระดับต่ ำกว่ำควำมคำดหวัง  
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ตารางท่ี 6 แสดงค่าเฉลี่ยความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อส านักหอสมุดกลาง                 
จ าแนกตามคณะวิชา 

 

คณะวิชา x ̄  ความคาดหวัง x ̄ ความพึงพอใจ 

 

ด้า
นบ

ริก
าร

 

ด้า
นท

รัพ
ยา

กร
สา

รส
นเ

ทศ
 

ด้า
นส

ถา
นท

ี่แล
ะส

ิ่งอ
 าน

วย
 ฯ

ลฯ
 

ด้า
นป

ระ
ชา

สัม
พัน

ธ ์

รว
ม 

ด้า
นบ

ริก
าร

 

ด้า
นท

รัพ
ยา

กร
สา

รส
นเ

ทศ
 

ด้า
นส

ถา
นท

ี่แล
ะส

ิ่งอ
 าน

วย
 ฯ

ลฯ
 

ด้า
นป

ระ
ชา

สัม
พัน

ธ ์

รว
ม 

คณะจติรกรรมประติมำกรรมและภำพพิมพ์ 4.29 4.18 4.38 4.33 4.30 4.32 3.97 4.23 4.17 4.17 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 4.44 4.32 4.46 4.39 4.40 4.36 3.90 4.29 4.17 4.18 

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร ์ 4.38 4.25 4.37 4.27 4.32 4.64 4.27 4.37 4.33 4.40 

คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 4.58 4.39 4.83 4.71 4.63 4.22 4.08 4.21 4.46 4.24 

คณะโบรำณคด ี 4.37 4.28 4.43 4.35 4.36 4.53 4.22 4.39 4.39 4.38 

คณะมณัฑนศลิป ์ 4.40 4.28 4.51 4.42 4.40 4.41 4.19 4.26 4.28 4.29 

คณะอักษรศำสตร ์ 4.44 4.41 4.43 4.45 4.43 4.25 4.09 4.18 4.51 4.26 

คณะศึกษำศำสตร ์ 4.35 4.33 4.41 4.28 4.34 4.40 4.26 4.43 4.44 4.38 

คณะวิทยำศำสตร ์ 4.32 4.15 4.45 4.30 4.31 4.41 4.13 4.24 4.46 4.31 

คณะเภสัชศำสตร ์ 4.68 4.52 4.59 4.43 4.56 4.33 3.92 4.22 4.20 4.17 

คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 4.36 4.24 4.39 4.35 4.34 4.31 4.07 4.36 4.26 4.25 

หอศิลป์ มหำวิทยำลัยศลิปำกร 4.61 4.61 4.43 4.25 4.48 4.50 4.39 4.48 4.58 4.49 

คณะสัตวศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.67 4.00 4.86 4.25 4.45 

คณะดุริยำงคศำสตร ์ 4.00 5.00 5.00 5.00 4.75 4.00 4.00 4.57 5.00 4.39 

ส ำนักหอสมุดกลำง 4.67 5.00 5.00 5.00 4.92 4.83 5.00 4.43 5.00 4.82 

ส ำนักงำนอธิกำรบด ี 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.42 4.08 3.93 3.50 3.98 

ส ำนักงำนบริหำรกำรวิจยั นวัตกรรมและกำรสร้ำงสรรค ์ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.67 4.00 4.29 5.00 4.49 

บัณฑิตวิทยำลัย 3.67 3.33 3.57 4.50 3.77 5.00 4.00 4.00 5.00 4.50 

รวม 4.45 4.43 4.54 4.53 4.49 4.46 4.14 4.32 4.44 4.34 

หมำยเหตุ  4.51–5.00 = มำกที่สุด  3.51–4.50 = มำก  2.51–3.50 =ปำนกลำง  1.00–1.50=น้อยท่ีสุด 

จำกตำรำงที่ 6  พบว่ำผู้เข้ำใช้บริกำรเมื่อจ ำแนกตำมคณะวิชำมีภำพรวมควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมำก ค่ำเฉลี่ยควำมคำดหวัง 3 อันดับแรก คือ (1) คณะสัตวศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร และส ำนักงำนบริหำร
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กำรวิจัย นวัตกรรมและกำรสร้ำงสรรค์  (x̄ = 5) (2) ส ำนักหอสมุดกลำง (x̄ = 4.92) และ (3)  คณะดุริยำงคศำสตร์             

(x ̄= 4.75) ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 3 อันดับแรก คือ (1) ส ำนักหอสมุดกลำง (x̄ = 4.82) (2) บัณฑิตวิทยำลัย (x ̄= 4.50) 

และ (3) หอศิลป์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร (x ̄= 4.49) และพบว่ำ คณะวิชำที่มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจสูงกว่ำควำมคำดหวังคือ 

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์  (x̄ = 4.40), (x̄ = 4.32) คณะโบรำณคดี (x̄ = 4.38), (x̄ = 4.36) คณะศึกษำศำสตร์ (x̄ = 4.38), 
(x̄ = 4.34) หอศิลป์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร (x̄ = 4.49), (x̄ = 4.48) และ บัณฑิตวิทยำลัย(x̄ = 4.50), (x̄ = 3.77) ส่วนคณะ
วิชำอ่ืน มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจน้อยกว่ำค่ำควำมคำดหวัง 

ส่วนที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยความผูกพันของผู้ใช้บริการ 
ตารางท่ี 7 แสดงค่าเฉลี่ยความผูกพันของผู้ใช้บริการที่มีต่อส านักหอสมุดกลาง  

รายการ ความผูกพัน 

 x ̄ SD ระดับ 

1. ท่ำนจะกลบัมำใช้บริกำรหอสมุดฯ อีกใช่หรือไม่ 2.99 0.13 มาก 

2. ท่ำนจะแนะน ำให้ผู้อื่นมำใช้บริกำรหอสมุดฯ  ใช่หรือไม่ 2.95 0.32 มาก 

3. ท่ำนบอกถึงสิ่งดี ๆ ของบริกำร/กิจกรรม/โครงกำรของหอสมุดฯ 
กับผู้อ่ืน  ใช่หรือไม่ 

2.90 0.44 มาก 

รวม 2.95 0.30 มาก 

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

    จำกตำรำงที่ 5 พบว่ำ ระดับควำมผูกพันรำยข้อและภำพรวมอยู่ในระดับมำก (x̄ = 2.95)  

ตารางท่ี 8 แสดงค่าเฉลี่ยความผูกพันของผู้ใช้บริการที่มีต่อส านักหอสมุดกลาง จ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ x ̄ SD ระดับ 

อำจำรย์ มศก. 3.00 0.00 มำก 

สำยสนับสนนุ มศก. 3.00 0.00 มำก 

ศิษย์เก่ำ มศก. 3.00 0.00 มำก 

สถำบนัอ่ืน 3.00 0.00 มำก 

นักศึกษำปริญญำโท มศก. 2.98 0.17 มำก 

นักศึกษำปริญญำตรี มศก. 2.93 0.26 มำก 

นักศึกษำปริญญำเอก มศก. 2.93 0.31 มำก 

รวม 2.98 0.11 มาก 

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

   จำกตำรำงที่ 8 ระดับควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำรเมื่อจ ำแนกตำมสถำนภำพ พบว่ำทุกสถำนภำพมีควำมผูกพันใน
ระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยตำมล ำดับ คือ (1) อำจำรย์ มศก. บุคลำกรสำยสนับสนุน มศก. ศิษย์เก่ำ มศก. และสถำบันอ่ืน             
(x ̄= 3.00)  (2)  นักศึกษำปริญญำโท มศก. (x ̄= 2.98)  (3) นักศึกษำปริญญำเอก และปริญญำตรี มศก.  (x ̄= 2.93)     
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ตารางท่ี 9 แสดงค่าเฉลี่ยความผูกพันของผู้ใช้บริการที่มีต่อส านักหอสมุดกลาง จ าแนกตามคณะวิชา 
คณะวิชา x ̄ SD ระดับ 

คณะสถำปตัยกรรมศำสตร ์ 3.00 0 มำก 

คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 3.00 0 มาก 

บัณฑิตวิทยำลยั 3.00 0 มาก 

ส ำนักงำนอธิกำรบด ี 3.00 0 มาก 

ส ำนักงำนบริหำรกำรวิจัย นวัตกรรมและกำรสร้ำงสรรค์ 3.00 0 มาก 

ส ำนักหอสมุดกลำง 3.00 0 มาก 

หอศิลป์ มหำวิทยำลยัศิลปำกร 3.00 0 มาก 

คณะสัตวศำสตร์และเทคโนโลยกีำรเกษตร 3.00 0 มาก 

คณะดุริยำงคศำสตร ์ 3.00 0 มาก 

คณะโบรำณคด ี 2.98 0.14 มาก 

คณะมัณฑนศลิป ์ 2.98 0.13 มาก 

คณะจิตรกรรมประติมำกรรมและภำพพิมพ์ 2.95 0.26 มาก 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 2.94 0.25 มาก 

คณะเภสัชศำสตร์ 2.90 0.36 มาก 

คณะศึกษำศำสตร์ 2.89 0.37 มาก 

คณะวิทยำศำสตร ์ 2.87 0.34 มาก 

คณะอักษรศำสตร์ 2.79 0.42 มาก 

คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 2.73 0.53 มาก 

รวม 2.95 0.16 มาก 

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

    จำกตำรำงที่ 9 ระดับควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำรเมื่อจ ำแนกตำมคณะวิชำพบว่ำ ทุกคณะวิชำมีควำมผูกพันใน
ระดับมำก ค่ำเฉลี่ยควำมผูกพัน 3 อันดับแรก คือ (1) คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร บัณฑิตวิทยำลัย ส ำนักงำนอธิกำรบดี ส ำนักงำนบริหำรกำรวิจัย นวัตกรรมและกำรสร้ำงสรรค์ ส ำนักหอสมุดกลำง
หอศิลป์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร คณะสัตวศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร คณะดุริยำงคศำสตร์ (x̄ = 3.00) (2) คณะ
โบรำณคดี (x ̄= 2.98) และ (3) คณะจิตรกรรมประติมำกรรมและภำพพิมพ์ (x ̄= 2.95) 
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ส่วนที่ 4 แสดงข้อมูลความไม่พึงพอใจ และข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการที่มีต่อหอสมุด 
 ตารางท่ี  10 แสดงข้อมูลความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

ด้าน จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ เหตุผลทีไ่ม่พึงพอใจ 

ด้ำนบริกำร 13 31.71 1. ขั้นตอนกำรยืมยุ่งยำก (3) 
2. กำรจัดเรียงทรัพยำกรสำรสนเทศมีควำมซับซ้อนท ำให้หำได้

ยำก (2) 
3. ระบบ กำรสบืค้นช้ำ (2) 
4. หนังสือขึ้นสถำนะวำ่ on shelves แต่หำตัวเล่มจริงไม่พบ (2) 

ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 13 31.71 1. หนังสือที่ตรงควำมต้องกำรมีจ ำนวนน้อย (7) 
2. กำรเข้ำใช้ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท ำไดย้ำก (3) 
3. ตัวเล่มและเนื้อหำหนังสือมีควำมเก่ำ (2) 
4. กำรสืบค้น I-thesis ยำกกว่ำระบบเดิม ไม่มี instruction (1) 
5. ข้อมูลในคลังปัญญำยังมนี้อย อยำกให้มีกำรอัพเดท (1) 
6. ฐำนข้อมูล Jstor ไม่สำมำรถเข้ำได้ แม้จะผำ่นระบบ VPN จะ

มีข้อควำม "มหำวิทยำลัยคุณไมไ่ด้รองรับ" (1) 
7. ฐำนข้อมูลที่ห้องสมุดจัดท ำขึ้นควรมีข้ันตอนในกำรเข้ำถึงที่ง่ำย 

(1) 
8. ฐำนข้อมูลไม่เพียงพอและไม่ตรงตำมควำมต้องกำร (1) 
9. ที่หอสมุดวิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี หนังสือสำขำ         

รัฐประศำสนศำสตร์ มีน้อยมำก (1) 

ด้ำนสถำนที่และสิง่อ ำนวยควำมสะดวก 13 31.71 1. หอสมุดวังท่ำพระ แสงไฟไม่สวำ่ง และแสงไฟเปน็สีส้มไม่
เหมำะแก่กำรอ่ำนหนังสือ (6) 

2. หอสมุดวังท่ำพระและหอสมุดพระรำชวังสนำมจันทร์ 
สัญญำณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร (4) 

3. หอสมุดวังท่ำพระ โต๊ะท ำงำนมีไม่มำก (โต๊ะกลมท ำงำนไม่
ถนัด) (2) 

4. หอสมุดวังท่ำพระ เคร่ืองปรับอำกำศเย็นเกินไปบำงครั้ง (1) 
5. หอสมุดวังท่ำพระ จุดเสียบชำรต์ไฟน้อย (1) 
6. หอสมุดวังท่ำพระ บริเวณที่อ่ำนหนังสือมีเสียงรบกวน (1) 
7. หอสมุดพระรำชวังสนำมจันทรค์วรปรับสภำพแวดล้อมให้

ทันสมัย (1) 
8. หอสมุดวังท่ำพระ อยำกให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สำมำรถ

ท ำงำนได้ (1) 

ด้ำนประชำสัมพนัธ ์ 2 4.87 - 

รวม 41 100  

 จ ำนวนเหตุผลและจ ำนวนข้อไม่พึงพอใจ ไม่เท่ำกันเพรำะ ผู้ใช้บริกำรบำงรำยระบุข้อไม่พึงพอใจแต่ไม่ได้ให้เหตุผล และบำงรำยมีเหตุผลควำม
ไมพ่ึงพอใจหลำยประเด็น 
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จำกตำรำงที่ 10 พบว่ำควำมไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริกำรที่มีต่อหอสมุดมีจ ำนวนทั้งหมด 41 รำย จ ำแนกเป็นรำยด้ำน 
เรียงตำมล ำดับดังนี้คือ (1) ด้ำนบริกำร ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ ด้ำนสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีจ ำนวนผู้ไม่พึง
พอใจเท่ำกันจ ำนวน 13 รำย คิดเป็นร้อยละ 31.71 และ (2) ด้ำนประชำสัมพันธ์ มีจ ำนวนผู้ไม่พึงพอใจจ ำนวน 2 รำย คิด
เป็นร้อยละ 4.87 เหตุผลควำมไม่พึงพอใจสูงสุดของแต่ละด้ำน คือ ด้ำนบริกำร ได้แก่ ขั้นตอนกำรยืมยุ่งยำก ด้ำนทรัพยำกร
สำรสนเทศ ได้แก่ หนังสือที่ตรงควำมต้องกำรมีจ ำนวนน้อย ด้ำนสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก หอสมุดวังท่ำพระ   
แสงไฟไม่สว่ำงและแสงไฟเป็นสีส้มไม่เหมำะแก่กำรอ่ำนหนังสือ  

ตารางท่ี 11 แสดงข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการที่มีต่อหอสมุด จ าแนกตามสถานภาพ 
 หอสมุด/สถานภาพ ด้าน ข้อเสนอแนะ 

หอสมุดวังท่าพระ 
นักศึกษำปริญญำตรี มศก. ด้ำนบริกำร 1. เจ้ำหน้ำทีบ่ริกำรดีมำก ใส่ใจ ตอบแชตไว (6) 

2. อยำกให้มีบริกำรถ่ำยเอกสำร (6) 
3. อยำกให้ห้องสมุดขยำยเวลำเปิดท ำกำรเป็นเวลำ  18.00 น. อยำก

ให้ห้องสมุดเปิดท ำกำรในวันเสำร์-อำทิตย์ด้วย (3) 
4. อยำกให้จัดอบรมกระบวนกำรสบืค้น กำรใช้งำนห้องสมุด แนะน ำ

กำรอธิบำยวิธีกำรตำ่งๆ เชน่ กำรลงทะเบียนเข้ำใช้ห้องสมุด กำร
ลงทะเบียนเข้ำใช้ฐำนข้อมูลออนไลน์ส ำหรับนักศึกษำใหม่ ให้มี
ประสิทธิภำพมำกทีสุ่ดส ำหรับนักศึกษำ (3) 

5. อยำกให้มีผังแสดงหมวดหมู่หนังสือที่จัดเก็บ เพรำะกำรจัดหมวดหมู่
หนังสือค่อนข้ำงสบัสน (2) 

6. อยำกให้มีบอร์ดเกมเพื่อสันทนำกำรให้กับนักศึกษำ (1) 
7. อยำกให้เปิดบุคคลภำยนอกเข้ำใช้บริกำรได้ รวมทั้งศษิย์เก่ำด้วย (1) 
8. อยำกให้มีบริกำรส่งหนังสือทำงไปรษณีย์ต่อไป ถึงแม้จะไมไ่ด้อยูใ่น

สถำนกำรณ์ COVID-19 (1) 
9. อยำกให้มีบริกำรแจ้งเตือนกำรคืนหนังสือเมื่อใกล้ครบก ำหนด ผำ่น 

E-mail หรือ SMS (1) 
10. อยำกให้มีบริจำคหนังสือฟรี (1) 
11. อยำกให้มีบริกำรฟังแผ่นเสียงในห้องสมุดได้ (1) 
12. อยำกให้หนังสืออ้ำงอิง มีกำรจัดท ำ E-book (1) 
13. อยำกให้แจ้งเรื่องกำรเปิดปิดห้องสมุดล่วงหน้ำ บำงที่แจ้งปิด

รำยวันในวนันัน้ ท ำให้บำงคนทีจ่ะมำใชบ้ริกำรต้องเสียเวลำ เชน่ 
แจ้งปิดเนื่องจำกมผีู้ติดโควิดมำใช้บริกำร ปิดวนัที่ 11/03/65 
อยำกให้แจ้ง 10/03/65 ช่วงเย็น (1) 

14. อยำกให้แก้ไขระบบกำรจัดเก็บ Thesis (1) 
15. ถ้ำมีนิทรรศกำรหมุนเวียนหรือจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับกระแส

สังคม จะท ำให้ห้องสมุดมีควำมน่ำสนใจ นำ่ติดตำม ทั้งในช่องทำง 
Offline และ Online (1) 

16. ติดขัดในกำรเข้ำใช้ VNP จึงท ำให้ใช้ระบบสบืค้นได้ไม่เต็มที่ (1) 
17. ต้องกำรโควต้ำกำรยืมหนังสือมำกกว่ำ 10 เล่มในช่วงกำรท ำวิจัย/

สำรนิพนธ์ (ปี 3-ป ี4) เนื่องจำกไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร (1) 
18. จัดเล่นดนตรี Rock ที่นี่ดีทีสุ่ดเท่ำที่ชวีิตเคยไป (1) 
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19. ควรมีบริกำรส่งเสริมกำรใช้ห้องสมุดกับเจ้ำหนำ้ที่ของมหำวิทยำลัย 
จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้กับภำยนอกเพื่อประชำสัมพนัธ์ เพิ่ม
บริกำรสืบค้น ช่วยแนะน ำกำรคน้ข้อมูล โดยอำจรับอำสำสมัครให้
เข้ำร่วมงำนกับหอสมุดมำกข้ึน (1) 

20. ควรมีเครือข่ำย MOU มำกข้ึน เช่น หอสมุดธรรมศำสตร์ และ
ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เป็นต้น (1) 

21. อยำกให้มีกำรจัด Book Fair และกิจกรรม talk เก่ียวกับหนังสือ 
ชวนผู้เขียนมำคุยเรื่องที่เก่ียวข้อง (1) 

ด้ำนทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

1. อยำกให้เพิ่มหนังสือหลำกหลำย และทันสมัย (3) 
2. อยำกเพิ่มจ ำนวนหนังสือชื่อเดียวกันหลำยเล่ม (1) 
3. อยำกให้สมัครเป็นสมำชิก Architects' Journal เพิ่ม (1) 
4. อยำกให้มีหนังสือเพียงพอที่จะใช้ศึกษำและท ำรำยงำน 

                             ส ำหรับนักศึกษำปี 1 (1) 
5. อยำกให้ปรับปรุง ฐำนข้อมูล SURE (1) 
6. อยำกให้มีหนังสือเก่ียวกับอินเดียเพิ่ม (1) 

ด้ำนสถำนที่และสิง่
อ ำนวยควำมสะดวก 

1. อินเตอร์เน็ตไม่เสถียร (5) 
2. อยำกให้มีตู้กดน้ ำดื่มภำยในห้องสมุดเหมือนเมื่อก่อน (1) 
3. อยำกให้มีจุดฝำกของได้เหมือนเดิม (1) 
4. หอสมุดวังท่ำพระทำงดำ้นฝั่งติดถนน ควรติดฟิล์มทบึที่ดำ้นนอก 

มองเข้ำมำจะไม่เห็นข้ำงใน เพื่อรักษำควำมเป็นส่วนตวัของ
นักศึกษำ (1) 

5. อยำกได้ห้องกิจกรรมเฉพำะกลุ่มที่นักศึกษำสำมำรถใช้ได้ แต่ควร
จ ำกัดเวลำเพื่อผู้อื่นมำใช้บริกำรต่อ (1) 

6. อยำกให้มีหมอนหรือผ้ำห่มบริกำรไว้ส ำหรับพักผ่อนเพื่อ
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน (1) 

7. อยำกให้มีอุปกรณ์กำรค้นคว้ำข้อมูลเพิ่มเติมที่ช่วยในกำรค้นควำ้ให้
เข้ำถึงได้ง่ำย (1) 

8. สถำนทีส่ะอำด กวำ้งขวำง สบำยตำกว่ำเดิม แต่ทีน่ั่งน้อยกว่ำเดมิ 
ถ้ำสถำนกำรณ์กลับมำปกติอำจจะมีที่นั่งไม่เพียงพอ ควรจัดพื้นที่
เพิ่มในกำรท ำงำน (4) 

9. อยำกให้มีบริกำรคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งำน (1) 
10. อยำกให้เพิ่มมุมส ำหรับอ่ำนหนังสือคนเดียว อำจกั้นเป็นห้องเดี่ยว

หรือเป็นโต๊ะกับเก้ำอ้ีเดี่ยว หันเข้ำมุมห้อง เพื่อเพิ่มควำมเป็น
ส่วนตัวและสมำธิในกำรอ่ำนหนงัสือ (1) 

11.  ที่นั่งริมกระจกอยำกให้ท ำสติกเกอร์กลมๆ ขำวๆ มำแปะ  เพื่อให้
ข้ำงนอกมองมำข้ำงในไม่เห็น แต่ข้ำงในมองออกข้ำงนอกได้ เผือ่ใส่
ชุดนักศึกษำแลว้ไปนั่งตรงนั้นจะไม่ปลอดภัย (1) 

12. ควรเพิ่มปลั๊กไฟ คอมพิวเตอร์ (1) 

นักศึกษำปริญญำโท มศก. ด้ำนบริกำร (1) 1. อยำกให้ขยำยเวลำให้บริกำรเป็น  24 ชั่วโมง ในช่วงสอบกลำง
ภำค - ปลำยภำค (3) 

2. เจ้ำหน้ำทีบ่ริกำรดีมำก (3) 
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3. อยำกให้มีบริกำรถ่ำยเอกสำร (1) 
4. ถ้ำสถำนกำรณ์โควิดดีขึ้น คำดวำ่วิสัยทัศน์ของห้องสมุดจะมี

กิจกรรมดีๆ อีกมำก (1) 
5. อยำกให้ จัด Book Fair ที่หอสมุดวังท่ำพระบ้ำง (มีแต่ที่ทบัแก้ว) 

(1) 
6. ควรมีกำรเปิดให้บริกำรกับบุคคลภำยนอกพร้อมนโยบำยดำ้น

ควำมปลอดภัยที่รองรับเพื่อกำรศึกษำค้นคว้ำในวงกว้ำง (จะเปน็
ประโยชน์มำกข้ึน) 

7. ควรน ำหนังสือที่เก็บไว้ที่อำคำรอเนกประสงค์ออกมำจัดวำงในชั้น
ให้สืบค้นได้งำ่ย เนื่องจำกบำงรำยงำนหรือชิ้นงำนบำงวิชำมีเวลำ
สืบค้นจ ำกัด กำรรอคอยหนังสือจำกอำคำรอเนกประสงค์ท ำให้
ล่ำชำ้ (1) 

ด้ำนทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

1. อยำกให้ เข้ำใช้ฐำนข้อมูลวิจัยตำ่งประเทศได้ เช่น Jstore, 
Research Gate (1) 

2. อยำกให้มีหนังสือ Fictionlog ภำษำอังกฤษมำกกว่ำนี ้(1) 
ด้ำนสถำนที่และสิง่
อ ำนวยควำมสะดวก 

1. สัญญำณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร (2) 
2. อยำกให้เพิ่มพื้นที่นั่งและให้มีโซนที่สำมำรถน ำเครื่องดื่มเข้ำมำได้ 

(1) 
3. อยำกได้โซนอ่ำนหนังสือแบบส่วนตัว (1) 
4. อยำกให้มีผังแสดงหมวดหมู่หนังสือ (1) 
5. สภำพแวดล้อมสวยงำม (1) 
6. ชั้นลำ่งควรมีอุปกรณ์ปลั๊กไฟส ำหรับคอมพิวเตอร์ (1) 
7. คอมพิวเตอร์ที่ชั้น 3 ไม่ทรำบวำ่ปกติเปิดได้หรือไม่ เพรำะไม่

แน่ใจเลยไม่เปิด (1) 
8. ควำมสว่ำงของแสงไฟยังไม่พอ (1) 

นักศึกษำปริญญำเอก มศก. ด้ำนบริกำร 1. เจ้ำหน้ำทีบ่ริกำรดี (1) 
2. อยำกให้ขยำยเวลำให้บริกำร 16.00 น. ถึง 18.00 น. เนื่องจำก

นักศึกษำบำงคนต้องเรียนเชำ้ถึงเย็นเป็นเวลำหลำยวนั ท ำให้มำ
คืน-ยืมหนังสือไมท่ันตำมเวลำทีก่ ำหนด (2) 

3. ศิลปำกรเป็นมหำวิทยำลัยเดียวที่ดำวนโ์หลดไฟล์ได้ง่ำย ระบบกำร
ยืม-คืน สะดวก (1) 

ด้ำนทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

1. อยำกให้มีหนังสือที่หลำกหลำยหมวดหมู่มำกกว่ำนี้ (1) 

ด้ำนสถำนที่และสิง่
อ ำนวยควำมสะดวก 

1. มีเครื่องปรับอำกำศ ระบบปลั๊ก ชำร์จไฟ และคอมพิวเตอร์ครบ
และเพียงพอ (1) 

อำจำรย์ มศก. ด้ำนบริกำร 1. กำรจัดเสวนำไม่ควรใช้ไมค์ เพรำะส่งเสยีงดังรบกวนผู้ใชง้ำนคนอ่ืน 
(1) 

ด้ำนสถำนที่และสิง่
อ ำนวยควำมสะดวก 

1. ห้องน้ ำของหอสมุดควรมีกระดำษทิชชู่บริกำร (1) 

สำยสนับสนนุ มศก. ด้ำนทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

1. อยำกให้มีเครื่องเล่นแผ่นเสียงให้บริกำร (1) 
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หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
 นักศึกษำปริญญำตรี มศก. 
 

ด้ำนบริกำร 1. บริกำรดี ใส่ใจผู้ใช้บริกำร (1) 
ด้ำนทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

2. มีหนังสือของบำงส ำนักพิมพ์ที่ไม่มีให้อ่ำน (1) 

ด้ำนสถำนที่และสิง่
อ ำนวยควำมสะดวก 

3. ที่นั่งอ่ำนหนังสือเปน็กลุ่มควรมมีมำกกว่ำนี ้(1) 

หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
 นักศึกษำปริญญำตรี มศก. ด้ำนบริกำร 1. อยำกให้เพิ่มเวลำในกำรเปิดจำก 08.30 - 16.00 เป็น 08.30 - 

18.00 (1) 
2. บริกำรขำยอำหำรว่ำงชั้น 1 ให้เปิดสม่ ำเสมอ (1) 
3. ควรมีโซนขำยของมำกข้ึน (1) 

ด้ำนทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

1. หนังสือบำงหมวดหมู่มีน้อย ไมพ่อต่อกำรใช้งำน (1) 

ด้ำนสถำนที ่ 1. อยำกให้อัพเกรดคอมพิวเตอร์ให้สำมำรถพร้อมใช้งำนได้ตลอด
สำมำรถค้นหำหนงัสือได้ (2) 

สำยสนับสนนุ มศก. ด้ำนทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

1. อยำกให้เพิ่มหนังสือสำขำรัฐประศำสนศำสตร์ (1) 
2. อยำกให้หนังสือมีควำมทันสมัย (1) 
3. อยำกให้มีหนังสือเก่ียวกับภำษำจีน (1) 

ด้ำนสถำนที ่ 1. อยำกให้จัดโต๊ะนั่งอ่ำนให้ห่ำงกัน หรือเพิ่มเป็นแผงกั้น (1) 

         ตำรำงที่ 11 พบว่ำผู้ใช้บริกำรมีข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องแต่ละหอสมุด ตำมสถำนภำพของผู้ใช้ โดยแยกรำยด้ำน       
ดังรำยละเอียดตำมที่สรุปในตำรำง 

ตารางท่ี 12  แสดงข้อมูลช่องทางการได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของส านักหอสมุดกลาง 
ล าดับ ช่องทางรับข่าวสาร จ านวน   (ราย) ร้อยละ 

1 Facebook    411 40.77 

2 เพื่อน ๆ    199 19.74 

3 Website    169 16.77 

4 ป้ำยประชำสัมพนัธ์ของหอสมุดฯ   75 7.44 

5 คณำจำรย ์ 62 6.15 

6 Instagram      53 5.26 

7 อ่ืน ๆ  19 1.88 

8 Twitter    11 1.09 

9 Podcast         5 0.50 

10 YouTube       4 0.40 

 รวม 1,008 100.00 

         ตำรำงที่ 12 พบว่ำ ช่องทำงกำรได้รับข่ำวสำรกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมต่ำง ๆ ของส ำนักหอสมุดกลำง (ซึ่งผู้ตอบ
แบบสอบถำม 1 รำย ตอบได้ตำมควำมเป็นจริงซึ่งอำจมำกกว่ำ 1 ช่องทำง)  จ ำนวนสูงสุดของช่องทำงที่ได้รับข่ำวสำรฯ 3 
อันดับแรก คือ (1) Facebook จ ำนวน 411 ค ำตอบ จำกจ ำนวนผู้ตอบ 1,008 ค ำตอบ  คิดเป็นร้อยละ 40.77 (2) เพ่ือน ๆ 
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จ ำนวน 199 ค ำตอบ จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม 1,008 ค ำตอบ คิดเป็นร้อยละ 19.74 และ (3) Website จ ำนวน 169
ค ำตอบ จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม 1,008 ค ำตอบ คิดเป็นร้อยละ 16.77 

 ตารางท่ี 13 แสดงข้อมูลห้องสมุดที่ประทับใจ 

ห้องสมุดที่ประทับใจ จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ เหตุผลทีป่ระทบัใจ 

ส ำนักงำนวทิยทรัพยำกร หอสมุดกลำง 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 

12 18.18 ด้านบริการ 

    1. เปิดให้เข้ำใช้งำนตลอด 24 ชั่วโมง ช่วงสอบ (1) 

    2. มีบริกำรถ่ำยเอกสำรในห้องสมุดที่สะดวกและ
รวดเร็ว (1) 

    3. มีกำรสมัครสมำชิกส ำหรับนักศึกษำเก่ำและ
บุคคลภำยนอก ท ำให้พวกเขำยังกลับมำใช้งำนได้แม้
ไม่ใช่นักศึกษำ (1) 

    4. คนนอกสำมำรถใช้บริกำรได้ (ในสถำนกำรณ์ปกติ) มี
หนังสือที่เก่ียวข้องกับควำมสนใจ มีหนังสือ e-book 
(1) 

    5. มีกำรจัดระเบียบหนังสือที่ค้นควำ้ได้งำ่ย ระบบ
สำรสนเทศดีและเปน็ระบบ (1) 

    ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 

    1. มีหนังสืออัพเดทใหม่ในแต่ละช่วง มีหนังสือ
หลำกหลำยประเภทอย่ำงนำ่สนใจ (1) 

    2. กำรแบ่งหมวดสำระที่เป็นทำงเลอืก เช่น สื่อวีดีทัศน์ 
วิทยำนพินธ์ทีง่่ำยต่อกำรหยิบอ่ำน (1) 

    ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

    1. มีพื้นที่ส ำหรับนั่งท ำงำนมำก แสงสว่ำงดี มีตู้กดน้ ำ
ดื่มและห้องน้ ำทุกชั้นของห้องสมุด / ห้องสมุดศูนย์
มำนุษยวทิยำสิรินธร เพรำะมีหนังสือที่เก่ียวข้องกับ
กำรเรียน ท ำงำน มีตู้กดน้ ำดื่ม มีห้องท ำงำนแบบ
เดี่ยวและแบบกลุ่ม (1) 

    2. สถำนที่มีควำมสวำ่งทั่วทุกมุมห้องสมุด (1) 

    3. บรรยำกำศคล้ำยกับเกำหลี มีกำรจัดมุมหนังสือที่
น่ำสนใจ ไม่ดูตงึเครียดจนเกินไป มีหนังสือที่
หลำกหลำย (1) 

    4. บรรยำกำศด ี(1) 

หอสมุดเมืองกรุงเทพ 10 15.15 ด้านบริการ 

    1. มีควำมสงบไม่เสียงดัง (3) 

    2. มีระบบข้อมูลค่อนข้ำงทันสมยั (1) 

    ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
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ห้องสมุดที่ประทับใจ จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ เหตุผลทีป่ระทบัใจ 

    1. มีหนังสือเพียงพอ และมีหลำยเรื่อง (2) 

    ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

    1. ที่นั่งอ่ำนมีควำมเปน็สัดส่วน (2) 

    2. มีพื้นที่กว้ำง มีโต๊ะให้ท ำงำนจ ำนวนมำก (2) 

    3. ห้องสมุดมีควำมทันสมัย (1) 

    4. กำรเดินทำงสะดวก (1)  

หอสมุดแห่งชำต ิ 8 12.12 ด้านบริการ 

    1. บริกำรดี หำกค้นหำหนังสือไม่พบ เจ้ำหน้ำที่พร้อม
บริกำรและหำหนังสือให้ได้และได้ค ำแนะน ำเพิ่มเติม 
(1) 

    2. มีบริกำรถ่ำยเอกสำรหน้ำหนังสอืที่ต้องกำร (1) 

    ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 

    1. มีหนังสือให้เลือกหลำกหลำยทั้งเก่ำและใหม่ 
โดยเฉพำะหนังสือหำยำกทีส่ำมำรถยืมได้ (2) 

    2. มีกำรอัพเดทหนังสือใหม่ๆ อยู่เสมอ (1) 

    3. ด้ำนสถำนที่และสิง่อ ำนวยควำมสะดวก (1) 

    4. มีพื้นที่กว้ำงสะดวกกับกำรค้นหำข้อมูล (1) 

ศูนย์มำนษุยวิทยำ 7 10.61 ด้านบริการ 

    1. มีบริกำรแจ้งเตือนกำรคืนหนังสอืเมื่อใกล้ครบ
ก ำหนดส่งผำ่นช่องทำง SMS และ E-mail (1) 

    ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

    1. มีห้องน้ ำบริกำรในพืน้ที่ห้องสมดุ (2) 

    2. มีสถำนที่ให้นั่งท ำงำนจ ำนวนมำก (1) 

    3. บรรยำกำศภำยในเงียบสงบ (1) 

    4. มีแสงสว่ำงเพียงพอ (1) 

    5. มีมุมส่วนตัว (1) 

      

หอสมุดแห่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 7 10.61 ด้านบริการ 

    1. ระบบกำรสบืค้นทรัยำกรสำรสนเทศค้นหำได้งำ่ย (1) 

    2. มีร้ำนถ่ำยเอกสำรบริกำร (1) 

    3. มีหนังสือเก่ำ E-book (1) 
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    ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 

    1. มีหนังสือหลำกหลำยประเภท (2) 

    2. มีหนังสือจ ำนวนมำก (1) 

    ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

    1. พื้นที่ในกำรใชส้อยกว้ำง  (1) 

    2. โต๊ะนัง่อ่ำนมีจ ำนวนมำก (1) 

    3. อุณหภูมิภำยในหอสมุดก ำลังพอดี (1) 

    4. มุมอ่ำนหนังสือมีควำมสงบ (2) 

    5. มีกำรแยกห้อง แบบใช้เสียงได้และใช้เสียงไม่ได้ (1) 

   6. มีควำมสะดวกสบำยต่อผู้เข้ำใชบ้ริกำรมีกำแฟ น้ ำ 
ให้บริกำร (1) 

TCDC 5 7.58 ด้านบริการ 

    1. มีกำรจัดนิทรรศกำรหมุนเวียนทีส่ร้ำงแรงบนัดำลใจ
และให้ควำมรู้เฉพำะเร่ืองที่ก ำลงัอยู่ในกระแสช่วงนั้น 
ท ำให้ห้องสมุดน่ำติดตำมและแวะชม และมี
ประโยชน์มำกกว่ำแค่เป็นที่รวมหนังสือ (1) 

    ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

    1. มีควำมหลำกหลำยและแบง่โซนด้ำนสำขำกำร
ออกแบบ มีทั้งหนังสือไทยและต่ำงประเทศให้อ่ำน 
(1) 

    2. มีห้องรับรอง refresh มีบริกำรเคร่ืองดื่ม กำแฟ 
snack เล็กๆ แบบ self-service ท ำให้ไม่ต้องออก
นอกอำคำร คือ ดื่ม/ทำนให้เสร็จภำยในห้องรับรอง 
แล้วค่อยออกมำ มี Board ให้เขียนข้อควำม 
support กัน ชอบมำกค่ะ อยำกให้มหำวิทยำลัยเรำ
มีบ้ำง (1) 

TK Park 3 4.55 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 

    1. มีหนังสือที่หลำกหลำย ทันสมัย และเปิดทุกวัน 
(ยกเว้นวันจนัทร์) (1) 

    ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

    1. มีพื้นที่กำรอ่ำนกวำ้ง มีโต๊ะนัง่อ่ำนอยู่แทบทุกหมวด 
(1) 

มิวเซียมสยำม 2 3.03 ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

    1. สำมำรถท ำงำนได ้เงียบสงบ (1) 

Nelson Hays Library  2 3.03 สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
    1. ห้องสมุดส ำนักงำนสถำปนิก มีควำมสวยงำม (1) 

Bodleian Library Oxford University 1 1.52 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 



 

17 
 

    1. มีหนังสือหำยำกและทันสมัย (1) 

The Chiang Mai Library - EFEO 1 1.52 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 

    1. มีหนังสือ 11 ล้ำนเล่ม 11 ชั้น (1) 

ส ำนักหอสมุด ก ำแพงแสน 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์

1 1.52 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 

    1. มีหนังสือหลำกหลำยและเป็นหนังสือหำยำก (1) 

ส ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ 

1 1.52 ด้านบริการ 

    1. กำรให้บริกำรมีควำมทันสมัย (1) 

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร  
ห้องสมุดชั้นใต้ดิน 

1 1.52 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 

    1. มีหนังสือเก่ียวกับด้ำนงำนดีไซนค์่อนข้ำงหลำกหลำย     
ร่วมสมัย (1) 

หอสมุดป๋วย อ้ึงภำกรณ์  1 1.52 - 

ห้องสมุดนิทรรศรัตนโกสินทร์ 1 1.52 - 

ห้องสมุดมหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์  
วิทยำเขตปัตตำน ี

1 1.52 - 

หอศิลป์กรุงเทพ 1 1.52 - 

ABAC Library 1 1.52 - 

รวม 66 100  
หมำยเหตุ ห้องสมุดท่ีประทับใจแต่ละแห่งมีจ ำนวนเหตุผลไม่เท่ำกับจ ำนวนคนท่ีประทับใจ เพรำะบำงคนระบุห้องสุมดท่ีประทับใจแต่ไม่ได้ให้เหตุผล 

         ตำรำงที่ 13 พบว่ำมีผู้ใช้บริกำรตอบค ำถำมเรื่องห้องสมุดที่ประทับใจทั้งหมด 66 ค ำตอบ (ซึ่งผู้ตอบ
แบบสอบถำม 1 รำย ตอบได้ตำมควำมเป็นจริงซึ่งอำจมำกกว่ำ 1 ห้องสมุด) จ ำนวนสูงสุดของห้องสมุดทีป่ระทับใจ 3 อันดับ
แรก คือ  (1) ส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร หอสมุดกลำง จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ประทับใจ จ ำนวน 12 ค ำตอบ คิดเป็น    
ร้อยละ 18.18  (2) หอสมุดเมืองกรุงเทพ จ ำนวน 10 ค ำตอบ คิดเป็น ร้อยละ 15.15 (3) หอสมุดแห่งชำติ จ ำนวน 8 ค ำตอบ 
คิดเป็น ร้อยละ 12.12  

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


