
 

0 
 

 

สรุปผลการส ารวจ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความผูกพัน  

ของผู้ใช้บริการภายใน  ที่มีต่อการให้บริการของ  

ส านักหอสมดุกลาง มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 
 

ปีการศึกษา 2563 

(13 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564) 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                  ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 



 

1 
 

ส ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศิลปำกร ได้ท ำกำรสรุปผลกำรส ำรวจ ควำมคำดหวัง ควำมพึงพอใจ ควำม
ผูกพัน ของผู้ใช้บริกำรภำยใน ที่มีต่อกำรให้บริกำรส ำนักหอสมุดกลำง ปีกำรศึกษำ 2563 เก็บข้อมูลระหว่ำงวันที่ 
ระหว่ำงเดือน กุมภำพันธ์ 2564 – เมษำยน 2564  

โดยได้ท ำวิเครำะห์  4 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไป 
ตำรำงที่ 1 แสดงจ ำนวนร้อยละ สถำนภำพ ของผู้ใช้บริกำรภำยใน 
ตำรำงที่ 2 แสดงจ ำนวนร้อยละ หอสมุดที่ผู้ใช้บริกำรเข้ำใช้ 
ตำรำงที่ 3 แสดงจ ำนวนร้อยละ คณะวิชำ/หน่วยงำน ของผู้ใช้บริกำรภำยใน 

ส่วนที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการภายในที่มีต่อส านักหอสมุดกลาง 
ตำรำงที่ 4 แสดงค่ำเฉลี่ยควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรภำยในที่มีต่อส ำนัก 

            หอสมุดกลำง 
ตำรำงที่ 5 แสดงค่ำเฉลี่ยควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรภำยในที่มีต่อส ำนัก 

            หอสมุดกลำง จ ำแนกตำมสถำนภำพ 
ตำรำงที่ 6 แสดงค่ำเฉลี่ยควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรภำยในที่มีต่อส ำนักหอสมุดกลำง 
จ ำแนกตำมคณะวิชำ  

ส่วนที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยความผูกพันของผู้ใช้บริการภายใน 
ตำรำงที่ 7 แสดงค่ำเฉลี่ยควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำรภำยในที่มีต่อส ำนักหอสมุดกลำง  
ตำรำงที่ 8 แสดงค่ำเฉลี่ยควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำรภำยในที่มีต่อส ำนักหอสมุดกลำง จ ำแนกตำมสถำนภำพ 

 ตำรำงที่ 9 แสดงค่ำเฉลี่ยควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำรภำยในที่มีต่อส ำนักหอสมุดกลำง จ ำแนกตำมคณะวิชำ 

ส่วนที่ 4 แสดงข้อมูลความไม่พึงพอใจ และข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการภายในที่มีต่อหอสมุด 
  ตำรำงที่  10 แสดงข้อมูลควำมไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริกำรภำยในที่มีต่อหอสมุด จ ำแนกตำมสถำนภำพ 
            ตำรำงที่ 11 แสดงข้อเสนอแนะของผู้ช้บริกำรภำยในที่มีต่อหอสมุด จ ำแนกตำมสถำนภำพ 

 ส่วนที่ 5 แสดงข้อมูลช่องทางการได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของส านักหอสมุดกลาง และ
ข้อมูลห้องสมุดที่ประทับใจ 

 ตำรำงที่ 12 แสดงช่องทำงกำรได้รับข่ำวสำรกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมต่ำง ๆ ของหอสมุด              

ตำรำงที่ 13 แสดงข้อมูลห้องสมุดที่ประทับใจ 
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สรุปผลการส ารวจ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความผูกพัน  
ของผู้ใช้บริการภายใน  ท่ีมีต่อการให้บริการของ 

ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2563 
 

ส่วนที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไป 

ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนร้อยละ สถานภาพ ของผู้ใช้บริการภายใน 

ล าดับ สภานภาพ Frequency Percent 
1 นักศึกษำปริญญำตร ี 523 74.6 
2 นักศึกษำบัณฑิตศึกษำ 84 12.0 
3 สำยสนับสนนุ 51 7.3 
4 อำจำรย ์ 43 6.1 

 รวม 701 100 
 

               จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ จ ำนวนแบบสอบถำมทั้งสิ้น 701 ชุด จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำม
สถำนภำพเรียงตำมล ำดับ ดังนี้ (1) นักศึกษำระดับปริญญำ ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 523 รำย คิดเป็นร้อยละ 74.6  
(2) นักศึกษำบัณฑิตวิทยำลัย จ ำนวน 84 รำย คิดเป็นร้อยละ 12.0 (3) สำยสนับสนุน จ ำนวน 51 รำย คิดเป็นร้อยละ 
7.3 และล ำดับสุดท้ำยคือ อำจำรย์  จ ำนวน 43 รำย คิดเป็นร้อยละ 6.1 

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนร้อยละห้องสมุดที่ผู้ใช้บริการเข้าใช้ 

ล าดับ สภานภาพ Frequency Percent 
1 หอสมุดพระรำชวังสนำมจันทร ์ 309 44.1 
2 หอสมุดวังท่ำพระ 306 43.7 
3 หอสมุดวิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี 86 12.3 

 รวม 701 100 

     จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ จ ำนวนแบบสอบถำมทั้งสิ้น 701 ชุด จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำม
หอสมุดที่เข้ำใช้บริกำรเรียงตำมล ำดับ ดังนี้ (1) หอสมุดพระรำชวังสนำมจันทร์ จ ำนวน 309 รำย คิดเป็นร้อยละ 44.1 
(2) หอสมุด   วังท่ำพระ จ ำนวน 306 รำย คิดเป็นร้อยละ 43.7 (3) หอสมุดวิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี จ ำนว 86 
รำย คิดเป็น ร้อยละ 12.3  

ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนร้อยละ คณะวิชา/หน่วยงาน ของผู้ใช้บริการ 

ล าดับ คณะวิชา/หน่วยงาน Frequency Percent 
1 คณะโบรำณคด ี 188 26.8 
2 คณะอักษรศำสตร์ 83 11.8 
3 คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 75 10.7 
4 คณะสถำปตัยกรรมศำสตร ์ 65 9.3 
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ล าดับ คณะวิชา/หน่วยงาน Frequency Percent 
5 คณะเภสัชศำสตร์ 57 8.1 
6 คณะวิทยำกำรจัดกำร 51 7.3 
7 คณะศึกษำศำสตร์ 46 6.6 
8 คณะวิทยำศำสตร ์ 46 6.6 
9 คณะมัณฑนศลิป ์ 20 2.9 
10 คณะสัตวศำสตร์และเทคโนโลยกีำรเกษตร 18 2.6 
11 คณะจิตรกรรมประติมำกรรมและภำพพิมพ์ 14 2.0 
12 คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 12 1.7 
13 ส ำนักงำนอธิกำรบดี 9 1.3 
14 บัณฑิตวิทยำลยั 4 0.6 
15 ส ำนักหอสมุดกลำง 4 0.6 
16 หน่วยงำน อื่น ๆ  4 0.6 
17 ส ำนักบริกำรวิชำกำร 2 0.3 
18 คณะดุริยำงคศำสตร ์ 1 0.1 
19 วิทยำลัยนำนำชำต ิ 1 0.1 
20 หอศิลป์ มหำวิทยำลยัศิลปำกร 1 0.1 
21 ส ำนักงำนบริหำรกำรวิจัย นวตักรรมและกำรสร้ำงสรรค์ 0 0.0 
22 ส ำนักดิจทิัลเทคโนโลยี 0 0.0 

รวม 701 100 

          จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ  จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 701 ชุด จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำม
คณะวิชำ 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) คณะโบรำณคดี จ ำนวน 188 รำย คิดเป็นร้อยละ 26.8 (2) คณะอักษรศำสตร์  จ ำนวน 
83 รำย คิดเป็นร้อยละ 11.8  (3) คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม จ ำนวน 75  รำย คิดเป็นร้อยละ 
10.7 

ส่วนที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการภายในที่มีต่อส านักหอสมุดกลาง 
ตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉลี่ยความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการภายในที่มีต่อส านักหอสมุดกลาง 
 

รายการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 

 x ̄ SD ระดับ x ̄ SD ระดับ 

ด้านบริการ 4.30 0.64 มาก 4.34 0.53 มาก 
1. บุคลำกรบริกำรด้วยควำมสุภำพ รวดเร็ว และเต็มใจให้บริกำร 4.31 0.71 มาก 4.41 0.71 มาก 
2. บุคลำกรบริกำรด้วยควำมรู้ควำมสำมำรถเชื่อถือได้และมีควำมเข้ำ
ใจควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 

4.32 0.74 มาก 4.41 0.74 มาก 

3. บุคลำกรบริกำรแก่ผู้ใช้ทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมโดยไม่เลือกปฏิบตัิ 4.41 0.71 มาก 4.48 0.71 มาก 
4. ขั้นตอนกำรให้บริกำรไม่ยุ่งยำกซับซ้อน 4.27 0.76 มาก 4.33 0.76 มาก 
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รายการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 

5. กำรจัดเรียงทรัพยำกรสำรสนเทศบนชัน้สำมำรถค้นหำได้ง่ำยและ
รวดเร็ว 

4.18 0.80 มาก 4.06 0.80 มาก 

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 4.11 0.70 มาก 3.83 0.62 มาก 
6.ระบบสืบคน้ทรัพยำกรสำรสนเทศสำมำรถใช้ไดส้ะดวกและรวดเร็ว 4.21 0.76 มาก 4.03 0.76 มาก 
7. หนังสือมีควำมทันสมยั ตรงกับควำมต้องกำร และเพียงพอ 4.09 0.82 มาก 3.69 0.82 มาก 
8. วำรสำรมีควำมทนัสมัย ตรงกับควำมต้องกำร และเพียงพอ 4.07 0.80 มาก 3.76 0.80 มาก 
9. ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Academic Search Complete, Art & 
Architecture Complete, ARTSTOR, Education Research 
Complete, ChemSpider, Food Science, Emerald, JSTOR, 
Science Direct, Scopus, 
เป็นต้น มีควำมหลำกหลำยตำมควำมต้องกำรและเพียงพอ 

4.12 0.79 มาก 3.78 0.79 มาก 

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

4.08 0.80 มาก 3.89 0.80 มาก 

ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 4.25 0.72 มาก 4.01 0.65 มาก 
11. ห้องสมุดมีแสงสวำ่งเพียงพอและเหมำะสม 4.24 0.81 มาก 4.10 0.81 มาก 
12. ห้องสมุดมีอุณภูมิเหมำะสม 4.22 0.78 มาก 4.15 0.78 มาก 
13. ห้องสมุดมีควำมปลอดภัย 4.37 0.75 มาก 4.36 0.75 มาก 
14. พื้นที่ให้บริกำรของห้องสมุดมีควำมสะอำด 4.35 0.75 มาก 4.30 0.75 มาก 
15. เครื่องคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภำพและจ ำนวนเพียงพอต่อกำรสืบค้น 4.15 0.85 มาก 3.78 0.85 มาก 
16. จุดบริกำรอินเตอร์เน็ตไร้สำย (Wireless) มีประสิทธิภำพและเพียงพอ 4.18 0.88 มาก 3.63 0.88 มาก 
17. สภำพแวดล้อมภำยในมีบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำง
แรงบันดำลใจ 

4.20 0.86 มาก 3.78 0.86 มาก 

ด้านการประชาสัมพันธ์/การสือ่สารกับผู้ใช ้ 4.29 0.73 มาก 4.15 0.64 มาก 
18. ห้องสมุดมีกำรสื่อสำร/ประชำสัมพนัธ์เก่ียวกับบริกำรและกจิกรรม
อย่ำงสม่ ำเสมอในช่องทำงที่หลำกหลำย 

4.15 0.79 มาก 4.14 0.79 มาก 

19. ห้องสมุดมีกำรสื่อสำร/ประชำสัมพนัธ์ที่รวดเร็ว ทนัต่อสถำนกำรณ์ 4.21 0.79 มาก 4.19 0.79 มาก 
20. เว็บไซต์/สื่อสังคมออนไลนข์องห้องสมุดให้ข้อมูลเป็นประโยชน์ 4.20 0.80 มาก 4.12 0.80 มาก 
21. ผู้ใช้สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นต่อห้องสมุดได้หลำยช่องทำง เช่น 
email, กล่องรับควำมคิดเห็น, Line Official, Facebook เป็นต้น 

4.19 0.81 มาก 4.15 0.81 มาก 

รวม 4.21 0.70 มาก 4.08 0.61 มาก 
หมำยเหตุ  4.51–5.00 = มำกที่สุด  3.51–4.50 = มำก  2.51–3.50 =ปำนกลำง  1.00–1.50=น้อยท่ีสุด 

 จำกตำรำงที่ 4 พบว่ำผู้เข้ำใช้บริกำรภำยในมีภำพรวมควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 

ค่ำเฉลี่ยควำมคำดหวัง 3 อันดับแรก คือ (1) ข้อ 3.บุคลำกรบริกำรแก่ผู้ใช้ทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติ (x ̄= 

4.41) (2) ข้อ 13. หอ้งสมุดมีควำมปลอดภัย (x ̄= 4.37) (3) ข้อ 14. พ้ืนที่ให้บริกำรของห้องสมุดมีควำมสะอำด (x ̄= 
4.35)  ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 3 อันดับแรก คือ (1) ข้อ 3. บุคลำกรบริกำรแก่ผู้ใช้ทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมโดยไม่เลือก
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ปฏิบัติ (x ̄= 4.48) (2) ข้อ 13 ห้องสมุดมีควำมปลอดภัย (x ̄= 4.36) และ (3) ข้อ 4. ขั้นตอนกำรให้บริกำรไม่ยุ่งยำก

ซับซ้อน (x ̄= 4.37)  

ตารางท่ี 5 แสดงค่าเฉลี่ยความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการภายในที่มีต่อส านักหอสมุดกลาง 
จ าแนกตามสถานภาพ 

ข้อ/รายด้าน ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 

 

ป.
ตร

ี 

บัณ
ฑิต

ศึก
ษา

 

อา
จา

รย
 ์

สา
ยส

นับ
สน

ุน 

 ป
.ต

ร ี

บัณ
ฑิต

ศึก
ษา

 

 อ
าจ

าร
ย ์

สา
ยส

นับ
สน

ุน 

ด้านบริการ 4.31 4.31 4.35 4.12 4.30 4.48 4.53 4.27 
1. บุคลำกรบริกำรด้วยควำมสุภำพ รวดเร็ว และเตม็ใจ
ให้บริกำร 

4.31 4.36 4.42 4.20 4.36 4.61 4.70 4.33 

2. บุคลำกรบริกำรด้วยควำมรูค้วำมสำมำรถเชื่อถือได้และมี
ควำมเข้ำใจควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 

4.32 4.35 4.47 4.16 4.37 4.57 4.65 4.37 

3. บุคลำกรบริกำรแก่ผู้ใช้ทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมโดยไม่เลือก
ปฏิบัต ิ

4.43 4.46 4.33 4.14 4.46 4.65 4.63 4.29 

4. ขั้นตอนกำรให้บริกำรไม่ยุ่งยำกซับซ้อน 4.29 4.24 4.30 4.10 4.29 4.48 4.51 4.29 
5. กำรจัดเรียงทรัพยำกรสำรสนเทศบนช้ันสำมำรถค้นหำได้ง่ำย   
และรวดเร็ว 

4.20 4.13 4.26 4.02 4.04 4.08 4.19 4.06 

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 4.13 4.08 4.19 3.95 3.79 3.95 3.85 3.98 
6.ระบบสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศสำมำรถใช้ไดส้ะดวกและ
รวดเร็ว 

4.22 4.15 4.30 4.02 3.98 4.14 4.23 4.14 

7. หนังสือมีควำมทันสมยั ตรงกับควำมต้องกำร และเพียงพอ 4.09 4.11 4.21 4.04 3.66 3.80 3.74 3.86 
8. วำรสำรมีควำมทันสมัย ตรงกับควำมต้องกำร และเพียงพอ 4.09 4.04 4.19 3.88 3.71 4.00 3.77 3.92 
9. ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Academic Search 
Complete, Art & Architecture Complete, ARTSTOR, 
Education Research Complete, ChemSpider, Food 
Science, Emerald, JSTOR, Science Direct, Scopus, 
เป็นต้น มีควำมหลำกหลำยตำมควำมต้องกำรและเพียงพอ 

4.13 4.07 4.21 3.94 3.76 3.88 3.65 3.94 

10. ฐำนข้อมูลที่ห้องสมุดจดัท ำขึ้น เช่น คลังปัญญำ
มหำวิทยำลยัศิลปำกร (Silpakorn University Repository : 
SURE) คลังสะสมศลิปกรรมของมหำวิทยำลัยศลิปำกร 
ฐำนข้อมูลภำคตะวันตก ฐำนข้อมลูเสยีง เป็นต้น มีประโยชน์
และน่ำสนใจ 

4.10 4.04 4.05 3.88 3.87 3.95 3.86 4.06 

ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 4.30 4.07 4.26 4.00 4.03 3.89 4.03 4.02 
11. ห้องสมุดมีแสงสว่ำงเพียงพอและเหมำะสม 4.29 4.08 4.23 4.00 4.12 3.94 4.07 4.12 
12. ห้องสมุดมีอุณภูมิเหมำะสม 4.28 4.07 4.16 3.94 4.19 3.98 4.12 4.10 
13. ห้องสมุดมีควำมปลอดภัย 4.41 4.21 4.44 4.14 4.38 4.26 4.42 4.20 
14. พื้นที่ให้บริกำรของห้องสมุดมคีวำมสะอำด 4.40 4.14 4.35 4.16 4.32 4.23 4.21 4.29 
15. เครื่องคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภำพและจ ำนวนเพียงพอต่อ
กำรสืบค้น 

4.20 3.96 4.19 3.96 3.78 3.73 3.77 3.88 
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ข้อ/รายด้าน ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 

 

ป.
ตร

ี 

บัณ
ฑิต

ศึก
ษา

 

อา
จา

รย
 ์

สา
ยส

นับ
สน

ุน 

 ป
.ต

ร ี

บัณ
ฑิต

ศึก
ษา

 

 อ
าจ

าร
ย ์

สา
ยส

นับ
สน

ุน 

16. จุดบริกำรอินเตอร์เนต็ไรส้ำย (Wireless) มีประสิทธิภำพ
และเพียงพอ 

4.24 3.99 4.19 3.90 3.64 3.40 3.88 3.67 

17. สภำพแวดล้อมภำยในมีบรรยำกำศท่ีเอื้อต่อกำรศึกษำ
ค้นคว้ำและสร้ำงแรงบันดำลใจ 

4.26 4.02 4.26 3.90 3.79 3.71 3.72 3.86 

ด้านการประชาสัมพันธ์/การสื่อสารกับผู้ใช้ 4.20 4.21 4.20 3.99 4.11 4.28 4.34 4.20 
18. ห้องสมุดมีกำรสื่อสำร/ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับบริกำรและ
กิจกรรมอยำ่งสม่ ำเสมอในช่องทำงที่หลำกหลำย 

4.17 4.17 4.21 3.88 4.12 4.18 4.30 4.10 

19. ห้องสมุดมีกำรสื่อสำร/ประชำสัมพันธ์ที่รวดเร็ว ทันต่อ 
สถำนกำรณ ์

4.22 4.24 4.23 3.98 4.15 4.29 4.42 4.22 

20. เว็บไซต์/สื่อสังคมออนไลน์ของห้องสมุดให้ข้อมูลเป็น
ประโยชน ์

4.22 4.25 4.21 4.00 4.07 4.30 4.28 4.16 

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

4.20 4.17 4.14 4.10 4.09 4.36 4.37 4.31 

รวม 4.23 4.17 4.25 4.02 4.06 4.15 4.19 4.12 
หมายเหต ุ 4.51–5.00 = มากท่ีสดุ  3.51–4.50 = มาก  2.51–3.50 =ปานกลาง  1.00–1.50=น้อยท่ีสดุ 

จำกตำรำงที่ 5 พบว่ำผู้เข้ำใช้บริกำรภำยในเมื่อจ ำแนกตำมสถำนภำพมีภำพรวมควำมคำดหวังและควำมพึง

พอใจอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ยเรียงตำมล ำดับคือ คือ (1) อำจำรย์  (x ̄= 4.25) (2) นักศึกษำปริญญำตรี (x ̄= 4.23)  

(3) นักศึกษำบัณฑิตศึกษำ (x ̄= 4.17) และสำยสนับสนุน (x ̄= 4.02) ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ เรียงตำมล ำดับคือ  คือ 

(1) อำจำรย์  (x ̄= 4.19) (2) นักศึกษำบัณฑิตศึกษำ (x ̄= 4.15) (3) สำยสนับสนุน (x ̄= 4.12) และนักศึกษำปริญญำ

ตรี (x ̄= 4.06) 
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ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการภายในที่มีต่อส านักหอสมุดกลาง จ าแนกตาม
คณะวิชา  

 

คณะวิชา x ̄ ความคาดหวัง x ̄ความพึงพอใจ 

 

ด้า
นบ

ริก
าร

 

ด้า
นท

รัพ
ยา

กร
สา

รส
นเ

ทศ
 

ด้า
นส

ถา
นท

ี่แล
ะสิ่

ง
อ า

นว
ย 

ฯล
ฯ 

ด้า
นป

ระ
ชา

สัม
พัน

ธ์ 

รว
ม
 

ด้า
นบ

ริก
าร

 

ด้า
นท

รัพ
ยา

กร
สา

รส
นเ

ทศ
 

ด้า
นส

ถา
นท

ี่แล
ะสิ่

ง
อ า

นว
ย 

ฯล
ฯ 

ด้า
นป

ระ
ชา

สัม
พัน

ธ์ 

รว
ม
 

คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร 

4.60 4.52 4.77 4.54 4.61 4.52 3.60 3.96 3.40 3.87 

คณะศึกษำศำสตร์ 4.60 4.37 4.53 4.59 4.52 4.51 3.95 4.04 4.14 4.16 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 4.47 4.22 4.50 4.43 4.41 4.36 3.89 4.34 4.05 4.16 

คณะอักษรศำสตร์ 4.48 4.29 4.41 4.28 4.37 4.40 3.91 4.14 4.26 4.18 

คณะเภสัชศำสตร์ 4.37 4.35 4.52 4.26 4.37 4.24 3.83 4.12 4.07 4.06 

คณะวิทยำศำสตร ์ 4.42 4.20 4.45 4.29 4.34 4.27 3.71 4.27 4.09 4.08 

คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม 

4.39 4.23 4.43 4.28 4.33 4.20 3.84 4.18 4.11 4.08 

คณะสัตวศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรเกษตร 

4.32 4.12 4.25 4.08 4.20 4.38 4.01 4.33 4.17 4.22 

หอศิลป์ มหำวิทยำลยัศิลปำกร 3.80 4.00 4.71 4.25 4.19 3.80 3.40 4.00 4.00 3.80 

คณะจิตรกรรมประติมำกรรมและ    
ภำพพิมพ ์

4.29 4.10 4.12 4.20 4.18 4.36 3.99 3.99 4.16 4.12 

หน่วยงำน อื่น ๆ  4.30 4.20 3.93 4.13 4.14 4.40 4.00 3.86 4.00 4.06 

ส ำนักหอสมุดกลำง 4.20 4.10 4.07 4.13 4.12 4.15 3.85 3.71 3.88 3.90 

คณะโบรำณคด ี 4.14 3.94 3.99 4.06 4.03 4.35 3.76 3.80 4.27 4.04 
คณะสถำปตัยกรรมศำสตร ์ 4.10 3.88 4.02 3.98 3.99 4.38 3.90 3.75 4.22 4.06 
ส ำนักงำนอธิกำรบด ี 4.00 3.78 3.81 3.69 3.82 4.60 4.22 4.30 4.42 4.39 
คณะดุริยำงคศำสตร ์ 4.20 3.80 3.71 3.25 3.74 4.40 4.20 4.14 3.75 4.12 
คณะมัณฑนศลิป ์ 3.81 3.63 3.64 3.76 3.71 4.01 3.51 3.61 3.63 3.69 
วิทยำลัยนำนำชำต ิ 4.00 3.60 4.29 3.00 3.72 4.80 3.60 4.71 3.00 4.03 
บัณฑิตวิทยำลยั 3.95 3.50 3.39 3.44 3.57 4.20 3.40 3.57 3.75 3.73 
รวม 4.23 4.04 4.19 4.03 4.12 4.33 3.82 4.04 3.97 4.04 

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

จำกตำรำงที่ 6  พบว่ำผู้เข้ำใช้บริกำรภำยในเมื่อจ ำแนกตำมคณะวิชำมีภำพรวมควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจ
อยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ยควำมคำดหวัง 3 อันดับแรก คือ (1) คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (x ̄= 4.61) (2) 
คณะศึกษำศำสตร์ (x ̄= 4.52) และ (3) คณะวิทยำกำรจัดกำร (x ̄= 4.41)  ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 3 อันดับแรก คือ (1) 
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ส ำนักงำนอธิกำรบดี (x̄ = 4.39) (2) คณะสัตวศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร (x ̄= 4.22) และ (3) คณะอักษรศำสตร์    

(x ̄= 4.18)   

ส่วนที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยความผูกพันของผู้ใช้บริการภายใน 
ตารางท่ี 7 แสดงค่าเฉลี่ยความผูกพันของผู้ใช้บริการภายในที่มีต่อส านักหอสมุดกลาง  
 

รายการ ความผูกพัน 

 x ̄ SD ระดับ 

1. ท่ำนจะกลบัมำใช้บริกำรหอสมุดฯ อีกใช่หรือไม่ 2.87 0.45 มาก 

2. ท่ำนจะแนะน ำให้ผู้อื่นมำใช้บริกำรหอสมุดฯ  ใช่หรือไม่ 2.87 0.45 มาก 

3. ท่ำนบอกถึงสิ่งดี ๆ ของบริกำร/กิจกรรม/โครงกำรของ
หอสมุดฯ กับผู้อ่ืนใช่หรือไม่ 

2.87 0.45 มาก 

รวม 2.87 0.45 มาก 

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

 จำกตำรำงที่ 7 พบว่ำ ระดับควำมผูกพันภำพรวมและรำยข้ออยู่ในระดับมำก (x ̄= 2.87)  

ตารางท่ี 8 แสดงค่าเฉลี่ยความผูกพันของผู้ใช้บริการภายในที่มีต่อส านักหอสมุดกลาง จ าแนกตามสถานภาพ 

รายการ x ̄ ระดับ 

อำจำรย์ 2.95 มำก 
สำยสนับสนุน 2.92 มำก 
นักศึกษำปริญญำตรี 2.86 มำก 
นักศึกษำบัณฑิตศึกษำ 2.85 มำก 
รวม 2.90 มาก 

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

จำกตำรำงที่ 8 ระดับควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำรภำยในเมื่อจ ำแนกตำมสถำนภำพ พบว่ำทุกสถำนภำพมีควำม
ผูกพันในระดับมำก โดยมีคะแนนเฉลี่ยต่ำงกัน คือ (1) อำจำรย์ (x ̄= 2.95)  (2) สำยสนับสนุน (x ̄= 2.92)  (3) นักศึกษำ
ปริญญำตรี (x ̄= 2.86)  และ (4) นักศึกษำบัณฑิตศึกษำ (x ̄= 2.85)   

ตารางท่ี 9 แสดงค่าเฉลี่ยความผูกพันของผู้ใช้บริการภายในที่มีต่อส านักหอสมุดกลาง จ าแนกตามคณะวิชา 

ล าดับ คณะวิชา ระดับความผูกพัน 
1 คณะดุริยำงคศำสตร ์ 3.00 
2 วิทยำลัยนำนำชำต ิ 3.00 
3 บัณฑิตวิทยำลยั 3.00 
4 ส ำนักหอสมุดกลำง 3.00 
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5 หอศิลป์ มหำวิทยำลยัศิลปำกร 3.00 
6 หน่วยงำน อื่น ๆ  3.00 
7 คณะสัตวศำสตร์และเทคโนโลยกีำรเกษตร 2.96 
8 คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 2.94 
9 ส ำนักงำนอธิกำรบดี 2.93 
10 คณะวิทยำกำรจัดกำร 2.92 
11 คณะศึกษำศำสตร์ 2.91 
12 คณะวิทยำศำสตร ์ 2.91 
13 คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 2.90 
14 คณะโบรำณคด ี 2.88 

15 คณะสถำปตัยกรรมศำสตร ์ 2.85 
16 คณะอักษรศำสตร์ 2.85 
17 คณะมัณฑนศลิป ์ 2.78 
18 คณะเภสัชศำสตร์ 2.77 
20 คณะจิตรกรรมประติมำกรรมและภำพพิมพ์ 2.67 
 รวม 2.91 

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

จำกตำรำงที่ 9 ระดับควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำรภำยในเมื่อจ ำแนกตำมคณะวิชำพบว่ำ ทุกคณะวิชำมีควำมผูกพัน
ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ยควำมผูกพัน 3 อันดับแรก คือ (1) คณะดุริยำงคศำสตร์ วิทยำลัยนำนำชำติ บัณฑิตวิทยำลัย ส ำนัก
หอสมุดกลำง หอศิลป์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร และหน่วยงำน อ่ืน ๆ  (x ̄= 3.00) (2) คณะสัตวศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรเกษตร (x ̄= 2.96) และ (3) คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (x ̄= 2.94) 
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ส่วนที่ 4 แสดงข้อมูลความไม่พึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้ช้บริการภายในที่มีต่อหอสมุด 
ตารางท่ี 10 แสดงข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการภายในที่มีต่อหอสมุด จ าแนกตามสถานภาพ 

นักศึกษาปริญญา ตรี บัณฑิตศึกษา อาจารย์ สายสนับสนนุ 
ด้านบริการ 
1. หำหนังสือได้ยำก หำไม่ค่อยเจอ (7) 
2. เจ้ำหน้ำท่ีพูดจำไม่สุภำพ (4) 
3. หนังสือบำงเล่มอยู่ผิดท่ี (1) 
4. กำรปรับปรุงห้องสมุด ท ำให้ไม่สะดวกในกำร

ใช้สูจิบัตรนิทรรศกำร เน่ืองจำกจัดเก็บใน
กล่องที่ศูนย์สันสกฤต (1) 

5. กำรจัดท่ีน่ังตรงเคำน์เตอร์ท ำให้สับสน
ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำท่ี (1) 

6. ควรเปลี่ยนกำรบริกำรจองห้องออนไลน์ (1) 
7. กำรเสนอซื้อหนังสือ ต้องกรอกไอดีรหัสหลำย

ขั้นตอน ท ำให้ยุ่งยำก (1) 
8.  ควรมีช่องเสนอหนังสือใหม่สำธำรณะ (1) 

1. เจ้ำหน้ำท่ีพูดจำไม่สุภำพ สื่อสำรไม่ชัดเจน (1)  

 

 

1. หนังสือค้นหำยำก (2) 
2. เจ้ำหน้ำท่ีพูดจำไม่สุภำพ (1) 
3. หนังสือบำงเล่มไม่พบ (1) 
4. ช่วงโควิดกำรยืมหนังสือมีขั้นตอนค่อนข้ำงมำก 

เช่น ต้องแจ้งทำงเมลเท่ำน้ัน ต้องกรอกข้อมูล
เท่ำน้ัน ติดต่อเจ้ำหน้ำท่ียำก กว่ำจะได้รับ
หนังสือใช้เวลำนำน ท ำให้ไม่สะดวก (1)
  

 

  

1. ขั้นตอนกำรยืมยุ่งยำกกว่ำกำรไปยืมเอง (1) 
2. หนังสือบำงเล่มแสดงว่ำขึ้น on shelf แต่หำไม่เจอ (1) 
3. บำงครั้งพี่พร้อมอ่ำนเมลช้ำ ท ำให้ได้รับหนังสือช้ำ (1) 

ด้านทรัพยากร 
1. หนังสือมีจ ำนวนน้อย ไม่หลำกหลำย และไม่

ทันสมัย (9) 
2. อยำกให้มีฐำนข้อมูลอย่ำงหลำกหลำย เช่น 

stor,ProQuest,Gale,มนุษยศำสตร์ และอื่น ๆ 
(3) 

3. ควรเพิ่มจ ำนวนเล่มของหนังสือท่ีอำจำรย์ให้
นักศึกษำท ำงำน เพรำะไม่เพียงพอกับจ ำนวน
นักศึกษำ (3) 

4. ระบบกำรใช้ฐำนข้อมูลเข้ำยำก ใช้ระบบ ios 
ระบมีควำมขัดข้อง ต้องกำรให้สอนกำรใช้งำน 
(3) 

1. หนังสือมีจ ำนวนน้อย ไม่หลำกหลำย และไม่
ทันสมัย (5) 

2. ควรปรับ interface จะดีมำก และอยำก
สำมำรถให้ download วิทยำนิพนธ์หรือ
หนังสือให้เป็น pdf ได้ เพรำะอ่ำนออนไลน์ไม่
สะดวก อยำกให้ save เป็น pdf และมีลำย
น้ ำลิขสิทธิ์ (1)  

3. อยำกให้วำรสำรมีจ ำนวนมำก หลำกหลำย
และทันสมัย (2) 

 
 
 

1. หนังสือมีจ ำนวนน้อย ไม่หลำกหลำย และไม่
ทันสมัย (2) 

2. ไม่สำมำรถเข้ำถึงวำรสำรได้ (1)  
3. บำงฐำนไม่ครอบคลุม 
4. บำงฐำนข้อมูลไม่สำมำรถ download ได้ทุก

ฉบับ หรือค้นได้แค่ abstract (2) 

1. หนังสือมีจ ำนวนน้อย ไม่หลำกหลำย และไม่ทันสมัย 
(1) 

2. ถ้ำคนท่ีไม่ช ำนำญในกำรใช้ระบบมีควำมยำกต่อกำร
เข้ำถึง (1) 

3. ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ครอบคลุม 
4. ข้อมูลบำงอย่ำงมีไม่พอต่อควำมต้องกำร เช่นกำร

ท ำงำนทำงด้ำนรัฐศำสตร์ 
5. กำรใช้งำนยุ่งยำก ไม่มีผู้ให้ค ำแนะน ำ 
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นักศึกษาปริญญา ตรี บัณฑิตศึกษา อาจารย์ สายสนับสนนุ 
 
5. ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ครอบคลุม  
บำงฐำนค่อนข้ำงจ ำกัดกำรใช้ เช่น ไม่สำมำรถ 

download ได้ทุกฉบับ หรือค้นได้แค่ abstract 
(3)   

6. ระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ใช้งำนยำก บำงครั้ง
เว็บไซต์ล่มบ่อย (3) 

4.ระบบล้ำสมัย ล่มบ่อย (2) 
5. วำรสำรไม่ทันสมัยและจ ำนวนน้อยไม่เพียงพอ 

(2)  
6.อยำกให้เพิ่มวำรสำรภำษำฝรั่งเศส (1) 
7.กำรเข้ำใช้ฐำนข้อมูลต้องมีควำมช ำนำญอยำกให้

มีคนคอยแนะน ำ (1) 
8. อยำกให้มีกำรแสดงปกหนังสือจำกกำรค้นหำใน

ระบบ OPAC ด้วย จะท ำให้เลือกได้ง่ำย (1) 
9. หนังสือประเภทท่ีเหมำะกับแต่ละคณะมักอยู่

ต่ำงวิทยำเขต (1) 
10. ควรรับวำรสำร architects' journal เพิ่ม 

(ตีพิมพ์ทุกสัปดำห์ซ่ึง update ควำมเคลื่อนไหว
ทำงสถำปัตยกรรมได้ดีมำก) โดยอำจลดรับ
วำรสำรที่มีผู้ใช้น้อยลงไปบ้ำงก็ได้ (1)  

11. หนังสือบำงเล่มไม่มีเน้ือหำออนไลน์ (1) 
12. ควรปรับ interface จะดีมำก และอยำก

สำมำรถให้ download วิทยำนิพนธ์หรือ
หนังสือให้เป็น pdf ได้ เพรำะอ่ำนออนไลน์ไม่
สะดวก อยำกให้ save เป็น pdf และมีลำยน้ ำ
ลิขสิทธิ์ (1) 
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นักศึกษาปริญญา ตรี บัณฑิตศึกษา อาจารย์ สายสนับสนนุ 
13. ไม่มีกำรประชำสัมพันธ์ฐำนข้อมูลน้ี                

มำกนัก (1) 
14. ควรมีกำรแนะน ำกำรใช้งำนฐำนข้อมูล

ดังกล่ำว เพรำะบำงท่ำนอำจไม่ทรำบว่ำใช้งำน
อย่ำงไร (1) 

15. วำรสำรด้ำนมนุษยศำสตร์มีน้อยไม่ครอบคลุม
และไม่หลำกหลำย (1) 

16. ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ครอบคลุมกำร
ใช้งำน (1) 

ด้านสถานที่และสิ่งอ านวนความสะดวก 

1. สัญญำณ wifi ไม่เสถียร (4) 
2. แสงสว่ำงไม่เพียงพอ (3) 
3. อุณหภูมิ เย็นไป (1) 
4.  อยำกให้ห้องสมุดมีสีสันสวยงำม (1) 

1. หนังสือหำได้ยำก เพรำะพื้นท่ีห้องสมุด      
คับแคบท ำให้ชั้นหนังสือแน่น หมวดหมู่ท่ี
จัดเรียงมีควำมซับซ้อนสับสนดูยำก ไม่มี     
ผังบอกจุดบริกำรหนังสือแต่ละประเภท (7) 

2. สัญญำณ wifi ไม่เสถียร (4) 
3. พื้นท่ีน่ังอ่ำนน้อย (2) 
4. ห้องมีกลิ่นอับ (1) 
5. สภำพแวดล้อมของห้องสมุดควรมีกำรพัฒนำ

ในทันสมัยและเป็นสีท่ีสว่ำงมำกขึ้น จะท ำให้
เอื้อต่อกำรศึกษำค้นคว้ำมำกกว่ำน้ี เพรำะ
ห้องสมุดคือศูนย์รวมนักศึกษำ และเป็น
สถำนท่ีหน่ึงได้เป็นหน้ำตำของมหำวิทยำลัย 
จึงควรรีโนเวทให้ทัดเทียมกับมหำวิทยำลัยชื่อ
ดังของประเทศ (1) 

6. อินเตอร์เน็ตค่อนข้ำงอับสัญญำณมำก  (1) 
7. พื้นท่ีในกำรให้บริกำรนั่งอ่ำนมีน้อยเเละอยู่ใน

ซอกหลืบ (1) 
8. หอสมุดชั่วครำวท่ีใต้ตึก เล็กและแคบไป (1) 
9. ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 3 มีกลิ่นอับเล็กน้อย (1) 

1. สัญญำณ wifi ไม่เสถียร (1) 
2. คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ (1) 
3. บรรยำกำศไม่เอื้อต่อกำรศึกษำค้นคว้ำ (1) 
4. พื้นท่ีค้นคว้ำมีเก้ำอี้น่ังไม่เพียงพอ (1)  
5. กำรจัดชั้นมีควำมหนำแน่นมำก จนแทบไม่มีท่ี

เดิน (1) 
6. บำงจุดแอร์เย็นเกินไป(1)  
7. เครื่องคอมพิวเตอร์น้อย  
8. ควรเพิ่มท่ีอ่ำนหนังสือ (1) 
 

1. สัญญำณ wifi ไม่เสถียร (2) 
2. คอมพิวเตอร์ส ำหรับค้นหำข้อมูลมีไม่เพียงพอต่อ

นักศึกษำ (1) 
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นักศึกษาปริญญา ตรี บัณฑิตศึกษา อาจารย์ สายสนับสนนุ 
10. เสียงนักศึกษำดังมำก (1) 
11. ชั้น1 ในห้องกระจกหนำวมำกแต่ชั้นบนๆร้อน 

ยิ่งคนเยอะยิ่งร้อน 
ด้านการประชาสัมพันธ์ 
1. ช่องทำงยังมีไม่มำก (1)   - 

  จำกตำรำงที่ 10 แสดงรำยละเอียดข้อมูลควำมไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริกำรภำยในจ ำแนกตำมสถำน  

  ตารางท่ี 11 แสดงข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการภายในที่มีต่อหอสมุด จ าแนกตามสถานภาพ 
ป.ตรี บัณฑิตศึกษา อาจารย์ สายสนับสนนุ 

ด้านบริการ 
1. ควรขยำยเวลำกำรให้บริกำร  (3) 
2. อยำกให้มีกิจกรรมเสวนำเรื่องควำมรู้ใหม่ๆ 

ทุกเดือนหรือสัปดำห์ (1)  
3. อยำกให้มีกิจกรรม bookclub เลือกหนังสือ

แล้วเชิญนักเขียนมำพูดคุยกันในห้องสมุด (1) 
4. ควรมีบริกำรแจ้งหนังสือใหม่ทำงไลน์ (1) 
5. ควรขยำยเวลำกำรยืม DVD/CD ได้นำนมำก

ขึ้น(1)   
6. อยำกให้จัดกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีช่วยสร้ำงแรง

บันดำลใจในกำรเรียนรู้จำกทรัพยำกรที่มีใน
หอสมุด (1) 

7. อยำกให้จัดกิจกรรม, บรรยำย หรือเสวนำ 
แนะน ำหนังสือให้เพื่อนฟัง ให้นักศึกษำ (1) 

8. ควรจัดกิจกรรมหรือโครงกำรแจกหนังสือที่
ห้องสมุดมีเกินจ ำนวน (1) 

9. ควรจัดระบบชั้นหนังสือให้ดีและง่ำยแก่กำร
ค้นหำ (1) 

1. อยำกให้มีบริกำรค้นหำหนังสือ วำรสำร/
บทควำมวิชำกำรจำก Journal ท่ีไม่สำมำรถ
สืบค้นได้จำกฐำนข้อมูลห้องสมุด (2) 

2. อยำกให้จัดอบรมกำรให้ควำมรู้ด้ำน
เทคโนโลยี กำรใช้ห้องสมุดหรือกำรค้นคว้ำ 
(2) 

3. อยำกให้มีบริกำรตรวจสอบ Plagiarism (กำร
ลอกเลียนวรรณกรรม) เพรำะเป็นประโยชน์
กับนักศึกษำมำก (1)  
 

 

1. ควรอบรมเจ้ำหน้ำท่ีบริกำรด้วยควำมสุภำพ - 
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ป.ตรี บัณฑิตศึกษา อาจารย์ สายสนับสนนุ 
10. ควรแนะน ำระบบกำรค้นหำหนังสือ VPN 

ตั้งแต่ปี 1 (1) 
11. ควรมีบริกำรพิมพ์งำน (1) 
12. ควรมีกำรอบรมกำรเข้ำใช้  E-book (1) 
13. ควรแนะน ำฐำนข้อมูลออนไลน์ของห้องสมุด

ให้แพร่หลำย (1) 
14. อยำกให้มีบริกำรหำบทควำมเป็นภำษำอื่นท่ี

ไม่ใช่ภำษำอังกฤษ  (2) 
15. อยำกใหม้ีบริกำรแปลบทควำม (1) 
16. หนังสือหำยำกมำก (1) 
17. ระบบยืม-คืน มีปัญหำบ่อยๆ (1) 
18. เจ้ำหน้ำท่ีบริกำรดีมำก (1) 
19. ควรมีบริกำรรับคืนหนังสือจำก ตู้หย่อน

หนังสือ 24 ชม.(1)  
20. ควรมีบริกำรแสกนหนังสือท่ีไม่ให้ยืม เช่น

หนังสืออ้ำงอิง เป็นหนังสือที่มีบริกำร 
ออนไลน์ท้ังหมด (1) 

21. ควรมีบริกำรเชิญผู้ท่ีรักกำรอ่ำนมำแชร์ มำ
เล่ำ แลกเปลี่ยนเนื้อหำในหนังสือต่ำงๆ (1) 

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
1. อยำกให้ปรับปรุงควำมทันสมัยของสื่อวีดีโอ 

หนัง และเพลง (1) 
2. กำรจัดแบ่งหนังสือตำมคณะของแต่ละ

หอสมุดท ำให้ไม่มีหนังสือต่ำงสำขำ เวลำ
อยำกรู้นอกเหนือจำกที่มีจะล ำบำกในกำรยืม 
ควรมีรวมกันทุกศำสตร์ในแต่ะหอสมุด (1) 

1. อยำกให้เพิ่มจ ำนวนและควำมหลำกหลำย
ของหนังสือ (2) 

2. อยำกให้ซ้ือฐำนข้อมูลวำรสำรต่ำงประเทศให้
มำกขึ้น (1)ควรเพิ่มหนังสือทำงด้ำนรัฐศำสตร์ 
(1) 

3. ควรซ้ือฐำนข้อมูลทำงด้ำนมนุษย์-สังคมท่ี
สำมำรถใช้ได้ดี และทันสมัย (1) 

4. อยำกให้มี หนังสือออนไลน์ ท่ีสำมำรถเข้ำรหัส
ส ำหรับนักศึกษำและบุคลำกร แก้ปัญหำด้ำน
ระยะเวลำด้ำนสุขภำพ (แบกต ำรำ) และ
แก้ปัญหำด้ำนกำรกระจำยควำมรู้อย่ำงทั่วถึง 

1. ควรเพิ่มระดับกำรบอกรับสมำชิกฐำนข้อมูล
ออนไลน์ หลำยครั้งไม่สำมำรถเข้ำถึงบทควำม
ในระดับท่ีเป็นประโยชน์ได้เต็มท่ี (1) 

2. ควรเปิดโอกำสให้อำจำรย์แนะน ำกำรซ้ือหนังสือ
เข้ำหอสมุดมำกกว่ำน้ี ท่ีผ่ำนมำได้แนะน ำไป
บ้ำง แต่นำนมำกว่ำจะได้หนังสือใช้เวลำเกือบปี
และท ำได้จ ำกัด ไม่เพียงพอและทันต่อควำม
เคลื่อนไหวทำงวิชำกำร (1) 

3. ควรจัด Collection หนังสือด้ำนประวัติศำสตร์
และโบรำณคดี (1) 

- 
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ป.ตรี บัณฑิตศึกษา อาจารย์ สายสนับสนนุ 
(ไม่ต้องไปแย่งจองหนังสือ)โดยเฉพำะ new 
normal ใหม่ (covid-19) ท ำให้หนังสือขำด
แคลน (1)  

5. อยำกให้เปิดรับวำรสำรออนไลน์ให้มำกกว่ำน้ี 
(1) 

6. ควรห่อปกพลำสติกหนังสือในห้องสมุด (1) 
7. ควรเพิ่มจ ำนวนและควำมหลำกหลำยของ

หนังสือ เช่น หนังสือเฉพำะทำง เช่น คัมภีร์
ทำงศำสนำ หนังสือด้ำนศิลปะและหนังสือ
ภำษำต่ำงประเทศ (17) 

4. กำรสืบค้นในฐำนข้อมูลห้องสมุด บำงทีกรอก
ข้อมูลแล้วไม่พบ เช่น หนังสือแปล แต่ละวิทยำ
เขตสะกดชื่อผู้แต่งไม่เหมือนกัน เกิดกำรสับสน
ในกำรค้นหำ  

ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

1. อยำกให้มีห้องติวเพิ่มขึ้น สำมำรถใช้เสียงได้
และไม่รบกวนผู้อื่น (7) 

2. ควรเพิ่มอุปกรณ์มีควำมทันสมัย ให้เพียงพอ
ต่อควำมต้องกำร (6) 

3. ควรปรับปรุงไฟให้สว่ำง เช่น ไฟตรงส่วนชั้น
ล่ำงใกล้ๆ คำเฟ่ ไฟในห้องบัณฑิตศึกษำ (5) 

4. ควรอนุญำตให้น ำน้ ำหรือขนมเข้ำมำกินใน
ห้องสมุดได้และควรมีจุดบริกำรน้ ำด่ืม (3) 

5. ควรปรับปรุงสัญญำณ WIFI ให้เสถียร และ
ท่ัวถึงทุกจุด (4) 

6. อยำกให้เพิ่มโต๊ะอ่ำนหนังสือในช่วงสอบ (3) 
7. อยำกให้เปล่ียนเวลำปิดไฟ-แอร์ เป็น 15 

นำทีก่อนหอสมุดปิดบริกำร หรือปิดเมื่อหมด
เวลำบริกำร เพรำะปัจจุบันเจ้ำหน้ำท่ีเริ่มปิด
ไฟ-แอร์ตั้งแต่ 1 ชม. ก่อนหอสมุดปิดบริกำร  
(2) 

8. อยำกให้หอสมุดมี co-learning space เพื่อ
กำรติวหนังสือของนักศึกษำท่ีแยกส่วนกับ
โซนอ่ำนหนังสือ แก้ปัญเรื่องเสียง และสร้ำง

 

1. เพิ่มพื้นท่ีกำรให้บริกำร (17)  
2. Wifi ไม่เสถียร ไม่ท่ัวถึง (11) 
3. ควรมีลิฟต์ให้บริกำร(ส่วนตัวมีปัญหำด้ำน

สุขภำพ (1) 
4. ควรจัดท ำหนังสือแบบ PDF และมีกำร

เข้ำรหัส จะช่วยลดระยะเวลำในกำรท ำงำน
และสืบค้นข้อมูลได้ง่ำย สะดวกและมี
ประสิทธิภำพสูง (1 

5. )ควรปรับปรุงสัญญำณ WIFI ให้เสถียร และ
ท่ัวถึงทุกจุด (2) 

6. ควรห้องติวแยกกับห้องอ่ำนหนังสือชัดเจน 
เสียงไม่รบกวนกัน (ห้องบัณฑิตศึกษำส่งเสียง
รบกวนห้องอ่ำนหนังสือเสมอ) (1) 

 

1. ดูจำกรูปภำพของหอสมุดวังท่ำพระใหม่แล้ว คิด
ว่ำโต๊ะกลมไม่เหมำะส ำหรับกำรพิมพ์งำนค่ะ (1) 

2. ควรมีห้องอ่ำนหนังสือที่แยกเป็นสัดส่วนเฉพำะ
ส ำหรับผู้ท่ีต้องกำรสมำธิควรมีพื้นท่ีเงียบส ำหรับ
อ่ำนหนังสือ (1) 

3.  

 

1. ควรมี Co-working space (1) 
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ป.ตรี บัณฑิตศึกษา อาจารย์ สายสนับสนนุ 
พื้นท่ีกำรเรียนรู้ ของนักศึกษำใน
มหำวิทยำลัย (2) 

9. อยำกให้ปรับปรุงสภำพแวดล้อมภำยใน
หอสมุดเพิ่มเติม ในส่วนของอำคำรหอสมุด
ชั้น 2,3,4 เพรำะชั้นวำงหนังสือ โต๊ะ เก้ำอี้ 
หลำยจุดค่อนข้ำงเก่ำและส่งผลต่อ
สภำพแวดล้อม เป็นไปได้อยำกให้ใช้โต๊ะเก้ำอี้
สีอ่อน ชั้นหนังสือใหม่ท่ีสะอำดตำ กำรแต่ง
หอสมุดด้วยงำนศิลปะ จะท ำให้หอสมุดน่ำใช้
บริกำรขึ้นไปอีก (2) 

10. ควรมีอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกที่ทันสมัย
เพิ่มขึ้น (2) 

11. ควรเปิดประตฝูั่งอำคำรหม่อมหลวงปิ่น จะได้
ไม่ต้องเดินอ้อมทำงหอสมุด (2) 

12. ควรมีผังแสดงหมวดหมู่หนังสือ (1) 
13. ควรเพิ่มท่ีวำงหนังสือ เพื่อให้บริกำรเพียงพอ

กับจ ำนวนโต๊ะ (1) 
14. ห้องสมุดคับแคบ อยำกให้ย้ำยตึกเร็วๆ (1) 
15. ต้องกำรพื้นท่ีส ำหรับอ่ำนหนังสือและท ำงำน 

(1) 
16. ควรให้บริกำรสำยชำร์ต usb และปล๊ักไฟ (9) 
17. ควรมีห้องน้ ำบริกำร (1) 
18. อยำกให้ซ่อมห้องน้ ำชั้น 4 (1) 
19. ห้องน้ ำไม่สะอำด (1) 
20. ควรมีอุปกรณ์ท่ีครบวงจร (1) 
21. อยำกให้มีโซนท่ีสำมำรถใช้เสียงได้มำกกว่ำน้ี 

(1) 
22. อยำกให้จัดพื้นท่ีบริกำรแบบโต๊ะน่ังใหญ่ๆ น่ัง

ได้หลำยคนเพิ่มมำกขึ้น  เพรำะกำรน่ังท ำงำน
ท่ีพื้นแล้วมีชั้นหนังสือเล็กๆ ไว้เลือกมำอ่ำน 



 

17 
 

ป.ตรี บัณฑิตศึกษา อาจารย์ สายสนับสนนุ 
จะให้ควำมรู้สึกผ่อนคลำยเหมือนอยู่ท่ีบ้ำน 
(1) 

23. ควรมีพื้นท่ีบริกำรส ำหรับเล่น board games 
ท่ีกว้ำงและมำกขึ้นเพื่อควำมบันเทิงหรือ 
พักผ่อน (1) 

24. ควรเพิ่มมุมอ่ำนให้มำกขึ้น (1) 
25. อำคำรหม่อมหลวงปิ่นมีกลิ่นไม่ค่อย         

พึงประสงค์ (คล้ำยๆ กลิ่นอับ) 
26. ชั้น 3 บำงทีแอร์หนำวเกินไป (1) 
27. ควรขยำยร้ำนกำแฟให้กว้ำงขึ้น และมีบริกำร

ของกินท่ีมำกกว่ำ 1 ร้ำน (1) 
28. ควรอนุญำตให้เอำผ้ำห่มเข้ำมำในช่วงอ่ำน

หนังสือสอบได้ เพรำะแอร์เย็นมำก ๆ (1) 
ด้านประชาสัมพันธ์ 
1.  อยำกให้มีกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมต่ำงๆ  

เช่น เวลำ เปิด-ปิดท ำกำรให้ชัดเจนและทั่วถึง 
(1) 

2. ควรประชำสัมพันธ์และแนะน ำกำรใช้ห้องสมุด
ตอนปฐมนิเทศนักศึกษำ (1) 

 

1. ควรมีกำรประชำสัมพันธ์เรื่องกำรสืบค้นทำง
เว็บไซต์ต่ำง ๆ มำกขึ้นและชัดเจนกว่ำเดิม (1) 

 

1. ควรเพิ่มช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรม
ต่ำงๆ (1) 

 

1. ควรมีกำรประชำสัมพันธ์เรื่องกำรสืบค้นทำงเว็บไซต์ต่ำง 
ๆ มำกขึ้นและชัดเจนกว่ำเดิม (1) 

2. อยำกให้ห้องสมุดส่งเสริมและประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับหอ
จดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยมำกขึ้น (1) 

จำกตำรำงที่ 11 แสดงรำยละเอียดข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริกำรภำยในจ ำแนกตำมสถำนภำพ  
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ส่วนที่ 5 แสดงช่องทางการได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของส านักหอสมุดกลาง และ
ห้องสมุดที่ประทับใจ 

ตารางท่ี 12  แสดงช่องทางการได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของส านักหอสมุดกลาง 
ล าดับ ช่องทางรับข่าวสาร จ านวน   

(ค าตอบ) 
ร้อยละ 

1 Facebook 598 37.3 
2 เพื่อน 313 19.5 
3 ป้ำยประชำสัมพนัธ์ของหอสมุดฯ 273 17.0 
4 Website 232 14.5 
5 คณำจำรย ์ 118 7.4 
6 Instagram 35 2.2 
7 Twitter 11 0.8 

* 8 อ่ืน ๆ 13 0.7 
9 YouTube 3 0.4 
10 Podcast 6 0.2 

 รวม 1,602 100 

หมำยเหตุ ข้อ 8 อืน่ ๆ คือช่องทำงกำรไดร้ับข่ำวสำรจำกแหล่งอื่น ได้แก่ Email, Fanpage, Line, Link, SmS, 
ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำท่ีหอสมดุ, และบันทึกข้อควำม  
 

จำกตำรำงที่ 12 พบว่ำ ช่องทำงกำรได้รับข่ำวสำรกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมต่ำง ๆ ของส ำนัก     
หอสมุดกลำง (ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถำม 1 รำยตอบได้ตำมควำมเป็นจริงซึ่งอำจมำกกว่ำ 1 ช่องทำง)  จ ำนวน
สูงสุดของช่องทำงที่ได้รับข่ำวสำรฯ 3 อันดับแรก คือ (1) Facebook จ ำนวน 598 ค ำตอบ จำกจ ำนวนผู้ตอบ 
1,602 ค ำตอบ  คิดเป็นร้อยละ 37.3 (2) เพ่ือน จ ำนวน 313 ค ำตอบ จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม 1,602 
ค ำตอบ คิดเป็นร้อยละ 19.5 และ (3) ป้ำยประชำสัมพันธ์ของหอสมุดฯ จ ำนวน 273 ค ำตอบ จำกจ ำนวน
ผู้ตอบแบบสอบถำม 1,602 ค ำตอบ คิดเป็นร้อยละ 17.0 

ตารางท่ี 13 แสดงข้อมูลห้องสมุดที่ประทับใจ 

หอสมุด จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ เหตุผลทีป่ระทบัใจ 

ส านักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 203 57.67 ด้านบริการ 

 เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรเต็มใจ สุภำพ ตอบค ำถำมชดัเจน 
(9) 

 บริกำรดีเยี่ยมในทุกสถำนกำรณ ์เช่นช่วง Covid ที่
ผ่ำนมำปรบัตัวได้เร็วและเข้ำใจนักศึกษำมำก มีกำร
ส่งหนังสือถึงบำ้นอยำ่งรวดเร็ว สร้ำงควำม
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หอสมุด จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ เหตุผลทีป่ระทบัใจ 

สะดวกสบำย ช่วยสนับสนนุนดำ้นวชิำกำร มี
โปสกำร์ดให้ด้วย ประทับจำก (8) 

 สำมำรถยืมหนังสือได้ตลอดเทอม (1) 
 เจ้ำหน้ำที่ตอบค ำถำมใน Facebook ทุกข้อสงสัยทุก

วันเเม้จะเป็นวนัหยุด ทุกเวลำ แม้จะถำมไปเที่ยงคืน 
รู้สึกประทับใจมำก ๆ (หอสมุดกลำง วิทยำเขต
พระรำชวังสนำมจันทร์ (1) 

ด้านทรัพยากร 

 มีหนังสือที่ต้องกำรสำมำรถสืบคน้ได้ตำมที่ต้องกำร 
(3) 

 แอร์เย็น สะอำดและเงียบ ที่นัง่มีมำก เป็นสัดส่วน 
(8) 

 ชอบอำคำรหม่อมหลวงปิ่น มำลำกุล เพรำะเปน็ co-
working space สำมำรถท ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่ม (4) 

 ชอบที่มีห้องส่วนตวัให้ติว เพรำะเวลำใกล้สอบจะ
ได้มำนั่งเรียน นัง่ติวกับเพื่อนๆในกำรเตรียมตัวสอบ 
(1) 

 ชอบที่มีพื้นที่บริกำรที่หลำกหลำยด้ำน มีที่อำ่นเยอะ  
(1) 

 ชอบห้องเรียนเป็นกลุ่มท ำให้สำมำรถใช้เสียงได้เมื่อ
ต้องท ำงำนไปด้วย (2) 

ด้านสถานที ่

 ประทับใจในส่วนคำเฟ่ชัน้ 1 ท ำให้ไม่ต้องเดินออกไป
หำอะไรกินข้ำงนอกระหว่ำงอ่ำนหนังสือ (1) 

 มีโต๊ะแยกนั่งส ำหรับคนเดียว (1) 
 มีที่ชำร์ตโทรศัพท์ มีคอมพิวเตอร์พอดี (1)  
 บริกำรอิเทอร์เน็ตเพรำะมีอุปกรณ์สืบค้นเพียงพอต่อ

ควำมต้องกำร มีควำมทนัสมัยของอุปกรณ์ (1) 
 ห้องน้ ำสะอำด มีกระดำษทชิชูต่ลอด (3) 
 มีมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยดีมำก (1) 
 มีทั้งโซนหนงัสือและEtarning ให้สืบค้นข้อมูล 

อำกำศและบรรยำกำศ (1) 
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หอสมุด จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ เหตุผลทีป่ระทบัใจ 

ด้านการประชาสัมพันธ์/การสือ่สารกับผู้ใช ้

 กำรท ำงำนที่รวดเร็วแล้วก็มีกำรประชำสัมพนัธ์อยู่
ตลอดเวลำ ประทับใจ (1) 

 เจ้ำหน้ำทีบ่ริกำรดี ตอบค ำถำมได้รวดเร็วและชัดเจน 
(1) 

หอสมุดวังท่าพระ 50 14.20 ด้านบริการ 

 เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรดีมำกเต็มใจให้ควำมช่วยเหลือ 
ยิ้มแย้มเป็นกันเอง ให้บริกำรกระตือรือล้นรวดเร็ว
ทันใจ ด้วยควำมสุภำพเอำใจใส่ ให้ค ำแนะน ำที่ดี 
บริกำรด้วยใจมีจิตให้บริกำรสูง มีควำมอบอุ่น มี
มนุษยสัมพนัธ์ดีมำนำน ไม่เคยใช้บริกำรห้องสมุดที่
ไหนแล้วดีเท่ำที่นี่เลย ดีเสมอตน้เสมอปลำยตลอด22
ปีที่รู้จักมำ มีควำมยดืหยุ่น อำรมณ์ดี ไม่โมโห หำ
หนังสือให้อย่ำงครบถ้วน ใส่ใจนกัศึกษำดี(13) 

 บริกำรส่ง sms มีเครื่องยืมคืนอัตโนมัติ (1) 
 เจ้ำหน้ำทีบ่ริกำรที่หอสมุดชั่วครำวใต้ตึกสถำปตัย์ วัง

ท่ำพระ ให้ค ำแนะน ำดี บริกำรดว้ยควำมสุภำพเป็น
กันเอง ประทับใจมำก ๆ (1) 

 บริกำรดีและบรรยำกำศก็ดีงำม ผูกพันมำกๆ นั่ง
ท ำงำน ใช้คอม หำหนังสือ นั่งคยุกับเพื่อน นัดเจอ
กันที่นี่ ที่แห่งควำมทรงจ ำคะ่ (1) 

 ขอชื่นชมเเอดมินทำงเพจเฟสบุค๊ท่ำพระว่ำมีกำร
ตอบค ำถำม เเละช่วยเหลืออย่ำงดีมำก ขอบคุณมำก 
ๆ ค่ะ (1) 

 ติดต่อได้สะดวกและรวดเร็วค่ะ (1) 

ด้านทรัพยากร 

 มีหนังสือที่ตรงกับควำมต้องกำรมำก เช่น จำรึก และ
ประวัติศำสตร์ ศิลปะ (1) 

 ด้ำนสถำนที่และสิง่อ ำนวยควำมสะดวก (1) 
 ประทับใจหอสมุดที่มีพืน้ที่จ ำนวนหนึ่งที่ให้นักศึกษำ

สำมำรถนัง่ท ำงำนได้ (1) 

ด้านประชาสัมพัน/การสื่อสารกับผู้ใช้ 

 กำรประชำสัมพนัธ์ทันสมัย นำ่สนใจ 
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หอสมุด จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ เหตุผลทีป่ระทบัใจ 

หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุร ี

16 4.55 ด้านบริการ 

 บุคลำกรสุภำพ มีจิตบริกำร ให้ข้อมูลที่ต้องกำรได้ด ี
มีมิตรไมตรี แนะน ำ ชว่ยเหลือ มีบริกำรดีประทบัใจ 
(4) 

ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

 เพชรบุรีสะอำดน่ำนั่งอ่ำนหนังสอื (1) 
 มีห้องประชุมให้บริกำร เหมำะกับกิจกรรมที่ต้องใช้

เสียงแต่ก็ไม่รบกวนคนภำยนอก (1) 

หอสมุดภายในประเทศ 

หอสมุดแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

18 4.83 ด้านบริการ 

 เปิด 24 ชั่วโมงเพื่อให้นักศึกษำได้เข้ำมำค้นคว้ำและ
ท ำงำนได้อย่ำงที่ต้องกำร ในส่วนนี้คิดวำ่ห้องสมุด
มจ.สุภัทรดิศน่ำจะสำมำรถตอบโจทย์ในเร่ืองของ
กำรเปิด 24 ชั่วโมงได้ และอีกสำเหตุคือทรำบว่ำ
ห้องสมุดของเรำจะมีหนังสือเก่ียวกับศิลปะมำกที่สุด 
และตอบโจทย์กับทำงทฤษฎีศิลป์อย่ำงเด็กจิตรกรรม
และโบรำณคดีที่ต้องกำรค้นควำ้ข้อมูลในกำรท ำงำน
อย่ำงมำก (ปล.ในกำรค้นควำ้หำหนังสือแต่ละทบีำง
ทีก็ต้องใช้เวลำและไม่สำมำรถก ำหนดเวลำที่จะหำได้ 
จึงอยำกให้พิจำรณำกำรเปิดห้องสมุดใหม่ด้วย) (2) 

 มีบริกำรที่หลำกหลำยและสะดวก เช่น ถ่ำยเอกสำร
ในรำคำที่ถูก แล้วสำมำรถแสกนหนังสือไดท้ั้งเล่ม 
(1) 

ด้านทรัพยากร 

 มีหนังสือหลำกหลำย  ค่อนข้ำงครบถ้วน (1) 
 จัดหนังสือเป็นระบบ หลำกหลำย ทันสมัย (1) 
 มีหนังสือหำยำกออนไลน์จ ำนวนมำก (1) 
 มีฐำนข้อมูลพวกหนังสือเก่ำมำเผยแพร่ออนไลน์ให่้ 

download ฟรี อันช่วยให้กำรเข้ำถึงควำมรู้เป็นได้ 
(1) 

ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

 มีระบบทีท่ันสมยั (1) 
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หอสมุด จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ เหตุผลทีป่ระทบัใจ 

 มีพื้นที่ท ำงำนและที่นั่งอำ่นมำก และกว้ำงขวำง     
ไม่แออัด (1) 

 สถำนที่ตกแต่งสีสนัชวนให้อ่ำนหนังสือ เกิดแรง
บันดำลใจในกำรเข้ำมำใช้บริกำร (1) 

 แสงสว่ำงเหมำะสม อุณหภูมิพอดี และพื้นที่นั่งอ่ำน
สะดวกสบำย (1) 

 หอสมุดรีโนเวทใหม่ของวิทยำเขตท่ำพระควรน ำทีน่ี่
ไปเปน็ตัวอย่ำงพจิำรณำกำรปรบัปรุงอำคำรหรือ
สถำนที่จะดีมำก (1) 

 บรรยำกำศสวยงำม น่ำใช้ ทันสมัย มีหลำกหลำย 
zone (1) 

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร 14 3.98 ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

 มีที่นั่งกว้ำงขวำง หลำกหลำย สะอำดสะดวกสบำย 
บรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ จัดหนังสือเป็นโซนๆ 
มีที่นั่งอ่ำนหนังสือมำก (4) 

 มีสถำนทีส่วย ทนัสมัย สบำยตำ มี wifiรวดเร็วและ
ทันสมัย (1) 

 มีปลั๊กไฟอ ำนวยควำมสะดวก (1) 
 มีควำมเงียบสงบ (1) 

ส านักงานวิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

11 3.13 ด้านบริการ 
 เปิด 24 ชม. ในช่วงสอบ หรือเปิดดึกมำก (1) 
 มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรบริกำร  ที่ทันสมัย 

(1) 

ด้านทรัพยากร 
 หนังสือเยอะ (2) 

ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
 พื้นที่ใหญ่กว้ำง สวยงำมที่นั่งมีมำก (1) 
 หนังสือหำง่ำยไม่แนน่เกินไป (1) 
 มี Learning space (1) 

หอสมุดแห่งชาต ิ 11 3.13 ด้านบริการ 

 ให้บริกำรดี (1) 
ด้านทรัพยากร 

 เนื่องจำกหนังสือเอกสำรหลำกหลำยและครบครัน 
โดยเฉพำะตัวบทวรรณคดีหรือวรรณกรรมเก่ำๆ (1) 
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หอสมุด จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ เหตุผลทีป่ระทบัใจ 

ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

 มีพื้นที่ Co- Working Spacesซึ่งสำมำรถรวมกลุ่ม
กันท ำรำยงำนหำข้อมูลได้ พืน้ทีก่ว้ำง หนังสือมี
หลำกหลำยรูปแบบ ควำมสว่ำงเพียงพอ (1) 

 มีกำรจัดระยะห่ำงระหวำ่งโตะ๊ และโซนหนังสือห่ำง
กัน ท ำให้มีสมำธิในกำรอ่ำนมำกข้ึน (1) 

 มีพื้นที่กว้ำงขวำง กำรออกแบบสบำยตำ มีแสงสวำ่ง
เพียงพอ (1) 

ห้องสมุดศูนย์มำนษุยวิทยำสิรินธร 7 1.99 ด้านทรัพยากร 

 มีหนังสือหลำกหลำย (1) 
 มีหนังสือเยอะ ทุกหมวดหมู่สำระวิชำ โดยเฉพำะ

ด้ำนมำนุษยวิทขำ เข้ำถึงได้ง่ำย (1) 
ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

 ด้ำนสถำนที่และสิง่อ ำนวยควำมสะดวก (1) 
 มีควำมทันสมัย เงียบสงบ  (1) 

หอสมุดและคลังควำมรู้
มหำวิทยำลยัมหิดล 

5 1.42 - 

ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ กทม. 2 0.57 - 

ห้องสมุดมิวเซียมสยำม 2 0.57 ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
 มีพื้นที่นัง่อ่ำนทีส่ะดวกสบำย มกีำรออกแบบ

สวยงำม (1) 

 

ศูนย์กำรเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรำ 
(KCC) 

1 0.28 - 

ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมตอนสมยั
เรียน  

1 0.28 ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
 ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมตอนสมยัเรียน มีกำรจัดโซน

ดีมำกค่ะ มีทั้งโซนโตะ๊นัง่เยอะๆ โซนโตะ๊นั่งกลุ่ม
เดี่ยว และโซนโต๊ะนั่งพืน้ที่แบง่โดยใช้ชั้นหนังสือ
เล็กๆ มำกั้นไว้ (1) 

หอสมุดปรีดี พนมยงค ์ 1 0.28 - 



 

24 
 

หอสมุด จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ เหตุผลทีป่ระทบัใจ 

ห้องสมุดสยำมสมำคมในพระบรม
รำชูปถัมภ์ 

1 0.28 - 

ห้องสมุดโรงเรียนคริสเตียน 1 0.28 - 

TK Square Korat 1 0.28 - 

หอสมุดกลำง โรงเรียนวิทยำศำสตร์
จุฬำภรณรำชวทิยำลัย 
นครศรีธรรมรำช 

1 0.28 ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
 มีทั้งโซนหนงัสือและEtarning ให้สืบค้นข้อมูล (1) 
 อำกำศและบรรยำกำศดี (1) 

ศูนย์กำรเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรำ 
KCC 

1 0.28 ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก/ด้านบริการ 
 เนื่องจำกมีโซนพืน้ที่ C0-working space ให้บริกำร

ส ำหรับนักศึกษำที่มำอ่ำนหนังสอืท ำงำนกลุ่ม โดย
เปิดให้บริกำรตลอด 24 ชม. (1) 

ห้องสมุดคณะสถำปตัยกรรมศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย  

1 0.28 ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
 เพรำะมีพื้นที่รูปแบบใหม่ๆ ที่ตอบสนองกำรใช้งำน

ในโลกปัจจบุัน, ทันสมัย (1) 

ห้องสมุดมหำวิทยำลยัขอนแก่น  1 0.28 - 

หอสมุดต่างประเทศ 

ห้องสมุดแห่งอะเล็กซำนเดรีย 
(Bibliotheca Alexandrina) 
ประเทศอียิปต์  

1 0.28 ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
 เพรำะพื้นทีน่ั่งแบบ Openได้รับแสงธรรมชำติ ชอบ 

space ที่โปร่งสบำย น่ำนั่งอ่ำนหนังสือ (1) 

Seattle Public Library-Central 
Library ห้องสมุดสำธำรณะในซแีอต
เทิล, วอชิงตัน อเมริกำ 

1 0.28 ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
 เพรำะบรรยำกำศดี น่ำใชง้ำน (1) 

ห้องสมุดมหำวิทยำลยัแห่งชำติ
สิงคโปร์ (National University of 
Singapore) 

1 0.28 - 

รวม 352 100.00  

 จ ำนวนเหตุผลและจ ำนวนคนท่ีประทับใจห้องสมุดแต่ละแห่งไม่เท่ำกันเพรำะผู้ใช้บริกำรภำยในบำงรำยระบุห้องสุมดท่ี
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         จำกตำรำงที่ 13  มีผู้ใช้บริกำรตอบค ำถำมเรื่องห้องสมุดที่ประทับใจทั้งหมด 352 รำย จ ำแนกเป็น 
ห้องสมุดท่ีประทับใจ ของ (1) ส ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศิลปำกร (2) ห้องสมุดภำยในประเทศ และ (3) 
ห้องสมุดต่ำงประเทศ ดังนี้ 
ส ำนักหอสมุดกลำง ได้แก่  
         1) หอสมุดพระรำชวังสนำมจันทร์ จ ำนวน 203 รำย คิดเป็นร้อยละ 76.67  
         2) หอสมุดวังท่ำพระ จ ำนวน 50 รำย คิดเป็นร้อยละ 14.50  
         3) หอสมุดวิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี จ ำนวน 16 รำย คิดเป็นร้อยละ 4.55  
หอ้งสมุดภำยในประเทศ 3 อันดับแรก คือ 
         1) หอสมุดแห่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ จ ำนวน 18 รำย คิดเป็นร้อยละ 4.83                                     
         2) หอสมุดเมืองกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 14 รำย คิดเป็นร้อยละ 3.98 
         3) ส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย จ ำนวน 11 รำย คิดเป็น ร้อยละ 3.13                                        
ห้องสมุดต่ำงประเทศ ได้แก่   
         ห้องสมุดแห่งอะเล็กซำนเดรีย (Bibliotheca Alexandrina) ประเทศอียิปต์ ห้องสมุด Seattle Public 
Library-Central Library ห้องสมุดสำธำรณะในซีแอตเทิล วอชิงตัน อเมริกำ และห้องสมุดมหำวิทยำลัย
แห่งชำติสิงคโปร์ (National University of Singapore) จ ำนวนแห่งละ 1 รำย คิดเป็นร้อยละ 0.28 
 

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


