
 
 

รายงานการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 
หอสมุดวทิยาลัยเทคโนโลยสียาม  

ปีการศึกษา 2557 
 

จุดประสงค์ของการประเมิน 
 
 เพื่อส ำรวจควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำร และน ำขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับปรุงและพฒันำกำรใหบ้ริกำรใหดี้ข้ึน  
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
   
ตอนที ่1 ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถำม 
 
ตารางที ่1 จ ำนวนและร้อยละจ ำนวนผูต้อบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

1. ชำย 195 65.00 
2. หญิง 105 35.00 

รวม 300 100.00 
 

 

จำกตำรำงท่ี1 ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศชำยมำกกวำ่เพศหญิง ซ่ึงเพศชำย คิดเป็นร้อยละ 

65.00 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 35.00 ตำมล ำดบั 
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ตารางที ่2 จ ำนวนและร้อยละผูต้อบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมสถำนภำพ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

1. นกัศึกษำปริญญำตรี  246 82.00 
    ชั้นปีท่ี 1        42           14.00 
    ชั้นปีท่ี 2        36           12.00 
    ชั้นปีท่ี 3       48           16.00 
    ชั้นปีท่ี 4         120           40.00 

2. นกัศึกษำปริญญำโท 21 7.00 
3. ผูบ้ริหำร 3 1.00 
4. อำจำรย ์ 15 5.00 
5. เจำ้หนำ้ท่ี 15 5.00 

รวม 300 100.00 
 

จำกตำรำงท่ี 2 ส่วนใหญ่ผูท่ี้ตอบแบบสอบถำมเป็นนกัศึกษำปริญญำตรีมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 82.00 

และอยู่ในระดบัชั้นปีท่ี 4 มำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมำเป็นนกัศึกษำชั้นปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 16.00  

ชั้นปีท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 14.00 และชั้นปีท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 12.00 รองจำกนกัศึกษำปริญญำโท คิดเป็นร้อยละ 7.00 

อำจำรยแ์ละเจำ้หนำ้ท่ี คิดเป็นร้อยละ 5.00 และผูบ้ริหำร คิดเป็นร้อยละ 1.00 
 

ตารางที ่3 จ ำนวนและร้อยละผูต้อบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมสำขำวชิำ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

1. ระดบัปริญญำตรี  246 82.00 
 - สำขำวชิำเทคโนโลยยีำนยนต ์          95            38.62 
 - สำขำวชิำเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์         15             6.10 
 - สำขำวชิำเทคโนโลยไีฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์         13             5.28 
 - สำขำวชิำเทคโนโลยโีลจิสติกส์         12             4.88 
 - สำขำวชิำวศิวกรรมพลงังำน        15             6.10 
 - สำขำวชิำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ        19            7.72      
 - สำขำวชิำกำรตลำด        14                5.69      
 - สำขำวชิำกำรบญัชี         6            2.44 
 - สำขำวชิำกำรโรงแรม        18            7.32 
 - สำขำวชิำส่ือดิจิทลั 

 
       17           6.91 
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ตารางที ่3 (ต่อ) 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

 - สำขำวชิำกำรออกแบบสร้ำงสรรคส์ำรสนเทศ
สำมมิติ 

         3           1.22 

 - สำขำวชิำรัฐประศำสนศำสตร์         15            6.10 
 - สำขำวชิำสำธำรณสุขศำสตร์          4            1.63 

2. นกัศึกษำปริญญำโท 21 7.00 
 - หลกัสูตรศึกษำศำสตรมหำบณัฑิต         5              23.81 
 - หลกัสูตรบริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต         3             14.29 
 - หลกัสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบณัฑิต        4             19.05 
 - หลกัสูตรวทิยำศำสตรมหำบณัฑิต        7             33.33 
 - หลกัสูตรวศิวกรรมศำสตร์มหำบณัฑิต        2              9.52 

3. หน่วยงำนแผนกอ่ืนๆ  33 11.00 
รวม 300 100.00 

 

จำกตำรำงท่ี 3 ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมสำขำวิชำ พบว่ำ นกัศึกษำระดบัปริญญำตรี  

มำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 82.00 เม่ือจ ำแนกเป็นสำขำ พบวำ่ สำขำวิชำเทคโนโลยียำนยนต์มำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

38.62 รองลงมำเป็นนกัศึกษำสำขำวชิำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 7.72 สำขำวชิำกำรโรงแรม คิดเป็นร้อยละ 

7.32 สำขำวิชำส่ือดิจิทลั คิดเป็นร้อยละ 6.91 สำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สำขำวิชำวิศวกรรมพลงังำน และ

สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ คิดเป็นร้อยละ 6.10 สำขำวิชำกำรตลำด คิดเป็นร้อยละ 5.69 ตำมล ำดบั นกัศึกษำ

ระดบัปริญญำโท คิดเป็นร้อยละ 7.00 เม่ือจ ำแนกเป็นหลกัสูตร พบวำ่ หลกัสูตรวิทยำศำสตรมหำบณัฑิตมำกท่ีสุด 

คิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมำหลักสูตรศึกษำศำสตร์มหำบัณฑิต คิดเ ป็นร้อยละ 23 .81 หลักสูตร 

รัฐประศำสนศำสตรมหำบณัฑิต คิดเป็นร้อยละ 19.05 หลกัสูตรบริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต คิดเป็นร้อยละ 14.29 

และหลกัสูตรวิศวกรรมศำสตร์มหำบณัฑิต คิดเป็นร้อยละ 9.52 ตำมล ำดบั และหน่วยงำนแผนกอ่ืนๆ คิดเป็น 

ร้อยละ 11.00 
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ตอนที ่2 กำรเขำ้ใชบ้ริกำรหอสมุด 
 
ตารางที ่4 จ ำนวนและร้อยละควำมถ่ีในกำรเขำ้ใชบ้ริกำรของหอสมุด 

การเข้าใช้บริการ จ านวน ร้อยละ 

1. ทุกวนั  36 12.00 
2. มำกกวำ่ 1 คร้ังต่อสัปดำห์ 87 29.00 
3. เดือนละ 1 คร้ัง 117 39.00 
4. นอ้ยกวำ่เดือนละ 1 คร้ัง 60 20.00 

รวม 300 100.00 
 

 จำกตำรำงท่ี 4 พบว่ำ ควำมถ่ีในกำรเขำ้ใช้บริกำรของหอสมุดส่วนใหญ่เดือนละ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 

39.00 รองลงมำ มำกกวำ่ 1 คร้ังต่อสัปดำห์ คิดเป็นร้อยละ 29.00 นอ้ยกวำ่เดือนละ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 20.00 และ

ทุกวนั คิดเป็นร้อยละ 12.00 ตำมล ำดบั 
 

ตารางที ่5 จ ำนวนและร้อยละช่วงเวลำในกำรเขำ้ใชบ้ริกำรหอสมุด (ตอบไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้) 

การเข้าใช้บริการ จ านวน ร้อยละ 

1. เวลำเชำ้ก่อนเขำ้เรียน     33 7.05 

2. เวลำพกักลำงวนั 210 44.87 

3. เวลำหลงัเลิกเรียน 18 3.85 

4. ชัว่โมงวำ่งไม่มีกำรเรียนกำรสอน 114 24.36 

5. เฉพำะเวลำท่ีตอ้งกำรคน้ควำ้ 75 16.03 

6. ก่อนกำรสอบประจ ำภำค 12 2.56 

7. ระหวำ่งปิดภำคกำรศึกษำ 0 0.00 

8. อ่ืนๆ  6 1.28 

รวม 468 100 
 

จำกตำรำงท่ี 5 เวลำในกำรเขำ้ใช้บริกำรหอสมุดส่วนใหญ่เขำ้ใช้เวลำพกักลำงวนั คิดเป็นร้อยละ 44.87 

รองลงมำชั่วโมงว่ำงไม่มีกำรเรียนกำรสอน คิดเป็นร้อยละ 24.36 เฉพำะเวลำท่ีตอ้งกำรคน้ควำ้ คิดเป็นร้อยละ 

16.03 เวลำเชำ้ก่อนเขำ้เรียน คิดเป็นร้อยละ 7.05 เวลำหลงัเลิกเรียน คิดเป็นร้อยละ 3.85 ก่อนกำรสอบประจ ำภำค 

คิดเป็นร้อยละ 2.56 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 1.28 ตำมล ำดบั 

 

 



5 
 

 

ตารางที ่6 วตัถุประสงคใ์นกำรเขำ้มำใชบ้ริกำรของหอสมุด (ตอบไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้) 

วตัถุประสงค์ จ านวน ร้อยละ 

1. อ่ำนหนงัสือพิมพ ์ 75 12.69 

2. อ่ำนวำรสำร/นิตยสำร 54 9.14 

3. อ่ำนหนงัสือ คน้ควำ้ วจิยั  156 26.40 

4. ใชบ้ริกำรอินเทอร์เน็ต 96 16.24 

5. บริกำรยมื-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ 54 9.14 

6. พกัผอ่น 150 25.38 

7. อ่ืน ๆ 6 1.02 

รวม 591 100.00 

 

 จำกตำรำงท่ี 6 วตัถุประสงค์ในกำรเขำ้มำใช้บริกำรของหอสมุดส่วนใหญ่ คือ อ่ำนหนงัสือ คน้ควำ้ วิจยั 

คิดเป็นร้อยละ 26.40 พกัผอ่น คิดเป็นร้อยละ 25.38 ใชบ้ริกำรอินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 16.24 อ่ำนหนงัสือพิมพ ์

คิดเป็นร้อยละ 12.69 อ่ำนวำรสำร/นิตยสำรและบริกำรยมื-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 9.14 และอ่ืน ๆ 

คิดเป็นร้อยละ 1.02 ตำมล ำดบั 
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ตอนที ่ 3   ควำมพึงพอใจกำรเขำ้ใชบ้ริกำรหอสมุดวทิยำลยัเทคโนโลยสียำม  

เกณฑ์การวดัระดับความพงึพอใจ 
4.51-5.00  มำกท่ีสุด 

  3.51-4.50  มำก 
  2.51-3.50  ปำนกลำง 
  1.51-2.50  นอ้ย 
  1.00-1.50  นอ้ยท่ีสุด 
 
ตารางที ่7 ระดบัควำมคิดเห็นควำมพึงพอใจกำรเขำ้ใชบ้ริกำรหอสมุดวทิยำลยัเทคโนโลยสียำมดำ้นทรัพยำกร
สำรสนเทศ (เช่น หนงัสือ วำรสำร หนงัสือพิมพ ์โสตทศันวสัดุ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์) 

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ x  S.D. 
ระดบัความ
คดิเห็น 

1. หนงัสือมีเพียงพอกบัควำมตอ้งกำรในกำรเรียน กำรสอน และกำรวจิยั 3.95 0.94 มำก 
2. หนงัสือมีควำมทนัสมยั ออกใหบ้ริกำรเพิ่มข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง 3.92 0.87 มำก 
3. 
 

หนงัสือบนัเทิงคดี (นิยำย เร่ืองสั้น วรรณกรรมส ำหรับเด็กและเยำวชน) 
มีควำมเพียงพอกบัควำมตอ้งกำร 

3.91 1.03 มำก 

4. มีนิตยสำรเพียงพอกบัควำมตอ้งกำร 4.05 0.88 มำก 
5. มีวำรสำรวชิำกำรท่ีเพียงพอและทนัสมยั 4.05 0.95 มำก 
6. หนงัสือพิมพมี์เพียงกบัควำมตอ้งกำร 4.19 0.87 มำก 
7. ส่ือโสตทศัน์ (CD DVD) มีเพียงพอกบัควำมตอ้งกำร 3.88 1.17 มำก 
8. ฐำนขอ้มูลสนบัสนุนดำ้นกำรท ำงำนวจิยั 3.85 0.93 มำก 

รวม 3.98 0.71 มาก 
 

 จำกตำรำงท่ี 7 ระดบัควำมคิดเห็นควำมพึงพอใจกำรเขำ้ใช้บริกำรหอสมุดวิทยำลยัเทคโนโลยีสยำม 
ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ (เช่น หนังสือ วำรสำร หนังสือพิมพ์ โสตทศันวสัดุ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์) โดย
ภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก ( x  = 3.98) เม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้ พบวำ่ อยูใ่นระดบัมำกสูงท่ีสุด คือ หนงัสือพิมพมี์
เพียงกบัควำมตอ้งกำร ( x  = 4.19) รองลงมำ มีนิตยสำรเพียงพอกบัควำมตอ้งกำรและมีวำรสำรวิชำกำรท่ีเพียงพอ
และทนัสมยั ( x  = 4.05) หนงัสือมีเพียงพอกบัควำมตอ้งกำรในกำรเรียน กำรสอน และกำรวิจยั ( x  = 3.95) หนงัสือ
มีควำมทนัสมยั ออกให้บริกำรเพิ่มข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง ( x  = 3.92) หนงัสือบนัเทิงคดี (นิยำย เร่ืองสั้น วรรณกรรม
ส ำหรับเด็กและเยำวชน) มีควำมเพียงพอกบัควำมตอ้งกำร ( x  = 3.91) ส่ือโสตทศัน์ (CD DVD) มีเพียงพอกบัควำม
ตอ้งกำร ( x  = 3.88) และฐำนขอ้มูลสนบัสนุนดำ้นกำรท ำงำนวจิยั ( x  = 3.85) ตำมล ำดบั 
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ตารางที ่8 ระดบัควำมคิดเห็นควำมพึงพอใจกำรเขำ้ใชบ้ริกำรหอสมุดวทิยำลยัเทคโนโลยสียำมดำ้นบริกำร 

ด้านบริการ x  S.D. 
ระดบัความ
คดิเห็น 

1. 
 

มีขั้นตอนกำรใหบ้ริกำรท่ีเป็นระบบท ำใหก้ำรบริกำรสะดวกและ
รวดเร็วเหมำะสม 

4.26 0.77 มำก 

2. มีแบบฟอร์มกำรขอใชบ้ริกำรต่ำงๆ ท่ีพร้อมใหบ้ริกำร 4.26 0.69 มำก 
3. มีแผน่พบั/ป้ำยประกำศ/บอร์ดประชำสัมพนัธ์ 4.11 0.77 มำก 
4. กำรใหบ้ริกำรมีควำมถูกตอ้งและรวดเร็ว 4.24 0.68 มำก 
5. ระยะเวลำกำรยมื-คืน เหมำะสมกบักำรใหบ้ริกำร 4.25 0.73 มำก 
6. เวลำท่ีใหบ้ริกำร (เวลำเปิด-ปิด) มีควำมเหมำะสม 4.15 0.79 มำก 
7. บริกำรตอบค ำถำมและช่วยคน้ควำ้ดว้ยควำมเตม็ใจ 4.26 0.73 มำก 
8. บริกำรแนะน ำ/สำธิตกำรใชฐ้ำนขอ้มูลออนไลน์ 4.18 0.77 มำก 
9. มีช่องทำงใหผู้ใ้ชบ้ริกำรแสดงควำมคิดเห็น/ประเมินกำรใหบ้ริกำร 4.10 0.78 มำก 

รวม 4.19 0.55 มาก 

 
จำกตำรำงท่ี 8 ระดบัควำมคิดเห็นควำมพึงพอใจกำรเขำ้ใชบ้ริกำรส ำนกัหอสมุดวิทยำลยัเทคโนโลยีสยำม

ดำ้นบริกำร โดยภำพรวมอยูใ่นระดบัควำมพึงพอใจมำก ( x  = 4.19) เม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้ พบวำ่ อยูใ่นระดบัมำก
ทุกขอ้ คือ มีขั้นตอนกำรให้บริกำรท่ีเป็นระบบท ำให้กำรบริกำรสะดวกและรวดเร็วเหมำะสม มีแบบฟอร์มกำรขอ
ใชบ้ริกำรต่ำงๆ ท่ีพร้อมให้บริกำร และบริกำรตอบค ำถำมและช่วยคน้ควำ้ดว้ยควำมเต็มใจ ( x  = 4.26) รองลงมำ 
ระยะเวลำกำรยืม-คืน เหมำะสมกบักำรให้บริกำร ( x  = 4.25) กำรให้บริกำรมีควำมถูกตอ้งและรวดเร็ว ( x  = 4.24) 
บริกำรแนะน ำ/สำธิตกำรใช้ฐำนขอ้มูลออนไลน์ ( x  = 4.18) เวลำท่ีให้บริกำร (เวลำเปิด-ปิด) มีควำมเหมำะสม  
( x  = 4.15) มีแผน่พบั/ป้ำยประกำศ/บอร์ดประชำสัมพนัธ์ ( x  = 4.11)  และมีช่องทำงให้ผูใ้ชบ้ริกำรแสดงควำม
คิดเห็น/ประเมินกำรใหบ้ริกำร ( x  = 4.10) ตำมล ำดบั  
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ตารางที ่9 ระดบัควำมคิดเห็นควำมพึงพอใจกำรเขำ้ใชบ้ริกำรหอสมุดวทิยำลยัเทคโนโลยสียำมดำ้นอำคำร สถำนท่ี 
และสภำพแวดลอ้ม 

ด้านอาคาร สถานที ่และสภาพแวดล้อม x  S.D. 
ระดบัความ
คดิเห็น 

1. สภำพแวดลอ้มภำยนอกและภำยในสะอำดเป็นระเบียบ 4.48 0.68 มำก 

2. มีบรรยำกำศท่ีเอ้ือต่อกำรศึกษำคน้ควำ้ 4.34 0.81 มำก 
3. แสงสวำ่งมีเพียงพอ 4.30 0.70 มำก 
4. 
 

กำรจดัเรียงหนงัสือและทรัพยำกรสำรสนเทศบนชั้นถูกตอ้งคน้หำ 
ไดง่้ำย 

4.30 .068 มำก 

5. แผน่ป้ำยบอกหมวดหมู่ท่ีชั้นหนงัสือ สะดวกง่ำยต่อกำรคน้หำ 4.25 0.69 มำก 
6. แผน่ป้ำยบอกประเภทของส่ิงพิมพท่ี์ชดัเจน เป็นระเบียบ 4.17 0.68 มำก 
7. ท่ีนัง่จดัไวอ้ยำ่งเป็นระเบียบ เพียงพอพร้อมใหบ้ริกำร 4.22 0.70 มำก 
8. กำรจดัวำงพื้นท่ีมุมบริกำรต่ำงๆ ของส ำนกัหอสมุดเหมำะสม 4.21 0.68 มำก 

รวม 4.28 0.51 มาก 

 

 จำกตำรำงท่ี 9 ระดบัควำมคิดเห็นควำมพึงพอใจกำรเขำ้ใชบ้ริกำรหอสมุดวิทยำลยัเทคโนโลยีสยำมดำ้น
อำคำร สถำนท่ี และสภำพแวดลอ้ม โดยภำพรวมอยูใ่นระดบัควำมพึงพอใจมำก ( x  = 4.28) เม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้ 
พบวำ่ อยูใ่นระดบัมำกทุกขอ้ คือ มีสภำพแวดลอ้มภำยนอกและภำยในสะอำดเป็นระเบียบ ( x  = 4.48) รองลงมำ  
มีบรรยำกำศท่ีเอ้ือต่อกำรศึกษำคน้ควำ้ ( x  = 4.34) แสงสว่ำงมีเพียงพอและกำรจดัเรียงหนังสือและทรัพยำกร
สำรสนเทศบนชั้นถูกตอ้งคน้หำไดง่้ำย ( x  = 4.30) แผน่ป้ำยบอกหมวดหมู่ท่ีชั้นหนงัสือ สะดวกง่ำยต่อกำรคน้หำ  
( x  = 4.25) ท่ีนัง่จดัไวอ้ยำ่งเป็นระเบียบ เพียงพอพร้อมให้บริกำร ( x  = 4.22)  กำรจดัวำงพื้นท่ีมุมบริกำรต่ำงๆ ของ
ส ำนกัหอสมุดเหมำะสม ( x  = 4.21)  และแผ่นป้ำยบอกประเภทของส่ิงพิมพท่ี์ชดัเจนเป็นระเบียบ ( x  = 4.17) 
ตำมล ำดบั  
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ตารางที ่10 ระดบัควำมคิดเห็นควำมพึงพอใจกำรเขำ้ใชบ้ริกำรหอสมุดวทิยำลยัเทคโนโลยสียำมดำ้นบุคลำกร 

ด้านบุคลากร x  S.D. 
ระดบัความ
คดิเห็น 

1. บุคลำกรใหบ้ริกำรมีบุคลิกภำพและกำรแต่งกำยท่ีเหมำะสม 4.31 0.66 มำก 
2. บุคลำกรใหบ้ริกำรดว้ยควำมสุภำพและดว้ยกริยำมำรยำทท่ีดี 4.28 0.69 มำก 
3. บุคลำกรผูใ้หบ้ริกำรมีควำมกระตือรือร้นและตั้งใจท ำงำน 4.30 0.68 มำก 
4. 
 

บุคลำกรสนใจใหบ้ริกำรอยำ่งจริงใจ มีควำมเป็นมิตร เตม็ใจช่วยเหลือ 
เสมอภำค ไม่เลือกปฏิบติั 

4.31 0.70 มำก 

5. บุคลำกรใหบ้ริกำรดว้ยควำมรู้ควำมสำมำรถเช่ือถือไดแ้บบมืออำชีพ 4.21 0.71 มำก 
6. บุคลำกรช่วยแกไ้ขปัญหำเก่ียวกบักำรใชบ้ริกำรไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 4.24 0.76 มำก 
7. มีบุคลำกรประจ ำตลอดช่วงเวลำกำรใหบ้ริกำร 4.29 0.74 มำก 

รวม 4.28 0.58 มาก 

 

จำกตำรำงท่ี 10 ระดบัควำมคิดเห็นควำมพึงพอใจกำรเขำ้ใช้บริกำรหอสมุดวิทยำลยัเทคโนโลยีสยำม 
ดำ้นบุคลำกร โดยภำพรวมอยูใ่นระดบัควำมพึงพอใจมำก ( x  = 4.28) เม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้ พบวำ่ อยูใ่นระดบั
มำกทุกขอ้ คือ บุคลำกรให้บริกำรมีบุคลิกภำพและกำรแต่งกำยท่ีเหมำะสมและบุคลำกรสนใจให้บริกำรอย่ำง
จริงใจ มีควำมเป็นมิตร เต็มใจช่วยเหลือ เสมอภำค ไม่เลือกปฏิบติั ( x  = 4.31) รองลงมำ บุคลำกรผูใ้ห้บริกำรมี
ควำมกระตือรือร้นและตั้งใจท ำงำน ( x  = 4.30) มีบุคลำกรประจ ำตลอดช่วงเวลำกำรให้บริกำร ( x  = 4.29) บุคลำกร
ใหบ้ริกำรดว้ยควำมสุภำพและดว้ยกริยำมำรยำทท่ีดี ( x  = 4.28) บุคลำกรช่วยแกไ้ขปัญหำเก่ียวกบักำรใชบ้ริกำรได้
อย่ำงถูกตอ้ง ( x  = 4.24) และบุคลำกรให้บริกำรดว้ยควำมรู้ควำมสำมำรถเช่ือถือไดแ้บบมืออำชีพ ( x  = 4.21) 
ตำมล ำดบั  
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ตารางที ่11 ระดบัควำมคิดเห็นควำมพึงพอใจกำรเขำ้ใชบ้ริกำรหอสมุดวทิยำลยัเทคโนโลยสียำมดำ้นควำม
ปลอดภยั 

 ด้านความปลอดภัย x  S.D. 
ระดบัความ
คดิเห็น 

1. หอ้งน ้ำสะอำด ถูกสุขลกัษณะและเพียงพอ 3.79 1.07 มำก 
2. 
 

อุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัในอำคำรเพียงพอ 
เหมำะสม 

3.93 0.98 มำก 

3. ป้ำยบอกทิศทำงบนัไดหนีไฟ 3.93 0.97 มำก 
4. จุดบริกำรทิ้งขยะ/ถงัขยะเพียงพอ 3.89 0.99 มำก 
5. 
 

ระบบรักษำควำมปลอดภยัทรัพยสิ์นภำยใน 
ส ำนกัหอสมุด 

3.85 1.02 มำก 

รวม 3.88 0.86 มาก 
 

จำกตำรำงท่ี 11 ระดบัควำมคิดเห็นควำมพึงพอใจกำรเขำ้ใชบ้ริกำรหอสมุดวิทยำลยัเทคโนโลยีสยำมดำ้น
ควำมปลอดภยั โดยภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก ( x  = 3.88) เม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้ พบวำ่ อยูใ่นระดบัมำกทุก คือ 
อุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัในอำคำรเพียงพอเหมำะสม และป้ำยบอกทิศทำงบนัไดหนีไฟ ( x  = 3.93) รองลงมำ 
จุดบริกำรทิ้งขยะ/ถงัขยะเพียงพอ ( x  = 3.89) ระบบรักษำควำมปลอดภยัทรัพยสิ์นภำยในส ำนกัหอสมุด ( x  = 3.85)  
และหอ้งน ้ำสะอำด ถูกสุขลกัษณะและเพียงพอ ( x  = 3.79) ตำมล ำดบั  
 

ตารางที ่12 ระดบัควำมคิดเห็นควำมพึงพอใจกำรเขำ้ใชบ้ริกำรหอสมุดวทิยำลยัเทคโนโลยสียำม 
ดำ้นงำนบริกำรระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 
 

ด้านงานบริการระบบเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต x  S.D. 
ระดบัความ
คดิเห็น 

1. จ ำนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับสืบคน้ขอ้มูลเพียงพอ 3.57 1.15 มำก 
2. จ ำนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับใหบ้ริกำรอินเทอร์เน็ตเพียงพอ 3.53 1.14 มำก 
3. ควำมพร้อมและควำมสมบูรณ์ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3.75 0.92 มำก 
4. ควำมทนัสมยัของอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3.71 0.98 มำก 
5. ควำมเร็วในกำรใชง้ำน Internet 3.68 1.03 มำก 
6. สัญญำณ Wireless ครอบคลุมทัว่ถึง 3.63 1.17 มำก 
7. มีจุดปลัก๊ไฟบริกำรคอมพิวเตอร์พกพำ 3.56 1.23 มำก 

รวม 3.63 0.96 มาก 
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จำกตำรำงท่ี 12 ระดบัควำมคิดเห็นควำมพึงพอใจกำรเขำ้ใช้บริกำรหอสมุดวิทยำลยัเทคโนโลยีสยำม 
ดำ้นงำนบริกำรระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต โดยภำพรวมอยูใ่นระดบัควำมพึงพอใจมำก ( x  = 3.63) เม่ือพิจำรณำ
เป็นรำยขอ้ พบวำ่ อยู่ในระดบัมำกทุกขอ้ คือ ควำมพร้อมและควำมสมบูรณ์ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ( x  = 3.75) 
ควำมทนัสมยัของอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( x  = 3.71) ควำมเร็วในกำรใช้งำน Internet ( x  = 3.68)  
สัญญำณ Wireless ครอบคลุมทัว่ถึง ( x  = 3.63) จ ำนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับสืบคน้ขอ้มูลเพียงพอ ( x  = 3.57)  
มีจุดปลัก๊ไฟบริกำรคอมพิวเตอร์พกพำ ( x  = 3.56) และจ ำนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับให้บริกำรอินเทอร์เน็ต
เพียงพอ ( x  = 3.53) ตำมล ำดบั  

 

ตารางที ่12 ระดบัควำมคิดเห็นควำมพึงพอใจกำรเขำ้ใชบ้ริกำรหอสมุดวทิยำลยัเทคโนโลยสียำม 
ดำ้นงำนบริกำรส่ือโสตทศันวสัดุ 
 

ด้านงานบริการส่ือโสตทัศนวัสดุ x  S.D. 
ระดบัความ
คดิเห็น 

1. จ ำนวนห้องส่ือโสตทศันวสัดุ (หอ้งชมภำพยนตร์) 3.76 0.95 มำก 
2. อุปกรณ์มีควำมทนัสมยัและเหมำะแก่กำรใชง้ำน 3.80 0.91 มำก 

รวม 3.78 0.90 มาก 

 

จำกตำรำงท่ี 12 ระดบัควำมคิดเห็นควำมพึงพอใจกำรเขำ้ใช้บริกำรหอสมุดวิทยำลยัเทคโนโลยีสยำม 
ดำ้นส่ือโสตทศันวสัดุ โดยภำพรวมอยูใ่นระดบัควำมพึงพอใจมำก ( x  = 3.78) เม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้ พบวำ่ อยูใ่น
ระดบัมำกทุกขอ้ คือ อุปกรณ์มีควำมทนัสมยัและเหมำะแก่กำรใชง้ำน ( x  = 3.80) และจ ำนวนหอ้งส่ือโสตทศันวสัดุ 
(หอ้งชมภำพยนตร์) ( x  = 3.76) ตำมล ำดบั 
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ตารางที ่13 ระดบัควำมคิดเห็นควำมพึงพอใจกำรเขำ้ใชบ้ริกำรหอสมุดวทิยำลยัเทคโนโลยสียำม 
ในภำพรวม 
 

ความพงึพอใจการเข้าใช้บริการหอสมุดวิทยาลยัเทคโนโลยสียาม x  S.D. 
ระดบัความ
คดิเห็น 

1. ดำ้นทรัพยำกรสำรสนเทศ 3.98 0.71 มำก 
2. ดำ้นบริกำร 4.19 0.55 มำก 
3. ดำ้นอำคำร สถำนท่ี และสภำพแวดลอ้ม 4.28 0.51 มำก 

4. ดำ้นบุคลำกร 4.28 0.58 มำก 
5. ดำ้นควำมปลอดภยั 3.88 0.86 มำก 
6. ดำ้นงำนบริกำรระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 3.63 0.96 มำก 
7. ดำ้นงำนบริกำรส่ือโสตทศันวสัดุ 3.78 0.90 มำก 

รวม 4.04 0.54 มาก 
 

จำกตำรำงท่ี 13 ระดบัควำมคิดเห็นควำมพึงพอใจกำรเขำ้ใช้บริกำรหอสมุดวิทยำลยัเทคโนโลยีสยำม 
ในภำพรวม ควำมพึงพอใจอยูใ่นระดบัมำก ( x  = 4.04) เม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้ พบวำ่ อยูใ่นระดบัมำกทุกดำ้น คือ 
ดำ้นอำคำร สถำนท่ี และสภำพแวดลอ้มและดำ้นบุคลำกร ( x  = 4.28) รองลงมำ ดำ้นบริกำร ( x  = 4.19) ดำ้น
ทรัพยำกรสำรสนเทศ ( x  = 3.98) ดำ้นควำมปลอดภยั ( x  = 3.88) ดำ้นงำนบริกำรส่ือโสตทศันวสัดุ ( x  = 3.78)  และ
ดำ้นงำนบริกำรระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ( x  = 3.63) ตำมล ำดบั  
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