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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของของนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ต่อการให้บริ การห้องสมุดทั้งหมด 11 ด้าน ดังนี้ ด้านสภาพทัว่ ไปของห้องสมุด การให้บริ การช่วง
เปิ ด-ปิ ดเทอม จํานวนคอมพิวเตอร์ที่ให้บริ การสื บค้น จํานวนหนังสื อที่ให้ยมื เนื้อหาของหนังสื อและวารสาร
ตรงกับความต้องการ ระยะเวลาในการยืม ความเหมาะสมของอัตราค่าปรับ การให้คาํ แนะนําในการสื บค้น
ความรวดเร็ วและความถูกต้องในการให้บริ การของเจ้าหน้าที่ การบริ การโดยรวมของเจ้าหน้าที่
พร้อมทั้ง
เปรี ยบเทียบความพึงพอใจต่อบริ การทั้ง 11 ด้าน ตามความถี่ในการใช้หอ้ งสมุดของนิสิต โดยใช้แบบสอบถาม
นิสิตที่มาใช้บริ การห้องสมุด ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2554 จํานวน 120 ชุด ได้รับกลับมา 109 ชุด
คิดเป็ นร้อยละ 90 ผลการศึกษาพบว่า นิสิตส่ วนใหญ่ที่ใช้หอ้ งสมุดเป็ นนิสิตระดับปริ ญญาตรี มาใช้หอ้ งสมุด
สัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง เพื่อนัง่ อ่านหนังสื อ ยืม-คืนวัสดุต่างๆ รวมทั้งใช้อินเทอร์เน็ตสําหรับการสื บค้นข้อมูลหา
หนังสื อและวารสาร นิสิตมีความพึงพอในการใช้บริ การด้านต่างๆ 11 ด้านอยู่ 2 ระดับคือ ระดับมาก และ
ระดับปานกลาง ระดับมากได้แก่ ด้านสภาพทัว่ ไปของห้องสมุด การให้บริ การช่วงเปิ ด-ปิ ดเทอม จํานวน
หนังสื อที่ให้ยมื เนื้อหาของหนังสื อและวารสารตรงกับหลักสู ตรการเรี ยนการสอน การให้คาํ แนะนําในการ
สื บค้น ระยะเวลาในการยืมหนังสื อ อัตราค่าปรับหนังสื อ ความรวดเร็ วถูกต้องในการบริ การของเจ้าหน้าที่ และ
ความพึงพอใจโดยรวมของการให้บริ การของเจ้าหน้าที่อยูใ่ นระดับมาก นอกนั้นอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนการ
เปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการใช้บริ การทั้ง 11 ด้าน พบว่านิสิตที่เข้ามาใช้หอ้ งสมุดมีความพึงพอใจในการ
ใช้หอ้ งสมุดไม่แตกต่างกัน

คําสํ าคัญ : การบริ การของห้องสมุด, ความพึงพอใจของนิสิต
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Students’ Satisfaction towards the Library Service of Faculty of
Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University
Abstract
The purpose of this research was to evaluate the students of Faculty of Pharmaceutical Sciences’
satisfaction towards library services in 11 aspects in term of library atmosphere, provided services in
semester and vacation, number of computers for searching, number of books for lending, context of the books
and journals that meet the need, duration for lending, the reasonable fine rate, advising for searching, speedy
and accurate servicing of library staffs, service of library staffs and then compare the students’ satisfaction
towards 11 library services according to the frequencies of library using. One hundred and twenty
questionnaires were distributed to the students who came to use library services in first semester of the
academic year 2011. It found that 109 questionnaires (90%) were returned. The study revealed that most of
students came to use library service were graduate students and came to use library 3-4 times a week in order
to read, borrow and return materials, and use internet. Students had satisfaction with the library services of all
eleven services at high and moderate levels. For high satisfaction was library atmosphere in general, during
semester and vacation services, number of books for lending, the context of the books or journals that meet
the curriculum, advising for searching, duration for borrowing, the fine rate, speedy and accurate servicing of
library staffs and students’ satisfaction towards library service in general. Other aspects, the students were
satisfied at moderate level. There is no difference between the comparison of 11 library services based on
frequency of using and the students’ satisfaction towards the library services.

Key Word: library service, students’ satisfaction
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บทนํา
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่หลักในการส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนการวิจยั ทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒ
ธรรม บริ การทางวิชาการแก่สถาบันอุดมศึกษาทุกระบบการศึกษาและสังคม ตลอดจนส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง และตลอดชีวิต ตามมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544
ห้องสมุดคือ หัวใจของการศึกษาในมหาวิทยาลัย เพราะในการเรี ยนการสอนแต่ละวิชาไม่วา่ ในคณะใด
จะต้องอาศัยหนังสื อเป็ นรากฐานการศึกษา และค้นคว้าวิจยั ห้องสมุดจึงเป็ นแหล่งค้นคว้าวิชาความรู ้ทุกแขนง
วิชา ห้องสมุดมหาวิทยาลัยจึงมีหน้าที่ที่จะต้องจัดหา และรวบรวมหนังสื อ สิ่ งพิมพ์ และโสตทัศนวัสดุให้
นักศึกษา และอาจารย์ได้ใช้ประกอบการศึกษา (สายสุ ดา คชเสนี : 2530, 2-3) ดังนั้นห้องสมุดมหาวิทยาลัยจึง
ต้องมีความพร้อมในการรวบรวม จัดเก็บและเผยแพร่ ทรัพยากรทางปัญญา
การบริ การจัดการห้องสมุดในยุคปั จจุบนั ซึ่ งอยูร่ ะหว่างการปฏิรูปการศึกษาต้องมีการปรับเปลี่ยน
แนวคิดให้ผใู ้ ช้บริ การ คือ ลูกค้า เปลี่ยนการบริ การจากเชิงรับมาเป็ นเชิงรุ ก จัดให้มีบริ การเสมือนจริ งสอน
ลูกค้าจะได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้ตลอดชีวิต (อภัย ประกอบผล : 2543, 24)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ระบุวา่ “ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า
ผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ” และตามมาตรา 25
ระบุวา่ “รัฐต้องส่ งเสริ มการดําเนินงาน และการจัดตั้งแหล่งการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตทุกรู ปแบบ อย่างพอเพียงและ
มีประสิ ทธิภาพ” เพือ่ ให้มีความพร้อมและความสมบูรณ์ดา้ นร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา มีคุณธรรมและอยู่
ร่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุ ข และจัดการศึกษาโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสลงมือปฏิบตั ิ
คิดเป็ น ทําเป็ น แก้ปัญหาเป็ น ใช้หลักการปลูกฝังศีลธรรมจรรยา ดังนั้น ห้องสมุดจึงมีบทบาทสําคัญยิง่ ในการ
ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้เกิดเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
ปั จจุบนั ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สนองตามนโยบายของคณะเภสัช
ศาสตร์ ในการสร้างหลักประกันคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางการบริ หารจัดการด้านการศึกษาตาม
ภารกิจที่กระทําอย่างต่อเนื่อง และความเป็ นเลิศทางวิชาการ ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ได้เข้าร่ วมดําเนินงาน
เกี่ยวกับห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC
ในโครงการความร่ วมมือกับห้องสมุดเครื อข่ายในจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (Chulalinet) ได้แก่การบันทึกข้อมูลหนังสื อ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจยั ปริ ญญานิพนธ์
มาตรฐานอุตสาหกรรม วารสาร และ สื่ อต่างๆ รวมทั้งการให้บริ การยืม- คืน ตลอดจนการให้บริ การสื บค้น
ข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
และการบริ การระหว่างห้องสมุดอื่นๆ
โดยผ่านจดหมายอิเลกทรอนิกส์
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
เน้นถึงความสําคัญของห้องสมุดที่ตอ้ งมีระบบการจัดการให้เป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้
เป็ นแหล่งรวบรวมทรัพยากรหลากหลายประเภท และให้ความสําคัญกับการให้บริ การเป็ นเครื อข่าย เพื่อผูใ้ ช้
สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดได้ไม่วา่ จะอยูท่ ี่ใดก็ตาม สําหรับห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
เปิ ดให้บริ การช่วงเปิ ดภาคการศึกษา
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วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ช่วงปิ ดภาคการศึกษา วันจันทร์- วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 –
16.00 น. ก่อนสอบและช่วงสอบ เวลา 07.30 – 19.00 น. การศึกษาเรื่ องความพึงพอใจในการใช้บริ การห้องสมุด
จึงเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งงานบริ การต่างๆ ที่มีอยูเ่ ดิมให้ผใู ้ ช้ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด เพื่อการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจการใช้บริ การห้องสมุด ของนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยต่อบริ การด้านต่างๆ ในห้องสมุด
2. เพื่อนําผลจากการวิจยั มาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุ งการให้บริ การของห้องสมุด คณะเภสัช
ศาสาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมมุติฐานในการวิจัย
ความพึงพอใจในการใช้บริ การห้องสมุด ของนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรวม
อยูใ่ นระดับปานกลาง

คํานิยามศัพท์ ทใี่ ช้ ในการวิจัย
บริการห้ องสมุด หมายถึง บริ การของห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ งานบริ การที่จดั ให้มี เช่น
บริ การหนังสื อทัว่ ไป หนังสื อตําราเรี ยน หนังสื ออ้างอิง วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจยั ปริ ญญานิพนธ์
มาตรฐานอุตสาหกรรม สื่ อวัสดุต่างๆ เช่น ซีดี-รอม วีดีโอ สไลด์ บริ การยืม-คืน การบริ การระหว่าง
ห้องสมุด ระเบียบการใช้หอ้ งสมุด สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ครุ ภณั ฑ์ ซึ่งทางห้องสมุดได้จดั เตรี ยมไว้
เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผใู ้ ช้หอ้ งสมุด
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกที่ดีหรื อทัศนคติที่ดีของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อบริ การห้องสมุดคณะเภสัช
ศาสตร์ เช่น บริ การยืม-คืนหนังสื อ บริ การค้นข้อมูลบริ การระหว่างห้องสมุด บริ การซีดี-รอม วีดีโอ เวลาที่ใช้
ในการค้น เป็ นต้น
ผู้ใช้ บริการ หมายถึง นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ระดับ ป. ตรี โท และเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาเรื่ อง “ความพึงพอใจในการใช้บริ การห้องสมุด ของนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย” ใช้กลุ่มตัวอย่างเฉพาะผูเ้ ข้ามาใช้บริ การห้องสมุด

วิธีดาํ เนินการวิจัย
1. กําหนดวัตถุประสงค์ของการวิจยั และขอบเขตของการวิจยั
2. ศึกษาวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
3. สร้างแบบสอบถาม
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4. นําแบบสอบถามไปทดสอบใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจํานวน 10 คน และปรับปรุ งแก้ไขเป็ น
แบบสอบถามฉบับจริ ง
5. นําแบบสอบถามฉบับจริ งที่ได้ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง คือนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
จํานวน 120 คน นําแบบสอบถามมาทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS
คํานวณหาค่าทางสถิติ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
6. สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล

กลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นิสิตระดับ ป. ตรี โท และเอก ที่เข้ามาใช้หอ้ งสมุดคณะเภสัช
ศาสตร์ใน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2554 จํานวน 120 คน
สําหรับวิธีการสุ่ มตัวอย่างเพือ่ ให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสุ่ มแบบง่าย (Simple
Random Sampling) โดยแจกแบบสอบถามให้ผทู ้ ี่เข้ามาใช้บริ การ

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยการศึกษาจากเอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริ การของห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ ตามลักษณะที่ให้บริ การอยูใ่ นปั จจุบนั และได้
ประมวลเนื้อหาให้ครอบคลุมเกี่ยวกับ งานบริ การต่างๆ ของห้องสมุดที่มีให้บริ การในด้านต่างๆ เช่น หนังสื อ
วารสาร เอกสาร สื่ อโสตทัศนวัสดุอื่นๆ ซีดี-รอม วีดีเทป ด้านอาคารสถานที่ โต๊ะและที่นงั่ อ่าน สิ่ งอํานวย
ความสะดวกอื่นๆ เช่น เครื่ องปรับอากาศ พัดลม ระเบียบกฎเกณฑ์ เวลาที่ให้บริ การ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
บริ เวณที่ให้บริ การเครื่ องโน๊ตบุ๊ค เป็ นต้น

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้เริ่ มแจกแบบสอบถาม ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 ณ ห้องสมุด คณะเภสัชศาสตร์ โดย
ผูว้ ิจยั นําแบบสอบแจกแก่กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง จากการเก็บรวบรวมข้อมูล จํานวนแบบสอบถามที่แจกไป
ทั้งหมด 120 ชุด

การวิเคราะห์ ข้อมูล
บันทึกข้อมูลและใช้การคํานวณหาค่าสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS (
Statistical Package for The Social Sciences) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ มีรายละเอียดดังนี้
1. ค่าร้อยละ (Percentage)
2. มัชฉิ มเลขคณิ ต หรื อค่าเฉลี่ย ( Arithmetic Mean หรื อ X ) แปลความหมายคือ
4.51 – 5.00

หมายถึงมากที่สุด

3.51 – 4.50

หมายถึงมาก
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2.51 – 3.50

หมายถึงปานกลาง

1.51 – 2.50

หมายถึงน้อย

1.00 – 1.50

หมายถึงน้อยที่สุด

3. ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรื อ S.D)
4. การทดสอบความแตกต่าง ของกลุ่มตัวอย่าง โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
(One way ANOVA)

ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. ทราบระดับความพึงพอใจของนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ต่อบริ การห้องสมุด
2. ผลของการวิจยั ครั้งนี้จะเป็ นแนวทางในการวางแผนพัฒนาปรับปรุ งงานบริ การของห้องสมุดคณะ
เภสัชศาสตร์ ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคล
จากการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็ นนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่
เข้าใช้บริ การของห้องสมุด จํานวน 120 ชุด ได้รับกลับคืนมา 109 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 90 ผูใ้ ช้บริ การส่ วน
ใหญ่เป็ นนิสิตปริ ญญาตรี ร้อยละ 65.1 รองลงมาเป็ นนิสิตปริ ญญาโท ร้อยละ 25.7 และนิสิตปริ ญญาเอก ร้อยละ
9.2 ตามลําดับ
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใช้ บริการของห้ องสมุด
พฤติกรรมการเข้าใช้บริ การของห้องสมุด พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ เข้ามาใช้บริ การห้องสมุด 3-4
ครั้งต่อสัปดาห์ ร้อยละ 53.2 รองลงมาผูใ้ ช้เข้าใช้บริ การห้องสมุด 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ร้อยละ 40.4 และ
พบว่า เข้ามาใช้บริ การของห้องสมุดทุกวัน ร้อยละ 6.4 เวลาที่ใช้ในการค้นหาหรื อนัง่ อ่านหนังสื อในห้องสมุด
ในแต่ละครั้ง ส่ วนใหญ่ใช้เวลา 2 ชัว่ โมง ร้อยละ 37.61 รองลงมาใช้เวลาครั้งละ 1 ชัว่ โมง ร้อยละ 25.69
วัตถุประสงค์ของการใช้บริ การ พบว่า มาใช้บริ การเพือ่ ค้นหาหนังสื อ/เอกสาร/วารสาร ร้อยละ 38.2
รองลงมาคือเพื่อเตรี ยมสอบ ร้อยละ 22.4 และเพื่อยืม- คืน ร้อยละ 18.4
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ตอนที่ 3 ความพึงพอใจในการให้ บริการ
ระดับความพึงพอใจในการใช้บริ การห้องสมุด ของนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มาก
ที่สุด
9.2
(10)

ระดับความพึงพอใจร้อยละ
มาก
ปาน
น้อย
กลาง
45.9
35.8
9.2
(50)
(39)
(10)

11.9
(13)

47.7
(52)

31.2
(34)

3. เวลาเปิ ดให้บริ การ
(ปิ ดเทอม 08.00-16.00น.)

11.9
(13)

47.7
(52)

31.2
(34)

4. จํานวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน
การสื บค้น

6.4
(7)

24.8
(27)

48.6
(53)

5. จํานวนหนังสื อที่ให้ยมื

10.1
(11)

42.2
(46)

42.2
(46)

6.เนื้อหาของหนังสื อและ
วารสาร ตรงกับความต้องการ

12.8
(14)

53.2
(58)

32.1
(35)

7. ระยะเวลาในการยืมหนังสื อ

11.0
(12)

49.5
(54)

36.7
(40)

8. ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าปรับหนังสื อ

14.7
(16)

43.1
(47)

41.3
(45)

9. การให้คาํ แนะนําในการสื บค้น

15.6
(17)

37.6
(41)

40.4
(44)

10. ความรวดเร็ ว ถูกต้องในการ
ให้บริ การของเจ้าหน้าที่

18.3
(20)

50.5
(55)

27.5
(30)

11. ความพึงพอใจโดยรวมของ
การให้บริ การของเจ้าหน้าที่

15.6
(17)

55.0
(60)

29.4
(32)

ความคิดเห็น
1.ความพึงพอใจโดยรวม
สภาพทัว่ ไปของห้องสมุด (แสง
สว่าง, เสี ยงรบกวน, อุณหภูมิ,
ความสะอาด และเป็ นระเบียบ)
2. เวลาเปิ ดให้บริ การ
(เปิ ดเทอม08.00-18.00 น.)

9.2
(10)
9.2
(10)
19.3
(21)
5.5
(6)
1.8
(2)
2.8
(3)
0.9
(1)
5.5
(6)
3.7
(4)
-

น้อย
ที่สุด

คะแนน
เฉลี่ย

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

-

3.55

0.79

-

3.62

0.81

-

3.62

0.81

0.9
(1)
0.9
(1)
-

3.17

0.85

3.57

0.75

3.77

0.70

3.69

0.87

-

3.72

0.72

0.9
1
-

3.61

0.85

3.83

0.76

-

3.86

0.66
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สรุปผลการวิจัย
ผูเ้ ข้ามาใช้หอ้ งสมุดคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่ วนมากเป็ นนิสิตระดับ ปริ ญญาตรี
มาใช้หอ้ งสมุดสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง เวลาที่ใช้ในการค้นหาหรื อนัง่ อ่านหนังสื อในห้องสมุดในแต่ละครั้งใช้เวลา
1-2 ชัว่ โมง สําหรับความพึงพอใจของแต่ละด้านของห้องสมุดสามารถสรุ ปได้ว่า ความพึงพอใจโดยรวมใน
สภาพทัว่ ไปของห้องสมุด เช่น แสงสว่าง เสี ยงรบกวน อุณหภูมิ ความสะอาด และความเป็ นระเบียบ ด้าน
เวลาเปิ ดให้บริ การ (เปิ ดเทอม 08.00-18.00 น.) และเวลาเปิ ดให้บริ การ (ปิ ดเทอม 8.00-16.00 น. ) จํานวนเนื้อหา
ของหนังสื อและวารสารตรงกับความต้องของผูใ้ ช้บริ การ ด้านระยะเวลาในการยืมหนังสื อ ด้านความเหมาะสม
ของอัตราค่าปรับหนังสื อที่ส่งเกินกําหนด การให้คาํ แนะนําในการสื บค้น ด้านความรวดเร็ ว ถูกต้องในการ
ให้บริ การของเจ้าหน้าที่ และความพึงพอใจโดยรวมของการให้บริ การของเจ้าหน้าที่ ทั้ง 10 ด้านนี้ ผูใ้ ช้มีความ
พึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนอีก 1 ด้านนั้นผูใ้ ช้มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลางคือ จํานวนคอมพิวเตอร์
ที่ใช้ในการสื บค้นข้อมูล

อภิปรายผล
ผูใ้ ช้ส่วนใหญ่เป็ นนิสิตระดับปริ ญญาตรี เนื่องจากผูใ้ ช้ที่เข้ามาใช้หอ้ งสมุดอาจจะเป็ นนิสิตตั้งแต่ระดับ
ปี 1 ถึง นิสิตระดับชั้นปี ที่ 5 ซึ่งมีจาํ นวนมากกว่านิสิตระดับปริ ญญาโท และระดับปริ ญญาเอก ส่ วนใหญ่เข้า
มาใช้หอ้ งสมุดสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง และเข้ามาใช้หอ้ งสมุดเพื่อค้นหาหนังสื อ เอกสาร วารสาร เพื่อยืม- คืน เพื่อ
การพักผ่อนหย่อนใจจากการอ่าน เพือ่ เตรี ยมสอบ เตรี ยมการสอน ทํารายงาน ทําการบ้าน หรื อทําวิจยั และ
มาเพื่อใช้คอมพิวเตอร์สาํ หรับค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะต่ อห้ องสมุดคณะเภสั ชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
1. ควรเพิ่มจํานวนคอมพิวเตอร์ และมีหูฟังสําหรับผูใ้ ช้ เนื่องจากการเรี ยนการสอนในปั จจุบนั มี
การศึกษาค้นคว้าวิจยั ผ่านระบบมัลติมีเดีย
2. ระบบเครื อข่ายภายในหน่วยงานห้องสมุดควรมีการวาง ระบบเครื อข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ใน
การใช้อินเทอร์เน็ตสําหรับเครื่ องโน๊ตบุ๊คให้ทวั่ ถึง
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ในครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาผูใ้ ช้บริ การห้องสมุดทุกภาคการศึกษา
2. ควรศึกษาความพึงพอใจและความต้องการใช้บริ การห้องสมุดของอาจารย์
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