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บทคัดย่อ 

 รายงานผลการด าเนนิโครงการแนะน าการใช้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ส าหรับนิสิตใหม่ 

ประจ าปีการศึกษา 2557 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนิสิตใหม่ที่เข้าร่วมโครงการฯ 

จ านวน 4 ดา้น ได้แก่ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ดา้นเจ้าหน้าที่/วิทยากร ด้านสิ่งอ านวย

ความสะดวก และดา้นคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา นิสิตใหม่ จ านวน 500 คน ผลการศึกษา

พบว่า นิสิตใหม่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการทุกด้านในระดับมาก ( x = 3.97) โดยเรียง

ตามล าดับ ดังน้ี ดา้นคุณภาพ ( x = 4.07) ดา้นเจ้าหน้าที่/วิทยากร ( x = 4.05) ดา้นกระบวนการ ขั้นตอน

การจัดกิจกรรม และดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก ( x = 3.88) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานหลักที่สนับสนุนด้านการ

เรียนการสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยเน้นการให้บริการเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ

และเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง แก่ อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัย และ

ภารกิจที่ส าคัญของศูนย์บรรณสารฯ ในด้านการให้บริการสารสนเทศที่ส าคัญน่ันคือ การสอนทักษะ

หรือการแนะน าให้ความรู้เกี่ยวกับบรกิารต่างๆ ของศูนย์บรรณสารฯ โดยเฉพาะอย่างย่ิงนิสิตใหม่ที่ยังไม่

มีทักษะในการใช้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการศึกษาค้นคว้า 

คณะท างานขอขอบคุณบุคลากรห้องสมุดทุกท่าน  รวมทั้งขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้

การด าเนนิงานครัง้น้ีส าเร็จลุลว่งไปดว้ยดี   

คณะท างานหวังเป็นอย่างย่ิงว่า ผลการศึกษาในคร้ังนี้จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ

วางแผนพัฒนาการอบรมคร้ังต่อไป หากมีขอ้ผิดพลาดประการใด คณะท างานขออภัยมา  ณ  โอกาสน้ี 
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ส่วนท่ี 1 : บทน า 

 1.1  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

  ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีความส าคัญและเป็นหัวใจหลักของสถาบันการศึกษา  

ซึ่ง ห้องสมุดมีภาระกิจหลักในการสนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมด้วย

ตนเอง  ในปัจจุบันทรัพยากรสารสนเทศที่มีไว้ให้ศึกษาค้นคว้ามีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่  หนังสือ 

วารสาร  สื่อโสตทัศน์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ฐานข้อมูลออนไลน์  ฯลฯ  และห้องสมุดมีหน้าที่ให้บริการ

ต่าง ๆ  เช่น  บรกิารยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศ  บรกิารตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า ฯลฯ  ทั้งน้ี

การที่นิสิตจะสามารถใช้บริการของห้องสมุดและสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

น้ัน  นิสิตควรจะได้รับการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดเพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะและความสามารถในการ

เรียนรู้ของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

  ดังน้ัน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานสนับสนุน

การเรียน การสอน การศึกษาค้นคว้าของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ของ

บุคลากรและนิสิต เพ่ือให้มีทักษะในการสืบค้นสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับความ

ต้องการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 

ประจ าปีการศึกษา 2557 เพ่ือเป็นการสง่เสริมให้นิสิตใหม่มีทักษะการเข้าใช้บริการของศูนย์บรรณสารฯ 

และมีทักษะการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศที่ถูกต้อง และสามารถเข้าถึงสารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือใช้

ประกอบการศึกษา ได้อยา่งถูกต้องและตรงกับความต้องการ 
 

 1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนิสิตใหม่ที่เข้าร่วมโครงการแนะน าการใช้ศูนย์บรรณสาร

และสื่อการศึกษา ส าหรับนิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2557 จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ดา้นเจ้าหน้าที่/วิทยากร ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านคุณภาพ รวมทั้ง

ข้อเสนอแนะ 
 

 1.3  ขอบเขตของการศึกษา 

  1.3.1  ความพึงพอใจของนิสิตใหม่ที่เข้าร่วมโครงการแนะน าการใช้ศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษา ส าหรับนิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2557 

  1.3.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา 

จ านวน 500 คน 
 

 1.4  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 

  25  กรกฎาคม 2557 
 

 



 1.5  นิยามศัพท์เฉพาะ 

  1.5.1  โครงการแนะน าการใช้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ส าหรับนิสิตใหม่ 

ประจ าปีการศึกษา 2557 หมายถึง การแนะน าการใช้งานระบบห้องสมุด การบริการของห้องสมุด 

ให้แก่นิสิตใหม่ประจ าปีการศึกษา 2557 

  1.5.2  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก หรือทัศนคติของนิสิตใหม่ ที่มีต่อการเข้า

ร่วมโครงการฯ 
 

 1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  1.6.1  นิสิตใหม่มีทักษะในการสบืค้นทรัพยากรสารสนเทศได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

  1.6.2  นิสิตใหม่เข้าใช้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาไดอ้ย่างถูกต้อง 

  1.6.3  นิสิตใหม่สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 

ส่วนท่ี 2 : วิธีด าเนินการศึกษา 

 2.1  กลุ่มตัวอย่าง 

  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีจ านวนทั้งสิ้น 500 คน 
 

 2.2  รูปแบบการศกึษา 

  เป็นการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เมื่อได้ข้อมูล

จากแบบสอบถาม ผู้จัดท าน าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง จากน้ันท าการแปลงข้อมูลเป็น

ตัวเลข เพ่ือน าไปประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows เพ่ือ

ค านวณหาค่าสถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเฉล่ีย  

 

 2.3  เครื่องมือในการศึกษา 

  แบบประเมินโครงการแนะน าการใช้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ส าหรับนิสิตใหม่ 

ประจ าปีการศึกษา 2557 รายละเอียดในแบบสอบถามประกอบดว้ย 

  ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 

  ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ ได้แก่ ประเด็นด้านกระบวนการ 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ประเด็นด้านเจ้าหน้าที่ /วิทยากร ประเด็นด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และ

ประเด็นดา้นคุณภาพ รวมทั้งขอ้เสนอแนะ 
 

 2.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  คณะผู้จัดท าแจกแบบสอบและเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากนิสิต 

 



  2.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 

  ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows และใช้สถิติต่างๆ ในการค านวณ ดังนี้ 

  -  สถิติประเภทค่าเฉลี่ย เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นมาตรฐานประเมินค่า ได้แก่ ระดับ

ความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการฯ โดยใช้มาตรวัดลิเคร์ท (Likert Type หรือ Likert’s Method of 

Summated Rating) ซึ่งใช้วัดเจตคตขิองบุคคลที่มีต่อสิ่งใดๆ ดังนี้ 

   ระดับความพึงพอใจระดับมากที่สุด  ค่าคะแนนเท่ากับ 5 

   ระดับความพึงพอใจระดับมาก   ค่าคะแนนเท่ากับ 4 

   ระดับความพึงพอใจระดับปานกลาง  ค่าคะแนนเท่ากับ 3 

   ระดับความพึงพอใจระดับน้อย   ค่าคะแนนเท่ากับ 2 

   ระดับความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด  ค่าคะแนนเท่ากับ 1 

 

  ส าหรับค่าเฉลี่ยที่ค านวณได้มคีวามหมาย ดังนี้ 

  4.51 – 5.00 หมายความว่า มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 

  3.51 – 4.50 หมายความว่า มีความพึงพอใจระดับมาก 

  2.51 – 3.50 หมายความว่า มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 

  1.51 – 2.50 หมายความว่า มีความพึงพอใจระดับน้อย 

  1.00 – 1.50 หมายความว่า มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 3 : ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การส ารวจความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ มีรายละเอียดจากผลการส ารวจและ

ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

 3.1  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

 ตารางที่ 1  จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1.  ชาย 119 23.80 

2.  หญงิ 381 76.20 

รวม 500 100.00 
 

 จากตารางที่ 1 สรุปว่านิสิต ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 500 คน จ าแนกตามเพศ เป็น 

และเพศหญงิ ร้อยละ 76.20 เพศชาย ร้อยละ 23.80 
 

 3.2 ตอนที่ 2 ระดับความพงึพอใจต่อการด าเนนิงานโครงการ (ตารางที่ 1 – 4) 

 ตารางที่ 1 ประเด็นด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกจิกรรม 
 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกจิกรรม 

(N=500) 

ค่าเฉลี่ย 

x  

S.D. การแปลความ 

1.  มีขัน้ตอนการจัดกิจกรรม 3.81 .648 มาก 

2. กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกับวัตถุประสงค์การจัดงาน 3.89 .706 มาก 

3.  มีการอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม 3.75 .762 มาก 

4.  ได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดกิจกรรม

ทุกขั้นตอน 

4.06 .682 มาก 

รวม 3.88 .700 มาก 
  

 จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่า ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความพึงพอใจระดับมาก ( x = 3.88) โดยมีระดับความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ได้รับความรู้หรือ

ประโยชน์จากกระบวนการจัดกิจกรรมทุกขั้นตอน ( x = 4.06) ส่วนระดับความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ย

ต่ าสุด คือ กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกับวัตถุประสงค์การจัดงาน ( x = 3.89) มีขั้นตอนการจัด

กิจกรรม ( x = 3.81) และมีการอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม ( x = 3.75) ตามล าดับ 
 

 

 

 

 



 ตารางที่ 2 ประเด็นด้านเจ้าหน้าที่/วิทยากร 
 

ด้านเจ้าหน้าที ่

(N=500) 

ค่าเฉลี่ย 

x  

S.D. การแปลความ 

1.  บรกิารดว้ยความสุภาพ และดว้ยไมตรีจติ 4.05 .772 มาก 

2.  ความรูค้วามสามารถอธิบาย การตอบค าถาม ชี้แจง ข้อ

สงสัยได้ชัดเจน 

3.96 .765 มาก 

3.  ให้บรกิารดว้ยความเสมอภาค เป็นธรรม ไมเ่ลอืกปฏิบัติ 4.15 .703 มาก 

รวม 4.05 .747 มาก 
 

 จากตารางที่ 2 สรุปได้ว่า ด้านเจ้าหน้าที่/วิทยากร ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับ

มาก ( x = 4.05) โดยมีระดับความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ให้บริการด้วยความเสมอภาค เป็น

ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ( x = 4.15) ส่วนระดับความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ บริการด้วยความ

สุภาพ และด้วยไมตรีจิต ( x = 4.05) และมีความรู้ความสามารถอธิบาย การตอบค าถาม ชี้แจง ข้อ

สงสัยได้ชัดเจน ( x = 3.96) ตามล าดับ 
 

 ตารางที่ 3 ประเด็นด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

(N=500) 

ค่าเฉลี่ย 

x  

S.D. การแปลความ 

1.  สถานที่ส าหรับการให้บริการมีความเหมาะสม 4.19 .741 มาก 

2.  ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ระบบภาพและ

เสยีง อื่น ๆ ที่ใช้ในการจัดโครงการมีความเหมาะสม 

3.69 .954 มาก 

3.  สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความทันสมัย 4.07 .740 มาก 

4.  มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า และอย่างทั่วถึง 3.75 .948 มาก 

5.  มีป้าย/สัญลักษณ์อยา่งชัดเจน 3.72 .925  

รวม 3.88 .862 มาก 
  

 จากตารางที่ 3 สรุปได้ว่า ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ

ระดับมาก ( x = 3.88) โดยมีระดับความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานที่ส าหรับการให้บริการมี

ความเหมาะสม ( x = 4.19) สว่นระดับความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมี

ความทันสมัย ( x = 4.07) มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า และอย่างทั่วถึง ( x = 3.75) มีป้าย/สัญลักษณ์



อย่างชัดเจน ( x = 3.72) และครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ระบบภาพและเสียง อื่น ๆ ที่ใช้ใน

การจัดโครงการมีความเหมาะสม ( x = 3.69) ตามล าดับ 
 

 ตารางที่ 4 ประเด็นด้านคุณภาพ 
 

ด้านคุณภาพ 

(N=500) 

ค่าเฉลี่ย 

x  

S.D. การแปลความ 

1.  ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้รับบริการอย่างประทับใจ 3.95 .667 มาก 

2.  ได้เข้าร่วมโครงการและได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ 4.06 .722 มาก 

3.  สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ในการ

เรียน 

4.13 .739  

4.  สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 

4.15 .720 มาก 

รวม 4.07 .710 มาก 
  

 จากตารางที่ 4 สรุปได้ว่า ด้านคุณภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับมาก            

( x = 4.07) โดยมีระดับความพึงพอใจที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม

ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ( x = 4.15) ส่วนระดับความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ สามารถน าความรู้

จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ในการเรียน ( x = 4.13) ได้เข้าร่วมโครงการและได้รับบริการที่เป็น

ประโยชน์ ( x = 4.06) และได้เข้าร่วมโครงการหรือได้รับบริการอย่างประทับใจ ( x = 3.95) 
 

 

 3.3  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

  3.3.1  สภาพอากาศภายในหอประชุมค่อนขา้งร้อน 

  3.3.2  ภายในหอประชุมควรมเีก้าอี้ให้นิสิตน่ัง 

  3.3.3  การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง 

  3.3.4  พ้ืนที่หอประชุมไมเ่พียงพอต่อปริมาณนิสิต 

  3.3.5  ควรจัดอบรมที่ศูนย์บรรณสารฯ โดยตรง เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้และสัมผัส

ประสบการณโ์ดยตรง 

  3.3.6  ควรให้ความบันเทิงควบคู่ไปกับการให้ความรู้ 

  3.3.7  ระบบเสยีงไมค่่อยดี 

   



 สรุปผลการด าเนินโครงแนะน าการใช้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ส าหรับนิสิตใหม่ 

ประจ าปีการศึกษา 2557 ที่จัดขึ้นวันศุกร์ที่  25 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมพญาง าเมือง 

มหาวิทยาลัยพะเยา มีผลการด าเนนิโครงการเฉล่ียในระดับมาก ( x = 3.97)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรมโครงการ 

 

 
 



 

 
 

 

 


