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บทคัดย่อ 

 รายงานผลการด าเนนิโครงการแนะน าการใชศู้นย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ส าหรับนิสิตใหม่ 

ประจ าปีการศึกษา 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนิสิตใหม่ที่เข้าร่วมโครงการฯ 

จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ด้านเจ้าหน้าที่ ด้านสิ่งอ านวยความ

สะดวก ด้านคุณภาพ และด้านวิทยากร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา นิสิตใหม่ จ านวน 5,234 คน ผล

การศึกษาพบว่า นิสิตใหม่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการทุกด้านในระดับมาก ( x =4.17) โดย

เรียงตามล าดับ ดังนี้ ด้านเจ้าหน้าที่ ( x =4.22) ด้านวิทยากร ( x =4.21) ด้านคุณภาพ ( x =4.13) และ

ด้านกระบวนการ/ขัน้ตอนการจัดกิจกรรม และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ( x =4.11)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานหลักที่สนับสนุนด้านการ

เรียนการสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยเน้นการให้บริการเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ

และเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง แก่ อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัย และ

ภารกิจที่ส าคัญของศูนย์บรรณสารฯ ในด้านการให้บริการสารสนเทศที่ส าคัญนั่นคือ การสอนทักษะ

หรอืการแนะน าให้ความรู้เกี่ยวกับบริการตา่งๆ ของศูนย์บรรณสารฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตใหม่ที่ยังไม่

มีทักษะในการใชบ้ริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา เพือ่ประโยชน์สูงสุดในการศึกษาค้นคว้า 

คณะท างานขอขอบคุณบุคลากรห้องสมุดทุกท่าน  รวมทั้งขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้

การด าเนินงานครั้งนีส้ าเร็จลุล่วงไปด้วยดี   

คณะท างานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการศึกษาในครั้งนี้จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ

วางแผนพัฒนาการอบรมครั้งต่อไป หากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะท างานขออภัยมา  ณ  โอกาสนี้ 
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ส่วนที่ 1 : บทน า 

 1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

  ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีความส าคัญและเป็นหัวใจหลักของสถาบันการศึกษา  

ซึ่ง ห้องสมุดมีภาระกิจหลักในการสนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วย

ตนเอง  ในปัจจุบันทรัพยากรสารสนเทศที่มีไว้ให้ศึกษาค้นคว้ามีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่  หนังสือ 

วารสาร  สื่อโสตทัศน์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ฐานข้อมูลออนไลน์  ฯลฯ  และห้องสมุดมีหน้าที่ให้บริการ

ต่าง ๆ  เชน่  บริการยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศ  บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า ฯลฯ  ทั้งนี้

การที่นิสติจะสามารถใช้บริการของหอ้งสมุดและสารสนเทศในการศกึษาค้นคว้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นั้น  นสิิตควรจะได้รับการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะและความสามารถในการ

เรียนรู้ของนิสติมหาวิทยาลัยพะเยา 

  ดังนั้น ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานสนับสนุน

การเรียน การสอน การศึกษาค้นคว้าของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ของ

บุคลากรและนิสิต เพื่อให้มีทักษะในการสืบค้นสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับความ

ต้องการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 

ประจ าปีการศึกษา 2556 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นสิิตใหมม่ีทักษะการเข้าใช้บริการของศูนย์บรรณสารฯ 

และมีทักษะการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศที่ถูกต้อง และสามารถเข้าถึงสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อใช้

ประกอบการศกึษา ได้อย่างถูกต้องและตรงกับความต้องการ 
 

 1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนิสิตใหม่ที่เข้าร่วมโครงการแนะน าการใช้ศูนย์บรรณสาร

และสื่อการศึกษา ส าหรับนิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2556 จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ/

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ด้านเจ้าหน้าที่  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านคุณภาพ และด้านวิทยากร 

รวมทั้งขอ้เสนอแนะ 
 

 1.3  ขอบเขตของการศึกษา 

  1.3.1  ความพึงพอใจของนิสิตใหม่ที่เข้าร่วมโครงการแนะน าการใช้ศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศกึษา ส าหรับนิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2556 

  1.3.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา 

จ านวน 5,234 คน 
 

 1.4  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 

  8 – 22  พฤษภาคม 2556 
 

 



 1.5  นิยามศัพท์เฉพาะ 

  1.5.1  โครงการแนะน าการใช้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ส าหรับนิสิตใหม่ 

ประจ าปีการศึกษา 2556 หมายถึง การแนะน าการใช้งานระบบห้องสมุด ให้แก่นิสิตใหม่ประจ าปี

การศกึษา 2556 

  1.5.2  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก หรือทัศนคติของนิสิตใหม่ ที่มีต่อการเข้า

ร่วมโครงการฯ 
 

 1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  1.6.1  นิสติใหม่มีทักษะในการสบืค้นทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

  1.6.2  นิสติใหม่เข้าใช้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษาได้อย่างถูกต้อง 

  1.6.3  นสิิตใหมส่ามารถใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ 

 

ส่วนที่ 2 : วธิีด าเนินการศกึษา 

 2.1  กลุ่มตัวอย่าง 

  กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศกึษามีจ านวนทั้งสิน้ 5,234 คน 
 

 2.2  รูปแบบการศึกษา 

  เป็นการส ารวจโดยใช้แบบประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เมื่อได้ข้อมูล

จากแบบประเมิน ผูจ้ัดท าน าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นท าการแปลงข้อมูลเป็นตัวเลข 

เพื่อน าไปประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows เพื่อค านวณหา

ค่าสถิต ิที่ใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย  

 

 2.3  เคร่ืองมือในการศึกษา 

  แบบประเมินโครงการแนะน าการใช้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ส าหรับนิสิตใหม่ 

ประจ าปีการศึกษา 2556 รายละเอียดในแบบสอบถามประกอบด้วย 

  ส่วนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ เพศ 

  ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ ได้แก่ ประเด็นด้านกระบวนการ 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ประเด็นด้านเจ้าหน้าที่  ประเด็นด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ประเด็นด้าน

คุณภาพ และประเด็นด้านวิทยากร รวมทั้งขอ้เสนอแนะ 
 

 2.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  นิสิตใหม่ตอบแบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งจัดท าโดยศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 



2.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 

  ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows และใช้สถิตติ่างๆ ในการค านวณ ดังนี้ 

  -  สถิติประเภทค่าเฉลี่ย เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นมาตรฐานประเมินค่า ได้แก่ ระดับ

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

Summated Rating) ซึ่งใช้วัดเจตคติของบุคคลที่มตี่อสิ่งใดๆ 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 หมายความวา่ มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 

  1.51 – 2.50 หมายความว่า มีความพึงพอใจระดับน้อย 

  1.00 – 1.50 หมายความว่า มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 : ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การส ารวจความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ มีรายละเอียดจากผลการส ารวจและ

ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 3.1  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

 นิสติใหม่ ที่ตอบแบบประเมินทั้งหมดจ านวน 5,234 คน 

 

 3.2 ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการ (ตารางท่ี 1 – 5) 

 ตารางท่ี 1 ประเด็นด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

(N=5,234) 

ค่าเฉลี่ย 

x  

การแปลความ 

1.  มีขั้นตอนการจัดกิจกรรม หรือมีก าหนดการจัดกิจกรรม

อย่างชัดเจน 

4.16 มาก 

2.  สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างสะดวก และมีการ

อ านวยความสะดวกเป็นอย่างดี 

4.16 มาก 

3.  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมคีวามเหมาะสม 4.06 มาก 

4.  ขั้นตอนการจัดกิจกรรม หรือการให้บริการมีความ

ยืดหยุ่น สามารถปรับใหเ้หมาะสมกับสถานการณไ์ด้ 

4.07 มาก 

รวม 4.11 มาก 
  

 จากตารางที่ 1 สรุปได้วา่ ดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ผู้ตอบแบบประเมินมีความ

พึงพอใจระดับมาก ( x =4.11) โดยมีระดับความพึงพอใจที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

หรือมีก าหนดการจัดกิจกรรมอย่างชัดเจน และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างสะดวก และมีการ

อ านวยความสะดวกเป็นอย่างดี ( x =4.16) ส่วนระดับความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ขั้นตอนการ

จัดกิจกรรม หรือการให้บริการมีความยืดหยุ่น สามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานกรณ์ได้ ( x =4.07) 

และระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมคีวามเหมาะสม ( x =4.06) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ตารางท่ี 2 ประเด็นด้านเจ้าหน้าที่ 
 

ด้านเจ้าหน้าที่ 

(N=5,234) 

ค่าเฉลี่ย 

x  

การแปลความ 

1.  ความเหมาะสมในการแต่งกาย / บุคลิก / ท่าทาง การ

ให้บริการ 

4.24 มาก 

2.  บริการด้วยความสุภาพ และด้วยไมตรจีติ 4.28 มาก 

3.  บริการดว้ยความกระตอืรอืร้น รวดเร็ว ฉับไว 4.18 มาก 

4.  ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบ

ค าถาม ชีแ้จงขอ้สงสัย แนะน า 

4.18 มาก 

5.  บริการดว้ยความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 4.21 มาก 

รวม 4.22 มาก 

 จากตารางที่ 3 สรุปได้ว่า ด้านเจ้าหน้าที่ ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจระดับมาก          

( x =4.22) โดยมีระดับความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ บริการด้วยความสุภาพ และด้วยไมตรีจิต    

( x =4.28) ส่วนระดับความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ความเหมาะสมในการแต่งกาย / บุคลิก / 

ท่าทาง การให้บริการ ( x =4.24) บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  ( x =4.21) 

บริการด้วยความกระตือรือร้น รวดเร็ว ฉับไว และมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบ

ค าถาม ชีแ้จงขอ้สงสัย แนะน า ( x =4.18) ตามล าดับ 
 

 ตารางท่ี 3 ประเด็นด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

(N=5,234) 

ค่าเฉลี่ย 

x  

การแปลความ 

1.  สถานที่ส าหรับการให้บริการมคีวามเหมาะสม 4.25 มาก 

2.  ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ระบบภาพและ

เสียง อื่น ๆ ที่ใชใ้นการจัดโครงการมคีวามเหมาะสมเพียงพอ 

4.24 มาก 

3.  มกีารประชาสัมพันธ์ลว่งหนา้ และอย่างทั่วถึง 4.00 มาก 

4.  มีป้าย / สัญลักษณ์ ที่แสดงจุดจัดกิจกรรมหรือให้บริการ

อย่างชัดเจน 

3.96 มาก 

รวม 4.11 มาก 
  

 จากตารางที่ 3 สรุปได้ว่า ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ

ระดับมาก ( x =4.11) โดยมีระดับความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานที่ส าหรับการให้บริการมี



ความเหมาะสม ( x =4.25) ส่วนระดับความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เช่น 

โต๊ะ เก้าอี ้ระบบภาพและเสียง อื่น ๆ ที่ใช้ในการจัดโครงการมีความเหมาะสมเพียงพอ ( x =4.24) มีการ

ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า และอย่างทั่วถึง ( x =4.00) และมีป้าย/สัญลักษณ์ ที่แสดงจุดจัดกิจกรรมหรือ

ให้บริการอย่างชัดเจน ( x =3.96) 
 

 ตารางท่ี 4 ประเด็นด้านคุณภาพ 
 

ด้านคุณภาพ 

(N=5,234) 

ค่าเฉลี่ย 

x  

การแปลความ 

1.  ได้เข้าร่วมโครงการหรอืได้รับบริการอย่างประทับใจ 4.16 มาก 

2.  ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้รับบริการตรงตามความ

ต้องการ 

4.15 มาก 

3.  ได้เข้าร่วมโครงการหรอืได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ 4.21 มาก 

รวม 4.13 มาก 
  

 จากตารางที่  4 สรุปได้ว่า ด้านคุณภาพ ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจระดับมาก            

( x =4.13) โดยมีระดับความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้รับบริการที่เป็น

ประโยชน์ ( x =4.21) ส่วนระดับความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้รับ

บริการอย่างประทับใจ ( x =4.16) และได้เข้าร่วมโครงการหรือได้รับบริการตรงตามความต้องการ       

( x =4.15) 
 

 ตารางท่ี 5 ประเด็นด้านวิทยากร 
 

ด้านวิทยากร 

(N=5,234) 

ค่าเฉลี่ย 

x  

การแปลความ 

1.  บุคลิกภาพที่เหมาะสมของวทิยากร 4.22 มาก 

2.  ความพรอ้มของวทิยากร และความตรงตอ่เวลา 4.22 มาก 

3.  ความสามารถและเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ 4.20 มาก 

4.  การเปิดโอกาสใหซ้ักถาม และแสดงความคิดเห็น 4.19 มาก 

รวม 4.21 มาก 
  

 จากตารางที่ 5 สรุปได้ว่า ด้านคุณภาพ ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจระดับมาก            

( x =4.21) โดยมีระดับความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลิกภาพที่เหมาะสมของวิทยากร และ

ความพร้อมของวิทยกร และความตรงต่อเวลา ( x =4.22) ส่วนระดับความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 



คือ ความสามารถและเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ ( x =4.20) และการเปิดโอกาสให้ซักถาม และ

แสดงความคิดเห็น ( x =4.19) 
 

 3.3  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

  3.3.1  นิสติประทับใจและได้รับความรูม้าก แตอ่ยากใหน้ าวิธีการตา่ง ๆ ลงเว็บไซต์ด้วย 

โดยเฉพาะลิงค์เว็บไซต์ที่จ าเป็นต่อการใชง้านประจ าวันของนสิิต 

  3.3.2  เวลา สถานที่จัดโครงการ และการเดินทางไม่ค่อยสะดวก 

  3.3.3  ระยะเวลาในการจัดโครงการสั้นเกินไป 

  3.3.4 ระบบต่าง ๆ ขัดข้องบ่อย เชน่ แอร์เสีย ระบบเสียง โปรเจคเตอร์ ฯลฯ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงความเร็วของอินเทอร์เน็ตค่อนข้างช้า 

  3.3.5  การบรรยายของวิทยากรบางท่าน พูดเร็วเกินไป ท าให้นิสติบางคนตามไม่ทัน 

  3.3.6  ควรมีก าหนดการจัดกิจกรรมและช้ีแจงสถานที่ใหชั้ดเจนขึ้น 

  3.3.7  วิทยากรมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีการถ่ายถอดความรูท้ี่ดี 

   

 สรุปผลการด าเนินโครงแนะน าการใช้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ส าหรับนิสิตใหม่ 

ประจ าปีการศึกษา 2556 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 22 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์บริการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มีผลการด าเนินโครงการเฉลี่ยในระดับมาก ( x =4.17)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรมโครงการ 

 
 

 
 



 
 

 


