
LIC-FM-SC-10 มีผลบังคับใช้วันที่ 25/06/2562 

แบบการรายงานการวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
สรุปผลการวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของห้องสมุด NIDA 

ส านักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

 
 ส ำนักบรรณสำรกำรพัฒนำ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ก ำหนดให้มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริกำรที่มีต่อบริกำรของห้องสมุด NIDA โดยใช้แบบสอบถำมออนไลน์เป็นเครื่องมือในกำรส ำรวจ 
ส ำหรับแบบสอบถำมที่ได้รับกำรตอบกลับในกำรส ำรวจครั้งนี้ มีจ ำนวนทั้งสิ้น 11 คน ปรำกฎผลกำรส ำรวจ 
ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบทั้งหมด 11 คน (ตำรำงที่ 1) ได้ดังนี ้
เพศ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 63.6 และ  

เพศชำย จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 36.4 
อาย ุพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ อำยุ 21-30 ปี จ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 63.6 รองลงมำ 

อำยุ 31-40 ปี และ 41-50 ปี เท่ำกัน จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 
สถานภาพ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็น นักศึกษำปริญญำโท (ภำคปกติ) และนักศึกษำปริญญำ

โท (ภำคพิเศษ) เท่ำกัน จ ำนวน 4 คน  คิดเป็นร้อยละ 36.4 รองลงมำ คือ บุคลำกร จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.1 อำจำรย์ จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 

หน่วยงานและคณะที่สังกัด ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่สังกัดคณะพัฒนำกำรเศรษฐกิจ จ ำนวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 63.6 รองลงมำสังกัดคณะภำษำและกำรสื่อสำร และคณะบริหำรธุรกิจ กองงำนผู้บริหำร 
เท่ำกัน จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 และไม่ตอบ จ ำนวน 1 คิดเป็นร้อยละ 9.1 ตำมล ำดับ 
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ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถำม 
 

ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ 
 หญิง   

ชำย 

 
7 
4 

 
63.6 
36.4 

รวม 11 100.0 
2. อาย ุ  
 21-30 ปี   
 31-40 ปี 
 41-50 ปี 

 
7 
2 
2 

 
63.6 
18.2 
18.2 

รวม 11 100.0 

3. สถานภาพ 
 นักศึกษำปริญญำโท (ภำคปกติ) 
 นักศึกษำปริญญำโท (ภำคพิเศษ) 
 อำจำรย์   
 บุคลำกร   

 
4 
4 
1 
2 

 
36.4 
36.4 
9.1 
18.1 

รวม 11 100.0 

4.  คณะที่ท่านศึกษาหรือหน่วยงานที่ท่านสังกัด  
 คณะพัฒนำกำรเศรษฐกิจ 
 คณะภำษำและกำรสื่อสำร 
 คณะบริหำรธุรกิจ   
 กองงำนผู้บริหำร     
           ไม่ตอบ   

 
7 
1 
1 
1 
1 

 
63.6 
9.1 
9.1 
9.1 
9.1 

รวม 11 100.0 

 
ส่วนที่ 2 สภาพการใช้บริการห้องสมุด 
 

ผลกำรวิเครำะหส์ภำพกำรใช้บริกำรห้องสมุดของผู้ตอบแบบสอบทั้งหมด 11 คน ได้ดังนี้ 
วันที่สะดวกใช้บริการห้องสมุด พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่สะดวกเข้ำใช้บริกำรห้องสมุด 

วันจันทร์-วันศุกร์ จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 รองลงมำเป็นวันเสำร์-วันอำทิตย์ จ ำนวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 45.5 ตำมล ำดับ ดังตำรำงที่ 2 
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ตารางท่ี 2 วันทีส่ะดวกใช้บริกำรห้องสมุด 
 

วัน จ านวน (คน) ร้อยละ 

 วันจันทร์-วันศุกร์   
วันเสำร์-วันอำทิตย์ 

6 
5 

54.5 
45.5 

รวม 11 100.0 

 
เวลาที่สะดวกเข้าใช้บริการ  พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำม สะดวกเข้ำใช้บริกำรห้องสมุดเวลำ 9.00 น. 

และ 13.00 น. เท่ำกัน จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3  รองลงมำ เวลำ 11.00 น. จ ำนวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.2 และเวลำ 10.00 น., 12.00 น., 17.00 น. เท่ำกัน จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 ตำมล ำดับ 
ดังตำรำงที่ 3 
 
ตารางท่ี 3  เวลำทีส่ะดวกเข้ำใช้บริกำรห้องสมุด 
 

เวลา จ านวน (คน) ร้อยละ 
 9.00 น.   

10.00 น. 
11.00 น. 
12.00 น. 
13.00 น. 
17.00 น. 

3 
1 
2 
1 
3 
1 

27.3 
9.1 
18.2 
9.1 
27.3 
9.1 

รวม 11 100.0 

 
 

เวลาที่ออกจากห้องสมุด พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำม ออกจำกห้องสมุดเวลำ 20.00 น. จ ำนวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45.5 รองลงมำ เวลำ 17.00 น.  จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 และเวลำ 10.00 น., 15.00 น., 
16.00 น., 18.00 น. เท่ำกัน จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 ตำมล ำดับ ดังตำรำงที่ 4 
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ตารางท่ี 4  เวลำออกจำกห้องสมุด 
 

เวลา จ านวน (คน) ร้อยละ 

 10.00 น. 
15.00 น. 
16.00 น. 
17.00 น. 
18.00 น. 
20.00 น. 

1 
1 
1 
2 
1 
5 

9.1 
9.1 
9.1 
18.2 
9.1 
45.5 

รวม 11 100.0 

 
 วัตถุประสงค์ในการเข้าใช้บริการห้องสมุด พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีวัตถุประสงค์กำรเข้ำใช้บริกำร
ห้องสมุด เพ่ือใช้สถำนที่เพ่ือท ำงำนอ่ืน เช่น ท ำงำนกลุ่ม เขียนต ำรำ นัดเพ่ือน ฯลฯ จ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อย
ละ 35.0 รองลงมำเพ่ือค้นคว้ำหำควำมรู้เพ่ือประกอบกำรเรียนกำรสอน และเพ่ือค้นคว้ำหำข้อมูลเพ่ือประกอบ
ท ำวิจัย เท่ำกัน จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และเพ่ืออ่ำนหนังสือ วำรสำร หนังสือพิมพ์ นวนิยำย ฯลฯ 
จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 ตำมล ำดับ ดังตำรำงที่ 5 
 
ตารางท่ี 5  วัตถุประสงค์ในกำรเข้ำใช้บริกำรห้องสมุด 
 

วัตถุประสงค์ในการเข้าใช้บริการห้องสมุด จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ค้นคว้ำหำควำมรู้เพื่อประกอบกำรเรียนกำรสอน 
2. ค้นคว้ำหำข้อมูลเพื่อประกอบกำรท ำวิจัย 
3. ใช้สถำนที่เพ่ือท ำงำนอ่ืน เช่น ท ำงำนกลุ่ม เขียนต ำรำ นัดเพื่อน ฯลฯ 
4. อ่ำนหนังสือ วำรสำร หนังสือพิมพ์ นวนิยำย ฯลฯ 

5 
5 
7 
3 

25.0 
25.0 
35.0 
15.0 

รวม 20 100.0 
 
 การแก้ปัญหาการใช้บริการห้องสมุดของผู้รับบริการ พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำม เมื่อพบปัญหำใน
กำรใช้บริกำร แก้ปัญหำด้วยวิธีกำร สอบถำมบรรณำรักษ์ และสอบถำมเพ่ือนหรือผู้ใช้ท่ำนอ่ืน เท่ำกัน จ ำนวน 
6 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 รองลงมำ แก้ปัญหำด้วยวิธีกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อย
ละ 25.0 และแก้ปัญหำด้วยวิธีกำรศึกษำค้นคว้ำจำกคู่มือ จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 ตำมล ำดับ  
ดังตำรำงที่ 6 
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ตารางท่ี 6  กำรแก้ปัญหำในกำรใช้บริกำรห้องสมุดของผู้รับบริกำร 
  

การแก้ปัญหาในการใช้บริการห้องสมุดของผู้รับบริการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. สอบถำมบรรณำรักษ์ 
2. สอบถำมเพ่ือนหรือผู้ใช้ท่ำนอ่ืน 
3. ศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง 
4. ศึกษำค้นคว้ำจำกคู่มือ 

6 
6 
5 
3 

30.0 
30.0 
25.0 
15.0 

รวม 20 100.0 

 
 การเข้าใช้บริการห้องสมุด พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมเข้ำใช้บริกำรห้องสมุด จ ำนวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 90.9  รองลงมำ ใช้บริกำรผ่ำนเครือข่ำยจำกภำยนอก จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 ตำมล ำดับ  
ดังตำรำงที่ 7  
 
ตารางท่ี 7 กำรเข้ำใช้บริกำรห้องสมุด 
 

การเข้าใช้บริการห้องสมุด จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เข้ำมำใช้ที่ห้องสมุด 
2. ใช้บริกำรผ่ำนเครือข่ำยจำกภำยนอก 

10 
1 

90.9 
9.1 

รวม 11 100.0 
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ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของห้องสมุด NIDA 
 
กำรส ำรวจควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรให้บริกำรของห้องสมุด NIDA จ ำนวน 4 ด้ำน คือ 1) ด้ำน

ทรัพยำกรสำรสนเทศ 2) ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำรต่ำง ๆ 3) ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ 4) 
ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของกำรให้บริกำร ก ำหนดเกณฑ์กำรแบ่งช่วงคะแนนค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของ
ผู้ตอบแบบสอบ ตำมเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยใน ดังนี้ 
 ค่ำเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมำยควำมว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจระดับ ดีมำก 
 ค่ำเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมำยควำมว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจระดับ ดี 
 ค่ำเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมำยควำมว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจระดับ พอใช้ 
 ค่ำเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมำยควำมว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจระดับ ต้องปรับปรุง 
 ค่ำเฉลี่ย 0.00 – 1.50 หมำยควำมว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 ผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรให้บริกำรของห้องสมุด NIDA (ตำรำงที่ 8) ดังนี้ 
 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ ระดับดี  มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.13 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ระดับดีทุกข้อ คือ ทรัพยำกรสำรสนเทศสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.40 รองลงมำ คือ สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ วิทยำนิพนธ์ วำรสำร 
หนังสือพิมพ์ มีควำมทันสมัย ตรงกับควำมต้องกำร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-books, e-Theses,  
e-Newspaper มีจ ำนวนเพียงพอ ตรงกับควำมต้องกำร เท่ำกัน มีค่ำเฉลี่ย 4.00  
 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นด้ำนกระบวนกำร/
ขั้นตอนกำรให้บริกำร ระดับดี มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.22 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำระดับดีมำก คือ กำร
ให้บริกำรเป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว มีค่ำเฉลี่ย 4.64 และระดับดี คือ กำรประชำสัมพันธ์ทั่วถึง หลำยช่องทำง 
และกำรจัดเก็บหนังสือ วำรสำร บนชั้นเป็นระบบ มีควำมชัดเจนและสะดวกต่อกำรใช้งำน เท่ำกัน มีค่ำเฉลี่ย 
4.18 กำรจัดเตรียมบุคลำกรเพ่ือให้บริกำรตลอดเวลำ มีค่ำเฉลี่ย 4.09 และกำรส่งข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนได้
โดยสะดวกและได้รับกำรตอบสนองอย่ำงรวดเร็ว มีค่ำเฉลี่ย 3.89 ตำมล ำดับ 
  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ 
ระดับดี มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.41 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำระดับดีมำก คือ กำรได้รับบริกำรที่น่ำประทับใจ 
มีค่ำเฉลี่ย 4.55 และระดับดี คือ ควำมกระตือรือร้นและควำมเต็มใจในกำรให้บริกำร, ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ
ของผู้ให้บริกำร และควำมสำมำรถในกำรตอบข้อซักถำมได้อย่ำงชัดเจน  และบุคลำกรมีควำมสุภำพและเป็น
มิตร เท่ำกัน มีค่ำเฉลี่ย 4.36 
 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกของการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นด้ำนสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกของกำรให้บริกำร ระดับดี มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.34 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำระดับดีมำก คือ 
สถำนที่มีบรรยำกำศและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้, ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (กำรสืบค้นข้อมูล กำรยืม-คืน 
ฯลฯ) สะดวก รวดเร็ว และเทคโนโลยีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกสอดคล้องกับควำมต้องกำร เท่ำกัน มีค่ำเฉลี่ย 
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4.55 และระดับดี คือ กำรใช้ WIFI ในห้องสมุด สะดวก รวดเร็ว และห้องดูภำพยนตร์ (Multimedia Room) 
มีควำมสะดวกสบำย เท่ำกัน มีค่ำเฉลี่ย 4.50 ระบบรักษำควำมปลอดภัยมีควำมเหมำะสม เช่น มีกล้องวงจรปิด 
และระบบทำงเข้ำ-ออก มีค่ำเฉลี่ย 4.45 กำรเข้ำถึงฐำนข้อมูลห้องสมุดจำกภำยนอกโดยใช้ Proxy หรือ VPN 
ท ำได้ง่ำย สะดวก และรวดเร็ว มีค่ำเฉลี่ย 4.40 ที่นั่งอ่ำนหนังสือมีจ ำนวนเพียงพอและเหมำะสม และห้องน้ ำ
สะอำดมีควำมเพียงพอ เท่ำกัน มีค่ำเฉลี่ย 4.36 คอมพิวเตอร์ในห้องสมุดใช้งำนได้ตำมวัตถุประสงค์ มีค่ำเฉลี่ย 
4.27 สื่อ/คู่มือแนะน ำกำรใช้บริกำรเข้ำใจง่ำยและมีควำมชัดเจน และเว็บไซต์ห้องสมุดมีข้อมูลที่เพียงพอและ
เข้ำถึงง่ำย เท่ำกัน มีค่ำเฉลี่ย 4.09 และห้องสัมมนำกลุ่มย่อย (Study Room) มีจ ำนวนเพียงพอ 4.00 
ตำมล ำดับ 
 
ตารางท่ี 8  ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรให้บริกำรของห้องสมุด NIDA 
ตารางท่ี 8 (ต่อ)  

ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของ 
ห้องสมุด NIDA 

ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ    
1. ทรัพยำกรสำรสนเทศสอดคล้องกับควำมต้องกำร 4.40 0.70 ดี 
2. สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ วิทยำนิพนธ์ วำรสำร หนังสือพิมพ์ 

มีควำมทันสมัย ตรงกับควำมต้องกำร 
4.00 1.05 ดี 

3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-books, e-Theses, 
e-Newspaper มีจ ำนวนเพียงพอ ตรงกับควำมต้องกำร 

4.00 1.05 ดี 

รวม 4.13 0.77 ดี 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ    

4. กำรประชำสัมพันธ์ทั่วถึง หลำยช่องทำง 4.18 0.87 ดี 
5. กำรให้บริกำรเป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว  4.64 0.51 ดีมำก 
6. กำรจัดเตรียมบุคลำกรเพ่ือให้บริกำรตลอดเวลำ 4.09 1.04 ดี 
7. กำรส่งข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนได้โดยสะดวกและได้รับ

กำรตอบสนองอย่ำงรวดเร็ว 
3.89 0.93 ดี 

8. กำรจัดเก็บหนังสือ วำรสำร บนชั้นเป็นระบบ  
มีควำมชัดเจนและสะดวกต่อกำรใช้งำน   

4.18 1.08 ดี 

รวม 4.22 0.64 ดี 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ)  

ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของ 
ห้องสมุด NIDA 

ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

9. ควำมกระตือรือร้นและควำมเต็มใจในกำรให้บริกำร 4.36 0.81 ดี 
10. กำรได้รับบริกำรที่น่ำประทับใจ 4.55 0.52 ดีมำก 
11. ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญของผู้ให้บริกำร และ

ควำมสำมำรถในกำรตอบข้อซักถำมได้อย่ำงชัดเจน 
4.36 0.81 ดี 

12. บุคลำกรมีควำมสุภำพและเป็นมิตร  4.36 0.67 ดี 
รวม 4.41 0.67 ดี 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกของการให้บริการ    
13. สื่อ/คู่มือแนะน ำกำรใช้บริกำรเข้ำใจง่ำยและมีควำม

ชัดเจน 
4.09 0.94 ดี 

14. สถำนที่มีบรรยำกำศและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 4.55 0.52 ดีมำก 
15. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (กำรสืบค้นข้อมูล กำรยืม-คืน 

ฯลฯ) สะดวก รวดเร็ว 
4.55 0.52 ดีมำก 

16. เว็บไซต์ห้องสมุดมีข้อมูลที่เพียงพอและเข้ำถึงง่ำย 4.09 1.14 ดี 
17. เทคโนโลยีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกสอดคล้องกับควำม

ต้องกำร 
4.55 0.52 ดีมำก 

18. คอมพิวเตอร์ในห้องสมุดใช้งำนได้ตำมวัตถุประสงค์ 4.27 0.79 ดี 
19. กำรใช้ WIFI ในห้องสมุด สะดวก รวดเร็ว 4.50 0.53 ดี 
20. กำรเข้ำถึงฐำนข้อมูลห้องสมุดจำกภำยนอกโดยใช้ Proxy 

หรือ VPN ท ำได้ง่ำย สะดวก และรวดเร็ว 
4.40 0.97 ดี 

21. ที่นั่งอ่ำนหนังสือมีจ ำนวนเพียงพอและเหมำะสม  4.36 0.67 ดี 
22. ห้องสัมมนำกลุ่มย่อย (Study Room) มีจ ำนวนเพียงพอ 4.00 1.00 ดี 
23. ห้องดูภำพยนตร์ (Multimedia Room)  

มีควำมสะดวกสบำย  
4.50 0.54 ดี 

24. ห้องน้ ำสะอำดมีควำมเพียงพอ  4.36 0.51 ดี 
25. ระบบรักษำควำมปลอดภัยมีควำมเหมำะสม  

เช่น มีกล้องวงจรปิด และระบบทำงเข้ำ-ออก 
4.45 0.52 ดี 

รวม 4.34 0.51 ดี 
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ควำมพึงพอใจต่อบริกำรของห้องสมุดในภำพรวม ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นต่อควำมพึงพอใจต่อ
บริกำรของห้องสมุดในภำพรวม ระดับดีมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.64 ดังตำรำงที่ 9 
 
ตารางท่ี 9 ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรให้บริกำรห้องสมุดในภำพรวม 
 

ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของ 
ส านักบรรณสารการพัฒนา 

ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 

ควำมพึงพอใจต่อบริกำรของห้องสมุดในภำพรวม 4.64 0.50 ดีมำก 

รวม 4.64 0.50 ดีมาก 
 
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 

1) ท่ำนชอบสิ่งใดในห้องสมุดมำกท่ีสุด  
1.  ควำมทันสมัยและสถำนที่ดูสะอำด 
2.  ห้องติว 
3.  ห้องอ่ำนหนังสือแบบกลุ่ม 
4.  มีหนังสือให้เลือกอ่ำนเยอะมำกเป็นแหล่งควำมรู้ที่ดีมำกค่ะ 
5.  ควำมกว้ำงขวำง 
6.  ห้องประชุม 10 คน 
7.  ห้องติวหนังสือ 
8.  ห้องน้ ำสะอำด 

2) ท่ำนเห็นว่ำควรปรับปรุงสิ่งใดในห้องสมุด 
1.  อยำกให้เพิ่มหนังสือ ประเภท How to เยอะ ๆ 
2.  หนังสือพวกเศรษฐศำสตร์เล่มที่มีไม่ค่อยอัพเดท ตีพิมพ์นำนแล้ว 
3.  เจ้ำหน้ำที่เฉพำะด้ำน ไม่ได้ท ำงำนวันเสำร์-อำทิตย์ เวลำไปถำมข้อมูลเลยไม่ได้รับค ำตอบและ

กำรแก้ไขงำน ณ เวลำนั้น 
4.  ดีอยู่แล้วค่ะ 
5.  ควรมีเก้ำอ้ีแบบโซฟำสบำย ๆ ด้วย 
6.  มีสอนวิธีเข้ำถึงข้อมูลของห้องสมุด เป็นคลิปวีดิโอเพรำะ นศ.ไม่สะดวกไปอบรมเอง (เห็นคลิป

บ้ำงแต่มีน้อย ส่วนใหญ่เห็นแต่คู่มือ) 
7.  ปรับปรุงเสียงประกำศให้มีดนตรี และน้ ำเสียงที่ไพเรำะมำกยิ่งข้ึน 
8.  ปริมำณห้อง 10 คน ควรเพิ่ม 
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ตารางท่ี 10 สรุปควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรให้บริกำรห้องสมุด 
 

ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของ 
ส านักบรรณสารการพัฒนา 

ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 

ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 
ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร 
ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ 
ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของกำรให้บริกำร 

4.13 
4.22 
4.40 
4.34 

0.77 
0.64 
0.67 
0.51 

ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

รวม 4.30 0.53 ดี 
 


