
LIC-FM-SC-10 Rev:01 มีผลบังคับใช้วันที่ 12/11/2563 

 
 

รายงานการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของห้องสมุด NIDA 

ส านักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
ปีการศึกษา 2563 

 
 ส ำนักบรรณสำรกำรพัฒนำ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ก ำหนดให้มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริกำรที่มีต่อบริกำรของห้องสมุด NIDA โดยใช้แบบสอบถำมออนไลน์เป็นเครื่องมือในกำรส ำรวจ 
ส ำหรับแบบสอบถำมที่ได้รับกำรตอบกลับในกำรส ำรวจครั้งนี้ มีจ ำนวนทั้งสิ้น 348 คน ปรำกฏผลกำรส ำรวจ 
ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบทั้งหมด 348 คน ดังตำรำงที่ 1 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถำม 
ตารางท่ี 1 (ต่อ)   

ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ช่องทางรับข้อมูลข่าวสาร 
Website: library.nida.ac.th 
e-Mail 
Facebook Fan Page: NIDALibrary 
Line: NIDA_Library 
บรรณำรักษ์ เจ้ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่คณะ 
อ่ืน ๆ 

 
197 
74 
156 
62 
105 
14 

 
56.60 
21.26 
44.82 
17.81 
30.17 
4.02 

รวม 608 100.00 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ)   

ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

2. เพศ 
ชำย 
หญิง 

 
124 
224 

 
35.63 
64.36 

รวม 348 100.00 

3. อาย ุ  
 ต่ ำกว่ำ 20 ปี 

21-30 ปี   
 31-40 ปี 
 41-50 ปี 

50 ปี ขึ้นไป 

 
1 

163 
110 
49 
25 

 
0.28 
46.83 
31.60 
14.08 
7.18 

รวม 348 100.00 
4. ประเภทสมาชิก 
 นักศึกษำปริญญำโทภำคปกติ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 

นักศึกษำปริญญำโทภำคพิเศษ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 
นักศึกษำปริญญำเอก สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 
บุคลำกรสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 
สมำชิกสมทบทั่วไป 
สมำชิกสมทบประเภทศิษย์เก่ำสถำบัน 
บุคคลภำยนอกทั่วไปรำยวัน 

 
78 
107 
74 
26 
26 
7 
30 

 
22.41 
30.74 
21.26 
7.47 
7.47 
2.01 
8.62 

รวม 348 100.00 

5.  คณะที่ศึกษา/หน่วยงานที่สังกัด  
 คณะรัฐประศำสนศำสตร์ 

คณะบริหำรธุรกิจ 
คณะพัฒนำกำรเศรษฐกิจ 
คณะสถิติประยุกต ์
คณะพัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อม 
คณะภำษำและกำรสื่อสำร 
คณะพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
คณะนิติศำสตร์ 

 
50 
35 
26 
21 
20 
12 
21 
17 

 
14.36 
10.05 
7.47 
6.03 
5.74 
3.44 
6.03 
4.88 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ)   

ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

คณะกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว 
คณะนิเทศศำสตร์และนวัตกรรมกำรจัดกำร 
คณะบริหำรกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม 
วิทยำลัยนำนำชำติ 
ส ำนัก 
กอง 
อ่ืน ๆ 

22 
13 
22 
11 
7 
7 
1 

6.32 
3.73 
6.32 
3.16 
2.01 
2.01 
0.28 

รวม 285 100.00 

 
จำกตำรำงที่ 1 ช่องทำงกำรรับข้อมูลข่ำวสำร พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมเกินกว่ำกึ่งหนึ่งได้รับข้อมูล

ของห้องสมุดจำกช่องทำง Website: library.nida.ac.th จ ำนวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 56.60 รองลงมำ คือ 
Facebook Fan Page: NIDALibrary จ ำนวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 44.82 น้อยที่สุด คือ อ่ืน ๆ จ ำนวน 14 
คน คิดเป็นร้อยละ 4.02 

เพศ พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมเกินกว่ำกึ่งหนึ่งเป็นเพศหญิง จ ำนวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 64.36 
และเป็นเพศชำย จ ำนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 35.63 

อำยุ พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมำกที่สุดมีอำยุ 21-30 ปี จ ำนวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 46.83 
รองลงมำ คือ อำยุ 31-40 ปี จ ำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 31.6 และน้อยที่สุด คือ ต่ ำกว่ำ 20 ปี จ ำนวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.28 

ประเภทสมำชิก พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมำกที่สุดเป็นนักศึกษำปริญญำโท ภำคพิเศษ สถำบัน
บัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ จ ำนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 30.74 รองลงมำ คือ นักศึกษำปริญญำโท ภำค
ปกติ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ จ ำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 22.41 และน้อยที่สุด คือ สมำชิก
สมทบทั่วไป จ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.01 

คณะที่ศึกษำ/หน่วยงำนที่สังกัด  พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมำกที่สุดศึกษำ/สังกัดคณะรัฐประศำสน
ศำสตร์ จ ำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 14.36 รองลงมำ คือ คณะบริหำรธุรกิจ จ ำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.05 และน้อยที่สุด คือ อ่ืน ๆ จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.28 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลการใช้บริการของห้องสมุด 
  
 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรใช้บริกำรของห้องสมุดของผู้ตอบแบบสอบทั้งหมด 348 คน ได้ดังนี้ 

ควำมถี่ในกำรเข้ำใช้ห้องสมุด พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมถี่ในกำรเข้ำใช้ห้องสมุดมำกที่สุด คือ 
เดือนละ 1-2 ครั้ง จ ำนวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 42.24 รองลงมำ คือ สัปดำห์ละ 2-3 ครั้ง จ ำนวน 81 คน 
คิดเป็นร้อยละ 23.27 และน้อยที่สุด คือ อ่ืน ๆ จ ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.87 ดังตำรำงที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 ควำมถี่ในกำรเข้ำใช้ห้องสมุด 
 

ความถี่ในการเข้าใช้ห้องสมุด จ านวน (คน) ร้อยละ 
ทุกวัน 
สัปดำห์ละ 1 ครั้ง 
สัปดำห์ละ 2-3 ครั้ง 
เดือนละ 1-2 ครั้ง 
ไม่เคยเข้ำใช้ 
อ่ืน ๆ 

27 
57 
81 
147 
26 
10 

7.75 
16.37 
23.27 
42.24 
7.47 
2.87 

รวม 348 100.00 

 
ช่วงเวลำที่เข้ำใช้บริกำร พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมเกินกว่ำกึ่งหนึ่งเข้ำใช้บริกำรช่วงเวลำ 13.00-16.00 น. 

จ ำนวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 53.44 รองลงมำ คือ หลังเวลำ 16.00 น. จ ำนวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.37 และน้อยที่สุด คือ อ่ืน ๆ จ ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.59 ดังตำรำงที่ 3 
 
ตารางท่ี 3  ช่วงเวลำที่เข้ำใช้บริกำร 
 

ช่วงเวลาที่เข้าใช้บริการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

08.00 -12.00 น. 
12.00-13.00 น. 
13.00-16.00 น. 
หลังเวลำ 16.00 น. 
อ่ืน ๆ 

105 
75 
186 
144 
16 

30.17 
21.55 
53.44 
41.37 
4.59 

รวม 526 100.00 
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วัตถุประสงค์ในกำรใช้บริกำรห้องสมุด พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมเกินกว่ำกึ่งหนึ่งใช้ห้องสมุดเพ่ือ 
ค้นหำสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ เพ่ือประกอบกำรเรียนกำรสอน กำรท ำวิจัย เช่น หนังสือ วำรสำร เป็นต้น จ ำนวน 192 
คน คิดเป็นร้อยละ 55.17 รองลงมำ คือ เพ่ือใช้พ้ืนที่ เช่น อ่ำนหนังสือ จ ำนวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 54.59 
และน้อยที่สุด คือ อ่ืน ๆ จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.14 ดังตำรำงที่ 4 

 
ตารางท่ี 4  วัตถุประสงค์ในกำรใช้บริกำรห้องสมุด 
 

วัตถุประสงค์ในการใช้บริการห้องสมุด จ านวน (คน) ร้อยละ 
ค้นหำสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ เพื่อประกอบกำรเรียนกำรสอน กำรท ำวิจัย  

เช่น หนังสือ วำรสำร เป็นต้น 
ใช้พื้นที่ เช่น อ่ำนหนังสือ 
ห้องค้นคว้ำ (Study Room) 
ขอค ำปรึกษำจำกบรรณำรักษ์ และเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด 
ห้อง Mini Theater 
Co-working space 
บริกำรยืม-คืน 
ช ำระค่ำปรับ 
ค้นคว้ำหำข้อมูลจำกเว็บไซต์และฐำนข้อมูลของห้องสมุด 
ใช้คอมพิวเตอร์ของห้องสมุด 
ใช้บริกำรพิมพ์ผล และสแกนเอกสำร 
อ่ืน ๆ 

192 
 

190 
125 
48 
7 
72 
144 
25 
94 
37 
32 
4 

55.17 
 

54.59 
35.91 
13.79 
2.01 
20.68 
41.37 
7.18 
27.01 
10.63 
9.19 
1.14 

รวม 970 100.00 
 
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของห้องสมุด 
 

ผลกำรวิเครำะหค์วำมพึงพอใจที่มีต่อกำรใช้บริกำรของห้องสมุด จ ำนวน 5 ด้ำน คือ 1) ด้ำนทรัพยำกร
สำรสนเทศ 2) ด้ำนกำรบริกำรของเจ้ำหน้ำที่ 3) ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำรต่ำง ๆ 4) ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวก 5) ด้ำนควำมปลอดภัยและสุขอนำมัย ดังตำรำงที่ 5 ซึ่งสำมำรถจ ำแนกได้ ดังนี้ 

ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศฉบับพิมพ์ พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจด้ำนทรัพยำกร
สำรสนเทศฉบับพิมพ์ ระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.03 เพ่ือพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ มำกที่สุด คือ ห้องสมุดมี
หนังสือ/ต ำรำ (ฉบับพิมพ์) เพียงพอและตรงตำมควำมต้องกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.09 รองลงมำ คือ ห้องสมุดมี
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ทรัพยำกรสำรสนเทศ (ฉบับพิมพ์) ทันสมัย มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.02 และน้อยที่สุด คือ ห้องสมุดมีวำรสำร (ฉบับ
พิมพ์) เพียงพอและตรงตำมควำมต้องกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.97 

ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศฉบับอิเล็กทรอนิกส์ พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจด้ำน
ทรัพยำกรสำรสนเทศฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.95 เมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ มำก
ที่สุด คือ ห้องสมุดมีทรัพยำกรสำรสนเทศ (ฉบับอิเล็กทรอนิกส์) ทันสมัย มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.98 รองลงมำ คือ 
ห้องสมุดมีหนังสือ/ต ำรำ (ฉบับอิเล็กทรอนิกส์) เพียงพอและตรงตำมควำมต้องกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.96 และ
น้อยที่สุด คือ ห้องสมุดมีวำรสำร (ฉบับอิเล็กทรอนิกส์) เพียงพอและตรงตำมควำมต้องกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
3.91 

ด้ำนกำรบริกำรของเจ้ำหน้ำที่ พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจด้ำนกำรบริกำรของเจ้ำหน้ำที่ 
ระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.45 เมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ มำกที่สุด คือ กำรบริกำรด้วยควำมเสมอภำค
ไม่เลือกปฏิบัติ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.49 รองลงมำ คือ ควำมกระตือรือร้น เอำใจใส่ สุภำพ และเต็มใจให้บริกำร  
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.46 และน้อยที่สุด คือ เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรตอบข้อซักถำม ให้ควำม
ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหำได้เป็นอย่ำงดี มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.40 

ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำรต่ำง ๆ พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร
ต่ำง ๆ ระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.25 เมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ มำกที่สุด คือ กำรให้บริกำรเป็นระบบ 
สะดวก รวดเร็ว มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.43 รองลงมำ คือ กำรจัดเก็บทรัพยำกรสำรสนเทศมีควำมชัดเจน เข้ำถึงได้
ง่ำย มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.27 และน้อยที่สุด คือ กำรประชำสัมพันธ์ทั่วถึงหลำยช่องทำง มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.11 

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
ระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.32 เมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ มำกที่สุด คือ สถำนที่มีบรรยำกำศและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.52 รองลงมำ คือ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (กำรสืบค้นข้อมูล 
กำรยืม-คืน ฯลฯ) สะดวก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.39 และน้อยที่สุด คือ เว็บไซต์ห้องสมุดมีข้อมูลที่เพียงพอและ
เข้ำถึงง่ำย มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.18 

ด้ำนควำมปลอดภัยและสุขอนำมัย พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจด้ำนควำมปลอดภัยและ
สุขอนำมัย ระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.41 เมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ มำกที่สุด คือ ระบบรักษำควำม
ปลอดภัยมีควำมเหมำะสม เช่น กล้องวงจรปิด ระบบป้องกันอัคคีภัย มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.50 รองลงมำ คือ 
เจ้ำหน้ำที่ดูแลควำมสะอำดทั่วถึงสม่ ำเสมอ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.38 และน้อยที่สุด คือ บริกำรเจลแอลกอฮอล์
เพ่ือสุขอนำมัยของผู้ใช้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.37 
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ก ำหนดเกณฑ์กำรแบ่งช่วงคะแนนค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบ ตำมเกณฑ์ประเมิน
คุณภำพภำยใน ดังนี้ 
 ค่ำเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมำยควำมว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจระดับ มำกที่สุด 
 ค่ำเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมำยควำมว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจระดับ มำก 
 ค่ำเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมำยควำมว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจระดับ ปำนกลำง 
 ค่ำเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมำยควำมว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจระดับ น้อย 
 ค่ำเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมำยควำมว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจระดับ น้อยที่สุด 
 
ตารางท่ี 5  ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรใช้บริกำรของห้องสมุด 
ตารางท่ี 5 (ต่อ)  

ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการของ 
ห้องสมุด NIDA 

ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 
ด้านทรัพยากรสารสนเทศฉบับพิมพ์    

1. ห้องสมุดมีหนังสือ/ต ำรำ (ฉบับพิมพ์) เพียงพอและตรง
ตำมควำมต้องกำร  

4.09 
 

0.84 มำก 

2. ห้องสมุดมีวำรสำร (ฉบับพิมพ์) เพียงพอและตรงตำม
ควำมต้องกำร  

3.97 0.85 มำก 

3. ห้องสมุดมีทรัพยำกรสำรสนเทศ (ฉบับพิมพ์) ทันสมัย 4.02 0.89 มำก 
รวม 4.03 0.86 มาก 

ด้านทรัพยากรสารสนเทศฉบับอิเล็กทรอนิกส์    
4.  ห้องสมุดมีหนังสือ/ต ำรำ (ฉบับอิเล็กทรอนิกส์) เพียงพอ

และตรงตำมควำมต้องกำร 
3.96 0.88 มำก 

5.  ห้องสมุดมีวำรสำร (ฉบับอิเล็กทรอนิกส์) เพียงพอและ
ตรงตำมควำมต้องกำร 

3.91 0.87 มำก 

6.  ห้องสมุดมีทรัพยำกรสำรสนเทศ (ฉบับอิเล็กทรอนิกส์) 
ทันสมัย 

3.98 0.89 มำก 

รวม 3.95 0.88 มาก 

ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่    
7.  ควำมกระตือรือร้น เอำใจใส่ สุภำพ และเต็มใจให้บริกำร   4.46 0.72 มำกที่สุด 
8.  กำรบริกำรด้วยควำมเสมอภำคไม่เลือกปฏิบัติ  4.49 0.75 มำกที่สุด 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ)  

ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการของ 
ห้องสมุด NIDA 

ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 
9.  เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรตอบข้อซักถำม 

ให้ควำมช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหำได้เป็นอย่ำงดี 
4.40 0.72 มำกที่สุด 

10. กำรได้รับบริกำรที่น่ำประทับใจ  4.43 0.74 มำกที่สุด 

รวม 4.45 0.73 มากที่สุด 
ด้านขั้นตอนการให้บริการต่าง ๆ    

11. กำรให้บริกำรเป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว 4.43 0.71 มำกที่สุด 
12. กำรจัดเก็บทรัพยำกรสำรสนเทศมีควำมชัดเจน  

เข้ำถึงได้ง่ำย  
4.27 0.79 มำกที่สุด 

13. กำรส่งข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนได้โดยสะดวก 
และได้รับกำรตอบสนองอย่ำงรวดเร็ว 

4.19 0.82 มำก 

14. กำรประชำสัมพันธ์ทั่วถึงหลำยช่องทำง 4.11 0.95 มำก 

รวม 4.25 0.82 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก    

15. สื่อ/คู่มือแนะน ำกำรใช้บริกำรเข้ำใจและมีควำมชัดเจน 4.24 0.76 มำกที่สุด 
16. สถำนที่มีบรรยำกำศและสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้  4.52 0.68 มำกที่สุด 
17. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (กำรสืบค้นข้อมูล กำรยืม-คืน 

ฯลฯ) สะดวก รวดเร็ว  
4.39 0.74 มำกที่สุด 

18. เว็บไซต์ห้องสมุดมีข้อมูลที่เพียงพอและเข้ำถึงง่ำย 4.18 0.82 มำก 
19. เทคโนโลยีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกสอดคล้องกับควำม 

ต้องกำร 
4.28 0.76 มำกที่สุด 

รวม 4.32 0.75 มากที่สุด 

ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย    
20. ระบบรักษำควำมปลอดภัยมีควำมเหมำะสม เช่น กล้อง

วงจรปิด ระบบป้องกันอัคคีภัย  
4.50 0.65 มำกที่สุด 

21. บริกำรเจลแอลกอฮอล์เพ่ือสุขอนำมัยของผู้ใช้บริกำร 4.37 0.78 มำกที่สุด 
22. เจ้ำหน้ำที่ดูแลควำมสะอำดทั่วถึงสม่ ำเสมอ  4.38 0.76 มำกที่สุด 

รวม 4.42 0.73 มากที่สุด 
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ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 
 

ผลกำรวิเครำะห์กำรแสดงควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำรห้องสมุด เป็นกำรรวบรวมประเด็นข้อเสนอแนะ 
โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้ำน คือ 1) ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 2) ด้ำนกำรบริกำรของเจ้ำหน้ำที่ 3) ด้ำนขั้นตอน
กำรให้บริกำรต่ำง ๆ 4) ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 5) ด้ำนควำมปลอดภัยและสุขอนำมัย ซึ่งสำมำรถจ ำแนกได้
ดังนี้  

“ท่ำนชอบบริกำรใดมำกที่สุดในห้องสมุด” พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีชอบบริกำรด้ำนสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกมำกที่สุด จ ำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 41.57 รองลงมำ คือ ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำรต่ำง ๆ 
จ ำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 32.58 และน้อยที่สุด คือ ด้ำนกำรบริกำรของเจ้ำหน้ำที่ และด้ำนควำมปลอดภัย
และสุขอนำมัย จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25 เท่ำกัน ดังตำรำงที่ 6 
 
ตารางที่ 6  ควำมถี่ของกำรแสดงควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำรห้องสมุด “ท่ำนชอบบริกำรใดมำกที่สุดใน

ห้องสมุด” 
 

ท่านชอบบริการใดมากที่สุดในห้องสมุด จ านวน (คน) ร้อยละ 

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ วำรสำร ฐำนข้อมูล กำรจัดหำ
หนังสือ และกำรสืบค้นฐำนข้อมูล 

ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ ได้แก่ กำรบริกำรของบรรณำรักษ์และ
เจ้ำหน้ำที่ รับฟัง แก้ไขปัญหำให้ผู้รับบริกำร 

ด้านขั้นตอนการให้บริการต่าง ๆ ได้แก่ กำรจองหนังสือ กำรจัดชั้น
หนังสือ กำรตรวจวิทยำนิพนธ์ กำรต่ออำยุหนังสือ  
กำรประชำสัมพันธ์ บริกำรจองห้อง บริกำรจองหนังสือ  
บริกำรตอบค ำถำม บริกำรตอบค ำถำม e-Thesis  
บริกำรยืม-คืน ระยเวลำกำรยืม 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ พ้ืนที่บริกำรนั่งอ่ำน บริกำรห้อง
ค้นคว้ำ บริกำรน้ ำดื่ม บริกำรไอแพด สภำพแวดล้อม 
เครื่องปรับอำกำศ แสงสว่ำง บริกำรห้องดูภำพยนตร์ 
กำรน ำอำหำรและเครื่องดื่มรับประทำนในห้องสมุด อุปกรณ์ต่ำงๆ 

ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย ได้แก่ ควำมสะอำดของห้องสมุด 

19 
 
2 
 

29 
 
 
 
 

37 
 
 
 
2 

21.35 
 

2.25 
 

32.58 
 
 
 
 

41.57 
 
 
 

2.25 
รวม 89 100.00 
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“ท่ำนเห็นว่ำสิ่งใดควรปรับปรุงในห้องสมุด” พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมเสนอแนะให้ปรับปรุงด้ำนด้ำน
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกมำกที่สุด จ ำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 37.32 รองลงมำ คือ ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร
ต่ำง ๆ จ ำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 29.58 และน้อยที่สุด คือ ด้ำนกำรบริกำรของเจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.93 ดังตำรำงที่ 7 
 
ตารางที่ 7  ควำมถี่ของกำรแสดงควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำรห้องสมุด “ท่ำนเห็นว่ำสิ่งใดควรปรับปรุงใน

ห้องสมุด” 
ตารางท่ี 7 (ต่อ)   

ท่านเห็นว่าสิ่งใดควรปรับปรุงในห้องสมุด จ านวน (คน) ร้อยละ 

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ กำรจัดหำหนังสือ (ด้ำนกฎหมำย, 
กำรเงินกำรคลัง, วิศวกรรม, ภำษำญี่ปุ่น และหนังสือเยำวชน)
วำรสำร ฐำนข้อมูล และวิทยำนิพนธ์ ทั้งแบบรูปเล่มและ Online 
กำรเข้ำถึงเอกสำรฉบับเต็ม และกำรวิทยำนิพนธ์เล่มมำจัดท ำเป็น
Online 

ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ ได้แก่ บริกำร กิริยำมำรยำทกำรพูดจำ 
กำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ กำรให้ข้อมูล และควำมเคร่งคัดใน
กฎระเบียบของห้องสมุด 

ด้านขั้นตอนการให้บริการต่าง ๆ ได้แก่ เวลำเปิด-ปิด กำรแจ้งเตือน
หนังสือเกินก ำหนด กำรจองห้องค้นคว้ำ กำรจัดคิวบริกำร  
e-Thesis กำรตอบกลับไลน์ กำรต่ออำยุหนังสือ กำร
ประชำสัมพันธ์ กำรยืม-คืนส่งทำงไปรษณีย์ กำรสืบค้น 
ค่ำธรรมเนียมบริกำรศิษย์เก่ำและบุคคลภำยนอก ช่องทำงกำร
สื่อสำร ชั้นวำงหนังสือใหม่ บริกำรยืม-คืน ป้ำยเลขหมู่ชั้นหนังสือ 
ป้ำยกฎระเบียบต่ำงๆ (สองภำษำ) ระบบยืม-คืน สิทธิของ
ผู้ใช้บริกำรภำยนอก 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องปรับอำกำศ เครื่องพิมพ์ เว็บไซต์ห้องสมุด ที่นั่งอ่ำนช่วงสอบ 
ขนำดห้องค้นคว้ำ ควำมเร็วอินเทอร์เน็ต ตู้ล็อกเกอร์  
ทำงเข้ำ-ทำงออกห้องสมุด ที่จอดรถ น้ ำดื่ม พ้ืนที่รับประทำน
อำหำร บริกำรร้ำนเครื่องดื่ม-ขนม ห้องน้ ำ บริกำรอุปกรณ์ต่ำง ๆ  
(Book Stand, ปลั๊กไฟ, โทรทัศน์, หมอนรองหลัง) 

31 
 
 
 
 
7 
 
 

42 
 
 
 
 
 
 
 

53 
 
 
 
 
 
 

21.83 
 
 
 
 

4.93 
 
 

29.58 
 
 
 
 
 
 
 

37.32 
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ตารางท่ี 7 (ต่อ)   

ท่านเห็นว่าสิ่งใดควรปรับปรุงในห้องสมุด จ านวน (คน) ร้อยละ 

ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย  ได้แก่ เสียง แสงสว่ำง กลิ่น  
ควำมสะอำด และมุมอับในห้องสมุด 

9 
 

6.34 

รวม 142 100.00 
 

“ค ำชมเชย” พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมให้ค ำชมด้ำนกำรบริกำรของเจ้ำหน้ำที่มำกที่สุด จ ำนวน 14 
คน คิดเป็นร้อยบะ 46.67 รองลงมำ คือ ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำรต่ำง ๆ จ ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 
และน้อยที่สุด คือ ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 ดังตำรำงที่ 8 
 
ตารางท่ี 8  ควำมถี่ของกำรแสดงควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำรห้องสมุด “ค ำชมเชย” 
 

ท่านชอบบริการใดมากที่สุดในห้องสมุด จ านวน (คน) ร้อยละ 

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ  
ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่  
ด้านขั้นตอนการให้บริการต่างๆ  
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  

2 
14 
10 
4 

6.67 
46.67 
33.33 
13.33 

รวม 30 100.00 

 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรใช้บริกำรของห้องสมุดของผู้ตอบแบบสอบทั้งหมด 

348 คน  มีควำมพึงพอใจต่อบริกำรของห้องสมุดโดยรวม ระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.44 ดังตำรำงที่ 9 
 
ตารางท่ี 9 ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรให้บริกำรห้องสมุดในภำพรวม 
 

ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของ 
ส านักบรรณสารการพัฒนา 

ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 

ควำมพึงพอใจต่อบริกำรของห้องสมุดในรวม 4.44 0.63 มำกที่สุด 
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 สรุปผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรใช้บริกำรห้องสมุดรำยด้ำน พบว่ำผู้ตอบ
แบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.29 เมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ มำกที่สุด คือ 
ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.45 รองลงมำ คือ ด้ำนควำมปลอดภัยและสุขอนำมัย มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.42 และน้อยที่สุด คือ ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.99 ดังตำรำงที่ 10 
 
ตารางท่ี 10 สรุปควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรใช้บริกำรห้องสมุด 
 

ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการของห้องสมุด NIDA 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 

ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 
ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ 
ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำรต่ำง ๆ  
ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
ด้ำนควำมปลอดภัยและสุขอนำมัย 

3.99 
4.45 
4.25 
4.32 
4.42 

0.87 
0.73 
0.82 
0.75 
0.73 

มำก 
มำกที่สุด 
มำกที่สุด 
มำกที่สุด 
มำกที่สุด 

รวม 4.29 0.78 มากที่สุด 

 


