
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อบริการห้องสมุดของผู้ใช้บริการ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส ำนักหอสมุดกลำงบริหำรกำรจัดกำรบริกำรพ้ืนที่จ ำนวน 2 แห่ง คือ ส ำนักหอสมุดกลำง และ
ห้องสมุดองครักษ์  สมำชิกผู้ใช้บริกำรประกอบด้วยอำจำรย์ จ ำนวน 1,673 คน บุคลำกร จ ำนวน 3,975 คน 
นิสิตระดับบัณฑิต ศึกษำ จ ำนวน 3,174 คน และนิสิตระดับปริญญำตรี จ ำนวน 20,467 คน  รวมทั้งสิ้น 
29,289 คน ได้แจกแบบสอบถำมไปตำมคณะ และแจกแบบสอบถำมภำยในห้องสมุด 2 แห่ง รวมทั้งวำงไว้บน
หน้ำเว็บไซต์ห้องสมุด ในช่วงเดือนธันวำคม  –  กุมภำพันธ์ 2562  ได้รับแบบสอบถำมกลับคืนมำจ ำนวนทั้งสิ้น  
705  ฉบับ ประกอบด้วยอำจำรย์ จ ำนวน 39 คน บุคลำกร จ ำนวน  60 คน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ จ ำนวน 
79 คน และนิสิตระดับปริญญำตรี จ ำนวน 527 คน ดังข้อมูลในตาราง 1 

 ตาราง 1 : จ านวนผู้ใช้บริการจ าแนกตามประเภท 

ประเภทผู้ใช้บริการ ประชากร* กลุ่มตัวอย่าง** 
 

กลุ่มตัวอย่าง 
ส านักหอสมุดกลาง 

กลุ่มตัวอย่าง 
ห้องสมุด
องครักษ์ 

อำจำรย์ 1,673 23 34 5 
บุคลำกร 3,975 54 60 - 
นิสิตระดับบัณฑิต 
ศึกษำ 

3,174 43 79 - 

นิสิตระดับปริญญำตรี 20,467 276 282 245 
 

รวม 
 

29,289 
 

394.61 
 

455 
 

250 
 
 
*ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 
**จ านวนกลุ่มตัวอย่างจากการใช้วิธีการสุ่ม 
 

        2. ควำมถี่ในกำรใช้ห้องสมุด พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มำใช้บริกำรที่ห้องสมุด 2-3 ครั้ง/
สัปดำห์ จ ำนวน 288 คน (ร้อยละ 40.85) รองลงมำคือ เข้ำใช้บริกำรห้องสมุด สัปดำห์ละครั้ง จ ำนวน 211 คน 
(ร้อยละ 29.93) เดือนละครั้ง จ ำนวน 114 คน (ร้อยละ 16.17) ทุกวัน จ ำนวน 82 คน (ร้อยละ 11.63) 

3. กำรใช้ห้องสมดุ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เข้ำใช้ห้องสมุดทุกวัน จ ำนวน 419 คน (ร้อย
ละ 59.43) เข้ำใช้ทั้งที่ห้องสมุดและผ่ำนเว็บไซต์ของห้องสมุด (ร้อยละ 36.03) ผ่ำนหน้ำเว็บห้องสมุด (ร้อยละ 
4.40)   

   



      ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมพึงพอใจต่อบริกำรของห้องสมุด 2 แห่งโดยรวม พบว่ำ
ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจต่อบริกำรโดยรวมอยู่ในระดับมำก ( X = 4.02) เมื่อจ ำแนกเป็นรำยด้ำน พบว่ำทุก
ด้ำนได้รับควำมพึงพอใจในระดับมำกเช่นกัน ได้แก่ ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ ( X = 4.09)   
ควำมพึงพอใจต่อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของกำรให้บริกำร( X = 4.09)   ควำมพึงพอใจด้ำนคุณภำพกำร
ให้บริกำร ( X = 4.02) ควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำรต่ำงๆ  ( X = 3.95) และควำมพึง
พอใจด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ ( X = 3.90) ตำมล ำดับ 

เมื่อพิจำรณำแต่ละข้อเป็นรำยด้ำน พบว่ำ (1) ความพึงพอใจด้านทรัพยากรสารสนเทศ  มีข้อที่ได้รับ
กำรประเมินสูงสุด คือ มีฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่หลำกหลำยตำมควำมต้องกำร( X =3.98) และมีหนังสือ 
วำรสำร โสตทัศนวัสดุที่ทันสมัยและเพียงพอ ( X =3.90) ตำมล ำดับ (2) ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการต่างๆ มีข้อที่ได้รับกำรประเมินสูงสุด 3 อันดับแรกคือ คือ มีกำรวำงระบบขั้นตอนกำร
ให้บริกำรต่ำงๆ ที่สะดวกและรวดเร็ว( X =4.05) รองลงมำมี 2 ข้อคะแนนเท่ำกันคือ มีกำรใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ร่วมกับกำรประชำสัมพันธ์อ่ืน ๆ ของห้องสมุด( X =3.98) มีกำรจัดกำรกับทรัพยำกรห้องสมุดให้ผู้ใช้
สำมำรถเข้ำถึงโดยสะดวก( X =3.98) และอันดับสุดท้ำย มีสื่อ/คู่มือแนะน ำบริกำรต่ำง ๆ ของห้องสมุด( X =
3.95) กำรสืบค้นทรัพยำกรห้องสมุด (OPAC) ใช้ง่ำย รวดเร็ว( X =3.95)ตำมล ำดับ (3)ความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ บุคลำกรห้องสมุดให้บริกำรแก่ผู้ใช้ทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมและปฏิบัติด้วยควำมเอำใจใส่  
( X =4.10) บริกำรห้องสมุดที่ได้รับเป็นที่น่ำพอใจ ( X =4.10) ตามล าดับ (4)ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวย
ความสะดวกของการให้บริการ ข้อที่ได้รับกำรประเมินสูงสุด คือมีกำรดูแลควำมสะอำดของบริเวณให้บริกำร/
ที่นั่งอ่ำน/ชั้นหนังสือ/ห้องน้ ำ( X =4.19) สำมำรถเข้ำใช้บริกำรแต่ละจุดได้สะดวก( X =4.09) มีกำรจัดพ้ืนที่
ให้บริกำรที่เหมำะสม เช่น ที่นั่งอ่ำน โซนใช้เสียง มุมเอกสำรพิเศษและล ำดับสุดท้ำย สื่อ/คู่มือแนะน ำกำรเข้ำใช้
บริกำรง่ำยและชัดเจน( X =3.98) (5)ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการข้อท่ีได้รับการประเมินสูงสุด 
คือ มีกำรวำงระบบให้สำมำรถสืบค้นฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จำกที่ท ำงำนที่บ้ำนหรือที่อ่ืนใดก็ได้( X =4.12) 
รองลงมำ คือ เว็บไซต์ห้องสมุดมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้( X =4.07)และมีบริกำรจุดเชื่อมต่อ wireless 
lan( X =4.03)  ที่มีประสิทธิภำพ ตำมล ำดับดังข้อมูลในตำรำง 3 

ตาราง 3  ความพึงพอใจต่อบริการของห้องสมุด 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

1. ความพึงพอใจด้านทรัพยากรสารสนเทศ 

1. มีหนังสือ วำรสำร โสตทัศนวัสดุที่ทันสมัยและเพียงพอ  3.90 0.78 มำก 

     2.   มีฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่หลำกหลำยตำมควำมต้องกำร 3.98 0.77 มำก 

รวมด้านความพึงพอใจด้านทรัพยากรสารสนเทศ 3.9 0.78 มำก 

2. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการต่างๆ 

      3.   มีสื่อ/คู่มือแนะน ำบริกำรต่ำง ๆ ของห้องสมุด  3.95 0.83 มำก 



      4.   มีกำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ร่วมกับกำรประชำสัมพันธ์อ่ืน ๆ ของ              
            ห้องสมุด 

3.98 0.81 มำก 

      5.  มีกำรวำงระบบขั้นตอนกำรให้บริกำรต่ำงๆ ที่สะดวกและรวดเร็ว  4.05 0.82 มำก 

      6.  มีกำรจัดกำรกับทรัพยำกรห้องสมุดให้ผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงโดยสะดวก 3.98 0.84 มำก 

      7.  กำรสืบค้นทรัพยำกรห้องสมุด (OPAC) ใช้ง่ำย รวดเร็ว  3.95 0.80 มำก 

      8.  สำมำรถส่งข้อเสนอแนะ / ร้องเรียน ได้โดยสะดวก 3.80 0.86 มำก 

รวมด้านความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการต่างๆ 3.95 0.83 มำก 

3. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

     9. บุคลำกรห้องสมุดมีอัธยำศัยที่ดี เต็มใจและพร้อมให้ควำมช่วยเหลือ 4.07 0.90 มำก 

     10. บุคลำกรห้องสมุดให้บริกำรแก่ผู้ใช้ทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมและปฏิบัติ 
         ด้วยควำมเอำใจใส่  

4.10 0.88 มำก 

     11. บริกำรห้องสมุดที่ได้รับเป็นที่น่ำพอใจ 4.10 0.86 มำก 

     12. เมื่อผู้ใช้เกิดปัญหำกำรใช้บริกำร บุคลำกรห้องสมุดสำมำรถให้ค ำตอบ 
          ที่กระจ่ำงเป็นที่น่ำพอใจ 

4.07 0.89 มำก 

รวมด้านความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 4.09 0.88 มำก 

4.ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกของการให้บริการ 

     13. สื่อ/คู่มือแนะน ำกำรเข้ำใช้บริกำรง่ำยและชัดเจน        3.98 0.81 มำก 

     14. สำมำรถเข้ำใช้บริกำรแต่ละจุดได้สะดวก 4.09 0.83 มำก 

     15. มีกำรดูแลควำมสะอำดของบริเวณให้บริกำร/ที่นั่งอ่ำน/ชั้นหนังสือ/ 
          ห้องน้ ำ  

4.19 0.84 มำก 

     16. มีกำรจัดพื้นที่ให้บริกำรที่เหมำะสม เช่น ที่นั่งอ่ำน โซนใช้เสียง  
          มุมเอกสำรพิเศษ 

4.09 0.85 มำก 

รวมด้านความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกของการให้บริการ 4.09 0.83 มำก 

5. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ 

     17. เว็บไซต์ห้องสมุดมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ 4.07 0.77 มำก 



     18 . มีกำรวำงระบบให้สำมำรถสืบค้นฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จำกที่       
          ท ำงำนที่บ้ำนหรือท่ีอ่ืนใดก็ได้  

4.12 0.72 มำก 

    19. มีบริกำรจุดเชื่อมต่อ wireless lan ที่มีประสิทธิภำพ  4.03 0.86 มำก 

    20.คอมพิวเตอร์ที่ให้บริกำรอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน 3.87 0.94 มำก 

รวมด้านความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ 4.02 0.82 มำก 

ผลรวมทุกด้าน 4.02 0.83 มำก 

 

 


