
ผลการประเมินความพงึพอใจต่อบริการห้องสมุดของผู้ใช้บริการ 

ประจาํปีการศึกษา 2562 

ข้อมูลส่วนตัว  

             (1) สาํนกัหอสมดุกลางได้แจกแบบสอบถามไปตามคณะ และแจกภายในห้องสมดุ 2 แหง่ รวมถงึแบบสอบถาม

ออนไลน์ ในระหวา่งเดือนมกราคม –  กมุภาพนัธ์ 2563  ได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมาจํานวนทัง้สิน้  1,028  ฉบบั 

ประกอบด้วยอาจารย์ จํานวน 59 คน บคุลากร จํานวน  71 คน นิสติระดบับณัฑิตศกึษา จํานวน 122 คน และนิสติระดบั

ปริญญาตรี จํานวน 776 คน   

             (2)  ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นกลุม่สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 380 คน  

(ร้อยละ36.96) กลุม่สาขาวิทยาศาสตร์สขุภาพ จํานวน 209 คน (ร้อยละ 20.33) กลุม่สาขาวิชามนษุยศาสตร์ สงัคมศาสตร์

และศิลปศกึษา จํานวน  463 คน (ร้อยละ 45.04) อ่ืนๆ  

             (3)  ห้องสมดุท่ีทา่นใช้บริการผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ เข้าใช้บริการท่ีสาํนกัหอสมดุกลาง 594 คน  

(ร้อยละ 58) ห้องสมดุองครักษ์ 515 คน (ร้อยละ 50.10) ทัง้ 2 แหง่ 54 คน (ร้อยละ 5.25)  

             (4) วตัถปุระสงค์ในการใช้ห้องสมดุผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ ใช้เพ่ือการศกึษาค้นคว้า 898 คน 

(ร้อยละ 87.35) อา่นหนงัสอื 674 คน (ร้อยละ 65.56) ติวหนงัสอืกบัเพ่ือน 405 คน (ร้อยละ 39.40) จดุนดัพบ 284 คน 

(ร้อยละ 27.63) เลน่อินเทอร์เน็ต/IPAD 254 คน (ร้อยละ 24.71) อ่ืนๆ โปรดระบ ุ87 คน (ร้อยละ 8.46)   

                (5) การสบืค้นทรัพยากรของห้องสมดุ วนัละหลายครัง้ 43 คน (ร้อยละ 4.18) วนัละครัง้ 93 คน (ร้อยละ 9.05)  

1- 2 ครัง้ /สปัดาห์ 244 คน (ร้อยละ 23.74)  2-  3 สปัดาห์/ ครัง้ 183 คน (ร้อยละ 17.80) 3- 4  ครัง้ /สปัดาห์  120 คน 

(ร้อยละ 11.67) นาน ๆ ครัง้ 214 คน (ร้อยละ 20.82)   ไมเ่คยใช้เลย   31 คน (ร้อยละ 3.02) 

              (6) การใช้ฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์  (Electronic resources) ทกุวนั  152 คน (ร้อยละ 14.79) 1- 2  ครัง้ /

สปัดาห์  251 คน (ร้อยละ 24.42) 3- 4  ครัง้ /สปัดาห์ 163 คน (ร้อยละ 15.86) นาน ๆ ครัง้ 394 คน (ร้อยละ 38.33) ไมเ่คย

ใช้เลย   89 คน  (ร้อยละ 8.66)  (7) การใช้เว็บไซต์ห้องสมดุ ทกุวนั 49 คน (ร้อยละ 4.77) 1- 2 ครัง้ /สปัดาห์ 459 คน  

(ร้อยละ 44.65) 3- 4  ครัง้ /สปัดาห์ 248 คน (ร้อยละ 24.12) ไมเ่คยใช้เลย 258 คน (ร้อยละ 25.10) อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ59 คน 

(ร้อยละ 5.74) 

 

 

 

 

 

 



      ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อบริการของห้องสมุด 2 แห่งโดยรวม พบวา่ผู้ใช้บริการ

มีความพงึพอใจตอ่บริการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.00) เมือ่จําแนกเป็นรายด้าน พบวา่ทกุด้านได้รับความพงึ

พอใจในระดบัมากเช่นกนั ได้แก่ ด้านการยมื-คืน ทรัพยากรในห้องสมุด( X = 4.28)  รองลงมาคือ บริการตอบคาํถาม

และช่วยการค้นคว้า ( X = 4.13)  และ ด้านพืน้ที่น่ังอ่าน ( X = 4.08) ตามลาํดบั  

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

การยมื-คนื ทรัพยากรในห้องสมุด 

1. บคุลากรห้องสมดุมีอธัยาศยัท่ีดี เต็มใจและพร้อมให้บริการ  4.27 0.95 มาก 

2. บคุลากรห้องสมดุให้บริการแกผู่้ใช้ทกุคนอยา่งเทา่เทียมและเอาใจใส ่ 4.29 0.93  มาก 

3.  ทา่นได้รับบริการรวดเร็วและแมน่ยํา  4.29 0.91 มาก 

รวมด้านการยมื-คนื ทรัพยากรในห้องสมุด 4.28 0.93    มาก 

บริการตอบคาํถามและช่วยการค้นคว้า 

4. เมื่อเกิดปัญหาการใช้บริการ บคุลากรห้องสมดุสามารถให้คําตอบท่ีกระจ่างชดัเจน 4.09 1.11  มาก 

5. บคุลากรห้องสมดุมีอธัยาศยัท่ีดี เต็มใจและพร้อมให้ความชว่ยเหลอื 4.26 1.91 มาก 

6. บคุลากรมีความรู้ความเช่ียวชาญในการตอบคําถามเชิงวชิาการ  4.04 1.20 มาก 

รวมด้านบริการตอบคาํถามและช่วยการค้นคว้า 4.13 1.41 มาก 

พืน้ที่ น่ังอ่าน   

7. ห้องสมดุจดัพืน้ท่ีให้บริการท่ีเหมาะสม เช่น ท่ีนัง่อา่น โซนใช้เสยีง เป็นต้น    4.21 0.94    มาก 

8. บริเวณให้บริการ/ท่ีนัง่อา่น/ชัน้หนงัสอื/ห้องนํา้ มีความสะอาดเรียบร้อย  4.34 0.86    มาก 

9. สภาพของห้องสมดุเชิญชวนให้มาใช้บริการ      4.16 0.96 มาก 

10. จํานวนโซฟา/โต๊ะนัง่อา่นหนงัสอื/พืน้ท่ีนัง่อา่นมีเพียงพอตอ่ความต้องการ  3.86 1.08 มาก 

11. จํานวนห้องศกึษาค้นคว้าทัง้แบบกลุม่และเดีย่วเพียงพอตอ่ความต้องการ  3.84 1.16 มาก 

รวมด้านพืน้ที่น่ังอ่าน   4.08 1.00 มาก 

สิ่งอาํนวยความสะดวก  

12. ห้องสมดุจดัให้มีอปุกรณ์/เคร่ืองมือ/เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 4.04 1.03 มาก 

13. ห้องสมดุมีคอมพิวเตอร์/IPAD หรืออปุกรณ์การศกึษาเพียงพอตอ่ความต้องการ 3.86 1.22 มาก 



14. บริการจดุเช่ือมตอ่/wireless ท่ีมีประสทิธิภาพ  3.94 1.16 มาก 

รวมด้านสิ่งอาํนวยความสะดวก 3.95 1.14 มาก 

การใช้ทรัพยากรของห้องสมุด เช่น หนังสือ/ฐานข้อมูลออนไลน์  

15. ห้องสมดุมีหนงัสอื วารสาร โสตทศันวสัดท่ีุทนัสมยัและเพียงพอ  3.90 1.01 มาก 

16. ห้องสมดุจดัเตรียมทรัพยากรห้องสมดุให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงโดยสะดวก 4.09 0.94 มาก 

17.ห้องสมดุมีฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีหลากหลายตามความต้องการ 3.99 1 มาก 

18. หนงัสอืท่ีอยูบ่นชัน้ของห้องสมดุมีการจดัเรียงให้หางา่ย  4.02 1.03 มาก 

19. ระบบสบืค้นทรัพยากรห้องสมดุ สามารถใช้ได้สะดวกและรวดเร็ว 4.14 1.88 มาก 

20. ทา่นสามารถใช้ฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์จากท่ีทํางานท่ีบ้านหรือท่ีอ่ืนใดก็ได้ 4.01 1.11 มาก 

รวมด้านการใช้ทรัพยากรของห้องสมุด เช่น หนังสอื/ฐานข้อมูลออนไลน์  4.02 1.16 มาก 

เว็บไซต์ของห้องสมุด     

21. เว็บไซต์ห้องสมดุมีข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ใช้ 3.97 1.20 มาก 

22. เว็บไซต์ของห้องสมดุช่วยให้เข้าถึงข้อมลูบริการตา่งๆของห้องสมดุได้ครบถ้วน 3.94 1.20 มาก 

รวมด้านเว็บไซต์ของห้องสมุด  3.95 1.19 มาก 

การประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร และข้อร้องเรียนของห้องสมุด       

23. ทา่นได้รับข้อมลูขา่วสารตามจดุตา่งๆของห้องสมดุ เช่น โปสเตอร์, แผน่พบั, 

       M-Box เป็นต้น  

3.56 1.26 มาก 

24. ทา่นได้รับข้อมลูขา่วสารของห้องสมดุทางสือ่สงัคมออนไลน์   เช่น Facebook,     

       Line เป็นต้น  

3.49 1.26 ปานกลาง 

25. ทา่นสามารถสง่ข้อเสนอแนะ / ร้องเรียน ได้โดยสะดวก  3.62 1.37 มาก 

26.ห้องสมดุมีสือ่/คูม่ือแนะนําการเข้าใช้บริการท่ีง่ายและชดัเจน       3.85 1.17 มาก 

รวมด้านการประชาสัมพนัธ์/ข่าวสาร และข้อร้องเรียนของห้องสมุด    3.63 1.29 มาก 

รวมทัง้หมด  4.00 1.15 มาก 

 

 



 การยมื-คนื ทรัพยากรในห้องสมุด เมื่อพิจารณาแตล่ะข้อพบวา่ ผู้ใช้บริการมีความพงึพอใจตอ่

บริการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก( X = 4.28) ข้อท่ีได้รับการประเมินสงูสดุ 3 อนัดบั คือ บคุลากรห้องสมดุให้บริการแก่ผู้ใช้

ทกุคนอยา่งเทา่เทียมและเอาใจใสแ่ละทา่นได้รับบริการรวดเร็วและแมน่ยํา มีคะแนนเทา่กนั คือ ( X = 4.29) และ 

บคุลากรห้องสมดุมีอธัยาศยัท่ีดี เต็มใจและพร้อมให้บริการ( X =4.27) ตามลาํดบั รายละเอียดในตาราง 2.1 

ตาราง 2.1 การยมื-คืน ทรัพยากรในห้องสมุด 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

1.บคุลากรห้องสมดุมีอธัยาศยัท่ีดี เต็มใจและพร้อมให้บริการ  4.27 0.95 มาก 

2. บคุลากรห้องสมดุให้บริการแกผู่้ใช้ทกุคนอยา่งเทา่เทียมและเอาใจใส ่ 4.29 0.93  มาก 

3. ทา่นได้รับบริการรวดเร็วและแมน่ยํา  4.29 0.91 มาก 

รวมด้านการยมื-คนื ทรัพยากรในห้องสมุด 4.28 0.93    มาก 

 

 

บริการตอบคาํถามและช่วยการค้นคว้า เมื่อพิจารณาแตล่ะข้อเป็นรายข้อ พบวา่ ผู้ใช้บริการมีความพงึพอใจ

ตอ่บริการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.13) ข้อท่ีได้รับการประเมนิสงูสดุ 3 อนัดบั คือ บคุลากรห้องสมดุมีอธัยาศยัท่ีดี 

เต็มใจและพร้อมให้ความชว่ยเหลอื ( X = 4.26) รองลงมาคือ เมื่อเกิดปัญหาการใช้บริการ บคุลากรห้องสมดุสามารถให้

คําตอบท่ีกระจ่างชดัเจน ( X = 4.09)  และบคุลากรมคีวามรู้ความเช่ียวชาญในการตอบคําถามเชิงวชิาการ ( X =4.04) 

ตามลาํดบั รายละเอียดในตาราง 2.2 

ตาราง 2.2 บริการตอบคาํถามและช่วยการค้นคว้า 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

4. เมื่อเกิดปัญหาการใช้บริการ บคุลากรห้องสมดุสามารถให้คําตอบท่ีกระจ่างชดัเจน 4.09 1.11 มาก 

5. บคุลากรห้องสมดุมีอธัยาศยัท่ีดี เต็มใจและพร้อมให้ความชว่ยเหลอื 4.26 1.91 มาก 

6. บคุลากรมีความรู้ความเช่ียวชาญในการตอบคําถามเชิงวชิาการ  4.04 1.20 มาก 

รวมด้านบริการตอบคาํถามและช่วยการค้นคว้า 4.13 1.41 มาก 

 

 

 



พืน้ที่ น่ังอ่าน เมื่อพิจารณาแตล่ะข้อเป็นรายข้อ พบวา่ ผู้ใช้บริการมีความพงึพอใจตอ่บริการโดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก ( X = 4.08) ข้อท่ีได้รับการประเมินสงูสดุ 3 อนัดบั คือ บริเวณให้บริการ/ท่ีนัง่อา่น/ชัน้หนงัสอื/ห้องนํา้ มีความสะอาด

เรียบร้อย ( X = 4.34) รองลงมาคือ ห้องสมดุจดัพืน้ท่ีให้บริการท่ีเหมาะสม เช่น ท่ีนัง่อา่น โซนใช้เสยีง เป็นต้น   ( X = 

4.21) และสภาพของห้องสมดุเชิญชวนให้มาใช้บริการ   ( X = 4.16)   ตามลาํดบั รายละเอียดในตาราง 2.3 

ตาราง 2.3 พืน้ที่น่ังอ่าน  

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

7. ห้องสมดุจดัพืน้ท่ีให้บริการท่ีเหมาะสม เช่น ท่ีนัง่อา่น โซนใช้เสยีง เป็นต้น    4.21 0.94    มาก 

8. บริเวณให้บริการ/ท่ีนัง่อา่น/ชัน้หนงัสอื/ห้องนํา้ มีความสะอาดเรียบร้อย  4.34 0.86    มาก 

9. สภาพของห้องสมดุเชิญชวนให้มาใช้บริการ      4.16 0.96 มาก 

10. จํานวนโซฟา/โต๊ะนัง่อา่นหนงัสอื/พืน้ท่ีนัง่อา่นมีเพียงพอตอ่ความต้องการ  3.86 1.08 มาก 

11. จํานวนห้องศกึษาค้นคว้าทัง้แบบกลุม่และเดีย่วเพียงพอตอ่ความต้องการ  3.84 1.16 มาก 

รวมด้านพืน้ที่น่ังอ่าน   4.08 1.00 มาก 

 

สิ่งอาํนวยความสะดวก เมื่อพิจารณาแตล่ะข้อเป็นรายข้อ พบวา่ ผู้ใช้บริการมคีวามพงึพอใจตอ่บริการโดย

รวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.95) ข้อท่ีได้รับการประเมินสงูสดุ 3 อนัดบั คือ ห้องสมดุจดัให้มีอปุกรณ์/เคร่ืองมือ/เทคโนโลยี

ท่ีทนัสมยั ( X = 4.04) รองลงมาคือ บริการจดุเช่ือมตอ่/wireless ท่ีมปีระสทิธิภาพ ( X = 3.94)  และ ห้องสมดุมี

คอมพิวเตอร์/IPAD หรืออปุกรณ์การศกึษาเพียงพอตอ่ความต้องการ( X = 3.86) ตามลาํดบั รายละเอียดในตาราง 2.4 

ตาราง 2.4 สิ่งอาํนวยความสะดวก 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

   12. ห้องสมดุจดัให้มีอปุกรณ์/เคร่ืองมือ/เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 4.04 1.03 มาก 

   13. ห้องสมดุมีคอมพิวเตอร์/IPAD หรืออปุกรณ์การศกึษาเพียงพอตอ่ความ        

         ต้องการ 

3.86 1.22 มาก 

   14. บริการจดุเช่ือมตอ่/wireless ท่ีมีประสทิธิภาพ  3.94 1.16 มาก 

รวมด้านสิ่งอาํนวยความสะดวก 3.95 1.14 มาก 

 

 



การใช้ทรัพยากรของห้องสมุด เช่น หนังสือ/ฐานข้อมูลออนไลน์  เมื่อพิจารณาแตล่ะข้อเป็นรายข้อ พบวา่ 

ผู้ใช้บริการมีความพงึพอใจตอ่บริการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.02) ข้อท่ีได้รับการประเมินสงูสดุ 3 อนัดบั คือ 

ระบบสบืค้นทรัพยากรห้องสมดุ สามารถใช้ได้สะดวกและรวดเร็ว ( X = 4.14) รองลงมาคือ ห้องสมดุจดัเตรียม

ทรัพยากรห้องสมดุให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงโดยสะดวก ( X = 4.09)  และหนงัสอืท่ีอยูบ่นชัน้ของห้องสมดุมีการจดัเรียงให้หา

ง่าย ( X = 4.01) ตามลาํดบั รายละเอียดในตาราง 2.4  

ตาราง 2.4 รวมด้านการใช้ทรัพยากรของห้องสมุด เช่น หนังสือ/ฐานข้อมูลออนไลน์  

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

15. ห้องสมดุมีหนงัสอื วารสาร โสตทศันวสัดท่ีุทนัสมยัและเพียงพอ  3.90 1.01 มาก 

16. ห้องสมดุจดัเตรียมทรัพยากรห้องสมดุให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงโดยสะดวก 4.09 0.94 มาก 

17.ห้องสมดุมีฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีหลากหลายตามความต้องการ 3.99 1 มาก 

18. หนงัสอืท่ีอยูบ่นชัน้ของห้องสมดุมีการจดัเรียงให้หางา่ย  4.02 1.03 มาก 

19. ระบบสบืค้นทรัพยากรห้องสมดุ สามารถใช้ได้สะดวกและรวดเร็ว 4.14 1.88 มาก 

20. ทา่นสามารถใช้ฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์จากท่ีทํางานท่ีบ้านหรือท่ีอ่ืนใดก็ได้ 4.01 1.11 มาก 

รวมด้านการใช้ทรัพยากรของห้องสมุด เช่น หนังสอื/ฐานข้อมูลออนไลน์ 4.02 1.16 มาก 

 

เว็บไซต์ของห้องสมุด เมื่อพิจารณาแตล่ะข้อเป็นรายข้อ พบวา่ ผู้ใช้บริการมีความพงึพอใจตอ่บริการโดย

รวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.95) ข้อท่ีได้รับการประเมินสงูสดุ 2  อนัดบั คือ เว็บไซต์ห้องสมดุมข้ีอมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่

ผู้ใช้ ( X = 3.97) รองลงมาคือ เวบ็ไซต์ของห้องสมดุช่วยให้เข้าถึงข้อมลูบริการตา่งๆของห้องสมดุได้ครบถ้วน ( X = 4.94)   

ตามลาํดบั รายละเอียดในตาราง 2.5 

ตาราง 2.5 เวบ็ไซต์ของห้องสมุด  

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

21. เว็บไซต์ห้องสมดุมีข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ใช้ 3.97 1.20 มาก 

22. เว็บไซต์ของห้องสมดุช่วยให้เข้าถึงข้อมลูบริการตา่งๆของห้องสมดุได้ครบถ้วน 3.94 1.20 มาก 

รวมด้านเว็บไซต์ของห้องสมุด  3.95 1.19 มาก 

 

 



การประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร และข้อร้องเรียนของห้องสมุด  เมื่อพิจารณาแตล่ะข้อเป็นรายข้อ พบวา่ 

ผู้ใช้บริการมีความพงึพอใจตอ่บริการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.63) ข้อท่ีได้รับการประเมินสงูสดุ 3  อนัดบั คือ 

ห้องสมดุมีสือ่/คูม่ือแนะนําการเข้าใช้บริการท่ีง่ายและชดัเจน    ( X = 3.85) รองลงมาคือ ทา่นสามารถสง่ข้อเสนอแนะ / 

ร้องเรียน ได้โดยสะดวก ( X =3.62)  และ ทา่นได้รับข้อมลูขา่วสารตามจดุตา่งๆของห้องสมดุ เช่น โปสเตอร์, แผน่พบั

, M-Box เป็นต้น  ( X =3.56) ตามลาํดบั รายละเอียดในตาราง 2.6 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

23. ทา่นได้รับข้อมลูขา่วสารตามจดุตา่งๆของห้องสมดุ เช่น โปสเตอร์, แผน่พบั,  

       M-Box เป็นต้น  

3.56 1.26 มาก 

24. ทา่นได้รับข้อมลูขา่วสารของห้องสมดุทางสือ่สงัคมออนไลน์   เช่น Facebook,  

       Line เป็นต้น  

3.49 1.26 ปานกลาง 

25. ทา่นสามารถสง่ข้อเสนอแนะ / ร้องเรียน ได้โดยสะดวก  3.62 1.37 มาก 

26.ห้องสมดุมีสือ่/คูม่ือแนะนําการเข้าใช้บริการท่ีง่ายและชดัเจน       3.85 1.17 มาก 

รวมด้านการประชาสัมพนัธ์/ข่าวสาร และข้อร้องเรียนของห้องสมุด    3.63 1.29 มาก 

 


