
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อบริการห้องสมุดของผู้ใช้บริการ  

ห้องสมุดองครักษ์ประจาํปีการศึกษา 2562 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูความพงึพอใจตอ่บริการของ ห้องสมดุองครักษ์ประจําปีการศกึษา 2562 พบวา่ผู้ใช้บริการ

มีความพงึพอใจตอ่บริการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.11) เมือ่จําแนกเป็นรายด้าน 3 อนัดบั พบวา่ทกุด้านได้รับ

ความพงึพอใจในระดบัมากเช่นกนั ได้แก่ การยืม-คืน ทรัพยากรในห้องสมดุ ( X = 4.21) รองลงมาคอื บริการตอบคาํถาม

และช่วยการค้นคว้า  ( X = 4.03)  และการใช้ทรัพยากรของห้องสมดุเช่น หนงัสอื/ฐานข้อมลูออนไลน์ ( X = 3.95)   

การยมื-คนื ทรัพยากรในห้องสมุด เมื่อพิจารณาแตล่ะข้อพบวา่ ผู้ใช้บริการมีความพงึพอใจตอ่บริการโดย

รวมอยูใ่นระดบัมาก( X = 4.36) ข้อท่ีได้รับการประเมินสงูสดุ 3 อนัดบั คือ บคุลากรห้องสมดุให้บริการแก่ผู้ใช้ทกุคนอยา่ง

เทา่เทียมและเอาใจใสแ่ละทา่นได้รับบริการรวดเร็วและแมน่ยาํ มคีะแนนเทา่กนัคือ  ( X = 4.36) และ บคุลากรห้องสมดุมี

อธัยาศยัท่ีดี เต็มใจและพร้อมให้บริการ( X =4.35) ตามลาํดบั รายละเอียดในตาราง 2.1 

ตาราง 2.1 การยมื-คืน ทรัพยากรในห้องสมุด 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

 1. บคุลากรห้องสมดุมีอธัยาศยัท่ีดี เต็มใจและพร้อมให้บริการ  4.35 0.88 มาก 

 2. บคุลากรห้องสมดุให้บริการแก่ผู้ใช้ทกุคนอยา่งเทา่เทียมและเอาใจใส ่ 4.36 0.84 มาก 

 3. ทา่นได้รับบริการรวดเร็วและแมน่ยํา  4.36 0.85 มาก 

รวมด้านการยมื-คนื ทรัพยากรในห้องสมุด 4.36 0.86     มาก 

  

บริการตอบคาํถามและช่วยการค้นคว้า เมื่อพิจารณาแตล่ะข้อเป็นรายข้อ พบวา่ ผู้ใช้บริการมีความพงึพอใจ

ตอ่บริการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.23) ข้อท่ีได้รับการประเมนิสงูสดุ 3 อนัดบั คือ บคุลากรห้องสมดุมีอธัยาศยัท่ีดี 

เต็มใจและพร้อมให้ความชว่ยเหลอื ( X = 4.43) รองลงมาคือ เมื่อเกิดปัญหาการใช้บริการ บคุลากรห้องสมดุสามารถให้

คําตอบท่ีกระจ่างชดัเจน ( X = 4.16)  และบคุลากรมคีวามรู้ความเช่ียวชาญในการตอบคําถามเชิงวชิาการ ( X = 4.12) 

ตามลาํดบั รายละเอียดในตาราง 2.2 

ตาราง 2.2 บริการตอบคาํถามและช่วยการค้นคว้า 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

      4. เมื่อเกิดปัญหาการใช้บริการ บคุลากรห้องสมดุสามารถให้คําตอบท่ี 

          กระจ่างชดัเจน 

4.16 1.00 มาก 



      5. บคุลากรห้องสมดุมีอธัยาศยัท่ีดี เต็มใจและพร้อมให้ความช่วยเหลอื 4.43 1.00 มาก 

      6. บคุลากรมีความรู้ความเช่ียวชาญในการตอบคําถามเชิงวชิาการ  4.12 1.08 มาก 

รวมด้านบริการตอบคาํถามและช่วยการค้นคว้า 4.23 1.50 มาก 

 

พืน้ที่ น่ังอ่าน เมื่อพิจารณาแตล่ะข้อเป็นรายข้อ พบวา่ ผู้ใช้บริการมีความพงึพอใจตอ่บริการโดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก ( X = 4.25) ข้อท่ีได้รับการประเมินสงูสดุ 3 อนัดบั คือ บริเวณให้บริการ/ท่ีนัง่อา่น/ชัน้หนงัสือ/ห้องนํา้ มีความสะอาด

เรียบร้อย ( X = 4.56) รองลงมาคือ สภาพของห้องสมดุเชิญชวนให้มาใช้บริการ ( X = 4.41) และ ห้องสมุดจัดพืน้ท่ี

ให้บริการท่ีเหมาะสม เช่น ท่ีนัง่อา่น โซนใช้เสยีง เป็นต้น  ( X = 4.35) ตามลาํดบั รายละเอียดในตาราง 2.3 

ตาราง 2.3 พืน้ที่น่ังอ่าน  

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

      7. ห้องสมดุจดัพืน้ท่ีให้บริการท่ีเหมาะสม เช่น ท่ีนัง่อา่น โซนใช้เสยีง เป็นต้น    4.35 0.75    มาก 

      8. บริเวณให้บริการ/ท่ีนัง่อา่น/ชัน้หนงัสอื/ห้องนํา้ มีความสะอาดเรียบร้อย  4.56 0.63  มากท่ีสดุ 

        9. สภาพของห้องสมดุเชิญชวนให้มาใช้บริการ      4.41 0.71 มาก 

       10. จํานวนโซฟา/โต๊ะนัง่อา่นหนงัสอื/พืน้ท่ีนัง่อา่นมีเพียงพอตอ่ความต้องการ  3.94 0.99 มาก 

      11. จํานวนห้องศกึษาค้นคว้าทัง้แบบกลุม่และเดีย่วเพียงพอตอ่ความต้องการ  3.96 1.01 มาก 

รวมด้านพืน้ที่น่ังอ่าน   4.25 0.82 มาก 

 

สิ่งอาํนวยความสะดวก เมื่อพิจารณาแตล่ะข้อเป็นรายข้อ พบวา่ ผู้ใช้บริการมคีวามพงึพอใจตอ่บริการโดย

รวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.09) ข้อท่ีได้รับการประเมินสงูสดุ 3 อนัดบั คือ ห้องสมดุจดัให้มีอปุกรณ์/เคร่ืองมือ/เทคโนโลยี

ท่ีทนัสมยั ( X = 4.16) รองลงมาคือ บริการจดุเช่ือมตอ่/wireless ท่ีมปีระสทิธิภาพ ( X = 4.10)  และ ห้องสมดุมี

คอมพิวเตอร์/IPAD หรืออปุกรณ์การศกึษาเพียงพอตอ่ความต้องการ( X = 4.03) ตามลาํดบั รายละเอียดในตาราง 2.4 

ตาราง 2.4 สิ่งอาํนวยความสะดวก 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

  12. ห้องสมดุจดัให้มีอปุกรณ์/เคร่ืองมือ/เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 4.16 0.89 มาก 

  13.  ห้องสมดุมีคอมพิวเตอร์/IPAD หรืออปุกรณ์การศกึษาเพียงพอตอ่ความต้องการ 4.03 1.03 มาก 



  14. บริการจดุเช่ือมตอ่/wireless ท่ีมีประสทิธิภาพ  4.10 1.01 มาก 

รวมด้านสิ่งอาํนวยความสะดวก 4.09 0.98 มาก 

 

การใช้ทรัพยากรของห้องสมุด เช่น หนังสือ/ฐานข้อมูลออนไลน์ เมือ่พิจารณาแตล่ะข้อเป็นรายข้อ พบวา่ 

ผู้ใช้บริการมีความพงึพอใจตอ่บริการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.10) ข้อท่ีได้รับการประเมินสงูสดุ 3 อนัดบั คือ 

ห้องสมดุจดัเตรียมทรัพยากรห้องสมดุให้ผู้ใช้สามารถเข้าถงึโดยสะดวก ( X = 4.19) รองลงมาคือ ระบบสบืค้น

ทรัพยากรห้องสมดุ สามารถใช้ได้สะดวกและรวดเร็ว ( X = 4.16)  และ หนงัสอืท่ีอยูบ่นชัน้ของห้องสมดุมีการจดัเรียงให้

หาง่าย ( X = 4.13) ตามลาํดบั รายละเอียดในตาราง 2.4  

ตาราง 2.4 รวมด้านการใช้ทรัพยากรของห้องสมุด เช่น หนังสือ/ฐานข้อมูลออนไลน์  

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

 15. ห้องสมดุมีหนงัสอื วารสาร โสตทศันวสัดท่ีุทนัสมยัและเพียงพอ  4.01 0.95 มาก 

16. ห้องสมดุจดัเตรียมทรัพยากรห้องสมดุให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงโดยสะดวก 4.19 0.84 มาก 

17.ห้องสมดุมีฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีหลากหลายตามความต้องการ 4.07 0.96 มาก 

18. หนงัสอืท่ีอยูบ่นชัน้ของห้องสมดุมีการจดัเรียงให้หางา่ย  4.13 0.93 มาก 

19. ระบบสบืค้นทรัพยากรห้องสมดุ สามารถใช้ได้สะดวกและรวดเร็ว 4.16 0.98 มาก 

20. ทา่นสามารถใช้ฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์จากท่ีทํางานท่ีบ้านหรือท่ีอ่ืนใดก็ได้ 4.04 1.08 มาก 

รวมการใช้ทรัพยากรของห้องสมุด เช่น หนังสอื/ฐานข้อมูลออนไลน์  4.10 0.96 มาก 

 

เว็บไซต์ของห้องสมุด เมื่อพิจารณาแตล่ะข้อเป็นรายข้อ พบวา่ ผู้ใช้บริการมีความพงึพอใจตอ่บริการโดย

รวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.98) ข้อท่ีได้รับการประเมินสงูสดุ 2  อนัดบั คือ เว็บไซต์ห้องสมดุมข้ีอมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่

ผู้ใช้ ( X = 4.00) รองลงมาคือ เว็บไซต์ของห้องสมดุช่วยให้เข้าถึงข้อมลูบริการตา่งๆของห้องสมดุได้ครบถ้วน     ( X = 

3.96)   ตามลาํดบั รายละเอียดในตาราง 2.5 

ตาราง 2.5 เวบ็ไซต์ของห้องสมุด  

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

21. เว็บไซต์ห้องสมดุมีข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ใช้ 4.00 1.24 มาก 



22. เว็บไซต์ของห้องสมดุช่วยให้เข้าถึงข้อมลูบริการตา่งๆของห้องสมดุได้ครบถ้วน 3.96 1.24 มาก 

รวมด้านการใช้ทรัพยากรของห้องสมุด เช่น หนังสอื/ฐานข้อมูลออนไลน์ 3.98 1.24 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 

ตาราง 2.6 การประชาสัมพนัธ์/ข่าวสาร และข้อร้องเรียนของห้องสมุด 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

23. ทา่นได้รับข้อมลูขา่วสารตามจดุตา่งๆของห้องสมดุ เช่น โปสเตอร์, แผน่พบั, M-

Box เป็นต้น  

3.67 1.14 มาก 

24. ทา่นได้รับข้อมลูขา่วสารของห้องสมดุทางสือ่สงัคมออนไลน์   เช่น Facebook, 

Line เป็นต้น  

3.62 1.25 มาก 

25. ทา่นสามารถสง่ข้อเสนอแนะ / ร้องเรียน ได้โดยสะดวก  3.81 1.23 มาก 

26.ห้องสมดุมีสือ่/คูม่ือแนะนําการเข้าใช้บริการท่ีง่ายและชดัเจน       3.98 1.03 มาก 

รวมด้านการประชาสัมพนัธ์/ข่าวสาร และข้อร้องเรียนของห้องสมุด    3.77 1.16 มาก 

รวมทุกด้าน 4.11 1.04 มาก 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อเสนอแนะ 

 

ข้อที่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 

1. อยากให้มีการขยายเวลา /ในช่วงสอบอยากให้เปิดบริการ แบบ 24 ชม. 20 

2. อยากให้มีห้องบริการตวิแบบกลุม่ให้มากขึน้และห้องประชมุสามารถเก็บเสยีงได้  5 

3. ต้องการการแจ้งเตือนการค้างสง่หนงัสอืผา่นการโทรศพัท์ เพราะบางครัง้ไมไ่ด้เปิด E-Mail  1 

4. พนง. มีความใสใ่จ สนใจ สอบถาม/ มีความกระตือรือร้นในการให้บริการดีมาก  

5. อยากให้มีหนงัสอืใหมม่าอพัเดทอยูเ่สมอ 5 

6.  หนงัสอืบางรายวชิาท่ีเรียนยงัไมค่อ่ยหลากหลาย เพียงพอตอ่นิสติ 2 

7. มีหนงัสอืนิยายใหมก่วา่นี ้รวมถึงหนงัสอืประเภทอ่ืนด้วย ขอบคณุคะ่ 3 

8. อยากให้ห้องสมดุแจ้งประกาศให้ชดัเจนวา่ ปิด-เปิดเวลาไหน เช่น ปา้ยตดิวา่วนัเสาร์เปิด 

12.00 น. แตค่วามจริงคือเปิดตัง้แต ่10 โมงแล้ว 

1 

9. ขอขอบพระคณุพ่ีๆ ท่ีมอบโอกาสสิง่ท่ีดีๆ ถือวา่โดยรวมชอบครับมบีริการท่ีดี ห้องนํา้สะอาด 

มีบางครัง้หนงัสอืไมเ่พียงพอ มีความคาดหวงัวา่ในอนาคตจะมกีารพฒันาด้านตา่งๆ เพ่ิม 

3 

10. อยากให้นํากาแฟและอาหารเข้ามารับประทานได้ 2 

11. อยากให้มีโต๊ะ,เก้าอีอ้า่นหนงัสอืเพ่ิมขึน้ ในชว่งสอบจํานวนท่ีนัง่ไมพ่อตอ่นิสติท่ีเข้ามาใช้

บริการ 

1 

12. ควรมีการอพัเดตหนงัสอืให้เป็นปัจจบุนัมากกวา่นี ้หนงัสอืบางเลม่มีการตีพิมพ์ ปรับปรุง 

แก้ไขใหมท่างห้องสมดุควรมีการจดัหามาเพ่ิม และหนงัสอืบางเลม่ก็ไมม่ีความต้องการ 

1 

13. แอร์หนาวคะ่ 5 

14. ควรมจํีานวนโต๊ะและเก้าอีท่ี้โถงกลางเยอะกวา่นี ้หรือมีบริเวณท่ีใช้เสยีง และนําอาหาร ขนม 

ให้ทานได้มากกวา่นี ้

1 

15. อยากให้มีปลัก๊ไฟเยอะกวา่นีใ้นชัน้ลา่ง เวลาท่ีเสยีบกบัคอมเพ่ือทํางาน(ห้องสมดุองครักษ์) 2 

16. อยากให้มีโซฟาน่ิมๆ เยอะๆเพราะปวดหลงั+ จํานวนห้องนํา้เพ่ิมขึน้ 1 

17. อยากให้ปรับเร่ืองระบบการสบืค้นหนงัสอื เพราะบางครัง้หาหนงัสอืในเว็บห้องสมดุขึน้วา่มี

หนงัสอืแคท่ี่ฝ่ังประสานมติร แตพ่อมาหาท่ีห้องสมดุองครักษ์ก็เจอหนงัสอืคะ่ 

3 

18. ห้องสมดุมกัมีวนัหยดุในวนัท่ีนิสติต้องการใช้ เช่น วนัสาํคญัทางศาสนา วนัหยดุชดเชย, มี

บริเวณท่ีนิสติมกันําของกินมารับประทานในบริเวณต้องห้าม ทําให้รบกวนการใช้ห้องสมดุ

ของผู้ อ่ืน 

4 

19. อยากให้ห้องสมดุมีโซนอาหารบริการ 1 

 



20. อยากให้เพ่ิมจํานวนหนงัสอืให้มากกวา่นีค้ะ่ รวมถึงอพัเดตหนงัสอืใหม่ๆ อยุเ่ร่ือยๆ เพ่ือเป็น

ประโยชน์กบัผู้ใช้บริการ 

1 

21. อยากให้ห้องสมดุจดัพืน้ท่ีเพ่ือการเรียนรู้แบบ co-working space ให้มากขึน้ ให้มีร้าน

เคร่ืองดื่ม ชา กาแฟ อยูภ่ายใน เหมือนท่ีห้องสมดุธรรมศาสตร์ เพ่ือให้นิสติท่ีองครักษ์มีท่ีนัง่

ทํางาน อา่นหนงัสอืได้ โดยไมต้่องออกไปข้างนอกซึง่ไมป่ลอดภยั 

1 

 

 

 

 

 


