
ความพึงพอใจตอ่การให้บริการห้องสมุด 

สรุปผลการส ารวจ 

รอบที่ 1 (สิงหาคม – ตลุาคม 2556)

ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร



ตารางที่ 1.  แสดงภาพรวมระดบัความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการ 

ความพึงพอใจรายดา้น นครปฐม วังท่าพระ เพชรบุรี จดหมาย

เหตุ

ค่าเฉลีย่ ระดับ

1. ดา้นบุคลากรของห้องสมดุ 3.93 4.30 3.84 4.00 4.02 มาก

2. ดา้นทรัพยากรสารสนเทศ 3.81 3.89 3.76 3.88 3.84 มาก

3. ดา้นกระบวนการและขัน้ตอนการให้บริการ 3.95 4.10 3.96 4.00 4.00 มาก

4. ดา้นกายภาพที่เหมาะสม 3.90 3.77 3.71 3.42 3.70 มาก

5. ดา้นสิง่อ านวยความสะดวกที่จ าเป็น 3.97 3.84 3.63 3.42 3.72 มาก

6. ดา้นระบบสาธารณปูโภคและรักษาความปลอดภยั 4.06 3.59 3.57 3.31 3.63 มาก

7. การประชาสัมพันธ์ 3.89 3.76 3.75 3.44 3.71 มาก

ภาพรวม 3.93 3.89 3.75 3.64 3.80 มาก

สรปุผลการวิเคราะห ์

ส านักหอสมดุกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

             ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ของส านกัหอสมุดกลาง ทั้งรายข้อ และภาพรวม อยู่ในระดับ มาก

รอบที่ 2 (ธนัวาคม 2556-กุมภาพันธ ์2557)

สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจตอ่การให้บริการห้องสมดุ
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ตารางที ่1 แสดงสถานะผู้ตอบแบบสอบถาม

สถานะ ความถ่ี ร้อยละ

นักเรียน 11 2.40

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 337 73.58

บัณฑิตศึกษาระดับ โท เอก 69 15.07

อาจารย์ 12 2.62

ข้าราชการ/พนักงาน 12 2.62

รวมบุคคลภายใน 441 96.29

นักเรียน 3 0.66

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 1.31

บัณฑิตศึกษาระดับ โท เอก 2 0.44

อาจารย์ 2 0.44

ข้าราชการ/พนักงาน 4 0.87

อื่น ๆ 0 0.00

รวมบุคคลากรภายนอก 17 3.71

รวม 458 100.00

ตารางที ่2 แสดงระดบัความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการ

1. ดา้นบุคลากรของห้องสมดุ ค่าระดบั ระดบั

     1.1 บุคลากรให้บริการด้วยความสุภาพและกริยามารยาททีดี่ 4.34 มาก

     1.2 บุคลากรให้บริการด้วยความเอาใจใส่กระตือรือร้นและพร้อมให้บริการ 4.29 มาก

     1.3 บุคลากรให้บริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 4.37 มาก

     1.4 บุคลากรให้บริการด้วยความรู้ ความสามารถเชื่อถือได้ 4.29 มาก

     1.5 บุคลากรมีความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ 4.20 มาก

ภาพรวมดา้นบุคลากรของห้องสมดุ 4.30 มาก

หอสมดุ สาขาวังท่าพระ

สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจตอ่การให้บริการห้องสมดุ รอบ 1 (ส.ค.-ต.ค. 56)



(ต่อ) ตารางที ่2 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

2. ดา้นทรัพยากรสารสนเทศ ค่าระดบั ระดบั

     2.1 ทรัพยากรสารสนเทศทีม่ีให้บริการตรงกับหลักสูตรการเรียนการสอน 3.97 มาก

     2.2 ทรัพยากรสารสนเทศมีจ านวนเพียงพอต่อการค้นคว้า การวิจัย และงานสร้างสรรค์ 3.86 มาก

     2.3 ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัย 3.84 มาก

     2.4 มีแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ จากภายนอกมหาวิทยาลัยทีเ่หมาะสมโดยผ่าน เว็บไซต์ ส านัก

หอสมุดกลาง 3.90 มาก

ภาพรวมดา้นทรัพยากรสารสนเทศ 3.89 มาก

3. ดา้นกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ

     3.1 ขั้นตอนการขอรับบริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน 4.17 มาก

     3.2 การให้บริการมีความถูกต้อง และรวดเร็ว 4.17 มาก

     3.3 การให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์หอสมุดฯ มีความสะดวก 4.07 มาก

     3.4 การค้นหาทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นสามารถค้นหาได้ง่าย และรวดเร็ว 4.01 มาก

ภาพรวมดา้นกระบวนการและขัน้ตอนการให้บริการ 4.10 มาก

4. ดา้นกายภาพทีเ่หมาะสม

     4.1 สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดมีบรรยากาศทีเ่อื้อต่อการศึกษาค้นคว้า 3.77 มาก

ภาพรวมดา้นกายภาพที่เหมาะสม 3.77 มาก

5. ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกทีจ่ าเป็น ค่าระดบั ระดบั

     5.1 ระบบ ผ่านเข้า-ออก มีความสะดวก เหมาะสม 3.89 มาก

     5.2 ระบบ บริการสืบค้นข้อมูลผ่าน web opac มีความสะดวก 3.90 มาก

     5.3 ระบบ ยืม-คืน อัตโนมัติ มีความสะดวก 3.90 มาก

     5.4 บริการน้ าด่ืมเพียงพอ 3.66 มาก

ภาพรวมดา้นสิง่อ านวยความสะดวกที่จ าเป็น 3.84 มาก

6. ดา้นระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย

    6.1 มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารห้องสมุด 3.60 มาก

    6.2 มีสัญญาณเตือนภัยภายในอาคารห้องสมุด 3.59 มาก

ภาพรวมดา้นระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภยั 3.59 มาก

7. การประชาสัมพันธ์

    7.1 มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการของห้องสมุดผ่านเว็บไซต์   e-mail, facebook, 

twitter, จดหมายข่าว เป็นต้น

3.76 มาก

ภาพรวมดา้นการประชาสัมพันธ์ 3.76 มาก



สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มลูดงัน้ี

1. จ านวนแบบสอบถามทีแ่จกทัง้ส้ินจ านวน 500 ชุด ได้รับคืน จ านวน 458 ชุด คิดเป็น 92 % 

2. ผู้ตอบแบบสอบถามสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ (1) นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับ

ปริญญาตรี จ านวน 337 คิดเป็น 73.58 %

(2) นักศึกษาระดับ โท เอก  จ านวน 69 ราย คิดเป็น 15.07% และอันดับ (3) ได้แก่ อาจารย์ และ ข้าราชการ/พนักงาน

 จ านวน 12 ราย คิดเป็น 2.62  %

3. สรุปความพึงพอใจทุกด้าน ทัง้รายข้อและภาพรวมอยู่ในระดับมาก

การบริการทีป่ระสงค์ให้ส านักหอสมดุจัดเพ่ิม

1. E-book/Scan book /Download

3. ขอหนังสือ กรมศิลปากร ป้อมก าแพงเมือง ประตูเมืองสมัยอยุธยา

5. น่าจะมีการ์ตูนให้อ่าน

6. นิตยสาร E-Book

7. เพิม่เติมหนังสือเกี่ยวกับ Materials หรือวัสดุใหม่ ๆ ในการสร้างงานศิลปะในปัจจุบัน

                                                                                                                                                      

ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ

1. อุปกรณ์อัคคีภัยควรวางให้เห็นชัดเจนและหยิบใช้สะดวก

2. อยากให้ห้องสมุดมีทีน่ั่งค้นคว้ามากกว่านี้ มีบรรยากาศดี มีเสียงนักศึกษารบกวน

3. อยากให้ห้องสมุดเงียบกว่านี้ครับ

5. อยากให้หนังสือเก่า มาซีร็อกใหม่ เพือ่เวลาเปิดอ่านจะได้ไม่ต้องกลัวขาด

6. อยากให้ยืมวารสารออกจากห้องสมุดได้

7. อยากให้มีหนังสือให้มีเท่ากันทัง้ 3 วิทยาเขตจะได้ไม่ต้องยืมข้ามไปมา

8. อยากให้มีหนังสือและหนังมากกว่านี้

10. อยากให้มีการส่ังซ้ือหนังสือใหม่ ๆ จากภายนอกเข้ามาบ้าง

11. อยากให้มีการจ ากัดความดังของเสียงในห้องสมุด

13. อยากให้บริการยืม หนังสือข้ามวิทยาเขตมาเร็ว ๆ กว่านี้

12. อยากให้มีกฏใครท าเสียงดังในห้องสมุดให้ปรับ มีมาตรการทีเ่ด็ดขาดเพือ่ทีจ่ะได้ไม่ท าเสียงดัง

9. อยากให้มีหนังสือเกี่ยวกับสาขาทีเ่รียนมากขึ้น (มนุษยวิทยา) หรือบางเล่มมีทีท่ับแก้ว แต่ไม่มีทีน่ั่ง ต้องยืมข้ามฝ่ังใช้เวลานาน

2. ขอความกรุณาน าเอกสารในห้องอ้างอิงทีไ่ม่สามารถยืมกลับบ้านท าการส าเนาผ่าน  Flast drive หรือ CD เป็นการลดโลกร้อน

4. ต้องการให้จัดหนังเป็นหมวดหมู่ เช่นหนังประเภทสืบสวน หนังแฟนตาซี เป็นต้น เพราะง่ายต่อการค้นหา

4. อยากให้ห้องวารสารเปิดตอนเย็นด้วยเพราะท างาน ไม่สามารถมาค้นคว้าได้ หรือให้วารสารกับห้องหนังสือทัว่ไปอยู่จุดเดียวกัน



14. อยากให้ขยายเวลาเปิดท าการให้มากกว่านี้

15. อยากได้ internet ความเร็วสูงและสัญญาณครอบคลุม

16. หนังสือบางเล่มมีน้อยเกินไป ควรมีส ารองหลาย ๆ เล่ม

17. หนังสือบางคร้ังไม่เรียงตามตัวเลข

18. หนังสือควรเยอะกว่านี้ และมักประสบปัญหาอยู่บนชั้น แต่หาไม่พบบ่อยมาก

19. หนังทีเ่ป็น serie ควรยืดระยะเวลาให้นานกว่านี้

20. เสียงดังมาก ๆ

21. ระยะเวลาในการยืมระหว่างวิทยาเขต นานเกินไป

23. ยืมหนังสือหลายเล่มช่วงปิดเทอม (วังท่าพระ)

24. ยอดเยี่ยมน่ารักมากค่ะ

25. เพิม่ร้านถ่ายเอกสาร บางคร้ังฐานระบุ ON SHELVE แต่ไปหาจริง ๆ ไม่เจอ

26. เพิม่ปล๊ักไฟ

27. ปร้ินเตอร์ ป.โท ป.เอก ใช้ไม่ได้อยากให้เปล่ียนใหม่

28. ปรับปรุงเว็บไซต์ของห้องสมุด เพระาพบปัญหาล่มบ่อย

29. น่าจะมีพืน้ทีก่ว้างกว่านี้ เพือ่นักศึกษาจะได้เข้าใช้กันมากขึ้น

30. นวนิยาย และDVD ขอเพิม่

31. ทีน่ั่งไม่พอ แต่สถานทีไ่ม่เอื้อ

32. โต๊ะ ทีน่ั่ง ไม่เพียงพอค่ะ

33. โต๊ะ เก้าอี้ เพิม่ นวนิยามเพือ่ความบันเทิงเพิม่

34. ต้องการพืน้ทีส่ าหรับคุยปรึกษากัน

35. ช่วงสอบควรเพิม่เวลาให้บริการ

36. เจ้าหน้าทีบ่ริการดีมาก ขอบคุณครับ

37. ควรมีปล๊ักไฟเพิม่ และควรเพิม่โต๊ะ และเก้าอี้ด้วย

38. ควรติดต้ังกล้องวงจรปิด ควรคัดกรองคนนอกโดยให้แลกบัตร

40. ควรจัดหนังสือเพิม่

42. ขอทีน่ั่งเพิม่

45. เพิม่สถานทีส่ าหรับอ่านหนังสือเถอะครับ ขยายเวลาปิดช่วงสอบ ฝนตก อยากให้ระบบวารสารและสารสนเทศเชื่อมถึงกัน

มากกว่านี้ เนื่องจากค้นคว้าวันหยุดไม่ได้46. หนังสือบางเล่มหายไป ห้องสุภัทรดิศใช้บริการยากค่ะ อยากให้มี ถ่ายเอกสาร ในห้องได้ หรือ เปิด เสาร์ - อาทิตย์ ปล๋ักไฟตรง

ชั้นนิยายไม่เพียงพอ ช่วงสอบควรปิดช้า  ห้องวารสารควรเปิดวันหยุดบ้าง

22. แยกประเภทของภาพยนต์เป็นหมวด ๆ อยากให้มีหนังเหมือนวิทยาเขตอื่น บางเร่ืองไม่มีในเวิทยาเขตนี้

39. ควรตรวจคนภายนอกทีเ่ข้ามาใช้บริการ บางคร้ังใช้นานเกิน อยากให้จัดพืน้ทีห่น้าห้องถ่ายเอกสารให้บริการ print สีได้

41. ควรขยายเวลาการเปิด-ปิดห้องสมุด วันธรรมดาเป็น 20.30 เสาร์-อาทิตย์ เป็น 20.00 โดยเฉพาะเวลาสอบควรขายเวลา

43. ขอโต๊ะเก้าอี้ทีน่ั่งเพิม่ หนังสือบางชนิดมีทีห่้องสมุดอื่นทัง้ทีท่างท่าพระมีความต้องการใช้

44. ควรมีการเก็บหนังสือไว้ 1 เล่ม เพือ่ให้เหลือไว้ส าหรับการค้นคว้าเพราะบางเล่มเวลามีรายงานแต่หนังสือถูกยืมหมด



47. อุณหภูมิข้างล่างเย็น แต่ข้างบน (ริมหน้าต่าง)ร้อน

48. website ห้องสมุดล่มบ่อย เวลาต้องการ renew

49. ขยายเวลาเปิด ท า thesis ออนไลน์ให้ครอบคลุมทุกเล่ม

50. เร่ืองด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย



ตารางที ่1 แสดงสถานะผู้ตอบแบบสอบถาม

สถานะ ความถ่ี ร้อยละ

นักเรียน 9 2.04

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 412 93.42

บัณฑิตศึกษาระดับ โท เอก 3 0.68

ข้าราชการ/พนักงาน 1 0.23

อื่น ๆ 0 0.00

รวมบุคคลภายใน 425 96.37

นักเรียน 16 3.63

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 0 0.00

บัณฑิตศึกษาระดับ โท เอก 0 0.00

ข้าราชการ/พนักงาน 0 0.00

อื่น ๆ 0 0.00

รวมบุคคลากรภายนอก 16 3.63

รวม 441 100

ตารางที ่2 แสดงระดบัความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการ

1. ดา้นบุคลากรของห้องสมดุ ค่าระดบั ระดบั

     1.1 บุคลากรให้บริการด้วยความสุภาพและกริยามารยาททีดี่ 3.97 มาก

     1.2 บุคลากรสนใจให้บริการ จริงใจ มีความเป็นมิตร เต็มใจช่วยเหลือและมี

อัธยาศัยดี 3.90 มาก

     1.3 บุคลากรให้บริการด้วยความเอาใจใส่กระตือรือร้นและมีความพร้อม 3.82 มาก

     1.4 บุคลากรให้บริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 3.96 มาก

     1.5 บุคลากรให้บริการด้วยความรู้ ความสามารถเชื่อถือได้ 4.00 มาก

     1.6 บุคลากรมีความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ 3.92 มาก

     1.7 บุคลากรส่งมอบบริการได้ตรงตามเวลาทีน่ัดหมายกับผู้ใช้บริการ 3.97 มาก

ภาพรวมดา้นบุคลากรของห้องสมดุ 3.93 มาก

หอสมดุพระราชวังสนามจันทร์

สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจตอ่การให้บริการห้องสมดุ รอบ 1 (ส.ค.-ต.ค. 56)



(ต่อ) ตารางที ่2 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

2. ดา้นทรัพยากรสารสนเทศ ค่าระดบั ระดบั

     2.1 ทรัพยากรสารสนเทศทีม่ีให้บริการตรงกับหลักสูตรการเรียนการสอน 3.83 มาก

     2.2 ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัยตรงต่อการค้นคว้า การวิจัย และงาน

สร้างสรรค์ 3.79 มาก

     2.3 วารสาร online และวารสาร ทีม่ีให้บริการตรงกับความต้องการ 3.80 มาก

     2.4 ส่ือโสตทัศนวัสดุ ทีม่ีให้บริการตรงกับความต้องการ 3.84 มาก

     2.5 ทรัพยากรสารสนเทศทีสื่บค้นผ่าน Web Opac ได้ข้อมูลตรงกับความต้องการ
3.76 มาก

     2.6 ทรัพยากรสารสนเทศทีสื่บค้นจากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ นอกมหาวิทยาลัยผ่าน 

website ของส านักหอสมุดกลางตรงตามความต้องการ 3.84 มาก

ภาพรวมดา้นทรัพยากรสารสนเทศ 3.81 มาก

3. ดา้นกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ

     3.1 ขั้นตอนการขอรับบริการยืม-คืนไม่ยุ่งยากซับซ้อน 4.01 มาก

     3.2 การให้บริการมีความถูกต้อง และรวดเร็ว 4.02 มาก

     3.3 การให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์หอสมุดฯ มีความสะดวก 3.95 มาก

     3.4 การค้นหาทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นสามารถค้นหาได้ง่าย และรวดเร็ว 3.80 มาก

ภาพรวมดา้นกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 3.95 มาก

4. ดา้นกายภาพทีเ่หมาะสม

     4.1 จ านวนทีน่ั่งอ่านมีเพียงพอ 3.82 มาก

     4.2 แสงสว่างมีเพียงพอ 3.94 มาก

     4.3 สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดมีปรรยากาศทีเ่อื้อต่อการศึกษาค้นคว้า 4.02 มาก

     4.4 มีจุดเชื่อมต่อ wi-fi ทีเ่พียงพอและมีประสิทธิภาพ 3.79 มาก

     4.5 สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดมีความสะอาดเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า 3.91 มาก

ภาพรวมดา้นกายภาพทีเ่หมาะสม 3.90 มาก



(ตอ่) ตารางที ่2 แสดงระดบัความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการ

5. ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกทีจ่ าเป็น ค่าระดบั ระดบั

     5.1 ระบบ ผ่านเข้า-ออก มีความสะดวก เหมาะสม 4.05 มาก

     5.2 ระบบบริการสืบค้น ทรัพยากรผ่าน web opac มีความสะดวก 3.98 มาก

     5.3 ระบบ ยืม-คืน อัตโนมัติ มีความสะดวก เหมาะสม 4.08 มาก

     5.4 จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพียงพอ 3.88 มาก

     5.5 มีบริการน้ าด่ืมเพียงพอ 3.88 มาก

ภาพรวมดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกทีจ่ าเป็น 3.97 มาก

6. ดา้นระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย

     6.1 มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารห้องสมุด 4.07 มาก

     6.2 มีสัญญาณเตือนภัยภายในอาคารห้องสมุด 4.09 มาก

     6.3 มีห้องน้ าทีส่ะอาดให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ 4.01 มาก

ภาพรวมดา้นระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย 4.06 มาก

7. การประชาสัมพันธ์

     7.1 มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการของห้องสมุดผ่านเครือข่าย internet  เช่น

 e-mail, facebook , twitter เป็นต้น 3.93 มาก

     7.2 มีการประชาสัมพันธ์ การให้บริการ ผ่านจดหมายข่าว หรือ วารสาร ของ

ส านัก  หอสมุด 3.91 มาก

     7.3 มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ ผ่านจดหมายข่าว หรือ วารสาร ของคณะ

วิชา ต่าง ๆ 3.85 มาก

ภาพรวมดา้นการประชาสัมพันธ์ 3.89 มาก

สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มลูดงัน้ี

1. จ านวนแบบสอบถามทีแ่จกทัง้ส้ินจ านวน 450 ชุด ได้รับคืน จ านวน 441 ชุด คิดเป็น 98 % 

2. ผู้ตอบแบบสอบถามสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ (1) นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ระดับปริญญาตรี จ านวน 412 คิดเป็น 93.42 %

(2) นักเรียนภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 16 ราย คิดเป็น 3.63% และ

อันดับ (3) นักเรียนโรงเรียนสาธิตศิลปากร 2.04%

  จ านวน 9 ราย คิดเป็น 2.04%

3. สรุปความพึงพอใจทุกด้าน ทัง้รายข้อและภาพรวมอยู่ในระดับมาก



การบริการทีป่ระสงค์ให้ส านักหอสมดุจัดเพ่ิม

1.   อยากให้มีหนังสือใหม่ๆ มากกว่านี้

2.   อยากให้มีหนังสือใหม่ ๆ และมีให้บิรการเยอะกว่านี้ หนังสือทีน่่าสนใจใหม่ ๆ ส่วนใหญ่อยู่หอสมุดเพชรบุรี

3.   อยากให้มีหนังสือด้านการออกแบบ ฝ่ังสนามจันทร์มากขึ้น

4.   อยากให้มีหนังสือจ าพวกเทคโนโลยีสารสนเทศในหอสมุดฝ่ังวิทยาเขตสนามจันทร์มากขึ้น

6.   ควรมีหนังสือทางด้านวิทยาศาสตร์ (ภาษาไทย)ให้มากกว่านี้ และควรมี version ทีท่ันสมัย

7.   ควรเพิม่หนังสือใหม่ทีอ่ยู่ในอันดับยอดขายสูงสุด เพือ่ให้เกิดความหลากหลายและความทันสมัยของข้อมูล

8.   ควรเพิม่หนังสือเยาวชนใหม่ ๆ

9.   ขอให้จัดบูธหนังสือทีน่่าอ่าน และมีการประชาสัมพันธ์มากกว่าเดิม

10.   ควรจัดอบรมหรือให้ความรู้ในการสืบค้น

11.   อยากได้หนังสือทีเ่กี่ยวกับวิชาชีพครู

ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ

1.   อยากให้เอาน้ า และขนมเข้าห้องสมุดได้

2.   อยากให้ห้องน้ าสะอาด

3.   อยากให้แสงสว่างประจ าทีน่ั่งมีแสงมากกว่านี้

4.   อยากให้สามารถเอาขนมขบเค้ียวเข้ามาในห้องสมุดได้

7.   ควรท าให้เก้าอี้ไม่เสียงดังเวลาเล่ือนหรือเคล่ือนย้ายเพราะท าให้เกิดความร าคาญ และความเย็น

8.   ควรมีวิธีการค้นหาหนังสือ

9.   พนักงานควรยิ้มและเต็มใจบริการ

10.   web site journal โหลดได้ไม่มากนัก

12.   บางพืน้ทีใ่นหอสมุดมีเสียงดังรบกวนอย่างมาก

13.   ชั้นล่างควรติดป้ายการงดใช้เสียง เนื่องจากมี นักศึกษา ชั้นปี 1-4 เข้ามาส่งเสียงดังรบกวนการอ่านหนังสือ

14.   จุดปล่อย wifi น้อย

16.   คอมพิวเตอร์ไม่พอต่อความต้องการ ปรับปรุงห้องน้ าทีช่ ารุดมาแนานแล้วให้ใช้ได้

17.   ความเย็นของแอร์ควรปรับปรุง

18.   ควรอัพเดทหนังสือ

11.   งานบริการไม่ว่าจะด้านใดก็ตามนักศึกษามีความเคารพต่อผู้ให้บริการทุกคร้ัง แต่ผู้ให้บริการ ณ หอสมุดสนามจันทร์มักไม่

เต็มใจ ต่างจากฝ่ังท่าพระมาก

5.  เพิม่หนังสือใหม่ด้านภูมิศาสตร์ภาษาต่างประเทศ หนังสือบางประเภทเช่น ภาษาที ่3 ควรจะมีเยอะๆ เพือ่ให้นักศึกษาคณะ

อักษรเรียนภาษาที ่3 ได้ใช้ มักอยู่ข้ามเขต ต้องใช้เวลาในการยืมข้ามเขต

5.   หนังสือในหอสมุดสนามจันทร์ ค่อนข้างเก่า อยากให้มีหนังสือใหม่ ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษามากกว่านี้
6.    มีบุคลากรบางคนท ากริยาไม่เหมาะสมกับการให้บริการ คือ ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใจ และพูดจาตะคอก รุนแรง เช่นพนักงานตรวจ

บัตรทางเข้า

15.   จุดเชื่อมต่อสายไฟส าหรับการใช้ note book, อยากได้หนังสือเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษที ่update 

เช่น Tofel test/Cu tep



19.   ควรมีห้องน้ าทีส่ะดวกและสะอาด มีจุดฝากอุปกรณ์ทุกชิ้น

20.   ควรมีพนักงานคอยให้ค าปรึกษาส าหรับบุคลภายนอกทีเ่ข้ามาใช้บริการ

21.   ควรเพิม่ปล๊ักส าหรับใช้ Notebook

22.   ควรเพิม่ห้องน้ า

23.    หนังสือในชั้น 3 หมวด G ไม่ตรงกับป้ายท าให้มีปัญหาในการค้นหา

24.   ไม่อยากให้มีการเอาของไปจองโดยทีเ่จ้าตัวไม่อยู่เป็นเวลานาน

26.   ทีห่ม่อมหลวงปิน่ชั้น 2,3 มีเสียงดัง

27.   การให้ข้อมูลในการใช้ห้องสมุด เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ

28.   ควรมีการจัดการดูแลรักษาหนังสือมากกว่านี้ และควรเพิม่จ านวนหนังสือ

29.   wifi หลุดง่ายมาก รบกวนปรับปรุงด้วย

30.   wifi ยังไม่ครอบคลุมทุกพืน้ที่

32.   อยากได้ห้องน้ าทีม่ีประสิทธิภาพพร้อมใช้

33.   อยากได้โซฟา ห้องน้ าช ารุดและเร่ิมไม่สะอาด

34.   ห้องน้ าหญิงสกปรกมาก บางชั้นเข้าได้เพียงห้องเดียว

35.   ห้องน้ าสกปรกมาก อากาศไม่ดี

36.   ห้องน้ าสกปรกทีสุ่ด  ทัง้ทรุดโทรมและสภาพแย่

38.   อยากได้หนังสือเล่มใหม่ เพราะบางเล่มเก่าแล้ว

39.   หนังสือมีกล่ินเหม็น ห้องน้ ามีกล่ินเหม็น

40.   หนังสือน ามาคืนจะยืมต่อกว่าจะขึ้นชั้นนานมากเป็นสัปดาห์

41.   อยากให้สามารถน าน้ าเข้ามาได้

42.   บุคลากรมีส่วนน้อยทีม่ารยาทไม่ดี

43.    วันเสาร์-อาทิตย์ อยากให้ปิดเหมือนวันปกติ  อยากได้โซฟา

45.   อยากให้มีห้องคาราโอเกะเพิม่ 2 ห้อง

46.   อยากให้มีสัญญาณ wifi มาก ๆ นอกนั้นดีแล้ว ขอให้เปิดแอร์ อากาศร้อนมาก

47.   อยากให้เพิม่ระยะเวลาการยืมหนังสือ

48.   วารสารออนไลน์ มีน้อยเกินไป

49.   ระยะเวลาการยืมควรมากกว่า 1 สัปดาห์

50. อยากให้มีบริการยืมไม่อั้นไม่จ ากัดจ านวนคน

51.  บริการทีน่ั่งในช่วงมีการสอบทีน่ั่งน้อยมาก

25.   บางทีจะใช้แต่มีทีท่่าพระ บางห้องห้ามน าอาหารและเคร่ืองด่ืมเข้ามา แต่บุคลากรน าเข้ามาเอง กรุณาท าตามกฎทีต่นเองต้ัง

ด้วย

31.   ควรรับเอางานวิจัย หรือ ปริญญานิพนธ์ของทุกคณะ โดยควรน าหรือขอเข้ามาเก็บไว้ในหอสมุดเพือ่การค้นหา

37.   ห้องน้ าไม่เพียงพอ ห้องน้ าช ารุดควรซ่อมให้เรียบร้อยโดยเร็ว อยากให้เปล่ียนยี่ห้อทิชชู่ทีม่ีคุณภาพดีกว่านี้

44.   บริการยืมคืนมักมีปัญหาไม่สามารถยืมได้เอง เจ้าหน้าทีไ่ม่ยิ้มแย้ม และไม่มีมนุษย์สัมพันธ์ทีดี่กับนักศึกษา



53.   ช่วงทีม่ีการสอบ ควรเปิดท าการ 24 ชั่วโมง เหมือนสมัยก่อน

54.   ควรให้ยืมหนังสือมากกว่า 1 สัปดาห์

55.   ควรให้ยืมหนังสือได้ระยะเวลามากกว่า 1 สัปดาห์

56.   ควรให้บริการหนังสือทีม่ีความทันสมัย

57.   ควรให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยยืมหนังสือได้มากกว่า 1 อาทิตย์

58.   ควรเพิม่หนังสือใหม่ให้เข้ากับสมัย

59.   ควรเปิด 24 ชั่วโมงในช่วงการสอบ

60.   หนังสือเฉพาะทางยังมีน้อยเกินไป และส่วนมากอยู่ทีว่ิทยาเขตอื่น เช่น หนังสือทีเ่กี่ยวกับภาษาฝร่ังเศส

52.   ดีวีดี และส่ือการเรียนรู้หลาย ๆ อย่าง ไปอยู่ทีว่ิทยาเขตวังท่าพระ อยากให้มี 3 ชุดตามวิทยาเขตจะดีมาก



ตารางที ่1 แสดงสถานะผู้ตอบแบบสอบถาม

สถานะ ความถ่ี ร้อยละ

นักเรียน 0 0

นักศึกษาปริญญาตรี 198 94.29

นักศึกษาปริญญาโท/เอก 2 0.95

อาจารย์ 9 4.29

ข้าราชการ/พนักงาน (สายสนับสนุน) 1 0.48

รวมบุคคลภายใน 210 100.00

นักเรียน 0 0

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 0 0

บัณฑิตศึกษาระดับ โท เอก 0 0

ข้าราชการ/พนักงาน 0 0

อื่น ๆ 0 0

รวมบุคคลากรภายนอก 0 0

รวม 210 100

ตารางที ่2 แสดงระดบัความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการ

1. ด้านบคุลากรของห้องสมุด ค่าระดับ ระดับ

1.1 บุคลากรให้บริการด้วยความสุภาพและกริยามารยาททีดี่ 3.87 มาก

1.2 บุคลากรสนใจให้บริการ จริงใจ มีความเป็นมิตร เต็มใจช่วยเหลือและมี

อธัยาศัยดี 3.87 มาก

1.3 บุคลากรให้บริการด้วยความเอาใจใส่กระตือรือร้นและมีความพร้อม 3.75 มาก

1.4 บุคลากรให้บริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกนัโดยไม่เลือกปฏิบัติ 3.89 มาก

1.5 บุคลากรให้บริการด้วยความรู้ ความสามารถเชื่อถอืได้ 3.81 มาก

1.6 บุคลากรมีความเขา้ใจความต้องการของผู้ใช้บริการ 3.75 มาก

1.7 บุคลากรส่งมอบบริการได้ตรงตามเวลาทีน่ัดหมายกบัผู้ใช้บริการ 3.91 มาก

1.8 ความพอเพยีงของบุคลากรทีใ่ห้บริการ 3.91 มาก

ภาพรวมดา้นบุคลากรของห้องสมดุ 3.84 มาก

หอสมดุวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจตอ่การให้บริการห้องสมดุ รอบ 1 (ส.ค.-ต.ค. 56)



(ต่อ)  ตารางที ่2 แสดงระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ

2. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ

2.1 ทรัพยากรสารสนเทศทีม่ีให้บริการตรงกบัหลักสูตรการเรียนการสอน 3.88 มาก

2.2 ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัยตรงต่อการค้นคว้า การวิจยั และงาน  

สร้างสรรค์ 3.71 มาก

2.3 วารสาร online และวารสาร ทีม่ีให้บริการตรงกบัความต้องการ 3.75 มาก

2.4 ส่ือโสตทัศนวัสดุ ทีม่ีให้บริการตรงกบัความต้องการ 3.74 มาก

2.5 ทรัพยากรสารสนเทศทีสื่บค้นผ่าน Web Opac ได้ขอ้มูลตรงกบัความ

ต้องการ 3.78 มาก

2.6 มีแหล่งเรียนรู้อื่นๆ จากภายนอกมหาวิทยาลัยทีเ่หมาะสมโดยผ่าน website

 ส านักหอสมุดกลาง 3.73 มาก

ภาพรวมดา้นทรัพยากรสารสนเทศ 3.76 มาก

3. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ

3.1 ขั้นตอนการขอรับบริการยมื-คืนไม่ยุ่งยากซับซ้อน 4.15 มาก

3.2 การให้บริการมีความถกูต้อง และรวดเร็ว 4.12 มาก

3.3 การให้บริการฐานขอ้มูลอเิล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์หอสมุดฯ มีความสะดวก 3.87 มาก

3.4 การค้นหาทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นสามารถค้นหาได้ง่าย และรวดเร็ว 3.71 มาก

ภาพรวมดา้นกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 3.96 มาก

4. ด้านกายภาพทีเ่หมาะสม

4.1 จ านวนทีน่ั่งอา่นมีเพยีงพอ 3.59 มาก

4.2 แสงสว่างมีเพยีงพอ 3.90 มาก

4.3 สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดมีปรรยากาศทีเ่อื้อต่อการศึกษาค้นคว้า 3.90 มาก

4.4 มีจดุเชื่อมต่อ wi-fi ทีเ่พยีงพอและมีประสิทธิภาพ 3.54 มาก

4.5 สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดมีความสะอาดเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า 3.82 มาก

4.6 จ านวนของห้องประชุมกลุ่มยอ่ยมีความพอเพยีง 3.55 มาก

4.7 สภาพของห้องฉายภาพยนตร์ขนาดเล็ก (SUP Entertainment) มีความ     

เหมาะสม 3.64 มาก

ภาพรวมดา้นกายภาพทีเ่หมาะสม 3.71 มาก



(ต่อ)  ตารางที ่2 แสดงระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ

5. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกทีจ่ าเปน็

5.1 ระบบผ่านเขา้-ออก มีความสะดวก เหมาะสม 3.74 มาก

5.2 ระบบบริการสืบค้น ทรัพยากรผ่าน web opac มีความสะดวก 3.67 มาก

5.3 ระบบยมื-คืน อตัโนมัติ มีความสะดวก เหมาะสม 3.80 มาก

5.4 จ านวนเคร่ืองคอมพวิเตอร์เพยีงพอต่อการใช้งาน 3.58 มาก

5.5 มีจดุบริการน้ าด่ืมทีเ่พยีงพอ 3.34 ปานกลาง

ภาพรวมดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกทีจ่ าเป็น 3.63 มาก

6. ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย

6.1 มีอปุกรณ์ป้องกนัอคัคีภัยภายในอาคารห้องสมุด 3.57 มาก

6.2 มีสัญญาณเตือนภัยภายในอาคารห้องสมุด 3.57 มาก

ภาพรวมดา้นระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย 3.57 มาก

7. การประชาสัมพันธ์

7.1 มีการประชาสัมพนัธ์การให้บริการของห้องสมุดผ่านเครือขา่ย internet  

เช่น e-mail, facebook , twitterเป็นต้น 3.75 มาก

7.2 มีการประชาสัมพนัธ์ การให้บริการ ผ่านจดหมายขา่ว หรือ วารสาร ของ

ส านักหอสมุด 3.69 มาก

7.3 มีการประชาสัมพนัธ์การให้บริการ ผ่านจดหมายขา่ว หรือ วารสาร ของ

คณะวิชาต่าง ๆ 3.80 มาก

ภาพรวมดา้นการประชาสัมพันธ์ 3.75 มาก

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลดังน้ี

1. จ านวนแบบสอบถามทีแ่จกทัง้ส้ินจ านวน 210 ชุด ได้รับคืน จ านวน 210 ชุด คิดเป็น 100 % 

2. ผู้ตอบแบบสอบถามสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ (1) นักศึกษาระดับปริญญาตรี  จ านวน 198 ราย คิดเป็น 94.29 % 

รองลงมาคือ อาจารย์ จ านวน 9 ราย คิดเป็น 4.29 % และล าดับที ่3 คือ นักศึกษาโท/เอก จ านวน 2 ราย คิดเป็น 0.95 %

 โดยทัง้ 3 อันดับ เป็นบุคลากรภายใน ม.ศิลปากร3. สรุป ความพึงพอใจทุกด้าน ทัง้ภาพรวมและรายข้อ  ส่วนใหญ่พอใจอยู่ในระดับมาก ยกเว้น เร่ือง

จุดบริการน้ าด่ืมในระดับปานกลาง



การบริการทีป่ระสงค์ให้ส านักหอสมดุจัดเพ่ิม

1. ต้องการให้มีวารสารต่างชาติจ านวนมากขึ้น เช่น Poultry Science

2. ต้องการให้รวบรวมวิทยานิพนธ์ในรูปแบบออนไลน์ให้มากขึ้น

3. ควรมีโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่ๆ

4. ต้องการให้เพิม่หนังสือการ์ตูน/หนังสือเพือ่ความบันเทิง

5. เพิม่หนังสือด้านนิเทศศาสตร์

6. ควรเพิม่จ านวนหนังสือใหม่

7. ควรเพิม่เอกสารทีเ่กี่ยวกับการค้นคว้าวิจัย

8. ควรเพิม่หนังสือในสาขารัฐประศาสนศาสตร์

ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ

1. ทีน่ั่งอ่านหนังสือมีน้อย

2. ควรเพิม่จุดบริการน้ าด่ืม

3. อยากให้มีโต๊ะเก้าอี้ทีส่วยงาม ไม่เป็นทางการ

4. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทีใ่ห้บริการมีสภาพเก่าเกินไป

5. ต้องการให้มีห้องน้ าในห้องสมุด

6. ต้องการให้มีหนังสือของหอสมุดทีเ่หมือนกันทุกวิทยาเขต

7. ควรมีปล๊ักให้เสียบไฟเพิม่ขึ้น

8. อุณหภูมิของเคร่ืองปรับอากาศค่อนข้างเย็น

9. ต้องการให้เพิม่แสงไฟ โซนคอมพิวเตอร์

บุคลากร

10. เจ้าหน้าทีบ่างท่านควรปรับปรุงการให้บริการ

ทรัพยากรสารสนเทศ

11. จ านวนหนังสือมีน้อย ไม่เพียงพอกับความต้องการ

12. หนังสือไม่ตรงกับความต้องการ

13. อยากให้มีจ านวนหนังสือทีห่ลากหลาย

การบริการ

14. ขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงสอบของวันเสาร์-อาทิตย์

15. ต้องการให้เอากระเป๋าเข้าห้องสมุดได้

16. ต้องการให้เปิดบริการช่วงสอบ 24 ชั่วโมง

17. หมวดหมู่หนังสือควรจัดเป็นระบบหมวดหมู่ทีห่าง่าย

18. ควรปิดห้องสมุด 22.00 น.

19. ต้องการให้น าขนมและอาหารไปรับประทานชั้น 2 ได้



ตารางที ่1 แสดงสถานะผู้ตอบแบบสอบถาม

สถานะ ความถ่ี ร้อยละ

นักเรียน 0 0.00

นักศึกษาปริญญาตรี 4 33.33

นักศึกษาปริญญาโท/เอก 0 0.00

อาจารย์ 1 8.33

ข้าราชการ/พนักงาน (สายสนับสนุน) 7 58.33

รวมบุคคลภายใน 12 100.00

นักเรียน 0 0

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 0 0

บัณฑิตศึกษาระดับ โท เอก 0 0

ข้าราชการ/พนักงาน 0 0

อื่น ๆ 0 0

รวมบุคคลากรภายนอก 0 0

รวม 12 100

ตารางที ่2 แสดงระดบัความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการ

1. ดา้นบุคลากรของห้องสมดุ ค่าระดบั ระดบั

1.1 บุคลากรให้บริการด้วยความสุภาพและกริยามารยาททีดี่ 4.00 มาก

1.2 บุคลากรสนใจให้บริการ จริงใจ มีความเป็นมิตร เต็มใจช่วยเหลือและมี

อัธยาศัยดี 4.00 มาก

1.3 บุคลากรให้บริการด้วยความเอาใจใส่กระตือรือร้นและมีความพร้อม 4.00 มาก

1.4 บุคลากรให้บริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 4.00 มาก

1.5 บุคลากรให้บริการด้วยความรู้ ความสามารถเชื่อถือได้ 4.00 มาก

1.6 บุคลากรมีความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ 4.00 มาก

1.7 บุคลากรส่งมอบบริการได้ตรงตามเวลาทีน่ัดหมายกับผู้ใช้บริการ 4.00 มาก

ภาพรวมดา้นบุคลากรของห้องสมดุ 4.00 มาก

หอจดหมายเหต ุมหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจตอ่การให้บริการ รอบ 1 (ส.ค.-ต.ค. 56)



(ต่อ)  ตารางที ่2 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

2. ดา้นทรัพยากรสารสนเทศ ค่าระดบั ระดบั

2.1 ทรัพยากรสารสนเทศทีม่ีให้บริการตรงกับหลักสูตรการเรียนการสอน 4.00 มาก

2.2 ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัยตรงต่อการค้นคว้า การวิจัย และงาน  

สร้างสรรค์

4.00 มาก

2.3 ส่ือโสตทัศนวัสดุ ทีม่ีให้บริการตรงกับความต้องการ 4.00 มาก

2.4 ทรัพยากรสารสนเทศทีสื่บค้นผ่าน Web Opac ได้ข้อมูลตรงกับความต้องการ 3.42 ปานกลาง

2.5 มีแหล่งเรียนรู้อื่นๆ จากภายนอกมหาวิทยาลัยทีเ่หมาะสมโดยผ่าน website

 ส านักหอสมุดกลาง

4.00 มาก

ภาพรวมดา้นทรัพยากรสารสนเทศ 3.88 มาก

3. ดา้นกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ

3.1 ขั้นตอนการขอรับบริการยืม-คืนไม่ยุ่งยากซับซ้อน 4.00 มาก

3.2 การให้บริการมีความถูกต้อง และรวดเร็ว 4.00 มาก

ภาพรวมดา้นกระบวนการและขัน้ตอนการให้บริการ 4.00 มาก

4. ดา้นกายภาพทีเ่หมาะสม

4.1 จ านวนทีน่ั่งอ่านมีเพียงพอ 3.42 ปานกลาง

4.2 แสงสว่างมีเพียงพอ 3.42 ปานกลาง

4.3 สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดมีปรรยากาศทีเ่อื้อต่อการศึกษาค้นคว้า 3.42 ปานกลาง

4.4 สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดมีความสะอาดเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า 3.42 ปานกลาง

ภาพรวมดา้นกายภาพที่เหมาะสม 3.42 ปานกลาง

5. ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกทีจ่ าเป็น

5.1 ระบบผ่านเข้า-ออก มีความสะดวก เหมาะสม 3.42 ปานกลาง

5.2 ระบบบริการสืบค้น ทรัพยากรผ่าน web opac มีความสะดวก 3.42 ปานกลาง

5.3 จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใช้งาน 3.42 ปานกลาง

ภาพรวมดา้นสิง่อ านวยความสะดวกที่จ าเป็น 3.42 ปานกลาง



(ต่อ)  ตารางที ่2 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

6. ดา้นระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย ค่าระดบั ระดบั

6.1 มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารห้องสมุด 3.42 ปานกลาง

6.2 มีสัญญาณเตือนภัยภายในอาคารห้องสมุด 3.42 ปานกลาง

6.3 มีห้องน้ าทีส่ะอาดให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ 3.08 ปานกลาง

ภาพรวมดา้นระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภยั 3.31 ปานกลาง

7. การประชาสัมพันธ์

7.1 มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการของห้องสมุดผ่านเครือข่าย internet  เช่น

 e-mail, facebook , twitterเป็นต้น

3.50 ปานกลาง

7.2 มีการประชาสัมพันธ์ การให้บริการ ผ่านจดหมายข่าว หรือ วารสาร ของ

ส านักหอสมุด

3.42 ปานกลาง

7.3 มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ ผ่านจดหมายข่าว หรือ วารสาร ของ

คณะวิชาต่าง ๆ

3.42 ปานกลาง

ภาพรวมดา้นการประชาสัมพันธ์ 3.44 ปานกลาง

สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มลูดงัน้ี

1. จ านวนแบบสอบถามทีแ่จกทัง้ส้ินจ านวน 12 ชุด ได้รับคืน จ านวน 12 ชุด คิดเป็น 100 % 

2. ผู้ตอบแบบสอบถามสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ (1) ข้าราชการ/พนักงาน สายสนับสนุน  จ านวน 7 ราย คิดเป็น 58.33 % 

รองลงมาคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 4 ราย คิดเป็น 33.33 % และล าดับที ่3 คือ อาจารย์  จ านวน 1 ราย 

คิดเป็น 8.33 % โดยทัง้ 3 อันดับ เป็นบุคลากรภายใน ของ ม.ศิลปากร

การบริการทีป่ระสงค์ให้ส านักหอสมดุจัดเพ่ิม

 - ไม่มี

ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ

 - ไม่มี

 - ความพึงพอใจด้านกายภาพทีเ่หมาะสม ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกทีจ่ าเป็น ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษา

ความปลอดภัย และด้านการประชาสัมพันธ์ ทัง้ภาพรวมและรายข้อ อยู่ในระดับปานกลาง

3. สรุป

 - ความพึงพอใจด้านทรัพยากรสารสนเทศภาพรวมพอใจในระดับมาก ส าหรับรายข้อส่วนใหญ่ พอใจในระดับมาก 

ยกเว้น ทรัพยากรสารสนเทศทีสื่บค้นผ่าน Web Opac ได้ข้อมูลตรงกับความต้องการ อยู่ในระดับปานกลาง - ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการทัง้ภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก
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