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ความพึงพอใจต่อการให้บรกิารหอสมุด 

      รอบที่ 1 (สงิหาคม 2558 - ตุลาคม  2558) 

ประจ าปีการศกึษา 2558 
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รอบที่ 1 ปีการศกึษา 2558 

   

(พฤศจิกายน 2558) 

       



ส ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
สรุปผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรหอสมุด 

รอบท่ี 1 (สิงหำคม  - ตุลำคม 2558) 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 
ตำรำงท่ี 1.  แสดงภำพรวมระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร  

 

 

ควำมพึงพอใจรำยด้ำน นครปฐม วังท่ำพระ เพชรบุรี จดหมำย
เหต ุ

ค่ำเฉล่ีย ระดับ 

1. ด้ำนบุคลำกรของห้องสมุด 4.25 4.44 4.28 4.12 4.27 มาก 

2. ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 3.96 3.96 3.97 4.04 3.98 มาก 

3. ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร 4.20 4.31 4.41 4.04 4.24 มาก 

4. ด้ำนกำยภำพที่เหมำะสม 4.05 3.91 3.94 3.97 3.97 มาก 

5. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่จ ำเป็น 3.79 4.17 4.01 3.96 3.98 มาก 

6. ด้ำนระบบสำธำรณูปโภคและรักษำควำม
ปลอดภัย 

4.00 4.09 4.14 4.00 4.06 มาก 

7. กำรประชำสัมพันธ ์ 3.87 3.97 3.96 4.00 3.95 มาก 

ภำพรวม 4.02 4.12 4.10 4.02 4.06 มำก 

 
      

  แผนภูมิ 1 แสดง ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของส ำนักหอสมุดกลำง แยกเป็นรำยด้ำน 
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                  จากตารางท่ี 1 พบว่า ภาพรวมความพึงพอใจต่อการให้บริการหอสมุดอยู่ในระดับมาก ได้คะแนน 4.06 
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการแยกเป็นรายข้อ ทุกข้ออยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจท่ีได้คะแนนสูงสุดคือด้านบุคลากรของ 
หอสมุดได้คะแนน 4.27 รองลงมาคือความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการได้คะแนน 4.24 และ 
อันดับ 3 ความพึงพอใจด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยได้คะแนน 4.06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หอสมุดพระรำชวังสนำมจันทร์ 
  กำรบริกำรที่ประสงค์ให้ส ำนักหอสมุดจัดเพิ่ม 

 
  

1. อัพเดตเพลงในคาราโอเกะให้ทันสมัยขึ้น    
2. อยากให้มีมาตรการจัดการบุคคลที่ส่งคนืหนังสือลา่ชา้ เนื่องจากเคยต้องการยืมหนังสือแล้วผู้ทีย่ืมก่อนหน้านัน้ยัง 

ไม่น ามาคืนท าให้ผู้ที่ต้องการจะยืมต่อเดือดร้อนพอสมควร 
    

3. อยากให้มีที่ชาร์ตไฟมากข้ึน    
4. อยากให้มีข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ มากกว่านี้ Science Direct บางเล่มยังไม่สามารถเปิดได้     

5. อยากให้ท าป้ายห้องโสตทัศน์ ใหญ่ ๆ ดึงดูด เพราะปา้ยมันเล็กมากนักศึกษาไม่ค่อยรู้ ประชาสมัพันธ์เยอะๆ ป้ายไม ่
ชัดเจน 

    

6. อยากได้แปรงลบกระดานในห้องติวค่ะ    
7. ห้องน้ าบริเวณชัน้ 1 ค่ะ    
8. ห้องน้ า    
9. ห้องคาราโอเกะ    
10. หนังสือหลากหลายเพิ่มเติมมากขึ้น โดยเฉพาะหนงัสือทางด้านภาษาที่ 3  หนังสือน้อย และไมท่ันสมัย ควรมีลิฟต ์     

11. หนังสือวรรณกรรมใหม่ ๆ     
12. หนังสือภาษาจีน อยากให้อัพเดตหนังสือใหม่ ๆ บ้าง    
13. หนังสือนวนยิาย หรือ หนังสือบนัเทิง    
14. หนังสือ ต าราในหมวดวทิยาศาสตร์ แทบจะไม่มีการอัพเดตและมีปริมาณน้อย     

15. ร้าน เบเกอร่ี ไม่อร่อย    
16. มีมุมหนังสืออ่านเล่นส าหรับการพักผ่อน, เพิ่มจ านวนที่นัง่ให้มากข้ึน เพราะช่วงสอบที่นัง่มักจะเต็ม     

17. เพิ่มแหล่งฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์    
18. บางครั้งมบีางคนเสียงดัง อาจจดัมุมส าหรับ discuss  แยกกับคนอ่านหนังสือ     

19. ที่นั่งเสริมช่วงสอบ เพราะช่วงสอบคนอ่านหนังสือที่หอสมุดและอาคารหม่อมหลวงปิ่นเปน็จ านวนมาก ที่นั่งจึงไม่พอ     

20. ที่นอนสายชาร์จโทรศัพท ์    
21. ช่วงสอบอยากให้มีการเปิดให้นักศึกษา สามารถอ่านหนังสือไดท้ั้งคืน    
22. ช่วงสอบอยากให้เปิดบริการที่นานกว่านี้ ควรมีมาตรการควบคุมผู้ใช้บริการที่สง่เสียงดังในหอสมุด     

23. ช่วงสอบอยากให้เปิดถึงเที่ยงคืน    
24. จ านวนที่นัง่    
25. จัดบริการเปิดห้องสมุด 24 ชั่วโมง เพราะนักศึกษาจะได้มีความปลอดภัยแทนทีจ่ะไปอ่านที่ไกลๆ มันอันตรายเพราะ 

ไม่มีผู้ใหญ่ดูแล  (ยุงกัดอีกด้วย) ทางเข้าตึกหม่อมหลวงปิ่นปิดเร็วไป คนเข้าใจผิดเดินอ้อมเยอะ เสียงดังมาก  
(โดยเฉพาะน้องสาธิต) และช่วงสอบที่ไม่พอ 

    

26. 1. อยากให้ลงเพลงใหม่ ๆ 2. เมื่อถึงฤดูกาลแห่งการสอบ ข้าพเจ้าจะมาใช้บริการแต่ไม่มโีต๊ะให้นัง่ 3. คอมฯ ที่ใช้ 
สืบค้นค่อนข้างชา้   4.  ห้องส าหรับเอาโน๊ตบุ๊คเข้ามามนัเต็มท าให้ไม่มีปลั๊กค่ะ 5. ค้นหนังสือพอเจอแล้วไปหาตาม 
ที่อยู่ไม่พบ 6. อยากให้มีบริการห้องอ่านหนังสือเปิด 24 ชม. ในช่วงสอบ 

    



ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ     
1. อยากให้เอาขวดน้ าเข้าได ้    
2. อยากให้มีห้องนอนอ่านหนังสือ    
3. อยากให้มีการจัดโซนที่ที่นักศึกษาสามารถน าขนมหรือน้ าเข้ามาทานได้ และเพิ่มโตะ๊เก้าอี้ส าหรับหนังสือให้มากข้ึน  

ห้องน้ ามีความสะอาดมารูส้ึกประทับใจมาก ๆ ครับ 
    

4. อยากให้เพิ่มหรือขยายมุมของหนังสือออกใหม่ให้ใหญ่กว่านี้ และมีหนังสือใหม่มาลงทุก ๆ เดือนหรือ ทุกๆ สัปดาห ์ 
อยากให้ขยายช่วงเวลาของการยืมหนังสือ อยากให้ปรับปรุงคอมพิวเตอร์ที่ใช้สืบค้นหนังสือ (บางเครื่องเสียและ 
เสียบ่อย) 

    

5. อยากให้เพิ่มเวลาในช่วงสอบถึง 24.00 น.    
6. อยากให้เปิดบริการนานขึน้โดยเฉพาะช่วงสอบ     
7. อยากให้น าเครื่องดื่มเข้าห้องสมุด    
8. อยากให้ wifi กระจายทั่วมหาวทิยาลัย เพื่อสะดวกในการรับรู้ข่าวสาร    
9. หนังสือใหม่ ๆ ไม่ค่อยมี เพิ่มจ านวนวนัในการยืม    
10. ร้านกาแฟอร่อย ขอที่นั่งมากกวา่นี้ค่ะ    
11. มีความบกพร่องของเจ้าหน้าทีบ่างท่าน ไม่ตรงต่อเวลาในการใหบ้ริการ ประมาณ 5-10 นาที ประมาณ 2-3 คร้ังเป็น

เจ้าหน้าที่ทา่นเดิม อยากจะให้มีความเอาใจใส่ต่อผู้ใช้บริการให้มากกว่านี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 
    

12. เพิ่มหนังสือเกี่ยวกับหนังสือภาษาต่างประเทศให้มากกว่านี้    
13. เพิ่มเวลายืม จ านวนหนงัสือมากขึ้น มีหนังสือใหม่ ๆ ประเภทหนังสือใหม่ ๆ ที่ทันสมัยมากข้ึน     

14. เปิด 24 ชั่วโมง ช่วงสอบ,ประตทูางขึ้นหม่อมหลวงปิน่ ไม่ควรปดิ เพราะต้องเดินอ้อมไกล     

15. บางชั้นหนาวมากค่ะ นั่งอ่านนานๆ ไมไ่ด้ ถ้าชว่ยปรับอุณหภูมิแอร์ให้พอดี จะดีมากค่ะ     

16. ที่นั่งอ่านบางมุมยังไม่มีแสงเพียงพอ    
17. ติดป้ายบอกทางเชน่ห้องน้ า เพื่อให้ผู้มาใช้บริการรายใหม่รู้ทาง เป็นต้น    
18. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้    

     
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

     



หอสมุดสำขำ วังท่ำพระ 
 

  
กำรบริกำรที่ประสงค์ให้ส ำนักหอสมุดจัดเพิ่ม 

 
  

1. การจัดวางหนังสือในชัน้ ช่วงเวลาบา่ย เร่ิมสลบัไปมา    
2. ขยายเวลาการเปิด-ปิดบริการให้มากกว่านี ้(17.00 น. เร็วเกินไป)   
3. ขยายเวลาบริการในการปิดให้มากกว่านี้   
4. ขอให้มีการเพิ่มวัน รับ-ส่ง หนังสือข้ามวิทยาเขตมากข้ึน บางครัง้การรอวันท าให้หนังสือใช้ไมท่นัตามความต้องการ   

5. ควรขยายเวลาปิดบริการให้มากกว่านี้   
6. ควรสร้างฐานข้อมูลงานวิจัยให้มีจ านวนมากกว่านี้ อย่างเช่น งานวิจัย ระดบันานาชาติ ปัจจบุันไม่มีเลย หนังสือที่มี 

อยู่หายาก และในสาขาสังคมศาสตร์  ที่มีการเรียนการสอน แตม่ีหนังสือน้อยมาก ไม่พอต่อความต้องการ 
  

7. คืนหนังสือนอกเวลาโดยท าเป็นตู้หนังสือ ตามแบบที่มหาวทิยาลัยอื่น    
8. จัดซื้อหนงัสอืใหม่ ๆ เพิ่มเติม ขอให้จดัท ำหนังสือเป็นแบบระบบ E-book เพื่อให้เพียงพอต่อกำรใช้งำนของ 

นักศึกษำ 

9. จัดระบบคอมพิวเตอร์ให้มีมากข้ึน    
10. จ านวนโตะ๊ เก้าอี้มากข้ึนและสบาย   
11. จ านวนโตะ๊ที่นัง่ยังไม่เพียงพอ (ในบางเวลา) ส าหรับการนั่งอ่านหรือค้นคว้าหนังสือ    
12. ต้องการหนังสือเกี่ยวกับการเรียนภาษาอาเซียนให้เพิ่มมากขึ้น ภาษาเขมร ขยายเวลาเปดิ-ปิด พจนานุกรมภาษาเขมร 

ฉบับพระยาอนุมานราชธน อยากให้ท าส าเนาแล้วเก็บฉบับจริงไว้ 
  

13. ท าดีแล้วท าต่อไป แต่ช่วงนี้เห็นคนนอกชอบมาขอรหัสเข้าอินเตอร์เน็ตและยึดเคร่ืองนั้น ๆ ทั้งวันโดยทีไ่ม่ลุกให้ 
นักศึกษา 

  

14. ท าให้ห้องสมุดเงียบ (บอกผู้ใช้)    
15. เพิ่มภาพยนต ์เช่นที่เป็นภาคเก่า ภาคแรกของเรื่องที่มีอยู่    
16. เพิ่มวิทยำนิพนธ ์Online ให้มำกกว่ำนี ้สำมำรถคน้คว้ำวิทยำนิพนธง์ำนวิจยัจำกมหำวิทยำลัยอืน่ ๆ ได้จะดีมำก 

17. มุมรับประทานอาหาร/มุมพักผอ่น    
18. เยี่ยมครับแต่อยากให้มีหนังแบบนอกกระแสด้วยครับ อย่างเชน่ หนังที่หาดูไดย้ากครับ    
19. วันรับหนังสือน้อยมาก(จากต่างวิทยาเขต) ขอเพิ่มวันครับจะได้เอามาอ่านใชง้านทัน    
20. อยากได้จอใหญ่กว่านี ้ขอหนังที่เป็นเชิงปรชัญาปราญชนส์มองเยอะ    
21. อยากให้ขยายพื้นที่นั่งในห้องสมดุให้มากกว่านี้    
22. อยากให้ขยายเวลาเปิด-ปิด โดยเฉพาะช่วงเวลาสอบ ขยายเวลาปิดถึง 20.00 น. อยากให้ท าหนงัสือเก่า ๆ ที่ช ารุด  

แก้ไข หรือคัดลอกใหม่ แล้วเก็บต้นฉบับ 
  

23. อยากให้เพิ่มจ านวนเล่มของหนงัสือในห้องสมุด เพราะบางทีหัวเร่ืองเดียวกันมีจ านวนเล่มเพียงแค่เล่มเดียวไม่เพียงพอ 
ต่อความต้องการ 

  

24. อยำกให้เพิ่มเวลำกำรเช่ำหนงัจำก 3 เป็น 5 วันเพรำะดูไม่ทนั งำนเยอะ หรอืปรับ 10 บำทเก้ำอีไ้ม่ค่อยสบำย 

ตอนที่พงิ 

25. อยากให้มีที่นั่ง ปลั๊กไฟ หนังสือเนื้อหาหลากสาขาวิชามากข้ึน    



26. อยากให้มีปลั๊กไฟเพิ่มข้ึนค่ะ    
27. อยากให้มีหนังสือประเภทวรรณกรรมภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส รวมถึงหนังสือเกี่ยวกับ TOEF,IELTS,DELF ครอบคลุม 

ทั้งการอ่าน การเขียน ฟัง พูด รวมถึงหนังสือไวยากรณ์อังกฤษฝรั่งเศษ 
  

28. อยากให้มีหนังสือมากกว่านี ้    
29. อยากให้ขยายพื้นที่นั่งและคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม อยากให้ทุกวิทยาเขตมีหนังสือเหมือนกัน 

 
   

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ    
1. ขอให้มีการส่งหนังสือระหว่างวทิยาเขตเพิ่มวันมากข้ึน เพิ่มโต๊ะนั่งอ่านหนงัสือมากข้ึน    
2. ควรเก็บเสียงมากกว่านี ้เวลานั่งอ่านหนังสือ  ท างานตรงริมหน้าต่าง เสียงจากข้างนอกดังมาก ไม่มีสมาธิ 

3. ควรห่อปกพลาสติกให้แก่หนังสือทุกเล่ม ช่วยท า E-Book ของหนังสือในห้องสมุดให้ Download ผ่านเว็บ 

4. เคร่งครัดในเร่ืองอาหาร เครื่องดื่มและการพูดคุยเสียงดงั     
5. เครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติใช้ได้ยาก ไม่อ่านบาร์โค๊ดหนังสือ     
6. ดีมากประทบัใจ หนังสือเยอะสะดวกรวดเร็ว    
7. ดีแล้วค่า    
8. ประทับใจการบริการของพนักงาน    
9. เพิ่มวันการส่งหนังสือข้ามวิทยาเขตให้มากข้ึน และวันแนน่อนมากขึ้น เพิ่มโต๊ะนั่ง    
10. ยืม-คืน อัตโนมัต ิมักจะมีปัญหายืมไม่ได้ค่ะ    
11. ให้คนที่มาใช้ไม่เสียงดัง    
12. ให้เพิ่มจ านวนหนังสือให้มากข้ึน การจัดส่งระหว่างวิทยาเขตให้บ่อยมากกว่าเดิม เพิ่มหมวดหนังสือนวนิยาย 

13. อยากให้เปิดถึง 21.00 น.    
14. อยากให้มีหนังสือเกี่ยวกับฝรั่งเศสในงานด้านศิลปะ อารยะธรรมทั้งภาษาไทยและฝรั่งเศสและอยากให้มีบริการ 

สืบค้นข้อมูลแบบห้องสมุดออนไลน์ (อยากให้ห้องสมุดมีครบวงจรแบบ  TK Park ครับ) 
  

15. อยากให้มีห้องน้ าเพิ่ม   
16. ขอบคุณส าหรับการบริการค่ะ    
17. หนังสือบางเล่มไม่มีให้บริการในสาขาวังท่าพระ แต่มีที่สาขาสนามจันทร์ บางครั้งต้องการใชบ้รกิาร อาจต้องใช้เวลา  

อยากให้มีทั้งในสาขาวงัท่าพระ และสนามจนัทร์ 
   

    

 
 
 
 
 
 

   

   



หอสมุดวิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี 
กำรบริกำรที่ประสงค์ให้ส ำนักหอสมุดจัดเพิ่ม 

  1. 1) การค้นหาใน OPAC อยากให้มีช่องหา keyword จากส านักพิมพ์ด้วยค่ะ เพราะหลายครั้งทีส่ านักพิมพบ์างแห่งออก
หนังสือได้นา่สนใจ จะท าให้ผู้อ่านติดตามผลงานได้สะดวกมากข้ึน 2) หนังสือที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของวิทยาเขตเพชรบุรี 
มักได้รับการจัดสรรไปอยู่วิทยาเขตอ่ืนค่ะ 3) บทความบนฐานข้อมูล Emerald , Scopus ,มีประโยชน์ต่ออาจารยส์าย
จัดการค่ะ 

  

2. ขอโต๊ะนั่งอ่านเพิ่ม   

3. ขอพื้นที่นั่งอ่านหนังสือเพิ่ม   

4. ครวยกเลิกการฝากกระเป๋าก่อนเข้าห้องสมุด เนื่องจากยากต่อการหยิบสัมภาระเข้ามาในห้องสมุดและระบบรักษา 
ความปลอดภัยกันขโมยหนังสือมีอยู่แล้ว 

  

5. ควรจัดหนังสือเรียนใหม่ๆมากกว่านี้   

6. ควรเปิด 24 ชั่งโมง มีร้านกาแฟที่ใหญ่กว่านี,้ มีมุมนั่งเลน่   

7. ควรมีโต๊ะอ่านหนงัสือให้เพียงพอมากกว่านี้เพื่อรองรับนักศึกษาที่มีจ านวนมาก ส่วนห้องประชุมก็ควรก าหนดว่าขั้นต่ า 
ได้กี่คน เพราะถ้าเข้ามาอ่านแค่ 3 คนคงไม่ใช่ห้องประชุม 

  

8. จัดหาที่นั่งอ่านเพิ่มเติม   

9. จัดหาหนังสือให้ทันสมัยและควรเพิ่มเติมหนังสือของสาขาวิชาอืน่ๆในวิทยาเขต   

10. จ านวนหนังสือในแตล่ะสาขามปีริมาณน้อย   

11. จุดบริการยืมคืนในวนัที่คนเยอะ บางทีเจา้หน้าที่ไม่เพียงพอ   

12. ต้องการให้จัดหมวดหนังสือวิจัยให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น   

13. ที่นั่งข้างล่างน้อยค่ะ เพิ่มอีกสักนิด   

14. ที่นั่งส าหรับนั่งอา่นหนังสือ   

15. ประเภทหนังสือ พื้นที่ในการอ่านหนังสือ เวลาเปิดปิดวนัใกล้สอบ   

16. เพิ่มช่วงเวลาในการเปิดให้บริการในช่วงสอบเพิ่มมากข้ึน   

17. เพิ่มช่วงเวลาเปิด - ปิด ของห้องสมุดในช่วงสอบ, จุดบริการน้ าดืม่ควรมีมากขึ้น ความเร็วของอินเตอร์เน็ต หนังสือควรมี
มากข้ึน 

  

18. เพิ่มโต๊ะนั่งอ่าน   

19. มีมุมโซฟา + โคมไฟอ่านหนังสือ/นิตยสารเป็นการสร้างบรรยากาศและสง่เสริมให้ใช้เวลาในหอสมุดยาวนานขึ้น  
โครงการ Movies in Library น าเสนอภาพยนตร์คุณภาพที่หาดยูากและมีการน าเสนอภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศ 
หน้าเว็ปไซต์หอสมุดในเวบ็ไซต์วทิยาเขตยังไมช่ัดเจนและใช้ยาก 

  

20. มีมุมอ่านหนังสือเพิ่มมากข้ึน   

21. ไม่มีร้านถ่ายเอกสารในห้องสมุด เพราะมีหนังสือบางเล่มยืมออกไม่ได้   

22. ระบบผา่นเข้าออกไม่อยากให้โชว์รูปนศ. -โต๊ะอ่านหนังสือมีจ านวนน้อยและไม่ค่อยสะดวกต่อการอ่าน -หนังสือที่
หลากหลายมีจ านวนค่อนข้างนอ้ยเกินไปมาก เช่นเก่ียวกับงานวิจัย เป็นตน้ –โซนคอมพิวเตอร์ตัวคอมพิวเตอร์ดูจะ 
ใช้ไม่ได้หลายเครื่อง ปรับปรุงหน่อยก็ดีนะค่ะบ้างเครืองใช้ไมไ่ดด้ีก็วางไว ้ถ้าน าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนา่จะดีกว่า 

  

23. โรงภาพยนตร์, ที่นอนอ่านหนังสือ   



24. หนังสือควรหาเพิ่ม  ที่นั่งอ่านให้มากข้ึน   
25. หนังสือที่ตรงกับความต้องการของแต่ละคณะวชิาให้มีจ านวนมากกว่านี้   
26. หนังสือใหม่ๆ มาเร็วๆ และนา่อ่าน   
27. ห้องประชุมกลุ่มย่อยควรเก็บเสียงได ้   
28. ห้องประชุมขนาดย่อยควรท าเปน็ห้องเก็บเสียง   
29. ห้องสมุด วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ควรมีหนังสือมากกว่านี้   
30. อยากให้จัดหนังสือเป็นหมวดหมู่มากกว่านี้   
31. อยากให้เปิดนานขึ้น / 24 ชม.   
32. อยากให้เพิ่มหนังสือทางรัฐประศาสนศาสตร์   
33. อยากให้เพิ่มหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาให้เลือกยืม/อ่านมากกว่านี้   
34. อยากให้มี Journal Database ของงานวิทยาศาสตร์การแพทย ์วารสารบางชนิดไม่สามารถDownload ได้เพราะ 

ไม่ผ่านการช าระค่าธรรมเนียม (PPF) 
  

35. อยากให้มีการจัดหาหนังสือเฉพาะสาขาการเรียนมากกวา่นี้   
36. อยากให้มีที่นั่งหนังสือมากกว่านี ้   
37. อยากให้มีหนังสือมากกว่านี ้หนังสือบางเล่มที่ต้องการไมไ่ด้อยู่ทีน่ี่ ต้องยืมจากวิทยาเขตอื่น อยากให้มีหนังสือมาก 

เพิ่มข้ึน อยากให้มีพื้นที่กว้างกวา่นี ้
  

38. อยากให้มีหนังสือหลากหลายกว่านี้ และตรงกับความต้องการ   
39. อยากให้มีห้องประชุมเพิ่มอีกหากเป็นไปได้   
40. อยากให้มีห้องหรือโต๊ะให้มากพอส าหรับนักศึกษา เพราะที่มีอยู่มันน้อยเกินไป  ไม่พอต่อความต้องการ   
41. อยากให้ห้องสมุดเก็บเสียง   
42. อยากให้อีกมุมหนังสือแนะน าให้โดดเด่นกว่านี้ 

 
  

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ    

1. อยากให้มีหนังสือใหม่ๆ อัพเดทให้ทันสมัยค่ะ   
2. อยากให้มีหนังสือใหม่ๆ มาเพิ่มบ้าง   
3. อยากใหมีหนังสือที่หลากหลายมากเพียงพอกว่าที่มีอยู่   
4. หอสมุดค่อนข้างดี อยากให้เพิ่มก็คือบริเวณอ่านหนังสือ น้อยมากเกินไป   

5. ห้องกิ่งเพชร (ห้องประชุมกลุ่มยอ่ย) ควรเก็บเสียง   

6. ร้านกาแฟในห้องสมุดราคาสูงไปหน่อย อยากให้ห้องสมุดเปิดถึง 22.30   

7. อยากให้มีหนังสือมากกว่านี้ค่ะ บางเร่ืองมีหนังสือน้อยเกินไปอยา่งเช่นเร่ืองต่างประเทศแต่ละประเทศ   

8. เพิ่มจ านวนภาษาต่างประเทศให้มากข้ึน(ภาษาฝรั่งเศส)มีหนังสอืจ านวนน้อยไม่พอต่อความต้องการของนักศึกษา   
9. ประชาสัมพนัธ์ร้านเครื่องดื่มในหอสมุดมากข้ึนเพื่อดึงดูดนักศึกษาและบุคลากรให้เข้ามาใช้บริการมากขึ้น, เจ้าหน้าที่

หอสมุดบางทา่นน่ารักอัธยาศัยดี ในขณะที่บางทา่นควรปรับปรงุการให้บริการ 
  

10. ความเข้มงวดในการน ากระเป๋าเข้ามา   

11. ควรมีหนังสือเพิ่มมากข้ึน และควรอัพเดตข้อมูลตลอดเวลา 
 
 
 

  



 

12. ควรมีโต๊ะเล็กเพิ่มอีก   

13. อยากให้มีฐานข้อมูล E-book ส าหรับหนังสือต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่อาจารย์ส่วนใหญ่จะใช้เตรียม 
สอนหรือเพื่อการค้นคว้า หนังสือส่วนใหญ่มี 1 เล่ม ท าให้อาจารย์ท่านอื่นๆ เข้าถึงข้อมูลได้ยาก โดยปกติอาจารย์  
1 ท่านต้องใช้เวลาค้นควา้ต่อ 1 เล่มนาน ถา้ท า E- book จะชว่ยได้เยอะค่ะ 

  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร 

กำรบริกำรที่ประสงค์ให้ส ำนักหอสมุดจัดเพิ่ม 
 

  
- 

 
  

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
 

  
- มีของโชว์มาก แต่ขาดสถานที่ ๆ จะน าเสนอ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หอสมุดพระรำชวังสนำมจันทร์ 

สรุปผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรห้องสมุด รอบ 1 (ส.ค.-ต.ค. 58) 

ตำรำงที่ 2 แสดงสถำนะผูต้อบแบบสอบถำม 
 

  

สถำนะ ควำมถี่ ร้อยละ 
นักศึกษาปริญญาตรี 154 77.00 

นักศึกษาปริญญาโท/เอก 10 5.00 

นักเรียน 7 3.50 

อาจารย ์ 2 1.00 

รวมบุคคลภำยใน 173 86.50 
นักเรียน 11 5.50 

ข้าราชการ/พนักงาน 8 4.00 

อาจารย ์ 5 2.50 
นักศึกษาปริญญาตรี 3 1.50 
รวมบุคคลำกรภำยนอก 27 13.50 
รวม 200 100 

ตำรำงที่ 3 แสดงระดับควำมพึงพอใจของผู้ใชบ้ริกำร 
 

  

1. ด้ำนบุคลำกรของห้องสมุด ค่ำระดับ ระดับ 

1. ผู้ให้บริการมีความสุภาพและมีกิริยามารยาททีด่ี 4.30 มาก 

2.ผู้ให้บริการมีความกระตือรือร้นและพร้อมให้บริการด้วยความเอาใจใส่ 4.20 มาก 

3. ผู้ให้บริการมีความเสมอภาคและความเท่าเทียมกนัในการให้บริการ 4.27 มาก 

4. ผู้ให้บริการมีความนา่เชื่อถือในการตอบค าถาม 4.24 มาก 

5. ความตรงต่อเวลาในการส่งมอบบริการ 4.25 มาก 

ภำพรวมด้ำนบุคลำกรของห้องสมุด 4.25 มำก 
2. ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ ค่ำระดับ ระดับ 

6. ทรัพยากรสารสนเทศสอดคลอ้งกับหลักสูตรการเรียนการสอน 4.08 มาก 

7. ทรัพยากรสารสนเทศมีใหม่อย่างต่อเนื่อง (หนังสือใหม่) 3.89 มาก 

8. มีวารสารให้บริการตรงกับความต้องการ 3.90 มาก 

9. มีโสตทัศนวัสดุ ให้บริการตรงกับความต้องการ 3.95 มาก 

10. มีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้บริการ เช่น Science direct, ProQuest ฯลฯ 4.00 มาก 

ภำพรวมด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 3.96 มำก 



(ต่อ)  ตำรำงที่ 3 แสดงระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร   
 3. ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร ค่ำระดับ ระดับ 

11. ขั้นตอนการขอรับบริการยืม-คืนไม่ยุ่งยากซับซ้อน 4.23 มาก 

12. การให้บริการมีความถูกต้อง และรวดเร็ว 4.27 มาก 

13. การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นคน้หาไดง้่าย 4.12 มาก 

ภำพรวมด้ำนกระบวนกำรและข้ันตอนกำรให้บริกำร 4.20 มำก 
4. ด้ำนกำยภำพที่เหมำะสม ค่ำระดับ ระดับ 

14. บรรยากาศที่เอ้ือต่อการศึกษาค้นควา้ 4.17 มาก 
15. จ านวนทีน่ั่งอ่านกับพื้นที ่ 3.93 มาก 

ภำพรวมด้ำนกำยภำพที่เหมำะสม 4.05 มำก 
5. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่จ ำเป็น ค่ำระดับ ระดับ 
16. ประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ใช้สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 3.75 มาก 
17. ประสิทธิภาพของจุดเชื่อมตอ่ wi-fi 3.84 มาก 
ภำพรวมด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่จ ำเป็น 3.79 มำก 
6. ด้ำนระบบสำธำรณูปโภคและรักษำควำมปลอดภัย ค่ำระดับ ระดับ 
18. ความสะอาดของพื้นที่ให้บรกิาร 4.21 มาก 
19. ความสะอาดของห้องน้ า 3.86 มาก 
20. อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารห้องสมุด 3.98 มาก 
21. สัญญาณเตือนภัยภายในอาคารห้องสมุด 3.98 มาก 
ภำพรวมด้ำนระบบสำธำรณูปโภคและรักษำควำมปลอดภัย 4.00 มำก 
7. กำรประชำสัมพันธ ์ ค่ำระดับ ระดับ 
22. ความสม่ าเสมอของการประชาสัมพันธผ์่านสื่อสังคมออนไลน์และ
อินเทอร์เน็ต 3.86 มาก 
23. ความชัดเจนของการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิง่พิมพ์ของห้องสมุด เช่น ป้าย
ประกาศโปสเตอร์ แผ่นพับ ฯลฯ 3.96 มาก 
24. การประชาสัมพนัธ์การให้บริการผ่านจดหมายข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร 3.80 มาก 
ภำพรวมด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 3.87 มำก 
สรุปผลภำพรวม 4.02 มำก 
 

สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลดังนี้ 
 

  

1. จ านวนแบบสอบถามที่แจกทัง้สิ้นจ านวน 200 ชุด ได้รบัคืน จ านวน 200 ชุด คิดเป็น 100 %  
 2. ผู้ตอบแบบสอบถามสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ (1) นักศึกษา ม.ศิลปากร ระดับปริญญาตร ี จ านวน 154 ราย คิดเป็น 

77 % รองลงมาคือ  นักเรียนจากสถาบันอื่น   จ านวน 11 ราย คิดเป็น 5.50 % และล าดบัที่ 3 คือ นักศึกษา ม.ศิลปากร 

ระดับปริญญาโท/เอก  จ านวน 10 ราย คิดเป็น 5% 3. สรุป ความพึงพอใจทุกด้านทั้งภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก 



หอสมุด สำขำวังท่ำพระ 

สรุปผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรห้องสมุด รอบ 1 (ส.ค.-ต.ค. 58) 

   ตำรำงท่ี 4 แสดงสถำนะผู้ตอบแบบสอบถำม 
 

  
สถำนะ ควำมถี่ ร้อยละ 

นักศึกษาระดับปริญญาตร ี 159 67.95 

บัณฑิตศึกษาระดับ โท เอก 40 17.09 

อาจารย ์ 8 3.42 

ข้าราชการ/พนักงาน 5 2.14 

นักเรียน 3 1.28 

รวมบุคคลภำยใน 215 91.88 
ข้าราชการ/พนักงาน 7 2.99 

นักเรียน 7 2.99 

นักศึกษาระดับปริญญาตร ี 5 2.14 

รวมบุคคลำกรภำยนอก 19 8.12 

รวม 234 100 

  
  

ตำรำงท่ี 5 แสดงระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร 
 

  
1. ด้ำนบุคลำกรของห้องสมุด ค่ำระดับ ระดับ 
     1.1 บุคลากรให้บริการด้วยความสุภาพและกริยามารยาททีด่ี 4.47 มาก 
     1.2 บุคลากรให้บริการด้วยความเอาใจใส่กระตือรือร้นและพร้อมให้บริการ 4.40 มาก 

     1.3 บุคลากรให้บริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 4.50 มาก 
     1.4 บุคลากรให้บริการด้วยความรู้ ความสามารถเชื่อถือได้ 4.41 มาก 

     1.5 บุคลากรมีความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ 4.40 มาก 

ภำพรวมด้ำนบุคลำกรของห้องสมุด 4.44 มำก 
2. ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ ค่ำระดับ ระดับ 
     2.1 ทรัพยากรสารสนเทศทีม่ีให้บริการตรงกับหลักสูตรการเรียนการสอน  4.08 มาก 

     2.2 ทรัพยากรสารสนเทศมจี านวนเพียงพอต่อการค้นคว้า การวิจัย และงาน
สร้างสรรค ์ 3.83 มาก 
     2.3 ทรัพยากรสารสนเทศมคีวามทันสมัย 3.98 มาก 
     2.4 มีแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ จากภายนอกมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมโดยผา่น 
เว็บไซต ์ส านักหอสมุดกลาง 3.94 มาก 

ภำพรวมด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 3.96 มำก 



(ต่อ)  ตำรำงที่ 5 แสดงระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร     
3. ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร ค่ำระดับ ระดับ 
     3.1 ขั้นตอนการขอรับบริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน 4.34 มาก 
     3.2 การให้บริการมีความถูกต้อง และรวดเร็ว 4.37 มาก 
     3.3 การให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์หอสมุดฯ มีความสะดวก 4.30 มาก 

     3.4 การค้นหาทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นสามารถค้นหาไดง้่าย และรวดเร็ว 4.21 
มาก 

ภำพรวมด้ำนกระบวนกำรและข้ันตอนกำรให้บริกำร 4.31 มำก 
4. ด้ำนกำยภำพที่เหมำะสม ค่ำระดับ ระดับ 
     4.1 สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้า 3.91 มาก 

ภำพรวมด้ำนกำยภำพที่เหมำะสม 3.91 มำก 
5. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่จ ำเป็น ค่ำระดับ ระดับ 
     5.1 ระบบ ผ่านเข้า-ออก มีความสะดวก เหมาะสม 4.22 มาก 

     5.2 ระบบ บริการสืบคน้ข้อมูลผ่าน web opac มีความสะดวก 4.26 มาก 

     5.3 ระบบ ยืม-คืน อัตโนมัติ มีความสะดวก  4.22 มาก 

     5.4 บริการน้ าดื่มเพียงพอ 3.99 มาก 

ภำพรวมด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่จ ำเป็น 4.17 มำก 
6. ด้ำนระบบสำธำรณูปโภคและรักษำควำมปลอดภัย ค่ำระดับ ระดับ 
    6.1 มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารห้องสมุด 4.09 มาก 

    6.2 มีสัญญาณเตือนภัยภายในอาคารห้องสมุด 4.09 มาก 

ภำพรวมด้ำนระบบสำธำรณูปโภคและรักษำควำมปลอดภัย 4.09 มำก 

7. กำรประชำสัมพันธ ์ ค่ำระดับ ระดับ 
    7.1 มีการประชาสัมพนัธ์การให้บริการของห้องสมุดผ่านเวบ็ไซต์   e-mail, 
facebook, twitter, จดหมายข่าว เป็นต้น 3.97 

มาก 

ภำพรวมด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 3.97 มำก 

ภำพรวมควำมพึงพอใจ 4.12 มำก 
สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลดังนี้ 

 
  

1. จ านวนแบบสอบถามที่แจกทัง้สิ้นจ านวน 234 ชุด ได้รบัคืน จ านวน 234 ชุด คิดเป็น 100 %    
2. ผู้ตอบแบบสอบถามสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ (1) นักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร ระดับปริญญาตรี จ านวน 159                   
คิดเป็น 67.95 % (2) นักศึกษาระดับ โท เอก  จ านวน 40 ราย คิดเป็น 17.09% และอันดบั (3)  ได้แก ่อาจารย์ จ านวน 8 
ราย  คิดเป็น 3.42% 

3. สรุป ความพึงพอใจทุกด้าน ทั้งภาพรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก  
 

  
 



หอสมุดวิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี 
สรุปผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรห้องสมุด รอบ 1 (ส.ค.-ต.ค. 58) 

ตำรำงที่ 6 แสดงสถำนะผูต้อบแบบสอบถำม 
 

  

สถำนะ ควำมถี่ ร้อยละ 
นักศึกษาปริญญาตรี 257 85.67 
นักเรียน 19 6.33 
ข้าราชการ/พนักงาน (สายสนับสนุน) 6 2.00 
อาจารย ์ 5 1.67 
นักศึกษาปริญญาโท/เอก 2 0.67 

รวมบุคคลภำยใน 289 96.33 
นักศึกษาปริญญาโท/เอก 11 3.67 

รวมบุคคลำกรภำยนอก 11 3.67 

รวม 300 100 
 

ตำรำงที่ 7 แสดงระดับควำมพึงพอใจของผู้ใชบ้ริกำร 
 

  
1. ด้ำนบุคลำกรของห้องสมุด ค่ำระดับ ระดับ 
1.1 บุคลากรให้บริการด้วยความสุภาพและกริยามารยาทที่ดี 4.31 มาก 
1.2 บุคลากรสนใจให้บริการ จริงใจ มีความเป็นมิตร เต็มใจช่วยเหลือและมี   
อัธยาศัยดี 4.31 มาก 
1.3 บุคลากรให้บริการด้วยความเอาใจใส่กระตือรือร้นและมีความพร้อม 4.22 มาก 
1.4 บุคลากรให้บริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 4.37 มาก 
1.5 บุคลากรให้บริการด้วยความรู้ ความสามารถเชื่อถือได้ 4.26 มาก 
1.6 บุคลากรมีความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ 4.27 มาก 
1.7 บุคลากรสง่มอบบริการได้ตรงตามเวลาทีน่ัดหมายกบัผู้ใชบ้ริการ 4.32 มาก 
1.8 ความพอเพียงของบุคลากรที่ให้บริการ 4.19 มาก 

ภำพรวมด้ำนบุคลำกรของห้องสมุด 4.28 มำก 
2. ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ ค่ำระดับ ระดับ 
2.1 ทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการตรงกับหลักสูตรการเรียนการสอน  3.95 มาก 
2.2 ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัยตรงต่อการค้นควา้ การวิจัย และงาน
สร้างสรรค ์

4.07 มาก 

2.3 วารสารที่มีให้บริการตรงกบัความต้องการ 3.87 มาก 

2.4 สื่อโสตทัศนวัสดุ ที่มีให้บริการตรงกับความต้องการ 3.89 มาก 

2.5 ทรัพยากรสารสนเทศที่สบืคน้ผ่าน Web Opac ได้ข้อมูลตรงกับความต้องการ 4.08 มาก 
2.6 มีแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ จากภายนอกมหาวิทยาลยัที่เหมาะสมโดยผ่าน website  
ส านักหอสมุดกลาง 

3.94 มาก 

ภำพรวมด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 3.97 มำก 



(ต่อ)  ตำรำงที่ 7 แสดงระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร 
  3. ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร ค่ำระดับ ระดับ 

3.1 ขั้นตอนการขอรับบริการยืม-คืนไม่ยุ่งยากซับซ้อน 4.67 มากที่สด 
3.2 การให้บริการมีความถูกต้อง และรวดเร็ว 4.51 มาก 
3.3 การให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์หอสมุดฯ มีความสะดวก 4.26 มาก 
3.4 การค้นหาทรัพยากรสารสนเทศบนชัน้สามารถค้นหาได้ง่าย และรวดเร็ว 4.20 มาก 

ภำพรวมด้ำนกระบวนกำรและข้ันตอนกำรให้บริกำร 4.41 มำก 
4. ด้ำนกำยภำพที่เหมำะสม ค่ำระดับ ระดับ 
4.1 จ านวนทีน่ั่งอ่านมีเพียงพอ 3.68 มาก 
4.2 แสงสวา่งมีเพียงพอ 4.04 มาก 
4.3 สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดมีปรรยากาศที่เอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้า 4.08 มาก 
4.4 สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดมีความสะอาดเอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้า 4.21 มาก 
4.5 จ านวนของห้องประชุมกลุ่มย่อยมีความพอเพียง 3.80 มาก 
4.6 สภาพของห้องฉายภาพยนตร์ขนาดเล็ก (SUP Entertainment) มีความ
เหมาะสม 3.86 มาก 

ภำพรวมด้ำนกำยภำพที่เหมำะสม 3.94 มำก 
5. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่จ ำเป็น ค่ำระดับ ระดับ 
5.1 ระบบผ่านเข้า-ออก มีความสะดวก เหมาะสม 4.13 มาก 
5.2 ระบบบริการสืบคน้ ทรัพยากรผ่าน web Opac มีความสะดวก 4.05 มาก 
5.3 จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใช้งาน 3.93 มาก 
5.4 มีจุดบริการน้ าดื่มที่เพียงพอ 3.92 มาก 
ภำพรวมด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่จ ำเป็น 4.01 มำก 
6. ด้ำนระบบสำธำรณูปโภคและรักษำควำมปลอดภัย ค่ำระดับ ระดับ 
6.1 มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารห้องสมุด 4.06 มาก 
6.2 มีสัญญาณเตือนภัยภายในอาคารห้องสมุด 4.21 มาก 

ภำพรวมด้ำนระบบสำธำรณูปโภคและรักษำควำมปลอดภัย 4.14 มำก 
7. กำรประชำสัมพันธ ์     

7.1 มีการประชาสัมพนัธ์การให้บริการของห้องสมุดผ่านเครือข่าย internet  เช่น 
เว็บไซต,์ Facebook เป็นตน้  3.99 มาก 
7.2 มีการประชาสัมพนัธ์ การให้บริการ ผ่านจดหมายข่าว  3.93 มาก 

ภำพรวมด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 3.96 มำก 
สรุปผลภำพรวม 4.10 มำก 



สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลดังนี้ 
 

  
1. จ านวนแบบสอบถามที่แจกทัง้สิ้นจ านวน 300 ชุด ได้รบัคืน จ านวน 300 ชุด คิดเป็น 100%   

 2. ผู้ตอบแบบสอบถามสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ (1) นักศึกษา ม.ศิลปากร ระดับปริญญาตร ี จ านวน 257 ราย คิดเป็น 
85.67 % รองลงมาคือ  นักเรียน  จ านวน 19 ราย คิดเป็น 6.33 % และล าดบัที่ 3 คือ นักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก 
สถาบนัอื่น จ านวน 11 ราย คิดเป็น 3.67% 

3. สรุป ความพึงพอใจทุกด้าน ทั้งภาพรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หอจดหมำยเหตุ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
สรุปผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร รอบ 1 ( ส.ค.-ต.ค. 58) 

ตำรำงท่ี 8 แสดงสถำนะผู้ตอบแบบสอบถำม    
สถำนะ ควำมถี่ ร้อยละ 

นักศึกษาปริญญาตรี 13 50.00 
ข้าราชการ/พนักงาน (สายสนับสนุน) 8 30.77 
อาจารย ์ 3 11.54 
รวมบุคคลภำยใน 24 92.31 
ข้าราชการ/พนักงาน (สายสนับสนุน) 2 7.69 
รวมบุคคลำกรภำยนอก 2 7.69 

รวม 26 100 
    

ตำรำงท่ี 9 แสดงระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร    
1. ด้ำนบุคลำกรของห้องสมุด ค่ำระดับ ระดับ 

1.1 บุคลากรให้บริการด้วยความสุภาพและกริยามารยาทที่ดี 4.12 มาก 

1.2 บุคลากรสนใจให้บริการ จริงใจ มีความเป็นมิตร เต็มใจช่วยเหลือและมีอัธยาศัยดี 4.19 มาก 

1.3 บุคลากรให้บริการด้วยความเอาใจใส่กระตือรือร้นและมีความพร้อม 4.15 มาก 
1.4 บุคลากรให้บริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 4.12 มาก 
1.5 บุคลากรให้บริการด้วยความรู้ ความสามารถเชื่อถือได้ 4.15 มาก 

1.6 บุคลากรมีความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ 4.08 มาก 

1.7 บุคลากรสง่มอบบริการได้ตรงตามเวลาทีน่ัดหมายกบัผู้ใชบ้ริการ 4.04 มาก 

ภำพรวมด้ำนบุคลำกรของห้องสมุด 4.12 มำก 
2. ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ ค่ำระดับ ระดับ 

2.1 ทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการตรงกับหลักสูตรการเรียนการสอน 4.04 มาก 
2.2 ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัยตรงต่อการค้นควา้ การวิจัย และงาน  
สร้างสรรค ์

4.04 มาก 

2.3 สื่อโสตทัศนวัสดุ ที่มีให้บริการตรงกับความต้องการ 4.04 มาก 

2.4 ทรัพยากรสารสนเทศที่สบืคน้ผ่าน Web Opac ได้ข้อมูลตรงกับความต้องการ 4.04 มาก 

2.5 มีแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ จากภายนอกมหาวิทยาลยัที่เหมาะสมโดยผ่าน website 
ส านักหอสมุดกลาง 

4.04 มาก 

ภำพรวมด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 4.04 มำก 
 

 



(ต่อ)  ตำรำงที่ 9 แสดงระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร 

3. ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร ค่ำระดับ ระดับ 

3.1 ขั้นตอนการขอรับบริการยืม-คืนไม่ยุ่งยากซับซ้อน 4.04 มาก 

3.2 การให้บริการมีความถูกต้อง และรวดเร็ว 4.04 มาก 

ภำพรวมด้ำนกระบวนกำรและข้ันตอนกำรให้บริกำร 4.04 มำก 
4. ด้ำนกำยภำพที่เหมำะสม ค่ำระดับ ระดับ 

4.1 จ านวนทีน่ั่งอ่านมีเพียงพอ 4.00 มาก 

4.2 แสงสวา่งมีเพียงพอ 4.00 มาก 

4.3 สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดมีปรรยากาศที่เอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้า 3.92 มาก 

4.4 สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดมีความสะอาดเอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้า 3.96 มาก 

ภำพรวมด้ำนกำยภำพที่เหมำะสม 3.97 มำก 

5. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่จ ำเป็น ค่ำระดับ ระดับ 

5.1 ระบบผ่านเข้า-ออก มีความสะดวก เหมาะสม 3.88 มาก 

5.2 ระบบบริการสืบคน้ ทรัพยากรผ่าน web opac มีความสะดวก 4.00 มาก 

5.3 จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใช้งาน 4.00 มาก 

5.4 มีบริการน้ าดื่มเพียงพอ 3.96 มาก 

ภำพรวมด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่จ ำเป็น 3.96 มำก 

6. ด้านระบบสาธารณปูโภคและรักษาความปลอดภัย ค่าระดับ ระดับ 

6.1 มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารห้องสมุด 4.00 มาก 

6.2 มีสัญญาณเตือนภัยภายในอาคารห้องสมุด 4.00 มาก 

6.3 มีห้องน้ าที่สะอาดให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ 4.00 มาก 

ภำพรวมด้ำนระบบสำธำรณูปโภคและรักษำควำมปลอดภัย 4.00 มำก 

7. กำรประชำสัมพันธ ์ ค่ำระดับ ระดับ 

7.1 มีการประชาสัมพนัธ์การให้บริการของห้องสมุดผ่านเครือข่าย internet  เช่น e-
mail, facebook , twitterเป็นต้น 

4.00 มาก 

7.2 มีการประชาสัมพนัธ์ การให้บริการ ผ่านจดหมายข่าว หรือ วารสาร ของ
ส านักหอสมุด 

4.00 มาก 

7.3 มีการประชาสัมพนัธ์การให้บริการ ผ่านจดหมายข่าว หรือ วารสาร ของคณะ
วิชาตา่ง ๆ  

4.00 มาก 

ภำพรวมด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 4.00 มำก 

ภำพรวมระดับควำมพึงพอใจ 4.02 มำก 



สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลดังนี้    
1. จ านวนแบบสอบถามที่แจกทัง้สิ้นจ านวน 26 ชุด ได้รับคืน จ านวน 26 ชุด คิดเป็น 100 %    
2. ผู้ตอบแบบสอบถามสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ (1) นักศึกษาปริญญาตรี  จ านวน 13 ราย คิดเป็น 50 % รองลงมา
คือ ข้าราชการ/พนักงาน (สายสนับสนุน) จ านวน 8 รายคิดเป็น 30.77 % และล าดบัสุดทา้ยเปน็ อาจารย์ ม.
ศิลปากร จ านวน 3 ราย คิดเป็น 11.54 % 

  

3. สรุป ความพึงพอใจทุกด้าน ทั้งภาพรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก  
 

------------------------------------------------ 

  

    

 

 

 

 

 

 



5 อันดับ ของข้อเสนอแนะและการบริการที่ประสงค์ให้จัดเพิ่ม 

จากสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการที่มีต่อหอสมุด รอบ 1 (ส.ค.-ต.ค.) 

 

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 

1. อยากให้ขยายเวลาเปิด-ปิด บริการ (โดยเฉพาะช่วงสอบ) 

2. อยากให้มีหนังสอืใหม ่ๆ ทันสมยั หลากหลาย และตรงตามความตอ้งการ 

3. อยากให้มีจ านวนโตะ๊ ท่ีน่ัง หรอืพืน้ท่ีให้บริการเพิ่มขึ้น 

4. อยากให้มีหอ้งน้ า /ปลั๊กไฟ เพิ่มขึน้ 

5. อยากให้สามารถเอาเครื่องดื่มเข้าได ้

หอสมุดสาขา วังท่าพระ 

1. อยากให้ขยายเวลาเปิด-ปิด บริการ (โดยเฉพาะช่วงสอบ) 

2. อยากให้มีจ านวนโตะ๊ ท่ีน่ัง หรอืพืน้ท่ีให้บริการเพิ่มขึ้น 

3. อยากให้เพิ่มวันส่งหนังสอืขา้มวทิยาเขต 

4. อยากให้มีปลั๊กไฟเพิ่มขึ้น 

5. อยากให้เพิ่มภาพยนตร์ ท้ังจ านวนและประเภทหนัง 

 

หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

1. อยากให้มีจ านวนโตะ๊ ท่ีน่ัง หรอืพืน้ท่ีให้บริการเพิ่มขึ้น 

2. อยากให้มีหนังสอืใหม ่ๆ ทันสมยั หลากหลาย และตรงตามความตอ้งการ 

3. อยากให้ขยายเวลาเปิด-ปิด บริการ (โดยเฉพาะช่วงสอบ) 

4. อยากให้เพิ่มหอ้งประชุมย่อยเก็บเสียง 

5. อยากให้เพิ่มฐานข้อมูล เช่น Emerald, Scopus, Journal Database ของงานวิทยาศาสตร์การแพทย์, หนังสือ

ตา่งประเทศ 

 

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร 

1. มีของโชว์มาก แต่ขาดสถานที ่ๆ จะน าเสนอ 

 

 


