
 
 

 
 

 

 

 บทสรุปผู้บริหาร 
  ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีตอ่หอสมุด 

     รอบที่ 1 (สงิหาคม – พฤศจิกายน 2559) 

      ประจ าปีการศึกษา 2559 
         ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
 ผลส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการหอสมุด 

     รอบที่ 1 (สงิหาคม – พฤศจิกายน 2559) 

      ประจ าปีการศึกษา 2559 
         ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธันวาคม 2559 



 
 

บทสรุปผู้บริหาร 

 ตามที่ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดท าการส ารวจ ความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการหอสมุด โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล ระยะเวลาการส ารวจแบ่งออกเป็น ปีการศึกษาละ 2 
รอบ รอบแรกอยู่ระหว่าง เดือน สิงหาคม- พฤศจิกายน 2559  และรอบสองอยู่ระหว่างเดือน มกราคม            
-เมษายน 2560 โดยเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บริการจริงที่เข้าใช้หอสมุด  ได้แก่ 1.หอสมุด สาขาวังท่าพระ 2. หอสมุด
พระราชวังสนามจันทร์ 3. หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และ 4. หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร  

 ส านักหอสมุดกลางได้ด าเนินการสรุปผลการส ารวจของ รอบ ที่ 1 ระหว่างเดือน สิงหาคม-
พฤศจิกายน 2559 ปีการศึกษา 2559 เพ่ือใช้ข้อมูลประกอบการพิจาณาปรับปรุง แก้ไข พัฒนางาน ของ
ส านักหอสมุดกลาง ให้มีประสิทธิภาพ สรุปผลการส ารวจดังนี้คือ 

ตารางท่ี 1  แสดงภาพรวมระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อหอสมุดจ าแนกเป็นรายข้อ 

 

 

แผนภูมิ 1 แสดงภาพรวมระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อหอสมุดจ าแนกเป็นรายข้อ 

 

ตารางที ่1   แสดงภาพรวมระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ความพึงพอใจรายดา้น นครปฐม วังทา่พระ เพชรบรุี จดหมาย

เหตุ
ค่าเฉลีย่ ระดบั

1. ดา้นบคุลากรของหอ้งสมุด 4.28 4.62 4.28 4.23 4.35 มาก
2. ดา้นทรัพยากรสารสนเทศ 3.93 4.02 3.98 4.09 4.01 มาก
3. ดา้นกระบวนการและขั้นตอนการใหบ้ริการ 4.23 4.40 4.36 4.18 4.29 มาก
4. ดา้นกายภาพทีเ่หมาะสม 4.05 4.00 3.94 4.08 4.02 มาก
5. ดา้นสิง่อ านวยความสะดวกทีจ่ าเปน็ 3.70 4.14 4.20 4.08 4.03 มาก
6. ดา้นระบบสาธารณปูโภคและรักษาความปลอดภัย 4.08 4.03 4.12 4.12 4.09 มาก
7. การประชาสมัพันธ์ 3.92 3.97 4.04 4.10 4.01 มาก

ภาพรวม 4.03 4.17 4.13 4.13 4.11 มาก



 
 

 

              ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ของส านักหอสมุดกลางภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.11) เมื่อพิจารณา 
ในรายข้อทั้ง 7 ด้านทุกด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านบุคลากร  (�̅� = 4.35) 
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ (�̅� = 4.29) ด้านสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยได้คะแนน            
(�̅� = 4.09) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (�̅� = 4.03)  ด้านกายภาพที่เหมาะสม (�̅� = 4.02) ด้านการประชาสัมพันธ์
และทรัพยากรสารสนเทศ   (�̅� = 4.01)  

              

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



บรกิารท่ีประสงค์ให้จัดเพิ่ม ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

1. เพิ่มโตะ๊และทีน่ัง่อา่นหนังสอื [8] 1. สัญญาณ wifi ชา้ และไมค่รอบคลุม [5]

2. เปดิใหบ้ริการ 24 ชั่วโมง [5] 2. เจา้หนา้ทีบ่ริการดมีาก ย้ิมแย้มแจม่ใส [3]

3. เพิ่มโตะ๊ญีปุ่น่ในหอ้งเด็กชั้น 3 [4] 3. หอ้งน้้าช้ารุดและมกีลิน่เหม็น [3]

หอสมุดสาขา วังท่าพระ

1. อยากไดห้นังสอืเพิ่มและหลากหลาย เชน่ หนังสอืโบราณ 1. รักทีน่ีห่อ้งสมุดบริการด ี[3]

ประวัตศิาสตร์ ประวัตศิาสตร์ศลิปะ ภาษาตา่งประเทศ 2. บริการ SMS ดมีาก [1]

เศรษฐศาสตร์การเงนิ เป็นตน้ [8] 3. ขอ้มูลเชงิลกึตา่ง ๆ เชน่แผนทีเ่กา่ หรือขอ้มูลพื้นฐาน กทม.

2. เพิ่มทีน่ัง่อา่น หรือโตะ๊ เกา้อี้ [5]  ควรมกีารประสานใชฐ้านทรัพยากรร่วมกับ องคก์รอืน่ ๆ  [1]

3. เพิ่มหอ้งน้้าในหอ้งสมุด [4] 4. เคยคนืหนังสอืแตไ่มไ่ดถู้กน้าออกจากระบบเลยตอ้งเสยีคา่ปรับเพิ่ม [1]

5. ตอนนี้หอ้งสมุดของคณะสถาปัตกรรมย้ายไปทีส่นามจันทร์ อยากใหม้ี

บริการยืมจากฝ่ังนี้ได ้[1]6. ต้ารวจเยอะเกนิไปคะ่ บางคร้ังก็เสยีงดัง มานอนแบบไมสุ่ภาพ แคน่ี้

ทีน่ัง้ของนักศกึาก็ไมพ่อแลว้นะคะ่ ย่ิงชว่งนี้สอบปลายภาค ย่ิงหาทีย่าก

กวา่เดมิ เขา้มาเสยีงดังอกีไมด่เีลยคะ่ [1]

7. หอ้งสมุดทีเ่สยีงดังได ้แตเ่ขา้มาแลว้ไมอ่ดึอัด จ้าเป็นตอ้งพูดคุย

วพิากษว์จิารณ์งานเพื่อน ไมเ่ป็นไร [1]

8. บางคร้ัง search จากขา้งนอก เขา้ opac ไมไ่ดบ้างชว่ง [1]

9. เปดิเคร่ืองไมต่ดิ [1]

10. ระบบจัดยืมขา้มวทิยาเขตลา่ชา้ ตอ้งการใหเ้พิ่มรอบการใหบ้ริการ

11. หนังสอืบางชดุทีผ่ลติมาบางชดุมไีมค่รบ [1]

12. หนังสอืบางหมวดหาไมเ่จออาจเพราะมกีารวางหลายจุดนักศกึษาหา

หนังสอืบางหมวดไปมเ่จอคะ่การจัดหมาวดหมูอ่าจยังท้าใหก้ารคน้หา

หนังสอืไมเ่จอ [1]

13. อยากไดห้นังสอืเยอะๆ ครับ บางทที้ารายงานแลว้ไปตอ่ไมไ่ดเ้พราะ

หนังสอืทีต่อ้งการไมม่ ี[1]

14. อยากใหม้พีื้นทีส่้าหรับนัง่ท้างาน ศกึษาคน้คว้ามากขึ้น และเขม้งวดกัน

 ระเบยีบการใชบ้ริการหอ้งสมุด โดยเฉพาะเร่ืองเสยีงดังรบกวน [1]

หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบรุี

1. เพิ่มความหลายหลาย และจ้านวนหนังสอื [7] 1. แอร์ไมค่อ่ยเย็น โดยฉพาะหอ้งฉายภาพยนต ์[3]

2. ขยายพื้นทีน่ัง่หรือเพิ่มโตะ๊เกา้อี้ [3] 2. ควรเปลีย่นแสงไฟไมใ่หป้วดตา [2]

3. เพิ่มโตะ๊เดีย่วอา่นหนังสอืและมทีีก่ัน้ [2] 3. หาหนังสอืบนชั้นไมพ่บ[2]

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร

- -

3 อันดับของข้อเสนอแนะและบรกิารท่ีประสงค์ให้หอสมุดจัดเพิ่ม



สรุปผลการส ารวจ ความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิารทีม่ีต่อหอสมดุ ม.ศิลปากร

รอบที่ 1 (สิงหาคม – พฤศจิกายน 2559) ปกีารศกึษา 2559

4.17 หอสมุดสาขา วังท่าพระ

4.13 หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร

4.13 หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

4.03 หอสมุดวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในด้านต่าง ๆ 

4.35 ด้านบุคลากร

4.29 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บรกิาร

สรุปภาพรวม               
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มาก
คะแนน4.11

คะแนนความพึงพอใจของแต่ละหอ

4.09 ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย

4.03  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น

4.02 ดา้นกายภาพที่เหมาะสม

4.01 ดา้นทรัพยากรสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์

ภาพประกอบจาก https://pixabay.com/th/ เข้าถงึเมื่อ วันท่ี 26 ธ.ค. 2559

https://pixabay.com/th/


3 อันดับของข้อเสนอแนะและบรกิารที่ประสงค์ให้หอสมุดจัดเพิ่ม

บริการที่ประสงค์ใหจ้ัดเพิ่ม ข้อเสนอแนะ

1. เพิ่มโต๊ะและทีน่ั่งอ่านหนังสอื 

2. เปิดให้บริการ 24 ชัว่โมง 

3. เพิ่มโตะ๊ญ่ีปุ่นในหอ้งเดก็ชั้น 3

1. สัญญาณ wifi ช้า และไม่ครอบคลมุ 

2. เจ้าหน้าที่บรกิารดีมาก ยิ้มแยม้แจ่มใส 

3. ห้องน้ าช ารุดและมกีลิ่นเหม็น 

1. อยากได้หนังสอืเพิ่มและหลากหลาย เช่น 
หนังสือโบราณ ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์
ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ เศรษฐศาสตร์
การเงิน เป็นต้น 

2. เพิม่ท่ีนัง่อ่าน หรือโต๊ะ เก้าอี ้

3. เพิ่มห้องน้ าในห้องสมุด 

1. รักที่นี่ห้องสมุดบรกิารด ี

2. บริการ SMS ดีมาก 

3. บางครัง้ search จากขา้งนอก เข้า 
opac ไม่ได้บางช่วง ฯลฯ

1. เพิ่มความหลากหลาย และจ านวนหนังสอื 

2. ขยายพื้นที่นั่งหรือเพิ่มโตะ๊เก้าอี ้

3. เพิ่มโต๊ะเดีย่วอ่านหนังสอืและมีทีก้ั่น 

1. แอรไ์ม่ค่อยเย็น โดยเฉพาะห้องฉายภาพยนต์ 

2. ควรเปลี่ยนแสงไฟไมใ่ห้ปวดตา 

3. หาหนังสอืบนชั้นไมพ่บ

บริการท่ีประสงค์ให้จดัเพิ่ม ข้อเสนอแนะ

บริการที่ประสงค์ใหจ้ัดเพ่ิม ข้อเสนอแนะ



ตารางท่ี 1 แสดงสถานะผู้ตอบแบบสอบถาม

สถานะ ความถี่ ร้อยละ

นักศกึษาปริญญาตรี 233 77.67

นักศกึษาปริญญาโท/เอก 20 6.67

นักเรียน 17 5.67

อาจารย์ 4 1.33

ขา้ราชการ/พนักงาน (สายสนับสนุน) 3 1.00

รวมบคุคลภายใน 277 92.33

นักเรียน 12 4.00

นักศกึษาปริญญาตรี 6 2.00

อื่น ๆ  (ทนายความ , นักธุรกจิ) 2 0.67

ขา้ราชการ/พนักงาน 1 0.33

นักศกึษาปริญญาโท/เอก 1 0.33

อาจารย์ 1 0.33

รวมบคุคลากรภายนอก 23 7.67

รวม 300 100.00

ตารางท่ี 2 แสดงระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิาร

1. ด้านบคุลากรของห้องสมุด SD x̄ ระดับ

1. ผู้ใหบ้ริการมคีวามสุภาพและมกีริิยามารยาทที่ดี 0.64 4.26 มาก

2.ผู้ใหบ้ริการมคีวามกระตอืรือร้นและพร้อมใหบ้ริการดว้ยความเอาใจใส่ 0.72 4.16 มาก

3. ผู้ใหบ้ริการมคีวามเสมอภาคและความเทา่เทยีมกนัในการใหบ้ริการ 0.71 4.30 มาก

4. ผู้ใหบ้ริการมคีวามนา่เชื่อถอืในการตอบค าถาม 0.66 4.34 มาก

5. ความตรงตอ่เวลาในการสง่มอบบริการ 0.68 4.35 มาก

ภาพรวมด้านบคุลากรของห้องสมุด 0.68 4.28 มาก

2. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ SD x̄ ระดับ

6. ทรัพยากรสารสนเทศสอดคลอ้งกบัหลักสูตรการเรียนการสอน 0.77 4.01 มาก

7. ทรัพยากรสารสนเทศมใีหมอ่ย่างตอ่เนื่อง (หนังสอืใหม)่ 0.80 3.81 มาก

8. มวีารสารใหบ้ริการตรงกบัความตอ้งการ 0.81 3.89 มาก

9. มโีสตทัศนวัสดุ ใหบ้ริการตรงกบัความตอ้งการ 0.80 3.92 มาก

10. มฐีานขอ้มูลอเิล็กทรอนกิสใ์หบ้ริการ เช่น Science direct, ProQuest 

ฯลฯ

0.72 4.04 มาก

ภาพรวมด้านทรัพยากรสารสนเทศ 0.78 3.93 มาก

สรปุผลการส ารวจความพงึพอใจต่อการให้บรกิารห้องสมุด 

รอบ 1 (สงิหาคม -พฤศจกิายน 2559) ปกีารศึกษา 2559

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์



(ต่อ)  ตารางท่ี 2 แสดงระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิาร

3. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บรกิาร SD x̄ ระดับ

11. ขัน้ตอนการขอรับบริการยืม-คนืไมยุ่่งยากซบัซอ้น 0.72 4.31 มาก

12. การใหบ้ริการมคีวามถกูตอ้ง และรวดเร็ว 0.70 4.28 มาก

13. การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชัน้คน้หาไดง้า่ย 0.75 4.09 มาก

ภาพรวมด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บรกิาร 0.72 4.23 มาก

4. ด้านกายภาพท่ีเหมาะสม SD x̄ ระดับ

14. บรรยากาศที่เอื้อตอ่การศกึษาคน้ควา้ 0.73 4.20 มาก

15. จ านวนที่นั่งอา่นกบัพื้นที่ 0.89 3.89 มาก

ภาพรวมด้านกายภาพท่ีเหมาะสม 0.81 4.05 มาก

5. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเปน็ SD x̄ ระดับ

16. ประสทิธิภาพของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ที่ใช้สบืคน้ทรัพยากรสารสนเทศ 0.89 3.79 มาก

17. ประสทิธิภาพของจุดเชื่อมตอ่ wi-fi 1.04 3.60 มาก

ภาพรวมด้านสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเปน็ 0.96 3.70 มาก

6. ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย SD x̄ ระดับ

18. ความสะอาดของพื้นที่ใหบ้ริการ 0.73 4.27 มาก

19. ความสะอาดของหอ้งน้ า 0.85 4.06 มาก

20. อุปกรณ์ปอ้งกนัอัคคภีัยภายในอาคารหอ้งสมุด 0.76 4.01 มาก

21. สัญญาณเตอืนภัยภายในอาคารหอ้งสมุด 0.73 3.99 มาก

ภาพรวมด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย 0.77 4.08 มาก

7. การประชาสัมพันธ์ SD x̄ ระดับ

22. ความสม่ าเสมอของการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลนแ์ละ

อนิเทอร์เน็ต

0.79 3.93 มาก

23. ความชัดเจนของการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพมิพข์องหอ้งสมุด 

เช่น ปา้ยประกาศโปสเตอร์ แผ่นพับ ฯลฯ

0.85 3.97 มาก

24. การประชาสัมพันธ์การใหบ้ริการผ่านจดหมายขา่วมหาวทิยาลัย

ศลิปากร

0.83 3.87 มาก

ภาพรวมด้านการประชาสัมพันธ์ 0.83 3.92 มาก

สรุปผลภาพรวม 0.79 4.03 มาก



สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

3. สรุป  ความพงึพอใจทัง้ภาพรวม และรายขอ้  อยู่ในระดับพอใจมาก

2. ผู้ตอบแบบสอบถามสูงสุด 3 อันดับแรกไดแ้ก ่(1) นักศกึษา ม.ศลิปากร ระดับปริญญาตรี  จ านวน  233 ราย คดิเป็น

1. จ านวนแบบสอบถามที่แจกทัง้สิ้นจ านวน 300 ชุด ไดรั้บคนื จ านวน 300 ชุด คดิเป็น 100 %

77.67 % (2) นักศกึษาปริญญาโท/เอก  จ านวน 20 ราย คดิเป็น 6.67 % และ (3) นักเรียน จ านวน 17 ราย คดิเป็น 

5.67%



ตารางท่ี 1 แสดงสถานะผู้ตอบแบบสอบถาม

สถานะ ความถี่ ร้อยละ

นักศกึษาระดับปริญญาตรี 184 74.80

บัณฑติศกึษาระดับ โท/เอก 41 16.67

นักเรียน 12 4.88

ขา้ราชการ/พนักงาน 4 1.63

รวมบคุคลภายใน 241 97.97

นักศกึษาระดับปริญญาตรี 3 1.22

นักเรียน 2 0.81

รวมบคุคลากรภายนอก 5 2.03

รวม 246 100

ตารางท่ี 2 แสดงระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิาร

1. ด้านบคุลากรของห้องสมุด SD x̄ ระดับ

     1.1 บุคลากรใหบ้ริการดว้ยความสุภาพและกริยามารยาทที่ดี 0.52 4.63 มากที่สุด

     1.2 บุคลากรใหบ้ริการดว้ยความเอาใจใสก่ระตอืรือร้นและพร้อมใหบ้ริการ 0.50 4.62 มากที่สุด

     1.3 บุคลากรใหบ้ริการดว้ยความเสมอภาคเทา่เทยีมกนัโดยไมเ่ลอืกปฏบิัติ 0.50 4.67 มากที่สุด

     1.4 บุคลากรใหบ้ริการดว้ยความรู้ ความสามารถเชื่อถอืได้ 0.54 4.57 มากที่สด

     1.5 บุคลากรมคีวามเขา้ใจความตอ้งการของผู้ใช้บริการ 0.54 4.59 มากที่สุด

ภาพรวมด้านบุคลากรของห้องสมุด 0.52 4.62 มากท่ีสุด

2. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ SD x̄ ระดับ

     2.1 ทรัพยากรสารสนเทศที่มใีหบ้ริการตรงกบัหลักสูตรการเรียนการสอน 0.68 4.19 มาก
     2.2 ทรัพยากรสารสนเทศมจี านวนเพยีงพอตอ่การคน้ควา้ การวจิัย และงานสร้างสรรค์ 0.80 4.00 มาก

     2.3 ทรัพยากรสารสนเทศมคีวามทันสมัย 0.77 3.92 มาก

     2.4 มแีหลง่เรียนรู้อื่น ๆ จากภายนอกมหาวทิยาลัยที่เหมาะสมโดยผ่าน เว็บไซต ์

ส านักหอสมุดกลาง

0.81 3.99 มาก

ภาพรวมด้านทรพัยากรสารสนเทศ 0.76 4.02 มาก

สรปุผลการส ารวจความพงึพอใจต่อการให้บรกิารห้องสมุด 

หอสมุด สาขาวังท่าพระ

รอบ 1 (สงิหาคม -พฤศจกิายน 2559) ปกีารศึกษา 2559



(ต่อ)  ตารางท่ี 2 แสดงระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิาร

3. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บรกิาร SD x̄ ระดับ

     3.1 ขัน้ตอนการขอรับบริการไมยุ่่งยากซบัซอ้น 0.70 4.45 มาก

     3.2 การใหบ้ริการมคีวามถกูตอ้ง และรวดเร็ว 0.63 4.52 มากที่สุด

     3.3 การใหบ้ริการฐานขอ้มูลอเิล็กทรอนกิสบ์นเว็บไซตห์อสมุดฯ มคีวามสะดวก 0.69 4.40 มาก

     3.4 การคน้หาทรัพยากรสารสนเทศบนชัน้สามารถคน้หาไดง้า่ย และรวดเร็ว 0.82 4.24 มาก

ภาพรวมด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บรกิาร 0.71 4.40 มาก

4. ด้านกายภาพท่ีเหมาะสม SD x̄ ระดับ

     4.1 สภาพแวดลอ้มภายในหอ้งสมุดมบีรรยากาศที่เอื้อตอ่การศกึษาคน้ควา้ 0.85 4.00 มาก

ภาพรวมด้านกายภาพท่ีเหมาะสม 0.85 4.00 มาก

5. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเปน็ SD x̄ ระดับ

     5.1 ระบบ ผ่านเขา้-ออก มคีวามสะดวก เหมาะสม 0.77 4.22 มาก

     5.2 ระบบ บริการสบืคน้ขอ้มูลผ่าน web opac มคีวามสะดวก 0.76 4.27 มาก

     5.3 บริการน้ าดื่มเพยีงพอ 0.88 3.95 มาก

ภาพรวมด้านสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น 0.81 4.14 มาก

6. ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย SD x̄ ระดับ

    6.1 มอุีปกรณ์ปอ้งกนัอัคคภีัยภายในอาคารหอ้งสมุด 0.76 4.02 มาก

    6.2 มสีัญญาณเตอืนภัยภายในอาคารหอ้งสมุด 0.75 4.04 มาก

ภาพรวมด้านระบบสาธารณูปโภคและรกัษาความปลอดภัย 0.75 4.03 มาก

7. การประชาสัมพันธ์ SD x̄ ระดับ

    7.1 มกีารประชาสัมพันธ์การใหบ้ริการของหอ้งสมุดผ่านเว็บไซต ์  e-mail, facebook, 

twitter, จดหมายขา่ว เป็นตน้

0.9 3.97 มาก

ภาพรวมด้านการประชาสมัพันธ์ 0.90 3.97 มาก

ภาพรวมความพงึพอใจ 0.76 4.17 มาก

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

1. จ านวนแบบสอบถามที่แจกทัง้สิ้นจ านวน 246 ชุด ไดรั้บคนื จ านวน 246 ชุด คดิเป็น 100 % 

2. ผู้ตอบแบบสอบถามสูงสุด 3 อันดับแรกไดแ้ก ่(1) นักศกึษามหาวทิยาลัยศลิปากร ระดับปริญญาตรี จ านวน 184 ราย          

   คดิเป็น 4.88%

   คดิเป็น  74.80% (2) นักศกึษาระดับปริญญาโท/เอก จ านวน 41 ราย คดิเป็น 16.67% และ(3)นักเรียน จ านวน 12 ราย

3. สรุป ความพงึพอใจดา้นบุคลากรหอ้งสมุด อยู่ในระดับมากที่สุด ส าหรับความพงึพอใจ   ดา้นอื่น ๆ และภาพรวมอยู่ใน



ตารางท่ี 1 แสดงสถานะผู้ตอบแบบสอบถาม

สถานะ ความถี่ ร้อยละ

นักศกึษาปริญญาตรี 267 88.41

นักเรียน 17 5.63

อาจารย์ 6 1.99

ขา้ราชการ/พนักงาน (สายสนับสนุน) 4 1.32

นักศกึษาปริญญาโท/เอก 2 0.66

รวมบคุคลภายใน 296 98.01

นักศกึษาปริญญาตรี 3 0.99

นักศกึษาปริญญาโท/เอก 2 0.66

อื่น ๆ 1 0.33

รวมบคุคลากรภายนอก 6 1.99

รวม 302 100

ตารางท่ี 2 แสดงระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิาร

1. ด้านบคุลากรของห้องสมุด SD x̄ ระดับ

1.1 ผู้ใหบ้ริการดว้ยความสุภาพและกริยามารยาทที่ดี 0.65 4.30 มาก

1.2 ผู้ใหบ้ริการดว้ยความเอาใจใสก่ระตอืรือร้นและมคีวามพร้อม 0.69 4.24 มาก

1.3 ผู้ใหบ้ริการดว้ยความเสมอภาคเทา่เทยีมกนัโดยไมเ่ลอืกปฏบิัติ 0.60 4.36 มาก

1.4 ผู้ใหบ้ริการมคีวามรู้ มคีวามสามารถ เชื่อถอืได้ 0.66 4.27 มาก

1.5 บุคลากรมคีวามเขา้ใจความตอ้งการของผู้ใช้บริการ 0.68 4.24 มาก

ภาพรวมด้านบคุลากรของห้องสมุด 0.66 4.28 มาก

2. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ SD x̄ ระดับ

2.1 ทรัพยากรสารสนเทศที่มใีหบ้ริการตรงกบัหลักสูตรการเรียนการสอน 0.71 3.96 มาก

2.2 ทรัพยากรสารสนเทศมคีวามทันสมัยตรงตอ่การคน้ควา้ การวจิัย และงานสร้างสรรค์ 0.78 3.90 มาก

2.3 ทรัพยากรสารสนเทศมคีวามทันสมัย 0.76 4.07 มาก

2.4 มฐีานขอ้มูลอเิล็กทรอนกิสใ์หบ้ริการ เช่น Science Direct, ProQuest เป็นตน้ 0.79 4.00 มาก

ภาพรวมด้านทรัพยากรสารสนเทศ 0.76 3.98 มาก

หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบรุี

สรปุผลการส ารวจความพงึพอใจต่อการให้บรกิารห้องสมุด 

รอบ 1 (สงิหาคม -พฤศจกิายน 2559) ปกีารศึกษา 2559



(ต่อ)  ตารางท่ี 2 แสดงระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิาร

3. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บรกิาร SD x̄ ระดับ

3.1 ขัน้ตอนการขอรับบริการยืม-คนืไมยุ่่งยากซบัซอ้น 0.64 4.50 มาก

3.2 การใหบ้ริการมคีวามถกูตอ้ง และรวดเร็ว 0.65 4.49 มาก

3.3 การคน้หาทรัพยากรสารสนเทศบนชัน้สามารถคน้หาไดง้า่ย 0.87 4.10 มาก

ภาพรวมด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บรกิาร 0.72 4.36 มาก

4. ด้านกายภาพท่ีเหมาะสม SD x̄ ระดับ

4.1 จ านวนที่นั่งอา่นกบัพื้นที่ 0.87 3.88 มาก

4.2 สภาพแวดลอ้มภายในหอ้งสมุดมปีรรยากาศที่เอื้อตอ่การศกึษาคน้ควา้ 0.77 4.07 มาก

4.3 หอ้งประชุมกลุ่มย่อยมคีวามเหมาะสม 0.81 3.90 มาก

4.4 หอ้งฉายภาพยนตร์ขนาดเล็กมคีวามเหมาะสม 0.84 3.89 มาก

ภาพรวมด้านกายภาพท่ีเหมาะสม 0.82 3.94 มาก

5. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเปน็ SD x̄ ระดับ

5.1 ระบบผ่านเขา้-ออก มคีวามสะดวก เหมาะสม 0.67 4.29 มาก

5.2 ระบบบริการสบืคน้ ทรัพยากรผ่าน web opac มคีวามสะดวก 0.68 4.23 มาก

5.3 ระบบยืม-คนื อัตโนมัต ิมคีวามสะดวก เหมาะสม 0.70 4.23 มาก

5.4 มจีุดบริการน้ าดื่มที่เพยีงพอ 0.76 4.02 มาก

ภาพรวมด้านสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเปน็ 0.70 4.20 มาก

6. ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย SD x̄ ระดับ

6.1 มอุีปกรณ์ปอ้งกนัอัคคภีัยภายในอาคารหอ้งสมุด 0.67 4.11 มาก

6.2 มสีัญญาณเตอืนภัยภายในอาคารหอ้งสมุด 0.66 4.13 มาก

ภาพรวมด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย 0.67 4.12 มาก

7. การประชาสัมพันธ์ SD x̄ ระดับ

7.1 มกีารประชาสัมพันธ์การใหบ้ริการของหอ้งสมุดผ่านเครือขา่ย เว็บไซต ์Facebook 0.77 4.04 มาก

ภาพรวมด้านการประชาสัมพันธ์ 0.77 4.04 มาก

สรุปผลภาพรวม 0.73 4.13 มาก

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

3. สรุป ความพงึพอใจทุกดา้น ทัง้ภาพรวมและรายขอ้ อยู่ในระดับมาก

    คดิเป็น 88.41 %  (2) นักเรียน  จ านวน 17 ราย คดิเป็น 5.63 % และ (3) อาจารย์ จ านวน 6 ราย คดิเป็น 1.99%

1. จ านวนแบบสอบถามที่แจกทัง้สิ้นจ านวน 302 ชุด ไดรั้บคนื จ านวน 302 ชุด คดิเป็น 100 % 

2. ผู้ตอบแบบสอบถามสูงสุด 3 อันดับแรกไดแ้ก ่(1) นักศกึษา ม.ศลิปากร ระดับปริญญาตรี  จ านวน 267 ราย 



ตารางท่ี 1 แสดงสถานะผู้ตอบแบบสอบถาม

สถานะ ความถี่ ร้อยละ

นักศกึษาปริญญาตรี 10 29.41

ขา้ราชการ/พนักงาน (สายสนับสนุน) 23 67.65

รวมบคุคลภายใน 33 97.06
อาจารย์ 1 2.94

รวมบคุคลากรภายนอก 1 2.94

รวม 34 100

ตารางท่ี 2 แสดงระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิาร

1. ด้านบคุลากรของห้องสมุด SD x̄ ระดับ

1.1 บุคลากรใหบ้ริการดว้ยความสุภาพและกริยามารยาทที่ดี 0.45 4.26 มาก

1.2 บุคลากรสนใจใหบ้ริการ จริงใจ มคีวามเป็นมติร เต็มใจช่วยเหลอื

และมอัีธยาศัยดี

0.47 4.32 มาก

1.3 บุคลากรใหบ้ริการดว้ยความเอาใจใสก่ระตอืรือร้นและมคีวาม

พร้อม

0.46 4.29 มาก

1.4 บุคลากรใหบ้ริการดว้ยความเสมอภาคเทา่เทยีมกนัโดยไมเ่ลอืก

ปฏบิัติ

0.39 4.18 มาก

1.5 บุคลากรใหบ้ริการดว้ยความรู้ ความสามารถเชื่อถอืได้ 0.39 4.18 มาก

1.6 บุคลากรมคีวามเขา้ใจความตอ้งการของผู้ใช้บริการ 0.39 4.18 มาก

1.7 บุคลากรสง่มอบบริการไดต้รงตามเวลาที่นัดหมายกบัผู้ใช้บริการ 0.39 4.18 มาก

ภาพรวมด้านบคุลากรของห้องสมุด 0.42 4.23 มาก

2. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ SD x̄ ระดับ

2.1 ทรัพยากรสารสนเทศที่มใีหบ้ริการตรงกบัหลักสูตรการเรียนการ

สอน
0.29 4.09 มาก

2.2 ทรัพยากรสารสนเทศมคีวามทันสมัยตรงตอ่การคน้ควา้ การวจิัย

 และงาน  สร้างสรรค์

0.29 4.09 มาก

2.3 สื่อโสตทัศนวัสดุ ที่มใีหบ้ริการตรงกบัความตอ้งการ 0.29 4.09 มาก

2.4 ทรัพยากรสารสนเทศที่สบืคน้ผ่าน Web Opac ไดข้อ้มูลตรงกบั

ความตอ้งการ

0.29 4.09 มาก

2.5 มแีหลง่เรียนรู้อื่นๆ จากภายนอกมหาวทิยาลัยที่เหมาะสมโดยผ่าน

 website ส านักหอสมุดกลาง

0.29 4.09 มาก

ภาพรวมด้านทรัพยากรสารสนเทศ 0.29 4.09 มาก

3. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บรกิาร SD x̄ ระดับ

3.1 ขัน้ตอนการขอรับบริการยืม-คนืไมยุ่่งยากซบัซอ้น 0.39 4.18 มาก

3.2 การใหบ้ริการมคีวามถกูตอ้ง และรวดเร็ว 0.39 4.18 มาก

ภาพรวมด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บรกิาร 0.39 4.18 มาก

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร

สรปุผลการส ารวจความพงึพอใจต่อการให้บรกิารห้องสมุด 

รอบ 1 (สงิหาคม -พฤศจกิายน 2559) ปกีารศึกษา 2559



(ต่อ)  ตารางท่ี 2 แสดงระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิาร

4. ด้านกายภาพท่ีเหมาะสม SD x̄ ระดับ

4.1 จ านวนที่นั่งอา่นมเีพยีงพอ 0.42 4.06 มาก

4.2 แสงสวา่งมเีพยีงพอ 0.33 4.12 มาก

4.3 สภาพแวดลอ้มภายในหอ้งสมุดมปีรรยากาศที่เอื้อตอ่การศกึษา

คน้ควา้ 0.38 4.09
มาก

4.4 สภาพแวดลอ้มภายในหอ้งสมุดมคีวามสะอาดเอื้อตอ่การศกึษา

คน้ควา้ 0.42 4.06

มาก

ภาพรวมด้านกายภาพท่ีเหมาะสม 0.39 4.08 มาก

(ตอ่)  ตารางที่ 2 แสดงระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ

5. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเปน็ SD x̄ ระดับ

5.1 ระบบผ่านเขา้-ออก มคีวามสะดวก เหมาะสม 0.46 4.03 มาก

5.2 ระบบบริการสบืคน้ ทรัพยากรผ่าน web opac มคีวามสะดวก 0.38 4.09 มาก

5.3 จ านวนเคร่ืองคอมพวิเตอร์เพยีงพอตอ่การใช้งาน 0.33 4.12 มาก

5.4 มบีริการน้ าดื่มเพยีงพอ 0.38 4.09 มาก

ภาพรวมด้านสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเปน็ 0.39 4.08 มาก

6. ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย SD x̄ ระดับ

6.1 มอุีปกรณ์ปอ้งกนัอัคคภีัยภายในอาคารหอ้งสมุด 0.33 4.12 มาก

6.2 มสีัญญาณเตอืนภัยภายในอาคารหอ้งสมุด 0.33 4.12 มาก

6.3 มหีอ้งน้ าที่สะอาดใหบ้ริการแกผู้่ใช้บริการ 0.33 4.12 มาก

ภาพรวมด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย 0.33 4.12 มาก

7. การประชาสัมพันธ์ SD x̄ ระดับ

7.1 มกีารประชาสัมพันธ์การใหบ้ริการของหอ้งสมุดผ่านเครือขา่ย 

internet  เช่น e-mail, facebook , twitterเป็นตน้

0.33 4.12 มาก

7.2 มกีารประชาสัมพันธ์ การใหบ้ริการ ผ่านจดหมายขา่ว หรือ 0.42 4.06 มาก

7.3 มกีารประชาสัมพันธ์การใหบ้ริการ ผ่านจดหมายขา่ว หรือ 0.33 4.12 มาก

ภาพรวมด้านการประชาสัมพันธ์ 0.33 4.10 มาก

รวม 0.36 4.13 มาก

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

1. จ านวนแบบสอบถามที่แจกทัง้สิ้นจ านวน 34 ชุด ไดรั้บคนื จ านวน 34 ชุด คดิเป็น 100 % 

2. ผู้ตอบแบบสอบถามสูงสุด 3 อันดับแรกไดแ้ก ่ (1) ขา้ราชการ/พนักงาน (สายสนับสนุน) จ านวน 23 รายคดิเป็น 67.65 %

   2) นักศกึษาปริญญาตรี  จ านวน 10 รายคดิเป็น 29.41 % และ (3) อาจารย์ ภายนอก  จ านวน 1 ราย คดิเป็น  2.94 %

3. สรุป  ความพงึพอใจทั้งภาพรวม และรายขอ้  อยู่ในระดับมาก


