
  ความพึงพอใจตอ่การให้บริการห้องสมุด    

รอบที่ 2 (ธันวาคม 2556- กุมภาพันธ์ 2557)

    สรุปผลการส ารวจ 

  ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร



หอสมุด รอบที่ 1 รอบที่ 2

1 หอสมดุพระราชวังสนามจันทร์ 3.93 3.96

2 หอสมดุ สาขาวังท่าพระ 3.89 4.04

3 หอสมดุ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 3.75 3.90

4 หอจดหมายเหตุ 3.64 4.25

5 ภาพรวมหอสมดุกลาง 3.80 4.04

สรุปผลการวิเคราะห์ 

สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจตอ่การให้บริการห้องสมุด

รอบที ่1 และ รอบที ่2

ปกีารศึกษา 2556

        ความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องสมุด  รอบ 2 สูงกว่า รอบ 1 ทัง้ 4 แห่ง โดยทีร่ะดับความพึงพอใจ

ภาพรวมของหอสมุดกลาง รอบ 2 สูงกว่า รอบ 1 โดยมีค่าเฉล่ีย 4.04 อยู่ในระดับมาก
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ตารางที ่1.  แสดงภาพรวมระดบัความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการ 

ความพึงพอใจรายดา้น นครปฐม วังท่าพระ เพชรบุรี จดหมาย

เหตุ

ค่าเฉลี่ย ระดบั

1. ดา้นบุคลากรของห้องสมดุ 4.08 4.38 4.06 4.87 4.35 มาก

2. ดา้นทรัพยากรสารสนเทศ 3.84 3.97 3.78 4.43 4.01 มาก

3. ดา้นกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 4.06 4.27 4.20 4.47 4.25 มาก

4. ดา้นกายภาพทีเ่หมาะสม 3.92 3.99 3.90 4.03 3.96 มาก

5. ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกทีจ่ าเป็น 3.97 4.00 3.86 3.98 3.95 มาก

6. ดา้นระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย 3.98 3.82 3.89 4.00 3.92 มาก

7. การประชาสัมพันธ์ 3.88 3.86 3.64 4.00 3.85 มาก

ภาพรวม 3.96 4.04 3.90 4.25 4.04 มาก

แผนภูม ิ1 แสดง ระดบัความพึงพอใจรายขอ้ ของส านักหอสมดุกลาง

สรุปผลการวิเคราะห์ 

ส านักหอสมดุกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

รอบที ่2 (ธันวาคม 56 - กุมภาพันธ์ 57)

สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจตอ่การให้บริการห้องสมดุ

             ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ของส านักหอสมุดกลาง ทัง้รายข้อ และภาพรวม อยู่ในระดับ มาก

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4

4.1

4.2

4.3

4.4

1 2 3 4 5 6 7

4.35 

4.01 

4.25 

3.96 3.95 
3.92 

3.85 



หอสมุดพระราชวังสนามจนัทร์

การบริการทีป่ระสงค์ให้ส านักหอสมุดจัดเพ่ิม

1.    ห้องคาราโอเกะ

2.    ห้องดูหนังใหญ่ ๆ

3.    ห้องชมวีดิทัศน์

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ

1.    การสืบค้น WEB OPAC บางคร้ังใช้ไม่ได้

2.    ควรเคร่งครัดเร่ืองการส่งเสียงดังต่อผู้ใช้บริการ

3.    ควรจดัท าแผนเฉพาะด้านทีม่ีการลงรายละเอยีดเพิม่ขึ้น

4.    ควรเพิม่พืน้ทีใ่นการใช้ติวหนังสือ เนื่องจากจะได้สามารถส่งเสียงได้พอสมควร

 5.    ควรมีการจองห้องดูหนังล่วงหน้า ถา้ไม่มาภายใน 10 นาที จากเวลาทีจ่องให้ถอืว่าการจองนั้นโมฆะ

6.    ควรมีการจดัการกบัพวกทีเ่สียงดัง

7.    ควรมีจ านวนห้องน้ าให้เหมาะสมกบัจ านวนผู้ใช้งานมากกว่านี้

8.    ควรมีเพลงใหม่ ๆ บ้างครับ

9.    คอยเติมกระดาษช าระในห้องน้ า

10.   จ านวนปล๊ักไฟฟา้ไม่อยากให้มีแค่ผนังก าแพง อยากให้มีปล๊ักไฟฟา้ทุกโต๊ะ อยากได้จดุติวหนังสือ ส าหรับหลาย ๆ คน

 ทีส่ามารถเสียงดังได้และมีอปุกรณ์ส าหรับติดหนังสือไว้ลองรับ  หนังสือเร่ิมมีสภาพทรุดโทรมมากในหลาย ๆ เล่ม อยากให้

มีการซ้ือหนังสือใหม่ ๆ เพิม่ขึ้น และเพิม่จ านวนพืน้ทีน่ั่งอา่นหนังสือให้มากขึ้นเช่นกนั

11.   จดุเชื่อมต่อเต้ารับตามโต๊ะเพือ่ใช้ส าหรับ ชาร์จ คอมพวิเตอร์ แท็บเล็ต และอื่น ๆ

12.   ต้องการหนังสืออา่นเล่นมากกว่านี้

13.   ตึกหอสมุด ทีใ่ส่ทิชชูในห้องน้ าชั้น 4 ฟงั ทิชชูหมดเร็ว

15.   น่าจะจดัห้องโสตให้มีมากห้องกว่าเดิม

17.   บางคร้ังเคร่ืองปรับอากาศเยน็เกนิไป ควรปรับอณุหภูมิให้เหมาะสม

18.   บางคร้ังแอร์กเ็ยน็เกนิไป ต้องการหนังสืออา่นเล่นเพิม่

19.   บุคลากรท างานดีให้บริการดี ขอบคุณค่ะ

20.   บุคลากรบริการดีมากค่ะมีน้ าใจช่วยเหลือดีมาก ขอบคุณค่ะ

24.   มีห้องคาราโอเกะมากกว่า 1 ห้อง

25.   มีห้องดูหนังใหญ่ ๆ

22.   พนักงานฝ่ายโสต หน้าเคาเตอรืไม่ค่อยมีความพร้อมและใส่ใจในงานเท่าทีค่วรต้องปรับปรุง

23.   เพิม่จดุเชื่อมต่อ และความเร็ว Internet เขม้งวด เร่ืองการส่งเสียงดังในห้องสมุดของผู้ใช้บริการในช่วงสอบ

14.   ท าไมหนังบางเร่ืองมีวิทยาเขตเดียวซ่ึงในทางปฏิบัติไม่น่าจะเกนิก าลังในการจดัการให้เหมือนกนัในทุก ๆ วิทยาเขต

16.   เน็ตช้าไม่ทัว่ถงึ ทีน่ั่งไม่พอช่วงสอบ บางคร้ังเสียงดังไม่มีคนตักเตือน อยากให้เจา้หน้าทีม่าเตือนเมื่อมีเสียงดังค่ะ

21.   ปล๊ักไฟส าหรับใช้ Note book ยงัมีไม่ทัว่ถงึ ใช้ได้แค่บางจดุ ซ่ึงหากวันไหน คนเยอะกไ็ม่สามารถท างานได้



27.   เวลามีผู้เขา้มาท าเสียงดังมากครับ ท าให้รบกวนผู้อื่น หรือบางคร้ังการส่งเสียงดังคุยกนั น่าจะมีการเตือนของ

เจา้หน้าทีบ่้างครับเพราะผมเขา้ไปบอกให้เงียบเค้ากไ็ม่เชื่อครับ

30.   หนังอยากให้มีมากมายกว่านี้ ชอบดูหนังมาก

31.   ห้องคาราโอเกะเพิม่อกี 3 ห้อง (เกบ็เสียง)

32.   ห้องน้ าไม่ค่อยสะดวกและควรจดั wifi ให้มีความเร็วเพิม่ขึ้น

33.   ห้องน้ าหญิงของตึกหม่อมหลวงปิน่ไม่เปิด หนัง/ภาพยนต์ ดี ๆ อยู่วิทยาเขตอื่น ต้องการทีจ่ะชมมากจงึอยากให้มีการ

ประชาสัมพนัธ์เร่ืองการยมืขา้มวิทยาเขตมากขึ้นเผ่ือคนทีส่นใจเหมือนกนัได้รับทราบ34.   ห้องสมุดหม่อมหลวงปิน่ ควรเขม้งวดกว่านี้ เนื่องจาก ผู้ใช้ห้องสมุดโดยส่วนใหญ่มักจะชอบคุยเสียงดัง รบวกวนสมาธิ

ผู้อื่น โดยเฉพาะช่วงสอบ

35.   อยากได้หนังสืออา่นเล่น เช่นหนังสือเพิม่การคิด การด าเนินชีวิต อยากให้หอสมุดเปิดประตูทางหม่อมหลวงปิน่ ใน

วันหยดุ และวันเสาร์ -อาทิตย์

36.   อยากให้ปรับปรุงห้องน้ า ชั้น 1 ชั้น 3

37.   อยากให้เพิม่โต๊ะทีน่ั่งอา่นหนังสือ เนื่องจากช่วงสอบ ไม่มีทีอ่า่น ช่วงสอบอยากให้เปิดบริการนานกว่าเดิม เพือ่เด็กจะ

ได้มีทีอ่า่น

38.   อยากให้เพิม่ระบบยมื-คืน มากกว่านี้ให้มีประมาณ 5 คนขึ้นไป น่าจะมีโต๊ะบริการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกบัการสืบค้น

ทรัพยากร

39.   อยากให้มี การสืบค้นวารสารวิชาการทีช่ัดเจนและสะดวก
40.   อยากให้มีการเปิด 24 ชั่วโมง ช่วงสอบ final และ midterm
41.   อยากให้มีการเปิดเขา้ห้องน้ าได้ทุกคร้ัง
42.   อยากให้มีหนังสือเกี่ยวกบัวิศวกรรมศาสตร์เพิม่ขึ้นและหนังสือทางภาษา
43.   อยากให้มีหนังสือใหม่เพิม่ ปัจจบุันน้อยมาก ไม่ update ไม่หลากหลาย ในช่วงสอบควรเพิม่ทีน่ั่ง ควรมีมุมกาแฟของ

ท่านเล่น บริเวณ ตึก ม.ล.ปิน่

45.   อยากให้หอสมุดมีมาตรการจดัการกบันักศึกษาทีช่อบวางของบนโต๊ะอา่นหนังสือเพือ่แสดงการจอง โดยหากมีของ

วางอยู่บนโต๊ะโดยทีไ่ม่มีคนมานั่งเกนิ 20 นาที ให้ท าการยดึของบนโต๊ะไปเกบ็ไว้ทีเ่คาน์เตอร์และว่ากล่าวตักเตือนผู้ทีก่ระท า

การดังขา้งต้น

46.   อปุกรณ์ดูหนัง-ฟงัเพลง ควรให้ใหม่หน่อย

48.   wifi เร็วกว่านี้

49.   ควรมีการบ ารุง ซ่อมแซมส่วนทีช่ ารุดให้รวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิมในช่วงเวลาทีเ่หมาะสม จะได้ไม่เดือดร้อนผู้อื่นที่

ต้องการเขา้มาใช้บริการห้องสมุดส าหรับผู้ทีต้่องการใช้สมาธิในการอา่นหนังสือ

26.   ระบบ ผ่านเขา้-ออก ด้านอาคารหม่อมหลวงปิน่ ชั้น 1 ปิดกอ่นเวลาเป็นประจ า พนักงานไม่อยู่ตรงตามเวลา

44.   อยากให้ร้านกาแฟในอาคาร หม่อมหลวงปิน่ เปิดบริการ 24 ช.ม. ช่วงสอบกลางภาค/ปลายภาค

47.   1.ติดแอร์ทัง้ห้องสมุด 2.สร้างห้องส าหรับคนทีม่าติวหนังสือเพราะจะได้ไม่รบกวนผู้อื่น

28.   หนัง ภาพยนต์ยงัคงมีไม่พร้อมหากเทียบทีพ่ระราชวังสนามจนัทร์กบัวังท่าพระ

29.   หนังสือใหม่ ๆ คาราโอเกะ เพลงใหม่ ๆ หนังสือทีม่ีคนยมืเยอะ ๆ ควรมีหลาย ๆ ส าเนา

50.   ควรมีจดุเชื่อมต่อไฟฟา้มากกว่านี้ เพราะ น.ศ.มีอปุกรณ์มาใช้มากกว่าแต่กอ่น



51.   ควรมีผังแสดงผังต่างๆ ในห้องสมุดและแนะน ารหัส ของต าราต่างๆ จะได้ค้นหาในหมวดหมู่ต่งๆ ได้ง่ายและสะดวก 

ขอบคุณมาก

52.   ควรมีหนังสือทีเ่ป็น documentary ด้านประวัติศาสตร์ต่างประเทศให้มากขึ้น ชั้น 4 ควรมี computer ส าหรับ

สืบค้นไว้ให้บริการจะดีมาก

53.   ควรมีหนังสือใหม่ๆเพิม่เติม ไม่ควรต่ ากว่า 20 ปี ขึ้นไป เพราะไม่สามารถน าไปใช้อา้งองิในการวิจยัได้ หนังสือ

ภาษาองักฤษควรมีทุกสาขาวิชามักจะไม่ค่อยมีสาขาการบริหารการศึกษา

54.   จดัล าดับหนังสือน่าอา่นยอดนิยม, รีวิวหนังสือน่าอา่น

55.   จ านวนโต๊ะนั่งในอาคารหม่อมหลวงปิน่ มาลากลุ

56.   จ านวนปล๊ักไฟ (3 รู)

58.   เจา้หน้าทีค่วรมีการรักในการบริการมากกว่านี้

61.   ท าการตรวจรอยขดีเขยีนบนหนังสือทีรั่บเขา้มาหากมีรอยดินสอให้ท าการอบรมส่ังสอนผู้ทีเ่ขยีนลงบนหนังสือ

ห้องสมุด หรืออาจท าการปรับค่าบ ารุงหนังสือส าหรับผู้ทีเ่ขยีนลงบนหนังสือห้องสมุด เนื่องจากผู้ใช้ถดัไปมีความเดือดร้อน

62.   ทีรั่บฝากของ

63.   เนื่องจากเป็น น.ศ.ป.โท ภาคพเิศษ จงึไม่สะดวกในเร่ืองของการประสานติดต่อขอใช้บริการสืบค้นระบบฐานขอ้มูล

ออนไลน์ เนื่องจากต้องมีรหัสบางคร้ังลงโปรแกรม VPN ทีบ่้านด้วยตนเองไม่ได้จงึไม่สามารถทีจ่ะใช้ฐานขอ้มูลออนไลด์

64.   ปล๊ักไฟ 3 รู

65.   พนักงานไม่ยิ้มแยม้เหมือนไม่อยากบริการ ไม่มีความกระตือรือร้น บริการช้ามากๆ

66.   เพิม่ความทันสมัยของส่ือทีเ่อื้อต่อการเรียนการสอนในสาขาต่างๆ

67.   เพิม่จ านวนหนังสือใหม่ๆ เขา้มาอกี

68.   เพิม่หนังสือให้มาก

69.   เพิม่ห้องโสตฯ ให้มาก

70.   มีห้องแอร์ทัง้ตึก

73.   ห้องน้ าไม่สะอาด หนังสือน้อย บางเร่ืองไม่มี ไม่ตรงกบัทีต้่องการ

74.   หาหนังสือทีห่ลากหลายและทันสมัย ทันเหตุการณ์ ใหม่

75.   อยากให้เปล่ียนห้องสุขาแบบนั่งมาเป็นชักโครกให้หมด

76.   อยากให้พนักงานมีใจรักบริการกว่านี้นะคะ

77.   อยากให้มีแอร์เพิม่/อยากให้มีหนังสือ popup เพิม่

72.   หนังสือใหม่ๆ มีน้อย หนังสือทีจ่ าเป็นบ่อยคร้ังอยู่ฝ่ังอื่น บางเล่มช ารุดมาก

57.   จ านวนหนังสือในบางหัวขอ้มีน้อยเกนิไปไม่เพยีงพอกบัจ านวนผู้ใช้ หนังสือหลายๆ เล่มเกา่

59.   ช่วงสอบอยากให้เปิดตลอด 24 hr มีบริการขนมแจก มีห้องแอร์ทุกห้อง เอาขวดน้ าเขา้มาได้

60.   ตรงประตูทางเขา้น่าจะเป็นระบบแตะบัตรเขา้จะได้เพิม่ความสะดวกในการเขา้ได้มากขึ้น

71.   หนังสือส่วนใหญ่ทีต้่องการส่วนใหญ่อยู่วังท่าพระ อยากให้สนามจนัทร์จดัหามาให้มีเหมือนท่าพระ



78.   อยากให้ห้องสมุดมีการ update หนังสือทีอ่อกใหม่ให้มากกว่านี้หน่อย และอยากให้มีหนังสือเรียนทีส่ าคัญต่อการ

ค้นคว้าหาขอ้มูลเพยีงพอต่อความต้องการของผู้ยมื รวมไปถงึวีดีโอ ซีดี ภาพยนตร์ กอ็ยากให้ทุกๆ วิทยาเขต

80.   อพัเดทหนังสืออยู่เสมอ และเพิม่จ านวนคู่ฉบับเพือ่ให้เพยีงพอกบัผู้ใช้

81.   เอาขวดน้ าเขา้มาในห้องสมุดได้

82.   ควรติดต้ังสายดินทีตู้่น้ าด่ืม

83.   ควรทีจ่ะปิดประตูฝ่ังตรงขา้มอาคารม.ล.ปิน่ จากเดิมปิดให้เขา้ตอน 6 โมงเยน็ (ไม่แน่ใจ) น่าจะเพิม่เวลาปิดให้เป็น 4 

ทุม่เลยจะได้สะดวกมากกว่านี้

84.   ควรมีคอมพวิเตอร์สืบค้นไว้ด้านบนชั้น 4 ด้วย เพราะเวลาหาขอ้มูลต้องเดินขึ้นลง ไม่เพยีงพอกบัการให้บริการ

85.   ควรโละหนังสือเกา่ออกบ้างไม่ควรเกบ็ไว้ เพราะว่ามีอายกุารใช้ทีม่ากแล้ว อยา่งเช่นหนังสือต้ังแต่ พ.ศ.2530 เป็นต้น 

เกา่มากเกนิความต้องการใช้งานแล้วค่ะ

86.   บางทีปิดแอร์แล้วบางทีในชั้นหนังสือกรู้็สึกเหม็นอบั ระบายอากาศน้อย และอมึครึม

87.   ปรับปรุง

88.   ระบบตรวจคนออกดัง ทัง้ๆ ทีไ่ม่มีหนังสืออยู่กบัตัวบางจดุเสียงดังเกนิไป เช่นร้านกาแฟชั้น 1 ดังเขา้มาถงึในห้อง

กระจกทีอ่า่นหนังสือ ควรปล่อยให้หมด

89.   หนังสือท างาน-อา่นเล่น น้อย ไม่พอต่อความต้องการ

90.   หอสมุดชั้น 1 ตรงร้านกาแฟเสียงดังมาก อยากให้เสียงเบาลงกว่านี้

91.   หอสมุดมีเสียงดังตลอด แอร์เสีย

92.   อยากทราบว่าการบริการกระดาษทิชชู่มีการจ ากดัหรือเปล่าคะในห้องน้ านะค่ะ เนื่องจากพบว่ามันหมดและไม่มีการ

เติม ขอบคุณค่ะ

93.   อยากให้มีการอพัเดตหนังสือให้ทันสมัย

หอสมุด สาขาวังท่าพระ

การบริการทีป่ระสงค์ให้ส านักหอสมุดจัดเพ่ิม

1.  ควรเพิม่หนังสือให้พอกบัความเหมาะสมของนักศึกษา เนื่องจากปัจจบุันมีภาคปกติ-ภาคพเิศษ ต้องท ารายงานพร้อมกนั

เนื้อหาหนังสือทีใ่ช้เป็นเล่มเดียวกนั

2.   ควรมีบริการน้ าด่ืมแบบตู้กด

3.   ควรให้บริการ Renew เองได้มากกว่า 2  คร้ัง

4.   ตู้ คืนหนังสือนอกเวลาราชการ

5.   ทางเขา้น่าจะมีการแสกนบัตร นศ.

6.    เพิม่หนังสือให้หลายกหลาย รวมถงึความรู้ รอบตัว และความรู้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

7.    หูฟงัช ารุดมาก ต้องการหูฟงัและมันไม่พอต่อการใช้งานด้วย

8.   อยากได้บริการขายเคร่ืองด่ืมและของว่างเพิม่ เล็ก ๆ น้อย ๆ เพราะอา่นหนังสือแล้วง่วง

79.   อยากให้ห้องสมุดหาหนังสือทีม่ีความทันสามัยมาเพิม่เติม ส่วนมากหนังสือทีม่ีจะเกา่แล้ว



9.   อยากให้ renew ได้มากกว่านี้

10.   อยากให้จดักจิกรรมอกี เนื่องจากกจิกรรมช่วยผ่อนคลายได้ดี

11.   อยากให้เพิม่หนังสือศิลปะเล่มใหม่ ๆ ทีเ่กี่ยวกบัการวาดเส้น

12.   อยากให้เพิม่หูฟงัเพราะเท่าทีม่ีเร่ิมเกา่และเส่ือมสภาพแล้ว

13.   อยากให้มี computer มากขึ้น

14.   อยากให้มีหนังสือเกี่ยวกบัภาษาเพิม่ เช่น ภาษาฝร่ังเศษ หรือนหนังสือแปลจากฝร่ังเศสเป็นไทย

15.   อยากให้มีหนังใหม่ ๆ เขา้มาเพิม่ขึ้น หนังเขา้ใหม่น้อยเกนิไปค่ะ

16.   อยากให้ยดืเวลาปิดออกไปอกี

17.   อยากให้ยมื-คืน ออนไลน์ได้มากกว่า 2คร้ัง

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ

1.  ขอเสนอประเด็นปัญหา Thesis ของต่างมหาวิทยาลัยทีค่วรจะท าส าเนาเพือ่ให้นักศึกษาของมศก. สามารถยมืออกได้ 

เนื่องจากส่วนใหญ่มีจ านวนหน้ามาก

2.   BRAVO

3.   computer มีไม่เพยีงพอ บางวันมี  นักศึกษา ต้องการใช้ computer เยอะ

4.   internet มหาลัยล่มบ่อย เขยีน on shleves แต่หาหนังสือไม่เจอ

5.   ขอบคุณทีใ่ห้ใช้บริการค่ะ จะมาเยี่ยมชมและใช้ใหม่ค่ะ

6.   ขอหูฟงัใหม่ เนื่องจากอนัเกา่ช ารุดมาก

7.   ขอให้มีหนังสือในสาขามานุษยวิทยา สังคม หรือภาษาทีห่อสมุด สาขาวังท่าพระบ้าง หนังสือทีต้่องการใช้มักไปอยู่ที่

สาขาอื่นตลอดๆ ท าให้ไม่สะดวกเวลายมื

8.   ควรเน้นเร่ืองมารยาทในการใช้ห้องสมุดแกผู้่ใช้ให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเร่ืองการส่งเสียงดัง

9.   คอมพวิเตอร์มีไม่เพยีงพอ

10.   เคร่ืองปรับอากาศจะมีอณุหภูมิเท่ากบัอากาศด้านนอกอยู่เสมอ

11.   เจา้หน้าทีต่รงประตูน่ารักมากค่ะ

12.   โต๊ะเกา้อี้นั่งอา่นหนังสือเพิม่อกีครับ(ขยายห้องสมุด)

13.   น่าจะซ้ือหูฟงัใหม่

14.   น่าจะมีการจดัซ้อมหนีไฟออกจากห้องสมุด ขยายห้องสมุดให้มีมากกว่า 2 ชั้น

15.   บรรณารักษ์ทีอ่ยู่ขา้งหน้าให้บริการดีสะดวกรวดเร็วมาก อธัยาศรัยดี บรรณารักษ์ยมื-คืน ให้ความช่วยเหลือดี ส่วน

วิทยานิพนธ์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการตอบค าถามและแนะน าการสืบค้นดีมาก ทรัพยากรห้องสมุดตรงกบัเร่ืองทีศึ่กษา

ด้านสังคมวิทยา หนังสือน่าสนใจมากกว่า หอสมุดแห่งชาติ และหอสมุดกลาง จฬุาฯประทับใจมาก

16.   บริการแจง้เตือนผู้ทีย่มืหนังสือเกนิก าหนดมาก ๆ เพราะหนังสือบางเล่มมีน้อยและผู้ทีย่มืไปยงัไม่น ามาคืนซะที ถงึแม้

จะมีค่าปรับมหาศาล ซ่ึงอาจจะแจง้ไปทางคณะเพือ่เดินเร่ืองต่อกไ็ด้

17.   บริการน้ าด่ืมไม่เพยีงพอ หนังยงัไม่ครบ และการขนส่งจาก SUP ควรจะเร็วกว่าทีเ่ป็นอยู่



18.   บางคร้ังดังเกนิไปซ่ึงเกดิจากด้านนักศึกษา เป็นไปได้มั้ยครับว่าอาจมีมาตราการในการป้องกนัหรือห้ามปรามมิให้เกดิ

เสียงดังขึ้นมาซ่ึงคงต้องแกท้ีตั่วนักศึกษาเองด้วยครับ

19.   เพิม่โต๊ะและเกา้อี้ มีหนังสือวรรณกรรมเยาวชนและหนังสือใหม่ ๆ รวมทัง้หนังสือหายากสามารถสืบค้นได้ง่าย

20.   สถานทีน่ั่งอา่นหนังสือ

21.   เสียงดังไป

22.   เสียงพดูคุยในห้องสมุดดัง

23.   หนังสือนวนิยายน้อย ควรหามาเพิม่เติม

24.   หนังสือหลากหลายสาขามากกว่านี้

25.   หนังสือให้เยอะและหลากหลายขึ้น

26.   ห้องสมุดให้บริการดีค่ะ

27.   หากสามารถใช้บริการสืบค้น Online Database ได้จากนอกมหาวิทยาลัยจะสะดวกมากยิ่งขึ้น

หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

การบริการทีป่ระสงค์ให้ส านักหอสมุดจัดเพ่ิม

1.  เพิม่ตู้น้ าด่ืมไว้คอยบริการมากขึ้น

2.  ควรเพิม่เกา้อี้หรือทีน่ั่ง ควรมีห้องน้ าให้บริการในห้องสมุด

3.  ต้องการให้มีการจดัโซนส าหรับผักผ่อนในส่วนใดส่วนหนึ่งของห้องสมุด เนื่องจากช่วงสอบมานั่งอา่นหนังสือในบางคร้ัง

เหนื่อยล้าจงึต้องพกัผ่อนเป็นระยะบ้าง

4.   เปิดบริการ 24ชั่วโมงในช่วงสอบ

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ

1.   ควรมีหนังสือจากฝ่ังอื่นมาฝ่ังนี้เยอะๆ

2.   อยากให้มีหนังสือมากกว่านี้ แล้วกเ็วลาทีย่มืขา้มวิทยาเขตเร็วกว่านี้  ควรประมาน 1-3 วัน 7 วันรู้สึกนานไปค่ะ

3.   อยากให้มีหนังสือมากกว่านี้  หนังสือส่วนใหญ่อยู่ทีฝ่ั่งอื่นใช้เวลานานในการรอ

4.   ระบุวันทีแ่น่นอนในการยมืหนังสือขา้มวิทยาเขต

5.   อยากได้เวลายมืหนังสือเพิม่มากขึ้นค่ะและนิยายแปลหนังสือควรเยอะกว่านี้

6.   ขนาดห้อง Sup Entertainment เล็กไป

7.   จดุยมืหนังสือควรจะจดัวางความสะดวกกว่านี้ค่ะ

8.   Internet wifi   ไม่ครอบคลุม

9.   อยากให้วันเสาร์-อาทิตย ์มีเวลาในการเปิดบริการมากขึ้น



10.  อยากให้มีหนังสือมากกว่านี้ และจ านวนหนังสือทีเ่ยอะขึ้น

11.  อยากให้หาหนังสือใหม่ๆมาเพิม่เยอะๆ

12.  หนังสือยงัน้อยอยู่  การสืบค้นหนังสือยงัไม่เพยีงพอต่อความต้องการ

13.   ควรน าหนังสือทีอ่อกมาใหม่เขา้สู่ห้องสมุดมากกว่านี้  จดัโซนให้เห็นหรือป้ายประกาศหนังสือทีเ่ขา้ใหม่ เพราะพืน้ที่

ปัจจบุันยงัไม่เด่นชัด

14.  บริการทีน่ั่งส่วนตัว

15.  มีพืน้ทีส่ าหรับร้านกาแฟ

16. จดัเพิม่นิยายเยอะๆ

17.  จดัหนังสือทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความต้องการของนักศึกษาให้มีความเพยีงพอ

18.  พอใจแล้ว

19.  ต้องการให้เพิม่หนังสือทีห่ลากหลาย  และมีประเภทของหนังสือบอกด้วย

20.  บริการดีอยู่แล้วค่ะ

21.   เปล่ียนคอมพวิเตอร์ทีใ่ช้สืบค้นค้นหนังสือเนื่องจากช้ามาก

22.  จดัเพิม่นิตยาสาร Bioscope หนังสือทางด้านภาพยนตร์

23.  เพิม่หนังสือทีม่ีนอกเหนือจากสาขาวิชาเฉพาะในวิทยาเขต

24.   เพิม่คอมพวิเตอร์ส าหรับค้นหาหนังสือ และควรเปล่ียนคอมพวิเตอร์ใหม่

25.   เพิม่หนังสือเกี่ยวกบัคอมพวิเตอร์หรือโปรแกรมต่างๆ อยากให้เอาออกแล้วจดัหนังสือใหม่มาแทน เพราะเทคโนโลยมีี

การเปล่ียนแปลงทุกๆปี

26.  หนังสือมีน้อย ส่วนมากอยู่วิทยาเขตอื่น  และพนักงานบางคนท าหน้าไม่รับแขกเหมือนไม่อยากให้ค าแนะน า

27.  อยากให้มีหนังสือเยอะมากกว่านี้

28.  ควรปิดแอร์ให้ตรงกบัเวลาเลิกงาน เพราะ (อา่นไม่ออก) ห้องไม่ถา่ยเทอากาศ

29.  อยากได้หนังสือศิลปะและนิยายเพิม่

30.  หนังสือเกี่ยวกบั รปศ.

31.  ห้องติวไม่สามารถกนัเสียงได้ จบักลุ่มติวถา้คนเยอะ ยงัไงถา้มาห้องสมุดเสียงกค็งจะดังและโดนว่า

32.  ห้องฉายภาพยนตร์น่าจะมีหลายๆเร่ือง เร่ืองของจดุบริการน้ าด่ืมน้อยเกนิไป  หนังสือควรจะ Up dateมากกว่านี้ค่ะ

33.  หนังสือใหม่ๆน าเขา้มาอกี,ฐานขอ้มูลของการค้นหาหนังสือยงัดีไม่พอ ควรปรับปรุง

34.  ชอบมุม Speedy Book มากๆค่ะ อยากให้มีหนังสือมาเพิม่อกีเยอะๆค่ะ

35.  อพัเดท โปรแกรมค้นคว้าให้สะดวกยิ่งขึ้น

36.   ปิดเทอมใหญ่นี้อยากมีการยมืหนังสือกลับค่ะ

37.   เพิม่จดุเชื่อมต่อ Wifi ทีเ่พิม่ขึ้นค่ะ

38.  หนังสือนวนิยายดีน้อยเกนิไป ควนจดัหาเพิม่ ควรให้หนังสือคืนในอนิเตอร์เน็ต เพราะนักศึกษาบางคนอยู่ไกล

39.  จดัเพิม่ นวนิยายมากกว่านี้



40.  หนังสือในโซนภาษาองักฤษมีน้อยเกนิไป ควรหาหนังสือเกี่ยวกบัภาษาฝร่ังเศสมาเพิม่ รวมทัง้หนังสือหลักภาษาไทย

ด้วยเพราะหนังสือทีม่ีไม่ครอบคลุมกบัศักยภาพของนักศึกษา สาขาการจดัการธุรกจิและภาษาองักฤษ ในด้านภาษาไทย

และภาษาองักฤษ

41.  จดัเพิม่หนังสือเกี่ยวกบัประวัติศาสตร์ต่างประเทศ

42.  อยากให้มีหนังสือประดิษฐ์ให้มากกว่านี้ค่ะ

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การบริการทีป่ระสงค์ให้ส านักหอสมุดจัดเพ่ิม

 - ไม่มี

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ

 - ไม่มี



ตารางที ่1 แสดงสถานะผู้ตอบแบบสอบถาม

สถานะ ความถ่ี ร้อยละ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 198 65.13

บัณฑิตศึกษาระดับ โท เอก 30 9.87

อาจารย์ 9 2.96

ข้าราชการ/พนักงาน 27 8.88

รวมบุคคลภายใน 264 86.84

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 19 47.50

บัณฑิตศึกษาระดับ โท เอก 2 5.00

อาจารย์ 13 32.50

ข้าราชการ/พนักงาน 6 15.00

รวมบุคคลากรภายนอก 40 13.16

รวม 304 100.00

ตารางที ่2 แสดงระดบัความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการ

1. ดา้นบุคลากรของห้องสมดุ ค่าระดบั ระดบั

     1.1 บุคลากรให้บริการด้วยความสุภาพและกริยามารยาททีดี่ 4.39 มาก

     1.2 บุคลากรให้บริการด้วยความเอาใจใส่กระตือรือร้นและพร้อมให้บริการ 4.35 มาก

     1.3 บุคลากรให้บริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 4.50 มาก

     1.4 บุคลากรให้บริการด้วยความรู้ ความสามารถเชื่อถือได้ 4.37 มาก

     1.5 บุคลากรมีความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ 4.29 มาก

ภาพรวมดา้นบุคลากรของห้องสมดุ 4.38 มาก

หอสมดุ สาขาวังท่าพระ

สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจตอ่การให้บริการห้องสมดุ รอบ 2 (ธ.ค. 56-ก.พ. 57)



(ต่อ) ตารางที ่2 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

2. ดา้นทรัพยากรสารสนเทศ ค่าระดบั ระดบั

     2.1 ทรัพยากรสารสนเทศทีม่ีให้บริการตรงกับหลักสูตรการเรียนการสอน 4.03 มาก

     2.2 ทรัพยากรสารสนเทศมีจ านวนเพียงพอต่อการค้นคว้า การวิจัย และงานสร้างสรรค์ 3.86 มาก

     2.3 ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัย 3.95 มาก

     2.4 มีแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ จากภายนอกมหาวิทยาลัยทีเ่หมาะสมโดยผ่าน เว็บไซต์ ส านัก

หอสมุดกลาง

4.06 มาก

ภาพรวมดา้นทรัพยากรสารสนเทศ 3.97 มาก

3. ดา้นกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ

     3.1 ขั้นตอนการขอรับบริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน 4.24 มาก

     3.2 การให้บริการมีความถูกต้อง และรวดเร็ว 4.31 มาก

     3.3 การให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์หอสมุดฯ มีความสะดวก 4.39 มาก

     3.4 การค้นหาทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นสามารถค้นหาได้ง่าย และรวดเร็ว 4.14 มาก

ภาพรวมดา้นกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 4.27 มาก

4. ดา้นกายภาพทีเ่หมาะสม

     4.1 สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดมีบรรยากาศทีเ่อื้อต่อการศึกษาค้นคว้า 3.99 มาก

ภาพรวมดา้นกายภาพทีเ่หมาะสม 3.99 มาก

5. ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกทีจ่ าเป็น ค่าระดบั ระดบั

     5.1 ระบบ ผ่านเข้า-ออก มีความสะดวก เหมาะสม 3.99 มาก
     5.2 ระบบ บริการสืบค้นข้อมูลผ่าน web opac มีความสะดวก 4.01 มาก
     5.3 ระบบ ยืม-คืน อัตโนมัติ มีความสะดวก 4.04 มาก
     5.4 บริการน้ าด่ืมเพียงพอ 3.95 มาก

ภาพรวมดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกทีจ่ าเป็น 4.00 มาก

6. ดา้นระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย

    6.1 มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารห้องสมุด 3.80 มาก

    6.2 มีสัญญาณเตือนภัยภายในอาคารห้องสมุด 3.83 มาก

ภาพรวมดา้นระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย 3.82 มาก

7. การประชาสัมพันธ์

    7.1 มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการของห้องสมุดผ่านเว็บไซต์   e-mail, facebook, 

twitter, จดหมายข่าว เป็นต้น

3.86 มาก

ภาพรวมดา้นการประชาสัมพันธ์ 3.86 มาก
สรุปภาพรวม 4.04 มาก

สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มลูดงัน้ี



1. จ านวนแบบสอบถามทีแ่จกทัง้ส้ินจ านวน 320 ชุด ได้รับคืน จ านวน 304 ชุด คิดเป็น 95 % 

2. ผู้ตอบแบบสอบถามสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ (1) นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาตรี จ านวน  198   

คิดเป็น 65.1  % (2) นักศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นนักศึกษาภายนอก ม.ศิลปากร   จ านวน 19 ราย คิดเป็น  47.5%  % 

และอันดับ (3) ได้แก่ อาจารย์ ภายนอก ม.ศิลปากร จ านวน 13 ราย คิดเป็น 32.5%

3. สรุปความพึงพอใจทุกด้าน ทัง้รายข้อและภาพรวมอยู่ในระดับมาก

การบริการทีป่ระสงค์ให้ส านักหอสมดุจัดเพ่ิม

2.   ควรมีบริการน้ าด่ืมแบบตู้กด

3.   ควรให้บริการ Renew เองได้มากกว่า 2  คร้ัง

4.   ตู้ คืนหนังสือนอกเวลาราชการ

5.   ทางเข้าน่าจะมีการแสกนบัตร นศ.

6.    เพิม่หนังสือให้หลายกหลาย รวมถึงความรู้ รอบตัว และความรู้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

7.    หูฟังช ารุดมาก ต้องการหูฟังและมันไม่พอต่อการใช้งานด้วย

8.   อยากได้บริการขายเคร่ืองด่ืมและของว่างเพิม่ เล็ก ๆ น้อย ๆ เพราะอ่านหนังสือแล้วง่วง

9.   อยากให้ renew ได้มากกว่านี้

10.   อยากให้จัดกิจกรรมอีก เนื่องจากกิจกรรมช่วยผ่อนคลายได้ดี

11.   อยากให้เพิม่หนังสือศิลปะเล่มใหม่ ๆ ทีเ่กี่ยวกับการวาดเส้น

12.   อยากให้เพิม่หูฟังเพราะเท่าทีม่ีเร่ิมเก่าและเส่ือมสภาพแล้ว

13.   อยากให้มี computer มากขึ้น

14.   อยากให้มีหนังสือเกี่ยวกับภาษาเพิม่ เช่น ภาษาฝร่ังเศษ หรือนหนังสือแปลจากฝร่ังเศสเป็นไทย

15.   อยากให้มีหนังใหม่ ๆ เข้ามาเพิม่ขึ้น หนังเข้าใหม่น้อยเกินไปค่ะ

16.   อยากให้ยืดเวลาปิดออกไปอีก

17.   อยากให้ยืม-คืน ออนไลน์ได้มากกว่า 2คร้ัง

ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ

2.   BRAVO

3.   computer มีไม่เพียงพอ บางวันมี นักศึกษาต้องการใช้ computer เยอะ

4.   internet มหาลัยล่มบ่อย เขียน on shleves แต่หาหนังสือไม่เจอ

5.   ขอบคุณทีใ่ห้ใช้บริการค่ะ จะมาเยี่ยมชมและใช้ใหม่ค่ะ

6.   ขอหูฟังใหม่ เนื่องจากอันเก่าช ารุดมาก

1.  ควรเพิม่หนังสือให้พอกับความเหมาะสมของนักศึกษา เนื่องจากปัจจุบันมีภาคปกติ-ภาคพิเศษ ต้องท า

รายงานพร้อมกันเนื้อหาหนังสือทีใ่ช้เป็นเล่มเดียวกัน

1.  ขอเสนอประเด็นปัญหา Thesis ของต่างมหาวิทยาลัยทีค่วรจะท าส าเนาเพือ่ให้นักศึกษาของมศก. สามารถ

ยืมออกได้ เนื่องจากส่วนใหญ่มีจ านวนหน้ามาก

7.   ขอให้มีหนังสือในสาขามานุษยวิทยา สังคม หรือภาษาทีห่อสมุด สาขาวังท่าพระบ้าง หนังสือทีต้่องการใช้

มักไปอยู่ทีส่าขาอื่นตลอดๆ ท าให้ไม่สะดวกเวลายืม



8.   ควรเน้นเร่ืองมารยาทในการใช้ห้องสมุดแก่ผู้ใช้ให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองการส่งเสียงดัง

9.   คอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอ

10.   เคร่ืองปรับอากาศจะมีอุณหภฺมิเท่ากับอากาศด้านนอกอยู่เสมอ

11.   เจ้าหน้าทีต่รงประตูน่ารักมากค่ะ

12.   โต๊ะเก้าอี้นั่งอ่านหนังสือเพิม่อีกครับ(ขยายห้องสมุด)

13.   น่าจะซ้ือหูฟังใหม่

14.   น่าจะมีการจัดซ้อมหนีไฟออกจากห้องสมุด ขยายห้องสมุดให้มีมากกว่า 2 ชั้น

17.   บริการน้ าด่ืมไม่เพียงพอ หนังยังไม่ครบ และการขนส่งจาก SUP ควรจะเร็วกว่าทีเ่ป็นอยู่

19.   เพิม่โต๊ะและเก้าอี้ มีหนังสือวรรณกรรมเยาวชนและหนังสือใหม่ ๆ รวมทัง้หนังสือหายากสามารถสืบค้นได้ง่าย

20.   สถานทีน่ั่งอ่านหนังสือ

21.   เสียงดังไป

22.   เสียงพูดคุยในห้องสมุดดัง

23.   หนังสือนวนิยายน้อย ควรหามาเพิม่เติม

24.   หนังสือหลากหลายสาขามากกว่านี้

25.   หนังสือให้เยอะและหลากหลายขึ้น

26.   ห้องสมุดให้บริการดีค่ะ

27.   หากสามารถใช้บริการสืบค้น Online Database ได้จากนอกมหาวิทยาลัยจะสะดวกมากยิ่งขึ้น

15.   บรรณารักษ์ทีอ่ยู่ข้างหน้าให้บริการดีสะดวกรวดเร็วมาก อัธยาศรัยดี บรรณารักษ์ยืม-คืน ให้ความช่วยเหลือดี ส่วน

วิทยานิพนธ์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการตอบค าถามและแนะน าการสืบค้นดีมาก ทรัพยากรห้องสมุดตรงกับเร่ืองทีศึ่กษาด้าน

สังคมวิทยา หนังสือน่าสนใจมากกว่า หอสมุดแห่งชาติ และหอสมุดกลาง จุฬาฯประทับใจมาก

16.   บริการแจ้งเตือนผู้ทีย่ืมหนังสือเกินก าหนดมาก ๆ เพราะหนังสือบางเล่มมีน้อยและผู้ทีย่ืมไปยังไม่น ามา

คืนซะที ถึงแม้จะมีค่าปรับมหาศาล ซ่ึงอาจจะแจ้งไปทางคณะเพือ่เดินเร่ืองต่อก็ได้

18.   บางคร้ังดังเกินไปซ่ึงเกิดจากด้านนักศึกษา เป็นไปได้มั้ยครับว่าอาจมีมาตราการในการป้องกันหรือห้ามปรามมิให้เกิดเสียงดัง

ขึ้นมาซ่ึงคงต้องแก้ทีตั่วนักศึกษาเองด้วยครับ



ตารางที ่1 แสดงสถานะผู้ตอบแบบสอบถาม

สถานะ ความถ่ี ร้อยละ

นักเรียน 11 2.36

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 356 76.39

บัณฑิตศึกษาระดับ โท เอก 46 9.87

ข้าราชการ/พนักงาน 1 0.21

รวมบุคคลภายใน 414 88.84

นักเรียน 36 7.73

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 14 3.00

บัณฑิตศึกษาระดับ โท เอก 1 0.21

อาจารย์ 1 0.21

รวมบุคคลากรภายนอก 52 11.16

รวม 466 100.00

ตารางที ่2 แสดงระดบัความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการ

1. ดา้นบุคลากรของห้องสมดุ ค่าระดบั ระดบั

     1.1 บุคลากรให้บริการด้วยความสุภาพและกริยามารยาททีดี่ 4.09 มาก

     1.2 บุคลากรสนใจให้บริการ จริงใจ มีความเป็นมิตร เต็มใจช่วยเหลือและมี

อัธยาศัยดี

4.05 มาก

     1.3 บุคลากรให้บริการด้วยความเอาใจใส่กระตือรือร้นและมีความพร้อม 4.00 มาก

     1.4 บุคลากรให้บริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 4.13 มาก

     1.5 บุคลากรให้บริการด้วยความรู้ ความสามารถเชื่อถือได้ 4.14 มาก

     1.6 บุคลากรมีความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ 4.05 มาก

     1.7 บุคลากรส่งมอบบริการได้ตรงตามเวลาทีน่ัดหมายกับผู้ใช้บริการ 4.10 มาก

ภาพรวมดา้นบุคลากรของห้องสมดุ 4.08 มาก

(ตอ่) ตารางที ่2 แสดงระดบัความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการ

2. ดา้นทรัพยากรสารสนเทศ ค่าระดบั ระดบั

หอสมดุพระราชวังสนามจันทร์

สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจตอ่การให้บริการห้องสมดุ รอบ 2 (ธ.ค. 56 - ก.พ. 57)



     2.1 ทรัพยากรสารสนเทศทีม่ีให้บริการตรงกับหลักสูตรการเรียนการสอน 3.85 มาก

     2.2 ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัยตรงต่อการค้นคว้า การวิจัย และงาน

สร้างสรรค์

3.81 มาก

     2.3 วารสาร online และวารสาร ทีม่ีให้บริการตรงกับความต้องการ 3.78 มาก

     2.4 ส่ือโสตทัศนวัสดุ ทีม่ีให้บริการตรงกับความต้องการ 3.95 มาก

     2.5 ทรัพยากรสารสนเทศทีสื่บค้นผ่าน Web Opac ได้ข้อมูลตรงกับความต้องการ
3.81 มาก

     2.6 ทรัพยากรสารสนเทศทีสื่บค้นจากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ นอกมหาวิทยาลัยผ่าน 

website ของส านักหอสมุดกลางตรงตามความต้องการ

3.83 มาก

ภาพรวมดา้นทรัพยากรสารสนเทศ 3.84 มาก

3. ดา้นกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ

     3.1 ขั้นตอนการขอรับบริการยืม-คืนไม่ยุ่งยากซับซ้อน 4.14 มาก

     3.2 การให้บริการมีความถูกต้อง และรวดเร็ว 4.16 มาก

     3.3 การให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์หอสมุดฯ มีความสะดวก 4.03 มาก

     3.4 การค้นหาทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นสามารถค้นหาได้ง่าย และรวดเร็ว 3.90 มาก

ภาพรวมดา้นกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 4.06 มาก

4. ดา้นกายภาพทีเ่หมาะสม

     4.1 จ านวนทีน่ั่งอ่านมีเพียงพอ 3.88 มาก

     4.2 แสงสว่างมีเพียงพอ 3.98 มาก

     4.3 สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดมีปรรยากาศทีเ่อื้อต่อการศึกษาค้นคว้า 3.93 มาก

     4.4 มีจุดเชื่อมต่อ wi-fi ทีเ่พียงพอและมีประสิทธิภาพ 3.93 มาก

     4.5 สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดมีความสะอาดเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า 3.90 มาก

ภาพรวมดา้นกายภาพทีเ่หมาะสม 3.92 มาก

(ตอ่) ตารางที ่2 แสดงระดบัความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการ

5. ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกทีจ่ าเป็น ค่าระดบั ระดบั

     5.1 ระบบ ผ่านเข้า-ออก มีความสะดวก เหมาะสม 4.02 มาก

     5.2 ระบบบริการสืบค้น ทรัพยากรผ่าน web opac มีความสะดวก 3.94 มาก

     5.3 ระบบ ยืม-คืน อัตโนมัติ มีความสะดวก เหมาะสม 4.04 มาก

     5.4 จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพียงพอ 3.83 มาก



     5.5 มีบริการน้ าด่ืมเพียงพอ 3.99 มาก

ภาพรวมดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกทีจ่ าเป็น 3.97 มาก

6. ดา้นระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย

     6.1 มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารห้องสมุด 3.98 มาก

     6.2 มีสัญญาณเตือนภัยภายในอาคารห้องสมุด 3.97 มาก

     6.3 มีห้องน้ าทีส่ะอาดให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ 3.98 มาก

ภาพรวมดา้นระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย 3.98 มาก

7. การประชาสัมพันธ์

     7.1 มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการของห้องสมุดผ่านเครือข่าย internet  เช่น

 e-mail, facebook , twitter เป็นต้น

3.89 มาก

     7.2 มีการประชาสัมพันธ์ การให้บริการ ผ่านจดหมายข่าว หรือ วารสาร ของ

ส านัก  หอสมุด

3.95 มาก

     7.3 มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ ผ่านจดหมายข่าว หรือ วารสาร ของคณะ

วิชา ต่าง ๆ

3.80 มาก

ภาพรวมดา้นการประชาสัมพันธ์ 3.88 มาก

สรุปภาพรวม 3.96 มาก

สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มลูดงัน้ี

1. จ านวนแบบสอบถามทีแ่จกทัง้ส้ินจ านวน 470 ชุด ได้รับคืน จ านวน 466 ชุด คิดเป็น 99 % 

2. ผู้ตอบแบบสอบถามสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ (1) นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาตรี จ านวน 356  

 คิดเป็น 76.39 % (2) นักศึกษาระดับ ปริญญาโท/เอก จ านวน 46 ราย คิดเป็น 9.87 %  และอันดับ (3) คือนักเรียนภายนอก

มหาวิทยาลัยศิลปากร  จ านวน 36 ราย คิดเป็น 7.73 % 

3. สรุปความพึงพอใจทุกด้าน ทัง้รายข้อและภาพรวมอยู่ในระดับมาก

การบริการทีป่ระสงค์ให้ส านักหอสมดุจัดเพ่ิม

1.    ห้องคาราโอเกะ

2.    ห้องดูหนังใหญ่ ๆ

3.    ห้องชมวีดิทัศน์

ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ

1.       การสืบค้น WEB OPAC บางคร้ังใช้ไม่ได้

2.       ควรเคร่งครัดเร่ืองการส่งเสียงดังต่อผู้ใช้บริการ

3.       ควรจัดท าแผนเฉพาะด้านทีม่ีการลงรายละเอียดเพิม่ขึ้น



6.       ควรมีการจัดการกับพวกทีเ่สียงดัง

7.       ควรมีจ านวนห้องน้ าให้เหมาะสมกับจ านวนผู้ใช้งานมากกว่านี้

8.       ควรมีเพลงใหม่ ๆ บ้างครับ

9.       คอยเติมกระดาษช าระในห้องน้ า

12.   ต้องการหนังสืออ่านเล่นมากกว่านี้

13.   ตึกหอสมุด ทีใ่ส่ทิชชูในห้องน้ าชั้น 4 ฟัง ทิชชูหมดเร็ว

15.   น่าจะจัดห้องโสตให้มีมากห้องกว่าเดิม

17.   บางคร้ังเคร่ืองปรับอากาศเย็นเกินไป ควรปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม

18.   บางคร้ังแอร์ก็เย็นเกินไป ต้องการหนังสืออ่านเล่นเพิม่

19.   บุคลากรท างานดีให้บริการดี ขอบคุณค่ะ

20.   บุคลากรบริการดีมากค่ะมีน้ าใจช่วยเหลือดีมาก ขอบคุณค่ะ

24.   มีห้องคาราโอเกะมากกว่า 1 ห้อง

25.   มีห้องดูหนังใหญ่ ๆ

30.   หนังอยากให้มีมากมายกว่านี้ ชอบดูหนังมาก

31.   ห้องคาราโอเกะเพิม่อีก 3 ห้อง (เก็บเสียง)

32.   ห้องน้ าไม่ค่อยสะดวกและควรจัด wifi ให้มีความเร็วเพิม่ขึ้น

16.   เน็ตช้าไม่ทัว่ถึง ทีน่ั่งไม่พอช่วงสอบ บางคร้ังเสียงดังไม่มีคนตักเตือน อยากให้เจ้าหน้าทีม่าเตือนเมื่อมีเสียงดังค่ะ

14.   ท าไมหนังบางเร่ืองมีวิทยาเขตเดียวซ่ึงในทางปฏิบัติไม่น่าจะเกินก าลังในการจัดการให้เหมือนกันในทุก ๆ วิทยาเขต

4.       ควรเพิม่พืน้ทีใ่นการใช้ติวหนังสือ เนื่องจากจะได้สามารถส่งเสียงได้พอสมควร

 5.       ควรมีการจองห้องดูหนังล่วงหน้า ถ้าไม่มาภายใน 10 นาที จากเวลาทีจ่องให้ถือว่าการจองนั้นโมฆะ

10.   จ านวนปล๊ักไฟฟ้าไม่อยากให้มีแค่ผนังก าแพง อยากให้มีปล๊ักไฟฟ้าทุกโต๊ะ อยากได้จุดติวหนังสือ ส าหรับหลาย ๆ คน ที่

สามารถเสียงดังได้และมีอุปกรณ์ส าหรับติดหนังสือไว้ลองรับ  หนังสือเร่ิมมีสภาพทรุดโทรมมากในหลาย ๆ เล่ม อยากให้มีการ

ซ้ือหนังสือใหม่ ๆ เพิม่ขึ้น และเพิม่จ านวนพืน้ทีน่ั่งอ่านหนังสือให้มากขึ้นเช่นกัน

11.   จุดเชื่อมต่อเต้ารับตามโต๊ะเพือ่ใช้ส าหรับ ชาร์จ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และอื่น ๆ

33.   ห้องน้ าหญิงของตึกหม่อมหลวงปิน่ไม่เปิด หนัง/ภาพยนต์ ดี ๆ อยู่วิทยาเขตอื่น ต้องการทีจ่ะชมมากจึงอยากให้มีการ

ประชาสัมพันธ์เร่ืองการยืมข้ามวิทยาเขตมากขึ้นเผ่ือคนทีส่นใจเหมือนกันได้รับทราบ

28.   หนัง ภาพยนต์ยังคงมีไม่พร้อมหากเทียบทีพ่ระราชวังสนามจันทร์กับวังท่าพระ

29.   หนังสือใหม่ ๆ คาราโอเกะ เพลงใหม่ ๆ หนังสือทีม่ีคนยืมเยอะ ๆ ควรมีหลาย ๆ ส าเนา

21.   ปล๊ักไฟส าหรับใช้ Note book ยังมีไม่ทัว่ถึง ใช้ได้แค่บางจุด ซ่ึงหากวันไหน คนเยอะก็ไม่สามารถท างานได้

22.   พนักงานฝ่ายโสต หน้าเคาเตอรืไม่ค่อยมีความพร้อมและใส่ใจในงานเท่าทีค่วรต้องปรับปรุง

23.   เพิม่จุดเชื่อมต่อ และความเร็ว Internet เข้มงวด เร่ืองการส่งเสียงดังในห้องสมุดของผู้ใช้บริการในช่วงสอบ

26.   ระบบ ผ่านเข้า-ออก ด้านอาคารหม่อมหลวงปิน่ ชั้น 1 ปิดก่อนเวลาเป็นประจ า พนักงานไม่อยู่ตรงตามเวลา

27.   เวลามีผู้เข้ามาท าเสียงดังมากครับ ท าให้รบกวนผู้อื่น หรือบางคร้ังการส่งเสียงดังคุยกัน น่าจะมีการเตือนของเจ้าหน้าที่

บ้างครับเพราะผมเข้าไปบอกให้เงียบเค้าก็ไม่เชื่อครับ



36.   อยากให้ปรับปรุงห้องน้ า ชั้น 1 ชั้น 3

39.   อยากให้มี การสืบค้นวารสารวิชาการทีช่ัดเจนและสะดวก

40.   อยากให้มีการเปิด 24 ชั่วโมง ช่วงสอบ final และ midterm

41.   อยากให้มีการเปิดเข้าห้องน้ าได้ทุกคร้ัง

42.   อยากให้มีหนังสือเกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์เพิม่ขึ้นและหนังสือทางภาษา

46.   อุปกรณ์ดูหนัง-ฟังเพลง ควรให้ใหม่หน่อย

48.   wifi เร็วกว่านี้

54.   จัดล าดับหนังสือน่าอ่านยอดนิยม, รีวิวหนังสือน่าอ่าน

55.   จ านวนโต๊ะนั่งในอาคารหม่อมหลวงปิน่ มาลากุล

56.   จ านวนปล๊ักไฟ (3 รู)

58.   เจ้าหน้าทีค่วรมีการรักในการบริการมากกว่านี้

45.   อยากให้หอสมุดมีมาตรการจัดการกับนักศึกษาทีช่อบวางของบนโต๊ะอ่านหนังสือเพือ่แสดงการจอง โดยหากมีของวางอยู่

บนโต๊ะโดยทีไ่ม่มีคนมานั่งเกิน 20 นาที ให้ท าการยึดของบนโต๊ะไปเก็บไว้ทีเ่คาน์เตอร์และว่ากล่าวตักเตือนผู้ทีก่ระท าการดัง

ข้างต้น

52.   ควรมีหนังสือทีเ่ป็น documentary ด้านประวัติศาสตร์ต่างประเทศให้มากขึ้น ชั้น 4 ควรมี computer ส าหรับสืบค้นไว้

ให้บริการจะดีมาก

34.   ห้องสมุดหม่อมหลวงปิน่ ควรเข้มงวดกว่านี้ เนื่องจาก ผู้ใช้ห้องสมุดโดยส่วนใหญ่มักจะชอบคุยเสียงดัง รบกวนสมาธิผู้อื่น 

โดยเฉพาะช่วงสอบ35.   อยากได้หนังสืออ่านเล่น เช่นหนังสือเพิม่การคิด การด าเนินชีวิต อยากให้หอสมุดเปิดประตูทางหม่อมหลวงปิน่ ในวันหยุด

 และวันเสาร์ -อาทิตย์

37.   อยากให้เพิม่โต๊ะทีน่ั่งอ่านหนังสือ เนื่องจากช่วงสอบ ไม่มีทีอ่่าน ช่วงสอบอยากให้เปิดบริการนานกว่าเดิม เพือ่เด็กจะได้มี

ทีอ่่าน38.   อยากให้เพิม่ระบบยืม-คืน มากกว่านี้ให้มีประมาณ 5 คนขึ้นไป น่าจะมีโต๊ะบริการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการสืบค้น

ทรัพยากร

43.   อยากให้มีหนังสือใหม่เพิม่ ปัจจุบันน้อยมาก ไม่ update ไม่หลากหลาย ในช่วงสอบควรเพิม่ทีน่ั่ง ควรมีมุมกาแฟของท่าน

เล่น บริเวณ ตึก ม.ล.ปิน่44.   อยากให้ร้านกาแฟในอาคาร หม่อมหลวงปิน่ เปิดบริการ 24 ช.ม. ช่วงสอบกลางภาค/ปลายภาค

47.   1.ติดแอร์ทัง้ห้องสมุด 2.สร้างห้องส าหรับคนทีม่าติวหนังสือเพราะจะได้ไม่รบกวนผู้อื่น

49.   ควรมีการบ ารุง ซ่อมแซมส่วนทีช่ ารุดให้รวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิมในช่วงเวลาทีเ่หมาะสม จะได้ไม่เดือดร้อนผู้อื่นทีต้่องการ

เข้ามาใช้บริการห้องสมุดส าหรับผู้ทีต้่องการใช้สมาธิในการอ่านหนังสือ

50.   ควรมีจุดเชื่อมต่อไฟฟ้ามากกว่านี้ เพราะ น.ศ.มีอุปกรณ์มาใช้มากกว่าแต่ก่อน

51.   ควรมีผังแสดงผังต่างๆ ในห้องสมุดและแนะน ารหัส ของต าราต่างๆ จะได้ค้นหาในหมวดหมู่ต่งๆ ได้ง่ายและสะดวก        

 ขอบคุณมาก

53.   ควรมีหนังสือใหม่ๆเพิม่เติม ไม่ควรต่ ากว่า 20 ปี ขึ้นไป เพราะไม่สามารถน าไปใช้อ้างอิงในการวิจัยได้ หนังสือ

ภาษาอังกฤษควรมีทุกสาขาวิชามักจะไม่ค่อยมีสาขาการบริหารการศึกษา

57.   จ านวนหนังสือในบางหัวข้อมีน้อยเกินไปไม่เพียงพอกับจ านวนผู้ใช้ หนังสือหลายๆ เล่มเก่า

59.   ช่วงสอบอยากให้เปิดตลอด 24 hr มีบริการขนมแจก มีห้องแอร์ทุกห้อง เอาขวดน้ าเข้ามาได้



62.   ทีรั่บฝากของ

64.   ปล๊ักไฟ 3 รู

66.   เพิม่ความทันสมัยของส่ือทีเ่อื้อต่อการเรียนการสอนในสาขาต่างๆ

67.   เพิม่จ านวนหนังสือใหม่ๆ เข้ามาอีก

68.   เพิม่หนังสือให้มาก

69.   เพิม่ห้องโสตฯ ให้มาก

70.   มีห้องแอร์ทัง้ตึก

73.   ห้องน้ าไม่สะอาด หนังสือน้อย บางเร่ืองไม่มี ไม่ตรงกับทีต้่องการ

74.   หาหนังสือทีห่ลากหลายและทันสมัย ทันเหตุการณ์ ใหม่

75.   อยากให้เปล่ียนห้องสุขาแบบนั่งมาเป็นชักโครกให้หมด

76.   อยากให้พนักงานมีใจรักบริการกว่านี้นะคะ

77.   อยากให้มีแอร์เพิม่/อยากให้มีหนังสือ popup เพิม่

80.   อัพเดทหนังสืออยู่เสมอ และเพิม่จ านวนคู่ฉบับเพือ่ให้เพียงพอกับผู้ใช้

81.   เอาขวดน้ าเข้ามาในห้องสมุดได้

82.   ควรติดต้ังสายดินทีตู้่น้ าด่ืม

84.   ควรมีคอมพิวเตอร์สืบค้นไว้ด้านบนชั้น 4 ด้วย เพราะเวลาหาข้อมูลต้องเดินขึ้นลง ไม่เพียงพอกับการให้บริการ

60.   ตรงประตูทางเข้าน่าจะเป็นระบบแตะบัตรเข้าจะได้เพิม่ความสะดวกในการเข้าได้มากขึ้น

61.   ท าการตรวจรอยขีดเขียนบนหนังสือทีรั่บเข้ามาหากมีรอยดินสอให้ท าการอบรมส่ังสอนผู้ทีเ่ขียนลงบนหนังสือห้องสมุด 

หรืออาจท าการปรับค่าบ ารุงหนังสือส าหรับผู้ทีเ่ขียนลงบนหนังสือห้องสมุด เนื่องจากผู้ใช้ถัดไปมีความเดือดร้อน

63.   เนื่องจากเป็น น.ศ.ป.โท ภาคพิเศษ จึงไม่สะดวกในเร่ืองของการประสานติดต่อขอใช้บริการสืบค้นระบบฐานข้อมูล

ออนไลน์ เนื่องจากต้องมีรหัสบางคร้ังลงโปรแกรม VPN ทีบ่้านด้วยตนเองไม่ได้จึงไม่สามารถทีจ่ะใช้ฐานข้อมูลออนไลด์

65.   พนักงานไม่ยิ้มแย้มเหมือนไม่อยากบริการ ไม่มีความกระตือรือร้น บริการช้ามากๆ

71.   หนังสือส่วนใหญ่ทีต้่องการส่วนใหญ่อยู่วังท่าพระ อยากให้สนามจันทร์จัดหามาให้มีเหมือนท่าพระ

86.   บางทีปิดแอร์แล้วบางทีในชั้นหนังสือก็รู้สึกเหม็นอับ ระบายอากาศน้อย และอึมครึม

72.   หนังสือใหม่ๆ มีน้อย หนังสือทีจ่ าเป็นบ่อยคร้ังอยู่ฝ่ังอื่น บางเล่มช ารุดมาก

78.   อยากให้ห้องสมุดมีการ update หนังสือทีอ่อกใหม่ให้มากกว่านี้หน่อย และอยากให้มีหนังสือเรียนทีส่ าคัญต่อการค้นคว้า

หาข้อมูลเพียงพอต่อความต้องการของผู้ยืม รวมไปถึงวีดีโอ ซีดี ภาพยนตร์ ก็อยากให้ทุกๆ วิทยาเขตม

79.   อยากให้ห้องสมุดหาหนังสือทีม่ีความทันสามัยมาเพิม่เติม ส่วนมากหนังสือทีม่ีจะเก่าแล้ว

83.   ควรทีจ่ะปิดประตูฝ่ังตรงข้ามอาคารม.ล.ปิน่ จากเดิมปิดให้เข้าตอน 6 โมงเย็น (ไม่แน่ใจ) น่าจะเพิม่เวลาปิดให้เป็น 4 ทุม่

เลยจะได้สะดวกมากกว่านี้

85.   ควรโละหนังสือเก่าออกบ้างไม่ควรเก็บไว้ เพราะว่ามีอายุการใช้ทีม่ากแล้ว อย่างเช่นหนังสือต้ังแต่ พ.ศ.2530 เป็นต้น เก่า

มากเกินความต้องการใช้งานแล้วค่ะ



87.   ปรับปรุง

89.   หนังสือท างาน-อ่านเล่น น้อย ไม่พอต่อความต้องการ

90.   หอสมุดชั้น 1 ตรงร้านกาแฟเสียงดังมาก อยากให้เสียงเบาลงกว่านี้

91.   หอสมุดมีเสียงดังตลอด แอร์เสีย

92.  อยากทราบว่าการบริการกระดาษทิชชู่ในห้องน้ ามีการจ ากัดหรือเปล่าคะ เนื่องจากพบว่ามันหมดและไม่มีการเติม ขอบคุณค่ะ

93.   อยากให้มีการอัพเดตหนังสือให้ทันสมัย

88.   ระบบตรวจคนออกดัง ทัง้ๆ ทีไ่ม่มีหนังสืออยู่กับตัวบางจุดเสียงดังเกินไป เช่นร้านกาแฟชั้น 1 ดังเข้ามาถึงในห้องกระจกที่

อ่านหนังสือ ควรปล่อยให้หมด



ตารางที ่1 แสดงสถานะผู้ตอบแบบสอบถาม

สถานะ ความถ่ี ร้อยละ

นักเรียน 0 0.00

นักศึกษาปริญญาตรี 349 97.49

นักศึกษาปริญญาโท/เอก 1 0.28

อาจารย์ 2 0.56

ข้าราชการ/พนักงาน (สายสนับสนุน) 6 1.68

รวมบุคคลภายใน 358 100.00

นักเรียน 0 0

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 0 0

บัณฑิตศึกษาระดับ โท เอก 0 0

ข้าราชการ/พนักงาน 0 0

อื่น ๆ 0 0

รวมบุคคลากรภายนอก 0 0

รวม 358 100.00

ตารางที ่2 แสดงระดบัความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการ

1. ดา้นบุคลากรของห้องสมดุ ค่าระดบั ระดบั

1.1 บุคลากรให้บริการด้วยความสุภาพและกริยามารยาททีดี่ 4.10 มาก

1.2 บุคลากรสนใจให้บริการ จริงใจ มีความเป็นมิตร เต็มใจช่วยเหลือและมี

อัธยาศัยดี 4.09 มาก

1.3 บุคลากรให้บริการด้วยความเอาใจใส่กระตือรือร้นและมีความพร้อม 4.03 มาก

1.4 บุคลากรให้บริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 4.08 มาก

1.5 บุคลากรให้บริการด้วยความรู้ ความสามารถเชื่อถือได้ 4.08 มาก

1.6 บุคลากรมีความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ 4.03 มาก

1.7 บุคลากรส่งมอบบริการได้ตรงตามเวลาทีน่ัดหมายกับผู้ใช้บริการ 4.13 มาก

1.8 ความพอเพียงของบุคลากรทีใ่ห้บริการ 3.96 มาก

ภาพรวมดา้นบุคลากรของห้องสมดุ 4.06 มาก

หอสมดุวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจตอ่การให้บริการห้องสมดุ รอบ 2 (ธ.ค.56-ก.พ. 57)



(ต่อ)  ตารางที ่2 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

2. ดา้นทรัพยากรสารสนเทศ

2.1 ทรัพยากรสารสนเทศทีม่ีให้บริการตรงกับหลักสูตรการเรียนการสอน 3.78 มาก

2.2 ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัยตรงต่อการค้นคว้า การวิจัย และ

งาน  สร้างสรรค์ 3.85 มาก

2.3 วารสาร online และวารสาร ทีม่ีให้บริการตรงกับความต้องการ 3.69 มาก

2.4 ส่ือโสตทัศนวัสดุ ทีม่ีให้บริการตรงกับความต้องการ 3.70 มาก

2.5 ทรัพยากรสารสนเทศทีสื่บค้นผ่าน Web Opac ได้ข้อมูลตรงกับความ

ต้องการ 3.88 มาก

2.6 มีแหล่งเรียนรู้อื่นๆ จากภายนอกมหาวิทยาลัยทีเ่หมาะสมโดยผ่าน 

website ส านักหอสมุดกลาง 3.75 มาก

ภาพรวมดา้นทรัพยากรสารสนเทศ 3.78 มาก

3. ดา้นกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ

3.1 ขั้นตอนการขอรับบริการยืม-คืนไม่ยุ่งยากซับซ้อน 4.38 มาก

3.2 การให้บริการมีความถูกต้อง และรวดเร็ว 4.36 มาก

3.3 การให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์หอสมุดฯ มีความ

สะดวก

4.10 มาก

3.4 การค้นหาทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นสามารถค้นหาได้ง่าย และรวดเร็ว 3.96 มาก

ภาพรวมดา้นกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 4.20 มาก

4. ดา้นกายภาพทีเ่หมาะสม

4.1 จ านวนทีน่ั่งอ่านมีเพียงพอ 3.82 มาก

4.2 แสงสว่างมีเพียงพอ 4.05 มาก

4.3 สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดมีปรรยากาศทีเ่อื้อต่อการศึกษาค้นคว้า 4.05 มาก

4.4 มีจุดเชื่อมต่อ wi-fi ทีเ่พียงพอและมีประสิทธิภาพ 3.95 มาก

4.5 สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดมีความสะอาดเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า 4.02 มาก

4.6 จ านวนของห้องประชุมกลุ่มย่อยมีความพอเพียง 3.74 มาก

4.7 สภาพของห้องฉายภาพยนตร์ขนาดเล็ก (SUP Entertainment) มี

ความ     เหมาะสม

3.68 มาก

ภาพรวมดา้นกายภาพทีเ่หมาะสม 3.90 มาก



(ต่อ)  ตารางที ่2 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

5. ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกทีจ่ าเป็น

5.1 ระบบผ่านเข้า-ออก มีความสะดวก เหมาะสม 3.96 มาก

5.2 ระบบบริการสืบค้น ทรัพยากรผ่าน web opac มีความสะดวก 3.88 มาก

5.3 ระบบยืม-คืน อัตโนมัติ มีความสะดวก เหมาะสม 4.03 มาก

5.4 จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใช้งาน 3.82 มาก

5.5 มีจุดบริการน้ าด่ืมทีเ่พียงพอ 3.61 มาก

ภาพรวมดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกทีจ่ าเป็น 3.86 มาก

6. ดา้นระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย

6.1 มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารห้องสมุด 3.91 มาก

6.2 มีสัญญาณเตือนภัยภายในอาคารห้องสมุด 3.87 มาก

ภาพรวมดา้นระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย 3.89 มาก

7. การประชาสัมพันธ์

7.1 มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการของห้องสมุดผ่านเครือข่าย internet

  เช่น e-mail, facebook , twitterเป็นต้น

3.75 มาก

7.2 มีการประชาสัมพันธ์ การให้บริการ ผ่านจดหมายข่าว หรือ วารสาร 

ของส านักหอสมุด

3.59 มาก

7.3 มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ ผ่านจดหมายข่าว หรือ วารสาร 

ของคณะวิชาต่าง ๆ

3.59 มาก

ภาพรวมดา้นการประชาสัมพันธ์ 3.64 มาก

สรุปผลภาพรวม 3.90 มาก



สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มลูดงัน้ี

1. จ านวนแบบสอบถามทีแ่จกทัง้ส้ินจ านวน 358 ชุด ได้รับคืน จ านวน 358 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 นักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก จ านวน 2 ราย

 คิดเป็น 0.95 % โดยทัง้ 3 อันดับ เป็นบุคลากรภายใน ม.ศิลปากร

การบริการทีป่ระสงค์ให้ส านักหอสมดุจัดเพ่ิม

1.      เพิม่ตู้น้ าด่ืมไว้คอยบริการมากขึ้น

2.      ควรเพิม่เก้าอี้หรือทีน่ั่ง ควรมีห้องน้ าให้บริการในห้องสมุด

4.      เปิดบริการ 24ชั่วโมงในช่วงสอบ

ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ

1.            ควรมีหนังสือจากฝ่ังอื่นมาฝ่ังนี้เยอะๆ

2.            อยากให้มีหนังสือมากกว่านี้ แล้วก็เวลาทีย่ืมข้ามวิทยาเขตเร็วกว่านี้  ควรประมาน 1-3 วัน 7 วันรู้สึกนานไปค่ะ

3.            อยากให้มีหนังสือมากกว่านี้  หนังสือส่วนใหญ่อยู่ทีฝ่ั่งอื่นใช้เวลานานในการรอ

4.            ระบุวันทีแ่น่นอนในการยืมหนังสือข้ามวิทยาเขต

5.            อยากได้เวลายืมหนังสือเพิม่มากขึ้นค่ะและนิยายแปลหนังสือควรเยอะกว่านี้

6.            ขนาดห้อง Sup Entertainment เล็กไป

7.            จุดยืมหนังสือควรจะจัดวางความสะดวกกว่านี้ค่ะ

8.             Internet wifi   ไม่ครอบคลุม

9.              อยากให้วันเสาร์-อาทิตย์ มีเวลาในการเปิดบริการมากขึ้น

10.          อยากให้มีหนังสือมากกว่านี้ และจ านวนหนังสือทีเ่ยอะขึ้น

11.          อยากให้หาหนังสือใหม่ๆมาเพิม่เยอะๆ

12.          หนังสือยังน้อยอยู่  การสืบค้นหนังสือยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ

14.          บริการทีน่ั่งส่วนตัว

15.          มีพืน้ทีส่ าหรับร้านกาแฟ

16.          จัดเพิม่นิยายเยอะๆ

17.          จัดหนังสือทีเ่กี่ยวข้องกับความต้องการของนักศึกษาให้มีความเพียงพอ

18.          พอใจแล้ว

19.          ต้องการให้เพิม่หนังสือทีห่ลากหลาย  และมีประเภทของหนังสือบอกด้วย

20.          บริการดีอยู่แล้วค่ะ

3.      ต้องการให้มีการจัดโซนส าหรับผักผ่อนในส่วนใดส่วนหนึ่งของห้องสมุด เนื่องจากช่วงสอบมานั่ง

อ่านหนังสือในบางคร้ังเหนื่อยล้าจึงต้องพักผ่อนเป็นระยะบ้าง

13.          ควรน าหนังสือทีอ่อกมาใหม่เข้าสู่ห้องสมุดมากกว่านี้  จัดโซนให้เห็นหรือป้ายประกาศหนังสือทีเ่ข้าใหม่ เพราะพืน้ที่

ปัจจุบันยังไม่เด่นชัด

3. สรุป ความพึงพอใจทุกด้าน ทัง้ภาพรวมและรายข้อ  ส่วนใหญ่พอใจอยู่ในระดับมาก ยกเว้น เร่ือง

จุดบริการน้ าด่ืมในระดับปานกลาง



21.          เปล่ียนคอมพิวเตอร์ทีใ่ช้สืบหนังสืบค้นเนื่องจากช้ามาก

22.          จัดเพิม่นิตยาสาร Bioscope หนังสือทางด้านภาพยนตร์

23.          เพิม่หนังสือทีม่ีนอกเหนือจากสาขาวิชาเฉพาะในวิทยาเขต

24.          เพิม่คอมพิวเตอร์ส าหรับค้นหาหนังสือ และควรเปล่ียนคอมพิวเตอร์ใหม่

26.          หนังสือมีน้อย ส่วนมากอยู่วิทยาเขตอื่น  และพนักงานบางคนท าหน้าไม่รับแขกเหมือนไม่อยากให้ค าแนะน า

27.          อยากให้มีหนังสือเยอะมากกว่านี้

28.          ควรปิดแอร์ให้ตรงกับเวลาเลิกงาน เพราะ (อ่านไม่ออก) ห้องไม่ถ่ายเทอากาศ

29.          อยากได้หนังสือศิลปะและนิยายเพิม่

30.          หนังสือเกี่ยวกับ รปศ.

31.          ห้องติวไม่สามารถกันเสียงได้ จับกลุ่มติวถ้าคนเยอะ ยังไงถ้ามาห้องสมุดเสียงก็คงจะดังและโดนว่า

32.          ห้องฉายภาพยนตร์น่าจะมีหลายๆเร่ือง เร่ืองของจุดบริการน้ าด่ืมน้อยเกินไป  หนังสือควรจะ Up dateมากกว่านี้ค่ะ

33.          หนังสือใหม่ๆน าเข้ามาอีก,ฐานข้อมูลของการค้นหาหนังสือยังดีไม่พอ ควรปรับปรุง

34.          ชอบมุม Speedy Book มากๆค่ะ อยากให้มีหนังสือมาเพิม่อีกเยอะๆค่ะ

35.          อัพเดท โปรแกรมค้นคว้าให้สะดวกยิ่งขึ้น

36.          ปิดเทอมใหญ่นี้อยากมีการยืมหนังสือกลับค่ะ

37.          เพิม่จุดเชื่อมต่อ Wifi ทีเ่พิม่ขึ้นค่ะ

38.          หนังสือนวนิยายดีน้อยเกินไป ควนจัดหาเพิม่ ควรให้หนังสือคืนในอินเตอร์เน็ต เพราะนักศึกษาบางคนอยู่ไกล

39.          จัดเพิม่ นวนิยายมากกว่านี้

41.          จัดเพิม่หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ต่างประเทศ

42.          อยากให้มีหนังสือประดิษฐ์ให้มากกว่านี้ค่ะ

40.          หนังสือในโซนภาษาอังกฤษมีน้อยเกินไป ควรหาหนังสือเกี่ยวกับภาษาฝร่ังเศสมาเพิม่ รวมทัง้หนังสือหลักภาษาไทยด้วย

เพราะหนังสือทีม่ีไม่ครอบคลุมกับศักยภาพของนักศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ ในด้านภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ

25.          เพิม่หนังสือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมต่างๆ อยากให้เอาออกแล้วจัดหนังสือใหม่มาแทน เพราะเทคโนโลยีมี

การเปล่ียนแปลงทุกๆปี



ตารางที ่1 แสดงสถานะผู้ตอบแบบสอบถาม

สถานะ ความถ่ี ร้อยละ

นักศึกษาปริญญาตรี 8 53.33

อาจารย์ 2 13.33

ข้าราชการ/พนักงาน (สายสนับสนุน) 2 13.33

รวมบุคคลภายใน 12 80.00

นักเรียน 3 20.00

รวมบุคคลากรภายนอก 3 20.00

รวม 15 100.00

ตารางที ่2 แสดงระดบัความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการ

1. ดา้นบุคลากรของห้องสมดุ ค่าระดบั ระดบั

1.1 บุคลากรให้บริการด้วยความสุภาพและกริยามารยาททีดี่ 4.87 มากทีสุ่ด

1.2 บุคลากรสนใจให้บริการ จริงใจ มีความเป็นมิตร เต็มใจช่วยเหลือและมี

อัธยาศัยดี

4.87 มากทีสุ่ด

1.3 บุคลากรให้บริการด้วยความเอาใจใส่กระตือรือร้นและมีความพร้อม 4.87 มากทีสุ่ด

1.4 บุคลากรให้บริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 4.87 มากทีสุ่ด

1.5 บุคลากรให้บริการด้วยความรู้ ความสามารถเชื่อถือได้ 4.87 มากทีสุ่ด

1.6 บุคลากรมีความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ 4.87 มากทีสุ่ด

1.7 บุคลากรส่งมอบบริการได้ตรงตามเวลาทีน่ัดหมายกับผู้ใช้บริการ 4.87 มากทีสุ่ด

ภาพรวมดา้นบุคลากรของห้องสมดุ 4.87 มากทีสุ่ด

หอจดหมายเหต ุมหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจตอ่การให้บริการ รอบ 2 (ธ.ค.56-ก.พ. 57)



(ต่อ)  ตารางที ่2 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

2. ดา้นทรัพยากรสารสนเทศ ค่าระดบั ระดบั

2.1 ทรัพยากรสารสนเทศทีม่ีให้บริการตรงกับหลักสูตรการเรียนการสอน 4.47 มาก

2.2 ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัยตรงต่อการค้นคว้า การวิจัย และงาน  

สร้างสรรค์

4.53 มากทีสุ่ด

2.3 ส่ือโสตทัศนวัสดุ ทีม่ีให้บริการตรงกับความต้องการ 4.13 มาก

2.4 ทรัพยากรสารสนเทศทีสื่บค้นผ่าน Web Opac ได้ข้อมูลตรงกับความต้องการ 4.47 มาก

2.5 มีแหล่งเรียนรู้อื่นๆ จากภายนอกมหาวิทยาลัยทีเ่หมาะสมโดยผ่าน website

 ส านักหอสมุดกลาง

4.53 มากทีสุ่ด

ภาพรวมดา้นทรัพยากรสารสนเทศ 4.43 มาก

3. ดา้นกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ

3.1 ขั้นตอนการขอรับบริการยืม-คืนไม่ยุ่งยากซับซ้อน 4.53 มากทีสุ่ด

3.2 การให้บริการมีความถูกต้อง และรวดเร็ว 4.40 มาก

ภาพรวมดา้นกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 4.47 มาก

4. ดา้นกายภาพทีเ่หมาะสม

4.1 จ านวนทีน่ั่งอ่านมีเพียงพอ 4.07 มาก

4.2 แสงสว่างมีเพียงพอ 4.07 มาก

4.3 สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดมีปรรยากาศทีเ่อื้อต่อการศึกษาค้นคว้า 4.00 มาก

4.4 สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดมีความสะอาดเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า 4.00 มาก

ภาพรวมดา้นกายภาพทีเ่หมาะสม 4.03 มาก

5. ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกทีจ่ าเป็น

5.1 ระบบผ่านเข้า-ออก มีความสะดวก เหมาะสม 4.00 มาก

5.2 ระบบบริการสืบค้น ทรัพยากรผ่าน web opac มีความสะดวก 3.93 มาก

5.3 จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใช้งาน 4.00 มาก

ภาพรวมดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกทีจ่ าเป็น 3.98 มาก



(ต่อ)  ตารางที ่2 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

6. ดา้นระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย ค่าระดบั ระดบั

6.1 มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารห้องสมุด 4.00 มาก

6.2 มีสัญญาณเตือนภัยภายในอาคารห้องสมุด 4.00 มาก

6.3 มีห้องน้ าทีส่ะอาดให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ 4.00 มาก

ภาพรวมดา้นระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย 4.00 มาก

7. การประชาสัมพันธ์

7.1 มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการของห้องสมุดผ่านเครือข่าย internet  เช่น

 e-mail, facebook , twitterเป็นต้น

4.00 มาก

7.2 มีการประชาสัมพันธ์ การให้บริการ ผ่านจดหมายข่าว หรือ วารสาร ของ

ส านักหอสมุด

4.00 มาก

7.3 มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ ผ่านจดหมายข่าว หรือ วารสาร ของ

คณะวิชาต่าง ๆ

4.00 มาก

ภาพรวมดา้นการประชาสัมพันธ์ 4.00 มาก
รวม 4.25 มาก

สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มลูดงัน้ี

1. จ านวนแบบสอบถามทีแ่จกทัง้ส้ินจ านวน 15 ชุด ได้รับคืน จ านวน 15 ชุด คิดเป็น 100 % 
2. ผู้ตอบแบบสอบถามสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ (1) นักศึกษาปริญญาตรี  จ านวน 8 ราย คิดเป็น 53.33 % 
รองลงมาคือ ผู้ใช้ภายนอกทีเ่ป็นนักเรียน จ านวน 3 ราย คิดเป็น 20.00 % และล าดับที ่3 คือ บุคลากรภายในได้แก่ 
อาจารย์ และข้าราชการ/พนักงาน สายสนับสนุน จ านวนอย่างละ 2 ราย  คิดเป็น 13.33 %

การบริการทีป่ระสงค์ให้ส านักหอสมดุจัดเพ่ิม

 - ไม่มี
ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ

 - ไม่มี

 - ความพึงพอใจด้านกายภาพทีเ่หมาะสม ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกทีจ่ าเป็น ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษา

ความปลอดภัย และด้านการประชาสัมพันธ์ ทัง้ภาพรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก

 - ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการภาพรวมอยู่ในระดับมาก ยกเว้น ขั้นตอนการขอรับ

บริการยืม-คืนไม่ยุ่งยากซับซ้อน ความพึงพอใจในระดับมากทีสุ่ด

 - ความพึงพอใจด้านบุคลากรของหอจดหมายเหตุทัง้ภาพรวมและรายข้อ อยู่ในระดับพอใจมากทีสุ่ด

 - ความพึงพอใจด้านทรัพยากรสารสนเทศส่วนใหญ่และภาพรวมพอใจในระดับมาก ยกเว้นข้อ ทรัพยากรสารสนเทศ

มีความทันสมัยตรงต่อการค้นคว้า การวิจัย และงาน  สร้างสรรค์ และ  มีแหล่งเรียนรู้อื่นๆ จากภายนอกมหาวิทยาลัย

ทีเ่หมาะสมโดยผ่าน website ส านักหอสมุดกลาง ทีม่ีความพึงพอใจในระดับมากทีสุ่ด

3. สรุป
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