
ผลการประเมินความพงึพอใจและความไม่พงึพอใจต่อการให้บริการของสํานักทรัพยากรการเรียนรู้

คุณหญงิหลง อรรถกระวสุีนทร 
ปีการศึกษา 2554 

 
 สํานกัทรัพยากรการเรียนรู้คณุหญิงหลงฯ  สํารวจความพึงพอใจและความไมพ่งึพอใจตอ่การ

ให้บริการของสํานกัฯ โดยเก็บรวบรวมข้อมลูจากการตอบแบบสอบถามผา่นหน้าเว็บไซต์  แจก

แบบสอบถามในห้องสมดุและจดัสง่แบบสอบถามไปตามคณะตา่งๆ ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์ คณะ

พยาบาลศาสตร์และคณะทนัตแพทยศาสตร์ ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาทั้งหมด จาํนวน 426 ชุด 
 

ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 ตาราง 1 แสดงสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามประเภทสมาชิก 

 

ประเภทสมาชิก จํานวน (คน) ร้อยละ 

นกัศึกษาปริญญาตรี 

นกัศึกษาปริญญาโท/เอก 

อาจารย ์

บุคลากรสนบัสนุน 

บุคคลภายนอก 

ไม่ระบุ 

 

 

275 

50 

52 

34 

14 

1 

64.6 

11.7 

12.2 

8.0 

3.3 

0.2 

รวม 426 100 

จากตารางท่ี 1 ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวนสูงสุดเป็นนกัศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 275 คน 

คิดเป็นร้อยละ 64.6  รองลงมาเป็นอาจารย ์จาํนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 12.2 บณัฑิตวิทยาลยั 

จาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 11.7 บุคลากรสายสนบัสนุน จาํนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 และ

บุคคลภายนอก จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 ตามลาํดบั 

 
ตอนที ่2 ความพงึพอใจต่อการให้บริการของสํานักฯ 
 พิจารณา  5  ประเด็นหลกั  คือ ดา้นทรัพยากรห้องสมุดและการบริการสารสนเทศ  ดา้น

กระบวนการ / ขั้นตอนการบริการของหอ้งสมุด  ดา้นบุคลากรของห้องสมุด   ดา้นสถานท่ี / ส่ิงอาํนวยความ

สะดวก    และดา้นการส่ือสารกบัผูใ้ช ้
 



ตารางที ่2 ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสํานักฯ 0จําแนกเป็นรายข้อ 

 

ความพงึพอใจต่อการให้บริการ      X   S.D.        แปลความ 

1. ดา้นทรัพยากรหอ้งสมุดและการบริการ 
สารสนเทศ   

2. ดา้นกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการของ                

หอ้งสมุด   
3. ดา้นบุคลากรของหอ้งสมุด   
4.  ดา้นสถานท่ี / ส่ิงอาํนวยความสะดวก     
5. ดา้นการส่ือสารกบัผูใ้ช ้

 

3.68 

 

4.10 

 

4.05 

4.06 

3.84   

0.64       มาก 

 

.58        มาก 

 

.51       มาก 

.53      มาก 

.70      มาก 

                           รวม 3.94 .46       มาก 

 

จากตารางที ่2 ความพงึพอใจต่อการให้บริการของสํานักฯ  โดยรวมพบว่าผู้ใช้บริการทุกกลุ่มมี

ความพงึพอใจในระดับมาก ค่าเฉลีย่ 3.94    เม่ือพิจารณารายขอ้ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในด้านดา้น

กระบวนการ / ขั้นตอนการบริการของหอ้งสมุดสูงสุด  ค่าเฉลีย่   4.10     รองลงมาคือ  ดา้นสถานท่ี / ส่ิง

อาํนวยความสะดวก  ค่าเฉล่ีย   4.06 ดา้นบุคลากรของสาํนกัฯ ค่าเฉล่ีย 4.05 ดา้นการส่ือสารกบัผูใ้ช ้ ค่าเฉล่ีย   

3.84   และดา้นทรัพยากรห้องสมุดและการบริการสารสนเทศ     ค่าเฉล่ีย  3.68   ตามลาํดบั 

ตารางที ่3 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความพึงพอใจของอาจารยต่์อการใหบ้ริการของ

สาํนกัฯ จาํแนกเป็นรายขอ้ 

 

ความพงึพอใจต่อการให้บริการ      X   S.D.        แปลความ 

1. ดา้นทรัพยากรหอ้งสมุดและการบริการ 
สารสนเทศ   

2. ดา้นกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการของ                

หอ้งสมุด   
3. ดา้นบุคลากรของหอ้งสมุด   
4.  ดา้นสถานท่ี / ส่ิงอาํนวยความสะดวก     
5. ดา้นการส่ือสารกบัผูใ้ช ้

 

3.51    

 

4.22 

 

4.19 

4.05 

3.94   

0.57       มาก 

 

.53        มาก 

 

.48       มาก 

.42      มาก 

.64      มาก 

                           รวม 3.99 .39       มาก 



 

 จากตารางท่ี 3 พบวา่ อาจารยมี์ความพึงพอใจในการใชบ้ริการของสาํนกัฯ โดยรวมอยูใ่น

ระดบัมาก ( x =3.99) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ มีความพึงพอใจในระดบัมากตามลาํดบัดงัน้ี ดา้น

กระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ ( x  =4.22) ดา้นบุคลากร ( x  =4.19)ดา้นอาคารสถานท่ี /ส่ิงอาํนวยความ

สะดวก ( x = 4.05) ดา้นประชาสัมพนัธ์ ( x =3.94) และดา้นทรัพยากรหอ้งสมุดและการบริการสารสนเทศ   

( x =3.51) 

 
ตารางที ่4 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีต่อการ

ใหบ้ริการของสาํนกัฯ จาํแนกเป็นรายขอ้ 

 

ความพงึพอใจต่อการให้บริการ      X   S.D.        แปลความ 

1. ดา้นทรัพยากรหอ้งสมุดและการบริการ 
สารสนเทศ   

2. ดา้นกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการของ                

หอ้งสมุด   
3. ดา้นบุคลากรของหอ้งสมุด   
4.  ดา้นสถานท่ี / ส่ิงอาํนวยความสะดวก     
5. ดา้นการส่ือสารกบัผูใ้ช ้

 

3.72    

 

4.05 

 

4.01 

4.07 

3.82   

0.66       มาก 

 

.63        มาก 

 

.52       มาก 

.56      มาก 

.70      มาก 

                   รวม 3.93 .49       มาก 

 

 จากตารางท่ี 4 พบวา่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการของสาํนกั

ฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x =3.93) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ มีความพึงพอใจในระดบัมากตามลาํดบัดงัน้ี   

ดา้นอาคารสถานท่ี /ส่ิงอาํนวยความสะดวก ( x = 4.07)ดา้นกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ ( x  =4.05) 

ดา้นบุคลากร ( x  =4.01) ดา้นประชาสัมพนัธ์ ( x =3.82) และดา้นทรัพยากรห้องสมุดและการบริการ

สารสนเทศ   ( x =3.72) 

 

 

 

 

 



ตารางที ่5 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปริญญาโท/เอก ต่อการ

ใหบ้ริการของสาํนกัฯ จาํแนกเป็นรายขอ้ 

 

ความพงึพอใจต่อการให้บริการ      X   S.D.        แปลความ 

1. ดา้นทรัพยากรหอ้งสมุดและการบริการ 
สารสนเทศ   

2. ดา้นกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการของ                

หอ้งสมุด   
3. ดา้นบุคลากรของหอ้งสมุด   
4.  ดา้นสถานท่ี / ส่ิงอาํนวยความสะดวก     
5. ดา้นการส่ือสารกบัผูใ้ช ้

 

3.51 

 

4.01 

 

3.93 

3.97 

3.70   

0.57       มาก 

 

.46        มาก 

 

.44       มาก 

.50      มาก 

.76      มาก 

                   รวม 3.81 .39       มาก 

 

 จากตารางท่ี 5 พบวา่ นกัศึกษาปริญญาโท/เอก มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการของสาํนกั

ฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x =3.81) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ มีความพึงพอใจในระดบัมากตามลาํดบัดงัน้ี   

ดา้นกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ ( x  =4.01)  ดา้นอาคารสถานท่ี /ส่ิงอาํนวยความสะดวก ( x = 3.97) 

ดา้นบุคลากร ( x  =3.93) ดา้นประชาสัมพนัธ์ ( x =3.70) และดา้นทรัพยากรห้องสมุดและการบริการ

สารสนเทศ   ( x =3.51) 

ตารางที ่6 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความพึงพอใจของบุคลากรสายสนบัสนุนต่อการ

ใหบ้ริการของสาํนกัฯ จาํแนกเป็นรายขอ้ 

 

ความพงึพอใจต่อการให้บริการ      X   S.D.        แปลความ 

1. ดา้นทรัพยากรหอ้งสมุดและการบริการ 
สารสนเทศ   

2. ดา้นกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการของ                

หอ้งสมุด   
3. ดา้นบุคลากรของหอ้งสมุด   
4.  ดา้นสถานท่ี / ส่ิงอาํนวยความสะดวก     
5. ดา้นการส่ือสารกบัผูใ้ช ้

 

3.69    

 

4.29 

 

4.18 

4.00 

3.87   

.52       มาก 

 

.29        มาก 

 

.47       มาก 

.46      มาก 

.57      มาก 

                   รวม 3.98 .32       มาก 



 จากตารางท่ี 6 พบวา่บุคลากรสายสนบัสนุนมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการของสาํนกัฯ 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x =3.98) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ มีความพึงพอใจในระดบัมากตามลาํดบัดงัน้ี   

ดา้นกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ ( x  =4.29) ดา้นบุคลากร ( x  =4.29) ดา้นอาคารสถานท่ี /ส่ิงอาํนวย

ความสะดวก ( x = 4.00)  ดา้นประชาสัมพนัธ์ ( x =3.87) และดา้นทรัพยากรห้องสมุดและการบริการ

สารสนเทศ   ( x =3.69)  

 

ตารางที ่7 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความพึงพอใจของบุคคลภายนอกต่อการใหบ้ริการ

ของสาํนกัฯ จาํแนกเป็นรายขอ้ 

 

ความพงึพอใจต่อการให้บริการ      X   S.D.        แปลความ 

1. ดา้นทรัพยากรหอ้งสมุดและการบริการ 
สารสนเทศ   

2. ดา้นกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการของ                

หอ้งสมุด   
3. ดา้นบุคลากรของหอ้งสมุด   
4.  ดา้นสถานท่ี / ส่ิงอาํนวยความสะดวก     
5. ดา้นการส่ือสารกบัผูใ้ช ้

 

3.97    

 

4.60 

 

4.43 

4.42 

4.39   

.77         มาก 

 

.30        มาก 

 

.52       มาก 

.31      มาก 

.72      มาก 

                   รวม 4.32 .48       มาก 

 

 จากตารางท่ี 7 พบวา่ บุคคลภายนอกมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการของสาํนกัฯ โดยรวม

อยูใ่นระดบัมาก ( x =4.32) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ มีความพึงพอใจในระดบัมากตามลาํดบัดงัน้ี   ดา้น

กระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ ( x  =4.60) ดา้นบุคลากร ( x  =4.43) ดา้นอาคารสถานท่ี /ส่ิงอาํนวยความ

สะดวก ( x = 4.42)  ดา้นประชาสัมพนัธ์ ( x =4.39) และดา้นทรัพยากรหอ้งสมุดและการบริการสารสนเทศ   

( x =3.97)  

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที ่8 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการใชบ้ริการของสาํนกัฯ จาํแนกตามประเภทสมาชิก 

 

ประเภทสมาชิก                         อาจารย์     นักศึกษา 

                                                                    ปริญญาตรี 

   นักศึกษา

ปริญญาโท/เอก   

บุคลากร  บุคคลภายนอก 

                                                                    .06 .17 .00            -.33* 

 อาจารย ์                                                     .06 

นกัศึกษาปริญญาตรี                    -.06              -  

นกัศึกษาปริญญาโท/เอก            -.17           -.11          

บุคลากรสายสนบัสนุน               -.00          -.05 

บุคคลภายนอก                             .33*         .39* 

        

 

.17 

 .11   

-  

.16    

.50*                                  

.00            -.33* 

-.05          -.39* 

-.16          -.50* 

-               -.33* 

.33*           - 

 

จากตาราง 8 พบวา่ผูใ้ชบ้ริการประเภทอาจารย ์นกัศึกษาปริญญาตรี นกัศึกษาปริญญาโท/เอก และ

บุคลากรสายสนบัสนุนมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของสาํนกัฯ  ไม่แตกต่างกนั แต่ผูใ้ชบ้ริการประเภท

บุคคลภายนอกมีความพึงพอในการใชบ้ริการของสาํนกัฯ แตกต่างกนักบัสมาชิกทุกประเภทอยา่งมีนยัสาํคญั

ท่ี 0.05 

 

 


