
สรุปผลการประเมินความพงึพอใจในการให้บริการ  

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี ้สํานักวทิยบริการ 

เดือนกุมภาพนัธ์-มีนาคม 2555 

 
ตอนที ่1 ข้อมูลสถานะภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประเภทผู้รับบริการ จํานวน (คน) ร้อยละ 

1. นกัศึกษาปริญญาตรี 176 75.53 

2. นกัศึกษาบณัฑิตศึกษา 27 11.59 

3. บุคลากรมหาวทิยาลยั  18 7.72 

4. ผูใ้ชบ้ริการภายนอก 12 5.16 

รวม 233 100 

 

 

บริการทีใ่ช้บ่อย จํานวน (คน) ร้อยละ 

บริการยมืคืน 131 56.22 

บริการอินเทอร์เน็ต 55 23.60 

บริการโสตทศันวสัดุ 30 12.88 

บริการตอบคาํถามช่วยการคน้ควา้  17 7.30 

รวม 233 100 

 

ตอนที ่2 ความพงึพอใจต่อการให้บริการห้องสมุด 

 

ความคิดเห็น เฉลีย่ S.D. แปลผล 

1. ด้านทรัพยากรท้องสมุดและการบริการสารสนเทศ    

1.1 ทรัพยากรสารสนเทศมีจาํนวนเพียงพอต่อความตอ้งการ 3.81 0.77 มาก 

1.2 ทรัพยากรสารสนเทศท่ีใหบ้ริการตรงต่อความตอ้งการ 3.73 0.69 มาก 

1.3 ทรัพยากรสารสนเทศมีความทนัสมยั 3.80 0.80 มาก 

1.4 สารสนเทศหรือขอ้มูลท่ีไดรั้บตรงตามความตอ้งการ 3.90 0.98 มาก 

ภาพรวมด้านที ่1 3.81 0.81 มาก 

2. ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการบริการของห้องสมุด    

2.1 ขั้นตอนการขอรับบริการไม่ยุง่ยาก/ซบัซอ้น เขา้ใจง่าย 3.84 0.79 มาก 



ความคิดเห็น เฉลีย่ S.D. แปลผล 

2.2 การใหบ้ริการมีความถูกตอ้ง และรวดเร็ว 3.83 0.86 มาก 

2.3 การจดัเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นสามารถคน้หาไดง่้ายและ

รวดเร็ว 

4.07 0.88 มาก 

2.4 การใชบ้ริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ผา่นเครือข่าย

มหาวทิยาลยัมีความสะดวก 

3.73 0.89 มาก 

2.5 การบริการใหค้วามช่วยเหลือทางออนไลน์มีความสะดวกรวดเร็ว 4.03 0.90 มาก 

ภาพรวมด้านที ่2 3.90 0.87 มาก 

3. ด้านบุคลากรของห้องสมุด    

3.1 บุคลากรใหบ้ริการโดยการแต่งกายและมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม 3.76 0.82 มาก 

3.2 บุคลากรใหบ้ริการดว้ยความสุภาพและดว้ยกิริยามารยาทท่ีดี 4.02 1.21 มาก 

3.3 บุคลากรสนใจใหบ้ริการอยา่งจริงใจมีความเป็นมิตรเตม็ใจช่วยเหลือ

และมีอธัยาศยัดี 

3.74 0.86 มาก 

3.4 บุคลากรใหบ้ริการดว้ยความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและมีความพร้อม

ในการใหบ้ริการ 

3.81 0.91 มาก 

3.5 บุคลากรใหบ้ริการดว้ยความเสมอภาคเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบติั 3.85 0.91 มาก 

3.6 บุคลากรใหบ้ริการดว้ยความรู้ความสามารถ เช่ือถือไดแ้บบมืออาชีพ 3.70 0.92 มาก 

3.7 บุคลากรมีความเขา้ใจความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 3.96 0.83 มาก 

3.8 บุคลากรส่งมอบบริการไดต้รงตามเวลาท่ีสัญญากบัผูใ้ชบ้ริการ 3.85 0.84 มาก 

ภาพรวมด้านที ่3 3.84 0.91 มาก 

4. ด้านสถานที/่ ส่ิงอาํนวยความสะดวก    

4.1 จาํนวนท่ีนัง่อ่านมีเพียงพอ 3.69 0.93 มาก 

4.2 แสงสวา่งมีเพียงพอ 3.85 0.78 มาก 

4.3 สภาพแวดลอ้มภายในห้องสมุดมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการศึกษาคน้ควา้ 3.78 0.86 มาก 

4.4 จาํนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีเพียงพอ 3.98 1.00 มาก 

4.5 หอ้งศึกษาคน้ควา้กลุ่มมีเพียงพอ 4.01 0.78 มาก 

4.6 ความปลอดภยัภายในห้องสมุด 3.74 0.85 มาก 

4.7 ความสะอาดภายในหอ้งสมุด 3.85 0.79 มาก 

ภาพรวมด้านที ่4 3.84 0.86 มาก 

5. ด้านการส่ือสารกบัผู้ใช้    

5.1 การประชาสัมพนัธ์มีหลากหลายช่องทาง เช่น เวบ็ไซต ์อีเมล ป้าย   4.01 0.90 มาก 



ความคิดเห็น เฉลีย่ S.D. แปลผล 

แผน่พบั กิจกรรมส่งเสริมการใหบ้ริการ เป็นตน้ 

5.2 เอกสาร แผน่พบั และป้ายแนะนาํการใหบ้ริการ มีความชดัเจนและ

เพียงพอ 

4.00 0.94 มาก 

5.3 การแจง้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบับริการ กิจกรรมและทรัพยากร

สารสนเทศใหม่มีความสมํ่าเสมอ 

4.05 0.82 มาก 

5.4 การส่ือสารกบัผูใ้ชเ้ม่ือมีการเปล่ียนแปลงเวลาในการใหบ้ริการมีความ

สมํ่าเสมอ 

4.04 0.82 มาก 

ภาพรวมด้านที ่5 4.06 0.88 มาก 

ระดับความพงึพอใจภาพรวมด้านที ่1-5 3.91 0.32 มาก 

 

สรุประดับความพงึพอใจทีผู่้ใช้บริการมีต่อหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี ้ 

เดือนสิงหาคม 2554 มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.17  

เดือนกุมภาพนัธ์-มีนาคม 2555 มีค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.91  

สรุประดับความพงึพอใจในปีการศึกษา 2554 มีค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.04 

 

ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะเพือ่การปรับปรุง 

1. จดัสถานท่ีอ่านหนงัสือทั้งใน/นอกหอ้งสมุดใหม้ากกวา่น้ี (6) 

2. บุคลากรพดูจาดี ๆกบัผูใ้ชบ้ริการ (8) 

3. ยิม้แยม้แจ่มใส (17) 

4. ควรเพิ่มหนงัสือประเภทอิสลามศึกษามากกวา่น้ี (10) 

5. ควรเพิ่มเติมหนงัสือใหม่ ๆบา้งเพราะท่ีมีอยูเ่ก่ามากแลว้ไม่ทนัสมยั (25) 

6. ควรเพิ่มหนงัสือประเภทนวนิยายมากกวา่น้ี (5) 

7. ปรับปรุงพื้นหอ้งสมุดใหม่ เพราะเป็นแหล่งเพาะพนัธ์เช้ือโรค (13) 

8. หอ้งสมุดเสียงดงัมาก มีเด็กเขามาเล่น มากินมานอน ส่งเสียงรบกวนทั้งตึกเก่าตึกใหม่ (21) 

9. ควรเพิ่มส่ือความรู้เช่น ภาพยนตร์ ส่ือบนัเทิงสารคดีใหม่ ๆ ใหม้ากกวา่น้ีและจดัใหเ้ป็นระเบียบ

มากกวา่น้ี (7) 

10. จดัใหมี้แกว้กระดาษในการด่ืมนํ้าเพื่อสุขอนามยัในการด่ืม (10) 

 

ตอนที ่4 ความ ไม่พงึพอใจด้านต่าง ๆ (ถ้ามี) 

1.ความไม่พงึพอใจด้านทรัพยากรห้องสมุดและการบริการสารเทศ (ถ้ามี) 



1.1 การวางหนงัสือบนชั้นทั้งตึกเก่า ตึกใหม่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เป็นไปตามหมวดหมู่       

หาหนงัสือไม่เจอบ่อย ๆ 

1.2 ควรมีทรัพยากรใหม่ ๆ เสมอ ๆ 

1.3 หมวดอิสลามศึกษา อยากใหเ้จา้หนา้ท่ีไปจดัเรียงใหบ้่อย ๆ เพราะหนงัสือสลบักนัไปมา หาไม่

เจอไม่เป็นระเบียบ 

2. ความไม่พงึพอใจ ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการบริการของห้องสมุด (ถ้ามี) 

2.1 อยากใหมี้หนงัสือหลากหลายประเภทมากกวา่น้ี 

3. ความไม่พงึพอใจ ด้านบุคลากรของห้องสมุด (ถ้ามี) 

3.1 บุคลากรพดูจาไม่สุภาพกบัผูใ้ชบ้ริการ 

3.2 บุคลากรไม่ค่อยมีอธัยาศยัท่ีดีกบัผูใ้ชบ้ริการ /ไม่ค่อยยิม้แยม้แจ่มใส หนา้ตาดุ 

3.3 บุคลากรพดูจาไม่สุภาพกบัผูใ้ชบ้ริการ ไม่ดีเลย ชอบด่า 

3.4 เจา้หนา้ท่ีขาว ๆ อวบ ๆ ทาํสีหนา้ไม่ค่อยเตม็ใจเวลาให้บริการ 

4.ความไม่พงึพอใจ ด้านสถานที/่ส่ิงอาํนวยความสะดวก (ถ้ามี) 

4.1 ท่ีนัง่อ่านหนงัสือไม่เพียงพอ บริเวณตึกใหม่ ชั้น 2 /บริเวณ 24 ชัว่โมง อยากใหมี้เพิ่มมากข้ึนกวา่

น้ี เพราะช่วงสอบไม่มีท่ีนัง่เลย 

4.2 ปลัก๊เสียบไฟมีนอ้ยมาก อยากใหเ้พิ่มปลัก๊เสียบไฟใหม้ากกวา่น้ี และควรเป็นแบบ 3 ขา เพราะ

ใชส้ะดวกกบัอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

4.3 มีเสียงรบกวนในการอ่านหนงัสือ ห้องสมุดน่าจะเงียบกวา่น้ี 

4.4 แอร์ไม่เยน็ เขา้มาหอ้งสมุดรู้สึกร้อนมาก 

4.5 ทาํความสะอาดช่องแอร์บา้ง เพราะสกปรกและดาํ อาจก่อใหเ้กิดโรคทางเดินหายใจได ้

5. ความไม่พงึพอใจ ด้านการส่ือสารกบัผู้ใช้ (ถ้ามี) 

5.1 การส่ือสารของบุคลากร (บางคน) กบัผูใ้ชเ้ขา้ใจไม่ตรงกนั  

5.2 ทาํไมเจา้หนา้ท่ี (บางคน) แกไ้ขปัญหาใหไ้ด ้ แต่ทาํไมบางคนแกไ้ขใหไ้ม่ได ้ 

 

หมายเหตุ : เกณฑ์การพจิารณาระดับความความพงึพอใจ 

ระดบัคะแนน  4.50 – 5.00  หมายถึง  มากท่ีสุด 

ระดบัคะแนน  3.50 – 4.49  หมายถึง  มาก 

ระดบัคะแนน  2.50 – 3.49  หมายถึง  ปานกลาง 

ระดบัคะแนน  1.50 – 2.49  หมายถึง  นอ้ย 

ระดบัคะแนน  1.00 – 1.49  หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 

 

 



 


