
ผลการประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
ประจ าปีงบประมาณ 2555 

 
 ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรูคุ้ณหญงิหลงฯ  ส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมไม่พึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนักฯ โดยเก็บรวบรวมข้อมลูจำกกำรตอบแบบสอบถำมผ่ำนหน้ำเว็บไซต์  แจก
แบบสอบถำมในห้องสมดุและจัดสง่แบบสอบถำมไปตำมคณะต่ำงๆ ยกเว้นคณะแพทยศำสตร์ คณะพยำบำลศำสตร์และคณะทันตแพทยศำสตร์ ได้รับแบบสอบถำมกลับคืนมำทั้งหมด จ ำนวน 306 ชุด 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตาราง 1 แสดงสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม  

 
ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

1.นักศึกษำปริญญำตร ี                                      127                        41.5 
2. อำจำรย ์                                       66                        21.6 
3. บุคลำกรสำยสนับสนุน                                       60                        19.6 
4. นักศึกษำบัณฑิตศึกษำ                                       35                        11.4 
6. บุคคลภำยนอก                                       18                          5.9 
รวม                                     306                       100 

 
จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวนสูงสดุเป็นนักศึกษำปริญญำตรี จ ำนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5  รองลงมำเป็นอำจำรย์ จ ำนวน 66  คน คิดเป็นร้อยละ 21.6 บุคลำกรสำย

สนับสนุน จ ำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 19.6 นักศึกษำบณัฑติศึกษำ จ ำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 11.4  และบุคคลภำยนอก จ ำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 5.9 ตำมล ำดับ 
 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักฯ 
 พิจำรณำ  5  ประเด็นหลัก  คือ ด้ำนทรัพยำกรห้องสมุดและกำรบรกิำรสำรสนเทศ  ดำ้นกระบวนกำร / ขั้นตอนกำรบริกำรของห้องสมดุ  ด้ำนบุคลำกรของห้องสมุด   ดำ้นสถำนที่ / สิ่งอ ำนวยควำม
สะดวก    และด้ำนกำรสื่อสำรกับผู้ใช้ 
 วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป เพื่อกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์ (SPSS) 
  ค่ำคะแนนท่ีได้จะเป็นช่วงคะแนนที่เป็นเกณฑ์กำรวิเครำะหร์ะดับควำมพึงพอใจ เป็น 5 ระดับดังน้ี 
  คะแนนระหวำ่ง  1.00 – 1.50    คือ  ระดับน้อยที่สุด 
  คะแนนระหวำ่ง   1.51 – 2.50    คือ  ระดับน้อย 
  คะแนนระหวำ่ง  2.51 – 3.50    คือ  ระดับปำนกลำง 
  คะแนนระหวำ่ง    3.51  –  4.50  คือ  ระดับมำก 
  คะแนนระหวำ่ง  4.51 – 5.00    คือ  ระดับมำกที่สุด 



 
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของส านักฯ  
 

ความพึงพอใจ 
ในการให้บริการ 

 
          อาจารย์ 

 
นักศึกษาปริญญาตรี 

 
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

 
บุคลากรสายสนบัสนนุ 

 
บุคคลภายนอก 

 
ภาพรวมท้ังหมด 

X S.D. แปรผล X S.D. แปรผล X S.D. แปรผล X S.D. แปรผล X S.D. แปรผล X S.D. แปรผล 
1. ด้านทรัพยากรห้องสมดุและ 
การบริการสารสนเทศ 

                  

1.1 ทรัพยำกรสำรสนเทศมี 
จ ำนวนเพยีงพอต่อควำมต้องกำร 

3.52 .749 มาก 3.77 .961 มาก 3.69 1.078 มาก 3.75 .628 มาก 3.89 .758 มาก 3.71 .867 มาก 

1.2 ทรัพยำกรสำรสนเทศที่ให้  
บริกำรตรงต่อควำมต้องกำร 

3.62 .674 มาก 3.86 .906 มาก 3.74 1.039 มาก 3.78 .691 มาก 3.83 .786 มาก 3.78 .832 มาก 

1.3 ทรัพยำกรสำรสนเทศมีควำม 
ทันสมัย 

3.68 .807 มาก 3.91 .987 มาก 3.57 1.092 มาก 3.68 .813 มาก 3.56 .984 มาก 3.75 .935 มาก 

1.4 สำรสนเทศหรือข้อมูลที่ 
ได้รับตรงตำมควำมต้องกำร 

3.65 .734 มาก 3.91 .920 มาก 3.65 1.012 มาก 3.78 .715 มาก 3.94 .873 มาก 3.80 .855 มาก 

รวม 3.61 .652 มาก 3.86 .865 มาก 3.68 1.006 มาก 3.75 .654 มาก 3.80 .788 มาก 3.76 .798 มาก 
2. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน 
การบริการของห้องสมดุ 

                  

2.1 ขั้นตอนกำรขอรับริกำร 
ไม่ยุ่งยำก ซับซ้อน เขำ้ใจง่ำย 

4.20 .638 มาก 4.14 .814 มาก 4.03 .857 มาก 4.05 .534 มาก 4.18 .809 มาก 4.12 .733 มาก 

2.2 กำรให้บริกำรมีควำมถูกต้อง และ
รวดเร็ว 

4.23 .652 มาก 4.10 .862 มาก 4.09 .853 มาก 4.23 .427 มาก 4.41 .618 มาก 4.17 .737 มาก 

2.3 กำรจัดเรียงทรัพยำกร 
สำรสนเทศบนชั้นสำมำรถค้นหำ 
ได้ง่ำย และรวดเร็ว 

3.83 .736 มาก 3.74 .928 มาก 3.74 .919 มาก 3.75 .751 มาก 3.88 .697 มาก 3.77 .839 มาก 

2.4 กำรใช้บริกำรทรัพยำกร 
สำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำน 
เครือข่ำยมหำวิทยำลัย 
มีควำมสะดวกและรวดเร็ว 

4.03 .679 มาก 3.91 .891 มาก 3.86 1.004 มาก 4.15 .582 มาก 4.06 .772 มาก 3.99 .809 มาก 

2.5 กำรให้บริกำรควำมช่วยเหลือทำง
ออนไลน์มีควำมสะดวกรวดเร็ว 

3.95 .672 มาก 3.96 .932 มาก 3.83 .985 มาก 3.96 .660 มาก 4.06 .748 มาก 3.95 .827 มาก 

รวม 4.04 .568 มาก 3.97 .737 มาก 3.90 .756 มาก 4.03 .434 มาก 4.12 .644 มาก 4.00 .649 มาก 



 
  

ความพึงพอใจ 
ในการให้บริการ 

 
          อาจารย์ 

 
นักศึกษาปริญญาตรี 

 
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

 
บุคลากรสายสนบัสนนุ 

 
บุคคลภายนอก 

 
ภาพรวมท้ังหมด 

X S.D. แปรผล X S.D. แปรผล X S.D. แปรผล X S.D. แปรผล X S.D. แปรผล X S.D. แปรผล 
3. ด้านบุคลากรของห้องสมดุ                   
3.1 บุคลำกรให้บริกำรมีกำร 
แต่งกำยและมีบุคลิกภำพ 
ที่เหมำะสม 

4.21 .569 มาก 4.10 .847 มาก 3.83 .985 มาก 4.07 .516 มาก 3.94 .802 มาก 4.11 .732 มาก 

3.2 บุคลำกรให้บริกำรด้วยควำม 
สุภำพและด้วยกิริยำมำรยำทที่ด ี

4.30 .581 มาก 4.06 .770 มาก 4.14 .845 มาก 4.20 .480 มาก 4.06 .725 มาก 4.15 .687 มาก 

3.3 บุคลำกรสนใจให้บริกำรอย่ำงจริงใจมี
ควำมเป็นมิตร เต็มใจช่วยเหลือและมี
อัธยำศัยด ี

4.26 .615 มาก 4.07 .831 มาก 4.09 .853 มาก 4.25 .571 มาก 4.06 .802 มาก 4.15 .744 มาก 

3.4 บุคลำกรให้บริกำรด้วยควำมเอำใจใส่
กระตือรือร้นและมีควำมพร้อม 

4.17 .692 มาก 3.97 .835 มาก 4.20 .833 มาก 4.18 .624 มาก 4.00 .970 มาก 4.08 .779 มาก 

3.5 บุคลำกรให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำค
เท่ำเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัต ิ

4.33 .564 มาก 4.02 .836 มาก 4.03 .891 มาก 4.20 .518 มาก 4.11 .758 มาก 4.13 .739 มาก 

3.6 บุคลำกรให้บริกำรด้วย 
ควำมรู้ควำมสำมำรถเชื่อถือได ้
แบบมืออำชีพ 

4.14 .721 มาก 3.98 .801 มาก 4.06 .906 มาก 4.20 .550 มาก 3.89 .758 มาก 4.06 .754 มาก 

3.7 บุคลำกรมีควำมเข้ำใจ 
ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 

4.12 .645 มาก 3.96 .830 มาก 4.03 .984 มาก 4.15 .611 มาก 4.06 .725 มาก 4.05 .766 มาก 

3.8 บุคลำกรส่งมอบบริกำรได้ 
ตรงตำมเวลำที่สัญญำกับ 
ผู้ใช้บริกำร 

4.23 .553 มาก 4.02 .807 มาก 4.00 .935 มาก 4.28 .523 มาก 4.00 .767 มาก 4.11 .729 มาก 

รวม 4.20 .528 มาก 4.03 .736 มาก 4.11 .809 มาก 4.20 .473 มาก 4.01 .680 มาก 4.11 .657 มาก 
4. ด้านสถานที/่สิ่งอ านวยความ 
สะดวก 

                  

4.1 เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ม ี
ประสิทธิภำพ และเพียงพอ 

3.80 .733 มาก 3.74 1.104 มาก 3.71 .926 มาก 3.93 .617 มาก 3.56 .097 มาก 3.77 .931 มาก 

4.2 จ ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร ์
มีเพียงพอ 

3.66 .853 มาก 3.64 1.047 มาก 3.71 1.073 มาก 3.82 .685 มาก 3.67 .840 มาก 3.69 .935 มาก 



 
 
 

ความพึงพอใจ 
ในการให้บริการ 

 
          อาจารย์ 

 
นักศึกษาปริญญาตรี 

 
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

 
บุคลากรสายสนบัสนนุ 

 
บุคคลภายนอก 

 
ภาพรวมท้ังหมด 

X S.D. แปรผล X S.D. แปรผล X S.D. แปรผล X S.D. แปรผล X S.D. แปรผล X S.D. แปรผล 
4.3 ควำมปลอดภยัภำยใน 
ห้องสมุด 

3.98 .739 มาก 3.90 .950 มาก 4.03 .797 มาก 4.03 .581 มาก 4.00 .085 มาก 3.97 .833 มาก 

4.4 ควำมสะอำดภำยใน 
ห้องสมุด 

4.14 .630 มาก 4.11 .931 มาก 3.94 .968 มาก 4.17 .562 มาก 4.22 .878 มาก 4.12 .810 มาก 

รวม 3.89 .615 มาก 3.84 .880 มาก 3.84 .837 มาก 3.98 .515 มาก 3.86 .753 มาก 3.88 .754 มาก 
5. ด้านการสื่อสารกับผู้ใช ้                   
5.1 กำรประชำสัมพันธ์ม ี
หลำกหลำย เช่น เว็บไซต์ อีเมล์ 
 จดหมำยข่ำว จัดกิจกรรม 
ส่งเสริมกำรให้บริกำร เป็นต้น 

3.98 .734 มาก 3.76 .940 มาก 3.80 .964 มาก 4.14 .655 มาก 3.94 .873 มาก 3.90 .856 มาก 

5.2 เอกสำร แผ่นพับ และปำ้ย 
 แนะน ำกำรให้บริกำร 
มีควำมชัดเจน และเพยีงพอ 

3.80 .754 มาก 3.60 .986 มาก 3.82 .968 มาก 3.78 .618 มาก 3.89 .900 มาก 3.72 .871 มาก 

5.3 กำรแจ้งข้อมูลขำ่วสำรที ่
เกี่ยวกบัริกำรกจิกรรมและ 
ทรัพยำกรสำรสนเทศใหม ่
มีควำมสม่ ำเสมอ 

3.77 .780 มาก 3.63 .935 มาก 3.86 1.004 มาก 3.97 .674 มาก 3.76 .903 มาก 3.76 .868 มาก 

5.4 กำรส่ือสำรกับผู้ใช้เมื่อมีกำร
เปลี่ยนแปลงเวลำในกำรให ้
บริกำรมีควำมสม่ ำเสมอ 

3.83 .756 มาก 3.64 .950 มาก 3.80 1.106 มาก 4.00 .749 มาก 3.89 .832 มาก 3.79 .893 มาก 

รวม 3.85 .678 มาก 3.64 .891 มาก 3.83 .972 มาก 3.96 .590 มาก 3.86 .862 มาก 3.78 .810 มาก 

ภาพรวมระดับความพึงพอใจ 3.92 .512 มาก 3.88 .719 มาก 3.92 .777 มาก 3.98 .409 มาก 3.99 .632 มาก 3.92 .628 มาก 

 
 



ตารางที่ 2 พบว่า 
 ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนักฯ โดยรวมอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 3.92 พบว่ำผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจมำกท่ีสดุด้ำนบุคลำกรของห้องสมดุ ค่ำเฉลี่ย 4.11 รองลงมำ

คือด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรบริกำรของห้องสมุด คำ่เฉลีย่ 4.00  ด้ำนสถำนท่ี/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ค่ำเฉลี่ย 3.88  ด้ำนกำรสื่อสำรกับผู้ใช้ ค่ำเฉลี่ย 3.78 และด้ำนทรัพยำกรห้องสมดุและกำรบริกำร
สำรสนเทศ ค่ำเฉลี่ย 3.76  ตำมล ำดับ 

 ผู้ใช้บริกำรประเภทอำจำรยม์ีควำมพึงพอใจมำกท่ีสุดในด้ำนบุคลำกรของห้องสมุด ค่ำเฉลี่ย 4.20 รองลงมำคือด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรบริกำรของห้องสมุด ค่ำเฉลีย่ 4.04 ด้ำนสถำนท่ี/
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ค่ำเฉลี่ย 3.89 ด้ำนกำรสื่อสำรกับผู้ใช้ ค่ำเฉลีย่ 3.85 และด้ำนทรัพยำกรห้องสมุดและกำรบริกำรสำรสนเทศ ค่ำเฉลี่ย 3.61 ตำมล ำดับ 

 ผู้ใช้บริกำรประเภทนักศึกษำปริญญำตรมีีควำมพึงพอใจมำกท่ีสดุในด้ำนบุคลำกรของห้องสมุด ค่ำเฉลีย่ 4.05 รองลงมำคือด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรบริกำรของห้องสมุด ค่ำเฉลี่ย 3.98 
ด้ำนทรัพยำกรห้องสมุดและกำรบริกำรสำรสนเทศ ค่ำเฉลี่ย 3.91  ด้ำนสถำนท่ี/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ค่ำเฉลี่ย 3.85 และดำ้นกำรสื่อสำรกับผู้ใช้ ค่ำเฉลีย่ 3.67 ตำมล ำดับ 

 ผู้ใช้บริกำรประเภทนักศึกษำบัณฑติศึกษำมีควำมพึงพอใจมำกท่ีสดุในด้ำนบุคลำกรของห้องสมุด ค่ำเฉลี่ย 4.11 รองลงมำคือด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรบริกำรของห้องสมุด ค่ำเฉลี่ย 3.90 
ด้ำนสถำนท่ี/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ค่ำเฉลี่ย 3.84 ด้ำนกำรสื่อสำรกบัผู้ใช้ ค่ำเฉลี่ย 3.83 และด้ำนทรพัยำกรห้องสมดุและกำรบริกำรสำรสนเทศ ค่ำเฉลี่ย 3.68 ตำมล ำดับ 

 ผู้ใช้บริกำรบุคลำกรสำยสนับสนุนมีควำมพึงพอใจมำกท่ีสุดในดำ้นบคุลำกรของห้องสมดุ ค่ำเฉลี่ย 4.20 รองลงมำคือด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรบริกำรของห้องสมุด คำ่เฉลี่ย 4.03 ด้ำน
สถำนท่ี/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก คำ่เฉลี่ย 3.98 ด้ำนกำรสื่อสำรกับผู้ใช้ ค่ำเฉลี่ย 3.96 และด้ำนทรัพยำกรห้องสมุดและกำรบริกำรสำรสนเทศ ค่ำเฉลี่ย 3.75 ตำมล ำดับ 

 ผู้ใช้บริกำรประเภทบุคคลภำยนอกมีคำมพึงพอใจมำกท่ีสุดในดำ้นกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรบริกำรของห้องสมุด ค่ำเฉลี่ย 4.12 รองลงมำคือด้ำนบุคลำกรของห้องสมุด ค่ำเฉลี่ย 4.01 ด้ำนกำร
สื่อสำรกับผู้ใช้ ค่ำเฉลีย่ 3.87 ด้ำนสถำนท่ี/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก คำ่เฉลี่ย 3.86 และด้ำนทรัพยำกรหอ้งสมุดและกำรบริกำรสำรสนเทศ ค่ำเฉลี่ย 3.80 ตำมล ำดับ 
 
ประเด็นความไม่พึงพอใจการให้บริการด้านต่างๆ 
  

 
ความไม่พึงพอใจ 

 

 
อาจารย์ 

 
นักศึกษา 
ปริญญาตรี 

 
นักศึกษา 
บัณฑิตศึกษา 

 
บุคลากร 
สายสนับสนนุ 

 
บุคคลภายนอก 

 
    รวม 

ด้านทรัพยากรห้องสมุดและการบริการสารสนเทศ       
1. หนังสือเก่ำ 1 4  2 1 8 
2. หนังสือบำงสำขำมีน้อย 1  2   3 
3. ห้องสมุดบำงคณะให้ยมืหนังสือเฉพำะนักศึกษำ อำจำรย ์

ในคณะเท่ำน้ัน ดังนั้นควรจัดซื้อหนังสืออย่ำงน้อย 3 ฉบับ 
 เพื่อเก็บไว้ท่ีหอสมดุกลำง 

   1  1 

ด้านขบวนการ/ขัน้ตอนการบริการของห้องสมุด       
1. เปิดบริกำรห้อง study room เฉพำะปี 4หรือปริญญำโท  1    1 
2. รอคิวนำน 1     1 
3. คืนหนังสือแล้วแตไ่มไ่ด้คืนผ่ำนระบบคอมพิวเตอร ์    1  1 



 
ความไม่พึงพอใจ 

 

 
อาจารย์ 

 
นักศึกษา 
ปริญญาตรี 

 
นักศึกษา 
บัณฑิตศึกษา 

 
บุคลากร 
สายสนับสนนุ 

 
บุคคล 
ภายนอก 

 
   รวม 

4. กำรแก้ปัญหำล่ำช้ำและไม่ชัดเจน    1 1 2 
5. ควรแนะน ำบริกำรอื่นที่เกี่ยวข้อง    1 1 2 
6. หำหนังสือยำก 1  1 1 1 4 
7. หนังสือวำงผิดที ่ 1    1 2 
8. สับสนชั้นวำงหนังสือ    1  1 
9. บทควำมฉบับเตม็ของวำรสำรที่มี impact factor สูงเข้ำถึงได้ยำก 1     1 

ด้านบุคลากรห้องสมุด       
1. เจ้ำหน้ำท่ีเล่นเว็บไซต์หรือ facebook ในเวลำงำน  1 1   2 
2. เจ้ำหน้ำท่ีบำงท่ำนพูดจำไมไ่พเรำะ   1   1 
3. เจ้ำหน้ำท่ีไม่ยิ้มแยม้ 1 1   1 3 
4. เจ้ำหน้ำท่ีพูดคุยเสยีงดัง 2     2 
5. เจ้ำหน้ำท่ีคุยกันเอง ท ำให้บริกำรลำ่ช้ำ 1     1 
6. เจ้ำหน้ำท่ียืมคืนบำงคนค่อนข้ำงช้ำ 1 1 1   3 
7. เจ้ำหน้ำท่ีบำงคนให้บริกำรแล้วแตอ่ำรมณ ์   1   1 
8. ควรให้บริกำรแบบมืออำชีพ 1     1 

ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก       
1. คอมพิวเตอร์ที่ใช้ค้นหนังสือช้ำ บำงเครื่องใช้งำนไม่ได ้  2  1  3 
2. กระดำษที่ใช้จดรหัสหนังสือไมม่ีหรือหมดทุกครั้ง  1  1  2 
3. ห้องอ่ำนหนังสือพิมพ์ วำรสำร กำรจัดสถำนท่ียังไมเ่หมำะสมไม่จูงใจ  1  1  2 
4. เครือข่ำย wifi ไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และมีควำมเร็วต่ ำ  5 1 1  7 
5. ที่น่ังอ่ำนหนังสือชิดกันมำก  2    2 
6. คอมพิวเตอรไ์ม่พอ  1    1 
7. คอมพิวเตอร์ช้ัน 3 ไม่มีหูฟัง  2    2 
8. ควรให้บุคคลภำยนอกใช้สัญญำณ Wifi จะเก็บค่ำบริกำรหรือไม่กไ็ด ้     1 1 

 
 



 
ความไม่พึงพอใจ 

 

 
อาจารย์ 

 
นักศึกษา 
ปริญญาตรี 

 
นักศึกษา 
บัณฑิตศึกษา 

 
บุคลากร 
สายสนับสนนุ 

 
บุคคลภายนอก 

 
    รวม 

9. ลิฟท์เสียงดัง  2    2 
10. บริเวณทำงเข้ำอำคำร และพื้นรอบๆ ยังไมส่ะอำด 1     1 
11. สถำนท่ีจอดรถไม่เพียง 1   3  1 
12. บันไดวนชันสูงน่ำกลัว 2  2 1  5 
13. พื้นลื่น และไม่เก็บเสียง    1  1 

ด้านการสื่อสารกับผู้ใช ้       
1. ไม่มีป้ำยบอกทำงขึ้นห้องสมุดส ำหรับคนแก่หรือคนพิกำร   1   1 
2. น่ำจะมีกำรประชำสัมพันธ์ว่ำห้องสมุดใหม่อยู่ไหน     1 1 

 
ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 

 
อาจารย์ 

 
นักศึกษา 
ปริญญาตรี 

 
นกัศึกษา 
บัณฑิตศึกษา 

 
บุคลากร 
สายสนับสนนุ 

 
บุคคลภายนอก 

 
    รวม 

1. ควรเพิ่มจ ำนวนเล่มในกำรยืม     1 1 
2. ควรแยกช่องบริกำรนักศึกษำ อำจำรย์ ข้ำรำชกำร 1     1 
3. ควรให้มีกำรสื่อโสตได้ที่ช้ัน 3 1     1 
4. ควรให้บุคลำกรต่ำงวิทยำเขตยืมหนังสือได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน    3  3 
5. เพิ่มเคำน์เตอร์ในกำรยืมหนังสือ  1    1 
6. เจ้ำหน้ำท่ีควรมีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำอังกฤษ 1     1 
7. เพิ่มจ ำนวนคอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรสืบค้น 1 1  1  3 
8. ควรจัดปลั๊กไฟส ำหรับโต๊ะหรือ computer notebook  1  1  2 
9. ควรท ำควำมสะอำด computer keyboard mouse ด้วย     1 1 
10. เพิ่มควำมชัดเจนของป้ำยดัชนีหนังสือในแต่ละหมวด   1   1 
11. เพิ่มหูฟังให้ครบทุกเครื่อง  2    2 
12. ควรมีค ำแนะน ำกำรใช้ห้องสมดุเปน็ภำษำอังกฤษ 1     1 
13. อยำกให้ซ่อมหนังสือท่ีช ำรุดก่อนให้บริกำร    1  1 



 
ข้อเสนอแนะ 

 

 
อาจารย์ 

 
นักศึกษา 
ปริญญาตรี 

 
นักศึกษา 
บัณฑิตศึกษา 

 
บุคลากร 
สายสนับสนนุ 

 
บุคคลภายนอก 

 
    รวม 

14. อยำกให้ซื้อต ำรำใหม่ๆ ให้มำกขึ้น 1  4 2 1 8 
15. เพิ่มหนังสือหรือสื่อต่ำงๆ ดำ้นสังคมศำสตร ์ 3     3 
16. เพิ่มหนังสืออ่ำนเล่น นิยำย 1   1 1 3 
17. มีหนังสือภำษำอังกฤษท่ีทันสมัย 1  1   2 
18. ควรซื้อคู่มือเตรียมสอบ IELTS TOELF 1     1 
19. ควรเพิ่มวำรสำรให้มำกขึ้น    1  1 
20. ช่วงปิดเทอมควรบริกำรให้นำนกวำ่เดิม เสำร์อำทิตย์เปดิบริกำร  4    4 
21. เพิ่มวำรสำรภำษำไทย เช่น อสท. ขวัญเรือน สกลุไทย  1    1 
22. อยำกให้มีวรรณกรรมแปล วรรณกรรมเยำวชน เพิ่มหนัง ซีดี  1    1 
23. รีบเปิดบริกำรร้ำนเครื่องดื่ม 1     1 

 


