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ผลการส ารวจความพงึพอใจต่อการให้บริการของฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ประจ าปีงบประมาณ 2556 
 

  จากการแจกแบบสอบถามในห้องสมดุและจดัส่งแบบสอบถามไปส ารวจความพงึพอใจตอ่
การให้บริการของฝ่ายหอสมดุวิทยาศาสตร์สขุภาพ  ไปตามภาควิชาทัง้ 13 ภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์ 
ชว่งเดือนพฤศจิกายน 2556 จ านวน 200 ชดุ  ได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 176 ชดุ คิดเป็นร้อยละ 
88  
 

ตอนที่  1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

  ผลการส ารวจพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนสงูสดุเป็นนกัศกึษาปริญญาตรี  81 คน 
คดิเป็นร้อยละ 46  รองลงมาเป็นนกัศกึษา ป.โท/เอก  33 คน  คิดเป็นร้อยละ 18.8 
 

 
 

  

   
 

ตอนท่ี  2  ความพงึพอใจต่อการให้บริการของฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  แบง่ออกเป็น  5 ด้านใหญ่ ๆ คือ ด้านทรัพยากรห้องสมดุและการบริการสารสนเทศ   ด้าน
กระบวนการ / ขัน้ตอนการบริการของห้องสมดุ  ด้านบคุลากรของห้องสมดุ ด้านสถานท่ี / สิ่งอ านวยความ
สะดวก   และด้านการส่ือสารกบัผู้ใช้ 
  วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือการวิจยัทางสงัคมศาสตร์ (SPSS) 
  คา่คะแนนท่ีได้จะเป็นชว่งคะแนนท่ีเป็นเกณฑ์การวิเคราะห์ระดบัความพงึพอใจ เป็น 5 
ระดบัดงันี ้
  คะแนนระหว่าง  1.00 – 1.50   คือ  ระดบัน้อยท่ีสดุ 
  คะแนนระหว่าง   1.51 –  2.50   คือ  ระดบัน้อย 
  คะแนนระหว่าง  2.51 – 3.50   คือ  ระดบัปานกลาง 
  คะแนนระหว่าง   3.51  –  4.50  คือ  ระดบัมาก 
  คะแนนระหว่าง  4.51  – 5.00   คือ  ระดบัมากท่ีสดุ 
 
 

ประเภท จ านวน ร้อยละ 
นกัศกึษาปริญญาตรี 81 46.0 
นกัศกึษา ป.โท / เอก 33        18.8 
อาจารย์ 26        14.8 
บคุลากรสายสนบัสนนุ 26        14.8 
บคุคลภายนอก          10        5.6 

รวม 176 100 
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ตารางท่ี 1  ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการโดยรวม 
รายการ N Mean % Std. 

Deviation 

1. ด้านทรัพยากรห้องสมุดและการบริการสารสนเทศ 176 4.15 83 .581 

1.1 ทรัพยากรสารสนเทศมีจ านวนเพียงพอตอ่ความต้องการ 176 4.12     

1.2 ทรัพยากรสารสนเทศท่ีให้บริการตรงตอ่ความต้องการ 176 4.12    

1.3 ทรัพยากรสารสนเทศมีความทนัสมยั    176 4.10    

1.4 สารสนเทศ หรือข้อมลูท่ีได้รับตรงตามความต้องการ    176 4.26   

2. ด้านกระบวนการ / ขัน้ตอนการบริการของห้องสมุด 176 4.42 84 .886 

2.1.ขัน้ตอนการขอรับบริการไมยุ่ง่ยาก ซบัซ้อน เข้าใจง่าย 176 4.51   

2.2 การให้บริการมีความถกูต้อง และรวดเร็ว 176 4.46   

2.3  การจดัเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชัน้สามารถค้นหาได้
ง่าย  และรวดเร็ว 

176 4.21   

2.4 การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ผา่น
เครือข่ายมหาวิทยาลยัมีความสะดวก และรวดเร็ว 

176 4.31   

2.5  การบริการใหค้วามช่วยเหลือทางออนไลน์มีความสะดวกรวดเร็ว 176 4.60   

3. ด้านบุคลากรของห้องสมุด    176 4.46 89.2 .490 

3.1  บุคลากรใหบ้ริการมีการแต่งกายและมีบุคลิกภาพท่ี 
เหมาะสม 

176 4.53   

3.2 บุคลากรใหบ้ริการดว้ยความสุภาพและดว้ยกิริยามารยาทท่ีดี 176 4.52   

3.3 บุคลากรสนใจใหบ้ริการอยา่งจริงใจมีความเป็นมิตร เตม็ใจ 
ช่วยเหลือ และมีอธัยาศยัดี  

176 4.50   

3.4 บุคลากรใหบ้ริการดว้ยความเอาใจใส่กระตือรือร้น  
และมีความพร้อม 

  176  4.43   

3.5 บุคลากรใหบ้ริการดว้ยความเสมอภาคเท่าเทียมกนัโดย 
ไม่เลือกปฏิบติั  

176 4.50   

3.6 บุคลากรใหบ้ริการดว้ยความรู้ความสามารถเช่ือถือได้ 
แบบมืออาชีพ 

   176 
 

4.40 
 

  

3.7 บุคลากรมีความเขา้ใจความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 176 4.43   

3.8 บุคลากรส่งมอบบริการไดต้รงตามเวลาท่ีสัญญากบั 
ผูใ้ชบ้ริการ 

176 
 

4.35 
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รายการ N Mean % Std. 

Deviation 

4. ด้านสถานท่ี / สิ่งอ านวยความสะดวก 176  4.26 85.2 .605 

4.1  เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ และ เพียงพอ 176  4.07   

4.2  จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีเพียงพอ 176 4.06   

4.3  ความปลอดภยัภายในห้องสมุด 176 4.38   

4.4  ความสะอาดภายในหอ้งสมุด 176 4.52   

5. ด้านการส่ือสารกับผู้ใช้ 176 4.06 80 .641 

5.1 การประชาสัมพนัธ์มีหลากหลายช่องทาง เช่น เวบ็ไซต ์
อีเมล ์ กระดานอภิปราย และ จดักิจกรรมส่งเสริมการใหบ้ริการ  

176 4.09   

5.2 เอกสาร แผน่พบั และป้าย แนะน าการใหบ้ริการ มีความ
ชดัเจน  และเพียงพอ 

176 4.02   

5.3 การแจง้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบับริการ กิจกรรมและ
ทรัพยากรสารสนเทศใหม่มีความสม ่าเสมอ 

176 4.07   

5.4 การส่ือสารกบัผูใ้ชเ้ม่ือมีการเปล่ียนแปลงเวลาในการ
ใหบ้ริการมีความสม ่าเสมอ 

176 4.07   

                       รวม 176 4.30 86 .466 
 

 N    หมายถึง  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามในแตล่ะข้อ                              
 Mean หมายถึง  คา่เฉล่ีย  
  
           อภปิรายผล 
  พบวา่ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการตอ่การให้บริการของหอสมดุวิทยาศาสตร์สขุภาพ 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก คา่เฉล่ีย 4.30 พบว่าผู้ใช้บริการมีความพงึพอใจสงูสดุในด้านบคุลากรของ
ห้องสมดุ มีคา่เฉล่ีย 4.46 และความพงึพอใจน้อยท่ีสดุ คือ ด้านการส่ือสารกบัผู้ใช้บริการ คา่เฉล่ีย 
4.06   
   อภิปรายผลการส ารวจจ าแนกออกเป็นด้านตา่งๆ  ได้ดงันี ้
  ในด้านทรัพยากรห้องสมดุ และการบริการสารสนเทศ  พบวา่ ผู้ใช้บริการมีความพงึ
พอใจในเร่ืองสารสนเทศ หรือข้อมลูท่ีได้รับตรงตามความต้องการ  สงูสดุเฉล่ีย 4.26  น้อยท่ีสดุคือ ด้าน
ทรัพยากรสารสนเทศมีความทนัสมยั คา่เฉล่ีย 4.10 
 



4 

 

  ในด้านกระบวนการ / ขัน้ตอนการบริการของห้องสมดุ พบวา่ ผู้ใช้บริการมีความพงึ
พอใจในเร่ือง การบริการให้ความชว่ยเหลือทางออนไลน์มีความสะดวกรวดเร็ว สงูสดุเฉล่ีย 4.60  น้อย
ท่ีสดุ คือ  การจดัเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชัน้สามารถค้นหาได้ง่าย  และรวดเร็ว คา่เฉล่ีย 4.21   
  ในด้านบคุลากร  พบวา่ ผู้ใช้บริการมีความพงึพอใจในเร่ือง บคุลากรให้บริการมีการแตง่
กายและมีบคุลิกภาพท่ีเหมาะสม สงูสดุเฉล่ีย 4.53   น้อยท่ีสดุ คือ บคุลากรสง่มอบบริการได้ตรงตามเวลาท่ี
สญัญากบัผู้ใช้บริการ คา่เฉล่ีย 4.35 
  ในด้านสถานท่ี และสิ่งอ านวยความสะดวก  ผู้ใช้บริการมีความพงึพอใจในเร่ือง ความ
สะอาดภายในห้องสมดุ  สงูสดุเฉล่ีย 4.52   น้อยท่ีสดุ คือ  จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีเพียงพอ 
คา่เฉล่ีย 4.06   
  ในด้านการส่ือสารกบัผู้ใช้บริการ   พบวา่ ผู้ใช้บริการมีความพงึพอใจในเร่ือง การ
ประชาสมัพนัธ์มีหลากหลายชอ่งทาง เชน่ เว็บไซต์ อีเมล์  กระดานอภิปราย และ จดักิจกรรมสง่เสริม
การให้บริการ   สงูสดุเฉล่ีย 4.09   น้อยท่ีสดุ  คือ  เอกสาร แผน่พบั และป้าย แนะน าการให้บริการ มี
ความชดัเจน  และเพียงพอ    คา่เฉล่ีย  4.02   
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ตารางท่ี 2   ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการแยกตามกลุม่ผู้ใช้บริการ    
 
ความพึงพอใจต่อการ
ใหบ้ริการ 

     อาจารย ์
    

 นกัศึกษา
ปริญญา
ตรี 
 

นกัศึกษา 
ป.โท / เอก 

 

บุคลากรสาย
สนบัสนุน 

   

บุคคลภายนอก 

 

     

 รวมทุก
กลุ่ม 

 

        

1. ดา้นทรัพยากร/การ
บริการสารสนเทศ 

4.21 4.11 4.15 4.18 4.05 4.15 

2. ดา้นกระบวนการ / 
ขั้นตอนการบริการขอ
หอ้งสมุด 

4.37 4.30 4.49 4.40 4.20 4.42 

3. ดา้นบุคลากรของ
หอ้งสมุด 

 

4.85 4.42 4.48 4.50 4.30 4.46 

4. ดา้นสถานท่ี / ส่ิง
อ านวยความสะดวก 

4.38 4.19 4.40 4.13 4.40 4.26 

5. ดา้นการส่ือสารกบั
ผูใ้ชบ้ริการ 
 

4.18 3.86 4.40 4.25 3.92 4.06 

  เฉล่ียทุกดา้นและทุก
กลุ่ม 

 

4.46 4.22 4.40 4.33 4.19 4.30 

 
 

อภิปรายผลการส ารวจความพงึพอใจแยกตามกลุม่ผู้ใช้บริการ พบว่า  อาจารย์  นกัศกึษาปริญญา 
ตรี  บคุลากรสายสนบัสนนุ และบคุคลภายนอก  มีความพึงพอใจด้านบคุลากรของห้องสมดุสงูสดุ คา่เฉล่ีย 
4.85, 4.42, 4.50 และ 4.30  ตามล าดบั  ในขณะท่ีนกัศกึษาปริญญาโท และเอก พงึพอใจด้านกระบวนการ/ 
ขัน้ตอนการบริการของห้องสมดุสงูสดุ คา่เฉล่ีย  4.49  
           สว่นอาจารย์ และ  นกัศกึษาปริญญาตรี  พบวา่มีความพงึพอใจด้านการส่ือสารกบัผู้ใช้บริการ น้อย
ท่ีสดุ คา่เฉล่ีย 4.18, 3.86   ตามล าดบั  นกัศกึษาปริญญาโท และเอก  และบคุคลภายนอก  มีความพงึพอใจ
ด้านทรัพยากร / การบริการสารสนเทศ น้อยท่ีสดุ คา่เฉล่ีย 4.15, 4.05   ตามล าดบั      สว่นบคุลากรสาย
สนบัสนนุ มีความพงึพอใจด้านสถานท่ี / สิ่งอ านวยความสะดวก น้อยท่ีสดุ คา่เฉล่ีย 4.13   
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ประเดน็ความไม่พงึพอใจการให้บริการด้านต่างๆ       (ผู้ตอบแบบสอบถาม 52 คน) 
1. ความไม่พงึพอใจด้านกระบวนการ / ขัน้ตอนการให้บริการ 

1.1 การคืนหนงัสือไมส่ะดวก  ควรมีตู้ รับคืนตามภาควิชา หรือ โรงพยาบาล  (อาจารย์ 1 คน) 
1.2 รายช่ือวารสารใน E-Journals มีจ านวนน้อย  ควรเพิ่มให้มากกวา่นี ้ (อาจารย์ 1 คน) 
1.3 วารสารอิเล็กทรอนิกส์เข้าถึงปีเอกสารฉบบัเตม็ได้น้อย  ควรให้สามารถเข้าถึงได้มากกวา่นี ้(นกั

ศกึษาป.โท / เอก 1 คน) 
1.4 หนงัสือบนชัน้ค้นหายาก เน่ืองจากป้ายขนาดเล็ก ควรเพิ่มขนาดป้ายบอกต าแหนง่ให้ใหญ่ขึน้ 

(นกัศกึษาปริญญาตรี  2  คน) 
2. ความไม่พงึพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 

2.1 เจ้าหน้าท่ีพดู หวัเราะเสียงดงั รบกวนผู้ใช้บริการ  (นกัศกึษาป.โท / เอก 1 คน,  นกัศกึษา
ปริญญาตรี  2 คน) 

2.2 เจ้าหน้าท่ีไมย่ิม้แย้ม  ท าให้ไมก่ล้าปรึกษาเร่ืองการยืม-คืน   (นกัศกึษาปริญญาตรี  2 คน) 
2.3 เจ้าหน้าท่ีไมอ่ธิบายให้ชดัเจน เร่ืองการขอเอกสารระหวา่งห้องสมดุ ท าให้ไมท่ราบขัน้ตอนการ

ให้บริการ  (นกัศกึษาป. โท / เอก 1  คน) 
3. ความไม่พงึพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

3.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ท่ีใช้สืบค้นฐานข้อมลูบทความวิจยั  ไมเ่พียงพอ  ควรจดัหาเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ให้เพียงพอ และจดัวางในท่ีสะดวกตอ่การใช้   (อาจารย์  1  คน) 
3.2 แสงสวา่งบริเวณท่ีอา่นหนงัสือ ไมเ่พียงพอ  (บคุคลภายนอก 1 คน) 
3.3 ปลัก๊ไฟ ส าหรับคอมพิวเตอร์ไมเ่พียงพอ   (อาจารย์  1 คน) 
3.4 ชว่งกลางคืนแสงไฟสอ่งสวา่งบริเวณทางเดนิขึน้ลงห้องสมดุน้อย  ควรเปิดไฟสวา่ง หรือมีรปภ. 
เดนิดเูป็นระยะๆ   (อาจารย์  1  คน) 
3.5 ควรมีมมุ หรือห้องขนาดเล็ก ส าหรับนัง่ท างาน หรืออภิปรายกลุม่ยอ่ยเพิ่มขึน้  (อาจารย์ 1 คน) 
3.6 ควรเพิ่มโต๊ะนัง่อา่น ช่วงสอบ     (นกัศกึษาป. โท/ เอก 2 คน, นกัศกึษาปริญญาตรี 1 คน) 
3.7 ควรมีโต๊ะอา่นหนงัสือแบบเด่ียวเพิ่มขึน้    (นกัศกึษาปริญญาตรี 1 คน) 
3.8 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ไมเ่พียงพอ   (นกัศกึษาปริญญาตรี 4 คน) 
3.9 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เสียบอ่ย / เข้าอินเทอร์เน็ตไมไ่ด้     ((นกัศกึษาปริญญาตรี 1 คน) 
3.10 อินเทอร์เน็ตช้า           (นกัศกึษาปริญญาตรี 5 คน) 

       4.  ความไม่พงึพอใจด้านคุณภาพของการให้บริการ 
            4.1 ควรเพิ่มเวลาการให้บริการในชว่งสอบ  (อาจารย์ 1 คน) 
            4.2  ควรขยายเวลาการยืมหนงัสือจากเดมิ 1 สปัดาห์  เป็น 2 สปัดาห์   (นกัศกึษาป.โท / เอก  1 คน)  
            4.3 ควรเปิดบริการในชว่งวนัเสาร์ และอาทิตย์ ให้เร็วขึน้   (นกัศกึษาปริญญาตรี 1 คน) 
            4.4 ควรปิดบริการให้ตรงตามเวลาท่ีก าหนด  เน่ืองจากบางครัง้ปิดก่อนเวลาท่ีก าหนด ((นกัศกึษา 
            ปริญญาตรี 1 คน) 
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5. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
     5.1 ควรเพิ่มหนงัสือทางการพยาบาล ให้มากกวา่นี ้   (อาจารย์ 1 คน) 
     5.2 ผู้ใช้บริการคยุเสียงดงั     (บคุคลภายนอก 1 คน) 
     5.3 ควรประชาสมัพนัธ์ล่วงหน้ากรณีท่ีห้องสมดุจะขดัพืน้  และควรจะท าในชว่งห้องสมดุปิด 
(นกัศกึษาปริญญาตรี 1 คน) 
     5.4 เคร่ืองปรับอากาศเย็นเกินไป    (อาจารย์ 1 คน, นกัศกึษาปริญญาตรี 3 คน) 
     5.5 ควรเพิ่มหนงัสือภาษาไทยให้ทนัสมยัมากกว่านี ้     (นกัศกึษาปริญญาตรี 3 คน) 
     5.6 ควรมีหนงัสือด้านกายภาพบ าบดัให้มากขึน้ ทัง้ภาษาไทยและองักฤษ  เชน่  การฟืน้ฟรูะบบ
ประสาท, การฟืน้ฟทูรวงอก  เป็นต้น      (นกัศกึษาปริญญาตรี 2 คน)   
     5.7 หนงัสือบางช่ือเร่ืองล้าสมยัเกิน 10 ปี  ควรมีเลม่ใหมก่วา่นี ้   (นกัศกึษาป. โท / เอก 1 คน) 
     5.8  หนงัสือภาษาไทย มีน้อย     (นกัศกึษาปริญญาตรี 1 คน) 
     5.9  ควรติดตัง้กล้องวงจรปิด      (นกัศกึษาปริญญาตรี 1 คน) 
     5.10 ควรให้มีหนงัสือท่ีจ าเป็นมากขึน้  เชน่  Netter, Gray, Anatomy   เป็นต้น  (นกัศกึษาปริญญา
ตรี 1 คน) 
     5.11 พืน้ท่ีอา่นหนงัสือน้อยเกินไป    (นกัศกึษาปริญญาตรี 1 คน)  
     5.12 เคร่ืองปรับอากาศเสียงดงั       (นกัศกึษาปริญญาตรี 1 คน) 
     5.13 มีเสียงรบกวนขณะท่ีซอ่มแซมห้องสมดุ   ควรด าเนินการในช่วงห้องสมดุปิดบริการ  
(บคุคลภายนอก 1  คน) 
    
ค าชม 

1. เจ้าหน้าท่ีให้บริการดี  ให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ (อาจารย์ 2 คน, นกัศกึษาปริญญาตรี 2 คน, 
นกัศกึษาป. โท / เอก 5 คน, บคุคลภายนอก 1 คน) 

2. มีน า้ด่ืมเพียงพอ      (นกัศกึษาปริญญาตรี 1 คน) 
3. ห้องน า้สะอาด        (นกัศกึษาปริญญาตรี 2 คน) 
4. ห้องสมดุสะอาดดี    (นกัศกึษาปริญญาตรี 1 คน) 
5. ทรัพยากรสารสนเทศ มีจ านวนเพียงพอ     (นกัศกึษาปริญญาตรี 1 คน) 

 
 
                                                                              ศลีุพร : วิเคราะห์เนือ้หา, พิมพ ์
                                                                              ประภสัสร : วิเคราะห์ SPSS 
                                                                                   18  มี.ค. 57 

 
 

 


