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สรุปผลการประเมินความพงึพอใจและความไม่พงึพอใจของผู้ใช้บริการ 
หอบรรณสารสนเทศ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี 

 ประจ าปี 2556 
 

หอบรรณสารสนเทศ   มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี จดัตั้งข้ึนเพื่อ
ท าหนา้ท่ีส่งเสริมสนบัสนุนภารกิจของมหาวิทยาลยัในดา้นการเรียน การสอน การท าวิจยั และบริการ
ชุมชน ตลอดจนท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม อีกทั้ง เพื่อความจรรโลงใจ และพกัผ่อนหย่อนใจส าหรับ
นกัศึกษา อาจารย ์บุคลากรของมหาวิทยาลยั รวมถึงบุคคลภายนอก โดยเป็นองคก์รท่ีมีการจดัหาและ
ใหบ้ริการทรัพยากรสารสนเทศ โดยใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เพื่อให้ผูใ้ชบ้ริการไดเ้ขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร
ความรู้ ไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้ง และตรงตามความตอ้งการ 
 

การประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการเป็นภารกิจท่ีจดัให้มีทุกปี
การศึกษา เพื่อจะไดข้อ้มูลท่ีสะทอ้นความคิดเห็นจากผูใ้ชบ้ริการโดยตรง และน าไปใช้ เ ป็น
แนวทางในการพฒันาการ ปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจแก่ผูใ้ชบ้ริการ
มากยิง่ข้ึนต่อไป 
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 การประเมินผลความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู ้ใช้บริการหอบรรณสารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานีในคร้ังน้ี ไดแ้จกแบบสอบถามให้กบันกัศึกษา อาจารย ์
บุคลากร และบุคคลภายนอก ระหวา่งวนัท่ี 13-15 มกราคม 2557 จ านวน 415 ชุด  น ามาวิเคราะห์ขอ้มูลเป็น
ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย  สรุปผลได ้ดงัน้ี 
 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
ตาราง 1 แสดงประเภทสมาชิกท่ีเป็นอาจารย ์นกัศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก 
 

ประเภทสมาชิก จ านวน (คน) ร้อยละ 

อาจารย์ 
     คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
    คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ 
นักศึกษาปริญญาโท 
     คณะวทิยาการจดัการ  
นักศึกษาปริญญาตรี 
     คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม                         
     คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ                             
บุคลากรสายสนับสนุน (งานนโยบายและแผน 1 คน,      
     งานจดัการทรัพยสิ์น 2 คน, สหกรณ์ออมทรัพย ์1 คน, 
     กองวชิาการ 2 คน, วทิยาลยัชุมชน 5 คน,  
     ศูนยส์นเทศฯ 2 คน)      
บุคคลภายนอก (นกัศึกษาฝึกงาน 4 คน,                                                                                
นกัเรียน มอ.ว. 7 คน) 
ไม่ระบุ 
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รวม 415 100 
 
จากตาราง 1 ผูต้อบแบบสอบถามเป็นนักศึกษาปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มากท่ีสุดจ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 รองลงมา คือ นักศึกษาปริญญาตรีคณะ       
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จ านวน 155  คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 และนักศึกษาปริญญาโท             
คณะวทิยาการจดัการ จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.4 ตามล าดบั 
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ตอนที ่2 ประเด็นความพงึพอใจด้านต่างๆ 
 เป็นผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจในด้านทรัพยากรห้องสมุดและการบริการสารสนเทศ 
ดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการของห้องสมุด ด้านบุคลากรของห้องสมุด ด้านสถานท่ี/ส่ิงอ านวย
ความสะดวก ดา้นความผูกพนักบัห้องสมุด และดา้นการส่ือสารกบัผูใ้ช้ โดยมีเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมิน 
ดงัน้ี 
 1.00-1.49 ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 1.50-2.49 ระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
 2.50-3.49 ระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
 3.50-4.49 ระดบัความพึงพอใจมาก 
 4.50-5.00 ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
             ตาราง 2 ประเด็นความพึงพอใจ 

     ประเด็นความพงึพอใจ                                                                                 ระดับความพงึพอใจ  
 1. ด้านทรัพยากรห้องสมุดและการบริการสารสนเทศ   
     1.1 ทรัพยากรสารสนเทศมีจ านวนเพียงพอต่อความตอ้งการ                       3.61                    มาก 
     1.2 ทรัพยากรสารสนเทศท่ีใหบ้ริการตรงต่อความตอ้งการ                         3.53                     มาก 
     1.3 ทรัพยากรสารสนเทศมีความทนัสมยั                                                    3.48                     ปานกลาง 
     1.4 สารสนเทศหรือขอ้มูลท่ีไดรั้บตรงตามความตอ้งการ                        3.65                   มาก 
     1.5 สารสนเทศหรือขอ้มูลท่ีไดรั้บ สนบัสนุน ส่งเสริมในการท าวจิยั          3.62                   มาก 

 

 2. ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการบริการของห้องสมุด       
2.1 ขั้นตอนการขอรับบริการไม่ยุง่ยากซบัซอ้น เขา้ใจง่าย                          3.90                     มาก     
2.2 การใหบ้ริการมีความถูกตอ้ง และรวดเร็ว                                             3.87                     มาก 
2.3 การจดัเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นสามารถคน้หา                        3.64                     มาก   

           ไดง่้ายและรวดเร็ว 
2.4 การใชบ้ริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์                               3.56                     มาก   

ผา่นเครือข่ายมหาวทิยาลยัมีความสะดวกและรวดเร็ว 
2.5 การบริการให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์มีความสะดวก                   3.60                     มาก 

            รวดเร็ว               
 3. ด้านบุคลากรห้องสมุด 

3.1 บุคลากรใหบ้ริการโดยแต่งกายและมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม                 4.02                     มาก 
3.2 บุคลากรใหบ้ริการดว้ยความสุภาพและดว้ยกิริยามารยาทท่ีดี                3.93                     มาก 
3.3 บุคลากรสนใจใหบ้ริการอยา่งจริงใจมีความเป็นมิตร เตม็ใจ                  3.96                     มาก 
       ช่วยเหลือและมีอธัยาศยัดี 
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        ประเด็นความพงึพอใจ                                                                                     ระดับความพงึพอใจ  

3.   3. ด้านบุคลากรห้องสมุด (ต่อ) 
      3.4 บุคลากรใหบ้ริการดว้ยความเอาใจใส่กระตือรือร้น และมี                     3.85                    มาก 
          ความพร้อม 

  3.5 บุคลากรใหบ้ริการดว้ยความเสมอภาคเท่าเทียมกนั                                3.97                    มาก 
      โดยไม่เลือกปฏิบติั 
  3.6 บุคลากรใหบ้ริการดว้ยความรู้ความสามารถเช่ือถือได ้                          3.90                    มาก 
      แบบมืออาชีพ 
  3.7 บุคลากรมีความเขา้ใจความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ                               3.88                    มาก 
  3.8 บุคลากรส่งมอบบริการไดต้รงตามเวลาท่ีสัญญากบั                               3.88                    มาก 
       ผูใ้ชบ้ริการ 

 4. ด้านสถานที่/ส่ิงอ านวยความสะดวก 
  4.1 เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพและเพียงพอ                                 3.31                    ปานกลาง           
  4.2 จ  านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีเพียงพอ                                                      3.17                    ปานกลาง 
  4.3 ความปลอดภยัภายในห้องสมุด                                                              3.83                    มาก 
  4.4 ความสะอาดภายในหอ้งสมุด                                                                 3.96                    มาก 

 5. ด้านความผูกพนักบัห้องสมุด 
     5.1 ท่านรู้สึกผกูพนักบัหอ้งสมุดมากนอ้ยเพียงใด                                         3.68                    มาก 
     5.2 ท่านจะบอกต่อหรือแนะน าคนอ่ืนๆ ใหม้าใชบ้ริการหอ้งสมุด                3.77                    มาก 
           มากนอ้ยเพียงใด 
     5.3 แมท้่านไดรั้บข่าวสารท่ีไม่ดีเก่ียวกบัหอ้งสมุด แต่ยนืยนัท่ีจะใช ้            3.83                    มาก 
            บริการห้องสมุดต่อไป 
     5.4 ท่านสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมของหอ้งสมุดมากนอ้ยเพียงใด                      3.83                    มาก 
     5.5 ท่านจะพดูกบัคนอ่ืนๆ ในทางท่ีดีเก่ียวกบัหอ้งสมุด                                3.87                    มาก 
 6. ด้านการส่ือสารกบัผู้ใช้ 
     6.1 การประชาสัมพนัธ์มีความหลากหลายช่องทาง เช่น                               3.68                    มาก      
          อีเมล จดหมายข่าว จดักิจกรรมส่งเสริมการใหบ้ริการ                                      
          เป็นตน้ 
     6.2 เอกสาร แผน่พบั และป้ายแนะน าการใหบ้ริการ                                     3.62                    มาก 
          มีความชดัเจน และเพียงพอ 
     6.3 การแจง้ข่าวสารท่ีเก่ียวกบับริการกิจกรรมและ                                       3.65                    มาก                    

     ทรัพยากรสารสนเทศใหม่ มีความสม ่าเสมอ 
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        ประเด็นความพงึพอใจ                                                                                     ระดับความพงึพอใจ  

6. ด้านการส่ือสารกบัผู้ใช้ (ต่อ) 
    6.4 การส่ือสารกบัผูใ้ชเ้ม่ือมีการเปล่ียนแปลง                                                 3.70                    มาก 

    เวลาในการใหบ้ริการมีความสม ่าเสมอ 

                            โดยรวม                                                                                 3.73                    มาก        

 
            จากตาราง 2 พบวา่ ประเด็นความพึงพอใจในดา้นต่างๆ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.73)  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบขอ้มูลดงัน้ี 
 ดา้นทรัพยากรห้องสมุดและการบริการสารสนเทศ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเร่ือง
สารสนเทศหรือขอ้มูลท่ีไดรั้บตรงตามความตอ้งการมากท่ีสุด( = 3.65) รองลงมา คือ ความพึงพอใจใน
สารสนเทศหรือขอ้มูลท่ีได้รับสนบัสนุน ส่งเสริมในการท าวิจยั ( = 3.62) และมีความพึงพอใจในเร่ือง
ทรัพยากรสารสนเทศมีความทนัสมยันอ้ยท่ีสุด ( = 3.48)  
 
 ดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการของห้องสมุด ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเร่ือง
ขั้นตอนการขอรับบริการไม่ยุง่ยาก ซบัซ้อน เขา้ใจง่ายมากท่ีสุด (  = 3.90) รองลงมา คือ ความพึงพอใจ
ในการให้บริการมีความถูกตอ้งและรวดเร็ว ( = 3.87)  และมีความพึงพอใจในเร่ืองการใช้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ผา่นเครือข่ายมหาวิทยาลยัมีความสะดวกและรวดเร็วนอ้ยท่ีสุด  ( = 
3.56) 
 
 ดา้นบุคลากรของหอ้งสมุด ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเร่ืองบุคลากรให้บริการโดยการ
แต่งกายและมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด ( = 4.02)  รองลงมา คือ บุคลากรให้บริการดว้ยความเสมอ
ภาคเท่าเทียมกนัโดยไม่เลือกปฏิบติั  ( = 3.97) และมีความพึงพอใจในเร่ืองบุคลากรให้บริการดว้ยความ
เอาใจใส่และกระตือรือร้น และมีความพร้อมนอ้ยท่ีสุด (  = 3.85) 
 
 ดา้นสถานท่ี/ส่ิงอ านวยความสะดวก ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเร่ืองความสะอาด
ภายในห้องสมุดมากท่ีสุด ( = 3.96) รองลงมา คือ ความปลอดภยัภายในห้องสมุด ( = 3.83) และมี
ความพึงพอใจในเร่ืองจ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีเพียงพอนอ้ยท่ีสุด ( = 3.17) 
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 ดา้นความผูกพนักบัห้องสมุด ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเร่ืองการจะพูดกบัคนอ่ืนๆ 
ในทางท่ีดีเก่ียวกบัห้องสมุดมากท่ีสุด ( = 3.87) รองลงมามีคะแนนเท่ากนั 2 ขอ้ คือ จะบอกต่อหรือ
แนะน าคนอ่ืนๆ ใหม้าใชบ้ริการหอ้งสมุด และแมจ้ะไดรั้บข่าวสารท่ีไม่ดีเก่ียวกบัห้องสมุดแต่ยืนยนัท่ีจะใช้
บริการห้องสมุดต่อไป ( = 3.83) และมีความพึงพอใจในเร่ืองความรู้สึกผูกพนักบัห้องสมุดน้อยท่ีสุด 
( = 3.68) 
 
 ดา้นการส่ือสารกบัผูใ้ช ้ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเร่ืองการส่ือสารกบัผูใ้ช้เม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงเวลาในการใหบ้ริการมีความสม ่าเสมอมากท่ีสุด ( = 3.70) รองลงมา คือ การประชาสัมพนัธ์
มีความหลากหลายช่องทาง เช่น เวบ็ไซต ์อีเมล จดหมายข่าว จดักิจกรรมส่งเสริมการให้บริการ  ( = 3.68) 
และมีความพึงพอใจในเร่ืองเอกสาร แผน่พบั และป้ายแนะน าการใหบ้ริการมีความชดัเจนและเพียงพอ นอ้ย
ท่ีสุด ( = 3.62) 
 
6.5 ความตอ้งการรับรู้ข่าวสารผา่นทางช่องทางการส่ือสารต่างๆ  
     เวบ็ไซตม์หาวทิยาลยั ค่าเฉล่ีย 5.60 
     เวบ็ไซตห์อ้งสมุด ค่าเฉล่ีย 4.95 
     ส่ือสังคมออนไลน์ (Facebook) ค่าเฉล่ีย 5.86 
     อีเมล ค่าเฉล่ีย 2.55 
     ข่าวมหาวทิยาลยั ค่าเฉล่ีย 3.98 
     แผน่พบั ค่าเฉล่ีย 3.07 
     บอร์ดภายในหอ้งสมุด ค่าเฉล่ีย 3.40 
 
เม่ือน ามาเรียงล าดบัความตอ้งการจากมากไปนอ้ยไดล้ าดบั ดงัน้ี 
     ล าดบัท่ี 1 ส่ือสังคมออนไลน์ (Facebook)   
     ล าดบัท่ี 2 เวบ็ไซตม์หาวทิยาลยั  
     ล าดบัท่ี 3 เวบ็ไซตห์อ้งสมุด  
     ล าดบัท่ี 4 ข่าวมหาวทิยาลยั  
     ล าดบัท่ี 5 บอร์ดภายในหอ้งสมุด 
     ล าดบัท่ี 6 แผน่พบั  
     ล าดบัท่ี 7 อีเมล  
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6.6 ความสนใจรับข่าวสารของหอ้งสมุดประเภทต่างๆ  
     ข่าวกิจกรรมหอ้งสมุด/ ความเคล่ือนไหว จ านวน 154 คน 
     ข่าวแนะน าหนงัสือ/ วารสารใหม่ จ  านวน 150 คน 
     ข่าวการอบรม/ สัมมนา จ านวน 29 คน 
     ฐานขอ้มูลทดลองใช ้จ านวน 28 คน 
     ไม่ตอบ จ านวน 58 คน 
 
ตอนที ่3 ประเด็นความไม่พงึพอใจการให้บริการด้านต่างๆ 

1. ความไม่พงึพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  
- เคร่ืองยมื-คืน ไม่มีความพร้อม ล่าชา้ ช ารุด ใชไ้ม่ไดบ้่อย (8 คน) 
- ยุง่ยาก ล่าชา้ ไม่สะดวก (4 คน) 
- หนงัสือหายาก (2 คน) 
- เร่ืองเสียค่าปรับท่ีตอ้งใชเ้หรียญ (2 คน) 
- การยมื-คืน หนงัสือ (2 คน) 
- เคร่ืองยมื-คืน อตัโนมติัไม่ค่อยอ่านบาร์โคด้ (1 คน) 
- เลขท่ีติดท่ีหนงัสือสแกนไม่ค่อยอ่าน (1 คน) 
- อุปกรณ์ท่ียมื คืน หนงัสือใชไ้ม่ไดบ้่อย (1 คน) 
- หนงัสือวางไม่เป็นหมวดหมู่ (1 คน) 
- กระบวนการจดัหาทรัพยากร เช่น หนงัสือต่างประเทศท่ีใชส้ าหรับอา้งอิงในรายวิชาเรียนและ

บทปฏิบติัการต่างๆ ท่ีเสนอมาแลว้ติดขดัในดา้นการจดัซ้ือจดัหามาในราคาแพงเกินไป (1 คน) 
- การจดัเรียงหมวดหมู่หนงัสือ ระหวา่งหนงัสือเก่ากบัหนงัสือท่ีเขา้ใหม่ ยงัมีการจดัหมวดหมู่ท่ี

ปะปนกนั โดยเฉพาะสาขาบริหารธุรกิจ (1 คน) 
 
ข้อเสนอแนะเพือ่การปรับปรุง 
- ควรซ่อมบ ารุงเคร่ืองท่ีเสีย 
- เพิ่มจ านวนหนงัสือใหค้รอบคลุมทุกสาขาวชิา 
- ควรเปล่ียนเคร่ืองอ่านบาร์โคด้ 
- ควรซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหม่บา้ง 
- ควรติดเลขหนงัสือให้ชดัเจน 
- เพิ่มจ านวนเคร่ืองยมื-คืน หรือซ่อมเคร่ืองท่ีเสีย 
- ควรใหมี้บริการท่ีรวดเร็ว 
- ควรมีหนงัสือเพิ่มท่ีหลากหลาย 
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- ควรมีระบบสารสนเทศท่ีดี 
- ควรมีระบบการสั่งซ้ือหนงัสือต่างประเทศแบบออนไลน์ เพื่อให้ไดห้นงัสือราคาถูกกวา่บริษทั

ในไทย หรือซ้ือตอนมีโปรโมชัน่ 
- อาจจะต้องมีการจัดเลข หรือการก าหนดหมวดหมู่เพิ่มเติมส าหรับหนังสือ ต ารา สาขา

บริหารธุรกิจ 
 

2. ความไม่พงึพอใจด้านเจ้าหน้าทีผู้่ให้บริการ 
- ไม่ค่อยยิม้แยม้ (6 คน) 
- เจา้หนา้ท่ีนอ้ยเกินไป (2 คน) 
- บรรณารักษน์อ้ย (1 คน) 
 
ข้อเสนอแนะเพือ่การปรับปรุง 
- ยิม้ใหม้ากกวา่น้ี 
- เพิ่มเจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุดใหม้ากกวา่น้ีเพื่อใหข้อ้มูลดา้นต่างๆ แก่ผูใ้ชห้อ้งสมุด 

 
3. ความไม่พงึพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์นอ้ย เสีย (12 คน) 
- หนงัสือไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ (7 คน) 
- อินเตอร์เน็ตชา้ (6 คน) 
- เทคโนโลยไีม่ทนัสมยั ลา้หลงั (2 คน) 
- ตูห้ยอดเหรียญปรับเงินเกิน (2 คน) 
- การหาหนงัสือยาก เพราะไม่มีป้ายจดัหมวดหมู่ ไม่รู้วา่หนงัสืออยูต่รงไหน (1 คน) 
- ระบบสารสนเทศ ส่ือการเรียนรู้ท่ีเป็นโสตศึกษาไม่มีเลย (1 คน) 
- ใหมี้วธีิการช าระเงินค่าปรับท่ีง่ายกวา่น้ี (1 คน) 
- แอร์เสีย (1 คน) 
- ปลัก๊ไฟนอ้ย (1 คน) 
- ไม่ทนัสมยั (1 คน) 
- หอ้งเก็บวทิยานิพนธ์แสงสวา่งนอ้ย (1 คน) 
- อยากใหมี้หนงัสือเก่ียวกบัเคมีใหม้ากๆ เช่น เคมีอนินทรีย ์ คอลลอยย ์Botany (1 คน) 
- สถานท่ีนัง่ชั้น 1 (1 คน)  
- ห้องผ่อนคลายชั้น 1 นักศึกษาเขา้ไปนอน หรืออยู่คนเดียวโดยล็อคห้อง ทั้งๆ ท่ีห้องกวา้ง

สามารถอยูไ่ดห้ลายคน กลบัล็อคหอ้งไม่สามารถเขา้ได ้(1 คน) 
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- มีปริมาณมากพอแต่ส่วนท่ีใชง้านไดจ้ริงมีนอ้ย (1 คน) 
- ส่ิงอ านวยความสะดวกไม่เพียงพอ (1 คน) 
 
ข้อเสนอแนะเพือ่การปรับปรุง 
- เพิ่มความเร็วอินเตอร์เน็ต 
- ซ่อมบ ารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
- จดัหาหนงัสือเพิ่ม 
- ควรมีท่ีนัง่เพิ่ม 
- ซ่อมแอร์ 
- ควรติดป้ายหา้มล็อคหอ้ง และสามารถเปิดไดต้ลอดเวลา 
- พฒันาสเปคคอมใหแ้รงข้ึน 
- ควรจดัหาแหล่งสืบคน้ใหเ้พียงพอกบันกัศึกษา 
- ควรมีการอพัเดทเทคโนโลยท่ีีดี 

 
4. ความไม่พงึพอใจด้านคุณภาพของการให้บริการ 

- หนงัสือนอ้ย (3 คน) 
- ไม่มีหนงัสืออพัเดทใหม่ๆ (1 คน) 
- อธัยาศยัเจา้หนา้ท่ี (1 คน) 

 
ข้อเสนอแนะเพือ่การปรับปรุง 
- ซ้ือหนงัสือเพิ่ม 
- ควรหาหนงัสือใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจ ทนัสมยั อยูเ่สมอ 
- เจา้หนา้ท่ีควรยิม้แยม้บา้ง 

 
5. ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 

- อยากใหมี้หนงัสือใหม่เพิ่มมากข้ึนและเป็นปัจจุบนั (4 คน) 
- ควรเพิ่มหนงัสือนวนิยาย (3 คน) 
- ขอหนงัสือเก่ียวกบัเคมี (2 คน) 
- ควรมีการอพัเดทหนงัสือเล่มเดียวกนัแต่มีการตีพิมพห์ลายคร้ัง ควรจดัหาการตีพิมพค์ร้ังล่าสุด

มาไวใ้นหอ้งสมุดบา้ง (1 คน) 
- อยากใหมี้หนงัสือมากกวา่น้ี และ Wifi เร็ว (1 คน) 
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- ดา้นบุคลากรของหอ้งสมุดใหบ้ริการดว้ยความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและมีความพร้อมในการ
ใหบ้ริการดว้ยความเสมอภาคเท่าเทียมกนั โดยไม่เลือกปฏิบติั จึงใคร่ขอให้ทางบุคลากรปฏิบติั
อยา่งน้ีต่อๆ ไป (1 คน) 

- อยากใหมี้หนงัสือท่ีหลากหลายกวา่น้ี (1 คน) 
- ขอใหมี้หนงัสือภาษาองักฤษเยอะๆ (1 คน) 
- อยากใหมี้หนงัสือเก่ียวกบั Inorganic บา้ง หนงัสือยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ (1 คน) 
- ควรมีการน าเสนอประชาสัมพนัธ์หอ้งสมุดมากกวา่น้ี (1 คน) 
- หนงัสือฟิสิกส์ ชีวะ มีนอ้ย (1 คน) 
- อยากใหมี้การแนะน าหนงัสือใหม่ (1 คน) 
- อยากใหข้ยายเวลาเปิดบริการ (1 คน) 
- อยากใหเ้พิ่มจุดปลัก๊ 3 ตา (1 คน) 
- อยากใหจ้ดัโซนใหเ้ป็นหมวดหมู่ (1 คน) 
- อยากใหมี้ความทนัสมยั (1 คน) 

 
สรุปไดว้่า การท่ีจะพฒันาห้องสมุดให้เป็นท่ีพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ จะตอ้งดูความตอ้งการของ

ผูใ้ช้  ทั้งความตอ้งการในดา้นทรัพยากรสารสนเทศท่ีจะตอ้งมีจ านวนเพียงพอ ทนัสมยั และตรงกบัความ
ตอ้งการของผูใ้ช้บริการ ดา้นขั้นตอนกระบวนการของห้องสมุด ก็ควรมีขั้นตอนท่ีรวดเร็ว เขา้ใจง่าย และ
ถูกตอ้ง ดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการควรมีอธัยาศยัท่ีดี ยิม้แยม้แจ่มใส มีความกระตือรือร้น ให้บริการดว้ยความ
เสมอภาค รวดเร็วและเช่ือถือได ้ดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก จะตอ้งมีสถานท่ีท่ีสะอาด และ
ปลอดภยั มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพและจ านวนท่ีเพียงพอ ส่วนดา้นการส่ือสารกบัผูใ้ช้ ควรมี
การประชาสัมพนัธ์ท่ีหลากหลายช่องทาง มีเอกสาร แผน่พบั และป้ายแนะน าการให้บริการท่ีชดัเจน และมี
การแจง้ข่าวสารกิจกรรม หรือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ๆ อยา่งสม ่าเสมอและทัว่ถึง 
 
 


