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ผลการส ารวจความพงึพอใจต่อการให้บริการของฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

  จากการแจกแบบสอบถามในห้องสมดุและจดัส่งแบบสอบถามไปส ารวจความพงึพอใจตอ่
การให้บริการของฝ่ายหอสมดุวิทยาศาสตร์สขุภาพ  ไปตามภาควิชาทัง้ 13 ภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์ 
ชว่งเดือนมีนาคม 2558 จ านวน 200 ชดุ  ได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 143 ชดุ คิดเป็นร้อยละ 
71.5 
 

ตอนที่  1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

  ผลการส ารวจพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนสงูสดุเป็นนกัศกึษาปริญญาตรี  69 คน 
คดิเป็นร้อยละ 48.3  รองลงมาเป็นบคุลากร  32 คน  คดิเป็นร้อยละ 22.4 
 

 
 

  

   
 

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 69 48.3 
นกัศกึษา ป.โท / เอก 25        17.5 
อาจารย์ 8        5.6 
บคุลากร 
แพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ใช้ทนุ 

32 
8 

       22.4 
        5.6 

นกัเรียนมอ. ว.           1        0.7 
รวม 143 100 
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ตารางท่ี 1  ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการโดยรวม 
รายการ N Mean % Std. 

Deviation 

1. ด้านทรัพยากรห้องสมุดและการบริการสารสนเทศ 143 4.18 83.6 .527 

1.1 ทรัพยากรสารสนเทศมีจ านวนเพียงพอตอ่ความต้องการ 143 4.17     

1.2 ทรัพยากรสารสนเทศท่ีให้บริการตรงตอ่ความต้องการ 143 4.22    

1.3 ทรัพยากรสารสนเทศมีความทนัสมยั    143 4.14    

1.4 สารสนเทศ หรือข้อมลูท่ีได้รับตรงตามความต้องการ    143 4.16   

2. ด้านกระบวนการ / ขัน้ตอนการบริการของห้องสมุด 143 4.34 86.8 .524 

2.1.ขัน้ตอนการขอรับบริการไมยุ่ง่ยาก ซบัซ้อน เข้าใจง่าย 143 4.45   

2.2 การให้บริการมีความถกูต้อง และรวดเร็ว 143 4.47   

2.3  การจดัเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชัน้สามารถค้นหาได้
ง่าย  และรวดเร็ว 

143 4.26   

2.4 การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ผา่น
เครือข่ายมหาวิทยาลยัมีความสะดวก และรวดเร็ว 

143 4.26   

2.5  การบริการใหค้วามช่วยเหลือทางออนไลน์มีความสะดวก
รวดเร็ว 

143 4.24   

3. ด้านบุคลากรของห้องสมุด    143 4.56 91 .479 

3.1  บุคลากรใหบ้ริการมีการแต่งกายและมีบุคลิกภาพท่ี 
เหมาะสม 

143 4.58   

3.2 บุคลากรใหบ้ริการดว้ยความสุภาพและดว้ยกิริยามารยาทท่ีดี 143 4.59   

3.3 บุคลากรสนใจใหบ้ริการอยา่งจริงใจมีความเป็นมิตร เตม็ใจ 
ช่วยเหลือ และมีอธัยาศยัดี  

143 4.58   

3.4 บุคลากรใหบ้ริการดว้ยความเอาใจใส่กระตือรือร้น  
และมีความพร้อม 

  143  4.56   

3.5 บุคลากรใหบ้ริการดว้ยความเสมอภาคเท่าเทียมกนัโดย 
ไม่เลือกปฏิบติั  

143 4.59   

3.6 บุคลากรใหบ้ริการดว้ยความรู้ความสามารถเช่ือถือได้ 
แบบมืออาชีพ 

   143 
 

4.55 
 

  

3.7 บุคลากรมีความเขา้ใจความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 143 4.49   

3.8 บุคลากรส่งมอบบริการไดต้รงตามเวลาท่ีสัญญากบั 
ผูใ้ชบ้ริการ 

143 
 

4.52 
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รายการ N Mean % Std. 

Deviation 

4. ด้านสถานท่ี / สิ่งอ านวยความสะดวก 143  4.47 89.4 .992 

4.1  เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ และ เพียงพอ 143  4.22   

4.2  จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีเพียงพอ 143 4.54   

4.3  ความปลอดภยัภายในห้องสมุด 143 4.51   

4.4  ความสะอาดภายในหอ้งสมุด 143 4.61   

5. ด้านการส่ือสารกับผู้ใช้ 143 4.10 82 .645 

5.1 การประชาสัมพนัธ์มีหลากหลายช่องทาง เช่น เวบ็ไซต ์
อีเมล ์ กระดานอภิปราย และ จดักิจกรรมส่งเสริมการใหบ้ริการ  

143 4.09   

5.2 เอกสาร แผน่พบั และป้าย แนะน าการใหบ้ริการ มีความ
ชดัเจน  และเพียงพอ 

143 4.06   

5.3 การแจง้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบับริการ กิจกรรมและ
ทรัพยากรสารสนเทศใหม่มีความสม ่าเสมอ 

143 4.14   

5.4 การส่ือสารกบัผูใ้ชเ้ม่ือมีการเปล่ียนแปลงเวลาในการ
ใหบ้ริการมีความสม ่าเสมอ 

143 4.18   

                       รวม 143 4.37 87.4 .431 
 

 N    หมายถึง  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามในแตล่ะข้อ                              
 Mean หมายถึง  คา่เฉล่ีย  
  
           อภปิรายผล 
  พบวา่ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการตอ่การให้บริการของหอสมดุวิทยาศาสตร์สขุภาพ 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก คา่เฉล่ีย 4.37 พบว่าผู้ใช้บริการมีความพงึพอใจสงูสดุในด้านบุคลากรของ
ห้องสมดุ มีคา่เฉล่ีย 4.56 และความพงึพอใจน้อยท่ีสดุ คือ ด้านการส่ือสารกบัผู้ใช้บริการ คา่เฉล่ีย 
4.10   
   อภิปรายผลการส ารวจจ าแนกออกเป็นด้านตา่งๆ  ได้ดงันี ้
  ในด้านทรัพยากรห้องสมดุ และการบริการสารสนเทศ  พบวา่ ผู้ใช้บริการมีความพงึ
พอใจในเร่ือง สารสนเทศท่ีให้บริการตรงตอ่ความต้องการ  สงูสดุเฉล่ีย 4.22  น้อยท่ีสดุคือ ด้าน
ทรัพยากรสารสนเทศมีความทนัสมยั คา่เฉล่ีย 4.14 
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  ในด้านกระบวนการ / ขัน้ตอนการบริการของห้องสมดุ พบวา่ ผู้ใช้บริการมีความพงึ
พอใจในเร่ือง การให้บริการมีความถกูต้อง และรวดเร็ว สงูสดุเฉล่ีย 4.47  น้อยท่ีสดุ คือ  การบริการให้
ความชว่ยเหลือทางออนไลน์มีความสะดวกรวดเร็ว คา่เฉล่ีย 4.24   
  ในด้านบคุลากร  พบวา่ ผู้ใช้บริการมีความพงึพอใจในเร่ือง บคุลากรให้บริการด้วยความ
สภุาพ และด้วยกิริยามารยาทท่ีดี  และบคุลากรให้บริการด้วยความเสมอภาคเทา่เทียมกนัโดยไมเ่ลือก
ปฏิบตัิ มีคา่เฉล่ียสงูสดุเทา่กนั  4.59   น้อยท่ีสดุ คือ บคุลากรมีความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ 
คา่เฉล่ีย 4.49 
  ในด้านสถานท่ี และสิ่งอ านวยความสะดวก  ผู้ใช้บริการมีความพงึพอใจในเร่ือง ความ
สะอาดภายในห้องสมดุ  สงูสดุเฉล่ีย 4.61   น้อยท่ีสดุ คือ  เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ และ
เพียงพอ คา่เฉล่ีย 4.22   
  ในด้านการส่ือสารกบัผู้ใช้บริการ   พบวา่ ผู้ใช้บริการมีความพงึพอใจในเร่ืองการ
ส่ือสารกบัผู้ใช้บริการเม่ือมีการเปล่ียนแปลงเวลาในการให้บริการมีความสม ่าเสมอ  สงูสดุเฉล่ีย 4.18
น้อยท่ีสดุ คือ การประชาสมัพนัธ์มีหลากหลายช่องทาง เชน่ เว็บไซต์ อีเมล์  กระดานอภิปราย และ 
Facebook   คา่เฉล่ีย  4.09   
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ตารางท่ี 2   ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการแยกตามกลุม่ผู้ใช้บริการ    
 
ความพึงพอใจต่อการ
ใหบ้ริการ 

     อาจารย ์
    

 นกัศึกษา
ปริญญา
ตรี 
 

นกัศึกษา 
ป.โท / เอก 

 

แพทยป์ระจ า
บา้น /แพทย์
ใชทุ้น 
   

บุคลากร 
 

     

 รวมทุก
กลุ่ม 

 

        

1. ดา้นทรัพยากร/การ
บริการสารสนเทศ 

4.31 4.30 4.13 4.12 4.31 4.18 

2. ดา้นกระบวนการ / 
ขั้นตอนการบริการขอ
หอ้งสมุด 

4.47 4.42 4.27 4.32 4.35 4.34 

3. ดา้นบุคลากรของ
หอ้งสมุด 

 

4.64 4.56 4.62 4.52 4.45 4.56 

4. ดา้นสถานท่ี / ส่ิง
อ านวยความสะดวก 

4.37 4.53 4.62 4.42 4.28 4.47 

5. ดา้นการส่ือสารกบั
ผูใ้ชบ้ริการ 
 

3.65 4.34 4.10 4.04 4.37 4.10 

  เฉล่ียทุกดา้นและทุก
กลุ่ม 

 

4.29 4.43 4.35 4.28 4.35 4.37 

 
 

อภิปรายผลการส ารวจความพงึพอใจแยกตามกลุม่ผู้ใช้บริการ พบวา่  อาจารย์  นกัศกึษาปริญญา 
ตรี  แพทย์ประจ าบ้าน /แพทย์ใช้ทนุ และบคุลากร  มีความพงึพอใจด้านบคุลากรของห้องสมดุสงูสดุ 
คา่เฉล่ีย 4.64, 4.56, 4.52 และ 4.45 ตามล าดบั  สว่นนกัศกึษาปริญญาปริญญาโท และเอก พงึพอใจด้าน
บคุลากรห้องสมดุ และด้านสถานท่ี /สิ่งอ านวยความสะดวก สงูสดุคา่เฉล่ีย  4.62  เทา่กนั 
           สว่นอาจารย์  นกัศกึษาปริญญาโท และเอก  แพทย์ประจ าบ้าน / แพทย์ใช้ทนุ พบวา่มีความพงึพอใจ
ด้านการส่ือสารกบัผู้ใช้บริการ น้อยท่ีสดุ คา่เฉล่ีย 3.65, 4.10, 4.04 ตามล าดบั  นกัศกึษาปริญญาตรี มี
ความพงึพอใจด้านทรัพยากร /การบริการสารสนเทศ น้อยท่ีสดุ คา่เฉล่ีย 4.30    สว่นบคุลากร มีความพงึ
พอใจด้านสถานท่ี / สิ่งอ านวยความสะดวก น้อยท่ีสดุ คา่เฉล่ีย 4.28   
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ประเดน็ความไม่พงึพอใจการให้บริการด้านต่างๆ       (ผู้ตอบแบบสอบถาม 50 คน) 

1. ความไม่พงึพอใจด้านกระบวนการ / ขัน้ตอนการให้บริการ 
1.1 นกัศกึษาปี 6 Extern  ไมส่ามารถยืมหนงัสือได้เน่ืองจากระบบการยืม ได้ตดัสิทธ์ิการยืม 
หลงัจากส ารวจหนีส้ินแล้ว  ควรให้ยืมจนกวา่จะปฏิบตังิานเสร็จ  (นกัศกึษาปริญญาตรี 2 คน) 

2. ความไม่พงึพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
2.1 เจ้าหน้าท่ีคยุกนัเสียงดงั เป็นเวลานาน  รบกวนผู้ใช้บริการ (นกัศกึษาปริญญาตรี 1 คน) 
2.2 เจ้าหน้าท่ีขึน้ชัน้หนงัสือช่วงเย็นคยุกนัเสียงดงั เป็นระยะเวลานาน (นกัศกึษาปริญญาตรี 1 คน) 
2.3 เจ้าหน้าท่ีท าความสะอาดชว่งเย็น ลากเก้าอีเ้พ่ือท าความสะอาดเสียงดงั รบกวนผู้ ใช้บริการ 
(นกัศกึษาปริญญาตรี 1 คน) 
2.4 บางครัง้มายืมหนงัสือ เจ้าหน้าท่ีเคาน์เตอร์ไมอ่ยู ่ท าให้ยืนรอนาน  (นกัศกึษาปริญญาตรี 1 คน) 
2.5 บางครัง้ตรวจกระเป๋า  แตบ่างครัง้ไมต่รวจ ท าให้ผู้ใช้บริการเสียเวลา (นกัศกึษาปริญญาตรี 1 
คน) 

3. ความไม่พงึพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
3.1 เคร่ืองปรับอากาศเย็นเกินไป 13 คน (นกัศกึษาปริญญาตรี 10 คน, นกัศกึษาป.โท / เอก  1 คน)  
3.2 ควรมีท่ีนัง่อ่านหนงัสือมากกวา่นี ้หรือจดัเป็นมมุแยกตา่งหาก โดยไมมี่เสียงดงัรบกวน 
(นกัศกึษาปริญญาตรี 1 คน) 
3.3 หฟัูงในห้องคอมพิวเตอร์เสีย  (นกัศกึษาปริญญาตรี 3 คน) 
3.4 เครือขา่ยอินเทอร์เน็ตลา่ช้า ท าให้สืบค้น E-Book ไมส่ะดวก  (นกัศกึษาปริญญาตรี 1 คน) 
3.5 เคร่ืองถ่ายเอกสารด้วยตนเองใช้ยาก  (นกัศกึษาปริญญาตรี 1 คน) 
3.6 ปลัก๊ไฟชัน้ 2 ยงัเป็นแบบเก่า ไมส่ามารถเสียบปลัก๊คอมพิวเตอร์ได้ (นกัศกึษาป.โท / เอก  1 คน) 
3.7 เก้าอีน้ัง่อ่านหนงัสือไมเ่หมาะสม ท าให้ปวดหลงั  ((นกัศกึษาป.โท / เอก  2 คน) 

       4.  ความไม่พงึพอใจด้านคุณภาพของการให้บริการ 
              - 
       5.  ความไม่พงึพอใจอ่ืนๆ 
           5.1  ผู้ใช้บริการคยุเสียงดงั รบกวนผู้ใช้บริการคนอ่ืน  (นกัศกึษาปริญญาตรี 2 คน) 
           5.2  นกัศกึษานานาชาต ิพดูคยุเสียงดงัรบกวนผู้ ใช้บริการ  (นกัศกึษาปริญญาตรี 1 คน) 
           5.3 ไมส่ามารถใสก่างเกงขาสัน้เข้าใช้บริการหอสมดุฯ  ได้  (นกัศกึษาปริญญาตรี 1 คน) 
              

6. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
    6.1 ควรปรับความเย็นเคร่ืองปรับอากาศลง (นกัศกึษาปริญญาตรี 6 คน, นกัศกึษาป.โท / เอก  
      1 คน) 
     6.2 ควรให้บริการยืมปลัก๊สามตา เพ่ือเสียบกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์  (นกัศกึษาปริญญาตรี 1 คน, นกั
ศกึษาป.โท / เอก  2 คน) 
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    6.3 ควรให้นกัศกึษา Extern สามารถยืมหนงัสือได้จนกวา่จะปฏิบตังิานเสร็จ  (นกัศกึษาปริญญาตรี 
2 คน) 
    6.4 ควรขยายเวลาเวลาให้บริการชว่งสอบ   (นกัศกึษาปริญญาตรี 3 คน) 
    6.5 ควรขยายเวลาปิดบริการเสาร์- อาทิตย์  เป็น 20.00 น. (นกัศกึษาปริญญาตรี 1 คน) 
    6.6  ควรท าป้ายติดห้ามพดูคยุเสียงดงัรบกวนผู้ อ่ืน   (นกัศกึษาปริญญาตรี 2 คน) 
    6.7 ควรขยายเวลาการยืมให้นกัศกึษาแพทย์  เป็น 2 สปัดาห์  (นกัศกึษาปริญญาตรี 1 คน) 
    6.8 ควรให้นกัศกึษาสามารถยืมตอ่ทางโทรศพัท์ได้  (นกัศกึษาปริญญาตรี 1 คน) 
    6.9 ควรมีบริการน า้ด่ืมท่ีชัน้ 2  (นกัศกึษาปริญญาตรี 1 คน) 
    6.10 เจ้าหน้าท่ีเคาน์เตอร์ควรนัง่ปฏิบตังิานตลอดเวลา อยา่งน้อย 1 คน (นกัศกึษาปริญญาตรี 1 คน) 
    6.11 ควรมีเก้าอีน้ัง่อา่นท่ีสบายกวา่นี ้ (บคุลากร 1 คน) 
    6.12 หนงัสือต ารา (Textbook) ฉบบัพิมพ์ใหมข่องแตล่ะภาควิชา มีเพียง 1 เลม่ และส ารองไว้ใช้ใน
ห้องสมดุ  เสนอแนะให้มีเพิ่มอีก 1 เลม่ เพ่ือให้ผู้ รับบริการสามารถยืมกลบัไปค้นคว้าได้ (นกัศกึษา
ปริญญาตรี 1 คน) 
   6.13 ควรรายงานผลการด าเนินการหลงัจากสอบถามผู้ ใช้บริการ เพ่ือจะได้เห็นวา่เร่ืองใดได้
ด าเนินการไปแล้วบ้าง  หรือเร่ืองใดท่ีรอด าเนินการ (บคุลากร 1 คน) 
ค าชม 

1. เจ้าหน้าท่ีให้บริการดี  ชว่ยเหลือ และให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ (อาจารย์ 4 คน, นกัศกึษา
ปริญญาตรี 4 คน, นกัศกึษาป. โท / เอก 5 คน) 

2. ห้องสมดุมีขัน้ตอนการตดิตอ่ประสานงาน และการให้บริการท่ีดีมาก  (นกัศกึษาป. โท / เอก 2 
คน) 

3. ห้องสมดุมีแบบฟอร์มการเสนอแนะหนงัสือเข้าห้องสมดุซึ่งมีประโยชน์มาก  (นกัศกึษาป. โท / 
เอก 1 คน) 
 
 
                                                                              ศลีุพร : วิเคราะห์เนือ้หา, พิมพ ์
                                                                              ประภสัสร : วิเคราะห์ SPSS 
                                                                                   30  มิ.ย. 2558 

 


