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สรุปผลการประเมินความพงึพอใจและความไม่พงึพอใจของผู้ใช้บริการ 
หอบรรณสารสนเทศ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี 

 ประจ าปี 2557 
 

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 16-18 กุมภาพนัธ์ 2558 จ านวน 564 ชุด  น ามาวิเคราะห์ขอ้มูล
เป็นค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย  สรุปผลได ้ดงัน้ี 
 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
ตาราง 1 แสดงประเภทสมาชิกท่ีเป็นอาจารย ์นกัศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก 
 

ประเภทสมาชิก จ านวน (คน) ร้อยละ 

อาจารย์ 
     คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
    คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ 
นักศึกษาปริญญาโท 
     คณะวทิยาการจดัการ  
     คณะบริหารธุรกิจ 
     คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม                                                                           
นักศึกษาปริญญาตรี 
     คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม                         
     คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ                             
บุคลากรสายสนับสนุน 
 (งานนโยบายและแผน 10 คน, งานจดัการทรัพยสิ์น 
 1 คน, งานพฒันานกัศึกษา 4 คน กองวชิาการ 1 คน, 
วทิยาลยัชุมชน 1 คน, ศูนยส์นเทศฯ 1 คน, ศูนยว์ทิยฯ์  
2 คน )      
บุคคลภายนอก (นกัเรียน มอ.ว.) 
ไม่ระบุ 

   
4 
5 
 

18 
5 
7 
 

177 
284 
20 

 
 
 
 

31 
             13 

 
0.7 
0.9 

 
         3.2 

0.9 
1.2 

 
       31.4 
       50.4 
         3.5 
          
 

 
        
        5.5 
        2.3 

รวม 564 100 
 
จากตาราง 1 ผูต้อบแบบสอบถามเป็นนกัศึกษาปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ 

มากท่ีสุด จ านวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 50.4 รองลงมา คือ นักศึกษาปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยอุีตสาหกรรม จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 31.4 และนกัเรียนมอว. จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อย
ละ 5.5 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                       3.71                    มาก 
     1.2 ทรัพยากรสารสนเทศท่ีใหบ้ริการตรงต่อความตอ้งการ                         2.98                     ปานกลาง 
     1.3 ทรัพยากรสารสนเทศมีความทนัสมยั                                                    3.62                     มาก 
     1.4 สารสนเทศหรือขอ้มูลท่ีไดรั้บตรงตามความตอ้งการ                        3.71                   มาก 
     1.5 สารสนเทศหรือขอ้มูลท่ีไดรั้บ สนบัสนุน ส่งเสริมในการท าวจิยั          3.61                   มาก 

 

 2. ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการบริการของห้องสมุด       
2.1 ขั้นตอนการขอรับบริการไม่ยุง่ยากซบัซอ้น เขา้ใจง่าย                          3.91                     มาก     
2.2 การใหบ้ริการมีความถูกตอ้ง และรวดเร็ว                                             3.90                     มาก 
2.3 การจดัเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นสามารถคน้หา                        3.70                     มาก   

           ไดง่้ายและรวดเร็ว 
2.4 การใชบ้ริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์                               3.73                     มาก   

ผา่นเครือข่ายมหาวทิยาลยัมีความสะดวกและรวดเร็ว 
2.5 การบริการให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์มีความสะดวก                   3.67                     มาก 

            รวดเร็ว               
 3. ด้านบุคลากรห้องสมุด 

3.1 บุคลากรใหบ้ริการโดยแต่งกายและมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม                 4.03                     มาก 
3.2 บุคลากรใหบ้ริการดว้ยความสุภาพและดว้ยกิริยามารยาทท่ีดี                3.89                     มาก 
3.3 บุคลากรสนใจใหบ้ริการอยา่งจริงใจมีความเป็นมิตร เตม็ใจ                  3.93                     มาก 
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       ช่วยเหลือและมีอธัยาศยัดี 
 

        ประเด็นความพงึพอใจ                                                                                     ระดับความพงึพอใจ 

1.   3. ด้านบุคลากรห้องสมุด (ต่อ) 
      3.4 บุคลากรใหบ้ริการดว้ยความเอาใจใส่กระตือรือร้น และมี                     3.83                    มาก 
          ความพร้อม 

  3.5 บุคลากรใหบ้ริการดว้ยความเสมอภาคเท่าเทียมกนั                                3.89                    มาก 
      โดยไม่เลือกปฏิบติั 
  3.6 บุคลากรใหบ้ริการดว้ยความรู้ความสามารถเช่ือถือได้                           3.87                    มาก 
      แบบมืออาชีพ 
  3.7 บุคลากรมีความเขา้ใจความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ                               3.83                    มาก 
  3.8 บุคลากรส่งมอบบริการไดต้รงตามเวลาท่ีสัญญากบั                               3.84                    มาก 
       ผูใ้ชบ้ริการ 

 4. ด้านสถานที่/ส่ิงอ านวยความสะดวก 
  4.1 เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพและเพียงพอ                                 3.54                    มาก           
  4.2 จ  านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีเพียงพอ                                                      3.46                    ปานกลาง 
  4.3 ความปลอดภยัภายในห้องสมุด                                                              3.54                    มาก 
  4.4 ความสะอาดภายในหอ้งสมุด                                                                 3.96                    มาก 

 5. ด้านความผูกพนักบัห้องสมุด 
     5.1 ท่านรู้สึกผกูพนักบัหอ้งสมุดมากนอ้ยเพียงใด                                         3.74                    มาก 
     5.2 ท่านจะบอกต่อหรือแนะน าคนอ่ืนๆ ใหม้าใชบ้ริการหอ้งสมุด                3.79                    มาก 
           มากนอ้ยเพียงใด 
     5.3 แมท้่านไดรั้บข่าวสารท่ีไม่ดีเก่ียวกบัหอ้งสมุด แต่ยนืยนัท่ีจะใช ้            3.83                    มาก 
            บริการห้องสมุดต่อไป 
     5.4 ท่านสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมของหอ้งสมุดมากนอ้ยเพียงใด                      3.80                    มาก 
     5.5 ท่านจะพดูกบัคนอ่ืนๆ ในทางท่ีดีเก่ียวกบัหอ้งสมุด                                3.86                    มาก 
 6. ด้านการส่ือสารกบัผู้ใช้ 
     6.1 การประชาสัมพนัธ์มีความหลากหลายช่องทาง เช่น                               3.65                    มาก      
          อีเมล จดหมายข่าว จดักิจกรรมส่งเสริมการใหบ้ริการ                                      
          เป็นตน้ 
     6.2 เอกสาร แผน่พบั และป้ายแนะน าการใหบ้ริการ                                     3.64                    มาก 
          มีความชดัเจน และเพียงพอ 
     6.3 การแจง้ข่าวสารท่ีเก่ียวกบับริการกิจกรรมและ                                       3.65                    มาก                    
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     ทรัพยากรสารสนเทศใหม่ มีความสม ่าเสมอ 
 

        ประเด็นความพงึพอใจ                                                                                     ระดับความพงึพอใจ 

6. ด้านการส่ือสารกบัผู้ใช้ (ต่อ) 
   6.4 การส่ือสารกบัผูใ้ชเ้ม่ือมีการเปล่ียนแปลง                                                 3.68                    มาก 

   เวลาในการใหบ้ริการมีความสม ่าเสมอ 

                            โดยรวม                                                                                 3.73                    มาก        

 
            จากตาราง 2 พบวา่ ประเด็นความพึงพอใจในดา้นต่างๆ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.73)  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบขอ้มูลดงัน้ี 
 ดา้นทรัพยากรห้องสมุดและการบริการสารสนเทศ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเท่ากนั 2 
เร่ือง คือ พึงพอใจในเร่ืองทรัพยากรสารสนเทศมีจ านวนเพียงพอต่อความตอ้งการ และสารสนเทศหรือ
ขอ้มูลท่ีไดรั้บตรงตามความตอ้งการ มากท่ีสุด ( = 3.71) รองลงมา คือ ทรัพยากรสารสนเทศมีความ
ทนัสมยั ( = 3.62) และมีความพึงพอใจในเร่ืองทรัพยากรสารสนเทศท่ีให้บริการตรงต่อความตอ้งการ                         
นอ้ยท่ีสุด ( = 2.98)  
 ดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการของห้องสมุด ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเร่ือง
ขั้นตอนการขอรับบริการไม่ยุง่ยาก ซบัซ้อน เขา้ใจง่ายมากท่ีสุด (  = 3.91) รองลงมา คือ ความพึงพอใจ
ในการให้บริการมีความถูกตอ้งและรวดเร็ว ( = 3.90)  และมีความพึงพอใจในเร่ืองการบริการให้ความ
ช่วยเหลือทางออนไลน์มีความสะดวก รวดเร็ว นอ้ยท่ีสุด  ( = 3.67) 
 ดา้นบุคลากรของหอ้งสมุด ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเร่ืองบุคลากรให้บริการโดยการ
แต่งกายและมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด ( = 4.03)  รองลงมา คือ บุคลากรสนใจให้บริการอยา่ง
จริงใจมีความเป็นมิตร เต็มใจ  ช่วยเหลือและมีอธัยาศยัดี ( = 3.93) และมีความพึงพอใจในเร่ืองบุคลากร
ใหบ้ริการดว้ยความเอาใจใส่และกระตือรือร้น มีความพร้อม และ บุคลากรมีความเขา้ใจความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการ นอ้ยท่ีสุด (  = 3.83) 
 ดา้นสถานท่ี/ส่ิงอ านวยความสะดวก ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเร่ืองความสะอาด
ภายในห้องสมุดมากท่ีสุด ( = 3.96) รองลงมา คือ ความปลอดภยัภายในห้องสมุดและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพและเพียงพอ ( = 3.54) และมีความพึงพอใจในเร่ืองจ านวนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์มีเพียงพอนอ้ยท่ีสุด ( = 3.46) 
 ดา้นความผูกพนักบัห้องสมุด ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเร่ืองการจะพูดกบัคนอ่ืนๆ 
ในทางท่ีดีเก่ียวกบัหอ้งสมุดมากท่ีสุด ( = 3.86) รองลงมา คือ แมจ้ะไดรั้บข่าวสารท่ีไม่ดีเก่ียวกบัห้องสมุด
แต่ยืนยนัท่ีจะใช้บริการห้องสมุดต่อไป ( = 3.83) และมีความพึงพอใจในเร่ืองความรู้สึกผูกพนักับ
หอ้งสมุดนอ้ยท่ีสุด ( = 3.74) 



 6 
 ดา้นการส่ือสารกบัผูใ้ช ้ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเร่ืองการส่ือสารกบัผูใ้ชเ้ม่ือมีการ

เปล่ียนแปลงเวลาในการให้บริการมีความสม ่าเสมอมากท่ีสุด ( = 3.68) รองลงมามีเท่ากนั 2 ขอ้ คือ การ
ประชาสัมพนัธ์มีความหลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ อีเมล จดหมายข่าว จดักิจกรรมส่งเสริมการ
ให้บริการ และการแจง้ข่าวสารท่ีเก่ียวกบับริการกิจกรรมและทรัพยากรสารสนเทศใหม่ มีความสม ่าเสมอ 
( = 3.65) และมีความพึงพอใจในเร่ืองเอกสาร แผน่พบั และป้ายแนะน าการให้บริการมีความชดัเจนและ
เพียงพอ นอ้ยท่ีสุด ( = 3.64) 
6.5 ความตอ้งการรับรู้ข่าวสารผา่นทางช่องทางการส่ือสารต่างๆ  
                       ล าดบั      
 ช่องทาง 

1 2 3 4 5 6 7 
 

เวบ็ไซตม์หาวทิยาลยั 142 103 89 40 24 10 8 
เวบ็ไซตห์อ้งสมุด 31 86 93 68 33 23 7 
ส่ือสังคมออนไลน์ (FB) 199 45 45 38 20 19 6 
อีเมล 14 20 15 23 35 24 139 
ข่าวมหาวทิยาลยั 21 48 64 80 64 40 8 
แผน่พบั 9 23 28 35 63 91 51 
บอร์ดภายในหอ้งสมุด 30 36 37 48 65 80 34 
 
เม่ือน ามาเรียงล าดบัความตอ้งการไดล้ 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  
6.6 ความสนใจรับข่าวสารของหอ้งสมุดประเภทต่างๆ  
     ข่าวกิจกรรมหอ้งสมุด/ ความเคล่ือนไหว จ านวน 213 คน 
     ข่าวแนะน าหนงัสือ/ วารสารใหม่ จ  านวน 196 คน 
     ฐานขอ้มูลทดลองใช ้จ านวน 68 คน 
     ข่าวการอบรม/ สัมมนา จ านวน 29 คน 
     ไม่ตอบ จ านวน 61 คน 
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ตอนที ่3 ประเด็นความไม่พงึพอใจการให้บริการด้านต่างๆ 

1. ความไม่พงึพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  
- ขั้นตอนในการใหบ้ริการซบัซอ้น (24 คน) 
- มีเคร่ืองยมื-คืน ไม่เพียงพอ (3 คน) 
- การจดัวางหนงัสือไม่เป็นระเบียบ 

- การยมืหนงัสือ บางคร้ังตูเ้สียท าใหล่้าชา้ เพราะการเปิดบริการไม่ครบทุกเคร่ือง 

- ความยุง่ยากในการเลือกหนงัสือ 

- ตูห้ยอดเหรียญไม่ค่อยสะดวก 

- เลขท่ีหนงัสือรุ่นเก่ากบัรุ่นใหม่อยูค่นละหมวดกนัท าใหค้น้หาค่อนขา้งสับสนเล็กนอ้ย 

- หาหนงัสือยาก 

- เคร่ืองจ่ายเงินดว้ยเหรียญกินเงิน 

- ขั้นตอนชา้  

- คน้หาหนงัสือไม่ค่อยเจอ 

- ระบบคน้หาไม่ค่อยดี      

ข้อเสนอแนะเพือ่การปรับปรุง 

- ควรท ามุมขั้นตอนการหาหนงัสือท่ีชดัเจน 

 - ควรมีตูห้รือช่องทางใหย้มืเพิ่มมากข้ึน 

 - ควรจดัวางหนงัสือใหเ้ขา้ใจง่ายและจดัหาไดส้ะดวกกวา่น้ี 

- เพิ่มตูย้มื-คืน หนงัสือ 

- จดัหมวดหมู่หนงัสือใหม่ โดยเฉพาะหนงัสือปีก่อนๆ ท่ีหมวดหมู่ยงัไม่ตรง 

- ควรมีการตรวจสอบตูย้มื-คืน อยูเ่สมอ 

- ซ้ือเคร่ืองยมื- คืนเพิ่ม 

- ปรับปรุงคุณภาพของเคร่ืองใหดี้ข้ึน 
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2. ความไม่พงึพอใจด้านเจ้าหน้าทีผู้่ให้บริการ 

- ขาดบุคลากรในการช่วยหาหนงัสือเม่ือยามท่ีนกัศึกษาหาไม่เจอ 
- บุคลากรไม่สนใจ ไม่ใหบ้ริการอยา่งจริงใจ ไม่มีความเป็นมิตร 
- เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการมีจ านวนนอ้ย 
- ไม่ค่อยยิม้  
- อธัยาศยั ไม่ยิม้ หนา้ไม่รับแขก 
ข้อเสนอแนะเพือ่การปรับปรุง 
- ควรมีบุคลากรช่วยแนะน าหนงัสือ 
- ควรปรับปรุงสีหนา้ และความเป็นมิตร ควรมีอธัยาศยัท่ีดีมากกวา่น้ี 

3.  ความไม่พงึพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
- จ  านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ( 14 คน) 
- เคร่ืองยมื-คืน สัมผสัไม่ค่อยดี (6 คน) 
- หา้มน ากระเป๋าเขา้ห้องสมุด 

- บางวนัอากาศร้อนมาก แต่ทางหอ้งสมุดไม่เปิดแอร์ เพราะอาจจะมีคนนอ้ย (เสาร์-อาทิตย)์ 

- ปลัก๊ไฟนอ้ย 

- อินเทอร์เน็ตชา้ 

- เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์เสีย 

- หอ้งดูหนงัฟังเพลง 

- ทรัพยากรมีนอ้ย การจองหนงัสือท าใหต้อ้งรอนาน 

 - อยากให้คอมพิวเตอร์ทนัสมยัมากกวา่น้ีและมีระบบอินเตอร์เน็ตท่ีเร็วข้ึน เพื่อให้นกัศึกษามีความ

สะดวกในการคน้หาขอ้มูลเวลาท างาน บางคร้ังนกัศึกษาตอ้งขบัรถออกไปท่ีร้านขา้งนอกท าใหเ้สียเวลา 

- ท่ีวางกระเป๋าไม่ค่อยปลอดภยั 

- หอ้งบางห้องไม่ไดมี้ประโยชน์เท่าไร 

ข้อเสนอแนะเพือ่การปรับปรุง 

- เพิ่มจ านวนคอมพิวเตอร์  

- ปรับปรุงเคร่ืองยมื-คืน 

- ใหน้ ากระเป๋าเขา้หอ้งสมุดได ้

- ควรเปิดแอร์ให้เป็นเวลา ไม่เลือกเวลา 

- เพิ่มปลัก๊ไฟ 

- ปรับปรุงอินเทอร์เน็ตให้เร็วข้ึน 
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- ปรับปรุงอุปกรณ์ใหใ้ชง้านได ้

- ควรมีคอมพิวเตอร์ ส่ือการอ่าน หนงัสือท่ีทนัสมยั                   

4. ความไม่พงึพอใจด้านคุณภาพของการให้บริการ 

- คุณภาพบุคลากรนอ้ย 

- หนงัสือเป็นหนงัสือเก่า 

- หาหนงัสือยาก บางคร้ังไม่รู้หมวดหมู่ ยากต่อการคน้หา 

- คอมพิวเตอร์ไม่พอ บา้งก็ใชไ้ม่ได ้อินเทอร์เน็ตชา้ 

- หนงัสือยงัไม่เพียงพอในการหาขอ้มูล 

- การหาหนงัสือ 

ข้อเสนอแนะเพือ่การปรับปรุง 

- เพิ่มจ านวนบุคลากร 

- มีหนงัสือให้เยอะกวา่น้ี  

- หาของใหม่มาลงบา้ง 

- ปรับปรุงอินเทอร์เน็ตท่ีเร็วกวา่น้ี 

5. ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 

- จดัหอ้งใหน่้าเขา้มากกวา่น้ี ควรมีส่ิงดึงดูดใจมากข้ึน 

- อยากใหมี้หนงัสือใหม่ๆเขา้มาเร่ือยๆ และจดัซุม้ใหน้กัศึกษาดูหนงัสือ 

- อยากใหเ้พิ่มจ านวนหนงัสือหมวดวทิยาศาสตร์ใหม้ากกวา่น้ี เพราะมาก่ีคร้ังจ านวนหนงัสือ มีไม่ก่ี

เล่ม 

- อยากใหห้อ้งสมุดจดัหาหนงัสือใหม่ๆท่ีตรงกบัวชิาเรียน เช่น วชิา physical chemistry  

- ขอเพิ่มหนงัสือในสาขาเคมีอุตสาหกรรมมากกวา่น้ี เพราะยงัมีนอ้ยต่อความตอ้งการใช ้

- ท าส่ือแนะน าหนงัสือน่าอ่านในแต่ละวนั 

- การยมื-คืน หรือการคา้งช าระค่าปรับหนงัสือน่าจะมีการส่งอีเมลไปในโทรศพัทมื์อถือ 

  - ควรศึกษาว่ารายวิชาแต่ละรายวิชาใช้หนังสือใดประกอบและควรหาหนังสือเหล่านั้นมาให้

เพียงพอ 

- เปิดชั้น 3 

- ควรเล่ือนเวลาเปิดเป็น 8.00 -17.00 หรือ 17.30 น. 
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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 
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