
รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุด  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประจ าปีการศึกษา 2557 

 

ขอบเขตการส ารวจ 

 การส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุด มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าข้อมูลจากการ
ส ารวจมาใช้ในการพัฒนาการจัดบริการห้องสมุดซึ่งเป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่ส าคัญท่ีมหาวิทยาลัยต้องจัดให้นักศึกษา
เป็นพื้นฐานต่อการศึกษาค้นคว้าในมหาวิทยาลัย  เป็นการส ารวจข้อมูลจากแบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ในปีการศึกษา 2557  จ านวน 105 คน 

 การส ารวจครั้งนี้จึงเป็นไปตามกลไกของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้  

 การประเมินคุณภาพการบริการนี้ใช้วัดจากความพึงพอใจในการบริการ  โดยวัดระดับคุณภาพการบริการ
ออกเป็น 5 ระดับ คือ   

5 = มากที่สุด 4 = มาก   3 = ปานกลาง     2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ ได้แก่ สถานภาพของนักศึกษา สาขาวิชา 

ตอนที่ 2 การแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการบริการห้องสมุด 5 
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านทรัพยากรห้องสมุดและการบริการสารสนเทศ  2) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการของ
ห้องสมุด 3) ด้านบุคลากรของห้องสมุด  4) ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก และ 5) ด้านการสื่อสารกับผู้ใช้ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การส ารวจครั้งนี้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยน าแบบส ารวจมาแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย แล้วน าเสนอ
ในรูปของตาราง ความเรียง และแผนภูมิแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 



2. ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 

 ระดับคะแนน 

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00   ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 ความพึงพอใจในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50     ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 ความพึงพอใจในระดับน้อย 
ต่ ากว่า  1.51  ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง แสดงความคิดเห็นทั้งหมด 105 คน จ าแนกตาม
คุณลักษณะต่างๆ ดังนี้ 

 

 

ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ จ าแนกตามสถานภาพของนักศึกษาตามชั้นปี 

ชั้นปี จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชั้นปีที่ 1 58 55.2 
ชั้นปีที่ 2 17 16.2 
ชั้นปีที่ 3 13 12.4 
ชั้นปีที่ 4 17 16.2 

รวม 105 100.0 
 

จากตาราง 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มากที่สุด  ร้อยละ 55.2 รองลงมาคือ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร้อยละ 16.2  และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 16.2 ตามล าดับ 

 
 

       
 



 
       ตาราง 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ จ าแนกตามสาขาวิชา 

สาขาวิชา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ศิลปะการแสดงและการจัดการ 0 0 
สถาปัตยกรรม   1 1.0 
การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  3 2.9 
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 4 3.8 
การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 5 4.8 
การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง 6 5.7 
การตลาด 9 8.6 
การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ 16 15.2 
การจัดการการท่องเที่ยว 17 16.2 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 18 17.1 
การบัญชี  26 24.7 

รวม 105 100 
      
 

จากตาราง 2  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักศึกษาสาขาการบัญชีมากที่สุด ร้อยละ 24.7 รองลงมาเป็น
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ร้อยละ 17.1 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ร้อยละ 16.2 
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจร้อยละ 15.2 นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ร้อยละ 8.6 นักศึกษา
สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง ร้อยละ 5.7 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 4.8  นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศทางการบัญชี ร้อยละ 3.8 นักศึกษาสาขาการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 2.9  นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ร้อยละ 1.0 และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง 
ร้อยละ 0.0  ตามล าดับ 

 

 

 

 

 



ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุด 
 
ตาราง 3 ความพึงพอใจห้องสมุดโดยภาพรวมในแต่ละด้าน 

ความพึงพอใจ X  S.D ระดับ 

ด้านทรัพยากรสารสนเทศและการบริการสารสนเทศ 3.88 .624 มาก 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบรกิารของห้องสมุด 4.11 .526 มาก 

ด้านบุคลากรของห้องสมุด 4.21 .504 มาก 

ด้านสถานท่ี/สิ่งอ านวยความสะดวก 4.00 .607 มาก 

ด้านการสื่อสารกับผู้ใช้ 4.00 .625 มาก 

เฉลี่ยรวมทุกด้าน 4.04 .445 มาก 

 

  จากตาราง 3 พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการทุกด้านในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.04 
โดยคุณภาพการบริการด้านบุคลากรของห้องสมดุมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.21 รองลงมาคือด้านด้านกระบวนการ/ขั้นตอน

การบริการของห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 4.11 และด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก ด้านการสื่อสารกับผู้ใช้ มีค่าเฉลี่ย 
4.00  และด้านทรัพยากรสารสนเทศและการบริการสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย 3.88 ตามล าดับ 
 

2.2 คุณภาพการบริการของห้องสมุดในแต่ละด้าน 

 ตาราง 4 ความพึงพอใจด้านทรัพยากรห้องสมุดและการบริการสารสนเทศ ((N=105) 

ความพึงพอใจ X  S.D ระดับ 

ทรัพยากรสารสนเทศมีจ านวนเพียงพอต่อความต้องการ 3.83 .765 มาก 

ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการตรงต่อความต้องการ 3.88 .675 มาก 
ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัย 3.88 .743 มาก 

สารสนเทศหรือข้อมูลที่ได้รับตรงตามความต้องการ 3.97 .806 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.88 .624 มาก 



 

ตาราง 5 ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการของห้องสมุด 

ความพึงพอใจ X  S.D ระดับ 

ขั้นตอนการขอรับบริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน เข้าใจง่าย 4.24 .714 มาก 

การให้บริการมีความถูกต้อง และรวดเร็ว 4.31 .655 มาก 

การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นสามารถค้นหาได้ง่าย
และรวดเร็ว 3.97 .853 

มาก 

การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
เครือข่าย    มหาวิทยาลัยมีความสะดวกและรวดเร็ว 3.98 .796 

มาก 

การบริการให้ความช่วยเหลือมีความสะดวกรวดเร็ว 4.07 .654 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.11 .526 มาก 

 
ตาราง 6 ด้านบุคลากรของห้องสมดุ 

ความพึงพอใจ X  S.D ระดับ 

บุคลากรให้บริการโดยการแต่งกายและมีบุคลิกภาพท่ี
เหมาะสม 4.30 .649 

มาก 

บุคลากรให้บริการด้วยความสุภาพและด้วยกิริยามารยาทที่
ดี 4.21 .661 

มาก 

บุคลากรสนใจให้บริการอย่างจริงใจมีความเป็นมิตร  
    เต็มใจช่วยเหลือ และมีอัธยาศัยดี 4.21 .675 

มาก 

บุคลากรให้บริการด้วยความเอาใจใส่กระตือรือร้นและมี
ความพร้อม 4.21 .646 

มาก 

บุคลากรให้บริการด้วยความ เสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่ 4.30 .634 มาก 



เลือกปฏิบัติ 

บุคลากรให้บริการด้วยความรู้ความสามารถเชื่อถือได้แบบ
มืออาชีพ 4.15 .757 

มาก 

บุคลากรมีความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ 4.15 .694 มาก 

บุคลากรส่งมอบบริการได้ตรงตามเวลาที่สัญญากับ
ผู้ใช้บริการ 4.17 .630 

มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.21 .504 มาก 

 
ตาราง 7 ความพึงพอใจด้านสถานที/่สิ่งอ านวยความสะดวก 

ความพึงพอใจ X  S.D ระดับ 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ และเพียงพอ 3.75 .922 มาก 

จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์มีเพียงพอ 3.69 .870 มาก 

ความปลอดภัยภายในห้องสมุด 4.17 .742 มาก 

ความสะอาดภายในห้องสมุด 4.43 .650 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.00 .607 มาก 

 
ตาราง 8 ความพึงพอใจด้านการสือ่สารกับผู้ใช้ 

ความพึงพอใจ X  S.D ระดับ 

การประชาสัมพันธ์มีหลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ 
อีเมล์ จดหมายข่าว จัดกิจกรรมส่งเสริมการให้บริการ เป็น
ต้น 

3.95 .801 

 
มาก 

เอกสาร แผ่นพับ และป้ายแนะน าการให้บริการ มีความ
ชัดเจนและเพียงพอ 4.01 .766 

มาก 



การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวกับบริการกิจกรรมและ
ทรัพยากรสารสนเทศใหม่มีความสม่ าเสมอ 4.01 .803 

มาก 

การสื่อสารกับผู้ใช้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเวลาในการ
ให้บริการมีความสม่ าเสมอ 4.05 .726 

มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.00 .625 มาก 

 

ตาราง 9 ความพงึพอใจทกุข้อเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย 

ความพึงพอใจ X  S.D ระดับ 

ความสะอาดภายในห้องสมุด 4.43 .650 มาก 

การให้บริการมีความถูกต้องและรวดเร็ว 4.31 .655 มาก 

บุคลากรให้บริการโดยการแต่งกายและมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม 4.30 .649 มาก 

บุคลากรให้บริการด้วยความ เสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 4.30 .634 มาก 

ขั้นตอนการขอรับบริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน เข้าใจง่าย 4.24 .714 มาก 

บุคลากรให้บริการด้วยความสุภาพและด้วยกิริยามารยาทที่ดี 4.21 .661 มาก 

บุคลากรสนใจให้บริการอย่างจริงใจมีความเป็นมิตร  
    เต็มใจช่วยเหลือ และมีอัธยาศัยดี 4.21 .675 

 
มาก 

บุคลากรให้บริการด้วยความเอาใจใส่กระตือรือร้นและมีความพร้อม 4.21 .646 มาก 

บุคลากรส่งมอบบริการได้ตรงตามเวลาที่สัญญากับผู้ใช้บริการ 4.17 .630 มาก 

ความปลอดภัยภายในห้องสมุด 4.17 .742 มาก 

บุคลากรให้บริการด้วยความรู้ความสามารถเชื่อถือได้แบบมืออาชีพ 4.15 .757 มาก 

บุคลากรมีความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ 4.15 .694 มาก 



การบริการให้ความช่วยเหลือมีความสะดวกรวดเร็ว 4.07 .654 มาก 

การสื่อสารกับผู้ใช้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเวลาในการให้บริการมีความ
สม่ าเสมอ 4.05 .726 

 
มาก 

เอกสาร แผ่นพับ และป้ายแนะน าการให้บริการ มีความชัดเจนและ
เพียงพอ 4.01 .766 

 
มาก 

การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับบริการกิจกรรมและทรัพยากรสารสนเทศ
ใหม่มีความสม่ าเสมอ 4.01 .803 

 
มาก 

การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่าย    
มหาวิทยาลัยมีความสะดวกและรวดเร็ว 3.98 .796 

 
มาก 

สารสนเทศหรือข้อมูลที่ได้รับตรงตามความต้องการ 3.97 .806 มาก 

การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นสามารถค้นหาได้ง่ายและรวดเร็ว 3.97 .853 มาก 

การประชาสัมพันธ์มีหลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ อีเมล์ จดหมายข่าว 
จัดกิจกรรมส่งเสริมการให้บริการ เป็นต้น 3.95 .801 

มาก 

ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการตรงต่อความต้องการ 3.88 .675 มาก 
ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัย 3.88 .743 มาก 

ทรัพยากรสารสนเทศมีจ านวนเพียงพอต่อความต้องการ 3.83 .765 มาก 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ และเพียงพอ 3.75 .922 มาก 

จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์มีเพียงพอ 3.69 .870 มาก 

 

 
 
 
 



ความไม่พึงพอใจ 
 

ด้านทรัพยากรห้องสมุดและการบริการสารสนเทศ หนังสือสถาปัตย์น้อยมากค่ะ 

 หนังสือที่อัพเดทและมีการพัฒนาของบริการสารสนเทศ
ที่รวดเร็วกว่านี้ 

 หนังสือด้านคู่มือการเรียนน้อยมาก 

 เวลาเปิด-ปิด ควรขยายเวลาเพิ่มข้ึนอีก 2 ชม. 

 หนังสือไม่เพียงพอต่อความต้องการ ควรมีหนังสือ
เพ่ิมข้ึน 

 หนังสือไม่เพียงพอต่อความต้องการ ควรจัดหาหนังสือ
เพ่ิมข้ึน 

 หนังสือเฉพาะด้านยังน้อยอยู่ 

 หนังสือในชั้นควรหลากหลายและครอบคลุมทุกเรื่องที่
ต้องการอ่าน 

 หนังสือเฉพาะสาขา (บางสาขา) มีน้อยเกินไป ไม่
ครอบคลุมกับสิ่งที่ นศ. ใช้ 

 ควรมีหนังสือเยอะกว่านี้ และต้องสะดวกในการค้นหา 

 หนังสือที่ต้องการบางทีไม่มี 

 จ านวนหนังสือ 

 หนังสือน้อยเกินไป ควรมีเรื่องทั่วไปมากกว่านี้ เรื่อง
เกี่ยวกับวิชาการ เช่น เรื่องสุขภาพ วิตามิน และให้มี
หนังสือในทุก ๆ ด้าน 

 หนังสือความรู้ทั่วไป มีไม่มากพอ 



ด้านกระบวนการ/ชั้นตอนการบริการ ขั้นตอนการให้บริการบางครั้งล่าช้า มีความรวดเร็วให้
ดีกว่านี้ 

 บางคนมีความจ าเป็นในการยืมหนังสือนานๆ เพ่ืออ่าน
สอบ ให้ขยายเวลายืมเป็นกรณีบุคคล 

 ควรมีระบบการสแกนนิ้วเพ่ือการยืมหนังสือ เป็นการ
สะดวกและปลอดภัย 

 หาหนังสือไม่ค่อยเจอ 

 หนังสือค้นหายาก 

 การจัดระเบียบหมวดหมู่หนังสือหาเจอยาก 

 หนังสือหายาก บางหมวดไม่มี 

 หนังสือค่อนข้างดูยากเพราะเป็นรหัส ไม่มีแยกประเภท
ก ากับ 

 การค้นหาหนังสือยากนิดหน่อยค่ะ 

 หาหนังสือยาก 

ด้านบุคลากรของห้องสมุด อยากให้พ่ี ๆ ป้า ๆ ยิ้มมากกว่านี้ครับ 

 อยากให้เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ยิ้มแย้มกว่านี้ 

สถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก คอมมีจ านวนไม่เพียงพอ 

 นักศึกษาบางคนเข้ามาส่งเสียงดังและบางครั้งแอบเอา
ของขบเค้ียวมากิน 

 อยากได้โต๊ะญี่ปุ่นกับเบาะรองนั่ง 

 คอมพิวเตอร์น้อยไป จัดหามาเพ่ิม 

 แอร์ไม่ค่อยเย็น 



 เครื่องคอมพิวเตอร์มีจ านวนน้อยเกินไป 

 ควรใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือแทนเครื่องที่มีอยู่ 

 อยากให้มีคอมพิวเตอร์มากกว่านี้และระบบความเร็ว
อินเตอร์เน็ตควรเร็วกว่านี้ 

 จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องสมุด ควรให้มี
คอมพิวเตอร์ให้มากกว่านี้ 

 คอมพิวเตอร์มีน้อยเกินไป 

 เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ค่อยเพียงพอ อยากให้เพ่ิมเครื่อง
คอมพิวเตอร์อีกประมาณ 1-2 เครื่อง 

 แอร์ร้อน 

 
 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 

อยากให้การยืมนานกว่านี้และไม่จ ากัดครั้งการยืม  

อยากให้มีหนังสือนิยายของส านักพิมพ์แจ่มใสเยอะ ๆ  

การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
เครือข่าย ยังมีความซับซ้อนยุ่งยากในการใช้งานอยู่บ้าง 
เนื่องจากมีข้อมูล เมนูที่เยอะ ท าให้ผู้ใช้มึนงง 

 

ห้องสมุดคสรน าหนังสือใหม่ ๆ เพิ่มเข้ามา เห็นได้ว่ามี
ชั้นหนังสือท่ีว่างเปล่าตั้งอยู่ หนังสือควรมีความทันสมัย
และควรน าหนังสือที่น่าสนใจแก่บุคลากรทั่วไปด้วย 

 

ควรมีหนังสือให้เยอะกว่านี้ ควรมีหนังสือใหม่ ๆ มา
ตลอดเพ่ือให้ทนัต่อความต้องการของนักศึกษา 

 



ควรจัดระบบหนังสือตามชั้นวางให้ชัดเจนกว่านี้ ไม่มั่ว 
เพราะตอนนี้หนังสือที่ต้องการแต่ละเรื่องหายากมาก 
อยู่ไม่เป็นสัดส่วน 

 

อยากให้เชิญชวนนักศึกษาเข้ามาใช้บริการมาก ๆ   

อยากให้มีหนังสือเยอะกว่านี้ เพราะยังน้อยไป  

อยากให้มีหนังสือมากกว่านี้ หนังสือต้องหลากหลายใน
เรื่องต่าง ๆ  

 

อยากให้หนังสือเยอะกว่านี้  

ช่วงเวลาเปิดปิดห้องสมุดในวันเสาร์-อาทิตย์อยากให้มี
การขยายมากข้ึน 

 

ขยายเวลาเปิดปิดในช่วงวันหยุดให้มากกว่านี้  

บรรยากาศในห้องสมุดมีบรรยากาศที่ดีค่ะ แต่อยากท่ีจะ
ให้ปรับปรุงกว่านี้ค่ะ 

 

กิจกรรมห้องสมุดอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อดึงดูด
ความสนใจให้เข้าห้องสมุดของนักศึกษา 

 

ควรมีกิจกรรมห้องสมุดบ่อย ๆ และมีของรางวัลท าให้
ได้รับความสนใจมากขึ้น 

 

อยากให้ห้องสมุดจัดกิจกรรมที่ให้นักศึกษามีส่วนร่วม
หรือลุ้นของรางวัลมากกว่านี้ครับ 

 

น่าจะมีหนังสือที่หลากหลายกว่านี้ เช่น ชวีประวัติ 
ประวัติศาสตร์ นวนิยาย 

 

ควรมีหนังสือมากกว่านี้  

อยากให้เพ่ิมหนังสือท่ีน่าอ่านให้มากข้ึน  



อยากให้ห้องสมุดมีหนังสือที่หลากหลายกว่านี้ ในแต่ละ
เรื่องมีสักหลาย ๆ เล่ม เพราะอาจจะท าให้เราไม่ต้อง
เสียเวลาจองหนังสือ 

 

อยากให้เพ่ิมหนังสือ ภาษาอังกฤษให้มากกว่านี้  

อยากให้ห้องสมุดมีชื่อด้วย เช่น ห้องสมุดคุณหญิงหลง ฯ 
ม.อ. หาดใหญ่ 

 

อยากให่มีหนังสือแนะน าการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
และหนังวือแนะน างาน หรือหนังสือจัดหางาน 

 

สิ่งอ านวยความสะดวในห้องสมุด  

ระบบการรักษาความปลอดภัย  

จ านวนหนังสือ ต าราเรียนควรมีให้เลือกหลากหลายกว่า
ที่เป็นอยู่ 

 

อยากให้มีโต๊ะรองรับนักศึกษาช่วงสอบมากกว่านี้ เพราะ
นักศึกษามาใช้บริการมากกว่าปกติในช่วงสอบ 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 


