
ผลการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้ใช้บริการ 

ที่มีต่อห้องสมุดประจ าปี 2563 (ส านักหอสมุดกลาง) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูความพึงพอใจต่อบริการของส านักหอสมดุกลาง พบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อ 
บริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.38) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ ข้อที่ได้รับคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก 
คือ ท่านได้รับบริการตรงตามความต้องการ (ถูกต้องครบถ้วน ไมผ่ิดพลาด) ( X = 4.53) รองลงมาคือ ความสะอาดเรยีบร้อย
ภายในห้องสมดุ ( X = 4.50)  และอันดับสุดท้ายคือ ขั้นตอนการให้บรกิารของเจ้าหน้าท่ีห้องสมดุไม่ยุ่งยากซับซ้อน               
( X = 4.46)  ตามล าดับ ข้อที่ได้รับคะแนนความพึงพอใจน้อยทีสุ่ด 3 อันดับคือ ห้องสมุดมหีนังสือ ต ารา วารสารและ
ฐานข้อมูล ทีส่อดคล้องกับความตอ้งการของท่าน ( X =4.16)  รองลงมาคือ การจัดพื้นท่ีให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวก
ของห้องสมุดมีเพียงพอและเหมาะสม ( X = 4.18)  และเว็บไซต์ของห้องสมุดมีการให้ข้อมูล/ แสดงรายละเอียดที่ชัดเจนและ
เข้าใจง่าย ( X = 4.32)   รายละเอยีดในตาราง 1.1 

ตาราง 1.1  ความพึงพอใจและความผูกพันของผู้ใช้บริการที่มีต่อห้องสมุด 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

1. ขั้นตอนการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีห้องสมุดไม่ยุ่งยากซับซ้อน                          4.46 0.69 มาก 

2. ความสะดวก รวดเร็วในการใหบ้ริการของเจ้าหน้าท่ีห้องสมุด 4.44 0.72 มาก 

3. ท่านได้รับบริการตรงตามความต้องการ (ถูกต้องครบถ้วน ไมผ่ิดพลาด) 4.53 0.69 มากที่สุด 

4. เว็บไซต์ของห้องสมุดมีการให้ข้อมูล/ แสดงรายละเอียดที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.32 0.79 มาก 

5. บุคลากรมมีารยาท ยิ้มแย้มแจม่ใสและให้บริการอย่างเป็นมติร 4.44 0.72 มาก 

6. บุคลากรมีความรู้และสามารถอธิบาย/ ช้ีแจง /แนะน าขั้นตอนได้อย่างชัดเจน 4.38 0.81 มาก 

7. การจัดพื้นท่ีให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของห้องสมุดมีเพียงพอและ
เหมาะสม 

4.18 0.97 มาก 

8. ความสะอาดเรียบร้อยภายในหอ้งสมุด 4.50 0.69 มาก 

9. ห้องสมุดมีหนังสือ ต ารา วารสารและฐานข้อมูล ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ท่าน 

4.16 0.91 มาก 

ความพึงพอใจของห้องสมุดโดยรวม 4.38 0.78 มาก 

 

 

 

 

 



 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูความผูกพันของผู้ใช้บริการของห้องสมุด 2 แห่งโดยรวม พบว่าผู้ใช้บริการมีความผูกพันต่อ
ห้องสมุดโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.33) ข้อที่ได้รับคะแนนสูงสุดคือ ท่านจะบอกต่อหรือแนะน าใหเ้พื่อนหรือคนรู้จัก 
มาใช้บริการห้องสมุด ( X = 4.38) รองลงมาคือ ท่านจะนึกถึงห้องสมุดก่อนเป็นอันดับแรก เมื่อมีหัวข้อเรือ่งที่ต้องการศึกษา
ค้นคว้า ( X = 4.37) และ ท่านยินดีเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆของห้องสมุด ( X = 4.26) ตามล าดับ รายละเอียดตามตาราง 1.2 

ตาราง 1.2 ผลการประเมินความผูกพันของผู้ใช้บริการ 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

10. ท่านจะบอกต่อหรือแนะน าใหเ้พื่อนหรือคนรู้จักมาใช้บริการห้องสมุด 4.38 0.81 มาก 

11. ท่านจะนึกถึงห้องสมุดก่อนเปน็อันดับแรก เมื่อมหีัวข้อเรื่องที่ต้องการศึกษาค้นคว้า 4.37 0.85 มาก 

12. ท่านยินดีเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของห้องสมุด 4.26 0.81 มาก 

ความผูกพันต่อห้องสมุดโดยรวม 4.33 0.82 มาก 

                        ***ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564 

 

ประเด็นที่ท่านต้องการให้ห้องสมุดปรับปรุง 

ข้อที ่ ประเด็นที่ท่านต้องการให้ห้องสมุดปรับปรุง ความถี่ 

1. อยากให้มีมุมขายอาหารว่างและเครื่องดื่มในห้องสมดุ บางครั้งไม่อยากออกจากห้องสมุดไปหาของกนิ
ค่ะ 

2 

2. หนังสือใหม่ และฐานข้อมลูวารสารนานาชาติ  4 

3. ระบบแจ้งเตือนคืนหนังสือ บางครัง้ไม่เตือนก่อนถึงก าหนดคืน 3 วัน 1 

4. ปรับปรุง Website ให้เสถียร 2 

5. เพิ่มเตมิบริการติดต่อหรือขอให้ห้องสมุดอื่นในต่างประเทศจัดส่งบทความวิจัยที่อาจารย์ต้องการใช้ ท่ีมี
ให้บริการในห้องสมดุในต่างประเทศกรณีที่ทางห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเราไม่ม ี

1 

6. อยากให้เคาน์เตอร์บริการควรยา้ยมาอยู่ช้ันล่าง 2 

7. อยากให้เพิ่มหนังสือเกี่ยวกับเด็กพิเศษให้เยอะขึ้น และเป็นหนังสือใหม่ๆ 6 

8. การมีหนังสือ ต ารา Ebook ให้นิสติเข้าถึงได้แบบออนไลน ์ 2 

9. พื้นที่ co-working space ที่ทานขนม/น้ าได ้ 5 

10. อยากให้เพิ่มจ านวนหนังสือบางเลม่ หรือมีการตามหนังสือบางเลม่ที่หายไปจากผู้ยมื ท่ีเกินก าหนดเวลา 1 

11. ควรเพิ่มฐานข้อมลูที่บางสาขาต้องการ เช่น Jstor 1 

14. การใช้น้ าเสียงของบุคลากรในห้องสมุดครับ เพราะบางคนเสียงค่อนข้างแข็งครับ 1 



ข้อที ่ ประเด็นที่ท่านต้องการให้ห้องสมุดปรับปรุง ความถี่ 

15. เพิ่มงานวิจัยไทยและต่างประเทศมากขึ้น 1 

16. รหัสหนังสือหาค่อนข้างยาก โดยเฉพาะส าหรับผู้ทีไ่ม่ค่อยได้เข้ามาใช้บริการ ด้วยความที่มีเลขเยอะ 
ต้องรู้ว่าเลขอะไรอยูต่รงไหน การหาหนังสือบนช้ันจึงต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก และหนังสือหมวด
ประวัติศาสตร์อยากให้รวมไว้อยู่ในช้ันเดียว พอแยกช้ันกันเลยท าใหห้ายาก และหนังมีให้บริการน้อย
มาก 

1 

17. อยากให้ขยายเวลาการใช้บริการ โดยเฉพาะในช่วงใกล้สอบ อยากใหท้ าเป็น 24 ช่ัวโมงเลยครับ 3 

18. ห้องสมุดและโต๊ะดเูก่า ความทันสมัย สภาพดูเก่าเกินไป มุมใหค้วามรู้,ของตกแต่งคล้ายห้องสมุด
ประชาชนมากกว่าเป็นแหล่งเรยีนรู้ของนิสิต 

3 

19. การให้บริการของบุคลากรต้องสุ่มเอาบางคนดีบางคนไม่ดี การให้บรกิารยุ่งยาก หนังสือน้อยกว่าหลาย
ที่มากๆ ท าเรื่องค่อนข้างยุ่งยากแต่ดีตรงคืนง่าย 

1 

20. เพิ่มหนังสือให้หลากหลาย เช่น หนังสือใหม่ๆ หนังสือการเมือง 1 

21. อยากให้มีจุดนั่งท างานท่ีมีปลั๊กไฟส าหรับชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กระจายครบทุกช้ันและเพียงพอ
กับนิสิตที่เข้ารับบริการ 

4 

22. ขึ้นรูปหนังสือในระบบจะได้ทราบว่าหนังสือท่ีต้องการหน้าตาเป็นอยา่งไร ตรงกับเล่มที่เราตามหาไหม 1 

23. เพิ่มหนังสือให้ครอบคลุมในแตล่ะรายวิชาของคณะตา่งๆ 1 

24. เครื่องสแกนบัตรเข้าใช้บริการของห้องสมุด มศว ประสานมิตร สแกนได้ยาก 6 

25. อยากให้เพิ่มหนังสือภาษาเกาหลี และหนังสือภาษาอังกฤษเกี่ยวกับด้านสื่อเยอะกว่านี ้ 2 

26. เพิ่มพื้นท่ีในการอ่านหนังสือให้มากข้ึน เพิ่มจ านวนคอมพิวเตอร์ และปรินเตอร์ เจ้าหนา้ที่ควรมสีีหน้าที่
ยิ้มแย้มกว่านี้ เพราะโดนหลายครัง้ที่ท าหน้าไม่รับแขก อธิบายแบบตอบไปที ห้องน้ าบางช้ันน้ าไม่ไหล/
ไหลน้อย ประตหูนักมาก  ท่ีที่เป็นมุมอับบางช้ัน ค่อนข้างมืด หาหนังสือไมส่ะดวกเท่าไหร่ การจดัวาง
ล าดับในบางหมวดของแต่ละชั้นวางค่อนข้างสับสน อาจจะมีแผนผังการวางตู้หนังคือเพื่อท่ีจะได้หาได้
ง่ายขึ้น 

1 

27. อยากให้ช้ันยืม-คืนอยู่ที่ช้ัน 1 1 

28. อยากให้มีการปรบัปรุงห้องสมดุใหห้าหนังสือได้ง่ายมากข้ึน 1 

29. อยากให้มีพื้นท่ี co space ที่ทันสมัยเหมือนองครักษ์คะ่^^ 1 

30. เพิ่มหนังสือใหม่ ๆ เนื่องจากหนังสอืบางเล่มตีพิมพ์มานานแล้วไมส่ามารถใช้อ้างอิงได้ 3 

31. ระยะเวลาในการเปิด-ปดิเครื่องปรบัอากาศช้ัน 5-6 2 

32. อยากให้แยกพ้ืนท่ีให้ชัดเจนส าหรบัการนั่งอ่านหนังสือท่ีต้องใช้สมาธ ิและบรรยากาศท่ีเงียบ กับพ้ืนท่ี
ส่วนกลางที่นิสติบางส่วนต้องการที่จะใช้ส าหรับพักผ่อน หรืออ่านหนังสือกับกลุ่มเพื่อน 

1 



ข้อที ่ ประเด็นที่ท่านต้องการให้ห้องสมุดปรับปรุง ความถี่ 

33. หอสมุดมีหนังสือเยอะดี เอกสารงานวิจัยเยอะ บริการดี แน่อยากเสนอ อยากให้ปรับปรุงโซนนั่งอ่าน
หนังสือให้ดูดี ทันสมยั เพียงพอต่อนิสิต  โซนสืบค้น คอมพิวเตอร์ควรอัพเดทให้มีประสิทธิภาพ (ตัวเดมิ
ช้า นิสิตบางคนท างานไดไ้มส่ะดวก) ตรงบัตรสแกนเข้าบัตรให้สแกนไม่ค่อยตดิ 

2 

34. ที่อ่านหนังสืออยู่ห้องสมุด คิดวา่ควรที่จะมีเยอะหรือสามารถอ่านไดห้ลายๆคนมากกว่านี้ อ่านเป็นกลุม่
มีพื้นท่ีเพียงพอ เหมือนมหาวิทยาลัยอื่นๆคะ่ และปรับเวลาการเปิด-ปิดของห้องสมุด ช่วงสอบควรจะ
เปิด24 และมโีซนเงียบ 

3 

35. การมีหนังสือท่ีตอบโจทย์กับนิสติแต่ละสาขา โดยเฉพาะหนังสือทางสงัคมศาสตร์ สังคมวิทยา และ
มานุษยวิทยาที่เป็นภาษาอังกฤษ 

1 

36. เว็บไซต์ของห้องสมดุมีความยากในการเข้าสืบค้นหนังสือ 3 

37. อยากให้มีหนังสือมากกว่านี้ และอยากให้หนังสือท่ีมีที่ประสานมติรกระจายมาที่องครักษ์ด้วย 1 

38. พื้นที่การให้บริการ โต๊ะ โซฟา การจัดพื้นท่ีต่างๆ ควรท าให้ทันสมัยกว่านี้ เปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ให้
น่าใช้งานขึ้น 

4 

39. จัดท าอบรมต่างๆในรูปแบบออนไลน์ เช่น ScienceDirect 1 

40. ควรมีการแจ้งการให้บริการต่างๆของห้องสมุดล่วงหน้า 1 

41. เจ้าหน้าที่ในแต่ละชั้นไม่ค่อยอยู่ประจ าเมื่อต้องการความช่วยเหลือน้อยครั้งมากท่ีจะตามหาเจ้าหน้าท่ี
เจอ 

1 

42. อยากให้มีหนังสือบางเลม่ทั้งองครักษ์และประสานมิตรใหเ้พียงพอตอ่ความต้องการ 3 

43. หนังสือในห้องมาเรียช้ัน 6 ค้นหายากค่ะ 2 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อที ่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 

1. อยากให้มีคอมพิวเตอร์ และ printer แบบเติมเงินเองให้นิสติได้ใช้เหมือน ม.เกษตรศาสตร ์ 1 

2. ช่วงการระบาดของโควิด ในวิชาของตนเองมีการจัดการเรยีนการสอนออนไลน์เป็น 100% จึง
ไม่ค่อยได้เดินทางเข้ามหาวิทยาลัย หนังสือเล่มใหม่ๆที่ออกสู่ท้องตลาดก็มักจะมีรูปแบบสืบค้น
ฉบับเต็มทางออนไลน์ได้อยู่แล้ว ตรงนี้ไม่ค่อยมีปัญหาค่ะ แต่หนังสือที่เดิมพิมพ์ออกเป็น
กระดาษ ท าให้เดินทางเพื่อไปยืมคนืกับทางห้องสมุดได้ยาก หากมเีทคโนโลยีหรือวิธีการใดที่
ห้องสมุดสามารถปรับเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ที่เป็นหนังสือเป็นรปูแบบท่ีสืบค้นอ่านข้อมูลฉบับเต็มทาง
ออนไลน์ได้ save ไฟล์ได้ก็จะดีมากค่ะ 

1 
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3. ช่ืนชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แม้ในช่วงเวลาสถานการณ์โควิด พ่ีๆ เจ้าหน้าท่ีก็บริการ
รับส่งหนังสือได้ดมีาก ๆ มีการโทรสอบถามและแนะน าเสนอ 

3 

4. เพิ่มมุม co-working space 1 

5. เป็นก าลังใจให้ครับ ที่ท ามาดีอยู่แล้ว ขอให้ดีขึ้นๆไปอีกครับ 3 

6. ในช่วงโควิด การส่งหนังสือทางไปรษณียเ์ป็นสิ่งที่ดีมาก 1 

7. จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ในการค้นหาหนังสือมีน้อยเกินไป อยากให้มีมากกว่านี้ครับ 1 

8. พี่บรรณารักษ์ที่น่ีน่ารักมากค่ะ บรกิารดีมาก 1 

9. มีความเห็นว่า หากนิสิตที่ยมืหนังสือ อยู่พ้ืนท่ีไกลหรือต่างจังหวัด ควรส่งเป็น EMS ให้นิสิต
เนื่องจาก หากส่งเป็นลงทะเบียนจะมีความล่าช้ามาก แล้วกเ็พื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึง
ความส าคญัต่อการศึกษา คิดว่าจะสร้างประทับให้กับนิสิตและผู้ใช้บริการมากขึ้นครับ 

1 

10. อยากให้เปิดบริการ การใช้ห้องศึกษาค้นคว้าส าหรับนิสติ 1 

11. อยากให้หนังสือสังคมศาสตร์มีการจัดเลขเรียกหนังสือให้ตรงกับประเภทและช่ือหนังสือน้ันๆให้
มากกว่าน้ี เช่น หนังสือท่ีเกี่ยวกับปราสาทเขาพระวิหารควรอยู่ในสว่นหนังสือรัฐศาสตร์ ไม่ควร
อยู่ในหมวดกฎหมาย เนื่องจากสารัตถะในหนังสือกล่าวถึงเหตุการณท์ี่เกิดขึ้นไมไ่ด้มุ่งเน้นไปถึง
การระบตุัวบทกฎหมาย 

1 

12. อยากให้มีมุมพักผ่อนเเละโต๊ะเก้าอี้ท่ีสะดวกสบายกว่านี้ค่ะ อยากใหเ้หมือนห้องสมดุฟินเเลนด์ 1 

13. อยากให้เพิ่มจ านวนเล่มสามารถที่ยืมได้ของหนังสือในระดับป.ตร ี 1 

14. อยากให้จัดโซนส าหรับนิสติเผื่อไวใ้ช้ส าหรับการสอนออนไลน์ 3 

15. อยากให้การจองใช้ห้องประชุมเดีย่ว/กลุม่ หรือบริการอื่น ๆ สามารถจองในระบบออนไลนไ์ด้
โดยใช้รหสับัวศรไีอดี เมื่อถึงเวลาใช้บริการนิสติค่อยไปติดต่อรับกุญแจหรือใช้บริการนั้น ๆ ได้
เลย 

1 

16. ขอบคุณที่ทางส านักหอสมุดกลางตั้งใจรับฟัง พัฒนา และปรับปรุงนะครับ 2 

17. อยากให้เป็นห้องสมุดในรูปแบบยคุเทคโนโลยี 4.0 มีความทันสมัย และการตกแต่งท่ีน่าสนใจ 
ซึ่งสามารถเป็นแลนด์มาร์คที่น่าสนใจอย่างยิ่งส าหรับนสิิตและบุคลากรค่ะ 

1 

18. ห้องสมุดคือดี มหีนังสือให้เราค้นหามากมาย ท ารายงานได้สะดวกมากๆเลยคะ 1 

19. เพิ่มพื้นท่ีส าหรบัการค้นคว้า (ท่ีสามารถส่งเสียงได้ในระดับหนึ่ง) 1 

20. อยากให้ห้องน้ าสะอาด และดสูว่างกว่านี้ รวมถึงการตกแต่งภายในห้องสมุดด้วย สามารถท าให้
น่าสนใจ และดึงดูดผู้ใช้งานได้มากกว่านี้ อยากให้ห้องสมุดของมหาลยัเรา เป็นท่ีพึ่งของนิสิต
ส าหรับการค้นคว้า และเตรียมตัวสอบจริงๆคะ่ 

1 
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21. อยากให้หอสมุดปรับปรุงให้เข้ากับยุคปัจจุบัน มีความใหม่ ทันสมยั รวดเร็วต่อเจ้าหน้าท่ีและ
ผู้ใช้บริการ เป็นผู้น าด้านการเปลี่ยนแปลง มีมาตรฐานสากล และในอนาคตอยากให้ท าเป็น 
smart library น าเทคโนโลยมีารโีนเวทหอสมุด เช่น ระบบควบคุมไฟภายในหอสมดุแบบคิม
โทรลผ่านแอพลิเคช่ัน ระบบสแกนหน้าเข้าใช้บริการ 

2 

22. ควรท าหนังสือ pdf ในเว็บไซต์ หากยังมีการเรียนออนไลน์อยู่ จะได้สะดวกกับนิสติมากข้ึน" 1 

23. อยากให้มีตู้ยืม-คืนด้วยตนเอง และอยากให้หน้าเว็บของส านักหอสมุดสามารถค้นหาได้สะดวก
มากขึ้น มีภาพประกอบช่ือหนังสือ จะสะดวกต่อการค้นหามากยิ่งข้ึน 

1 

24. บริการรวดเร็วมากค่ะ เจ้าหน้าที่ตอบกลับทางแชทไวมาก ขอบคุณส าหรับบริการดีๆ แบบนี้นะ
คะ เป็นมิตรกับผู้ใช้บริการเสมอ ทุ่มเทท างานอย่างขันแข็ง 

2 

25. อยากให้มีกิจกรรมของห้องสมุดบอ่ย ๆ ครับ เพราะสนุกและได้ความรู ้ 2 

26. เพิ่มปลั๊กไฟส าหรับชาร์จแบตเตอรร์ี่ 3 

27. หนังสือจัดเรียงดีหาง่าย แตบ่างเลม่หายังไงก็หาไม่เจอ วันเสาร์อาทิตย์จะไม่มเีจ้าหน้าท่ีอยู่แต่
ละชั้น เวลาจะสอบถามข้อมูลจึงล าบากค่ะ 

1 

28. ทางเพจ เจ้าหน้าที่ตอบค าถามดี ใส่ใจ เคยเมล์ถามเรื่อง turnitin เจา้หน้าท่ีก็ตอบดีมาก ดึก
แล้วก็ยังตอบ อยากให้จนท.พักผ่อน รักษาสุขภาพ ดูแลตนเอง ผู้ใช้บริการรอได้คะ่ แต่ก็ต้อง
พิจารณาเป็นเคสไป เพราะบางท่านร้อนใจต้องการด่วน ภาพรวมคือประทับใจบุคลากรค่ะ ให้
ค าแนะน าชัดเจน ละเอียด เราอาจงงหรือสับสนนดิหน่อยเพราะศึกษาคู่มือไมล่ะเอยีดเองค่ะ 
จะมีบางท่านที่น้ าเสียงหรือหน้าตานิ่งแต่เราก็เข้าใจคะ่ 

1 

29. อยากให้อัพเดทรูปแบบบรรณานุกรมของ มศว ว่าอิง apa6th หรือมเีปลี่ยนอะไรเฉพาะของม
ศวหรือไม่ เพราะแม้ตอนท า thesis เราเลือก style เป็น swu แล้ว แต่ภาษาไทยก็ไมเ่สถียร 
ตัว endnote เองภาษาไทยจะแสดงผลเพีย้น ช่ือเรื่องไม่เป็นตัวเอน จึงอยากได้คู่มือท่ีแนะน า
รูปแบบการอ้างอิงสื่อต่างๆ ที่ถูกตอ้ง ชัดเจนของมศวค่ะ" 

1 

30. เวลาให้บริการน้อยเกินไป และปิดแอร์เร็วมากจนรูส้ึกอากาศไม่ถ่ายเท หายใจล าบาก 1 

31. ขอขอบคุณทีมงานหอสมดุทุกท่านค่ะ ใช้บริการตั้งแตเ่รียนป.ตรี หอสมุดกลางรักษาระดับการ
บริการได้ดมีากเลยค่ะ 

2 

32. รวบรวมค าถามของแต่ละท่านแล้วเอาค าถามที่พบบ่อยท าเป็นวิดโิอ เพื่อสอนคนถามทีหลัง 1 

 

 


