
สรุปแบบส ำรวจควำมพงึพอใจในกำรใช้บริกำรห้องสมุด 
มหำวทิยำลัยรำชภฏัสงขลำ ประจ ำปี 2562 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ำรวจ 
      
ท่านเป็นผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมุดประเภทใด จ านวน 
นกัศกึษา 106 (91.38%) 
อาจารย ์ 5 (4.31%) 
บุคลากร 4 (3.45%) 
บุคคลภายนอก 1 (0.86%) 

     
 
เพศ จ านวน 
หญิง 87 (75.00%) 
ชาย 24 (20.69%) 
เพศทางเลือก 5 (4.31%) 

 
 
อาย ุ จ านวน 
นอ้ยกว่า 20 ปี 53 (45.69%) 
21 - 30 ปี 54 (46.55%) 
31 - 40 ปี 3 (2.59%) 
41 - 50 ปี 6 (5.17%) 
มากกว่า 50 ปี 0 (0.00%) 

 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 2 ควำมพงึพอใจในกำรใช้บริกำรด้ำนต่ำงๆ  
 
1. ดา้นทรัพยากรสารสนเทศ      

  พึงพอใจมาก
ท่ีสุด 

พึงพอใจมาก พึงพอใจ
ปานกลาง 

พึงพอใจ
นอ้ย 

พึงพอใจ
นอ้ยท่ีสุด 

เพียงพอกบัความตอ้งการ 30 (25.86%) 47 (40.52%) 33 (28.45%) 4 (3.45%) 2 (1.72%) 
ตรงกบัความตอ้งการ 34 (29.31%) 54 (46.55%) 21 (18.10%) 4 (3.45%) 3 (2.59%) 
มีความทนัสมยั 35 (30.17%) 40 (34.48%) 26 (22.41%) 9 (7.76%) 6 (5.17%) 
มีความหลากหลายครอบคลุมทุก
สาขาวิชา 

40 (34.48%) 42 (36.21%) 24 (20.69%) 6 (5.17%) 4 (3.45%) 

ทรัพยากรสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์มี
ความหลากหลาย/ตรงความตอ้งการ 

33 (28.45%) 44 (37.93%) 27 (23.28%) 9 (7.76%) 3 (2.59%) 

   
ขอ้เสนอแนะ 
อยากใหม้ีหนงัสือวิจยัภาษาองักฤษเยอะๆ เพื่อง่ายต่อการคน้หาทางอินเทอร์เน็ต และง่ายต่อการอ่าน 
หนงัสือไม่หลากหลาย การคน้หาหนงัสือยากมากไม่ทนัสมยั 
หนงัสือเก่าเป็นส่วนใหญ่ 
ขยายเวลาในการเปิดท าการ 

 
2. ดา้นบริการสารสนเทศ 

  พึงพอใจ
มากท่ีสุด 

พึงพอใจ
มาก 

พึงพอใจ
ปานกลาง 

พึงพอใจ
นอ้ย 

พึงพอใจ
นอ้ยท่ีสุด 

ความยุง่ยากในการขอรับบริการ 31 (26.72%) 38 (32.76%) 27 (23.28%) 17 (14.66%) 3 (2.59%) 
ความถกูตอ้ง/รวดเร็ว ในการใหบ้ริการ 39 (33.62%) 42 (36.21%) 30 (25.86%) 3 (2.59%) 2 (1.72%) 
ความเป็นระบบในการใหบ้ริการ 37 (31.90%) 40 (34.48%) 29 (25.00%) 8 (6.90%) 2 (1.72%) 
ความเป็นระเบียบของการจดัเรียง
หนงัสือบนชั้น 

30 (25.86%) 42 (36.21%) 30 (25.86%) 11 (9.48%) 3 (2.59%) 

 
ขอ้เสนอแนะ 
บางคร้ังเขา้ไปจองหอ้งในเวบ็ไซตไ์ม่ไดค่้ะ 

      



3. ดา้นบุคลากร      
  พึงพอใจ

มากท่ีสุด 
พึงพอใจ
มาก 

พึงพอใจ
ปานกลาง 

พึงพอใจ
นอ้ย 

พึงพอใจ
นอ้ยท่ีสุด 

แต่งกายเหมาะสม 49 (42.24%) 44 (37.93%) 20 (17.24%) 2 (1.72%) 1 (0.86%) 
สุภาพ/มีมารยาท 46 (39.66%) 40 (34.48%) 23 (19.83%) 6 (5.17%) 1 (0.86%) 
กระตือรือร้น/เอาใจใส่ 40 (34.48%) 41 (35.34%) 30 (25.86%) 3 (2.59%) 2 (1.72%) 
ไม่เลือกปฏิบติั 42 (36.21%) 40 (34.48%) 23 (19.83%) 7 (6.03%) 4 (3.45%) 
ความรู้/ทกัษะ ในการตอบค าถาม 43 (37.07%) 43 (37.07%) 21 (18.10%) 7 (6.03%) 2 (1.72%) 

 
ขอ้เสนอแนะ 
ในวนัเสาร์ อาทิตย ์ทางกอ้งสมุดจะปิดหา้โมง แต่มีวนัเสาร์หน่ึงท่ีดิฉนักบัเพ่ือนมาใชบ้ริการชั้นหก เวลาส่ีโมงเยน็แต่
เจา้หนา้ท่ีปิดจอคอม ปิดเเอร์ และบอกว่าจะปิดแลว้ ทั้งท่ีป้ายหนา้ประตูบอกปิด 17:00 น. อยากใหเ้ปิดใหเ้ป็นไปตาม
เวลานะคะ 

 
4. ดา้นอาคารสถานท่ี/ส่ิงอ  านวยความสะดวก      

  พึงพอใจ
มากท่ีสุด 

พึงพอใจ
มาก 

พึงพอใจ
ปานกลาง 

พึงพอใจ
นอ้ย 

พึงพอใจ
นอ้ยท่ีสุด 

โต๊ะ/เกา้อ้ี 43 (37.07%) 37 (31.90%) 28 (24.14%) 4 (3.45%) 4 (3.45%) 
แสงสว่าง 43 (37.07%) 45 (38.79%) 21 (18.10%) 4 (3.45%) 3 (2.59%) 
เสียง 34 (29.31%) 43 (37.07%) 27 (23.28%) 7 (6.03%) 5 (4.31%) 
หอ้งประชุมกลุ่มยอ่ย 40 (34.48%) 38 (32.76%) 27 (23.28%) 7 (6.03%) 4 (3.45%) 
หอ้งน ้ าสะอาด/ไม่มีกล่ิน 35 (30.17%) 45 (38.79%) 27 (23.28%) 5 (4.31%) 4 (3.45%) 
หอ้งน ้ าเพียงพอกบัความตอ้งการ 34 (29.31%) 39 (33.62%) 32 (27.59%) 7 (6.03%) 4 (3.45%) 
จุดรับประทานอาหาร/เคร่ืองด่ืม 33 (28.45%) 37 (31.90%) 33 (28.45%) 10 (8.62%) 3 (2.59%) 
จุดบริการน ้ าด่ืม 30 (25.86%) 35 (30.17%) 38 (32.76%) 10 (8.62%) 3 (2.59%) 
จุดบริการถ่ายเอกสาร 36 (31.03%) 41 (35.34%) 31 (26.72%) 5 (4.31%) 3 (2.59%) 

 
ขอ้เสนอแนะ 
อยากใหติ้ดป้ายงดส่งเสียงดงั เเละ การน าน ้ าตั้งบนโต๊ะ เพราะคนท่ีใชโ้ต๊ะต่อ ใชไ้ม่ไดต้อ้งไปหาผา้มาเช็ดก่อนจึง
จะไชไ้ดค้รับ 
หอ้งประชุมกลุ่มยอ่ย 2 แอร์เสียค่ะ 



ขอ้เสนอแนะ 
บางคร้ังก็มีเสียงดงัในหอ้งสมุดมากเกินไป 
จุดบริการถ่ายเอกสารควรเพ่ิมแมค็บริการ การจองหอ้งควรจองได2้4ชัว่โมง  
ควรมกีารขยายระยะเวลาในการใหน้กัศกึษาเขา้ใชบ้ริการ ในช่วงใกลส้อบค่ะ 

 
5. ดา้นการส่ือสารกบัผูใ้ชบ้ริการ 

  พึงพอใจ
มากท่ีสุด 

พึงพอใจ
มาก 

พึงพอใจ
ปานกลาง 

พึงพอใจ
นอ้ย 

พึงพอใจ
นอ้ยท่ีสุด 

ความหลากหลายของช่องทาง
ประชาสมัพนัธ ์เช่น เฟซบุ๊ก เวบ็ไซต ์
ป้ายประชาสมัพนัธ ์

35 (30.17%) 49 (42.24%) 26 (22.41%) 3 (2.59%) 3 (2.59%) 

ความชดัเจน 38 (32.76%) 47 (40.52%) 24 (20.69%) 5 (4.31%) 2 (1.72%) 
ความสม ่าเสมอ 42 (36.21%) 43 (37.07%) 22 (18.97%) 6 (5.17%) 3 (2.59%) 
ความรวดเร็ว/ทนัเหตุการณ์ 41 (35.34%) 45 (38.79%) 21 (18.10%) 5 (4.31%) 4 (3.45%) 
ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 49 (42.24%) 39 (33.62%) 22 (18.97%) 3 (2.59%) 3 (2.59%) 

 
ขอ้เสนอแนะ 
  

 
6. ดา้นเทคโนโลย ี

  พึงพอใจ
มากท่ีสุด 

พึงพอใจ
มาก 

พึงพอใจ
ปานกลาง 

พึงพอใจ
นอ้ย 

พึงพอใจ
นอ้ยท่ีสุด 

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต/WiFi 45 (38.79%) 47 (40.52%) 17 (14.66%) 4 (3.45%) 3 (2.59%) 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใหบ้ริการ
อินเทอร์เน็ต 

44 (37.93%) 41 (35.34%) 23 (19.83%) 5 (4.31%) 3 (2.59%) 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบคน้
ทรัพยากรสารสนเทศ 

45 (38.79%) 41 (35.34%) 20 (17.24%) 6 (5.17%) 4 (3.45%) 

เคร่ืองพิมพเ์อกสาร 40 (34.48%) 43 (37.07%) 22 (18.97%) 9 (7.76%) 2 (1.72%) 
 
ขอ้เสนอแนะ 
อยากใหม้ีหอ้งส าหรับเจา้หนา้ท่ี เพือเอาไวป้ระกาศภายในหอ้งสมุดทั้ง5ชั้น  



ขอ้เสนอแนะ 
รุ่นพี่บางคนไม่มีมารยาทในการใชห้อ้งสมุด  
รุ่นพี่บางคนไม่มีมารยาทในการใชห้อ้งสมุด  
ร้อนมากเลยค่ะ 
ตอ้งใหห้อ้งสมุดขยายเวลาเปิดบริการ 
โดยรวมแลว้การบริกาหอ้งสมุดอยูใ่นระดบัดี แต่อยากใหเ้พ่ิมหนงัสือใหห้ลากหลายกว่าน้ีและอพัเดตอยูต่ลอดเวลา 
ควรมีหนงัสืออ่านเล่นของนกัเขียนท่ีมีช่ือเสียงท่ีสามารถสร้างแรงบนัดาลใจใหผู้รั้บบริการได ้ควรขยายเวลาการเปิด-
ปิดหอ้งสมุดดว้ย ไม่ใช่ว่าเปล่ียนไปเปล่ียนมาตล 
ควรมีหนงัสือวรรณคดีใหม่ๆบา้งครับ เพราะท่ีมีมนัเก่าเเละผา่นการซ่อมมาหลายคร้ังเเลว้ เเละหนงัสือเชิง
ภาษาศาสตร์เเละไทยถ่ิน ควรมีใหห้ลากหลายมากกว่าน้ี 
ควรมคีวามทนัสมยั ความสะดวกใหก้บันศ. 
ควรเปิดบริการนานกว่าน้ี 
ควรเปิดบริการนานกว่าน้ี 
ควรเปิดบริการนานกว่าน้ี 
ควรจะมีพ้ืนท่ี ท่ีนกัศึกษาสามารถน าโนตบุคมาต่อสายแลนเองได ้มีเกา้อ้ีให ้wifiใชไ้ดดี้ หอ้งประชุมกลุ่มยอ่ยควรมี
ใหเ้ลือกปลกัไฟขณธท าการจองได ้
ควรจะขยายเวลาในการใหบ้ริการมากข้ึน เพราะนกัศกึษาตอ้งการท างานภายในหอ้งสมุดของมหาวิทยาลยั แค่ใน
ระยะเวลา4โมงเยน็ไม่เพียงพอ 

 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิโดยภำพรวม      
ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมโดยภาพรวม 
แอร์ไม่ไดม้าตรฐาน ร้อนมาก 
อยากใหม้ีหนงัสือวรรณคดีใหม่ๆ เยอะๆ ทนัสมยั และเวลาปิดหอ้งสมุดอยากใหปิ้ด1ทุ่ม  
อยากใหเ้พ่ิมจ านวนเคร่ืองดุหนงั 
อยากใหเ้พ่ิมความเยน็ข้ึนอีกค่ะ 
อยากใหน้กัศกึษาท่ีมาใชบ้ริการหอสมุดลดเสียงและรู้จกัถึงมารยาทของการใชห้อสมุด 
อยากใหข้ยายเวลาปิดท าการออกไป อยากมีเวลาอ่านหนงัสือเพ่ิมข้ึนกบัสถานท่ีเงียบๆไม่ตอ้งหาท่ีไหนไกล 

อยากใหข้ยายเวลาค่ะ  
หอ้งสมุดควรมีความทนัสมยัมากกว่าน้ี โจ๊ะตอ้งมีเพียงพอกบัความตอ้งการ หอ้งน ้ ามีมากกว่าน้ี 
หอ้งสมุดควรเพ่ิมเวลาการใหบ้ริการแก่นกัศึกษา และซ้ือเทคโนโลย ีควรมีมากข้ึน เพ่ือความสะดงกแก่การศึกษาของ
นกัศกึษาค่ะ 



ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมโดยภาพรวม 
หนงัสือควรมีมากกว่าน้ี ทนัสมยักว่าน้ี ครอบคลุมกว่าน้ี ตรงกบัสาขาวิชามากกว่าน้ี  
สบาย 
เรียบร้อย เป็นระเบียบ 
เพ่ิมท่ีนัง่ชั้น 6 
เพ่ิมจุดในการติดป้ายประกาศ เตือนเร่ืองมารยาทในการใชห้อ้งสมุด อาทิ หา้มส่งเสียงดงัรบกวนผูอ่ื้น ทั้งใหเ้จา้หนา้ท่ี
สอดส่องดูแลเร่ืองมารยาทในการใชห้อ้งสมุด เพราะถา้นกัศึกษาเตือนกนัเองเกรงว่าจะเกิดการขดัแยง้กนั 

เปิดบริการนานกว่าน้ี  
เปิดบริการนานกว่าน้ี  
เปิดบริการนานกว่าน้ี  
ป้ายแสดงว่าแต่ละชั้นมีหมวดหนงัสือใดไม่มีเลย ท าใหผู้ใ้ชบ้ริการตอ้งเดินข้ึนลง 
บุคลากรแม่บา้นควรยิม้แยม้ 
แนะน าเพ่ิมโซนบนัเทิงไหเ้พ่ิมหน่อยครับ 
ตอ้งการหอ้งสมุดขยายเวลาเปิดบริการ 
โดยรวมโอเคครับ 
ดีแลว้ค่ะ 
ดีมากค่ะ 
ดี 
ดี 
ช่วงสอบอยากใหท้างส านกัวิทยบริการขยายเวลาปิด ขอบคุณค่ะ 
จดัระเบียบสถานท่ีจอดรถบริเวณดา้นหลงัหอ้งสมุดใหดี้ๆ  
ควรขยายเวลาหอ้งสมุดใหม้ากกว่าน้ี และเพ่ิมหนงัสือใหม่ๆ งานวิจยัใหม่ๆท่ีหลากหลาย ควรมีโปรแกรมท่ีทนัสมยั 
ใชง้านง่าย ใหเ้ขา้กบัยคุสมยัใหม่ 

 


