สรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการห้ องสมุดฯ
จุดเด่ นของการให้ บริการ
น่ารักทุกคน

จุดทีค่ วรปรับปรุง

1

เจ้าหน้าที่ยมิ้ แย้มแจ่มใส
ให้บริ การดีมาก

และ 1

2

การบริ การทางด้านเครื่ องดื่ม

3.

4.

การจัดสถานที่ จัดหนังสื อ สะอาด และเป็ น 3.
ระเบียบ การจัดมุมตั้งโต๊ะแบบนัง่ สบายจูงใจ
ผูใ้ ช้บริ การ
มีหนังสื อ นิตยสาร และวารสารครบทุกประเภท 4.
สามารถจัดหาหนังสื อออกใหม่ ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับ
ว่าให้ความรู ้ มีคุณค่าเข้าห้องสมุดฯ ทันตามเวลา
และความต้องการอยูเ่ สมอ

5.
6.

เงียบสงบ มีหนังสื อใหม่ๆ เข้ามาเสมอ
มีความยินดีบริ การเสมอ

5.
6.

7.

มีน้ าใจมาก

7.

2

ข้ อคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะ

การบริ การทางด้านอินเทอร์ เน็ต

1.

ควรมีเพลงมาเปิ ดในห้องสมุด

2.

ควรมีการสารวจหนังสื อที่ชารุ ดจนใช้การไม่ได้แล้ว
จาหน่ายออกไปบ้างเพื่อจะได้มีที่จดั หนังสื อเพิ่ม

3.

ควรจัดหาที่วางหนังสื อแบบใหม่เป็ นชนิ ดแบบชั้นเลื่อน 4.
เพื่อประหยัดพื้นที่ และถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลง โต๊ะอ่าน
หนังสื อควรเปลี่ยนจากขนาดใหญ่เป็ นเป็ นขนาดนัง่ 4 คน
ซึ่งเป็ นแบบสี่ เหลี่ยมบ้าง หรื อกลมบ้างเพื่อเพิ่มเนื้อที่ใน
การให้งานอื่นๆ และมองดูโปร่ งตา
เพิ่มคอมพิวเตอร์ สาหรับ Access Internet ได้
5.
เพิม่ มุมอ่านหนังสื อสาหรับการอ่านหนังสื อเป็ นการ
ส่ วนตัว
ทรัพยากรสารสนเทศที่เก่า ล้าสมัย ควรบริ จาคให้ที่อื่น
6.

ควรเปิ ดให้บริ การเร็ วขึ้นกว่าเดิม จาก 8.30 น. ให้
เป็ น 8.00 น. และควรปิ ดบริ การประมาณ 17.00
น.
ควรจัดเก็บของโชว์ ของที่ระลึก ในตูโ้ ชว์อย่าง
สวยงาม
วัสดุสิ่งของบางอย่างไม่ใช้หรื อหมดคุณค่าแล้ว
ไม่ควรเก็บไว้ในห้องสมุดฯ เช่น เครื่ องคอมฯ
เก่าๆ
เพิ่มหนังสื อใหม่ๆ ทุกแนว เช่น เศรษฐกิจสังคม
การเมือง วิเคราะห์

น่าจะมีโต๊ะอ่านหนังสื อที่เป็ นสัดส่ วนมากกว่านี้

ควรปิ ดบริ การตอนเช้าก่อนทางานด้วย

จุดเด่ นของการให้ บริการ

จุดทีค่ วรปรับปรุง

8.

มีทรัพยากรสารสนเทศ หลากหลาย ตรงตาม 8.
ความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ

9.

มีจิตวิญญาณการเป็ นผูใ้ ห้ของผูใ้ ห้บริ การ

10.

มีหนังสื อ วารสาร หลากหลาย บรรยากาศดีมาก

มีโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ 7.
ทั้งหมด และสามารถสื บค้นได้ เพื่อยกเลิกการใช้
บัตรรายการสื บค้น
9. อยากให้มีหนังสื อใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการ 8.
ของผูใ้ ช้บริ การให้หลากหลาย
10. โต๊ะ เก้าอี้ ที่นงั่ มีนอ้ ย
9.

11.
12.

รับฟังความคิดเห็นของผูร้ ับบริ การ
มีการจัดสถานที่เหมาะกับการอ่านหนังสื อ

11.
12.

13.

มีแสงสว่างเหมาะสมกับการใช้สายตามาก

13.

14.

ให้ความอิสระกับผูใ้ ช้บริ การดี

14.

15.

บรรยากาศเงียบสงบ แอร์เย็น

15.
16.

16.

เป็ นห้องสมุดที่มีชีวิต Life Style ที่ทนั ต่อ

17.

ข้ อคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะ
ควรมีหนังสื อที่ทนั สมัย
หนังสื อใหม่ในรอบสัปดาห์

ที่เพิ่งออกมาเป็ นจุดขาย

การยืมหนังสื อไม่ควรให้ผใู ้ ช้บริ การเขียนเอง ควรเป็ น
ลายมือของเจ้าหน้าที่
ควรมีการปรับปรุ งในด้านการใช้บาร์ โค๊ดเข้ามาน่าจะ
สะดวกรวดเร็ ว
อากาศร้อน หายใจไม่ออก
10. มีหนังสื อเกี่ยวกับสุ ขภาพ การออกกาลังกายมาก
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กาลังดาเนินการอยู่ 11. หนังสื อตกยุคแล้วให้เอาออกไป
อาจไม่ทนั สมัยเหมือนที่อื่นควรเร่ งดาเนินการ
เมื่อมีบุคคลเข้ามาใช้บริ การมาก อุณหภูมิในห้อง 12. เอกสารงานวิชาการต่างๆ ที่ใช้อา้ งอิง ไม่ทนั สมัย เก่า
สู งขึ้นทาให้อากาศร้อน
มากๆ
มีหนังสื อใหม่ประเภททัว่ ไป
และจิตวิทยาการ 13. ปกหนังสื อควรมีปกพลาสติกหุม้
พัฒนาตนเองน้อย
น่าจะปรับปรุ งห้องใหม่ให้ดูสดใสทันสมัย
มี 14. หนังสื อเก่าๆ ควรเก็บไว้บริ การต่อไป
ชีวติ ชีวา (ทาสี ใหม่) เปลี่ยนโต๊ะเก้าอี้ให้น่านัง่ กว่านี้
การแจ้งข่าวการปิ ดห้องสมุดควรแจ้งล่วงหน้า 2-3 15. ควรมีระบบการยืม – คืน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
วัน และปิ ดประกาศที่ช้ นั 1 ด้วย
ในซอกมุมชั้นหนังสื อมีกลิ่นอับ
16. ควรอ่านหนังสื อพิมพ์ท่านละ 1 ฉบับ

จุดเด่ นของการให้ บริการ

17.

18.
19.

20.

21.
22.
23.
25.
26.

จุดทีค่ วรปรับปรุง

ชีวติ ในปั จจุบนั ซึ่ งหาไม่ค่อยได้ ในห้องสมุด 18. เจ้าหน้าที่มีนอ้ ย
ทัว่ ไป
กล่าวคือมีหนังสื อใหม่ๆ ทั้งสุ ขภาพ
คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
มีหนังสื อใหม่ๆ มาแนะนาเสมอ และมีการพัฒนา 19. ให้มีหนังสื อวิชาการ นิตยสาร หนังสื อเด็กที่
อยูเ่ สมอ
ทันสมัยเหมาะกับสถานการณ์
มีเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ที่สามารถเข้าใช้อินเทอร์ เน็ตได้มากๆ
มีความเป็ นกันเอง
20. มีแผ่น วีซีดี ดีวีดี เกี่ยวกับการออกกาลังกายให้ยมื
มีหนังสื อใหม่ๆ ให้ยมื
21. ระบบการสื บค้นหาหนังสื อ
ระบบการยืม-คืน
หนังสื อ (รายการหนังสื อ เช่น หนังสื อเล่มนั้นคน
ยืมไป ส่ งคืนเมื่อไหร่ เราจะได้เป็ นคิวต่อได้)
สะดวก รวดเร็ วในการให้บริ การ
22. ควรมีหนังสื อทางการศึกษา เช่น การบริ หาร
การศึกษา
การนิเทศการศึกษา
การพัฒนา
หลักสู ตร
มีหนังสื อที่น่าสนใจ และมีประโยชน์ทางวิชาการ 23. เครื่ องฟอกอากาศ หรื อ เครื่ องดักจับฝุ่ น ควรมีใน
สามารถนาไปใช้ในการปฏิบตั ิงานได้
ห้องสมุดใหญ่ๆ
สะดวกสบายในการค้นหาหนังสื อ
24. โต๊ะ เก้าอี้ ควรเล็ก กะทัดรัด
เจ้าหน้าที่ให้ความสะดวก
25. ชั้นวางหนังสื อควรมีหนังสื อมากกว่านี้ และควร
เปิ ดให้บริ การตั้งแต่เวลา 7.00 – 17.00 น.
มีความเป็ นระเบียบในการค้นหาเอกสาร
26. พื้นที่หอ้ งสมุดแคบ และโต๊ะ เก้าอี้ตวั ใหญ่เกินไป
มีความค่อนข้างครบถ้วนหลายๆ ด้าน
27. ควรแยกหนังสื อเก่ามากไว้ห้องเฉพาะ เนื่องจากทา
ให้อากาศและกลิ่นภายในห้องสมุดอับ ผูใ้ ช้บริ การ
บางท่านแพ้กลิ่นหนังสื อเก่าทาให้ใช้บริ การได้ไม่
เต็มที่

ข้ อคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะ
17. น่าจะมีหนังสื อภาษาจีนกลางมากๆ

18. ต้องการหนังสื อเกี่ยวกับการศึกษา ความเป็ นครู ที่มี
ความเป็ นปัจจุบนั
ต้องการหนังสื อการวิจยั ทาง
การศึกษา การวิเคราะห์ขอ้ มูล
19. ควรเพิ่มหนังสื อเกี่ยวกับงานวิจยั และวิทยานิพนธ์
20. อยากให้มีหนังสื อ POCKET BOOK มากกว่านี้

21. ควรมีเวลามากอีกนิดอาจช่วยให้คนมาใช้บริ การเพิ่ม

22. ควรมีหนังสื อของเด็กที่ให้ความรู ้เกี่ยวกับแมลง
วิทยาศาสตร์ ฯลฯ
23. ควรมีพนักงานให้เพียงพอต่อผูใ้ ช้บริ การ

24. ความเพียงพอของสิ่ งอานวยความสะดวก
25. ควรจัดที่นงั่ ให้กว้างขวาง ปลอดโปร่ งกว่านี้

จุดเด่ นของการให้ บริการ

จุดทีค่ วรปรับปรุง

ข้ อคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะ

27.

มีหนังสื อที่เป็ นภาษาอังกฤษเยอะ

28.

เป็ นศูนย์รวมของหนังสื อที่เหมาะกับทุกเพศ
ทุกวัย
มีความสะดวก ความพร้อมในการบริ การทุกๆ 31. สิ่ งอานวยความสะดวก เช่น ป้ ายบอกขั้นตอนต่างๆ 29. จัดนิทรรศการเป็ นช่วงๆ
ด้าน
ไม่มีเสี ยงรบกวน
32. อาจเพิ่มเวลาถึง 18.00 น.
30. ควรติดตั้งวงจรปิ ด
มีไฟแดง-ไฟเขียว (ทางเข้าออกชัดเจน)
33. ควรมีหนังสื อกฎหมายทัว่ ไปที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย
34. มีจุดที่เป็ นมุมอับ และแสงสว่างไม่เพียงพอ
35. ควรมีแจกันดอกไม้บนโต๊ะอ่านหนังสื อ
36. ความสะอาดของห้องสมุดฯ
37. จัดบริ เวณภายในห้องสมุดให้ดูสบายตามากขึ้น
38. หนังสื อมีนอ้ ยเกินไป อยากให้เพิ่มหนังสื อนิตยสาร
ที่หลากหลายกว่านี้
39. เพิ่มด้าน IT เช่น เครื่ องคอมพิวเตอร์ ระบบสื บค้น
ข้อมูล
40. บรรยากาศให้ดูสดชื่น (เช่นพื้นที่จดั วางหนังสื อ
บริ เวณที่นงั่ อ่านหนังสื อ มุม IT

29.
30.
31.

28. ควรมีหนังสื อ Best Seller เยอะๆ
26. ควรมีการยืดเวลาในการยืมหนังสื อ
29. จัดโต๊ะเก้าอี้ไม่เหมาะสม โต๊ะเดียว เก้าอี้สูงมาก 27. จัดหาหนังสื อต่างๆ มาเพิ่มให้เพียงพอกับผูใ้ ช้บริ การ
ไม่สมดุล นัง่ ไม่สะดวก
30. ระยะเวลาในการยืมน้อยไป
28. อยากให้การใช้ระบบสื บค้นหาหนังสื อได้ง่าย

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการห้ องสมุดฯ
จุดเด่ นของการให้ บริการ
1
2

จุดทีค่ วรปรับปรุง

เจ้าหน้าที่ยมิ้ แย้มแจ่มใส และให้บริ การดี มีความ 1
เป็ นกันเอง
การบริ การทางด้านเครื่ องดื่ม
2.

3.

การจัดสถานที่
ระเบียบ

จัดหนังสื อ สะอาด และเป็ น 3.

4.

เงียบสงบ มีหนังสื อใหม่ๆ เข้ามาเสมอ
4.
5.
6.

การบริ การทางด้านอินเทอร์เน็ต ควรเพิม่ จุดให้บริ การมากขึ้น 1.
ควรมีการสารวจหนังสื อที่ชารุ ดจนใช้การไม่ได้แล้ว
2.
จาหน่ายออกไปบ้างเพื่อจะได้มีที่จดั หนังสื อเพิ่ม
ควรจัดหาที่วางหนังสื อแบบใหม่เป็ นชนิ ดแบบชั้นเลื่อน
เพื่อประหยัดพื้นที่ และถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลง โต๊ะอ่าน
หนังสื อควรเปลี่ยนจากขนาดใหญ่เป็ นขนาดที่เล็ก
กระทัดรัด เพื่อเพิ่มเนื้ อที่ในการให้งานอื่นๆ และมองดู
โปร่ งตา
เพิ่มมุมอ่านหนังสื อสาหรับการอ่านหนังสื อเป็ นการ
ส่ วนตัว
ทรัพยากรสารสนเทศที่เก่า ล้าสมัย ควรบริ จาคให้ที่อื่น
จุดที่เป็ นมุมอับ(ด้านข้างหน้าต่าง) ควรเพิ่มแสงสว่างให้
มากว่านี้

ข้ อคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะ
ควรเปิ ดให้บริ การเร็ วขึ้นกว่าเดิม จาก 8.30 น. ให้
เป็ น 8.00 น. และควรปิ ดบริ การประมาณ 17.00 น.
น่าจะมีโต๊ะอ่านหนังสื อที่เป็ นสัดส่ วนมากกว่านี้

จุดเด่ นของการให้ บริการ
5.

จุดทีค่ วรปรับปรุง

7.

มีทรัพยากรสารสนเทศ หลากหลาย ตรงตาม 8.
ความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
เจ้าหน้าที่มีจิตวิญญาณการเป็ นผูใ้ ห้ของผู ้
ให้บริ การที่ดี
มีการจัดสถานที่เหมาะกับการอ่านหนังสื อ

8.
9.

ให้ความอิสระกับผูใ้ ช้บริ การดี
บรรยากาศเงียบสงบ แอร์เย็น

6.

โต๊ะ เก้าอี้ ที่นงั่ มีนอ้ ย

ข้ อคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะ
3.
4.
5.

12. ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ที่กาลังดาเนินการ 6.
ควรเร่ งดาเนินการ
7.
15. น่าจะปรับปรุ งห้องใหม่ให้ดูสดใสทันสมัย
มี
ชีวติ ชีวา (ทาสี ใหม่) เปลี่ยนโต๊ะเก้าอี้ให้น่านัง่ กว่านี้
16. การแจ้งข่าวการปิ ดห้องสมุดควรแจ้งล่วงหน้า 2-3 8.
วัน และปิ ดประกาศที่ช้ นั 1 ด้วย
17. ในซอกมุมชั้นหนังสื อมีกลิ่นอับ

ควรมีหนังสื อที่ทนั สมัย(หนังสื อใหม่ในรอบสัปดาห์)
ที่เพิ่งออกมาเป็ นจุดขาย
การยืมหนังสื อไม่ควรให้ผใู ้ ช้บริ การเขียนเอง ควรเป็ น
ลายมือของเจ้าหน้าที่
ควรมีการปรับปรุ งในด้านการใช้บาร์ โค๊ดเข้ามาใช้ใน
การให้บริ การเพื่อความสะดวกรวดเร็ ว
หนังสื อเก่าตกยุคแล้วให้เอาออกไป
เอกสารงานวิชาการต่างๆ ที่ใช้อา้ งอิง ไม่ทนั สมัย

ควรมีระบบการยืม – คืน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

จุดเด่ นของการให้ บริการ

จุดทีค่ วรปรับปรุง

ข้ อคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะ

13.

ควรมีการจัดหนังสื อเกี่ยวกับการศึกษา ความเป็ นครู ที่
มีความเป็ นปัจจุบนั
หนังสื อการวิจยั ทางการศึกษา
การวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ เพิ่มขึ้น
ควรเพิม่ หนังสื อเกี่ยวกับงานวิจยั และวิทยานิพนธ์
อยากให้มีหนังสื อ POCKET BOOK มากกว่านี้
ควรมีหนังสื อของเด็กและเยาวชนเพิ่มมากขึ้น
ควรมีเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อผูใ้ ช้บริ การที่มากขึ้น (เพิ่ม
บุคลากรด้านห้องสมุด)
ควรมีการยืดเวลาในการยืมหนังสื อ

14.

ควรติดตั้งวงจรปิ ด

10

มีหนังสื อใหม่ๆ มาแนะนาเสมอ และมีการพัฒนา
อยูเ่ สมอ

9.

11.

มีหนังสื อที่น่าสนใจ และมีประโยชน์ทางวิชาการ
สามารถนาไปใช้ในการปฏิบตั ิงานได้
มีความเป็ นระเบียบในการค้นหาเอกสาร
มีหนังสื อวิชาการที่เป็ นภาษาอังกฤษจานวนมาก
เป็ นศูนย์รวมของหนังสื อที่เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย
มีความสะดวก ความพร้อมในการบริ การทุกๆ ด้าน

10.
11.

12.
13
14.
15.

12.

