
สรุปผลความพงึพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดฯ 

 

 จุดเด่นของการให้บริการ  จุดทีค่วรปรับปรุง  ข้อคดิเห็น/ข้อเสนอแนะ 

1 เจา้หนา้ท่ียิม้แยม้แจ่มใส น่ารักทุกคน และ
ใหบ้ริการดีมาก 

1 การบริการทางดา้นอินเทอร์เน็ต 1. ควรเปิดใหบ้ริการเร็วข้ึนกวา่เดิม จาก 8.30 น. ให้
เป็น 8.00 น. และควรปิดบริการประมาณ  17.00 
น. 

2 การบริการทางดา้นเคร่ืองด่ืม 2 ควรมีเพลงมาเปิดในหอ้งสมุด 2. ควรจดัเก็บของโชว ์ ของท่ีระลึก ในตูโ้ชวอ์ยา่ง
สวยงาม 

3. การจดัสถานท่ี  จดัหนงัสือ สะอาด และเป็น
ระเบียบ  การจดัมุมตั้งโต๊ะแบบนัง่สบายจูงใจ
ผูใ้ชบ้ริการ 

3. ควรมีการส ารวจหนงัสือท่ีช ารุดจนใชก้ารไม่ไดแ้ลว้ 
จ  าหน่ายออกไปบา้งเพื่อจะไดมี้ท่ีจดัหนงัสือเพิ่ม 

3. วสัดุส่ิงของบางอยา่งไม่ใชห้รือหมดคุณค่าแลว้
ไม่ควรเก็บไวใ้นห้องสมุดฯ เช่น  เคร่ืองคอมฯ
เก่าๆ 

4. มีหนงัสือ  นิตยสาร และวารสารครบทุกประเภท 
สามารถจดัหาหนงัสือออกใหม่ ซ่ึงเป็นท่ียอมรับ
วา่ใหค้วามรู้  มีคุณค่าเขา้ห้องสมุดฯ ทนัตามเวลา
และความตอ้งการอยูเ่สมอ 

4. ควรจดัหาท่ีวางหนงัสือแบบใหม่เป็นชนิดแบบชั้นเล่ือน
เพื่อประหยดัพื้นท่ี และถา้จะมีการเปล่ียนแปลง  โตะ๊อ่าน
หนงัสือควรเปล่ียนจากขนาดใหญ่เป็นเป็นขนาดนัง่ 4 คน
ซ่ึงเป็นแบบส่ีเหล่ียมบา้ง หรือกลมบา้งเพื่อเพิ่มเน้ือท่ีใน
การใหง้านอ่ืนๆ และมองดูโปร่งตา 

4. เพิ่มหนงัสือใหม่ๆ ทุกแนว  เช่น  เศรษฐกิจสังคม   
การเมือง  วเิคราะห์ 

5. เงียบสงบ  มีหนงัสือใหม่ๆ  เขา้มาเสมอ 5. เพิ่มคอมพิวเตอร์ส าหรับ Access  Internet ได ้ 5. น่าจะมีโตะ๊อ่านหนงัสือท่ีเป็นสัดส่วนมากกวา่น้ี 

6. มีความยนิดีบริการเสมอ 6. เพิ่มมุมอ่านหนงัสือส าหรับการอ่านหนงัสือเป็นการ
ส่วนตวั  

  

7. มีน ้าใจมาก 7. ทรัพยากรสารสนเทศท่ีเก่า ลา้สมยั ควรบริจาคใหท่ี้อ่ืน 6. ควรปิดบริการตอนเชา้ก่อนท างานดว้ย 



 

 จุดเด่นของการให้บริการ  จุดทีค่วรปรับปรุง  ข้อคดิเห็น/ข้อเสนอแนะ 

8. มีทรัพยากรสารสนเทศ หลากหลาย ตรงตาม
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

8. มีโปรแกรมการจดัเก็บขอ้มูลทรัพยากรสารสนเทศ
ทั้งหมด และสามารถสืบคน้ได ้ เพื่อยกเลิกการใช้
บตัรรายการสืบคน้ 

7. ควรมีหนงัสือท่ีทนัสมยั ท่ีเพิ่งออกมาเป็นจุดขาย 
หนงัสือใหม่ในรอบสัปดาห์ 

9. มีจิตวิญญาณการเป็นผูใ้หข้องผูใ้หบ้ริการ 9. อยากใหมี้หนงัสือใหม่ๆ เพื่อรองรับความตอ้งการ
ของผูใ้ชบ้ริการใหห้ลากหลาย 

8. การยมืหนงัสือไม่ควรใหผู้ใ้ชบ้ริการเขียนเอง ควรเป็น
ลายมือของเจา้หนา้ท่ี 

10. มีหนงัสือ  วารสาร  หลากหลาย  บรรยากาศดีมาก 10. โตะ๊  เกา้อ้ี  ท่ีนัง่ มีนอ้ย 9. ควรมีการปรับปรุงในดา้นการใชบ้าร์โคด๊เขา้มาน่าจะ
สะดวกรวดเร็ว 

11. รับฟังความคิดเห็นของผูรั้บบริการ 11. อากาศร้อน  หายใจไม่ออก 10. มีหนงัสือเก่ียวกบัสุขภาพ การออกก าลงักายมาก 
12.  มีการจดัสถานท่ีเหมาะกบัการอ่านหนงัสือ 12. ระบบหอ้งสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ก าลงัด าเนินการอยู่

อาจไม่ทนัสมยัเหมือนท่ีอ่ืนควรเร่งด าเนินการ 
11. หนงัสือตกยคุแลว้ใหเ้อาออกไป 

13. มีแสงสวา่งเหมาะสมกบัการใชส้ายตามาก 13. เม่ือมีบุคคลเขา้มาใชบ้ริการมาก อุณหภูมิในหอ้ง
สูงข้ึนท าใหอ้ากาศร้อน 

12. เอกสารงานวชิาการต่างๆ ท่ีใชอ้า้งอิง ไม่ทนัสมยั เก่า
มากๆ 

14. ใหค้วามอิสระกบัผูใ้ชบ้ริการดี 14. มีหนงัสือใหม่ประเภททัว่ไป และจิตวทิยาการ
พฒันาตนเองนอ้ย 

13. ปกหนงัสือควรมีปกพลาสติกหุม้ 

15. บรรยากาศเงียบสงบ  แอร์เยน็ 15. น่าจะปรับปรุงหอ้งใหม่ใหดู้สดใสทนัสมยั มี
ชีวติชีวา (ทาสีใหม่)    เปล่ียนโตะ๊เกา้อ้ีใหน่้านัง่กวา่น้ี 

14. หนงัสือเก่าๆ ควรเก็บไวบ้ริการต่อไป 

  16. การแจง้ข่าวการปิดห้องสมุดควรแจง้ล่วงหนา้ 2-3
วนั และปิดประกาศท่ีชั้น 1 ดว้ย 

15. ควรมีระบบการยมื – คืน ดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ 

16. เป็นห้องสมุดท่ีมีชีวิต Life  Style ท่ีทนัต่อ 17.  ในซอกมุมชั้นหนงัสือมีกล่ินอบั 16. ควรอ่านหนงัสือพิมพท์่านละ 1 ฉบบั 



 

 จุดเด่นของการให้บริการ  จุดทีค่วรปรับปรุง  ข้อคดิเห็น/ข้อเสนอแนะ 

 ชีวติในปัจจุบนั ซ่ึงหาไม่ค่อยได ้ ในห้องสมุด
ทัว่ไป  กล่าวคือมีหนงัสือใหม่ๆ ทั้งสุขภาพ  
คอมพิวเตอร์  วทิยาศาสตร์ 

18. เจา้หนา้ท่ีมีนอ้ย 17. น่าจะมีหนงัสือภาษาจีนกลางมากๆ 

17. มีหนงัสือใหม่ๆ มาแนะน าเสมอ  และมีการพฒันา
อยูเ่สมอ 

19. ใหมี้หนงัสือวชิาการ  นิตยสาร  หนงัสือเด็กท่ี
ทนัสมยัเหมาะกบัสถานการณ์   มีเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีสามารถเขา้ใชอิ้นเทอร์เน็ตไดม้ากๆ 

18. ตอ้งการหนงัสือเก่ียวกบัการศึกษา  ความเป็นครู ท่ีมี
ความเป็นปัจจุบนั   ตอ้งการหนงัสือการวิจยัทาง
การศึกษา  การวเิคราะห์ขอ้มูล   

18. มีความเป็นกนัเอง 20. มีแผน่ วซีีดี ดีวีดี เก่ียวกบัการออกก าลงักายใหย้มื 19. ควรเพิ่มหนงัสือเก่ียวกบังานวจิยั และวทิยานิพนธ์ 
19. มีหนงัสือใหม่ๆ ใหย้มื 21. ระบบการสืบคน้หาหนงัสือ  ระบบการยมื-คืน

หนงัสือ (รายการหนงัสือ เช่น หนงัสือเล่มนั้นคน
ยมืไป ส่งคืนเม่ือไหร่ เราจะไดเ้ป็นคิวต่อได)้ 

20. อยากใหมี้หนงัสือ POCKET BOOK มากกวา่น้ี 

20. สะดวก   รวดเร็วในการใหบ้ริการ 22. ควรมีหนงัสือทางการศึกษา เช่น การบริหาร
การศึกษา  การนิเทศการศึกษา  การพฒันา
หลกัสูตร 

21. ควรมีเวลามากอีกนิดอาจช่วยใหค้นมาใชบ้ริการเพิ่ม 

21. มีหนงัสือท่ีน่าสนใจ และมีประโยชน์ทางวชิาการ
สามารถน าไปใชใ้นการปฏิบติังานได ้

23. เคร่ืองฟอกอากาศ หรือ เคร่ืองดกัจบัฝุ่ น ควรมีใน
หอ้งสมุดใหญ่ๆ  

22. ควรมีหนงัสือของเด็กท่ีใหค้วามรู้เก่ียวกบัแมลง  
วทิยาศาสตร์ ฯลฯ 

22. สะดวกสบายในการคน้หาหนงัสือ  24. โตะ๊ เกา้อ้ี ควรเล็ก กะทดัรัด 23. ควรมีพนกังานให้เพียงพอต่อผูใ้ชบ้ริการ 
23. เจา้หนา้ท่ีใหค้วามสะดวก 25. ชั้นวางหนงัสือควรมีหนงัสือมากกวา่น้ี  และควร

เปิดใหบ้ริการตั้งแต่เวลา 7.00 – 17.00 น. 
  

25. มีความเป็นระเบียบในการคน้หาเอกสาร 26. พื้นท่ีหอ้งสมุดแคบ และโตะ๊ เกา้อ้ีตวัใหญ่เกินไป 24. ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก 
26. มีความค่อนขา้งครบถว้นหลายๆ ดา้น 27. ควรแยกหนงัสือเก่ามากไวห้้องเฉพาะ เน่ืองจากท า

ใหอ้ากาศและกล่ินภายในหอ้งสมุดอบั ผูใ้ชบ้ริการ
บางท่านแพก้ล่ินหนงัสือเก่าท าใหใ้ชบ้ริการไดไ้ม่
เตม็ท่ี 

25. ควรจดัท่ีนัง่ใหก้วา้งขวาง ปลอดโปร่งกวา่น้ี 



 

 จุดเด่นของการให้บริการ  จุดทีค่วรปรับปรุง  ข้อคดิเห็น/ข้อเสนอแนะ 

27. มีหนงัสือท่ีเป็นภาษาองักฤษเยอะ 28. ควรมีหนงัสือ Best  Seller เยอะๆ 26. ควรมีการยดืเวลาในการยมืหนงัสือ 

  29. จดัโตะ๊เกา้อ้ีไม่เหมาะสม  โตะ๊เดียว  เกา้อ้ีสูงมาก 
ไม่สมดุล  นัง่ไม่สะดวก 

27. จดัหาหนงัสือต่างๆ มาเพิ่มใหเ้พียงพอกบัผูใ้ชบ้ริการ 

28. เป็นศูนยร์วมของหนงัสือท่ีเหมาะกบัทุกเพศ  
ทุกวยั 

30. ระยะเวลาในการยมืนอ้ยไป  28. อยากใหก้ารใชร้ะบบสืบคน้หาหนงัสือไดง่้าย 

29. มีความสะดวก  ความพร้อมในการบริการทุกๆ 
ดา้น 

31. ส่ิงอ านวยความสะดวก  เช่น ป้ายบอกขั้นตอนต่างๆ 29. จดันิทรรศการเป็นช่วงๆ 

30. ไม่มีเสียงรบกวน 32. อาจเพิ่มเวลาถึง 18.00 น. 30. ควรติดตั้งวงจรปิด 

31. มีไฟแดง-ไฟเขียว (ทางเขา้ออกชดัเจน) 33. ควรมีหนงัสือกฎหมายทัว่ไปท่ีอ่านแลว้เขา้ใจง่าย   

  34. มีจุดท่ีเป็นมุมอบั  และแสงสวา่งไม่เพียงพอ   

  35. ควรมีแจกนัดอกไมบ้นโตะ๊อ่านหนงัสือ   

  36. ความสะอาดของห้องสมุดฯ   

  37. จดับริเวณภายในห้องสมุดให้ดูสบายตามากข้ึน   

  38. หนงัสือมีนอ้ยเกินไป อยากใหเ้พิ่มหนงัสือนิตยสาร
ท่ีหลากหลายกวา่น้ี 

  

  39. เพิ่มดา้น IT  เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ระบบสืบคน้
ขอ้มูล 

  

  40. บรรยากาศใหดู้สดช่ืน (เช่นพื้นท่ีจดัวางหนงัสือ  
บริเวณท่ีนัง่อ่านหนงัสือ  มุม IT 

  

 



แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดฯ 

 

 จุดเด่นของการให้บริการ  จุดทีค่วรปรับปรุง  ข้อคดิเห็น/ข้อเสนอแนะ 

1 เจา้หนา้ท่ียิม้แยม้แจ่มใส และใหบ้ริการดี มีความ
เป็นกนัเอง 

1 การบริการทางดา้นอินเทอร์เน็ต ควรเพิ่มจุดใหบ้ริการมากข้ึน 1. ควรเปิดใหบ้ริการเร็วข้ึนกวา่เดิม จาก 8.30 น. ให้
เป็น 8.00 น. และควรปิดบริการประมาณ  17.00 น. 

2 การบริการทางดา้นเคร่ืองด่ืม 2. ควรมีการส ารวจหนงัสือท่ีช ารุดจนใชก้ารไม่ไดแ้ลว้ 
จ  าหน่ายออกไปบา้งเพื่อจะไดมี้ท่ีจดัหนงัสือเพิ่ม 

2. น่าจะมีโตะ๊อ่านหนงัสือท่ีเป็นสัดส่วนมากกวา่น้ี 

3. 
 

 

4. 

การจดัสถานท่ี  จดัหนงัสือ สะอาด และเป็น
ระเบียบ   
 

เงียบสงบ  มีหนงัสือใหม่ๆ  เขา้มาเสมอ 

3. ควรจดัหาท่ีวางหนงัสือแบบใหม่เป็นชนิดแบบชั้นเล่ือน
เพื่อประหยดัพื้นท่ี และถา้จะมีการเปล่ียนแปลง  โตะ๊อ่าน
หนงัสือควรเปล่ียนจากขนาดใหญ่เป็นขนาดท่ีเล็ก
กระทดัรัด เพื่อเพิ่มเน้ือท่ีในการใหง้านอ่ืนๆ และมองดู
โปร่งตา 

  

  4. 
 

5. 
6. 
 

เพิ่มมุมอ่านหนงัสือส าหรับการอ่านหนงัสือเป็นการ
ส่วนตวั 
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีเก่า ลา้สมยั ควรบริจาคใหท่ี้อ่ืน 

จุดท่ีเป็นมุมอบั(ดา้นขา้งหนา้ต่าง) ควรเพิ่มแสงสวา่งให้
มากวา่น้ี 

  



 

 จุดเด่นของการให้บริการ  จุดทีค่วรปรับปรุง  ข้อคดิเห็น/ข้อเสนอแนะ 

5. มีทรัพยากรสารสนเทศ หลากหลาย ตรงตาม
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

8. โตะ๊  เกา้อ้ี  ท่ีนัง่ มีนอ้ย 3. ควรมีหนงัสือท่ีทนัสมยั(หนงัสือใหม่ในรอบสัปดาห์) 
 ท่ีเพิ่งออกมาเป็นจุดขาย  

6. เจา้หนา้ท่ีมีจิตวิญญาณการเป็นผูใ้ห้ของผู ้
ใหบ้ริการท่ีดี 

  4. การยมืหนงัสือไม่ควรใหผู้ใ้ชบ้ริการเขียนเอง ควรเป็น
ลายมือของเจา้หนา้ท่ี 

7. มีการจดัสถานท่ีเหมาะกบัการอ่านหนงัสือ   5. ควรมีการปรับปรุงในดา้นการใชบ้าร์โคด๊เขา้มาใชใ้น
การใหบ้ริการเพื่อความสะดวกรวดเร็ว 

8. ใหค้วามอิสระกบัผูใ้ชบ้ริการดี     

9. บรรยากาศเงียบสงบ  แอร์เยน็ 12. ระบบหอ้งสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีก าลงัด าเนินการ
ควรเร่งด าเนินการ 

6. หนงัสือเก่าตกยคุแลว้ให้เอาออกไป 

    7. เอกสารงานวชิาการต่างๆ ท่ีใชอ้า้งอิง ไม่ทนัสมยั  
      

  15. น่าจะปรับปรุงหอ้งใหม่ใหดู้สดใสทนัสมยั มี
ชีวติชีวา (ทาสีใหม่)    เปล่ียนโตะ๊เกา้อ้ีใหน่้านัง่กวา่น้ี 

  

  16. การแจง้ข่าวการปิดห้องสมุดควรแจง้ล่วงหนา้ 2-3
วนั และปิดประกาศท่ีชั้น 1 ดว้ย 

8. ควรมีระบบการยมื – คืน ดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ 

  17.  ในซอกมุมชั้นหนงัสือมีกล่ินอบั   



 

 จุดเด่นของการให้บริการ  จุดทีค่วรปรับปรุง  ข้อคดิเห็น/ข้อเสนอแนะ 

10 มีหนงัสือใหม่ๆ มาแนะน าเสมอ  และมีการพฒันา
อยูเ่สมอ 

  9. ควรมีการจดัหนงัสือเก่ียวกบัการศึกษา  ความเป็นครู ท่ี
มีความเป็นปัจจุบนั   หนงัสือการวจิยัทางการศึกษา  
การวเิคราะห์ขอ้มูลต่างๆ เพิ่มข้ึน   

11. มีหนงัสือท่ีน่าสนใจ และมีประโยชน์ทางวชิาการ
สามารถน าไปใชใ้นการปฏิบติังานได ้

  10. 
11. 

ควรเพิ่มหนงัสือเก่ียวกบังานวจิยั และวทิยานิพนธ์ 
อยากใหมี้หนงัสือ POCKET BOOK มากกวา่น้ี 

12. มีความเป็นระเบียบในการคน้หาเอกสาร    ควรมีหนงัสือของเด็กและเยาวชนเพิ่มมากข้ึน 

13 
14. 
15. 

มีหนงัสือวชิาการท่ีเป็นภาษาองักฤษจ านวนมาก
เป็นศูนยร์วมของหนงัสือท่ีเหมาะกบัทุกเพศ ทุกวยั 
มีความสะดวก  ความพร้อมในการบริการทุก  ๆดา้น 

  12. 
 

13. 

 
14. 

ควรมีเจา้หนา้ท่ีให้เพียงพอต่อผูใ้ชบ้ริการท่ีมากข้ึน (เพิ่ม
บุคลากรดา้นห้องสมุด) 
ควรมีการยดืเวลาในการยมืหนงัสือ 

ควรติดตั้งวงจรปิด 
      


