
สรุปผลส ำรวจควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร 
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ส ำนักวิทยบริกำร 

 
ตำรำงท่ี 1 ประเภทผู้ตอบประเมินจ ำแนกตำมสถำนภำพ 

ประเภทผู้รับบริกำร จ ำนวน ร้อยละ 
1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี 134 76.14 
2. นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 3 1.70 
3. อาจารย์ 6 3.41 
4. บุคลากรสายสนับสนุน 8 4.55 
5. ผู้ใช้บริการภายนอก 25 14.20 

รวม 176 100.00 
  
  



  
ตำรำงท่ี 4 ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรห้องสมุด 

รำยกำร 

ประเภทผู้รับบริกำร 
นักศึกษำระดับ  

ป.ตรี 
นักศึกษำ

บัณฑิตศึกษำ 
อำจำรย์ 

บุคลำกรสำย
สนับสนุน 

ผู้ใช้บริกำรภำยนอก รวม 

ค่ำเฉลี่ย S.D. ค่ำเฉลี่ย S.D. ค่ำเฉลี่ย S.D. ค่ำเฉลี่ย S.D. ค่ำเฉลี่ย S.D. ค่ำเฉลี่ย S.D. 
1. ด้ำนทรัพยำกรห้องสมุดและกำรบริกำรสำรสนเทศ  
  1.1 ทรัพยากรสารสนเทศมีจ านวนเพียงพอต่อความต้องการ 3.73 .758 4.33 .577 4.67 .516 4.59 .756 3.72 .843 3.81 .791 
  1.2 ทรัพยากรสารสนเทศท่ีให้บริการตรงต่อความต้องการ 3.66 .735 4.00 .000 5.00 .000 4.25 .463 3.60 5.77 3.73 .735 
  1.3 ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัย 3.66 .813 4.33 .577 4.67 .516 4.38 .518 3.72 .737 3.75 .811 
  1.4 สารสนเทศหรือข้อมูลที่ได้รบัตรงตามความต้องการ      3.66 .727 3.67 .577 4.67 .516 4.50 .535 3.48 .770 3.70 .758 

เฉลี่ยรวม 3.68 .593 4.08 .289 4.75 .387 4.41 .462 3.63 .555 3.75 .620 
2. ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรบริกำรของห้องสมุด  
  2.1 ขั้นตอนการขอรับบริการไมยุ่่งยาก/ซับซ้อน เข้าใจง่าย 3.98 .720 4.33 .577 5.00 .000 4.75 .463 3.84 1.106 4.03 .799 
  2.2 การให้บริการมีความถูกต้อง และรวดเร็ว 3.87 .740 4.33 .577 5.00 .000 4.50 .535 4.04 .841 3.97 .767 
  2.3 การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนช้ันสามารถค้นหา 
ได้ง่ายและรวดเร็ว 

3.75 .782 3.67 .577 4.83 .408 4.38 .518 3.56 .651 3.78 .778 

  2.4 การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสผ์่าน 
เครือข่ายมหาวิทยาลยัมีความสะดวก 

3.83 .761 4.00 1.000 4.67 .816 4.63 .744 3.44 .768 3.84 .806 

  2.5 การบริการให้ความช่วยเหลอืทางออนไลน์มีความ 
สะดวกรวดเร็ว 

3.72 .789 4.00 .000 4.67 .816 4.63 .518 3.52 .653 3.77 .796 

เฉลี่ยรวม 3.83 .569 4.07 .416 4.83 .408 4.57 .459 3.68 .510 3.88 .598 
3. ด้ำนบุคลำกรของห้องสมุด   
  3.1 บุคลากรให้บริการโดยการแต่งกายและมีบุคลิกภาพที ่
          เหมาะสม 

4.00 .736 4.33 .577 5.00 .000 4.75 .463 3.88 .666 4.06 .738 

   3.2 บุคลากรให้บริการด้วยความสุภาพ และ 
          ด้วยกิริยามารยาทท่ีด ี 3.86 .737 4.67 .577 5.00 .000 4.63 .518 3.88 .833 3.95 .773 

   3.3 บุคลากรสนใจให้บริการอยา่งจริงใจมีความเป็นมิตร  
          เต็มใจช่วยเหลือ และมีอัธยาศัยด ี 3.87 .774 4.00 .000 5.00 .000 4.75 .463 4.12 .927 3.98 .810 



  3.4 บุคลากรให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และ 
มีความพร้อมในการให้บริการ 

3.91 .808 4.00 .000 4.83 .408 4.63 .518 3.60 .816 3.93 .818 

   3.5 บุคลากรให้บริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดย 
ไม่เลือกปฏิบัต ิ

3.89 .762 4.00 .000 5.00 .000 4.75 .463 3.96 .790 3.98 .778 

   3.6 บุคลากรให้บริการด้วยความรู้ความสามารถ เช่ือถือได ้
แบบมืออาชีพ 

3.98 .666 4.67 .577 5.00 .000 4.38 .518 4.12 .600 4.06 .669 

   3.7 บุคลากรมีความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ 3.91 .688 4.33 .577 5.00 .000 4.75 .463 3.80 .764 3.98 .725 
   3.8 บุคลากรส่งมอบบริการได้ตรงตามเวลาที่สญัญากับ 
ผู้ใช้บริการ 

3.93 .663 4.33 .577 5.00 .000 4.38 .518 3.84 .624 3.98 .672 

เฉลี่ยรวม 3.92 .549 4.29 .072 4.98 .051 4.63 .372 3.90 .540 3.99 .577 
4. ด้ำนสถำนที่/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
   4.1 จ านวนที่น่ังอ่านมีเพียงพอ 3.69 .844 4.33 .577 4.67 .516 4.00 .926 3.84 .898 3.77 .860 
   4.2 แสงสว่างมีเพียงพอ 3.86 .767 4.00 .000 4.83 .408 4.50 .756 4.04 .935 3.95 .802 
   4.3 สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดมีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อ 
การศึกษาค้นคว้า 

3.92 .766 4.33 .577 4.83 .408 4.25 1.035 4.28 .678 4.02 .778 

   4.4 จ านวนเครื่องคอมพิวเตอรม์ีเพียงพอ  3.75 .827 4.33 .577 4.67 .816 4.25 .886 3.56 .768 3.79 .839 
   4.5 ห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่มมีเพียงพอ 3.69 .789 4.00 1.000 4.50 .837 4.50 .756 3.72 .792 3.76 .814 
   4.6 ความปลอดภัยภายในห้องสมุด 4.04 .745 4.00 1.000 4.83 .408 4.50 1.069 4.28 .891 4.12 .790 
   4.7 ความสะอาดภายในห้องสมดุ 4.46 3.600 4.67 .577 4367 .816 4.12 .991 4.28 .843 4.43 3.165 

เฉลี่ยรวม 3.92 .736 4.24 .412 4.71 .519 4.30 .750 4.00 .446 3.98 .707 
5. ด้ำนกำรสื่อสำรกับผู้ใช้  
   5.1 การประชาสัมพันธ์มีหลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์     
อีเมล ป้าย  แผ่นพับ  กิจกรรมส่งเสริมการให้บริการ   เป็นต้น       

3.88 .766 4.33 .577 4.7 .816 4.50 .535 4.00 .707 3.96 .766 

   5.2 เอกสาร แผ่นพับ และป้ายแนะน าการให้บริการ มีความ 
ชัดเจน และเพียงพอ 

3.85 .720 4.33 .577 4.50 .837 4.38 .744 3.88 .666 3.91 .727 

   5.3 การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกีย่วกับบริการ กิจกรรมและ  
ทรัพยากรสารสนเทศใหม่มคีวามสม่ าเสมอ 

3.85 .761 4.67 .577 4.83 .408 4.25 .463 3.80 .645 3.91 .750 

   5.4 การสื่อสารกับผู้ใช้เมื่อมีการเปลีย่นแปลงเวลาในการ 
ให้บริการมีความสม่ าเสมอ 

3.94 .723 4.00 1.000 4.67 .816 4.50 .535 3.88 .666 3.98 .729 

เฉลี่ยรวม 3.88 .589 4.33 .520 4.67 .701 4.41 .516 3.89 .587 3.94 .611 
6. สรุปควำมพึงพอใจ             



6.1 สรุปควำมพึงพอใจโดยรวม 3.84 .474 4.20 .316 4.79 .384 4.46 .430 3.82 .421 3.91 .504 
 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
ด้ำนเจ้ำหน้ำที ่

- หนังสือเก่า ควรเพ่ิมหนังสือใหม่ 
- พ่ี ๆ ส่วนใหญ่บริการดี แต่จะมีบางคนที่บริการไม่ได้ ชอบใช้น้ าเสียงที่เหมือนไม่พอใจ 
- บุคลกรบางท่านไม่ดี ไม่แนะน า แถมยังด่าผู้ใช้บริการ ควรมีการอบรมด้วย 

ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 
- ช่วยแนะน าหนังสือ ส่งเสริม นิสัยรักการอ่านให้กับนักศึกษา ม.อ. และกิจกรรมเก่ียวกับเรื่องนี้ เพ่ือฝึกนิสัยรักการอ่าน เรียนรู้ตลอดชีวิต 
- หนังสือเก่าในห้องสมุด ควรรีบจัดเก็บเป็นไฟล์ที่สามารถสืบค้นและอ่านได้ในรูปแบบ ebook ได้ ควรรีบท าก่อนที่หนังสือเก่าเหล่านั้นจะหายไป 
- เพ่ิมเอกสารรูปแบบออนไลน์ให้มากข้ึน เพ่ือตอบรับพฤติกรรมของผู้ใช้ในปัจจุบัน และเพ่ือความสะดวกสบายของผู้ใช้บริการมากขึ้น 
- บางครั้งหนังสือที่ยืมอ่านมีไม่เพียงพอ เนื่องจากมีนักศึกษาจ านวนมากยืมหนังสือเล่มเดียวกัน โดยเฉพาะช่วงสอบ 

ด้ำนบริกำร 
- อยากให้มีข้ันตอนการเข้า ออก ห้องสมุดที่สะดวก และง่ายส าหรับบุคคลภายนอก 
- เปลี่ยนตะกร้าที่หิ้วเข้าห้องสมุดเป็นถุงผ้าทันสมัย และมี Logo มหาวิทยาลัย 
- อยากให้มีบริการหนังสือออนไลน์ ปรับตามพฤติกรรมการใช้งานของผู้รับบริการในปัจจุบัน 
- การให้บริการในห้องสมุดดีค่ะ 

ด้ำนสถำนที่/ อุปกรณ์ 
- มีมุมถ่ายเอกสารด้วย 
- อากาศร้อนมาก ท าให้ไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสือ 
- อยากให้มีที่เฉพาะเพ่ือท างานกลุ่ม ห้องเล็ก ๆ หลาย ๆ ห้อง 
- เพ่ิมจุดต่อไฟ 
- เพ่ิมเก้าอ้ีในการอ่านหนังสือ 
- แอร์ฝั่งตึกเก่าไม่เย็นเลย 



-  ห้องน้ าฝั่งตึกเก่าไม่สะอาด 
- เพ่ิมหลอดไฟตึกเก่า 
- แอร์ตึกเก่าร้อน 
- เพ่ิมคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ 
- อยากให้มีลานจอดรถ รองรับอย่างเพียงพอ 
- ปรับปรุงการจัดชั้นหนังสือฝั่งตึกเก่า 
- อยากให้มีมุมอ่านหนังสือส่วนตัวเล็ก ๆ 
- ตึกเก่าแอร์ไม่เย็น เลยท าให้คนไปใช้บริการตึกใหม่กันเยอะ ท าให้ที่อ่านหนังสือในช่วงสอบไม่เพียงพอ 
- ดูแลความสะอาดบริเวณที่อ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง 

ด้ำนอ่ืน ๆ 
- ควรจัดระบบหนังสือให้มีหมวดหมู่ทางด้านประมงโดยตรง และอยู่รวมกัน ปัจจุบันหนังสือประเภทนี้แยกรหัสที่แตกต่าง 
- ควรเพิ่มเป็นวิชาบังคับส าหรับนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี เพ่ือสร้างจิตส านึกการรักหนังสือ การอ่าน และการเข้าถึง เข้าใจแหล่งค้นคว้า 
- วารสารเย็บเล่ม ขึ้นสถานะว่า อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่นานแล้ว ท าไมถึงยังเอาขึ้นชั้นไม่ได้ 
- สร้างภาพลักษณ์และบรรยากาศให้น่าเข้ามาอ่านหนังสือ 
- ระบบ OPAC ควรระบุที่วางหนังสือให้ชัดเจน  
- แม่บ้านท าความสะอาดในระหว่างมีคนอ่านหนังสืออยู่ เป็นการรบกวนสมาธิในการอ่านหนังสือ 
- ไม่ค่อยเข้าใจเลขที่ใช้ค้นหาหนังสือ 
- หาหนังสือล าบาก 

 
เรื่องท่ำนคำดหวังมำกที่สุด (ถ้ำมี) 
ด้ำนเจ้ำหน้ำที ่

- บุคลกรบางท่านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
- คาดหวังว่าบุคลากรจะให้ความรู้เกี่ยว ค าแนะน า เกี่ยวกับชั้นวางหนังสือให้มากกว่านี้  

 



ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 
- ได้ทรัพยากรสารสนเทศตรงตามความต้องการ  
- หนังสือที่ทันสมัย ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ที่มีการเรียนการสอนในวิทยาเขตปัตตานี 
- อยากให้ส านักวิทยบริการ มีการพัฒนาเป็นห้องสมุด Digital และเป็นมิตร ใช้ง่ายกับประชาชนในภาคใต้ 
- อยากให้มีหนังสืออ่านเล่นมากกว่านี้ เช่น วรรณกรรมภาษาไทย 
- หนังสือมีความทันสมัย 
- หนังสือที่ทันสมัย ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ที่มีการเรียนการสอนในวิทยาเขตปัตตานี 
- หนังสือใหม่ ๆ เข้ามาในห้องสมุดอยู่เสมอ 
- มีอยากให้มีหนังสืออ่านเล่นมากกว่านี้ เช่น วรรณกรรมภาษาไทย 

ด้ำนบริกำร 
- เปิดบริการนานกว่านี้ ถ้าเป็นไปได้ อยากให้เปิดบริการ 24 ชั่วโมง 
- การเอาใจใส่ผู้ใช้บริการ 
- บริการดี มีคุณภาพ 

ด้ำนสถำนที่/ อุปกรณ์ 
- ห้องสมุดเหมือนบ้านหลังที่สอง 
- ขยาย Fitness ให้กว้างขึ้น 
- ความเร็วของเครื่องคอมพิวเตอร์ ในการค้นหาข้อมูลสารสนเทศ 
- เพ่ิมปลั๊กไฟ 
- เครื่องออกก าลังกาย 
- อยากให้มีห้องติวหนังสือเป็นสัดส่วน 
- แอร์ตึกเก่าไม่เย็น 
- บริการยืมปลั๊กไฟ 
- คอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นมากกว่านี้ 
- อ่านหนังสือมีเพ่ิมข้ึน 



- ปลั๊กเยอะกว่านี้ 
- เพ่ิมแสงสว่างที่บริเวณโซนอ่านหนังสือส่วนตัว 

 
ด้ำนอ่ืน ๆ 
 

- เป็นแหล่งข้อมูลในการสืบค้น อ้างอิง และสามารถเป็นสถานที่แห่งการศึกษาค้นคว้าที่ดีเยี่ยม เพ่ือประโยชน์ของนิสิต นักศึกษา และผู้ใช้บริการ 
- มีส่วนช่วยให้นักศึกษาทั้งปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สามารถอ่าน ค้น เอกสาร และอ้างอิงได้ตั้งแต่แรกเข้า จนจบการศึกษา 
- การประชาสัมพันธ์ และการเข้าถึงผู้ใช้บริการ 
- นักศึกษาสามารถใช้องค์ความรู้ที่ถูกต้องได้ สืบค้นเองได้ รักการอ่าน ห้องสมุดสามารถเชื่อมโยงกับนักศึกษาได้ 
- อยากให้ส านักวิทยบริการ มีการพัฒนาเป็นห้องสมุด Digital และเป็นมิตร ใช้ง่ายกับประชาชนในภาคใต้ 
- แหล่งค้นคว้า อ้างอิงข้อมูลที่มีมาตรฐาน ส าหรับชุมชนในพ้ืนที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
- สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีความสุข เป็นห้องสมุดของทุกคนจริง ๆ 
- จัดการเรื่องเสียงดัง 
- หาหนังสือเจอ ตรงตาม OPAC 
-  การท างานของฝ่ายข้อมูล 
 

เรื่องท่ีท่ำนไม่พึงพอใจมำกที่สุด (ถ้ำม)ี 
ด้ำนเจ้ำหน้ำที ่

- เจ้าหน้าที่คุยกันเสียงดัง 
- เคยหาหนังสือไม่พบ แล้วเข้าไปถามเจ้าหน้าที่ แต่เจ้าหน้าที่ท าสีหน้า และน้ าเสียงไม่พอใจ 
- บุคลากรผู้หญิงท าหน้าบูดบึ้ง เหมือนไม่พอใจในการให้บริการ 
- การบริการของบุคลากรบางท่าน 
- การบริการของพนักงานบางคน 
- มารยาทของบุคลากรที่ให้บริการ 



 
ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 
 
ด้ำนบริกำร 
 
ด้ำนสถำนที่/ อุปกรณ์ 

- รถเข็นหนังสือเสียงดังมาก 
- อยากให้มีโซนแบ่ง เช่น โซนห้ามใช้เสียง 100 % 
- แอร์ชั้น 3 ไม่เย็น โดยเฉพาะห้องวิทยานิพนธ์ 
- ตึกเก่าอากาศร้อน 
- ห้องละหมาดไม่มีพัดลม 
- แอร์ไม่เย็น 
- เปิดแอร์บริเวณตึกเก่า 

ด้ำนอ่ืน ๆ 
- เสียงคุยค่อนข้างดัง 
- การจองโต๊ะของนักศึกษาโดยการวางของไว้บนโต๊ะนาน ๆ  แล้วไม่มาใช้สักที 
- เสียงดัง โดยเฉพาะ ชั้น2 
- ห้องสมุดไม่ใช่ที่ติวหนังสือ ในลักษณะที่อ่านหลายๆคน แล้วเสียงดัง 
- อยากให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุม เวลาเสียงดัง 
- อากาศร้อน 

 
 
 
 



 

 

 
สรุปผลแบบส ำรวจควำมพึงพอใจกำรใหบ้ริกำร  

ส ำนกังำนบริหำร ส ำนกัวทิยบริกำร มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์  
ปีการศกึษา 2563 

ล ำดับ งำน 
หัวข้อประเมิน 

ค่ำเฉลี่ย 
คุณภำพของกำรให้บริกำร ระยะเวลำกำรให้บริกำร มนุษยสัมพนัธ์ของผู้ให้บริกำร 

1 งำนบริหำรทัว่ไป 4.00 4.00 4.00 4.00 

2 งำนสำรบรรณ 3.50 3.50 4.50 3.83 

3 งำนพสัดุ 4.00 4.00 4.00 4.00 

4 งำนกำรเจำ้หนำ้ท่ี 4.00 4.00 4.50 4.17 

5 งำนนโยบำยและแผนงำน/งำนประกนัคุณภำพ 4.00 4.00 4.50 4.17 

6 งำนอำคำร/ระบบไฟฟ้ำและปรับอำกำศ 3.50 3.50 4.00 3.67 

7 งำนประชำสมัพนัธ์ 4.00 4.00 4.50 4.17 

8 งำนกำรเงิน 4.00 4.00 4.50 4.17 

9 งำนเลขำนุกำรผูบ้ริหำร 4.00 4.00 4.50 4.17 

10 งำนพฒันำระบบคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 

11 งำนรักษำควำมปลอดภยั 3.50 3.50 4.00 3.67 

 




