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รายงานผลการประเมินความพงึพอใจตอ่การใหบ้รกิาร 
ของส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประจ าปีการศกึษา 2561 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ส ำนั ก ห อสมุ ด  ได้ จั ดท ำแบบประ เมิ นผ ล ควำมพึ งพ อใจ ต่ อ กำรให้ บ ริก ำร ส ำนั กห อส มุ ด 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ข้ึน โดยได้ท ำกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำร ผ่ำน
แบบประเมินผลออนไลน์ที่ https://bit.ly/321sOx8 โดยเริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนำยน 2562 ถึงวันที่ 
31 กรกฎำคม 2562 โดยมีผู้ตอบแบบประเมินรวมทั้งสิ้น 686 คน สรุปผลได้ดังนี้ 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. ประเภท 

ประเภท จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 

นิสิต ระดับปรญิญำตร ี 455 66.30 
นิสิต ระดับปรญิญำโท 51 7.40 
นิสิต ระดับปรญิญำเอก 17 2.50 
อำจำรย ์ 76 11.10 
นักวิจัย 10 1.50 
บุคลำกรสำยสนับสนุน 35 5.10 
บุคคลภำยนอก 42 6.10 

รวมท้ังหมด 686 100.00 
 

กลุ่มนิสิตระดับปรญิญำตรี เป็นกลุ่มที่ตอบแบบประเมนิมำกที่สดุ โดยมีผู้ที่ตอบแบบประเมิน จ ำนวน 455 
คน (คิดเป็นร้อยละ 66.30) รองลงมำ คือ กลุ่มอำจำรย์ มีผู้ที่ตอบแบบประเมิน จ ำนวน 76 คน (คิดเป็นร้อยละ 
11.10) กลุ่มนิสิตระดับปริญญำโท จ ำนวน 51 คน (คิดเป็นร้อยละ 7.40) กลุ่มบุคคลภำยนอก จ ำนวน 42 คน (คิด
เป็นร้อยละ 6.10) กลุ่มบุคลำกรสำยสนับสนุน จ ำนวน 35 คน (คิดเป็นร้อยละ 5.10) กลุ่มนิสิต ระดับปริญญำเอก 
จ ำนวน 17 คน (คิดเป็นร้อยละ 2.50) และกลุ่มนักวิจัย จ ำนวน 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 1.50) ตำมล ำดับ 

 
2. ความถี่ในการใช้บริการ 

ความถี่ในการใช้บริการ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 

ใช้บริกำรครั้งแรก 43 6.30 
ใช้บริกำรมำกกว่ำ สัปดำห์ละ 3 ครั้ง 150 21.90 
ใช้สัปดำหล์ะ 1-3 ครั้ง 231 33.70 
ใช้เดือนละ 1-2 ครั้ง 262 38.20 

รวมท้ังหมด 686 100.00 
 

ควำมถ่ีในกำรใช้บริกำร ใช้เดือนละ 1-2 ครั้ง โดยมีผู้ที่ตอบแบบประเมินมำกที่สุด จ ำนวน 262 คน (คิด
เป็นร้อยละ 38.20) รองลงมำ คือ ควำมถ่ีในกำรใช้บริกำร ใช้สัปดำห์ละ 1-3 ครั้ง จ ำนวน 231 คน (คิดเป็นร้อยละ 
33.70) ควำมถ่ีในกำรใช้บริกำร ใช้บริกำรมำกกว่ำ สัปดำห์ละ 3 ครั้ง จ ำนวน 150 คน (คิดเป็นร้อยละ 21.90) 
และควำมถ่ีในกำรใช้บริกำร ใช้บริกำรครั้งแรก จ ำนวน 43 คน (คิดเป็นร้อยละ 6.30) ตำมล ำดับ 
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3. วัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 

เพื่อค้นคว้ำประกอบกำรเรียน กำรสอน 366  18.33  
เพื่อกำรท ำวิจัย 182  9.11  
เพื่อหำควำมรู้ทีส่นใจทั่วไป 249  12.47  
เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำน 175  8.76  
เพื่อใช้บรกิำรเครื่องคอมพิวเตอร ์ 155  7.76  
เพื่อใช้บรกิำรโสตทัศนวัสด ุ 65  3.25  
เพื่อใช้บรกิำรพื้นที่นั่งอ่ำน 402  20.13  
เพื่อเป็นที่พกัผ่อนหย่อนใจ 359  17.98  
อื่นๆ 44  2.20  

รวมท้ังหมด 1,997 100.00 
 

 วัตถุประสงค์กำรใช้บริกำรห้องสมุด เพื่อใช้บริกำรพื้นที่นั่งอ่ำน มีควำมถ่ีที่ตอบแบบประเมินมำกที่สุด 
จ ำนวน 402 คน (คิดเป็นร้อยละ 20.13) รองลงมำ คือ เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ จ ำนวน 359 คน (คิดเป็นร้อย
ละ 17.98) เพื่อค้นคว้ำประกอบกำรเรียน กำรสอน จ ำนวน 366 คน (คิดเป็นร้อยละ 18.30) เพื่อหำควำมรู้ที่สนใจ
ทั่วไป จ ำนวน 249 คน (คิดเป็นร้อยละ 12.47) เพื่อกำรท ำวิจัย จ ำนวน 182 คน (คิดเป็นร้อยละ 9.11) เพื่อใช้ใน
กำรปฏิบัติงำน จ ำนวน 175 คน (คิดเป็นร้อยละ 8.76) เพื่อใช้บริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 155 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 7.76) เพื่อใช้บริกำรโสตทัศนวัสดุ จ ำนวน 65 คน (คิดเป็นร้อยละ 3.25)  และอื่นๆ จ ำนวน 44 คน (คิด
เป็นร้อยละ 2.20) ตำมล ำดับ 
 
เกณฑ์การพิจาณาระดับความพึงพอใจ 

เกณฑ์การแบ่งช่วงคะแนนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมิน ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
ภายใน ส านักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังน้ี 
 ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจระดับ ดีมาก 
 ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจระดับ ดี 
 ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจระดับ พอใช้ 
 ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายความว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจระดับ ต้องปรับปรุง 
 ค่าเฉลี่ย 0.00 – 1.50 หมายความว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
ส านักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . (2554). คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน 

ส าหรับส านัก สถาบัน.   
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ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจและประโยชน์จากการน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
 
ตารางค่าเฉลีย่ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ  

ประเด็นวัดความพึงพอใจ ความพึงพอใจ การแปล
ความหมาย 

X  S.D. 
ก. ดำ้นกระบวนกำร/ข้ันตอนกำรให้บริกำร 4.06 .871 ดี 
ข. ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผู่้ใหบ้รกิำร 4.19 .849 ดี 
ค. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  4.21 .846 ดี 
ง. ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร 4.14 .826 ดี 

รวมท้ังหมด 4.15 .840 ดี 
 

สรุป ควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมิน โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ที่ค่ำเฉลี่ย 
4.15 (คิดเป็นร้อยละ 83.00) ทั้งนี้เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนนั้น ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ผู้ตอบแบบประเมินมี
ค ว ำม พึ งพ อ ใจ ม ำกที่ สุ ด  อ ยู่ ใน ร ะดั บ ดี  ที่ ค่ ำ เฉ ลี่ ย  4 .2 1  (คิ ด เป็ น ร้ อ ย ล ะ  8 4 .20 ) รอ งล งม ำ  
ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.19 (คิดเป็นร้อยละ 83.80) ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร ที่ค่ำเฉลี่ย 4.14 (คิด
เป็นร้อยละ 82.80) และ ด้ำนกระบวนกำร/ข้ันตอนกำรให้บริกำร ที่ ค่ำเฉลี่ย 4.06 (คิดเป็นร้อยละ 81.20) 
ตำมล ำดับ 

 
เมื่อพิจำรณำแต่ละหัวข้อ 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ ความพึงพอใจ การแปล
ความหมาย 

X  S.D. 
ความพึงพอใจต่อทรัพยากรสารสนเทศ 
1. ทรัพยำกรสำรสนเทศในรปูสิง่พิมพส์อดคล้องกบัควำมต้องกำร 4.03 .854 ดี 
2. ทรัพยำกรสำรสนเทศในรปูอิเล็กทรอนกิสส์อดคลอ้งกบัควำมต้องกำร 4.08 .857 ดี 
ก. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการต่างๆ 
1. กำรประชำสัมพันธ์ทั่วถึง หลำยช่องทำง           3.99 .911 ดี 

2. กำรให้บริกำรเป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว และพร้อมให้บรกิำร 4.20 .845 ดี 

3. กำรส่งข้อเสนอแนะ/ข้อรอ้งเรียนได้โดยสะดวก           4.00 .891 ดี 

ข. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
1. ควำมกระตือรือร้นและควำมเต็มใจในกำรใหบ้รกิำร 4.18 .874 ดี 

2. ควำมรู้ควำมเช่ียวชำญของผู้ให้บริกำรและตอบข้อซกัถำม 4.20 .824 ดี 

ค. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
1. สื่อ/คู่มือแนะน ำกำรใช้บริกำรเข้ำใจง่ำยและมีควำมชัดเจน 4.12 .845 ดี 

2. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (กำรสบืค้น กำรยืม-คืน) สะดวกรวดเร็ว 4.22 .850 ดี 
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ประเด็นวัดความพึงพอใจ ความพึงพอใจ การแปล
ความหมาย 

X  S.D. 
3. เทคโนโลยสีิ่งอ ำนวยควำมสะดวกทีส่อดคล้องกับควำมต้องกำร 4.22 .839 ดี 

4. สถำนที่มีบรรยำกำศและสิง่แวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 4.29 .851 ดี 

ง. ด้านคุณภาพการให้บริการ 
1. กำรตอบสนองต่อข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน 4.06 .858 ดี 

2. กำรได้รับบริกำรตรงควำมต้องกำร 4.17 .808 ดี 

3.กำรได้รบับริกำรที่น่ำประทบัใจ 4.19 .812 ดี 

จ. ภาพรวมการบริการของห้องสมุด 
ควำมพึงพอใจต่อบรกิำรของห้องสมุดภำพรวม 4.27 .760 ดี 

 

ความพึงพอใจต่อทรัพยากรสารสนเทศ ผู้ตอบแบบประเมินมีควำมพึงพอใจระดับดี ในหัวข้อ ทรัพยำกร
สำรสนเทศในรูปอิเล็กทรอนิกส์สอดคล้องกับควำมต้องกำร ที่ค่ำเฉลี่ย 4.08 (คิดเป็นร้อยละ 81.60) และในหัวข้อ 
ทรัพยำกรสำรสนเทศในรูปสิ่งพิมพ์สอดคล้องกับควำมต้องกำร ที่ค่ำเฉลี่ย 4.03 (คิดเป็นร้อยละ 80.60) ตำมล ำดับ  

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ผู้ตอบแบบประเมินมีควำมพึงพอใจระดับดี ในหัวข้อ กำร
ให้บริกำรเป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว และพร้อมให้บริกำร ที่ค่ำเฉลี่ย 4.20 (คิดเป็นร้อยละ 84.00) รองลงมำ ควำม
พึงพอใจระดับดี ในหัวข้อ ทรัพยำกรสำรสนเทศในรูปอิเล็กทรอนิกส์สอดคล้องกับควำมต้องกำร ที่ค่ำเฉลี่ย 4.08 
(คิดเป็นร้อยละ 81.60) หัวข้อ ทรัพยำกรสำรสนเทศในรูปสิ่งพิมพ์สอดคล้องกับควำมต้องกำร ที่ค่ำเฉลี่ย 4.03 (คิด
เป็นร้อยละ 80.60) หัวข้อ กำรส่งข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนได้โดยสะดวก ที่ค่ำเฉลี่ย 4.00 (คิดเป็นร้อยละ 80.00) 
และ หัวข้อ กำรประชำสัมพันธ์ทั่วถึง หลำยช่องทำง ที่ค่ำเฉลี่ย 3.99 (คิดเป็นร้อยละ 79.80) ตำมล ำดับ 

ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ผู้ตอบแบบประเมินมีควำมพึงพอใจระดับดี ในหัวข้อควำมรู้ควำมเช่ียวชำญ
ของผู้ให้บริกำรและตอบข้อซักถำม ที่ค่ำเฉลี่ย 4.20 (คิดเป็นร้อยละ 84.00) และในหัวข้อ ควำมกระตือรือร้นและ
ควำมเต็มใจในกำรให้บริกำร ที่ค่ำเฉลี่ย 4.18 (คิดเป็นร้อยละ 83.60) ตำมล ำดับ 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผู้ตอบแบบประเมินมีควำมพึงพอใจระดับดี ในหัวข้อสถำนที่มีบรรยำกำศ
และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ ที่ค่ำเฉลี่ย 4.29 (คิดเป็นร้อยละ 85.80) รองลงมำ ในหัวข้อ ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ (กำรสืบค้น กำรยืม-คืน) สะดวกรวดเร็ว และหัวข้อ เทคโนโลยีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกันที่ 4.22 (คิดเป็นร้อยละ 84.40) และหัวข้อสื่อ/คู่มือแนะน ำกำรใช้บริกำรเข้ำใจง่ำย
และมีควำมชัดเจน ที่ค่ำเฉลี่ย 4.12 (คิดเป็นร้อยละ 82.40) ตำมล ำดับ 

ด้านคุณภาพการให้บริการ ผู้ตอบแบบประเมินมีควำมพึงพอใจระดับดี ในหัวข้อกำรได้รับบริกำรที่น่ำ
ประทับใจ ที่ค่ำเฉลี่ย 4.19 (คิดเป็นร้อยละ 83.80) รองลงมำ ในหัวข้อกำรได้รับบริกำรตรงควำมต้องกำร ที่
ค่ำเฉลี่ย 4.17 (คิดเป็นร้อยละ 83.40) และหัวข้อกำรตอบสนองต่อข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน ที่ค่ำเฉลี่ย 4.06 
(คิดเป็นร้อยละ 81.20) ตำมล ำดับ 


