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สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด 
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

****************************************************************** 
 ผลของการวิเคราะห์การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ส าหรับการน าเสนอผล   การวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือความสะดวกและเข้าใจ
ตรงกันในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ใช้สัญลักษณ์ ดังนี้ 

 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เพ่ือความสะดวกและเข้าใจตรงกันในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ใช้สัญลักษณ์ส าหรับการแปล
ความหมายข้อมูลดังนี้ 
 

 X   แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
 S.D.      แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การน าเสนอผลการวิเคราะห์การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด  วิทยาลัยการเมือง       
การปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แบ่งการน าเสนอข้อมูลออกเป็น 4 ตอน ตามล าดับดังนี้ 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ลักษณะการใช้งาน 

          ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
          ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ   
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง โดยแยกตามตัวแปรเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 37 37 
หญิง 60 60 
อ่ืน ๆ 3 3 
รวม 100 100.00 
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จากตาราง พบว่า ผู้ใช้บริการห้องสมุดส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 60  และ 

เป็นเพศชาย มีจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 37  เพศอ่ืน ๆ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3 
 

ตารางท่ี 2  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง โดยแยกตามตัวแปรสถานะ 
 

สถานะ จ านวน ร้อยละ 
นิสิตปริญญาตรี 90 90 
นิสิตปริญญาโท 1 1 
ประชาชนทั่วไป 1 1 

ศิษย์เก่า 1 1 
อาจารย์ 7 7 

บุคลากรทั่วไปของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 0 
รวม 100 100.00 

 
จากตาราง พบว่า ผู้ใช้บริการห้องสมุดส่วนใหญ่เป็นนิสิตปริญญาตรี มีจ านวน 90 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 90 เป็นนิสิตปริญญาโท มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1   เป็นนิสิตประชาชนทั่วไป มีจ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1   เป็นศิษย์เก่า มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1  และเป็นอาจารย์ มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7  

 
ตารางท่ี 3  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง โดยแยกตามตัวแปรสังกัด 
 

สังกัด จ านวน ร้อยละ 
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 98 98 

คณะ/หน่วยงานอ่ืนภายใน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2 2 

รวม 100 100.00 
 
จากตาราง พบว่า ผู้ใช้บริการห้องสมุดส่วนใหญ่สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มีจ านวน 98 คน   คิด

เป็นร้อยละ 98   คณะ/หน่วยงานอ่ืนภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2  
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ตอนที่ 2  ลักษณะการใช้งาน 
ตารางท่ี 4  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง โดยแยกตามตัวแปรวัตถุประสงคก์ารใช้บริการ 
 
 4.1 วัตถุประสงค์เพ่ือการเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์ จ านวน ร้อยละ 
เลือกตอบ 17 17 

ไม่เลือกตอบ 83 83 
รวม 100 100.00 

 

 จากตาราง พบวา่ ผู้ใช้บริการหอ้งสมุดมีวัตถุประสงค์เพ่ือการเรียนรู้ มีจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17 

 4.2 วัตถุประสงค์เพ่ือท างานกลุ่ม 
วัตถุประสงค์ จ านวน ร้อยละ 
เลือกตอบ 44 44 

ไม่เลือกตอบ 56 56 
รวม 100 100.00 

  

 จากตาราง พบวา่ ผู้ใช้บริการหอ้งสมุดมีวัตถุประสงค์เพ่ือท างานกลุ่ม มีจ านวน 44 คน  คิดเปน็ร้อยละ 44 

 4.3 วัตถุประสงค์เพ่ือค้นคว้างานวิจัย 
วัตถุประสงค์ จ านวน ร้อยละ 
เลือกตอบ 20 20 

ไม่เลือกตอบ 80 80 
รวม 100 100.00 

  

 จากตาราง พบวา่ ผู้ใช้บริการหอ้งสมุดมีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นคว้างานวิจัย มีจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20 

4.4 วัตถุประสงค์เพ่ือการอ่านหนังสือ 
วัตถุประสงค์ จ านวน ร้อยละ 
เลือกตอบ 19 19 

ไม่เลือกตอบ 81 81 
รวม 100 100.00 

  

 จากตารางพบว่า ผู้ใช้บริการห้องสมุดมีวัตถุประสงค์เพ่ือการอ่านหนังสือ  มีจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 

19  



5 
 

   
ตารางท่ี 5  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง โดยแยกตามตัวแปรจ านวนครั้งที่มาใช้บริการ 
 

จ านวนครั้งที่มาใช้
บริการ/สัปดาห์ 

จ านวน ร้อยละ 

น้อยกว่า 5 ครั้ง 67 67 
6-10 ครั้ง 26 26 
11-15 ครั้ง 5 5 

มากกว่า 15 ครั้ง 2 2 
รวม 100 100.00 

 

จากตาราง พบวา่ ผู้ใช้บริการหอ้งสมุดส่วนใหญ่มีจ านวนครั้งทีม่าใช้บริการ/สัปดาห์ น้อยกวา่ 5 ครั้ง มีจ านวน 67 
คน คิดเป็นร้อยละ 67   ใช้บริการ 6 - 10 ครัง้/สัปดาห์ มีจ านวน 26 คน คิดเปน็ร้อยละ 26 ใชบ้ริการมากกว่า 15 ครัง้/
สัปดาห์ มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5  และใช้บริการ 11-15 ครั้ง/สัปดาห์ มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2 ตามล าดับ   

 
ตารางท่ี 6  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง โดยแยกตามตัวแปรช่วงเวลาที่มาใช้บริการ 
 

ช่วงเวลาที่มาใช้บริการ จ านวน ร้อยละ 
 08.30-12.00 น.  5 5 
12.00-13.00 น. 17 17 
13.00-16.30 น. 71 71 
นอกเวลาราชการ 7 7 

รวม 100 100.00 
 

 
จากตาราง พบว่า ผู้ใช้บริการห้องสมุดส่วนใหญ่มาใช้บริการช่วงเวลา 13.00-16.30 น. มีจ านวน 

71 คน คิดเป็นร้อยละ 71 รองลงมา ช่วงเวลา 12.00-13.00 น. มีจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17 
 
ตารางท่ี 7  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง โดยแยกตามตัวแปรสาเหตุที่มาใช้บริการ 
  
 7.1  การเดินทางสะดวก 

วัตถุประสงค์ จ านวน ร้อยละ 
เลือกตอบ 18 18 

ไม่เลือกตอบ 82 82 
รวม 100 100.00 
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 จากตาราง พบว่า ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการห้องสมุดเนื่องจากการเดินทางสะดวก มีจ านวน 18 คน คิดเป็น

ร้อยละ 18 

 7.2  การบริการภายในห้องสมุด 
วัตถุประสงค์ จ านวน ร้อยละ 
เลือกตอบ 7 7 

ไม่เลือกตอบ 93 93 
รวม 100 100.00 

  

 จากตาราง พบว่า ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการห้องสมุดเนื่องจากการการบริการในห้องสมุดมีจ านวน 7 คน คิด

เป็นร้อยละ 7 

 7.3  ความสะดวกสบายของอาคารสถานที่ 
วัตถุประสงค์ จ านวน ร้อยละ 
เลือกตอบ 47 47 

ไม่เลือกตอบ 53 53 
รวม 100 100.00 

  

 จากตาราง พบว่า ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการห้องสมุดเนื่องจากความสะดวกสบายของอาคารสถานที่          

มีจ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 47 

 7.4  การบริการของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
วัตถุประสงค์ จ านวน ร้อยละ 
เลือกตอบ 4 4 

ไม่เลือกตอบ 96 96 
รวม 100 100.00 

  

 จากตาราง พบว่า ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการห้องสมุดเนื่องจากการให้บริการของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด            

มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4 

 7.5  หนังสือ/ต ารา/เอกสาร ตรงตามความต้องการ 
วัตถุประสงค์ จ านวน ร้อยละ 
เลือกตอบ 23 23 

ไม่เลือกตอบ 77 77 
รวม 100 100.00 
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 จากตาราง พบว่า ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการห้องสมุดเนื่องจากหนังสือ/ต ารา/เอกสาร ตรงตามความต้องการ         

มีจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23 

 7.6  อื่น ๆ (บรรยากาศน่านั่งอ่านหนังสือ, ห้องสมุดมีความสวยงาม, ใช้ห้องประชุมย่อย) 
วัตถุประสงค์ จ านวน ร้อยละ 
เลือกตอบ 1 1 

ไม่เลือกตอบ 99 99 
รวม 100 100.00 

  

จากตาราง พบว่า ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการห้องสมุดเนื่องจากห้องสมุดเงียบ มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1 

 
 
ตอนที่ 3   ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
 ข้อมูลเกี่ยวกับพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด วิทยาลัยการเมืองการปกครองเป็นค าถามแบบประเมิน
ค่า  วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการห้องสมุด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง แปลงมาตราส่วนประเมินค่า เป็นน้ าหนักคะแนน ก าหนดไว้ดังนี้ 

- ตอบในระดับมากท่ีสุด      ให้คะแนน 5 คะแนน 

- ตอบในระดับมาก            ให้คะแนน 4 คะแนน 

- ตอบในระดับปานกลาง     ให้คะแนน 3 คะแนน 

- ตอบในระดับน้อย           ใหค้ะแนน 2 คะแนน 

- ตอบในระดับน้อยที่สุด      ให้คะแนน 1 คะแนน 
 แล้วน ามาหาค่าเฉลี่ย เพ่ือจัดอันดับของระดับความพึงพอใจ และได้แปลความหมายใน การประเมินค่า
คะแนนเฉลี่ยของแต่ละข้อว่าอยู่ในระดับใด  
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง   1.00-1.50    หมายถึง   ความพึงพอใจน้อยที่สุด 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง   1.51-2.50    หมายถึง   ความพึงพอใจน้อย 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง    2.51-3.50    หมายถึง    ความพึงพอใจปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง   3.51-4.50    หมายถึง   ความพึงพอใจมาก 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง   4.51-5.00    หมายถึง   ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 

ตารางท่ี 3   แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดโครงการ ดังนี้ 
 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

�̅� S.D. ร้อยละ แปลผล 
1. ด้านทรัพยากรห้องสมุดและการบริการสารสนเทศ 
1.1  ทรัพยากรสารสนเทศมีจ านวนเพียงพอต่อความต้องการ 3.46 .881 69.2 กลาง 
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รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

�̅� S.D. ร้อยละ แปลผล 
1.2  ทรัพยากรสารสนเทศท่ีให้บริการตรงต่อความต้องการ 3.54 .716 70.8 มาก 
1.3  ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัย 3.57 .843 71.4 มาก 
1.4  ทรัพยากรสารสนเทศมีความหลากหลาย 3.48 .846 69.6 กลาง 

เฉลี่ยรวม 3.51 .821 70.2 มาก 
2. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการของห้องสมุด 
2.1  ขั้นตอนการขอรับบริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน เข้าใจง่าย 4.09 .739 81.8 มาก 
2.2  การให้บริการมีความถูกต้อง และรวดเร็ว 3.98 .803 79.6 มาก 
2.3  การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นสามารถค้นหาได้ง่ายและรวดเร็ว 3.44 .988 68.8 กลาง 
2.4  การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่าย 
มหาวิทยาลัยมีความสะดวกและรวดเร็ว 

3.67 .921 73.4 มาก 

2.5  การบริการให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์มีความสะดวกรวดเร็ว 3.66 .890 73.2 มาก 
เฉลี่ยรวม 3.76 .868 75.3 มาก 

3. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
3.1  เจ้าหน้าที่ให้บริการโดยการแต่งกายและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม 3.95 .808 79.0 มาก 
3.2   เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพและด้วยกิริยามารยาทที่ดี 3.87 .872 77.4 มาก 
3.3  เจ้าหน้าที่สนใจให้บริการอย่างจริงใจมีความเป็นมิตร เต็มใจ ช่วยเหลือ 
และมีอัธยาศัยดี 

3.80 .984 76.0 มาก 

3.4  เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่กระตือรือร้น และมีความพร้อม 3.64 1.000 72.8 มาก 
3.5  เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความ เสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 3.76 .965 75.2 มาก 
3.6  เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความรู้ความสามารถเชื่อถือได้  3.80 .840 76.0 มาก 
3.7 เจ้าหน้าที่มีความรวดเร็วในการให้บริการ 3.76 .922 75.2 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.79 .913 75.9 มาก 
4. ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก 
4.1 จ านวนที่นั่งอ่านมีเพียงพอ 3.34 1.007 66.8 กลาง 
4.2 แสงสว่างมีเพียงพอ 3.83 .921 76.6 มาก 
4.3 สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้า 3.50 .9266 70.0 กลาง 
4.4 เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพและเพียงพอ 3.15 1.085 63.0 กลาง 
4.5 จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์มีเพียงพอ 2.96 1.091 59.2 กลาง 
4.6 ความปลอดภัยภายในห้องสมุด 3.67 .932 73.4 มาก 
4.7 ความสะอาดภายในห้องสมุด 3.80 .974 76.0 มาก 
4.8 ระยะเวลา เปิด-ปิด บริการห้องสมุด  3.67 1.035 73.4 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.49 0.996 69.8 กลาง 
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รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

�̅� S.D. ร้อยละ แปลผล 
5. ห้องประชุมย่อย 
    5.1 ด้านความพร้อมของสถานที่  โสตวัสดุอุปกรณ์  และระบบสารสนเทศภายในห้องประชมุย่อย 
         5.1.1  ความสะอาดของห้องประชุมย่อย 3.94 .826 78.8 มาก 
         5.1.2  กลิ่นในห้องประชุมย่อยมีความเหมาะสม 3.51 .926 70.2 มาก 
         5.1.3  ขนาดของห้องประชุมย่อยไม่แออัด มีแสงสว่างเพียงพอ 3.54 .989 70.8 มาก 
         5.1.4  จ านวนห้องท่ีให้บริการ (2 ห้อง) มีความเหมาะสมแล้ว เพียงพอ
ต่อความต้องการ 

2.92 1.143 58.4 กลาง 

         5.1.5  จ านวนที่นั่ง (10 ที่นั่ง) ที่ให้บริการมีความเหมาะสม เพียงพอต่อ
ความต้องการ 

3.44 .879 68.8 กลาง 

         5.1.6  โสตวัสดุอุปกรณ์ และระบบสารสนเทศท่ีให้บริการภายในห้อง
ประชุมมีความเพียงพอ และตรงตามความต้องการ 

3.43 .945 68.6 กลาง 

         5.1.7  โสตวัสดุอุปกรณ์ และระบบสารสนเทศท่ีให้บริการภายในห้อง
ประชุมมีความพร้อมในการใช้งาน 

3.49 .989 69.8 กลาง 

         5.1.8  โสตวัสดุอุปกรณ์ และระบบสารสนเทศท่ีให้บริการภายในห้อง
ประชุมมีความทันสมัย 

3.55 .957 71.0 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.47 .956 69.5 กลาง 
     5.2 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการจองห้องประชุมย่อย 
         5.2.1  กระบวนการและข้ันตอนการจองห้องประชุมย่อย ไม่ยุ่งยาก 
ซับซ้อน ท าได้ง่าย 

3.81 .837 76.2 มาก 

         5.2.2  ระยะเวลาในการจองใช้ห้องประชุมย่อยมีความเหมาะสม (สูงสุด 
3 ชั่วโมง/ครั้ง) 

3.74 .824 74.8 มาก 

         5.2.2  การให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการจองห้องของเจ้าหน้าที่มีความ
รวดเร็ว และชัดเจน 

3.82 .903 76.4 มาก 

         5.2.3  การอนุมัติการจอง และข้อมูลที่ปรากฏบนปฏิทินการจองห้อง
ประชุมย่อยมีความชัดเจน รวดเร็ว ตรวจสอบง่าย 

3.79 .924 75.8 มาก 

         5.2.4  กระบวนการและข้ันตอนในการแก้ไขการจองห้องประชุมมี
ความสะดวกรวดเร็ว 

3.76 .900 75.2 มาก 

         5.2.5  การบริการให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์มีความสะดวกรวดเร็ว 3.71 .913 74.2 มาก 
เฉลี่ยรวม 3.78 .877 75.6 มาก 

6. โต๊ะบาร์หันหน้าเข้าผนัง (เพิ่มใหม่ในภาคการศึกษาที่ 2/2562) 
 6.1  จ านวนที่นั่ง (8 ที่นั่ง) ที่ให้บริการมีความเหมาะสม เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

3.48 .947 69.6 กลาง 
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รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

�̅� S.D. ร้อยละ แปลผล 
 6.2  ขนาดและความสูงของโต๊ะเก้าอ้ีมีความเหมาะสม  3.52 .893 70.4 มาก 
 6.3  บริเวณท่ีวางโต๊ะเก้าอ้ีมีแสงสว่างเพียงพอ 3.57 .977 71.4 มาก 
 6.4  ปลั๊กไฟที่เดินสายใต้โต๊ะมีความเหมาะสม 3.54 .978 70.8 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.52 .948 70.5 มาก 
7. การบริการของห้องสมุดโดยรวม 
7.1 มีความพึงพอใจการให้บริการของห้องสมุด (ภาพรวม) 3.75 .770 75.0 มาก 

 
จากตาราง พบว่า เมื่อพิจารณาภาพรวมของห้องสมุด ผู้ใช้บริการห้องสมุดมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 

มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.75 คิดเป็นร้อยละ 75.0 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในด้านทรัพยากรห้องสมุดและการบริการสารสนเทศ    

อยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.51 คิดเป็นร้อยละ 70.2 
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการของห้องสมุดอยู่ในระดับมาก มีค่า

คะแนนเฉลี่ย 3.76 คิดเป็นร้อยละ 75.3 
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.79     

คิดเป็นร้อยละ 75.9 
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับกลาง มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.49

คิดเป็นร้อยละ 69.8 
 
ในส่วนของห้องประชุมย่อย 
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในด้านความพร้อมของสถานที่  โสตวัสดุอุปกรณ์  และระบบสารสนเทศภายใน

ห้องประชุมย่อย อยู่ในระดับกลาง มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.47 คิดเป็นร้อยละ 69.5 
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการจองห้องประชุมย่อย ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในกระบวนการและ

ขั้นตอนการจองห้องประชุมย่อย อยู่ในระดับ มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.78 คิดเป็นร้อยละ 75.6 
 

ในส่วนของโต๊ะบาร์หันหน้าเข้าผนัง (ที่เพิ่มใหม่ในภาคการศึกษาที่ 2/2562) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก  มีค่าคะแนนเฉลี่ยน 3.52  คิดเป็นร้อยละ 70.5 
 
 
ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ   
 4.1 บริการที่ผู้ใชอ้ยากได้รับเพิ่มเติมจากห้องสมุด 

1. คอมพิวเตอร์เพ่ิม 
2. ขยายพ้ืนที่ส่วนตัวให้มากข้ึน 
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3. หนังสือที่หลากหลาย 
4. พ้ืนที่ส าหรับอ่านหนังสือที่กว้างกว่านี้ 
5. การดูแลเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่ 
6. การเพ่ิมจ านวนห้องประชุมย่อย 
7. โต๊ะอ่านหนังสือเพ่ิมขึ้น 
8. มีโซนแยกที่มีควาเป็นส่วนตัวส าหรับผู้ที่มาอ่านคนเดียว 
9. การหาหนังสือเฉพาะในห้องสมุดวิทยาลัยการเมืองฯ 
10. คอมพิวเตอร์ส าหรับค้นหาทรัพยากรเเละใช้บริการอ่ืนๆ ที่เพียงพอ 
11. ใบหน้าอันยิ้มแย้มของผู้ให้บริการ ยิ้มไม่เห็นฟันก็ได้ไม่ว่ากัน และน้ าเสียงที่ไพเราะเสนาะหู 
12. หนังสือเยอะมากข้ึนในพวก post modern หรือหนังสือใหม่ๆท่ีเกี่ยวกับ new normal 
13. หนังสือและอุปกรณ์ที่พร้อมครบวงจร 
14. หนังสือที่เข้ามาใหม่ควรจัดวางที่ชั้นหนังสือด้วยความรวดเร็ว 
15. เปิดให้บริการนานกว่าช่วงเวลาปกติ ในช่วงสอบ 
16. เพ่ิมเติมหนังสือท่ีใช้ในการเรียนการสอน 
17. หนังสือที่มีความหลากหลายและทันสมัย 
18. อยากให้มีโต๊ะเก้าอ้ีและปลั๊กไฟที่เยอะขึ้น 
19. คอมที่ดีข้ึน โต๊ะอ่านเดี่ยวควรจะมีส าหรับคนมาอ่านคนเดียว ปลั๊กไฟเพียงพอ 
20. บริการจากเจ้าหน้าที่ที่มีความสุภาพในการติดต่อสื่อสาร 
21. ห้องสมุดด้านในแอร์ไม่ค่อยเย็นและอินเตอร์เน็ตไม่ถึง คอมพิวเตอร์มีจ านวนน้อยเกินไปต่อ 

ความต้องการ 
22. งานวิจัยที่สามารถให้นิสิตสืบค้นเพ่ือท าวิจัยของตนเองได้ 
23. เพ่ิมที่นั่งและขยายห้องประชุมเพราะมีจ านวนน้อยและห้องประชุมแออัดไป 
24. อยากให้มีห้องน้ าใกล้ๆห้องสมุด 
25. หนังสือแปลจากต่างประเทศเกี่ยวกับรายวิชาในแต่ละสาขาท่ีอ่านได้เข้าใจง่ายค่ะ 
26. สามารถเข้าใช้บริการได้ ทุกวัน 
27. อยากให้มีหนังสือเพ่ิมอีกหลายๆหมวดหมู่ 
28. ซ่อมหนังสือที่ช ารุดเสียหาย 
29. หนังสือที่หลายหลายไม่เฉพาะวิชาการ 
30. อยากให้ท าห้องประชุมย่อยเพิ่มค่ะ 
31. การจัดหาหนังสือมาเพ่ิมให้กับห้องสมุดควรหลากหลายกว่านี้ 
32. ขยายเวลาให้ถึงเท่ียงคืนในช่วงเวลาที่ทางมหาลัยมีการสอบ เพื่อที่นิสิตจะได้อ่านหนังสือ 
33. เพ่ิมหนังสือที่เก่ียวกับรัฐศาสตร์ หนังสือเก่ียวกับประเทศต่างๆ 
34. อยากได้อินเตอร์เน็ตครับ อยากให้มีสาย LAN ในห้องประชุมย่อย เพราะในนั้นสัญญาณ 

อินเตอร์เน็ตเข้าไม่ถึงเลยครับ 
35. อยากให้มีการจัดยืมหนังสือทางไกลส าหรับนิสิตที่อยู่ในช่วงโควิด-19และจ าเป็นต้องยืมหนังสือ 
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จากห้องสมุดเพ่ือหาความรู้เพ่ือเติมในการเรียน 
 

4.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
1. เพ่ิมห้องสมุด 24 ชั่วโมงท่ีใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในการดูแล 
2. การจัดเรียงหนังสือควรท าให้เป็นระบบ เพื่อการค้นคว้าที่ง่ายขึ้น 
3. อยากให้ในห้องสมุดมีหนังสือให้ค้นคว้าเยอะกว่านี้ 
4. การเปิดปิดของห้องสมุดให้มีระยะเวลาที่เหมาะสมตรงตามเวลาที่ก าหนด 
5. ช่วงสอบอยากให้เปิดเป็น 24 ชม. เนื่องจากที่บริการส าหรับอ่านหนังสือไม่เพียงพอต่อความ 

ต้องการของนิสิต 
6. อยากให้เพ่ิมความสว่างมากกว่านี้ในห้องและเพ่ิมต้นไม้ในห้องสมุดเยอะ และมีที่พักผ่อนให้ด้วย 
7. บรรณารักษ์ควรกระตือรือร้นในการจัดวางหนังสือที่เข้ามาใหม่ 
8. สัญญาณเน็ตในห้องสมุดช้า ไม่ค่อยถึง 
9. หนังสือเกี่ยวกับการเมืองที่เป็นปัจจุบัน 
10. อยากให้ปรับปรุงเรื่องแอร์ให้ทั่วถึงห้องสมุดด้านในและอินเตอร์เน็ตที่เข้าถึงห้องสมุดด้านใน 
11. เพ่ิมคอมพิวเตอร์ให้มากขึ้น 
12. อยากให้มีวารสารราย 3 เดือนของฟ้าเดียวกันมาวางให้อ่านในห้องสมุด 
13. มาตรการเรื่องของการใช้เสียงในห้องสมุดที่เข้มงวดมากกว่านี้ 
14. อยากให้มีหนังสือที่หลายหลาย ทันสมัยและครอบคลุมต่อการเรียนรัฐศาสตร์ เพ่ือการศึกษา 

ค้นคว้าเพ่ิมเติม การจัดเรียงหนังสือที่เป็นระบบและการประสานงานกับส านักวิทยบริการที่รวดเร็วกว่านี้ 
15. อยากให้ปรับปรุงเรื่องกลิ่น และความอับของห้องโสตเล็ก 2 ห้อง 
16. บริการดีมาก 

 
การด าเนินงาน 

 

รายการ ผู้จัดท า 
1.   จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด       
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

นางสาวปภาดา รัตนตะกูล 

2.   การด าเนินการเก็บแบบสอบถาม นางสาวปภาดา รัตนตระกูล 
3.   การวิเคราะห์ผลข้อมูลและสรุปผลการประเมิน นางสาวปภาดา รัตนตระกูล 

 


