
สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจ ต่อการใช้บริการ 
หอสมุดแห่งชาติหริภุญไชย เทศบาลเมืองล าพูน 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลส ำรวจควำมพึงพอใจ ต่อกำรใช้บริกำร ประจ ำเดือนตุลำคม 2563 – มีนำคม 2564 จัดท ำขึ้นเพ่ือ
ปรับปรุง และพัฒนำ กำรให้บริกำรขอหอสมุดแห่งชำติหริภุญไชย เทศบำลเมืองล ำพูน โดยมีผู้ใช้บริกำรร่วมตอบ
แบบสอบถำมทั้งหมด 140 คน ดังนี้ 
 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
ชำย 80 57.14 
หญิง 60 42.86 
รวม 140 100 

 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
ต่ ำกว่ำ 20 ปี 60 42.86 
21 - 30 ป ี 20 14.28 
31 ปีขึ้นไป 60 42.86 

รวม 140 100 
 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
นักเรียน/นักศึกษำ 60 42.86 
ครู/อำจำรย์ 2 1.43 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 3 2.14 
ประชำชนทั่วไป 75 53.57 

รวม 140 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรแปลควำมหมำยของค่ำคะแนนเฉลี่ย 
ค่ำเฉลี่ย  ควำมหมำย 
  4.51 – 5.00 มำกที่สุด 
  3.51 – 4.50 มำก 
  2.51 – 3.50 ปำนกลำง 
  1.51 – 2.50 น้อย 
  1.00 – 1.50 น้อยที่สุด 
 



ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจในการบริการของหอสมุดฯ 
 
1.ด้านการบริการของห้องสมุด ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
เวลำเปิด-ปิด ให้บริกำร 3.85 มำก 
ควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรใช้บริกำรยืม-คืน 4.42 มำก 
ค ำแนะน ำที่ได้รับจำกกำรใช้บริกำรห้องสมุด 4.57 มำกที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.28 มาก 

 
2.ด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมีจ ำนวนเพียงพอต่อควำมต้องกำร 4.00 มำก 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมีควำมทันสมัยและตรงต่อควำมตรงกำร 4.14 มำก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.07 มาก 

 
3.ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
ขั้นตอนกำรให้บริกำรไม่ยุ่งยำกซับซ้อน เข้ำใจง่ำย 4.71 มำกที่สุด 
กำรให้บริกำรมีควำมถูกต้อง รวดเร็ว 4.42 มำก 
ผู้ใช้บริกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ 3.57 มำก 
กำรช่วยเหลือในกำรให้บริกำรข้อมูล 4.14 มำก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.21 มาก 

 
4.ด้านบุคลากรห้องสมุด ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
บุคคลกรสนใจให้บริกำรอย่ำงจริงใจ มีควำมเป็นมิตร เต็มใจช่วยเหลอื และมีอัธยำศัยดี 3.85 มำก 
บุคลำกรมีควำมเข้ำใจควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 4.28 มำก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.06 มาก 

 
5.ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งอ านวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
สภำพแวดล้อมภำยในห้องสมุดฯ มีบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรค้นคว้ำ 4.28 มำก 
มีแสงสว่ำงเพียงพอ 4.57 มำกที่สุด 
มีที่นั่งอ่ำนหนังสือเพียงพอต่อกำรให้บริกำร 3.85 มำก 
เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตมีประสิทธิภำพเพียงพอ 3.00 ปำนกลำง 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.92 มาก 

 
6.ด้านข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
สื่อที่ใช้ในกำรประชำสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ และป้ำยประชำสัมพันธ์มีควำม
ชัดเจนเพียงพอ 

3.71 มำก 

มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลสม่ ำเสมอ เช่น กำรให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศใหม่ 
(หนังสือใหม่) 

4.71 มำกที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.21 มาก 
 



สรุปตอนที่ 2 

 ด้านบริการของห้องสมุด สรุปได้ดังนี้ ด้ำนเวลำเปิด-ปิด อยู่ในระดับควำมพ่ึงพอใจมำก (ค่ำเฉลี่ย 3.85) 
ด้ำนควำมสะดวกรวดเร็วในกำรใช้บริกำรยืม – คืน อยู่ในระดับควำมพ่ึงพอใจมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.42) 
ด้ำนค ำแนะน ำที่ได้จำกกำรใช้บริกำร อยู่ในระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.57) 

 ด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด สรุปได้ดังนี้ ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศมีจ ำนวนเพียงพอต่อควำม
ต้องกำร อยู่ในระดับควำมพ่ึงพอใจมำก (ค่ำเฉลี่ย 4.00) ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศมีควำมทันสมัยและตรงต่อควำม
ตรงกำร อยู่ในระดับควำมพ่ึงพอใจมำก (ค่ำเฉลี่ย 4.14) 

 ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ สรุปได้ดังนี้ ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำรไม่ยุ่งยำกซับซ้อน เข้ำใจ
ง่ำย อยู่ในระดับควำมพ่ึงพอใจมำกท่ีสุด (ค่ำเฉลี่ย 4.71) ด้ำนกำรให้บริกำรมีควำมถูกต้อง รวดเร็ว อยู่ในระดับควำม
พ่ึงพอใจมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.42) ด้ำนผู้ใช้บริกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ อยู่ในระดับควำมพ่ึง
พอใจมำก (ค่ำเฉลี่ย 3.75) ด้ำนกำรช่วยเหลือในกำรให้บริกำรข้อมูล อยู่ในระดับควำมพ่ึงพอใจมำก (ค่ำเฉลี่ย 4.14) 

 ด้านบุคลากรห้องสมุด สรุปได้ดังนี้ ด้ำนบุคคลกรสนใจให้บริกำรอย่ำงจริงใจ มีควำมเป็นมิตร เต็มใจ
ช่วยเหลือ และมีอัธยำศัยดี อยู่ในระดับควำมพ่ึงพอใจมำก (ค่ำเฉลี่ย 3.85) ด้ำนบุคลำกรมีควำมเข้ำใจควำมต้องกำร
ของผู้ใช้บริกำร อยู่ในระดับควำมพ่ึงพอใจมำก (ค่ำเฉลี่ย 4.28) 

 ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งอ านวยความสะดวก สรุปได้ดังนี้ ด้ำนสภำพแวดล้อมภำยใน
ห้องสมุดฯ มีบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรค้นคว้ำ อยู่ในระดับควำมพ่ึงพอใจมำก (ค่ำเฉลี่ย 4.28 ด้ำนมีแสงสว่ำงเพียงพอ 
อยู่ในระดับควำมพ่ึงพอใจมำก (ค่ำเฉลี่ย 4.57)  ด้ำนมีที่นั่งอ่ำนหนังสือเพียงพอต่อกำรให้บริกำร อยู่ในระดับควำมพ่ึง
พอใจมำก (ค่ำเฉลี่ย 3.85)  ด้ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตมีประสิทธิภำพเพียงพอ อยู่ในระดับควำมพ่ึงพอใจปำนกลำง 
(ค่ำเฉลี่ย 3.00) 

 ด้านข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ สรุปได้ดังนี้ ด้ำนสื่อที่ใช้ในกำรประชำสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ และ
ป้ำยประชำสัมพันธ์มีควำมชัดเจนเพียงพอ อยู่ในระดับควำมพ่ึงพอใจมำก (ค่ำเฉลี่ย 3.71) ด้ำนมีกำรประชำสัมพันธ์
ข้อมูลสม่ ำเสมอ เช่น กำรให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศใหม่ (หนังสือใหม่) อยู่ในระดับควำมพ่ึงพอใจมำก (ค่ำเฉลี่ย 4.71) 

 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. อยำกให้ห้องสมุดมีห้องน้ ำที่สะดวกต่อผู้ใช้บริกำร อยู่ภำยในบริเวณห้องสมุด ใกล้ๆห้องสมุด 
2. ควรเพิ่มในส่วนของกำรค้นหำออนไลน์ ผ่ำนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ มีบริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์ 
3. ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ตเสียบ่อย ใช้งำนไม่ได้ 
4. อยำกให้ห้องสมุดมีของเล่นส ำหรับเด็ก 
5. เพ่ิมจ ำนวนวันในกำรยืม-คืน หนังสือ จำก 7 วัน เป็น 10 วัน 
6. ท ำป้ำยบอกเส้นทำงไปห้องน้ ำ 
7. อยำกให้มีตู้คืนหนังสือนอกเวลำท ำกำรของห้องสมุด 
8. เพ่ิมโต๊ะอ่ำนหนังสือ 
9. เพ่ิมหลอดไฟ เพิ่มแสงสว่ำงภำยในห้องสมุด 


