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รายงานผลสำรวจการใชบรกิารหองสมุดศนูยวิทยบริการและชุมชนสมัพันธ มสธ. นครนายก 

ประจำปงบประมาณ 2565 ต้ังแตเดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 

 

 การสำรวจการใชบริการหองสมุดศูนยวิทยบริการและชุมชนสัมพันธ มสธ. นครนายก มีวัตถุประสงค 

เพื่อ 1) ศึกษาการใชบริการตาง ๆ ของศูนยวิทยบริการและชุมชนสัมพันธ มสธ. นครนายก และ 2) ศึกษา

ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของหองสมุดศูนยวิทยบริการและชุมชนสัมพันธ มสธ. 

นครนายก โดยสำรวจผูรับบริการ ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่

รับบริการ ศูนยวิทยบริการและชุมชนสัมพันธ มสธ. นครนายก ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 

จำนวน 172 คน โดยใชวิธีใหผูรับบริการตอบแบบสอบถาม โดยแบบสอบถาม แบงเปน 3 สวน คือ สวนที่ 1 

ขอมูลทั่วไปของผูรับบริการ สวนที่ 2 วัตถุประสงคที่มาใชบริการ และสวนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึง

พอใจตอบริการของหองสมุด 

 ผลการสำรวจการใชบริการหองสมุด พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนชาย (รอยละ  56.97) มี

อายุระหวาง 31- 41 ป (รอยละ 41.28) อาชีพรับราชการ มากที่สุด (รอยละ 32.55) สวนใหญมีวุฒิการศึกษา

ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา (รอยละ 40.70) เปนนักศึกษา มสธ. ระดับปริญญาตรี มากที่สุด (รอยละ 

36.05) มารับบริการ 2 – 4 ครั้งมากที่สุด (รอยละ 43.02) วันที่สะดวกมารับบริการมากที่สุด คือ วันเสาร (รอย

ละ 51.16) สวนใหญมาใชบริการหองสมุดเพ่ือคนควาตำราและเอกสาร (รอยละ 27.25) 

 ในสวนความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอการใหบริการหองสมุด ศูนยวิทยบริการและชุมชนสัมพันธ 

มสธ. นครนายก  น้ัน ผูรับบริการมีความพึงพอใจระดับมากในทุกดาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.83 เมื่อพิจารณา

แตละดาน พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดในดานสื่อการศึกษา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.85 รองลงมาคือ 

ดานบุคลากร มีคาเฉลี่ย 4.84 และสรุปความพึงพอใจโดยภาพรวม มีคาเฉลี่ย  4.83 และดานที่มีคาเฉลี่ยนอย

ที่สุด คือ ดานอาคารสถานที่ มีคาเฉลี่ย 4.82 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

เพศ 

เพศ จำนวน รอยละ 

ชาย 98 56.97  

หญิง 74 43.03 

รวม 172 100 

ผูรับบริการสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 56.97 เปนเพศหญิง รอยละ 43.03 

อายุ 

อายุ จำนวน รอยละ 

ไมเกิน 21 ป 27 15.70 

21-30 ป 30 17.45 

31-40 ป 71 41.28 

41 ปขึ้นไป 44  25.57  

รวม 172 100 

ผูรับบริการสวนใหญมีอายุ 31-40 ป รอยละ 41.28 รองลงมามีอายุ 41 ปขึ้นไป รอยละ 25.57 และ

ผูรับบริการนอยที่สุดคือ อายุไมเกิน 21 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 15.70 

อาชีพ 

อาชีพ จำนวน รอยละ 

รับราชการ/พนักงานของรัฐ 56 32.55 

รัฐวิสาหกิจ 45 26.17 

พนักงานเอกชน 18 10.46 

ธุรกิจสวนตัว 28 16.28 

รับจางทั่วไป 10 5.82 

ไมไดประกอบอาชีพ 15 8.72 

อ่ืน ๆ 0 0 

รวม 172 100 

ผู ร ับบริการสวนใหญมีอาชีพรับราชการ/พนักงานของรัฐ รอยละ 32.55 รองลงมาคืออาชีพ

รัฐวิสาหกิจรรอยละ 26.17 และผูรับบริการที่มีนอยที่สุด มีอาชีพรับจางทั่วไป รอยละ 5.82 
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วุฒิการศึกษา 

วุฒิการศึกษา จำนวน รอยละ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/

เทียบเทา 

18 10.46 

ระดับอนุปริญญา/เทียบเทา 70 40.70 

ระดับปริญญาตร ี 56 32.55 

ระดับสูงกวาปริญญาตร ี 28 16.29 

รวม 172 100 

 ผู รับบริการสวนใหญมีวุฒิการศึกษาอนุปริญญาตรีหรือเทียบเทา รอยละ 40.70 รองลงมามีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 32.55 และนอยที่สุดมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา 

คิดเปนรอยละ 10.46 

สถานภาพ 

สถานภาพ จำนวน รอยละ 

นักศึกษา มสธ. ระดับปริญญาตร ี 62 36.05 

นักศึกษา มสธ. ระดับ

บัณฑิตศึกษา 

35 20.35 

ประชาชนทั่วไป 60 34.88 

อ่ืน ๆ 15 8.72 

รวม 172 100 

 ผูรับบริการสวนใหญเปนนักศึกษา มสธ.ระดับปริญญาตรี รอยละ 36.05 รองลงมา คือ ประชาชน

ทั่วไป รอยละ 34.88 และนอยที่สุดผูรับบริการอ่ืนๆ เชน นักเรียน นักศึกษาสถานบันอ่ืน คิดเปนรอยละ 8.72 
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สวนที่ 2 การบริการ 

จำนวนครั้งที่มารับบริการ 

จำนวนครั้งทีม่ารับบริการ จำนวน รอยละ 

ครั้งแรก 30 17.45 

2-4 ครั้ง 74 43.02 

5-8ครั้ง 40 23.25 

มากกวา 8 ครัง้ 28 16.28 

รวม 172 100 

 ผูรับบริการสวนใหญมารับบริการ 2-4 ครั้ง มากที่สุด คือรอยละ 43.02 รองลงมา คือ 5-8 ครั้ง รอย

ละด 23.25 และผูรับบริการที่มารับบริการนอยที่สุด คือ มากกวา 8 ครั้ง คิดเปนรอยละ 16.28 

วันที่สะดวกมารับบริการ 

วันที่สะดวกมารับบริการ จำนวน รอยละ 

จันทร - ศุกร 79 45.94 

เสาร 88 51.16 

วันนักขัตฤกษ 5 2.90 

รวม 172 100 

 ผูรับบริการสวนใหญสะดวกมารับบริการในวันเสาร รอยละ 51.16รองลงมาคือสะดวกมารับบริการวัน

จันทร- วันศุกร รอยละ 45.94 และผูรับบริการสะดวกมารับบริการนอยที่สุด คือวันนักขัตฤกษ รอยละ 2.90 

บริการหองสมุดที่มีผูรับบริการมารับ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

บริการ จำนวน รอยละ 

บริการยืม - คนืสื่อการศึกษา 148 26.01 

บริการตอบคำถามและชวยการคนควา 80 14.05 

สมัครสมาชิกหองสมุด 23 4.04 

คนควาตำราและเอกสาร 155 27.25 

บริการสืบคนฐานขอมูล 50 8.79 

บริการคอมพิวเตอร/อินเทอรเน็ต 60 10.55 

บริการถายเอกสาร 40 7.03 

อ่ืน ๆ 13 2.28 

รวม 172 100 
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 ผูรับบริการหองสมุดสวนใหญมารับบริการ คนควาตำราและเอกสาร รอยละ 27.25 รองลงมา คือ 

บริการยืม-คืน รอยละ 26.01 และรับบริการหองสมุดอ่ืน ๆ นอยที่สุด รอยละ 2.28 

สวนที่ 3 ความคิดเหน็เก่ียวกับความพึงพอใจบริการหองสมุด ศูนยวิทยบริการและชมุชนสัมพันธ มสธ. 

นครนายก 

รายละเอียด คาเฉลี่ย แปลคา 

1.ดานบุคลากรผูใหบริการ 4.84  

  1.1 ความกระตือรือรนและเต็ม

ใจในการใหบรกิาร 

4.83 มากที่สุด 

 1.2 ความสุภาพใหเกียรติผูมารับ

บริการ 

4.90 มากที่สุด 

 1.3 ความรูความสามารถในการ

ใหคำแนะนำและตอบคำถาม

อยางถูกตองและรวดเร็วได

ผลลัพธตามทีต่องการ 

4.80 มากที่สุด 

2. ดานอาคารสถานที่ 

บรรยากาศ และสภาพการจัด

หองสมุด 

4.82  

  2.1 บรรยากาศหองสมุด

เหมาะสมกับการศึกษาคนควา 

4.85 มากที่สุด 

  2.2 เวลาเปดปด บริการมีความ

เหมาะสม 

4.75 มากที่สุด 

  2.3 ปายประกาศ/

ประชาสัมพันธมีขอความชัดเจน 

เขาใจงาย 

4.75 มากที่สุด 
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สวนที่ 3 ความคิดเหน็เก่ียวกับความพึงพอใจบริการหองสมุด ศูนยวิทยบริการและชุมชนสัมพนัธ มสธ. 

นครนายก (ตอ) 

รายละเอียด คาเฉลี่ย แปลคา 

  2.4 ปายประกาศ/

ประชาสัมพันธต้ังในตำแหนงที่

เหมาะสม 

4.80 มากที่สุด 

 2.5 การจัดเรียงหนังสือ วารสาร 

สื่อโสตทัศน เปนระเบียบ และเขา

ใชไดงาย 

4.88 มากที่สุด 

 2.6 จำนวนที่น่ังอานในหองสมุด 4.90 มากที่สุด 

 2.7 ลักษณะการจัดที่น่ังอาน

หนังสือ 

4.85 มากที่สุด 

 2.8 ความเหมาะสมแสงสวาง

ภายในหองสมุด 

4.78 มากที่สุด 

 2.9 ความสะอาดภายในหองสมุด 4.85 มากที่สุด 

3. ดานสื่อการศึกษา 4.85  

 3.1 ความเพียงพอของ

สื่อการศึกษา 

4.85 มากทีสุด 

 3.2 มีสื่อการศึกษาตรงกับความ

ตองการ 

4.90 มากที่สุด 

 3.3 ความเพียงพอของเครื่อง

คอมพิวเตอรที่ใชบริการ 

4.80 มากที่สุด 

รวม 4.83 มากที่สุด 

ผูรับบริการมีความพึงพอใจระดับมากในทุกดาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.83 เมื่อพิจารณาแตละดาน

พบวาผูรับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดในดานสื่อการศึกษา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.85 รองลงมาคือ ดาน

บุคลากร มีคาเฉลี่ย 4.84 และ สรุปความพึงพอใจโดยภาพรวม มีคาเฉลี่ย 4.83 และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

คือ ดานอาคารสถานที่ มีคาเฉลี่ย 4.82  
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ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นของผูใชบริการหองสมุด 

1.ดานบุคลากร 

- เจาหนาที่ใหบริการดี ชวยเหลือดี มีความสุภาพและเปนกันเอง 

2.ดานอาคารสถานที่ 

- หองสมุดสะอาดเรียบรอย เงียบสงบเหมาะแกการน่ังอานหนังสือ 

 


