
 

                           บันทึกขอความ 

สวนราชการ  โรงเรียนบานตาขุนวิทยา  อำเภอบานตาขุน  จังหวัดสุราษฎรธานี 

ที่ .............../2564                           วันที่  30 กันยายน พ.ศ.2564   

เรื่อง   รายงานความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุดโรงเรียนบานตาขุนวิทยา   

 

เรียน  ผูอำนวยการโรงเรียนบานตาขุนวิทยา    

   ตามที ่ โรงเรียนบานตาขุนวิทยา ไดมอบหมายใหขาพเจา นางเรณู ผดุงฤกษ ปฏิบัติหนาที่

บรรณารักษหองสมุดโรงเรียนบานตาขุนวิทยา  

   ในการนี้ขาพเจาไดมีการจัดทำรายงานผล ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ

หองสมุด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจการใชบริการหองสมุด เพื่อเปนประโยชนในการพัฒนาระบบ

การปฏิบัติงานสืบตอไป ตามเอกสารดังแนบในโรงเรียน  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 

                     (นางเรณู ผดุงฤกษ) 

                     บรรณารักษหองสมุด           

     

ความเห็นของหัวหนากลุมบริหารงานวิชาการ 

-  ทราบ 

- เห็นควรเสนอผูบริหารทราบ 

        

                                                                         ลงช่ือ  

                                                                                 (นางสาวปริฉัตร  จันทรหอม)                                                                              

                          หัวหนาฝายงานวิชาการ 

 

 

 

   

 



ความเห็นของรองผูอำนวยการกลุมบริหารงานวิชาการ 

- ทราบ 

- เห็นควรเสนอผูบริหารทราบ 

        

                                                                         ลงช่ือ  

(นางกัญจนา สมชาติ) 

รองผูอำนวยการกลุมบริหารงานวิชาการ 

  

 

ความเห็นผูอำนวยการโรงเรียน 

- ทราบ 

- แจงผูเกี่ยวของทราบ              

ลงช่ือ  

                                        (นายบุญเลิศ ทองชล) 

                                                                              ผูอำนวยการโรงเรียนบานตาขุนวิทยา  

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุดโรงเรียนบานตาขนุวิทยา 

 

ขั้นตอนการดำเนินการไดดำเนินการตามขัน้ตอน  ดังตอไปน้ี 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 

1. การเก็บรวบรวมขอมูล 

2. การวิเคราะหขอมูล 

3. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร 

   ประชากรที่ใชในเปนนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนบานตาขุนวิทยา ปการศึกษา 2563 

 กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางที่ใชในเปนนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนบานตาขุนวิทยา ปการศึกษา 2563 โดยสุมตัวอยางจาก

ผูใชบริการหองสมุด จำนวน  250  คน ระหวางวันที่  15 พฤศจิกายน 2563 – 15 กุมภาพันธ  2563 
 

เครื่องมือท่ีใช 

 แบบสอบถามโดยแบงเปน 3 ขั้นตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1  ขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ซึ่งไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  การใชบริการของ

นักเรียน  โดยผูตอบแบบสอบถามเลือกตามความเปนจริง (Check-list) 

 ตอนที่ 2  แบบสอบถามความพึงพอใจในการใชบริการหองสมุดโรงเรียนบานตาขุนวิทยา โดยใชมาตรวัด

แบบ Rating  Scale  5 ระดับ  และตามมาตรวัดแบบลิเคิรท (Likert’s Scale) ในการวัดระดับความพึงพอใจการ

เขาใชบริการหองสมุดโรงเรียนบานตาขุนวิทยา คือ 

5  หมายถึง   ความพึงพอใจตอการใชบริการหองสมุดมากที่สุด 

4   หมายถึง   ความพึงพอใจตอการใชบริการหองสมุดมาก 

3    หมายถึง   ความพึงพอใจตอการใชบริการหองสมุดปานกลาง 

 2   หมายถึง    ความพึงพอใจตอการใชบริการหองสมุดนอย 

 1   หมายถึง   ความพึงพอใจตอการใชบริการหองสมุดนอยที่สุด 

  

 

 

 



เกณฑการประเมินคาวัดระดับความพึงพอใจในการใชบริการหองสมุดโรงเรียนบานตาขุนวิทยา มี 5 ระดับ  ดังน้ี 

4.50-5.00      หมายถึง  พอใจอยูในระดับมากที่สุด 

3.50-4.49      หมายถึง  พอใจอยูในระดับมาก 

2.50-3.49      หมายถึง  พอใจอยูในระดับปานกลาง 

1.50-2.49      หมายถึง  พอใจอยูในระดับนอย 

1.00-1.49      หมายถึง  พอใจอยูในระดับนอยที่สุด 
 

ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะ  เปนแบบสอบถามที่ใหผูกรอกแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ใหบริการ 
 

การรวบรวมขอมูล 

ผูจัดทำ  ไดดำเนินการเก็บขอมูลการศึกษาในครั้งน้ีอยางเปนขั้นตอน  ดังน้ี 

1.  ผูจัดทำ ทำการแจกแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง  จำนวน 250 ชุด  โดยใหผูตอบแบบสอบถามกรอก

แบบสอบถามดวยตนเอง 

2.  การเก็บรวบรวมแบบสอบถาม  ผูจัดทำไดเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง  จำนวน 250 ชุด 

การวิเคราะหขอมูล 

 วิเคราะหขอมูลโดยนำแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมไดมาวิเคราะห  ทางสถิติ  ดังน้ี 

 ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ  นำเสนอในตาราง 1  

 ตอนที่  2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการใชบริการหองสมุด  วิเคราะหขอมูลโดยการหา

คาเฉลี่ย ( x )  นำเสนอในตาราง 2 

       ตอนที่ 3   แบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงการใหบริการของ

หองสมุดตอไป  นำเสนอโดยการบรรยาย 

 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ดังน้ี 

 1.  คารอยละ  (percent  = %) 

 2.  คาเฉลี่ย  (mean  =  x ) 

   

 



 

มีผลการดำเนินการ ดังน้ี 

 1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม    

 2) การวิเคราะหระดับความคิดเห็น   

มีรายละเอียดดังน้ี 

ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  จำแนกตามอายุ  และเพศ 

ตารางที่  1  แสดงจำนวนผูตอบแบบสอบถาม  จำแนกตามอายุ  และเพศ 

ขอมูล จำนวน รอยละ 

1.  เพศ 

-  ชาย 

-  หญิง 

 

96 

154 

 

 

38.40 

61.60 

รวม 250 100 

 

 จากตาราง 1  ผูตอบแบบสอบถามที่เปนเพศชาย  จำนวน 96   คน  คิดเปนรอยละ 38.40 เพศหญิง

จำนวน 154  คน  คิดเปนรอยละ 61.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตอนที่ 2   ความพึงพอใจตอการใชบริการหองสมุด 

ตาราง  2  คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอ 

การใชบริการหองสุมด 

 

ขอ รายการ x  ระดับความคดิเห็น 

1 สถานที่ใหบริการเหมาะสม 4.74 มากที่สุด 

2 จำนวนโตะเกาอ้ีเหมาะสมเพียงพอ 4.55 มากที่สุด 

3 บรรยากาศหองสมุดเหมาะสม 4.82 มากที่สุด 

4 หนังสือที่จัดไวใหบริการเพียงพอเหมาะสม 4.42 มาก 

5 วารสารที่จัดไวใหบริการเพียงตรงกับความตองการ 4.39 มาก 

6 หนังสือพิมพที่จัดไวใหบริการเพียงพอตรงกับความ

ตองการ 

4.26 มาก 

7 ระเบียบการใชหองสมุดชัดเจนและเหมาะสม 4.69 มากที่สุด 

8 การใหบริการและการชวยเหลือคนควาของ

บรรณารักษเหมาะสม 

4.76 มากที่สุด 

9 การแจงขาวสาร  ความรูและการจัดบอรดตางๆ 

เหมาะสม 

4.41 มาก 

10 เวลาใหบริการเหมาะสม 4.32 มาก 

รวม 4.57 มากที่สุด 

 

จากตาราง  2  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใชบริการหองสมุด  โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก ( x  =  4.57)  เรียงตามลำดับดังนี้ บรรยากาศหองสมุดเหมาะสม ( x  =  4.82) การใหบริการและการ

ชวยเหลือคนควาของบรรณารักษเหมาะสม ( x  =  4.76)  สถานที่ใหบริการเหมาะสม ( x =4.74)  ระเบียบการใช

หองสมุดชัดเจนและเหมาะสม ( x  =  4.69)  จำนวนโตะเกาอี ้เหมาะสมเพียงพอ( x  =  4.55)  หนังสือที่จัดไว

ใหบริการเพียงพอเหมาะสม ( x  =  4.42) การแจงขาวสาร  ความรูและการจัดบอรดตางๆ เหมาะสม( x  =  4.41) 

วารสารที่จัดไวใหบริการเพียงตรงกับความตองการ( x  =  4.39) เวลาใหบริการเหมาะสม( x  =4.32 ) หนังสือพิมพที่

จัดไวใหบริการเพียงพอตรงกับความตองการ( x  =  4.26) 

 

 



 

 

ขอเสนอแนะ 

 ประมวลขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของผูตอบแบบสอบถาม  ดังน้ี 

 1.  ควรจัดหองสมุดใหมีชีวิต 

 2.  เพ่ิมเครื่องคอมพิวเตอร 

 3.  จัดหาหนังสือใหมๆ  และทันสมัย 

 

 

 

4.74

4.55

4.82

4.42
4.39

4.26

4.69
4.76

4.41

4.32

ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 6 ขอ้ 7 ขอ้ 8 ขอ้ 9 ขอ้ 10

แผนภูมิแสดงคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอการใชหองสมุด


