
 

                           บันทึกขอ้ความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  อำเภอบ้านตาขุน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ที่ .............../2564                           วันที่  16 ธันวาคม พ.ศ.2564   
เรื่อง   รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  ปีงบประมาณ 2564  
 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา    

   ตามที่ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ได้มอบหมายให้ข้าพเจ้า นางเรณู ผดุงฤกษ์ ปฏิบัติหน้าที่
บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  
   ในการนี้ข้าพเจ้าได้มีการจัดทำรายงานผล ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
ห้องสมุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบ
การปฏิบัติงานสืบต่อไป ตามเอกสารดังแนบในโรงเรียน  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 
                     (นางเรณู ผดุงฤกษ์) 
                     บรรณารักษ์ห้องสมุด           

     
ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

-  ทราบ 
- เห็นควรเสนอผู้บริหารทราบ 

        
                                                                         ลงชื่อ  
                                                                                 (นางสาวปริฉัตร์  จนัทร์หอม)                                                                              
                          หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ 
   
 
ความเห็นของรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

- ทราบ 
- เห็นควรเสนอผู้บริหารทราบ 

        
                                                                         ลงชื่อ  

(นางกัญจนา สมชาติ) 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

  



 
ความเห็นผู้อำนวยการโรงเรียน 

- ทราบ 
- แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ              

ลงชื่อ  
                                        (นายบุญเลิศ ทองชล) 
                                                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  
                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
 

ขั้นตอนการดำเนินการได้ดำเนินการตามขั้นตอน  ดังต่อไปนี้ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
3. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
   ประชากรที่ใช้ในเป็นนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในเป็นนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา โดยสุ่มตัวอย่างจากผู้ใช้บริการห้องสมุด 
จำนวน  200  คน  
 

เครื่องมือที่ใช้ 
 แบบสอบถามโดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ซึ่งได้แก่  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  การใช้บริการของ
นักเรียน  โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตามความเป็นจริง (Check-list) 
 ตอนที่ 2  แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา โดยใช้มาตรวัด
แบบ Rating  Scale  5 ระดับ  และตามมาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ในการวัดระดับความพึงพอใจการ
เข้าใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา คือ 

5  หมายถึง   ความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุดมากที่สุด 
4   หมายถึง   ความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุดมาก 
3    หมายถึง   ความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุดปานกลาง 

 2   หมายถึง    ความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุดน้อย 
 1   หมายถึง   ความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุดน้อยที่สุด 
  
เกณฑ์การประเมินค่าวัดระดับความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา มี 5 ระดับ  ดังนี้ 

4.50-5.00      หมายถึง  พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
3.50-4.49      หมายถึง  พอใจอยู่ในระดับมาก 
2.50-3.49      หมายถึง  พอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
1.50-2.49      หมายถึง  พอใจอยู่ในระดับน้อย 
1.00-1.49      หมายถึง  พอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
 



ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ  เป็นแบบสอบถามที่ให้ผู้กรอกแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ให้บริการ 
 

การรวบรวมข้อมูล 
ผู้จัดทำ  ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลการศึกษาในครั้งนี้อย่างเป็นขั้นตอน  ดังนี้ 
1.  ผู้จัดทำ ทำการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง  จำนวน 200 ชุด  โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามกรอก

แบบสอบถามด้วยตนเอง 
2.  การเก็บรวบรวมแบบสอบถาม  ผู้จัดทำได้เก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง  จำนวน 200 ชุด 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยนำแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์  ทางสถิติ  ดังนี้ 

 ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ  นำเสนอในตาราง 1  

 ตอนที่  2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุด  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา
ค่าเฉลี่ย ( x )  นำเสนอในตาราง 2 

       ตอนที่ 3   แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการของ
ห้องสมุดต่อไป  นำเสนอโดยการบรรยาย 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 
 1.  ค่าร้อยละ  (percent  = %) 
 2.  ค่าเฉลี่ย  (mean  =  x ) 
 มีผลการดำเนินการ ดังนี้ 

 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม    
 2) การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น   

มีรายละเอียดดังนี้ 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  จำแนกตามอายุ  และเพศ 
ตารางท่ี  1  แสดงจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม  จำแนกตามอายุ  และเพศ 

ข้อมูล จำนวน ร้อยละ 
1.  เพศ 
-  ชาย 
-  หญิง 

 
96 
154 

 
38.40 
61.60 

รวม 200 100 
 



 จากตาราง 1  ผู้ตอบแบบสอบถามทีเ่ป็นเพศชาย  จำนวน 96   คน  คิดเป็นร้อยละ 38.40 เพศหญิง
จำนวน 154  คน  คิดเป็นร้อยละ 61.60 
 
ตอนที่ 2   ความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุด 
ตาราง  2  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อ 
การใช้บริการห้องสุมด 
 

ข้อ รายการ x  ระดับความคิดเห็น 
1 สถานที่ให้บริการเหมาะสม 4.51 มากที่สุด 

2 จำนวนโต๊ะเก้าอ้ีเหมาะสมเพียงพอ 4.34 มาก 

3 บรรยากาศห้องสมุดเหมาะสม 4.56 มากที่สุด 

4 หนังสือที่จัดไว้ให้บริการเพียงพอเหมาะสม 4.21 มาก 

5 วารสารที่จัดไว้ให้บริการเพียงตรงกับความต้องการ 4.25 มาก 

6 หนังสือพิมพ์ที่จัดไว้ให้บริการเพียงพอตรงกับความ
ต้องการ 

4.19 มาก 

7 ระเบียบการใช้ห้องสมุดชัดเจนและเหมาะสม 4.57 มากที่สุด 

8 การให้บริการและการช่วยเหลือค้นคว้าของ
บรรณารักษ์เหมาะสม 

4.73 มากที่สุด 

9 การแจ้งข่าวสาร  ความรู้และการจัดบอร์ดต่างๆ 
เหมาะสม 

4.54 มากที่สุด 

10 เวลาให้บริการเหมาะสม 4.50 มากที่สุด 

รวม 4.57 มากที่สุด 
 

จากตาราง  2  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุด  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( x  =  4.57)  เรียงตามลำดับดังนี้ บรรยากาศห้องสมุดเหมาะสม ( x  =  4.82) การให้บริการและการ
ช่วยเหลือค้นคว้าของบรรณารักษ์เหมาะสม ( x  =  4.76)  สถานที่ให้บริการเหมาะสม ( x =4.74)  ระเบียบการใช้
ห้องสมุดชัดเจนและเหมาะสม ( x  =  4.69)  จำนวนโต๊ะเก้าอี ้เหมาะสมเพียงพอ( x  =  4.55)  หนังสือที่จัดไว้
ให้บริการเพียงพอเหมาะสม ( x  =  4.42) การแจ้งข่าวสาร  ความรู้และการจัดบอร์ดต่างๆ เหมาะสม( x  =  4.41) 
วารสารที่จัดไว้ให้บริการเพียงตรงกับความต้องการ( x  =  4.39) เวลาให้บริการเหมาะสม( x  =4.32 ) หนังสือพิมพ์ที่
จัดไว้ให้บริการเพียงพอตรงกับความต้องการ( x  =  4.26) 
 
 
 
 



ข้อเสนอแนะ 
 ประมวลข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของผู้ตอบแบบสอบถาม  ดังนี้ 
 1.  ควรจัดห้องสมุดให้มีชีวิต 
 2.  เพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 3.  จัดหาหนังสือใหม่ๆ 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

แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการใช้ห้องสมุด


