
 

 
 

 

สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจ 

อุทยานการเรียนรูศรีสะเกษ (SSK Park) ประจําป 2563 

 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 

 ผลสํารวจความพึงพอใจของอุทยานการเรียนรูศรีสะเกษ (SSK Park) ประจําป 2563 น้ี จัดทําขึ้นเพื่อ

ปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการของอุทยานการเรียนรูศรีสะเกษ (SSK Park) โดยมีผูใชบริการรวมตอบ

แบบสอบถาม ทั้งหมด 46 คน ดังน้ี 

1. เพศสภาพของผูตอบแบบประเมิน 

 

 

 

 

 

2. อายุของผูตอบแบบประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 2 การใหบริการของอุทยานการเรียนรูศรีสะเกษ 

 คาเฉลี่ย   ความหมาย ระดับความพึงพอใจ 

  4.51 – 5.00    มากที่สุด 

  3.51 – 4.50    มาก 

 2.51 – 3.50    ปานกลาง 

  1.51 – 2.50    นอย 

  1.00 – 1.50    นอยที่สุด 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 16 32.61 

หญิง 30 65.22 

ไมระบ ุ 1 2.17 

รวม 46 100 

อายุ (ป) จํานวน รอยละ 

0 – 12 0 0.00 

13 – 18  17 36.96 

19 – 25                            11 23.91 

26 – 59  16 34.78 

60 ปข้ึนไป                               1 2.17 

ไมระบุ                                     1 2.17 

รวม 46 100 
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ตอนที่  2  การใหบริการของอุทยานการเรียนรูศรีสะเกษ (ตอ) 

1. ดานทรัพยากรสารสนเทศและการบริการสารสนเทศ 

ดานทรัพยากรสารสนเทศและการบริการสารสนเทศ คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1. ทรัพยากรสารสนเทศมีจํานวนเพียงพอตอความตองการ 4.13 มาก 

2. ทรัพยากรสารสนเทศท่ีใหบริการตรงตอความตองการ 4.26 มาก 

3. ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัย 4.35 มาก 

4. สารสนเทศหรือขอมูลที่ไดรับตรงตามความตองการ 4.13 มาก 

5. มีวารสาร หนังสือพิมพที่บอกรับครอบคลุมกับความตองการ 4.43 มาก 

 

2. ดานกระบวนการ / ขั้นตอนการใหบริการ 

ดานกระบวนการ / ขั้นตอนการใหบริการ คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1. มีขั้นตอนการใหบริการที่เปนระบบ 4.33 มาก 

2. การใหบริการสะดวกและรวดเร็ว 4.37 มาก 

3. มีระยะเวลาการยืม-คืนเหมาะสมกับการใหบริการ 4.33 มาก 

4. การจัดเรียงทรพัยากรสารสนเทศบนชั้นสามารถคนหาไดงาย

และรวดเร็ว 
4.57 มากที่สุด 

5. เวลาที่ใหบริการ (เวลาเปด-ปด) มีความเหมาะสม 4.40 มาก 

 

3. ดานบุคลากร 

ดานบุคลากร คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1. บุคลากรใหบริการดวยอัธยาศยัไมตรีท่ีดี 4.43 มาก 

2. บุคลากรใหคําแนะนําและชวยเหลือในการใหบริการ 4.39 มาก 

3. บุคลากรใหบริการดวยความสุภาพและกิริยามารยาทที่ดี 4.48 มาก 

4. บุคลากรใหบริการดวยความเอาใจใส กระตือรือรน 4.37 มาก 

5. บุคลากรใหบริการดวยความเสมอภาคเทาเทียมกันโดย         

ไมเลือกปฏิบัติ 
4.72 มากที่สุด 

6. บุคลากรมีความเขาใจความตองการของผูใชบริการ 4.42 มาก 
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4. ดานสถานที่ และส่ิงอํานวยความสะดวก 

ดานสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1. จํานวนที่นั่งอานมีเพียงพอ 4.37 มาก 

2. แสงสวางมีเพียงพอ 4.60 มากท่ีสุด 

3. สภาพแวดลอมภายในมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการศกึษาคนควา 4.74 มากท่ีสุด 

 

สรุปตอนท่ี 2 การใหบริการของอุทยานการเรียนรูศรีสะเกษ 

ดานทรัพยากรสารสนเทศและการบริการสารสนเทศ เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยไดดังนี้ 

1) มีวารสาร หนังสือพิมพที่บอกรับครอบคลุมกับความตองการ อยูในระดับพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 4.43) 

2) ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัย อยูในระดับพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 4.35)  

3) ทรัพยากรสารสนเทศท่ีใหบริการตรงตอความตองการ อยูในระดับพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 4.26)   

4) ทรัพยากรสารสนเทศมีจํานวนเพียงพอตอความตองการ อยูในระดับพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 4.13)  

5) สารสนเทศหรือขอมูลที่ไดรบัตรงตามความตองการ อยูในระดับพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 4.13)  

ดานกระบวนการ / ขั้นตอนการใหบริการ เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยไดดังนี้ 

1) การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นสามารถคนหาไดงายและรวดเร็ว อยูในระดับพึงพอใจมาก

ที่สุด (คาเฉลี่ย 4.57) 

2) การใหบริการสะดวกและรวดเร็ว อยูในระดับพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 4.37)               

3) มีข้ันตอนการใหบริการที่เปนระบบ อยูในระดับพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 4.33)  

4) มีระยะเวลาการยืม-คืนเหมาะสมกับการใหบริการ อยูในระดับพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 4.33)  

ดานบุคลากร เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยไดดังนี้ 

1) บุคลากรใหบริการดวยความเสมอภาคเทาเทียมกันโดยไมเลือกปฏิบัติ อยูในระดับพึงพอใจ      

มากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.72) 

2) บุคลากรใหบริการดวยความสุภาพและกิริยามารยาทที่ดี อยูในระดับพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 4.48) 

3) บุคลากรใหบริการดวยอัธยาศัยไมตรีที่ดี อยูในระดับพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 4.43) 

4) บุคลากรมีความเขาใจความตองการของผูใชบริการอยูในระดับพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 4.42) 

5) บุคลากรใหคําแนะนําและชวยเหลือในการใหบริการ อยูในระดับพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 4.39) 

6) บุคลากรใหบริการดวยความเอาใจใส กระตือรือรน อยูในระดับพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 4.37) 
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ดานสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยไดดังนี้ 

1) สภาพแวดลอมภายในมีบรรยากาศที่เอื้อตอการศึกษาคนควา อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด 

(คาเฉลี่ย 4.74) 

2) แสงสวางมีเพียงพอ อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.60) 

3) จํานวนที่น่ังอานมีเพียงพอ อยูในระดับพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 4.37) 

จากการสํารวจความพึงพอใจในทุกดาน ดานที่พึงพอใจมากท่ีสุดคือ ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความ

สะดวก ในหัวขอ สภาพแวดลอมภายในมีบรรยากาศท่ีเอื้อตอการศึกษาคนควา (คาเฉลี่ย 4.74) ดานที่พึงพอใจ

นอยที่สุดคือ ดานทรพัยากรสารสนเทศและการบริการสารสนเทศ ในหัวขอทรัพยากรสารสนเทศมีจํานวนเพียงพอ

ตอความตองการ (คาเฉลี่ย 4.13) และสารสนเทศหรือขอมูลท่ีไดรับตรงตามความตองการ (คาเฉลี่ย 4.13) 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรใหบริการอินเทอรเน็ตครอบคลุมและท่ัวถึงทุกเพศทุกวัยฟรีโดยไมมีขอจํากัดสิทธิ์สมาชิกหรือไมเปน

สมาชิก  

2. ตองการใหมีอินเทอรเน็ตฟรีโดยไมจํากัดชั่วโมงสําหรับสมาชิก  

3. ตองการใหเพิ่มจํานวนหนังสือ เชน หนังสือเก่ียวกับกฎหมายและความรูทางการศึกษา หนังสือหมวด

เตรียมสอบระดับมัธยมศกึษา และหนังสอืหมวดนวนิยาย 

4. ตองการกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเก่ียวกับเด็กเพิ่มขึ้น  

5. ตองการใหขยายเวลาเปด-ปด  

6. ตองการใหเพิ่มปายประชาสัมพันธ   

7. ตองการใหมีเครื่องถายสําเนา สําหรับหนังสืออางอิงที่ไมสามารถยืมได    

            

 


