รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการเว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
ประจาปีงบประมาณ 2562
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า (www.kpi-lib.com)
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส ารวจความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้บ ริก ารเว็บ ไซต์ ห้ อ งสมุ ดสถาบัน พระปกเกล้ า ประจ าปี
งบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) ตลอดจนความต้องการ ปัญหา และข้อเสนอแนะ ซึ่ง
ข้อมูลบางส่วนจะนาไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถตอบสนองต่อการใช้บริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้นต่อไป
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ ใช้บ ริ การเว็บ ไซต์ ห้ องสมุดสถาบั นพระปกเกล้า ได้แก่ พนักงาน ลู กจ้าง นักศึกษาของสถาบันฯ
ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจและความต้องการเข้าถึง สารสนเทศด้านการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย การกระจายอานาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชน ธรรมาภิบาล
การจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างสันติวิธี ผ่านช่องทางการใช้บริการประเภทต่างๆ บนเว็บไซต์ของ
ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้าในช่วงเวลาตั้งแต่ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
การสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า นี้ โดยใช้แบบประเมิน ความ
พึ ง พอใจต่ อ การใช้ บ ริ ก ารเว็ บ ไซต์ ห้ อ งสมุ ด สถาบั น พระปกเกล้ า เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
รายละเอียดของแบบประเมิน ประกอบด้วย
1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน โดยสอบถามถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ โดยเป็นข้อคาถามแบบเลือกตอบ
2. ข้อมูลการใช้บริการเว็บไซต์ โดยสอบถามถึงพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ของผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่
ความถี่ ช่วงเวลา วัตถุประสงค์ และประเภทบริการ โดยเป็นข้อคาถามแบบเลือกตอบ
3. ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมินที่มีต่อ เว็บไซต์ของห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า โดยแบ่งเป็น
3 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบ ด้านบริการ และด้านภาพรวมของเว็บไซต์ ซึ่งข้อคาถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งระดับความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ โดยกาหนดคะแนนตามระดับ
ความคิดเห็น ดังนี้
คะแนนระดับ 5
คะแนนระดับ 4
คะแนนระดับ 3
คะแนนระดับ 2
คะแนนระดับ 1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

การรวบรวมข้อมูล
การส ารวจครั้ งนี้ เก็บ รวบรวมข้ อมูล แบบออนไลน์ โดยการสร้างและออกแบบแบบประเมิ น ด้ ว ย
Google Form และนาไปประชาสัมพันธ์บนหน้าเว็บไซต์ของห้องสมุดพระปกเกล้าเพื่อเชิญชวนให้ผู้ใช้บริการ
ทราบและร่วมตอบแบบประเมิน ซึ่งได้รับการตอบแบบประเมินจานวนทั้งสิ้น 102 ชุด

2
การวิเคราะห์ข้อมูล
จากแบบประเมินที่รวบรวมได้ จานวน 102 ชุด นามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป ดังนี้
1. ข้อมูลที่ได้จากคาถามที่กาหนดคาตอบให้เลือกตอบ นามาวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และหา
ค่าร้อยละ
2. ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากค าถามแบบประมาณค่ า น ามาวิ เ คราะห์ ห าค่ า เฉลี่ ย ( X ) และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.) โดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ โดยแปลผลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
4.21 – 5.00
3.41 - 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

ระดับการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

สรุปผลการประเมิน
ข้อมูลทั่วไป
การประเมินครั้งนี้ได้ รับการตอบแบบประเมิน จานวนทั้งสิ้น 102 ชุด โดยแบ่งตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตาราง 1
ตาราง 1 ข้อมูลผู้ใช้บริการเว็บไซต์ห้องสมุด
ข้อมูลส่วนบุคคล
ของกลุ่มตัวอย่าง

เพศ
ชาย
จานวน ร้อยละ

หญิง
จานวน ร้อยละ

รวม
จานวน

ร้อยละ

อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
20 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 - 60 ปี
มากกว่า 60 ปีขึ้นไป

0
5
12
22
8
2

0
4.9
11.8
21.6
7.8
2.0

1
10
18
14
10
0

1.0
9.8
17.6
13.7
9.8
0

1
15
30
36
18
2

1.0
14.7
29.4
35.3
17.6
2.0

รวม

49

48.1

53

51.9

102

100

ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

0
11
33

0
10.8
32.4

0
21
28

0
20.5
27.5

0
32
61

0
31.3
59.9

3
ตาราง 1 (ต่อ)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ของกลุ่มตัวอย่าง

เพศ
ชาย
จานวน ร้อยละ

หญิง
จานวน ร้อยละ

รวม
จานวน

ระดับการศึกษา (ต่อ)
ปริญญาเอก

5

4.9

4

3.9

9

รวม

49

48.1

53

51.9

102

100

1
21
27

1.0
20.6
26.5

4
16
33

3.9
15.7
32.3

5
37
60

4.9
36.3
58.8

49

48.1

53

51.9

102

100

สถานภาพ
บุคลากรของสถาบันฯ
นักศึกษาของสถาบันฯ
ประชาชนทั่วไป
รวม

ร้อยละ
8.8

จากตาราง 1 แสดงว่า ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า ที่ตอบแบบสอบประเมินมี
จานวนรวมทั้งสิ้น จานวน 102 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 53 คน (ร้อยละ 51.9) ที่มีอายุอยู่ระหว่าง 31 - 40
ปี (ร้ อยละ 17.6) มีร ะดับ การศึกษาระดับ ปริญญาโท (ร้อยละ 27.5) และสถานภาพเป็นสมาชิกประเภท
ประชาชนทั่วไป (ร้อยละ 32.3)
การรู้จักเว็บไซต์ห้องสมุด
จากคาถามถึงแหล่งที่ทาให้ผู้ตอบแบบสอบถามรู้จักและเข้าใช้บริการของเว็บไซต์ห้องสมุด พบว่า
ผู้ใช้บริการรู้จักและเข้าใช้บริการผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดมากที่สุด 3 อันดับแรกโดยเรียงลาดับจากค่าร้อยละสูงไป
หาต่า คือ การค้นหาด้วยโปรแกรมค้นหา (Search Engine) เช่น Google Yahoo เป็นต้น จานวน 47 คน
(ร้อยละ 46.1) รองลงมาคือ บรรณารักษ์ฯ แนะนาในหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันพระปกเกล้ า
จานวน 19 คน (ร้อยละ 18.6) และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ จานวน 17 คน (ร้อยละ 16.7) รายละเอียดตาม
แผนภูมิ 1

4

แผนภูมิ 1 แสดงแหล่งที่ทาให้การรู้จักเว็บไซต์ห้องสมุด
การเข้าใช้บริการของเว็บไซต์ห้องสมุด
จากคาถามการใช้บริการบนเว็บไซต์ห้องสมุด ซึ่งมีผู้ใช้บริการเว็บไซต์ห้องสมุดที่ตอบแบบประเมิน
จานวน 102 คน และมีคาตอบทั้งสิ้น 173 คาตอบ พบว่า บริการที่มีผู้ใช้มากที่สุด 3 อันดับแรกโดยเรียงตามค่า
ร้อยละ คือ บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในฐานข้อมูลของห้องสมุด (OPAC) จานวน 51 คน (ร้อยละ
29.5) บริการดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ได้แก่ สิ่งพิมพ์และงานวิจัยของสถาบัน เอกสารวิชาการของนักศึกษา
บทความวิชาการ เป็ นต้น จานวน 50 คน (ร้อยละ 28.9) และบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สิ่งพิมพ์สถาบัน
พระปกเกล้า (KPI ebooks Appication) จานวน 36 คน (ร้อยละ 20.8) รายละเอียดดัง แผนภูมิ 2

แผนภูมิ 2 แสดงการใช้บริการของเว็บไซต์ห้องสมุด

5
ความถีใ่ นการเข้าใช้เว็บไซต์ห้องสมุด
จากคาถามความถี่ในการเข้าใช้เว็บไซต์ ห้องสมุด พบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับความถี่ ในการใช้บริการ
เว็บไซต์ห้องสมุด โดยเรียงตามลาดับร้อยละ ดังนี้ ใช้บริการมากกว่า 10 ครั้งต่อเดือน จานวน 34 คน (ร้อยละ
33.3) รองลงมาคือ น้อยกว่า 5 ครั้งต่อเดือน จานวน 32 คน (ร้อยละ 31.4) เข้าใช้บริการเป็นครั้งแรก จานวน
21 คน (ร้อยละ 20.6) และใช้บริการ 5 – 10 ครั้งต่อเดือน จานวน 15 คน (ร้อยละ 14.7) และ รายละเอียดดัง
แผนภูมิ 3

แผนภูมิ 3 แสดงความถี่ในการใช้เว็บไซต์ห้องสมุด
ช่วงเวลาในการเข้าใช้เว็บไซต์ห้องสมุด
จากคาถามช่วงเวลาที่เข้าใช้ เว็บไซต์ห้องสมุด พบว่า ช่วงเวลาที่ผู้เข้าใช้เว็บไซต์ห้องสมุดมากที่สุด โดย
เรียงตามลาดับร้อยละ คือ ช่วงเวลากลางคืน (ตั้งแต่หลัง 18.00 น. เป็นต้นไป) จานวน 29 คน (ร้อยละ 35.8)
รองลงมาคือ ช่วงเวลาบ่าย (13.00 – 18.00 น.) จานวน 23 คน (ร้อยละ 28.4) ช่วงเวลาเช้า (ตั้งแต่ 06.00 –
12.00 น.) จานวน 18 คน (ร้อยละ 22.2) และน้อยที่สุด คือ ช่วงเวลาพักลางวัน (12.00 – 13.00 น.) จานวน
11 คน (ร้อยละ 13.6) รายละเอียดดัง แผนภูมิ 4

6

แผนภูมิ 4 แสดงช่วงเวลาในการเข้าใช้เว็บไซต์ห้องสมุด
ช่วงวันในการเข้าใช้เว็บไซต์ห้องสมุด
จากคาถามวันในเข้าใช้เว็บไซต์ห้องสมุด พบว่า วันที่มีการเข้าใช้เว็บไซต์ห้องสมุดมากที่สุด โดยเรียง
ตามลาดับร้อยละ คือ วันจันทร์ – วันศุกร์ จานวน 50 คน (ร้อยละ 61.7) รองลงมาคือ วันเสาร์ – วันอาทิตย์
หรือวันหยุดราชการ จานวน 31 คน (ร้อยละ 38.3) รายละเอียดดัง แผนภูมิ 5

แผนภูมิ 5 แสดงช่วงวันในการเข้าใช้เว็บไซต์ห้องสมุด
วัตถุประสงค์ในการเข้าใช้เว็บไซต์ห้องสมุด
จากคาถามวัตถุประสงค์การเข้าใช้เว็บไซต์ห้องสมุด พบว่า ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ห้องสมุด ส่วนใหญ่มี
วัตถุประสงค์โดยเรียงตามค่าร้อยละ 3 อันดับแรก คือ เพื่อประกอบการทาวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัย จานวน
19 คน (ร้อยละ 23.5) รองลงมาคือ เพื่อสืบค้นข้อมูลประกอบการทาเอกสารวิชาการตามที่กาหนดไว้ ใน

7
หลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า และเพื่อสืบค้นหาข้อมูลสารสนเทศด้านการเมืองการปกครอง ธรรมาภิบาล
สันติวิธี พลเมืองและการปกครองท้องถิ่น จานวน 18 คน (ร้อยละ 22.2) รายละเอียดดัง แผนภูมิ 6

แผนภูมิ 6 แสดงวัตถุประสงค์ในการเข้าใช้เว็บไซต์ห้องสมุด
ผลการประเมิน
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า แบ่งออกเป็น 4 ด้าน
คือด้านเนื้ อหา ด้านบริ การ ด้านการออกแบบ และด้านภาพรวมของเว็บ ต์ ซึ่งจากการตอบแบบประเมิน
สามารถสรุปได้ตามตาราง 2
ตาราง 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
รายการประเมิน
ด้านเนื้อหา
1. ข้อมูลของเว็บไซต์มีการปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
และเป็นปัจจุบัน เช่น แนะนาหนังสือใหม่
2. ระเบียบการใช้บริการและเวลาเปิดบริการของห้องสมุด
ที่ชัดเจน เข้าใจง่าย
รวม
ด้านบริการ
3. การสมัครสมาชิกห้องสมุดออนไลน์ทาได้ง่าย
4. การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการในฐานข้อมูล
ของห้องสมุด (OPAC) ทาได้ง่ายและรวดเร็ว

X

S.D.

แปลผล

4.35

0.67

มากที่สุด

4.36

0.71

มากที่สุด

4.36

0.65

มากที่สุด

4.26
4.38

0.86
0.69

มากที่สุด
มากที่สุด
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ตาราง 2 (ต่อ)
รายการประเมิน
ด้านบริการ (ต่อ)
5. บริการต่ออายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเอง
ทาให้สะดวกในการใช้บริการยืม-คืนมากยิ่งขึ้น
6. บริการจองใช้ทรัพยากรสารสนเทศทาให้ท่านได้ใช้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ
7. บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ทาให้มีความสะดวก และง่ายต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น (KPI ebooks)
8. การดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มที่ต้องการสามารถทาได้ง่าย
และรวดเร็ว
9. มีช่องทางสาหรับติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
รวม
ด้านการออกแบบ
10. การเข้าใช้เว็บไซต์มีความสะดวก รวดเร็ว
และง่ายต่อการใช้บริการ
11. การจัดกลุ่มข้อมูลสารสนเทศของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
เข้าใจง่ายและสะดวกต่อการใช้บริการ
12. รูปแบบการนาเสนอ ได้แก่ รูปภาพมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับเนื้อหา ตัวอักษรอ่านง่าย สีสวยงาม
13. การใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายของสถาบัน
มีความสะดวกและรวดเร็ว
รวม
ด้านภาพรวมของเว็บไซต์ห้องสมุด
14. ความพึงพอใจโดยภาพรวมของท่านต่อการใช้เว็บไซต์
ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
รวมทั้งสิ้น

X

S.D.

แปลผล

4.16

0.86

มาก

4.11

0.81

มาก

4.37

0.74

มากที่สุด

4.38

0.84

มากที่สุด

4.25

0.77

มากที่สุด

4.27

0.66

มากที่สุด

4.41

0.72

มากที่สุด

4.34

0.70

มากที่สุด

4.30

0.69

มากที่สุด

4.30

0.76

มากที่สุด

4.34

0.63

มากที่สุด

4.38

0.70

มากที่สุด

4.32

0.61

มากที่สุด

จากตาราง 2 แสดงว่า ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์ห้องสมุดสถาบัน
พระปกเกล้าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.32) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อได้ โดย
เรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยสูงสูดไปหาต่าสุด ดังนี้
ด้านเนื้อหา พบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้าด้าน
เนื้อหา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.36) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุดทั้งสิ้นและมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ระเบียบการใช้บริการและเวลาเปิดบริการของห้องสมุดที่
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ชัดเจน เข้าใจง่าย ( X = 4.36) รองลงมาคือ ข้อมูลของเว็บไซต์มีการปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและเป็น
ปัจจุบัน เช่น แนะนาหนังสือใหม่ ( X = 4.35)
ด้านการออกแบบ พบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจต่อ การออกแบบของเว็บไซต์ห้ องสมุด
สถาบันพระปกเกล้า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.34) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมี
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งสิ้น และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การเข้าใช้เว็บไซต์มีความสะดวก
รวดเร็วและง่ายต่อการใช้บริการ ( X = 4.41) รองลงมาคือ การจัดกลุ่มข้อมูลสารสนเทศของเว็บไซต์มีความ
เหมาะสมเข้าใจง่ายและสะดวกต่อการใช้บริการ ( X = 4.34) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน และน้อยที่สุด คือ
รูปแบบการนาเสนอ ได้แก่ รูปภาพมีความเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหา ตัวอักษรอ่านง่าย สีสวยงาม และ
การใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายของสถาบันมีความสะดวกและรวดเร็ว ( X = 4.30)
ด้านบริการ พบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจต่อ เว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า ด้าน
บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.27) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ค่าเฉลี่ยในระดับ
มากที่สุด 3 อันดับแรกโดยเรียงตามลาดับค่าเฉลี่ย คือ การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการในฐานข้อมูล
ของห้องสมุด (OPAC) ทาได้ง่ายและรวดเร็ว และการดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มที่ต้องการสามารถทาได้ง่าย
และรวดเร็ว ( X = 4.38) รองลงมาคือ บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้าทาให้มี
ความสะดวก และง่ายต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น (KPI ebooks) ( X = 4.37) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดแต่มี
ความพึงพอใจอยู่ ในระดับ มาก คือ บริการจองใช้ทรัพยากรสารสนเทศทาให้ ได้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่
ต้องการ ( X = 4.11)
สรุป
จากตารางแสดงผลการประเมินสามารถสรุปได้ว่า ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า ใน
ปี งบประมาณ 2562 (ตุล าคม 2561 – กัน ยายน 2562) โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด
มีค่าเฉลี่ย 4.32 (ร้อยละ 86.4) และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้าในปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) มีค่าเฉลี่ย 4.29 ซึ่งอยู่
ในช่ว งระดับ ความพึงพอใจมากที่สุ ด (ร้ อยละ 85.8) พบว่า ความพึงพอใจของของผู้ใ ช้บริ การเว็ บ ไซต์
ห้ อ งสมุ ด สถาบั น พระปกเก ล้ า ประจ าปี ง บประมาณ 2562 มี ค่ า เฉลี่ ย เพิ่ ม มากขึ้ น 0.03
(ร้อยละ 0.6) และอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ห้องสมุดเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุดทุกด้าน โดยเรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยสูงสูดไปหาต่าสุด ดังนี้
1. ด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ย 4.36 (ร้อยละ 87.2)
2. ด้านการออกแบบ มีค่าเฉลี่ย 4.34 (ร้อยละ 86.8)
3. ด้านบริการ มีค่าเฉลี่ย 4.27 (ร้อยละ 85.4)
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จุดเด่น
1. รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศและงานวิจัย ด้ านการเมื องการปกครอง รั ฐ ศาสตร์ จ านวนมาก ที่ มี
ทันสมัย ครอบคลุม น่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา (จานวน 21 คน)
2. การค้นหาข้อมูลทาได้ง่าย ไม่ซับซ้อน (จานวน 19 คน)
3. การออกแบบเว็บไซต์มีความทันสมัย ตัวอักษรมีขนาดชัดเจน อ่านง่าย สีสันเว็บไซต์ดู สบายตา และ
การจัดหน้าเว็บไซด์เป็นระบบทาให้ง่ายต่อการใช้งาน (จานวน 13 คน)
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4. ผู้ใช้บริการมีความสะดวกสบายในการเข้าใช้บริการผ่านเว็บไซต์ (จานวน 5 คน)
5. มีการแบ่งประเภทสารสนเทศทาให้ง่ายต่อการใช้งาน (จานวน 4 คน)
6. เป็นห้องสมุดที่มีฐานข้อมูลเฉพาะซึ่งต่างจากห้องสมุดทั่วไป (จานวน 1 คน)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ควรเพิ่มสารสนเทศให้มากขึ้น เพื่อเป็นคลังสมองของประเทศ เช่น สันติภาพ การบริหารความขัดแย้ง
การปกครองท้องถิ่น (จานวน 5 คน)
ควรลดขั้นตอนการโหลดข้อมูล ให้มีความความรวดเร็ว (จานวน 4 คน)
ควรสร้าง ebook สิ่งพิมพ์ของสถาบันให้รวดเร็ว (จานวน 3 คน)
ควรเพิ่มประชาสัมพันธ์ห้องสมุดให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เช่น ประชาชนทั่วไป และนักศึกษามหาวิทยาลัย
(จานวน 2 คน)
ควรแบ่งกลุ่มทรัพยากรสารสนเทศแบบ open source หรือ e-book หรือ pdf เพื่อง่ายต่อการดาวน์
โหลด (จานวน 2 คน)
ปรับ Interface ของเว็บไซต์ให้ใช้งานง่ายยิ่งขึ้น (จานวน 1 คน)
ควรนาเสนอหนังสือที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ค้นหาให้มากกว่านี้ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นเพิ่มเติม
(จานวน 1 คน)
ควรเพิ่ม live chat เพื่อตอบคาถามปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ (จานวน 1 คน)
ควรเพิ่มการแจ้งข่าวสารไปยังผู้ใช้บริการเมื่อมีหนังสือหรือเอกสารใหม่ๆ (จานวน 1 คน)
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