
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ   
หอสมุดกลาง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ด ำเนินกำร
ส ำรวจแบบสอบถำมกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อบริกำรยืม-คืน ทรัพยำกร
สำรสนเทศของหอสมุดกลำง ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปี พ.ศ. 2563         
(1 มกรำคม - 31 ธันวำคม 2563) แบบประเมินควำมพึงพอใจ ประกอบด้วย ด้ำนกระบวนกำรและ
ขั้นตอนกำรให้บริกำร ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ด้ำนคุณภำพกำร
ให้บริกำร และด้ำนจ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ โดยใช้กลุ่มตัวอย่ำงตำมตำรำงของเครจซี่  และมอร์แกนในกำร
ประมำณค่ำสัดส่วนของจ ำนวนรวมประชำกร และสุ่มอย่ำงง่ำย  ตำมสังกัดหน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ จ ำนวน 361 คน พบว่ำผู้ตอบแบบประเมิน ประกอบด้วย นักศึกษำ
ภำคปกติ จ ำนวน 275 คน นักศึกษำภำค กศ.ปช. จ ำนวน 5 คน บุคลำกรสำยสนับสนุน 27 คน 
บุคลำกรสำยวิชำกำร/อำจำรย์ จ ำนวน 52 คน และสมำชิกสมทบ จ ำนวน 2 คน เป็นต้น  

ในกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อบริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศของ
หอสมุดกลำง ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์  ประจ ำปี
พ.ศ. 2563 ใช้กำรวัดระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร หรือระดับควำมคิดเห็น  5  ระดับคือ  
 ระดับคะแนนเป็น 1 หมำยถึง  ควำมพึงพอใจกำรบริกำรน้อยที่สุด 
 ระดับคะแนนเป็น 2 หมำยถึง  ควำมพึงพอใจกำรบริกำรน้อย 
 ระดับคะแนนเป็น 3 หมำยถึง  ควำมพึงพอใจกำรบริกำรปำนกลำง 
 ระดับคะแนนเป็น 4 หมำยถึง  ควำมพึงพอใจกำรบริกำรมำก 
 ระดับคะแนนเป็น 5 หมำยถึง  ควำมพึงพอใจกำรบริกำรมำกที่สุด 
 และก ำหนดระดับควำมพึงพอใจเฉลี่ยเพื่อกำรแปรผล ดังนี้ 
 ระดับคะแนนเป็น 0.00-1.50 หมำยถึง  ควำมพึงพอใจกำรบริกำรน้อยที่สุด 

ระดับคะแนนเป็น 1.50-2.50 หมำยถึง  ควำมพึงพอใจกำรบริกำรน้อย 
 ระดับคะแนนเป็น 2.51-3.50 หมำยถึง  ควำมพึงพอใจกำรบริกำรปำนกลำง 
 ระดับคะแนนเป็น 3.51-4.50 หมำยถึง  ควำมพึงพอใจกำรบริกำรมำก 
 ระดับคะแนนเป็น 4.51-5.00 หมำยถึง  ควำมพึงพอใจกำรบริกำรมำกที่สุด 
 

 แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อบริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศของ
หอสมุดกลำง ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ประจ ำปี
พ.ศ. 2563 ได้ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลและรำยงำนผลกำรประเมินแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

ตารางท่ี 1  แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จ ำแนกตำมเพศของผู้ตอบแบบประเมิน 
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชำย 134 37.11 
หญิง 227 62.89 
รวม 361 100 

จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ ผู้ตอบแบบประเมินเป็นเพศชำย จ ำนวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.11 และเป็นเพศหญิง จ ำนวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 62.89 

 
ตารางท่ี 2  แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จ ำแนกตำมประเภทของบุคลำกร 

ประเภท จ านวน (คน) ร้อยละ 
นักศึกษำภำคปกติ 275 76.18 
นักศึกษำภำค กศ.ปช. 5 1.39 
บุคลำกรสำยสนับสนุน 27 7.48 
บุคลำกรสำยวิชำกำร/อำจำรย์ 52 14.40 
สมำชิกสมทบ 2 0.55 

รวม 361 100 

  จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ ผู้ตอบแบบประเมินเป็นประเภทบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบูรณ์ ดังนี้ นักศึกษำภำคปกติ จ ำนวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 76.18 นักศึกษำภำค กศ.ปช. 
จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.39 บัณฑิตวิทยำลัย บุคลำกรสำยสนับสนุน จ ำนวน 27 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.48 บุคลำกรสำยวิชำกำร/อำจำรย์  จ ำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 14.40 และสมำชิกสมทบ 
จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.55 
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63%

เพศ

ชาย หญงิ
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ตารางท่ี 3  แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จ ำแนกตำมสังกัดคณะ/หน่วยงำน 

คณะวิชา/หน่วยงาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 103 28.53 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 54 14.96 
ครุศำสตร์ 99 27.42 
วิทยำกำรจัดกำร 68 18.83 
เทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุสำหกรรม 26 7.20 
ส ำนัก/สถำบัน 9 2.50 
หน่วยงำนภำยนอก 2 0.56 

รวม 361 100 

จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ ผู้ตอบแบบประเมินเป็นบุคลำกรสังกัดคณะ/หน่วยงำน ภำยใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ดังนี้ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จ ำนวน 103 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 28.53 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จ ำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 14.96 คณะครุศำสตร์ 
จ ำนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 27.42 คณะวิทยำกำรจัดกำร จ ำนวน68 คน คิดเป็นร้อยละ 18.83 
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม จ ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 7.20 ส ำนัก/
สถำบัน จ ำนวน 9 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.50 และหน่วยงำนภำยนอก จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.56 

76%

1%
8%
14%1%

ผูต้อบแบบประเมนิ

นักศกึษาภาคปกติ นักศกึษาภาค กศ.ปช.

บคุลากรสายสนับสนุน บคุลากรสายวชิาการ/อาจารย์

สมาชกิสมทบ



~ 4 ~ 
 

 
 
ตอนที่ 2 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกร
สำรสนเทศ ของหอสมุดกลำง ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเพชรบูรณ์  
ตารางท่ี 4  ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ 
 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร 3.18 มำก 
ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 3.07 มำก 
ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 3.04 มำก 

ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร 3.04 มำก 

ด้ำนทรัพยำกรทรัพยำกรสำรสนเทศ 3.00 มำก 
รวม 3.06 มาก 

 

จำกตำรำงที่ 4  ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร พบว่ำ ตำมควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำร
ต่อบริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศของหอสมุดกลำง ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ในภำพรวมควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่ำเฉลี่ย 3.74)เมื่อพิจำรณำ
เป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนที่มีควำมพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร 
(ค่ำเฉลี่ย 3.90) รองลงมำ คือ ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร (ค่ำเฉลี่ย 3.73) และด้ำนที่มีควำมพึงพอใจ
น้อยท่ีสุด คือ ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก (ค่ำเฉลี่ย 3.65)   

29%

15%
27%

19%

7%2%1%

สังกัดคณะ/หน่วยงาน

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครุศาสตร์ วิทยาการจดัการ

เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอสุาหกรรม ส านกั/สถาบนั

หน่วยงานภายนอก
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ตารางที่  5 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ รับบริกำรต่อบริกำรยืม -คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ  
ของหอสมุดกลำง ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์  
ด้ำนกระบวนกำรและข้ันตอนกำรให้บริกำร 

 ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
การบริการ 

1. มีขั้นตอนกำรให้บริกำรที่ไม่ยุ่งยำก ไม่ซับซ้อน  
   มีควำมชัดเจน           3.30 

 
 มำก 

2. มีข้ันตอนกำรให้บริกำรที่สะดวก และรวดเร็ว 3.06  มำก 
รวม 3.18 มาก 

 

  จำกตำรำงที่ 5 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อบริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ  
ของหอสมุดกลำง ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์  
ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร ตำมควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำรในภำพรวมควำมพึง
พอใจอยู่ในระดับ มาก  (ค่ำเฉลี่ย 3.18)  เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีควำมพึงพอใจ 
มากที่สุด คือ มีขั้นตอนกำรให้บริกำรที่ไม่ยุ่งยำก ไม่ซับซ้อน มีควำมชัดเจน (ค่ำเฉลี่ย 3.30) รองลงมำ 
คือ มีขั้นตอนกำรให้บริกำรที่สะดวก และรวดเร็ว (ค่ำเฉลี่ย 3.06) ตำมล ำดับ  
 
ตารางที่ 6 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร หอสมุดกลำง ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์  ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 

 
 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ
การบริการ 

1. กำรแต่งกำยของเจ้ำหน้ำที่        3.15 มำก 
2. ให้บริกำรด้วยควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจ
ในกำรบริกำร 3.29 

มำก 

3. ควำมเสมอภำคเท่ำเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 3.38 มำก 
4. มีกำรส่งมอบบริกำรได้ตรงตำมเวลำที่สัญญำกับ
ผู้รับบริกำร 

3.03 มำก 

5. เจ้ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำหรือตอบข้อซักถำมได้ 
เป็นอย่ำงดี 

3.06 มำก 

6. ควำมยืดหยุ่นในกำรให้บริกำร 2.73 ปำนกลำง 
7. ควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรให้บริกำร 
ของเจ้ำหน้ำที่ 2.86 

ปำนกลำง 

รวม 3.07 มาก 
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จำกตำรำงที่ 6 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อบริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ
ของหอสมุดกลำง  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ 
ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ตำมควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำรในภำพรวมควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
(ค่ำเฉลี่ย 3.07)  เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีควำมพึงพอใจ มากที่สุด คือ ควำมเสมอภำค
เท่ำเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ (ค่ำเฉลี่ย 3.38) รองลงมำ คือ ให้บริกำรด้วยควำมเอำใจใส่ 
กระตือรือร้น และเต็มใจในกำรบริกำร (ค่ำ เฉลี่ ย  3.29) และข้อที่มี ระดับควำมพึงพอใจ  
น้อยท่ีสุด คือ ควำมยืดหยุ่นในกำรให้บริกำร (ค่ำเฉลี่ย 2.73) 
 
ตารางที่  7 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ รับบริกำรต่อบริกำรยืม -คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ  
ของหอสมุดกลำง ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ด้ำนสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวก 

 
จำกตำรำงที่ 7 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อบริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ  

ของหอสมุดกลำง ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ด้ำนสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวก ตำมควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำรในภำพรวมควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
(ค่ำเฉลี่ย 3.04) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีควำมพึงพอใจ มากที่สุด คือ มีเครื่องบริกำรยืม-
คืน ด้วยตนเอง (ค่ำเฉลี่ย 3.31) ควำมสะอำดในอำคำรบรรณรำชนครินทร์ (ค่ำเฉลี่ย 3.03) รองลงมำ
คือ และข้อที่มีควำมพึงพอใจ น้อยที่สุด คือ บรรยำกำศของสถำนที่เหมำะสมต่อกำรให้บริกำร 
(ค่ำเฉลี่ย 2.91) 
 
 
 
 
 
 
  

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
การบริการ 

1. ควำมสะอำดภำยในอำคำรบรรณรำชนครินทร์ 3.03 มำก 
2. มีเครื่องบริกำรยืม-คืน ด้วยตนเอง 3.31 มำก 
3. สถำนที่จอดรถมีควำมเพียงพอและปลอดภัย 3.02 มำก 
4. บรรยำกำศของสถำนที่เหมำะสมต่อกำรให้บริกำร 2.91 ปำนกลำง 
5. ป้ำยประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ มีควำมชัดเจน 2.93 ปำนกลำง 

รวม 3.04 มาก 
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ตารางที่  8 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ รับบริกำรต่อบริกำรยืม -คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ  
ของหอสมุดกลำง ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์  
ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร 

ด้านคุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
การบริการ 

1. บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ 3.06 มำก 

2. บริกำรหนังสือจอง 2.86 ปำนกลำง 
3. บริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด  2.91 ปำนกลำง 
4. บริกำรแนะน ำกำรใช้ห้องสมุด 3.15 มำก 
5. บริกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือถ่ำยเอกสำร 2.97 ปำนกลำง 
6. บริกำรยืม-คืน ด้วยตนเอง 3.29 มำก 
7. บริกำรตอบค ำถำมและช่วยค้นคว้ำ 3.04 มำก 

รวม 3.04 มาก 
  
 จำกตำรำงที่ 8 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อบริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ  
ของหอสมุดกลำง ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์  
ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร ตำมควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำรในภำพรวมควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ 
มาก (ค่ำเฉลี่ย 3.04)  เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีควำมพึงพอใจมากที่สุด คือ บริกำรยืม-
คืน ด้วยตนเอง (ค่ำเฉลี่ย 3.29) รองลงมำ คือ บริกำรแนะน ำกำรใช้ห้องสมุด (ค่ำเฉลี่ย 3.15) ข้อที่มี
ควำมพึงพอใจ น้อยที่สุด คือ บริกำรหนังสือจอง (ค่ำเฉลี่ย 2.86) 

 
ตารางที่  9 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ รับบริกำรต่อบริกำรยืม -คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ  
ของหอสมุดกลำง  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์  
ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
1. จ ำนวนหนังสือ ต ำรำ ประเภทภำษำไทย  3.08 มำก 
2. จ ำนวนหนังสือ ต ำรำ ประเภทภำษำอังกฤษ  2.74 ปำนกลำง 
3. ฐำนข้อมูลออนไลน์  3.06 มำก 
4. ฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 
   ประเภทภำษำไทย 3.05 

มำก 

5. ฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 
   ประเภทภำษำอังกฤษ 3.03 

มำก 

6. จ ำนวนวำรสำรวชิำกำร สื่อสิ่งพิมพ์  3.03 มำก 
รวม 3.00 มาก 
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จำกตำรำงที่ 9 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อบริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ  

ของหอสมุดกลำง  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์  
ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำรในภำพรวมควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
(ค่ำเฉลี่ย 3.00)  เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีควำมพึงพอใจมากที่สุด คือ จ ำนวนหนังสือ
ต ำรำ ประเภทภำษำไทย (ค่ำเฉลี่ย 3.08) รองลงมำ คือ ฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 
ประเภทภำษำอังกฤษ (ค่ำเฉลี่ย 3.06) ข้อที่มีควำมพึงพอใจ น้อยที่สุด คือ จ ำนวนหนังสือ ต ำรำ 
ประเภทภำษำอังกฤษ (ค่ำเฉลี่ย 2.74) 

 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร 
ไม่มี 
 

2. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
บริการดีเยี่ยม 
 

3. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
อยากให้เพิ่มระยะเวลาการยืมนานกว่านี้ 
 

4. ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร 
ไม่มี 
 

5. ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 
1. หนังสือภาษาอังกฤษมีน้อย 
2. อยากให้มีชุดเกมส์ไว้บริการ 


