รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศของ
หอสมุดกลาง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจาปีการศึกษา 2561
สำนั กวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ เพชรบูรณ์ ได้ดำเนินกำรสำรวจ
แบบสอบถำมกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศของหอสมุดกลำง
ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ ประจ ำปี ก ำรศึ ก ษำ 2561 ( 1 สิ งหำคม 2561–30
เมษำยน 2562) แบบประเมิ น ควำมพึ ง พอใจกำรให้ บ ริ ก ำรยื ม -คื น ทรั พ ยำกรสำรสนเทศของ
หอสมุดกลำง ประกอบด้วย ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ด้ำนสิ่ง
อำนวยควำมสะดวก ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร และด้ำนทรัพยำกรกำรเรียนรู้ เป็นต้น โดยมีผู้ตอบ
แบบประเมิน เป็นนักศึกษำ อำจำรย์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ จำนวน 418 คน (จำกนักศึกษำ
ภำคปกติ จำนวน 263คน นักศึกษำภำค กศ.ปช. จำนวน 56 คนนักศึกษำระดับปริญญำโท จำนวน 6
คน และอำจำรย์ จำนวน 93 คน)
ในกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศของหอสมุดกลำง
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ เพชรบูรณ์ ประจำปีกำรศึกษำ
2561 ใช้กำรวัดระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร หรือระดับควำมคิดเห็น 5 ระดับคือ
ระดับคะแนนเป็น
1
หมำยถึง ควำมพึงพอใจกำรบริกำรน้อยที่สุด
ระดับคะแนนเป็น
2
หมำยถึง ควำมพึงพอใจกำรบริกำรน้อย
ระดับคะแนนเป็น
3
หมำยถึง ควำมพึงพอใจกำรบริกำรปำนกลำง
ระดับคะแนนเป็น
4
หมำยถึง ควำมพึงพอใจกำรบริกำรมำก
ระดับคะแนนเป็น
5
หมำยถึง ควำมพึงพอใจกำรบริกำรมำกที่สุด
และกำหนดระดับควำมพึงพอใจเฉลี่ยเพื่อกำรแปรผล 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
แบบประเมินควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศของหอสมุดกลำงสำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีกำรศึกษำ 2561 ได้ทำ
กำรวิเครำะห์ข้อมูลและรำยงำนผลกำรประเมินแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จำแนกตำมสถำนะของผู้ตอบแบบ
ประเมิน
สถานะ
จานวน (คน)
ร้อยละ
อำจำรย์
93
22.25
นักศึกษำภำคปกติ
263
62.92
นักศึกษำภำค กศ.ปช.
56
13.40
นักศึกษำระดับปริญญำโท
6
1.44
รวม
418
100
จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ ผู้ตอบแบบประเมินสถำนะเป็นอำจำรย์ จำนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ
22.25 นักศึกษำภำคปกติ จำนวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 62.92 นักศึกษำภำค กศ.ปช. จำนวน 56
คน คิดเป็นร้อยละ 16.40 และเป็นนักศึกษำระดับปริญญำโท จำนวน 6 คน คิดเป็น ร้อยละ 1.44
ตารางที่ 2 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จำแนกตำมคณะของผู้ตอบแบบประเมิน
คณะ
จานวน (คน)
ร้อยละ
วิทยำกำรจัดกำร
98
23.44
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
54
12.92
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
125
29.90
ครุศำสตร์
85
20.33
เทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
56
13.40
รวม
418
100
จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ ผู้ ตอบแบบประเมิน ตำมคณะต่ ำง ๆ ภำยในมหำวิท ยำลั ยรำชภั ฏ
เพชรบูรณ์ ดังนี้ คณะวิทยำกำรจัดกำร จำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 23.44 คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี จำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 12.92 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จำนวน 125
คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 29.90คณะครุ ศ ำสตร์ จ ำนวน 85 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 20.35และคณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 13.40
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ตอนที่ 2 ระดับควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศของหอสมุดกลำง สำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์
ตารางที่ 3 ระดับควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศของหอสมุดกลำง สำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์
หัวข้อ
ค่าเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ
ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร
4.26
มำก
ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร
4.30
มำก
ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
4.24
มำก
มำก
ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร
4.33
ด้ำนทรัพยำกรกำรเรียนรู้
4.14
มำก
รวม
4.25
มาก
จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ ตำมควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมินควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร
ยื ม -คื น ทรั พ ยำกรสำรสนเทศของหอสมุ ด กลำง ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ
มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ เพชรบู ร ณ์ ในภำพรวมอยู่ ในระดั บ มากค่ ำ เฉลี่ ย 4.25 เมื่ อ พิ จ ำรณำกำร
ให้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรของหอสมุดกลำง เป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำร
ให้ บ ริก ำร (ค่ ำเฉลี่ ย 4.26) ด้ ำนเจ้ ำหน้ำที่ ผู้ ให้ บ ริกำร(ค่ ำเฉลี่ ย 4.30) ด้ ำนสิ่ งอ ำนวยควำมสะดวก
(ค่ำเฉลี่ย 4.24) ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร (ค่ำเฉลี่ย 4.33) ด้ำนทรัพยำกรกำรเรียนรู้ (ค่ำเฉลี่ย 4.14)
ตารางที่ 4 ระดับควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศของหอสมุดกลำง สำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัย รำชภัฏเพชรบูรณ์ ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอน
กำรให้บริกำร
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
ค่าเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ
1. มีช่องทำงกำรให้บริกำรหลำกหลำย
มำก
4.33
2. มีขั้นตอนกำรให้บริกำรที่ไม่ยุ่งยำก ซับซ้อน
มำก
4.37
3. มีขั้นตอนกำรให้บริกำรที่สะดวก และรวดเร็ว ชัดเจน
มำก
4.24
4. มีเอกสำร/แผ่นพับ/ป้ำยประกำศ/บอร์ดแจ้งข้อมูล
ต่ำงๆ อย่ำงชัดเจน มีตู้แสดงควำมคิดเห็น หรือ รับแบบ
มำก
ประเมินกำรบริกำร
4.17
5. มีผังลำดับขั้นตอน และระยะเวลำกำรให้บริกำรที่
มำก
แน่นอน
4.22
รวม
4.26
มาก
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จำกตำรำงที่ 4 ระดั บ ควำมพึ ง พอใจกำรให้ บ ริ ก ำรยื ม -คื น ทรั พ ยำกรสำรสนเทศของ
หอสมุ ดกลำง ส ำนั กวิท ยบริ กำรและเทคโนโลยีส ำรสนเทศ มหำวิท ยำลั ย รำชภัฏ เพชรบูรณ์ ด้ำน
กระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร ตำมควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมิน ในภำพรวมอยู่ใน
ระดับ มาก (ค่ำเฉลี่ย 4.26) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรยืมคืนทรัพยำกรของหอสมุดกลำง ด้ำนกระบวนกำรและขั้นกำรให้บริกำร มากที่สุด คือ มีขั้นตอนกำร
ให้ บ ริกำรที่ไม่ยุ่งยำก ซับ ซ้อน (ค่ำเฉลี่ ย 4.37) รองลงมำ คือ มีช่องทำงกำรให้ บริกำรหลำกหลำย
(ค่ำเฉลี่ย 4.33) ข้อที่มีควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศของหอสมุดกลำง ด้ำน
กระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร น้อยที่สุด มีเอกสำร/แผ่นพับ/ป้ำยประกำศ/บอร์ดแจ้งข้อมูล
ต่ำงๆ อย่ำงชัดเจน มีตู้แสดงควำมคิดเห็น หรือ รับแบบประเมินกำรบริกำร (ค่ำเฉลี่ย 4.17)
ตารางที่ 5 ระดับควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศของหอสมุดกลำง สำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ค่าเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ
1. ควำมสำมำรถในกำรช่วยเหลือให้คำแนะนำ และช่วย
มำก
แก้ไขปัญหำของเจ้ำหน้ำที่
4.35
2. เจ้ำหน้ำทีม่ ีควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้นให้คำปรึกษำ
และเต็มใจให้บริกำร
4.32
มำก
3. ควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรให้บริกำรของ
มำก
เจ้ำหน้ำที่
4.31
4. ควำมสุภำพในกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่
มำก
4.34
5. เจ้ำหน้ำที่ให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถำมได้เป็น
มำก
อย่ำงดี
4.33
รวม
4.33
มาก
จำกตำรำงที่ 5 ระดั บ ควำมพึ ง พอใจกำรให้ บ ริ ก ำรยื ม -คื น ทรั พ ยำกรสำรสนเทศของ
หอสมุ ดกลำง ส ำนั กวิท ยบริกำรและเทคโนโลยีส ำรสนเทศ มหำวิทยำลั ยรำชภั ฏ เพชรบู รณ์ ด้ำน
เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ตำมควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมิน ในภำพรวมอยู่ในระดับ มาก (ค่ำเฉลี่ย
4.33) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ
ของหอสมุดกลำง ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร มากที่สุด คือ ควำมสำมำรถในกำรช่วยเหลือให้คำแนะนำ
และช่วยแก้ไขปัญหำของเจ้ำหน้ำที่ (ค่ำเฉลี่ย 4.35) รองลงมำ คือ ควำมสุภำพในกำรให้บริกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ (ค่ำเฉลี่ย 4.34) ข้อที่มีระดับควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศด้ำน
เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร น้อยที่สุด คือ ควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรให้บริกำรของเจ้ ำหน้ำที่ (ค่ำเฉลี่ย
4.31)
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ตารางที่ 6 ระดับควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศของหอสมุดกลำง สำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ค่าเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ
1. กำรจัดสิ่งอำนวยควำมสะดวกในสถำนที่ให้บริกำร
มำก
เช่น ที่นั่งรอรับบริกำร ฯลฯ
4.32
2. มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อกำรใช้งำนสืบค้น
มำก
ข้อมูลสำรสเทศ
4.16
3. สถำนที่ให้บริกำร สะอำด และเป็นระเบียบเรียบร้อย
มำก
ของสถำนที่ให้บริกำร
4.24
รวม
4.24
มาก
จำกตำรำงที่ 6 ระดั บ ควำมพึ ง พอใจกำรให้ บ ริ ก ำรยื ม -คื น ทรั พ ยำกรสำรสนเทศของ
หอสมุดกลำง สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ด้ำนสิ่ง
อำนวยควำมสะดวก ตำมควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมิน ในภำพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่ำเฉลี่ย
4.24) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ
ของหอสมุดกลำง ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก มากที่สุด คือ กำรจัดสิ่งอำนวยควำมสะดวกในสถำนที่
ให้บริกำร เช่น ที่นั่งรอรับบริกำร ฯลฯ (ค่ำเฉลี่ย 4.32) รองลงมำคือ สถำนที่ให้บริกำร สะอำด และ
เป็นระเบียบเรียบร้อย (ค่ำเฉลี่ย 4.24) ข้อที่มีควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ
ของหอสมุดกลำง ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก น้อยที่สุด คือ มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อกำรใช้
งำนสืบค้นข้อมูลสำรสเทศ (ค่ำเฉลี่ย 4.16)
ตารางที่ 7 ระดับควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศของหอสมุดกลำง สำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร
ด้านคุณภาพการให้บริการ
ค่าเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ
ได้รับบริกำรที่ตรงตำมควำมต้องกำร
มำก
4.35
ได้รับบริกำรที่คุ้มค่ำ คุ้มประโยชน์
4.31
มำก
ได้รับบริกำรที่ควำมเสมอภำค ถูกต้อง ควำมครบถ้วน
มำก
4.34
รวม
4.33
มาก
จำกตำรำงที่ 7 ระดั บ ควำมพึ ง พอใจกำรให้ บ ริ ก ำรยื ม -คื น ทรั พ ยำกรสำรสนเทศของ
หอสมุ ดกลำง ส ำนั กวิท ยบริ กำรและเทคโนโลยีส ำรสนเทศ มหำวิท ยำลั ย รำชภัฏ เพชรบูรณ์ ด้ำน
คุ ณ ภำพกำรให้ บ ริ ก ำร ตำมควำมคิ ด เห็ น ของผู้ ต อบแบบประเมิ น ในภำพรวมอยู่ ในระดั บ มาก
(ค่ำเฉลี่ย 4.33) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกร
สำรสนเทศของหอสมุดกลำง ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร มากที่สุด คือ ได้รับบริกำรที่ตรงตำมควำม
ต้ อ งกำร (ค่ ำเฉลี่ ย 4.35) รองลงมำ คื อ ได้ รั บ บริ ก ำรที่ ค วำมเสมอภำค ถู ก ต้ อ ง ควำมครบถ้ ว น
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(ค่ำเฉลี่ย 4.34) ข้อที่มีควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรยืม -คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ ด้ำนคุณ ภำพกำร
ให้บริกำร น้อยที่สุด คือ ได้รับบริกำรที่คุ้มค่ำ คุ้มประโยชน์ (ค่ำเฉลี่ย 4.31)
ตารางที่ 8 ระดับควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศของหอสมุดกลำง สำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ด้ำนทรัพยำกรกำรเรียนรู้
ด้านทรัพยากรการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ
1. มีหนังสือ ตำรำ เพียงพอ และหลำกหลำย
4.18
มำก
2. มีหนังสือภำษำอังกฤษ เพียงพอ และหลำกหลำย
4.14
มำก
3. มีฐำนข้อมูลออนไลน์ เพียงพอ และหลำกหลำย
4.09
มำก
4. มีฐำนข้อมูลหนังสือ e-book เพียงพอ และ
มำก
หลำกหลำย
4.13
5. มีวำรสำรวิชำกำร สื่อสิ่งพิมพ์ เพียงพอ และ
มำก
หลำกหลำย
4.16
รวม
4.14
มาก
จำกตำรำงที่ 8 ระดั บ ควำมพึ ง พอใจกำรให้ บ ริ ก ำรยื ม -คื น ทรั พ ยำกรสำรสนเทศของ
หอสมุ ดกลำง ส ำนั กวิท ยบริ กำรและเทคโนโลยีส ำรสนเทศ มหำวิท ยำลั ย รำชภัฏ เพชรบูรณ์ ด้ำน
ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ ตำมควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมิน ในภำพรวมอยู่ในระดับ มาก (ค่ำเฉลี่ย
4.14) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ
ของหอสมุดกลำง ด้ำนทรัพยำกรกำรเรียนรู้ มากที่สุด คือ มีหนังสือ ตำรำ เพียงพอ และหลำกหลำย
(ค่ำเฉลี่ย 4.18) รองลงมำ คือ มีวำรสำรวิชำกำร สื่อสิ่งพิมพ์ เพียงพอ และหลำกหลำย (ค่ำเฉลี่ย 4.16)
ข้อที่มีควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศของหอสมุดกลำง ด้ำนทรัพยำกรกำร
เรียนรู้ น้อยที่สุด คือมีฐำนข้อมูลออนไลน์ เพียงพอ และหลำกหลำย (ค่ำเฉลี่ย 4.09)
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร
ไม่มี
2. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร
ไม่มี
3. ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
ไม่มี
4. ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร
ไม่มี
5. ด้ำนทรัพยำกรกำรเรียนรู้
1. ควรมีหนังสือใหม่ๆ เพิ่มมำกกว่ำนี้

