รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อบริการยืม-คืนทรัพยากร
สารสนเทศหอสมุดกลาง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจาปี พ.ศ. 2564
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินกำร
สำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อบริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศหอสมุดกลำง สำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2564 ( มกรำคม – ธันวำคม 2564) มีจำนวน 4
ด้ำน ประกอบด้วย ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ด้ำนสิ่งอำนวย
ควำมสะดวก และด้ำนทรัพยำกรกำรเรียนรู้ ด้วยสถำนกำรณ์ช่วงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ (โควิต -19)
งำนหอสมุดกลำง สำนั กวิทยบริกำร ฯ ได้แจกแบบประเมินในรูปแบบออนไลน์ โดยมี ผู้ตอบแบบ
ประเมิน เป็นนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ และบุคคลภำยนอก
จำนวน 86 คน
ในกำรประเมิ น ควำมพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก ำรต่ อ บริ ก ำรยื ม -คื น ทรั พ ยำกรสำรสนเทศ
หอสมุดกลำง สำนั กวิท ยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2564 ใช้กำรวัดระดับ
ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 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
แบบประเมิ น ควำมพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก ำรต่ อ บริ ก ำรยื ม -คื น ทรั พ ยำกรสำรสนทศ
หอสมุดกลำง สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2564 ได้ทำกำรวิเครำะห์
ข้อมูลและรำยงำนผลกำรประเมินแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จำแนกตำมเพศของผู้ตอบแบบประเมิน
เพศ
จานวน (คน)
ร้อยละ
ชำย
22
25.58
หญิง
64
74.42
รวม
86
100
จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ ผู้ตอบแบบประเมินเป็นเพศชำย จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 25.58
เป็นเพศหญิง จำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 74.42
ตารางที่ 2
แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จำแนกตำมประเภทของผู้ตอบแบบประเมิน
ประเภทของผู้รับบริการ
จานวน (คน)
ร้อยละ
นักศึกษำ ภำคปกติ
60
69.77
นักศึกษำ ภำค กศ.ปช.
12
13.95
บัณฑิตวิทยำลัย (ปริญญำโท)
1
1.16
บุคลำกรสำยวิชำกำร
6
6.98
บุคลำกรสำยสนับสนุน
4
4.65
บุคคลภำยนอก
3
3.49
รวม
86
100
จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ ผู้ตอบแบบประเมิน ประเภทนักศึกษำ ภำคปกติ จำนวน 60 คิดเป็น
ร้ อ ยละ 69.77 นั ก ศึ ก ษำ ภำค กศ.ปช. จ ำนวน 12 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 13.95 บั ณ ฑิ ต วิ ท ยำลั ย
(ปริญญำโท) จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.16 บุคลำกรสำยวิชำกำร จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ
6.98 บุคลำกรสำยสนับสนุน จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.65 และบุคคลภำยนอก จำนวน 3 คน
คิดเป็นร้อยละ 3.49
ตารางที่ 3
แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จำแนกตำมคณะวิชำ/หน่วยงำนของผูต้ อบแบบประเมิน

คณะ
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
คณะครุศำสตร์
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร และเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม
คณะวิทยำกำรจัดกำร

จานวน (คน)
14
26
24
8

ร้อยละ
16.28
30.23
27.91
9.30

7

8.14
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สำนัก/สถำบัน
อื่นๆ.....................

4
4.65
3
3.49
รวม
86
100
จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ ผู้ตอบแบบประเมิน ตำมคณะวิช ำ/หน่วยงำน ภำยในมหำวิทยำลั ย
รำชภัฏเพชรบูรณ์ ดังนี้ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 16.28
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 30.23 คณะครุศำสตร์ จำนวน 24
คน คิดเป็นร้อยละ 27.91 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม จำนวน 8 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.30 คณะวิทยำกำรจัดกำร จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 8.14 สำนัก/สถำบัน จำนวน 4
คน คิดเป็นร้อยละ 4.65 และอื่นๆ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.49
ตอนที่ 2 ระดับ ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อบริกำรยืม -คืนทรัพยำกรสำรสนทศหอสมุดกลำง
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2564
ตารางที่ 4 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อบริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนทศหอสมุดกลำง
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์
หัวข้อ
ค่าเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ
ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร
4.45
มำก
ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร
4.46
มำก
ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
4.47
มำก
ด้ำนทรัพยำกรกำรเรียนรู้
4.19
มำก
รวม
4.40
มาก
จำกตำรำงที่ 4 พบว่ ำ ตำมควำมคิ ด เห็ น ของผู้ ต อบแบบประเมิ น ควำมพึ ง พอใจ
ของผู้รับบริกำรต่อบริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนทศหอสมุดกลำง สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ในภำพรวมอยู่ในระดับ มาก ค่ำเฉลี่ย 4.40 เมื่อพิจำรณำ
เป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนที่มีควำมพึงพอใจมำกที่สุด คือ ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร
(ค่ำเฉลี่ย 4.45) ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร(ค่ำเฉลี่ย 4.46) ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก (ค่ำเฉลี่ย 4.47)
ด้ำนทรัพยำกรกำรเรียนรู้ (ค่ำเฉลี่ย 4.19)
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ตารางที่ 5 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อบริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนทศหอสมุดกลำง
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ด้ำนกระบวนกำรและ
ขั้นตอนกำรให้บริกำร
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
ค่าเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ
1. ขั้นตอนกำรให้บริกำรไม่ยุ่งยำก ไม่ซับซ้อน มีควำม
มำก
ชัดเจน
4.42
2. ได้รับควำมสะดวก และรวดเร็ว
มำก
4.48
รวม
4.45
มาก
จำกตำรำงที่ 5 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อบริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนทศ
หอสมุ ด กลำง ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ เพชรบู ร ณ์
ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร ตำมควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมิน ในภำพรวมอยู่
ในระดับ มาก (ค่ำเฉลี่ย 4.45) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีควำมพึงพอใจมำกที่สุ ด คื อ
ได้รับ ควำมสะดวก และรวดเร็ว (ค่ำเฉลี่ย 4.37) รองลงมำ คือ ขั้นตอนกำรให้บริกำรไม่ยุ่งยำก ไม่
ซับซ้อน มีควำมชัดเจน (ค่ำเฉลี่ย 4.42)
ตารางที่ 6 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อบริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนทศหอสมุดกลำง
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ค่าเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ
1. ให้บริกำรด้วยควำมสนใจ/เอำใจใส่ และให้ควำม
มำก
ช่วยเหลือเป็นอย่ำงดี
4.45
2. มีควำมสุภำพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริกำร
4.45
มำก
3. กำรตอบคำถำม หรือช่วยแก้ไขปัญหำได้ตรงควำม
มำก
ต้องกำร
4.48
รวม
4.47
มาก
จำกตำรำงที่ 6 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อบริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนทศ
หอสมุ ด กลำง ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ เพชรบู ร ณ์
ด้ำนเจ้ำหน้ ำที่ผู้ให้ บ ริกำร ตำมควำมคิดเห็ นของผู้ตอบแบบประเมิน ในภำพรวมอยู่ในระดับ มาก
(ค่ำเฉลี่ย 4.47) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีควำมพึงพอใจมำกที่สุด คือ กำรตอบคำถำม
หรือช่วยแก้ไขปัญหำได้ตรงควำมต้องกำร มำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.48) รองลงมำ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกัน 2 ข้อ
คือ ให้บริกำรด้วยควำมสนใจ/เอำใจใส่ และให้ควำมช่วยเหลือเป็นอย่ำงดี และ มีควำมสุภำพ ยิ้มแย้ม
แจ่มใส เต็มใจให้บริกำร (ค่ำเฉลี่ย 4.45)
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ตารางที่ 7 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อบริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนทศหอสมุดกลำง
สำนั กวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลั ยรำชภัฏ เพชรบูรณ์ ด้ำนสิ่งอำนวยควำม
สะดวก
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ค่าเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ
1. มีบริกำรช่องทำงกำรรับแจ้งปัญหำ และตอบปัญหำ
แบบออนไลน์ในกำรใช้บริกำรยืม-คืน ทรัพยำกร
สำรสนเทศ
4.45
มำก
2. มีกำรให้บริกำรออนไลน์ เช่น กำรต่อกำยุกำรยืม
หนังสือ, บริกำรสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศผ่ำนเว็บ
OPAC เป็นต้น
4.48
มำก
รวม
4.47
มาก
จำกตำรำงที่ 7 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อบริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนทศ
หอสมุดกลำง สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ด้ำนสิ่ง
อำนวยควำมสะดวก ตำมควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมิน ในภำพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่ำเฉลี่ย
4.47) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีควำมพึงพอใจมำกที่สุด คือ มีกำรให้บริกำรออนไลน์ เช่น
กำรต่อกำยุ กำรยื มหนั งสื อ, บริกำรสืบ ค้นทรัพยำกรสำรสนเทศผ่ ำนเว็บ OPAC เป็ นต้น (ค่ำเฉลี่ ย
4.48) รองลงมำคือ มีบริกำรช่องทำงกำรรับแจ้งปัญหำ และตอบปัญหำแบบออนไลน์ในกำรใช้บริกำร
ยืม-คืน ทรัพยำกรสำรสนเทศ (ค่ำเฉลี่ย 4.45)
ตารางที่ 8 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อบริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนทศหอสมุดกลำง
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ด้ำนทรัพยำกรกำรเรียนรู้
ด้านทรัพยากรการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ
1. มีหนังสือ ตำรำ วำรสำร ที่หลำกหลำย
4.17
มำก
2. มีสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่หลำกหลำย เช่น
มำก
e-book ฐำนข้อมูลออนไลน์ เป็นต้น
4.20
รวม
4.19
มาก
จำกตำรำงที่ 8 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อบริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนทศ
หอสมุ ดกลำง ส ำนั กวิท ยบริ กำรและเทคโนโลยีส ำรสนเทศ มหำวิท ยำลั ย รำชภัฏ เพชรบูรณ์ ด้ำน
ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ ตำมควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมิน ในภำพรวมอยู่ในระดับ มาก (ค่ำเฉลี่ย
4.19) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีควำมพึง พอใจมำกที่สุด คือ มีสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
ที่ห ลำกหลำย เช่น e-book ฐำนข้อมูล ออนไลน์ เป็นต้น (ค่ำเฉลี่ย 4.20) รองลงมำ คือ มีห นังสื อ
ตำรำ วำรสำร ที่หลำกหลำย (ค่ำเฉลี่ย 4.17)
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะดังนี้ ไม่มีข้อเสนอแนะ

