รายงานผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
งานวิทยบริการ ครั้งที่ 2 ปการศึกษา 2559

คํานํา
รายงานสรุปผลสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการงานวิทยบริการ ครั้งที่ 2 ประจําปการศึกษา 2559 ไดจัดทําขึ้น
เพื่อใหทราบถึงความพึงพอใจและความไมพึงพอใจ ขอเสนอแนะของผูรับบริการโดยกลุมเปาหมายของการประเมินใน
ครั้งนี้ คือ นักศึกษา อาจารยและเจาหนาที่ โดยสํารวจตั้งแตเดือน เมษายน – กรกฎาคม 2560 จํานวน 187 คน
ประกอบดวยสาระสําคัญ คือ สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการแผนกงานหองสมุด ครั้งที่ 2 ประจําปการศึกษา
2559 โดยขอมูลที่ไดจากการประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้ จะเปนแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานของแผนกงาน
หองสมุดและพัฒนาการบริการใหตรงตอความตองการของผูรับบริการตอไป
งานวิทยบริการหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการฉบับนี้ จะเปน
ประโยชนตอการบริหารจัดการในดานการใหบริการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในครั้งตอไป

งานวิทยบริการ
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สารบัญ
หนา
คํานํา
สารบัญ
1.หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค
3. วิธีดําเนินการ
4. สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการแผนกงานหองสมุด ครั้งที่ 2 ปการศึกษา 2558
- ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
- ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการแผนกงานหองสมุด
- ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการแผนกงานศูนยการเรียนดวยตนเอง
- แยกตามดานการใหบริการ
- แยกตามสังกัด
- แยกตามสถานะ
- ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการงานวิทยบริการ
ตั้งแตปการศึกษา 2553 – ครั้งที่ 2 ปการศึกษา 2559
- ความไมพึงพอใจของผูรับบริการตอการใชบริการงานวิทยบริการ
- ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอติชม
ภาคผนวก
- แบบสอบถาม
- แผนพัฒนาการจัดบริการ งานวิทยบริการ ครั้งที่ 2 ปการศึกษา 2559
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รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
งานวิทยบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ 2 ปการศึกษา 2559
1. หลักการและเหตุผล
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนโยบายความพึงพอใจของผูรับบริการ“ยิ้มแยม
แจมใส บริการ ฉับไว ใสใจคุณภาพ” งานวิทยบริการซึ่งถือวาเปนหนวยงานระดับงานและสังกัด ในสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงไดประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ ครั้งที่ 2 ปการศึกษา 2559 ระยะเวลาในการสํารวจระหวางเดือน เมษายน–กรกฎาคม 2560
เพื่อใหทราบถึงความพึงพอใจของผูใชบริการและขอเสนอแนะของผูใชบริการ และเพื่อนําไปใชในการพัฒนา
บริการดานตาง ๆ ในงานวิทยบริการใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และไดรับประโยชนสูงสุดในการเขาใชบริการ
โดยประกอบดวยหนวยงาน 3 หนวยงานที่ใหบริการ ดังนี้
1.1 แผนกงานหองสมุด ใหบริการ ณ อาคาร 12 B ชั้น 1 - 4 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยใหบริการหองสมุดมนุษย (Human Library) ทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ ไดแก
หนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาตางประเทศหนังสืออางอิง สิ่งพิมพรัฐบาล รายงานการวิจัย ปริญญานิพนธ
วิทยานิพนธ ดุษฎีนิพนธ นวนิย าย เรื่องสั้นพ็อคเก็ตบุ คส สิ่งพิมพตอเนื่อง(หนังสือพิมพวารสาร นิ ตยสาร)
บทความวารสาร ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยผูใชบริการสามารถยืมคืน และชําระคาปรับไดดวยตนเอง
ผานเครื่องยืมคืนอัตโนมัติ เครื่องชําระคาปรับอัตโนมัติ มุมสรางสรรคงานออกแบบ (miniTCDC) หองสมาธิ
เพื่อการเรียนรู การใหบริการสารสนเทศทองถิ่นใหบริการ ณ อาคาร 12 B ชั้น 1 โดยใหบริการตางๆ ดังนี้
- จัดแสดงนิทรรศการตาง ๆ ไดแก ประวัติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา หนังสือพระราช
นิพนธในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ประวัติความเปนของมหาวิทยาลัย ทําเนียบผูบริหาร ชุดครุยคณะตางๆ
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มุมจัดแสดงชุดรับรองพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ
- บริ ก ารฐานข อ มู ล คลั ง ป ญ ญา มทร.อี ส าน (http://ir.rmuti.ac.th) ให บ ริ ก ารสื บ ค น
ฐานข อ มู ล ชุ ม ชนจดหมายเหตุ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน และชุ ม ชนสารสนเทศท อ งถิ่ น
นครราชสีมา ไดแก สื่อโสตทัศน สื่อสิ่งพิมพ ตําราวิชาการ วิทยานิพนธ บทความ งานวิจัยของอาจารยใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดนครราชสีมาและมหาวิทยาลัยฯจุลสาร มทร.
อีสาน
- บริการฐานขอมูลสารสนเทศนครราชสีมา:
Narinet(http://narinet.sut.ac.th:8080/narinet) เพื่อการสืบคนขอมูลงานวิจัย วิทยานิพนธ บทความ สื่อ
โสตทัศน ภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดนครราชสีมา
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ภาพที่ 4 พื้นที่การใหบริการจดหมายเหตุและสารสนเทศทองถิ่น
(http://archives.oarit.rmuti.ac.th/)

ภาพที่ 1 พื้นที่การใหบริการแผนกงานหองสมุด ชั้น 1-4
(www.library.oarit.rmuti.ac.th)
2.2 แผนกงานศูนยการเรียนดวยตนเอง ใหบริการ ณ อาคาร 12 B ชั้น 5 และ 6 สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีภารกิจที่ใหบริการทรัพยากรสารสนเทศที่มีความหลากหลาย และ
รูปแบบการบริการตางๆ ดังนี้บริการ ยืม- คืนทรัพยากรสารสนเทศ ประเภท ซีดีรอม วีซีดี ดีวีดี เพื่อใชศึกษา
เรียนรูไดดวยตนเอง เชนหมวดภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร ภาพยนตร สารคดี ฯบริการระบบ
ภ า ษ า ต า ง ป ร ะ เ ท ศ โ ท ร ทั ศ น เ พื่ อ ก า ร ศึ ก ษ า วี ดี ทั ศ น แ บ บ ก ลุ ม วี ดี ทั ศ น เ ฉ พ า ะ บุ ค ค ล
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หองมินิเธียเตอร หองเรียนอัจฉริยะ หองมัลติมีเดีย บริการคอมพิวเตอรพกพา คอมพิวเตอรเพื่อการสืบคน
(Internet Zone) วิดีทัศนแบบกลุม (Group Video) ระบบภาษาตางประเทศฯลฯ

ภาพที่ 2 พื้นที่การใหบริการแผนกงานศูนยการเรียนดวยตนเอง ชั้น 5-6
(www.sac.oarit.rmuti.ac.th)
และให บ ริ ก ารอุ ท ยานศู น ย แ ห ง การเรี ย นรู ณ อาคาร 12 A
และ ชั้ น 2
สํานั กวิ ทยบริ การและเทคโนโลยี สารสนเทศใหบ ริการที่ห ลากหลายรู ปแบบ โดยเนน การใชเ ทคโนโลยีที่มี
คุณภาพสูง (Premium Technology) อาทิเชน มุมอินเทอรเน็ต(Internet Corner) มุมสืบคนทรัพยากร
สารสนเทศ (Searching Learning Resources ) มุม ipad & AR Books ซึ่ง AR : Augmented Reality
เปนเทคโนโลยีใหมที่ทําใหภาพที่เห็นในจอภาพกลายเปนวัตถุ 3 มิติลอยอยูเหนือพื้นผิวจริง มุมประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community Corner) มุมวารสารอิเล็กทรอนิกส(E-Magazines Corner) มุมหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส(E-Books Corner) มุมโทรทัศนผานดาวเทียม (Satellite TV Corner) มุมสําหรับผูพิการ
(Blinds & Disables Corner) หองสมุดสรางสุข (ระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส)ฯลฯ
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ภาพที่ 3 พื้นที่การใหบริการอุทยานศูนยแหงการเรียนรู อาคาร 12 A และ C ชั้น 2
(www.sac.oarit.rmuti.ac.th)
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการของนักศึกษา และอาจารย/เจาหนาที่ ที่มีตอการ
บริการ งานวิทยบริการประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2559
2.2 เพื่อนําขอมูลดังกลาวไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานและจัดทําแผนพัฒนาการจัดบริการให
ตรงตอความตองการของผูรับบริการ
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3. วิธีดําเนินการ
3.1 กลุมตัวอยาง
กลุ มตัว อยางที่ใช ในการสํ ารวจความพึงพอใจของผู รั บบริ การงานวิทยบริ การ ครั้ งที่ 2 ประจํ าป
การศึกษา 2559 ที่ใชในการสํารวจครั้งนี้มีจํานวน 386 คน โดยใชวิธีเลือกกลุมตัวแบบสัดสวน ดังนี้
ตารางที่ 1 ขนาดของกลุมตัวอยาง
ประเภทของกลุมตัวอยาง (คน)
ประชากร
กลุมตัวอยาง
10,035
350
1,089
36
11,067
386

กลุมตัวอยาง
นักศึกษา
อาจารยและเจาหนาที่
รวม

ขนาดของกลุมตั วอย าง คํานวณโดยหลั กการคํานวณของของทาโร ยามาเน (Yamane, 1973)
กําหนดใหมีความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ยอมใหเกิด 0.05 หรือรอยละ 5 ดังสูตรตอไปนี้
สูตร

n

=

N
1 + N(e2)
ขนาดของกลุมตัวอยาง
จํานวนประชากรทั้งหมด (11,067คน)
คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้นสําหรับการศึกษาในครั้งนี้
ไมเกิน 0.05

กําหนดให

n
N
e

=
=
=

แทนคา

n

=

11,067
1 +11,067x (0.05)2

=

386

หาจํานวนกลุมตัวอยางในแตละสถานะ โดยวิธีการเทียบสัดสวนโดยกลุมตัวอยางจํานวนนักศึกษา 350
คน อาจารยและเจาหนาที่ 36 คน
3.2 เครื่องมือที่ใชเครื่องมือที่ใชในการสํารวจครั้งนี้คือแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ เปน
มาตราสวนประมาณคา (rating scale) และใหผูตอบแสดงความคิดเห็นเชิงขอเสนอแนะได
3.3 วิธีรวบรวมขอมูลการรวบรวมขอมูลจากระบบสํารวจอิเล็กทรอนิกส ของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.4 ระยะเวลาในการสํารวจครั้งนี้คือ เดือน พฤศจิกายน– ธันวาคม 2559
3.5 สถิติที่ใชไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลีย่ (ˉx : Average) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D. : Standard Deviation)
3.6 แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการงานวิทยบริการ โดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจของ
ผูใชบริการแบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีลักษณะคําถาม 2 แบบ ไดแก
3.6.1 คําถามปลายปด (Close Ended Question) แบบตัวเลือก 5 ระดับ ดังนี้
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5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

3.6.2 คําถามแบบปลายเปด (Open Ended Questions)
3.7 สถิติที่ใชการวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในตอนนี้ไดแก การหาคาเฉลี่ย (ˉx) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
สําหรับการแปลผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลมีเกณฑ(บุญชม ศรีสะอาด. 2553 : 100) ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51-5.00
หมายความวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด”
คาเฉลี่ย 3.51-4.50
หมายความวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก”
คาเฉลี่ย 2.51-3.50
หมายความวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับ “ปานกลาง”
คาเฉลี่ย 1.51-2.50
หมายความวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับ “นอย”
คาเฉลี่ย 1.00-1.50
หมายความวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับ “นอยที่สุด”
4. ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ครั้งที่ 2ปการศึกษา 2559
งานวิทยบริการ ประกอบดวยไปดวยหนวยงานที่ใหบริการ 2 หนวยงานไดแก แผนกงานหองสมุด
และแผนกงานศู น ย ก ารเรี ย นด ว ยตนเอง จาก แบบสํ า รวจความพึ ง พอใจของผู ใ ช บ ริ ก ารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
http://e-survey.oarit.rmuti.ac.th/รหั สแบบประเมิน 96487(ภาคผนวก ก.)โดยมีผ ลการสํารวจความพึง
พอใจของผูรับบริการ ดังนี้
4.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
จากการสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการ โดยมีกลุมตัวอยางไดแก นักศึกษา และอาจารย/
เจ าหน า ที่ ที่มี ต อ การบริ ก าร งานวิ ท ยบริ ก าร ประจํ า ภาคการศึก ษาที่ 2 ป ก ารศึก ษา 2559 มี ผู ต อบ
แบบสอบถามจํานวน 187* คน ผลการสํารวจของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ดังแสดงตารางที่ 1
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูรับบริการ
ตาราง 1.1 ความถี่และรอยละของขอมูลทั่วไปของผูรับบริการ
ปจจัยดานบุคคล
ความถี่ (N=187)
1. เพศ
- ชาย
109
- หญิง
78
2. สถานะ
- นักศึกษาระดับปวส
0
- นักศึกษาระดับปริญญาตรี
179

รอยละ
58.29
41.71
0
95.72
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- นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- อาจารย
- เจาหนาที่
- ผูใชบริการภายนอก
3. สังกัด
-

คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาป
(2)
คณะศิตลยกรรมศาสตร
ปกรรมและออกแบบ
ตสาหกรรม
(3) และศิลปศาสตร
- อุคณะวิ
ทยาศาสตร
- อื่นๆ

1
4
3
0

0.53
2.14
1.60
0.00

69
105
5
5
3

36.90
56.15
2.67
2.67
1.60

* เนื่องจากชวงการสํารวจเครื่องปรับอากาศชํารุดทําใหมีผูเขาใชบริการจํานวนนอยลง จึงทําใหขยาย
เวลาการสํารวจและยอดจํานวนของผูตอบแบบสอบถามมีจํานวนนอยกวากลุมตัวอยางที่กําหนดไว
4.2 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการแผนกงานหองสมุด
ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการแผนกงานหองสมุด ครั้งที่ 2 ปการศึกษา 2559 ดังแสดง
ในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใชบริการหองสมุด
หัวขอประเมิน
1. ดานกระบวนการ และขั้นตอนการใหบริการ
1.1 ความสะดวก รวดเร็วของการใหบริการ
1.2 ขั้นตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอน
1.3 ประสิทธิภาพระบบการใหบริการ (มุมสืบคนมัลติมีเดีย เครื่องยืม-คืน
อัตโนมัติ และเครื่องชําระคาปรับอัตโนมัติบริการสืบคนผานระบบ : OPAC)
1.4 ปริมาณทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือพิมพใหมความรูตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย หองสมุดมนุษย (Human Library)มุมจดหมายเหตุ
วารสารนวนิยาย – เรื่องสั้น – พ็อกหนังสืออางอิงภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ
รายงานการวิจัย สิ่งพิมพรัฐบาล ปริญญานิพนธ วิทยานิพนธ ดุษฎีนิพนธ
หนังสือภาษาไทยทั่วไป หนังสือภาษาอังกฤษทั่วไป หนังสือเกา หองสมาธิ
เพื่อการเรียนรู)
1.5 ประสิทธิภาพและคุณภาพ ทรัพยากรสารสนเทศ(หนังสือพิมพใหม
ความรูตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหองสมุดมนุษย (Human Library)
มุมจดหมายเหตุวารสารนวนิยาย – เรื่องสั้น – พ็อกหนังสืออางอิงภาษาไทย

ระดับความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย S.D. รอยละ แปลผล

83.88
86.60
85.00
84.40

มาก
มาก
มาก
มาก

4.08 0.92 81.60

มาก

4.09 0.92 81.80

มาก

4.19
4.33
4.25
4.22

0.81
0.86
0.83
0.87
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– ภาษาอังกฤษรายงานการวิจัย สิ่งพิมพรัฐบาล ปริญญานิพนธ วิทยานิพนธ
ดุษฎีนิพนธ หนังสือภาษาไทยทั่วไป หนังสือภาษาอังกฤษทั่วไป หนังสือเกา
หองสมาธิเพื่อการเรียนรู)
2. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
2.1 ใหบริการดวยอัธยาศัยไมตรีที่ดี
2.2 ใหบริการดวยความรวดเร็วฉับไว
2.3 ใหบริการดวยความครบถวน ถูกตอง
2.4 ความเต็มใจและความพรอมในการใหบริการ
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
3.1 ความเหมาะสมของพื้นที่และมุมการบริการตาง ๆ
3.2 จํานวนของครุภัณฑ/อุปกรณ สําหรับการบริการตางๆ
3.3 ประสิทธิภาพของครุภัณฑ/อุปกรณ สําหรับการบริการตางๆ
3.4 ประสิทธิภาพระบบปรับอากาศ
3.5 ประสิทธิภาพของระบบเครือขาย
ภาพรวม

4.32
4.32
4.3
4.33
4.31
4.02
4.27
4.15
4.03

0.95
0.94
0.93
0.89
0.86

86.30
86.40
86.00
86.60
86.20
0.89 80.44
0.94 85.40
0.85 83.00
0.90
80.60

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.48 0.84 69.60 มาก
4.18 0.84 83.60 มาก
4.18 0.92 83.60 มาก

จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวา ความพึงพอใจผูรับบริการแผนกงานหองสมุด โดยภาพรวมเฉลี่ย
เทากับ 4.18 คิดเปนรอยละ เทากับ 83.60 อยูในระดับ “มาก”เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานเจาหนาที่
ผูใหบริการมีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 4.32 คิดเปนรอยละ เทากับ 86.30 อยูในระดับ “มาก” รองลงมา คือ ดาน
กระบวนการ และขั้นตอนการใหบริการมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 คิดเปนรอยละ เทากับ 83.88 อยูในระดับ
“มาก” และดานสิ่งอํานวยความสะดวกมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 คิดเปนรอยละ เทากับ 80.44 อยูในระดับ
“มาก” ดังแสดงในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรับบริการแผนกงานหองสมุด ครั้งที่ 2 ปการศึกษา 2559
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4.3 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการแผนกงานศูนยการเรียนดวยตนเอง
ผลการสํ า รวจความพึ ง พอใจของผู รั บ บริ ก ารแผนกงานศู น ย ก ารเรี ย นด ว ยตนเอง ครั้ ง ที่ 2
ปการศึกษา 2559 ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใชบริการแผนกงานศูนยการเรียนดวยตนเอง
ระดับความพึงพอใจ
หัวขอการประเมิน
คาเฉลี่ย

1. ดานกระบวนการ และขั้นตอนการใหบริการ
1.1 กระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ มีความสะดวก รวดเร็วไม
ยุงยากซับซอน
1.2 ประสิทธิภาพระบบการใหบริการ (ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริการสันทนาการเพื่อการเรียนรู/ระบบสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ
ศูนยการเรียนดวยตนเอง)
1.3 ปริมาณทรัพยากรสารสนเทศ (E-magazine/E-MEDIA/Surface /
เครื่องอานหนังสืออิเล็กทรอนิกส/คอมพิวเตอร/หนังสือ/สื่อโสตทัศน
ประเภท Blu –ray, CD-ROM, VCD, DVD และสื่อการเรียนรูตางๆ)
1.4 ประสิทธิภาพและคุณภาพ ทรัพยากรสารสนเทศ (E-magazine/EMEDIA /Surface /เครื่องอานหนังสืออิเล็กทรอนิกส/คอมพิวเตอร
พกพา/ คอมพิวเตอรตั้งโตะ /หนังสือ/สื่อโสตทัศน ประเภท Blu–ray,
CD-ROM, VCD, DVD และสื่อการเรียนรูตางๆ)
1.5 ประสิทธิภาพและคุณภาพ ทรัพยากรสารสนเทศ (E-magazine/EMEDIA/Surface/เครื่องอานหนังสืออิเล็กทรอนิกส/คอมพิวเตอร/
หนังสือ/สื่อโสตทัศน ประเภท Blu-ray,CD-ROM,VCD,DVD และสื่อ
การเรียนรูตางๆ)
2. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
2.1 ใหบริการดวยอัธยาศัยไมตรีที่ดี
2.2 ใหบริการดวยความรวดเร็วฉับไว
2.3 ใหบริการดวยความครบถวน ถูกตอง
2.4 ความเต็มใจและความพรอมในการใหบริการ
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
3.1 ความเหมาะสมของพื้นที่และมุมการบริการตาง ๆ
3.2 จํานวนของครุภัณฑ/ อุปกรณ สําหรับการบริการตางๆ
3.3 ประสิทธิภาพของครุภัณฑ/ อุปกรณ สําหรับการบริการตางๆ
3.4 ประสิทธิภาพระบบปรับอากาศ
3.5 ประสิทธิภาพของระบบเครือขาย
ภาพรวม

S.D.

รอยละ

แปลผล

4.20
4.32

0.86 84.40
0.82 86.40

มาก
มาก

4.21

0.85

84.20

มาก

4.20

0.84

84.00

มาก

4.12

0.82

82.40

มาก

4.16

0.86

83.20

มาก

4.33
4.30
4.32
4.33
4.38
4.04
4.27
4.09
4.16
3.56
4.13
4.19

0.82 86.65
0.84 86.00
0.88 86.40
0.81 86.60
0.86 87.60
0.85 83.08
0.80 85.40
0.89 81.80
0.90 83.20
0.85 82.40
0.92 82.60
0.92 83.84

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 4 แสดงใหเห็นวา ความพึงพอใจผูรับบริการแผนกงานศูนยการเรียนดวยตนเอง โดย
ภาพรวมเฉลี่ยเทากับ 4.19 คิดเปนรอยละ เทากับ 83.84 อยูในระดับ “มาก”เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการมีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 4.33 คิดเปนรอยละ เทากับ 86.60 อยูในระดับ “มาก”
รองลงมา คือ ดานกระบวนการ และขั้นตอนการใหบริการมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 คิดเปนรอยละ เทากับ 84.40
อยูในระดับ “มาก” และ ดานสิ่งอํานวยความสะดวกมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 คิดเปนรอยละ เทากับ 83.08
อยูในระดับ “มาก” และดังแสดงในภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรับบริการแผนกงานศูนยการเรียนดวยตนเอง ครั้งที่ 2 ปการศึกษา 2559
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4.3 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการงานวิทยบริการ แยกตามดานการใหบริการ
ตารางที่ 5 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการงานวิทยบริการ แยกดานการใหบริการ
พื้นที่การบริการ
การใหบริการ
ศูนยการ
งานวิทย
หองสมุด
แปลผล
เรียนตนเอง
บริการ
มาก
1. ดานกระบวนการ และขั้นตอนการใหบริการ
4.19
4.2
4.20
มาก
2. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
4.32
4.33
4.33
มาก
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
4.02
4.04
4.03
มาก
ภาพรวม
4.18
4.19
4.18

ภาพที่ 3 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรับบริการงานวิทยบริการ แยกตามพื้นที่บริการ
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4.4ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการงานวิทยบริการ แยกตามสังกัด
ตารางที่ 6 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการงานวิทยบริการ แยกตามสังกัด
สังกัด
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตรและศิลปกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
อื่นๆ
ภาพรวม

คาเฉลี่ย
4.18
4.04
4.15
4.35
4.18

ภาพที่ 4 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรับบริการงานวิทยบริการ แยกตามสังกัด
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4.4 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการงานวิทยบริการ แยกตามสถานะ
ตารางที่ 6 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการงานวิทยบริการ แยกตามสถานะ
สถานะ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อาจารย
เจาหนา
ผูใชภายนอก
ภาพรวม

คาเฉลี่ย
0
4.01
4.03
4.34
4.35
0
4.18

ภาพที่ 5 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรับบริการงานวิทยบริการ แยกตามสถานะ
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4.5 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการงานวิทยบริการตั้งแตปการศึกษา 2553 – ครั้งที่ 2 ป
การศึกษา 2559
ตารางที่ 7 ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการงานวิทยบริการ ตั้งแตปการศึกษา 2553 – ครั้งที่ 2
ปการศึกษา 2559
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ/ครั้งที่/ปการศึกษา

หองสมุด

การบริการ
ศูนยการเรียนฯ เฉลี่ยรวม

รอยละ

1/2553

4.65

4.15

4.44

88.80

2/2553

4.27

4.00

4.23

84.60

1/2554

4.31

4.19

4.34

86.80

2/2554

4.33

4.22

4.30

86.00

1/2555

4.33

4.24

4.31

86.20

2/2555

4.25

4.3

4.34

86.80

1/2556

4.32

4.37

4.40

88.00

2/2556

4.43

4.4

4.45

89.00

1/2557

4.32

4.26

4.36

87.20

2/2557

4.23

4.21

4.22

84.40

ปการศึกษา 2557

4.28

4.24

4.29

85.80

1/2558

4.12

4.22

4.17

83.40

2/2558

4.25

*-

4.25

85.00

ปการศึกษา 2558

4.19

4.22

4.21

84.20

1/2559

4.25

4.27

4.26

85.20
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2/2559

4.18

4.19

4.18

83.60

ปการศึกษา 2559

4.22

4.23

4.22

84.40

จากตารางที่ 7 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรับบริการภาพรวมงานวิทยบริการ ครั้งที่ 2 ปการศึกษา
2559 พบวางานวิทยบริการ มีความพึงพอใจของผูรับบริการมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 มีความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก คิดเปนรอยละ 84.40

ภาพที่ 13 กราฟแสดงคาเฉลี่ยความพึงพอใจผูรับบริการงานวิทยบริการ
ตั้งแตปการศึกษา 2553 –ครั้งที่ 2 ปการศึกษา 2559
5. ความไมพึงพอใจของผูรับบริการตอการใชบริการงานวิทยบริการ
5.1 สิ่งที่คุณไมพึงพอใจตอการเขาใชบริการศูนยการเรียนดวยตนเอง
1. ดีๆๆคะ
2. รอนมากๆ
3. อยากใหเปดนานกวานี้
4. หูฟงแกไขดวน
5. รอนคับ แกไขแอร
6. แอรไมเย็นคะ
5.2 สิ่งที่คุณไมพึงพอใจตอการเขาใชบริการหองสมุด
1. หนังสือมีนอย ไมอัพเดท
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2. wifi ชา
3. หนังสือเกา ไมอัพเดท
4. ควรปรับปรุงการใหบริการของเจาหนาที่ โดยเฉพาะชั้น 1
5. ดีๆๆมากคับ
6. ปดเร็ว นาจะเปดเสาร-อาทิตย
7. ปดเร็วเกินไป
8. อยากไดโตะหรือปลั๊กเพิ่ม
9. แอรเสีย รอนมากควรปรับปรุงดวน
10. แอรไมเย็นเลยครับ
11. โตะนั่งไมเพียงพอ
12. พี่เจาหนาที่ควรใหบริการดีกวานี้คะ
13. เจาหนาที่ใหบริการไมโอเค
14. ปดเร็วไปคับ
15. เสียงดังมากๆๆๆ
16. บางครั้งเสียงดัง
17. จํานวนหนังสือนอยไป ควรมีการอัพเดทหนังสือใหมๆ
18. เจาหนาที่บริการดีคะ ชวยหาหนังสือใหดวย ประทับใจ (พี่ผูชายชั้น 2-4)
19. ดีๆๆๆคับ
6. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอติชม
1. แอรไมเย็น
2. ปรับปรุงเรื่องเครื่องปรับอากาศ
3. เจาหนาที่บริการดีคะ
4. หนังสือควรมีการนําเสนอที่มาใหม
5. การบริการทั่วๆไปดี
6. เปดนานๆๆ ไดมั้ยคะ
7. ปดเร็วเกินไป
8. สถานที่นั่งไมเพียงพอ
9. อาจารยชอบพานศมาสอน รบกวนคนอื่นที่นั่งอานหนังสือคับ
10. ดีอยูแลว
11. รอนคับ ทุกอยางดีหมดยกเวนแอร
12. เจาหนาที่บริการดี และแนะนําดีคะ
13. แอรไมเย็น
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ภาคผนวก
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แบบประเมินความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการตอการเขาใชบริการ
งานวิทยบริการ ครั้งที่ 2 ปการศึกษา 2559
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูรับบริการ
1. เพศ
□
ชาย
□
หญิง
2. สถานะผูตอบ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.)
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อาจารย
เจาหนาที่
□ ผูใชภายนอก

1. สังกัด
□ คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิศวกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตรและศิลปะศาสตร
อื่นๆ ระบุ...................................
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3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
3.1 ความเหมาะสมของพื้นทีแ่ ละมุมการบริการตาง ๆ
3.2 จํานวนของครุภัณฑ/อุปกรณ สําหรับการบริการตางๆ
3.3 ประสิทธิภาพของครุภัณฑ/อุปกรณ สําหรับการบริการตางๆ
3.4 ประสิทธิภาพระบบปรับอากาศ
3.5 ประสิทธิภาพของระบบเครือขาย
สวนที่ 2 ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใชบริการศูนยการเรียนดวยตนเอง
หัวขอการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ
5

4

3

2

1

1. ดานกระบวนการ และขั้นตอนการใหบริการ
1.1 กระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ มีความสะดวก รวดเร็ว ไมยุงยากซับซอน
1.2ประสิทธิภาพระบบการใหบริการ (ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการสันทนาการเพื่อการ
เรียนรู /ระบบสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ ศูนยการเรียนดวยตนเอง)
1.3 ปริมาณทรัพยากรสารสนเทศ (E-magazine/E-MEDIA / Surface/เครื่องอาน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส/คอมพิวเตอรพกพา/ คอมพิวเตอรตั้งโตะ/หนังสือ/สื่อโสตทัศน
ประเภท Blu –ray, CD-ROM,VCD, DVDและสื่อการเรียนรูตาง ๆ)
1.4ประสิทธิภาพและคุณภาพ ทรัพยากรสารสนเทศ (E-magazine/E-MEDIA /
Surface/เครื่องอานหนังสืออิเล็กทรอนิกส/คอมพิวเตอรพกพา/ คอมพิวเตอรตงั้ โตะ /
หนังสือ/สื่อโสตทัศน ประเภท Blu –ray, CD-ROM,VCD, DVDและสื่อการเรียนรูตาง ๆ)
2. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
2.1 ใหบริการดวยอัธยาศัยไมตรีที่ดี
2.2 ใหบริการดวยความรวดเร็วฉับไว
2.3 ใหบริการดวยความครบถวน ถูกตอง
2.4 ความเต็มใจและความพรอมในการใหบริการ
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
3.1 ความเหมาะสมของพื้นที่และมุมการบริการตาง ๆ
3.2 จํานวนของครุภัณฑ/ อุปกรณ สําหรับการบริการตางๆ
3.3 ประสิทธิภาพของครุภัณฑ/ อุปกรณ สําหรับการบริการตางๆ
3.4ประสิทธิภาพระบบปรับอากาศ
3.5ประสิทธิภาพของระบบเครือขาย
สวนที่ 3 ความไมพึงพอใจของผูรับบริการตอการใชบริการงานวิทยบริการ
3.1 สิ่งที่คุณไมพึงพอใจตอการเขาใชบริการศูนยการเรียนดวยตนเอง คือ
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
3.2 สิ่งที่คุณไมพึงพอใจตอการเขาใชบริการหองสมุด คือ..................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
ตอนที่ 4 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอติชม..................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................

