
ผลประเมินความพงึพอใจต่อการใหบ้ริการตอบคําถามและช่วยคน้ควา้ 

(สาํรวจตั้งแต่เดือนมีนาคม 2554 – เดือนกรกฎาคม 2554) 

 

 เป็นการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการตอบคาํถามและช่วยคว้า ของบรรณารักษ์และ

ผู้ปฏบิตัิงานห้องสมุด จาํนวน 3 ราย คือ 

1) นางสาวสาวิตรี เตก็แดง ตาํแหน่ง บรรณารักษ์ 

2) นางสาวดวงพร โพธิ์บุตร ตาํแหน่ง ผู้ปฏบิัติงานห้องสมุด 

3) นางสาวรัตน์ชนก ยอดพินิจ  ตาํแหน่ง ผู้ปฏบิัติงานห้องสมุด 

 

วิธีการประเมิน 

 ให้ผู้ใช้บริการทาํการประเมินความพึงพอใจหลังจากได้รับการบริการ แบ่งเกณฑก์ารประเมิน 

เป็น 5 ระดับ จากระดบั 0 (ไม่พึงพอใจ) ถงึระดับ 4 (บริการดีเย่ียม) โดยผู้ใช้บริการเป็นผู้กรอกแบบ 

ประเมินและหย่อนลงกล่องรับแบบประเมินบริเวณเคาน์เตอร์บริการตอบคาํถาม 

 

ระยะเวลาในการประเมิน  

 ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2554 ถงึ เดือนกรกฎาคม 2554 เป็นเวลา 5 เดือน 

 

ผลการประเมินรายบุคคล 

 มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 59 ราย โดยแบ่งประเมินบรรณารักษ์และผู้ปฏบิตัิงานห้องสมุด ดังน้ี 

 

ผู้รับการประเมิน 
ระดับ 0 

ต้องปรับปรุง 

ระดับ 1 

พอใช้ 

ระดับ 2 

ดี 

ระดับ 3 

ดีมาก 

ระดับ 4 

ดีเย่ียม เกนิกว่าที่

คาดหวัง 

รวม 

 

สาวิตรี เตก็แดง 

- - - 11 11 22 

 

ดวงพร โพธิ์บุตร 

- 1 10 12 6 29 

 

รัตน์ชนก ยอดพินิจ 

- - - 3 5 8 

รวม - 1 10 26 22 59 



1) นางสาวสาวิตรี เต็กแดง ได้รับการประเมินจากผู้ใช้บริการ 22 ราย  

 ระดับ 3 ดีมาก  11 ราย  คิดเป็นร้อยละ 50 

 ระดับ 4 ดีเย่ียม  11 ราย  คิดเป็นร้อยละ 50 

 

2) นางสาวดวงพร โพธ์ิบุตร ได้รับการประเมินจากผู้ใช้บริการ 29 ราย 

 ระดับ 1 พอใช้  1 ราย  คิดเป็นร้อยละ 3.44 

 ระดับ 2 ด ี  10 ราย  คิดเป็นร้อยละ 34.48 

 ระดับ 3 ดีมาก  12 ราย  คิดเป็นร้อยละ 41.37 

 ระดับ 4 ดีเย่ียม  6 ราย  คิดเป็นร้อยละ 20.68 

 

3) นางสาวรตันช์นก ยอดพนิจิ ได้รับการประเมินจากผู้ใช้ 8 ราย 

 ระดับ 3 ดีมาก  3 ราย  คิดเป็นร้อยละ 37.5 

  ระดับ 4 ดีเย่ียม  5 ราย  คิดเป็นร้อยละ 62.5 

 

ผลการประเมินโดยรวม 

 

ผู้รับการประเมิน 
ระดับ 0 

ต้องปรับปรุง 

ระดับ 1 

พอใช้ 

ระดับ 2 

ดี 

ระดับ 3 

ดีมาก 

ระดับ 4 

ดีเย่ียม เกนิกว่าที่

คาดหวัง 

รวม 

บรรณารักษ์และ

ผู้ปฏบัิติงานห้องสมุด 

ปฏบัิติหน้าที่บริการตอบ

คาํถามและช่วยค้นคว้า 

- 
1 

(1.69%) 

10 

(16.94%) 

26 

(44.06%) 

22 

(37.28%) 
59 
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สรุปผลการประเมิน  

 ผลการประเมินโดยรวมพบว่าผู้ใช้บริการร้อยละ 44.06 เหน็ว่าได้รับการบริการในระดบั 3 คือดี

มาก และ ร้อยละ 37.28 เหน็ว่าได้รับการบริการในระดบั 4 คือดีเย่ียม จึงอนุมานได้ว่าผู้ใช้บริการมีความ

พึงพอใจการให้บริการตอบคาํถามและช่วยการค้นคว้าในระดบัที่น่าพึงพอใจตามเกณฑม์าตรฐานที่ตั้งไว้คือ

ไม่ตํ่าว่า 3 ใน 5 ระดบั 

  

ปัญหาทีพ่บ 

 จากการประเมินพบว่าจาํนวนผู้ตอบแบบประเมินยังมีจาํนวนไม่มากนัก เม่ือเทยีบกบัปริมาณการ

ให้บริการ ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากผู้ให้บริการที่มิได้ให้ผู้ใช้บริการทาํแบบประเมิน หรือผู้ตอบแบบประเมิน

บางท่านไม่สะดวกที่จะทาํแบบประเมินด้วยเหตุผลส่วนบุคคล  

 

การวิเคราะหผ์ล 

 แม้ผลการประเมินจะอนุมานได้ว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดบัที่ดีตามเกณฑม์าตรฐานที่ได้

ตั้งไว้ แต่จากสถติิการให้บริการพบว่าคาํถามที่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานคอมพิวเตอร์ 

หรือการใช้งานโปรแกรมต่างๆ มีมากขึ้น ขณะที่คาํถามเกี่ยวกบัการสบืค้นข้อมูลจากวารสารอเิลก็ทรอนิกส์

และฐานข้อมูลยังคงอยู่ในระดับเดิมหรือน้อยลงในบางช่วงเวลา แต่บรรณารักษ์และผู้ปฏบิตัิงานห้องสมุด

ผู้ทาํหน้าที่ตอบคาํถามยังขาดความชาํนาญและทกัษะด้านไอทใีนระดบัสงู ทาํให้บางคร้ังไม่สามารถตอบ

คาํถามหรือให้ความกระจ่างแก่ผู้ใช้ได้ กรณน้ีีจึงได้ประสานงานกบัหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการ 

(Academic Information Technology Unit) เพ่ือช่วยเสริมการให้บริการตอบคาํถามเฉพาะทางด้านไอท ี

ซ่ึงในระยะยาวเหน็ควรเพ่ิมทกัษะด้านไอทแีก่ผู้ให้บริการ เพ่ือให้บริการแก่ผู้ใช้ได้อย่างสมบูรณย่ิ์งขึ้น 

 สาํหรับการให้บริการตอบคาํถามเกี่ยวกบัการสบืค้นข้อมูลเพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัยน้ัน 

พบว่าคาํถามเร่ืองการใช้ฐานข้อมูลและการให้ผู้ปฏบิัตหิน้าที่ฯ หาข้อมูลให้น้ันยังอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างสงู 

เป็นไปได้ว่าผู้ใช้บริการยังขาดทกัษะหรือความเช่ียวชาญในการใช้วารสารอเิลก็ทรอนิกสแ์ละฐานข้อมูล 

หรือเป็นไปได้เช่นกนัว่าผู้ใช้บริการไม่สะดวกหรือไม่มีเวลาที่จะค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง จึงเหน็ว่าอาจจะ

ต้องเปิดอบรมและให้ความรู้ เกี่ยวกบัการใช้วารสารอเิลก็ทรอนิกสแ์ละฐานข้อมูลเพ่ิมเติม  

 การให้บริการตอมคาํถามฯ น้ีจะมีความเกี่ยวเน่ืองกบัการให้บริการคอมพิวเตอร์เพ่ือสบืค้นข้อมูล

ด้วยตนเอง จากการสงัเกตพฤติกรรมและการสอบถามผู้ใช้บริการส่วนใหญ่พบว่าสาเหตุที่นิยมใช้

คอมพิวเตอร์ที่ห้องสมุดเน่ืองจากเป็นเคร่ืองที่มีคุณภาพสงู มีการสแกนไวรัสทุกวัน เดินทางมาใช้ได้สะดวก 

และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือตลอดเวลา แต่ผู้ใช้ต้องการให้เพ่ิมจาํนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์มาก

ขึ้น ผู้ใช้บริการนิยมใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ โดยเฉพาะ facebook มากกว่าการสบืค้นข้อมูลทาง

วิชาการ ทั้งน้ีทางห้องสมุดมิได้มีข้อกาํหนดว่าห้ามใช้ แต่ผู้ให้บริการจะขอสงวนสทิธิ์ในการใช้เคร่ืองแก่ผู้ที่

ต้องการใช้เป็นกรณพิีเศษ โดยเฉพาะในช่ัวโมงเร่งด่วน ซ่ึงผู้ใช้บริการทุกคนต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ย่ิง  

 

ผู้รับผดิชอบการประเมิน 

นายอภิชัย อารยะเจริญชัย 

หัวหน้าหน่วยสารสนเทศอเิลก็ทรอนิกส ์ห้องสมุดสตางค์ มงคลสขุ 


