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ผลการส ารวจความพงึพอใจต่อการให้บริการของฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ประจ าปีงบประมาณ 2555 
 

  จากการแจกแบบสอบถามในห้องสมดุและจดัส่งแบบสอบถามไปส ารวจความพงึพอใจตอ่
การให้บริการของฝ่ายหอสมดุวิทยาศาสตร์สขุภาพ  ไปตามภาควิชาทัง้ 13 ภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์ 
ชว่งเดือนมกราคม 2556 จ านวน 200 ชดุ  ได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 142 ชดุ คิดเป็นร้อยละ 71 
 

ตอนที่  1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

  ผลการส ารวจพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนสงูสดุเป็นนกัศกึษาปริญญาตรี  61 คน 
คดิเป็นร้อยละ 86.6  รองลงมาเป็นนกัศกึษา ป.โท/เอก  26  คน  คดิเป็นร้อยละ 34.5 
 

 
 

  

   
 

ตอนท่ี  2  ความพงึพอใจต่อการให้บริการของฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  แบง่ออกเป็น  5 ด้านใหญ่ ๆ คือ ด้านทรัพยากรห้องสมดุและการบริการสารสนเทศ   ด้าน
กระบวนการ / ขัน้ตอนการบริการของห้องสมดุ  ด้านบคุลากรของห้องสมดุ ด้านสถานท่ี / สิ่งอ านวยความ
สะดวก   และด้านการส่ือสารกบัผู้ใช้ 
  วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือการวิจยัทางสงัคมศาสตร์ (SPSS) 
  คา่คะแนนท่ีได้จะเป็นชว่งคะแนนท่ีเป็นเกณฑ์การวิเคราะห์ระดบัความพงึพอใจ เป็น 5 
ระดบัดงันี ้
  คะแนนระหว่าง  1.00 – 1.50   คือ  ระดบัน้อยท่ีสดุ 
  คะแนนระหว่าง   1.51 –  2.50   คือ  ระดบัน้อย 
  คะแนนระหว่าง  2.51 – 3.50   คือ  ระดบัปานกลาง 
  คะแนนระหว่าง   3.51  –  4.50  คือ  ระดบัมาก 
  คะแนนระหว่าง  4.51 – 5.00   คือ  ระดบัมากท่ีสดุ 
 
 
 

ประเภท จ านวน ร้อยละ 
นกัศกึษาปริญญาตรี 61 43.0 
นกัศกึษา ป.โท / เอก 26        18.2. 
อาจารย์ 23        16.2 
บคุลากรสายสนบัสนนุ 19        13.4 
บคุคลภายนอก           13          9.2 

รวม 142 100 
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รายการ N Mean % Std. 

Deviation 

1. ด้านทรัพยากรห้องสมุดและการบริการสารสนเทศ 142 4.06 81.2 .579 

1.1 ทรัพยากรสารสนเทศมีจ านวนเพียงพอตอ่ความต้องการ 142 4.05     

1.2 ทรัพยากรสารสนเทศท่ีให้บริการตรงตอ่ความต้องการ 142 4.11    

1.3 ทรัพยากรสารสนเทศมีความทนัสมยั    142 4.02    

1.4 สารสนเทศหรือข้อมลูท่ีได้รับตรงตามความต้องการ 142 4.04   

2. ด้านกระบวนการ / ขัน้ตอนการบริการของห้องสมุด 142 4.40 88 1.387 

2.1.ขัน้ตอนการขอรับบริการไมยุ่ง่ยาก ซบัซ้อน เข้าใจง่าย 142 4.41   

2.2 การให้บริการมีความถกูต้อง และรวดเร็ว 142 4.39   

2.3  การจดัเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชัน้สามารถค้นหาได้
ง่าย  และรวดเร็ว 

142 4.16   

2.4 การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ผา่น
เครือข่าย มหาวิทยาลยัมีความสะดวกและรวดเร็ว 

142 4.16   

2.5  การบริการใหค้วามช่วยเหลือทางออนไลน์มีความสะดวกรวดเร็ว 142 4.88   

3. ด้านบุคลากรของห้องสมุด 142 4.31 86.2 .538 

3.1  บคุลากรให้บริการมกีารแตง่กายและมีบคุลกิภาพท่ีเหมาะสม 142 4.42   

3.2 บุคลากรใหบ้ริการดว้ยความสุภาพและดว้ยกิริยามารยาทท่ีดี 142 4.38   

3.3 บุคลากรสนใจใหบ้ริการอยา่งจริงใจมีความเป็นมิตร เตม็ใจ 
       ช่วยเหลือ และมีอธัยาศยัดี  

142 4.30   

3.4 บุคลากรใหบ้ริการดว้ยความเอาใจใส่กระตือรือร้น  
       และมีความพร้อม 

142  4.24   

3. 5. บคุคลากรให้บริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกนัโดย
ไมเ่ลือกปฏิบตัิ 

142 4.33   

3.6 บุคลากรใหบ้ริการดว้ยความรู้ความสามารถเช่ือถือได้ 
แบบมืออาชีพ 

142 
 

4.27 
 

  

3.7 บุคลากรมีความเขา้ใจความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 142 4.27   

3.8 บุคลากรส่งมอบบริการไดต้รงตามเวลาท่ีสัญญากบั
ผูใ้ชบ้ริการ 

 
142 

 
4.27 
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รายการ N Mean % Std. 

Deviation 

4. ด้านสถานท่ี / สิ่งอ านวยความสะดวก 142  4.10 82 .569 

4.1  เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ และ เพียงพอ 142  3.91   

4.2  จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีเพียงพอ 142 3.88   

4.3  ความปลอดภยัภายในห้องสมุด 142 4.18   

4.4  ความสะอาดภายในหอ้งสมุด 142 4.45   

5. ด้านการส่ือสารกับผู้ใช้ 142 4.18 83.8 .564 

5.1 การประชาสัมพนัธ์มีหลากหลายช่องทาง เช่น เวบ็ไซต ์
อีเมล ์ จดหมายข่าว จดักิจกรรมส่งเสริมการใหบ้ริการ เป็นตน้ 

142 4.05   

5.2 เอกสาร แผน่พบั และป้าย แนะน าการใหบ้ริการ มีความ
ชดัเจน  และเพียงพอ 

142 3.95   

5.3 การแจง้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบับริการกิจกรรมและ
ทรัพยากรสารสนเทศใหม่มีความสม ่าเสมอ 

142 4.00   

5.4 การส่ือสารกบัผูใ้ชเ้ม่ือมีการเปล่ียนแปลงเวลาในการ
ใหบ้ริการมีความสม ่าเสมอ 

142 4.07   

                       รวม 142 4.21 84.2 .727 
 

 N    หมายถึง  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามในแตล่ะข้อ 
 Mean หมายถึง  คา่เฉล่ีย  
  
 

 อภปิรายผลส ารวจ 
  พบวา่ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการตอ่การให้บริการของหอสมดุวิทยาศาสตร์สขุภาพ  
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  คา่เฉล่ีย 4.21 พบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจสงูสดุใน ด้านกระบวน / ขัน้ตอน
การบริการของห้องสมดุ มีคา่เฉล่ีย  4.40  และความพงึพอใจน้อยท่ีสดุ คือ ด้านทรัพยากรห้องสมดุและการ
บริการสารสนเทศ  คา่เฉล่ีย 4.06  
                        อภิปรายผลการส ารวจจ าแนกออกเป็นด้านตา่งๆ  ได้ดงันี ้
  ในด้านทรัพยากรห้องสมดุและการบริการสารสนเทศ  พบวา่ ผู้ใช้บริการมีความพงึพอใจใน
เร่ืองทรัพยากรสารสนเทศท่ีให้บริการตรงตอ่ความต้องการ สงูสดุเฉล่ีย 4.11  น้อยท่ีสดุคือ ทรัพยากร
สารสนเทศมีความทนัสมยั  คา่เฉล่ีย 4.02 
  ในด้านกระบวนการ / ขัน้ตอนการบริการของห้องสมดุ พบวา่  การบริการให้ความ
ชว่ยเหลือทางออนไลน์มีความสะดวกรวดเร็ว  สงูสดุเฉล่ีย 4.88   น้อยท่ีสดุคือ  การจดัเรียงทรัพยากร
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สารสนเทศบนชัน้สามารถค้นหาได้ง่าย  และรวดเร็ว  การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ผา่น
เครือข่าย มหาวิทยาลยัมีความสะดวกและรวดเร็ว  คา่เฉล่ีย 4.16  เท่ากนั   
  ในด้านบคุลากร พบวา่ ผู้ ใช้บริการมีความพงึพอใจในเร่ือง  บคุลากรให้บริการมีการแตง่
กายและมีบคุลิกภาพท่ีเหมาะสม สงูสดุเฉล่ีย 4.42  น้อยท่ีสดุคือ บคุลากรให้บริการด้วยความเอาใจใส่
กระตือรือร้น และมีความพร้อม  คา่เฉล่ีย  4.24 
                         ในด้านสถานท่ี /  สิ่งอ านวยความสะดวก พบวา่ผู้ใช้บริการมีความพงึพอใจในเร่ือง ความ
สะอาดภายในห้องสมดุ สงูสดุเฉล่ีย 4.45  น้อยท่ีสดุ คือ  จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีเพียงพอ  คา่เฉล่ีย 
3.88 
  ในด้านการส่ือสารกบัผู้ใช้บริการ  พบวา่ การส่ือสารกบัผู้ใช้เม่ือมีการเปล่ียนแปลงเวลาใน
การให้บริการมีความสม ่าเสมอ คา่เฉล่ีย 4.07  น้อยท่ีสดุคือ เอกสาร แผน่พบั และป้าย แนะน าการให้บริการ 
มีความชดัเจน  และเพียงพอ คา่เฉล่ีย 3.95  
 
ประเดน็ความไม่พงึพอใจการให้บริการด้านต่างๆ 

1. ความไม่พงึพอใจด้านกระบวนการ/ขัน้ตอนการให้บริการ  
1.1 หนงัสือท่ีมีผู้ใช้บริการมาก มีจ านวนเลม่น้อย ท าให้ต้องรอควินาน    3  คน 
1.2 การขอเอกสารจากมหาวิทยาลยัอ่ืนลา่ช้า      3  คน 
1.3 การยืมระหว่างคณะไมส่ะดวก ควรมีบริการยืมคืนระหว่างคณะ  2 คน 

2. ความไม่พงึพอใจด้านเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ 
2.1 เจ้าหน้าท่ีบางคนพดูเสียงดงั    2  คน 
2.2 เจ้าหน้าท่ีบางคนพดูเสียงห้วน    2  คน 
2.3 เจ้าหน้าท่ีเปิดโทรศพัท์ไว้ ท าให้เสียงรบกวนผู้ ใช้บริการ   1  คน 
2.4 เจ้าหน้าท่ีเลน่เกมส์ และ Facebook ขณะท่ีให้บริการ ท าให้ลา่ช้า  1  คน 

     3.  ความไม่พงึพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

         3.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์บางเคร่ืองช้า ไม่สามารถเข้าใช้อินเทอร์เน็ตได้   8  คน 
           3.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์น้อยเกินไป   3   คน 
           3.3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์บางเคร่ือง Login ไมไ่ด้   3  คน 
           3.4 ระบบ OPAC  ลา่ช้า   2   คน 
           3.5 เคร่ืองคอมพิวเตอร์มีหฟัูงไมค่รบทกุเคร่ือง   2  คน 
           3.6 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ชัน้ 2 ท่ีใช้สืบค้นข้อมลู เจ้าหน้าท่ีใช้เลน่เกมส์ และเปิดเกมส์ไว้  ผู้ใช้บริการไม่
สามารถใช้ได้  1  คน 
           3.7  โปรแกรมในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไมท่นัสมยั ควร update สม ่าเสมอ  1  คน 
           3.8 การใช้ตู้  locker คอ่นข้างยุง่ยาก  ควรไว้กญุแจด้านนอกห้องสมดุ เพ่ือหยิบได้สะดวก  1  คน 
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        3.9  เก้าอีอ้า่นหนงัสือนัง่ไมส่บาย  บางตวัมีตะป ู ควรตรวจสอบ  และเพิ่มจ านวนมากกวา่นี ้ 1  คน 
        3.10 ชัน้บริการวารสารในชว่งกลางวนัเคร่ืองปรับอากาศร้อนมาก    1   คน 
        3.11  โต๊ะอ่าหนงัสือเด่ียว บริเวณมมุห้องสมดุถกูจองอา่นหนงัสือ โดยไมมี่คนนัง่อา่น   1  คน 
        3.12  พืน้ท่ีอา่นหนงัสือน้อยเกินไป   1  คน 
   4. ความไม่พงึพอใจด้านคุณภาพของการให้บริการ   
        4.1  เจ้าหน้าท่ีควรปฏิบตัใิห้เป็นมาตรฐานเดียวกนัเก่ียวกบัการนุง่กางเกงขาสามสว่น เข้ามาใช้
ห้องสมดุ  3  คน 
        4.2  หนงัสือวางบนชัน้เก็บสลบัท่ี ควรตรวจสอบสม ่าเสมอ  3  คน 
        4.3  ระยะเวลาก าหนดสง่หนงัสือ 1 สปัดาห์ น้อยเกินไป  ควรขยายเป็น 2 สปัดาห์  และยืมได้มากกว่า  
5  รายการ   2  คน 
        4.4 การรับขา่วสารจากห้องสมดุมีเพียงชอ่งทางเดียว คือ เว็บไซต์  ควรประชาสมัพนัธ์เชิงรุกโดยใช้
ชอ่งทางอ่ืนๆ  ด้วย   2  คน 
    5.  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
        5.1 ควรจดัอบรมการใช้ฐานข้อมลู  และการใช้โปรแกรม EndNote อยา่งสม ่าเสมอ  และ
ประชาสมัพนัธ์ให้ทราบเป็นระยะ   3   คน   
       5.2 ควรส ารวจสถิติการใช้หนงัสือเพ่ือเพิ่ม จ านวนเล่มหนงัสือท่ีให้บริการ   3  คน 
       5.3  ควรขยายเวลาเปิด ให้บริการช่วงสอบ ถึงเท่ียงคืน   2  คน 
       5.4  หนงัสือพยาบาลภาษาไทย มีจ านวนน้อย  และไมท่นัสมยั  2   คน 
       5.5 ควรปรับภมูิทศัน์ห้องสมดุ ให้ทนัสมยัมากขึน้  เช่น เฟอร์นิเจอร์   ชัน้วางหนงัสือ  เป็นต้น  1  คน 
       5.6 ควรตกัเตือนผู้ใช้บริการเม่ือพดูเสียงดงั  1  คน 
       5.7 ควรมีตู้ รับคืนหนงัสือนอกห้องสมดุ   1  คน 
       5.8  ผู้ ใช้บริการเข้าใช้ห้องสมดุน้อยลง  ควรปรับเปล่ียนบทบาทห้องสมดุในรูปแบบ อ่ืนๆ  เชน่  จดั
อบรมมากขึน้  เป็นต้น  1  คน 
      5.9  ควรมีหนงัสือเฉพาะทางเก่ียวกบัการแพทย์ทางเลือกมากกกว่านี ้   1 คน 
      5.10 ควรมีนิตยสารมากกวา่นี ้  1  คน 
      5.11 ควรจดัท าเอกสาร  คูมื่อ  วดีิทศัน์  แนะน าการสืบค้นข้อมลูห้องสมดุเบือ้งต้นแก่ผู้ใช้บริการ  1  คน 
      5.12  ควรเพิ่มหนงัสือเก่ียวกบัรังสีวิทยา  นอกจาก Chest X-Ray  ให้มากกว่านี ้เชน่   รังสีวิทยา ของ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 1  คน 
     5.13 หนงัสือเก่ียวกบัแบคทีเรียฉบบัภาษาไทย  ควรมีเลม่ใหม่ๆ   1  คน 
     5.14 ควรซือ้เคร่ือง scan  ไว้ให้บริการ   1  คน 
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    ค าชม 
1. เจ้าหน้าท่ีบริการดี และอธัยาศยัดี   9  คน 
2. ห้องสมดุสะอาด เรียบร้อย บรรยากาศน่าอา่นหนงัสือ  2  คน 
3. ให้บริการจดัหาบทความท่ีต้องการได้รวดเร็ว  ชว่ยลดเวลาผู้ใช้บริการ  2  คน 
4. แมบ้่านท าความสะอาดห้องสมดุ  และห้องน า้สะอาดดีมาก   2  คน 

 
 
                                                                                                ศลีุพร  :  วิเคราะห์เนือ้หา, พิมพ ์
                                                                                               ประภสัสร :  วิเคราะห์ SPSS 
                                                                                                              4 มี.ค. 56 

 
    
 

 
 

 
 
 
         


