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Content summary: 

This report is used for criteria 1.4 of Quality Assurance Auditing of Naresuan University Library.  

The survey was done by NU library in 2011. There are 4 parts of satisfaction issues: Building and 

Facilities, IT Resources, Service, and Library Staff. The below tables is exhibited the survey 

results from Main Library, Health Science Library, and both library. All table shows overall 

satisfaction level is between 3.51 – 4.50, this means that it is in the score of 4 point (Good).   

 

                          Table 1 : The Customer Satisfaction Level of Main Library 

                      Issues                                           Satisfaction Level  

          1) Service                                                            3.76 

          2) Library Staff                                                     3.70 

          3) Building and Facilities                                        3.61 

          4) IT Resources                                                    3.45 

                    Overall                                                     3.63     
 

                         Table 2 : The Customer Satisfaction Level of Health Science Library 

                      Issues                                           Satisfaction Level  

                    Overall                                                    4.17 
 

                         Table 3 : The Customer Satisfaction Level of both library 

                      Issues                                           Satisfaction Level  

                    Overall                                                    3.90 

    

  
 



SAR online 
Home 

คํานํา 

สว่นนํา 

องคป์ระกอบที� 1 ดา้นการบรกิาร
หอ้งสมดุ 

องคป์ระกอบที� 2 ดา้นระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

องคป์ระกอบที� 3 ดา้นเครอืขา่ย
ความรว่มมอืในการใชท้รัพยากร
รว่มกนั 

องคป์ระกอบที� 4 ดา้นการบรหิาร
จัดการ 

องคป์ระกอบที� 5 ดา้นการทํานุ
บํารงุศลิปะและวัฒนธรรม 

องคป์ระกอบที� 6 ดา้นการบรกิาร
วชิาการ 

สว่นสรปุ 

รายการหลักฐานอา้งองิ 

ภาคผนวก ก คําสั�งแตง่ตั 7ง
คณะกรรมการประเมนิตรวจสอบ
คณุภาพภายในสํานักหอสมดุ 

ภาคผนวก ข คําสั�งแตง่ตั 7ง
คณะกรรมการประกนัคณุภาพและ
พัฒนาหอ้งสมดุสูอ่งคก์รแหง่การ

กอ่นหนา้ 

ตวับง่ชี�ท ี� 1.4 ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารตอ่การใหบ้รกิารหอ้งสมดุ ตอ่ไป  

 

 กลับหนา้หลัก 
 

องคป์ระกอบที� 1 ดา้นการบรกิารหอ้งสมดุ 

องคป์ระกอบยอ่ย : การบรกิารสารสนเทศ 

ตวับง่ชี�ท ี� 1.4 ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารตอ่การใหบ้รกิารหอ้งสมดุ 

ชนดิของตวับง่ชี� : ผลผลติ 

เกณฑม์าตรฐาน :  
1 = 1.00 - 1.50 
2 = 1.51 - 2.50 
3 = 2.51 - 3.50 
4 = 3.51 - 4.50 
5 = 4.51 - 5.00 

เกณฑก์ารประเมนิ  

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1.00 - 1.50 1.51 - 2.50 2.51 - 3.50 3.51 - 4.50 4.51 - 5.00 
 

การประเมนิตนเอง(SAR) 

ผูก้าํกบัดแูลตวับง่ชี� : รองผูอ้ํานวยการฝ่ายวชิาการและพฒันาคณุภาพ เบอรโ์ทรภายใน : 4748 E-mail : waluleeb@nu.ac.th 
ผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มลู : ฝ่ายบรกิารสารสนเทศ เบอรโ์ทรภายใน : 2625 E-mail : khwantrakulk@nu.ac.th 
 
ผลการดําเนนิงาน 
          ในปีงบประมาณ 2554 สํานักหอสมดุ มหาวทิยาลยันเรศวร ทําการวจิัยเชงิสํารวจ เรื�อง ปัจจัยที�สง่ผลตอ่พฤตกิรรมการเขา้ใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิารสํานักหอสมดุ มหาวทิยาลยั
นเรศวร โดยจําแนกปัจจัยออกเป็น  4 ดา้น ไดแ้ก ่ดา้นอาคารสถานที�และสิ�งอาํนวยความสะดวก  ดา้นทรัพยากรสารสนเทศ  ดา้นการใหบ้รกิาร และดา้นบคุลากรผูใ้หบ้รกิาร  กลุม่ตวัอยา่ง 
คอื ผูใ้ชบ้รกิารสํานักหอสมดุทั 7ง 6 ประเภท ไดแ้ก ่อาจารย ์นสิติปรญิญาตร ีบณัฑติศกึษาปรญิญาโท บณัฑติศกึษาปรญิญาเอก บคุลากรสายสนับสนุน และบคุคลภายนอก จํานวนรวม
ทั 7งสิ7น 1,604 คน ผลวจิัย พบวา่ ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามคดิเห็นตอ่ความพรอ้มในการดําเนนิงานของสํานักหอสมดุ ดา้นการใหบ้รกิาร  ดา้นบคุลากรผูใ้หบ้รกิาร และดา้นอาคารสถานที�และสิ�ง

 



เรยีนรู ้ 

ภาคผนวก ค ตารางผูร้ับผดิชอบ
ตามรายองคป์ระกอบและตวับง่ชี7
คณุภาพ 

ภาคผนวก ง กําหนดการ
ประเมนิตรวจสอบคณุภาพภายใน
สํานักหอสมดุ มหาวทิยาลัย
นเรศวร 

ภาคผนวก จ สรปุผลการ
ประเมนิตรวจสอบประจําปี
งบประมาณ 2552 - 2553 

ภาคผนวก ฉ แผนการ
ดําเนนิงานการประกนัคณุภาพ 
ประจําปีงบประมาณ 2554 

ภาคผนวก ช แผนปรับปรงุการ
ประกนัคณุภาพสํานักหอสมดุ 
(Quality Improvement Plan)  

 

อํานวยความสะดวก สง่ผลตอ่การเขา้ใชบ้รกิารในระดบัมาก  สว่นความพรอ้มในภาพรวมดา้นทรัพยากรสารสนเทศ  สง่ผลตอ่การเขา้ใชบ้รกิารในระดบัปานกลาง  คา่คะแนนเฉลี�ยรวมทกุ
ดา้นเทา่กบั 3.63          
 
          งานบรกิารหอ้งสมดุสาขาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ ดําเนนิการสํารวจ ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารตอ่การใหบ้รกิารของหอ้งสมดุสาขาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ ประจําปี
งบประมาณ 2554 โดยใชแ้บบสํารวจของคณะทํางานพฒันาคณุภาพมาตรฐานการดําเนนิงานหอ้งสมดุ ขา่ยงานหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัสว่นภมูภิาค (PULINET) จําแนกองคป์ระกอบ
ออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก ่ดา้นทรัพยากรหอ้งสมดุและการบรกิารสารสนเทศ  ดา้นกระบวนการ/ขั 7นตอนการบรกิารของหอ้งสมดุ  ดา้นบคุลากรของหอ้งสมดุ  ดา้นสถานที�และสิ�งอํานวยความ
สะดวก และดา้นการสื�อสารกบัผูใ้ช ้พบวา่ ผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญค่อ่นขา้งพอใจตอ่การดําเนนิงานของหอ้งสมดุ  คา่คะแนนเฉลี�ยรวมทกุดา้นเทา่กบั 4.17 
 
          นอกจากนี7  สํานักหอสมดุ มหาวทิยาลยันเรศวร มกีารสํารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารแบบออนไลนอ์กีชอ่งทางหนึ�งโดยผา่นเว็บไซตข์องสํานักหอสมดุ แตเ่นื�องจากอยูใ่นชว่ง
เริ�มดําเนนิการสํารวจ ผูต้อบแบบสํารวจจงึยังมจีํานวนนอ้ย ไมส่ามารถเป็นตวัแทนประชากรทกุประเภทของผูใ้ชบ้รกิารได ้ 
 
                      รายการ                                                                                                                             ผลประเมนิ 
 
สํานกัหอสมดุ  มหาวทิยาลยันเรศวร       
 
          ความคดิเห็นตอ่ความพรอ้มดา้นการใหบ้รกิาร                                                                                                   3.76 
 
          ความคดิเห็นตอ่ความพรอ้มดา้นบคุลากรผูใ้หบ้รกิาร                                                                                            3.70  
 
          ความคดิเห็นตอ่ความพรอ้มดา้นอาคารสถานที�และสิ�งอํานวยความสะดวก                                                                   3.61 
 
          ความคดิเห็นตอ่ความพรอ้มดา้นทรัพยากรสารสนเทศ                                                                                          3.45 
 
          รวมเฉลี�ยความคดิเห็นตอ่ความพรอ้มทั 7ง 4 ดา้น                                                       เทา่กบั                                 3.63 
 
                                                 
 
งานบรกิารหอ้งสมดุสาขาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ                                                                                   
 
          รวมเฉลี�ยความพงึพอใจตอ่การใหบ้รกิารทั 7ง 5 ดา้น                                                   เทา่กบั                                 4.17 
 
                                                                 รวมเฉลี�ย                                               เทา่กบั                             3.90  

ผลการประเมนิตนเอง : 
สรปุ 
1. ผลการประเมนิตนเองปีที�แลว้ : 4  
2. ผลการประเมนิตนเองครั 7งนี7 : 4  
3. เป้าหมายปีตอ่ไป : 5 

SWOT Analysis : 

S :(จดุแข็ง) - มกีารสํารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารอยา่งตอ่เนื�อง และหลากหลายชอ่งทาง 

W :(จดุออ่น) - เป็นการศกึษาความพงึพอใจในเชงิปรมิาณ แตย่งัไมไ่ดท้ํากระบวนการสนทนากลุม่เพื�อใหไ้ดข้อ้มลูเชงิคณุภาพในภาพรวม  



O :(โอกาส) - สามารถนําขอ้เสนอแนะที�ไดร้ับในระหวา่งการเก็บขอ้มลูมาปรับปรงุแกไ้ขไดท้นัท ี

T :(ภาวะคกุคาม) - ประชากรที�ตอบแบบสอบถามการสํารวจความพงึพอใจในบางกลุม่ไดร้ับขอ้มลูตอบกลบั ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายที�วางไว ้

โครงการหรอืกจิกรรมในปีตอ่ไป : 
สํารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารที�มตีอ่การใชบ้รกิารของสํานักหอสมุดอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั 7ง 

รายการหลกัฐานอา้งองิ : 

1 . 4 . 1 รายงานการวจิัย เรื�อง ปัจจัยที�สง่ผลตอ่พฤตกิรรมการเขา้ใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิารสํานักหอสมดุ มหาวทิยาลัยนเรศวร รายละเอยีดดู
ที�แฟ้ม  

1 . 4 . 2 สรปุผลสํารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารตอ่การใหบ้รกิารของหอ้งสมดุสาขาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ ประจําปีงบประมาณ 2554  

1 . 4 . 3 แบบประเมนิออนไลน ์"ความพงึพอใจตอ่การใหบ้รกิารของสํานักหอสมดุ มหาวทิยาลัยนเรศวร"  
 

การประเมนิตรวจสอบ(CAR) 

ผลการประเมนิตรวจสอบ สรปุ 
1. การประเมนิตรวจสอบปีที�แลว้ : 4  
2. การประเมนิตรวจสอบครั 7งนี7 : 4  
3. เป้าหมายปีตอ่ไป : 5 

ขอ้เสนอแนะ โดย รองศาสตราจารย ์ดร.วัฒนา พัดเกต ุ 

- การเก็บขอ้ความความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร สงัเกตวา่ยังเป็นการเก็บขอ้มลูจากผูม้าใชบ้รกิารในหอสมดุเป็นหลกัและขอ้คําถามดา้นความพงึพอใจก็มหีลายขอ้ที�เนน้ไปที�สภาพใน
สํานักหอสมดุ  แตก่ารใหบ้รกิารในปัจจบุนัของสํานักฯ ขยายไปถงึผูท้ี�ไมจ่ําเป็นตอ้งมาที�หอ้งสมดุ แตใ่ชบ้รกิารจากระบบออนไลน ์หรอื DDS   สํานักฯ ควรหาวธิกีารที�จะประเมนิความพงึ
พอใจใหค้รอบคลมุในลกัษณะนี7ดว้ยและอาจตอ้งมขีอ้คําถามที�เหมาะสมมากกวา่นี7 

 

 

 กลับหนา้หลัก 

กอ่นหนา้ 

ตวับง่ชี7ที� 1.4 ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารตอ่การใหบ้รกิารหอ้งสมดุ ตอ่ไป  

  

 

(http://www.lib.nu.ac.th/web/psar/idata.view.php?idata=6) 


