ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใ ชบริการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เดือนมกราคม 2562
จากการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการตางๆ ภายในสํานักวิ ทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศในชวงเดือนมกราคม 2562 สามารถสรุปผลไดดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ
เพศ
เพศชาย
เพศหญิง
รวม

จํานวน (คน)
32
68
100

รอยละ
32.0
68.0
100.0

จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในชวงเดือนมกราคม 2562 สวนใหญเปนเพศหญิง
คิดเปนรอยละ 68.0 รองลงมาเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 32.0 ตามลําดับ
รอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ

32
68

หญิง

ชาย

2

ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพ
ประเภท
นักศึกษาภาคปกติ
นักศึกษา ป.บัณฑิต, ป.โท และ ป.เอก
อาจารย
บุคคลภายนอก
รวม

จํานวน (คน)
96
2
1
1
100

รอยละ
96.0
2.0
1.0
1.0
100.0

จากตารางที่ 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในชวงเดือนมกราคม 2562 สวนใหญเปนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีภาคปกติ คิดเปนรอยละ 96.0 รองลงมาคือ นักศึกษา ป.บัณฑิต, ป.โท, ป.เอก คิดเปน
รอยละ 2.0 และอาจารยและบุคคลภายนอกเขาใชบริการในระดับที่เทากัน คิดเปนรอยละ 1.0 ตามลําดับ
รอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพ
1
2 1

96

นักศึกษาภาคปกติ

นักศึกษา ป.บัณฑิต, ป.โท, ป.เอก

อาจารย

บุคคลภายนอก

3

ตารางที่ 3 ความถี่ในการเขาใชบริการตอสัปดาห
ความถี่ในการเขาใชบริการ
1 - 2 ครั้ง/สัปดาห
3 – 4 ครั้ง/สัปดาห
มากกวา 5 ครั้ง/สัปดาห
รวม

จํานวน (คน)
62
33
5
100

รอยละ
62.0
33.0
5.0
100.0

จากตารางที่ 3 พบวา ในชวงเดือนมกราคม 2562 ผูใชบริการสวนใหญเขามาใชบริการ 1 – 2
ครั้ง/สัปดาหมากที่สุด คิดเปนรอยละ 62.0 รองลงมาคือ เขาใชบริการ 3 - 4 ครั้ง/สัปดาห คิดเปนรอยละ
33.0 และมากกวา 5 ครั้ง/สัปดาห คิดเปนรอยละ 5.0 ตามลําดับ
ความถี่ในการเขาใชบริการตอสัปดาห

5
33
62

1-2 ครั้ง

3-4 ครั้ง

มากกวา 5 ครั้ง

4

ตารางที่ 4 ชวงเวลาที่เขาใชบริการ
ชวงเวลา
ชวงเชา (08.30 – 13.00 น.)
ชวงบาย (13.00 – 17.00 น.)
เขาใชบริการในเวลาที่ไมแนนอน
รวม

จํานวน (คน)
27
51
22
100

รอยละ
27.0
51.0
22.0
100.0

จากตารางที่ 4 พบวา ในชวงเดือนมกราคม 2562 ผูใชบริการสวนใหญเขามาใชบริการชวงบาย
(13.00 – 17.00 น.) มากที่สุด คิดเปนรอยละ 51.0 รองลงมาคือ ชวงเชา (08.30 – 13.00 น.) คิดเปน
รอยละ 27.0 และเขาใชบริการในเวลาที่ไมแนนอน คิดเปนรอยละ 22.0 ตามลําดับ
ชวงเวลาที่เขาใชบริการ

22
51
27

บาย

เชา

ไมแนนอน
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สวนที่ 2 ความพึงพอใจของผูใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจําแนก
เปนรายดาน
ตารางที่ 5 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละ และระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจําแนกเปนรายดาน
รายการ
ดานทรัพยากรสารสนเทศ
1. หองสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศตามที่ทานตองการ
2. หองสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาครอบคลุม
สาขาวิชาของทาน
3. มีฐานขอมูลออนไลนที่จัดใหบริการ เชน มติชน
ThaiLIS ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสของ สกอ. เพียงพอตอ
การเรียนการสอนและการวิจัย
4. หองสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศใหมออกใหบริการ
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
5. เครื่องมือสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) เขาถึง
และสืบคนไดงาย
6. คูมือ/เอกสาร/ปายแนะนําการใชทรัพยากรหองสมุด
ชวยใหทานทราบและเขาถึงขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ
และบริการหองสมุด
7. ทานสามารถคนหาหนังสือบนชั้นไดตามความตองการ
8. ทานสามารถคนหาวารสารบนชั้นไดตามความตองการ
9. เว็บไซตของหองสมุดใหขอมูลที่เปนประโยชนและมี
ขอมูลตามที่ตองการ
10. เว็บไซตของหองสมุดมีการปรับปรุงใหทันสมัย
รวมเฉลี่ย

�
×

S.D. รอยละ

ระดับ
ความพึงพอใจ

3.76 0.73

75.20

มาก

3.69 0.84

73.80

มาก

3.76 0.77

75.20

มาก

3.77 0.74

75.40

มาก

3.82 0.81

76.40

มาก

3.79 0.78
3.73 0.98
3.74 0.81

75.80
74.60
74.80

มาก
มาก
มาก

3.72 0.81 74.40
3.66 0.83 73.20
3.74 0.81 78.28

มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 5 (ตอ)
รายการ
ดานการบริการ
1. หองสมุดจัดใหบริการตางๆ สอดคลองกับ
ความตองการของทาน
2. เวลาเปด-ปดบริการมีความเหมาะสม
3. ความสะดวกและรวดเร็วในการใชบริการยืม-คืน
4. คําแนะนําที่ไดรับจากการใชบริการหองสมุด
5. ความสะดวกในการใชบริการอินเทอรเน็ต
รวมเฉลี่ย
ดานบุคลากรผูใหบริการ
1. มีความรูและความเขาใจในการใหบริการ
2. เอาใจใสผูใชบริการและเต็มใจใหความชวยเหลือ
3. สุภาพและมีอัธยาศัย
รวมเฉลี่ย
ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก
1. คอมพิวเตอรสําหรับการสืบคนมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมตอการใชงาน
2. หองสมุดมีความสะอาดและนาเขาใช
3. หองสมุดมีบรรยากาศเหมาะสมสําหรับการเรียนรู
4. หองสมุดมีแสงสวางเพียงพอ
5. ปายประกาศตางๆ ในหองสมุดมีความชัดเจน
รวมเฉลี่ย
ความพึงพอใจตอบริการของหองสมุดในภาพรวม
ทั้ง 4 ดาน

�
×

S.D.

รอยละ

ระดับ
ความพึงพอใจ

3.90
3.83
4.03
3.77
3.65
3.84

0.67
0.89
0.75
0.74
1.00
0.81

78.00
76.60
80.60
75.40
73.00
76.72

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.86
3.82
3.80
3.83

0.67
0.66
0.75
0.69

77.20
76.40
76.00
76.53

มาก
มาก
มาก
มาก

3.75
4.18
4.13
4.30
4.04
4.08

0.81
0.61
0.65
0.58
0.65
0.66

75.00
83.60
82.60
86.00
80.80
81.60

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.88 0.60

78.28

มาก

15

15

จากตารางที่ 5 สรุปไดวา ในชวงเดือนมกราคม 2562 ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการ
� = 3.88) คิดเปนรอยละ 78.28 หากจําแนก
ของสํานักวิทยบริการฯ ในภาพรวมทั้ง 4 ดานอยูในระดับมาก (×
เปนรายดานสามารถอภิปรายผลได ดังนี้
ความพึงพอใจดานทรัพยากรสารสนเทศ พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจในดานทรัพยากร
� = 3.74) คิดเปนรอยละ 78.28 โดยมีความพึงพอใจตอเครื่องมื อ
สารสนเทศรวมเฉลี่ยอยูในระดั บมาก (×
� = 3.82) คิดเปนรอยละ 76.40
สืบคนทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) เขาถึงและสืบคนไดงายมากที่สุด (×
รองลงมาคื อ คู มือ/เอกสาร/ป า ยแนะนําการใชทรัพยากรหองสมุดชว ยใหทานทราบและเขาถึงขอมูล
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� = 3.79) คิดเปนรอยละ 75.80 และหองสมุดมีทรัพยากร
ทรัพยากรสารสนเทศและบริการหองสมุด (×
� = 3.77) คิดเปนรอยละ 75.40 ตามลําดับ ทั้งนี้
สารสนเทศใหมออกใหบริการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง (×
� = 3.66) คิดเปน
ผูใชบริการมีความพึงพอใจนอยที่สุดตอเว็บไซตของหองสมุดมีการปรับปรุงใหทันสมัย (×
รอยละ 73.20
ความพึงพอใจดานการบริการ พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจดานการบริการรวมเฉลี่ยอยูใน
� = 3.84) คิดเปนรอยละ 76.72 โดยมีความพึงพอใจตอความสะดวกและรวดเร็วในการใช
ระดับมาก (×
� = 4.03) คิด เปน รอ ยละ 80.60 รองลงมาคือ หองสมุดจัดใหบริการตางๆ
บริการยืม-คืนมากที่สุด (×
� = 3.90) คิดเปนรอยละ 78.00 และเวลาเปด-ปดบริการมีความเหมาะสม
สอดคลองกับความตองการ (×
� = 3.83) คิ ดเป นร อยละ 76.00 ตามลําดับ ทั้งนี้ผูใชบ ริการมีความพึงพอใจนอยที่สุดความสะดวก
(×
� = 3.65) คิดเปนรอยละ 73.00
ในการใชบริการอินเทอรเน็ต (×
ความพึงพอใจดานบุคลากรผูใหบริการ พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจดานบุคลากรผูใหบริการ
� = 3.83) คิดเปนรอยละ 76.53 โดยมีความพึงพอใจตอบุคลากรมีความรูและ
รวมเฉลี่ยอยูในระดับมาก (×
� = 3.86) คิดเปนรอยละ 77.20 รองลงมาคือเอาใจใสผูใชบริการ
ความเขาใจในการใหบริการมากที่สุด (×
� = 3.82) คิดเปนรอยละ 76.40 และความสุภาพและมีอัธยาศัย (×
� = 3.80)
และเต็มใจใหความชวยเหลือ (×
คิดเปนรอยละ 76.00 ตามลําดับ
ความพึงพอใจดา นสถานที่แ ละสิ่งอํา นวยความสะดวก พบวา ผูใชบ ริก ารมีความพึงพอใจ
� = 4.08) คิ ดเปน รอยละ 81.60
ดา นสถานที่ และสิ่ งอํ านวยความสะดวกรวมเฉลี่ย อยูในระดั บ มาก (×
� = 4.30) คิดเปนรอยละ 86.00
โดยผูใชบริการมีความพึงพอใจตอหองสมุดมีแสงสวางเพียงพอมากที่สุด (×
� = 4.18) คิดเปน ร อยละ 83.60 และหองสมุด
รองลงมาคือ ห องสมุดมี ความสะอาดและนาเขาใช (×
� = 4.13) คิดเปนรอยละ 82.60 ตามลําดับ ทั้งนี้ผูใชบริการ
มีบรรยากาศเหมาะสมสําหรับการเรียนรู (×
มีค วามพึง พอใจนอ ยที ่ส ุด ตอ คอมพิ ว เตอรสําหรับ การสืบ คน มีประสิทธิภ าพเหมาะสมตอการใชงาน
� = 3.75) คิดเปนรอยละ 75.00
(×
ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการใหบริการ
ดานทรัพยากรสารสนเทศ
1. คอมพิวเตอรโหลดชา (1 คน)
2. อยากใหมีคอมพิวเตอรสําหรับคนควางานเพิ่มมากขึ้น (1 คน)
3. อยากใหเพิ่มหนังสือเกี่ยวกับสาขาวิชาใหมากขึ้น (1 คน)
4. อยากใหมีหนังสือดานภาษาเกาหลีเพิ่มขึ้น (1 คน)
5. อยากใหมหี นังสือเพิ่มขึ้นมากกวานี้ (1 คน)
6. อยากใหมีหนังสือดานปรัชญาเพิ่มมากขึ้น (1 คน)
7. อยากใหมีหนังสือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร หรือ หนังสือที่สรางแรงบันดาลใจ (1 คน)
8. อยากใหมีหนังสือนวนิยายกําลังภายในเพิ่มรวมถึงหนังสือนวนิยายใหมๆที่ออกขายตามราน
ทั่วไป และเพิ่มหนังสือการตูนดวย (1 คน)
9. อยากใหมีหนังสือเกี่ยวกับการสอนภาษาไทย (1 คน)
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10. อยากใหเพิ่มหนังสือเกี่ยวกับคณิตศาสตรใหมากขึ้น เชน คณิตศาสตรโอลิมปก (1 คน)
11. อยากใหมีหนังสือเกี่ยวกับการเตรียมสอบตํารวจที่ทันสมัย (1 คน)
12. อยากใหเพิ่มหนังสือเกี่ยวกับรายวิชาภาษาไทย และ หนังสือวรรณคดีไมเพียงพอ (4 คน)
13. อยากใหหนังสือมีความทันสมัยมากขึ้น (1 คน)
14. อยากใหมีหนังสือเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น (1 คน)
ดานการบริการ
1. ตองการใหขยายเวลาเปดใหบริการ ( คน)
1.1 ตองการใหขยายเวลาใหบริการ แตไมระบุเวลา (1 คน)
1.2 ตองการใหขยายเวลาใหบริการจนถึงเวลา 20.00 น. (4 คน)
1.3 ตองการใหขยายเวลาใหบริการจนถึงเวลา 22.00 น. (2 คน)
1.4 ตองการใหเปดบริการ 24 ชั่วโมง (2 คน)
1.5 ตองการใหขยายเวลาใหบริการในบางชั้น/บางโซนชวงที่มีการสอบกลางภาคและ
ปลายภาค (1 คน)
2. หนังสือบนชั้นหายาก เลขบอกหมวดหมูตัวเล็ก (1 คน)
3. อยากใหมีหนังสือเพิ่มมากขึ้น, มีความหลากหลาย และมีความทันสมัย (1 คน)
4. อยากใหมีหองประชุมกลุมยอยเพิ่มมากขึ้น (2 คน)
5. หองน้ําบางหองไมสามารถใชได (1 คน)
6. อยากใหแตละชั้น มีผูใหคําปรึกษาโดยตรง ทั้งดานคอมพิวเตอร หรือเรื่องอื่นๆที่นักศึกษาทํา
ไมไดหรือไมเขาใจ (2 คน)
7. อยากใหมีการหาหนังสือที่ตองการไดงายขึ้น โดยการพิมพชื่อหนังสือลงในเครื่องสืบคนขอมูล
แลวเครื่องสืบคนจะบอกตําแหนงที่อยูของหนังสือเลมนั้นใหไดทราบ (1 คน)
8. อยากใหเพิ่มปายหนังสือแตละประเภทใหชัดเจน (1 คน)
9. อยากใหเพิ่มจํานวนการยืมหนังสือใหมากกวา 2 เลม และ ลดจํานวนเงินคามัดจําหนังสือให
เหลือครึ่งราคาของหนังสือ
10. อยากใหเพิ่มโตะอานหนังสือบริเวณชั้น 1 ที่ไมตองเขาในตัวอาคาร เพื่ออํานวยความสะดวก
ตอการใชบริการหลังเวลาปด (3 คน)
11. อยากใหเพิ่มความเร็วของอินเตอรเน็ต (7 คน)
12. อยากใหยืมหนังสือไดมากกวา 7 วัน (1 คน)
ดานบุคลากรผูใหบริการ
1. อยากใหเจาหนาที่ยิ้มแยมแจมใส (8 คน)
2. อยากใหเจาหนาที่ใสใจผูใชบางในบางครั้ง (2 คน)
3. จุดบริการควรอยูในจุดที่นักศึกษาหรือผูใชบริการมองเห็นไดงาย (1 คน)
4. อยากใหเพิ่มบุคลากร/เจาหนาที่ (2 คน)
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ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก
1. เกาอี้ไมนุมเหมือนแบบเดิม (2 คน)
2. อยากใหมีพัดลมตรงที่นั่งดานหนาหองสมุดที่มีไวทบอรดสําหรับติวและมีที่นั่งเพิ่ม (1 คน)
3. อยากใหมีทิชชูในหองน้ําตลอดเวลา, หองน้ําควรสะอาดมากกวานี้ และที่ฉีดน้ําในหองน้ําบาง
หองใชงานไมได (1 คน)
4. อยากใหมุมนวนิยายและวรรณกรรม จัดอยูในหองสวนตัวเหมือนเมื่อกอน (1 คน)
5. อยากใหมีหองอานหนังสือสวนตัว เพื่อหลีกเลี่ยงเสียงที่ดังรบกวนสมาธิ (1 คน)
6. อยากใหเพิ่มคอมพิวเตอรในการใชงาน (4 คน)
7. อยากใหมีไฟสําหรับอานหนังสือประจําโตะอานเดี่ยวทุกตัว (1 คน)
8. อยากใหหองชมภาพยนตรเก็บเสียงไดมากกวานี้ (1 คน)
9. อยากใหเพิ่มหองชมภาพยนตร (1 คน)
10. ขาดการดึงดูดใหผูใชเขามาใชบริการ (1 คน)
11. อยากใหมีกระถางตนไมหรือดอกไมเล็กวางไวบนโตะ (1 คน)
12. อากาศไมคอยถายเท (3 คน)
13. อยากใหเพิ่มเครื่องปรับอากาศ (2 คน)
14. อยากใหมีมุมสําหรับนอนพักผอน (1 คน)
ขอเสนอแนะอื่นๆ
1. สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ดี มีความสะอาด มีความสวยงาม นาเขาใชบริการ
มีความสงบเหมาะกับการอานหนังสือ หองน้ําสะอาด เกาอี้นั่งสบาย แอรเย็น (7 คน)
2. บุคลากรใหบริการดี การสอบถามขอมูลตางๆ ไดรับคําตอบที่ดี ใจดี ยิ้มแยมแจมใส เอาใจใส
ผูใชบริการ (7 คน)
3. มีการใหบริการที่ดี (8 คน)
4. มีทรัพยากรสารสนเทศที่ดี ทันสมัย เพียงพอ และตรงกับความตองการในสาขาวิชาที่ศึกษา
อยู (6 คน)
5. จุดบริการยืม-คืนสะดวกตอการใชบริการ มีความรวดเร็ว ไมเสียเวลา (7 คน)
6. ชั้น 4 ใหบริการดีมาก (6 คน)
7. ผูใชบริการหอสมุด เชน นักศึกษา บางคนใสกางเกงขาสั้นเขามาใชบริการ ซึ่งไมคอยเหมาะสม
เวลาที่ทํางานตามโตะอานหนังสือ เคยเห็นมีคนแอบถายภาพนักศึกษาบางคนที่ใสกางเกงขาสั้น หรือ
กระโปรงสัน้ ในบางครั้ง (1 คน)
*******************************************************

