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

จํานวน (คน)
31
69
100

รอยละ
31.0
69.0
100.0

จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในชวงเดือนตุลาคม 2562 สวนใหญเปนเพศหญิง
คิดเปนรอยละ 69.0 รองลงมาเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 31.0 ตามลําดับ
รอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ

31
69

ชาย

หญิง

2

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

จํานวน (คน)
82
1
0
7
1
9
100

รอยละ
82.0
1.0
0.0
7.0
1.0
9.0
100.0

จากตารางที่ 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในชวงเดือนตุลาคม 2562 สวนใหญเปนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีภาคปกติ คิดเปนรอยละ 82.0 รองลงมาคือ บุคคลภายนอก คิดเปนรอยละ 9.0 และอาจารย
คิดเปนรอยละ 7.0 และนักศึกษา กศ.ปช.และเจาหนาที่ คิดเปนรอยละ 1.0 ในระดับที่เทากัน ตามลําดับ
รอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพ
1
1

7

9

82

นักศึกษาภาคปกติ
นักศึกษาภาค กศ.ปช.
นักศึกษา ป.บัณฑิต, ป.โท, ป.เอก อาจารย
เจาหนาที่
บุคคลภายนอก

3

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

จํานวน (คน)
58
38
4
100

รอยละ
58.0
38.0
4.0
100.0

จากตารางที่ 3 พบวา ในชวงเดือนตุลาคม 2562 ผูใชบริการสวนใหญเขามาใชบริการ 1 – 2
ครั้ง/สัปดาหมากที่สุด คิดเปนรอยละ 58.0 รองลงมาคือ เขาใชบริการ 3 - 4 ครั้ง/สัปดาห คิดเปนรอยละ
38.0 และมากกวา 5 ครั้ง/สัปดาห คิดเปนรอยละ 4.0 ตามลําดับ
ความถี่ในการเขาใชบริการตอสัปดาห

4
38
58

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)
29
43
28
100

รอยละ
29.0
43.0
28.0
100.0

จากตารางที่ 4 พบว า ในช วงเดือนตุลาคม 2562 ผู ใช บ ริการสว นใหญเ ขาใชบ ริ การชวงบาย
(13.00 – 17.00 น.) มากที่สุด คิดเปนรอยละ 43.0 รองลงมาคือ เขาใชบริการชวงเชา
(08.30
– 13.00 น.) คิดเปน รอยละ 29.0 และเขาใชบริการในเวลาที่ไมแนนอน คิดเปนรอยละ 28.0 ตามลําดับ
ชวงเวลาที่เขาใชบริการ

28

29

43

เชา

บาย

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

4.13 0.68

82.60

มาก

3.92 0.75

78.40

มาก

4.11 0.76

82.20

มาก

3.87 0.73

77.40

มาก

4.02 0.78

80.40

มาก

4.15 0.69
4.22 0.66
4.18 0.64

83.00
84.40
83.60

มาก
มาก
มาก

4.16 0.79 83.20
4.06 0.68 83.20
4.08 0.72 81.84

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
15

�
×

S.D.

รอยละ

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.23
4.06
4.27
4.12
4.20
4.18

0.75
0.84
0.62
0.70
0.68
0.72

84.60
81.20
85.40
82.40
84.00
83.52

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.07
4.07
4.06
4.07

0.71
0.84
0.80
0.79

81.40
81.40
81.20
81.33

มาก
มาก
มาก
มาก

4.01
4.32
4.37
4.48
4.22
4.28
4.06

0.73
0.74
0.66
0.64
0.77
0.71
0.63

80.20
86.40
87.40
89.60
84.40
85.60
81.20

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

15

จากตารางที่ 5 สรุปไดวา ในชวงเดือนตุลาคม 2562 ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการ
� = 4.06) คิดเปนรอยละ 81.20 หากจําแนก
ของสํานักวิทยบริการฯ ในภาพรวมทั้ง 4 ดานอยูในระดับมาก (×
เปนรายดานสามารถอภิปรายผลได ดังนี้
ความพึงพอใจดานทรัพยากรสารสนเทศ พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจในดานทรัพยากร
� = 4.08) คิดเปนรอยละ 81.84 โดยมีความพึงพอใจตอทานสามารถ
สารสนเทศรวมเฉลี่ยอยูในระดับมาก (×
� = 4.22) คิดเปนรอยละ 84.40 รองลงมาคือ ทาน
คนหาหนังสือบนชั้นไดตามความตองการมากที่สุด (×
� = 4.18) คิดเปนรอยละ 83.60 และเว็บไซตของ
สามารถคนหาวารสารบนชั้นได ตามความตองการ (×
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หองสมุดใหขอมูลที่เปนประโยชนและมีขอมูลตามที่ตองการและเว็บไซตของหองสมุดมีการปรับปรุงให
� = 4.16) คิดเปนรอยละ 83.20 ตามลําดับ ทั้งนี้ผูใชบริการมีความพึงพอใจ
ทันสมัยในระดับที่เทากัน (×
� = 3.87) คิดเปน
นอยที่สุดตอหองสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศใหมออกใหบริการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง (×
รอยละ 77.40
ความพึงพอใจดานการบริการ พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจดานการบริการรวมเฉลี่ยอยูใน
� = 4.18) คิดเปนรอยละ 83.52 โดยมีความพึงพอใจตอความสะดวกและรวดเร็วในการใช
ระดับมาก (×
� = 4.27) คิด เปน รอ ยละ 85.40 รองลงมาคือ หองสมุดจัดใหบริการตางๆ
บริการยืม-คืนมากที่สุด (×
� = 4.23) คิด เปน รอ ยละ 84.60 และความสะดวกในการใช
สอดคลองกับความตองการของทาน (×
� = 4.20) คิดเปน รอยละ 84.00 ตามลําดับ ทั้งนี้ผูใชบริการมีความพึงพอใจนอย
บริการอินเทอรเ น็ต (×
� = 4.06) คิดเปนรอยละ 81.20
ที่สุดตอเวลาเปด-ปดบริการมีความเหมาะสม (×
ความพึงพอใจดานบุคลากรผูใหบริการ พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจดานบุคลากรผูใหบริการ
� = 4.07) คิดเปนรอยละ 81.33 โดยมีความพึงพอใจตอมีความรูและความ
รวมเฉลี่ยอยูในระดับมาก (×
เขาใจในการใหบริการและเอาใจใสผูใชบริการและเต็มใจใหความชวยเหลือในระดับที่เทากันมากที่สุด
� = 4.07) คิดเปนร อยละ 81.40 รองลงมาคือสุภาพและมีอัธยาศัย ไมตรี (×
� = 4.06) คิ ดเป นรอยละ
(×
81.20 ตามลําดับ
ความพึงพอใจดา นสถานที่แ ละสิ่งอํา นวยความสะดวก พบวา ผูใชบ ริก ารมีความพึงพอใจ
� = 4.28) คิดเปน รอยละ 85.60
ดา นสถานที่ และสิ่ งอํ า นวยความสะดวกรวมเฉลี่ ย อยูในระดั บ มาก (×
� = 4.48) คิดเปนรอยละ 89.60
โดยผูใชบริการมีความพึงพอใจตอหองสมุดมีแสงสวางเพียงพอมากที่สุด (×
� = 4.37) คิดเปน รอยละ 87.40 และ
รองลงมาคือหองสมุดมีบรรยากาศเหมาะสมสําหรับการเรียนรู (×
� = 4.32) คิดเปนรอยละ 46.40 ตามลําดับ ทั้งนี้ผูใชบริการมี
หองสมุดมีความสะอาดและนาเขาใช (×
ความพึง พอใจนอ ยที ่ส ุด ตอ คอมพิ ว เตอร สํ า หรั บ การสื บ ค น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเหมาะต อ การใช ง าน
� = 4.01) คิดเปนรอยละ 80.20
(×
ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการใหบริการ
ดานทรัพยากรสารสนเทศ
1. หนังสือที่เกี่ยวกับงานโลจิสติกส (1 คน)
2. อยากใหมีหนังสือใหมและทันสมัยมากกวานี้ (4 คน)
3. อยากใหมีหนังสือภาษาอังกฤษมากกวานี้ (1 คน)
4. อยากใหมสี ื่อวีดีทัศนมากกวานี้ (1 คน)
5. อยากใหมีหนังสือที่เปนผลงานเขียนของสมเด็จพระเทพฯ (1 คน)
6. อยากใหมีหนังสือนอกเวลาประเภทหนังสือแปลแนวพัฒนาตนเอง (1 คน)
7. อยากใหเพิ่มวารสารทางการแพทย, Journal ตางๆ เกี่ยวกับการแพทย ที่เปนภาษาอังกฤษ
(1 คน)
8. หนังสือที่ใชในการศึกษาคนควาและวิจัย ในทุกๆสาขาวิชา (1 คน)
9. หนังสือที่เกี่ยวกับสาขาครุศาสตร (1 คน)
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10. หนังสือเกี่ยวกับวรรณคดี (1 คน)
11. หนังสือเกี่ยวกับทฤษฎีการศึกษา (1 คน)
12. หนังสือใหมๆที่เกี่ยวกับกฎหมาย (1 คน)
13. หนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาการทํางาน (1 คน)
14. หนังเสือเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาทรัพยากรมนุษย (1 คน)
ดานการบริการ
1. ตองการใหขยายเวลาเปดใหบริการ (12 คน)
1.1 ตองการใหขยายเวลาใหบริการ แตไมระบุเวลา (2 คน)
1.2 ตองการใหขยายเวลาใหบริการจนถึงเวลา 18.00 น. (2 คน)
1.3 ตองการใหขยายเวลาใหบริการจนถึงเวลา 19.00 น. (2 คน)
1.4 ตองการใหขยายเวลาใหบริการจนถึงเวลา 22.00 น. (1 คน)
1.5 ตองการใหขยายเวลาใหบริการในบางชั้น/บางโซนชวงที่มีการสอบกลางภาคและปลาย
ภาค (5 คน)
2. หองประชุมกลุมยอยนอยเกินไป และเครื่องปรับอากาศบางหองใชงานไมได (1 คน)
3. หองชมภาพยนตรควรมีอะไรปดไว เพราะสามารถมองเห็นผูใชอีกหองได บางครั้งนักศึกษา
ผูหญิงนั่งชมกันไมคอยสุภาพ (1 คน)
4. อินเตอรเนตไมคอยเถียร ไวไฟหลุดงาย (1 คน)5
5. มีปายบอกจุดที่อยูของหนังสือที่ตองการใหเดนชัดเพื่องายตอการคนหา (1 คน)
6. อยากใหมีหองคนควาเกี่ยวกับผลงานของสมเด็จพระเทพฯ (1 คน)
7. อยากใหมีหองที่รวบรวมผลงานโครงการในพระราชดําริของรัชกาลที่ 9 (1 คน)
8. อยากใหมีภาพยนตรใหมๆมากกวานี้ (1 คน)
9. เสียงประกาศเตือนดังเกินไป (1 คน)
10. ควรมีหองทํางานกลุมและใหนักศึกษาจองได (1 คน)
11. ควรติดประกาศ ประชาสัมพันธลวงหนาเกี่ยวกับแผนการเปด-ปดหองสมุด เชน ชวงปดเทอม
หรือชวงปดวันหยุดนักขัตฤกษ (1 คน)
12. อยากใหมีผูใหคําแนะนําในการคนหาขอมูล (1 คน)
ดานบุคลากรผูใหบริการ
1. อยากใหมีเจาหนาที่เพิ่มขึ้น บางครั้งเวลาใชบริการแลวผูใชเยอะ ตองรอคิวนาน (1 คน)
2. บุคลากรชั้น 4 ควรยิ้มแยมมากกวานี้ (2 คน)
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ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก
1. เครื่องปรับอากาศเสียบอย ควรมีการซอมแซมปรับปรุง (1 คน)
2. ควรเพิ่มกระดาษชําระในหองน้ําใหเพียงพอตอความตองการ (3 คน)
3. ควรเพิ่มปลั๊กไฟใหมากขึ้นในทุกจุดที่มีโตะแบบนั่งเปนกลุมหรือโตะนั่งคนเดียว (3 คน)
4. โตะอานหนังสือชั้น 3 เวลาที่นั่งเขียนงานหรือทํางานจะสั่นตามแรงที่เขียน และเกาอี้เวลายก
มักมีเสียงดัง (1 คน)
5. อยากใหมีโซฟานุมๆเพิ่มมากขึ้น (1 คน)
6. อยากใหปรับปรุงหองน้ําใหดีขึ้น ใหมีความสะอาดและนาใชมากขึ้น (3 คน)
7. เครื่องปรับอากาศควรมีการแบงเวลาการเปด-ปดในแตละเครื่อง แนะนําการปรับอุณหภูมิที่
เหมาะสมตามสภาพอากาศ ระบุไวที่ตัวเครื่อง (1 คน)
8. อยากใหมีพัดลมไวสํารองในชวงที่เครื่องปรับอากาศเสียหรือซอมแซม (1 คน)
ขอเสนอแนะอื่นๆ
1. มีทรัพยากรสารสนเทศที่ดี ทันสมัย เพียงพอ และตรงกับความตองการในสาขาวิชาที่ศึกษา
อยู (15 คน)
2. มีการใหบริการที่ดี (20 คน)
3. บุคลากรใหบริการดี การสอบถามขอมูลตางๆ ไดรับคําตอบที่ดี ใจดี ยิ้มแยมแจมใส เอาใจใส
ผูใชบริการ (23 คน)
4. สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ดี มีความสะอาด มีความสวยงาม นาเขาใชบริการ
มีความสงบเหมาะกับการอานหนังสือ หองน้ําสะอาด เกาอี้นั่งสบาย แอรเย็น (20 คน)
5. จุดบริการยืม-คืนสะดวกตอการใชบริการ มีความรวดเร็ว ไมเสียเวลา (13 คน)
6. ชั้น 4 ใหบริการดีมาก (15 คน)
*******************************************************

