ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใ ชบริการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เดือนพฤศจิกายน 2562
จากการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการตางๆ ภายในสํ านักวิ ทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศในชวงเดือนพฤศจิกายน 2562 สามารถสรุปผลไดดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ
เพศ
เพศชาย
เพศหญิง
รวม

จํานวน (คน)
28
72
100

รอยละ
28.0
72.0
100.0

จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในชวงเดือนพฤศจิกายน 2562 สวนใหญเปนเพศ
หญิง คิดเปนรอยละ 72.0 รองลงมาเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 28.0 ตามลําดับ
รอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ

28
72

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)
91
0
2
1
0
6
100

รอยละ
91.0
0.0
2.0
1.0
0.0
6.0
100.0

จากตารางที่ 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในชวงเดือนพฤศจิกายน 2562 สวนใหญเปนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีภาคปกติ คิดเปนรอยละ 91.0 รองลงมาคือ บุคคลภายนอก คิดเปนรอยละ 6.0 และ
นักศึกษา ป.บัณฑิต, ป.โท และ ป.เอก คิดเปนรอยละ 2.0 และอาจารย คิดเปนรอยละ 1.0 ตามลําดับ
รอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพ
1
2
6

91

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)
64
29
7
100

รอยละ
64.0
29.0
7.0
100.0

จากตารางที่ 3 พบวา ในชวงเดือนพฤศจิกายน 2562 ผูใชบริการสวนใหญเขามาใชบริการ 1
– 2 ครั้ง/สัปดาหมากที่สุด คิดเปนรอยละ 64.0 รองลงมาคือ เขาใชบริการ 3 - 4 ครั้ง/สัปดาห
คิด
เปนรอยละ 29.0 และมากกวา 5 ครั้ง/สัปดาห คิดเปนรอยละ 7.0 ตามลําดับ
ความถี่ในการเขาใชบริการตอสัปดาห

7
29
64

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)
23
41
36
100

รอยละ
23.0
41.0
36.0
100.0

จากตารางที่ 4 พบวา ในชวงเดือนพฤศจิกายน 2562 ผูใชบริการสวนใหญเขาใชบริการชวงบาย
(13.00 – 17.00 น.) มากที่สุด คิดเปนรอยละ 41.0 รองลงมาคือ เขาใชบริการชวงเชา
(08.30
– 13.00 น.) คิดเปน รอยละ 36.0 และเขาใชบริการในเวลาที่ไมแนนอน คิดเปนรอยละ 23.0 ตามลําดับ
ชวงเวลาที่เขาใชบริการ

23

36

41

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

4.11 0.71

82.20

มาก

3.96 0.75

79.20

มาก

4.16 0.79

83.20

มาก

3.93 0.78

78.60

มาก

4.08 0.76

81.60

มาก

4.18 0.66
4.11 0.70
4.10 0.77

83.60
82.20
82.00

มาก
มาก
มาก

4.08 0.77 81.60
4.03 0.78 80.60
4.07 0.75 81.48

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

4.22
4.14
4.28
4.15
4.11
4.18

0.72
0.78
0.67
0.78
0.90
0.77

84.40
82.80
85.60
83.00
82.20
83.60

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.16
4.07
4.06
4.10

0.68
0.73
0.75
0.72

83.20
81.40
81.20
81.93

มาก
มาก
มาก
มาก

4.03
4.43
4.34
4.42
4.18
4.28
3.97

0.75
0.64
0.62
0.64
0.74
0.68
0.69

80.60
88.60
86.80
88.40
83.60
85.60
79.40

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 5 สรุปไดวา ในชวงเดือนตุลาคม 2562 ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการ
� = 3.97) คิดเปนรอยละ 79.40 หากจําแนก
ของสํานักวิทยบริการฯ ในภาพรวมทั้ง 4 ดานอยูในระดับมาก (×
เปนรายดานสามารถอภิปรายผลได ดังนี้
ความพึงพอใจดานทรัพยากรสารสนเทศ พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจในดานทรัพยากร
� = 4.07) คิดเปนรอยละ 81.48 โดยมีความพึงพอใจตอคูมือ/เอกสาร/
สารสนเทศรวมเฉลี่ยอยูในระดับมาก (×
ปายแนะนําการใชทรัพยากรหองสมุดชวยใหทานทราบ และเขาถึงขอมูลทรัพยากรสารสนเทศและบริการ
� = 4.18) คิดเปนรอยละ 83.60 รองลงมาคือ มีฐานขอมูลออนไลนที่จัดใหบริการ
ของหองสมุดมากที่สุด (×

7
�=
เชน มติชน ThaiLis ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสของ สกอ. เพียงพอตอการเรียนการสอนและการวิจัย (×
4.16) คิดเปนรอยละ 83.20 และหองสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศตามที่ทานตองการและทานสามารถคนหา
� = 4.11) คิดเปนรอยละ 82.20 ตามลําดับ ทั้งนี้
หนังสือบนชั้นไดตามความตองการในระดับที่เทากัน (×
ผูใชบริการมีความพึงพอใจนอยที่สุดตอหองสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศใหมออกใหบริการเพิ่มขึ้นอยาง
� = 3.93) คิดเปนรอยละ 78.60
ตอเนื่อง (×
ความพึงพอใจดานการบริการ พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจดานการบริการรวมเฉลี่ยอยูใน
� = 4.18) คิดเปนรอยละ 83.60 โดยมีความพึงพอใจตอความสะดวกและรวดเร็วในการใช
ระดับมาก (×
� = 4.28) คิด เปน รอ ยละ 85.60 รองลงมาคือ หองสมุดจัดใหบริการตางๆ
บริการยืม-คืนมากที่สุด (×
� = 4.22) คิด เปนรอยละ 84.40 และคําแนะนําที่ไดรับ จากการ
สอดคลองกับความตองการของทาน (×
� = 4.15) คิดเปน รอยละ 83.00 ตามลําดับ ทั้งนี้ผูใชบริการมีความพึงพอใจนอย
ใชบ ริการหองสมุด (×
� = 4.11) คิดเปนรอยละ 82.20
ที่สุดตอความสะดวกในการใชบริการอินเทอรเน็ต (×
ความพึงพอใจดานบุคลากรผูใหบริการ พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจดานบุคลากรผูใหบริการ
� = 4.10) คิดเปนรอยละ 81.93 โดยมีความพึงพอใจตอมีความรูและความ
รวมเฉลี่ยอยูในระดับมาก (×
� = 4.16) คิดเปนรอยละ 83.20 รองลงมาคือเอาใจใสผูใชบริการและ
เขาใจในการใหบริการมากที่สุด (×
� = 4.07) คิดเปนรอยละ 81.40 และสุภาพและมีอัธยาศัยไมตรี (× ̅= 4.06) คิด
เต็มใจใหความชวยเหลือ (×
เปนรอยละ 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 (×
� = 4.43) คิดเปนรอย
โดยผูใชบริการมีความพึงพอใจตอหองสมุดมีความสะอาดและนาเขาใชมากที่สุด (×
� = 4.42) คิดเปนรอยละ 88.40 และหองสมุด มี
ละ 88.60 รองลงมาคือหองสมุดมีแสงสวางเพียงพอ (×
� = 4.34) คิดเปนรอยละ 86.80 ตามลําดับ ทั้งนี้ผูใชบริการมี
บรรยากาศเหมาะสมสําหรับการเรียนรู (×
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
� = 4.03) คิดเปนรอยละ 80.60
(×
ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการใหบริการ
ดานทรัพยากรสารสนเทศ
1. หนังสือควรเปลี่ยนหรือควรเพิ่มใหตรงกับการใชชีวิตปจจุบัน (1 คน)
2. อยากใหมีหนังสือแนวเบสตเซลเลอร หรือ หนังสือที่คนอื่นๆแนะนํากัน (1 คน)
3. อยากใหอัพเดทหนังสือใหมๆ (1 คน)
4. หนังสือที่เกี่ยวกับสาขาชีววิทยาและมีเนื้อหาเกี่ยวกับจุลินทรีย (1 คน)
5. หนั ง สื อ ประเภทเสริ ม สร า งความรู แ ละข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม หรื อ หนั ง สื อ ประวั ติ ศ าสตร เช น
วิวัฒนาการการเมือง, การปกครองไทย, หลักรัฐศาสตร (1 คน)
6. อยากใหเพิ่มจํานวนหนังสือใหเยอะขึ้น เชน อุษาคเนย หรือ ประวัติศาสตรอาเซียน (1 คน)
7. อยากใหมีหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตรมากกวานี้ และอยากใหมีหนังสือการตูนดวย (1 คน)
8. ไมคอยมีหนังสือตามที่ตองการ และหนังสือที่หาไดมีจํานวนนอยเกินไป (1 คน)

8

9. หนังสือประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีไมเพียงพอและไมหลากหลาย (1 คน)
10. หนังสือเกี่ยวกับสาขาวิชาครุศาสตร (1 คน)
11. หนังสือมีความลาสมัยในดานของการใชโปรแกรม และใชประกอบการเรียนไมคอยได (1 คน)
12. หนังสือดานการออกแบบ, วาดการตูน, หัดวาดภาพ มีนอยไมพอกับการใชงาน (1 คน)
13. อยากใหเพิ่มหนังสือเกี่ยวกับคณิตศาสตรใหมากกวานี้ เพราะมีไมเพียงพอตอความตองการ
และเนื้อหาไมหลากหลาย (1 คน)
14. อยากใหมีหนังสือเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น (1 คน)
15. หนังสือเกี่ยวกับโบราณสถาน เชน เมืองโบราณสถานเวียงลอ อ.จุน จ.พะเยา (1 คน)
16. อยากใหมีงานวิจัยมากกวานี้ เพื่อที่จะไดนํามาใชในการอางอิงทุกวิชา (1 คน)
17. หนังสือภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับทฤษฎีทางการศึกษาและหลักสูตร (1 คน)
ดานการบริการ
1. ตองการใหขยายเวลาเปดใหบริการ (16 คน)
1.1 ตองการใหขยายเวลาใหบริการ แตไมระบุเวลา (3 คน)
1.2 ตองการใหขยายเวลาใหบริการจนถึงเวลา 18.00 น. (3 คน)
1.3 ตองการใหขยายเวลาใหบริการจนถึงเวลา 19.00 น. (3 คน)
1.4 ตองการใหขยายเวลาใหบริการจนถึงเวลา 20.00 น. (3 คน)
1.5 ตองการใหขยายเวลาใหบริการจนถึงเวลา 22.00 น. (2 คน)
1.6 ตองการใหเปดบริการ 24 ชั่วโมง (1 คน)
1.7 ตองการใหขยายเวลาใหบริการในบางชั้น/บางโซนชวงที่มีการสอบกลางภาคและปลาย
ภาค (1 คน)
2. อินเตอรเนตชามากๆ ไมสามารถใชงานได (4 คน)
3. อยากใหมีการจัดมุมที่เปนสวนตัวใหมากขึ้น (2 คน)
4. อยากใหปรับบรรยากาศใหมีความนาเรียนรูมากยิ่งขึ้น (1 คน)
5. คอมพิวเตอรที่ใชในการสืบคนเสีย ทําใหไมสามารถหาหนังสือที่ตองการได (1 คน)
6. อยากใหมีหองประชุมกลุมยอยหรือหองทํางานกลุมเพิ่มมากขึ้น (2 คน)
7. อยากใหมีคอมพิวเตอรมากกวานี้ (1 คน)
8. หองรับชมภาพยนตร ชั้น 4 ควรอนุญาตใหนักศึกษาเขาชมไดแมจะมีจํานวนไมครบตามที่
กําหนด 5 คน (2 คน)
9. อยากใหมีหองที่สามารถรับประทานอาหาร หรือใชบริการนานๆได (1 คน)
10. อยากใหมีกิจกรรมที่ชักชวนผูใชบริการมาเชาใชหองสมุด (1 คน)
11. เครื่องสืบคนหนังสือบางจุดหนาจอแตะใชงานไมคอยได หรือกดไมขึ้น (1 คน)
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ดานบุคลากรผูใหบริการ
1. อยากใหเจาหนาที่พูดใหไพเราะกับนักศึกษามากกวานี้ และใหความเปนสวนตัวกับนักศึกษา
(1 คน)
2. บุคลากร ควรยิ้มแยมมากกวานี้ (1 คน)
ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก
1. ในหองน้ําไมมีกระดาษชําระเพียงพอตอการใชบริการ (1 คน)
2. ขาโตะบางตั วไม แข็ งแรงมั่น คง เพราะบางครั้งเวลาเขีย นหนังสือหรือเขีย นงาน โตะมักจะ
สั่นสะเทือนตามแรงที่เขียน (1 คน)
3. เครื่องปรับอากาศบางตัวเสียงดัง และบางเครื่องไมมีน้ํายาเครื่องปรับอากาศ (3 คน)
4. หองน้ําบางหองชํารุด สายชําระมักจะเสียบอยๆ กอกน้ําอางลางน้ําเสียเยอะ บางชั้นน้ําไมไหล
หรือไหลเบามากๆ (1 คน)
5. อยากใหปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกใหอยูในสภาพที่สมบูรณและพรอมใชงานตลอดเวลา
(1 คน)
6. อยากใหมีไมกวาดและถังขยะมากขึ้น, ควรปรับปรุงหองน้ําเพราะไมคอยสะอาด (1 คน)
7. อยากใหทําความสะอาดโซฟาบาง เพราะบางครั้งมีกลิ่นอับ (1 คน)
8. อยากใหมีถังขยะเพิ่มมากขึ้น (1 คน)
9. อยากใหมีเตาเสียบปลั๊กไฟแบบ 3 รู ที่สามารถใชกับปลั๊กรูกลมได (1 คน)
10. เสียงรบกวนจากนักศึกษาและผูใชบางกลุมที่ดังมากจนเกินไป (1 คน)
11. เพิ่มความสะอาดในหองน้ํา และปรับปรุงระบบน้ําใหดีขึ้น เพราะน้ําไมคอยไหล (1 คน)
12. เสียงรบกวนจากโตะขางๆ เชน เสียงกดปากกา หรือ เสียงเพลงที่ดังมาจากภายนอก (1 คน)
ขอเสนอแนะอื่นๆ
1. มีทรัพยากรสารสนเทศที่ดี ทันสมัย เพียงพอ และตรงกับความตองการในสาขาวิชาที่ศึกษา
อยู (9 คน)
2. มีการใหบริการที่ดี (13 คน)
3. บุคลากรใหบริการดี การสอบถามขอมูลตางๆ ไดรับคําตอบที่ดี ใจดี ยิ้มแยมแจมใส เอาใจใส
ผูใชบริการ (18 คน)
4. สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ดี มีความสะอาด มีความสวยงาม นาเขาใชบริการ
มีความสงบเหมาะกับการอานหนังสือ หองน้ําสะอาด เกาอี้นั่งสบาย แอรเย็น (12 คน)
5. จุดบริการยืม-คืนสะดวกตอการใชบริการ มีความรวดเร็ว ไมเสียเวลา (8 คน)
*******************************************************

