ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เดือนธันวาคม 2561
จากการสํารวจความพึง พอใจของผูใชบริการตางๆ ภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศในชวงเดือนธันวาคม 2561 สามารถสรุปผลไดดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ
เพศ
เพศชาย
เพศหญิง
รวม

จํานวน (คน)
37
63
100

รอยละ
37.0
63.0
100.0

จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในชวงเดือนธันวาคม 2561 สวนใหญเปนเพศหญิง
คิดเปนรอยละ 63.0 รองลงมาเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 37.0 ตามลําดับ
รอยละของผูต อบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ

37
63

หญิง

ชาย

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

จํานวน (คน)
88
6
1
5
100

รอยละ
88.0
6.0
1.0
5.0
100.0

จากตารางที่ 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในชวงเดือนธันวาคม 2561 สวนใหญเปนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีภาคปกติ คิดเปนรอยละ 88.0 รองลงมาคือ นักศึกษา ป.บัณฑิต, ป.โท, ป.เอก คิดเปน
รอยละ 6.0 และบุคคลภายนอก คิดเปนรอยละ 5.0 ตามลําดับ
รอยละของผูต อบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพ

6

5

88

นักศึกษาภาคปกติ

นักศึกษา ป.บัณฑิต, ป.โท, ป.เอก

บุคคลภายนอก

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

จํานวน (คน)
42
44
14
100

รอยละ
42.0
44.0
14.0
100.0

จากตารางที่ 3 พบวา ในชวงเดือนธันวาคม 2561 ผูใชบริการสวนใหญเขามาใชบริการ 3 – 4
ครั้ง/สัปดาหมากที่สุด คิดเปนรอยละ 44.0 รองลงมาคือ เขาใชบริการ 1 - 2 ครั้ง/สัปดาห คิดเปนรอยละ
42.0 และ มากกวา 5 ครั้ง/สัปดาหคิดเปนรอยละ 14.0 ตามลําดับ
ความถี่ในการเขาใชบริการตอสัปดาห

14
42
44

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)
31
52
17
100

รอยละ
31.0
52.0
17.0
100.0

จากตารางที่ 4 พบวา ในชวงเดือนธันวาคม 2561 ผูใชบริการสวนใหญเขามาใชบริการชวงบาย
(13.00 – 17.00 น.) มากที่สุด คิดเปนรอยละ 52.0 รองลงมาคือ ชวงเชา (08.30 – 13.00 น.) คิดเปนรอย
ละ 31.0 และเขาใชบริการในเวลาที่ไมแนนอน คิดเปนรอยละ 17.0 ตามลําดับ
ชวงเวลาที่เขาใชบริการ

15
24

61

บาย

เชา

ไมแนนอน

5
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

4.08 0.68

81.60

มาก

3.87 0.75

77.40

มาก

3.80 0.73

76.00

มาก

3.80 0.70

76.00

มาก

3.97 0.81

79.40

มาก

4.04 0.79
3.99 0.75
3.94 0.75

80.80
79.80
78.80

มาก
มาก
มาก

3.89 0.71 77.80
3.81 0.72 76.20
3.92 0.74 78.38

มาก
มาก
มาก

6
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

4.04
3.88
4.09
3.92
3.97
3.98

0.71
1.00
0.85
0.87
0.95
0.88

86.80
77.60
81.80
78.40
79.40
79.60

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.02
3.93
3.96
3.97

0.67
0.71
0.67
0.68

80.40
78.60
79.20
79.40

มาก
มาก
มาก
มาก

3.94
4.33
4.27
4.37
4.17
4.22

0.81
0.70
0.71
0.66
0.70
0.72

78.80
86.60
85.40
87.40
83.40
84.32

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.02 0.76

80.43

มาก

จากตารางที่ 5 สรุปไดวา ในชวงเดือนธันวาคม 2561 ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการ
� = 4.02) คิดเปนรอยละ 80.43 หากจําแนก
ของสํานักวิทยบริการฯ ในภาพรวมทั้ง 4 ดานอยูในระดับมาก (×
เปนรายดานสามารถอภิปรายผลได ดังนี้
ความพึงพอใจดานทรัพยากรสารสนเทศ พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจในดานทรัพยากร
� = 3.92) คิดเปนรอยละ 78.38 โดยมีความพึงพอใจหองสมุ ด มี
สารสนเทศรวมเฉลี่ยอยูในระดับมาก (×
� = 4.08) คิดเปนรอยละ 81.60 รองลงมาคือ คูมือ/
ทรัพยากรสารสนเทศตามที่ทานตองการมากที่สุด (×
เอกสาร/ปายแนะนําการใชทรัพยากรหองสมุดชวยใหทานทราบและเขาถึงขอมูลทรัพยากรสารสนเทศและ
� = 4.04) คิดเปนรอยละ 80.80 และผูใชบริการสามารถคนหาหนังสือบนชั้นไดตาม
บริการหองสมุด (×

7
� = 3.99) คิดเปนรอยละ 79.80 ตามลําดับ ทั้งนี้ผูใชบริการมีความพึงพอใจนอยที่สุดตอ
ความตองการ (×
ฐานขอมูลออนไลนที่จัดใหบริการ เชน มติชน ThaiLIS ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสของ สกอ. เพียงพอตอ
การเรียนการสอนและการวิ จัย และหองสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศใหมออกให บริก ารเพิ่ มขึ้น อย า ง
� = 3.80) คิดเปนรอยละ 76.00
ตอเนื่อง (×
ความพึงพอใจดานการบริการ พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจดานการบริการรวมเฉลี่ยอยูใน
� = 3.98) คิดเปนรอยละ 79.60 โดยมีความพึงพอใจตอความสะดวกและรวดเร็วในการใช
ระดับมาก (×
� = 4.09) คิด เปน รอ ยละ 81.80 รองลงมาคือ หองสมุดจัดใหบริการตางๆ
บริการยืม-คืน มากที่สุด (×
� = 4.04) คิด เปน รอ ยละ 80.80 และความสะดวกในการใชบริการ
สอดคลองกับความตองการ (×
� = 3.97) คิดเปนรอยละ 79.40 ตามลําดับ ทั้งนี้ผูใชบริการมีความพึงพอใจนอยที่สุดตอ
อินเทอรเน็ต (×
� = 3.88) คิดเปนรอยละ 77.60
เวลาเปด-ปดบริการมีความเหมาะสม (×
ความพึงพอใจดานบุคลากรผูใหบริการ พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจดานบุคลากรผูใหบริการ
� = 3.97) คิดเปนรอยละ 79.40 โดยมีความพึงพอใจตอบุคลากรมีความรูและ
รวมเฉลี่ยอยูในระดับมาก (×
� = 4.02) คิดเปนรอยละ 80.40 รองลงมาคือบุคลากรสุภาพและมี
ความเขาใจในการใหบริการมากที่สุด (×
� = 3.96) คิดเปนรอยละ 79.20 และความเอาใจใสผูใชบริการและเต็มใจใหความชวยเหลือ (×
�=
อัธยาศัย (×
3.93) คิดเปนรอยละ 79.20 ตามลําดับ
ความพึง พอใจดานสถานที่แ ละสิ่ง อํา นวยความสะดวก พบวา ผูใ ชบ ริก ารมีความพึง พอใจ
� = 4.22) คิดเปนรอยละ 84.32 โดย
ดา นสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกรวมเฉลี่ยอยูในระดับมาก (×
� = 4.37) คิดเปนรอยละ 87.40
ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอหองสมุดมีแสงสวางเพียงพอมากที่สุด (×
� = 4.33) คิดเปนรอยละ 86.60 และหองสมุดมี
รองลงมาคือ หองสมุดมีความสะอาดและนาเขาใช (×
� = 4.27) คิดเปนรอยละ 85.40 ตามลําดับ ทั้งนี้ผูใชบริการมี
บรรยากาศเหมาะสมสําหรับการเรียนรู (×
�=
ความพึง พอใจนอ ยที่สุด ตอคอมพิวเตอรสําหรับการสืบคนมีประสิทธิภาพเหมาะสมตอการใชงาน (×
3.94) คิดเปนรอยละ 78.80
ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการใหบริการ
ดานทรัพยากรสารสนเทศ
1. ควรเพิ่มหนังสือประกอบการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษใหมีจํานวนที่เพียงพอ
และมีความทันสมัย (2 คน)
2. ทรัพยากรสารสนเทศดานภาษาศาสตรยังมีจํานวนไมเพียงพอและไมครอบคลุม (1 คน)
3. ควรเพิ่มหนังสือสาขาเคมี (1 คน)
4. หนังสือที่ตองใชประกอบการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษและศิลปะมีนอย (1 คน)
5. ควรจัดหาหนังสือสาขาคอมพิวเตอรใหทันสมัยมากขึ้น (1 คน)
6. หนังสือสาขาภาษาไทยสวนใหญคอนขางเกา ควรมีการจัดหาเพิ่มเติม โดยเฉพาะเอกสารจาก
สถาบันการศึกษาตางๆ (1 คน)
7. ควรปรับปรุงระบบการสืบคน เพราะคนหาหนังสือไดยาก (1 คน)
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8. ควรจัดเก็บหนังสือบนชั้นใหหาไดงาย (1 คน)
9. ควรจัดหาหนังสือทางดานเครื่องมือทางวิทยาศาสตร (1 คน)
10. ควรจัดหาหนังสือทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย (1 คน)
11. ควรทําปายบอกหมวดหมูหนังสือใหตัวใหญ (1 คน)
12. ควรจัดหาหนังสือประกอบการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกวิชา (1 คน)
13. ควรมีการจัดหมวดหมูแยกตําราภาษาไทย/ภาษาอังกฤษอยางชัดเจน (1 คน)
14. บริการสืบคนขอมูลบางจุดเขาถึงยาก ควรมีขอแนะนําการใชไวใกลๆ (1 คน)
15. ควรจัดหาหนังสือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและหนังสือสาขาภาษาไทย (1 คน)
16. วารสาร/นิตยสารมาชา (1 คน)
17. ควรจัดหาหนังสือดานสังคมวิทยา มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
อาเซียน วัฒนธรรม ความเชื่อ (1 คน)
ดานการบริการ
1. ควรขยายเวลาเปดใหบริการ (11 คน)
2. อินเทอรเน็ตชา (5 คน)
3. ควรมีพื้นที่สําหรับนักศึกษาที่ตองการทํางานกลุม จําเปนตองใชเสียง จะไดไมรบกวน
ผูใชบริการที่ตองการความสงบ/ควรเพิ่มพื้นที่สําหรับใหนักศึกษาทํางานกลุม/ตองการหอง
สําหรับติวกลุม มีกระดานไวบริการและสามารถจองหองลวงหนาไดผานเว็บหรือ
แอพพลิเคชั่นของสํานักวิทยบริการฯ (4 คน)
4. ควรปรับปรุงระบบอินเทอรเน็ตใหมีความเสถียรมากกวานี้ (2 คน)
5. ควรมีการแนะนําบริการตางๆ สําหรับผูที่ยังไมเคยใชบริการหรือใชบริการเปนครั้งแรก/ควรมี
การใหคําแนะนําการใชหองสมุดและสื่อตางๆ อยางชัดเจน (2 คน)
6. บางครั้งมีนักศึกษากลุมใหญคุยกันเสียงดัง รบกวนสมาธิ ควรมีมาตรการสําหรับนักศึกษาที่คุย
กันเสียงดัง (2 คน)
7. ควรมีพนักงานตอนรับ และมีตูยืม-คืนที่ทันสมัย มีความรวดเร็วในการใชบริการ (1 คน)
8. ควรมีจุดใหบริการยืม-คืนอยูทุกชั้น (1 คน)
9. ควรเพิ่มที่นั่งอาน ชวงสอบที่นั่งอานเต็มทุกชั้น (1 คน)
10. ควรเพิ่มที่นั่งอานเดี่ยว (1 คน)
11. ควรจัดมุมพักผอนที่แยกเปนสัดสวนสําหรับนักศึกษา (1 คน)
12. ควรแยกโซนที่ใชเสียงไดกับโซนที่ตองการความเงียบสงบ เพื่อใหมีสมาธิในการทํางาน
(1 คน)
13. ควรใหบริการ Wifi สําหรับบุคคลภายนอก (1 คน)
14. ควรมีรานถายเอกสาร (1 คน)
15. ควรเปดใหยืมทรัพยากรสารสนเทศในชวงปดภาคเรียนสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(1 คน)
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ดานบุคลากรผูใหบริการ
1. บุคลากรผูใหบริการชั้น 4 ชอบชักสีหนาและบางครั้งบริการไมดี/ไมมีอัธยาศัย (2 คน)
2. บุคลากรผูใหบริการหองคอมพิวเตอรควรปรับปรุงในเรื่องของความสุภาพและความมีอัธยาศัย
(1 คน)
3. บุคลากรผูใหบริการควรยิ้มแยมแจมใส (1 คน)
4. บุคลากรผูใหบริการควรใหความสําคัญกับผูใชบริการ (1 คน)
5. บุคลากรผูใหบริการมีจํานวนนอย (1 คน)
ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก
1. ควรจัดบริการขนมและกาแฟในชวงสอบ/ควรมีมุมกาแฟ (2 คน)
2. หองน้ําบางหองชํารุด ไมสามารถใชงานได/หองน้ําหญิงบางหองชํารุด (2 คน)
3. ควรมีมาตรการประหยัดพลังงาน (สลับเปด-ปดเครื่องปรับอากาศ) (1 คน)
4. อยากเห็นเทคโนโลยีใหมๆ ในหองสมุด (1 คน)
5. สิ่งอํานวยความสะดวกลาสมัย (1 คน)
6. ควรเพิ่มปลั๊กไฟ (1 คน)
ขอเสนอแนะอื่นๆ
1. สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ดี มีความสะอาด สวยงาม นาเขาใชบริการ
มีความสงบเหมาะกับการอานหนังสือ หองน้ําสะอาด เกาอี้นั่งสบาย แอรเย็น (11 คน)
2. บุคลากรใหบริการดี การสอบถามขอมูลตางๆ ไดรับคําตอบที่ดี ใจดี ยิ้มแยมแจมใส เอาใจใส
ผูใชบริการ (8 คน)
3. มีการใหบริการที่ดี (7 คน)
4. มีทรัพยากรสารสนเทศที่ดี ทันสมัย เพียงพอ และตรงกับความตองการในสาขาวิชาที่ศึกษาอยู
(2 คน)
5. จุดบริการยืม-คืนสะดวกตอการใชบริการ มีความรวดเร็ว ไมเสียเวลา (2 คน)
6. ชั้น 4 ใหบริการดีมาก (1 คน)
*******************************************************

