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

จํานวน (คน)
36
64
100

รอยละ
36.0
64.0
100.0

จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในชวงเดือนธันวาคม 2562 สวนใหญเปนเพศหญิง
คิดเปนรอยละ 64.0 รองลงมาเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 36.0 ตามลําดับ
รอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ

36
64

ชาย

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

จํานวน (คน)
90
1
2
2
5
100

รอยละ
90.0
1.0
2.0
2.0
5.0
100.0

จากตารางที่ 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในชวงเดือนธันวาคม 2562 สวนใหญเปนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีภาคปกติ คิดเปนรอยละ 90.0 รองลงมาคือ บุคคลภายนอก คิดเปนรอยละ 5.0 และ
อาจารย และเจาหนาที่ คิดเปนรอยละ 2.0 ในระดับที่เทากัน และนักศึกษา ป.บัณฑิต, ป.โท และ ป.เอก
คิดเปนรอยละ 1.0 ตามลําดับ
รอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพ
2
1 2
5

90

นักศึกษาภาคปกติ
นักศึกษา ป.บัณฑิต, ป.โท, ป.เอก
เจาหนาที่

นักศึกษาภาค กศ.ปช.
อาจารย
บุคคลภายนอก
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ตารางที่ 3 ความถี่ในการเขาใชบริการตอสัปดาห
ความถี่ในการเขาใชบริการ
1 - 2 ครั้ง/สัปดาห
3 – 4 ครั้ง/สัปดาห
มากกวา 5 ครั้ง/สัปดาห
รวม

จํานวน (คน)
63
26
11
100

รอยละ
63.0
26.0
11.0
100.0

จากตารางที่ 3 พบว า ในช ว งเดื อ นธั น วาคม 2562 ผู ใ ช บ ริ ก ารส ว นใหญ เ ข า มาใช บ ริ ก าร
1 – 2 ครั้ง/สัปดาหมากที่สุด คิดเปนรอยละ 63.0 รองลงมาคือ เขาใชบริการ 3 - 4 ครั้ง/สัปดาห คิดเปน
รอยละ 26.0 และมากกวา 5 ครั้ง/สัปดาห คิดเปนรอยละ 11.0 ตามลําดับ
ความถี่ในการเขาใชบริการตอสัปดาห

11
26
63

1-2 ครั้ง

3-4 ครั้ง

มากกวา 5 ครั้ง
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ตารางที่ 4 ชวงเวลาที่เขาใชบริการ
ชวงเวลา
ชวงเชา (08.30 – 13.00 น.)
ชวงบาย (13.00 – 17.00 น.)
เขาใชบริการในเวลาที่ไมแนนอน
รวม

จํานวน (คน)
23
60
17
100

รอยละ
23.0
60.0
17.0
100.0

จากตารางที่ 4 พบว า ในช ว งเดื อ นธั น วาคม 2562 ผู ใ ช บ ริ ก ารส ว นใหญ เ ข า ใช บ ริ ก าร
ช ว งบ า ย (13.00 – 17.00 น.) มากที่ สุ ด คิ ด เป น ร อ ยละ 60.0 รองลงมาคื อ เข า ใช บ ริ ก าร
ช ว งเช า (08.30 – 13.00 น.) คิ ด เป น ร อ ยละ 23.0 และเข า ใช บ ริ ก ารในเวลาที่ ไ ม แ น น อน
คิดเปนรอยละ 17.0 ตามลําดับ
ชวงเวลาที่เขาใชบริการ

17

23

60

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

4.10 0.63

82.00

มาก

3.92 0.68

78.40

มาก

3.99 0.56

79.80

มาก

3.90 0.75

78.00

มาก

4.12 0.62

82.40

มาก

4.05 0.64
4.07 0.66
4.03 0.64

81.00
81.40
80.60

มาก
มาก
มาก

4.03 0.64 80.60
3.98 0.67 79.60
4.02 0.65 80.38

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

4.16
3.88
4.20
4.02
4.06
4.06

0.72
0.99
0.77
0.78
0.76
0.80

83.20
77.60
84.00
80.40
81.20
81.28

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.12
4.02
3.95
4.03

0.59
0.64
0.66
0.63

82.40
80.40
79.00
80.60

มาก
มาก
มาก
มาก

4.11
4.28
4.30
4.34
4.12
4.23

0.68
0.67
0.64
0.69
0.69
0.67

82.20
85.60
86.00
86.80
82.40
84.60

3.88 0.66

77.60

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 5 สรุปไดวา ในชวงเดือนธันวาคม 2562 ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการ
� = 3.88) คิดเปนรอยละ 77.60 หากจําแนก
ของสํานักวิทยบริการฯ ในภาพรวมทั้ง 4 ดานอยูในระดับมาก (×
เปนรายดานสามารถอภิปรายผลได ดังนี้
ความพึงพอใจดานทรัพยากรสารสนเทศ พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจในดานทรัพยากร
� = 4.02) คิดเปนรอยละ 80.38 โดยมีความพึงพอใจตอเครื่องมื อ
สารสนเทศรวมเฉลี่ยอยูในระดั บมาก (×
� = 4.12) คิดเปนรอยละ 82.40
สืบคนทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) เขาถึงและสืบคนไดงายมากที่สุด (×
� = 4.10) คิ ดเป นร อยละ 82.00
รองลงมาคื อ ห อ งสมุ ด มี ท รั พ ยากรสารสนเทศตามที่ ท า นต องการ (×
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� = 4.07) คิดเปนรอยละ 81.40 ตามลําดับ
และทานสามารถคนหาหนังสือบนชั้นไดตามความตองการ (×
ทั้งนี้ผูใชบริการมีความพึงพอใจนอยที่สุดตอหองสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศใหมออกใหบริการเพิ่มขึ้น
� = 3.90) คิดเปนรอยละ 78.00
อยางตอเนื่อง (×
ความพึงพอใจดานการบริการ พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจดานการบริการรวมเฉลี่ยอยูใน
� = 4.06) คิดเปนรอยละ 81.28 โดยมีความพึงพอใจตอความสะดวกและรวดเร็วในการใช
ระดับมาก (×
� = 4.20) คิด เปน รอ ยละ 84.00 รองลงมาคือ หองสมุดจัดใหบริการตางๆ
บริการยืม-คืนมากที่สุด (×
� = 4.16) คิด เปน รอ ยละ 83.20 และความสะดวกในการใช
สอดคลองกับความตองการของทาน (×
� = 4.06) คิดเปน รอยละ 81.20 ตามลําดับ ทั้งนี้ผูใชบริการมีความพึงพอใจนอย
บริการอิน เทอรเน็ต (×
� = 3.88) คิดเปนรอยละ 77.60
ที่สุดตอเวลาเปด-ปดบริการมีความเหมาะสม (×
ความพึงพอใจดานบุคลากรผูใหบริการ พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจดานบุคลากรผูใหบริการ
� = 4.03) คิดเปนรอยละ 80.60 โดยมีความพึงพอใจตอมีความรูและความ
รวมเฉลี่ยอยูในระดับมาก (×
� = 4.12) คิดเปนรอยละ 82.40 รองลงมาคือเอาใจใสผูใชบริการและ
เขาใจในการใหบริการมากที่สุด (×
� = 4.02) คิดเปนรอยละ 80.40 และสุภาพและมีอัธยาศัยไมตรี (×
� = 3.95)
เต็มใจใหความชวยเหลือ (×
คิดเปนรอยละ 79.00 ตามลําดับ
ความพึงพอใจดา นสถานที่แ ละสิ่งอํา นวยความสะดวก พบวา ผูใชบ ริก ารมีความพึงพอใจ
� = 4.23) คิดเปน รอยละ 84.60
ดา นสถานที่และสิ่ งอํ า นวยความสะดวกรวมเฉลี่ย อยูในระดับ มาก (×
� = 4.34) คิดเปนรอยละ 86.80
โดยผูใชบริการมีความพึงพอใจตอหองสมุดมีแสงสวางเพียงพอมากที่สุด (×
� = 4.30) คิดเปน รอยละ 86.00 และ
รองลงมาคือหองสมุดมีบรรยากาศเหมาะสมสําหรับการเรียนรู (×
� = 4.28) คิดเปนรอยละ 85.60 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
� = 4.11) คิดเปนรอยละ 82.20
(×
ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการใหบริการ
ดานทรัพยากรสารสนเทศ
1. หนังสือเกี่ยวกับสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร (3 คน)
2. หนังสือสําหรับเด็กประเภทนิทานภาพ วรรณกรรมสําหรับเด็ก เชน นิทานภาพสงเสริมการอยู
รวมกัน ชื่อเรื่องวา “ทําไม” หรือวรรณกรรมสําหรับหรับเด็กเรื่อง “หลุม” ตอนนี้ไดรับการแปลเปน
ภาษาไทยและวางขายตามรานหนังสือ และยังมีหนังสืออีกมากมายที่จะเปนประโยชนตอคนที่ตองการ
นําไปใชในโรงเรียน (1 คน)
3. เวลาหาหนังสือจะสับสนนิดหนอยเพราะหนังสือเยอะ (1 คน)
4. อยากใหหนังสือมีความทันสมัย (1 คน)
5. หนังสือเกี่ยวกับสังคมศาสตรบางเลมก็หายากและไมมี (1 คน)
6. อยากใหเพิ่มหนังสือนอกเวลาภาษาอังกฤษมากกวานี้ (1 คน)
7. หนังสือเกี่ยวกับ Molecular Biology / Phisiclogy / Phycology (1 คน)
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8. อยากใหมีหนังสือภาษาตางประเทศเยอะๆ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและควรอัพเดทหนังสือ
ใหมๆอยูเสมอ ตามสถานการณบานเมือง (1 คน)
9. หนังสือดานภาษาตางๆ และหนังสือพิมพรายวัน (1 คน)
10. หนังสือความรูเกี่ยวกับภาษาเอเชียมีนอยเกินไป (1 คน)
ดานการบริการ
1. ตองการใหขยายเวลาเปดใหบริการ (14 คน)
1.1 ตองการใหขยายเวลาใหบริการ แตไมระบุเวลา (6 คน)
1.2 ตองการใหขยายเวลาใหบริการจนถึงเวลา 17.00 น. (1 คน)
1.3 ตองการใหขยายเวลาใหบริการจนถึงเวลา 18.00 น. (1 คน)
1.4 ตองการใหขยายเวลาใหบริการจนถึงเวลา 19.00 น. (1 คน)
1.5 ตองการใหขยายเวลาใหบริการจนถึงเวลา 20.00 น. (1 คน)
1.6 ตองการใหขยายเวลาใหบริการจนถึงเวลา 21.00 น. (1 คน)
1.7 ตองการใหเปดบริการ 24 ชั่วโมง (1 คน)
1.8 ต อ งการให ข ยายเวลาให บ ริ ก ารในบางชั้ น /บางโซนช ว งที่ มี ก ารสอบกลางภาคและ
ปลายภาค (2 คน)
2. อยากใหหองมีการเก็บเสียงและติดฟลมรอบดานเพื่อความเปนสวนตัว (3 คน)
3. บริการยืม-คืนที่สามารถรีนิว (ยืมตอไดเอง) เมื่อครบกําหนดก็สามารถยืมตอจากในเว็บไซตของ
มหาวิทยาลัยได (1 คน)
5. หองประชุมกลุมยอยและหองชมภาพยนตรควรอนุญาตใหทานขนมได (1 คน)
6. หนังสือพิมพควรมีการอัพเดททุกวัน (1 คน)
7. ตองการใหมีการจดบันทึกสถิติการเขาใชสวนบุคคล (1 คน)
8. แจงล็อคขอมูลการดูผลการเรียนใหเร็วกวานี้ (3 คน)
9. อยากใหมีคอมพิวเตอรที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น (5 คน)
10. อยากใหมคี อมพิวเตอรเพื่อคนหาหนังสือใหมากกวานี้เพื่อความสะดวกแกนักศึกษา (2 คน)
11. อยากใหสัญญาณอินเตอรเนตมีความเสถียรมากกวานี้ และไมหลุดบอยๆ (2 คน)
12. อยากใหมพี ื้นที่สําหรับทํางานกลุมที่สามารถใชเสียงดังได (1 คน)
13. อยากใหหองสมุดจัดมุมสําหรับหนังสือแตละวิชาอยางชัดเจนและเพียงพอตอนักศึกษา
(1 คน)
14. บางครั้งไมมีเจาหนาที่ใหสอบถามขอมูลในจุดบริการแตละชั้น (1 คน)
15. อยากใหจัดมุมสําหรับรับประทานอาหารได (1 คน)
16. อยากให ส ามารถนํ า น้ํ า หรื อ ขนมเข า มาทานได บ า งเป น บางอย า ง เช น อาหารหรื อ ขนม
ที่ไมสงกลิ่น (2 คน)
17. อยากให อั พ เดทเครื่ อ งสื บ ค น หนั ง สื อ ให ทั น สมั ย มากขึ้ น ทํ า ให อ า นง า ย ใช ง านง า ย
เวลากดคนหาสะดวกขึ้น (2 คน)
18. อยากใหเว็บไซตในการสืบคนหนังสือใชงานไดงายและรวดเร็วขึ้น (2คน)
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19. อยากใหมีน้ําชาหรือกาแฟหรือโอวัลตินบริการในแตละชั้น (2 คน)
ดานบุคลากรผูใหบริการ
1. อยากใหเจาหนาที่พูดคุยดวยความสุภาพและมีการแนะนําที่ดี (2 คน)
2. เจาหนาที่หองสํานักงานผูอํานวยการคุยกันเสียงดังมาก ทําใหรบกวนการอานหนังสือ (2 คน)
3. อยากใหบุคลากรยิ้มแยมแจมใส มีอัธยาศัยที่ดี (4 คน)
4. อยากใหบุคลากรเจาหนาที่ไปตักเตือนนักศึกษาที่สงเสียงดังรบกวนผูอื่นบาง เพราะบางครั้งแม
จะเปดเสียงตามสายแลว นักศึกษาบางกลุมก็ยังเสียงดังมากกวาเดิม (1 คน)
5. อยากใหมีบุคลากรเพิ่มขึ้น เพื่อใหเพียงพอตอการทํางาน (1 คน)
ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก
1. หองน้ําบางครั้งมีปญหาเกี่ยวกับชักโครกควรปรับปรุงดวน (1 คน)
2. หองประชุมกลุมยอยควรมีปากกาไวทบอรดที่มีหลากหลายสีมากกวานี้ (3 คน)
3. หองประชุมยอยควรเปนหองที่เก็บเสียง เครื่องปรับอากาศใชงานไมได ทําใหตองเปดหนาตาง
ซึ่งบางครั้งหองขางๆเสียงดัง (1 คน)
4. อยากใหปรับปรุงเครื่องเสียงลําโพง เพราะบางหองเสียงแตก (1 คน)
5. อยากใหเครื่องปรับอากาศในหองประชุมกลุมยอยใชงานไดทุกหอง (2 คน)
6. อยากใหเพิ่มหองชมภาพยนตร และ หองประชุมกลุมยอยมากขึ้นกวานี้ (6 คน)
7. หองประชุมกลุมยอยอยากใหเพิ่มโตะคอมพิวเตอรและคอมพิวเตอรไวสักเครื่อง (1 คน)
8. อยากใหมีหองอานหนังสือเพิ่มมากกวานี้ (1 คน)
9. อยากใหมีทางหนีไฟและปายบอกทางที่ชัดเจน (1 คน)
10. Movie room and Study room in the library, that should have more, because
people have many in university. please (1 คน)
11. อยากใหเพิ่มโตะและเกาอี้ดานลางหรือดานขางของหองสมุดใหมากกวานี้ เพราะชวงสอบจะมี
นักศีกษามาใชบริการเยอะ และควรมีกระดานไวทบอรดเพิ่มขึ้นดวย เพื่อนักศึกษาจะไดมาติวขอสอบหรือ
ทํางานกลุมกันได (1 คน)
12. อยากใหมีปลั๊กไฟทุกจุดที่มีโตะ (1 คน)
13. อยากใหมีเครื่องดื่มหรือขนมมาขาย (1 คน)
14. อยากใหมีรานคาสวัสดิการเพิ่มขึ้น (1 คน)
15. อยากใหสามารถปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศเองได เพราะไมสามารถปรับอุณหภูมิไดเอง
(1คน)
16. อยากใหนําตูกดน้ําเขามาดานในหองสมุดมากขึ้น (2 คน)
17. อยากใหเพิ่มปลั๊กไฟแบบอื่นๆสําหรับโตะอานเดี่ยว เพราะปลั๊กไฟที่มีอยูไมเหมาะสมกับการใช
งานสําหรับอุปกรณบางอยาง (1 คน)
18. อยากใหหอง self-study ไมสามารถมองเห็นจากดานนอกได (1 คน)
19. อยากใหมีมุมพักผอนอยูดานหลังหองสมุด (1 คน)

10

20. อยากใหมีจุดบริการ wifi เพิ่มขึ้น (3 คน)
21. อยากใหเพิ่มแท็บเลต (1 คน)
22. หองน้ําชํารุดหลายหองเกินไป (2 คน)
ขอเสนอแนะอื่นๆ
1. มีทรัพยากรสารสนเทศที่ดี ทันสมัย เพียงพอ และตรงกับความตองการในสาขาวิชาที่ศึกษา
อยู (17 คน)
2. มีการใหบริการที่ดี (16 คน)
3. บุคลากรใหบริการดี การสอบถามขอมูลตางๆ ไดรับคําตอบที่ดี ใจดี ยิ้มแยมแจมใส เอาใจใส
ผูใชบริการ (21 คน)
4. สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ดี มีความสะอาด มีความสวยงาม นาเขาใชบริการ
มีความสงบเหมาะกับการอานหนังสือ หองน้ําสะอาด เกาอี้นั่งสบาย แอรเย็น (14 คน)
*******************************************************

