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

จํานวน (คน)
26
74
100

รอยละ
26.0
74.0
100.0

จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในชวงเดือนเมษายน 2562 สวนใหญเปนเพศหญิง
คิดเปนรอยละ 74.0 รองลงมาเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 26.0 ตามลําดับ
รอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ

26

74

หญิง

ชาย

2

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

จํานวน (คน)
93
1
0
6
100

รอยละ
93.0
1.0
0.0
6.0
100.0

จากตารางที่ 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในชวงเดือนเมษายน 2562 สวนใหญเปนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีภาคปกติ คิดเปนรอยละ 93.0 รองลงมาคือ บุคคลภายนอก คิดเปนรอยละ 6.0 และ
นักศึกษา ป.บัณฑิต, ป.โท, ป.เอก คิดเปนรอยละ 1.0 ตามลําดับ
รอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพ
10
6

93

นักศึกษาภาคปกติ

นักศึกษา ป.บัณฑิต, ป.โท, ป.เอก

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)
61
23
16
100

รอยละ
61.0
23.0
16.0
100.0

จากตารางที่ 3 พบวา ในชวงเดือนเมษายน 2562 ผูใชบริการสวนใหญเขามาใชบริการ 1 – 2
ครั้ง/สัปดาหมากที่สุด คิดเปนรอยละ 61.0 รองลงมาคือ เขาใชบริการ 3 - 4 ครั้ง/สัปดาห คิดเปนรอยละ
23.0 และมากกวา 5 ครั้ง/สัปดาห คิดเปนรอยละ 16.0 ตามลําดับ
ความถี่ในการเขาใชบริการตอสัปดาห

16
23

61

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)
32
56
12
100

รอยละ
32.0
56.0
12.0
100.0

จากตารางที่ 4 พบวา ในชวงเดือนเมษายน 2562 ผูใชบริการสวนใหญเขามาใชบริการชวงบาย
(13.00 – 17.00 น.) มากที่สุด คิดเปนรอยละ 56.0 รองลงมาคือ ชวงเชา (08.30 – 13.00 น.) คิดเปน
รอยละ 32.0 และเขาใชบริการในเวลาที่ไมแนนอน คิดเปนรอยละ 12.0 ตามลําดับ
ชวงเวลาที่เขาใชบริการ

12
32

56

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

4.08 0.63

81.60

มาก

3.84 0.72

76.80

มาก

4.02 0.74

80.40

มาก

3.79 0.72

75.80

มาก

3.86 0.70

77.20

มาก

4.06 0.68
3.97 0.69
3.99 0.69

81.20
79.40
79.80

มาก
มาก
มาก

4.05 0.70 81.00
4.05 0.67 81.00
3.97 0.69 79.42

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

3.98
3.97
4.08
3.96
3.98
3.99

0.68
0.76
0.68
0.68
0.40
0.64

79.60
79.40
81.60
79.20
79.60
79.88

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.06
3.94
3.89
3.96

0.65
0.71
0.74
0.70

81.20
78.80
77.80
79.27

มาก
มาก
มาก
มาก

3.99
4.27
4.33
4.32
4.10
4.20
4.05

0.67
0.60
0.64
0.62
0.73
0.65
0.50

79.80
85.40
86.60
86.40
82.00
84.04
81.00

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

15

จากตารางที่ 5 สรุปไดวา ในชวงเดือนเมษายน 2562 ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการ
� = 4.05) คิดเปนรอยละ 81.00 หากจําแนก
ของสํานักวิทยบริการฯ ในภาพรวมทั้ง 4 ดานอยูในระดับมาก (×
เปนรายดานสามารถอภิปรายผลได ดังนี้
ความพึงพอใจดานทรัพยากรสารสนเทศ พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจในดานทรัพยากร
� = 3.97) คิดเปนรอยละ 79.42 โดยมีความพึงพอใจตอหองสมุดมี
สารสนเทศรวมเฉลี่ยอยูในระดับมาก (×
� = 4.08) คิ ด เป นร อยละ 81.60 รองลงมาคื อ
ทรั พ ยากรสารสนเทศตามที่ ท า นต อ งการมากที่ สุ ด (×
คู มื อ /เอกสาร/ป า ยแนะนํ า การใช ท รั พ ยากรห อ งสมุ ด ช ว ยให ท า นทราบและเข า ถึ ง ข อ มู ล ทรั พ ยากร
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� = 4.06) คิดเปนรอยละ 81.20 และเว็บไซตของหองสมุดใหขอมูลที่เปน
สารสนเทศและบริการหองสมุด (×
� = 4.05) คิดเปนรอยละ 81.00 และเว็บไซตของหองสมุดมีการ
ประโยชนและมีขอมูลตามที่ตองการ (×
� = 4.05) คิดเปนรอยละ 81.00 ตามลําดับ ทั้งนี้ผูใชบริการมี
ปรับปรุงใหทันสมัยในระดับที่เทากัน (×
�=
ความพึงพอใจนอยที่สุดตอหองสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศใหมออกใหบริการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง (×
3.79) คิดเปนรอยละ 75.80
ความพึงพอใจดานการบริการ พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจดานการบริการรวมเฉลี่ยอยูใน
� = 3.99) คิดเปนรอยละ 79.88 โดยมีความพึงพอใจตอความสะดวกและรวดเร็วในการใช
ระดับมาก (×
� = 4.08) คิด เปน รอ ยละ 81.60 รองลงมาคือ หองสมุดจัดใหบริการตางๆ
บริการยืม-คืนมากที่สุด (×
� = 3.98) คิด เปน รอ ยละ 79.60 และความสะดวกในการใช
สอดคลองกับความตองการของทาน (×
� = 3.98) คิดเปน รอยละ 79.60 และเวลาเปด-ปดบริการมี
บริก ารอิน เทอรเ น็ตในระดับ ที่เ ทา กัน (×
� = 3.97) คิดเปนรอยละ 79.40 ตามลําดับ ทั้งนี้ผูใชบริการมีความพึงพอใจนอยที่สุดตอ
ความเหมาะสม (×
� = 3.96) คิดเปนรอยละ 79.20
คําแนะนําที่ไดรับจากการใชบริการหองสมุด (×
ความพึงพอใจดานบุคลากรผูใหบริการ พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจดานบุคลากรผูใหบริการ
� = 3.96) คิดเปนรอยละ 79.27 โดยมีความพึงพอใจตอบุคลากรมีความรูและ
รวมเฉลี่ยอยูในระดับมาก (×
� = 4.06) คิดเปนรอยละ 81.20 รองลงมาคือเอาใจใสผูใชบริการ
ความเขาใจในการใหบริการมากที่สุด (×
� = 3.94) คิดเปนร อยละ 78.80 และสุภาพและมีอัธยาศัย (×
� = 3.89)
และเต็มใจใหความชวยเหลือ (×
คิดเปนรอยละ 77.80 ตามลําดับ
ความพึงพอใจดา นสถานที่แ ละสิ่งอํา นวยความสะดวก พบวา ผูใชบ ริก ารมีความพึงพอใจ
� = 4.20) คิ ดเปน รอยละ 84.04
ดา นสถานที่ และสิ่ งอํ านวยความสะดวกรวมเฉลี่ย อยูในระดั บ มาก (×
� = 4.33) คิดเปน
โดยผูใชบริการมีความพึงพอใจตอหองสมุดมีบรรยากาศเหมาะสมสําหรับการเรียนรู (×
� = 4.32) คิดเปนรอยละ
รอยละ 86.40 และหองสมุดมีแสงสวางเพียงพอ มากที่สุดในระดับที่เทากัน (×
� = 4.27) คิดเปนรอยละ 85.40 และปาย
86.40 รองลงมาคือ หองสมุดมีความสะอาดและนาเขาใช (×
� = 4.10) คิดเปนรอยละ 82.00 ตามลําดับ ทั้งนี้ผูใชบริการ
ประกาศตางๆ ในหองสมุดมีความชัดเจน (×
มีค วามพึง พอใจนอ ยที ่ส ุด ตอ คอมพิ ว เตอรสําหรับ การสืบ คน มีประสิทธิภ าพเหมาะสมตอการใชงาน
� = 3.99) คิดเปนรอยละ 79.80
(×
ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการใหบริการ
ดานทรัพยากรสารสนเทศ
1. อยากใหเพิ่มสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาใหมากขึ้น และเปนปปจจุบันลาสุด (1 คน)
2. อยากใหเพิ่มหนังสือและวารสารเกี่ยวกับการลงทุนใหมากขึ้น และมีการอัพเดทตลอดเวลา
(2 คน)
3. อยากใหมีหนังสือเกี่ยวกับดานแฟชั่นและสื่อเกี่ยวกับแฟชั่น (1 คน)
4. อยากใหเพิ่มหนังสือเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร (3 คน)
5. อยากใหมีหนังสือเพิ่มขึ้นมากกวานี้ (2 คน)
6. อยากใหมีหนังสือการตูน (1 คน)
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7. อยากใหมีวารสารที่ทันสมัยมากขึ้น (1 คน)
8. ควรมีการจัดประเภทของหนังสือที่เขามาลาสุดเปนโซนๆที่มองเห็นไดชัดเจน (1 คน)
9. อยากใหประเภทและจํานวนหนังสือใหมมีตามความตองการของผูอาน (1 คน)
10. ควรเพิ่มจํานวนหนังสือหนึ่งชื่อเรื่องใหมีมากกวา 5 ถึง 10 เลม (2 คน)
11. ควรเพิ่มหนังสือเกี่ยวกับดานวิชาตางๆ เชน เหมืองขอมูลเบื้องตน หรือ สาขาวิศวกรรม
พลังงาน (2 คน)
12. ควรมีสื่อใหมๆใหมากขึ้น (1 คน)
13. อยากใหมีหนังสือเกี่ยวกับวรรณคดีมากกวานี้ (1 คน)
ดานการบริการ
1. ตองการใหขยายเวลาเปดใหบริการ (5 คน)
1.1 ตองการใหขยายเวลาใหบริการจนถึงเวลา 18.00 น. (1 คน)
1.2 ตองการใหขยายเวลาใหบริการจนถึงเวลา 20.00 น. (2 คน)
1.3 ตองการใหขยายเวลาใหบริการในบางชั้น/บางโซนชวงที่มีการสอบกลางภาคและปลาย
ภาค (2 คน)
2. อยากใหมีการยืมหนังสือไดนานมากขึ้นจาก 7 วัน เปน 14 วัน เนื่องจากในบางกรณีผูยืมอาจ
ติดธุระ และไมสามารถนํามาคืนไดในเวลาที่กําหนด (1 คน)
3. อยากใหมีการเพิ่มหมายเลขการจัดหมวดหมูใหละเอียดและชัดเจนมากขึ้น เพื่อใหงายตอการ
คนหาหนังสือหรือวารสารมากยิ่งขึ้น (1 คน)
4. อินเตอรเน็ตชาและหลุดบอย ควรเพิ่มความเร็วและปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น (6 คน)
5. ควรมีคอมพิวเตอรไวใชสืบคนขอมูลใหมากขึ้น (2 คน)
6. ควรมีการสืบคนหาหนังสือผานคอมพิวเตอรไดดีกวานี้ (1 คน)
7. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศใหดียิ่งขึ้น (1 คน)
8. คอมพิวเตอรควรเขาใชงานอินเตอรเน็ตไดเลยโดยไมตองใส User และ Password (1 คน)
9. พัฒนาเว็บไซตใหทันสมัยและไมใหลมหรือหลุดบอย (2 คน)
10. อยากใหสัญญาณอินเตอรเน็ตครอบคลุมและไมหลุด โดยเฉพาะหองมัลติมีเดีย (2 คน)
11. อยากใหทําโซนหนังสือที่มีผูใชยืมบอยๆ และหางายๆ (1 คน)
12. ควรจัดใหมีคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีจํานวนไมเพียงพอตอความ
ตองการของนักศึกษาที่ไมมีคอมพิวเตอรสวนตัวใช (4 คน)
13. ควรจัดนิทรรศการหนังสือใหกับผูที่สนใจ (1 คน)
14. อยากใหเพิ่มจุดบริการยืม-คืน ใหชัดเจน (1 คน)
15. ควรมีการจัดติดการสอบ และหาบุคลากรที่เกงๆมาชวยติวกอนสอบ เพื่อใหนักศึกษาได
ทบทวน (1 คน)
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ดานบุคลากรผูใหบริการ
1. อยากใหเจาหนาที่ยิ้มแยมแจมใส (5 คน)
2. ผูใหบริการตามจุดตางๆตามชั้น ควรใหคําแนะนํา ใหความชวยเหลือนักศึกษามากกวานี้
(2 คน)
ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก
1. หองน้ําชั้น 1 และ ชั้น 2 ไมคอยสะอาด (3 คน)
2. อยากใหมีหองสําหรับทํางานที่ Work in ได / จัดกิจกรรมได (1 คน)
3. เพิ่มเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอากาศรอน และผูใชบริการที่เพิ่มขึ้น (1 คน)
4. อยากใหเพิ่มหองอานหนังสือ (1 คน)
5. อยากใหมีรานกาแฟ (1 คน)
6. อยากใหขยายหองประชุมยอยใหกวางขึ้น (1 คน)
7. อยากใหเพิ่มหองประชุมยอยใหมากขึ้น (4 คน)
8. อยากใหมีหองพักผอนสําหรับนักศึกษา เชน หองนอนพักผอนกอนเรียน (1 คน)
9. อยากใหจัดโซนสําหรับทานอาหารหรือขนมตางๆ (1 คน)
10. อยากใหมีมุมสําหรับใชทํางานเพิ่มมากขึ้น (1 คน)
11. อยากใหมีหองสําหรับทํางานกลุมสวนตัวเพื่อที่นักศึกษาจะไดใชหองในการปรึกษาและทํางาน
เพื่อเสียงจะไดไมไปรบกวนคนอื่น (1 คน)
12. อยากใหเพิ่มจุดใหบริการคอมพิวเตอรมากขึ้น (3 คน)
13. อยากใหปรับปรุงหองน้ําหญิง (1 คน)
14. อยากใหมีเครื่องถายเอกสาร (2 คน)
15. อยากใหเพิ่มโตะและที่นั่ง บริเวณลานจอดรถจักรยานยนต (1 คน)
16. อยากใหเพิ่มแสงสวางและไฟฟามากขึ้น เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาเวลาทํางานกันดึกๆ
(1 คน)
17. หองและโตะไมเพียงพอตอจํานวนนักศึกษาและผูที่มาใชบริการ (3 คน)
18. ผูใชบริการหองสมุดพูดคุยกันเสียงดัง โดยเฉพาะชั้น 2 และ ชั้น 3 (1 คน)
ขอเสนอแนะอื่นๆ
1. มีทรัพยากรสารสนเทศที่ดี ทันสมัย เพียงพอ และตรงกับความตองการในสาขาวิชาที่ศึกษา
อยู (1 คน)
2. มีการใหบริการที่ดี (6 คน)
3. บุคลากรใหบริการดี การสอบถามขอมูลตางๆ ไดรับคําตอบที่ดี ใจดี ยิ้มแยมแจมใส เอาใจใส
ผูใชบริการ (14 คน)
4. สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ดี มีความสะอาด มีความสวยงาม นาเขาใชบริการ
มีความสงบเหมาะกับการอานหนังสือ หองน้ําสะอาด เกาอี้นั่งสบาย แอรเย็น (5 คน)
5. จุดบริการยืม-คืนสะดวกตอการใชบริการ มีความรวดเร็ว ไมเสียเวลา (2 คน)
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6. ชั้น 4 ใหบริการดีมาก (1 คน)
*******************************************************

