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

จํานวน (คน)
42
58
100

รอยละ
42.0
58.0
100.0

จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในชวงเดือนพฤษภาคม 2562 สวนใหญเปนเพศหญิง
คิดเปนรอยละ 58.0 รองลงมาเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 42.0 ตามลําดับ
รอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ

42

58

หญิง

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

จํานวน (คน)
89
1
1
9
100

รอยละ
89.0
1.0
1.0
9.0
100.0

จากตารางที่ 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในชวงเดือนพฤษภาคม 2562 สวนใหญเปนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีภาคปกติ คิดเปนรอยละ 89.0 รองลงมาคือ บุคคลภายนอก คิดเปนรอยละ 9.0 และ
นักศึกษา ป.บัณฑิต, ป.โท, ป.เอก คิดเปนรอยละ 1.0 และอาจารย คิดเปนรอยละ 1.0 ในระดับที่เทากัน
ตามลําดับ
รอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพ
1

1
9

89

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)
60
36
4
100

รอยละ
60.0
36.0
4.0
100.0

จากตารางที่ 3 พบวา ในชวงเดือนพฤษภาคม 2562 ผูใชบริการสวนใหญเขามาใชบริการ 1 –
2 ครั้ง/สัปดาหมากที่สุด คิดเปนรอยละ 60.0 รองลงมาคือ เขาใชบริการ 3 - 4 ครั้ง/สัปดาห คิดเปนรอย
ละ 36.0 และมากกวา 5 ครั้ง/สัปดาห คิดเปนรอยละ 4.0 ตามลําดับ
ความถี่ในการเขาใชบริการตอสัปดาห

4
36
60

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)
19
68
13
100

รอยละ
19.0
68.0
13.0
100.0

จากตารางที่ 4 พบวา ในชวงเดือนพฤษภาคม 2562 ผูใชบริการสวนใหญเขามาใชบริการชวงบาย
(13.00 – 17.00 น.) มากที่สุด คิดเปนรอยละ 68.0 รองลงมาคือ ชวงเชา (08.30 – 13.00 น.) คิดเปน
รอยละ 19.0 และเขาใชบริการในเวลาที่ไมแนนอน คิดเปนรอยละ 13.0 ตามลําดับ
ชวงเวลาที่เขาใชบริการ

13

19

68

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

4.14 0.65

82.80

มาก

4.05 0.77

81.00

มาก

4.08 0.83

81.60

มาก

4.03 0.77

80.60

มาก

4.01 0.80

80.20

มาก

4.11 0.79
3.98 0.89
4.03 0.90

82.20
79.60
80.60

มาก
มาก
มาก

3.96 0.90 79.20
4.00 0.88 80.00
4.04 0.82 80.78

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

4.24
3.94
4.23
3.97
4.04
4.08

0.73
0.92
0.68
0.89
0.92
0.83

84.80
78.80
84.60
79.40
80.80
81.68

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.12
4.03
4.06
4.07

0.66
0.82
0.89
0.79

82.40
80.60
81.20
81.40

มาก
มาก
มาก
มาก

4.10
4.40
4.49
4.46
4.32
4.35
4.11

0.81
0.71
0.70
0.69
0.72
0.73
0.65

82.00
88.00
89.80
89.20
86.40
87.08
82.20

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 5 สรุ ปได ว า ในช วงเดื อนพฤษภาคม 2562 ผู ใช บริ การมี ความพึ งพอใจต อการ
� = 4.11) คิดเปนรอยละ 82.20
ใหบริการของสํานักวิทยบริการฯ ในภาพรวมทั้ง 4 ดานอยูในระดับมาก (×
หากจําแนกเปนรายดานสามารถอภิปรายผลได ดังนี้
ความพึงพอใจดานทรัพยากรสารสนเทศ พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจในดานทรัพยากร
� = 4.04) คิดเปนรอยละ 80.78 โดยมีความพึงพอใจตอหองสมุดมี
สารสนเทศรวมเฉลี่ยอยูในระดับมาก (×
� = 4.14) คิ ดเป น ร อยละ 82.80 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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� = 4.11) คิดเปนรอยละ 82.20 และมีฐานขอมูลออนไลนที่จัดใหบริการ
สารสนเทศและบริการหองสมุด (×
เช น มติ ช น ThaiLIS ฐานข อมู ล อิ เ ล็ กทรอนิ กสของ สกอ. เพีย งพอตอการเรี ย นการสอนและการวิจั ย
� = 4.08) คิด เปนร อยละ 81.60 ตามลําดับ ทั้ งนี้ผูใชบริการมีความพึ งพอใจนอยที่สุดต อหองสมุด มี
(×
� = 4.00) คิดเปนรอยละ 79.20
ทรัพยากรสารสนเทศใหมออกใหบริการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง (×
ความพึงพอใจดานการบริการ พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจดานการบริการรวมเฉลี่ยอยูใน
� = 4.08) คิ ด เป น ร อ ยละ 81.68 โดยมี ค วามพึ ง พอใจต อ ห อ งสมุ ด จั ด ให บ ริ ก ารต า งๆ
ระดั บ มาก (×
� = 4.24) คิด เปน รอ ยละ 84.80 รองลงมาคือ ความ
สอดคลองกับความตองการของทานมากที่สุด (×
� = 4.23) คิด เปน รอยละ 84.60 และความสะดวกในการ
สะดวกและรวดเร็วในการใชบริการยืม-คืน (×
� = 4.04) คิด เปน รอ ยละ 80.80 ตามลําดับ ทั้งนี้ผูใชบริการมีความพึงพอใจ
ใชบ ริการอิน เทอรเ น็ต (×
� = 3.94) คิดเปนรอยละ 78.80
นอยที่สุดตอเวลาเปด-ปดบริการมีความเหมาะสม (×
ความพึงพอใจดานบุคลากรผูใหบริการ พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจดานบุคลากรผูใหบริการ
� = 4.07) คิดเปนรอยละ 81.40 โดยมีความพึงพอใจตอบุคลากรมีความรูและ
รวมเฉลี่ยอยูในระดับมาก (×
� = 4.12) คิดเปนรอยละ 82.40 รองลงมาคือเอาใจใสผูใชบริการ
ความเขาใจในการใหบริการมากที่สุด (×
� = 4.03) คิดเปนร อยละ 80.60 และสุภาพและมีอัธยาศัย (×
� = 4.06)
และเต็มใจใหความชวยเหลือ (×
คิดเปนรอยละ 81.20 ตามลําดับ
ความพึงพอใจดา นสถานที่แ ละสิ่งอํา นวยความสะดวก พบวา ผูใชบ ริก ารมีความพึงพอใจ
� = 4.35) คิ ดเปน รอยละ 87.08
ดา นสถานที่ และสิ่ งอํ านวยความสะดวกรวมเฉลี่ย อยูในระดั บ มาก (×
� = 4.49)
โดยผูใชบริการมีความพึงพอใจตอหองสมุดมีบรรยากาศเหมาะสมสําหรับการเรียนรูมากที่สุด (×
� = 4.46) คิดเปนรอยละ 89.20 และ
คิดเปนรอยละ 89.80 รองลงมาคือหองสมุดมีแสงสวางเพียงพอ (×
� = 4.40) คิด เปนรอยละ 88.00 ตามลําดับ ทั้งนี้ผูใชบ ริการมี
หองสมุดมีความสะอาดและนาเขาใช (×
� = 4.32) คิดเปนรอยละ
ความพึง พอใจนอ ยที่สุด ตอ ปายประกาศตางๆ ในหองสมุดมีความชัดเจน (×
86.40
ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการใหบริการ
ดานทรัพยากรสารสนเทศ
1. อยากใหมหี นังสือใหมๆและทันสมัยใหเยอะมากกวานี้ (7 คน)
2. อยากใหมีสื่อเทคโนโลยีมากๆ (1 คน)
3. อยากใหมีวิดีโอภาพยนตรใหมๆมากกวานี้ (4 คน)
4. อยากใหมีสาขาวิชาภาษาไทย ดานวรรณกรรมใหมากกวานี้ (1 คน)
5. อยากใหมีวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาที่มีเนื้อหามากขึ้นกวานี้ (1 คน)
6. อยากใหมีหนังสือเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและหนังสือการเขียนโปรแกรมเพิ่ม (2 คน)
7. อยากใหมีสาขาเคมีเพิ่มมากขึ้น (1 คน)
8. อยากใหมีหนังสือภาษาครบทุกภาษาที่สําคัญ (1 คน)
9. อยากใหมีหนังสือการพัฒนาตนเองและจิตวิทยาและการศึกษาใหมากขึ้น (1 คน)
10. อยากใหมีหนังสือสําหรับเด็กและวรรณกรรมเยาวชนเพิ่มมากขึ้น (1 คน)
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11. อยากใหเพิ่มหนังสือเกี่ยวกับดานภูมิศาสตรและเศรษฐศาสตร (1 คน)
12. อยากใหมีหนังสือดานการออกเสียงภาษาจีน (1 คน)
ดานการบริการ
1. ตองการใหขยายเวลาเปดใหบริการ (คน)
1.1 ตองการใหขยายเวลาใหบริการ แตไมระบุเวลา (8 คน)
1.1 ตองการใหขยายเวลาใหบริการจนถึงเวลา 18.00 น. (1 คน)
1.2 ตองการใหขยายเวลาใหบริการจนถึงเวลา 20.00 น. (1 คน)
1.2 ตองการใหขยายเวลาใหบริการจนถึงเวลา 21.00 น. (3 คน)
1.2 ตองการใหขยายเวลาใหบริการจนถึงเวลา 22.00 น. (1 คน)
1.3 ตองการใหขยายเวลาใหบริการจนถึงเวลา 24.00 น. (3 คน)
1.4 ตองการใหเปดบริการ 24 ชั่วโมง (5 คน)
1.4 ตองการใหขยายเวลาใหบริการในบางชั้น/บางโซนชวงที่มีการสอบกลางภาคและปลาย
ภาค (7 คน)
2. อยากใหมีคอมพิวเตอรเพิ่มมากกวานี้ (3 คน)
3. อยากใหเพิ่มความเร็วอินเตอรเนตมากกวานี้ (2 คน)
4. อยากใหใชอุปกรณรุนใหมทุกป (1 คน)
5. คอมพิวเตอรชาและไมคอยทันสมัย เวลาทํางานหนาๆหนาจอทําใหคาง (1 คน)
6. อยากใหเพิ่มมุมแนะนําหนังสือใหมของแตละชั้น (1 คน)
7. อยากใหมีคนดูแลเรื่องการสอบถามและตอบคําถามในเพจ Facebook ของทางหองสมุด
(1 คน)
8. อยากใหสนับสนุนผูที่สนใจหรือบุคคลภายนอกยืมหนังสือได (1 คน)
9. ควรเปดบริการหองมัลติมีเดียเพิ่มเพื่อใหบริการนักศึกษาไดอยางทั่วถึง (1 คน)
10. อยากใหมีโซนสําหรับนั่งทานขนมและกาแฟ (1 คน)
11. อยากใหเว็บไซตทันสมัยกวานี้ (1 คน)
12. อยากใหมีหองประชุมยอยเพิ่มมากขึ้น (1 คน)
ดานบุคลากรผูใหบริการ
1. อยากใหมีบุคลากรผูหญิงอายุไมเกิน 28 (1 คน)
2. อยากใหเจาหนาที่ทุกคนยิ้มแยม (1 คน)
3. บางครั้งผูใหบริการก็ทําใหผูรับบริการรูสึกเกร็ง (1 คน)
4. อยากใหเพิ่มบุคลากรประจําจุดตางๆ (2 คน)
5. อยากใหมีการชวยสืบคนขอมูลที่ตองการและแนะนําการสืบคน (1 คน)
ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก
1. อยากใหมีหองนอนหลับพักผอน (2 คน)
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2. ที่เสียบปลั๊กไฟมีนอย ไมเพียงพอตอการใชงาน (6 คน)
3. อยากใหที่นั่งดานลางมีพัดลม เพราะอากาศรอนเกินไป (1 คน)
4. บางครั้งโตะและเกาอี้ ก็ไมเพียงพอตอจํานวนผูใชบริการ (1 คน)
5. ควรมีหูฟงไวสําหรับนักศึกษาที่ตองการใชคอมพิวเตอร (1 คน)
6. อยากใหมีมุมนั่งเลนแบบโตะญี่ปุน (1 คน)
7. เกาอี้แบบเดิมดีกวาแบบใหม (1 คน)
8. หองน้ําปรับปรุงบอยครั้ง และหองน้ําที่ใชไดจริงมีนอย ไมเพียงพอตอความตองการ (1 คน)
9. ควรมีโตะและเกาอี้บริเวณดานลางหองสมุด (1 คน)
10. อยากใหหองภาพยนตรมีผามานกั้นกระจกระหวางหอง (1 คน)
11. บางครั้งน้ําในหองน้ําก็ไมไหล (1 คน)
12. อยากใหมีตนไมในหองสมุดบาง (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 (4 คน)
6. ชั้น 4 ใหบริการดีมาก (1 คน)
*******************************************************

