ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใ ชบริการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เดือน พฤษภาคม 2564
จากการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการตางๆ ภายในสํานักวิ ทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศในชวงเดือนพฤษภาคม 2564 สามารถสรุปผลไดดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ
เพศ
เพศชาย
เพศหญิง
รวม

จํานวน (คน)
26
34
60

รอยละ
43.33
56.67
100

จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในชวงเดือนพฤษภาคม 2564 สวนใหญเปน เพศหญิง
คิดเปนรอยละ 56.67 รองลงมาเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 43.33 ตามลําดับ
จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ

เพศหญิง 57%

เพศชาย 43%

ชาย

หญิง
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ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพ
ประเภท

นักศึกษา
อาจารย / เจาหนาที่
บุคคลภายนอก
รวม

จํานวน (คน)
40
9
11
60

รอยละ
66.67
15.00
18.33
100

จากตารางที่ 2 พบว า ผู ต อบแบบสอบถามในช ว งเดื อ นพฤษภาคม 2564 ส ว นใหญ เ ป น
นั กศึ กษาภาคปกติ คิ ดเป นร อยละ 66.67 รองลงมาคื อ บุ ค คลภายนอก คิ ดเป น ร อ ยละ 18.33 และ
อาจารย / เจาหนาที่ คิดเปนรอยละ 15.00 ตามลําดับ
จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพ
บุคคลภายนอก
18%
นักศึกษา
67%

อาจารย์/
เจ้าหน้าที่
15%

นักศึกษา

อาจารย์/เจ้าหน้าที่

บุคคลภายนอก
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ตารางที่ 3 ความถี่ในการเขาใชบริการตอสัปดาห
ความถี่ในการเขาใชบริการ
ทุกวัน
3 - 4 ครั้ง/สัปดาห
1 - 2 ครั้ง/สัปดาห
ไมแนนอน
รวม

จํานวน (คน)
19
16
15
10
60

รอยละ
31.67
26.67
25.00
16.67
100

จากตารางที่ 3 พบว า ในช ว งเดือนพฤษภาคม 2564 ผูใช บริการสว นใหญเขามาใชบ ริการ
ทุกวันมากที่สุด คิดเปนรอยละ 31.67 รองลงมาคือ 3 - 4 ครั้ง/สัปดาห คิดเปนรอยละ 26.67
1
- 2 ครั้ง/สัปดาห คิดเปนรอยละ 25.00 และไมแนนอน คิดเปนรอยละ 16.67 ตามลําดับ
ความถีใ่ นการเข้าใช้บริการต่อสัปดาห์

ไม่แน่นอน 17%

ทุกวัน
31%

1-2 ครัง้ /สัปดาห์ 25%

3-4 ครัง้ /สัปดาห์ 27%

ทุกวัน

3-4 ครัง้ /สัปดาห์

1-2 ครัง้ /สัปดาห์

ไม่แน่นอน
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ตารางที่ 4 ชวงเวลาที่เขาใชบริการ
ชวงเวลา
ชวงเชา (08.30 – 12.00 น.)
ชวงพักเที่ยง (12.00 – 13.00 น.)
ชวงบาย (13.00 – 17.00 น.)
รวม

จํานวน (คน)
13
25
22
60

รอยละ
21.67
41.67
36.37
100

จากตารางที่ 4 พบว า ในช ว งเดื อ นพฤษภาคม 2564 ผู ใ ช บ ริ ก ารส ว นใหญ เ ข า ใช บ ริ ก าร
ช ว งพั ก เที่ ย ง (12.00 – 13.00 น.) มากที่ สุ ด คิ ด เป น ร อ ยละ 41.67 รองลงมาคื อ เข า ใช บ ริ ก าร
ชวงบาย (13.00 – 17.00 น.) คิดเปน รอยละ 36.37 และเขาใชบริการชวงเชา (08.30 – 12.00 น.)
คิดเปนรอยละ 21.67 ตามลําดับ
ช่วงเวลาทีเ่ ข้าใช้บริการ
ช่วงเช้า
22%
ช่วงบ่าย
37%

ช่วงพักเที่ยง
41%

ช่วงเช้า

ช่วงพักเที่ยง

ช่วงบ่าย
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ตารางที่ 5 บริการของหองสมุดที่ทานใชบริการ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
บริการ
จํานวน (คน)
1. บริการยืม-คืน และตอบคําถาม
47
2. บริการวารสาร,หนังสือพิมพและฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
20
3. บริการนั่งอานหนังสือ
55
4. บริการโสตทัศนและสื่อมัลติมีเดีย (DVD,VCD)
34
5. บริการหองตางๆ ไดแก
หองศึกษากลุม, หองมินิเธียรเตอร, หองคอมพิวเตอร, หองประชุม
38
6. บริการสงเสริมการใชสารสนเทศ ไดแก อบรมการใชหองสมุด, อบรม
การใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
17
รวม
207

รอยละ
22.27
9.48
26.07
16.11
18.01
8.06
100

จากตารางที่ 5 พบวา ในชวงเดือนพฤษภาคม 2564 ผูใชบริการเขาใชบริการหองตางๆ ไดแก
เขาใชบริการนั่งอานหนังสือมากที่สุด คิดเปนรอยละ 26.07 รองลงมาคือ เขาใชบริการยืม-คืน และตอบ
คําถาม คิดเปนรอยละ 22.27 เขาใชบริการหองศึกษากลุม, หองมินิเธียรเตอร, หองคอมพิวเตอร, หอง
ประชุม คิดเปนรอยละ 18.01 เขาใชบริการโสตทัศนและสื่อมัลติมีเดีย (DVD,VCD) คิดเปนรอยละ 16.11
เขาใชบริการวารสาร,หนังสือพิมพและฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส คิดเปนรอยละ 9.48 และเขาใชบริการ
สงเสริมการใชสารสนเทศ ไดแก อบรมการใชหองสมุด, อบรมการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส คิดเปนรอย
ละ 8.06 ตามลําดับ
บริการส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ
8%
บริการห้องต่างๆ
18%

บริการโสตทัศน์และ
สือ่ มัลติมีเดีย
16%

บริการทีเ่ ข้ามาใช้บริการ
บริการยืม-คืน และตอบคําถาม
22%
บริการวารสาร,หนังสือพิมพ์
และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
10%
บริการนั่งอ่านหนังสือ
26%
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผูใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจําแนก
เปนรายดาน
ตารางที่ 6 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละ และระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจําแนกเปนรายดาน
รายการ
ดานทรัพยากรสารสนเทศ
1. ทรัพยากรมีความสอดคลองและสนับสนุนตอการเรียนการสอน
2. มีหนังสือ วารสารและโสตทัศนวัสดุที่ทันสมัยและเพียงพอ
3. มีฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่หลากหลายตามความตองการ
รวมเฉลี่ย
ดานการบริการ
1. มีการวางระบบขั้นตอนการใหบริการตางๆที่สะดวกรวดเร็ว ตรง
ตามความตองการ
2. มีสื่อ/คูมือแนะนําบริการตางๆของหองสมุด
3. มีการใช สื่อสังคมออนไลนรวมกับการประชาสัมพันธอื่นๆ ของ
หองสมุด
4. เจาหนาที่มีอัธยาศัยที่ดี เต็มใจและพรอมใหความชวยเหลือ
5. เจาหนาที่ใหบริการแกผูใชทุกคนอยางเทาเทียมและปฏิบัติดวย
ความเอาใจใส
รวมเฉลี่ย
ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก
1. มีบริการจุดเชื่อมตอ Wi-Fi ที่มีประสิทธิภาพ
2. มีจํานวนที่นั่งอานหนังสือเพียงพอ
3. มีการดูแลความสะอาดของบริเวณใหบริการ
4. มีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู
รวมเฉลี่ย
ความพึงพอใจตอบริการของหองสมุดในภาพรวม
ความพึงพอใจตอบริการของหองสมุดทั้ง 4 ดาน

�
×

4.58
4.53
4.47
4.53

ระดับ
ความพึง
พอใจ

S.D.

รอย
ละ

0.53
0.56
0.56
0.55

91.67 มากที่สุด
90.67 มากทีส่ ุด
89.33
มาก
89.67 มากทีส่ ุด

4.35 0.70 87.00
4.47 0.56 89.33

มาก
มาก

4.38 0.58 87.67
4.38 0.52 87.67

มาก
มาก

4.52 0.59 90.33 มากที่สุด
4.42 0.59 88.40 มาก
4.53
4.42
4.42
4.45
4.45
4.55
4.49

0.59
0.64
0.61
0.62
0.62
0.57
0.57

90.67 มากที่สุด
88.33
มาก
88.33
มาก
89.00
มาก
89.08 มาก
91.00 มากทีส่ ุด
89.54 มาก
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จากตารางที่ 6 สรุ ปได ว า ในช วงเดื อนพฤษภาคม 2564 ผู ใช บริ การมี ความพึ งพอใจต อการ
� = 4.49) คิดเปนรอยละ
ใหบริการของสํานักวิทยบริการฯ รวมทั้ง 4 ดานคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับ มาก (×
89.54
หากจําแนกเปนรายดานสามารถอภิปรายผลได ดังนี้
ความพึงพอใจดานทรัพยากรสารสนเทศ พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจในดานทรัพยากร
� = 4.53) โดยมีระดับความพึงพอใจในเรื่อง ทรัพยากรมีความ
สารสนเทศรวมเฉลี่ยอยูในระดับ มากที่สุด (×
� = 4.58) คิดเปนรอยละ 91.67 รองลงมาคือ มีหนังสือ
สอดคลองและสนับสนุนตอการเรียนการสอน คือ (×
� = 4.53) คิดเปนรอยละ 90.67 และมีฐานขอมูล
วารสารและโสตทัศนวัสดุที่ทันสมัยและเพียงพอ คือ (×
� = 4.47) คิดเปนรอยละ 89.33 ตามลําดับ
อิเล็กทรอนิกสที่หลากหลายตามความตองการ คือ (×
ความพึงพอใจดานการบริการ พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจดานการบริการรวมเฉลี่ยอยูใน
� = 4.42) โดยมีความพึงพอใจตอ เจาหนาที่ใหบริการแกผูใชทุกคนอยางเทาเทียมและปฏิบัติ
ระดับ มาก (×
� = 4.52) คิดเปน รอยละ 90.33 รองลงมาคือ มีสื่อ/คูมือแนะนํา
ดวยความเอาใจใส มากที่สุด คือ (×
� = 4.47) คิด เปน รอยละ 89.33 มีการใชสื่อสังคมออนไลนรวมกับการ
บริการตางๆของหองสมุด คือ (×
ประชาสัมพันธอื่นๆของหองสมุด และเจาหนาที่มีอัธยาศัยที่ดี เต็มใจและพรอมใหความชวยเหลือในระดับ
� = 4.38) คิดเปน รอยละ 87.67 มีการวางระบบขั้นตอนการใหบริการตางๆที่สะดวก
ที่เ ทา กัน คือ (×
� = 4.35) คิดเปนรอยละ 87.00 ตามลําดับ
รวดเร็ว ตรงตามความตองการนอยที่สุด คือ (×
ความพึงพอใจดา นสถานที่แ ละสิ่งอํา นวยความสะดวก พบวา ผูใชบ ริก ารมีความพึงพอใจ
� = 4.45) โดยผูใชบริการมีความพึง
ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกรวมเฉลี่ยอยูในระดับ มาก (×
� = 4.53) คิ ด เป น ร อ ยละ 90.67
พอใจต อ มี บ ริ ก ารจุ ด เชื่ อ มต อ Wi-Fi ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มากที่ สุ ด (×
� = 4.45) คิดเปนรอยละ 89.00 มีจํานวนที่นั่งอานหนังสือ
รองลงมาคือ มีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู (×
� = 4.42) คิด เปน รอ ยละ
เพีย งพอ และมี การดูแลความสะอาดของบริเ วณใหบ ริการนอยที่สุด คือ (×
88.33 ตามลําดับ
ความพึง พอใจตอ ภาพรวมในการใหบ ริก ารของหอ งสมุด พบวา คา เฉลี ่ย อยู ใ นระดับ
� = 4.55) คิดเปนรอยละ 91.00
มากที่สุด (×
� = 4.49)
ความพึงพอใจตอบริการของหองสมุดทั้ง 4 ดาน พบวา คาเฉลี่ย อยูในระดับ มาก (×
คิดเปนรอยละ 89.54
ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการใหบริการ

