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

จํานวน (คน)
43
57
100

รอยละ
43.0
57.0
100.0

จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในชวงเดือนกันยายน 2562 สวนใหญเปนเพศหญิง
คิดเปนรอยละ 57.0 รองลงมาเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 43.0 ตามลําดับ
รอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ

43

57

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)
92
0
1
3
1
3
100

รอยละ
92.0
0.0
1.0
3.0
1.0
3.0
100.0

จากตารางที่ 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในชวงเดือนกันยายน 2562 สวนใหญเปนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีภาคปกติ คิดเปนรอยละ 92.0 รองลงมาคือ อาจารยและบุคคลภายนอกในระดับที่เทากัน
คิดเปนรอยละ 3.0 และนักศึกษา ป.บัณฑิต, ป.โท และ ป.เอกและและเจาหนาที่ในระดับที่เทากัน คิดเปน
รอยละ 1.0 ตามลําดับ
รอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพ
1
1
3 3
92

นักศึกษาภาคปกติ
นักศึกษาภาค กศ.ปช.
นักศึกษา ป.บัณฑิต, ป.โท, ป.เอก อาจารย
เจาหนาที่
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
28
11
100

รอยละ
61.0
28.0
11.0
100.0

จากตารางที่ 3 พบวา ในชวงเดือนกันยายน 2562 ผูใชบริการสวนใหญเขามาใชบริการ 1 – 2
ครั้ง/สัปดาหมากที่สุด คิดเปนรอยละ 61.0 รองลงมาคือ เขาใชบริการ 3 - 4 ครั้ง/สัปดาห คิดเปนรอยละ
28.0 และมากกวา 5 ครั้ง/สัปดาห คิดเปนรอยละ 11.0 ตามลําดับ
ความถี่ในการเขาใชบริการตอสัปดาห

11
28

61

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)
15
58
27
100

รอยละ
15.0
58.0
27.0
100.0

จากตารางที่ 4 พบวา ในชวงเดือนกันยายน 2562 ผูใชบริการสวนใหญเขามาใชบริการชวงบาย
(13.00 – 17.00 น.) มากที่สุด คิดเปนรอยละ 58.0 รองลงมาคือ เขาใชบริการในเวลาที่ไมแนนอน คิดเปน
รอยละ 27.0 และเขาใชบริการชวงเชา (08.30 – 13.00 น.) คิดเปนรอยละ 15.0 ตามลําดับ
ชวงเวลาที่เขาใชบริการ

15

27

58

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

3.98 0.68

79.60

มาก

3.83 0.75

76.60

มาก

3.88 0.76

77.60

มาก

3.80 0.75

76.00

มาก

3.95 0.76

79.00

มาก

3.95 0.80
3.92 0.80
3.98 0.78

79.00
78.40
79.60

มาก
มาก
มาก

3.93 0.78 78.60
3.89 0.80 77.80
3.91 0.77 78.22

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

4.02
3.79
4.07
3.88
3.89
3.93

0.72
1.07
0.73
0.76
0.92
0.84

80.40
75.80
81.40
77.60
77.80
78.60

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.98
3.76
3.92
3.89

0.70
0.79
0.81
0.77

79.60
75.20
78.40
77.73

มาก
มาก
มาก
มาก

3.99
4.32
4.26
4.33
4.14
4.21
3.96

0.72
0.68
0.73
0.65
0.70
0.70
0.68

79.80
86.40
85.20
86.60
82.80
84.16
79.20

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

15

จากตารางที่ 5 สรุปไดวา ในชวงเดือนกันยายน 2562 ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการ
� = 3.96) คิดเปนรอยละ 79.20 หากจําแนก
ของสํานักวิทยบริการฯ ในภาพรวมทั้ง 4 ดานอยูในระดับมาก (×
เปนรายดานสามารถอภิปรายผลได ดังนี้
ความพึงพอใจดานทรัพยากรสารสนเทศ พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจในดานทรัพยากร
� = 3.91) คิดเปนรอยละ 78.22 โดยมีความพึงพอใจตอหองสมุดมี
สารสนเทศรวมเฉลี่ยอยูในระดับมาก (×
ทรัพยากรสารสนเทศตามที่ทานตองการและทานสามารถคนหาวารสารบนชั้นไดตามความตองการในระดับ
� = 3.98) คิดเปนรอยละ 79.60 รองลงมาคือ เครื่องมือสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ
ที่เทากันมากที่สุด (×
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(OPAC) เขาถึงและสืบคนไดงายและคูมือ/เอกสาร/ปายแนะนําการใชทรัพยากรหองสมุดชวยใหทานทราบ
� = 3.95) คิดเปนรอยละ
และเขาถึงขอมูลทรัพยากรสารสนเทศและบริการของหองสมุดในระดับที่เทากัน (×
� = 3.93) คิดเปน
79.00 และเว็บไซตของหองสมุดใหขอมูลที่เปนประโยชนและมีขอมูลตามที่ตองการ (×
รอยละ 78.60 ตามลําดับ ทั้งนี้ผูใชบริการมีความพึงพอใจนอยที่สุดตอหองสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศใหม
� = 3.80) คิดเปนรอยละ 76.00
ออกใหบริการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง (×
ความพึงพอใจดานการบริการ พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจดานการบริการรวมเฉลี่ยอยูใน
� = 3.93) คิดเปนรอยละ 78.60 โดยมีความพึงพอใจตอความสะดวกและรวดเร็วในการใช
ระดับมาก (×
� = 4.07) คิด เปน รอ ยละ 81.40 รองลงมาคือ หองสมุดจัดใหบริการตางๆ
บริการยืม-คืนมากที่สุด (×
� = 4.02) คิด เปน รอ ยละ 80.40 และความสะดวกในการใช
สอดคลองกับความตองการของทาน (×
� = 3.89) คิด เปนรอยละ 77.80 ตามลําดับ ทั้งนี้ผูใชบริการมีความพึงพอใจนอย
บริการอิน เทอรเ น็ต (×
� = 3.79) คิดเปนรอยละ 75.80
ที่สุดตอเวลาเปด-ปดบริการมีความเหมาะสม (×
ความพึงพอใจดานบุคลากรผูใหบริการ พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจดานบุคลากรผูใหบริการ
� = 3.89) คิดเปนรอยละ 77.73 โดยมีความพึงพอใจตอบุคลากรมีความรูและ
รวมเฉลี่ยอยูในระดับมาก (×
� = 3.98) คิดเปนรอยละ 79.60 รองลงมาคือสุภาพและมีอัธยาศัย
ความเขาใจในการใหบริการมากที่สุด (×
� = 3.92) คิดเปนรอยละ 78.40 และเอาใจใสผูใชบริการและเต็มใจใหความชวยเหลือ (×
� = 3.76)
ไมตรี (×
คิดเปนรอยละ 75.20 ตามลําดับ
ความพึงพอใจดา นสถานที่แ ละสิ่งอํา นวยความสะดวก พบวา ผูใชบ ริก ารมีความพึงพอใจ
� = 4.21) คิ ดเปน รอยละ 84.16
ดา นสถานที่ และสิ่ งอํ านวยความสะดวกรวมเฉลี่ย อยูในระดั บ มาก (×
� = 4.33) คิดเปนรอยละ 86.60
โดยผูใชบริการมีความพึงพอใจตอหองสมุดมีแสงสวางเพียงพอมากที่สุด (×
� = 4.32) คิด เปนร อยละ 86.40 และหองสมุดมี
รองลงมาคื อห องสมุ ดมี ความสะอาดและนาเขาใช (×
� = 4.26) คิดเปนรอยละ 85.20 ตามลําดับ ทั้งนี้ผูใชบริการมี
บรรยากาศเหมาะสมสําหรับการเรียนรู (×
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
� = 3.99) คิดเปนรอยละ 79.80
(×
ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการใหบริการ
ดานทรัพยากรสารสนเทศ
1. หนังสือบางเลมที่ตองการมีไมมาก (1 คน)
2. อยากใหมีหนังสือภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น (2 คน)
3. อยากใหนํานวนิยายใหมๆ มาเยอะๆ (1 คน)
4. อยากใหมีหนังสือเฉพาะสาขาวิชามากกวานี้ (1 คน)
5. มีหนังสือเกี่ยวกับ Jazz นอยเกินไป (1 คน)
6. หนังสือทางดานวิชาการที่เปนความรูลาสุดในดานตางๆ (1 คน)
7. อยากใหงานวิจัยดานตางๆ มีภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น (1 คน)
8. หนังสือบางชื่อเรื่องที่ตองการไมมี และหาหนังสือที่ตองการไมเจอ (1 คน)
9. ประเภทบทความของรัฐศาสตรที่ทันสมัย (1 คน)
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10. หนังสือดานโปรแกรมคณิตศาสตร บางวิชาไมมีหนังสืออานเพิ่มเติม หนังสือบางชื่อเรื่องมีไม
เยอะ (1 คน)
11. วารสารหรือบทความที่เกี่ยวกับคณิตศาสตรของปลาสุดอัพเดทชา และมีจํานวนวารสารที่เปน
ภาษาอังกฤษนอยมาก (1 คน)
12. หนังสือเกี่ยวกับ Set Index (2 คน)
13. อยากใหซื้อหนังสือเพิ่มมากขึ้น (1 คน)
14. หนังเสือเกี่ยวกับความทันสมัยของโลกอนาคต (1 คน)
15. หนังสือเกี่ยวกับดานการเงินในสภาพโลกปจจุบัน (1 คน)
ดานการบริการ
1. ตองการใหขยายเวลาเปดใหบริการ (18 คน)
1.1 ตองการใหขยายเวลาใหบริการ แตไมระบุเวลา (6 คน)
1.2 ตองการใหขยายเวลาใหบริการจนถึงเวลา 18.00 น. (2 คน)
1.3 ตองการใหขยายเวลาใหบริการจนถึงเวลา 20.00 น. (1 คน)
1.4 ตองการใหขยายเวลาใหบริการจนถึงเวลา 21.00 น. (2 คน)
1.5 ตองการใหขยายเวลาใหบริการจนถึงเวลา 23.00 น. (1 คน)
1.6 ตองการใหขยายเวลาใหบริการจนถึงเวลา 24.00 น. (2 คน)
1.7 ตองการใหเปดบริการ 24 ชั่วโมง (1 คน)
1.8 ตองการใหขยายเวลาใหบริการในบางชั้น/บางโซนชวงที่มีการสอบกลางภาคและปลาย
ภาค (3 คน)
2. อยากใหมหี อง Metting Room (2 คน)
3. อยากใหมีบริการถายเอกสาร (2 คน)
4. อยากใหมีหองประชุมยอยเพิ่มมากขึ้น (2 คน)
5. อยากใหมีหองคาราโอเกะ หรือ หองสําหรับรองเพลงเพื่อผอนคลาย (2 คน)
6. อยากใหหองสมุดสามารถใชเสียงไดมากกวานี้ (1 คน)
7. อยากใหมีการแบงโซนอานหนังสือเดี่ยวกับโซนอานหนังสือแบบกลุมใหชัดเจน (1 คน)
8. อยากใหมีหองติวหนังสือสําหรับนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาพูดคุยกันได (1 คน)
9. อยากใหระบุวันเวลาที่เปด-ปดบริการใหชัดเจน และระบุวันที่หองสมุดปดบริการลวงหนาอยาง
นอย 2 - 3 วัน และแจงในเพจดวย (1 คน)
10. อยากใหมีหองสําหรับดูหนังและทํางานกลุมมีจํานวนไมเพียงพอตอความตองการของ
ผูใชบริการและไมทันสมัย (1 คน)
11. ควรปรับปรุงการบริการและใหความกระจางมากกวานี้ (1 คน)
12. อยากใหทุกชั้น มีหูฟงเก็บเสียง เพื่อความเงียบในการอานหนังสือ (1 คน)
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ดานบุคลากรผูใหบริการ
1. บรรณารักษบางคนพูดไมดีกับผูมาใชบริการ (1 คน)
2. บางครั้งโตะอื่นๆพูดคุยกันเสียงดังไมเกรงใจ อยากจะใหชวยตักเตือน (1 คน)
3. อยากใหผูดูแลมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูเขาใช เชน ยิ้มแยม หรือ ทักทายกันบาง (1 คน)
4. บุคลากรควรที่จะยิ้มแยม แจมใส มากกวานี้ เนื่องจากบางครั้ง อยากสอบถามขอมูล แตไมกลา
ไปถาม (1 คน)
5. อาจารยหรือเจาหนาที่ทําหนาบึ้งตึง ทําใหไมอยากเขามาใชบริการ (1 คน)
ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก
1. อยากใหเพิ่มโตะสําหรับนั่งอานหนังสือ (1 คน)
2. อยากใหมีถังขยะเพิ่มมากกวานี้ (2 คน)
3. หองน้ําชั้น 4 ควรเปดใหใช และ หองน้ําชั้น 1 ควรปรับปรุงเรื่องระบบน้ํา (3 คน)
4. ควรเพิ่มจํานวนกระดาษชําระในหองน้ําทุกชั้น (1 คน)
5. หองน้ําบางชั้น บางหอง สังเกตวาชํารุดมานานสักพักแลว แตก็ยังไมมีการซอมแซมใหสามารถ
ใชงานตามปกติ โดยเฉพาะชั้น 4 ไมสามารถใชหองน้ําได (3 คน)
6. ปรับปรุงแกไขเครื่องปรับอากาศในหองประชุมยอยบางหองใหสามารถใชงานได (1 คน)
7. คอมพิวเตอรบางเครื่องใชงานไมได โดยเฉพาะคอมของชั้น 3 บางเครื่องเชื่อมตออินเตอรเนต
ไมได (1 คน)
8. หองน้ําบางหอง น้ําไมไหล (1 คน)
9. ปรับปรุงหองน้ําและเพิ่มกระดาษชําระ (1 คน)
10. ซอมแซมเครื่องปรับอากาศที่ชํารุด (1 คน)
11. อยากใหมีจุดรับประทานเครื่องดื่มและอาหารภายในอาคารไดดวย (2 คน)
ขอเสนอแนะอื่นๆ
1. มีทรัพยากรสารสนเทศที่ดี ทันสมัย เพียงพอ และตรงกับความตองการในสาขาวิชาที่ศึกษา
อยู (19 คน)
2. มีการใหบริการที่ดี (22 คน)
3. บุคลากรใหบริการดี การสอบถามขอมูลตางๆ ไดรับคําตอบที่ดี ใจดี ยิ้มแยมแจมใส เอาใจใส
ผูใชบริการ (17 คน)
4. สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ดี มีความสะอาด มีความสวยงาม นาเขาใชบริการ
มีความสงบเหมาะกับการอานหนังสือ หองน้ําสะอาด เกาอี้นั่งสบาย แอรเย็น (11 คน)
5. จุดบริการยืม-คืนสะดวกตอการใชบริการ มีความรวดเร็ว ไมเสียเวลา (12 คน)
6. ชั้น 4 ใหบริการดีมาก (8 คน)
*******************************************************

