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บทคัดย่อ 

 รายงานผลการด าเนินโครงการส ารวจความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2/2558 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการ จ านวน 500 คน ที่เข้ามาใช้บริการด้วยตนเอง ผลการศึกษาพบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนิสิตปริญญาตรี (ร้อยละ 78.2) ผลการส ารวจพบผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใช้มากที่สุด

คือ 2 -3 ครัง้ต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 59) ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ดา้นทรัพยากรสารสนเทศ 

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับมาก โดยมีระดับความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เว็บไซต์

ของศูนย์บรรณสารฯ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีข้อมูลตามที่ต้องการ ( x =3.70) ระดับความพึงพอใจของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านการให้บริการ สรุปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับมาก ( x =3.78) 

โดยมีระดับความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสะดวกและรวดเร็วในการใช้บริการยืมคืน ( x =3.98) 

ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านผู้ให้บริการ สรุปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ

ระดับมาก ( x =3.90) โดยมีระดับความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง     ไม่

เลือกปฏิบัติ ( x =4.11) ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

สรุปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับมาก ( x =3.90) โดยมีระดับความพึงพอใจที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 

คือ มีแสงสว่างเพียงพอ ( x =4.30)  
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ส่วนท่ี 1 : บทน า 

 1.1  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

  ปัจจุบันสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการด ารงชีวิตของมนุษย์ และเป็นปัจจัยส าคัญของโลก

ปัจจุบันในการก าหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม  ซึ่งสารสนเทศมี

ความส าคัญอย่างย่ิงต่อการพัฒนามนุษย์และสังคมในทุกระดับ และสารสนเทศยังช่วยท าให้บุคคลเสริมสร้าง

ความรู้ที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตประจ าวัน ตลอดจนการใ ช้สารสนเทศในการวางแผนและการ

ตัดสินใจในการด าเนนิกิจกรรมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี  และปัจจุบันห้องสมุดหรือแหลง่สารสนเทศต่าง ๆ นับได้ว่า

เป็นแหลง่รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศอย่างหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมทั้งสถาบัน             

การศึกษาอื่น ๆ ซึ่งห้องสมุดถือเป็นหน่วยงานหลักที่มีความส าคัญและมีหน้าที่ส่งเสริมการเรียนการสอน โดย

สารสนเทศในห้องสมุดใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน ในการน าไปประกอบการศึกษาค้นคว้า เพ่ือให้มคีวามรูค้วามเข้าใจ

ในเร่ืองที่ศึกษาไดด้ย่ิีงขึ้น  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะยา จัดต้ังขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 มีหน้าที่ในการใช้บริการสารสนเทศแก่บุคลากรและนิสิต ของมหาวิทยาลัย 

รวมทั้งมีหน้าที่ในการจัดซือ้จัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ทั้งที่เป็นสารสนเทศในรูปแบบตีพิมพ์และ

ไมตี่พิมพ์ ที่ทันสมัยสอดคลอ้งกับการเรียนการสอนและเพียงพอกับความต้องการ และมีหน้าที่พัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศพร้อมให้บริการแก่บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัย ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นห้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย” จากวิสัยทัศน์ดังกล่าวน้ี ศูนย์

บรรณสารและสื่อการศึกษา จึงจ าเป็นต้องพัฒนาการให้บริการสารสนเทศให้ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด      

เพ่ือการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ  ปัจจุบันศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานสนับสนุนหลักด้านการจัด การเรียนการสอนและการวิจัยให้กับบุคลากรและนิสติ

ของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้บริการสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

นอกจากน้ียังมีบทบาทและมีความส าคัญในการส่งเสริมและให้บริการการเรียนรู้ สนับสนุนด้านการศึกษาของ

ชุมในจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียง อีกทั้งยังช่วยพัฒนาประชาชนให้เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศและเกิดการ

เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง จากบทบาทและหน้าที่การให้บริการสารสนเทศต่าง ๆ ของศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษาน้ัน จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาผู้ใช้เพื่อให้สามารถรับรูแ้ละเข้าถงึความตอ้งการของผู้ใช้บริการอย่าง

แท้จริงมากที่สุด ดังน้ัน จึงต้องศึกษาความพึงพอใจการใช้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือน าผลการวิจัย  ไปพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

   

 

 

 

  



1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการใช้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา  
 

 1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

  1.3.1 ความพึงพอใจของนิสิตที่ใช้บริการของ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย

พะเยา 

  1.3.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาประกอบดว้ยนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 400 คน 
 

 1.4  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 

  1 – 28 กุมภาพันธ์ 2558 
 

 1.5  นิยามศัพท์เฉพาะ 

               นิสิตระดับปรญิญาตรี หมายถึง  นิสิตที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปรญิญาตรี ในสาขาต่างๆ ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

              ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูส้กึ หรือทัศนคตขิองนิสิต ที่มีต่อใช้บรกิาร ของศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

              ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หมายถึง สถานที่รวบรวมสรรพวิทยาการต่างๆที่บันทึกไว้ใน

รูปแบบหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ 
 

 1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  1.6.1 ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ผลสรุป ปัญหาและขอ้เสนอแนะ

ของนิสิต น าไปปรับปรุงแก้ไขด้านต่าง ๆ 

 

ส่วนท่ี 2 : วิธีด าเนินการศึกษา 

 2.1  กลุ่มตัวอย่าง 

  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนิสิตทุกระดับการศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ที่

เข้ามาใช้บริการศูนย์การศึกษาระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2558 มีจ านวนทั้งสิน้ 500 คน 
 

 2.2  รูปแบบการศกึษา 

  เป็นการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้จัดท าน าข้อมูลที่

ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง จากน้ันท าการแปลงข้อมูลเป็นตัวเลข เพ่ือน าไปประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์โดย

ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows เพ่ือค านวณหาค่าสถิติต่าง ๆ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

ค่ารอ้ยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบียนมาตรฐาน 
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 2.3  เครื่องมือในการศึกษา 

  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้บริการ รายละเอียดในแบบสอบถามประกอบดว้ย 

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ช้ันปี และคณะที่ก าลังศึกษา 

  ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการ 

  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
   

 2.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  คณะผู้จัดท าแจกแบบสอบถามใหก้ับกลุ่มตัวอย่าง ตอบแบบสอบถาม และเก็บรวมรวมข้อมลู

ดว้ยตนเอง 

2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows และใช้สถิติต่าง ๆ ในการค านวณ ดังนี้ 

  -  สถิติเชงิพรรณนาประเภทค่าร้อยละ 

  -  สถิติประเภทค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน

ประเมินค่า ได้แก่ ระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการฯ โดยใช้มาตรวัดลิเคร์ท (Likert Type หรือ 

Likert’s Method of Summated Rating) ซึ่งใช้วัดเจตคตขิองบุคคลที่มีต่อสิ่งใดๆ ดังนี้ 

   ระดับความพึงพอใจระดับมากที่สุด  ค่าคะแนนเท่ากับ 5 

   ระดับความพึงพอใจระดับมาก   ค่าคะแนนเท่ากับ 4 

   ระดับความพึงพอใจระดับปานกลาง  ค่าคะแนนเท่ากับ 3 

   ระดับความพึงพอใจระดับน้อย   ค่าคะแนนเท่ากับ 2 

   ระดับความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด  ค่าคะแนนเท่ากับ 1 

 

  ส าหรับค่าเฉลี่ยที่ค านวณได้มคีวามหมาย ดังนี้ 

  4.51 – 5.00 หมายความว่า มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 

  3.51 – 4.50 หมายความว่า มีความพึงพอใจระดับมาก 

  2.51 – 3.50 หมายความว่า มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 

  1.51 – 2.50 หมายความว่า มีความพึงพอใจระดับน้อย 

  1.00 – 1.50 หมายความว่า มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 3 : ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การส ารวจความพึงพอใจต่อบริการของศูนย์บรรณสารฯ มีรายละเอียดจากผลการส ารวจและ

ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

 3.1  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ตารางที่ 1 – 3) 

 ตาราง 1  จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1.  ชาย 210 42.00 

2.  หญงิ 290 58.00 

รวม 500 100.00 
 

 จากตาราง 1 สรุปว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมดจ านวน 500 คน จ าแนกตามเพศ เป็นเพศชาย (ร้อย

ละ 42.00) และเพศหญงิ (ร้อยละ 58.00) 
 

 ตาราง 2 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามประเภทสมาชิก 
 

ประเภทสมาชิก จ านวน (คน) ร้อยละ 

1.  นิสิตปรญิญาตรี 391 78.2 

2.  นิสิตระดับปริญญาโท 68 13.6 

3.  นิสิตระดับปรญิญาเอก 2 0.4 

4.  บุคลากรสายวิชาการ 27 5.4 

5.  บุคลากรสายสนับสนุน 12 2.4 

6.  อื่น ๆ 0 0.00 

รวม 500 100.00 
 

 จากตาราง 2 สรุปว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 500 คน จ าแนกตามประเภทสมาชิก เป็นนิสิต

ปรญิญาตรี (ร้อยละ 78.2) มากที่สุด  
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ตาราง 3  จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามความถี่การเข้าใช้ศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษาต่อสัปดาห ์
 

จ านวน จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 ครัง้ 123 24.26 

2 – 3 ครัง้ 298 59 

4 – 6 ครัง้ 70 14 

7 ครัง้ขึน้ไป 9 1.8 

รวม 500 100.00 
 

 จากตาราง 3 สรุปว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 500 คน จ าแนกตามความถี่ที่เข้าใช้ศูนย์

บรรณสารและสื่อการศึกษาต่อสัปดาห์ พบว่าความถี่ที่ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใช้มากที่สุดคือ 2 -3 คร้ังต่อ

สัปดาห์ (ร้อยละ 59) รองลงมาคือ 1 คร้ัง (ร้อยละ 24.26) 4 – 6 คร้ัง (ร้อยละ 14) และ 7 คร้ังขึ้นไป (ร้อยละ 

1.8) ตามล าดับ 

 3.2 ตอนที่ 2 ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิาร 

 ตาราง 4 ระดับความพงึพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
 

รายการ 

 (N=500) 

ค่าเฉลี่ย 

x  

S.D. การแปลความ 

1.  มีทรัพยากรสารสนเทศที่ท่านต้องการ 3.61 .775 มาก 

2.  มีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชา

ของท่าน 

3.42 .892 ปานกลาง 

3.  ศูนย์บรรณสารฯ มีทรัพยากรสารสนเทศใหม่ออก

ให้บรกิารเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

3.49 .823 ปานกลาง 

4.  เครื่องมือสบืค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) เข้าถงึและ

สบืค้นได้งา่ย 

3.70 .854 มาก 

5.  คู่มือ/เอกสาร/ป้ายแนะน าการใช้ทรัพยากรศูนย์บรรณ

สารฯ ช่วยให้ท่านทราบและเข้ าถึ งข้อมูลท รัพยากร

สารสนเทศและบรกิารของศูนย์บรรณสารฯ 

3.60 .847 มาก 

6.  ท่านสามารถค้นหาทรัพยากรสารสนเทศบนช้ันได้ตาม

ความตอ้งการ 

3.61 .903 มาก 

7.  เว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารฯ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

และมีขอ้มูลตามที่ต้องการ 

3.76 .820 มาก 



8.  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ศูนย์บรรณสารฯ มีให้บริการ

เพียงพอต่อการเรยีน การสอน การวิจัย 

3.60 .850 มาก 

รวม 3.60 .846 มาก 
  

 จากตาราง 4 สรุปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับมาก ( x =3.60) โดยมีระดับความพึง

พอใจที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ เว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารฯ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมขี้อมูลตามที่ต้องการ ( x

=3.70) สว่นระดับความพึงพอใจที่มีค่าเฉล่ียน้อยสุด คือ มีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนือ้หาครอบคลุมสาขาวิชา

ของผู้ผู้ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด ( x =3.42) 
 

 ตาราง 5 ระดับความพงึพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านบริการ 
 

รายการ 

 (N=400) 

ค่าเฉลี่ย 

x  

S.D. การแปลความ 

1.  เวลา เปิด-ปิด การให้บรกิารมีความเหมาะสม 3.88 .950 มาก 

2.  ความสะดวกและรวดเร็วในการใช้บริการยืม-คืน 3.98 .793 มาก 

3.  ค าแนะน าที่ได้รับจากการใช้บริการศูนย์บรรณสารฯ มี

ความชัดเจน ถูกต้อง 

3.75 .857 มาก 

4.  ศูนย์บรรณสารฯ จัดให้บริการต่าง ๆ สอดคลอ้งกับความ

ต้องการของท่าน 

3.75 .850 มาก 

5.  เครื่องคอมพิวเตอร์และ iPad มีเพียงพอต่อความต้องการ 3.56 1.250 ปานกลาง 

รวม 3.78 .940 มาก 
  

 จากตาราง 5 สรุปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับมาก ( x =3.78) โดยมีระดับความพึง

พอใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสะดวกและรวดเร็วในการใช้บริการยืมคืน ( x =3.98) ส่วนระดับความพึง

พอใจที่มีค่าเฉล่ียน้อยสุด คือ เครื่องคอมพิวเตอร์และ iPad มีเพียงพอต่อความต้องการ  

( x =3.56) 
 

 

 

 

 

 

ตาราง 6 ระดับความพงึพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านผู้ให้บรกิาร 
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รายการ 

 (N=400) 

ค่าเฉลี่ย 

x  

S.D. การแปลความ 

1.  มีความรูแ้ละความเข้าใจในการให้บรกิาร 3.85 .769 มาก 

2.  เอาใจใสผู่้ใช้บริการ สุภาพ อัธยาศัยดี 3.75 .848 มาก 

3.  ให้บรกิารตามล าดับก่อน-หลัง ไมเ่ลอืกปฏิบัติ 4.11 .803 มาก 

รวม 3.90 .807 มาก 
  

 จากตาราง 6 สรุปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับมาก ( x =3.90) โดยมีระดับความพึง

พอใจที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ให้บรกิารตามล าดับก่อน-หลัง ไมเ่ลอืกปฏิบัติ ( x =4.11) สว่นระดับความพึงพอใจที่

มีค่าเฉล่ียน้อยสุด คือ เอาใจใสผู่้ใช้บริการ สุภาพ อัธยาศัยด ี( x =3.75) 
 

 

ตาราง 7 ระดับความพงึพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

รายการ 

 (N=400) 

ค่าเฉลี่ย 

x  

S.D. การแปลความ 

1.  มีความสะอาดและน่าเข้าใช้ 4.17 .704 มาก 

2.  มีบรรยากาศเหมาะสมส าหรับการเรยีนรู้ 4.22 .830 มาก 

3.  มีแสงสว่างเพียงพอ 4.30 .746 มาก 

4.  ป้ายประกาศต่าง ๆ ในศูนย์บรรณสารฯ มีความชัดเจน 3.86 .816 มาก 

5.  โต๊ะเก้าอี ้มีเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ 3.35 1.020 ปานกลาง 

6.  ระยะทาง ในการเดนิทางมาใช้บริการศูนย์บรรณสารฯ 3.50 .951 มาก 

รวม 3.90 .845 มาก 
  

จากตารางที่ 7 สรุปได้ว่านิสิตที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับมาก ( x =3.90) โดยมีระดับ

ความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีแสงสว่างเพียงพอ ( x =4.30) ส่วนระดับความพึงพอใจที่มีค่าเฉล่ียน้อย

สุด คือ โต๊ะเก้าอีม้ีไม่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ ( x =3.35) 
 

  

 

 

 

          3.3  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ                      



                    จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์บรรณสารฯ พบข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ

สรุปได้ดังน้ี  

  - หนังสือไมเ่พียงพอต่อความต้องการ     เสนอแนะ  12 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4  

  - ค้นหาหนังสือยาก                            เสนอแนะ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4            

  - ห้องสมุดเสยีงดัง                             เสนอแนะ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4    

                    - เต้าเสียบปลั๊ก มีไม่เพียงพอ                  เสนอแนะ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2                            

  

  สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์บรรณสารฯ ที่จัดขึ้นภาคเรียนที่ 2/2558  

ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  มีผลการด าเนินโครงการเฉลี่ยในระดับมาก               

( x =3.80)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 
 





แบบส ารวจความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

ภาคการศึกษาที่ 2/2558 

ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

1.เพศ           ชาย           หญงิ 

2.ประเภทสมาชิก 

                           นิสติปริญญาตรี            นิสติปริญญาโท             นิสติปริญญาเอก 

       บุคลากรสายวชิาการ          บุคลากรสายบริการ         อ่ืนๆ......................................... 

3.ความถี่ในการเข้าใช้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา/สัปดาห ์

       1 ครั้ง            2 - 3 ครั้ง          4-6 ครั้ง           อ่ืนๆ...................... 

ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  

ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่าน  

 5 = มากที่สุด         4  = มาก          3  = ปานกลาง        2  = น้อย        1 = น้อยท่ีสุด 

ล าดับที ่ ความคดิเห็น ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 

1.1 มีทรัพยากรสารสนเทศตามท่ีท่านต้องการ      

1.2 มีทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวชิาของท่าน      

1.3 ศูนย์บรรณสารฯ มีทรัพยากรสารสนเทศใหม่ออกให้บริการเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง      

1.4 เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) เข้าถึงและสืบค้นได้ง่าย      

1.5 คู่มือ/เอกสาร/ป้ายแนะน าการใช้ทรัพยากรศูนย์บรรณสารฯช่วยใหท่้านทราบและเข้าถึง 

ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศและบริการของศูนย์บรรณสารฯ 

     

1.6 ท่านสามารถค้นทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นได้ตามความต้องการ      

1.7 เว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารฯ ใหข้้อมูลท่ีเป็นประโยชน์และมีข้อมูลตามท่ีตอ้งการ      

1.9 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีศูนย์บรรณสารฯ มีให้บริการ เพียงพอต่อการเรียน / การสอน /การวจิัย      

2. ด้านบริการ 

2.1 เวลา เปิด – ปิด การให้บริการมีความเหมาะสม      

2.2 ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ ยืม-คืน      

2.3 ค าแนะน าท่ีได้รับจากการใช้บริการศูนย์บรรณสารฯ มีความชัดเจน ถูกต้อง      

2.4 ศูนย์บรรณสารฯ จัดใหบ้ริการต่างๆ สอดคล้องกับความต้องการของท่าน      

2.5 เครื่องคอมพิวเตอร์และ  ipad มีเพียงพอต่อความต้องการ      

3. ด้านผู้ให้บริการ 



3.1 มีความรู้และความเข้าใจในการใหบ้ริการ      

3.2 เอาใจใส่ผู้ใช้บริการ สุภาพ อัธยาศัยดี       

3.3 ใหบ้ริการตามล าดับก่อน – หลัง ไม่เลือกปฏิบัติ      

4. ด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก 

4.1 มีความสะอาดและน่าเข้าใช้      

4.2 มีบรรยากาศเหมาะสมส าหรับการเรียนรู้      

4.3 มีแสงสวา่งเพียงพอ      

4.4 ระยะทาง ในการเดินทางมาใช้บริการศูนย์บรรณสารฯ      

ตอนท่ี 5 ปัญหา/ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ 

1. ด้านความประทับใจ 

............................................................................................................................. .....................................................

..................................................................................................................................... ............................................. 

2. ด้านการปรับปรุง 

..................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..................................................... 

3. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

............................................................................................................................. .....................................................

........................................................................................................................................................... ..................... 

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีร่วมแสดงความคิดเห็น 

 

 


