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ส่ว นที่ 1 : บทน ำ
1.1 ควำมเป็น มำและควำมส ำคัญ ของปัญ หำ
ปัจ จุบ ัน สารสนเทศได้เข้ามามีบ ทบาทในการด ารงชีว ิต ของมนุษ ย์ และเป็น ปัจ จัย ส าคัญ ของโลก
ปัจ จุบ ัน ในการก าหนดแนวทางการพัฒ นาเศรษฐกิจ การเมือ ง สัง คม และวัฒ นธรรม ซึ่ง สารสนเทศ
มีค วามส าคัญ อย่างยิ่ง ต่อ การพัฒ นามนุษ ย์แ ละสัง คมในทุก ระดับ และสารสนเทศยัง ช่ว ยท าให้บ ุ ค คล
เสริม สร้า งความรู้ท ี่จ ะน าไปใช้ป ระโยชน์ในการด ารงชีว ิต ประจ าวัน ตลอดจนการใช้ส ารสนเทศใน
การวางแผนและการตัด สิน ใจในการด าเนิน กิจ กรรมต่าง ๆ ได้เป็น อย่าง ดี และปัจ จุบ ัน ห้อ งสมุด หรือ
แหล่ง สารสนเทศต่าง ๆ นับ ได้ว ่าเป็น แหล่ง รวบรวมทรัพ ยากรสารสนเทศอย่างหลากหลายรู ป แบบ
โดยเฉพาะมหาวิท ยาลัย ต่าง ๆ รวมทั้ ง สถาบัน การศึก ษาอื่น ๆ ซึ่ง ห้อ งสมุด ถือ เป็น หน่ว ยงานหลัก ที่ม ี
ความส าคัญ และมีห น้า ที่ส ่ง เสริม การเรีย นการสอนโดยสารสนเทศในห้อ งสมุด ใช้เ ป็น ข้อ มู ล พื้ น ฐาน
ในการน าไปประกอบการศึก ษาค้น คว้า เพื่อ ให้ม ีค วามรู้ค วามเข้าใจในเรื่อ งที่ศ ึก ษาได้ด ีย ิ่ง ขึน้ ศูน ย์
บรรณสารและสื่อ การศึก ษา มหาวิท ยาลั ย พะยา จั ด ตั้ง ขึ้น ภายใต้พ ระราชบั ญ ญั ต ิม หาวิท ยาลั ย
พะเยา พ.ศ. 2553 มีห น้า ที่ใ นการใช้บ ริก ารสารสนเทศแก่บ ุ ค ลากรและนิส ิต ของมหาวิท ยาลั ย
รวมทั้ง มีห น้า ที่ใ นการจัด ซื้อ จัด หาทรั พ ยากรสารสนเทศประเภทต่า ง ๆ ทั้ง ที่เ ป็ น สารสนเทศใน
รู ป แบบตีพ ิม พ์แ ละไม่ต ีพ ิม พ์ ที่ท ั น สมั ย สอดคล้อ งกั บ การ เรีย นก ารสอ นแล ะเพีย ง พอกั บ คว าม
ต้อ งการ และมีห น้า ที่พ ัฒ น าทรัพ ยากร ส าร สน เท ศพร้อ ม ให้บ ริ ก าร แก่ บ ุ ค ล ากรแ ล ะนิ ส ิ ต ข อ ง
มหาวิท ยาลัย ภายใต้ว ิส ัย ทัศ น์ “เป็น ห้อ งสมุด สถาบัน อุด มศึก ษาที่ม ีค ุณ ภาพ ตามมาตรฐานห้อ งสมุด
สถาบัน อุด มศึก ษาไทย” จากวิส ัย ทั ศ น์ด ั ง กล่า วนี้ ศู น ย์บ รรณสารและสื่อ การศึก ษา จึง จ า เป็ น ต้อ ง
พัฒ นาการให้บ ริก ารสารสนเทศให้ได้ม าตรฐานตามที่ก าหนดเพื่อ การให้บ ริ ก ารที่ม ีป ระสิท ธิภ าพและ
ตรงกับ ความต้อ งการของผู้ใ ช้บ ริก าร ปั จ จุ บ ั น ศู น ย์บ รรณสารและสื่อ การศึก ษา เป็ น หน่ว ยงาน
สนับ สนุน หลัก ด้านการจัด การเรีย นการสอนและการวิจ ัย ให้ก ับ บุ ค ลากรและนิส ิต ของมหาวิท ยาลั ย
พะเยา ให้บ ริก ารสารสนเทศที่เ กี่ ย ว ข้อ ง กั บ ก าร เรี ย น ก ารส อนแ ล ะก ารวิ จ ั ย ของมห าวิท ยา ลั ย
นอกจากนี้ย ัง มีบ ทบาทและมีค วามส าคั ญ ในการส่ง เสริม และให้บ ริก ารการเรีย นรู้ สนั บ สนุ น ด้า น
การศึก ษาของชุม ในจัง หวัด พะเยาและจัง หวัด ใกล้เ คีย ง อีก ทั้ง ยัง ช่ว ยพัฒ นาประชาชนให้เข้าถึง ข้อ มู ล
สารสนเทศและเกิด การเรีย นรู้อ ย่างต่อ เนื่อ ง จากบทบาทและหน้าที่ก ารให้บ ริก ารสารส นเทศต่าง ๆ
ของศูน ย์บ รรณสารและสื่อ การศึก ษานั้น จึง จ าเป็ น ต้อ งมีก ารศึก ษาผู้ใ ช้เ พื่อ ให้ส ามารถรับ รู้แ ละ
เข้าถึง ความต้อ งการของผู้ใช้บ ริก ารอย่างแท้จ ริง มากที่ส ุด ดัง นั้น จึง ต้อ งศึก ษ าความพึง พอใจการใช้
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บริก ารของศูน ย์บ รรณสารและสื่อ การศึก ษามหาวิท ยาลัย พะเยา เพื่อ น าผลการวิ จ ั ย ไปพัฒ นาและ
ปรับ ปรุง การให้บ ริก ารของศูน ย์บ รรณสารและสื่อ การศึก ษาให้เกิด ประสิท ธิภ าพสูง สุด
1.2 วัต ถุป ระสงค์ข องกำรศึก ษำ
เพื่อ ศึก ษาความพึง พอใจของนิส ิต ที่ม ีต ่อ การใช้บ ริก ารของศู น ย์บ รรณสารและสื่อ การศึก ษา
มหาวิท ยาลัย พะเยา

1.3 ขอบเขตของกำรศึก ษำ
1.3.1 ความพึง พอใจของนิส ิต ที่ใช้บ ริก ารของ ศูน ย์บ รรณสารและสื่อ การศึก ษา มหาวิท ยาลัย
พะเยา
1.3.2 กลุ่ม ตัว อย่างที่ใช้ในการศึก ษาประกอบด้ว ยนิส ิต มหาวิท ยาลัย พะเยา จ านวน 400 คน
1.4 ระยะเวลำในกำรเก็บ ข้อ มูล
1 – 31 ตุล าคม 2559 ภาคที่ 1/59 (ครั้ง ที่ 1 )
1.5 นิย ำมศัพ ท์เ ฉพำะ
นิส ิต ระดับ ปริญ ญาตรี หมายถึง นิส ิต ที่ศ ึก ษาในหลัก สู ต รระดับ ปริญ ญ าตรี ในสาขาต่า งๆ
ของมหาวิท ยาลัย พะเยา
ความพึง พอใจ หมายถึง ความรู้ส ึก หรือ ทัศ นคติของนิส ิต ที่ม ีต ่อ ใช้บ ริก าร ของศูน ย์บ รรณสารและ
สื่อ การศึก ษา มหาวิท ยาลัย พะเยา
ศู น ย์บ รรณสารและสื่อ การศึก ษา หมายถึง สถานที่ร วบรวมสรรพวิท ยาการต่า งๆที่บ ั น ทึก ไว้ใน
รูป แบบหนัง สือ วารสาร สิ่ง พิม พ์ต ่างๆ
1.6 ประโยชน์ท ี่ค ำดว่ำ จะได้รับ
1.6.1 ศู น ย์ บ ร ร ณ ส ารแ ล ะสื่อ ก ารศึ ก ษา ม ห าวิ ท ยาลั ย พ ะเยา ได้ ผ ล ส รุ ป ปั ญ ห าและ
ข้อ เสนอแนะของนิส ิต น าไปปรับ ปรุง แก้ไขด้านต่าง ๆ

3

ส่ว นที่ 2 : วิธ ีด ำเนิน กำรศึก ษำ
2.1 กลุ่ม ตัว อย่ำ ง
กลุ่ม ตัว อย่างที่ใช้ในการศึก ษาเป็น นิส ิต ทุ ก ระดับ การศึก ษาและบุค ลากรมหาวิท ยาลั ย พะเยา
ที่เข้ามาใช้บ ริก ารศูน ย์ก ารศึก ษาระหว่างวัน ที่ 1 – 31 ตุล าคม 2559 ภาคที่ 1/59 (ครั้ง ที่ 1 ) มีจ านวน
ทั้ง สิน้ 400 คน
2.2 รูป แบบกำรศึก ษำ
เป็น การส ารวจโดยใช้แ บบสอบถามเก็บ รวบรวมข้อ มูล จากกลุ่ม ตัว อย่าง ผู้จ ัด ท าน าข้อ มูล ที่
ได้ม าตรวจสอบความถูก ต้อ ง จากนั้น ท าการแปลงข้อ มูล เป็น ตัว เลข เพื่อ น าไปประมวลผลด้ว ย
คอมพิว เตอร์โดย ใช้โปรแกรมส าเร็จ รูป SPSS for Windows เพื่อ ค านวณหาค่าสถิต ิต ่าง ๆ สถิต ิท ี่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อ มูล ได้แ ก่ ค่าร้อ ยละ ค่า เฉลี่ย ค่า เบี่ย งเบีย นมาตรฐาน
2.3 เครื่อ งมือ ในกำรศึก ษำ
แบบสอบถามความพึง พอใจต่อ การใช้บ ริก าร รายละเอีย ดในแบบสอบถามประกอบด้ว ย
ตอนที่ 1 ข้อ มูล ทั่ว ไปของผู้ต อบแบบสอบถาม ได้แ ก่ เพศ ประเภทสมาชิก หน่ว ยงาน
ตอนที่ 2 ระดับ ความพึง พอใจที่ม ีต ่อ การใช้บ ริก าร
ตอนที่ 3 ข้อ เสนอแนะอื่น ๆ
2.4 กำรเก็บ รวบรวมข้อ มูล
คณะผู้จ ัด ท าแจกแบบสอบถามให้ก ับ กลุ่ม ตัว อย่าง ตอบแบบสอบถาม และเก็บ รวม รวม
ข้อ มูล ด้ว ยตนเอง
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2.5 กำรวิเ ครำะห์ข ้อ มูล
ใช้โปรแกรมส าเร็จ รูป SPSS for Windows และใช้ส ถิต ิต ่าง ๆ ในการค านวณ ดัง นี้
- สถิต ิเชิง พรรณนาประเภทค่าร้อ ยละ
- สถิต ิป ระเภทค่าเฉลี่ย และค่าส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน เพื่อ วิเ คราะห์ข้อ มูล ที่เป็น มาตรฐาน
ประเมิน ค่า ได้แ ก่ ระดับ ความพึง พอใจต่อ การด าเนิน โครงการฯ โดยใช้ม าตรวัด ลิเ คอร์
(Likert Type หรือ Likert’s Method of Summated Rating) ซึ่ง ใช้ว ัด เจตคติของบุค คลที่ม ีต ่อ สิ่ง ใดๆ
ดัง นี้
ระดับ ความพึง พอใจระดับ มากที่ส ุด ค่าคะแนนเท่า กับ 5
ระดับ ความพึง พอใจระดับ มาก ค่าคะแนนเท่ากับ 4
ระดับ ความพึง พอใจระดับ ปานกลาง ค่า คะแนนเท่ากับ 3
ระดับ ความพึง พอใจระดับ น้อ ย ค่าคะแนนเท่ากับ 2
ระดับ ความพึง พอใจระดับ น้อ ยที่ส ุด ค่า คะแนนเท่ากับ 1
ส าหรับ ค่าเฉลี่ยที่ค านวณได้ม ีค วามหมาย ดัง นี้
4.51 – 5.00 หมายความว่า มีค วามพึง พอใจระดับ มากที่ส ุด
3.51 – 4.50 หมายความว่า มีค วามพึง พอใจระดับ มาก
2.51 – 3.50 หมายความว่า มีค วามพึง พอใจระดับ ปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายความว่า มีค วามพึง พอใจระดับ น้อ ย
1.00 – 1.50 หมายความว่า มีค วามพึง พอใจระดับ น้อ ยที่ส ุด
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ส่ว นที่ 3 : ผลกำรวิเ ครำะห์ข ้อ มูล
การส ารวจความพึง พอใจต่อ บริก ารของศูน ย์ บ รรณสารฯ มีร ายละเอีย ดจากผลการส ารวจ
และ ข้อ เสนอแนะ ดัง นี้

3.1 ตอนที่ 1 ข้อ มูล ทั่ว ไปของผู้ต อบแบบสอบถำม (ตำรำงที่ 1 – 3)
ตำรำง 1 จ ำนวนร้อ ยละของผู้ต อบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมเพศ
เพศ

จ ำนวน(คน)

ร้อ ยละ

1.ชาย

167

41.80

2.หญิง

233

58.30

400

100.00

รวม

จากตาราง 1 สรุป ว่า ผู้ต อบแบบสอบถาม ทั้ง หมดจ านวน 400 คน จ า แนกตามเพศ เป็ น เพศชาย
จ านวน 167 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 41.80 และเพศหญิง จ านวน 233 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 58.30
ตำรำง 2 จ ำนวนร้อ ยละของผู้ต อบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมประเภทสมำชิก
ประเภทสมำชิก

จ ำนวน (คน)

ร้อ ยละ

1.บุ ค ลำกรสำยวิช ำกำร

1

0.30

2.บุค ลำกรสำยสนับ สนุน

4

1.00

3.นิส ิต ปริญ ญำตรี

373

93.30

4.นิส ิต ปริญ ญำโท

3

0.80

5.นิส ิต ปริญ ญำเอก

1

0.30

6.นัก เรีย นโรงเรีย นสำธิต

17

4.30

7.บุค ลำกรภำยนอก

1

0.30

6

รวม

400

100.00

จากตาราง 2 สรุป ว่าผู้ต อบแบบสอบถามทั้ง หมดจ านวน 400 คน จ าแนกตามประเภทสมาชิก เป็น
บุค ลากรสายวิชาการ จ านวน 1 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 0.30 บุค ลากรสายสนับ สนุ น จ านวน 4 คน คิด
เป็น ร้อ ยละ 1.00 นิส ิต ปริญ ญาตรี จ านวน 373 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 93.30 นิส ิต ปริญ ญาโท จ านวน
3 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 0.80 นิส ิต ปริญ ญาเอก จ านวน 1 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 0.30 นัก เรีย นโรงเรีย น
สาธิต จ านวน 17 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 4.30 และบุค ลากรภายนอก จ านวน 1 คน คิด เป็น ร้อ ยละ
0.30
ปริญ ญาตรี (ร้อ ยละ 93.30) มากที่ส ุด
3.2 ตอนที่ 2 ระดับ ควำมพึง พอใจของผู้ใ ช้บ ริก ำร
ตำรำง 3 ระดับ ควำมพึง พอใจของผู้ต อบแบบสอบถำม ด้ำ นทรัพ ยำกรสำรสนเทศ
รำยกำร(N=400)

ค่ำ เฉลี่ย

S.D.

ควำม

x

1. จานวนทรัพ ยากรสารสนเทศเพีย งพอต่อ ความต้อ งการของ

กำรแปล

3.85

.898

มำก

2. มีท รัพ ยากรสารสนเทศตรงต่อ ความต้อ งการของผู้ใช้

3.87

.809

มำก

3. มีท รัพ ยากรสารสนเทศในการให้บ ริก ารที่ท ัน สมัย

3.99

.777

มำก

3.90

.828

มำก

ผู้ใ ช้บ ริก าร

รวม

จากตาราง 3 สรุป ได้ว ่าผู้ต อบแบบสอบถามมีค วามพึง พอใจระดับ มาก ( x =3.90) โดยมีร ะดับ ความ
พึง พอใจที่ม ีค ่าเฉลี่ย สูง สุด คือ มีท รัพ ยากรสารสนเทศในการให้บ ริก ารที่ท ัน สมั ย ( x =3.99) ส่ว น
ระดั บ ความพึง พอใจที่ม ีค ่า เฉลี่ ย น้อ ยสุ ด คือ มีจ านวนทรั พ ยา กรสารสนเท ศเพี ย งพอ ต่อ คว าม
ต้อ งการของผู้ใช้บ ริก าร ( x =3.85)
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ตำรำง 4 ระดับ ควำมพึง พอใจของผู้ต อบแบบสอบถำม ด้ำ นบริก ำร
รำยกำร (N=400)

ค่ำ เฉลี่ย x

S.D

กำรแปล
ควำม

1. ขั้น ตอนการมารับ บริก ารในศูน ย์บ รรณสารฯไม่ย ุ่ง ยาก

4.10

.826

มำก

2 . มีค วามถูก ต้อ งและรวดเร็ว ในการให้บ ริก าร

4.07

.801

มำก

3. สามารถค้น หาทรัพ ยากรสารสนเทศบนชั้น ได้ง ่า ย

3.91

.835

มำก

4.04

.817

มำก

4.01

.833

มำก

4.02

0.82

มำก

ซับ ซ้อ น เข้าใจง่าย

และรวดเร็ว
4. การใช้บ ริก ารทรัพ ยากรสารสนเทศอิเ ล็ก ทรอนิก ส์
ผ่านเครือ ข่ายมหาวิท ยาลัย สามารถเข้าถึง ได้ง ่าย
5. มีก ารให้บ ริก ารช่ว ยเหลือ ทางออนไลน์ท ี่ส ะดวกและ
รวดเร็ว เช่น E-mail, Web เป็น ต้น
รวม

จากตาราง 4 สรุป ได้ว ่าผู้ต อบแบบสอบถามมีค วามพึง พอใจระดับ มาก ( x =4.02) โดยมีร ะดับ ความ
พึง พอใจที่ม ีค ่าเฉลี่ยสูง สุด คือ ขั้น ตอนการมารับ บริก ารในศูน ย์บ รรณสารฯไม่ย ุ่ง ยาก ซับ ซ้อ น
เข้าใจง่า ย ( x =4.10) ส่ว นระดับ ความพึง พอใจที่ม ีค ่า เฉลี่ย น้อ ยสุด คือ สามารถค้น หาทรัพ ยากร
สารสนเทศบนชั้น ได้ง ่า ยและรวดเร็ว ( x =3.91)
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ตำรำง 5 ระดับ ควำมพึง พอใจของผู้ต อบแบบสอบถำม ด้ำ นผู้ใ ห้บ ริก ำร
รำยกำร (N=400)

ค่ำ เฉลี่ย x

S.D

กำรแปลควำม

1. บุค ลิก และการแต่ง กายของบุค ลากร

4.21

.762

มำก

2. ความสุภ าพ กิร ิยามารยาทของบุค ลากร

4.11

.800

มำก

3. บุค ลากรให้ค วามสนใจให้บ ริก ารผู้ใช้บ ริก ารอย่างจริง ใจ

4.11

.814

มำก

4.00

.820

มำก

5. บุค ลากรให้บ ริก ารต่อ ผู้ใช้บ ริก ารโดยไม่เลือ กปฏิบ ัต ิ

4.14

.827

มำก

6. บุค ลากรมีค วามรู้ค วามสามารถในการให้บ ริก ารเชื่อ ถือ

4.10

.788

มำก

7. บุค ลากรเข้าใจความต้อ งการของผู้ใช้บ ริก าร

4.05

.795

มำก

8. บุค ลากรศูน ย์บ รรณสารฯส่ง มอบบริก ารได้ต รงตามเวลา

4.05

.687

มำก

4.09

0.78

มำก

มีค วามเป็น มิต รเต็ม ใจช่ว ยเหลือ และมีอ ัธ ยาศัย ดี
4. บุค ลากรมีค วามเอาใจใส่ก ระตือ รือ ร้น และมีค วามพร้อ ม
ในการให้บ ริก าร

ได้แ บบมือ อาชีพ

ที่ส ัญ ญากับ ผู้ใช้บ ริก าร
รวม

จากตาราง 5 สรุป ได้ว ่า ผู้ต อบแบบสอบถามมีค วามพึง พอใจระดั บ มาก ( x =4.09) โดยมีร ะดั บ
ความพึง พอใจที่ม ีค ่า เฉลี่ย สูง สุด คือ บุ ค ลิก และการแต่ง กายของบุ ค ลากร ( x =4.21) ส่ว นระดับ
ความพึง พอใจที่ม ีค ่า เฉลี่ย น้อ ยสุด คือ บุค ลากรมีค วามเอาใจใส่ก ระตือ รือ ร้น และมีค วามพร้ อ มใน
การให้บ ริก าร ( x =4.00)
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ตำรำง 6 ระดับ ควำมพึง พอใจของผู้ต อบแบบสอบถำม ด้ำ นสถำนที่แ ละสิ่ง อ ำนวยควำม
สะดวก
รำยกำร (N=400)

ค่ำ เฉลี่ย x

S.D

กำรแปลควำม

1. จ านวนที่น ั่ง อ่านเพีย งพอ

3.59

.1.034

มำก

2. มีแ สงสว่างเพียงพอ

3.98

.812

มำก

3. สภาพแวดล้อ มภายในศูน ย์บ รรณสารฯ บรรยากาศน่า

4.03

.799

มำก

3.83

.913

มำก

5. มีจ ุด บริก ารถ่ายส าเนาเอกสารเพีย งพอ

3.68

.974

มำก

6. มีห ้อ งค้น คว้าเฉพาะกลุ่ม /รายบุค คล

3.87

.880

มำก

7. มีค วามปลอดภัย

4.16

.742

มำก

8. ความสะอาด

4.20

.735

มำก

3.95

0.69

มำก

ศึก ษาค้น คว้า
4. เครือ ข่า ยคอมพิว เตอร์ม ีป ระสิท ธิภ าพ มีค อมพิว เตอร์
เพียงพอ

รวม

จากตารางที่ 6 สรุป ได้ว ่า นิส ิต ที่ต อบแบบสอบถามมีค วามพึง พอใจระดั บ มาก ( x =3.95) โดยมี
ระดั บ ความพึง พอใจที่ม ีค ่า เฉลี่ย สู ง สุ ด คือ ความสะอาด( x =4.20) ส่ว นระดั บ ความพึง พอใจที่ม ี
ค่าเฉลี่ยน้อ ยสุด คือ จ านวนที่น ั่ง อ่านเพีย งพอ ( x =3.59)
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ตำรำง 7 ระดับ ควำมพึง พอใจของผู้ต อบแบบสอบถำม ด้ำ น กำรสื่อ สำร
รำยกำร (N=400)

ค่ำ เฉลี่ย x

S.D

กำรแปลควำม

3.90

.739

มำก

2. แจ้งให้ผ ู้ใช้ท ราบเสมอเมื่อมีก ารเปลี่ย นแปลงเวลาในการให้บ ริก าร

3.92

.757

มำก

3. มีช ่อ งทางการประชาสัม พัน ธ์ท ี่ห ลากหลาย เช่น เว็บ ไซต์ อีเ มล์

3.94

.783

มำก

3.97

.775

มำก

3.93

.762

มำก

1. มีเ อกสาร แผ่น พับ และป้า ยแนะน าการให้บ ริก ารชัด เจนและ
เพีย งพอ

จดหมายข่า ว จัด กิจกรรมส่งเสริม การให้บ ริก าร เป็น ต้น
4. มีก ารแจ้งข้อ มูล ข่า วสารที่เ กี่ย วกับ บริก าร กิจกรรมและทรัพ ยากร
สารสนเทศใหม่ๆ อย่า งสม่าเสมอ

รวม

จากตารางที่ 7 สรุป ได้ว ่า นิส ิต ที่ต อบแบบสอบถามมีค วามพึง พอใจระดั บ มาก ( x =3.93) โดยมี
ระดั บ ความพึง พอใจที่ม ีค ่า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คือ มีก ารแจ้ง ข้อ มู ล ข่า วสารที่เ กี่ย วกั บ บริก าร กิจ กรรมและ
ทรัพ ยากรสารสนเทศใหม่ๆ อย่า งสม่าเสมอ ( x =3.97) ส่ว นระดับ ความพึง พอใจที่ม ี ค ่ าเฉลี่ ย น้ อ ยสุด คือ
มีเ อกสาร แผ่น พับ และป้า ยแนะน าการให้บ ริก ารชัด เจนและเพีย งพอ ( x =3.90)
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3.3 ตอนที่ 3 ข้อ เสนอแนะอื่น ๆ
จากการส ารวจความพึง พอใจของผู้ใช้บ ริก ารศูน ย์บ รรณสารฯ พบข้อ เสนอแนะจากผู้ใช้บ ริก าร
สรุป ได้ด ัง นี้
- หนัง สือ ไม่เพียงพอต่อ ความต้อ งการ เสนอแนะ 17 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 4.25
- หนัง สือ ไม่เพียงพอต่อ ความต้อ งการ เสนอแนะ 7 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 1.75
- ค้น หาหนัง สือ ยาก เสนอแนะ 2 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 0.5
- เต้าเสียบปลั๊ก มีไม่เพียงพอ เสนอแนะ 2 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 0.5
- คอมพิว เตอร์ม ีไม่เพียงพอ เสนอแนะ 1 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 0.25
- ขยายเวลา เปิด และปิด อเสนอแนะ 2 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 0.5
สรุป ผลการส ารวจความพึง พอใจการใช้บ ริก ารศูน ย์บ รรณสารฯ ที่จ ัด ขึน้ ภาคเรีย นที่ 1/2559 ณ ศูน ย์
บรรณสารและสื่อ การศึก ษา มหาวิท ยาลัย พะเยา มีผ ลการด าเนิน โครงการเฉลี่ย ในระดับ มาก
( x =3.98)
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ภาคผนวก
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แบบส ำรวจควำมพึง พอใจของผู้ใช้บ ริก ำรศูน ย์บ รรณสำรและสื่อ กำรศึก ษำ มหำวิท ยำลัย พะเยำ
เพศ

 ชำย

 หญิง

1. ประเภทสมำชิก
 บุค ลากรสายวิช าการ
 นิส ิต ปริญ ญาโท

 บุค ลากรสายสนับ สนุน
 นิส ิต ปริญ ญาเอก

 นิส ิต ปริญ ญาตรี
 นัก เรีย นโรงเรีย นสาธิต

 บุค คลภายนอก
ส านัก วิช า/หน่วยงาน..................................................................................................
ค ำชี้แ จง โปรดท ำเครื่อ งหมำยลงใน  ที่ต รงกับ ข้อ มูล และกำรใช้ศ ูน ย์บ รรณสำรฯของท่ำ น

รำยกำรประเมิน ด้ำ นต่ำงๆ

ควำมพึง พอใจ
พอใจ
(5)

ค่อ นข้ำ ง ปำนกลำง
พอใจ
(4)

ควำมพึง พอใจด้ำ นทรัพ ยำกรศูน ย์บ รรณสำรฯ
1. จานวนทรัพ ยากรสารสนเทศเพีย งพอต่อ ความ
ต้อ งการของผู้ใช้บ ริก าร
2. มีท รัพยากรสารสนเทศตรงต่อ ความต้อ งการของผู้ใช้
3. มีท รัพ ยากรสารสนเทศในการให้บ ริก ารที่ท ัน สมัย
ควำมพึง พอใจด้ำ นกระบวนกำร ขั้น ตอนกำรให้บ ริก ำร
1. ขั้น ตอนการมารับ บริก ารในศูน ย์บ รรณสารฯไม่ย ุ่งยาก
ซับ ซ้อ น เข้า ใจง่า ย
2 . มีค วามถูก ต้อ งและรวดเร็ว ในการให้บ ริก าร
3. สามารถค้น หาทรัพ ยากรสารสนเทศบนชั้น ได้ง่า ยและ
รวดเร็ว
4. การใช้บ ริก ารทรัพ ยากรสารสนเทศอิเ ล็ก ทรอนิก ส์
ผ่า นเครือ ข่า ยมหาวิท ยาลัย สามารถเข้า ถึงได้ง่า ย
5. มีก ารให้บ ริก ารช่วยเหลือ ทางออนไลน์ท ี่ส ะดวกและ
รวดเร็ว เช่น E-mail, Web เป็น ต้น
ควำมพึง พอใจด้ำ นเจ้ำ หน้ำ ที่/บุค ลำกร
1. บุค ลิก และการแต่งกายของบุค ลากร

(3)

ไม่ค ่อ ย

ไม่พ อใจ

พอใจ

(1)

(2)

14

2. ความสุภ าพ กิร ิย ามารยาทของบุค ลากร
3. บุค ลากรให้ค วามสนใจให้บ ริก ารผู้ใช้บ ริก ารอย่า ง
จริงใจ มีค วามเป็น มิต รเต็ม ใจช่วยเหลือ และมีอ ัธ ยาศัย ดี
4. บุค ลากรมีค วามเอาใจใส่ก ระตือ รือ ร้น และมีค วาม
พร้อ มในการให้บ ริก าร
5. บุค ลากรให้บ ริก ารต่อ ผู้ใช้บ ริก ารโดยไม่เ ลือ กปฏิบ ัต ิ
6. บุค ลากรมีค วามรูค้ วามสามารถในการให้บ ริก าร
เชื่อ ถือ ได้แ บบมือ อาชีพ
7. บุค ลากรเข้า ใจความต้อ งการของผู้ใช้บ ริก าร
ควำมพึง พอใจด้ำ นสถำนที่/สิ่ง อำนวยควำมสะดวก
1. จานวนที่น ั่ง อ่า นเพีย งพอ
2. มีแ สงสว่า งเพีย งพอ
3. สภาพแวดล้อ มภายในศูน ย์บ รรณสารฯ บรรยากาศ
น่า ศึก ษาค้น คว้า
4. เครือ ข่า ยคอมพิวเตอร์ม ีป ระสิท ธิภ าพ มีค อมพิวเตอร์
เพีย งพอ
5. มีจุด บริก ารถ่า ยส าเนาเอกสารเพีย งพอ
6. มีห ้อ งค้น คว้า เฉพาะกลุ่ม /รายบุค คล
7. มีค วามปลอดภัย
8. ความสะอาด
ควำมพึง พอใจด้ำ นกำรสื่อ สำร
1. มีเ อกสาร แผ่น พับ และป้า ยแนะน าการให้บ ริก าร
ชัด เจนและเพีย งพอ
2. แจ้งให้ผ ู้ใช้ท ราบเสมอเมื่อมีก ารเปลี่ย นแปลงเวลาใน
การให้บ ริก าร
3. มีช ่อ งทางการประชาสัม พัน ธ์ท ี่ห ลากหลาย เช่น
เว็บ ไซต์ อีเ มล์ จดหมายข่า ว จัด กิจกรรมส่งเสริม การ
ให้บ ริก าร เป็น ต้น
4. มีก ารแจ้งข้อ มูล ข่า วสารที่เ กี่ย วกับ บริก าร กิจกรรม
และทรัพ ยากรสารสนเทศใหม่ๆ อย่า งสม่าเสมอ
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ข้อ เสนอแนะ
............................................................................................................................. ..............................................
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
.................................................................................... .......................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
ศูน ย์บ รรณสารและสื่อ การศึก ษา มหาวิท ยาลัย พะเยา โทร. 054-466705
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