
 

 

 

รายงาน  

ผลการส ารวจความพึงพอใจ ปี 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าโดย 

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา  

 พ.ศ. 2559 



 

 

บทคัดย่อ  

รายงานผลการด าเนินโครงการส ารวจความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2/2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บร ิการ ศูนย์บรรณสารและสื่อก ารศึกษ า ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป ็นเพศหญิง ร ้อยละ 68 เป็นนิสิตปริญญาตรี ร ้อยละ 81.3 ส่วนระดับความ

พึงพอใจของผู้ใช้บร ิการ ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก  ( x =4.07) โดยระดับความพึง

พอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่ม ีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ   ด้านผู้ให ้บร ิการสารสนเทศ ( x =4.20) ส่วน

ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่ม ีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ  ด้านบริการสารสนเทศ ( x  

=4.09) ด้านสถานที่ ด้านการสื่อสาร ( x =4.04) และด้านทรัพยากรสารสนเทศ ( x =4.03) และสิ่ง

อ านวยความสะดวก ( x =4.00) ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 1 : บทน ำ  

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

     ปัจจุบ ันสารสนเทศได้เข้ามาม ีบทบาทในการด ารงชีว ิตของมนุษย์ และเป็นปัจจัยส าคัญของโลก

ปัจจุบ ันในการก าหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ การเม ือง สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งสารสนเทศ

มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนามนุษย์และสังคมในทุกระดับ และสารสนเทศยังช่วยท าให ้บ ุคคล

เสริมสร้างความรู้ท ี่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการด ารงชีว ิตประจ าวัน ตลอดจนการใช้สารสนเทศใน

การวางแผนและการตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้เป ็นอย่าง ดี และปัจจุบ ันห้องสม ุดหรือ

แหล่งสารสนเทศต่าง ๆ นับได้ว ่าเป ็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศอย่างหลากหลายรูปแบบ 

โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมทั้งสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ซึ่งห ้องสม ุดถือเป็นหน่วยงานหลักที่ม ี

ความส าคัญและม ีหน้าที่ส่ง เสริมการเร ียนการสอนโดยสารสนเทศในห้องสม ุดใช้เป ็นข้อม ูลพื้นฐาน 

ในการน าไปประกอบการศึกษาค้นคว้า เพื่อให ้ม ีความรู้ความ เข้าใจในเร ื่องที่ศึกษาได้ดียิ่งขึน้ ศูนย์

บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะยา จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. 2553 ม ีหน้าที่ในการใช้บร ิการสารสนเทศแก่บ ุคลากรและนิสิต ของมหาวิทยาลัย

รวมทั้งม ีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง  ๆ ทั้งท ี่เป ็นสารสนเทศใน

รูปแบบตีพิมพ์และไม ่ตีพ ิมพ์ ท ี่ท ันสม ัยสอดคล้องกับ การ เร ียนการสอนและเพียงพอกับคว าม

ต้องการ และม ีหน้าที่พ ัฒนาทรัพ ยากรสารสน เทศพร้อม ให้บร ิก าร แก่บ ุคลากรและนิสิต ข อ ง

มหาวิทยาลัย ภายใต้ว ิสัยทัศน์ “เป็นห้องสม ุดสถาบันอุดมศึกษาที่ม ีคุณภาพ ตามมาตรฐานห้องสม ุด

สถาบันอุดมศึกษาไทย” จากวิสัยทัศน์ดังกล่าวนี้ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จึงจ า เป็นต้อง

พัฒนาการให้บร ิการสารสนเทศให้ได้มาตรฐานตามที่ก าหนดเพื่อการให้บร ิการที่ม ีประสิทธิภาพและ

ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บร ิการ ปัจจุบ ันศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นหน่วยงาน

สนับสนุนหลักด้านการจัด การเร ียนการสอนและการวิจัยให ้กับบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัย

พะเยา ให ้บร ิการสารสนเทศที่เกี่ยว ข้อง กับการ เร ียนการสอนและการวิจัยของมห าวิท ยา ลัย

นอกจากนี้ยังม ีบทบาทและม ีความส าคัญ ในการส่งเสริมและให้บร ิการการเร ียนรู้ สนับสนุนด้าน

การศึกษาของชุมในจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียง อีกทั้งยังช่วยพัฒนาประชาชนให้เข้าถึงข้อม ูล

สารสนเทศและเกิดการเร ียนรู้อย่างต่อเนื่อง จากบทบาทและหน้าที่การให้บร ิการสารส นเทศต่าง ๆ 

ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษานั้น จึงจ าเป ็นต้องม ีการศึกษาผู้ใช้เพ ื่อ ให ้สามารถรับร ู้และ

เข้าถึงความต้องการของผู้ใช้บร ิการอย่างแท้จร ิงมากที่สุด ดังนั้น จึงต้องศึกษ าความพึงพอใจการใช้
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บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อน าผลการวิจัย ไปพัฒนาและ

ปรับปรุงการให้บร ิการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

 

1.2 ว ัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ  

           เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่ม ีต่อการใช้บร ิการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ 

          1.3.1 ความพึงพอใจของนิสิตที่ใช้บร ิการของ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย

พะเยา 

          1.3.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 400 คน 

1.4 ระยะเวลำในกำรเก็บข ้อมูล  

          1 – 28 กุมภาพันธ์ 2559 ภาคที่ 2 /59 (ครั้งท ี่ 2 ) 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ  

           นิสิตระดับปริญญาตรี หมายถึง นิสิตที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในสาขาต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก หรือทัศนคติของนิสิต ที่ม ีต่อใช้บร ิการ ของศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หมายถึง  สถานที่รวบรวมสรรพวิทยาการต่างๆที่บ ันทึกไว้ใน

ร ูปแบบหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ  

1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

          1 .6 .1  ศูนย์บ ร รณสารและสื่อ ก ารศึกษา ม ห าวิท ยาลัยพ ะ เยา  ได้ผลสรุป  ปัญ ห าและ

ข้อเสนอแนะของนิสิต น าไปปรับปรุงแก้ไขด้านต่าง ๆ  
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ส่วนที่ 2 : ว ิธ ีด ำเนินกำรศึกษำ 

2.1 กลุ่มตัวอย่ำง  

          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนิสิตทุกระดับการศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 

ที่เข้ามาใช้บร ิการศูนย์การศึกษาระหว่างวันที่  1 – 28 กุมภาพันธ์ 2559 ภาคที่ 2 /59 (ครั้งท ี่ 2 ) ม ี

จ านวนทั้งสิน้ 400 คน  

2.2 รูปแบบกำรศึกษำ  

          เป ็นการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อม ูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้จัดท าน าข้อม ูลที่ 

ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นท าการแปลงข้อม ูลเป็นตัว เลข เพื่อน าไปประมวลผลด้วย

คอมพิวเตอร์โดย ใช้โปรแกรมส าเร ็จร ูป SPSS for Windows เพื่อค านวณหาค่าสถิติต่าง ๆ สถิติท ี่ใช้

ในการวิเคราะห์ข้อม ูล ได้แก่ ค่าร ้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบียนมาตรฐาน  

2.3 เครื่องมือในกำรศึกษำ  

          แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้บร ิการ รายละเอียดในแบบสอบถามประกอบด้วย  

          ตอนที่ 1 ข้อม ูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ประเภทสมาชิก หน่วยงาน  

          ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจที่ม ีต่อการใช้บร ิการ  

          ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  

2.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  

          คณะผู้จัดท าแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง ตอบแบบสอบถาม และเก็บรวม รวม

ข้อม ูลด้วยตนเอง  
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2.5 กำรวิเครำะห์ข ้อมูล  

          ใช้โปรแกรมส าเร ็จร ูป SPSS for Windows และใช้สถิติต่าง ๆ ในการค านวณ ดังนี้ 

         - สถิติเชิงพรรณนาประเภทค่าร ้อยละ  

         - สถิติประเภทค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์ข้อม ูลที่เป ็นมาตรฐาน  

         ประเม ินค่า ได้แก่ ระดับความพึงพอใจต่อการด า เนินโครงการฯ โดยใช้มาตรวัดลิเคอร์ 

(Likert Type หรือ Likert’s Method of Summated Rating) ซึ่งใช้ว ัดเจตคติของบุคคลที่ม ีต่อสิ่งใดๆ 

ดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจระดับมากที่สุด ค่าคะแนนเท่ากับ 5  

          ระดับความพึงพอใจระดับมาก ค่าคะแนนเท่ากับ 4  

          ระดับความพึงพอใจระดับปานกลาง ค่าคะแนนเท่ากับ 3  

          ระดับความพึงพอใจระดับน้อย ค่าคะแนนเท่ากับ 2  

          ระดับความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด ค่าคะแนนเท่ากับ 1  

          ส าหรับค่าเฉลี่ยที่ค านวณได้ม ีความหมาย ดังนี้ 

          4.51 – 5.00 หมายความว่า ม ีความพึงพอใจระดับมากที่สุด  

          3.51 – 4.50 หมายความว่า ม ีความพึงพอใจระดับมาก  

          2.51 – 3.50 หมายความว่า ม ีความพึงพอใจระดับปานกลาง  

          1.51 – 2.50 หมายความว่า ม ีความพึงพอใจระดับน้อย 

          1.00 – 1.50 หมายความว่า ม ีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด  
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ส่วนที่ 3 : ผลกำรวิเครำะห์ข ้อมูล  

         การส ารวจความพึงพอใจต่อบริการของศูนย์บรรณสารฯ ม ีรายละเอียดจากผลการส ารวจ

และ ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

3.1 ตอนที่ 1 ข ้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม (ตำรำงที่ 1 – 3) 

ตำรำง 1 จ ำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมเพศ  

เพศ จ ำนวน(คน) ร้อยละ 

1.ชาย  128 32 

2.หญิง 272 68 

รวม 400  100.00 

 

จากตาราง 1 สรุปว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมดจ านวน 400 คน จ า แนกตาม เพศ เป็นเพศชาย

จ านวน 128 คน คิดเป็นร ้อยละ 32 และเพศหญิง จ านวน 272 คน คิดเป็นร ้อยละ 68 

ตำรำง 2 จ  ำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมประเภทสมำชิก 

ประเภทสมำชิก จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

1.บุคลำกรสำยวิชำกำร  5 1.3 

2.บุคลำกรสำยสนับสนุน  4 1.0 

3.นิสิตปริญญำตรี 325 81.3 

4.นิสิตปริญญำโท  8 2.0 

5.นิสิตปริญญำเอก  3 0.8 

6.นักเรียนโรงเรียนสำธิต  53 13.3 

7.บุคลำกรภำยนอก  2 0.5  

รวม 400 100.00 
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จากตาราง 2 สรุปว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 คน จ าแนกตามประเภทสมาชิก เป็น

บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 5  คน คิดเป็นร ้อยละ 1.3  บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 4 คน คิด

เป็นร ้อยละ 1.0 นิสิตปริญญาตรี จ านวน 325  คน คิดเป็นร ้อยละ 81.3  นิสิตปริญญาโท จ านวน 8 

คน คิดเป็นร ้อยละ 2.0  นิสิตปริญญาเอก จ านวน 3  คน คิดเป็นร ้อยละ 0.8 นักเร ียนโรงเร ียนสาธิต 

จ านวน 53  คน คิดเป็นร ้อยละ 13.3  และบุคลากรภายนอก จ านวน 2 คน คิดเป็นร ้อยละ 0.5 

3.2 ตอนที่ 2 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช ้บริกำร 

ตำรำง 3 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถำม ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ  

รำยกำร(N=400) ค่ำเฉลี่ย 

x  

S.D. กำรแปล

ควำม 

1. จ านวนทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอต่อความต้องการของ

ผู้ใช ้บริการ 

4.00 .876 มำก  

2. มีทรัพยากรสารสนเทศตรงต่อความต้องการของผู้ใช้  3.98 .848 มำก  

3. มีทรัพยากรสารสนเทศในการให้บร ิการที่ท ันสม ัย  4.11 .811 มำก  

รวม 4.03 .845 มำก  

 

จากตาราง 3 สรุปได้ว ่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับมาก ( x =4.03) โดยม ีระดับความ

พึง  พอใจที่ม ีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  ม ีทร ัพยากรสารสนเทศในการให้บร ิการที่ท ันสม ัย  ( x =4.11) ส่วน

ระดับความพึงพอใจที่ม ีค่าเฉลี่ยน้อ ยสุด คือ  ม ีจ านวนทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอต่อคว าม

ต้องการของผู้ใช้บร ิการ  ( x =3.98) 
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ตำรำง 4 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถำม ด้ำนบริกำร  

รำยกำร  (N=400) ค่ำเฉลี่ย x  S.D กำรแปล

ควำม 

1. ขั้นตอนการมารับบริการในศูนย์บรรณสารฯไม ่ยุ่งยาก 

ซับซ้อน เข้าใจง่าย  

4.18 .779 มำก  

2 . ม ีความถูกต้องและรวดเร ็วในการให้บร ิการ 4.18 .776 มำก  

3. สามารถค้นหาทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นได้ง ่าย

และรวดเร ็ว 

3.99 .867 มำก  

4. การใช้บร ิการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

ผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงได้ง ่าย  

4.07 .821 มำก  

5. ม ีการให้บร ิการช่วยเหลือทางออนไลน์ที่สะดวกและ

รวดเร ็ว เช่น E-mail,  Web  เป ็นต้น  

4.01 .829 มำก  

รวม 4.09 .814 มำก  

 

จากตาราง 4 สรุปได้ว ่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับมาก ( x =4.09) โดยม ีระดับความ

พึง พอใจที่ม ีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ขั้นตอนการมารับบริการในศูนย์บรรณสารฯไม ่ยุ่งยาก ซับซ้อน 

เข้าใจง่าย ( x =4.18) ส่วนระดับความพึงพอใจที่ม ีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ สามารถค้นหาทรัพยากร

สารสนเทศบนชั้นได้ง ่ายและรวดเร ็ว  ( x =3.99) 
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ตำรำง 5 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถำม ด้ำนผู้ให้บริกำร  

รำยกำร  (N=400) ค่ำเฉลี่ย x   S.D กำรแปลควำม  

1. บ ุคลิกและการแต่งกายของบุคลากร  4.32 .777 มำก  

2. ความสุภาพ กิร ิยามารยาทของบุคลากร  4.22 .797 มำก  

3. บุคลากรให้ความสนใจให้บร ิการผู้ใช้บร ิการอย่างจริงใจ 

ม ีความเป็นม ิตรเต็มใจช่วยเหลือและม ีอัธยาศัยดี  

4.22 .834 มำก  

4. บุคลากรม ีความเอาใจใส่กระตือร ือร ้นและม ีความพร้อม

ในการให้บร ิการ  

4.15 .861 มำก  

5. บุคลากรให้บร ิการต่อผู้ใช้บร ิการโดยไม ่เลือกปฏิบัติ  4.24 .865 มำก  

6. บุคลากรม ีความรู้ความสามารถในการให้บร ิการเชื่อถือ

ได้แบบมืออาชีพ 

4.21 .816 มำก  

7. บุคลากรเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บร ิการ  4.13 .860 มำก  

8. บุคลากรศูนย์บรรณสารฯส่งมอบบริการได้ตรงตามเวลา

ที่สัญญากับผู้ใช้บร ิการ  

4.13 .782 มำก  

รวม 4.20 824 มำก  

 

จากตาราง 5 สรุปได้ว ่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับมาก (   x =4.20) โดยม ีระดับ

ความพึง  พอใจที่ม ีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  บุคลิกและการแต่งกายของบุคลากร  ( x =4.32) ส่วนระดับ

ความพึงพอใจที่ม ีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ  บุคลากรศูนย์บรรณสารฯส่งมอบบริการได้ตรงตามเวลาที่

ส ัญญากับผู้ใช้บร ิการ( x =4.13) 
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ตำรำง 6  ระดับควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถำม ด้ำนสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำม

สะดวก 

รำยกำร  (N=400) ค่ำเฉลี่ย x  S.D กำรแปลควำม  

1. จ านวนที่นั่งอ ่านเพียงพอ  3.78 .1.025 มำก  

2. มีแสงสว่างเพียงพอ 4.05 .841 มำก  

3. สภาพแวดล้อมภายในศูนย์บรรณสารฯ บรรยากาศน่า

ศึกษาค้นคว้า 

4.01 .851 มำก  

4. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ม ีประสิทธิภาพ ม ีคอมพิวเตอร์

เพียงพอ 

3.90 .888 มำก  

5. มีจุดบริการถ่ายส าเนาเอกสารเพียงพอ   3.74 .936 มำก  

6. มีห ้องค้นคว้าเฉพาะกลุ่ม/รายบุคคล  3.98 .867 มำก  

7. มีความปลอดภัย 4.24 .766 มำก  

8. ความสะอาด  4.27 .767 มำก  

รวม 4.00 .868 มำก  

 

จากตารางที่ 6 สรุปได้ว ่านิสิตที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับมาก ( x  =4.00) โดยม ี

ระดับ  ความพึงพอใจที่ม ีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  ความสะอาด( x  =4.27) ส่วนระดับความพึงพอใจที่ม ี

ค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ม ีจุดบริการถ่ายส าเนาเอกสารเพียงพอ  ( x  =3.74) 
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ตำรำง 7  ระดับควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถำม ด้ำนกำรสื่อสำร 

รำยกำร  (N=400) ค่ำเฉลี่ย x  S.D กำรแปลควำม  

1. มีเอกสาร แผ่นพับ และป้ายแนะน าการให้บริการชัดเจนและ

เพียงพอ 

4.02 .757 มำก  

2. แจ้งให ้ผู้ใช ้ทราบเสมอเม ื่อม ีการเปลี่ยนแปลงเวลาในการให้บริการ  4.01 .771 มำก  

3. มีช ่องทางการประชาสัมพันธ์ท ี่หลากหลาย เช ่น เว็บไซต์ อีเมล์ 

จดหมายข่าว จัดกิจกรรมส่งเสริมการให้บริการ เป็นต้น  

4.07 .803 มำก  

4. มีการแจ้งข ้อม ูลข ่าวสารที่เกี่ยวกับบริการ กิจกรรมและทรัพยากร

สารสนเทศใหม่ๆ อย ่างสม ่ าเสมอ 

4.05 .803 มำก  

รวม 4.04 .787 มำก  

 

จากตารางที่ 7 สรุปได้ว ่านิสิตที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับมาก ( x =4.04) โดยม ีระดับ 

ความพึงพอใจที่ม ีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  มีม ีช ่องทางการประชาสัมพันธ์ท ี่หลากหลาย  เช ่น เว็บ ไซต์ อีเมล์ 

จดหมายข่าว จัดกิจกรรมส่งเสริมการให้บริการ เป็นต้น  ( x =4.07) ส่วนระดับความพึงพอใจที่ม ีค่าเฉลี่ย

น้อยสุด คือ แจ้งให ้ผู้ใช ้ทราบเสมอเม ื่อม ีการเปลี่ยนแปลงเวลาในการให้บริการ( x =4.01) 
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3.3 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บร ิการศูนย์บรรณสารฯ พบข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บร ิการ   

สรุปได้ดังนี้  

- หนังสือไม ่เพียงพอต่อความต้องการ เสนอแนะ 20 คน คิดเป็นร ้อยละ 5 

- ค้นหาหนังสือยาก เสนอแนะ 7 คน คิดเป็นร ้อยละ 1.75 

- เต้าเสียบปลั๊ก ม ีไม ่เพียงพอ เสนอแนะ 5 คน คิดเป็นร ้อยละ 1.25 

- คอมพิวเตอร์ม ีไม ่เพียงพอ เสนอแนะ 2 คน คิดเป็นร ้อยละ  0.5 

- ขยายเวลา เปิด และปิดอเสนอแนะ 5 คน คิดเป็นร ้อยละ  1.25 

สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจการใช้บร ิการศูนย์บรรณสารฯ ที่จัดขึน้ภาคเร ียนที่ 2/59 ณ ศูนย์

บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ม ีผลการด าเนินโครงการเฉลี่ยในระดับมาก   

( x =4.07) 
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ภาคผนวก 
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แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช ้บริกำรศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยพะเยำ    

เพศ   ชำย    หญิง 

1. ประเภทสมำชิก 

  บุคลากรสายวิชาการ   บุคลากรสายสนับสนุน     นิสิตปริญญาตรี  

  นิสิตปริญญาโท    นิสิตปริญญาเอก     นักเรียนโรงเรียนสาธิต       

  บุคคลภายนอก 

ส านักวิชา/หน่วยงาน..................................................................................................  

ค ำช ี้แจง โปรดท ำเครื่องหมำยลงใน   ที่ตรงกับข ้อม ูลและกำรใช ้ศูนย์บรรณสำรฯของทำ่น 

 

รำยกำรประเม ินด้ำนต่ำงๆ 

 

ควำมพึงพอใจ 

พอใจ  

(5) 

ค่อนข้ำง

พอใจ  

(4) 

ปำนกลำง 

(3) 

ไม ่ค่อย

พอใจ 

(2) 

ไม ่พอใจ 

(1) 

ควำมพึงพอใจด้ำนทรัพยำกรศูนย์บรรณสำรฯ 

1. จ านวนทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอต่อความ

ต้องการของผู้ใช ้บริการ  

     

2. ม ีทรัพยากรสารสนเทศตรงต่อความต้องการของผู้ใช ้       

3. ม ีทรัพยากรสารสนเทศในการให้บริการที่ท ันสม ัย       

ควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำร ข ั้นตอนกำรให้บริกำร 

1. ข ั้นตอนการมารับบริการในศูนย ์บรรณสารฯไม ่ย ุ่งยาก 

ซับซ้อน เข ้าใจง่าย  

     

2 . มคีวามถูกต้องและรวดเร็วในการให้บริการ       

3. สามารถค ้นหาทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นได้ง่ายและ

รวดเร็ว 

     

4. การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

ผ่านเครือข ่ายมหาวิทยาลยัสามารถเขา้ถึงได้ง่าย  

     

5. ม ีการให้บริการช่วยเหลือทางออนไลน์ที่สะดวกและ

รวดเร็ว เช ่น E-mail,  Web  เป ็นต้น 

     

ควำมพึงพอใจด้ำนเจ ้ำหนำ้ที่/บ ุคลำกร  

1. บ ุคลิกและการแต่งกายของบุคลากร       
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2. ความสุภาพ กิริยามารยาทของบุคลากร      

3. บุคลากรให้ความสนใจให้บริการผู้ใช ้บริการอย่าง

จริงใจ ม ีความเป็นม ิตรเต็มใจช่วยเหลือและม ีอัธยาศัยดี 

     

4. บุคลากรม ีความเอาใจใส่กระตือรือร้นและม ีความ

พร้อมในการให้บริการ  

     

5. บุคลากรให้บริการต่อผู้ใช ้บริการโดยไม ่เลือกปฏิบัติ      

6. บุคลากรมคีวามรูค้วามสามารถในการให้บริการ

เชื่อถือได้แบบมืออาชีพ 

     

7. บุคลากรเข ้าใจความต้องการของผู้ใช ้บริการ       

ควำมพึงพอใจด้ำนสถำนที่/ส ิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

1. จ านวนที่นั่งอ่านเพียงพอ      

2. มีแสงสว่างเพียงพอ      

3. สภาพแวดล้อมภายในศูนย ์บรรณสารฯ บรรยากาศ

น่าศึกษาค ้นคว้า 

     

4. เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ม ีประสิทธิภาพ ม ีคอมพิวเตอร์

เพ ียงพอ 

     

5. มีจุดบริการถ่ายส าเนาเอกสารเพียงพอ        

6. มีห ้องค ้นคว้าเฉพาะกลุ่ม/รายบคุคล      

7. มคีวามปลอดภยั      

8. ความสะอาด      

ควำมพึงพอใจด้ำนกำรสื่อสำร 

1. มีเอกสาร แผ่นพับ และป้ายแนะน าการให้บริการ

ชัดเจนและเพียงพอ 

     

2. แจ้งให ้ผู้ใช ้ทราบเสมอเม ื่อม ีการเปลี่ยนแปลงเวลาใน

การให้บริการ 

     

3. มีช ่องทางการประชาสัมพันธ์ท ี่หลากหลาย เช ่น 

เว็บไซต์ อีเมล์ จดหมายข่าว จัดกิจกรรมส่งเสริมการ

ให้บริการ เป็นต้น 

     

4. มีการแจ้งข ้อม ูลข ่าวสารที่เกี่ยวกับบริการ กิจกรรม

และทรัพยากรสารสนเทศใหม่ๆ อย ่างสม ่ าเสมอ 
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ข้อเสนอแนะ   

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

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

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

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

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

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

       

ศูนย ์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โทร. 054-466705  
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