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บทคดัย่อ 

รายงานผลการด าเนินโครงการส ารวจความพึงพอใจ ปีการศึกษา 1/2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 69.6 เป็นนิสิตปริญญาตรี ร้อยละ 94.4 ส่วนระดับ

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ( x =4.04) โดยระดับความ

พึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  ด้านบริการสารสนเทศ ( x =4.66) ส่วน

ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ด้านเจ้าที่/บุคลากร ( x  

=3.96) ด้านการสื่อสาร ( x =3.91) ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ( x =3.84) และด้านสถานที่/สิ่ง

อ านวยควายสะดวก ( x =3.84) ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 1 : บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

     ปัจจุบันสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการด ารงชีวิตของมนุษย์ และเป็นปัจจัยส าคัญของโลก

ปัจจุบันในการก าหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งสารสนเทศ

มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนามนุษย์และสังคมในทุกระดับ และสารสนเทศยังช่วยท าให้บุคคล

เสริมสร้างความรู้ที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตประจ าวัน ตลอดจนการใช้สารสนเทศใน

การวางแผนและการตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างด ีและปัจจุบันหอ้งสมุดหรือ

แหล่งสารสนเทศต่าง ๆ นับได้ว่าเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศอย่างหลากหลายรูปแบบ 

โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมทั้งสถาบันการศกึษาอื่น ๆ ซึ่งหอ้งสมุดถือเป็นหน่วยงานหลักที่มี

ความส าคัญและมีหน้าที่ส่งเสริมการเรียนการสอนโดยสารสนเทศในห้องสมุดใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน 

ในการน าไปประกอบการศึกษาค้นคว้า เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาได้ดียิ่งขึ้น ศูนย์

บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะยา จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. 2553 มีหน้าที่ในการใช้บริการสารสนเทศแก่บุคลากรและนิสิต ของมหาวิทยาลัย

รวมทั้งมีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ทั้งที่เป็นสารสนเทศใน

รูปแบบตีพิมพ์และไม่ตีพิมพ์ ที่ทันสมัยสอดคล้องกับการเรียนการสอนและเพียงพอกับความ

ต้องการ และมีหน้าที่พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศพร้อมให้บริการแก่บุคลากรและนิสิตของ

มหาวิทยาลัย ภายใต้วสิัยทัศน ์“เป็นหอ้งสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่มคีุณภาพ ตามมาตรฐานหอ้งสมุด

สถาบันอุดมศึกษาไทย” จากวิสัยทัศน์ดังกล่าวนี้ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จึงจ าเป็นต้อง

พัฒนาการให้บริการสารสนเทศให้ได้มาตรฐานตามที่ก าหนดเพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและ

ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ปัจจุบันศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นหน่วยงาน

สนับสนุนหลักด้านการจัด การเรียนการสอนและการวิจัยให้กับบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัย

พะเยา ให้บริการสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ยังมีบทบาทและมีความส าคัญในการส่งเสริมและให้บริการการเรียนรู้ สนับสนุนด้าน

การศกึษาของชุมในจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียง อีกทั้งยังชว่ยพัฒนาประชาชนให้เข้าถึงข้อมูล

สารสนเทศและเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จากบทบาทและหน้าที่การให้บริการสารสนเทศต่าง ๆ 

ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษานั้น จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาผู้ใช้เพื่อให้สามารถรับรู้และ

เข้าถึงความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างแท้จริงมากที่สุด ดังนั้น จึงต้องศึกษาความพึงพอใจการใช้



บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อน าผลการวิจัย ไปพัฒนาและ

ปรับปรุงการให้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษาให้เกิดประสทิธิภาพสูงสุด 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

           เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการใช้บริการของศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

          1.3.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย

พะเยา 

          1.3.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยผู้ใช้บริการมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 

500 คน 

1.4 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 

          1 – 31 กันยายน 2560 ภาคที ่1/60 (ครั้งที่ 1 ) 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 

           นิสิตระดับปริญญาตรี หมายถึง นิสิตที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ใน

สาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 นิสิตระดับปริญญาโท หมายถึง นิสิตที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท ใน

สาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 นิสิตระดับปริญญาเอก หมายถึง นิสิตที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก ใน

สาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

  บุคลากรสายวิชาการ หมายถึง คณาจารย์ประจ าตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๕๑ และพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ในมหาวิทยาลัยพะเยา 



 บุคลากรสายสนับสนุน  หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่สายสนับสนุนพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย ทุกประเภท และทุกต าแหน่ง 

 นักเรียนโรงเรียนสาธิต หมายถึง นักเรียนที่ก าลังศกึษาในหลักสูตรระดับประถมศกึษาและ

มัธยมศกึษา ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา 

 บุคคลภายนอก หมายถึง บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยพะเยา  

 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูส้ึก หรอืทัศนคตขิองนิสิต ที่มตี่อใชบ้ริการ ของศูนย์บรรณ

สารและสื่อการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา หมายถึง สถานที่รวบรวมสรรพวิทยาการตา่ง ๆ ที่บันทกึ

ไว้ในรูปแบบหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ตา่ง ๆ 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

          1.6.1 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ผลสรุป ปัญหาและ

ข้อเสนอแนะของผูใ้ช้บริการน าไปปรับปรุงแก้ไขด้านต่าง ๆ 

ส่วนที่ 2 : วิธีด าเนินการศึกษา 

2.1 กลุ่มตัวอย่าง 

          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศกึษาเป็นนิสติทุกระดับการศกึษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 

ที่เข้ามาใช้บริการศูนย์การศึกษาระหว่างวันที่ 1 – 31 กันยายน 2560 ภาคที ่1/60 (ครั้งที่ 1 ) มี

จ านวนทั้งสิ้น 500 คน 

2.2 รูปแบบการศึกษา 

          เป็นการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้จัดท าน าข้อมูลที่ 

ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นท าการแปลงข้อมูลเป็นตัวเลข เพื่อน าไปประมวลผลดว้ย

คอมพิวเตอร์โดย ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows เพื่อค านวณหาค่าสถิติต่าง ๆ สถิตทิี่ใช้

ในการวิเคราะหข์้อมูล ได้แก่ คา่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2.3 เคร่ืองมือในการศึกษา 



          แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้บริการ รายละเอียดในแบบสอบถามประกอบด้วย 

          ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ประเภทสมาชิก หนว่ยงาน           

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจที่มตี่อการใช้บริการ 

          ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

          คณะผูจ้ัดท าแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง ตอบแบบสอบถาม และเก็บรวมรวม

ข้อมูลดว้ยตนเอง  

2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

          ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows และใช้สถิตติ่าง ๆ ในการค านวณ ดังนี้ 

         - สถิตเิชิงพรรณนาประเภทค่าร้อยละ 

         - สถิตปิระเภทค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวเิคราะหข์้อมูลที่เป็นมาตรฐาน 

         ประเมินค่า ได้แก่ ระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการฯ โดยใช้มาตรวัดลิเคอร์ 

(Likert Type หรอื Likert’s Method of Summated Rating) ซึ่งใช้วัดเจตคติของบุคคลที่มตี่อสิ่งใด ๆ 

ดังนี้ 

 ระดับความพึงพอใจระดับมากที่สุด คา่คะแนนเท่ากับ 5 

          ระดับความพึงพอใจระดับมาก ค่าคะแนนเท่ากับ 4 

          ระดับความพึงพอใจระดับปานกลาง ค่าคะแนนเท่ากับ 3 

          ระดับความพึงพอใจระดับน้อย ค่าคะแนนเท่ากับ 2 

          ระดับความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด ค่าคะแนนเท่ากับ 1 

          ส าหรับค่าเฉลี่ยที่ค านวณได้มคีวามหมาย ดังนี้ 

          4.51 – 5.00 หมายความวา่ มคีวามพึงพอใจระดับมากที่สุด 



          3.51 – 4.50 หมายความว่า มคีวามพึงพอใจระดับมาก 

          2.51 – 3.50 หมายความวา่ มคีวามพึงพอใจระดับปานกลาง 

          1.51 – 2.50 หมายความวา่ มคีวามพึงพอใจระดับน้อย 

          1.00 – 1.50 หมายความวา่ มคีวามพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 3 : ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

         การส ารวจความพึงพอใจตอ่บริการของศูนย์บรรณสารฯ มีรายละเอียดจากผลการส ารวจ

และ ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

3.1 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ตารางที่ 1 – 3) 

ตาราง 1 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 

1.ชาย 152 30.4 

2.หญิง 348 69.6 

รวม 500 100.00 

 

จากตาราง 1 สรุปว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมดจ านวน 500 คน จ าแนกตามเพศ เป็นเพศชาย

จ านวน 152 คน คิดเป็นรอ้ยละ 30.4 และเพศหญิง จ านวน 348 คน คิดเป็นรอ้ยละ 69.6 

ตาราง 2 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามประเภทสมาชิก 

ประเภทสมาชิก จ านวน (คน) ร้อยละ 

1.บุคลากรสายวิชาการ 3 6 

2.บุคลากรสายสนับสนุน 3 6 

3.นิสิตปรญิญาตรี 472 94.4 

4.นิสิตปรญิญาโท 6 1.2 



5.นิสิตปรญิญาเอก 2 .4 

6.นักเรยีนโรงเรยีนสาธิต 14 2.8 

รวม 500 100.00 

 

จากตาราง 2 สรุปว่าผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 500 คน จ าแนกตามประเภทสมาชิก เป็น

บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.6 บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 3 คน คิด

เป็นรอ้ยละ 0.6 นิสติปริญญาตร ีจ านวน 472 คน คิดเป็นรอ้ยละ 94.4 นิสติปริญญาโท จ านวน 6 

คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.2 นิสติปริญญาเอก จ านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.4 และนักเรียนโรงเรียน

สาธิต จ านวน 14 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.8  

3.2 ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

ตาราง 3 ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 

รายการ(N=500) ค่าเฉลี่ย 

x  

S.D. การแปล

ความ 

1. จ านวนทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอตอ่ความต้องการของ

ผู้ใชบ้ริการ 
3.79 .775 มาก 

2. มีทรัพยากรสารสนเทศตรงตอ่ความตอ้งการ 3.83 .792 มาก 

3. มีทรัพยากรสารสนเทศในการให้บริการที่ทันสมัย มีความ

หลากหลาย เช่น E-book, E-journal, E-magazine 

3.91 .816 มาก 

รวม 3.84 .794 มาก 

 

จากตาราง 3 สรุปได้วา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับมาก ( x =3.84) โดยมีระดับความ

พึง พอใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีทรัพยากรสารสนเทศในการให้บริการที่ทันสมัย  มีความ

หลากหลาย เช่น E-book, E-journal, E-magazine ( x =3.91) ส่วนระดับความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ย

น้อยสุด คือ มจี านวนทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอต่อความต้องการของผูใ้ช้บริการ ( x =3.79) 



ตาราง 4 ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านบริการ 

รายการ (N=500) ค่าเฉลี่ย x  S.D การแปล

ความ 

1. ขัน้ตอนการมารับบริการในศูนย์บรรณสารฯไม่ยุ่งยาก 

ซับซ้อน เข้าใจง่าย 

3.94 .866 มาก 

2 . มีความถูกต้องและรวดเร็วในการให้บริการ 3.94 .799 มาก 

3. สามารถค้นหาทรัพยากรสารสนเทศบนช้ันได้งา่ย

และรวดเร็ว 

3.80 .874 มาก 

4. การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศอเิล็กทรอนิกส์

ผา่นเครือข่ายมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงได้ง่าย 

3.89 .817 มาก 

5. มกีารให้บริการช่วยเหลอืทางออนไลน์ที่สะดวกและ

รวดเร็ว เช่น E-mail,  Website, Chat bot   

3.84 .833 มาก 

รวม 3.91 .838 มาก 

 

จากตาราง 4 สรุปได้วา่ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามพึงพอใจระดับมาก ( x =4.66) โดยมีระดับความ

พึง พอใจที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ขั้นตอนการมารับบริการในศูนย์บรรณสารฯไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน 

เข้าใจง่าย ( x =3.94) ส่วนระดับความพึงพอใจที่มคี่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ สามารถค้นหาทรัพยากร

สารสนเทศบนช้ันได้งา่ยและรวดเร็ว ( x =3.84) 

 

 

 

 

 



ตาราง 5 ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านผู้ให้บรกิาร 

รายการ (N=500) ค่าเฉลี่ย x   S.D การแปลความ 

1. บุคลิกและการแตง่กายของบุคลากร 4.11 .792 มาก 

2. ความสุภาพ กิริยามารยาทของบุคลากร 3.94 .853 มาก 

3. ให้ความสนใจใหบ้ริการผู้ใช้บริการอย่างจริงใจ มีความ

เป็นมติรเต็มใจชว่ยเหลอืและมีอัธยาศัยดี 

3.94 .866 มาก 

4. เอาใจใส่กระตอืรอืร้นและมีความพร้อมในการให้บริการ 3.86 .897 มาก 

5. ให้บริการตอ่ผูใ้ช้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ 3.98 .879 มาก 

6. มีความรูค้วามสามารถในการให้บริการเชื่อถอืได้แบบมอื

อาชีพ 

3.97 .826 มาก 

8. มีความตรงต่อเวลา 3.95 .834 มาก 

รวม 3.96 0.850 มาก 

 

จากตาราง 5 สรุปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับมาก (  x =3.96) โดยมีระดับ

ความพึง พอใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ให้บริการต่อผู้ใช้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ( x =3.98) ส่วน

ระดับความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ มีความเอาใจใส่กระตือรือร้นและมีความพร้อมในการ

ให้บริการ ( x =3.86) 

 

 

 



ตาราง 6 ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความ

สะดวก 

รายการ (N=500) ค่าเฉลี่ย x  S.D การแปลความ 

1. จ านวนที่นั่งอ่านเพียงพอ 3.59 1.033 มาก 

2. มีแสงสว่างเพียงพอ 3.95 .897 มาก 

3. สภาพแวดล้อมภายในศูนย์บรรณสารฯ บรรยากาศน่า

ศกึษาค้นคว้า 

3.99 .836 มาก 

4. เครือขา่ยคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ มีคอมพวิเตอร์

เพียงพอ 

3.82 .887 มาก 

5. มีจุดบริการถ่ายส าเนาเอกสารเพียงพอ   3.55 1.052 มาก 

6. มีห้องค้นคว้าเฉพาะกลุ่ม/รายบุคคล 3.74 .969 มาก 

7. มคีวามปลอดภัย 3.97 .840 มาก 

8. ความสะอาด 4.07 .755 มาก 

รวม 3.84 .909 มาก 

 

จากตารางที่ 6 สรุปได้ว่านิสิตที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับมาก ( x  =3.84) โดยมี

ระดับ ความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสะอาด ( x  =4.07) ส่วนระดับความพึงพอใจที่มี

ค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ มีจุดบริการถ่ายส าเนาเอกสารเพียงพอ  ( x  =3.55) 

 

 

 

 

 



ตาราง 7 ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านการสื่อสาร 

รายการ (N=500) ค่าเฉลี่ย x  S.D การแปลความ 

1. มเีอกสาร แผ่นพับ และป้ายแนะน าการให้บริการชัดเจนและ

เพยีงพอ 
3.93 .785 มาก 

2. แจ้งให้ผูใ้ชท้ราบเสมอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเวลาในการให้บริการ 3.92 .813 มาก 

3. มชีอ่งทางการประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลาย เชน่ เว็บไซต์ อเีมล์ 

จดหมายขา่ว จัดกิจกรรมสง่เสริมการให้บริการ เป็นต้น 
3.91 .788 มาก 

4. มกีารแจ้งขอ้มูลข่าวสารท่ีเกี่ยวกับบริการ กิจกรรมและทรัพยากร

สารสนเทศใหม ่ๆ อย่างสม่ าเสมอ 
3.89 .836 มาก 

รวม 3.91 .806 มาก 

 

จากตารางที่ 7 สรุปได้วา่นิสติที่ตอบแบบสอบถามมคีวามพึงพอใจระดับมาก ( x =3.91) โดยมีระดับ 

ความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  มีเอกสาร แผ่นพับ และป้ายแนะน าการให้บริการชัดเจนและ

เพียงพอ  ( x =3.93) ส่วนระดับความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่

เกี่ยวกับบริการ กิจกรรมและทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ๆ อย่างสม่ าเสมอ ( x =3.89) 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการศูนย์บรรณสารฯ พบข้อเสนอแนะจากผู้ใชบ้ริการ  

สรุปได้ดังนี ้ 

- ที่นั่งไม่เพียงพอต่อจ านวนนิสิต 20 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.00 

- จ านวนหนังสือควรจะมีให้มากและควรมีในเนือ้หาให้กว้างกว่านี้  5 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1 

- ควรมีการจัดการกับนิสติเมื่อเกิดการสง่เสียงดัง 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.4 

- คอมพิวเตอร์บางเครื่องก็ใช้ไม่ได้ ควรปรับปรุง  2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.4 

-    การเข้าใช้ห้องสมุดยุ่งยากเกินไป เสนอแนะเรื่องการยืมตอ่ในเว็บ ทุกครั้งที่ยืมก็เข้ารหัสเดิม

ไม่ได้ ตอ้งเปลี่ยนใหม่ตลอด ตอ้งโทรมายืมตลอด  5 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.00 

     -     ควรเปิดบริการ 24 ช่ัวโมง  5 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.00 

     -    อยากใหม้ีมุมค้นคว้าแบบกลุ่มมากขึ้น เช่น ในห้องท างานกลุ่มควรมีคอมพิวเตอร์ และโซน

โซฟาควรมกีารจัดการแบบที่นั่งให้ดีกว่านี ้2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.4 

      -    อยากใหเ้พิ่มเวลาในการใชห้อ้งค้นคว้ากลุ่ม  5 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.00 

สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจการใชบ้ริการศูนย์บรรณสารฯ ที่จัดขึน้ภาคเรียนที่ 1/2560 ณ ศูนย์

บรรณสารและสื่อการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา มีผลการด าเนินโครงการเฉลี่ยในระดับมาก  

( x =4.04) 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

ภาคผนวก 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

แบบส ารวจความพงึพอใจของผู้ใช้บริการศนูย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวทิยาลยัพะเยา   

เพศ  ชาย   หญงิ 

1. ประเภทสมาชกิ 

 บุคลากรสายวชิาการ  บุคลากรสายสนับสนุน   นสิิตปริญญาตรี  

 นสิิตปริญญาโท   นสิิตปริญญาเอก   นักเรียนโรงเรียนสาธิต       

 บุคคลภายนอก 

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

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมายลงใน  ที่ตรงกับข้อมูลและการใชศู้นย์บรรณสารฯของท่าน 

 

รายการประเมินดา้นตา่ง ๆ 

 

ความพึงพอใจ 

พอใจ 

(5) 

ค่อนข้าง

พอใจ 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

ไม่ค่อย

พอใจ 

(2) 

ไม่พอใจ 

(1) 

ด้านทรพัยากรศนูย์บรรณสารฯ 

1. จ านวนทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอตอ่ความ

ตอ้งการของผู้ใช้บริการ 

     

2. มีทรัพยากรสารสนเทศตรงต่อความต้องการของผูใ้ช้      

3. มทีรัพยากรสารสนเทศในการให้บริการท่ีทันสมัย มี

ความหลากหลาย เช่น E-book, E-journal, E-magazine 

     

ด้านกระบวนการ ข้ันตอนการให้บริการ 

1. ขั้นตอนการมารับบริการในศูนย์บรรณสารฯไม่ยุ่งยาก 

ซับซ้อน เข้าใจง่าย 

     

2 . มีความถูกต้องและรวดเร็วในการให้บริการ      

3. สามารถค้นหาทรัพยากรสารสนเทศบนช้ันได้งา่ยและ

รวดเร็ว 

     

4. การใชบ้ริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

ผ่านเครอืขา่ยมหาวทิยาลัยสามารถเข้าถึงได้งา่ย 

     

5. มกีารให้บริการช่วยเหลอืทางออนไลน์ท่ีสะดวกและ

รวดเร็ว เช่น E-mail,  Website, Chat bot   

     

ด้านเจ้าหนา้ที่/บุคลากร 

1. บุคลกิและการแต่งกายของบุคลากร      



2. ความสุภาพ กิริยามารยาทของบุคลากร      

3. ใหค้วามสนใจบริการอยา่งจรงิใจ มคีวามเป็นมติร

เต็มใจช่วยเหลอืและมีอัธยาศัยด ี

     

4. เอาใจใส่กระตอืรือร้นและมีความพร้อมในการ

ให้บริการ  

     

5. ให้บริการต่อผูใ้ชบ้ริการโดยไมเ่ลอืกปฏบัิติ      

6. มคีวามรู้ความสามารถในการให้บริการเชื่อถอืได้

แบบมอือาชพี 

     

7. มคีวามตรงตอ่เวลา      

ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก 

1. จ านวนท่ีน่ังอา่นเพยีงพอ      

2. มแีสงสวา่งเพียงพอ      

3. สภาพแวดลอ้มภายในศูนย์บรรณสารฯ บรรยากาศ

นา่ศกึษาค้นคว้า 

     

4. เครอืขา่ยคอมพวิเตอร์มีประสิทธิภาพ มีคอมพวิเตอร์

เพยีงพอ 

     

5. มจีุดบริการถา่ยส าเนาเอกสารเพยีงพอ        

6. มหี้องค้นคว้าเฉพาะกลุ่ม/รายบุคคล      

7. มีความปลอดภัย      

8. ความสะอาด      

ความพึงพอใจดา้นการสื่อสาร 

1. มเีอกสาร แผ่นพับ และป้ายแนะน าการให้บริการ

ชัดเจนและเพยีงพอ 

     

2. แจ้งให้ผูใ้ชท้ราบเสมอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเวลาใน

การให้บริการ 

     

3. มชีอ่งทางการประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลาย เชน่ 

เว็บไซต์ อเีมล ์จดหมายข่าว จัดกิจกรรมสง่เสริมการ

ให้บริการ เป็นต้น 

     

4. มกีารแจ้งขอ้มูลข่าวสารท่ีเกี่ยวกับบริการ กิจกรรม

และทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ๆ อย่างสม่ าเสมอ 

     

 



ข้อเสนอแนะ   

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

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

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

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

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

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

       

ศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา โทร. 054-466705 


