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จัดท าโดย 

ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2560 

 



บทคัดย่อ 

 

  รายงานผลการด าเนินโครงการส ารวจความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2/2560 มีวัตถุประสงค์            

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 67.80 เป็นนิสิตปริญญาตรี ร้อยละ 93.90 ส่วนระดับความ

พึงพอใจของผู้ใช้บริการในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ( x =3.89) โดยระดับความพึงพอใจ            

ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านผู้ให้บริการบริการสารสนเทศ ( x =4.01) ส่วนระดับ

ความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ด้านการสื่อสาร ( x  =3.92) ดา้นบริการ ( x  

=3.91) ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ( x  =3.83) และด้านสถานที่และสิ่งอ านวย  ความสะดวก ( x  =3.78) 

ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 1 : บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 

  สารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการด ารงชีวิตของมนุษย์ เป็นปัจจัยส าคัญของโลกในการก าหนด

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม สารสนเทศ มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ

พัฒนามนุษย์และสังคมในทุกระดับ นอกจากนี้สารสนเทศยังช่วยเสริมสร้างความรู้ที่ให้บุคคลน าไปใช้

ประโยชน์ในการด ารงชีวิตประจ าวัน ในการวางแผนและการตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้เป็น

อย่างดี ห้องสมุดนับได้ว่าเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศอย่างหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะ

สถาบันการศึกษา ห้องสมุดถือเป็นหน่วยงานหลักที่มีความส าคัญและมีหน้าที่ส่งเสริมการเรียนการสอน

โดยสารสนเทศในห้องสมุดใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการน าไปประกอบการศึกษาค้นคว้า เพื่อให้มีความรู้

ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาได้ดยีิ่งขึ้น  

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา มหาวิทยาลัยพะยา จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. 2553 เป็นหนว่ยงานสนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย และให้บริการสารสนเทศแก่

บุคลากรและนิสิต ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งมีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ 

ทั้งที่เป็นสารสนเทศในรูปแบบตีพิมพ์และไม่ตีพิมพ์ ที่ทันสมัยสอดคล้องกับการเรียนการสอนและเพียงพอ

กับความต้องการ และมีหน้าที่พัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศพร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้บริการของ

มหาวิทยาลัย ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานห้องสมุด

สถาบันอุดมศกึษาไทย” จากวิสัยทัศนด์ังกล่าวนี ้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา จงึจ าเป็นต้องพัฒนาการ

ให้บริการสารสนเทศให้ได้มาตรฐานเพื่อ การให้บริการที่มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของ

ผูใ้ช้บริการ  

ดังนั้น ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จึงจัดส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทุกภาค

การศึกษา เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจ ความต้องการ ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะหรือ

ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการโดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ คือ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านบริการ ด้านผู้

ให้บริการ ด้านสถานที่อ านวยความสะดวก และด้านการสื่อสาร ผลส ารวจที่ได้จะเป็นแนวทางในการพัฒนา

ทรัพยากรสารสนเทศ และบริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ผูใ้ช้บริการต่อไป 

 

 

 



1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

           เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการใช้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศกึษาที่ 2 ปีการศกึษา 2560 
 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

          1.3.1 ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

          1.3.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศกึษาประกอบด้วยผู้ใช้บริการประจ าภาคการศกึษาที่ 2 ปีการศึกษา 

2560 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา บุคลากรสายวิชาการจ านวน 8 คน บุคลากรสายสนุบสนุนจ านาวน 

6 คน นิสิตปริญญาตรีจ านวน 385 คน นิสิตปริญญาโทจ านวน 3 คน นิสิตปริญญาเอกจ านวน 5 คน และ

นักเรียนโรงเรียนสาธิตจ านวน 6 คน รวมทั้งหมด 410 คน 
 

1.4 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 

          1 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ภาคการศกึษาที่ 2  ปีการศกึษา 2560 
 

1.5 นยิามศัพท์เฉพาะ 

           นิสติระดับปริญญาตรี หมายถึง นิสติที่ก าลังศกึษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีภาคการศกึษาที่ 2  

ปีการศึกษา 2560 ทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 นิสิตระดับปริญญาโท หมายถึง นิสิตที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทภาคการศึกษาที่ 2  

ปีการศึกษา 2560 ทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 นิสิตระดับปริญญาเอก หมายถึง นิสิตที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกภาคการศกึษาที่ 

2  ปีการศึกษา 2560 ทุกสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

  บุคลากรสายวิชาการ หมายถึง คณาจารย์ประจ าตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา              

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

 บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่สายสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย            

ทุกประเภทและทุกต าแหน่ง 

 นักเรียนโรงเรียนสาธิต หมายถึง นักเรียนที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศกึษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

 บุคคลภายนอก หมายถึง บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยพะเยา  

 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูส้ึก หรอืทัศนคติของนิสิต ที่มตี่อใชบ้ริการ ของศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

  
 



1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

          1.6.1 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ผลสรุป ปัญหาและข้อเสนอแนะ             

ของผู้ใชบ้ริการน าไปปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่างๆ 

 1.6.2 เป็นข้อมูลเพื่อการวางแผนจัดบริการใหม่ๆ  ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2 : วธิีด าเนินการศกึษา 

 

2.1 กลุ่มตัวอย่าง 

          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนิสิตทุกระดับการศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา              

ที่เข้ามาใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา การศกึษาระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 

มีจ านวนทั้งสิน้ 410 คน 
 

2.2 รูปแบบการศึกษา 

          เป็นการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้จัดท าน าข้อมูลที่ได้              

มาตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นท าการแปลงข้อมูลเป็นตัวเลข เพื่อน าไปประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์

โดย ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows เพื่อค านวณหาค่าสถิตติ่าง ๆ สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูล 

ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

2.3 เคร่ืองมือในการศึกษา 

          แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้บริการ รายละเอียดในแบบสอบถามประกอบด้วย 

ตอนที่ 1 ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ประเภทสมาชิก หนว่ยงาน   

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจที่มตี่อการใช้บริการ 

          ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
 

2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

          คณะผู้จัดท าแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง ตอบแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย

ตนเอง  
 

2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

          ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ในการวิเคราะหข์้อมูล  

         - สถิตเิชิงพรรณนาประเภทค่าร้อยละ 

         - สถิติประเภทค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นมาตรฐานประเมิน

ค่า ได้แก่ ระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการฯ โดยใช้มาตรวัดลิ เคอร์ (Likert Type หรือ Likert’s 

Method of Summated Rating) ซึ่งใช้วัดเจตคติของบุคคลที่มตี่อสิ่งใด ๆ ดังนี้ 

 

  

 



ระดับความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด   ค่าคะแนนเท่ากับ 5 

          ระดับความพึงพอใจ ระดับมาก   ค่าคะแนนเท่ากับ 4 

          ระดับความพึงพอใจ ระดับปานกลาง  ค่าคะแนนเท่ากับ 3 

          ระดับความพึงพอใจ ระดับน้อย   ค่าคะแนนเท่ากับ 2 

          ระดับความพึงพอใจ ระดับน้อยที่สุด   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 : ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

         การส ารวจความพึงพอใจต่อบริการของศูนย์บรรณสารฯ มีรายละเอียดจากผลการส ารวจและ 

ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 

3.1 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ตารางที่ 1 – 3) 
 

ตาราง 1 จ านวนรอ้ยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 

1. ชาย 132 32.20 

2. หญิง 278 67.80 

รวม 410 100.00 
   

  จากตาราง 1 สรุปว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมดจ านวน 410 คน จ าแนกตามเพศ เป็นเพศชาย

จ านวน 132 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.20 และเพศหญิง จ านวน 278 คน คิดเป็นรอ้ยละ 67.80 

 

ตาราง 2 จ านวนรอ้ยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามประเภทสมาชิก 

ประเภทสมาชิก จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. บุคลากรสายวิชาการ 8 2.0 

2. บุคลากรสายสนับสนุน 6 1.50 

3. นิสติปริญญาตรี 385 93.90 

4. นิสติปริญญาโท 3 0.70 

5. นิสติปริญญาเอก 2 0.50 

6. นักเรียนโรงเรียนสาธิต 6 1.50 

รวม 410 100.00 
   

จากตาราง 2 สรุปว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 410 คน จ าแนกตามประเภทสมาชิก              

เป็นบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 6 คน คิดเป็น

ร้อยละ 1.50 นิสิตปริญญาตรี จ านวน 385 คน คิดเป็นร้อยละ 93.90 นิสิตปริญญาโท จ านวน 3 คน              

คิดเป็นร้อยละ 0.70 นิสิตปริญญาเอก จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 และนักเรียนโรงเรียนสาธิต 

จ านวน 6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.50  



3.2 ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ 
 

 ตาราง 3 ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ดา้นทรัพยากรสารสนเทศ 

รายการ(N=410) ค่าเฉลี่ย x  S.D. การแปลความ 

1. จ านวนทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอต่อความต้องการ

ของผู้ใชบ้ริการ 

3.83 .783 มาก 

2. มีทรัพยากรสารสนเทศตรงตอ่ความตอ้งการของ

ผูใ้ช้บริการ 

3.81 .785 มาก 

3. มีทรัพยากรสารสนเทศในการให้บริการที่ทันสมัย มี

ความหลากหลาย เชน่ E-book, E-journal, E-magazine, 

Database, หนังสือ, วารสาร, CD, DVD ฯลฯ 

3.86 .802 มาก 

รวม 3.83 .790 มาก 
   

จากตาราง 3 สรุปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับมาก ( x =3.83) โดยมีระดับ

ความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีทรัพยากรสารสนเทศในการให้บริการที่ทันสมัย มีความหลากหลาย 

เช่น E-book, E-journal, E-magazine, Database, หนังสือ, วารสาร, CD, DVD ฯลฯ ( x =3.86) ส่วนระดับ

ความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีทรัพยากรสารสนเทศตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ                  

( x =3.81) 

 ตาราง 4 ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ดา้นบริการ 

รายการ (N=410) ค่าเฉลี่ย x  S.D การแปลความ 

1. ขัน้ตอนการรับบริการในศูนย์บรรณสารฯไม่ยุ่งยาก 

ซับซ้อน เข้าใจง่าย 

4.01 .850 มากทีสุ่ด 

2 . ให้บริการรวดเร็วถูกต้อง 3.98 .853 มาก 

3. สามารถค้นหาทรัพยากรสารสนเทศบนช้ันได้งา่ยและ

รวดเร็ว 

3.74 .898 มาก 

4. การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศอเิล็กทรอนิกส์ผ่าน

เครือขา่ยมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงได้ง่าย 

3.89 .791 มาก 

5. มกีารให้บริการทางออนไลน์ที่สะดวกและรวดเร็ว เช่น 

E-mail, Website, Chat bot, Renew, Online, OPAC   

3.92 .804 มาก 

รวม 3.91 .839 มาก 



จากตาราง 4 สรุปได้วา่ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพึงพอใจระดับมาก ( x =3.91) โดยมีระดับความ

พึง พอใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ขั้นตอนการรับบริการในศูนย์บรรณสารฯ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน เข้าใจง่าย               

( x =4.01) ส่วนระดับความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ สามารถค้นหาทรัพยากรสารสนเทศบนช้ันได้

งา่ยและรวดเร็ว ( x =3.74) 
 

ตาราง 5 ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านผู้ให้บริการ 

รายการ (N=410) ค่าเฉลี่ย x  S.D การแปลความ 

1. บุคลิกและการแตง่กายเหมาะสม 4.18 .770 มากทีสุ่ด 

2. สุภาพ กิริยามารยาทเหมาะสม 3.96 .899 มาก 

3. ให้ความสนใจบริการอย่างจริงใจ เป็นมติรเต็มใจ

ช่วยเหลือและมีอัธยาศัยดี 

3.94 .882 มาก 

4. เอาใจใส่กระตอืรอืร้นและมีความพร้อมให้บริการ 3.92 .895 มาก 

5. ให้บริการโดยไม่เลอืกปฏิบัติ 4.01 .856 มากทีสุ่ด 

6. มีความรูค้วามสามารถในการให้บริการ เชื่อถือได้แบบ

มอือาชีพ 

4.02 .812 มากทีสุ่ด 

8. ตรงต่อเวลา 4.02 .856 มากทีสุ่ด 

รวม 4.01 .853 มากที่สุด 
   

จากตาราง 5 สรุปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับมาก (  x =4.01) โดยมีระดับ

ความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลิกและการแต่งกายเหมาะสม ( x =4.18) ส่วนระดับความพึงพอใจ

ที่มคี่าเฉลี่ยน้อยทีสุ่ด คือ เอาใจใส่กระตอืรอืร้นและมีความพร้อมให้บริการ ( x =3.92) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตาราง 6 ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

รายการ (N=410) ค่าเฉลี่ย x  S.D การแปลความ 

1. จ านวนที่นั่งอ่านเพียงพอ 3.43 .106 ปานกลาง 

2. มีแสงสว่างเพียงพอ 3.84 .981 มาก 

3. สภาพแวดล้อมภายใน มีบรรยากาศน่าศกึษาค้นคว้า 3.87 .897 มาก 

4. เครือขา่ยคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ มีคอมพวิเตอร์

เพียงพอ 

3.73 1.00

0 

มาก 

5. มีจุดบริการถ่ายส าเนาเอกสารเพียงพอ   3.43 1.10

6 

ปานกลาง 

6. มีห้องค้นคว้าเฉพาะกลุ่ม/รายบุคคล 3.69 1.01

8 

มาก 

7. มีความปลอดภัย 4.12 .841 มากทีสุ่ด 

8. ความสะอาด 4.09 .859 มากทีสุ่ด 

รวม 3.78 .851 มาก 
   

จากตารางที่ 6 สรุปได้ว่านิสิตที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับมาก ( x  =3.78) โดยมี

ระดับ ความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความปลอดภัย ( x  =4.12) ส่วนระดับความพึงพอใจ                        

ที่มคี่าเฉลี่ยน้อยทีสุ่ด คือ จ านวนที่นั่งอ่านเพียงพอ ( x  =3.43) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตาราง 7 ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านการสื่อสาร 

รายการ (N=410) ค่าเฉลี่ย x  S.D การแปลความ 

1. มีเอกสาร แผน่พับ และป้ายแนะน าการให้บริการชัดเจน

และเพียงพอ 

3.85 .829 มาก 

2. แจ้งให้ผูใ้ช้ทราบเสมอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเวลาในการ

ให้บริการ 

3.93 .852 มาก 

3. มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ 

อีเมล์ จดหมายข่าว จัดกิจกรรมส่งเสรมิการให้บริการ 

Application UP lib เป็นต้น 

3.99 .796 มาก 

4. มีการแจ้งขอ้มูลข่าวสารที่เกี่ยวกับบริการ กิจกรรมและ

ทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ๆ อย่างสม่ าเสมอ 

3.91 .851 มาก 

รวม 3.92 .832 มาก 
   

  จากตารางที่ 7 สรุปได้วา่นิสิต มีความพึงพอใจระดับมาก ( x =3.92) โดยมีระดับ ความพึงพอใจที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คอื  มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ อีเมล์ จดหมายข่าว จัด

กิจกรรมส่งเสริมการให้บริการ Application UP lib เป็นต้น  ( x =3.99) ส่วนระดับความพึงพอใจที่มคี่าเฉลี่ย

น้อยทีสุ่ด คือ มีเอกสาร แผ่นพับ และป้ายแนะน าการให้บริการชัดเจนและเพียงพอ ( x =3.85) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการศูนย์บรรณสารฯ พบข้อเสนอแนะจากผู้ใชบ้ริการ  

สรุปได้ดังนี ้ 

1. ด้านสถานท่ี 

- โต๊ะเก้าอีไ้ม่เพียงพอต่อการใช้บริการ ทั้งแบบเดียวและกลุ่ม โซฟา จ านวน 14 คน  

(n=14) 

- แสงสวา่งไม่เพียงพอ จ านวน 9 คน (n=9 ) 

- ควรปรับปรุงห้องน้ า จ านวน 2 คน (n=2 ) 

 

2. ด้านบุคลากร 

- เจ้าหน้าที่จัดชั้นเสียงดัง ท าให้เสียงรบกวนผูใ้ช้บริการ จ านวน 3 คน  (n=3 ) 

- ประตูทางเข้า  -ออก เจ้าหนา้ที่แสดงกริยาไมพ่อใจเวลาสแกนหลายรอบ 2 คน (n=2) 

- บรรณารักษ์ครบคลุมอารมณ์ไมไ่ด้ จ านวน 1 คน (n=1) 

- เจ้าหน้าที่ควรปรับปรุงสหีน้ากิริยา การพูดจาระหว่างการให้บริการ จ านวน 2 คน 

 (n=2) 

- เจ้าหน้าที่บางท่านไม่ค่อยมีความรับผดิชอบ จ านวน 1 คน (n=1 ) 

- บรรณารักษ์ชอบใส่หูฟังท างาน ไม่มีสมาธิในการให้บริการ จ านวน 1 คน (n=1) 

 

3. ด้านบริการสนับสนุนอื่นๆ 

- ผูใ้ช้บริการบางคนส่งเสียงดังรบกวนผูใ้ช้บริการคนอื่นๆ จ านวน 3 คน (n=1) 

- อยากใหม้ีมุมอ่านหนังสอืเพิ่ม จ านวน 2 คน (n=1) 

- มีหนังสอืสาขามีน้อย จ านวน 3 คน (n=3) 

- ควรเข้มงวดจัดการหอ้งค้นคว้ากลุ่ม (ควรเขียนชื่อห้องตามจริง) เช่น ใชห้้องเกินเวลา

ท าให้คนที่รอตอ่หอ้งเสียเวลา จ านวน 1 คน (n=1) 

- หนังสือสาขาคอมพิวเตอร์มีน้อย จ านวน 2 คน (n=2) 

- น้ าดื่มไม่เพียงพอช่วงสอบ จ านวน 3 คน (n=3) 

- อยากใหม้ีมุมผอ่นคลาย จ านวน 1 คน (n=1) 

- เพิ่มปลั๊กไฟบริเวณนั่งอา่นหนังสอื จ านวน 3 คน (n=3) 

- การจัดหมวดหมู่หนังสือไม่ค่อยเข้าใจควรจัดท าผังหมวดหมู่เพื่อง่ายต่อการค้นหา (n= )

จ านวน 1 คน (n=1) 



 

- อยากใหม้ีการเดินตรวจช่วงสอบ เพราะเสียงดัง จ านวน 1 คน (n=1) 

- Internet ช้า จ านวน 2 คน (n=2) 

- นิสติใช้ห้องค้นคว้ากลุ่ม ตอนออกห้องเสียงดังรบกวนผู้อื่น จ านวน 1 คน (n=1) 

- อยากใหเ้ปิด 24 ช่ัวโมง จ านวน 4 คน (n=4) 

- อยากใหข้ยายเวลาอ่านหนังสอืช่วงสอบมากกว่าเดิม จ านวน 1 คน (n=1) 

- ป้ายหมวดหมู่หนังสือไม่ชัดเจน จ านวน 1 คน (n=1) 

- ควรเพิ่มระยะเวลาการยืม เป็น 1 ภาคเรียนส าหรับอาจารย์ จ านวน 1 คน (n=1) 

- อยากใหม้ีโซนพักผ่อน เช่น โซนอนุญาตให้นอน จ านวน 3 คน (n=3) 

- ควรมีบริการแปรงลบกระดาษชัน้ 3 จ านวน 1 คน (n=1) 

- อยากใหม้ีบริการห้องอาบน้ า ช่วงสอบ จ านวน 1 คน (n=1) 

 

สรุปผลการส ารวจความพงึพอใจการใชบ้ริการศูนย์บรรณสารฯ ที่จัดขึน้ภาคเรียนที่ 2/2560 ณ  

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา มีผลการด าเนินโครงการเฉลี่ยในระดับมาก  

( x =3.89) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบส ารวจความพงึพอใจของผู้ใช้บริการศนูย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวทิยาลยัพะเยา   

เพศ  ชาย   หญิง  

1. ประเภทสมาชกิ 

 บุคลากรสายวชิาการ  บุคลากรสายสนับสนุน   นสิิตปริญญาตรี  

 นสิิตปริญญาโท   นสิิตปริญญาเอก   นักเรียนโรงเรียนสาธิต       

 บุคคลภายนอก 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมายลงใน  ที่ตรงกับข้อมูลและการใชศู้นย์บรรณสารฯของท่าน 

 

รายการประเมินดา้นตา่ง ๆ 

 

ความพึงพอใจ 

พอใจ

(5) 

ค่อนข้าง

พอใจ 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

ไม่ค่อย

พอใจ 

(2) 

ไม่

พอใจ 

(1) 

ด้านทรพัยากรศนูย์บรรณสารฯ 

1. จ านวนทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอตอ่ความต้องการของผู้ใชบ้ริการ      

2. มีทรัพยากรสารสนเทศตรงต่อความต้องการของผูใ้ช้บริการ      

3. มทีรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัย มคีวามหลากหลาย เช่น E-book, E-

journal, Database, หนังสือ, วารสาร, CD, DVD ฯลฯ 

     

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 

1. ขั้นตอนการรับบริการในศูนย์บรรณสารฯไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน เข้าใจงา่ย      

2 . ให้บริการรวดเร็วถูกต้อง      

3. สามารถค้นหาทรัพยากรสารสนเทศบนช้ันได้งา่ยและรวดเร็ว      

4. การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสผ์่านเครอืขา่ย

มหาวทิยาลัยสามารถเข้าถึงได้งา่ย 

     

5. มกีารให้บริการทางออนไลนท่ี์สะดวกและรวดเร็ว เช่น E-mail,  

Website, Chat bot, Renew online, OPAC 

     

ด้านเจ้าหนา้ที่ / บุคลากร 

1. บุคลกิและการแต่งกายเหมาะสม      

2. สุภาพ กิริยามารยาทเหมาะสม      

3. ใหค้วามสนใจบริการอยา่งจรงิใจ เป็นมติรเต็มใจช่วยเหลอืและมี

อัธยาศัยด ี

     

4. เอาใจใส่กระตอืรือร้นและมีความพร้อมให้บริการ       



5. ให้บริการ โดยไม่เลอืกปฏบัิต ิ      

6. มคีวามรู้ความสามารถในการให้บริการอย่างมอือาชพี      

7. ตรงตอ่เวลา      

ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก 

1. จ านวนท่ีน่ังอา่นเพยีงพอ      

2. มแีสงสวา่งเพียงพอ      

3. สภาพแวดลอ้มภายใน มบีรรยากาศนา่ศกึษาค้นควา้      

4. เครอืขา่ยคอมพวิเตอร์มีประสิทธิภาพ มีคอมพวิเตอร์เพยีงพอ      

5. มจีุดบริการถา่ยส าเนาเอกสารเพยีงพอ        

6. มหี้องค้นคว้าเฉพาะกลุ่ม / รายบุคคล      

7. มีความปลอดภัย      

8. มีความสะอาด      

ความพึงพอใจดา้นการสื่อสาร 

1. มเีอกสาร แผ่นพับ และป้ายแนะน าการให้บริการชัดเจนและเพยีงพอ      

2. แจ้งให้ผูใ้ชท้ราบเสมอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเวลาในการให้บริการ      

3. มชีอ่งทางการประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลาย เชน่ เว็บไซต์ อเีมล์ 

จดหมายขา่ว จัดกิจกรรมสง่เสริมการให้บริการ Application up lib เป็น

ต้น 

     

4. มกีารแจ้งขอ้มูลข่าวสารท่ีเกี่ยวกับบริการ กิจกรรมและทรัพยากร

สารสนเทศใหม ่ๆ อย่างสม่ าเสมอ 

     

 

 

ข้อเสนอแนะ   

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

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

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

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

       

ศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โทร. 054-466705  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

เพศ  ชาย   หญิง  

1. ประเภทสมาชิก 

 บุคลากรสายวิชาการ  บุคลากรสายสนับสนุน   นิสติปริญญาตรี  

 นิสติปริญญาโท   นิสติปริญญาเอก   นักเรียนโรงเรียนสาธิต       

 บุคคลภายนอก 

 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมายลงใน  ที่ตรงกับข้อมูลและการใช้ศูนย์บรรณสารฯของท่าน 
 

 

รายการประเมินด้านต่าง ๆ 

 

ความพึงพอใจ 

พอใจ

(5) 

ค่อนข้าง

พอใจ 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

ไม่ค่อย

พอใจ 

(2) 

ไม่พอใจ 

(1) 

ด้านทรัพยากรศูนย์บรรณสารฯ 

1. จ านวนทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอต่อความ

ต้องการของผู้ใช้บริการ 

     

2. มีทรัพยากรสารสนเทศตรงตอ่ความตอ้งการของ

ผูใ้ช้บริการ 

     



3. มีทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย มคีวาม

หลากหลาย เช่น E-book, E-journal, Database, 

หนังสือ, วารสาร, CD, DVD ฯลฯ 

     

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บรกิาร 

1. ขัน้ตอนการรับบริการในศูนย์บรรณสารฯไม่ยุ่งยาก 

ซับซ้อน เข้าใจง่าย 

     

2 . ให้บริการรวดเร็วถูกต้อง      

3. สามารถค้นหาทรัพยากรสารสนเทศบนช้ันได้งา่ย

และรวดเร็ว 

     

4. การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศอเิล็กทรอนิกส์

ผา่นเครือข่ายมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงได้ง่าย 

     

5. มกีารให้บริการทางออนไลน์ที่สะดวกและรวดเร็ว 

เชน่ E-mail,  Website, Chat bot, Renew online, 

OPAC 

     

ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากร 

1. บุคลิกและการแตง่กายเหมาะสม      

2. สุภาพ กิริยามารยาทเหมาะสม      

3. ให้ความสนใจบริการอย่างจริงใจ เป็นมิตรเต็มใจ

ช่วยเหลือและมีอัธยาศัยดี 

     

4. เอาใจใส่กระตอืรอืร้นและมีความพร้อมให้บริการ

  

     

5. ให้บริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ      

6. มีความรูค้วามสามารถในการให้บริการอย่างมือ

อาชีพ 

     

7. ตรงตอ่เวลา      

ด้านสถานท่ี/สิ่งอ านวยความสะดวก 

1. จ านวนที่นั่งอ่านเพียงพอ      

2. มีแสงสว่างเพียงพอ      



3. สภาพแวดล้อมภายใน มีบรรยากาศน่าศกึษา

ค้นคว้า 

     

4. เครือขา่ยคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ มี

คอมพิวเตอร์เพียงพอ 

     

5. มีจุดบริการถ่ายส าเนาเอกสารเพียงพอ        

6. มีห้องค้นคว้าเฉพาะกลุ่ม / รายบุคคล      

7. มีความปลอดภัย      

8. มีความสะอาด      

ความพึงพอใจด้านการสื่อสาร 

1. มีเอกสาร แผน่พับ และป้ายแนะน าการให้บริการ

ชัดเจนและเพียงพอ 

     

2. แจ้งให้ผูใ้ช้ทราบเสมอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเวลา

ในการให้บริการ 

     

3. มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เช่น 

เว็บไซต์ อีเมล์ จดหมายข่าว จัดกิจกรรมส่งเสริมการ

ให้บริการ Application up lib เป็นต้น 

     

4. มีการแจ้งขอ้มูลข่าวสารที่เกี่ยวกับบริการ กิจกรรม

และทรัพยากรสารสนเทศใหม ่ๆ อย่างสม่ าเสมอ 

     

 

 

ข้อเสนอแนะ   

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

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

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

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

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

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

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

       



ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา โทร. 054-466705  

 

 

 


