
 ส่วนที่ 1 : บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในฐานะเป็นแหล่งให้บริการ

สารสนเทศของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ               

เพื่อการศึกษา ค้นคว้า การวิจัย การบริการทางวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม               

โดยศูนย์บรรณสารฯ ได้พยายามพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการให้บริการประเภทต่างๆ               

ที่หลากหลายตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อท าให้ ศูนย์บรรณสารฯ                      

เป็นองค์กรหนึ่งที่มคีุณภาพด้านการให้บริการสารสนเทศ 

แนวทางหนึ่งในการประเมินคุณภาพการให้บริการ คือ การพิจารณาความพึงพอใจ

ในสิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวังว่าจะได้รับจากการใช้บริการ โดยที่ความพึงพอใจต่อบริการมี

องค์ประกอบส าคัญอย่างหนึ่ง คือ การรับรู้ถึงคุณภาพของการน าเสนอบริการ ซึ่งผู้ให้บริการ

น าเสนอโดยการแสดงรูปแบบบริการต่างๆ ในกระบวนการบริการและผู้รับบริการประเมินว่าผู้

ให้บริการด าเนินการให้บริการเหมาะสมมากหรือน้อยเพียงใดในเรื่องความสะดวกในการเข้าถึง                   

การใช้บริการ พฤติกรรมการแสดงออกของผู้ให้บริการตามบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ             

ต่องาน การใช้ภาษาสื่อสารและการปฏิบัติตนของผู้ให้บริการว่าการรับรู้ในเรื่องเหล่านี้ช่วยให้

ผู้รับบริการประเมินคุณภาพการบริการ ได้อย่างมีเหตุผล ซึ่งน าไปสู่ความพึงพอใจในการรับ

บริการต่อไป 

ในการส ารวจประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการสอนการรู้สารสนเทศศูนย์บรรณสารและ

สือ่การศกึษา ในครั้งนี้ผูส้ ารวจได้จัดท าแบบประเมินเพื่อสอบถามระดับความพึงพอใจ  ที่มีต่อการ

ด าเนินโครงการฯ ในแบบประเมินโครงการนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย  ส่วนที่ 1 ข้อมูล

ทั่วไป ของผู้ตอบแบบประเมิน ประกอบด้วย เพศ สถานภาพ  ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อ

การด าเนินงานโครงการ ประกอบด้วย ประเด็นด้านกระบวนการ/ขั้นตอน  ประเด็นด้านเจ้าหน้าที่/

วิทยากร ประเด็นด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ประเด็นด้านคุณภาพ รวมทั้งข้อเสนอแนะ 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการสอนการรู้สารสนเทศศูนย์บรรณ

สารและสื่อการศึกษา จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน ด้านเจ้าหน้าที่/วิทยากร  

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านคุณภาพ รวมทั้งขอ้เสนอแนะ 
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1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 

1.3.1 ความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการสอนการรู้สารสนเทศศูนย์บรรณสาร

และสื่อการศกึษา 

1.3.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยนิสิตตั้งแต่ปริญญาตรีช้ันปีที่ 3 ขึ้น

ไป นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พนักงานสายวิชาการ พนักงานสายบริการ และอื่นๆ ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 107 คน 
 

1.4 ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล 

ระหว่างวันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2555 
 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1.5.1 นิสิต หมายถึง ผู้ที่ก าลังศึกษาในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา  นิสิต

ปริญญาตรี ช้ันปีที่ 3 ขึ้นไป และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการสอนการรู้สารสนเทศ

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา 

1.5.2 พนักงานสายวิชาการ หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการที่มีต าแหน่งเป็น

อาจารย์ในสาขาวิชา คณะและส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 

1.5.3 พนักงานสายบริการ หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการที่มีต าแหน่งเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ สังกัดสาขาวิชา คณะและส่วนงานต่างๆ ภายใน

มหาวิทยาลัยพะเยา 

1.5.4 ความพึงพอใจ  หมายถึง ความรู้สึก หรือทัศนคติของผู้ใช้บริการศูนย์บรรณสาร

และสื่อการศกึษา ที่มตี่อการเข้าร่วมโครงการสอนการรูส้ารสนเทศศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา 
 

1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.6.1 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  ได้ทราบว่าผู้ใช้บริการ

ได้รับประโยชน์จากโครงการสอนการรู้สารสนเทศมากน้อยเพียงใด 

1.6.2 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  ได้น าข้อมูล ปัญหาและ

ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการสอนการรู้สารสนเทศ

ในครั้งต่อไป 

1.6.3 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  ได้น าข้อมูลเพื่อน ามา

พัฒนางานบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับความตอ้งการของผูใ้ช้บริการ 
 

ส่วนที่ 2 : วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 

2.1 กลุ่มตัวอย่ำง  กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศกึษาเป็นนิสติปริญญาตรช้ัีนปีที่ 3 ขึน้ไป 

และนิสติระดับบัณฑติศกึษา จ านวนทั้งสิน้  107  คน 
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2.2 รูปแบบกำรศึกษำ เป็นการส ารวจโดยใช้แบบประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่าง เมื่อได้ข้อมูลจากแบบประเมินแล้วผู้จัดท าน าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

แปลงข้อมูลเป็นตัวเลข เพื่อน าไปประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for 

Windows เพื่อค านวณหาค่าสถิติต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

2.3 เครื่องมือในกำรศึกษำ   แบบประเมินโครงการสอนการรู้สารสนเทศศูนย์บรรณ

สารและสื่อการศกึษา โดยมีรายละเอียดในแบบสอบถามประกอบด้วย 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ประกอบด้วย เพศ สถานภาพ 

         ส่ วนที่  2  ระดับความพึงพอใจต่อการด า เนินงานโครงการ  ประกอบด้ วย                                         

ประเด็นด้านกระบวนการ/ขั้นตอน ประเด็นด้านเจ้าหน้าที่/วิทยากร ประเด็นด้านสิ่งอ านวยความ

สะดวก ประเด็นด้านคุณภาพ รวมทั้งขอ้เสนอแนะ 
 

2.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล     ผูจ้ัดท าได้แจกแบบประเมินให้นิสติระดับปริญญาตร ี

ช้ันปีที่ 3 ขึ้นไปแลนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ที่เข้าร่วมโครงการสอนการรู้

สารสนเทศศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา ระหว่างวันที่ 5 – 10 สิงหาคม 2555  
 

2.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล     ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows และใช้สถิติ

ต่างๆ ในการค านวณ ดังนี้ 

- สถิตเิชงิพรรณนาประเภทค่าร้อยละ  

- สถิติประเภทค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็น
มาตรฐานประเมินค่า ได้แก่ ระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการฯ ที่จ าแนกตามความพึง

พอใจตอ่การเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งมีค าตอบใหเ้ลือก 5 ระดับ ดังนี้ 

  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด  ค่าคะแนนเท่ากับ 5 

  ระดับความพึงพอใจมาก   ค่าคะแนนเท่ากับ 4 

  ระดับความพึงพอใจปานกลาง  ค่าคะแนนเท่ากับ 3 

  ระดับความพึงพอใจน้อย  ค่าคะแนนเท่ากับ 2 

  ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด  ค่าคะแนนเท่ากับ 1 
   

ส าหรับค่าเฉลี่ยที่ค านวณได้มคีวามหมาย ดังนี้ 

  4.51 – 5.00  หมายความว่า มีความพึงพอใจมากที่สุด 

  3.51 – 4.50 หมายความว่า มีความพึงพอใจมาก 

  2.51 – 3.50  หมายความว่า มีความพึงพอใจปานกลาง 

  1.51 – 2.50  หมายความว่า มีความพึงพอใจน้อย 

  1.00 – 1.50  หมายความว่า มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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ส่วนที่ 3 : ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 การส ารวจความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการสอนการรู้สารสนเทศ ศูนย์บรรณสาร

และสื่อการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา  มีรายละเอียดจาก ผลการส ารวจและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 

3.1 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน (ตำรำงท่ี 1 – 2) 
 

ตำรำงท่ี 1  จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินจ าแนกตามเพศ  
 

เพศ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

1.ชาย 20 18.7 

2.หญิง 87 81.3 

รวม 107 100 
 

 

จากตารางที่ 1  สรุปว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ตอบแบบประเมินทั้งหมด จ านวน 107 คน  

จ าแนกตามเพศออกเป็น 2 ประเภท คือ ผู้ตอบแบบประเมินสูงสุด ได้แก่ เพศหญิง (ร้อยละ 81.3) 

และเพศชาย (ร้อยละ 18.7) 
 

ตำรำงท่ี 2  จ ำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินจ ำแนกตำมสถำนภำพ 
 

รำยกำร จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

1. นิสติ 107 100 

2. พนักงานสายวิชาการ - - 

3. พนักงานสายบริการ - - 

4. อื่นๆ - - 

รวม 107 100 
 

จากตารางที่ 2  สรุปว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ตอบแบบประเมินทั้งหมด จ านวน 107 คน 

จ าแนกตามสถานภาพออกเป็น 4 ประเภท คือ ผูต้อบแบบประเมินเป็นนิสติทั้งหมด (ร้อยละ 100)  
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3.2 ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจตอ่การด าเนินงานโครงการ (ตำรำงท่ี 3 – 6 ) 
 

ตำรำงท่ี 3  ประเด็นด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม 
 

ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม 

(N=107) 

ค่ำเฉลี่ย 

x̄  

S.D. กำรแปล

ควำม 

1. มีขัน้ตอนการจัดกิจกรรม หรอืมีก าหนดการจัดกิจกรรมอย่าง 

    ชัดเจน 

3.75 .790 มาก 

2. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างสะดวก 3.94 .738 มาก 

3. การจดักิจกรรมมีความเหมาะสมกับระยะเวลา 3.95 .770 มาก 

รวม 3.88 .663 มำก 

   

  จากตารางที่ 3  สรุปว่าในภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีระดับความพึงพอใจในประเด็น

ด้านกระบวนการ/ขัน้ตอนการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.88) โดยมีระดับความพึงพอใจที่

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมกับระยะเวลา (x̄ = 3.95) ส่วนระดับความ

พึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีขั้นตอนการจัดกิจกรรม หรือมีก าหนดการจัดกิจกรรมอย่าง

ชัดเจน (x̄ = 3.75)  

ตำรำงท่ี 4  ประเด็นด้ำนวิทยำกร / เจ้ำหน้ำที่ 

 

ด้ำนวิทยำกร 

(N=107) 

ค่ำเฉลี่ย 

x̄  

S.D. กำรแปล

ควำม 

1. มคีวามรูค้วามสามารถในการตอบค าถาม ชีแ้จงขอ้สงสัย 4.07 .736 มาก 

2. มีเทคนิคและวิธีการในการถ่ายทอดความรู้ 3.93 .843 มาก 

3. บุคลิกภาพที่เหมาะสมของเจา้หนา้ที่/วิทยากร 4.23 .695 มาก 

4. เปิดโอกาสใหซ้ักถามและแสดงความคิดเห็น 4.16 .729 มาก 

รวม 4.09 .061 มำก 

 

จากตารางที่ 4  สรุปว่าในภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีระดับความพึงพอใจในประเด็น

ด้านวิทยากรในระดับมาก (x̄ = 4.09) โดยระดับความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลิกภาพ

ของวิทยากร (x̄ = 4.23) ส่วนระดับความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีเทคนิคและวิธีการใน

การถ่ายทอดความรู้ (x̄ = 3.93) 
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ตำรำงท่ี 5  ประเด็นด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

 

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

(N=107) 

ค่ำเฉลี่ย 

x̄  

S.D. กำรแปล

ควำม 

1. สถานที่มคีวามเหมาะสมกับการจัดกิจกรรม 4.07 .839 มาก 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึง 3.81 .848 มาก 

3. มีป้าย/สัญลักษณ์ ที่แสดงบริเวณจัดกิจกรรมอย่างชัดเจน 3.50 .905 ปานกลาง 

รวม 3.79 .721 มำก 

 

จากตารางที่  5  สรุปว่าในภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีระดับความพึงพอใจใน               

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.79) โดยมีระดับความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด คือ สถานที่มีความเหมาะสมกับการจัดกิจกรรม (x̄ = 4.07) ส่วนระดับความพึงพอใจที่มี

ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีป้าย/สัญลักษณ์ ที่แสดงบริเวณจัดกิจกรรมอย่างชัดเจน (x̄ = 3.50) 
 

ตำรำงท่ี 6  ประเด็นด้ำนคุณภำพ 
 

ด้ำนคุณภำพ 

(N=107) 

ค่ำเฉลี่ย 

x̄  

S.D. กำรแปล

ควำม 

1. กิจกรรมที่จัดขึ้นช่วยให้ท่านเห็นความส าคัญของสารสนเทศ

มากยิ่งขึน้ 

4.35 .688 มาก 

2. ท่านได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม 4.29 .880 มาก 

3. ความประทับใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 4.06 .940 มาก 

รวม 4.23 .755 มำก 

 

จากตารางที่  6  สรุปว่าในภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีระดับความพึงพอใจ              

ในด้านคุณภาพอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.23) โดยมีระดับความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ            

กิจกรรมที่จัดขึ้นช่วยให้ท่านเห็นความส าคัญของสารสนเทศมากยิ่งขึ้น  (x̄ = 4.35) ส่วนระดับ

ความพึงพอใจที่มคี่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ความประทับใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม (x̄ = 4.06) 
 

สรุปผลการด าเนนิโครงการสอนการรูส้ารสนเทศศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา   ที่จัด

ขึ้นในระหว่างวันที่ 5 – 10 สิงหาคม 2555 ณ โซนบริการอินเตอร์เน็ต ศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศกึษา  มีผลการด าเนินโครงการเฉลี่ย ร้อยละ 4.00 ซึ่งแปลความหมายได้ว่ากลุ่มตัวอย่าง

มีความพึงพอใจตอ่การด าเนินงานในระดับมาก 
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3.3 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

   3.3.1 วิทยากรพูดเร็ว / ฟังไม่ทัน (N=2) 

3.3.2 ควรมกีารประชาสัมพันธ์ก่อนลว่งหน้า และมีเวลาที่เหมาะสมใน 

การท ากิจกรรมมากกว่านี้ (N=1) 

  3.3.3 ระบบอินเทอร์เน็ตช้า และคอมพิวเตอร์เสียใช้งานไม่ได้ (N=2) 

  3.3.4 เวลาในการอบรมมีน้อย (N=1) 

   3.3.5 ควรมกีารใชง้านที่ไม่ซับซ้อนเข้าถึงงา่ยและรวดเร็ว (N=1) 

  3.3.6 สถานที่ในการจัดอบรมไกลและเส้นทางในการเดินทางไม่สะดวก (N=1) 

  3.3.7 ควรมีห้องอบรมแยกต่างหาก เพื่อไมเ่ป็นการรบกวนผูท้ี่อ่านหนังสอื (N=2) 

  3.3.8 ควรจัดเป็นภาคบังคับให้นสิิตตัง้แต่ช้ันปีที่ 3 เข้ารับการอบรมเพื่อใหม้ี

ความรู้ส าหรับน าไปท าโปรเจ็ค (N=1) 

  3.3.9 ควรจัดกิจกรรมแบบนีอ้ย่างสม่ าเสมอ (N=1) 

  3.3.10 ไมโครโฟนเสียงเบา (N=2)
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