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สารบัญตาราง 



ส่วนที่ 1 
การด าเนินงาน 

 
การส ารวจความพึงพอใจต่องานบริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา ประจ าปีการศึกษา 2557 ครั้งนี้ มีรายละเอียดการด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ ดังนี้  
ประชากรในการส ารวจความพึงพอใจ  

ประชากรที่ใช้ในการส ารวจความพึงพอใจต่องานบริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คือ ผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และบุคคลภายนอก  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส ารวจความพึงพอใจ ประจ าปีการศึกษา 2557 มีผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 938 คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจความพึงพอใจ  

เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจความพึงพอใจ คือ แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ     
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2557 แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นในการด าเนินงานบริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

แบ่งออกเป็น 5 ด้าน และส่วนข้อคิดเห็นอื่น ๆ ดังนี้ 
- ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
- ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
- ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
- ด้านการให้บริการของบุคลากร 
- ด้านผลการให้บริการ 

ส่วนข้อคิดเห็นอ่ืนๆ 
 

ส่วนข้อคิดเห็นอ่ืน  
การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยแจกแบบประเมินความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2557 – กรกฎาคม 2558 
  
 
 
 
 
 
 



การวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือส ารวจความพึงพอใจต่องานบริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาให้แก่ผู้ใช้บริการ ใช้การหาค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ส าหรับเกณฑ์ที่ใช้แปลความหมาย 
ของค่าเฉลี่ย ดังนี้  
- ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด  
- ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มาก 
- ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง 
- ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง น้อย  
- ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง น้อยที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผลการส ารวจความพึงพอใจต่องานบริการส านักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการของ
ส านักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อน าผลไปปรับปรุงและพัฒนางานบริการ
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตามล าดับ ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นในการด าเนินงานบริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

แบ่งออกเป็น 5 ด้าน และส่วนข้อคิดเห็นอื่น ๆ ดังนี้ 
- ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
- ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
- ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
- ด้านการให้บริการของบุคลากร 
- ด้านผลการให้บริการ 

ส่วนข้อคิดเห็นอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 ผลการด าเนินการส ารวจความพึงพอใจต่องานบริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ประจ าปีการศึกษา 2557  ในปีการศึกษานี้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส ารวจ
ความพึงพอใจ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 ถึง เดือนกันยายน 2557 ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 938 คน พบว่า เพศ
ชาย  ร้อยละ 23.2  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 76.7 เมื่อจ าแนกสถานภาพ พบว่า ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สูงกว่าสถานภาพอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 86.20 รองลงมาคือ บุคคลภายนอก ร้อยละ 6.20  
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ร้อยละ 6.10  บุคลากรสายสนับสนุน  ร้อยละ 1.0 และ  อาจารย์  ร้อยละ  0.5  
ตามล าดับ เมื่อจ าแนกร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามสังกัดคณะครุศาสตร์สูงกว่าคณะและหน่วยงานอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อย
ละ 45.52รองลงมาคือ คณะวิทยาการจัดการ  ร้อยละ 21.86 และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ร้อยละ 9.00 
ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 - 2 
 

ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 

N = 938 
ร้อยละ 
100.00 

1. เพศ   
     ชาย 218 23.2 
     หญิง 
2. สถานภาพ 
      นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
      นักศึกษาประดับปริญญาโท 
      นักศึกษาระดับปริญญาเอก 
      อาจารย์ 
      บุคลากรสายสนับสนุน 
      บุคคลภายนอก 
3. สังกัดคณะ/หน่วยงาน 
      คณะครุศาสตร์ 
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
      คณะวิทยาการจัดการ 
      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
      คณะสาธารณสุข 
      บัณฑิตวิทยาลัย 
      อ่ืน ๆ 

719 
 

809 
56 
1 
5 
9 
58 
 

427 
84 
205 
34 
12 
60 
57 
58 

76.7 
 

86.20 
6.00 
0.10 
0.58 
1.00 
6.20 

 
45.52 
9.00 
21.86 
3.62 
1.39 
6.40 
6.08 
6.19 

ตารางท่ี 2  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามโปรแกรมวิชา 



 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 
N =938 

ร้อยละ 
100.00 

4. โปรแกรมวิชา 
การศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาพิเศษ 
คณิตศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ศึกษา 
พลศึกษา 
ดนตรีศึกษา 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
อุตสาหกรรมการศึกษา 
ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ 
ศิลปศึกษา 
สังคมศึกษา 
เคมี 
ชีววิทยา 
ฟิสิกส์ 
การพัฒนาสังคม 
นิติศาสตร์ 
พุทธศาสนา 
ภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุ่น 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
รัฐประศาสนศาสตร์ 
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์ 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
การเงินการธนาคาร 
การจัดการโรงแรม 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
การจัดการทั่วไป 
การตลาด 
การบัญชี 
นิเทศศาสตร์สื่อสารมวลชน 

 
64 
20 
45 
34 
3 
5 
13 
10 
66 
27 
7 
88 
16 
19 
10 
5 
19 
3 
6 
6 
5 
29 
6 
5 
16 
14 
14 
38 
17 
38 
39 

 
6.82 
2.13 
4.79 
0.31 
0.31 
0.53 
1.38 
1.06 
7.03 
2.87 
0.74 
9.38 
1.70 
2.02 
1.06 
0.53 
2.02 
0.31 
0.63 
0.63 
0.53 
3.09 
0.63 
0.53 
1.70 
1.49 
1.49 
4.05 
1.81 
4.05 
4.15 



นิเทศศาสตร์การโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ 
คหกรรมศาสตร์ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
การจัดการอุตสาหกรรม 
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
สาธารณสุขชุมชน 
เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การจัดการสื่อสารแบบบูรณาการ 
บริหารการศึกษา 
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
บริหารธุรกิจ 
วิจัยและประเมินผล 
วิชาชีพครู 
วิทยาศาสตร์ศึกษา 
หลักสูตรและการสอน 
กรมการปกครอง 
กรมทางหลวง 
พยาบาลศาสตร์ 
โรงเรียนพิมายวิทยา 
ส านักงานศาลปกครอง 

 

12 
17 
5 
8 
3 
4 
3 
8 
3 
11 
2 
5 
55 
6 
4 
2 
2 
8 
7 
7 
6 
2 
4 
1 
8 
18 
7 
5 
10 
18 
 

1.27 
1.81 
0.53 
0.85 
0.31 
0.42 
0.31 
0.85 
0.31 
11.72 
0.21 
0.53 
5.86 
0.63 
0.42 
0.21 
0.21 
0.85 
0.74 
0.74 
0.63 
0.21 
0.42 
0.10 
0.85 
1.91 
0.74 
0.53 
1.06 
1.91 

 
 
 
 



ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ย ( x ) ของระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการแก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรสาสนับสนุน  
     มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา และบุคคลภายนอก 

             

รายการ x  
ความหมายของ 

x  
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.11 มาก 

1. การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน/ไม่ยุ่งยากสับสน 4.23 มาก 

2 . ระบบการให้บริการอ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน าแก่ผู้มาใช้บริการ 4.09 มาก 

3 . ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม 4.03 มาก 

4 . การให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน -หลังอย่างยุติธรรม  4.21 มาก 

5.  ส านักวิทยบริการฯ  มีค าแนะน า )เอกสาร/แผ่นพับ /บุคลากรหรือป้ายประกาศหรือ
อ่ืน ๆ อย่างชัดเจน) 4.00 

มาก 

6.  จัดให้มีตู้รับความคิดเห็นหรือรับแบบประเมินการบริการ 4.00 มาก 

7 . ความสะดวกในการใช้บริการยืม -คืน ชั้น 1  4.23 มาก 

8. ความสะดวกในการใช้บริการยืมต่อหนังสือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 4.12 มาก 

9. ความสะดวกในการใช้บริการตู้รับคืนหนังสือ 4.23 มาก 

10 . การให้บริการมีระยะเวลาเปิด -ปิดบริการที่มีความเหมาะสม  3.99 มาก 

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 3.94 มาก 

11  . ความเพียงพอของหนังสือ /สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการ  3.92 มาก 

12 . ความเพียงพอของสื่อโสตทัศน์มีจ านวนเพียงพอ 3.90 มาก 

13  . ความเพียงพอของทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส์ 3.90 มาก 

14  . ท่านสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ในส านักวิทยบริการฯ 
จากที่บ้านหรือที่อ่ืนๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 3.99 

มาก 

15 . ความทันสมัยของหนังสือ /สื่อสิ่งพิมพ์  3.92 มาก 

16 . ความหลากหลายในการค้นคว้าของหนังสือ /สื่อสิ่งพิมพ์  3.99 มาก 

ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ 4.04 มาก 

17   .พ้ืนที่ในการจัดบริการมีความสวยงามน่าเข้าใช้บริการ  4.23 มาก 

18   .สถานที่การยืม-คืนหนังสือมีความสะดวก  4.21 มาก 

19  . สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ 4.28 มาก 



รายการ x  
ความหมายของ 

x  
20   .สถานที่มีแสงสว่างเหมาะสมและเพียงพอ  4.26 มาก 

21   .ห้องน้ าสะอาดและมีจ านวนเพียงพอ  4.01 มาก 

22  . โต๊ะและเก้าอ้ีในการให้บริการสะอาดและมีจ านวนเพียงพอต่อการใช้บริการ 3.91 มาก 

23  . อุปกรณ์และเครื่องมือมีความทันสมัยในการให้บริการ 3.99 มาก 

24  . ความเพียงพอของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 3.94 มาก 

25  . ความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น OPAC 4.00 มาก 

26  . ความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น Internet 3.97 มาก 

27.   ความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับพิมพ์งาน 3.91 มาก 

28   .ห้องประชุม/ห้องสาธิต/ห้องมินิเธียเตอร์ มีระบบเสียงและอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม  3.99 มาก 

29.  ความสะดวกในการบริการถ่ายเอกสาร 4.05 มาก 

30  . บรรยากาศเมื่อเข้ามาใช้บริการแล้วอยากเข้ามาใช้บริการอีก 4.15 มาก 

31 . สถานที่จอดรถเพียงพอ 3.67 มาก 
ด้านการให้บริการของบุคลากร 4.11 มาก 

32  . บุคลากรให้บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย เป็นมิตร /อัธยาศัยดี/มีมนุษยสัมพันธ์  4.10 มาก 

33  . บุคลากรผู้ให้บริการ ให้ความสะดวกรวดเร็ว 4.12 มาก 

34  . บุคลากรมีความเต็มใจในการให้บริการ 4.12 มาก 

35  . บุคลากร มีความรู้ สามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษา หรือตอบข้อซักถามได้เป็น
อย่างดี 4.13 

มาก 

36  . บุคลากรช่วยแก้ไขปัญหาได้ทันที 4.05 มาก 

37  . บุคลากรให้บริการตามล าดับก่อน -หลังอย่างยุติธรรม  4.17 มาก 

38  . บุคลากรมีจ านวนเพียงพอในการให้บริการ 4.12 มาก 

39 . บุคลากรผู้ให้บริการ บริเวณประตูทางเข้าส านักฯ 4.10 มาก 

ด้านผลจากการให้บริการ 4.23 มาก 
40  .ได้รับบริการที่ตรงกับความต้องการ  4.20 มาก 
41. สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 4.26 มาก 



 

รายการ x  
ความหมายของ 

x  
คะแนนเต็ม  10  คะแนน ท่านให้คะแนนการให้บริการ  “งานบริการของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” 

8.38 

รวม 4.08 มาก 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจต่อการให้บริการแก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และบุคคลภายนอก มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.08 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน  
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจด้านผลจากการให้บริการมากท่ีสุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 อยู่ในระดับ
มาก รองลงมาคือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการและ ด้านการให้บริการของบุคลากร  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.11 เท่ากัน  อยู่ในระดับมาก  รองลงมาคือ  ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ   มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.04  รองลงมาคือ  ด้านทรัพยากรสารสนเทศ  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.94  ตามล าดับ  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สามอันดับแรกท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ สถานที่
ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ สถานที่มีแสงสว่างเหมาะสม
และเพียงพอ  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.24   รองลงมาคือ  การให้บริการยืม-คืน ชั้น 1 มีความสะดวก และสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์   มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.20 อยู่ในระดับมาก  ตามล าดับ 
 



ตารางท่ี 4  ค่าเฉลี่ย ( x ) ของระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี  
สังกัดคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

        

รายการ x  
ความหมายของ 

x  
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.11 มาก 

1. การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน/ไม่ยุ่งยากสับสน 4.22 มาก 

2 . ระบบการให้บริการอ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน าแก่ผู้มาใช้บริการ 4.06 มาก 

3 . ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม 3.98 มาก 

4 . การให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน -หลังอย่างยุติธรรม  4.23 มาก 

5.  ส านักวิทยบริการฯ  มีค าแนะน า )เอกสาร/แผ่นพับ /บุคลากรหรือป้ายประกาศหรือ
อ่ืน ๆ อย่างชัดเจน) 3.98 

มาก 

6.  จัดให้มีตู้รับความคิดเห็นหรือรับแบบประเมินการบริการ 4.01 มาก 

7 . ความสะดวกในการใช้บริการยืม -คืน ชั้น 1  4.25 มาก 

8. ความสะดวกในการใช้บริการยืมต่อหนังสือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 4.11 มาก 

9. ความสะดวกในการใช้บริการตู้รับคืนหนังสือ 4.27 มาก 

10 . การให้บริการมีระยะเวลาเปิด -ปิดบริการที่มีความเหมาะสม  3.96 มาก 

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 3.88 มาก 

11  . ความเพียงพอของหนังสือ /สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการ  3.85 มาก 

12 . ความเพียงพอของสื่อโสตทัศน์มีจ านวนเพียงพอ 3.86 มาก 

13  . ความเพียงพอของทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส์ 3.84 มาก 

14  . ท่านสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ในส านักวิทยบริการฯ 
จากที่บ้านหรือที่อ่ืนๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 3.94 

มาก 

15 . ความทันสมัยของหนังสือ /สื่อสิ่งพิมพ์  3.86 มาก 

16 . ความหลากหลายในการค้นคว้าของหนังสือ /สื่อสิ่งพิมพ์  3.94 มาก 

ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ 4.00 มาก 

17   .พ้ืนที่ในการจัดบริการมีความสวยงามน่าเข้าใช้บริการ  4.19 มาก 

18   .สถานที่การยืม-คืนหนังสือมีความสะดวก  4.22 มาก 

19  . สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ 4.28 มาก 

20  .สถานที่มีแสงสว่างเหมาะสมและเพียงพอ 4.28 มาก 



รายการ x  
ความหมายของ 

x  
21   .ห้องน้ าสะอาดและมีจ านวนเพียงพอ  3.96 มาก 

22  . โต๊ะและเก้าอ้ีในการให้บริการสะอาดและมีจ านวนเพียงพอต่อการใช้บริการ 3.83 มาก 

23  . อุปกรณ์และเครื่องมือมีความทันสมัยในการให้บริการ 3.92 มาก 

24  . ความเพียงพอของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 3.89 มาก 

25  . ความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น OPAC 3.96 มาก 

26  . ความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น Internet 3.93 มาก 

27.   ความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับพิมพ์งาน 3.89 มาก 

28   .ห้องประชุม/ห้องสาธิต/ห้องมินิเธียเตอร์ มีระบบเสียงและอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม  3.93 มาก 

29.  ความสะดวกในการบริการถ่ายเอกสาร 4.00 มาก 

30  . บรรยากาศเมื่อเข้ามาใช้บริการแล้วอยากเข้ามาใช้บริการอีก 4.17 มาก 

31 . สถานที่จอดรถเพียงพอ 3.61 มาก 

ด้านการให้บริการของบุคลากร 4.11 มาก 

32  . บุคลากรให้บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย เป็นมิตร /อัธยาศัยดี/มีมนุษยสัมพันธ์  4.09 มาก 

33  . บุคลากรผู้ให้บริการ ให้ความสะดวกรวดเร็ว 4.13 มาก 

34  . บุคลากรมีความเต็มใจในการให้บริการ 4.14 มาก 

35  . บุคลากร มีความรู้ สามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษา หรือตอบข้อซักถามได้เป็น
อย่างดี 4.14 

มาก 

36  . บุคลากรช่วยแก้ไขปัญหาได้ทันที 4.04 มาก 

37  . บุคลากรให้บริการตามล าดับก่อน -หลังอย่างยุติธรรม  4.16 มาก 

38  . บุคลากรมีจ านวนเพียงพอในการให้บริการ 4.12 มาก 

39 . บุคลากรผู้ให้บริการ บริเวณประตูทางเข้าส านักฯ 4.08 มาก 

ด้านผลจากการให้บริการ 4.19 มาก 
40  .ได้รับบริการที่ตรงกับความต้องการ  4.27 มาก 
41. สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 4.23 มาก 
คะแนนเต็ม  10  คะแนน ท่านให้คะแนนการให้บริการ  “งานบริการของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” 

8.33 

รวม 4.06 มาก 
 



ตารางท่ี 5  ค่าเฉลี่ย ( x ) ของระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี  
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 

รายการ x  
ความหมายของ 

x  
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.04 มาก 

1. การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน/ไม่ยุ่งยากสับสน 4.23 มาก 

2 . ระบบการให้บริการอ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน าแก่ผู้มาใช้บริการ 4.05 มาก 

3 . ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม 3.94 มาก 

4 . การให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน -หลังอย่างยุติธรรม  4.15 มาก 

5.  ส านักวิทยบริการฯ  มีค าแนะน า )เอกสาร/แผ่นพับ /บุคลากรหรือป้ายประกาศหรือ
อ่ืน ๆ อย่างชัดเจน) 3.98 

มาก 

6.  จัดให้มีตู้รับความคิดเห็นหรือรับแบบประเมินการบริการ 3.76 มาก 

7 . ความสะดวกในการใช้บริการยืม -คืน ชั้น 1  4.17 มาก 

8. ความสะดวกในการใช้บริการยืมต่อหนังสือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 4.11 มาก 

9. ความสะดวกในการใช้บริการตู้รับคืนหนังสือ 4.15 มาก 

10 . การให้บริการมีระยะเวลาเปิด -ปิดบริการที่มีความเหมาะสม  3.83 มาก 

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 3.89 มาก 

11  . ความเพียงพอของหนังสือ /สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการ  3.83 มาก 

12 . ความเพียงพอของสื่อโสตทัศน์มีจ านวนเพียงพอ 3.79 มาก 

13  . ความเพียงพอของทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส์ 3.79 มาก 

14  . ท่านสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ในส านักวิทยบริการฯ 
จากที่บ้านหรือที่อ่ืนๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 4.00 

มาก 

15 . ความทันสมัยของหนังสือ /สื่อสิ่งพิมพ์  3.96 มาก 

16 . ความหลากหลายในการค้นคว้าของหนังสือ /สื่อสิ่งพิมพ์  3.95 มาก 

ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ 4.00 มาก 

17   .พ้ืนที่ในการจัดบริการมีความสวยงามน่าเข้าใช้บริการ  4.23 มาก 

18   .สถานที่การยืม-คืนหนังสือมีความสะดวก  4.16 มาก 

19  . สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ 4.23 มาก 

20   .สถานที่มีแสงสว่างเหมาะสมและเพียงพอ  4.17 มาก 



รายการ x  
ความหมายของ 

x  
21   .ห้องน้ าสะอาดและมีจ านวนเพียงพอ  3.95 มาก 

22  . โต๊ะและเก้าอ้ีในการให้บริการสะอาดและมีจ านวนเพียงพอต่อการใช้บริการ 3.68 มาก 

23  . อุปกรณ์และเครื่องมือมีความทันสมัยในการให้บริการ 4.01 มาก 

24  . ความเพียงพอของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 3.95 มาก 

25  . ความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น OPAC 4.02 มาก 

26  . ความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น Internet 4.02 มาก 

27.   ความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับพิมพ์งาน 3.85 มาก 

28   .ห้องประชุม/ห้องสาธิต/ห้องมินิเธียเตอร์ มีระบบเสียงและอุปกรณ์ที่เหมาะสม  3.96 มาก 

29.  ความสะดวกในการบริการถ่ายเอกสาร 4.04 มาก 

30  . บรรยากาศเมื่อเข้ามาใช้บริการแล้วอยากเข้ามาใช้บริการอีก 4.22 มาก 

31 . สถานที่จอดรถเพียงพอ 3.46 มาก 

ด้านการให้บริการของบุคลากร 3.96 มาก 

32  . บุคลากรให้บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย เป็นมิตร /อัธยาศัยดี/มีมนุษยสัมพันธ์  3.91 มาก 

33  . บุคลากรผู้ให้บริการ ให้ความสะดวกรวดเร็ว 3.94 มาก 

34  . บุคลากรมีความเต็มใจในการให้บริการ 3.94 มาก 

35  . บุคลากร มีความรู้ สามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษา หรือตอบข้อซักถามได้เป็น
อย่างดี 3.90 

มาก 

36  . บุคลากรช่วยแกไ้ขปัญหาได้ทันที 3.87 มาก 

37  . บุคลากรให้บริการตามล าดับก่อน -หลังอย่างยุติธรรม  4.10 มาก 

38  . บุคลากรมีจ านวนเพียงพอในการให้บริการ 4.01 มาก 

39 . บุคลากรผู้ให้บริการ บริเวณประตูทางเข้าส านักฯ 4.01 มาก 

ด้านผลจากการให้บริการ 4.16 มาก 
40  .ได้รับบริการที่ตรงกับความต้องการ  4.12 มาก 
41. สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 4.20 มาก 
คะแนนเต็ม  10  คะแนน ท่านให้คะแนนการให้บริการ  “งานบริการของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” 

8.33 

รวม 4.01 มาก 
 



ตารางท่ี 6  ค่าเฉลี่ย ( x ) ของระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี  
    สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

รายการ x  
ความหมายของ 

x  
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.13 มาก 

1. การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน/ไม่ยุ่งยากสับสน 4.20 มาก 

2 . ระบบการให้บริการอ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน าแก่ผู้มาใช้บริการ 4.12 มาก 

3 . ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม 4.11 มาก 

4 . การให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน -หลังอย่างยุติธรรม  4.16 มาก 

5.  ส านักวิทยบริการฯ  มีค าแนะน า )เอกสาร/แผ่นพับ /บุคลากรหรือป้ายประกาศหรือ
อ่ืน ๆ อย่างชัดเจน) 4.01 

มาก 

6.  จัดให้มีตู้รับความคิดเห็นหรือรับแบบประเมินการบริการ 4.03 มาก 

7 . ความสะดวกในการใช้บริการยืม -คืน ชั้น 1  4.26 มาก 

8. ความสะดวกในการใช้บริการยืมต่อหนังสือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 4.12 มาก 

9. ความสะดวกในการใช้บริการตู้รับคืนหนังสือ 4.22 มาก 

10 . การให้บริการมีระยะเวลาเปิด -ปิดบริการที่มีความเหมาะสม  4.09 มาก 

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 4.06 มาก 

11  . ความเพียงพอของหนังสือ /สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการ  4.10 มาก 

12 . ความเพียงพอของสื่อโสตทัศน์มีจ านวนเพียงพอ 4.02 มาก 

13  . ความเพียงพอของทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส์ 4.05 มาก 

14  . ท่านสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ในส านักวิทยบริการฯ 
จากที่บ้านหรือที่อ่ืนๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 4.06 

มาก 

15 . ความทันสมัยของหนังสือ /สื่อสิ่งพิมพ์  4.01 มาก 

16 . ความหลากหลายในการค้นคว้าของหนังสือ /สื่อสิ่งพิมพ์  4.13 มาก 

ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ 4.10 มาก 

17   .พ้ืนที่ในการจัดบริการมีความสวยงามน่าเข้าใช้บริการ  4.32 มาก 

18   .สถานที่การยืม-คืนหนังสือมีความสะดวก  4.23 มาก 

19  . สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ 4.26 มาก 

20  .สถานที่มีแสงสว่างเหมาะสมและเพียงพอ 4.27 มาก 



รายการ x  
ความหมายของ 

x  
21   .ห้องน้ าสะอาดและมีจ านวนเพียงพอ  4.07 มาก 

22  . โต๊ะและเก้าอ้ีในการให้บริการสะอาดและมีจ านวนเพียงพอต่อการใช้บริการ 4.07 มาก 

23  . อุปกรณ์และเครื่องมือมีความทันสมัยในการให้บริการ 4.03 มาก 

24  . ความเพียงพอของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 3.99 มาก 

25  . ความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น OPAC 4.06 มาก 

26  . ความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น Internet 4.02 มาก 

27.   ความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับพิมพ์งาน 3.95 มาก 

28   .ห้องประชุม/ห้องสาธิต/ห้องมินิเธียเตอร์ มีระบบเสียงและอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม  4.13 มาก 

29.  ความสะดวกในการบริการถ่ายเอกสาร 4.11 มาก 

30  . บรรยากาศเมื่อเข้ามาใช้บริการแล้วอยากเข้ามาใช้บริการอีก 4.13 มาก 

31 . สถานทีจ่อดรถเพียงพอ 3.81 มาก 

ด้านการให้บริการของบุคลากร 4.12 มาก 

32  . บุคลากรให้บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย เป็นมิตร /อัธยาศัยดี/มีมนุษยสัมพันธ์  4.14 มาก 

33  . บุคลากรผู้ให้บริการ ให้ความสะดวกรวดเร็ว 4.08 มาก 

34  . บุคลากรมีความเต็มใจในการให้บริการ 4.10 มาก 

35  . บุคลากร มีความรู้ สามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษา หรือตอบข้อซักถามได้เป็น
อย่างดี 4.13 

มาก 

36  . บุคลากรช่วยแก้ไขปัญหาได้ทันที 4.06 มาก 

37  . บุคลากรให้บริการตามล าดับก่อน -หลังอย่างยุติธรรม  4.20 มาก 

38  . บุคลากรมีจ านวนเพียงพอในการให้บริการ 4.15 มาก 

39 . บุคลากรผู้ให้บริการ บริเวณประตูทางเข้าส านักฯ 4.11 มาก 

ด้านผลจากการให้บริการ 4.26 มาก 
40  .ได้รับบริการที่ตรงกับความต้องการ  4.23 มาก 
41. สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 4.28 มาก 
คะแนนเต็ม  10  คะแนน ท่านให้คะแนนการให้บริการ  “งานบริการของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” 

8.47 

รวม 4.13 มาก 
 



ตารางท่ี 7  ค่าเฉลี่ย ( x ) ของระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

รายการ x  
ความหมายของ 

x  
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.17 มาก 

1. การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน/ไม่ยุ่งยากสับสน 4.33 มาก 

2 . ระบบการให้บริการอ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน าแก่ผู้มาใช้บริการ 4.04 มาก 

3 . ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม 4.25 มาก 

4 . การให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน -หลังอย่างยุติธรรม  4.33 มาก 

5.  ส านักวิทยบริการฯ  มีค าแนะน า )เอกสาร/แผ่นพับ /บุคลากรหรือป้ายประกาศหรือ
อ่ืน ๆ อย่างชัดเจน) 4.08 

มาก 

6.  จัดให้มีตู้รับความคิดเห็นหรือรับแบบประเมินการบริการ 3.88 มาก 

7 . ความสะดวกในการใช้บริการยืม -คืน ชั้น 1  4.38 มาก 

8. ความสะดวกในการใช้บริการยืมต่อหนังสือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 4.13 มาก 

9. ความสะดวกในการใช้บริการตู้รับคืนหนังสือ 4.17 มาก 

10 . การให้บริการมีระยะเวลาเปิด -ปิดบริการที่มีความเหมาะสม  4.13 มาก 

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 4.10 มาก 

11  . ความเพียงพอของหนังสือ /สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการ  4.04 มาก 

12 . ความเพียงพอของสื่อโสตทัศน์มีจ านวนเพียงพอ 3.96 มาก 

13  . ความเพียงพอของทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส์ 4.08 มาก 

14  . ท่านสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ในส านักวิทยบริการฯ 
จากที่บ้านหรือที่อ่ืนๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 4.17 

มาก 

15 . ความทันสมัยของหนังสือ /สื่อสิ่งพิมพ์  4.17 มาก 

16 . ความหลากหลายในการค้นคว้าของหนังสือ /สื่อสิ่งพิมพ์  4.17 มาก 

ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ 4.13 มาก 

17   .พ้ืนที่ในการจัดบริการมีความสวยงามน่าเข้าใช้บริการ  4.25 มาก 

18   .สถานที่การยืม-คืนหนังสือมีความสะดวก  4.13 มาก 

19  . สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ 4.17 มาก 

20   .สถานที่มีแสงสว่างเหมาะสมและเพียงพอ  4.13 มาก 



รายการ x  
ความหมายของ 

x  
21   .ห้องน้ าสะอาดและมีจ านวนเพียงพอ  3.92 มาก 

22  . โต๊ะและเก้าอ้ีในการให้บริการสะอาดและมีจ านวนเพียงพอต่อการใช้บริการ 3.92 มาก 

23  . อุปกรณ์และเครื่องมือมีความทันสมัยในการให้บริการ 4.17 มาก 

24  . ความเพียงพอของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.08 มาก 

25  . ความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น OPAC 4.08 มาก 

26  . ความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น Internet 4.00 มาก 

27.   ความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับพิมพ์งาน 4.17 มาก 

28   .ห้องประชุม/ห้องสาธิต/ห้องมินิเธียเตอร์ มีระบบเสียงและอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม  4.21 มาก 

29.  ความสะดวกในการบริการถ่ายเอกสาร 4.25 มาก 

30  . บรรยากาศเมื่อเข้ามาใช้บริการแล้วอยากเข้ามาใช้บริการอีก 4.17 มาก 

31 . สถานที่จอดรถเพียงพอ 4.25 มาก 

ด้านการให้บริการของบุคลากร 4.24 มาก 

32  . บุคลากรให้บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย เป็นมิตร /อัธยาศัยดี/มีมนุษยสัมพันธ์  4.33 มาก 

33  . บุคลากรผู้ให้บริการ ให้ความสะดวกรวดเร็ว 4.29 มาก 

34  . บุคลากรมีความเต็มใจในการให้บริการ 4.21 มาก 

35  . บุคลากร มีความรู้ สามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษา หรือตอบข้อซักถามได้เป็น
อย่างดี 4.33 

มาก 

36  . บุคลากรช่วยแก้ไขปัญหาได้ทันที 4.21 มาก 

37  . บุคลากรให้บริการตามล าดับก่อน -หลังอย่างยุติธรรม  4.25 มาก 

38  . บุคลากรมีจ านวนเพียงพอในการให้บริการ 4.04 มาก 

39 . บุคลากรผู้ให้บริการ บริเวณประตูทางเข้าส านักฯ 4.29 มาก 

ด้านผลจากการให้บริการ 4.29 มาก 
40  .ได้รับบริการที่ตรงกับความต้องการ  4.42 มาก 
41. สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 4.17 มาก 
คะแนนเต็ม  10  คะแนน ท่านให้คะแนนการให้บริการ  “งานบริการของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” 

8.50 

รวม 4.19 มาก 
 



ตารางท่ี 8  ค่าเฉลี่ย ( x ) ของระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี  
    สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

รายการ x  
ความหมายของ 

x  
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.29 มาก 

1. การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน/ไม่ยุ่งยากสับสน 4.70 มาก 

2 . ระบบการให้บริการอ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน าแก่ผู้มาใช้บริการ 4.50 มาก 

3 . ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม 4.40 มาก 

4 . การให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน -หลังอย่างยุติธรรม  4.20 มาก 

5.  ส านักวิทยบริการฯ  มีค าแนะน า )เอกสาร/แผ่นพับ /บุคลากรหรือป้ายประกาศหรือ
อ่ืน ๆ อย่างชัดเจน ) 4.20 

มาก 

6.  จัดให้มีตู้รับความคิดเห็นหรือรับแบบประเมินการบริการ 4.30 มาก 

7 . ความสะดวกในการใช้บริการยืม -คืน ชั้น 1  4.30 มาก 

8. ความสะดวกในการใช้บริการยืมต่อหนังสือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 3.90 มาก 

9. ความสะดวกในการใช้บริการตู้รับคืนหนังสือ 4.20 มาก 

10 . การให้บริการมีระยะเวลาเปิด -ปิดบริการที่มีความเหมาะสม  4.20 มาก 

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 4.15 มาก 

11  . ความเพียงพอของหนังสือ /สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการ  4.40 มาก 

12 . ความเพียงพอของสื่อโสตทัศน์มีจ านวนเพียงพอ 4.20 มาก 

13  . ความเพียงพอของทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส์ 4.00 มาก 

14  . ท่านสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ในส านักวิทยบริการฯ 
จากที่บ้านหรือที่อ่ืนๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 4.00 

มาก 

15 . ความทันสมัยของหนังสือ /สื่อสิ่งพิมพ์  4.10 มาก 

16 . ความหลากหลายในการค้นคว้าของหนังสือ /สื่อสิ่งพิมพ์  4.20 มาก 

ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ 4.37 มาก 

17   .พ้ืนที่ในการจัดบริการมีความสวยงามน่าเข้าใช้บริการ  4.50 มาก 

18   .สถานที่การยืม-คืนหนังสือมีความสะดวก  4.40 มาก 

19  . สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ 4.20 มาก 

20  .สถานที่มีแสงสว่างเหมาะสมและเพียงพอ 4.50 มาก 



รายการ x  
ความหมายของ 

x  
21   .ห้องน้ าสะอาดและมีจ านวนเพียงพอ  4.20 มาก 

22  . โต๊ะและเก้าอ้ีในการให้บริการสะอาดและมีจ านวนเพียงพอต่อการใช้บริการ 4.50 มาก 

23  . อุปกรณ์และเครื่องมือมีความทันสมัยในการให้บริการ 4.50 มาก 

24  . ความเพียงพอของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.30 มาก 

25  . ความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น OPAC 4.30 มาก 

26  . ความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น Internet 4.40 มาก 

27.   ความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับพิมพ์งาน 4.40 มาก 

28   .ห้องประชุม/ห้องสาธิต/ห้องมินิเธียเตอร์ มีระบบเสียงและอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม  4.30 มาก 

29.  ความสะดวกในการบริการถ่ายเอกสาร 4.10 มาก 

30  . บรรยากาศเมื่อเข้ามาใช้บริการแล้วอยากเข้ามาใช้บริการอีก 4.50 มาก 

31 . สถานที่จอดรถเพียงพอ 4.40 มาก 

ด้านการให้บริการของบุคลากร 4.35 มาก 

32  . บุคลากรให้บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย เป็นมิตร /อัธยาศัยดี/มีมนุษยสัมพันธ์  4.10 มาก 

33  . บุคลากรผู้ให้บริการ ให้ความสะดวกรวดเร็ว 4.20 มาก 

34  . บุคลากรมีความเต็มใจในการให้บริการ 4.40 มาก 

35  . บุคลากร มีความรู้ สามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษา หรือตอบข้อซักถามได้เป็น
อย่างดี 4.50 

มาก 

36  . บุคลากรช่วยแก้ไขปัญหาได้ทันที 4.30 มาก 

37  . บุคลากรให้บริการตามล าดับก่อน -หลังอย่างยุติธรรม  4.40 มาก 

38  . บุคลากรมีจ านวนเพียงพอในการให้บริการ 4.50 มาก 

39 . บุคลากรผู้ให้บริการ บริเวณประตูทางเข้าส านักฯ 4.40 มาก 

ด้านผลจากการให้บริการ 4.25 มาก 
40  .ได้รับบริการที่ตรงกับความต้องการ  4.30 มาก 
41. สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 4.20 มาก 
คะแนนเต็ม  10  คะแนน ท่านให้คะแนนการให้บริการ  “งานบริการของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” 

8.90 

รวม 4.28 มาก 
 



ตารางท่ี 9  ค่าเฉลี่ย ( x ) ของระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี  
    สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

รายการ x  
ความหมายของ 

x  
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.23 มาก 

1. การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน/ไม่ยุ่งยากสับสน 4.32 มาก 

2 . ระบบการให้บริการอ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน าแก่ผู้มาใช้บริการ 4.18 มาก 

3 . ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม 4.17 มาก 

4 . การให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน -หลังอย่างยุติธรรม  4.33 มาก 

5.  ส านักวิทยบริการฯ  มีค าแนะน า )เอกสาร/แผ่นพับ /บุคลากรหรือป้ายประกาศหรือ
อ่ืน ๆ อย่างชัดเจน) 4.12 

มาก 

6.  จัดให้มีตู้รับความคิดเห็นหรือรับแบบประเมินการบริการ 4.20 มาก 

7 . ความสะดวกในการใช้บริการยืม -คืน ชั้น 1  4.25 มาก 

8. ความสะดวกในการใช้บริการยืมต่อหนังสือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 4.23 มาก 

9. ความสะดวกในการใช้บริการตู้รับคืนหนังสือ 4.33 มาก 

10 . การให้บริการมีระยะเวลาเปิด -ปิดบริการที่มีความเหมาะสม  4.17 มาก 

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 4.09 มาก 

11  . ความเพียงพอของหนังสือ /สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการ  3.93 มาก 

12 . ความเพียงพอของสื่อโสตทัศน์มีจ านวนเพียงพอ 4.03 มาก 

13  . ความเพียงพอของทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส์ 4.18 มาก 

14  . ท่านสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ในส านักวิทยบริการฯ 
จากที่บ้านหรือที่อ่ืนๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 4.23 

มาก 

15 . ความทันสมัยของหนังสือ /สื่อสิ่งพิมพ์  4.07 มาก 

16 . ความหลากหลายในการค้นคว้าของหนังสือ /สื่อสิ่งพิมพ์  4.07 มาก 

ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ 4.14 มาก 

17   .พ้ืนที่ในการจัดบริการมีความสวยงามน่าเข้าใช้บริการ  4.27 มาก 

18   .สถานที่การยืม-คืนหนังสือมีความสะดวก  4.22 มาก 

19  . สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ 4.33 มาก 

20   .สถานที่มีแสงสว่างเหมาะสมและเพียงพอ  4.38 มาก 



รายการ x  
ความหมายของ 

x  
21   .ห้องน้ าสะอาดและมีจ านวนเพียงพอ  4.22 มาก 

22  . โต๊ะและเก้าอ้ีในการให้บริการสะอาดและมีจ านวนเพียงพอต่อการใช้บริการ 4.05 มาก 

23  . อุปกรณ์และเครื่องมือมีความทันสมัยในการให้บริการ 4.18 มาก 

24  . ความเพียงพอของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.08 มาก 

25  . ความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น OPAC 4.08 มาก 

26  . ความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น Internet 4.02 มาก 

27.   ความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับพิมพ์งาน 4.03 มาก 

28   .ห้องประชุม/ห้องสาธิต/ห้องมินิเธียเตอร์ มีระบบเสียงและอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม  4.03 มาก 

29.  ความสะดวกในการบริการถ่ายเอกสาร 4.12 มาก 

30  . บรรยากาศเมื่อเข้ามาใช้บริการแล้วอยากเข้ามาใช้บริการอีก 4.22 มาก 

31 . สถานที่จอดรถเพียงพอ 3.90 มาก 

ด้านการให้บริการของบุคลากร 4.23 มาก 

32  . บุคลากรให้บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย เป็นมิตร /อัธยาศัยดี/มีมนุษยสัมพันธ์  4.22 มาก 

33  . บุคลากรผู้ให้บริการ ให้ความสะดวกรวดเร็ว 4.28 มาก 

34  . บุคลากรมีความเต็มใจในการให้บริการ 4.22 มาก 

35  . บุคลากร มีความรู้ สามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษา หรือตอบข้อซักถามได้เป็น
อย่างดี 4.30 

มาก 

36  . บุคลากรช่วยแก้ไขปัญหาได้ทันที 4.17 มาก 

37  . บุคลากรให้บริการตามล าดับก่อน -หลังอย่างยุติธรรม  4.20 มาก 

38  . บุคลากรมีจ านวนเพียงพอในการให้บริการ 4.22 มาก 

39 . บุคลากรผู้ให้บริการ บริเวณประตูทางเข้าส านักฯ 4.27 มาก 

ด้านผลจากการให้บริการ 4.32 มาก 
40  .ได้รับบริการที่ตรงกับความต้องการ  4.27 มาก 
41. สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 4.37 มาก 
คะแนนเต็ม  10  คะแนน ท่านให้คะแนนการให้บริการ  “งานบริการของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” 

8.70 

รวม 4.20 มาก 
 



ตารางท่ี 10  ค่าเฉลี่ย ( x ) ของระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา     
มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา 

 

รายการ x  
ความหมายของ 

x  
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.24 มาก 

1. การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน/ไม่ยุ่งยากสับสน 4.32 มาก 

2 . ระบบการให้บริการอ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน าแก่ผู้มาใช้บริการ 4.30 มาก 

3 . ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม 4.21 มาก 

4 . การให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน -หลังอย่างยุติธรรม  4.32 มาก 

5.  ส านักวิทยบริการฯ  มีค าแนะน า )เอกสาร/แผ่นพับ / บุคลากรหรือป้ายประกาศหรือ
อ่ืน ๆ อย่างชัดเจน) 4.09 

มาก 

6.  จัดให้มีตู้รับความคิดเห็นหรือรับแบบประเมินการบริการ 4.07 มาก 

7 . ความสะดวกในการใช้บริการยืม -คืน ชั้น 1  4.35 มาก 

8. ความสะดวกในการใช้บริการยืมต่อหนังสือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 4.28 มาก 

9. ความสะดวกในการใช้บริการตู้รับคืนหนังสือ 4.37 มาก 

10 . การให้บริการมีระยะเวลาเปิด -ปิดบริการที่มีความเหมาะสม  4.07 มาก 

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 3.89 มาก 

11  . ความเพียงพอของหนังสือ /สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการ  3.91 มาก 

12 . ความเพียงพอของสื่อโสตทัศน์มีจ านวนเพียงพอ 3.82 มาก 

13  . ความเพียงพอของทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส์ 3.74 มาก 

14  . ท่านสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ในส านักวิทยบริการฯ 
จากที่บ้านหรือที่อ่ืนๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 4.05 

มาก 

15 . ความทันสมัยของหนังสือ /สื่อสิ่งพิมพ์  3.95 มาก 

16 . ความหลากหลายในการค้นคว้าของหนังสือ /สื่อสิ่งพิมพ์  3.88 มาก 

ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ 4.02 มาก 

17   .พ้ืนที่ในการจัดบริการมีความสวยงามน่าเข้าใช้บริการ  4.26 มาก 

18   .สถานที่การยืม-คืนหนังสือมีความสะดวก  4.23 มาก 

19  . สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ 4.32 มาก 

20   .สถานที่มีแสงสว่างเหมาะสมและเพียงพอ  4.33 มาก 



รายการ x  
ความหมายของ 

x  
21   .ห้องน้ าสะอาดและมีจ านวนเพียงพอ  4.00 มาก 

22  . โต๊ะและเก้าอ้ีในการให้บริการสะอาดและมีจ านวนเพียงพอต่อการใช้บริการ 4.02 มาก 

23  . อุปกรณ์และเครื่องมือมีความทันสมัยในการให้บริการ 4.04 มาก 

24  . ความเพียงพอของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 3.95 มาก 

25  . ความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น OPAC 3.89 มาก 

26  . ความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น Internet 3.93 มาก 

27.   ความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับพิมพ์งาน 3.77 มาก 

28   .ห้องประชุม/ห้องสาธิต/ห้องมินิเธียเตอร์ มีระบบเสียงและอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม  3.91 มาก 

29.  ความสะดวกในการบริการถ่ายเอกสาร 4.16 มาก 

30  . บรรยากาศเมื่อเข้ามาใช้บริการแล้วอยากเข้ามาใช้บริการอีก 4.05 มาก 

31 . สถานที่จอดรถเพียงพอ 3.42 มาก 

ด้านการให้บริการของบุคลากร 4.29 มาก 

32  . บุคลากรให้บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย เป็นมิตร /อัธยาศัยดี/มีมนุษยสัมพันธ์  4.30 มาก 

33  . บุคลากรผู้ให้บริการ ให้ความสะดวกรวดเร็ว 4.32 มาก 

34  . บุคลากรมีความเต็มใจในการให้บริการ 4.26 มาก 

35  . บุคลากร มีความรู้ สามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษา หรือตอบข้อซักถามได้เป็น
อย่างดี 4.32 

มาก 

36  . บุคลากรช่วยแก้ไขปัญหาได้ทันที 4.30 มาก 

37  . บุคลากรให้บริการตามล าดับก่อน -หลังอย่างยุติธรรม  4.40 มาก 

38  . บุคลากรมีจ านวนเพียงพอในการให้บริการ 4.19 มาก 

39 . บุคลากรผู้ให้บริการ บริเวณประตูทางเข้าส านักฯ 4.26 มาก 

ด้านผลจากการให้บริการ 4.32 มาก 
40  .ได้รับบริการที่ตรงกับความต้องการ  4.26 มาก 
41. สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 4.39 มาก 
คะแนนเต็ม  10  คะแนน ท่านให้คะแนนการให้บริการ  “งานบริการของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” 

8.55 

รวม 4.15 มาก 
 



ตารางท่ี 11  ค่าเฉลี่ย ( x ) ของระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการแก่อาจารย์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 

รายการ x  
ความหมายของ 

x  
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.22 มาก 

1. การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน/ไม่ยุ่งยากสับสน 4.60 มาก 

2 . ระบบการให้บริการอ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน าแก่ผู้มาใช้บริการ 4.60 มาก 

3 . ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม 3.80 มาก 

4 . การให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน -หลังอย่างยุติธรรม  4.60 มาก 

5.  ส านักวิทยบริการฯ  มีค าแนะน า )เอกสาร/แผ่นพับ /บุคลากรหรือป้ายประกาศหรือ
อ่ืน  ๆ อย่างชัดเจน) 4.20 

มาก 

6.  จัดให้มีตู้รับความคิดเห็นหรือรับแบบประเมินการบริการ 3.80 มาก 

7 . ความสะดวกในการใช้บริการยืม -คืน ชั้น 1  4.20 มาก 

8. ความสะดวกในการใช้บริการยืมต่อหนังสือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 4.40 มาก 

9. ความสะดวกในการใช้บริการตู้รับคืนหนังสือ 4.40 มาก 

10 . การให้บริการมีระยะเวลาเปิด -ปิดบริการที่มีความเหมาะสม  3.60 มาก 

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 3.77 มาก 

11  . ความเพียงพอของหนังสือ /สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการ  3.60 มาก 

12 . ความเพียงพอของสื่อโสตทัศน์มีจ านวนเพียงพอ 3.60 มาก 

13  . ความเพียงพอของทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส์ 3.80 มาก 

14  . ท่านสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ในส านักวิทยบริการฯ 
จากที่บ้านหรือที่อ่ืนๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 4.00 

มาก 

15 . ความทันสมัยของหนังสือ /สื่อสิ่งพิมพ์  3.80 มาก 

16 . ความหลากหลายในการค้นคว้าของหนังสือ /สื่อสิ่งพิมพ์  3.80 มาก 

ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ 4.09 มาก 

17   .พ้ืนที่ในการจัดบริการมีความสวยงามน่าเข้าใช้บริการ  4.20 มาก 

18   .สถานที่การยืม-คืนหนังสือมีความสะดวก  4.20 มาก 

19  . สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ 4.60 มาก 

20   .สถานที่มีแสงสว่างเหมาะสมและเพียงพอ  4.00 มาก 



รายการ x  
ความหมายของ 

x  
21   .ห้องน้ าสะอาดและมีจ านวนเพียงพอ  4.20 มาก 

22  . โต๊ะและเก้าอ้ีในการให้บริการสะอาดและมีจ านวนเพียงพอต่อการใช้บริการ 4.40 มาก 

23  . อุปกรณ์และเครื่องมือมีความทันสมัยในการให้บริการ 3.60 มาก 

24  . ความเพียงพอของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.20 มาก 

25  . ความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น OPAC 4.00 มาก 

26  . ความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น Internet 4.00 มาก 

27.   ความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับพิมพ์งาน 4.00 มาก 

28   .ห้องประชุม/ห้องสาธิต/ห้องมินิเธียเตอร์ มีระบบเสียงและอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม  4.00 มาก 

29.  ความสะดวกในการบริการถ่ายเอกสาร 4.20 มาก 

30  . บรรยากาศเมื่อเข้ามาใช้บริการแล้วอยากเข้ามาใช้บริการอีก 4.20 มาก 

31 . สถานที่จอดรถเพียงพอ 3.60 มาก 

ด้านการให้บริการของบุคลากร 4.40 มาก 

32  . บุคลากรให้บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย เป็นมิตร /อัธยาศัยดี/มีมนุษยสัมพันธ์  4.60 มาก 

33  . บุคลากรผู้ให้บริการ ให้ความสะดวกรวดเร็ว 4.40 มาก 

34  . บุคลากรมีความเต็มใจในการให้บริการ 4.20 มาก 

35  . บุคลากร มีความรู้ สามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษา หรือตอบข้อซักถามได้เป็น
อย่างดี 4.60 

มาก 

36  . บุคลากรช่วยแก้ไขปัญหาได้ทันที 4.60 มาก 

37  . บุคลากรให้บริการตามล าดับก่อน -หลังอย่างยุติธรรม  4.00 มาก 

38  . บุคลากรมีจ านวนเพียงพอในการให้บริการ 4.40 มาก 

39 . บุคลากรผู้ให้บริการ บริเวณประตูทางเข้าส านักฯ 4.40 มาก 

ด้านผลจากการให้บริการ 4.10 มาก 
40  .ได้รับบริการที่ตรงกับความต้องการ  4.00 มาก 
41. สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 4.20 มาก 
คะแนนเต็ม  10  คะแนน ท่านให้คะแนนการให้บริการ  “งานบริการของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” 

8.90 

รวม 4.11 มาก 
 



ตารางท่ี 12  ค่าเฉลี่ย ( x ) ของระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการแก่บุคลากรสายสนับสนุน  
                มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

รายการ x  
ความหมายของ 

x  
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.22 มาก 

1. การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน/ไม่ยุ่งยากสับสน 4.33 มาก 

2 . ระบบการให้บริการอ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน าแก่ผู้มาใช้บริการ 4.33 มาก 

3 . ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม 4.00 มาก 

4 . การให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน -หลังอย่างยุติธรรม  4.22 มาก 

5.  ส านักวิทยบริการฯ  มีค าแนะน า )เอกสาร/แผ่นพับ / บุคลากรหรือป้ายประกาศหรือ
อ่ืน ๆ อย่างชัดเจน) 4.22 

มาก 

6.  จัดให้มีตู้รับความคิดเห็นหรือรับแบบประเมินการบริการ 4.22 มาก 

7 . ความสะดวกในการใช้บริการยืม -คืน ชั้น 1  4.22 มาก 

8. ความสะดวกในการใช้บริการยืมต่อหนังสือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 4.22 มาก 

9. ความสะดวกในการใช้บริการตู้รับคืนหนังสือ 4.22 มาก 

10 . การให้บริการมีระยะเวลาเปิด -ปิดบริการที่มีความเหมาะสม  4.22 มาก 

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 4.15 มาก 

11  . ความเพียงพอของหนังสือ /สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการ  4.22 มาก 

12 . ความเพียงพอของสื่อโสตทัศน์มีจ านวนเพียงพอ 4.00 มาก 

13  . ความเพียงพอของทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส์ 3.89 มาก 

14  . ท่านสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ในส านักวิทยบริการฯ 
จากที่บ้านหรือที่อ่ืนๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 4.00 

มาก 

15 . ความทันสมัยของหนังสือ /สื่อสิ่งพิมพ์  4.33 มาก 

16 . ความหลากหลายในการค้นคว้าของหนังสือ /สื่อสิ่งพิมพ์  4.44 มาก 

ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ 3.94 มาก 

17   .พ้ืนที่ในการจัดบริการมีความสวยงามน่าเข้าใช้บริการ  4.11 มาก 

18   .สถานที่การยืม-คืนหนังสือมีความสะดวก  3.89 มาก 

19  . สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ 4.22 มาก 

20   .สถานที่มีแสงสว่างเหมาะสมและเพียงพอ  4.00 มาก 



รายการ x  
ความหมายของ 

x  
21   .ห้องน้ าสะอาดและมีจ านวนเพียงพอ  4.11 มาก 

22  . โต๊ะและเก้าอ้ีในการให้บริการสะอาดและมีจ านวนเพียงพอต่อการใช้บริการ 3.89 มาก 

23  . อุปกรณ์และเครื่องมือมีความทันสมัยในการให้บริการ 3.78 มาก 

24  . ความเพียงพอของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 3.89 มาก 

25  . ความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น OPAC 3.78 มาก 

26  . ความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น Internet 3.78 มาก 

27.   ความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับพิมพ์งาน 3.89 มาก 

28   .ห้องประชุม/ห้องสาธิต/ห้องมินิเธียเตอร์ มีระบบเสียงและอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม  4.00 มาก 

29.  ความสะดวกในการบริการถ่ายเอกสาร 4.11 มาก 

30 . บรรยากาศเมื่อเข้ามาใช้บริการแล้วอยากเข้ามาใช้บริการอีก 4.11 มาก 

31 . สถานที่จอดรถเพียงพอ 3.56 มาก 

ด้านการให้บริการของบุคลากร 4.13 มาก 

32  . บุคลากรให้บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย เป็นมิตร /อัธยาศัยดี/มีมนุษยสัมพันธ์  4.11 มาก 

33  . บุคลากรผู้ให้บริการ ให้ความสะดวกรวดเร็ว 4.11 มาก 

34  . บุคลากรมีความเต็มใจในการให้บริการ 4.11 มาก 

35  . บุคลากร มีความรู้ สามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษา หรือตอบข้อซักถามได้เป็น
อย่างดี 4.11 

มาก 

36  . บุคลากรช่วยแก้ไขปัญหาได้ทันที 4.11 มาก 

37  . บุคลากรให้บริการตามล าดับก่อน -หลังอย่างยุติธรรม  4.11 มาก 

38  . บุคลากรมีจ านวนเพียงพอในการให้บริการ 4.11 มาก 

39 . บุคลากรผู้ให้บริการ บริเวณประตูทางเข้าส านักฯ 4.22 มาก 

ด้านผลจากการให้บริการ 4.28 มาก 
40  .ได้รับบริการที่ตรงกับความต้องการ  4.22 มาก 
41. สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 4.33 มาก 
คะแนนเต็ม  10  คะแนน ท่านให้คะแนนการให้บริการ  “งานบริการของ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” 

8.56 

รวม 4.14 มาก 
 



ตารางท่ี 13  ค่าเฉลี่ย ( x ) ของระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการแก่บุคคลภายนอก  
 

รายการ x  
ความหมายของ 

x  
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 3.89 มาก 

1. การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน/ไม่ยุ่งยากสับสน 4.02 มาก 

2 . ระบบการให้บริการอ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน าแก่ผู้มาใช้บริการ 3.90 มาก 

3 . ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม 3.86 มาก 

4 . การให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน -หลังอย่างยุติธรรม  4.02 มาก 

5.  ส านักวิทยบริการฯ  มีค าแนะน า )เอกสาร/แผ่นพับ /บุคลากรหรือป้ายประกาศหรือ
อ่ืน ๆ อย่างชัดเจน) 3.88 

มาก 

6.  จัดให้มีตู้รับความคิดเห็นหรือรับแบบประเมินการบริการ 3.90 มาก 

7 . ความสะดวกในการใช้บริการยืม -คืน ชั้น 1  3.83 มาก 

8. ความสะดวกในการใช้บริการยืมต่อหนังสือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 3.84 มาก 

9. ความสะดวกในการใช้บริการตู้รับคืนหนังสือ 3.90 มาก 

10 . การให้บริการมีระยะเวลาเปิด -ปิดบริการที่มีความเหมาะสม  3.79 มาก 

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 3.74 มาก 

11  . ความเพียงพอของหนังสือ /สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการ  3.84 มาก 

12 . ความเพียงพอของสื่อโสตทัศน์มีจ านวนเพียงพอ 3.78 มาก 

13  . ความเพียงพอของทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส์ 3.72 มาก 

14  . ท่านสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ในส านักวิทยบริการฯ 
จากที่บ้านหรือที่อ่ืนๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 3.69 

มาก 

15 . ความทันสมัยของหนังสือ /สื่อสิ่งพิมพ์  3.64 มาก 

16 . ความหลากหลายในการค้นคว้าของหนังสือ /สื่อสิ่งพิมพ์  3.79 มาก 

ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ 3.98 มาก 

17   .พ้ืนที่ในการจัดบริการมีความสวยงามน่าเข้าใช้บริการ  4.19 มาก 

18   .สถานที่การยืม-คืนหนังสือมีความสะดวก  4.12 มาก 

19  . สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ 4.26 มาก 

20   .สถานที่มีแสงสว่างเหมาะสมและเพียงพอ  4.10 มาก 

รายการ x  ความหมายของ 



x  
21   .ห้องน้ าสะอาดและมีจ านวนเพียงพอ  4.03 มาก 

22  . โต๊ะและเก้าอ้ีในการให้บริการสะอาดและมีจ านวนเพียงพอต่อการใช้บริการ 3.91 มาก 

23  . อุปกรณ์และเครื่องมือมีความทันสมัยในการให้บริการ 4.02 มาก 

24  . ความเพียงพอของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 3.90 มาก 

25  . ความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น OPAC 4.00 มาก 

26  . ความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น Internet 3.95 มาก 

27.   ความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับพิมพ์งาน 3.86 มาก 

28   .ห้องประชุม/ห้องสาธิต/ห้องมินิเธียเตอร์ มีระบบเสียงและอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม  3.86 มาก 

29.  ความสะดวกในการบริการถ่ายเอกสาร 3.93 มาก 

30  . บรรยากาศเมื่อเข้ามาใช้บริการแล้วอยากเข้ามาใช้บริการอีก 3.98 มาก 

31 . สถานที่จอดรถเพียงพอ 3.64 มาก 

ด้านการให้บริการของบุคลากร 3.90 มาก 

32  . บุคลากรให้บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย เป็นมิตร /อัธยาศัยดี/มีมนุษยสัมพันธ์  3.88 มาก 

33  . บุคลากรผู้ให้บริการ ให้ความสะดวกรวดเร็ว 3.90 มาก 

34  . บุคลากรมีความเต็มใจในการให้บริการ 3.90 มาก 

35  . บุคลากร มีความรู้ สามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษา หรือตอบข้อซักถามได้เป็น
อย่างดี 3.83 

มาก 

36  . บุคลากรช่วยแก้ไขปัญหาได้ทันที 3.84 มาก 

37 . บุคลากรให้บริการตามล าดับก่อน -หลังอย่างยุติธรรม  3.97 มาก 

38  . บุคลากรมีจ านวนเพียงพอในการให้บริการ 3.98 มาก 

39 . บุคลากรผู้ให้บริการ บริเวณประตูทางเข้าส านักฯ 3.93 มาก 

ด้านผลจากการให้บริการ 4.04 มาก 
40  .ได้รับบริการที่ตรงกับความต้องการ  4.02 มาก 
41. สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 4.07 มาก 
คะแนนเต็ม  10  คะแนน ท่านให้คะแนนการให้บริการ  “งานบริการของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” 

7.90 

รวม 3.91 มาก 
 
 



ส่วนข้อแสดงความคิดเห็นอื่น ๆ 
 
       1. ผู้ใช้บริการ ให้คะแนน “งานบริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
พบว่า สามอันดับแรก คือ ให้คะแนน 8 คะแนน ร้อยละ 32.20 ให้ 9 คะแนน ร้อยละ 30.60 และ ให้ 7 คะแนน  
ร้อยละ 13.90 ตามล าดับ 
 

2. จุดเด่นของงานบริการที่ผู้ใช้ประทับใจ 
หัวข้อ ข้อเสนอแนะ จ านวน 

1.ด้านทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือมีเยอะพอส าหรับนักศึกษา 48 
2.ด้านบุคลากรของห้องสมุด บุคลากรให้บริการดีให้ค าแนะน า และแก้ไขปัญหาได้อย่าง

รวดเร็วยิ้มแย้ม แจ่มใส  มนุษย์สัมพันธ์ดี 
191 

พนักงานชั้น 4 หาหนังสือให้เร็วมาก ๆ   
ประทับใจชั้น 5 เจ้าหน้าที่อัธยาศัยดี   6 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการโสตทัศนวัสดุบริการดี 10 

3.ด้านการบริการ สะดวกรวดเร็ว ในการใช้บริการ 83 
การให้บริการยืม-คืนมีความสะดวกเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าที่ดี 126 
บริการอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ 15 
ความสะดวกในการสืบค้นหาข้อมูล 5 
จัดเรียงหนังสือเป็นระเบียบ 13 
การคืนหนังสือผ่านตู้รับคืนหนังสือ 5 
ความหลากหลายในการค้นคว้าของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์  
บริการ Renew สะดวกรวดเร็ว  
มีการจัดโซนให้ความรู้ รวมถึงมีการแนะน าหนังสือใหม่ๆ  

4.ด้านอาคารสถานที่ของห้องสมุด มีความพร้อมให้บริการ 224 
ความสะอาด 96 
มีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติในวันส าคัญต่าง ๆ 2 
บรรยากาศดี อากาศเย็นสบาย 38 
อุปกรณ์โต๊ะเก้าอ้ีสะอาด  20 

5.ร้านถ่ายเอกสาร ระบบบริการถ่ายเอกสาร พิมพ์งาน ปริ้นงาน 4 
 

 
 
 
 
 



3. จุดที่ควรปรับปรุง 

หัวข้อ ข้อเสนอแนะ จ านวน 
1.ด้านทรัพยากร
สารสนเทศ 

ควรจัดสรรหนังสือให้มีความหลากหลายและทันสมัย 11 
หนงัสือตัวเลือกมีน้อย บางเล่มเก่ามา เนื้อหาล้าหลัง  หนังสือบางเล่มขาด 14 
หนังสือไม่ทันสมัยโดยเฉพาะเทคโนโลยี,โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพราะหนังสือ
เหล่านี้จะมีการอัพเดทตลอดเวลา 

 

หนังสือแนวชีวประวัติมีน้อยไปนิดไม่ค่อยมีชีวประวัติของคนที่ไม่ดังระดับโลก  
หนังสือยังไม่ทันสมัยเท่าท่ีควร หนังสือไม่มีความเพียงพอต่อความต้องการ 6 
ควรมีเล่มวิจัยที่หลากหลายและใหม่ๆ ควรหาหนังสือใหม่เข้ามาเพ่ือที่จะได้งานหา
หนังสือท าวิจัยได้อย่างที่ครูผู้สอนต้องการ 

2 

ในด้านส่วนวิทยานิพนธ์ไม่ทันสมัย มีงานวิจัยน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
นักศึกษา 

2 

หนังสือบางประเภทไม่ครบตามต้องการ  
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์น้อย 2 
อยากให้มีต าราเกี่ยวกับสาขาที่มีคนเรียนน้อยมากกว่านี้เช่นเคมี จะเรียน สเปก
โตร แต่มีต าราเพียงเล่มเดียวที่สามารถศึกษาได้ 

 

หนังสือยังไม่ครอบคลุมและล้าสมัยเวลาในการให้บริการน่าจะจัดให้มีห้องหรือ
สถานที่ให้อ่านค้นคว้าตลอดเวลา 

 

2.ด้านบุคลากรของ
ห้องสมุด 

จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอ  
บุคลากรบางคนควรมีมนุษย์สัมพันธ์มากข้ึน 10 
บุคลากรของห้องสมุดควรที่จะยิ้มบ้าง  (เป็นบางคน) เวลาถามข้อมูลการใช้ข้อมูล
ของชั้นต่างๆเวลาไปถาม 

 

บุคลากร(ตึกเก่าบริเวณวารสาร)ให้บริการด้วยความไม่เต็มใจ อัธยาศัยไม่ดี ไม่มี
มนุษย์สัมพันธ์ให้ช่วยค้นหาหนังสือกลับมาใช้วาจาด่าว่าไม่พอใจที่จะหาหนังสือให้
และก็ไม่ช่วยหาและก็ไม่ช่วยหากลับนั่งเฉยละเลยต่อหน้าที่หรือดิฉันเข้าใจผิด 

 

ควรมีการหมุนเวียนบุคลากรประจ าเคาน์เตอร์ต่างๆในเวลาพักกลางวันเพราะหาก
ไม่มีคนอยู่ก็ท าให้การบริการล้าช้า  บุคลากรบางท่านไม่ยิ้มแย้มแจ่มใส 

 

บุคลากรพูดไม่เพราะอยากให้พนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกว่านี้ โดยเฉพาะชั้น 6  
บุคลากรต้อนรับหน้าส านักวิทยบริการให้มีความเป็นกันเองกับผู้รับบริการให้ยิ้ม
แย้มแจ่มใสกับทุกคน 

 

บุคลากรผู้ให้บริการบางคนพูดจาจิกกัดนักศึกษา ควรพูดจาให้ดีควรเคารพถึงการ
ตัดสินใจของนักศึกษา ที่เคยโดนคือพูดว่าใกล้จะสอบแล้วยังอ่านนิยายอีกเหรอ
(นิยายแค่คลายเครียดคะ) 

 

พนักงานเปิดประตู(ผู้ชายคนเก่า)หน้าบูดไม่ยิ้มแย้ม พูดลับหลังปรับปรุงด้วย  



พนักงานมุมประชาสัมพันธ์ควรมีอัธยาศัยดีกว่านี้ หน้าตาไม่ค่อยยิ้มแย้ม 3 
พนักงานแต่ละชั้นควรยิ้มแย้มแจ่มใสหรือกล่าวทักทายผู้มาใช้บริการ เจ้าหน้าที่ไม่
มีที่เป็นมิตร พูดไม่ค่อยเพราะ  

2 

3.ด้านอาคารสถานที่ โต๊ะอ่านหนังสือไม่เพียงพอส าหรับผู้ใช้บริการในบางครั้ง ที่นั่งอ่านหนังสือมี
จ านวนน้อยที่นั่งไม่พอกับจ านวนนักศึกษาที่มาใช้บริการ 

50 

ชั้น 1 ควรมีโต๊ะนั่ง 2 
ให้ชั้นล่างหรือชั้น1 มีหนังสือการ์ตูนผ่อนคลายสมอง  
แอร์ไม่เย็น 6 
แอร์บางทีเย็นเกินไป ควรเปิดปิดสลับตัวจะได้ประหยัดไฟ 2 
ควรเปิดแอร์ตอน 3 โมงเช้ากว่าจะเปิดได้ต้องรอนานมากบริเวณท่ีอ่าน
หนังสือพิมพ์ 

3 

ลิฟท์เสียบ่อยมากเป็นอันตรายควรปรับปรุง  14 
สถานที่จอดรถควรมีมากกว่านี้  12 
ควรมีร้านสะดวกซื้อ  
จุดต้อนรับเครื่องสแกนบัตร  ทางเข้าเพราะแคบมาก 7 
ห้องน้ าน้อยไม่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ ควรมีสบู่หรือกระดาษช าระให้ 10 
ชั้น 2 ตึกเก่าควรมีห้องน้ าบางทีก็ล าบากเวลาเดินเข้าห้องน้ าตึกใหม่ 2 
ปลั๊กไฟควรจะเป็นปลั๊กสามตาทั้งหมด มีจ านวนน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ใช้ 

4 

มีห้องส าหรับท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม 5 
มุมการออกก าลังกาย ชั้น 2 พ้ืนที่น้อยไป ถ้ากว้างกว่านี้จะดีมากเพราะคนที่อ่าน
หนังสือจะไม่ค่อยออกก าลัง แต่ถ้ามีในห้องสมุด แต่ถ้ามีในห้องสมุดนักอ่านจะ
แข็งแรงกว่านี้ 

 

อยากให้เจ้าหน้าที่ดูแลผู้มาใช้บริการหากเสียงดังควรว่ากล่าวตักเตือนโดยเฉพาะ
อาคารเก่าชั้นสองเสียงดังมาก  

2 

4.ด้านเวลาในการ
ให้บริการ 

เวลาเปิดปิด อยากให้ปิด 6 โมงเย็นทุกวันค่ะ อ่านหนังสือเยอะๆ 41 

5.ด้านบริการของ
ห้องสมุด 
5.1.บริการยืม-คืน
หนังสือ 

การให้ยืมหนังสือให้จ านวนน้อย ป.ตรี 4 เล่มต่อคนซึ่งควรยืมได้มากกว่านี้
ระยะเวลาในการคืนหนังสือเร็วเกินไปเพียง 7 วัน 

5 

อยากให้มีจุดยืมคืนทุกชั้น  
อยากให้มีการยืมหนังสือแบบยืมด้วยตนเองไม่ต้องมีพนักงาน  
ตู้ยืม-คืนหนังสือควรจะมีตามจุดต่างมากกว่านี้ 2 

5.2.บริการ Renew 
หนังสือผ่านระบบ 

อยากให้ Renew หนังสือผ่านทาง Website หรือ Application ได้ไม่จ ากัด
จ านวนครั้ง 

2 



Internet การยืมหนังสือผ่านเว็บนักศึกษายังไม่ค่อยเข้าใจควรประชาสัมพันธ์วิธีการยืม  
บริการ renew ใช้แล้วไม่ค่อยประทับใจ เคยกด renewแล้วไม่ส าเร็จสุดท้ายต้อง
มาเสียค่าปรับ 

3 

5.3.บริการเครื่อง  
Printer 

ควรจัดเครื่องปริ้นงานสี 
 
 

4 

5.4.บริการจัดเรียง
ทรัพยากร 

การจัดวางหนังสือ หนังสือที่ต้องการหาบางเล่มไม่อยู่ตรงตามหมายเลขที่ค้นหา 
ค้นหาหนังสือไม่ค่อยเจอ ค้นหาหนังสือยากเกินไป 
หนังสือยังไม่เป็นระเบียบ หมวดหนังสือที่จัดหนังสือกับป้ายที่ติดหน้าตู้ไม่ตรงกัน
ท าให้หาหนังสือได้ยากมากถึงแม้ว่าจะสืบค้นจากเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็ตาม 

3 

5.5.บริการ Internet ห้องบริการอินเตอร์เน็ตชั้น5 เครื่องคอมพิวเตอร์เสียเยอะ 2 
ควรเพิ่มความเร็วอินเตอร์เน็ตให้เร็วขึ้น 7 
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับพิมพ์งานยังไม่เพียงพอส าหรับนักศึกษา 8 
บริการอินเตอร์เน็ตบางอย่างที่ใช้ไม่ได้คอมพิวเตอร์บางเครื่องใช้งาน word ไม่ได้ 3 
หูฟังชั้น 5 สภาพเก่ามากควรตรวจสอบหูฟัง ว่าใช้งานได้หรือไม่ 2 

6.ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติliberty 

จุดบอกที่อยู่หนังสือควรชัดเจนกว่านี้  

5.6.บริการสื่อโสตทัศน์ ควรหาหนังใหม่มาเพ่ิมบ้างควรปรับปรุงระบบเสียงชั้น 6 ควรเพิ่มจ านวนห้องและ
ตกแต่งให้สวยงาม ควรจัดท าสถานที่ให้เพียงพอ และปรับปรุงบุคลากรให้บริการ
อย่างเต็มใจยิ้มแย้ม 

 

หนังหายาก อุปกรณเ์ก่า จ านวนน้อยการค้นหาDVD ไม่น่าสนใจ  
ชั้น 6 โทรทัศน์และเครื่องเล่น DVD มักมีปัญหาเครื่องดูหนังเก่า ปุ่มลดเสียงเสีย 4 
ห้องดูหนังกลุ่มขนาดเล็กอยากให้มีโซฟายาวสบายๆ เพราะปัจจุบันมีลักษณะ
เหมือนห้องประชุม 

3 

เพ่ิมสื่อภาพยนตร์(ชั้น6) ตรวจสอบความทันสมัยของสารสนเทศภายในให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 

 

ห้องมินิเธียเตอร์เล็กเกินไป  
ควรแนะน าประชาสัมพันธ์การให้บริการเครื่องมือโสตมากกว่านี้   

5.7.บริการห้องอบรม ห้องประชุม ห้องสาธิตขนาดเล็กเกินไป  
6.อ่ืนๆ การท าความสะอาดควรท าเวลาปิดท าการเพราะลากเก้าอ้ีเสียงดังมาก 2 

มีร้านขายอาหาร สามารถน าอาหารรับประทานได้ 2 
ปรับปรุงทั้งส านัก ควรท าให้มีความทันสมัย เพ่ิมเทคโนโลยีทันสมัยให้มากกว่านี้
ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบและภายในเพิ่มเติมในบางส่วน 

4 

บริการตู้น้ าดื่มหยอด ตู้น้ าหยอดเหรียญยังมีมดอยู่ในตู้เวลากดเครื่องดื่มเย็นแล้วมีมดออกมาเต็มเลยไม่  



 

เหรียญ มีความรับผิดชอบ น่าจะปิดตู้หรือหรือเขียนว่าห้ามกด เพ่ือกันเอาไว้แต่ก็ไม่ท า
อะไรเลย 
บริเวณตู้เครื่องดื่ม ควรจัดให้บริการที่เหมาะสม ในที่ส าหรับพักผ่อน(มุมสบาย)ให้
เป็นระเบียบมากข้ึน 

 

ร้านถ่ายเอกสาร จุดถ่ายเอกสารควรมีสัก 2-3 จุดบริการ 2 
การให้บริการถ่ายเอกสาร ช้าเพราะมีความต้องการในการถ่ายจ านวนมากและ
การให้บริการต้องรอนาน 

2 






