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ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ ได้ท ำกำรส ำรวจ 

ควำมพึงพอใจต่องำนบริกำรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 
 โดยส ำรวจผู้ใช้บริกำร ในภำคกำรศึกษำ 2558 เพื่อเป็นกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่องำนบริกำรของ
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งจะได้น ำผลกำรประเมินมำเป็นแนวทำงในกำร ปรับปรุงและพัฒนำงำน
บริกำรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยมีผู้ใช้บริกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรให้ข้อเสนอแนะท่ีจะ
น ำมำปรับปรุงและพัฒนำงำนบริกำรให้ดียิ่งขึ้น 

ขอขอบคุณผู้ใช้บริกำรทุกท่ำนท่ีให้ควำมร่วมมือตอบแบบสอบถำมอย่ำงจริงใจ ซึ่งควำมคิดเห็นของท่ำนจะเป็น
ประโยชน์ต่องำนบริกำรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นอย่ำงยิ่ง  
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศจะน ำข้อเสนอแนะต่ำง ๆ มำพัฒนำงำนบริกำรให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
กำรด ำเนินงำน 
 

กำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่องำนบริกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครรำชสีมำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 ครั้งนี้ มีรำยละเอียดกำรด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ ดังนี ้ 
ประชำกรในกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ  

ประชำกรท่ีใช้ในกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่องำนบริกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ คือ ผู้ใช้บริกำร ประกอบด้วย อำจำรย์ นักศึกษำ และบุคลำกรสำยสนับสนุน 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ และบุคคลภำยนอก  

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ส ำรวจควำมพึงพอใจ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 มีผู้ตอบ
แบบสอบถำม จ ำนวน 938 คน  
เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ  

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ คือ แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของส ำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้  
ตอนท่ี 1   ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถำม  
ตอนท่ี 2   ควำมคิดเห็นในกำรด ำเนินงำนบริกำรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ แบ่งออกเป็น 6 ด้ำน 
ดังนี ้ 

- ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร  
- ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ  
- ด้ำนอำคำรสถำนท่ีและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร  
- ด้ำนกำรให้บริกำรของบุคลำกร  
- ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์  
- ด้ำนผลจำกกำรให้บริกำร  

ส่วนข้อคิดเห็นอื่น  
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ ได้ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยแจกแบบประเมินควำมพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริกำร ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม 2557 – กรกฎำคม 2558  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อส ำรวจควำมพึงพอใจต่องำนบริกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำให้แก่ผู้ใช้บริกำร ใช้กำรหำค่ำร้อยละ และค่ำเฉล่ีย ส ำหรับเกณฑ์ท่ีใช้แปลควำมหมำย 
ของค่ำเฉล่ีย ดังนี้  
- ค่ำเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมำยถึง มำกท่ีสุด  
- ค่ำเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมำยถึง มำก 
- ค่ำเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมำยถึง ปำนกลำง 
- ค่ำเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมำยถึง น้อย  
- ค่ำเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมำยถึง น้อยท่ีสุด 
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ส่วนที่ 2 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่องำนบริกำรส ำนักวิทยบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนต่ำงๆ แก่ผู้ใช้บริกำรของ
ส ำนักวิทยบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ เพื่อน ำผลไปปรับปรุงและพัฒนำงำนบรกิำร
ให้มัประสิทธิภำพมำกขึ้น แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตำมล ำดับ ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 ตอนท่ี 2 ควำมคิดเห็นในกำรด ำเนินงำนบริกำรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

แบ่งออกเป็น 6 ด้ำน ดังนี้ 
- ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร 
- ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 
- ด้ำนอำคำรสถำนท่ีและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
- ด้ำนกำรให้บริกำรของบุคลำกร 
- ด้ำนผลกำรให้บริกำร 

ส่วนข้อคิดเห็นอื่นๆ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลเก่ียวกับผู้ตอบแบบประเมินควำมพึงพอใจ 
 
 ผลกำรด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่องำนบริกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครรำชสีมำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558  ในปีกำรศึกษำนี้ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ส ำรวจ
ควำมพึงพอใจ ต้ังแต่เดือนกรกฎำคม 2558 ถึง เดือนกันยำยน 2558 ผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 938 คน พบว่ำ เพศ
ชำย  ร้อยละ 23.2  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 76.7 เมื่อจ ำแนกสถำนภำพ พบว่ำ ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม
เป็นนักศึกษำระดับปริญญำตรี สูงกว่ำสถำนภำพอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 86.20 รองลงมำคือ บุคคลภำยนอก ร้อยละ 6.20  
นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ  ร้อยละ 6.10  บุคลำกรสำยสนับสนุน  ร้อยละ 1.0 และ  อำจำรย์  ร้อยละ  0.5  
ตำมล ำดับ เมื่อจ ำแนกร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมสังกัดคณะครุศำสตร์สูงกว่ำคณะและหน่วยงำนอื่น ๆ คิดเป็นร้อย
ละ 45.52รองลงมำคือ คณะวิทยำกำรจัดกำร  ร้อยละ 21.86 และคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ร้อยละ 9.00 
ตำมล ำดับ  
ดังแสดงในตำรำงท่ี 1 - 2 
 
ตำรำงที่ 1 จ ำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมเพศ 
 

สถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 
N = 938 

ร้อยละ 
100.00 

1. เพศ   
     ชำย 218 23.2 
     หญิง 
2. สถำนภำพ 
      นักศึกษำระดับปริญญำตร ี
      นักศึกษำประดับปริญญำโท 
      นักศึกษำระดับปริญญำเอก 
      อำจำรย์ 
      บุคลำกรสำยสนับสนุน 
      บุคคลภำยนอก 
3. สังกัดคณะ/หน่วยงำน 
      คณะครุศำสตร์ 
      คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
      คณะวิทยำกำรจัดกำร 
      คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
      คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
      คณะสำธำรณสุข 
      บัณฑิตวิทยำลัย 
      อื่น 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 
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ตำรำงที่ 2  จ ำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมโปรแกรมวิชำ 
 

 

สถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 
N =938 

ร้อยละ 
100.00 

4. โปรแกรมวิชำ 
กำรศึกษำปฐมวัย 
กำรศึกษำพิเศษ 
คณิตศำสตร์ 
คอมพิวเตอร์ศึกษำ 
พลศึกษำ 
ดนตรีศึกษำ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรศึกษำ 
อุตสำหกรรมกำรศึกษำ 
ภำษำไทย 
ภำษำอังกฤษ 
ศิลปศึกษำ 
สังคมศึกษำ 
เคมี 
ชีววิทยำ 
ฟิสิกส์ 
กำรพัฒนำสังคม 
นิติศำสตร์ 
พุทธศำสนำ 
ภำษำจีน 
ภำษำญี่ปุ่น 
ภำษำอังกฤษธุรกิจ 
รัฐประศำสนศำสตร์ 
สำรสนเทศศำสตร์และบรรณำรักษ์ศำสตร์ 
อุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวและกำรบริกำร 
กำรเงินกำรธนำคำร 
กำรจัดกำรโรงแรม 
กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 
กำรจัดกำรท่ัวไป 
กำรตลำด 
กำรบัญชี 
นิเทศศำสตร์ส่ือสำรมวลชน 
นิเทศศำสตร์กำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
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 
12 
17 

 
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 
1.27 
1.81 
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คณิตศำสตร์และสถิติประยุกต ์
คหกรรมศำสตร์ 
วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 
วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
วิทยำศำสตร์ท่ัวไป 
วิทยำศำสตร์ส่ิงแวดล้อม 
กำรจัดกำรอุตสำหกรรม 
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคม 
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 
สำธำรณสุขชุมชน 
เทคโนโลยีและกำรส่ือสำรกำรศึกษำ 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
กำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
กำรจัดกำรส่ือสำรแบบบูรณำกำร 
บริหำรกำรศึกษำ 
กำรสอนภำษำอังกฤษเป็นภำษำต่ำงประเทศ 
จิตวิทยำกำรศึกษำและกำรแนะแนว 
บริหำรธุรกิจ 
วิจัยและประเมินผล 
วิชำชีพครู 
วิทยำศำสตร์ศึกษำ 
หลักสูตรและกำรสอน 
กรมกำรปกครอง 
กรมทำงหลวง 
พยำบำลศำสตร์ 
โรงเรียนพิมำยวิทยำ 
ส ำนักงำนศำลปกครอง 

 

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 
 

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 
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ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเท2 
ตำรำงท่ี 3  ค่ำเฉล่ีย ( x ) ของระดับควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรแก่อำจำรย์ นักศึกษำ บุคลำกรสำสนับสนุน  

     มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ และบุคคลภำยนอก 
                

รำยกำร x  
ควำมหมำยของ 

x  
ด้ำนกระบวนกำรข้ันตอนกำรให้บริกำร 4.11 มำก 

1. กำรให้บริกำรเป็นระบบและเป็นขั้นตอน/ไม่ยุ่งยำกสับสน 4.23 มำก 

2 . ระบบกำรให้บริกำรอ ำนวยควำมสะดวก ให้ค ำแนะน ำแก่ผู้มำใช้บริกำร 4.09 มำก 

3 . ระยะเวลำกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม 4.03 มำก 

4 . กำรให้บริกำรเป็นไปตำมล ำดับก่อน -หลังอย่ำงยุติธรรม  4.21 มำก 

5.  ส ำนักวิทยบริกำรฯ  มีค ำแนะน ำ )เอกสำร/แผ่นพับ /บุคลำกรหรือป้ำยประกำศหรือ
อื่น ๆ อย่ำงชัดเจน) 4.00 

มำก 

6.  จัดให้มีตู้รับควำมคิดเห็นหรือรับแบบประเมินกำรบริกำร 4.00 มำก 

7 . ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรยืม -คืน ช้ัน 1  4.23 มำก 

8. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรยืมต่อหนังสือผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต 4.12 มำก 

9. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรตู้รับคืนหนังสือ 4.23 มำก 

10 . กำรให้บริกำรมีระยะเวลำเปิด -ปิดบริกำรท่ีมีควำมเหมำะสม  3.99 มำก 

ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 3.94 มำก 

11  . ควำมเพียงพอของหนังสือ /ส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีให้บริกำร  3.92 มำก 

12 . ควำมเพียงพอของส่ือโสตทัศน์มีจ ำนวนเพียงพอ 3.90 มำก 

13  . ควำมเพียงพอของทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส์ 3.90 มำก 

14  . ท่ำนสำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอยู่ในส ำนักวิทยบริกำรฯ 
จำกท่ีบ้ำนหรือท่ีอื่นๆ ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว 3.99 

มำก 

15 . ควำมทันสมัยของหนังสือ /ส่ือส่ิงพิมพ์  3.92 มำก 

16 . ควำมหลำกหลำยในกำรค้นคว้ำของหนังสือ /ส่ือส่ิงพิมพ์  3.99 มำก 

ด้ำนอำคำรสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร 4.04 มำก 

17   .พื้นท่ีในกำรจัดบริกำรมีควำมสวยงำมน่ำเข้ำใช้บริกำร  4.23 มำก 

18   .สถำนท่ีกำรยืม-คืนหนังสือมีควำมสะดวก  4.21 มำก 

19  . สถำนท่ีให้บริกำรสะอำด เป็นระเบียบ 4.28 มำก 
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รำยกำร x  
ควำมหมำยของ 

x  
20   .สถำนท่ีมีแสงสว่ำงเหมำะสมและเพียงพอ  4.26 มำก 

21   .ห้องน้ ำสะอำดและมีจ ำนวนเพียงพอ  4.01 มำก 

22  . โต๊ะและเก้ำอี้ในกำรให้บริกำรสะอำดและมีจ ำนวนเพียงพอต่อกำรใช้บริกำร 3.91 มำก 

23  . อุปกรณ์และเครื่องมือมีควำมทันสมัยในกำรให้บริกำร 3.99 มำก 

24  . ควำมเพียงพอของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 3.94 มำก 

25  . ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น OPAC 4.00 มำก 

26  . ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น Internet 3.97 มำก 

27.   ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับพิมพ์งำน 3.91 มำก 

28   .ห้องประชุม/ห้องสำธิต/ห้องมินิเธียเตอร์ มีระบบเสียงและอุปกรณ์ท่ีเหมำะสม  3.99 มำก 

29.  ควำมสะดวกในกำรบริกำรถ่ำยเอกสำร 4.05 มำก 

30  . บรรยำกำศเมื่อเข้ำมำใช้บริกำรแล้วอยำกเข้ำมำใช้บริกำรอีก 4.15 มำก 

31 . สถำนท่ีจอดรถเพียงพอ 3.67 มำก 

ด้ำนกำรให้บริกำรของบุคลำกร 4.11 มำก 

32  . บุคลำกรให้บริกำรด้วยควำมสุภำพเรียบร้อย เป็นมิตร /อัธยำศัยดี/มีมนุษยสัมพันธ์  4.10 มำก 

33  . บุคลำกรผู้ให้บริกำร ให้ควำมสะดวกรวดเร็ว 4.12 มำก 

34  . บุคลำกรมีควำมเต็มใจในกำรให้บริกำร 4.12 มำก 

35  . บุคลำกร มีควำมรู้ สำมำรถให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ หรือตอบข้อซักถำมได้เป็น
อย่ำงดี 4.13 

มำก 

36  . บุคลำกรช่วยแก้ไขปัญหำได้ทันที 4.05 มำก 

37  . บุคลำกรให้บริกำรตำมล ำดับก่อน -หลังอย่ำงยุติธรรม  4.17 มำก 

38  . บุคลำกรมีจ ำนวนเพียงพอในกำรให้บริกำร 4.12 มำก 

39 . บุคลำกรผู้ให้บริกำร บริเวณประตูทำงเข้ำส ำนักฯ 4.10 มำก 

ด้ำนผลจำกกำรให้บริกำร 4.23 มำก 
40  .ได้รับบริกำรท่ีตรงกับควำมต้องกำร  4.20 มำก 
41. สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ 4.26 มำก 
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รำยกำร x  
ควำมหมำยของ 

x  
คะแนนเต็ม  10  คะแนน ท่ำนให้คะแนนกำรให้บริกำร  “งำนบริกำรของส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ” 

8.38 

รวม 4.08 มำก 
 
 จำกตำรำงท่ี 3 พบว่ำ ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรแก่อำจำรย์ นักศึกษำ บุคลำกรสำยสนับสนุน 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ และบุคคลภำยนอก มีคะแนนเฉล่ียรวมเท่ำกับ 4.08 อยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำ
เป็นรำยด้ำน  
พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำม มีควำมพึงพอใจด้ำนผลจำกกำรให้บริกำรมำกท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ียเท่ำกับ 4.23 อยู่ในระดับ
มำก รองลงมำคือ ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำรและ ด้ำนกำรให้บริกำรของบุคลำกร  มีคะแนนเฉล่ียเท่ำกับ 
4.11 เท่ำกัน  อยู่ในระดับมำก  รองลงมำคือ  ด้ำนอำคำรสถำนท่ีและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร   มี
คะแนนเฉล่ียเท่ำกับ 4.04  รองลงมำคือ  ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ  มีคะแนนเฉล่ียเท่ำกับ 3.94  ตำมล ำดับ  
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ สำมอันดับแรกท่ีผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด คือ สถำนท่ี
ให้บริกำรสะอำด เป็นระเบียบ มีคะแนนเฉล่ียเท่ำกับ 4.28 อยู่ในระดับมำก รองลงมำคือ สถำนท่ีมีแสงสว่ำงเหมำะสม
และเพียงพอ  มีคะแนนเฉล่ียเท่ำกับ 4.24   รองลงมำคือ  กำรให้บริกำรยืม-คืน ช้ัน 1 มีควำมสะดวก และสำมำรถน ำ
ควำมรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์   มีค่ำคะแนนเฉล่ียเท่ำกันคือ 4.20 อยู่ในระดับมำก  ตำมล ำดับ 
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ตำรำงที่ 4  ค่ำเฉล่ีย ( x ) ของระดับควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรแก่นักศึกษำระดับปริญญำตรี  
สังกัดคณะครุศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 

         

รำยกำร x  
ควำมหมำยของ 

x  
ด้ำนกระบวนกำรข้ันตอนกำรให้บริกำร 4.11 มำก 

1. กำรให้บริกำรเป็นระบบและเป็นขั้นตอน/ไม่ยุ่งยำกสับสน 4.22 มำก 

2 . ระบบกำรให้บริกำรอ ำนวยควำมสะดวก ให้ค ำแนะน ำแก่ผู้มำใช้บริกำร 4.06 มำก 

3 . ระยะเวลำกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม 3.98 มำก 

4 . กำรให้บริกำรเป็นไปตำมล ำดับก่อน -หลังอย่ำงยุติธรรม  4.23 มำก 

5.  ส ำนักวิทยบริกำรฯ  มีค ำแนะน ำ )เอกสำร/แผ่นพับ /บุคลำกรหรือป้ำยประกำศหรือ
อื่น ๆ อย่ำงชัดเจน) 3.98 

มำก 

6.  จัดให้มีตู้รับควำมคิดเห็นหรือรับแบบประเมินกำรบริกำร 4.01 มำก 

7 . ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรยืม -คืน ช้ัน 1  4.25 มำก 

8. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรยืมต่อหนังสือผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต 4.11 มำก 

9. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรตู้รับคืนหนังสือ 4.27 มำก 

10 . กำรให้บริกำรมีระยะเวลำเปิด -ปิดบริกำรท่ีมีควำมเหมำะสม  3.96 มำก 

ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 3.88 มำก 

11  . ควำมเพียงพอของหนังสือ /ส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีให้บริกำร  3.85 มำก 

12 . ควำมเพียงพอของส่ือโสตทัศน์มีจ ำนวนเพียงพอ 3.86 มำก 

13  . ควำมเพียงพอของทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส์ 3.84 มำก 

14  . ท่ำนสำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอยู่ในส ำนักวิทยบริกำรฯ 
จำกท่ีบ้ำนหรือท่ีอื่นๆ ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว 3.94 

มำก 

15 . ควำมทันสมัยของหนังสือ /ส่ือส่ิงพิมพ์  3.86 มำก 

16 . ควำมหลำกหลำยในกำรค้นคว้ำของหนังสือ /ส่ือส่ิงพิมพ์  3.94 มำก 

ด้ำนอำคำรสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร 4.00 มำก 

17   .พื้นท่ีในกำรจัดบริกำรมีควำมสวยงำมน่ำเข้ำใช้บริกำร  4.19 มำก 

18   .สถำนท่ีกำรยืม-คืนหนังสือมีควำมสะดวก  4.22 มำก 

19  . สถำนท่ีให้บริกำรสะอำด เป็นระเบียบ 4.28 มำก 
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20  .สถำนท่ีมีแสงสว่ำงเหมำะสมและเพียงพอ 4.28 มำก 

รำยกำร x  
ควำมหมำยของ 

x  
21   .ห้องน้ ำสะอำดและมีจ ำนวนเพียงพอ  3.96 มำก 

22  . โต๊ะและเก้ำอี้ในกำรให้บริกำรสะอำดและมีจ ำนวนเพียงพอต่อกำรใช้บริกำร 3.83 มำก 

23  . อุปกรณ์และเครื่องมือมีควำมทันสมัยในกำรให้บริกำร 3.92 มำก 

24  . ควำมเพียงพอของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 3.89 มำก 

25  . ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น OPAC 3.96 มำก 

26  . ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น Internet 3.93 มำก 

27.   ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับพิมพ์งำน 3.89 มำก 

28   .ห้องประชุม/ห้องสำธิต/ห้องมินิเธียเตอร์ มีระบบเสียงและอุปกรณ์ท่ีเหมำะสม  3.93 มำก 

29.  ควำมสะดวกในกำรบริกำรถ่ำยเอกสำร 4.00 มำก 

30  . บรรยำกำศเมื่อเข้ำมำใช้บริกำรแล้วอยำกเข้ำมำใช้บริกำรอีก 4.17 มำก 

31 . สถำนท่ีจอดรถเพียงพอ 3.61 มำก 

ด้ำนกำรให้บริกำรของบุคลำกร 4.11 มำก 

32  . บุคลำกรให้บริกำรด้วยควำมสุภำพเรียบร้อย เป็นมิตร /อัธยำศัยดี/มีมนุษยสัมพันธ์  4.09 มำก 

33  . บุคลำกรผู้ให้บริกำร ให้ควำมสะดวกรวดเร็ว 4.13 มำก 

34  . บุคลำกรมีควำมเต็มใจในกำรให้บริกำร 4.14 มำก 

35  . บุคลำกร มีควำมรู้ สำมำรถให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ หรือตอบข้อซักถำมได้เป็น
อย่ำงดี 4.14 

มำก 

36  . บุคลำกรช่วยแก้ไขปัญหำได้ทันที 4.04 มำก 

37  . บุคลำกรให้บริกำรตำมล ำดับก่อน -หลังอย่ำงยุติธรรม  4.16 มำก 

38  . บุคลำกรมีจ ำนวนเพียงพอในกำรให้บริกำร 4.12 มำก 

39 . บุคลำกรผู้ให้บริกำร บริเวณประตูทำงเข้ำส ำนักฯ 4.08 มำก 

ด้ำนผลจำกกำรให้บริกำร 4.19 มำก 
40  .ได้รับบริกำรท่ีตรงกับควำมต้องกำร  4.27 มำก 
41. สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ 4.23 มำก 
คะแนนเต็ม  10  คะแนน ท่ำนให้คะแนนกำรให้บริกำร  “งำนบริกำรของส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ” 

8.33 

รวม 4.06 มำก 
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ตำรำงที่ 5  ค่ำเฉล่ีย ( x ) ของระดับควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรแก่นักศึกษำระดับปริญญำตรี  
สังกัดคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 

 

รำยกำร x  
ควำมหมำยของ 

x  
ด้ำนกระบวนกำรข้ันตอนกำรให้บริกำร 4.04 มำก 

1. กำรให้บริกำรเป็นระบบและเป็นขั้นตอน/ไม่ยุ่งยำกสับสน 4.23 มำก 

2 . ระบบกำรให้บริกำรอ ำนวยควำมสะดวก ให้ค ำแนะน ำแก่ผู้มำใช้บริกำร 4.05 มำก 

3 . ระยะเวลำกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม 3.94 มำก 

4 . กำรให้บริกำรเป็นไปตำมล ำดับก่อน -หลังอย่ำงยุติธรรม  4.15 มำก 

5.  ส ำนักวิทยบริกำรฯ  มีค ำแนะน ำ )เอกสำร/แผ่นพับ /บุคลำกรหรือป้ำยประกำศหรือ
อื่น ๆ อย่ำงชัดเจน) 3.98 

มำก 

6.  จัดให้มีตู้รับควำมคิดเห็นหรือรับแบบประเมินกำรบริกำร 3.76 มำก 

7 . ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรยืม -คืน ช้ัน 1  4.17 มำก 

8. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรยืมต่อหนังสือผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต 4.11 มำก 

9. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรตู้รับคืนหนังสือ 4.15 มำก 

10 . กำรให้บริกำรมีระยะเวลำเปิด -ปิดบริกำรท่ีมีควำมเหมำะสม  3.83 มำก 

ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 3.89 มำก 

11  . ควำมเพียงพอของหนังสือ /ส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีให้บริกำร  3.83 มำก 

12 . ควำมเพียงพอของส่ือโสตทัศน์มีจ ำนวนเพียงพอ 3.79 มำก 

13  . ควำมเพียงพอของทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส์ 3.79 มำก 

14  . ท่ำนสำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอยู่ในส ำนักวิทยบริกำรฯ 
จำกท่ีบ้ำนหรือท่ีอื่นๆ ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว 4.00 

มำก 

15 . ควำมทันสมัยของหนังสือ /ส่ือส่ิงพิมพ์  3.96 มำก 

16 . ควำมหลำกหลำยในกำรค้นคว้ำของหนังสือ /ส่ือส่ิงพิมพ์  3.95 มำก 

ด้ำนอำคำรสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร 4.00 มำก 

17   .พื้นท่ีในกำรจัดบริกำรมีควำมสวยงำมน่ำเข้ำใช้บริกำร  4.23 มำก 

18   .สถำนท่ีกำรยืม-คืนหนังสือมีควำมสะดวก  4.16 มำก 

19  . สถำนท่ีให้บริกำรสะอำด เป็นระเบียบ 4.23 มำก 
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20   .สถำนท่ีมีแสงสว่ำงเหมำะสมและเพียงพอ  4.17 มำก 

รำยกำร x  
ควำมหมำยของ 

x  
21   .ห้องน้ ำสะอำดและมีจ ำนวนเพียงพอ  3.95 มำก 

22  . โต๊ะและเก้ำอี้ในกำรให้บริกำรสะอำดและมีจ ำนวนเพียงพอต่อกำรใช้บริกำร 3.68 มำก 

23  . อุปกรณ์และเครื่องมือมีควำมทันสมัยในกำรให้บริกำร 4.01 มำก 

24  . ควำมเพียงพอของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 3.95 มำก 

25  . ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น OPAC 4.02 มำก 

26  . ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น Internet 4.02 มำก 

27.   ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับพิมพ์งำน 3.85 มำก 

28   .ห้องประชุม/ห้องสำธิต/ห้องมินิเธียเตอร์ มีระบบเสียงและอุปกรณ์ท่ีเหมำะสม  3.96 มำก 

29.  ควำมสะดวกในกำรบริกำรถ่ำยเอกสำร 4.04 มำก 

30  . บรรยำกำศเมื่อเข้ำมำใช้บริกำรแล้วอยำกเข้ำมำใช้บริกำรอีก 4.22 มำก 

31 . สถำนท่ีจอดรถเพียงพอ 3.46 มำก 

ด้ำนกำรให้บริกำรของบุคลำกร 3.96 มำก 

32  . บุคลำกรให้บริกำรด้วยควำมสุภำพเรียบร้อย เป็นมิตร /อัธยำศัยดี/มีมนุษยสัมพันธ์  3.91 มำก 

33  . บุคลำกรผู้ให้บริกำร ให้ควำมสะดวกรวดเร็ว 3.94 มำก 

34  . บุคลำกรมีควำมเต็มใจในกำรให้บริกำร 3.94 มำก 

35  . บุคลำกร มีควำมรู้ สำมำรถให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ หรือตอบข้อซักถำมได้เป็น
อย่ำงดี 3.90 

มำก 

36  . บุคลำกรช่วยแก้ไขปัญหำได้ทันที 3.87 มำก 

37  . บุคลำกรให้บริกำรตำมล ำดับก่อน -หลังอย่ำงยุติธรรม  4.10 มำก 

38  . บุคลำกรมีจ ำนวนเพียงพอในกำรให้บริกำร 4.01 มำก 

39 . บุคลำกรผู้ให้บริกำร บริเวณประตูทำงเข้ำส ำนักฯ 4.01 มำก 

ด้ำนผลจำกกำรให้บริกำร 4.16 มำก 
40  .ได้รับบริกำรท่ีตรงกับควำมต้องกำร  4.12 มำก 
41. สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ 4.20 มำก 
คะแนนเต็ม  10  คะแนน ท่ำนให้คะแนนกำรให้บริกำร  “งำนบริกำรของส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ” 

8.33 

รวม 4.01 มำก 
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ตำรำงที่ 6  ค่ำเฉล่ีย ( x ) ของระดับควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรแก่นักศึกษำระดับปริญญำตรี  
    สังกัดคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
 

รำยกำร x  
ควำมหมำยของ 

x  
ด้ำนกระบวนกำรข้ันตอนกำรให้บริกำร 4.13 มำก 

1. กำรให้บริกำรเป็นระบบและเป็นขั้นตอน/ไม่ยุ่งยำกสับสน 4.20 มำก 

2 . ระบบกำรให้บริกำรอ ำนวยควำมสะดวก ให้ค ำแนะน ำแก่ผู้มำใช้บริกำร 4.12 มำก 

3 . ระยะเวลำกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม 4.11 มำก 

4 . กำรให้บริกำรเป็นไปตำมล ำดับก่อน -หลังอย่ำงยุติธรรม  4.16 มำก 

5.  ส ำนักวิทยบริกำรฯ  มีค ำแนะน ำ )เอกสำร/แผ่นพับ /บุคลำกรหรือป้ำยประกำศหรือ
อื่น ๆ อย่ำงชัดเจน ) 4.01 

มำก 

6.  จัดให้มีตู้รับควำมคิดเห็นหรือรับแบบประเมินกำรบริกำร 4.03 มำก 

7 . ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรยืม -คืน ช้ัน 1  4.26 มำก 

8. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรยืมต่อหนังสือผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต 4.12 มำก 

9. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรตู้รับคืนหนังสือ 4.22 มำก 

10 . กำรให้บริกำรมีระยะเวลำเปิด -ปิดบริกำรท่ีมีควำมเหมำะสม  4.09 มำก 

ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 4.06 มำก 

11  . ควำมเพียงพอของหนังสือ /ส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีให้บริกำร  4.10 มำก 

12 . ควำมเพียงพอของส่ือโสตทัศน์มีจ ำนวนเพียงพอ 4.02 มำก 

13  . ควำมเพียงพอของทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส์ 4.05 มำก 

14  . ท่ำนสำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอยู่ในส ำนักวิทยบริกำรฯ 
จำกท่ีบ้ำนหรือท่ีอื่นๆ ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว 4.06 

มำก 

15 . ควำมทันสมัยของหนังสือ /ส่ือส่ิงพิมพ์  4.01 มำก 

16 . ควำมหลำกหลำยในกำรค้นคว้ำของหนังสือ /ส่ือส่ิงพิมพ์  4.13 มำก 

ด้ำนอำคำรสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร 4.10 มำก 

17   .พื้นท่ีในกำรจัดบริกำรมีควำมสวยงำมน่ำเข้ำใช้บริกำร  4.32 มำก 

18   .สถำนท่ีกำรยืม-คืนหนังสือมีควำมสะดวก  4.23 มำก 

19  . สถำนท่ีให้บริกำรสะอำด เป็นระเบียบ 4.26 มำก 
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20  .สถำนท่ีมีแสงสว่ำงเหมำะสมและเพียงพอ 4.27 มำก 

รำยกำร x  
ควำมหมำยของ 

x  
21   .ห้องน้ ำสะอำดและมีจ ำนวนเพียงพอ  4.07 มำก 

22  . โต๊ะและเก้ำอี้ในกำรให้บริกำรสะอำดและมีจ ำนวนเพียงพอต่อกำรใช้บริกำร 4.07 มำก 

23  . อุปกรณ์และเครื่องมือมีควำมทันสมัยในกำรให้บริกำร 4.03 มำก 

24  . ควำมเพียงพอของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 3.99 มำก 

25  . ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น OPAC 4.06 มำก 

26  . ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น Internet 4.02 มำก 

27.   ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับพิมพ์งำน 3.95 มำก 

28   .ห้องประชุม/ห้องสำธิต/ห้องมินิเธียเตอร์ มีระบบเสียงและอุปกรณ์ท่ีเหมำะสม  4.13 มำก 

29.  ควำมสะดวกในกำรบริกำรถ่ำยเอกสำร 4.11 มำก 

30  . บรรยำกำศเมื่อเข้ำมำใช้บริกำรแล้วอยำกเข้ำมำใช้บริกำรอีก 4.13 มำก 

31 . สถำนท่ีจอดรถเพียงพอ 3.81 มำก 

ด้ำนกำรให้บริกำรของบุคลำกร 4.12 มำก 

32  . บุคลำกรให้บริกำรด้วยควำมสุภำพเรียบร้อย เป็นมิตร /อัธยำศัยดี/มีมนุษยสัมพันธ์  4.14 มำก 

33  . บุคลำกรผู้ให้บริกำร ให้ควำมสะดวกรวดเร็ว 4.08 มำก 

34  . บุคลำกรมีควำมเต็มใจในกำรให้บริกำร 4.10 มำก 

35  . บุคลำกร มีควำมรู้ สำมำรถให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ หรือตอบข้อซักถำมได้เป็น
อย่ำงดี 4.13 

มำก 

36  . บุคลำกรช่วยแก้ไขปัญหำได้ทันที 4.06 มำก 

37  . บุคลำกรให้บริกำรตำมล ำดับก่อน -หลังอย่ำงยุติธรรม  4.20 มำก 

38  . บุคลำกรมีจ ำนวนเพียงพอในกำรให้บริกำร 4.15 มำก 

39 . บุคลำกรผู้ให้บริกำร บริเวณประตูทำงเข้ำส ำนักฯ 4.11 มำก 

ด้ำนผลจำกกำรให้บริกำร 4.26 มำก 
40  .ได้รับบริกำรท่ีตรงกับควำมต้องกำร  4.23 มำก 
41. สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ 4.28 มำก 
คะแนนเต็ม  10  คะแนน ท่ำนให้คะแนนกำรให้บริกำร  “งำนบริกำรของส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ” 

8.47 

รวม 4.13 มำก 
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ตำรำงที่ 7  ค่ำเฉล่ีย ( x ) ของระดับควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรแก่นักศึกษำระดับปริญญำตรี สังกัดคณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
 

รำยกำร x  
ควำมหมำยของ 

x  
ด้ำนกระบวนกำรข้ันตอนกำรให้บริกำร 4.17 มำก 

1. กำรให้บริกำรเป็นระบบและเป็นขั้นตอน/ไม่ยุ่งยำกสับสน 4.33 มำก 

2 . ระบบกำรให้บริกำรอ ำนวยควำมสะดวก ให้ค ำแนะน ำแก่ผู้มำใช้บริกำร 4.04 มำก 

3 . ระยะเวลำกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม 4.25 มำก 

4 . กำรให้บริกำรเป็นไปตำมล ำดับก่อน -หลังอย่ำงยุติธรรม  4.33 มำก 

5.  ส ำนักวิทยบริกำรฯ  มีค ำแนะน ำ )เอกสำร/แผ่นพับ /บุคลำกรหรือป้ำยประกำศหรือ
อื่น ๆ อย่ำงชัดเจน ) 4.08 

มำก 

6.  จัดให้มีตู้รับควำมคิดเห็นหรือรับแบบประเมินกำรบริกำร 3.88 มำก 

7 . ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรยืม -คืน ช้ัน 1  4.38 มำก 

8. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรยืมต่อหนังสือผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต 4.13 มำก 

9. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรตู้รับคืนหนังสือ 4.17 มำก 

10 . กำรให้บริกำรมีระยะเวลำเปิด -ปิดบริกำรท่ีมีควำมเหมำะสม  4.13 มำก 

ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 4.10 มำก 

11  . ควำมเพียงพอของหนังสือ /ส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีให้บริกำร  4.04 มำก 

12 . ควำมเพียงพอของส่ือโสตทัศน์มีจ ำนวนเพียงพอ 3.96 มำก 

13  . ควำมเพียงพอของทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส์ 4.08 มำก 

14  . ท่ำนสำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอยู่ในส ำนักวิทยบริกำรฯ 
จำกท่ีบ้ำนหรือท่ีอื่นๆ ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว 4.17 

มำก 

15 . ควำมทันสมัยของหนังสือ /ส่ือส่ิงพิมพ์  4.17 มำก 

16 . ควำมหลำกหลำยในกำรค้นคว้ำของหนังสือ /ส่ือส่ิงพิมพ์  4.17 มำก 

ด้ำนอำคำรสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร 4.13 มำก 

17   .พื้นท่ีในกำรจัดบริกำรมีควำมสวยงำมน่ำเข้ำใช้บริกำร  4.25 มำก 

18   .สถำนท่ีกำรยืม-คืนหนังสือมีควำมสะดวก  4.13 มำก 

19  . สถำนท่ีให้บริกำรสะอำด เป็นระเบียบ 4.17 มำก 
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20   .สถำนท่ีมีแสงสว่ำงเหมำะสมและเพียงพอ  4.13 มำก 

รำยกำร x  
ควำมหมำยของ 

x  
21   .ห้องน้ ำสะอำดและมีจ ำนวนเพียงพอ  3.92 มำก 

22  . โต๊ะและเก้ำอี้ในกำรให้บริกำรสะอำดและมีจ ำนวนเพียงพอต่อกำรใช้บริกำร 3.92 มำก 

23  . อุปกรณ์และเครื่องมือมีควำมทันสมัยในกำรให้บริกำร 4.17 มำก 

24  . ควำมเพียงพอของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.08 มำก 

25  . ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น OPAC 4.08 มำก 

26  . ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น Internet 4.00 มำก 

27.   ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับพิมพ์งำน 4.17 มำก 

28   .ห้องประชุม/ห้องสำธิต/ห้องมินิเธียเตอร์ มีระบบเสียงและอุปกรณ์ท่ีเหมำะสม  4.21 มำก 

29.  ควำมสะดวกในกำรบริกำรถ่ำยเอกสำร 4.25 มำก 

30  . บรรยำกำศเมื่อเข้ำมำใช้บริกำรแล้วอยำกเข้ำมำใช้บริกำรอีก 4.17 มำก 

31 . สถำนท่ีจอดรถเพียงพอ 4.25 มำก 

ด้ำนกำรให้บริกำรของบุคลำกร 4.24 มำก 

32  . บุคลำกรให้บริกำรด้วยควำมสุภำพเรียบร้อย เป็นมิตร /อัธยำศัยดี/มีมนุษยสัมพันธ์  4.33 มำก 

33  . บุคลำกรผู้ให้บริกำร ให้ควำมสะดวกรวดเร็ว 4.29 มำก 

34  . บุคลำกรมีควำมเต็มใจในกำรให้บริกำร 4.21 มำก 

35  . บุคลำกร มีควำมรู้ สำมำรถให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ หรือตอบข้อซักถำมได้เป็น
อย่ำงดี 4.33 

มำก 

36  . บุคลำกรช่วยแก้ไขปัญหำได้ทันที 4.21 มำก 

37  . บุคลำกรให้บริกำรตำมล ำดับก่อน -หลังอย่ำงยุติธรรม  4.25 มำก 

38  . บุคลำกรมีจ ำนวนเพียงพอในกำรให้บริกำร 4.04 มำก 

39 . บุคลำกรผู้ให้บริกำร บริเวณประตูทำงเข้ำส ำนักฯ 4.29 มำก 

ด้ำนผลจำกกำรให้บริกำร 4.29 มำก 
40  .ได้รับบริกำรท่ีตรงกับควำมต้องกำร  4.42 มำก 
41. สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ 4.17 มำก 
คะแนนเต็ม  10  คะแนน ท่ำนให้คะแนนกำรให้บริกำร  “งำนบริกำรของส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ” 

8.50 

รวม 4.19 มำก 
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ตำรำงที่ 8  ค่ำเฉล่ีย ( x ) ของระดับควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรแก่นักศึกษำระดับปริญญำตรี  
    สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
 

รำยกำร x  
ควำมหมำยของ 

x  
ด้ำนกระบวนกำรข้ันตอนกำรให้บริกำร 4.29 มำก 

1. กำรให้บริกำรเป็นระบบและเป็นขั้นตอน/ไม่ยุ่งยำกสับสน 4.70 มำก 

2 . ระบบกำรให้บริกำรอ ำนวยควำมสะดวก ให้ค ำแนะน ำแก่ผู้มำใช้บริกำร 4.50 มำก 

3 . ระยะเวลำกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม 4.40 มำก 

4 . กำรให้บริกำรเป็นไปตำมล ำดับก่อน -หลังอย่ำงยุติธรรม  4.20 มำก 

5.  ส ำนักวิทยบริกำรฯ  มีค ำแนะน ำ )เอกสำร/แผ่นพับ /บุคลำกรหรือป้ำยประกำศหรือ
อื่น ๆ อย่ำงชัดเจน ) 4.20 

มำก 

6.  จัดให้มีตู้รับควำมคิดเห็นหรือรับแบบประเมินกำรบริกำร 4.30 มำก 

7 . ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรยืม -คืน ช้ัน 1  4.30 มำก 

8. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรยืมต่อหนังสือผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต 3.90 มำก 

9. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรตู้รับคืนหนังสือ 4.20 มำก 

10 . กำรให้บริกำรมีระยะเวลำเปิด -ปิดบริกำรท่ีมีควำมเหมำะสม  4.20 มำก 

ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 4.15 มำก 

11  . ควำมเพียงพอของหนังสือ /ส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีให้บริกำร  4.40 มำก 

12 . ควำมเพียงพอของส่ือโสตทัศน์มีจ ำนวนเพียงพอ 4.20 มำก 

13  . ควำมเพียงพอของทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส์ 4.00 มำก 

14  . ท่ำนสำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอยู่ในส ำนักวิทยบริกำรฯ 
จำกท่ีบ้ำนหรือท่ีอื่นๆ ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว 4.00 

มำก 

15 . ควำมทันสมัยของหนังสือ /ส่ือส่ิงพิมพ์  4.10 มำก 

16 . ควำมหลำกหลำยในกำรค้นคว้ำของหนังสือ /ส่ือส่ิงพิมพ์  4.20 มำก 

ด้ำนอำคำรสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร 4.37 มำก 

17   .พื้นท่ีในกำรจัดบริกำรมีควำมสวยงำมน่ำเข้ำใช้บริกำร  4.50 มำก 

18   .สถำนท่ีกำรยืม-คืนหนังสือมีควำมสะดวก  4.40 มำก 

19  . สถำนท่ีให้บริกำรสะอำด เป็นระเบียบ 4.20 มำก 
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20  .สถำนท่ีมีแสงสว่ำงเหมำะสมและเพียงพอ 4.50 มำก 

รำยกำร x  
ควำมหมำยของ 

x  
21   .ห้องน้ ำสะอำดและมีจ ำนวนเพียงพอ  4.20 มำก 

22  . โต๊ะและเก้ำอี้ในกำรให้บริกำรสะอำดและมีจ ำนวนเพียงพอต่อกำรใช้บริกำร 4.50 มำก 

23  . อุปกรณ์และเครื่องมือมีควำมทันสมัยในกำรให้บริกำร 4.50 มำก 

24  . ควำมเพียงพอของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.30 มำก 

25  . ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น OPAC 4.30 มำก 

26  . ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น Internet 4.40 มำก 

27.   ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับพิมพ์งำน 4.40 มำก 

28   .ห้องประชุม/ห้องสำธิต/ห้องมินิเธียเตอร์ มีระบบเสียงและอุปกรณ์ท่ีเหมำะสม  4.30 มำก 

29.  ควำมสะดวกในกำรบริกำรถ่ำยเอกสำร 4.10 มำก 

30  . บรรยำกำศเมื่อเข้ำมำใช้บริกำรแล้วอยำกเข้ำมำใช้บริกำรอีก 4.50 มำก 

31 . สถำนท่ีจอดรถเพียงพอ 4.40 มำก 

ด้ำนกำรให้บริกำรของบุคลำกร 4.35 มำก 

32  . บุคลำกรให้บริกำรด้วยควำมสุภำพเรียบร้อย เป็นมิตร /อัธยำศัยดี/มีมนุษยสัมพันธ์  4.10 มำก 

33  . บุคลำกรผู้ให้บริกำร ให้ควำมสะดวกรวดเร็ว 4.20 มำก 

34  . บุคลำกรมีควำมเต็มใจในกำรให้บริกำร 4.40 มำก 

35  . บุคลำกร มีควำมรู้ สำมำรถให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ หรือตอบข้อซักถำมได้เป็น
อย่ำงดี 4.50 

มำก 

36  . บุคลำกรช่วยแก้ไขปัญหำได้ทันที 4.30 มำก 

37  . บุคลำกรให้บริกำรตำมล ำดับก่อน -หลังอย่ำงยุติธรรม  4.40 มำก 

38  . บุคลำกรมีจ ำนวนเพียงพอในกำรให้บริกำร 4.50 มำก 

39 . บุคลำกรผู้ให้บริกำร บริเวณประตูทำงเข้ำส ำนักฯ 4.40 มำก 

ด้ำนผลจำกกำรให้บริกำร 4.25 มำก 
40  .ได้รับบริกำรท่ีตรงกับควำมต้องกำร  4.30 มำก 
41. สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ 4.20 มำก 
คะแนนเต็ม  10  คะแนน ท่ำนให้คะแนนกำรให้บริกำร  “งำนบริกำรของส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ” 

8.90 

รวม 4.28 มำก 
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ตำรำงที่ 9  ค่ำเฉล่ีย ( x ) ของระดับควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรแก่นักศึกษำระดับปริญญำตรี  
    สังกัดคณะสำธำรณสุขศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
 

รำยกำร x  
ควำมหมำยของ 

x  
ด้ำนกระบวนกำรข้ันตอนกำรให้บริกำร 4.23 มำก 

1. กำรให้บริกำรเป็นระบบและเป็นขั้นตอน/ไม่ยุ่งยำกสับสน 4.32 มำก 

2 . ระบบกำรให้บริกำรอ ำนวยควำมสะดวก ให้ค ำแนะน ำแก่ผู้มำใช้บริกำร 4.18 มำก 

3 . ระยะเวลำกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม 4.17 มำก 

4 . กำรให้บริกำรเป็นไปตำมล ำดับก่อน -หลังอย่ำงยุติธรรม  4.33 มำก 

5.  ส ำนักวิทยบริกำรฯ  มีค ำแนะน ำ )เอกสำร/แผ่นพับ /บุคลำกรหรือป้ำยประกำศหรือ
อื่น ๆ อย่ำงชัดเจน ) 4.12 

มำก 

6.  จัดให้มีตู้รับควำมคิดเห็นหรือรับแบบประเมินกำรบริกำร 4.20 มำก 

7 . ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรยืม -คืน ช้ัน 1  4.25 มำก 

8. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรยืมต่อหนังสือผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต 4.23 มำก 

9. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรตู้รับคืนหนังสือ 4.33 มำก 

10 . กำรให้บริกำรมีระยะเวลำเปิด -ปิดบริกำรท่ีมีควำมเหมำะสม  4.17 มำก 

ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 4.09 มำก 

11  . ควำมเพียงพอของหนังสือ /ส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีให้บริกำร  3.93 มำก 

12 . ควำมเพียงพอของส่ือโสตทัศน์มีจ ำนวนเพียงพอ 4.03 มำก 

13  . ควำมเพียงพอของทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส์ 4.18 มำก 

14  . ท่ำนสำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอยู่ในส ำนักวิทยบริกำรฯ 
จำกท่ีบ้ำนหรือท่ีอื่นๆ ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว 4.23 

มำก 

15 . ควำมทันสมัยของหนังสือ /ส่ือส่ิงพิมพ์  4.07 มำก 

16 . ควำมหลำกหลำยในกำรค้นคว้ำของหนังสือ /ส่ือส่ิงพิมพ์  4.07 มำก 

ด้ำนอำคำรสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร 4.14 มำก 

17   .พื้นท่ีในกำรจัดบริกำรมีควำมสวยงำมน่ำเข้ำใช้บริกำร  4.27 มำก 

18   .สถำนท่ีกำรยืม-คืนหนังสือมีควำมสะดวก  4.22 มำก 

19  . สถำนท่ีให้บริกำรสะอำด เป็นระเบียบ 4.33 มำก 
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20   .สถำนท่ีมีแสงสว่ำงเหมำะสมและเพียงพอ  4.38 มำก 

รำยกำร x  
ควำมหมำยของ 

x  
21   .ห้องน้ ำสะอำดและมีจ ำนวนเพียงพอ  4.22 มำก 

22  . โต๊ะและเก้ำอี้ในกำรให้บริกำรสะอำดและมีจ ำนวนเพียงพอต่อกำรใช้บริกำร 4.05 มำก 

23  . อุปกรณ์และเครื่องมือมีควำมทันสมัยในกำรให้บริกำร 4.18 มำก 

24  . ควำมเพียงพอของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.08 มำก 

25  . ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น OPAC 4.08 มำก 

26  . ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น Internet 4.02 มำก 

27.   ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับพิมพ์งำน 4.03 มำก 

28   .ห้องประชุม/ห้องสำธิต/ห้องมินิเธียเตอร์ มีระบบเสียงและอุปกรณ์ท่ีเหมำะสม  4.03 มำก 

29.  ควำมสะดวกในกำรบริกำรถ่ำยเอกสำร 4.12 มำก 

30  . บรรยำกำศเมื่อเข้ำมำใช้บริกำรแล้วอยำกเข้ำมำใช้บริกำรอีก 4.22 มำก 

31 . สถำนท่ีจอดรถเพียงพอ 3.90 มำก 

ด้ำนกำรให้บริกำรของบุคลำกร 4.23 มำก 

32  . บุคลำกรให้บริกำรด้วยควำมสุภำพเรียบร้อย เป็นมิตร /อัธยำศัยดี/มีมนุษยสัมพันธ์  4.22 มำก 

33  . บุคลำกรผู้ให้บริกำร ให้ควำมสะดวกรวดเร็ว 4.28 มำก 

34  . บุคลำกรมีควำมเต็มใจในกำรให้บริกำร 4.22 มำก 

35  . บุคลำกร มีควำมรู้ สำมำรถให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ หรือตอบข้อซักถำมได้เป็น
อย่ำงดี 4.30 

มำก 

36  . บุคลำกรช่วยแก้ไขปัญหำได้ทันที 4.17 มำก 

37  . บุคลำกรให้บริกำรตำมล ำดับก่อน -หลังอย่ำงยุติธรรม  4.20 มำก 

38  . บุคลำกรมีจ ำนวนเพียงพอในกำรให้บริกำร 4.22 มำก 

39 . บุคลำกรผู้ให้บริกำร บริเวณประตูทำงเข้ำส ำนักฯ 4.27 มำก 

ด้ำนผลจำกกำรให้บริกำร 4.32 มำก 
40  .ได้รับบริกำรท่ีตรงกับควำมต้องกำร  4.27 มำก 
41. สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ 4.37 มำก 
คะแนนเต็ม  10  คะแนน ท่ำนให้คะแนนกำรให้บริกำร  “งำนบริกำรของส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ” 

8.70 

รวม 4.20 มำก 
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ตำรำงที่ 10  ค่ำเฉล่ีย ( x ) ของระดับควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรแก่นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ     
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ นครรำชสีมำ 

 

รำยกำร x  
ควำมหมำยของ 

x  
ด้ำนกระบวนกำรข้ันตอนกำรให้บริกำร 4.24 มำก 

1. กำรให้บริกำรเป็นระบบและเป็นขั้นตอน/ไม่ยุ่งยำกสับสน 4.32 มำก 

2 . ระบบกำรให้บริกำรอ ำนวยควำมสะดวก ให้ค ำแนะน ำแก่ผู้มำใช้บริกำร 4.30 มำก 

3 . ระยะเวลำกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม 4.21 มำก 

4 . กำรให้บริกำรเป็นไปตำมล ำดับก่อน -หลังอย่ำงยุติธรรม  4.32 มำก 

5.  ส ำนักวิทยบริกำรฯ  มีค ำแนะน ำ )เอกสำร/แผ่นพับ / บุคลำกรหรือป้ำยประกำศหรือ
อื่น ๆ อย่ำงชัดเจน) 4.09 

มำก 

6.  จัดให้มีตู้รับควำมคิดเห็นหรือรับแบบประเมินกำรบริกำร 4.07 มำก 

7 . ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรยืม -คืน ช้ัน 1  4.35 มำก 

8. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรยืมต่อหนังสือผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต 4.28 มำก 

9. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรตู้รับคืนหนังสือ 4.37 มำก 

10 . กำรให้บริกำรมีระยะเวลำเปิด -ปิดบริกำรท่ีมีควำมเหมำะสม  4.07 มำก 

ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 3.89 มำก 

11  . ควำมเพียงพอของหนังสือ /ส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีให้บริกำร  3.91 มำก 

12 . ควำมเพียงพอของส่ือโสตทัศน์มีจ ำนวนเพียงพอ 3.82 มำก 

13  . ควำมเพียงพอของทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส์ 3.74 มำก 

14  . ท่ำนสำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอยู่ในส ำนักวิทยบริกำรฯ 
จำกท่ีบ้ำนหรือท่ีอื่นๆ ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว 4.05 

มำก 

15 . ควำมทันสมัยของหนังสือ /ส่ือส่ิงพิมพ์  3.95 มำก 

16 . ควำมหลำกหลำยในกำรค้นคว้ำของหนังสือ /ส่ือส่ิงพิมพ์  3.88 มำก 

ด้ำนอำคำรสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร 4.02 มำก 

17   .พื้นท่ีในกำรจัดบริกำรมีควำมสวยงำมน่ำเข้ำใช้บริกำร  4.26 มำก 

18   .สถำนท่ีกำรยืม-คืนหนังสือมีควำมสะดวก  4.23 มำก 

19  . สถำนท่ีให้บริกำรสะอำด เป็นระเบียบ 4.32 มำก 
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20   .สถำนท่ีมีแสงสว่ำงเหมำะสมและเพียงพอ  4.33 มำก 

รำยกำร x  
ควำมหมำยของ 

x  
21   .ห้องน้ ำสะอำดและมีจ ำนวนเพียงพอ  4.00 มำก 

22  . โต๊ะและเก้ำอี้ในกำรให้บริกำรสะอำดและมีจ ำนวนเพียงพอต่อกำรใช้บริกำร 4.02 มำก 

23  . อุปกรณ์และเครื่องมือมีควำมทันสมัยในกำรให้บริกำร 4.04 มำก 

24  . ควำมเพียงพอของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 3.95 มำก 

25  . ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น OPAC 3.89 มำก 

26  . ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น Internet 3.93 มำก 

27.   ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับพิมพ์งำน 3.77 มำก 

28   .ห้องประชุม/ห้องสำธิต/ห้องมินิเธียเตอร์ มีระบบเสียงและอุปกรณ์ท่ีเหมำะสม  3.91 มำก 

29.  ควำมสะดวกในกำรบริกำรถ่ำยเอกสำร 4.16 มำก 

30  . บรรยำกำศเมื่อเข้ำมำใช้บริกำรแล้วอยำกเข้ำมำใช้บริกำรอีก 4.05 มำก 

31 . สถำนท่ีจอดรถเพียงพอ 3.42 มำก 

ด้ำนกำรให้บริกำรของบุคลำกร 4.29 มำก 

32  . บุคลำกรให้บริกำรด้วยควำมสุภำพเรียบร้อย เป็นมิตร /อัธยำศัยดี/มีมนุษยสัมพันธ์  4.30 มำก 

33  . บุคลำกรผู้ให้บริกำร ให้ควำมสะดวกรวดเร็ว 4.32 มำก 

34  . บุคลำกรมีควำมเต็มใจในกำรให้บริกำร 4.26 มำก 

35  . บุคลำกร มีควำมรู้ สำมำรถให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ หรือตอบข้อซักถำมได้เป็น
อย่ำงดี 4.32 

มำก 

36  . บุคลำกรช่วยแก้ไขปัญหำได้ทันที 4.30 มำก 

37  . บุคลำกรให้บริกำรตำมล ำดับก่อน -หลังอย่ำงยุติธรรม  4.40 มำก 

38  . บุคลำกรมีจ ำนวนเพียงพอในกำรให้บริกำร 4.19 มำก 

39 . บุคลำกรผู้ให้บริกำร บริเวณประตูทำงเข้ำส ำนักฯ 4.26 มำก 

ด้ำนผลจำกกำรให้บริกำร 4.32 มำก 
40  .ได้รับบริกำรท่ีตรงกับควำมต้องกำร  4.26 มำก 
41. สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ 4.39 มำก 
คะแนนเต็ม  10  คะแนน ท่ำนให้คะแนนกำรให้บริกำร  “งำนบริกำรของส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ” 

8.55 

รวม 4.15 มำก 
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ตำรำงที่ 11  ค่ำเฉล่ีย ( x ) ของระดับควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรแก่อำจำรย์  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 

 

รำยกำร x  
ควำมหมำยของ 

x  
ด้ำนกระบวนกำรข้ันตอนกำรให้บริกำร 4.22 มำก 

1. กำรให้บริกำรเป็นระบบและเป็นขั้นตอน/ไม่ยุ่งยำกสับสน 4.60 มำก 

2 . ระบบกำรให้บริกำรอ ำนวยควำมสะดวก ให้ค ำแนะน ำแก่ผู้มำใช้บริกำร 4.60 มำก 

3 . ระยะเวลำกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม 3.80 มำก 

4 . กำรให้บริกำรเป็นไปตำมล ำดับก่อน -หลังอย่ำงยุติธรรม  4.60 มำก 

5.  ส ำนักวิทยบริกำรฯ  มีค ำแนะน ำ )เอกสำร/แผ่นพับ /บุคลำกรหรือป้ำยประกำศหรือ
อื่น ๆ อย่ำงชัดเจน) 4.20 

มำก 

6.  จัดให้มีตู้รับควำมคิดเห็นหรือรับแบบประเมินกำรบริกำร 3.80 มำก 

7 . ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรยืม -คืน ช้ัน 1  4.20 มำก 

8. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรยืมต่อหนังสือผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต 4.40 มำก 

9. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรตู้รับคืนหนังสือ 4.40 มำก 

10 . กำรให้บริกำรมีระยะเวลำเปิด -ปิดบริกำรท่ีมีควำมเหมำะสม  3.60 มำก 

ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 3.77 มำก 

11  . ควำมเพียงพอของหนังสือ /ส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีให้บริกำร  3.60 มำก 

12 . ควำมเพียงพอของส่ือโสตทัศน์มีจ ำนวนเพียงพอ 3.60 มำก 

13  . ควำมเพียงพอของทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส์ 3.80 มำก 

14  . ท่ำนสำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอยู่ในส ำนักวิทยบริกำรฯ 
จำกท่ีบ้ำนหรือท่ีอื่นๆ ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว 4.00 

มำก 

15 . ควำมทันสมัยของหนังสือ /ส่ือส่ิงพิมพ์  3.80 มำก 

16 . ควำมหลำกหลำยในกำรค้นคว้ำของหนังสือ /ส่ือส่ิงพิมพ์  3.80 มำก 

ด้ำนอำคำรสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร 4.09 มำก 

17   .พื้นท่ีในกำรจัดบริกำรมีควำมสวยงำมน่ำเข้ำใช้บริกำร  4.20 มำก 

18   .สถำนท่ีกำรยืม-คืนหนังสือมีควำมสะดวก  4.20 มำก 

19  . สถำนท่ีให้บริกำรสะอำด เป็นระเบียบ 4.60 มำก 
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20   .สถำนท่ีมีแสงสว่ำงเหมำะสมและเพียงพอ  4.00 มำก 

รำยกำร x  
ควำมหมำยของ 

x  
21   .ห้องน้ ำสะอำดและมีจ ำนวนเพียงพอ  4.20 มำก 

22  . โต๊ะและเก้ำอี้ในกำรให้บริกำรสะอำดและมีจ ำนวนเพียงพอต่อกำรใช้บริกำร 4.40 มำก 

23  . อุปกรณ์และเครื่องมือมีควำมทันสมัยในกำรให้บริกำร 3.60 มำก 

24  . ควำมเพียงพอของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.20 มำก 

25  . ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น OPAC 4.00 มำก 

26  . ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น Internet 4.00 มำก 

27.   ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับพิมพ์งำน 4.00 มำก 

28   .ห้องประชุม/ห้องสำธิต/ห้องมินิเธียเตอร์ มีระบบเสียงและอุปกรณ์ท่ีเหมำะสม  4.00 มำก 

29.  ควำมสะดวกในกำรบริกำรถ่ำยเอกสำร 4.20 มำก 

30  . บรรยำกำศเมื่อเข้ำมำใช้บริกำรแล้วอยำกเข้ำมำใช้บริกำรอีก 4.20 มำก 

31 . สถำนท่ีจอดรถเพียงพอ 3.60 มำก 

ด้ำนกำรให้บริกำรของบุคลำกร 4.40 มำก 

32  . บุคลำกรให้บริกำรด้วยควำมสุภำพเรียบร้อย เป็นมิตร /อัธยำศัยดี/มีมนุษยสัมพันธ์  4.60 มำก 

33  . บุคลำกรผู้ให้บริกำร ให้ควำมสะดวกรวดเร็ว 4.40 มำก 

34  . บุคลำกรมีควำมเต็มใจในกำรให้บริกำร 4.20 มำก 

35  . บุคลำกร มีควำมรู้ สำมำรถให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ หรือตอบข้อซักถำมได้เป็น
อย่ำงดี 4.60 

มำก 

36  . บุคลำกรช่วยแก้ไขปัญหำได้ทันที 4.60 มำก 

37  . บุคลำกรให้บริกำรตำมล ำดับก่อน -หลังอย่ำงยุติธรรม  4.00 มำก 

38  . บุคลำกรมีจ ำนวนเพียงพอในกำรให้บริกำร 4.40 มำก 

39 . บุคลำกรผู้ให้บริกำร บริเวณประตูทำงเข้ำส ำนักฯ 4.40 มำก 

ด้ำนผลจำกกำรให้บริกำร 4.10 มำก 
40  .ได้รับบริกำรท่ีตรงกับควำมต้องกำร  4.00 มำก 
41. สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ 4.20 มำก 
คะแนนเต็ม  10  คะแนน ท่ำนให้คะแนนกำรให้บริกำร  “งำนบริกำรของส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ” 

8.90 

รวม 4.11 มำก 
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ตำรำงที่ 12  ค่ำเฉล่ีย ( x ) ของระดับควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรแก่บุคลำกรสำยสนับสนุน  
                มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
 

รำยกำร x  
ควำมหมำยของ 

x  
ด้ำนกระบวนกำรข้ันตอนกำรให้บริกำร 4.22 มำก 

1. กำรให้บริกำรเป็นระบบและเป็นขั้นตอน/ไม่ยุ่งยำกสับสน 4.33 มำก 

2 . ระบบกำรให้บริกำรอ ำนวยควำมสะดวก ให้ค ำแนะน ำแก่ผู้มำใช้บริกำร 4.33 มำก 

3 . ระยะเวลำกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม 4.00 มำก 

4 . กำรให้บริกำรเป็นไปตำมล ำดับก่อน -หลังอย่ำงยุติธรรม  4.22 มำก 

5.  ส ำนักวิทยบริกำรฯ  มีค ำแนะน ำ )เอกสำร/แผ่นพับ / บุคลำกรหรือป้ำยประกำศหรือ
อื่น ๆ อย่ำงชัดเจน) 4.22 

มำก 

6.  จัดให้มีตู้รับควำมคิดเห็นหรือรับแบบประเมินกำรบริกำร 4.22 มำก 

7 . ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรยืม -คืน ช้ัน 1  4.22 มำก 

8. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรยืมต่อหนังสือผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต 4.22 มำก 

9. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรตู้รับคืนหนังสือ 4.22 มำก 

10 . กำรให้บริกำรมีระยะเวลำเปิด -ปิดบริกำรท่ีมีควำมเหมำะสม  4.22 มำก 

ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 4.15 มำก 

11  . ควำมเพียงพอของหนังสือ /ส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีให้บริกำร  4.22 มำก 

12 . ควำมเพียงพอของส่ือโสตทัศน์มีจ ำนวนเพียงพอ 4.00 มำก 

13  . ควำมเพียงพอของทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส์ 3.89 มำก 

14  . ท่ำนสำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอยู่ในส ำนักวิทยบริกำรฯ 
จำกท่ีบ้ำนหรือท่ีอื่นๆ ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว 4.00 

มำก 

15 . ควำมทันสมัยของหนังสือ /ส่ือส่ิงพิมพ์  4.33 มำก 

16 . ควำมหลำกหลำยในกำรค้นคว้ำของหนังสือ /ส่ือส่ิงพิมพ์  4.44 มำก 

ด้ำนอำคำรสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร 3.94 มำก 

17   .พื้นท่ีในกำรจัดบริกำรมีควำมสวยงำมน่ำเข้ำใช้บริกำร  4.11 มำก 

18   .สถำนท่ีกำรยืม-คืนหนังสือมีควำมสะดวก  3.89 มำก 

19  . สถำนท่ีให้บริกำรสะอำด เป็นระเบียบ 4.22 มำก 
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20   .สถำนท่ีมีแสงสว่ำงเหมำะสมและเพียงพอ  4.00 มำก 

รำยกำร x  
ควำมหมำยของ 

x  
21   .ห้องน้ ำสะอำดและมีจ ำนวนเพียงพอ  4.11 มำก 

22  . โต๊ะและเก้ำอี้ในกำรให้บริกำรสะอำดและมีจ ำนวนเพียงพอต่อกำรใช้บริกำร 3.89 มำก 

23  . อุปกรณ์และเครื่องมือมีควำมทันสมัยในกำรให้บริกำร 3.78 มำก 

24  . ควำมเพียงพอของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 3.89 มำก 

25  . ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น OPAC 3.78 มำก 

26  . ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น Internet 3.78 มำก 

27.   ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับพิมพ์งำน 3.89 มำก 

28   .ห้องประชุม/ห้องสำธิต/ห้องมินิเธียเตอร์ มีระบบเสียงและอุปกรณ์ท่ีเหมำะสม  4.00 มำก 

29.  ควำมสะดวกในกำรบริกำรถ่ำยเอกสำร 4.11 มำก 

30  . บรรยำกำศเมื่อเข้ำมำใช้บริกำรแล้วอยำกเข้ำมำใช้บริกำรอีก 4.11 มำก 

31 . สถำนท่ีจอดรถเพียงพอ 3.56 มำก 

ด้ำนกำรให้บริกำรของบุคลำกร 4.13 มำก 

32  . บุคลำกรให้บริกำรด้วยควำมสุภำพเรียบร้อย เป็นมิตร /อัธยำศัยดี/มีมนุษยสัมพันธ์  4.11 มำก 

33  . บุคลำกรผู้ให้บริกำร ให้ควำมสะดวกรวดเร็ว 4.11 มำก 

34  . บุคลำกรมีควำมเต็มใจในกำรให้บริกำร 4.11 มำก 

35  . บุคลำกร มีควำมรู้ สำมำรถให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ หรือตอบข้อซักถำมได้เป็น
อย่ำงดี 4.11 

มำก 

36  . บุคลำกรช่วยแก้ไขปัญหำได้ทันที 4.11 มำก 

37  . บุคลำกรให้บริกำรตำมล ำดับก่อน -หลังอย่ำงยุติธรรม  4.11 มำก 

38  . บุคลำกรมีจ ำนวนเพียงพอในกำรให้บริกำร 4.11 มำก 

39 . บุคลำกรผู้ให้บริกำร บริเวณประตูทำงเข้ำส ำนักฯ 4.22 มำก 

ด้ำนผลจำกกำรให้บริกำร 4.28 มำก 
40  .ได้รับบริกำรท่ีตรงกับควำมต้องกำร  4.22 มำก 
41. สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ 4.33 มำก 
คะแนนเต็ม  10  คะแนน ท่ำนให้คะแนนกำรให้บริกำร  “งำนบริกำรของส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ” 

8.56 

รวม 4.14 มำก 



31 
 

ตำรำงที่ 13  ค่ำเฉล่ีย ( x ) ของระดับควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรแก่บุคคลภำยนอก  
 

รำยกำร x  
ควำมหมำยของ 

x  
ด้ำนกระบวนกำรข้ันตอนกำรให้บริกำร 3.89 มำก 

1. กำรให้บริกำรเป็นระบบและเป็นขั้นตอน/ไม่ยุ่งยำกสับสน 4.02 มำก 

2 . ระบบกำรให้บริกำรอ ำนวยควำมสะดวก ให้ค ำแนะน ำแก่ผู้มำใช้บริกำร 3.90 มำก 

3 . ระยะเวลำกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม 3.86 มำก 

4 . กำรให้บริกำรเป็นไปตำมล ำดับก่อน -หลังอย่ำงยุติธรรม  4.02 มำก 

5.  ส ำนักวิทยบริกำรฯ  มีค ำแนะน ำ )เอกสำร/แผ่นพับ /บุคลำกรหรือป้ำยประกำศหรือ
อื่น ๆ อย่ำงชัดเจน) 3.88 

มำก 

6.  จัดให้มีตู้รับควำมคิดเห็นหรือรับแบบประเมินกำรบริกำร 3.90 มำก 

7 . ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรยืม -คืน ช้ัน 1  3.83 มำก 

8. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรยืมต่อหนังสือผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต 3.84 มำก 

9. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรตู้รับคืนหนังสือ 3.90 มำก 

10 . กำรให้บริกำรมีระยะเวลำเปิด -ปิดบริกำรท่ีมีควำมเหมำะสม  3.79 มำก 

ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 3.74 มำก 

11  . ควำมเพียงพอของหนังสือ /ส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีให้บริกำร  3.84 มำก 

12 . ควำมเพียงพอของส่ือโสตทัศน์มีจ ำนวนเพียงพอ 3.78 มำก 

13  . ควำมเพียงพอของทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส์ 3.72 มำก 

14  . ท่ำนสำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอยู่ในส ำนักวิทยบริกำรฯ 
จำกท่ีบ้ำนหรือท่ีอื่นๆ ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว 3.69 

มำก 

15 . ควำมทันสมัยของหนังสือ /ส่ือส่ิงพิมพ์  3.64 มำก 

16 . ควำมหลำกหลำยในกำรค้นคว้ำของหนังสือ /ส่ือส่ิงพิมพ์  3.79 มำก 

ด้ำนอำคำรสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร 3.98 มำก 

17   .พื้นท่ีในกำรจัดบริกำรมีควำมสวยงำมน่ำเข้ำใช้บริกำร  4.19 มำก 

18   .สถำนท่ีกำรยืม-คืนหนังสือมีควำมสะดวก  4.12 มำก 

19  . สถำนท่ีให้บริกำรสะอำด เป็นระเบียบ 4.26 มำก 

20   .สถำนท่ีมีแสงสว่ำงเหมำะสมและเพียงพอ  4.10 มำก 
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รำยกำร x  
ควำมหมำยของ 

x  
21   .ห้องน้ ำสะอำดและมีจ ำนวนเพียงพอ  4.03 มำก 

22  . โต๊ะและเก้ำอี้ในกำรให้บริกำรสะอำดและมีจ ำนวนเพียงพอต่อกำรใช้บริกำร 3.91 มำก 

23  . อุปกรณ์และเครื่องมือมีควำมทันสมัยในกำรให้บริกำร 4.02 มำก 

24  . ควำมเพียงพอของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 3.90 มำก 

25  . ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น OPAC 4.00 มำก 

26  . ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น Internet 3.95 มำก 

27.   ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับพิมพ์งำน 3.86 มำก 

28   .ห้องประชุม/ห้องสำธิต/ห้องมินิเธียเตอร์ มีระบบเสียงและอุปกรณ์ท่ีเหมำะสม  3.86 มำก 

29.  ควำมสะดวกในกำรบริกำรถ่ำยเอกสำร 3.93 มำก 

30  . บรรยำกำศเมื่อเข้ำมำใช้บริกำรแล้วอยำกเข้ำมำใช้บริกำรอีก 3.98 มำก 

31 . สถำนท่ีจอดรถเพียงพอ 3.64 มำก 

ด้ำนกำรให้บริกำรของบุคลำกร 3.90 มำก 

32  . บุคลำกรให้บริกำรด้วยควำมสุภำพเรียบร้อย เป็นมิตร /อัธยำศัยดี/มีมนุษยสัมพันธ์  3.88 มำก 

33  . บุคลำกรผู้ให้บริกำร ให้ควำมสะดวกรวดเร็ว 3.90 มำก 

34  . บุคลำกรมีควำมเต็มใจในกำรให้บริกำร 3.90 มำก 

35  . บุคลำกร มีควำมรู้ สำมำรถให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ หรือตอบข้อซักถำมได้เป็น
อย่ำงดี 3.83 

มำก 

36  . บุคลำกรช่วยแก้ไขปัญหำได้ทันที 3.84 มำก 

37  . บุคลำกรให้บริกำรตำมล ำดับก่อน -หลังอย่ำงยุติธรรม  3.97 มำก 

38  . บุคลำกรมีจ ำนวนเพียงพอในกำรให้บริกำร 3.98 มำก 

39 . บุคลำกรผู้ให้บริกำร บริเวณประตูทำงเข้ำส ำนักฯ 3.93 มำก 

ด้ำนผลจำกกำรให้บริกำร 4.04 มำก 
40  .ได้รับบริกำรท่ีตรงกับควำมต้องกำร  4.02 มำก 
41. สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ 4.07 มำก 
คะแนนเต็ม  10  คะแนน ท่ำนให้คะแนนกำรให้บริกำร  “งำนบริกำรของส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ” 

7.90 

รวม 3.91 มำก 
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ส่วนข้อแสดงควำมคิดเห็นอื่น ๆ 
 
1. ผู้ใช้บริกำร ให้คะแนน “งำนบริกำรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ” คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
พบว่ำ  สำมอันดับแรก คือ ให้คะแนน 8 คะแนน ร้อยละ 32.20  ให้ 9 คะแนน ร้อยละ 30.60 และ ให้ 7 คะแนน  
ร้อยละ 13.90 ตำมล ำดับ 
 
 
2. จุดเด่นของงำนบริกำรที่ผู้ใช้ประทับใจ 
 

หัวข้อ ข้อเสนอแนะ จ ำนวน 
1.ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ หนังสือมีเยอะพอส ำหรับนักศึกษำ 48 
2.ด้ำนบุคลำกรของห้องสมุด บุคลำกรใหบ้ริกำรดีให้ค ำแนะน ำ และแก้ไขปัญหำได้อย่ำง

รวดเร็วยิ้มแย้ม แจ่มใส  มนุษย์สัมพันธ์ดี 
191 

พนักงำนช้ัน 4 หำหนังสือให้เร็วมำก ๆ   
ประทับใจช้ัน 5 เจ้ำหน้ำท่ีอัธยำศัยดี   6 
เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยบริกำรโสตทัศนวัสดุบริกำรดี 10 

3.ด้ำนกำรบริกำร สะดวกรวดเร็ว ในกำรใช้บริกำร 83 
กำรให้บริกำรยืม-คืนมีควำมสะดวกเจ้ำหน้ำท่ีให้ค ำแนะน ำท่ีดี 126 
บริกำรอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ 15 
ควำมสะดวกในกำรสืบค้นหำข้อมูล 5 
จัดเรียงหนังสือเป็นระเบียบ 13 
กำรคืนหนังสือผ่ำนตู้รับคืนหนังสือ 5 
ควำมหลำกหลำยในกำรค้นคว้ำของหนังสือ/ส่ือส่ิงพิมพ์  
บริกำร Renew สะดวกรวดเร็ว  
มีกำรจัดโซนให้ควำมรู้ รวมถึงมีกำรแนะน ำหนังสือใหม่ๆ  

4.ด้ำนอำคำรสถำนท่ีของห้องสมุด มีควำมพร้อมให้บริกำร 224 
ควำมสะอำด 96 
มีกำรจัดนิทรรศกำรเทิดพระเกียรติในวันส ำคัญต่ำง ๆ 2 
บรรยำกำศดี อำกำศเย็นสบำย 38 
อุปกรณ์โต๊ะเก้ำอี้สะอำด  20 

5.ร้ำนถ่ำยเอกสำร ระบบบริกำรถ่ำยเอกสำร พิมพ์งำน ปริ้นงำน 4 
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3. จุดที่ควรปรับปรุง 

หัวข้อ ข้อเสนอแนะ จ ำนวน 
1.ด้ำนทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

ควรจัดสรรหนังสือให้มีควำมหลำกหลำยและทันสมัย 11 
หนังสือตัวเลือกมีน้อย บำงเล่มเก่ำมำ เนื้อหำล้ำหลัง  หนังสือบำงเล่มขำด 14 
หนังสือไม่ทันสมัยโดยเฉพำะเทคโนโลยี,โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพรำะหนังสือ
เหล่ำนี้จะมีกำรอัพเดทตลอดเวลำ 

 

หนังสือแนวชีวประวัติมีน้อยไปนิดไม่ค่อยมีชีวประวัติของคนท่ีไม่ดังระดับโลก  
หนังสือยังไม่ทันสมัยเท่ำท่ีควร หนังสือไม่มีควำมเพียงพอต่อควำมต้องกำร 6 
ควรมีเล่มวิจัยท่ีหลำกหลำยและใหม่ๆ ควรหำหนังสือใหม่เข้ำมำเพื่อท่ีจะได้งำนหำ
หนังสือท ำวิจัยได้อย่ำงท่ีครูผู้สอนต้องกำร 

2 

ในด้ำนส่วนวิทยำนิพนธ์ไม่ทันสมัย มีงำนวิจัยน้อยไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของ
นักศึกษำ 

2 

หนังสือบำงประเภทไม่ครบตำมต้องกำร  
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์น้อย 2 
อยำกให้มีต ำรำเกี่ยวกับสำขำท่ีมีคนเรียนน้อยมำกกว่ำนี้เช่นเคมี จะเรียน สเปก
โตร แต่มีต ำรำเพียงเล่มเดียวที่สำมำรถศึกษำได้ 

 

หนังสือยังไม่ครอบคลุมและล้ำสมัยเวลำในกำรให้บริกำรน่ำจะจัดให้มีห้องหรือ
สถำนท่ีให้อ่ำนค้นคว้ำตลอดเวลำ 

 

2.ด้ำนบุคลำกรของ
ห้องสมุด 

จ ำนวนบุคลำกรไม่เพียงพอ  
บุคลำกรบำงคนควรมีมนุษย์สัมพันธ์มำกขึ้น 10 
บุคลำกรของห้องสมุดควรท่ีจะยิ้มบ้ำง  (เป็นบำงคน) เวลำถำมข้อมูลกำรใช้ข้อมูล
ของช้ันต่ำงๆเวลำไปถำม 

 

บุคลำกร(ตึกเก่ำบริเวณวำรสำร)ให้บริกำรด้วยควำมไม่เต็มใจ อัธยำศัยไม่ดี ไม่มี
มนุษย์สัมพันธ์ให้ช่วยค้นหำหนังสือกลับมำใช้วำจำด่ำว่ำไม่พอใจท่ีจะหำหนังสือให้
และก็ไม่ช่วยหำและก็ไม่ช่วยหำกลับนั่งเฉยละเลยต่อหน้ำท่ีหรือดิฉันเข้ำใจผิด 

 

ควรมีกำรหมุนเวียนบุคลำกรประจ ำเคำน์เตอร์ต่ำงๆในเวลำพักกลำงวันเพรำะหำก
ไม่มีคนอยู่ก็ท ำให้กำรบริกำรล้ำช้ำ  บุคลำกรบำงท่ำนไม่ยิ้มแย้มแจ่มใส 

 

บุคลำกรพูดไม่เพรำะอยำกให้พนักงำนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกว่ำนี้ โดยเฉพำะช้ัน 6  
บุคลำกรต้อนรับหน้ำส ำนักวิทยบริกำรให้มีควำมเป็นกันเองกับผู้รับบริกำรให้ยิ้ม
แย้มแจ่มใสกับทุกคน 

 

บุคลำกรผู้ให้บริกำรบำงคนพูดจำจิกกัดนักศึกษำ ควรพูดจำให้ดีควรเคำรพถึงกำร
ตัดสินใจของนักศึกษำ ท่ีเคยโดนคือพูดว่ำใกล้จะสอบแล้วยังอ่ำนนิยำยอีกเหรอ
(นิยำยแค่คลำยเครียดคะ) 

 

พนักงำนเปิดประตู(ผู้ชำยคนเก่ำ)หน้ำบูดไม่ยิ้มแย้ม พูดลับหลังปรับปรุงด้วย  
พนักงำนมุมประชำสัมพันธ์ควรมีอัธยำศัยดีกว่ำนี้ หน้ำตำไม่ค่อยยิ้มแย้ม 3 
พนักงำนแต่ละช้ันควรยิ้มแย้มแจ่มใสหรือกล่ำวทักทำยผู้มำใช้บริกำร เจ้ำหน้ำท่ีไม่
มีท่ีเป็นมิตร พูดไม่ค่อยเพรำะ  

2 
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3.ด้ำนอำคำรสถำนที่ โต๊ะอ่ำนหนังสือไม่เพียงพอส ำหรับผู้ใช้บริกำรในบำงครั้ง ท่ีนั่งอ่ำนหนงัสือมี
จ ำนวนน้อยท่ีนั่งไม่พอกับจ ำนวนนักศึกษำท่ีมำใช้บริกำร 

50 

ช้ัน 1 ควรมีโต๊ะนั่ง 2 
ให้ช้ันล่ำงหรือช้ัน1 มีหนังสือกำร์ตูนผ่อนคลำยสมอง  
แอร์ไม่เย็น 6 
แอร์บำงทีเย็นเกินไป ควรเปิดปิดสลับตัวจะได้ประหยัดไฟ 2 
ควรเปิดแอร์ตอน 3 โมงเช้ำกว่ำจะเปิดได้ต้องรอนำนมำกบริเวณท่ีอ่ำน
หนังสือพิมพ ์

3 

ลิฟท์เสียบ่อยมำกเป็นอันตรำยควรปรับปรุง  14 
สถำนท่ีจอดรถควรมีมำกกว่ำนี้  12 
ควรมีร้ำนสะดวกซื้อ  
จุดต้อนรับเครื่องสแกนบัตร  ทำงเข้ำเพรำะแคบมำก 7 
ห้องน้ ำน้อยไม่เพียงพอต่อผู้ใช้บริกำร ควรมีสบู่หรือกระดำษช ำระให้ 10 
ช้ัน 2 ตึกเก่ำควรมีห้องน้ ำบำงทีก็ล ำบำกเวลำเดินเข้ำห้องน้ ำตึกใหม่ 2 
ปล๊ักไฟควรจะเป็นปล๊ักสำมตำท้ังหมด มีจ ำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร
ใช้ 

4 

มีห้องส ำหรับท ำกิจกรรมเป็นกลุ่ม 5 
มุมกำรออกก ำลังกำย ช้ัน 2 พื้นท่ีน้อยไป ถ้ำกว้ำงกว่ำนี้จะดีมำกเพรำะคนท่ีอ่ำน
หนังสือจะไม่ค่อยออกก ำลัง แต่ถ้ำมีในห้องสมุด แต่ถ้ำมีในห้องสมุดนักอ่ำนจะ
แข็งแรงกว่ำนี ้

 

อยำกให้เจ้ำหน้ำท่ีดูแลผู้มำใช้บริกำรหำกเสียงดังควรว่ำกล่ำวตักเตือนโดยเฉพำะ
อำคำรเก่ำช้ันสองเสียงดังมำก  

2 

4.ด้ำนเวลำในกำร
ให้บริกำร 

เวลำเปิดปิด อยำกให้ปิด 6 โมงเย็นทุกวันค่ะ อ่ำนหนังสือเยอะๆ 41 

5.ด้ำนบริกำรของ
ห้องสมุด 
5.1.บริกำรยืม-คืน
หนังสือ 

กำรให้ยืมหนังสือให้จ ำนวนน้อย ป.ตรี 4 เล่มต่อคนซึ่งควรยืมได้มำกกว่ำนี้
ระยะเวลำในกำรคืนหนังสือเร็วเกินไปเพียง 7 วัน 

5 

อยำกให้มีจุดยืมคืนทุกช้ัน  
อยำกให้มีกำรยืมหนังสือแบบยืมด้วยตนเองไม่ต้องมีพนักงำน  
ตู้ยืม-คืนหนังสือควรจะมีตำมจุดต่ำงมำกกว่ำนี้ 2 

5.2.บริกำร Renew 
หนังสือผ่ำนระบบ 
Internet 

อยำกให้ Renew หนังสือผ่ำนทำง Website หรือ Application ได้ไม่จ ำกัด
จ ำนวนครั้ง 

2 

กำรยืมหนังสือผ่ำนเว็บนักศึกษำยังไม่ค่อยเข้ำใจควรประชำสัมพันธ์วิธีกำรยืม  
บริกำร renew ใช้แล้วไม่ค่อยประทับใจ เคยกด renewแล้วไม่ส ำเร็จสุดท้ำยต้อง
มำเสียค่ำปรับ 

3 

5.3.บริกำรเคร่ือง  
Printer 

ควรจัดเครื่องปริ้นงำนสี 
 
 

4 
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5.4.บริกำรจัดเรียง
ทรัพยำกร 

กำรจัดวำงหนังสือ หนังสือท่ีต้องกำรหำบำงเล่มไม่อยู่ตรงตำมหมำยเลขท่ีค้นหำ 
ค้นหำหนังสือไม่ค่อยเจอ ค้นหำหนังสือยำกเกินไป 
หนังสือยังไม่เป็นระเบียบ หมวดหนังสือท่ีจัดหนังสือกับป้ำยท่ีติดหน้ำตู้ไม่ตรงกัน
ท ำให้หำหนังสือได้ยำกมำกถึงแม้ว่ำจะสืบค้นจำกเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็ตำม 

3 

5.5.บริกำร Internet ห้องบริกำรอินเตอร์เน็ตช้ัน5 เครื่องคอมพิวเตอร์เสียเยอะ 2 
ควรเพิ่มควำมเร็วอินเตอร์เน็ตให้เร็วขึ้น 7 
เครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับพิมพ์งำนยังไม่เพียงพอส ำหรับนักศึกษำ 8 
บริกำรอินเตอร์เน็ตบำงอย่ำงท่ีใช้ไม่ได้คอมพิวเตอร์บำงเครื่องใช้งำน word ไม่ได้ 3 
หูฟังช้ัน 5 สภำพเก่ำมำกควรตรวจสอบหูฟัง ว่ำใช้งำนได้หรือไม ่ 2 

6.ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติliberty 

จุดบอกท่ีอยู่หนังสือควรชัดเจนกว่ำนี้  

5.6.บริกำรสื่อโสตทัศน์ ควรหำหนังใหม่มำเพิ่มบ้ำงควรปรับปรุงระบบเสียงช้ัน 6 ควรเพิ่มจ ำนวนห้องและ
ตกแต่งให้สวยงำม ควรจัดท ำสถำนท่ีให้เพียงพอ และปรับปรุงบุคลำกรให้บริกำร
อย่ำงเต็มใจยิ้มแย้ม 

 

หนังหำยำก อุปกรณ์เก่ำ จ ำนวนน้อยกำรค้นหำDVD ไม่น่ำสนใจ  
ช้ัน 6 โทรทัศน์และเครื่องเล่น DVD มักมีปัญหำเครื่องดูหนังเก่ำ ปุ่มลดเสียงเสีย 4 
ห้องดูหนังกลุ่มขนำดเล็กอยำกให้มีโซฟำยำวสบำยๆ เพรำะปัจจุบันมีลักษณะ
เหมือนห้องประชุม 

3 

เพิ่มส่ือภำพยนตร์(ช้ัน6) ตรวจสอบควำมทันสมัยของสำรสนเทศภำยในให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 

 

ห้องมินิเธียเตอร์เล็กเกินไป  
ควรแนะน ำประชำสัมพันธ์กำรให้บริกำรเครื่องมือโสตมำกกว่ำนี้   

5.7.บริกำรห้องอบรม ห้องประชุม ห้องสำธิตขนำดเล็กเกินไป  
6.อื่นๆ กำรท ำควำมสะอำดควรท ำเวลำปิดท ำกำรเพรำะลำกเก้ำอี้เสียงดังมำก 2 

มีร้ำนขำยอำหำร สำมำรถน ำอำหำรรับประทำนได้ 2 
ปรับปรุงท้ังส ำนัก ควรท ำให้มีควำมทันสมัย เพิ่มเทคโนโลยีทันสมัยให้มำกกว่ำนี้
ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบและภำยในเพิ่มเติมในบำงส่วน 

4 

บริกำรตู้น้ ำด่ืมหยอด
เหรียญ 

ตู้น้ ำหยอดเหรียญยังมีมดอยู่ในตู้เวลำกดเครื่องด่ืมเย็นแล้วมีมดออกมำเต็มเลยไม่
มีควำมรับผิดชอบ น่ำจะปิดตู้หรือหรือเขียนว่ำห้ำมกด เพื่อกันเอำไว้แต่ก็ไม่ท ำ
อะไรเลย 

 

บริเวณตู้เครื่องด่ืม ควรจัดให้บริกำรท่ีเหมำะสม ในท่ีส ำหรับพักผ่อน(มุมสบำย)ให้
เป็นระเบียบมำกขึ้น 

 

ร้ำนถ่ำยเอกสำร จุดถ่ำยเอกสำรควรมีสัก 2-3 จุดบริกำร 2 
กำรให้บริกำรถ่ำยเอกสำร ช้ำเพรำะมีควำมต้องกำรในกำรถ่ำยจ ำนวนมำกและ
กำรให้บริกำรต้องรอนำน 

2 
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แบบประเมินควำมพึงพอใจกำรบริกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ปีกำรศึกษำ 2558 
ตอนที่  1  สถำนภำพและข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถำม  
ค ำชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมำย      ลงใน  (     )  หน้ำข้อควำมท่ีตรงกับควำมเป็นจริงของท่ำนหรือกรอกข้อควำมลงในช่องว่ำงที่
ก ำหนด 
1.  เพศ (     )  ชำย   (     )  หญิง 
2.  สถำนภำพของทำ่น  คือ 
(     )  นักศึกษำระดับปริญญำตรี (     )  นักศึกษำระดับปริญญำโท (     )  นักศึกษำระดับปริญญำเอก 
(     )  อำจำรย์        (     )  บุคลำกรสำยสนับสนุน (     )  บุคคลภำยนอก             
(     )  อื่น ๆ (โปรดระบุ) ..................................................................... 
3.  คณะหรือหน่วยงำนที่ทำ่นสังกัด  คือ 
(     )  คณะครุศำสตร์ โปรแกรมวิชำ ...................................................................................  
(     )  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ โปรแกรมวิชำ ..................................................   
(     )  คณะวิทยำกำรจัดกำร โปรแกรมวิชำ ..........................................................................   
(     )  คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชำ ........................................................   
(     )  คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม โปรแกรมวิชำ ............................................................... 
(     )  คณะสำธำรณสุขศำสตร์ โปรแกรมวิชำ ..................................……………………………….    
(     )  บัณฑิตวิทยำลัย โปรแกรมวิชำ .................................................……………………….  
(     )  อื่น ๆ (โปรดระบุ)  ......................................................................................................  
ตอนที่  2  ควำมคิดเห็นในกำรด ำเนินงำนบริกำรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ค ำชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมำย    ลงในช่องระดับควำมคิดเห็นในกำรด ำเนินงำนบริกำร ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

 
กำรด ำเนินงำนบรกิำร 

ระดับควำมคิดเห็น 
มำกท่ีสุด 
(5) 

มำก 
(4) 

ปำนกลำง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บรกิำร      
1. กำรให้บริกำรเป็นระบบและเป็นขั้นตอน/ไม่ยุ่งยำกสับสน………… ................. ................. ................. ............ ............... 
2. ระบบกำรให้บริกำรอ ำนวยควำมสะดวก ให้ค ำแนะน ำแก่ผู้มำใชบ้ริกำร
................................................................................................. 

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

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

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

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

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

3. ระยะเวลำกำรเปิด-ปิดกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม.................... ................. ................. ................. ............ ............... 
4. กำรให้บริกำรเป็นไปตำมล ำดับก่อน-หลังอย่ำงยุติธรรม………..…….. ................. ................. ................. ............ ............... 
5. ส ำนักวิทยบริกำรฯ  มีค ำแนะน ำ (เอกสำร/แผ่นพับ/ บุคลำกรหรือ      
ป้ำยประกำศหรืออ่ืน ๆ อย่ำงชัดเจน)................................................... ................. ................. ................. ............ ............... 
6. จัดให้มีตู้รับควำมคิดเห็นหรือรับแบบประเมินกำรให้บริกำร…….…. ................. ................. ................. ............ ............... 
7. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรยืม-คืน ชั้น 1 ...........……………….…… 
8. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรยืมหนังสือต่อผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต9. ควำมสะดวกใน
กำรใช้บริกำรตู้รับคืนหนังสือ.................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............... 
ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ       
10. ควำมเพียงพอของหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ทีใ่ห้บริกำร................... ................. ................. ................. ............ ............... 
11. ควำมเพียงพอของสื่อโสตทัศน์มีจ ำนวนเพียงพอ……………………… 
12. ควำมเพียงพอของทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

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

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

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

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

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

............... 
13. ควำมทันสมัยของหนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ์ .................................... ................. ................. ................. ............ ............... 
14. ควำมทันสมัยของสื่อวิดิทัศน์ ........................................................ 
15. กำรบริกำรสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศมีหลำกหลำยช่องทำง.......  
16. ท่ำนสำมำรถสบืค้นทรัพยำกรสำรสนเทศจำกที่บ้ำนหรือที่อ่ืนๆ ได้        อย่ำง
สะดวกและรวดเร็ว............................................................................ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

โปรดพลิกด้านหลัง 
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กำรด ำเนินงำนบรกิำร 

ระดับควำมคิดเห็น 
มำกท่ีสุด 
(5) 

มำก 
(4) 

ปำนกลำง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

ด้ำนอำคำรสถำนท่ีและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร      
17.  พื้นทีใ่นกำรจัดบริกำรน่ำเข้ำใช้บริกำร ……………..….……………….. ................. ................. ................. ............ ............... 
18.  สถำนทีบ่ริกำรยืม-คืนหนังสือมีควำมสะดวก …………………………. ................. ................. ................. ............ ............... 
19.  สถำนทีใ่หบ้ริกำรสะอำด เป็นระเบียบ ………………....................... ................. ................. ................. ............ ............... 
20.  สถำนที่มีแสงสว่ำงเหมำะสมและเพียงพอ ................................... ................. ................. ................. ............ ............... 
21.  โต๊ะและเก้ำอี้ในกำรให้บริกำรมีจ ำนวนเพียงพอต่อกำรใช้บริกำร ................. ................. ................. ............ ............... 
22.  โต๊ะและเก้ำอี้ในกำรให้บริกำรมีควำมสะอำด เป็นระเบียบ........... ................. ................. ................. ............ ............... 
23.  อุปกรณ์และเคร่ืองมือมีควำมทันสมัยในกำรให้บริกำร…………….. ................. ............... ................. ........... ............... 
24.  ควำมเพียงพอของเคร่ืองรับชมวิดิทัศน์ ชั้น 6 .............................. ................. ................. ................. ............ ............... 
25.  ควำมเพียงพอของเคร่ืองคอมพิวเตอร์สืบค้น OPAC ……….……… ................. ................. ................. ............ ............... 
26.  ควำมเพียงพอของเคร่ืองคอมพิวเตอร์สืบค้น Internet …..…..….. ................. ................. ................. ............ ............... 
27.  ควำมเพียงพอของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับพิมพ์งำน ............... ................. ................. ................. ............ ............... 
28. ควำมสะดวกในกำรรับบริกำรถ่ำยเอกสำร .................................... ................. ................. ................. ........... ............... 
ด้ำนกำรให้บรกิำรของบุคลำกร       
29. บคุลำกรใหบ้ริกำรด้วยควำมสุภำพ /เป็นมิตร/อัธยำศัยดี/      
     มีมนุษยสัมพันธ์............................................................................. ................. ................. ................. ............ ............... 
30. บคุลำกรใหบ้ริกำร ด้วยควำมสะดวกและรวดเร็ว ....…………..…... ................. ................. ................. ............ ............... 
31. บคุลำกรมีควำมเต็มใจในกำรใหบ้ริกำร ………………….................. ................. ................. ................. ............ ............... 
32. บคุลำกร มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ หรือตอบข้อซักถำมได้
เป็นอย่ำงดี ………………………….……………….…….……. 

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

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

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

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

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

33. บคุลำกรช่วยแก้ไขปัญหำได้ทันที .................................................. ................. ................. ................. ............ ............... 
34. บคุลำกรใหบ้ริกำรตำมล ำดับก่อน-หลังอย่ำงยุติธรรม …….………… ................. ................. ................. ............ ............... 
35. บคุลำกรมีจ ำนวนเพียงพอในกำรให้บริกำร ………..……….…….….… 
36. บคุลำกรผู้ใหบ้ริกำร บริเวณประตูทำงเข้ำส ำนักฯ ………..……..…... 

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

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

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

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

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

.............. 
ด้ำนผลจำกกำรให้บริกำร      
37. ได้รับบริกำรที่ตรงกับควำมต้องกำร............................................... 
38. สำมำรถน ำควำมรู้ทีไ่ด้ไปใชป้ระโยชน์ .......................................... 

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

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

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

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

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

............... 
 
3. คะแนนเต็ม  10  คะแนน ท่ำนให้คะแนนกำรให้บริกำร  “งำนบริกำรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ”................. 
คะแนน 
4. “จุดเด่น” ของงำนบริกำรที่ประทับใจท่ำน คือ …………………………………………………………………………………………………………………. 
5. “จุดที่ควรปรับปรุง”  คือ .................................................................. ...............................................................................................  
6. “ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม” .................................................................................................…….......................... ..................................                      
………………………………………………………………………..……..…….…………………………………………………………………………………………………. 
 
 

ขอขอบพระคุณท่ีท่านเสียสละตอบแบบสอบถาม  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

( กรุณาส่งท่ีเคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 )  

 


