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ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ ได้ท ำกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ

ต่องำนบริกำรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  โดยส ำรวจผู้ใช้บริกำร ในภำค
กำรศึกษำ 2559 เพื่อเป็นกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่องำนบริกำรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ซึ่งจะได้น ำผลกำรประเมินมำเป็นแนวทำงในกำร ปรับปรุงและพัฒนำงำนบริกำรของส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยมีผู้ใช้บริกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรให้ข้อเสนอแนะท่ีจะน ำมำปรับปรุงและพัฒนำงำนบริกำร
ให้ดียิ่งขึ้น 

ขอขอบคุณผู้ใช้บริกำรทุกท่ำนท่ีให้ควำมร่วมมือตอบแบบสอบถำมอย่ำงจริงใจ ซึ่งควำมคิดเห็นของท่ำนจะเป็น
ประโยชน์ต่อกำรใหบ้ริกำรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นอย่ำงยิ่ง ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศจะน ำข้อเสนอแนะต่ำง ๆ มำพัฒนำงำนบริกำรให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้นต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
กำรด ำเนินงำน 
 

กำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่องำนบริกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครรำชสีมำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 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 2559 มีผู้ตอบ
แบบสอบถำม จ ำนวน 439 คน  
เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ  

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ คือ แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของส ำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้  
ตอนท่ี 1   ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถำม  
ตอนท่ี 2   ควำมคิดเห็นในกำรด ำเนินงำนบริกำรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ แบ่งออกเป็น 6 ด้ำน 
ดังนี ้ 

- ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร  
- ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ  
- ด้ำนอำคำรสถำนท่ีและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร  
- ด้ำนกำรให้บริกำรของบุคลำกร  
- ด้ำนผลจำกกำรให้บริกำร  

ส่วนข้อคิดเห็นอื่น  
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ ได้ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยแจกแบบประเมินควำมพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริกำร ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม 2559 – กรกฎำคม 2560  
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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 2559  ในปีกำรศึกษำนี้ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ส ำรวจ
ควำมพึงพอใจ ต้ังแต่เดือนกรกฎำคม 2559 ถึง เดือนกุมภำพันธ์ 2560 มีผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 439 คน พบว่ำ  
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 71.52 เมื่อจ ำแนกสถำนภำพ พบว่ำ ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมเป็นนักศึกษำ
ระดับปริญญำตรี สูงกว่ำสถำนภำพอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 84.96 รองลงมำคือ อำจำรย์  ร้อยละ  5.01 และ บุคลำกร
สำยสนับสนุน  ร้อยละ 4.55  และบุคคลภำยนอก ร้อยละ 3.18 ตำมล ำดับ เมื่อจ ำแนกร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม
สังกัดคณะวิทยำกำรจัดกำร สูงกว่ำคณะและหน่วยงำนอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 25.05  รองลงมำคือ คณะครุศำสตร์ร้อย
ละ 20.95 และคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ร้อยละ 17.08 ตำมล ำดับ ดังแสดงในตำรำงท่ี 1-3 
 
ตำรำงที่ 1 จ ำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมเพศ 
 

สถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม 
จ ำนวน 

N = 439 
ร้อยละ 
100.00 

1. เพศ   
     หญิง 314 71.52 
     ชำย 
 

125 28.74 

 
ตำรำงที่ 2 จ ำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมสถำนภำพ 
 

สถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 
N =439 

ร้อยละ 
100.00 

2. สถำนภำพ   
     นักศึกษำระดับปริญญำตรี 
     อำจำรย์ 
     บุคลำกรสำยสนับสนุน 
     บุคคลภำยนอก 

373 
22 
20 
14 

84.96 
5.01 
4.55 
3.18 

     นักศึกษำประดับปริญญำโท 5 1.13 
     นักศึกษำระดับปริญญำเอก - - 
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ตำรำงที่ 3  จ ำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมสังกัดคณะ/หน่วยงำน 
 

สถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม 
จ ำนวน 

N = 439 
ร้อยละ 
100.00 

3. สังกัดคณะ/หน่วยงำน   
     คณะครุศำสตร์ 
     คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์      

89 
69 

20.27 
15.71 

     คณะวิทยำกำรจัดกำร      
     คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
     คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม      

114 
31 
42 

25.98 
7.06 
9.58 

     คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 49 11.16 
     บัณฑิตวิทยำลัย  31 7.06 
     อื่น ๆ (บุคคลภำยนอก) 14 3.18 
        

 
 
ตำรำงที่ 4  จ ำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมโปรแกรมวิชำ 
 

 

สถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 
N = 439 

ร้อยละ 
100.00 

4. โปรแกรมวิชำ 
ภำษำญี่ปุ่น  
กำรศึกษำปฐมวัย  
คณิตศำสตร์  
คอมพิวเตอร์ศึกษำ  
จิตวิทยำ-ภำษำไทย  
พุทธศำสนำศึกษำ  
ภำษำไทย  
ภำษำอังกฤษ  
ศิลปศึกษำ  
สังคมศึกษำ  
กำรพัฒนำสังคม  
นิติศำสตร์  
สำรสนเทศศำสตร์และบรรณำรักษ์ศำสตร์  
ภำษำจีน  
รัฐประศำสนศำสตร์  

 

 
11 
6 
5 
6 
6 
3 
5 
3 
3 
5 
3 
6 
3 
7 
27 
 

 
2.50 
1.36 
1.13 
1.36 
1.36 
0.68 
1.13 
0.68 
0.68 
1.13 
0.68 
1.36 
0.68 
1.59 
6.15 

 

จ ำนวน ร้อยละ 
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สถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม N = 439 100.00 
ออกแบบนิเทศศิลป์  
อุตสำหกรรมศึกษำ   
กำรจัดกำรอุตสำหกรรม  
อิเล็กทรอนิกส์  
เศรษฐศำสตร์  
กำรเงินกำรธนำคำร  
กำรจัดกำร  
กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์  
กำรตลำด  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
กำรบัญชี  
นิเทศศำสตร์  
อุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว  
เกษตรศำสตร์  
คหกรรมศำสตร์  
เคมี  
วิทยำศำสตร์ท่ัวไป  
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร  
ชีววิทยำ  
ฟิสิกส์  
วิทยำศำสตร์ส่ิงแวดล้อม  
สำธำรณสุขชุมชน  
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย  
วิจัยและประเมินผลกำรศึกษำ   
ภำวะผู้น ำ  
วิชำชีพครู  
หลักสูตรและกำรสอน  
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  
โรงเรียนโชคชัยสำมัคคี  
สพป.นม เขต 4 
 

14 
3 
12 
5 
13 
2 
6 
21 
3 
2 
14 
20 
6 
8 
18 
7 
9 
5 
19 
23 
14 
2 
3 
15 
10 
3 
5 
5 
3 
33 

3.18 
0.68 
2.73 
1.13 
2.96 
0.45 
1.36 
4.78 
0.68 
0.45 
3.18 
4.55 
1.36 
1.82 
4.10 
1.59 
2.05 
1.13 
4.32 
5.23 
3.18 
0.45 
0.68 
3.41 
2.27 
0.68 
1.13 
1.13 
0.68 
7.51 
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ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเท2 
ตำรำงท่ี 3  ค่ำเฉล่ีย ( x ) ของระดับควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรแก่ นักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกรสำยสนับสนุน  

     ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ และบุคคลภำยนอก 
                

รำยกำร x  
ควำมหมำยของ 

x  
ด้ำนกระบวนกำรข้ันตอนกำรให้บริกำร 4.11 มำก 

1. กำรให้บริกำรเป็นระบบและเป็นขั้นตอน/ไม่ยุ่งยำกสับสน 4.09 มำก 

2. กำรให้บริกำรเป็นไปตำมล ำดับก่อน-หลังอย่ำงยุติธรรม 4.19 มำก 

3. ระยะเวลำในกำรเปิด-ปิดกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม 4.02 มำก 

4. จัดให้มีตู้รับควำมคิดเห็นหรือรับแบบประเมิน 4.04 มำก 

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

4 มำก 

6. ควำมสะดวกในกำรค้นหำหนังสือบนชั้น 4.15 มำก 

7. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรยืม-คืน ช้ัน 1 4.19 มำก 

8. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรยืมหนังสือต่อผ่ำนระบบออนไลน์ 4.12 มำก 

9. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรตู้ยืมหนังสืออัตโนมัติ 4.16 มำก 

10. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ 4.19 มำก 

11. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรตู้รับคืนหนังสือนอกเวลำ 4.13 มำก 

ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 4.05 มำก 

12. ควำมเพียงพอของหนังสือและส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีให้บริกำร 4.03 มำก 

13. ควำมเพียงพอของส่ือโสตทัศน์ท่ีมีให้บริกำร 4.04 มำก 

14. ควำมเพียงพอของทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 4.02 มำก 

15. ควำมทันสมัยของหนังสือและส่ือส่ิงพิมพ์ต่อเนื่อง 4.07 มำก 

16. ควำมทันสมัยของส่ือโสตทัศน์ 4 มำก 

17. สำมำรถสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศได้หลำกหลำยช่องทำง 4.04 มำก 

18. ท่ำนสำมำรถสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศจำกท่ีบ้ำนหรือท่ีอื่นๆได้อย่ำงสะดวกและ
รวดเร็ว 

4.13 มำก 
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รำยกำร x  
ควำมหมำยของ 

x  
ด้ำนอำคำรสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร 4.08 มำก 

19. พื้นท่ีในกำรจัดบริกำรมีควำมสวยงำมน่ำเข้ำใช้บริกำร 4.44 มำก 

20. สถำนท่ีบริกำรยืม-คืนหนังสือมีควำมสะดวก 4.32 มำก 

21. สถำนท่ีให้บริกำรสะอำด เป็นระเบียบ 4.26 มำก 

22. มีแสงสว่ำงให้บริกำรสถำนท่ี เพียงพอและเหมำะสม 4.33 มำก 

23. ควำมทันสมัยของอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีมีให้บริกำร 3.85 มำก 

24. โต๊ะ-เก้ำอี้ในกำรให้บริกำรมีควำมสะอำดเป็นระเบียบ 3.97 มำก 

25. ควำมเพียงพอของโต๊ะ-เก้ำอี้ในกำรให้บริกำร 4.09 มำก 

26. ควำมเพียงพอของเครื่องชมวิดิทัศน์ ช้ัน 6 4.07 มำก 

27. ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น OPAC 3.85 มำก 

28. ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น Internet 3.84 มำก 

29. ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับพิมพ์งำน 3.97 มำก 

30. ควำมสะดวกในกำรรับบริกำรถ่ำยเอกสำร 3.96 มำก 

ด้ำนกำรให้บริกำรของบุคลำกร 4.11 มำก 

31. บุคลำกรให้บริกำรด้วยควำมสะดวกและรวดเร็ว 4.09 มำก 

32. บุคลำกรมีควำมเต็มใจในกำรให้บริกำร 4.08 มำก 

33. บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำ หรือตอบข้อซักถำมได้เป็น
อย่ำงดี 

4.10 มำก 

34. บุคลำกรมีจ ำนวนเพียงพอในกำรให้บริกำร 4.07 มำก 

35. บุคลำกรให้บริกำรตำมล ำดับก่อน-หลังอย่ำงยุติธรรม 4.13 มำก 
36. บุคลำกรผู้ให้บริกำรยืม-คืนให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ/เป็นมิตรอัธยำศัยดี/มีมนุษย์
สัมพันธ์ 

4.10 มำก 

37. บุคลำกรผู้ให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ช้ัน 5 ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ/เป็น
มิตรอัธยำศัยดี/มีมนุษย์สัมพันธ์ 

4.11 มำก 

38. บุคลำกรผู้ให้บริกำรส่ือโสตทัศน์ ช้ัน 6 ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ/เป็นมิตรอัธยำศัย
ดี/มีมนุษย์สัมพันธ ์

4.16 มำก 

39. บุคลำกรผู้ให้บริกำรวำรสำรและส่ือส่ิงพิมพ์ ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ/เป็นมิตร
อัธยำศัยดี/มีมนุษย์สัมพันธ์ 

4.15  
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รำยกำร x  
ควำมหมำยของ 

x  
40. บุคลำกรผู้ให้บริกำรบริเวณประตูทำงเข้ำส ำนักฯ ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ/เป็น
มิตรอัธยำศัยดี/มีมนุษย์สัมพันธ์ 

4.09  

ด้ำนผลจำกกำรให้บริกำร 4.20 มำก 
41. ได้รับบริกำรท่ีตรงตำมควำมต้องกำร 4.19 มำก 
42. สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ 4.22 มำก 
คะแนนเต็ม  10  คะแนน ท่ำนให้คะแนนกำรให้บริกำร  “งำนบริกำรของส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ” 

8.61 

รวม 4.08 มำก 
 
 จำกตำรำงท่ี 3 พบว่ำ ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรแก่อำจำรย์ นักศึกษำ บุคลำกรสำยสนับสนุน 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ และบุคคลภำยนอก มีคะแนนเฉล่ียรวมเท่ำกับ 4.11 อยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำ
เป็นรำยด้ำน พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำม มีควำมพึงพอใจด้ำนผลจำกกำรให้บริกำรมำกท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ียเท่ำกับ 4.20 
อยู่ในระดับมำก รองลงมำคือ ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำรและ ด้ำนกำรให้บริกำรของบุคลำกร  มีคะแนน
เฉล่ียเท่ำกับ 4.11 เท่ำกัน  อยู่ในระดับมำก  รองลงมำคือ  ด้ำนอำคำรสถำนท่ีและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ให้บริกำร   มีคะแนนเฉล่ียเท่ำกับ 4.08  รองลงมำคือ  ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ  มีคะแนนเฉล่ียเท่ำกับ 4.05  
ตำมล ำดับ  
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ สำมอันดับแรกท่ีผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด คือ สถำนท่ี

มีแสงสว่ำงให้บริกำร เพียงพอและเหมำะสม มีคะแนนเฉล่ียเท่ำกับ 4.33 อยู่ในระดับมำก รองลงมำคือ สถำนท่ีบริกำร
ยืม-คืนหนังสือมีควำมสะดวก  มีคะแนนเฉล่ียเท่ำกับ 4.32  รองลงมำคือ สถำนท่ีให้บริกำรสะอำดเป็นระเบียบ มีค่ำ
คะแนนเฉล่ียเท่ำกันคือ 4.26 อยู่ในระดับมำก  ตำมล ำดับ 
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ตำรำงที่ 4  ค่ำเฉล่ีย ( x ) ของระดับควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรแก่นักศึกษำระดับปริญญำตรี  
สังกัดคณะครุศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 

   

รำยกำร x  
ควำมหมำยของ 

x  
ด้ำนกระบวนกำรข้ันตอนกำรให้บริกำร 4.15 มำก 

1. กำรให้บริกำรเป็นระบบและเป็นขั้นตอน/ไม่ยุ่งยำกสับสน 4.09 มำก 

2. กำรให้บริกำรเป็นไปตำมล ำดับก่อน-หลังอย่ำงยุติธรรม 4.21 มำก 

3. ระยะเวลำในกำรเปิด-ปิดกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม 3.88 มำก 

4. จัดให้มีตู้รับควำมคิดเห็นหรือรับแบบประเมิน 4.03 มำก 

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

4.02 มำก 

6. ควำมสะดวกในกำรค้นหำหนังสือบนชั้น 4.18 มำก 

7. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรยืม-คืน ช้ัน 1 4.23 มำก 

8. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรยืมหนังสือต่อผ่ำนระบบออนไลน์ 4.23 มำก 

9. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรตู้ยืมหนังสืออัตโนมัติ 4.22 มำก 

10. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ 4.29 มำก 

11. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรตู้รับคืนหนังสือนอกเวลำ 4.24 มำก 
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รำยกำร x  
ควำมหมำยของ 

x  
ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 3.93 มำก 

12. ควำมเพียงพอของหนังสือและส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีให้บริกำร 3.96 มำก 

13. ควำมเพียงพอของส่ือโสตทัศน์ท่ีมีให้บริกำร 3.90 มำก 

14. ควำมเพียงพอของทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 3.94 มำก 

15. ควำมทันสมัยของหนังสือและส่ือส่ิงพิมพ์ต่อเนื่อง 3.94 มำก 

16. ควำมทันสมัยของส่ือโสตทัศน์ 3.94 มำก 

17. สำมำรถสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศได้หลำกหลำยช่องทำง 3.94 มำก 
18. ท่ำนสำมำรถสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศจำกท่ีบ้ำนหรือท่ีอื่นๆได้อย่ำงสะดวกและ
รวดเร็ว 

3.94 มำก 

ด้ำนอำคำรสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร 4.12 มำก 

19. ำมน่ำเข้ำใช้บริกำรพื้นท่ีในกำรจัดบริกำรมีควำมสวยง  4.55 มำก 

20. สถำนท่ีบริกำรยืม-คืนหนังสือมีควำมสะดวก 4.37 มำก 

21. สถำนท่ีให้บริกำรสะอำด เป็นระเบียบ 4.30 มำก 

22. มีแสงสว่ำงให้บริกำรสถำนท่ี เพียงพอและเหมำะสม 4.36 มำก 

23. ควำมทันสมัยของอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีมีให้บริกำร 3.87 มำก 

24. โต๊ะ-เก้ำอี้ในกำรให้บริกำรมีควำมสะอำดเป็นระเบียบ 3.98 มำก 

25. ควำมเพียงพอของโต๊ะ-เก้ำอี้ในกำรให้บริกำร 4.15 มำก 

26. ควำมเพียงพอของเครื่องชมวิดิทัศน์ ช้ัน 6 4.10 มำก 

27. ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น OPAC 3.90 มำก 

28. ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น Internet 3.94 มำก 

29. ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับพิมพ์งำน 3.97 มำก 

30. ควำมสะดวกในกำรรับบริกำรถ่ำยเอกสำร 4.01 มำก 
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รำยกำร x  
ควำมหมำยของ 

x  
ด้ำนกำรให้บริกำรของบุคลำกร 4.19 มำก 

31. บุคลำกรให้บริกำรด้วยควำมสะดวกและรวดเร็ว 4.14 มำก 

32. บุคลำกรมีควำมเต็มใจในกำรให้บริกำร 4.11 มำก 

33. บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำ หรือตอบข้อซักถำมได้เป็น
อย่ำงดี 

4.2 มำก 

34. บุคลำกรมีจ ำนวนเพียงพอในกำรให้บริกำร 4.15 มำก 

35. บุคลำกรให้บริกำรตำมล ำดับก่อน-หลังอย่ำงยุติธรรม 4.29 มำก 

36. บุคลำกรผู้ให้บริกำรยืม-คืนให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ/เป็นมิตรอัธยำศัยดี/มีมนุษย์
สัมพันธ์ 

4.21 มำก 

37. บุคลำกรผู้ให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ช้ัน 5 ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ/เป็น
มิตรอัธยำศัยดี/มีมนุษย์สัมพันธ์ 

4.24 มำก 

38. บุคลำกรผู้ให้บริกำรส่ือโสตทัศน์ ช้ัน 6 ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ/เป็นมิตรอัธยำศัย
ดี/มีมนุษย์สัมพันธ ์

4.22 มำก 

39. บุคลำกรผู้ให้บริกำรวำรสำรและส่ือส่ิงพิมพ์ ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ/เป็นมิตร
อัธยำศัยดี/มีมนุษย์สัมพันธ์ 

4.26  

40. บุคลำกรผู้ให้บริกำรบริเวณประตูทำงเข้ำส ำนักฯ ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ/เป็น
มิตรอัธยำศัยดี/มีมนุษย์สัมพันธ์ 

4.12  

ด้ำนผลจำกกำรให้บริกำร 4.31 มำก 
41. ได้รับบริกำรท่ีตรงตำมควำมต้องกำร 4.28 มำก 
42. สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ 4.35 มำก 
คะแนนเต็ม  10  คะแนน ท่ำนให้คะแนนกำรให้บริกำร  “งำนบริกำรของส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ” 

8.3 

รวม 4.14 มำก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปรายงานความพึงพอใจต่องานบริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2559    

17 
 

ตำรำงที่ 5  ค่ำเฉล่ีย ( x ) ของระดับควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรแก่นักศึกษำระดับปริญญำตรี  
สังกัดคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 

 

รำยกำร x  
ควำมหมำยของ 

x  
ด้ำนกระบวนกำรข้ันตอนกำรให้บริกำร 4.12 มำก 

1. กำรให้บริกำรเป็นระบบและเป็นขั้นตอน/ไม่ยุ่งยำกสับสน 4.10 มำก 

2. กำรให้บริกำรเป็นไปตำมล ำดับก่อน-หลังอย่ำงยุติธรรม 4.12 มำก 

3. ระยะเวลำในกำรเปิด-ปิดกำรใหบ้ริกำรมีควำมเหมำะสม 3.96 มำก 

4. จัดให้มีตู้รับควำมคิดเห็นหรือรับแบบประเมิน 3.93 มำก 

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

3.93 มำก 

6. ควำมสะดวกในกำรค้นหำหนังสือบนชั้น 4.22 มำก 

7. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรยืม-คืน ช้ัน 1 4.19 มำก 

8. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรยืมหนังสือต่อผ่ำนระบบออนไลน์ 4.21 มำก 

9. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรตู้ยืมหนังสืออัตโนมัติ 4.25 มำก 

10. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ 4.30 มำก 

11. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรตู้รับคืนหนังสือนอกเวลำ 4.12 มำก 
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รำยกำร x  
ควำมหมำยของ 

x  
ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 3.9 มำก 

12. ควำมเพียงพอของหนังสือและส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีให้บริกำร 3.92 มำก 

13. ควำมเพียงพอของส่ือโสตทัศน์ท่ีมีให้บริกำร 3.92 มำก 

14. ควำมเพียงพอของทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 3.92 มำก 

15. ควำมทันสมัยของหนังสือและส่ือส่ิงพิมพ์ต่อเนื่อง 3.92 มำก 

16. ควำมทันสมัยของส่ือโสตทัศน์ 3.84 มำก 

17. สำมำรถสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศได้หลำกหลำยช่องทำง 3.86 มำก 
18. ท่ำนสำมำรถสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศจำกท่ีบ้ำนหรือท่ีอื่นๆได้อย่ำงสะดวกและ
รวดเร็ว 

3.93 มำก 

ด้ำนอำคำรสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร 4.1 มำก 

19. พื้นท่ีในกำรจัดบริกำรมีควำมสวยงำมน่ำเข้ำใช้บริกำร 4.43 มำก 

20. สถำนท่ีบริกำรยืม-คืนหนังสือมีควำมสะดวก 4.33 มำก 

21. สถำนท่ีให้บริกำรสะอำด เป็นระเบียบ 4.24 มำก 

22. มีแสงสว่ำงให้บริกำรสถำนท่ี เพียงพอและเหมำะสม 4.33 มำก 

23. ควำมทันสมัยของอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีมีให้บริกำร 3.83 มำก 

24. โต๊ะ-เก้ำอี้ในกำรให้บริกำรมีควำมสะอำดเป็นระเบียบ 4.03 มำก 

25. ควำมเพียงพอของโต๊ะ-เก้ำอี้ในกำรให้บริกำร 4.10 มำก 

26. ควำมเพียงพอของเครื่องชมวิดิทัศน์ ช้ัน 6 4.07 มำก 

27. ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น OPAC 3.80 มำก 

28. ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น Internet 3.80 มำก 

29. ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับพิมพ์งำน 4.16 มำก 

30. ควำมสะดวกในกำรรับบริกำรถ่ำยเอกสำร 4.06 มำก 
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รำยกำร x  
ควำมหมำยของ 

x  
ด้ำนกำรให้บริกำรของบุคลำกร 4 มำก 

31. บุคลำกรให้บริกำรด้วยควำมสะดวกและรวดเร็ว 3.95 มำก 

32. บุคลำกรมีควำมเต็มใจในกำรให้บริกำร 3.95 มำก 

33. บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำ หรือตอบข้อซักถำมได้เป็น
อย่ำงดี 

4.01 มำก 

34. บุคลำกรมีจ ำนวนเพียงพอในกำรให้บริกำร 4.03 มำก 

35. บุคลำกรให้บริกำรตำมล ำดับก่อน-หลังอย่ำงยุติธรรม 3.96 มำก 

36. บุคลำกรผู้ให้บริกำรยืม-คืนให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ/เป็นมิตรอัธยำศัยดี/มีมนุษย์
สัมพันธ์ 

3.98 มำก 

37. บุคลำกรผู้ให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ช้ัน 5 ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ/เป็น
มิตรอัธยำศัยดี/มีมนุษย์สัมพันธ์ 

4.04 มำก 

38. บุคลำกรผู้ให้บริกำรส่ือโสตทัศน์ ช้ัน 6 ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ/เป็นมิตรอัธยำศัย
ดี/มีมนุษย์สัมพันธ ์

4.12 มำก 

39. บุคลำกรผู้ให้บริกำรวำรสำรและส่ือส่ิงพิมพ์ ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ/เป็นมิตร
อัธยำศัยดี/มีมนุษย์สัมพันธ์ 

4  

40. บุคลำกรผู้ให้บริกำรบริเวณประตูทำงเข้ำส ำนักฯ ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ/เป็น
มิตรอัธยำศัยดี/มีมนุษย์สัมพันธ์ 

3.98  

ด้ำนผลจำกกำรให้บริกำร 4.18 มำก 
41. ได้รับบริกำรท่ีตรงตำมควำมต้องกำร 4.09 มำก 
42. สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ 4.27 มำก 
คะแนนเต็ม  10  คะแนน ท่ำนให้คะแนนกำรให้บริกำร  “งำนบริกำรของส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ” 

8.11 

รวม 4.06 มำก 
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ตำรำงที่ 6  ค่ำเฉล่ีย ( x ) ของระดับควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรแก่นักศึกษำระดับปริญญำตรี  
    สังกัดคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
 

รำยกำร x  
ควำมหมำยของ 

x  
ด้ำนกระบวนกำรข้ันตอนกำรให้บริกำร 4.17 มำก 

1. กำรให้บริกำรเป็นระบบและเป็นขั้นตอน/ไม่ยุ่งยำกสับสน 4.06 มำก 

2. กำรให้บริกำรเป็นไปตำมล ำดับก่อน-หลังอย่ำงยุติธรรม 4.14 มำก 

3. ระยะเวลำในกำรเปิด-ปิดกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม 4.14 มำก 

4. จัดให้มีตู้รับควำมคิดเห็นหรือรับแบบประเมิน 4.11 มำก 

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

4.06 มำก 

6. ควำมสะดวกในกำรค้นหำหนังสือบนชั้น 4.20 มำก 

7. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรยืม-คืน ช้ัน 1 4.28 มำก 

8. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรยืมหนังสือต่อผ่ำนระบบออนไลน์ 4.07 มำก 

9. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรตู้ยืมหนังสืออัตโนมัติ 4.24 มำก 

10. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ 4.30 มำก 

11. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรตู้รับคืนหนังสือนอกเวลำ 4.23 มำก 
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รำยกำร x  
ควำมหมำยของ 

x  
ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 4.18 มำก 

12. ควำมเพียงพอของหนังสือและส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีให้บริกำร 4.14 มำก 

13. ควำมเพียงพอของส่ือโสตทัศน์ท่ีมีให้บริกำร 4.20 มำก 

14. ควำมเพียงพอของทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 4.19 มำก 

15. ควำมทันสมัยของหนังสือและส่ือส่ิงพิมพ์ต่อเนื่อง 4.24 มำก 

16. ควำมทันสมัยของส่ือโสตทัศน์ 4.15 มำก 

17. สำมำรถสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศได้หลำกหลำยช่องทำง 4.20 มำก 
18. ท่ำนสำมำรถสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศจำกท่ีบ้ำนหรือท่ีอื่นๆได้อย่ำงสะดวกและ
รวดเร็ว 

4.16 มำก 

ด้ำนอำคำรสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร 4.1 มำก 

19. รจัดบริกำรมีควำมสวยงำมน่ำเข้ำใช้บริกำรพื้นท่ีในกำ  4.41 มำก 

20. สถำนท่ีบริกำรยืม-คืนหนังสือมีควำมสะดวก 4.30 มำก 

21. สถำนท่ีให้บริกำรสะอำด เป็นระเบียบ 4.31 มำก 

22. มีแสงสว่ำงให้บริกำรสถำนท่ี เพียงพอและเหมำะสม 4.32 มำก 

23. ควำมทันสมัยของอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีมีให้บริกำร 3.91 มำก 

24. โต๊ะ-เก้ำอี้ในกำรให้บริกำรมีควำมสะอำดเป็นระเบียบ 3.97 มำก 

25. ควำมเพียงพอของโต๊ะ-เก้ำอี้ในกำรให้บริกำร 4.06 มำก 

26. ควำมเพียงพอของเครื่องชมวิดิทัศน์ ช้ัน 6 4.11 มำก 

27. ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น OPAC 3.92 มำก 

28. ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น Internet 3.91 มำก 

29. ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับพิมพ์งำน 3.97 มำก 

30. ควำมสะดวกในกำรรับบริกำรถ่ำยเอกสำร 3.97 มำก 
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รำยกำร x  
ควำมหมำยของ 

x  
ด้ำนกำรให้บริกำรของบุคลำกร 4.08 มำก 

31. บุคลำกรให้บริกำรด้วยควำมสะดวกและรวดเร็ว 4.10 มำก 

32. บุคลำกรมีควำมเต็มใจในกำรให้บริกำร 4.10 มำก 

33. บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำ หรือตอบข้อซักถำมได้เป็น
อย่ำงดี 

4.10 มำก 

34. บุคลำกรมีจ ำนวนเพียงพอในกำรให้บริกำร 3.96 มำก 

35. บุคลำกรให้บริกำรตำมล ำดับก่อน-หลังอย่ำงยุติธรรม 4.02 มำก 

36. บุคลำกรผู้ให้บริกำรยืม-คืนให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ/เป็นมิตรอัธยำศัยดี/มีมนุษย์
สัมพันธ์ 

4.04 มำก 

37. บุคลำกรผู้ให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ช้ัน 5 ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ/เป็น
มิตรอัธยำศัยดี/มีมนุษย์สัมพันธ์ 

4.02 มำก 

38. บุคลำกรผู้ให้บริกำรส่ือโสตทัศน์ ช้ัน 6 ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ/เป็นมิตรอัธยำศัย
ดี/มีมนุษย์สัมพันธ ์

4.18 มำก 

39. บุคลำกรผู้ให้บริกำรวำรสำรและส่ือส่ิงพิมพ์ ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ/เป็นมิตร
อัธยำศัยดี/มีมนุษย์สัมพันธ์ 

4.14  

   
40. บุคลำกรผู้ให้บริกำรบริเวณประตูทำงเข้ำส ำนักฯ ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ/เป็น
มิตรอัธยำศัยดี/มีมนุษย์สัมพันธ์ 

4.14 มำก 

ด้ำนผลจำกกำรให้บริกำร 4.25 มำก 
41. ได้รับบริกำรท่ีตรงตำมควำมต้องกำร 4.25 มำก 
42. สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ 4.24 มำก 
คะแนนเต็ม  10  คะแนน ท่ำนให้คะแนนกำรให้บริกำร  “งำนบริกำรของส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ” 

9.42 

รวม 4.15 มำก 
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ตำรำงที่ 7  ค่ำเฉล่ีย ( x ) ของระดับควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรแก่นักศึกษำระดับปริญญำตรี สังกัดคณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
 

รำยกำร x  
ควำมหมำยของ 

x  
ด้ำนกระบวนกำรข้ันตอนกำรให้บริกำร 4.06 มำก 

1. กำรให้บริกำรเป็นระบบและเป็นขั้นตอน/ไม่ยุ่งยำกสับสน 4.06 มำก 

2. กำรให้บริกำรเป็นไปตำมล ำดับก่อน-หลังอย่ำงยุติธรรม 4.2 มำก 

3. ระยะเวลำในกำรเปิด-ปิดกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม 4.06 มำก 

4. จัดให้มีตู้รับควำมคิดเห็นหรือรับแบบประเมิน 4.13 มำก 

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

4.13 มำก 

6. ควำมสะดวกในกำรค้นหำหนังสือบนชั้น 4.03 มำก 

7. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรยืม-คืน ช้ัน 1 4.03 มำก 

8. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรยืมหนังสือต่อผ่ำนระบบออนไลน์ 4 มำก 

9. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรตู้ยืมหนังสืออัตโนมัติ 4 มำก 

10. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ 4.03 มำก 

11. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรตู้รับคืนหนังสือนอกเวลำ 4.06 มำก 
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รำยกำร x  
ควำมหมำยของ 

x  
ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 4.25 มำก 

12. ควำมเพียงพอของหนังสือและส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีให้บริกำร 4.16 มำก 

13. ควำมเพียงพอของส่ือโสตทัศน์ท่ีมีให้บริกำร 4.26 มำก 

14. ควำมเพียงพอของทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 4.3 มำก 

15. ควำมทันสมัยของหนังสือและส่ือส่ิงพิมพ์ต่อเนื่อง 4.33 มำก 

16. ควำมทันสมัยของส่ือโสตทัศน์ 4.13 มำก 

17. สำมำรถสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศได้หลำกหลำยช่องทำง 4.33 มำก 
18. ท่ำนสำมำรถสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศจำกท่ีบ้ำนหรือท่ีอื่นๆได้อย่ำงสะดวกและ
รวดเร็ว 

4.26 มำก 

ด้ำนอำคำรสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร 4.21 มำก 

19. พื้นท่ีในกำรจัดบริกำรมีควำมสวยงำมน่ำเข้ำใช้บริกำร 4.63 มำก 

20. สถำนท่ีบริกำรยืม-คืนหนังสือมีควำมสะดวก 4.5 มำก 

21. สถำนท่ีให้บริกำรสะอำด เป็นระเบียบ 4.2 มำก 

22. มีแสงสว่ำงให้บริกำรสถำนท่ี เพียงพอและเหมำะสม 4.33 มำก 

23. ควำมทันสมัยของอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีมีให้บริกำร 3.93 มำก 

24. โต๊ะ-เก้ำอี้ในกำรให้บริกำรมีควำมสะอำดเป็นระเบียบ 3.96 มำก 

25. ควำมเพียงพอของโต๊ะ-เก้ำอี้ในกำรให้บริกำร 4.23 มำก 

26. ควำมเพียงพอของเครื่องชมวิดิทัศน์ ช้ัน 6 4.26 มำก 

27. ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น OPAC 4.2 มำก 

28. ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น Internet 3.96 มำก 

29. ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับพิมพ์งำน 4.2 มำก 

30. ควำมสะดวกในกำรรับบริกำรถ่ำยเอกสำร 4.2 มำก 
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รำยกำร x  
ควำมหมำยของ 

x  
ด้ำนกำรให้บริกำรของบุคลำกร 4.1 มำก 

31. บุคลำกรให้บริกำรด้วยควำมสะดวกและรวดเร็ว 4.1 มำก 

32. บุคลำกรมีควำมเต็มใจในกำรให้บริกำร 4.03 มำก 

33. บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำ หรือตอบข้อซักถำมได้เป็น
อย่ำงดี 

4.03 มำก 

34. บุคลำกรมีจ ำนวนเพียงพอในกำรให้บริกำร 4.1 มำก 

35. บุคลำกรให้บริกำรตำมล ำดับก่อน-หลังอย่ำงยุติธรรม 4 มำก 

36. บุคลำกรผู้ให้บริกำรยืม-คืนให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ/เป็นมิตรอัธยำศัยดี/มีมนุษย์
สัมพันธ์ 

4.16 มำก 

37. บุคลำกรผู้ให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ช้ัน 5 ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ/เป็น
มิตรอัธยำศัยดี/มีมนุษย์สัมพันธ์ 

4 มำก 

38. บุคลำกรผู้ให้บริกำรส่ือโสตทัศน์ ช้ัน 6 ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ/เป็นมิตรอัธยำศัย
ดี/มีมนุษย์สัมพันธ ์

4.1 มำก 

39. บุคลำกรผู้ให้บริกำรวำรสำรและส่ือส่ิงพิมพ์ ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ/เป็นมิตร
อัธยำศัยดี/มีมนุษย์สัมพันธ์ 

4.23  

40. บุคลำกรผู้ให้บริกำรบริเวณประตูทำงเข้ำส ำนักฯ ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ/เป็น
มิตรอัธยำศัยดี/มีมนุษย์สัมพันธ์ 

4.23  

ด้ำนผลจำกกำรให้บริกำร 4.38 มำก 
41. ได้รับบริกำรท่ีตรงตำมควำมต้องกำร 4.33 มำก 
42. สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ 4.43 มำก 
คะแนนเต็ม  10  คะแนน ท่ำนให้คะแนนกำรให้บริกำร  “งำนบริกำรของส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ” 

8.53 

รวม 4.2 มำก 
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ตำรำงที่ 8  ค่ำเฉล่ีย ( x ) ของระดับควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรแก่นักศึกษำระดับปริญญำตรี  
    สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
 

รำยกำร x  
ควำมหมำยของ 

x  
ด้ำนกระบวนกำรข้ันตอนกำรให้บริกำร 3.91 มำก 

1. กำรให้บริกำรเป็นระบบและเป็นขั้นตอน/ไม่ยุ่งยำกสับสน 3.94 มำก 

2. กำรให้บริกำรเป็นไปตำมล ำดับก่อน-หลังอย่ำงยุติธรรม 4.20 มำก 

3. ระยะเวลำในกำรเปิด-ปิดกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม 3.91 มำก 

4. จัดให้มีตู้รับควำมคิดเห็นหรือรับแบบประเมิน 3.97 มำก 

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

3.76 มำก 

6. ควำมสะดวกในกำรค้นหำหนังสือบนชั้น 4 มำก 

7. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรยืม-คืน ช้ัน 1 3.88 มำก 

8. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรยืมหนังสือต่อผ่ำนระบบออนไลน์ 3.85 มำก 

9. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรตู้ยืมหนังสืออัตโนมัติ 4 มำก 

10. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ 3.97 มำก 

11. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรตู้รับคืนหนังสือนอกเวลำ 3.58 มำก 
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รำยกำร x  
ควำมหมำยของ 

x  
ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 3.89 มำก 

12. ควำมเพียงพอของหนังสือและส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีให้บริกำร 4 มำก 

13. ควำมเพียงพอของส่ือโสตทัศน์ท่ีมีให้บริกำร 4 มำก 

14. ควำมเพียงพอของทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 3.70 มำก 

15. ควำมทันสมัยของหนังสือและส่ือส่ิงพิมพ์ต่อเนื่อง 4.05 มำก 

16. ควำมทันสมัยของส่ือโสตทัศน์ 3.88 มำก 

17. สำมำรถสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศได้หลำกหลำยช่องทำง 3.94 มำก 
18. ท่ำนสำมำรถสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศจำกท่ีบ้ำนหรือท่ีอื่นๆได้อย่ำงสะดวกและ
รวดเร็ว 

3.70 มำก 

ด้ำนอำคำรสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร 4.12 มำก 

19. ดบริกำรมีควำมสวยงำมน่ำเข้ำใช้บริกำรพื้นท่ีในกำรจั  4.5 มำก 

20. สถำนท่ีบริกำรยืม-คืนหนังสือมีควำมสะดวก 4.29 มำก 

21. สถำนท่ีให้บริกำรสะอำด เป็นระเบียบ 4.23 มำก 

22. มีแสงสว่ำงให้บริกำรสถำนท่ี เพียงพอและเหมำะสม 4.47 มำก 

23. ควำมทันสมัยของอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีมีให้บริกำร 3.94 มำก 

24. โต๊ะ-เก้ำอี้ในกำรให้บริกำรมีควำมสะอำดเป็นระเบียบ 4.08 มำก 

25. ควำมเพียงพอของโต๊ะ-เก้ำอี้ในกำรให้บริกำร 3.97 มำก 

26. ควำมเพียงพอของเครื่องชมวิดิทัศน์ ช้ัน 6 3.94 มำก 

27. ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น OPAC 3.94 มำก 

28. ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น Internet 3.97 มำก 

29. ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับพิมพ์งำน 4.14 มำก 

30. ควำมสะดวกในกำรรับบริกำรถ่ำยเอกสำร 3.97 มำก 
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รำยกำร x  
ควำมหมำยของ 

x  
ด้ำนกำรให้บริกำรของบุคลำกร 3.86 มำก 

31. บุคลำกรให้บริกำรด้วยควำมสะดวกและรวดเร็ว 3.76 มำก 

32. บุคลำกรมีควำมเต็มใจในกำรให้บริกำร 3.88 มำก 

33. บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำ หรือตอบข้อซักถำมได้เป็น
อย่ำงดี 

3.73 มำก 

34. บุคลำกรมีจ ำนวนเพียงพอในกำรให้บริกำร 3.88 มำก 

35. บุคลำกรให้บริกำรตำมล ำดับก่อน-หลังอย่ำงยุติธรรม 3.91 มำก 

36. บุคลำกรผู้ให้บริกำรยืม-คืนให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ/เป็นมิตรอัธยำศัยดี/มีมนุษย์
สัมพันธ์ 

3.85 มำก 

37. บุคลำกรผู้ให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ช้ัน 5 ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ/เป็น
มิตรอัธยำศัยดี/มีมนุษย์สัมพันธ์ 

3.88 มำก 

38. บุคลำกรผู้ให้บริกำรส่ือโสตทัศน์ ช้ัน 6 ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ/เป็นมิตรอัธยำศัย
ดี/มีมนุษย์สัมพันธ ์

3.91 มำก 

39. บุคลำกรผู้ให้บริกำรวำรสำรและส่ือส่ิงพิมพ์ ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ/เป็นมิตร
อัธยำศัยดี/มีมนุษย์สัมพันธ์ 

3.94 มำก 

   
40. บุคลำกรผู้ให้บริกำรบริเวณประตูทำงเข้ำส ำนักฯ ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ/เป็น
มิตรอัธยำศัยดี/มีมนุษย์สัมพันธ์ 

3.88  

ด้ำนผลจำกกำรให้บริกำร 3.88 มำก 
41. ได้รับบริกำรท่ีตรงตำมควำมต้องกำร 3.85 มำก 
42. สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ 3.91 มำก 
คะแนนเต็ม  10  คะแนน ท่ำนให้คะแนนกำรให้บริกำร  “งำนบริกำรของส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ” 

7.73 

รวม 3.93 มำก 
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ตำรำงที่ 9  ค่ำเฉล่ีย ( x ) ของระดับควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรแก่นักศึกษำระดับปริญญำตรี  
    สังกัดคณะสำธำรณสุขศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
 

รำยกำร x  
ควำมหมำยของ 

x  
ด้ำนกระบวนกำรข้ันตอนกำรให้บริกำร 4.06 มำก 

1. กำรให้บริกำรเป็นระบบและเป็นขั้นตอน/ไม่ยุ่งยำกสับสน 4.09 มำก 

2. กำรให้บริกำรเป็นไปตำมล ำดับก่อน-หลังอย่ำงยุติธรรม 4.15 มำก 

3. ระยะเวลำในกำรเปิด-ปิดกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม 4 มำก 

4. จัดให้มีตู้รับควำมคิดเห็นหรือรับแบบประเมิน 3.97 มำก 

5. ส ำนักวิทยบริกำรฯ  มีค ำแนะน ำ )เอกสำร/แผ่นพับ /บุคลำกรหรือป้ำยประกำศหรืออื่น 
ๆ อย่ำงชัดเจน) 

4 มำก 

6. ควำมสะดวกในกำรค้นหำหนังสือบนชั้น 4.04 มำก 

7. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรยืม-คืน ช้ัน 1 4.20 มำก 

8. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรยืมหนังสือต่อผ่ำนระบบออนไลน์ 4.15 มำก 

9. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรตู้ยืมหนังสืออัตโนมัติ 3.93 มำก 

10. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ 4 มำก 

11. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรตู้รับคืนหนังสือนอกเวลำ 4.15 มำก 
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รำยกำร x  
ควำมหมำยของ 

x  
ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 4.08 มำก 

12. ควำมเพียงพอของหนังสือและส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีให้บริกำร 4.02 มำก 

13. ควำมเพียงพอของส่ือโสตทัศน์ท่ีมีให้บริกำร 4.06 มำก 

14. ควำมเพียงพอของทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 4.09 มำก 

15. ควำมทันสมัยของหนังสือและส่ือส่ิงพิมพ์ต่อเนื่อง 4.11 มำก 

16. ควำมทันสมัยของส่ือโสตทัศน์ 4.09 มำก 

17. สำมำรถสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศได้หลำกหลำยช่องทำง 4.13 มำก 
18. ท่ำนสำมำรถสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศจำกท่ีบ้ำนหรือท่ีอื่นๆได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

4.06 มำก 

ด้ำนอำคำรสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร 4.01 มำก 

19. พื้นท่ีในกำรจัดบริกำรมีควำมสวยงำมน่ำเข้ำใช้บริกำร 4.31 มำก 

20. สถำนท่ีบริกำรยืม-คืนหนังสือมีควำมสะดวก 4.27 มำก 

21. สถำนท่ีให้บริกำรสะอำด เป็นระเบียบ 4.34 มำก 

22. มีแสงสว่ำงให้บริกำรสถำนท่ี เพียงพอและเหมำะสม 4.31 มำก 

23. ควำมทันสมัยของอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีมีให้บริกำร 3.86 มำก 

24. โต๊ะ-เก้ำอี้ในกำรให้บริกำรมีควำมสะอำดเป็นระเบียบ 3.88 มำก 

25. ควำมเพียงพอของโต๊ะ-เก้ำอี้ในกำรให้บริกำร 4.18 มำก 

26. ควำมเพียงพอของเครื่องชมวิดิทัศน์ ช้ัน 6 4.20 มำก 

27. ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น OPAC 3.81 มำก 

28. ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น Internet 3.84 มำก 

29. ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับพิมพ์งำน 3.54 มำก 

30. ควำมสะดวกในกำรรับบริกำรถ่ำยเอกสำร 3.61 มำก 
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รำยกำร x  
ควำมหมำยของ 

x  
ด้ำนกำรให้บริกำรของบุคลำกร 4.15 มำก 

31. บุคลำกรให้บริกำรด้วยควำมสะดวกและรวดเร็ว 4.18 มำก 

32. บุคลำกรมีควำมเต็มใจในกำรให้บริกำร 4.06 มำก 

33. บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำ หรือตอบข้อ
ซักถำมได้เป็นอย่ำงดี 

4.18 มำก 

34. บุคลำกรมีจ ำนวนเพียงพอในกำรให้บริกำร 4.18 มำก 

35. บุคลำกรให้บริกำรตำมล ำดับก่อน-หลังอย่ำงยุติธรรม 4.27 มำก 

36. บุคลำกรผู้ให้บริกำรยืม-คืนให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ/เป็นมิตร
อัธยำศัยดี/มีมนุษย์สัมพันธ์ 

4.18 มำก 

37. บุคลำกรผู้ให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ช้ัน 5 ให้บริกำรด้วย
ควำมสุภำพ/เป็นมิตรอัธยำศัยดี/มีมนุษย์สัมพันธ์ 

4.20 มำก 

38. บุคลำกรผู้ให้บริกำรส่ือโสตทัศน์ ช้ัน 6 ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ/
เป็นมิตรอัธยำศัยดี/มีมนุษย์สัมพันธ์ 

4.18 มำก 

39. บุคลำกรผู้ให้บริกำรวำรสำรและส่ือส่ิงพิมพ์ ให้บริกำรด้วยควำม
สุภำพ/เป็นมิตรอัธยำศัยดี/มีมนุษย์สัมพันธ์ 

4.13 มำก 

40. บุคลำกรผู้ให้บริกำรบริเวณประตูทำงเข้ำส ำนักฯ ให้บริกำรด้วย
ควำมสุภำพ/เป็นมิตรอัธยำศัยดี/มีมนุษย์สัมพันธ์ 

3.93  

ด้ำนผลจำกกำรให้บริกำร 4.17 มำก 
41. ได้รับบริกำรท่ีตรงตำมควำมต้องกำร 4.11 มำก 
42. สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ 4.22 มำก 
คะแนนเต็ม  10  คะแนน ท่ำนให้คะแนนกำรให้บริกำร  “งำนบริกำรของส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ” 

8.94 

รวม 4.09 มำก 
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ตำรำงที่ 10  ค่ำเฉล่ีย ( x ) ของระดับควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรแก่นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ     
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ นครรำชสีมำ 
 

รำยกำร x  
ควำมหมำยของ 

x  
ด้ำนกระบวนกำรข้ันตอนกำรให้บริกำร 4.25 มำก 

1. กำรให้บริกำรเป็นระบบและเป็นขั้นตอน/ไม่ยุ่งยำกสับสน 4.26 มำก 

2. กำรให้บริกำรเป็นไปตำมล ำดับก่อน-หลังอย่ำงยุติธรรม 4.39 มำก 

3. ระยะเวลำในกำรเปิด-ปิดกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม 4.43 มำก 

4. จัดให้มีตู้รับควำมคิดเห็นหรือรับแบบประเมิน 4.39 มำก 

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

4.26 มำก 

6. ควำมสะดวกในกำรค้นหำหนังสือบนชั้น 4.08 มำก 

7. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรยืม-คืน ช้ัน 1 4.30 มำก 

8. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรยืมหนังสือต่อผ่ำนระบบออนไลน์ 4.30 มำก 

9. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรตู้ยืมหนังสืออัตโนมัติ 4.17 มำก 

10. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ 4.04 มำก 

11. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรตู้รับคืนหนังสือนอกเวลำ 4.13 มำก 
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รำยกำร x  
ควำมหมำยของ 

x  
ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 4.11 มำก 

12. ควำมเพียงพอของหนังสือและส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีให้บริกำร 4.21 มำก 

13. ควำมเพียงพอของส่ือโสตทัศน์ท่ีมีให้บริกำร 4.17 มำก 

14. ควำมเพียงพอของทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 4.08 มำก 

15. ควำมทันสมัยของหนังสือและส่ือส่ิงพิมพ์ต่อเนื่อง 4.04 มำก 

16. ควำมทันสมัยของส่ือโสตทัศน์ 4.13 มำก 

17. สำมำรถสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศได้หลำกหลำยช่องทำง 4.08 มำก 
18. ท่ำนสำมำรถสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศจำกท่ีบ้ำนหรือท่ีอื่นๆได้อย่ำงสะดวกและ
รวดเร็ว 

4.04 มำก 

ด้ำนอำคำรสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร 3.97 มำก 

19. ดบริกำรมีควำมสวยงำมน่ำเข้ำใช้บริกำรพื้นท่ีในกำรจั  4.47 มำก 

20. สถำนท่ีบริกำรยืม-คืนหนังสือมีควำมสะดวก 4.43 มำก 

21. สถำนท่ีให้บริกำรสะอำด เป็นระเบียบ 4.13 มำก 

22. มีแสงสว่ำงให้บริกำรสถำนท่ี เพียงพอและเหมำะสม 4.26 มำก 

23. ควำมทันสมัยของอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีมีให้บริกำร 3.60 มำก 

24. โต๊ะ-เก้ำอี้ในกำรให้บริกำรมีควำมสะอำดเป็นระเบียบ 3.95 มำก 

25. ควำมเพียงพอของโต๊ะ-เก้ำอี้ในกำรให้บริกำร 4.04 มำก 

26. ควำมเพียงพอของเครื่องชมวิดิทัศน์ ช้ัน 6 3.91 มำก 

27. ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น OPAC 3.47 มำก 

28. ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น Internet 3.52 มำก 

29. ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับพิมพ์งำน 3.86 มำก 

30. ควำมสะดวกในกำรรับบริกำรถ่ำยเอกสำร 3.95 มำก 
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รำยกำร x  
ควำมหมำยของ 

x  
ด้ำนกำรให้บริกำรของบุคลำกร 4.38 มำก 

31. บุคลำกรให้บริกำรด้วยควำมสะดวกและรวดเร็ว 4.30 มำก 

32. บุคลำกรมีควำมเต็มใจในกำรให้บริกำร 4.43 มำก 

33. บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำ หรือตอบข้อซักถำมได้เป็น
อย่ำงดี 

4.43 มำก 

34. บุคลำกรมีจ ำนวนเพียงพอในกำรให้บริกำร 4.39 มำก 

35. บุคลำกรให้บริกำรตำมล ำดับก่อน-หลังอย่ำงยุติธรรม 4.39 มำก 

36. บุคลำกรผู้ให้บริกำรยืม-คืนให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ/เป็นมิตรอัธยำศัยดี/มีมนุษย์
สัมพันธ์ 

4.43 มำก 

37. บุคลำกรผู้ให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ช้ัน 5 ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ/เป็น
มิตรอัธยำศัยดี/มีมนุษย์สัมพันธ์ 

4.39 มำก 

38. บุคลำกรผู้ให้บริกำรส่ือโสตทัศน์ ช้ัน 6 ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ/เป็นมิตรอัธยำศัย
ดี/มีมนุษย์สัมพันธ ์

4.43 มำก 

39. บุคลำกรผู้ให้บริกำรวำรสำรและส่ือส่ิงพิมพ์ ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ/เป็นมิตร
อัธยำศัยดี/มีมนุษย์สัมพันธ์ 

4.26  

40. บุคลำกรผู้ให้บริกำรบริเวณประตูทำงเข้ำส ำนักฯ ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ/เป็น
มิตรอัธยำศัยดี/มีมนุษย์สัมพันธ์ 

4.43  

ด้ำนผลจำกกำรให้บริกำร 4.41 มำก 
41. ได้รับบริกำรท่ีตรงตำมควำมต้องกำร 4.30 มำก 
42. สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ 4.52 มำก 
คะแนนเต็ม  10  คะแนน ท่ำนให้คะแนนกำรให้บริกำร  “งำนบริกำรของส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ” 

8.63 

รวม 4.42 มำก 
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ตำรำงที่ 11  ค่ำเฉล่ีย ( x ) ของระดับควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรแก่อำจำรย์  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 

 

รำยกำร x  
ควำมหมำยของ 

x  
ด้ำนกระบวนกำรข้ันตอนกำรให้บริกำร 4.20 มำก 

1. กำรให้บริกำรเป็นระบบและเป็นขั้นตอน/ไม่ยุ่งยำกสับสน 4.27 มำก 

2. กำรให้บริกำรเป็นไปตำมล ำดับก่อน-หลังอย่ำงยุติธรรม 4.36 มำก 

3. ระยะเวลำในกำรเปิด-ปิดกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม 3.95 มำก 

4. จัดให้มีตู้รับควำมคิดเห็นหรือรับแบบประเมิน 4.09 มำก 

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

4 มำก 

6. ควำมสะดวกในกำรค้นหำหนังสือบนชั้น 4.22 มำก 

7. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรยืม-คืน ช้ัน 1 4.31 มำก 

8. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรยืมหนังสือต่อผ่ำนระบบออนไลน์ 4.31 มำก 

9. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรตู้ยืมหนังสืออัตโนมัติ 4.27 มำก 

10. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ 4.18 มำก 

11. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรตู้รับคืนหนังสือนอกเวลำ 4.27 มำก 
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รำยกำร x  
ควำมหมำยของ 

x  
ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 3.93 มำก 

12. ควำมเพียงพอของหนังสือและส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีให้บริกำร 3.86 มำก 

13. ควำมเพียงพอของส่ือโสตทัศน์ท่ีมีให้บริกำร 4 มำก 

14. ควำมเพียงพอของทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 3.77 มำก 

15. ควำมทันสมัยของหนังสือและส่ือส่ิงพิมพ์ต่อเนื่อง 4 มำก 

16. ควำมทันสมัยของส่ือโสตทัศน์ 3.90 มำก 

17. สำมำรถสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศได้หลำกหลำยช่องทำง 4.04 มำก 
18. ท่ำนสำมำรถสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศจำกท่ีบ้ำนหรือท่ีอื่นๆได้อย่ำงสะดวกและ
รวดเร็ว 

3.95 มำก 

ด้ำนอำคำรสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร 3.91 มำก 

19. พื้นท่ีในกำรจัดบริกำรมีควำมสวยงำมน่ำเข้ำใช้บริกำร 4.13 มำก 

20. สถำนท่ีบริกำรยืม-คืนหนังสือมีควำมสะดวก 4.04 มำก 

21. สถำนท่ีให้บริกำรสะอำด เป็นระเบียบ 4.13 มำก 

22. มีแสงสว่ำงกำรให้บริสถำนท่ี เพียงพอและเหมำะสม 4.09 มำก 

23. ควำมทันสมัยของอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีมีให้บริกำร 3.63 มำก 

24. โต๊ะ-เก้ำอี้ในกำรให้บริกำรมีควำมสะอำดเป็นระเบียบ 3.90 มำก 

25. ควำมเพียงพอของโต๊ะ-เก้ำอี้ในกำรให้บริกำร 3.86 มำก 

26. ควำมเพียงพอของเครื่องชมวิดิทัศน์ ช้ัน 6 3.95 มำก 

27. ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น OPAC 3.77 มำก 

28. ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น Internet 3.59 มำก 

29. ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับพิมพ์งำน 3.86 มำก 

30. ควำมสะดวกในกำรรับบริกำรถ่ำยเอกสำร 4 มำก 
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รำยกำร x  
ควำมหมำยของ 

x  
ด้ำนกำรให้บริกำรของบุคลำกร 4.35 มำก 

31. บุคลำกรให้บริกำรด้วยควำมสะดวกและรวดเร็ว 4.31 มำก 

32. บุคลำกรมีควำมเต็มใจในกำรให้บริกำร 4.36 มำก 

33. บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำ หรือตอบข้อซักถำมได้เป็น
อย่ำงดี 

4.45 มำก 

34. บุคลำกรมีจ ำนวนเพียงพอในกำรให้บริกำร 4.31 มำก 

35. บุคลำกรให้บริกำรตำมล ำดับก่อน-หลังอย่ำงยุติธรรม 4.45 มำก 

36. บุคลำกรผู้ให้บริกำรยืม-คืนให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ/เป็นมิตรอัธยำศัยดี/มีมนุษย์
สัมพันธ์ 

4.36 มำก 

37. บุคลำกรผู้ให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ช้ัน 5 ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ/เป็น
มิตรอัธยำศัยดี/มีมนุษย์สัมพันธ์ 

4.27 มำก 

38. บุคลำกรผู้ให้บริกำรส่ือโสตทัศน์ ช้ัน 6 ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ/เป็นมิตรอัธยำศัย
ดี/มีมนุษย์สัมพันธ ์

4.31 มำก 

39. บุคลำกรผู้ให้บริกำรวำรสำรและส่ือส่ิงพิมพ์ ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ/เป็นมิตร
อัธยำศัยดี/มีมนุษย์สัมพันธ์ 

4.31  

รำยกำร x  
ควำมหมำยของ 

x  
40. บุคลำกรผู้ให้บริกำรบริเวณประตูทำงเข้ำส ำนักฯ ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ/เป็น
มิตรอัธยำศัยดี/มีมนุษย์สัมพันธ์ 

4.36  

ด้ำนผลจำกกำรให้บริกำร 4.20 มำก 
41. ได้รับบริกำรท่ีตรงตำมควำมต้องกำร 4.13 มำก 
42. สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ 4.27 มำก 
คะแนนเต็ม  10  คะแนน ท่ำนให้คะแนนกำรให้บริกำร  “งำนบริกำรของส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ” 

8.09 

รวม 4.11 มำก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปรายงานความพึงพอใจต่องานบริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2559    

38 
 

ตำรำงที ่12  ค่ำเฉล่ีย ( x ) ของระดับควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรแก่บุคลำกรสำยสนับสนุน  
                มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 

รำยกำร x  
ควำมหมำยของ 

x  
ด้ำนกระบวนกำรข้ันตอนกำรให้บริกำร 4.03 มำก 

1. กำรให้บริกำรเป็นระบบและเป็นขั้นตอน/ไม่ยุ่งยำกสับสน 4 มำก 

2. กำรให้บริกำรเป็นไปตำมล ำดับก่อน-หลังอย่ำงยุติธรรม 4.2 มำก 

3. ระยะเวลำในกำรเปิด-ปิดกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม 4.1 มำก 

4. จัดให้มีตู้รับควำมคิดเห็นหรือรับแบบประเมิน 3.8 มำก 

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

4 มำก 

6. ควำมสะดวกในกำรค้นหำหนังสือบนชั้น 4 มำก 

7. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรยืม-คืน ช้ัน 1 4.1 มำก 

8. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรยืมหนังสือต่อผ่ำนระบบออนไลน์ 4 มำก 

9. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรตู้ยืมหนังสืออัตโนมัติ 4.1 มำก 

10. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ 4 มำก 

11. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรตู้รับคืนหนังสือนอกเวลำ 4.1 มำก 
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รำยกำร x  
ควำมหมำยของ 

x  
ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 3.7 มำก 

12. ควำมเพียงพอของหนังสือและส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีให้บริกำร 3.7 มำก 

13. ควำมเพียงพอของส่ือโสตทัศน์ท่ีมีให้บริกำร 3.8 มำก 

14. ควำมเพียงพอของทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 3.7 มำก 

15. ควำมทันสมัยของหนังสือและส่ือส่ิงพิมพ์ต่อเนื่อง 3.7 มำก 

16. ควำมทันสมัยของส่ือโสตทัศน์ 3.8 มำก 

17. สำมำรถสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศได้หลำกหลำยช่องทำง 3.7 มำก 
18. ท่ำนสำมำรถสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศจำกท่ีบ้ำนหรือท่ีอื่นๆได้อย่ำงสะดวกและ
รวดเร็ว 

3.5 มำก 

ด้ำนอำคำรสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร 3.6 มำก 

19. รมีควำมสวยงำมน่ำเข้ำใช้บริกำรพื้นท่ีในกำรจัดบริกำ  4.1 มำก 

20. สถำนท่ีบริกำรยืม-คืนหนังสือมีควำมสะดวก 4.2 มำก 

21. สถำนท่ีให้บริกำรสะอำด เป็นระเบียบ 4 มำก 

22. มีแสงสว่ำงให้บริกำรสถำนท่ี เพียงพอและเหมำะสม 4.1 มำก 

23. ควำมทันสมัยของอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีมีให้บริกำร 3.8 มำก 

24. โต๊ะ-เก้ำอี้ในกำรให้บริกำรมีควำมสะอำดเป็นระเบียบ 3.7 มำก 

25. ควำมเพียงพอของโต๊ะ-เก้ำอี้ในกำรให้บริกำร 4 มำก 

26. ควำมเพียงพอของเครื่องชมวิดิทัศน์ ช้ัน 6 3.7 มำก 

27. ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น OPAC 2.7 มำก 

28. ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น Internet 2.7 มำก 

29. ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับพิมพ์งำน 2.9 มำก 

30. ควำมสะดวกในกำรรับบริกำรถ่ำยเอกสำร 3.3 มำก 
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รำยกำร x  
ควำมหมำยของ 

x  
ด้ำนกำรให้บริกำรของบุคลำกร 4.09 มำก 

31. บุคลำกรให้บริกำรด้วยควำมสะดวกและรวดเร็ว 4.1 มำก 

32. บุคลำกรมีควำมเต็มใจในกำรให้บริกำร 4.1 มำก 

33. บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำ หรือตอบข้อซักถำมได้เป็น
อย่ำงดี 

4.1 มำก 

34. บุคลำกรมีจ ำนวนเพียงพอในกำรให้บริกำร 4.1 มำก 

35. บุคลำกรให้บริกำรตำมล ำดับก่อน-หลังอย่ำงยุติธรรม 4.2 มำก 

36. บุคลำกรผู้ให้บริกำรยืม-คืนให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ/เป็นมิตรอัธยำศัยดี/มีมนุษย์
สัมพันธ์ 

4.1 มำก 

37. บุคลำกรผู้ให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ช้ัน 5 ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ/เป็น
มิตรอัธยำศัยดี/มีมนุษย์สัมพันธ์ 

4.1 มำก 

38. บุคลำกรผู้ให้บริกำรส่ือโสตทัศน์ ช้ัน 6 ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ/เป็นมิตรอัธยำศัย
ดี/มีมนุษย์สัมพันธ ์

4 มำก 

39. บุคลำกรผู้ให้บริกำรวำรสำรและส่ือส่ิงพิมพ์ ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ/เป็นมิตร
อัธยำศัยดี/มีมนุษย์สัมพันธ์ 

4.1  

40. บุคลำกรผู้ให้บริกำรบริเวณประตูทำงเข้ำส ำนักฯ ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ/เป็น
มิตรอัธยำศัยดี/มีมนุษย์สัมพันธ์ 

4  

ด้ำนผลจำกกำรให้บริกำร 4.1 มำก 
41. ได้รับบริกำรท่ีตรงตำมควำมต้องกำร 4.2 มำก 
42. สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ 4 มำก 
คะแนนเต็ม  10  คะแนน ท่ำนให้คะแนนกำรให้บริกำร  “งำนบริกำรของส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ” 

8 

รวม 3.90 มำก 
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ตำรำงที่ 13  ค่ำเฉล่ีย ( x ) ของระดับควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรแก่บุคคลภำยนอก  
 

รำยกำร x  
ควำมหมำยของ 

x  
ด้ำนกระบวนกำรข้ันตอนกำรให้บริกำร 4.03 มำก 

1. กำรให้บริกำรเป็นระบบและเป็นขั้นตอน/ไม่ยุ่งยำกสับสน 4.07 มำก 

2. กำรให้บริกำรเป็นไปตำมล ำดับก่อน-หลังอย่ำงยุติธรรม 4.21 มำก 

3. ระยะเวลำในกำรเปิด-ปิดกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม 3.92 มำก 

4. จัดให้มีตู้รับควำมคิดเห็นหรือรับแบบประเมิน 4 มำก 

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

3.71 มำก 

6. ควำมสะดวกในกำรค้นหำหนังสือบนชั้น 4.14 มำก 

7. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรยืม-คืน ช้ัน 1 4.14 มำก 

8. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรยืมหนังสือต่อผ่ำนระบบออนไลน์ 4.14 มำก 

9. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรตู้ยืมหนังสืออัตโนมัติ 4.07 มำก 

10. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ 4.07 มำก 

11. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรตู้รับคืนหนังสือนอกเวลำ 3.92 มำก 
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รำยกำร x  
ควำมหมำยของ 

x  
ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 3.84 มำก 

12. ควำมเพียงพอของหนังสือและส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีให้บริกำร 4.21 มำก 

13. ควำมเพียงพอของส่ือโสตทัศน์ท่ีมีให้บริกำร 3.78 มำก 

14. ควำมเพียงพอของทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 3.78 มำก 

15. ควำมทันสมัยของหนังสือและส่ือส่ิงพิมพ์ต่อเนื่อง 3.78 มำก 

16. ควำมทันสมัยของส่ือโสตทัศน์ 3.78 มำก 

17. สำมำรถสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศได้หลำกหลำยช่องทำง 3.78 มำก 
18. ท่ำนสำมำรถสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศจำกท่ีบ้ำนหรือท่ีอื่นๆได้อย่ำงสะดวกและ
รวดเร็ว 

3.78 มำก 

ด้ำนอำคำรสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร 4.19 มำก 

19. พื้นท่ีในกำรจัดบริกำรมีควำมสวยงำมน่ำเข้ำใช้บริกำร 4.57 มำก 

20. สถำนท่ีบริกำรยืม-คืนหนังสือมีควำมสะดวก 4.35 มำก 

21. สถำนท่ีให้บริกำรสะอำด เป็นระเบียบ 4.28 มำก 

22. มีแสงสว่ำงให้บริกำรสถำนท่ี เพียงพอและเหมำะสม 4.42 มำก 

23. ควำมทันสมัยของอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีมีให้บริกำร 3.57 มำก 

24. โต๊ะ-เก้ำอี้ในกำรให้บริกำรมีควำมสะอำดเป็นระเบียบ 4.07 มำก 

25. ควำมเพียงพอของโต๊ะ-เก้ำอี้ในกำรให้บริกำร 4.14 มำก 

26. ควำมเพียงพอของเครื่องชมวิดิทัศน์ ช้ัน 6 3.85 มำก 

27. ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น OPAC 3.85 มำก 

28. ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น Internet 4.07 มำก 

29. ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับพิมพ์งำน 4.64 มำก 

30. ควำมสะดวกในกำรรับบริกำรถ่ำยเอกสำร 4.42 มำก 
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รำยกำร x  
ควำมหมำยของ 

x  
ด้ำนกำรให้บริกำรของบุคลำกร 4.05 มำก 

31. บุคลำกรให้บริกำรด้วยควำมสะดวกและรวดเร็ว 4.14 มำก 

32. บุคลำกรมีควำมเต็มใจในกำรให้บริกำร 4.14 มำก 

33. บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำ หรือตอบข้อซักถำมได้เป็น
อย่ำงดี 

3.85 มำก 

34. บุคลำกรมีจ ำนวนเพียงพอในกำรให้บริกำร 4.14 มำก 

35. บุคลำกรให้บริกำรตำมล ำดับก่อน-หลังอย่ำงยุติธรรม 4.14 มำก 

36. บุคลำกรผู้ให้บริกำรยืม-คืนให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ/เป็นมิตรอัธยำศัยดี/มีมนุษย์
สัมพันธ์ 

4.14 มำก 

37. บุคลำกรผู้ให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ช้ัน 5 ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ/เป็น
มิตรอัธยำศัยดี/มีมนุษย์สัมพันธ์ 

4.07 มำก 

38. บุคลำกรผู้ให้บริกำรส่ือโสตทัศน์ ช้ัน 6 ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ/เป็นมิตรอัธยำศัย
ดี/มีมนุษย์สัมพันธ ์

4 มำก 

39. บุคลำกรผู้ให้บริกำรวำรสำรและส่ือส่ิงพิมพ์ ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ/เป็นมิตร
อัธยำศัยดี/มีมนุษย์สัมพันธ์ 

4.07 มำก 

40. บุคลำกรผู้ให้บริกำรบริเวณประตูทำงเข้ำส ำนักฯ ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ/เป็น
มิตรอัธยำศัยดี/มีมนุษย์สัมพันธ์ 

4.07 มำก 

ด้ำนผลจำกกำรให้บริกำร 4.28 มำก 
41. ได้รับบริกำรท่ีตรงตำมควำมต้องกำร 4.28 มำก 
42. สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ 4.28 มำก 
คะแนนเต็ม  10  คะแนน ท่ำนให้คะแนนกำรให้บริกำร  “งำนบริกำรของส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ” 

8.71 

รวม 4.07 มำก 
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ส่วนข้อแสดงควำมคิดเห็นอื่น ๆ 
 
1. ผู้ใช้บริกำร ให้คะแนน “งำนบริกำรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ” คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
พบว่ำ  สำมอันดับแรก คือ ให้คะแนน 8 คะแนน ร้อยละ 39.4  ให้ 9 คะแนน ร้อยละ 27.6  และ ให้ 7 คะแนน  
ร้อยละ 15.2  ตำมล ำดับ 
 
2. จุดเด่นของงำนบริกำรที่ท่ำนประทับใจคือ 

 
หัวข้อ ข้อเสนอแนะ จ ำนวน 

1. ด้ำนกำรให้บรกิำร กำรยืม-คืนมีควำมสะดวก รวดเร็ว สบำย 10 
กำรยืม-คืนหนังสือสะดวกมีหลำกหลำยช่องทำง  
บริกำรยืมต่อหนังสือออนไลน ์ 12 
ควำมสะดวกในกำรใช้อินเตอร์เน็ตค้นหำหนังสือ 4 
กำรให้ค ำแนะน ำในกำรใช้ตู้ยืมอัตโนมัติ  
ควำมเป็นระเบียบของช้ันหนังสือวำงเรียงเป็นระเบียบหำ
ง่ำย บริกำรดี 

 

ประทับใจช้ัน 5 มีคอมพิวเตอร์ไว้ให้นักศึกษำใน
มหำวิทยำลัยสืบค้นข้อมูล 

 

พนักงำนค้นหำหนงัสือและทำงเข้ำออกให้บริกำรด้วยควำม
สุภำพ 

 

2. ด้ำนทรพัยำกรสำรสนเทศ หนังสือ, ส่ิงพิมพ,์ มุมนิทรรศกำรมีควำมหลำกหลำย 
บุคลำกรเป็นกันเอง 

 

หนังสือมีควำมหลำกหลำย  
ส่ือโสตทัศน์วัสดุช้ัน 6 มีหนังเรื่องใหม่มำให้ดูเรื่อยๆ  
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ควำมทันสมัย  

3. ด้ำนอำคำรสถำนทีแ่ละสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรให้บริกำร 

แอร์เย็นสบำย สถำนที่ีสะอำดเรียบร้อย บรรยำกำศและ
สภำพแวดล้อมเหมำะกับกำรอ่ำนหนังสือ 

30 

หนังสือเยอะ,จัดเป็นระเบียบ,โต๊ะสะอำดมำก  
มีหนังสือเยอะเงียบเหมำะส ำหรับท ำงำนบรรยำกำศดี
เหมำะส ำหรับท ำงำน 

 

ห้องชมภำพยนตร์ ช้ัน 6  
4. ด้ำนกำรให้บรกิำรของบคุลำกร กำรบริกำรของบุคลำกรมี service mind รวดเร็วและ

สะดวก 
18 

ผู้ให้บริกำรแนะน ำให้ค ำปรึกษำอย่ำงเป็นกันเอง 4 
ให้ค ำแนะน ำดีและช่วยเหลือเต็มท่ี   
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3. จุดที่ควรปรับปรุง คือ 
 

หัวข้อ ข้อเสนอแนะ จ ำนวน 
1. ด้ำนกำร
ให้บรกิำร 

กำรเข้ำใช้ห้องสมุดในกำรสแกนบัตร 3 
กำรจัดเรียงหนังสือยังซับซ้อนอยู ่ 3 
บัตรผ่ำนประตู กำรแสดงบัตรเข้ำห้องสมุด และกำรยืมอัตโนมัติ บำงครั้งมีปัญหำ 5 
ควรขยำยเวลำเปิด-ปิดห้องสมุดเพิ่มเป็น 20.00 น. ทุกวัน 9 
กำรให้บริกำร wifi ส ำหรับบุคคลภำยนอก  
ควรปรับปรุง wifi มันเช่ือมต่อไม่ได้  
กำรติดค ำค้นหำหมวดหมู่บนช้ันหนังสือ นอกจำกตัวเลข  
เครื่องถ่ำยเอกสำรมีน้อย และเครื่องปริ้นงำนน้อยไม่เพียงพอต่อกำรใช้บริกำร 2 
อยำกให้มีสำยพ่วงปล๊ักไฟส ำรอง  
กำรให้บริกำรด้ำนอินเตอร์เน็ต  

2. ด้ำน
ทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

ควรหำหนังสือเคมีให้ทันสมัยกว่ำนี้ หนังสือบำงเล่มขำดยุ่ยจนต่อไม่ได้ และเนื้อหำเก่ำมำก 
กำรอัพเดทหนังสือใหม่ๆหนังสือบำงเล่มเก่ำเกิน 

 

ควรจัดหนังสือแต่ละหมวดไว้ที่เดียวกันเพื่อควำมสะดวกและรวดเร็ว  
คอมพิวเตอร์ไม่ตรงกับหมำยเลขท่ีจอง  
ควำมทันสมัยของหนังสือ เอกสำรต่ำง ๆ และควำมหลำกหลำยของหนังสือ 10 
อยำกให้อัฟเดทหนังสือใหม่ๆเกี่ยวกับด้ำนภำษำญี่ปุ่น  
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และงำนวิจัยใหม่ ๆ  
หนังสือไม่ตรงช้ัน,ค้นใน OPAC เจอแต่หำในช้ันไม่เจอ  

3. ด้ำนอำคำร
สถำนที่และสิ่ง
อ ำนวยควำม
สะดวกในกำร
ให้บรกิำร 

ควำมเพียงพอของท่ีนั่ง มีมุมพักผ่อนเพิ่มขึ้น ควำมหรูหรำ อลังกำร แปลกใหม่ 8 
ควำมสะดวกในกำรใช้ห้องน้ ำ ห้องน้ ำมีกล่ินแรงและมีจ ำนวนน้อย 4 
ระบบแสงสว่ำงไม่เพียงพอ บำงจุดมืดมำก ช้ัน 3 และช้ัน 4 2 
อยำกให้เพิ่มจ ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ มีสัก 2 ช้ัน 3 
ควำมไม่ทันสมัยและไม่เพียงพอของคอมพิวเตอร ์ 3 
นักศึกษำส่งเสียงดัง ไม่มีคนคอยตักเตือนและเป็นปัจจัยท่ีควบคุมไม่ได้ 3 
พื้นท่ีในกำรใช้อ่ำนหนังสือ,กำรติดประกำศเปิด-ปิดห้องสมุด  
ฝุ่นมำก  
ควรซ่อมลิฟท์ 3 
แอร์ไม่เย็น  
สถำนท่ีห้องอ่ำนกลุ่มไม่เพียงพอ 3 

4. ด้ำนกำร
ให้บรกิำรของ
บุคลำกร 

กำรประสำนงำนของเจ้ำหนัำท่ีภำยใน  
บุคลำกรควรพูดให้ดีกว่ำนี้ เจ้ำหน้ำท่ีบริกำรตรงประตูทำงเข้ำ  
เจ้ำหน้ำท่ีไม่ค่อยอยู่ท่ีโต๊ะ  
จุดบริกำรยืมหนังสือ  
ช้ันดูหนังควรให้บริกำรท่ีสุภำพกว่ำนี้  
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4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

หัวข้อ ข้อเสนอแนะ จ ำนวน 
1. ด้ำนกำรให้บรกิำร ควรแก้ไขกำรสแกนบัตรให้เข้ำใจง่ำยกว่ำนี้  

ควรเปิดประตูสแกนบัตรให้นำนกว่ำนี้ 
 

ควรขยำยเวลำให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศช้ัน 5  
ควรเพิ่มจ ำนวนกำรยืมให้มำกกว่ำนี้บำงท่ีนักศึกษำต้องท ำรำยงำนหลำยๆ
วิชำในเวลำเดียวกัน ซึ่งจ ำนวนท่ีให้ยืมไม่เพียงพอ 

 

ควรมีเครื่องส ำรองในกำรยืม (อิเล็กทรอนิกส์) เพื่อควำมสะดวกและรวดเร็ว
มำกยิ่งขึ้น 

 

อยำกให้บุคคลภำยนอกใช้บริกำร-คืนหนังสือได้ด้วย หรืออำจจะมีกำร
สมัครสมำชิกเพื่อ ยืม-คืนหนังสือก็ได้ 

 

อยำกให้เขยีนเลขตู้หนังสือให้ชัดเจน  
เวลำปริ้นงำนนักศึกษำบำงคนก็มำแก้งำนโดยใช้เครื่องปริ้นงำน ท ำให้เวลำ
มีควำมล่ำช้ำ เป็นอย่ำงมำก 

 

จุดพักหนังสือควรท ำให้เด่นกว่ำนี้เพรำะบำงคนก็เก็บหนังสือเองแล้วเก็บผิด
ท่ีผิดหมวด 

 

หนังสือท่ีเก่ำมำกแล้ว ควรแยกออกจำกช้ัน  
บริกำรให้ยืมส่ือมัลติมีเดียกลับบ้ำน  

2. ด้ำนทรพัยำกรสำรสนเทศ 
 

ควรจัดหำหนังสือท่ีมีควำมทันสมัย เพื่อประโยชน์ของนักศึกษำและ
คณำจำรย์ รวมทั้งผู้ใช้บริกำร 

 

ควรมีงำนวิจัยหรือวิทยำนิพนธ์ใหม่ ๆ ให้มีเพิ่มมำกขึ้นและหลำกหลำยมำก
ขึ้น 

 

ควรมีส่ือทำงภำพยนต์ ระบบอินเตอร์เน็ต กำรฟังซำวต์ภำษำอังกฤษ  
3. ด้ำนกำรให้บรกิำรของ
บุคลำกร 

กำรแต่งกำยของบุคลำกรน่ำจะเป็นแบบฟอรม์เดียวกันเพื่อควำมเป็น
ทีมงำนท่ีมีคุณภำพ แลดูสวยงำม เป็นระเบียบเรียบร้อย ส่ือถึงควำมสำมัคคี 

 

เจ้ำหน้ำท่ีควรออกมำให้บริกำรเรื่องพูดคุยกันเสียงดัง  
นักศึกษำส่งเสียงดังควรจะมีกำรตักเตือน  
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4. ด้ำนอำคำรสถำนทีแ่ละสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ให้บรกิำร 

บุคคลภำยนอกไม่สำมำรถใช้ Wifi มหำลัยได้ อยำกให้เข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำว 
และอยำกให้ขยำยเวลำในกำรเข้ำใช้บริกำรของส ำนักวิทยบริกำรฯ 

 

น่ำจะสำมำรถน ำน้ ำและขนมเล็ก ๆน้อย ๆ เข้ำมำได้ และขยำยเวลำในกำร
เข้ำใช้บริกำร 

 

อยำกให้อนุโลมเกี่ยวกับพวกเครื่องด่ืมอื่นๆท่ีไมีมีกล่ินแรงๆให้น ำเข้ำมำได้
อย่ำงเช่น นม หรือ น้ ำอัดลม ยกเว้นกำแฟ เพรำะกล่ินแรงรบกวนคนอืน่ๆ 

 

อยำกให้มีห้องน้ ำท้ัง 2 ตึกและสำมำรถน ำขนมเข้ำมำได้  
อยำกให้เปิดบริกำรถึง 18.00 น. ทุกวัน  
อยำกให้ห้องสมุดเปิดบริกำรถึง 22.00 น. หรือ 24.00 น. เพรำะนักศึกษำ
ต้องกำรอ่ำนหนังสือท่ีห้องมุด เนื่องจำกมีควำมสงบและเย็น เหมำะแก่กำร
อ่ำนหนังสือ 

 

ควรปรับปรุงช้ัน 6 ให้มีอุปกรณ์มำกกว่ำนี้  
น่ำจะมีมุมส ำหรับทำนของว่ำง จะดีมำกค่ะ  
เพิ่มห้องน้ ำ  
ห้องมินิเธียเตอร์พรมมีกล่ิน  
ห้องค้นคว้ำมีน้อย  
เพิ่มคอมพิวเตอร์ค้นหำหนังสือ  
ลิฟท์เสียบ่อย อยำกให้ขยำยเวลำเปิด-ปิดในช่วงสอบ  
อยำกให้มีแอร์ในห้องน้ ำสำมำรถน ำขนมเข้ำมำได้  
เจ้ำหน้ำท่ีควรออกมำให้บริกำรเรื่องพูดคุยกันเสียงดัง  
นักศึกษำส่งเสียงดังควรจะมีกำรตักเตือน  
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ภำคผนวก 
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แบบประเมินควำมพึงพอใจกำรบรกิำรส ำนกัวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ปีกำรศกึษำ 1-2/2559 

ตอนที่  1  สถำนภำพและข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถำม  
ค ำชี้แจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมำย    ลงใน  หน้ำข้อควำมที่ตรงกับควำมเป็นจริงของท่ำนหรือกรอกข้อควำมลงในช่องว่ำงที่
ก ำหนด 
1.  เพศ    ชำย    หญิง 
2.  สถำนภำพของทำ่น  คือ 
  นักศึกษำระดับปริญญำตรี   นักศึกษำระดับปริญญำโท   นักศึกษำระดับปริญญำเอก 
  อำจำรย์          บุคลำกรสำยสนับสนุน    บุคคลภำยนอก             
3.  คณะหรือหน่วยงำนที่ทำ่นสังกัด  คือ 
  คณะครุศำสตร์ โปรแกรมวิชำ ...................................................................................   
  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ โปรแกรมวิชำ ..................................................   
  คณะวิทยำกำรจัดกำร โปรแกรมวิชำ ..........................................................................   
  คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชำ ........................................................   
  คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม โปรแกรมวิชำ ............................................................... 
  คณะสำธำรณสุขศำสตร ์โปรแกรมวิชำ ..................................……………………………….    
  บัณฑิตวิทยำลัย ..............................................................................……………………….  
  อื่น ๆ (โปรดระบุ)  ......................................................................................................  
ตอนที่  2  ควำมคิดเห็นในกำรด ำเนินงำนบริกำรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ค ำชีแ้จง  โปรดเขียนเคร่ืองหมำย    ลงในช่องระดบัควำมคดิเห็นในกำรด ำเนินงำนบริกำรของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
      ระดับควำมพึงพอใจ 5 = มำกที่สดุ 4 = มำก 3 = ปำนกลำง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด 

กำรด ำเนินงำนบริกำร ระดับควำมคิดเห็น 
1. ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร 5 4 3 2 1 
1. กำรให้บริกำรเป็นระบบและเป็นข้ันตอน/ไม่ยุ่งยำกสับสน      
2. กำรให้บริกำรเป็นไปตำมล ำดับก่อน-หลังอย่ำงยุติธรรม      
3. ระยะเวลำกำรเปิด-ปิดกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม      
4. จัดให้มีตู้รับควำมคิดเห็นหรือรับแบบประเมินกำรให้บริกำร      
5. ส ำนักวิทยบริกำรฯ  มีค ำแนะน ำ(เอกสำร/แผ่นพับ/ บุคลำกรหรือป้ำยประกำศอื่น ๆ อย่ำงชัดเจน)      
6. ควำมสะดวกในกำรค้นหำหนังสือบนชั้น      
7. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรยืม-คืน ชั้น 1      
8. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรยืมต่อหนังสือผ่ำนระบบออนไลน์      
9. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรตู้ยืมหนังสืออัตโนมัติ      
10. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ      
11. ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรตู้รับคืนหนังสือนอกเวลำ      
2. ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 5 4 3 2 1 
12. ควำมเพียงพอของหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริกำร      
13. ควำมเพียงพอของสื่อโสตทัศน์ที่มีให้บริกำร      
14. ควำมเพียงพอของทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์      
15. ควำมทันสมัยของหนังสือและสื่อสิ่งพิมพต่อเน่ือง      
16. ควำมทันสมัยของสื่อโสตทัศน์      
17. สำมำรถสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศได้หลำกหลำยชอ่งทำง      
18. ท่ำนสำมำรถสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศจำกท่ีบ้ำนหรือที่อ่ืนๆ ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว      

 
โปรดพลิกด้านหลัง 
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กำรด ำเนินงำนบริกำร ระดับควำมคิดเห็น 

3. ด้ำนอำคำรสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร 5 4 3 2 1 
19. พ้ืนที่ให้บริกำรน่ำเข้ำใช้บริกำร      
20. สถำนที่บริกำรยืม-คืนหนังสือมีควำมสะดวก      
21. สถำนที่ให้บริกำรสะอำด เป็นระเบียบ      
22. สถำนที่มีแสงสว่ำงเหมำะสมและเพียงพอ      
23. ควำมทันสมัยของอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีให้บริกำร      
24. โต๊ะและเก้ำอี้ในกำรให้บริกำรมีควำมสะอำด เป็นระเบียบ      
25. ควำมเพียงพอของโต๊ะและเก้ำอี้ในกำรให้บริกำร      
26. ควำมเพียงพอของเครื่องรับชมวิดิทัศน์ ชั้น 6      
27. ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น OPAC      
28. ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น Internet      
29. ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับพิมพ์งำน      
30. ควำมสะดวกในกำรรับบริกำรถ่ำยเอกสำร      
4. ด้ำนกำรให้บริกำรของบุคลำกร 5 4 3 2 1 
31. บุคลำกรให้บริกำรด้วยควำมสะดวกและรวดเร็ว      
32. บุคลำกรมีควำมเต็มใจในกำรให้บริกำร      
33. บุคลำกร มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ หรือตอบข้อซักถำมได้เป็นอย่ำงดี      
34. บุคลำกรมีจ ำนวนเพียงพอในกำรให้บริกำร      
35. บุคลำกรให้บริกำรตำมล ำดับก่อน-หลังอย่ำงยุติธรรม      
36. บุคลำกรผู้ให้บริกำรยืม-คืน ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ /เป็นมิตรอัธยำศัยดี/มีมนุษยสัมพันธ์      
37. บุคลำกรผู้ให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ชั้น 5 ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ/เป็นมิตรอัธยำศัยดี/ 
มีมนุษยสัมพันธ์ 

     

38. บุคลำกรผู้ให้บริกำรสื่อโสตทัศน์วัสดุ ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ /เป็นมิตรอัธยำศัยดี/มีมนุษยสัมพันธ์      
39. บุคลำกรผู้ให้บริกำรวำรสำรและสื่อสิง่พิมพ์ ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ /เป็นมิตรอัธยำศัยดี/ 
มีมนุษยสัมพันธ์ 

     

40. บุคลำกรผู้ให้บริกำรบริเวณประตูทำงเข้ำส ำนักฯให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ/เป็นมิตรอัธยำศัยดี/ 
มีมนุษยสัมพันธ์ 

     

5. ด้ำนผลจำกกำรให้บริกำร 5 4 3 2 1 
41. ได้รับบริกำรที่ตรงกับควำมต้องกำร      
42. สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์      

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

 

 ขอขอบพระคุณท่ีท่านเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม   

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

( กรุณาส่งท่ีเคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 )  

 






