


 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ด ำเนินกำรสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรปี
ในปีกำรศึกษำ 2563 โดยใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือ ซึ่งแบ่งออกเป็นควำมพึงพอใจ ของผู้รับบริกำร 
จ ำนวน 4 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร 2) ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 3) ด้ำน
สถำนที่/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และ4) ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร 

มีผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งสิ้น 953 คน ซึ่งผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำร
ให้บริกำรต่ำงๆ ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ อยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.71    
คิดเป็นร้อยละ 94.16 และได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์และประเมินผล สรุปได้ดงันี้ 

1. ผลกำรประเมินเป็นรำยด้ำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
    1.1 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.72) 
    1.2 ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร มีควำมพึงพอใจระดับมำกท่ีสุด (ค่ำเฉลี่ย 4.70) 
      1.3 ด้ำนสถำนที่/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.67) 
             1.4 ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.68) 

 

 

 

 

 

 
 
2. ผลกำรประเมินงำนด้ำนต่ำงๆ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

 2.1 งำนบริหำรและพัฒนำระบบ ผู้ตอบแบบสอบถำม 157 คน (ค่ำเฉลี่ย 4.80 คิดเป็นร้อยละ 96.00) 
 2.2 งำนวิทยบริกำร ผู้ตอบแบบสอบถำม 252 คน (ค่ำเฉลี่ย 4.67 คิดเป็นร้อยละ 93.40) 
 2.3 งำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ ผู้ตอบแบบสอบถำม 216 คน (ค่ำเฉลี่ย 4.62 คิดเป็นร้อยละ 92.40) 
 2.4 งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ผู้ตอบแบบสอบถำม 358 คน (ค่ำเฉลี่ย 4.75 คิดเป็นร้อยละ 95.00) 
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3. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจแยกตำมศูนย์พ้ืนที่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 3.1 ศูนย์นนทบุรี (มีค่ำเฉลี่ย 4.82 คิดเป็นร้อยละ 96.40) 
 3.2 ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ หันตรำ (มีค่ำเฉลี่ย 4.69 คิดเป็นร้อยละ 93.80) 
 3.3 ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ วำสุกรี (มีค่ำเฉลี่ย 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00) 
 3.4 ศูนย์สุพรรณบุรี (มีค่ำเฉลี่ย 4.67 คิดเป็นร้อยละ 93.40) 
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บทน า 

กำรประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรต่ำงๆ ของส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 โดยจ ำแนกตำมกลุ่มผู้ใช้บริกำร คือ  1. อำจำรย์ 2. 
นักศึกษำ 3. บุคลำกรสำยสนับสนุน 4.บุคคลภำยนอก และจ ำแนกตำมภำรกิจที่ต้องให้บริกำร ผู้มีส่วนได้
เสียเกี่ยวกับประสิทธิภำพกำรท ำงำน/กำรบริกำร ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจำรณำจำกประเด็นที่ส ำคัญ คือ ควำมพึง
พอใจด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำรด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ด้ำน
คุณภำพกำรใหบ้ริกำร โดยมุ่งเน้นกำรให้บริกำรเพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรเกิดควำมประทับใจ เกิดทัศนคติที่ดีต่อกำร
รับบริกำร และมีควำมพึงพอใจสูงสุด อันจะน ำไปสู่ภำพลักษณ์ที่ดีกับองค์กร โดยใช้แบบสอบถำมเป็น
เครื่องมือ ซึ่งแบ่งออกเป็นควำมพึงพอใจ ของผู้รับบริกำร จ ำนวน 4 ด้ำน ได้แก่ 1) ดา้นกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ 2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3) ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก และ4) ด้าน
คุณภาพการให้บริการ  

ซึ่งส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ด ำเนินกำรสอบถำมควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร พร้อมทั้งแสดงผลกำรประเมินในรูปของ จ ำนวนควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และระดับควำมพึง
พอใจ ก ำหนดเกณฑ์กำรแปลควำมหมำยดังนี้ 

1.00 – 1.49 หมำยถึง มีควำมคิดเห็นว่ำ พึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
1.50 – 2.49 หมำยถึง มีควำมคิดเห็นว่ำ พึงพอใจระดับน้อย 
2.50 – 3.49 หมำยถึง มีควำมคิดเห็นว่ำ พึงพอใจระดับปำนกลำง 
3.50 – 4.49 หมำยถึง มีควำมคิดเห็นว่ำ พึงพอใจระดับมำก 
4.50 – 5.00 หมำยถึง มีควำมคิดเห็นว่ำ พึงพอใจระดับมำกท่ีสุด 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการต่างๆ 
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2563 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ด ำเนินกำรสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
แบ่งเป็นปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง โดยปีกำรศึกษำ 2563 ผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวนทั้งสิ้น 953 คน ผลกำร
ประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรต่ำงๆ ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ อยู่ในระดับมากทีสุ่ด มีค่าเฉลี่ย 4.71 คิดเป็นร้อยละ 94.16 รำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ ได้แก่ เพศ สถานภาพ ศูนย์พ้ืนที่ หน่วยงาน ความถี่
ในการใช้บริการ ผลกำรวิเครำะห์ดังตำรำงที่ 1 - 2 
ตำรำงที่ 1 จ ำนวนควำมถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
สถานภาพ 953 100.00 

อำจำรย์ 68 7.14 

เจ้ำหน้ำที ่ 486 51.00 

นักศึกษำ 394 41.34 

บุคคลภำยนอก 5 0.52 

คณะ/หน่วยงาน 953 100.00 

คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม 79 8.29 

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร 63 6.61 

คณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 225 23.61 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 121 12.70 

คณะวิศวกรรมศำสตร์และสถำปัตยกรรมศำสตร์ 72 7.56 

คณะศิลปศำสตร์ 74 7.76 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ 19 1.99 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 21 2.20 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 91 9.55 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี 179 18.78 

อ่ืนๆ 9 0.94 

ศูนย์พ้ืนที่ 953 100.00 

นนทบุรี 165 17.31 
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ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
พระนครศรีอยุธยำ วำสุกรี 198 20.78 

พระนครศรีอยุธยำ หันตรำ 300 31.48 

สุพรรณบุรี 290 30.43 

จำกตำรำงที่ 1 ในภำพรวม พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีจ ำนวนทั้งสิ้น 953 คน ส่วนใหญ่มี
สถำนภำพเป็นเจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน 486 คิดเป็นร้อยละ 51.00 เป็นนักศึกษำ จ ำนวน 394 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.34 เป็นอำจำรย์ จ ำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 และบุคคลภำยนอก จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.52 สังกัดคณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 23.61 ส ำนักงำน
อธิกำรบดี จ ำนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 18.78 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จ ำนวน 121 คน คิด
เป็นร้อยละ 12.70 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 9.55 คณะ
ครุศำสตร์อุตสำหกรรม จ ำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 8.29 คณะศิลปะศำสตร์ จ ำนวน 74 คน คิดเป็นร้อย
ละ 7.76 คณะวิศวกรรมศำสตร์และสถำปัตยกรรมศำสตร์ จ ำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 7.56 คณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร จ ำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 6.61 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน จ ำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 2.20 สถำบันวิจัยและพัฒนำ จ ำนวน 19 คน คิดเป็น 1.99 
และอ่ืนๆ จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 0.94  

จำกศูนย์พระนครศรีอยุธยำ หันตรำ จ ำนวน 300 คน คิดเป็นร้อยละ 31.48 ศูนย์สุพรรณบุรี 
จ ำนวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 30.43 ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ วำสุกรี จ ำนวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.78 และศูนย์นนทบุรี จ ำนวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 17.31 ตำมล ำดับ 

 
ตารางท่ี 2 ค ำนวณค่ำเฉลี่ยของระดับควำมพึงพอใจ  

หน่วยงานย่อย 
จ านวน ผลการประเมิน 

 ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ระดับ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 953 4.71 94.16 มากที่สุด 

งำนบริหำรและพัฒนำระบบ 157 4.80 96.00 มากทีสุ่ด 

งำนวิทยบริกำร 252 4.67 93.36 มากที่สุด 

งำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ 216 4.62 92.40 มากที่สุด 

งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  358 4.75 95.00 มากที่สุด 
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จำกตำรำงที่ 2 ในภำพรวม พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด มี

ค่ำเฉลี่ย 4.71 และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยหน่วยงำน พบว่ำ หน่วยงำนที่มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด 
คือ งำนบริหำรและพัฒนำระบบ มีค่ำเฉลี่ย 4.80 คิดเป็นร้อยละ 96.00 รองลงมำ คือ งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มีค่ำเฉลี่ย 4.75 คิดเป็นร้อยละ 95.00 งำนวิทยบริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.67 คิดเป็นร้อยละ 93.36 
และงำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ มีค่ำเฉลี่ย 4.62 คิดเป็นร้อยละ 92.40 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน จึงพบว่ำ 
ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด คือ ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.72 รองลงมำ 
คือ ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.70 ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.68 
และด้ำนสถำนที่/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีค่ำเฉลี่ย 4.67 ตำมล ำดับ 
เมื่อพิจำรณำเป็นรำยศูนย์พื้นท่ี จึงพบว่ำ 
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 ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ หันตรำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 
4.69 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน จึงพบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจมำกที่สุด ได้แก่ ด้ำนเจ้ำหน้ำที่
ผู้ให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.76 รองลงมำ คือ ด้ำนสถำนที่สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีค่ำเฉลี่ย 4.71 ด้ำนคุณภำพ
กำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.67 และด้ำนกระบวน/ขั้นตอนกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.63 ตำมล ำดับ 
 ศูนย์นนทบุรี ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.82 เมื่อพิจำรณำ
เป็นรำยด้ำน จึงพบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจมำกที่สุด ได้แก่ ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร มี
ค่ำเฉลี่ย 4.87 รองลงมำ คือ ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ค่ำเฉลี่ย 4.84 ด้ำนสถำนที่สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มี
ค่ำเฉลี่ย 4.80 และด้ำนกระบวน/ขั้นตอนกำรให้บริกำรมีค่ำเฉลี่ย 4.79 ตำมล ำดับ 

ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ วำสุกรี ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 
4.50 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน จึงพบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจมำกที่สุด ได้แก่ ด้ำนเจ้ำหน้ำที่
ผู้ให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.64 รองลงมำ คือ ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร ค่ำเฉลี่ย 4.50 ด้ำนกระบวน/ขั้นตอน
กำรให้บริกำรและด้ำนสถำนที่สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีค่ำเฉลี่ย 4.42 ตำมล ำดับ 

ศูนย์สุพรรณบุรี ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.67 เมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยด้ำน จึงพบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจมำกที่สุด ได้แก่ ด้ำนคุณภำพกำร
ให้บริกำร และด้ำนกระบวน/ขั้นตอนกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.70 รองลงมำ คือ ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
ค่ำเฉลี่ย 4.67 และ ด้ำนสถำนที่สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกมีค่ำเฉลี่ย 4.62 ตำมล ำดับ 

 
การอภิปรายผล กำรประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรต่ำงๆ ของส ำนัก

วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ส่วนใหญ่พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ
ในด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร กำรได้รับบริกำรที่ตรงตำมควำมต้องกำร 

ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงำนควรพิจำรณำกำรพัฒนำ ปรับปรุงในด้ำนหรือหัวข้อที่มีผลประเมินควำมพึงพอใจน้อย

ที่สุด เช่น ด้ำนสถำนที่/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ควรพัฒนำปรับปรุงคุณภำพและควำมพร้อมด้ำนเครื่องมือ/
อุปกรณ์ท่ีให้บริกำรให้ดียิ่งขึ้น และควรวำงแผนก ำหนดค่ำเป้ำหมำย ส ำหรับกำรประเมินผลควำมพึงพอใจใน
ปีถัดไป 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานบริหารและพัฒนาระบบ 
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ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการงานบริหารและพัฒนาระบบ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
ตอนที่ 1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม ได้แก่ เพศ อำยุ สถำนภำพ หน่วยงำนที่สังกัด  
ศูนย์พ้ืนที่ขอรับบริกำร ควำมถี่ของกำรขอรับบริกำรต่อปีกำรศึกษำ ใช้บริกำรงำนด้ำนใดบ้ำง  

ตารางท่ี 1-1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริกำร 

รายการ จ านวน 

เพศ  

     ชำย 54 

     หญิง 103 

รวม 157 

สถานะภาพ  

     ผู้บริหำร - 

     อำจำรย์ 26 

     เจ้ำหน้ำที ่ 124 

     นักศึกษำ 4 

     บุคคลทั่วไป 3 

รวม 157 

หน่วยงานที่สังกัด  

     คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม 8 

     คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร 2 

     คณบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 11 

     คณะวิศวกรรมศำสตร์และสถำปัตยกรรมศำสตร์ 9 

     คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 20 

     คณะศิลปศำสตร์ 1 

     ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 5 

     สถำบันวิจัยและพัฒนำ 3 

     ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 40 
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รายการ จ านวน 

     ส ำนักงำนอธิกำรบดี (งำนบริหำรและพัฒนำระบบ) 4 

     กองกลำง 5 

     กองคลัง 8 

     กองพัฒนำนักศึกษำ 3 

     กองบริหำรงำนบุคคล 5 

     กองนโยบำยและแผน 5 

     กองบริหำรทรัพยำกรนนทบุรี 6 

     กองบริหำรทรัพยำกรวำสุกรี 1 

     กองบริหำรทรัพยำกรสุพรรณบุรี 10 

     กองส่งเสริมคุณภำพ 4 

     ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน 1 

     อ่ืนๆ 6 

รวม 157 

ศูนย์พ้ืนที่ขอรับบริการ  

     ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ หันตรำ 77 

     ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ วำสุกรี 10 

     ศูนย์นนทบุรี 18 

     ศูนย์สุพรรณบุรี 52 

รวม 157 

ความถี่ของการขอรับบริการต่อปีการศึกษา   

     1-3 ครั้ง  42 

     4-6 ครั้ง  36 

     7-10 ครั้ง  25 

     มำกกว่ำ 10 ครั้ง  54 

รวม  157 
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ตารางท่ี  1-2  จ ำนวนของผู้รับบริกำรที่ใช้บริกำรงำนด้ำนใดบ้ำง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

       สื่อ 
N = 157 

ได้รับข้อมูล ไม่ได้รับข้อมูล รวม 

1. งำนสำรบรรณและธุรกำร 106 51 157 
2. งำนแผนและงบประมำณ 17 140 157 
3. งำนกำรเงินและพัสดุ 37 120 157 
4. งำนทรัพยำกรบุคคล 54 103 157 
5. งำนส่งเสริมคุณภำพ 29 128 157 
6. งำนพัฒนำระบบกำรบริหำรและสำรสนเทศ 1 156 157 
7. อ่ืนๆ เช่น โสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุม งำน
ซ่อมแซม วีดีโอ Conference  

14 143 157 

 
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ 

ตารางที่ 2-1 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรจ ำแนกตำมศูนย์พ้ืนที่ 

ศูนย์พ้ืนที่ 
N = 157 ระดับ 

X  
S.D. ความพึงพอใจ 

  1. ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ หันตรำ 4.82 0.36 มำกที่สุด 

  2. ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ วำสุกรี 4.82 0.37 มำกที่สุด 

  3. ศูนย์นนทบุรี 4.85 0.34 มำกที่สุด 

  4. ศูนย์สุพรรณบุรี 4.86 0.33 มำกที่สุด 

รวม 4.84 0.35 มากที่สุด 

 
ตารางท่ี 2-2 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรจ ำแนกตำม
กระบวนกำรให้บริกำร 

กระบวนการให้บริการ 
N = 157 ระดับ 

X  
S.D. ความพึงพอใจ 

ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ หันตรำ 4.82 0.36 มากที่สุด 

  1. ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร 4.79 0.39 มำกที่สุด 

  2. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำร 4.88 0.31 มำกที่สุด 

  3. ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร 4.72 0.43 มำกที่สุด 
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กระบวนการให้บริการ 
N = 157 ระดับ 

X  
S.D. ความพึงพอใจ 

  4. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 4.87 0.33 มำกที่สุด 

ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ วำสุกรี 4.82 0.37 มากที่สุด 

  1. ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร 4.82 0.36 มำกที่สุด 

  2. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำร 4.87 0.33 มำกที่สุด 

  3. ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร 4.77 0.41 มำกที่สุด 

  4. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 4.82 0.38 มำกที่สุด 

ศูนย์นนทบุรี 4.85 0.34 มากที่สุด 

  1. ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร 4.80 0.38 มำกที่สุด 

  2. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำร 4.88 0.32 มำกที่สุด 

  3. ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร 4.84 0.34 มำกที่สุด 

  4. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 4.89 0.31 มำกที่สุด 

ศูนย์สุพรรณบุรี 4.86 0.33 มากที่สุด 

  1. ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร 4.86 0.33 มำกที่สุด 

  2. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำร 4.86 0.34 มำกที่สุด 

  3. ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร 4.84 0.36 มำกที่สุด 

  4. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 4.89 0.30 มำกที่สุด 

รวม 4.80 0.70 มำกที่สุด 

 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

1. ได้รับควำมอนุเครำะห์จำกส ำนักวิทยบริกำรฯ ศูนยน์นทบุรีอย่ำงดีเยี่ยม       (1) 
2. เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรบริกำรดมีำก       (2) 

  
3. เป็นก ำลังใจให้กับเจ้ำหน้ำที่ที่ให้บริกำรทุกท่ำน     (1) 
4. ประทับใจกับกำรบริกำรของเจ้ำหน้ำที่      (1) 
5. ควรเพ่ิมระยะเวลำกำรให้บริกำร และเปิดท ำกำรให้ตรงเวลำ    (1) 
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  1. ข้ันตอนการให้บริการ 
  1.1 ขั้นตอนกำรให้บริกำรมีควำมชัดเจน ถูกต้องตำมระเบียบข้อบังคับ หรือกฏหมำยที่เกี่ยวข้อง  
        ปฏิบัติงำนมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน (SOP)  
  1.2 ระยะเวลำกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม  
        ปฏิบัติงำนมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน (SOP) 
  1.3 ให้บริกำรด้วยควำมรวดเร็ว ทันตำมก ำหนดเวลำ 

เรื่อง สำเหตุ แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ 

กำรส่งงำนล่ำช้ำ  เกิดจำกกำรมอบหมำยงำนล่ำช้ำ ปฏิบัติงำนด้วยควำมรอบคอบ  

กำรไม่ตอบกลับของหนังสือที่มี

กำรขอข้อมูลมำยังหน่วยงำน 

มีควำมเข้ำใจที่คลำดเคลื่อน เมื่อ

ไม่มีข้อมูล จึงไม่ตอบกลับหนังสือ 

ต้องตอบกลับหนังสือทุกฉบับที่มี

กำรขอข้อมูล ทั้งมีข้อมูลและไม่มี

ข้อมลู 

กำรลงตำรำงนัดหมำย ไม่ได้รับหนังสือจำกผู้ปฏิบัติงำน

เวรสำรบรรณประจ ำวัน 

ทุกครั้งที่มีกำรนัดหมำย จะต้อง

แจ้งให้ผู้ลงตำรำงนัดหมำยทรำบ 

กำรยกเลิกโดยไม่แจ้งให้ทรำบ กำรจองห้องประชุมด้วยวำจำ ต้องประสำนงำนอีกครั้ง ก่อนวัน

เริ่มงำน 

กำรลงนำมในเอกสำรไม่ครบถ้วน 

และกำรจัดท ำหนังสือรำชกำรไม่

ถูกต้อง 

ไม่ได้ตรวจสอบควำมถูกต้อง

ครบถ้วนก่อนจัดส่งหนังสือ 

ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วน

ทุกครั้งก่อนจัดส่งหนังสือ 

กำรจัดส่งใบลำ/ใบรับรองกำร

ปฏิบัติงำนจำกศูนย์พ้ืนที่ล่ำช้ำ 

1. ผู้ปฏิบัติงำนไม่จัดส่งตำมเวลำที่

ก ำหนด  

2. ผู้ประสำนงำนติดตำมด้วยวำจำ

หรือทำงไลน์เป็นรำยบุคคล 

1. ผู้ประสำนงำนติดตำมด้วยวำจำ

หรือทำงไลน์เป็นรำยบุคคล  

2. ผู้ประสำนงำนจัดท ำหนังสือ

ติดตำม ทวงถำม ภำยใน 
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  2. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ให้บริการ ที่ควรน ำไปปฏิบัติ ดังนี้ 
      1. ต้อนรับหรือรับรองและให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้มำรับบริกำรด้วยควำมเป็นมิตร อ่อนน้อมและเอำใจใส่ 
ท ำให้ผู้มำรับบริกำรเกิดควำมรู้สึกสะดวกสบำยและพึงพอใจ 
     2. ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริกำร เพ่ือสร้ำงควำมเป็นกันเอง ผู้รับบริกำรเกิดควำมอุ่นใจ แสดงควำมเป็น
มิตรโดยแสดงออกทำงสีหน้ำ แววตำ กิริยำทำ่ทำงหรือน้ ำเสียงที่สุภำพ  
     3. มีกำรชี้แจง ให้ค ำแนะน ำ ตอบข้อซักถำมด้วยน้ ำเสียงสุภำพ กระชับ ชัดเจน เข้ำใจง่ำย 
     4. มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมกับหน้ำที่ โดยพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของตนเองอยู่สม่ ำเสมอด้วย
กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมทักษะวิชำชีพที่ปฏิบัติงำนอยู่   
     5. สำมำรถแก้ไขปัญหำ อุปสรรค หรือค้นหำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดข้ึนได้อย่ำงเหมำะสม  
     6. มีกำรแต่งกำยสุภำพเรียบร้อย เหมำะสมกับลักษณะของกำรปฏิบัติงำนและโอกำส และมีบุคลิกภำพท่ีดี 
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งานวิทยบริการ 
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ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการงานวิทยบริการ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ประจ าปีการศึกษา 2563 
  กำรประเมินผลควำมพอใจที่มีต่อกำรใช้บริกำรห้องสมุดส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 มีผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 252 คน ซึ่งแบยสอบถำมแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1ข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรให้บริกำร ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ โดยสรุปผลในรูป

ควำมถี่ ร้อยละ ค่ำฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรสรุปประเด็นเนื้อหำ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ สถำนภำพ หน่วยงำน และศูนย์พ้ืนที่ของผู้ตอบแบบสอบถำม รำยละเอียดสรุป

ดังตำรำงที่ 1 จ ำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมเพศ สถำนภำพ หน่วยงำน และศูนย์

พ้ืนที่ 

ตำรำงที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูล จ ำนวน ร้อยละ 

เพศ 252 100.00 

ชาย 107 42.46 

หญิง 145 57.54 

สถานภาพ 252 100.00 

บุคลากร 46 18.25 

นักศึกษา 206 81.75 

หน่วยงาน 252 100.00 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 8 3.17 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 27 10.71 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 118 46.84 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 43 17.06 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 35 13.89 

คณะศิลปศาสตร์ 12 4.76 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 0.00 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0 0.00 
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ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0.79 

ส านักงานอธิการบดี 7 2.78 

ส านักตรวจสอบภายใน 0 0.00 

ศูนย์พ้ืนที่ 252 100.00 

นนทบุรี 31 12.30 

พระนครศรีอยุธยา หันตรา 89 35.31 

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 36 14.29 

สุพรรณบุรี 96 38.10 

จำกตำรำงที ่ 1 พบว่ำผู ้ตอบแบบสอบถำมมีจ ำนวน 252 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 

57.54 รองลงมำเป็นเพศชำย ร้อยละ 42.46 มีสถำนภำพเป็นนักศึกษำ ร้อยละ 81.75 เป็นบุคลำกร      

ร้อยละ 18.25 สังกัดหน่วยงำน ได้แก่ คณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ร้อยละ 46.84        

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 17.06  คณะวิศวกรรมศำสตร์และสถำปัตยกรรมศำสตร์ ร้อยละ 

13.89 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร ร้อยละ 10.71 คณะศิลปศำสตร์ ร้อยละ 4.76          

คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม ร้อยละ 3.17 ส ำนักงำนอธิกำรบดี ร้อยละ 2.78 และส ำนักวิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ ร้อยละ 0.79 ตำมล ำดับ    

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจ 
กำรประเมินควำมพึงพอใจ สรุปในภำพรวมและแยกพิจำรณำแต่ละด้ำนซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้ำน คือ 

ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร  ด้ำนสถำนที่/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก     

ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร ผลกำรค ำนวณค่ำควำมพึงพอใจของเข้ำร่วมโครงกำร สรุปดังตำรำงที่ 2  

 

 

 

 



ตำรำงที่ 2 แสดงค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อบริกำรห้องสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563    

รำยกำร นนทบุรี (1 คน) หันตรา (102 คน) วาสุกรี (38 คน) สุพรรณบุรี (111 คน) ภาพรวม (252 คน) 

 x̄ SD 
แปล 

ควำมหมำย 
 x̄ SD 

แปล 

ควำมหมำย 
 x̄ SD 

แปล 

ควำมหมำย 
x ̄ SD 

แปล 

ควำมหมำย 
 x̄ SD 

แปล 

ควำมหมำย 

ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอน 4.77 0.51 มำกที่สุด 4.62 0.63 มำกที่สุด 4.62 0.56 มำกที่สุด 4.62 0.65 มำกที่สุด 4.66 0.59 มำกที่สุด 

1 มีกำรสื่อสำร เผยแพร่ขั้นตอนกำรขอรับบริกำร 4.68 0.60 มำกที่สุด 4.63 0.62 มำกที่สุด 4.65 0.56 มำกที่สุด 4.65 0.60 มำกที่สุด 4.65 0.60 มำกที่สุด 

2 ข้ันตอนกำรขอรับบริกำรมีควำมเข้ำใจง่ำยไม่

ซับซ้อน 
4.77 0.50 มำกที่สุด 4.61 0.63 มำกที่สุด 4.60 0.56 มำกที่สุด 4.58 0.63 มำกที่สุด 4.64 0.58 มำกที่สุด 

3 ข้ันตอนในกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม 4.81 0.48 มำกที่สุด 4.62 0.63 มำกที่สุด 4.61 0.55 มำกที่สุด 4.61 0.66 มำกที่สุด 4.66 0.58 มำกท่ีสุด 

4 ระยะเวลำในกำรให้บริกำรมคีวำมเหมำะสม 4.77 0.50 มำกที่สุด 4.64 0.61 มำกที่สุด 4.65 0.55 มำกที่สุด 4.56 0.75 มำกที่สุด 4.66 0.60 มำกที่สุด 

5 กระบวนกำรในกำรให้บริกำรมคีวำมเที่ยงตรง และ

โปร่งใส 
4.81 0.48 มำกที่สุด 4.58 0.65 มำกที่สุด 4.60 0.56 มำกทีสุ่ด 4.71 0.60 มำกที่สุด 4.68 0.57 มำกที่สุด 

ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผู่้ให้บริกำร 4.72 0.54 มำกที่สุด 4.64 0.61 มำกที่สุด 4.68 0.54 มำกที่สุด 4.62 0.60 มำกที่สุด 4.66 0.57 มำกที่สุด 

1 [มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิม้แย้ม แจม่ใส แต่กำยสุภำพ

เหมำะสม 
4.74 0.51 มำกที่สุด 4.62 0.61 มำกที่สุด 4.69 0.54 มำกที่สุด 4.58 0.64 มำกที่สุด 4.66 0.58 มำกที่สุด 

2 มีควำมเอำใจใส่ และกระตือรือรน้ในกำรให้บริกำร 4.74 0.51 มำกที่สุด 4.67 0.56 มำกที่สุด 4.71 0.55 มำกที่สุด 4.57 0.60 มำกที่สุด 4.67 0.55 มำกที่สุด 

3 สำมำรถให้ค ำแนะน ำ ท ำควำมเข้ำใจท่ีชัดเจน และ

เป็นปรึกษำท่ีดีของผู้รบับริกำร 
4.71 0.59 มำกที่สุด 4.64 0.59 มำกที่สุด 4.63 0.56 มำกที่สุด 4.64 0.60 มำกที่สุด 4.65 0.58 มำกที่สุด 

4 รับฟังปัญหำหรือข้อซักถำม/สำมำรถแก้ปัญหำ

เฉพำะหน้ำอย่ำงเต็มใจ 
4.71 0.53 มำกที่สุด 4.63 0.65 มำกที่สุด 4.67 0.53 มำกที่สุด 4.63 0.59 มำกที่สุด 4.66 0.57 มำกที่สุด 

5 สำมำรถให้ค ำแนะน ำในประเด็นที่เป็นประโยชน์

และไม่ชักจูงผู้รับบริกำรไปในทำงที่เสื่อม 
4.68 0.54 มำกที่สุด 4.65 0.62 มำกที่สุด 4.68 0.53 มำกที่สุด 4.67 0.57 มำกที่สุด 4.67 0.57 มำกที่สุด 
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รำยกำร นนทบุรี (1 คน) หันตรา (102 คน) วาสุกรี (38 คน) สุพรรณบุรี (111 คน) ภาพรวม (252 คน) 

 x̄ SD 
แปล 

ควำมหมำย 
 x̄ SD 

แปล 

ควำมหมำย 
 x̄ SD 

แปล 

ควำมหมำย 
x ̄ SD 

แปล 

ควำมหมำย 
 x̄ SD 

แปล 

ควำมหมำย 

ด้ำนสถำนท่ี/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 4.74 0.51 มำก 4.56 0.66 มำกที่สุด 4.55 0.56 มำกที่สุด 4.65 0.58 มำกที่สุด 4.63 0.58 มำกที่สุด 

1 มีควำมสะดวกในกำรขอรับบริกำรในช่องทำง/จุด

บริกำรตำ่งๆ 
4.77 0.50 มำกที่สุด 4.56 0.66 มำกที่สุด 4.58 0.56 มำกที่สุด 4.64 0.60 มำกที่สุด 4.64 0.58 มำกที่สุด 

2 คุณภำพและควำมพร้อมด้ำนเครื่องมือ/อุปกรณ ์ 4.74 0.51 มำกที่สุด 4.56 0.64 มำกที่สุด 4.48 0.56 มำก 4.68 0.57 มำกที่สุด 4.62 0.57 มำกที่สุด 

3 ป้ำยข้อควำมบอกจุดบริกำร/ป้ำยประชำสมัพันธ์ มี

ควำมชัดเจนและเข้ำใจง่ำย 
4.81 0.48 มำกที่สุด 4.53 0.66 มำกที่สุด 4.62 0.56 มำกที่สุด 4.59 0.61 มำกที่สุด 4.64 0.58 มำกที่สุด 

4 สถำนท่ีในกำรให้บริกำรเอื้อให้เกิดควำมปลอดภัย

ต่อผู้มำรับบริกำร 
4.68 0.54 มำกที่สุด 4.60 0.63 มำกที่สุด 4.61 0.55 มำกที่สุด 4.68 0.55 มำกที่สุด 4.64 0.57 มำกที่สุด 

5 สภำพแวดล้อมภำยในมีบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำร

ค้นคว้ำและศึกษำด้วยตนเอง 
4.71 0.53 มำกที่สุด 4.57 0.72 มำกที่สุด 4.47 0.55 มำก 4.69 0.57 มำกที่สุด 4.61 0.59 มำกที่สุด 

ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร 4.78 0.49 มำกที่สุด 4.66 0.67 มำกที่สุด 4.78 0.53 มำกที่สุด 4.68 0.60 มำกที่สุด 4.73 0.57 มำกที่สุด 

1ได้รับบริกำรที่ตรงตำมควำมต้องกำร 4.77 0.50 มำกที่สุด 4.67 0.66 มำกที่สุด 4.72 0.51 มำกที่สุด 4.71 0.54 มำกที่สุด 4.72 0.55 มำกที่สุด 

2 ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรรับบริกำร 4.77 0.50 มำกที่สุด 4.61 0.69 มำกที่สุด 4.81 0.55 มำกที่สุด 4.66 0.60 มำกที่สุด 4.71 0.58 มำกที่สุด 

3 ผู้รับบริกำรได้รับกำรบริกำรที่คุม้ค่ำ 4.81 0.48 มำกที่สุด 4.69 0.66 มำกที่สุด 4.82 0.53 มำกที่สุด 4.68 0.66 มำกที่สุด 4.75 0.58 มำกที่สุด 

รวม 4.75 0.51 มากที่สุด 4.61 0.64 มำกที่สุด 4.66 0.55 มำกที่สุด 4.64 0.61 มำกที่สุด 4.67 0.58 มากที่สุด 
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จำกตำรำงที่ 2 ในภำพรวมพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวนทั้งสิ้น 252 คน มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุดมี

ค่ำเฉลี่ย 4.67 และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด ได้แก่  ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร มี

ค่ำเฉลี่ย 4.73 รองลงมำ ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอน มีค่ำเฉลี่ย 4.66 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.66 และด้ำนสถำนท่ี/

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีค่ำเฉลี่ย 4.63 ตำมล ำดับ  และเมื่อพิจำรณำต่อเป็นรำยข้อ จึงพบว่ำ หัวข้อท่ีมีควำมพึงพอใจในระดับ

มำกที่สุด ได้แก่  หัวข้อผู้รับบริกำรได้รับกำรบริกำรที่คุ้มค่ำ มีค่ำเฉลี่ย 4.75 รองลงมำคือ หัวข้อได้รับบริกำรที่ตรงตำมควำม

ต้องกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.72 หัวข้อควำมสะดวกรวเร็วในกำรรับบริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.71 หัวข้อกระบวนกำรในกำรให้บริกำรมีควำม

เที่ยงตรง และโปร่งใส มีค่ำเฉลี่ย 4.68  หัวข้อมีควำมเอำใจใส่ และกระตือรือร้นในกำรให้บริก ำร และหัวข้อสำมำรถให้

ค ำแนะน ำในประเด็นที่เป็นประโยชน์และไม่ชักจูงผู้รับบริกำรไปในทำงที่เสื่อม มีค่ำเฉลี่ย 6.67 หัวข้อข้ันตอนในกำรให้บริกำรมี

ควำมเหมำะสม หัวข้อระยะเวลำในกำรให้บริกำรมคีวำมเหมำะสม และหัวข้อมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส แต่กำยสุภำพ

เหมำะสม มีค่ำเฉลี่ย 4.66 หัวข้อมีกำรสื่อสำร เผยแพร่ขั้นตอนกำรขอรับบริกำร และหัวข้อสำมำรถให้ค ำแนะน ำ ท ำควำม

เข้ำใจท่ีชัดเจน และเป็นปรึกษำท่ีดีของผู้รับบริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.65 หัวข้อข้ันตอนกำรขอรับบริกำรมีควำมเข้ำใจง่ำยไม่ซับซ้อน 

หัวข้อมีควำมสะดวกในกำรขอรับบริกำรในช่องทำง/จุดบริกำรต่ำงๆ หัวช้อป้ำยข้อควำมบอกจุดบริกำร/ป้ำยประชำสัมพันธ์ มี

ควำมชัดเจนและเข้ำใจง่ำย และหัวข้อสถำนที่ในกำรให้บริกำรเอื้อให้เกิดควำมปลอดภัยต่อผู้มำรับบริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.64 

หัวข้อคุณภำพและควำมพร้อมด้ำนเครื่องมือ/อุปกรณ์ มีค่ำเฉลี่ย 4.62 และหัวข้อสภำพแวดล้อมภำยในมีบรรยำกำศที่เอื้อต่อ

กำรค้นคว้ำและศึกษำด้วยตนเอง มีค่ำเฉลี่ย 4.61 ตำมล ำดับ 

อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำต่อในรำยละเอียดจ ำแนกตำมศูนย์พื้นท่ี จึงพบดังนี้ 

งำนวิทยบริกำร ในภำพรวมมีผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 89 คน มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลีย่ 

4.61 และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่มีควำมพึงพอใจระดับมำกท่ีสุด ได้แก่  ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 

4.66 รองลงมำคือด้ำนเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.64 ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอน มีค่ำเฉลี่ย 4.62 และด้ำนสถำนที่/สิ่ง

อ ำนวยควำมสะดวก มีค่ำเฉลี่ย 4.56 ตำมล ำดับ และเมื่อพิจำรณำต่อเป็นรำยข้อ จึงพบว่ำ หัวข้อท่ีมีควำมพึงพอใจในระดับมำก

ที่สุด ได้แก่ หัวข้อผู้รับบริกำรได้รับกำรบริกำรที่คุ้มค่ำ มีค่ำเฉลี่ย 4.69 รองลงมำคือหัวข้อ มีควำมเอำใจใส่ และกระตือรือร้นใน

กำรให้บริกำร และหัวข้อได้รับบริกำรที่ตรงตำมควำมต้องกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.67 หัวข้อสำมำรถให้ค ำแนะน ำในประเด็นที่เป็น

ประโยชน์และไม่ชักจูงผู้รับบริกำรไปในทำงที่เสื่อม มีค่ำเฉลี่ย 4.65 หัวข้อระยะเวลำในกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม มี

ค่ำเฉลี่ย 4.64 หัวข้อ มีกำรสื่อสำร เผยแพร่ขั้นตอนกำรขอรับบริกำร และ หัวข้อรับฟังปัญหำหรือข้อซักถำม/สำมำรถแก้ปัญหำ

เฉพำะหน้ำอย่ำงเต็มใจ มีค่ำเฉลี่ย 4.63 หัวข้อข้ันตอนในกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม และหัวข้อมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี ยิ้มแย้ม 

แจ่มใส แต่กำยสุภำพเหมำะสม มีค่ำเฉลี่ย 4.62 หัวข้อขั้นตอนกำรขอรับบริกำรมีควำมเข้ำใจง่ำยไม่ซับซ้อน และหัวข้อควำม

สะดวกและรวดเร็วในกำรรับบริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.61 หัวข้อสถำนท่ีในกำรให้บริกำรเอื้อให้เกิดควำมปลอดภัยต่อผู้มำรับบริกำร 

มีค่ำเฉลี่ย 4.60 หัวข้อกระบวนกำรในกำรให้บริกำรมีควำมเที่ยงตรง และโปร่งใส มีค่ำเฉลี่ย 4.58 หัวข้อสภำพแวดล้อมภำยใน

มีบรรยำกำศท่ีเอื้อต่อกำรค้นคว้ำและศึกษำด้วยตนเอง มีค่ำเฉลี่ย 4.57 หัวข้อมีควำมสะดวกในกำรขอรับบริกำรในช่องทำง/จุด

บริกำรต่ำงๆ และหัวข้อคุณภำพและควำมพร้อมด้ำนเครื่องมือ/อุปกรณ์ มีค่ำเฉลี่ย 4.56 และหัวข้อป้ำยข้อควำมบอกจุด

บริกำร/ป้ำยประชำสัมพันธ์ มีควำมชัดเจนและเข้ำใจง่ำย มีค่ำเฉลี่ย 5.53 ตำมล ำดับ  
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หน่วยวิทยบริกำรศูนย์นนทบุรี  ในภำพรวมมีผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 31 คน มีควำมพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.75 โดยด้ำนที่ควำมพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.78 รองลงมำคือ

ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอน มีค่ำเฉลี่ย 4.77 ด้ำนสถำนท่ี/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีค่ำเฉลี่ย 4.74 และด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 

มีค่ำลี่ย 4.72 ตำมล ำดับ และเมื่อพิจำรณำต่อเป็นรำยข้อ จึงพบว่ำ หัวข้อที่มีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด ได้แก่ หัวข้อ

ขั้นตอนในกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม หัวข้อกระบวนกำรในกำรให้บริกำรมีควำมเที่ยงตรง และโปร่งใส หัวข้อป้ำยข้อควำม

บอกจุดบริกำร/ป้ำยประชำสัมพันธ์ มีควำมชัดเจนและเข้ำใจง่ำย และหัวข้อผู้รับบริกำรได้รับกำรบริกำรที่คุ้มค่ำ มีค่ำเฉลี่ย 

4.81 รองลงมำคือ หัวข้อขั้นตอนกำรขอรับบริกำรมีควำมเข้ำใจง่ำยไม่ซับซ้อน หัวข้อระยะเวลำในกำรให้บริ กำรมีควำม

เหมำะสม หัวข้อมีควำมสะดวกในกำรขอรับบริกำรในช่องทำง/จุดบริกำรต่ำง ๆ หัวช้อได้รับบริกำรที่ตรงตำมควำมต้องกำร 

และหัวข้อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรรับบริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.77 หัวข้อมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส แต่กำยสุภำพ

เหมำะสม หัวข้อมีควำมเอำใจใส่ และกระตือรือร้นในกำรให้บริกำร และหัวข้อคุณภำพและควำมพร้อมด้ำนเครื่องมือ/อุปกรณ์ 

มีค่ำเฉลี่ย 4.74 หัวข้อสำมำรถให้ค ำแนะน ำ ท ำควำมเข้ำใจที่ชัดเจน และเป็นปรึกษำท่ีดีของผู้รับบริกำร หัวข้อรับฟังปัญหำหรือ

ข้อซักถำม/สำมำรถแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำอย่ำงเต็มใจ และหัวข้อสภำพแวดล้อมภำยในมีบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรค้นคว้ำและ

ศึกษำด้วยตนเอง มีค่ำเฉลี่ย 4.71 หัวข้อมีกำรสื่อสำร เผยแพร่ขั้นตอนกำรขอรับบริกำร หัวข้อสำมำรถให้ค ำแนะน ำในประเด็น

ที่เป็นประโยชน์และไม่ชักจูงผู้รับบริกำรไปในทำงที่เสื่อม และหัวข้อสถำนที่ในกำรให้บริกำรเอื้อให้เกิดควำมปลอดภัยต่อผู้มำ

รับบริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.68 ตำมล ำดับ 

หน่วยวิทยบริกำรศูนย์วำสุกรี  ในภำพรวมมีผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 36 คน มีควำมพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.66 โดยด้ำนที่ควำมพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.78 รองลงมำคือ 

ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.68 ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอน มีค่ำเฉลี่ย 4.62 และด้ำนสถำนท่ี/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มี

ค่ำเฉลี่ย 4.55 ตำมล ำดับ และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ หัวข้อที่มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด คือ หัวข้อ

ผู้รับบริกำรได้รับกำรบริกำรที่คุ้มค่ำ มีค่ำเฉลี่ย 4.82 รองลงมำ คือหัวข้อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรรับบริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.81 

หัวข้อได้รับบริกำรที่ตรงตำมควำมต้องกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.72 หัวข้อ มีควำมเอำใจใส่ และกระตือรือร้นในกำรให้บรกิำร มีค่ำเฉลีย่ 

4.71 หัวข้อมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส แต่กำยสุภำพเหมำะสม มีค่ำลี่ย 4.69 หัวข้อสำมำรถให้ค ำแนะน ำในประเด็นที่

เป็นประโยชน์และไม่ชักจูงผู้รับบริกำรไปในทำงที่เสื่อม มีค่ำเฉลี่ย 4.68 หัวข้อรับฟังปัญหำหรือข้อซักถำม/สำมำรถแก้ปัญหำ

เฉพำะหน้ำอย่ำงเต็มใจ มีค่ำเฉลี่ย 4.67 หัวข้อมีกำรสื่อสำร เผยแพร่ขั้นตอนกำรขอรับบริกำร และหัวข้อระยะเวลำในกำร

ให้บริกำรมีควำมเหมำะสม มีค่ำเฉลี่ย 4.65 หัวข้อสำมำรถให้ค ำแนะน ำ ท ำควำมเข้ำใจที่ชัดเจน และเป็นปรึกษำที่ดีของ

ผู้รับบริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.63 หัวข้อป้ำยข้อควำมบอกจุดบริกำร/ป้ำยประชำสัมพันธ์ มีควำมชัดเจนและเข้ำใจง่ำย มีค่ำเฉลี่ ย 

4.62 หัวข้อขั้นตอนในกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม มีค่ำเฉลี่ย 4.61 หัวข้อขั้นตอนกำรขอรับบริกำรมีควำมเข้ำใจง่ำยไม่

ซับซ้อน และหัวข้อกระบวนกำรในกำรให้บริกำรมีควำมเที่ยงตรง และโปร่งใส มีค่ำเฉลี่ย 4.60 หัวข้อมีควำมสะดวกในกำร

ขอรับบริกำรในช่องทำง/จุดบริกำรต่ำง ๆ มีค่ำเฉลี่ย 4.58 หัวข้อทีมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก ได้แก่ หัวข้อคุณภำพและ

ควำมพร้อมด้ำนเครื่องมือ/อุปกรณ์ มีค่ำเฉลี่ย 4.48 และหัวข้อสภำพแวดล้อมภำยในมีบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรค้นคว้ำและ

ศึกษำด้วยตนเอง มีค่ำเฉลี่ย 4.48 ตำมล ำดับ 
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หน่วยวิทยบริกำรศูนย์สุพรรณบุรี  ในภำพรวมมีผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 96 คน มีควำม พึงพอใจอยู่ใน

ระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉลี่ย 4.64 โดยด้ำนท่ีควำมพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร  มีค่ำเฉลี่ย 4.68 รองลงมำ คือ 

ด้ำนสถำนท่ี/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีค่ำเฉลี่ย 4.65 ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอน และด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.62 

ตำมล ำดับ เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ข้อที่มีควำมพึงพอใจมำกที่สุด ได้แก่หัวข้อกระบวนกำรในกำรให้บริกำรมีควำม

เที่ยงตรง และโปร่งใส และหัวข้อได้รับบริกำรที่ตรงตำมควำมต้องกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.71 รองลงมำ คือ หัวข้อสภำพแวดล้อม

ภำยในมีบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรค้นคว้ำและศึกษำด้วยตนเอง มีค่ำเฉลี่ย 4.69 หัวข้อ คุณภำพและควำมพร้อมด้ำนเครื่องมือ/

อุปกรณ์ หัวข้อสถำนที่ในกำรให้บริกำรเอื้อให้เกิดควำมปลอดภัยต่อผู้มำรับบริกำร และหัวข้อผู้รับบริกำรได้รับกำรบริกำรที่

คุ้มค่ำ มีค่ำเฉลี่ย 4.68 หัวข้อสำมำรถให้ค ำแนะน ำในประเด็นที่เป็นประโยชน์และไม่ชักจูงผู้รับบริกำรไปในทำงที่เสื่อม มี

ค่ำเฉลี่ย 4.67 หัวข้อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรรับบริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.66 หัวข้อมีกำรสื่อสำร เผยแพร่ขั้นตอนกำรขอรับ

บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.65 หัวข้อสำมำรถให้ค ำแนะน ำ ท ำควำมเข้ำใจที่ ชัดเจน และเป็นปรึกษำที่ดีของผู้รับบริกำร และหัวข้อ มี

ควำมสะดวกในกำรขอรับบริกำรในช่องทำง/จุดบริกำรต่ำง ๆ มีค่ำเฉลี่ย 4.64  หัวข้อรับฟังปัญหำหรือข้อซักถำม/สำมำรถ

แก้ปัญหำเฉพำะหน้ำอย่ำงเต็มใจ มีค่ำเฉลี่ย 4.63 หัวข้อขั้นตอนในกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม มีค่ำเฉลี่ ย 4.61 หัวข้อป้ำย

ข้อควำมบอกจุดบริกำร/ป้ำยประชำสัมพันธ์ มีควำมชัดเจนและเข้ำใจง่ำย มีค่ำเฉลี่ย 4.59 หัวข้อขั้นตอนกำรขอรับบริกำรมี

ควำมเข้ำใจง่ำยไม่ซับซ้อน มีค่ำเฉลี่ย 4.58 หัวข้อ มีควำมเอำใจใส่ และกระตือรือร้นในกำรให้บริกำร มี่ค่ำเฉลี่ย 4.57 และ

หัวข้อระยะเวลำในกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม มีค่ำเฉลี่ย 4.56 ตำมล ำดับ 
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งานเทคโนโลยีการศึกษา 
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ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการงานเทคโนโลยีการศึกษา 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ประจ าปีการศึกษา 2563  
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 216 100.00 
ชำย 92 42.59 
หญิง 124 57.41 
2. สถานภาพ 216 100.00 
บุคลำกรภำยใน มทร.สุวรรณภูมิ 149 68.98 
นักศึกษำ 67 31.02 
บุคคลภำยนอก 0 0.00 
3. หน่วยงานที่สังกัด     216 100.00 
คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม    26 12.04 
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร 8 3.70 
คณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 50 23.15 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 18 8.33 
คณะวิศวกรรมศำสตร์และสถำปัตยกรรมศำสตร์ 3 1.39 
คณะศิลปศำสตร์ 35 16.20 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 3 1.39 
สถำบันวิจัยและพัฒนำ 0 0.00 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 23 10.65 
กองกลำง 6 2.78 
กองคลัง 0 0.00 
กองนโยบำยและแผน 0 0.00 
กองบริหำรงำนบุคคล 18 8.33 
กองพัฒนำนักศึกษำ 9 4.17 
กองบริหำรทรัพยำกรนนทบุรี 8 3.70 
กองบริหำรทรัพยำกรสุพรรณบุรี 7 3.24 
กองบริหำรทรัพยำกรวำสุกรี 1 0.46 
กองส่งเสริมคุณภำพ 0 0.00 
อ่ืนๆ 1 0.46 
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4. ศูนย์พ้ืนที่ขอรับบริการ 216 100.00 
ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ หันตรำ 85 39.35 
ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ วำสุกรี 25 11.57 
ศูนย์นนทบุรี 24 11.11 
ศูนย์สุพรรณบุรี 82 37.96 

จำกตำรำงส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ในภำพรวม พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีจ ำนวนทั้งสิ้น 216 คน     
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 57.41 รองลงมำ คือ เพศชำย จ ำนวน 92 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.59 มีสถำนภำพ บุคลำกรภำยใน มทร.สุวรรณภูมิ จ ำนวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 68.98 รองลงมำ 
คือ นักศึกษำ จ ำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 31.02 หน่วยงำนที่ตอบแบบสอบถำมมำกที่สุด คือ คณะบริหำร 
ธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 23.15 รองลงมำ คือ คณะศิลปศำสตร์ จ ำนวน 
35 คน คิดเป็นร้อยละ 16.20 ศูนย์พ้ืนที่ที่ตอบแบบสอบถำมมำกที่สุดคือ ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ หันตรำ 
จ ำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 39.35 รองลงมำ คือ ศูนย์สุพรรณบุรี จ ำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 37.96 
ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ วำสุกรี จ ำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 11.57 และศูนย์นนทบุรี จ ำนวน 24 คน        
คิดเป็นร้อยละ 11.11 ตำมล ำดับ 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
2.1 แบ่งตามงานให้บริการ 

รายการ 
ภาพรวมแยกตามงาน 

216 x̄ ร้อยละ แปลควำมหมำย 

บริการห้องประชุม 53 4.62 92.38 ระดับมำกท่ีสุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  4.67 93.33 ระดับมำกท่ีสุด 
1.ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร [1.1 กำรแต่งกำยสุภำพ เรียบร้อย มี
บุคลิกภำพที่เหมำะสม] 

 4.64 92.83 ระดับมำกท่ีสุด 

1.ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร [1.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส มี
ควำมเอำใจใส่ และกระตือรือร้นในกำรให้บริกำร] 

 4.70 93.96 ระดับมำกท่ีสุด 

1.ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร [1.3 สำมำรถให้ค ำแนะน ำ และแก้ปัญหำ
เฉพำะหน้ำในกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม] 

 4.66 93.21 ระดับมำกท่ีสุด 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก  4.57 91.43 ระดับมำกท่ีสุด 
2.ด้ำนสถำนที่/สภำพแวดล้อมของพ้ืนที่ [2.1 มีควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสะอำด] 

 4.57 91.32 ระดับมำกท่ีสุด 

2.ด้ำนสถำนที่/สภำพแวดล้อมของพ้ืนที่ [2.2 แสงสว่ำงมีควำมเหมำะสม]  4.57 91.32 ระดับมำกท่ีสุด 
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รายการ 
ภาพรวมแยกตามงาน 

216 x̄ ร้อยละ แปลควำมหมำย 

2.ด้ำนสถำนที่/สภำพแวดล้อมของพ้ืนที่ [2.3 อำกำศบริสุทธิ์และกำร
ระบำยอำกำศในห้องประชุมมีควำมเหมำะสม] 

 4.51 90.19 ระดับมำกท่ีสุด 

2.ด้ำนสถำนที่/สภำพแวดล้อมของพ้ืนที่ [2.4 มีโต๊ะ เก้ำอ้ีเหมำะสมและ
สะดวกต่อกำรประชุม] 

 4.62 92.45 ระดับมำกท่ีสุด 

3.ด้ำนโสตทัศนูปกรณ์ [3.1 เครื่องเสียงมีควำมพร้อมใช้งำน]  4.57 91.32 ระดับมำกท่ีสุด 
3.ด้ำนโสตทัศนูปกรณ์ [3.2 ระบบภำพมีควำมพร้อมใช้งำน]  4.64 92.83 ระดับมำกท่ีสุด 
3.ด้ำนโสตทัศนูปกรณ์ [3.3 คอมพิวเตอร์/เครื่องฉำยภำพสำมมิติ มีควำม
พร้อมใช้งำน] 

 4.53 90.57 ระดับมำกท่ีสุด 

ด้านคุณภาพการให้บริการ     
บริการโสตทัศนูปกรณ์ 47 4.68 93.69 ระดับมำกท่ีสุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  4.82 96.31 ระดับมำกท่ีสุด 
1.ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร [1.1 กำรแต่งกำยสุภำพ เรียบร้อย มี
บุคลิกภำพที่เหมำะสม] 

 4.77 95.32 ระดับมำกท่ีสุด 

1.ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร [1.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส มี
ควำมเอำใจใส่ และกระตือรือร้นในกำรให้บริกำร] 

 4.87 97.45 ระดับมำกท่ีสุด 

1.ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร [1.3 สำมำรถให้ค ำแนะน ำ และแก้ปัญหำ
เฉพำะหน้ำในกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม] 

 4.81 96.17 ระดับมำกท่ีสุด 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก  4.55 91.06 ระดับมำกท่ีสุด 
2.ด้ำนอุปกรณ์ท่ีให้บริกำร [2.1 เครื่องเสียงมีควำมพร้อมใช้งำน]  4.60 91.91 ระดับมำกท่ีสุด 
2.ด้ำนอุปกรณ์ท่ีให้บริกำร [2.2 ระบบภำพมีควำมพร้อมใช้งำน]  4.55 91.06 ระดับมำกท่ีสุด 
2.ด้ำนอุปกรณ์ท่ีให้บริกำร [2.3 คอมพิวเตอร์/เครื่องฉำยภำพสำมมิติ มี
ควำมพร้อมใช้งำน] 

 4.51 90.21 ระดับมำกท่ีสุด 

ด้านคุณภาพการให้บริการ     
บริการประชุมทางไกล (VDO Conference) 4 4.78 95.60 ระดับมำกท่ีสุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  4.92 98.33 ระดับมำกท่ีสุด 
1.ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร [1.1 กำรแต่งกำยสุภำพ เรียบร้อย มี
บุคลิกภำพที่เหมำะสม] 

 4.75 95.00 ระดับมำกท่ีสุด 

1.ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร [1.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส มี
ควำมเอำใจใส่ และกระตือรือร้นในกำรให้บริกำร] 

 5.00 100.00 ระดับมำกท่ีสุด 
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รายการ 
ภาพรวมแยกตามงาน 

216 x̄ ร้อยละ แปลควำมหมำย 

1.ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร [1.3 สำมำรถให้ค ำแนะน ำ และแก้ปัญหำ
เฉพำะหน้ำในกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม] 

 5.00 100.00 ระดับมำกท่ีสุด 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  0.00   
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก  4.64 92.86 ระดับมำกท่ีสุด 
2.ด้ำนสถำนที่/สภำพแวดล้อมของพ้ืนที่ [2.1 มีควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสะอำด] 

 4.75 95.00 ระดับมำกท่ีสุด 

2.ด้ำนสถำนที่/สภำพแวดล้อมของพ้ืนที่ [2.2 แสงสว่ำงมีควำมเหมำะสม]  4.75 95.00 ระดับมำกท่ีสุด 
2.ด้ำนสถำนที่/สภำพแวดล้อมของพ้ืนที่ [2.3 อำกำศบริสุทธิ์และกำร
ระบำยอำกำศในห้องประชุมมีควำมเหมำะสม] 

 4.75 95.00 ระดับมำกท่ีสุด 

2.ด้ำนสถำนที่/สภำพแวดล้อมของพ้ืนที่ [2.4 มีโต๊ะ เก้ำอ้ีเหมำะสมและ
สะดวกต่อกำรประชุม] 

 4.75 95.00 ระดับมำกท่ีสุด 

3.ด้ำนโสตทัศนูปกรณ์ [3.1 ควำมเสถียรของระบบกำรเชื่อมต่อ]  4.25 85.00 ระดับมำก 
3.ด้ำนโสตทัศนูปกรณ์ [3.2 คุณภำพของระบบภำพ]  4.50 90.00 ระดับมำกท่ีสุด 
3.ด้ำนโสตทัศนูปกรณ์ [3.3 คุณภำพของระบบเสียง]  4.75 95.00 ระดับมำกท่ีสุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ     
บริการซ่อมโสตทัศนูปกรณ์ 8 4.50 90.00 ระดับมำกท่ีสุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  4.63 92.50 ระดับมำกท่ีสุด 
1.ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร [1.1 กำรแต่งกำยสุภำพ เรียบร้อย มี
บุคลิกภำพที่เหมำะสม] 

 4.50 90.00 ระดับมำกท่ีสุด 

1.ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร [1.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส มี
ควำมเอำใจใส่ และกระตือรือร้นในกำรให้บริกำร] 

 4.63 92.50 ระดับมำกท่ีสุด 

1.ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร [1.3 สำมำรถให้ค ำแนะน ำ และแก้ปัญหำ
เฉพำะหน้ำในกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม] 

 4.75 95.00 ระดับมำกท่ีสุด 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  0.00   
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก  4.38 87.50 ระดับมำก 
2.ด้ำนอุปกรณ์ท่ีให้บริกำร [2.1 เครื่องเสียงมีควำมพร้อมใช้งำน]  4.38 87.50 ระดับมำก 
2.ด้ำนอุปกรณ์ท่ีให้บริกำร [2.2 ระบบภำพมีควำมพร้อมใช้งำน]  4.38 87.50 ระดับมำก 
2.ด้ำนอุปกรณ์ท่ีให้บริกำร [2.3 คอมพิวเตอร์/เครื่องฉำยภำพสำมมิติ มี
ควำมพร้อมใช้งำน] 

 4.38 87.50 ระดับมำก 

ด้านคุณภาพการให้บริการ     
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บริการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Materials) 10 4.95 99.00 ระดับมำกท่ีสุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  4.90 98.00 ระดับมำกท่ีสุด 
1.ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร [1.1 กำรแต่งกำยสุภำพ เรียบร้อย มี
บุคลิกภำพที่เหมำะสม] 

 4.90 98.00 ระดับมำกท่ีสุด 

1.ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร [1.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส มี
ควำมเอำใจใส่ และกระตือรือร้นในกำรให้บริกำร] 

 4.90 98.00 ระดับมำกท่ีสุด 

1.ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร [1.3 สำมำรถให้ค ำแนะน ำ และแก้ปัญหำ
เฉพำะหน้ำในกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม] 

 4.90 98.00 ระดับมำกท่ีสุด 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  0.00   
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก  0.00   
ด้านคุณภาพการให้บริการ  5.00 100.00 ระดับมำกท่ีสุด 
2.ด้ำนคุณภำพชิ้นงำน [2.1 ข้อมูลมีควำมถูกต้องตำมวัตถุประสงค์]  5.00 100.00 ระดับมำกท่ีสุด 
2.ด้ำนคุณภำพชิ้นงำน [2.2 คุณภำพ ควำมคมชัด ของภำพหรือเสียง]  5.00 100.00 ระดับมำกท่ีสุด 
2.ด้ำนคุณภำพชิ้นงำน [2.3 ควำมเหมำะสมของเนื้อหำ ภำพประกอบ]  5.00 100.00 ระดับมำกท่ีสุด 
2.ด้ำนคุณภำพชิ้นงำน [2.4 ระยะเวลำในกำรจัดท ำมีควำมเหมำะสม]  5.00 100.00 ระดับมำกท่ีสุด 
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (Design Printed Materials) 12 4.81 96.18 ระดับมำกท่ีสุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  4.81 96.11 ระดบัมำกท่ีสุด 
1.ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร [1.1 กำรแต่งกำยสุภำพ เรียบร้อย มี
บุคลิกภำพที่เหมำะสม] 

 4.75 95.00 ระดับมำกท่ีสุด 

1.ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร [1.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส มี
ควำมเอำใจใส่ และกระตือรือร้นในกำรให้บริกำร] 

 4.83 96.67 ระดับมำกท่ีสุด 

1.ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร [1.3 สำมำรถให้ค ำแนะน ำ และแก้ปัญหำ
เฉพำะหน้ำในกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม] 

 4.83 96.67 ระดับมำกท่ีสุด 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  0.00   
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก  0.00   
ด้านคุณภาพการให้บริการ  4.81 96.25 ระดับมำกท่ีสุด 
2.ด้ำนคุณภำพชิ้นงำน [2.1 ข้อมูลมีควำมถูกต้องตำมวัตถุประสงค์]  4.83 96.67 ระดับมำกท่ีสุด 
2.ด้ำนคุณภำพชิ้นงำน [2.2 คุณภำพ ควำมคมชัด ของภำพหรือเสียง]  4.83 96.67 ระดับมำกท่ีสุด 
2.ด้ำนคุณภำพชิ้นงำน [2.3 ควำมเหมำะสมของเนื้อหำ ภำพประกอบ]  4.92 98.33 ระดับมำกท่ีสุด 
2.ด้ำนคุณภำพชิ้นงำน [2.4 ระยะเวลำในกำรจัดท ำมีควำมเหมำะสม]  4.67 93.33 ระดับมำกท่ีสุด 
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ผลิตสื่อโสตทัศน์ (Audio Visual Materials) 2 5.00 100.00 ระดับมำกท่ีสุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  5.00 100.00 ระดับมำกท่ีสุด 
1.ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร [1.1 กำรแต่งกำยสุภำพ เรียบร้อย มี
บุคลิกภำพที่เหมำะสม] 

 5.00 100.00 ระดับมำกท่ีสุด 

1.ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร [1.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส มี
ควำมเอำใจใส่ และกระตือรือร้นในกำรให้บริกำร] 

 5.00 100.00 ระดับมำกท่ีสุด 

1.ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร [1.3 สำมำรถให้ค ำแนะน ำ และแก้ปัญหำ
เฉพำะหน้ำในกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม] 

 5.00 100.00 ระดับมำกท่ีสุด 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  0.00   
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก  0.00   
ด้านคุณภาพการให้บริการ  5.00 100.00 ระดับมำกท่ีสุด 
2.ด้ำนคุณภำพชิ้นงำน [2.1 ข้อมูลมีควำมถูกต้องตำมวัตถุประสงค์]  5.00 100.00 ระดับมำกท่ีสุด 
2.ด้ำนคุณภำพชิ้นงำน [2.2 คุณภำพ ควำมคมชัด ของภำพหรือเสียง]  5.00 100.00 ระดับมำกท่ีสุด 
2.ด้ำนคุณภำพชิ้นงำน [2.3 ควำมเหมำะสมของเนื้อหำ ภำพประกอบ]  5.00 100.00 ระดบัมำกท่ีสุด 
2.ด้ำนคุณภำพชิ้นงำน [2.4 ระยะเวลำในกำรจัดท ำมีควำมเหมำะสม]  5.00 100.00 ระดับมำกท่ีสุด 
ถ่ายภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว 1 4.00 80.00 ระดับมำก 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  4.00 80.00 ระดับมำก 
1.ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร [1.1 กำรแต่งกำยสุภำพ เรียบร้อย มี
บุคลิกภำพที่เหมำะสม] 

 4.00 80.00 ระดับมำก 

1.ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร [1.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส มี
ควำมเอำใจใส่ และกระตือรือร้นในกำรให้บริกำร] 

 4.00 80.00 ระดับมำก 

1.ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร [1.3 สำมำรถให้ค ำแนะน ำ และแก้ปัญหำ
เฉพำะหน้ำในกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม] 

 4.00 80.00 ระดับมำก 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน  0.00   
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก  0.00   
ด้านคุณภาพการให้บริการ  4.00 80.00 ระดับมำก 
2.ด้ำนคุณภำพชิ้นงำน [2.1 คุณภำพ ควำมคมชัด ของภำพหรือเสียง]  4.00 80.00 ระดับมำก 
2.ด้ำนคุณภำพชิ้นงำน [2.2 ระยะเวลำในกำรจัดท ำมีควำมเหมำะสม]  4.00 80.00 ระดับมำก 
การให้บริการคอมพิวเตอร์/บริการห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยเอง 79 4.52 90.36 ระดับมำกท่ีสุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  4.57 91.46 ระดับมำกท่ีสุด 
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2.ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร [2.1 ควำมมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม 
แจ่มใส แต่งกำยสุภำพ เหมำะสม] 

 4.48 89.62 ระดับมำก 

2.ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร [2.2 มีควำมเอำใจใส่ และกระตือรือร้นใน
กำรให้บริกำร] 

 4.62 92.41 ระดับมำกท่ีสุด 

2.ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร [2.3 สำมำรถให้ค ำแนะน ำ ท ำควำมเข้ำใจที่
ชัดเจน และเป็นที่ปรึกษำท่ีดีของผู้รับบริกำร] 

 4.53 90.63 ระดับมำกท่ีสุด 

2.ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร [2.4 รับฟังปัญหำหรือข้อซักถำม/ สำมำรถ
แก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำอย่ำงเต็มใจ] 

 4.66 93.16 ระดับมำกท่ีสุด 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  4.57 91.38 ระดบัมำกท่ีสุด 
1.ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร [1.1 มีกำรสื่อสำร เผยแพร่
ขั้นตอนกำรขอรับบริกำร] 

 4.63 92.66 ระดับมำกท่ีสุด 

1.ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร [1.2 ขั้นตอนในกำรให้บริกำร
มีควำมเหมำะสม] 

 4.61 92.15 ระดับมำกท่ีสุด 

1.ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร [1.3 ระยะเวลำในกำร
ให้บริกำรมีควำมเหมำะสม] 

 4.61 92.15 ระดับมำกท่ีสุด 

ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก  4.43 88.56 ระดับมำก 
3.ด้ำนสถำนที่/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก [3.1 มีควำมสะดวกในช่องทำง/จุด
บริกำรต่ำง ๆ] 

 4.44 88.86 ระดับมำก 

3.ด้ำนสถำนที่/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก [3.2 คุณภำพและควำมพร้อมด้ำน
เครื่องมือ/อุปกรณ์] 

 4.09 81.77 ระดับมำก 

3.ด้ำนสถำนที่/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก [3.3 ป้ำยข้อควำมบอกจุดบริกำร/
ป้ำยประชำสัมพันธ์ มีควำมชัดเจนและเข้ำใจง่ำย] 

 4.48 89.62 ระดับมำก 

3.ด้ำนสถำนที่/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก [3.4 สถำนที่ในกำรให้บริกำรเอ้ือ
ให้เกิดควำมปลอดภัยต่อผู้มำรับบริกำร] 

 4.61 92.15 ระดับมำกท่ีสุด 

3.ด้ำนสถำนที่/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก [3.5 สภำพแวดล้อมภำยในมี
บรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรค้นคว้ำและศึกษำด้วยตนเอง] 

 4.52 90.38 ระดับมำกท่ีสุด 

ด้านคุณภาพการให้บริการ  4.50 90.04 ระดับมำกท่ีสุด 
4.ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร [4.1 ได้รับบริกำรที่ตรงตำมควำมต้องกำร]  4.51 90.13 ระดับมำกท่ีสุด 
4.ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร [4.2 ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรให้บริกำร]  4.53 90.63 ระดับมำกท่ีสุด 
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4.ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร [4.3 ผู้รับบริกำรได้รับกำรบริกำรที่มีควำม
คุ้มค่ำ] 

 4.47 89.37 ระดับมำก 

ภาพรวมด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 216 4.69 93.73 ระดับมำกท่ีสุด 
ภาพรวมด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 79 4.57 91.38 ระดับมำกท่ีสุด 
ภาพรวมด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก 191 4.50 90.02 ระดับมำกท่ีสุด 
ภาพรวมด้านคุณภาพการให้บริการ 104 4.59 91.81 ระดับมำกท่ีสุด 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในภาพรวม 216 4.62 92.43 ระดับมากที่สุด 

 จำกตำงรำงส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ในภำพรวม พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึง
พอใจอยู่ระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉลี่ย 4.62 คิดเป็นร้อยละ 92.43 และเม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ภาพรวม
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ระดับมำกที่สุดมีค่ำเฉลี่ย 4.69 คิดเป็นร้อยละ 93.73 รองลงมาภาพรวมด้าน
คุณภาพการให้บริการ อยู่ระดับมำกที่สุดมีค่ำเฉลี่ย 4.59 คิดเป็นร้อยละ 91.81 ภาพรวมด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.57 คิดเป็นร้อยละ 91.38 และภาพรวมด้านสถานที่/
สิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.57 คิดเป็นร้อยละ 91.38 นอกจำกนี้ เมื่อพิจำรณำเป็น
รำยข้อของแต่ละด้ำน พบว่ำ 
  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีควำมพึงพอใจสูงสุด คือ ผลิตสื่อโสตทัศน์ (Audio Visual Materials)  
ในข้อ กำรแต่งกำยสุภำพ เรียบร้อย มีบุคลิกภำพที่เหมำะสม มีมนุษยส์ัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีควำมเอำใจ
ใส่ และกระตือรือร้นในกำรให้บริกำร และสำมำรถให้ค ำแนะน ำ และแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำในกำรด ำเนินงำนได้
อย่ำงเหมำะสม มีค่ำเฉลี่ย 5.00 คิดเป็นร้อยละ 100.00 เท่ำกันทุกหัวข้อ 
 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ มีควำมพึงพอใจสูงสุด คือ การให้บริการคอมพิวเตอร์/
บริการห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยเอง ในข้อ มีกำรสื่อสำร เผยแพร่ขั้นตอนกำรขอรับบริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.63 คิด
เป็นร้อยละ 92.66 รองลงมำ ขั้นตอนในกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสมและระยะเวลำในกำรให้บริกำรมีควำม
เหมำะสม มีค่ำเฉลี่ย 4.61 คิดเป็นร้อยละ 92.15 ตำมล ำดับ 
 ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก มีควำมพึงพอใจสูงสุด คือ บริการประชุมทางไกล (VDO 
Conference) ในข้อ มีควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอำดเท่ำกันกับ แสงสว่ำงมีควำมเหมำะสม อำกำศ
บริสุทธิ์และกำรระบำยอำกำศในห้องประชุมมีควำมเหมำะสม มีโต๊ะ เก้ำอ้ีเหมำะสมและสะดวกต่อกำรประชุม
และ คุณภำพของระบบเสียง มีค่ำเฉลี่ย 4.75 คิดเป็นร้อยละ 95.00 รองลงมำ คุณภำพของระบบภำพ มี
ค่ำเฉลี่ย 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00  และควำมเสถียรของระบบกำรเชื่อมต่อมี ค่ำเฉลี่ย 4.25 คิดเป็นร้อยละ 
85.00 ตำมล ำดับ 

ด้านคุณภาพการให้บริการ มีควำมพึงพอใจสูงสุด คือ บริการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Materials) และผลิตสื่อโสตทัศน์ (Audio Visual Materials) ในข้อ ข้อมูลมีควำมถูกต้องตำมวัตถุประสงค์ 
คุณภำพ ควำมคมชัด ของภำพหรือเสียง ควำมเหมำะสมของเนื้อหำ ภำพประกอบและระยะเวลำในกำรจัดท ำมี
ควำมเหมำะสม มีค่ำเฉลี่ย 5.00 คิดเป็นร้อยละ 100.00 เท่ำกันทุกหัวข้อ 
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2.2 แบ่งตามศูนย์พ้ืนที่ 
ศูนย์นนทบุรี 

รายการ 

N นนทบุรี 

24 x̄ ร้อยละ แปลควำมหมำย 

บริการห้องประชุม 20 4.92 98.33 ระดับมำกท่ีสุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  4.93 98.67 ระดับมำกท่ีสุด 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก  4.90 98.00 ระดับมำกท่ีสุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ     
บริการโสตทัศนูปกรณ์ 3 4.89 97.78 ระดับมำกท่ีสุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  4.89 97.78 ระดับมำกท่ีสุด 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก  4.89 97.78 ระดับมำกท่ีสุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ     
บริการประชุมทางไกล (VDO Conference) 0  0.00  
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   0.00  
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก   0.00  
ด้านคุณภาพการให้บริการ     
บริการซ่อมโสตทัศนูปกรณ์ 0  0.00  
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   0.00  
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก   0.00  
ด้านคุณภาพการให้บริการ     
บริการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Materials) 

1 5.00 100.00 ระดับมำกท่ีสุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  5.00 100.00 ระดับมำกท่ีสุด 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก     
ด้านคุณภาพการให้บริการ  5.00 100.00 ระดับมำกท่ีสุด 
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (Design Printed Materials) 0  0.00  
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   0.00  
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รายการ 

N นนทบุรี 

24 x̄ ร้อยละ แปลควำมหมำย 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก     
ด้านคุณภาพการให้บริการ   0.00  
ผลิตสื่อโสตทัศน์ (Audio Visual Materials) 0  0.00  
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   0.00  
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก     
ด้านคุณภาพการให้บริการ   0.00  
ถ่ายภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว 0  0.00  
ดา้นเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   0.00  
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน     
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก     
ด้านคุณภาพการให้บริการ   0.00  
การให้บริการคอมพิวเตอร์/บริการห้องศูนย์การเรียนรู้
ด้วยเอง 

0  0.00  

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   0.00  
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ   0.00  
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก   0.00  
ด้านคุณภาพการให้บริการ   0.00  
ภาพรวมทั้งหมด  4.92 98.33 ระดับมากที่สุด 

 
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 

รายการ 

N วาสุกรี 

25 x̄ ร้อยละ แปลควำมหมำย 

บริการห้องประชุม 6 4.17 83.41 ระดับมำก 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  4.39 87.78 ระดับมำก 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก  3.95 79.05 ระดับมำก 
ด้านคุณภาพการให้บริการ     
บริการโสตทัศนูปกรณ์ 13 4.67 93.33 ระดับมำกท่ีสุด 
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รายการ 

N วาสุกรี 

25 x̄ ร้อยละ แปลควำมหมำย 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  4.87 97.44 ระดับมำกท่ีสุด 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก  4.46 89.23 ระดับมำก 
ด้านคุณภาพการให้บริการ     
บริการประชุมทางไกล (VDO Conference) 0  0.00  
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   0.00  
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก   0.00  
ด้านคุณภาพการให้บริการ     
บริการซ่อมโสตทัศนูปกรณ์ 3 4.50 90.00 ระดับมำกท่ีสุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  4.67 93.33 ระดับมำกท่ีสุด 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก  4.33 86.67 ระดับมำก 
ด้านคุณภาพการให้บริการ     
บริการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Materials) 

0  0.00  

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   0.00  
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก     
ด้านคุณภาพการให้บริการ   0.00  
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (Design Printed Materials) 1 4.75 95.00 ระดับมำกท่ีสุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  5.00 100.00 ระดับมำกท่ีสุด 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก     
ด้านคุณภาพการให้บริการ  4.50 90.00 ระดับมำกท่ีสุด 
ผลิตสือ่โสตทัศน์ (Audio Visual Materials) 0  0.00  
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   0.00  
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก     
ด้านคุณภาพการให้บริการ   0.00  
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รายการ 

N วาสุกรี 

25 x̄ ร้อยละ แปลควำมหมำย 

ถ่ายภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว 0  0.00  
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   0.00  
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน     
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก     
ด้านคุณภาพการให้บริการ   0.00  
การให้บริการคอมพิวเตอร์/บริการห้องศูนย์การเรียนรู้
ด้วยเอง 

2 4.00 80.00 ระดับมำก 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  4.00 80.00 ระดับมำก 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  4.00 80.00 ระดับมำก 
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก  4.00 80.00 ระดับมำก 
ด้านคุณภาพการให้บริการ  4.00 80.00 ระดับมำก 
ภาพรวมทั้งหมด  4.48 89.55 ระดับมาก 

 
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

รายการ 

N หันตรา 

85 x̄ ร้อยละ แปลควำมหมำย 

บริการห้องประชุม 16 4.63 92.59 ระดับมำกท่ีสุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  4.63 92.50 ระดับมำกท่ีสุด 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก  4.63 92.68 ระดับมำกท่ีสุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ     
บริการโสตทัศนูปกรณ์ 22 4.76 95.15 ระดับมำกท่ีสุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  4.91 98.18 ระดับมำกท่ีสุด 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก  4.61 92.12 ระดับมำกท่ีสุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ     
บริการประชุมทางไกล (VDO Conference) 4 4.78 95.60 ระดับมำกท่ีสุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  4.92 98.33 ระดับมำกท่ีสุด 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก  4.64 92.86 ระดับมำกท่ีสุด 
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รายการ 

N หันตรา 

85 x̄ ร้อยละ แปลควำมหมำย 

ด้านคุณภาพการให้บริการ     
บริการซ่อมโสตทัศนูปกรณ์ 2 5.00 100.00 ระดับมำกท่ีสุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  5.00 100.00 ระดับมำกท่ีสุด 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก  5.00 100.00 ระดับมำกท่ีสุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ     
บริการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Materials) 

9 4.94 98.89 ระดับมำกท่ีสุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  4.89 97.78 ระดับมำกท่ีสุด 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก     
ด้านคุณภาพการให้บริการ  5.00 100.00 ระดับมำกท่ีสุด 
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (Design Printed Materials) 11 4.81 96.29 ระดับมำกท่ีสุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  4.79 95.76 ระดับมำกท่ีสุด 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก     
ด้านคุณภาพการให้บริการ  4.84 96.82 ระดับมำกท่ีสุด 
ผลิตสื่อโสตทัศน์ (Audio Visual Materials) 2 5.00 100.00 ระดับมำกท่ีสุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  5.00 100.00 ระดับมำกท่ีสุด 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก     
ด้านคุณภาพการให้บริการ  5.00 100.00 ระดับมำกท่ีสุด 
ถ่ายภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว 1 4.00 80.00 ระดับมำก 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  4.00 80.00 ระดับมำก 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน     
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก     
ด้านคุณภาพการให้บริการ  4.00 80.00 ระดับมำก 
การให้บริการคอมพิวเตอร์/บริการห้องศูนย์การเรียนรู้
ด้วยเอง 

18 4.32 86.39 ระดับมำก 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  4.38 87.50 ระดับมำก 
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รายการ 

N หันตรา 

85 x̄ ร้อยละ แปลควำมหมำย 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  4.33 86.50 ระดับมำก 
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก  4.24 84.89 ระดับมำก 
ด้านคุณภาพการให้บริการ  4.33 86.67 ระดับมำก 
ภาพรวมทั้งหมด  4.67 93.43 ระดับมากที่สุด 

 
ศูนย์สุพรรณบุรี 

รายการ 

N สุพรรณบุรี 

82 x̄ ร้อยละ แปลควำมหมำย 

บริการห้องประชุม 11 4.31 86.15 ระดับมำก 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  4.39 87.88 ระดับมำก 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก  4.22 84.42 ระดับมำก 
ด้านคุณภาพการให้บริการ     
บริการโสตทัศนูปกรณ์ 9 4.46 89.26 ระดับมำก 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  4.48 89.63 ระดับมำก 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก  4.44 88.89 ระดับมำก 
ด้านคุณภาพการให้บริการ     
บริการประชุมทางไกล (VDO Conference) 0  0.00  
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   0.00  
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก   0.00  
ด้านคุณภาพการให้บริการ     
บริการซ่อมโสตทัศนูปกรณ์ 3 4.17 83.33 ระดับมำก 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  4.33 86.67 ระดับมำก 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก  4.00 80.00 ระดับมำก 
ด้านคุณภาพการให้บริการ     
บริการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Materials) 

0  0.00  
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รายการ 

N สุพรรณบุรี 

82 x̄ ร้อยละ แปลควำมหมำย 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   0.00  
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก     
ด้านคุณภาพการให้บริการ   0.00  
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (Design Printed Materials) 0  0.00  
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   0.00  
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก     
ด้านคุณภาพการให้บริการ   0.00  
ผลิตสื่อโสตทัศน์ (Audio Visual Materials) 0  0.00  
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   0.00  
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก     
ด้านคุณภาพการให้บริการ   0.00  
ถ่ายภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว 0  0.00  
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   0.00  
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน     
ดา้นสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก     
ด้านคุณภาพการให้บริการ   0.00  
การให้บริการคอมพิวเตอร์/บริการห้องศูนย์การเรียนรู้
ด้วยเอง 

59 4.60 91.92 ระดับมำกท่ีสุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  4.65 93.05 ระดับมำกท่ีสุด 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  4.66 93.25 ระดับมำกท่ีสุด 
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก  4.50 89.97 ระดับมำก 
ด้านคุณภาพการให้บริการ  4.57 91.41 ระดับมำกท่ีสุด 
ภาพรวมทั้งหมด  4.53 90.54 ระดับมากที่สุด 

ส่วนที่ 3 ความประทับใจในการบริการ/ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
3.1 ความประทับใจในการบริการ 
o เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรดี       จ ำนวน 18 คน 
o เจ้ำหน้ำที่อัธยำศรัยดีทุกคน รวดเร็ว มีควำมใส่ใจในกำรให้บริกำร   จ ำนวน 16 คน 
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o ดี          จ ำนวน 9 คน 
o ให้บริกำรเป็นกันเองและรวดเร็วมำกๆ     จ ำนวน 7 คน 
o ออกแบบได้สวยงำม ตรงตำมวัตถุประสงค์ คุณภำพผลงำนดีมำก   จ ำนวน 5 คน 
o เจ้ำหน้ำที่บริกำรดีมำก       จ ำนวน 5 คน 
o ดีมำก        จ ำนวน 4 คน 
o เจ้ำหน้ำให้ค ำปรึกษำและกำรบริกำรได้ดีเยี่ยมเป็นกันเอง   จ ำนวน 3 คน 
o บริกำรทุกระดับประทับใจ      จ ำนวน 2 คน 
o เจ้ำหน้ำที่มีควำมเต็มใจในกำรให้บริกำร แม้จะเป็นกำรบริกำรนอกเวลำรำชกำร 
o ดูแลดี ประสำนงำนได้ทันทวงที และติดต่อได้ 24 ชม 
o งำนไม่ติดขัด อ ำนวยควำมสะดวกตลอด 
o ถือว่ำดี 
o แอร์เย็น 
o คอมช้ำดีครับ 

 
3.2 ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
o ปรับปรุงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์      จ ำนวน 9 คน 
o ไม่มี         จ ำนวน 5 คน 
o ปรับปรุงเครื่องปรับอำกำศให้เย็น     จ ำนวน 5 คน 
o เพ่ิมปลั๊กไฟ บริกำรปลั๊กไฟให้เยอะ     จ ำนวน 3 คน 
o มหำวิทยำลัยควรจัดสรรงบประมำณในกำรพัฒนำให้มำกกว่ำนี้ 
o ต้องขอสิทธิ์ในกำรเข้ำถึงไฟล์ ซึ่งอำจจะท ำให้ล่ำช้ำและไม่ทันตำมควำมต้องกำร 
o ช่องทำงกำรติดต่อ 
o อินเทอร์เน็ตช้ำ 
o อยำกให้มีจอแสดงผลกว่ำนี้ 
o ควรมีช่องทำงออนไลน์ กำรจองห้องประชุมให้เห็นในระบบเหมือนจองรถทัวร์ ไม่ต้องเดินไป กดอยุมัติ

ให้ใช้ห้องได้เลย และก็มีช่องทำงแจ้งให้ทรำบว่ำอนุมัติแล้ว ประมำณนี้ ในส่วนของห้อง อำจจะมีเรื่อง
เครื่องปรับอำกำศ ที่อำจจะเก่ำ ร้อน แต่ในส่วนผู้ให้บริกำร น่ำรักทุกคนค่ะ 
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งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ประจ าปีการศึกษา 2563  
  
กำรประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรให้บริกำรงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 โดยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ด ำเนินกำรประเมินผลควำมพึงพอใจ แบ่ง
ออกเป็น 4 งำนบริกำร คือ 1) งำนซ่อมบ ำรุงคอมพิวเตอร์ 2) งำนด้ำนวิศวกรรม 3) งำนด้ำนระบบสำรสนทศ 
4) งำนน ำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ มีผลประเมินควำมพึงพอใจของงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ดังต่อไปนี้ 
ตำรำงที่ 1 จ ำแนกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม ตำมสถำนภำพ หน่วยงำน และศูนย์พื้นที่ 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
สถำนภำพ 328 100.00 
อำจำรย์ 42 12.80 
เจ้ำหน้ำที่ 167 50.91 
นักศึกษำ 117 35.67 
บุคคลภำยนอก 2 0.61 
 หน่วยงำน 328 100.00 
คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม 37 11.28 
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร 26 7.93 
คณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 46 14.02 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 40 12.20 
คณะวิศวกรรมศำสตร์และสถำปัตยกรรมศำสตร์ 25 7.62 
คณะศิลปะศำสตร์ 26 7.93 
สถำบันวิจัยและพัฒนำ 13 3.96 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 16 4.88 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 26 7.93 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 71 21.65 
อ่ืน ๆ 2 0.61 
 ศูนย์พ้ืนที่ 328 100.00 
นนทบุรี 92 28.05 
พระนครศรีอยุธยำ หันตรำ 127 38.72 
พระนครศรีอยุธยำ วำสุกรี 49 14.94 
สุพรรณบุรี 60 18.29 
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 จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ ผู้ตอบแบบส่วนใหญ่มีสถำนภำพเป็นเจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.91 รองลงมำ คือ นักศึกษำ จ ำนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 35.67 อำจำรย์ จ ำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.80 และบุคคลภำยนอก จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.61 ตำมล ำดับ 
 ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่สังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี  จ ำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 21.65 
รองลงมำ คือ คณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 14.02 คณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จ ำนวน 40 คิดเป็นร้อยละ 12.20 คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม จ ำนวน 37 คน คิด
เป็นร้อยละ 11.28 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร จ ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 7.93 
คณะศิลปะศำสตร์ จ ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 7.93 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน 
26 คน คิดเป็นร้อยละ 7.93คณะวิศวกรรมศำสตร์และสถำปัตยกรรมศำสตร์ จ ำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.62 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน จ ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.88 สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
จ ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.96 และอ่ืนๆ จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.61 ตำมล ำดับ 
 ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่สังกัดศูนย์พระนครศรีอยุธยำ หันตรำ จ ำนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.72 รองลงมำ คือ ศูนย์นนทบุรี จ ำนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 28.05 ศูนย์สุพรรณบุรี จ ำนวน 60 คน       
คิดเป็นร้อยละ 18.29 และศูนย์พระนครศรีอยุธยำ วำสุกรี จ ำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 14.94 ตำมล ำดับ 
 
ตำรำงที่ 2 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

หน่วยงาน จ านวน 

ด้านที่ 1 
เจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ 

ด้านที่ 2 
กระบวนการ/
ขั้นตอนการ
ให้บริการ 

ด้านที่ 3 ด้าน
สถานที่/สิ่ง

อ านวยความ
สะดวก  

ด้านที่ 4 
คุณภาพการ
ให้บริการ 

ผลรวม 

แปลผล 

รวม 328 4.80 4.76 4.76 4.70 4.75 มำกที่สุด 
หันตรา 203 4.78 4.78 4.76 4.67 4.75 มำกที่สุด 
นนทบุรี 71 4.85 4.80 4.77 4.83 4.81 มำกที่สุด 
วาสุกรี 23 4.65 4.63 4.53 4.47 4.57 มำกที่สุด 

สุพรรณบุรี 31 4.92 4.81 4.96 4.84 4.88 มำกที่สุด 
 
 จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจในงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในภำพรวมอยู่
ระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉลี่ย 4.75 และเม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ
อยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.80 รองลงมำ คือ ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.76 
ด้ำนสถำนที่/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีค่ำเฉลี่ย 4.76 และด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.70 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยศูนย์พ้ืนที่ พบว่ำ ศูนย์สุพรรณบุรีผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจอยู่ที่ระดับ
มำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.88 รองลงมำ คือ ศูนย์นนทบุรี มีค่ำเฉลี่ย 4.81 ศูนย์หันตรำ มีค่ำเฉลี่ย 4.75 และศูนย์
วำสุกรี มีค่ำเฉลี่ย 4.57 ตำมล ำดับ 
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1. งานซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ สถำนภำพ หน่วยงำน และศูนย์พื้นทีข่องผู้ตอบแบบสอบถำม รำยละเอียดสรุปดังตำรำงที่ 1 
ตำรำงที่ 1 จ ำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม และศูนย์พื้นที ่

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
สถำนภำพ 28 100.00 
อำจำรย์ 12 42.86 
เจ้ำหน้ำที่ 16 57.14 
นักศึกษำ 0 0.00 
บุคคลภำยนอก 0 0.00 
 หน่วยงำน 28 100.00 
คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม 0 0.00 
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร 2 7.14 
คณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 0 0.00 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 2 7.14 
คณะวิศวกรรมศำสตร์และสถำปัตยกรรมศำสตร์ 5 17.86 
คณะศิลปะศำสตร์ 0 0.00 
สถำบันวิจัยและพัฒนำ 0 0.00 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 1 3.57 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 3 10.71 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 15 53.57 
อ่ืน ๆ 0 0.00 
 ศูนย์พ้ืนที่ 31 110.71 
นนทบุรี 20 71.43 
พระนครศรีอยุธยำ หันตรำ 3 10.71 
พระนครศรีอยุธยำ วำสุกรี 0 0.00 
สุพรรณบุรี 8 28.57 

 
จำกตำรำงพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีสถำนภำพเป็นเจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน 16 คน คิดเป็น    

ร้อยละ 57.14 รองลงมำ คือ อำจำรย์ จ ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86 ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่
สังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี  จ ำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 53.57 รองลงมำ คือ คณะวิศวกรรมศำสตร์และ
สถำปัตยกรรมศำสตร์ จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 17.86 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน 
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3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.71 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.14 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 และส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.57 ตำมล ำดับ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่สังกัดอยู่ศูนย์นนทบุรี 
จ ำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43 รองลงมำ คือ ศูนย์สุพรรณบุรี จ ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 และ
ศูนยพ์ระนครศรีอยุธยำ หันตรำ จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.71   
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รำยกำร 
หันตรา  นนทบุรี วาสุกรี สุพรรณบุรี ภาพรวม 

 x̄ 
แปล

ความหมาย 
x̄ 

แปล
ความหมาย 

 x̄ แปล  x̄ 
แปล

ความหมาย 
 x̄ 

แปล
ความหมาย 

ด้านที่ 1 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 5.00  มำกที่สุด 5  มำกที่สุด     4.88  มำกที่สุด 4.96   มำกที่สุด 
ด้านที่ 2 กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 5.00  มำกที่สุด 4.94  มำกที่สุด     4.88  มำกที่สุด 4.94   มำกที่สุด 
ด้านที่ 3 ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก  5.00  มำกที่สุด 4.94  มำกที่สุด     4.88  มำกที่สุด 4.94   มำกที่สุด 
ด้านที่ 4 คุณภาพการให้บริการ 5.00  มำกที่สุด 4.94  มำกที่สุด     4.88  มำกที่สุด 4.94   มำกที่สุด 

ภาพรวม  5.00   มำกที่สุด 4.96   มำกที่สุด     4.88   มำกที่สุด 4.95   มำกที่สุด 
 
 จำกตำรำงที่ พบว่ำผู้ตอบสอบถำมกำรให้บริกำรด้ำนงำนซ่อมบ ำรุงคอมพิวเตอร์ จ ำนวนทั้งสิ้น 28 คน มีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.95 และเมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด ได้แก่ ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.95 รองลงมำ คือ ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.94
ด้ำนสถำนที่/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีค่ำเฉลี่ย 4.94 และด้ำนคุณภำพในกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.94 ตำมล ำดับ 
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2. งานด้านวิศวกรรม 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ สถำนภำพ หน่วยงำน ระดับกำรศึกษำ อำยุ ควำมพ่ีในกำรใช้อินเทอเน็ต/วัน ช่วงเวลำ
ที่ใช้บริกำร สถำนที่ที่ใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตเป็นประจ ำ และศูนย์พ้ืนที่ของผู้ตอบแบบสอบถำม รำยละเอียด
สรุปดังตำรำงที่ 1 
ตำรำงที่ 1 จ ำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม  

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
เพศ 130 100.00 
ชำย 57 43.85 
หญิง 73 56.15 
สถานภาพ 130 100.00 
นักศึกษำ 20 15.38 
อำจำรย์ 37 28.46 
เจ้ำหน้ำที่ 71 54.62 
บุคคลภำยนอก 2 1.54 
 หน่วยงาน 130 100.00 
คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม 25 19.23 
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร 3 2.31 
คณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 29 22.31 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 22 16.92 
คณะวิศวกรรมศำสตร์และสถำปัตยกรรมศำสตร์ 11 8.46 
คณะศิลปศำสตร์ 12 9.23 
สถำบันวิจัยและพัฒนำ 6 4.62 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 7 5.38 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 5 3.85 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 8 6.15 
อ่ืนๆ 2 1.54 
 ระดับการศึกษา 130 100.00 
ก ำลังศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง 11 8.46 
ก ำลังศึกษำปริญญำตรี 55 42.31 
ปริญญำตรี 47 36.15 
ก ำลังศึกษำปริญญำโท 2 1.54 
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ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
ปริญญำโท 13 10.00 
ปริญญำเอก 2 1.54 
 อายุ 130 100.00 
ต่ ำกว่ำ 20 ปี 21 16.15 
20-30 ปี 57 43.85 
31-40 ปี 31 23.85 
41-50 ปี 14 10.77 
51-60 ปี 7 5.38 
 ความถี่ในการใช้อินเทอร์เน็ต/วัน 130 100.00 
น้อยกว่ำ 1 ชม./วัน 8 6.15 
จ ำนวน 1-3 ชม./วัน 52 40.00 
จ ำนวน 3-6 ชม./วัน 46 35.38 
จ ำนวน 6-9 ชม./วัน 20 15.38 
มำกกว่ำ 9 ชม./วัน 4 3.08 
 ใช้บริการในช่วงเวลาใดมากที่สุด 130 100.00 
8.00 – 12.00 น. 57 43.85 
12.00 – 13.00 น. 13 10.00 
13.00 – 16.00 น. 29 22.31 
08.00 – 17.00 น. 21 16.15 
17.00 – 20.00 น. 4 3.08 
20.00 – 24.00 น. 3 2.31 
หลังเวลำ 24.00 น. 3 2.31 
สถานที่ท่ีใช้บริการอินเทอร์เน็ตเป็นประจ า 130 100.00 
ส ำนักงำนที่สังกัด 39 30.00 
ห้องเรียน 23 17.69 
หอพักของมหำวิทยำลัย 18 13.85 
ห้องสมุด 19 14.62 
จุดบริกำรนั่งพัก(ใต้อำคำรเรียน,สวน,ลำนกิจกรรม) 31 23.85 
 ศูนย์พ้ืนที่ 130 100.00 
นนทบุรี 37 28.46 
พระนครศรีอยุธยำ หันตรำ 55 42.31 
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ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
พระนครศรีอยุธยำ วำสุกรี 23 17.69 
สุพรรณบุรี 15 11.54 

จำกตำรำงพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 56.15 
และเป็นเพศชำย จ ำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 43.85 

ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีสถำนภำพเป็นเจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 54.62 
รองลงมำ คือ อำจำรย์ จ ำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 28.46 นักศึกษำ จ ำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38 
และบุคคลภำยนอก จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.54 ตำมล ำดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงำนคณะคณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
จ ำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 22.31 รองลงมำ คือ คณะคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม จ ำนวน 25 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.23 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จ ำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 16.92 คณะศิลปะศำสตร์ 
จ ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 9.23 คณะวิศวกรรมศำสตร์และสถำปัตยกรรมศำสตร์ จ ำนวน 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.46 ส ำนักงำนอธิกำรบดี จ ำนวน 8 คิดเป็นร้อยละ 6.15 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
จ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.38 สถำบันวิจัยและพัฒนำ จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.62 ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.85 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและอุตสำหกรรม
เกษตร จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.31 และอ่ืนๆ จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.54 ตำมล ำดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีระดับกำรศึกษำที่ก ำลังศึกษำปริญญำตรี จ ำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.31 รองลงมำ คือ ปริญญำตรี จ ำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 36.15 ปริญญำโท จ ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อย
ละ 10.00 ก ำลังศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง 11 คน คิดเป็นร้อยละ 8.46 ก ำลังศึกษำปริญญำโท 
และปริญญำเอก จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.54 และปริญญำเอก จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.54  
ตำมล ำดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีอำยุ 20-30 ปี จ ำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 43.85 รองลงมำ คือ 
อำยุ 31-40 ปี จ ำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 23.85 อำยุต่ ำกว่ำ 20 ปี จ ำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 16.15
อำยุ 41-50 ปี จ ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 10.77 และอำยุ 51-60 ปี จ ำนวน 7 คน คิดเป็น 5.38 ตำมล ำดับ 
ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมถี่ในกำรใช้อินเทอร์เน็ต 1-3 ชม./วัน จ ำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 
รองลงมำ คือ 3-6 ชม./วัน จ ำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 35.38 6-9 ชม./วัน จ ำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.38 น้อยกว่ำ 1 ชม./วัน จ ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.15 และมำกกว่ำ 9 ชม./วัน จ ำนวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.08  

ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ใช้บริกำรในช่วงเวลำ 08.00 – 12.00 น. จ ำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 
43.85 รองลงมำ คือ 13.00 – 16.00 น. จ ำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 22.31 08.00 – 17.00 น. จ ำนวน 21 
คน คิดเป็นร้อยละ 16.15 12.00 – 13.00 น. จ ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 17.00 – 20.00 น. จ ำนวน 
4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.08 20.00 – 24.00 น. จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.31 และ หลังเวลำ 24.00 น. 
จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.31 ตำมล ำดับ 
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ผู้ตอบแบบส่วนใหญ่มีสถำนที่ที่ใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตเป็นประจ ำคือ ส ำนักงำนที่สังกัด จ ำนวน 39 คน 
คิดเป็นร้อยละ 30.00 รองลงมำ คือ จุดบริกำรนั่งพัก(ใต้อำคำรเรียน,สวน,ลำนกิจกรรม) จ ำนวน 31 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.85 ห้องเรียน จ ำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 17.69 ห้องสมุด จ ำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.62 และหอพักของมหำวิทยำลัย จ ำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 13.85 ตำมล ำดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่สังกัดอยู่ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ หันตรำ จ ำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.31 รองลงมำ คือ ศูนย์นนทบุรี จ ำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 28.46 ศูนย์สุพรรณบุรี จ ำนวน 15 คน       
คิดเป็นร้อยละ 11.54 และศูนย์พระนครศรีอยุธยำ วำสุกรี จ ำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 17.69 ตำมล ำดับ 
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รำยกำร 
หันตรา  นนทบุรี วาสุกรี สุพรรณบุรี ภาพรวม (130 คน) 

 x ̄ แปลความหมาย x ̄ แปลความหมาย  x ̄ แปลความหมาย  x ̄ แปลความหมาย  x ̄ แปลความหมาย 

ด้านที่ 1 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  4.60   มำกที่สุด  4.55   มำกที่สุด  4.65   มำกที่สุด  4.87   มำกที่สุด  4.67   มำกที่สุด 

ด้านที่ 2 กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  4.70   มำกที่สุด  4.53   มำกที่สุด  4.63   มำกที่สุด  4.80   มำกที่สุด  4.67   มำกที่สุด 

ด้านที่ 3 ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก   4.53   มำกที่สุด  4.38   มำกที่สุด  4.53   มำกที่สุด  5.00   มำกที่สุด  4.61   มำกที่สุด 

ด้านที่ 4 คุณภาพการให้บริการ  4.47   มำกที่สุด  4.68   มำกที่สุด  4.47   มำกที่สุด  4.80   มำกที่สุด  4.61   มำกที่สุด 

ภาพรวม   4.58   มำกที่สุด  4.54   มำกที่สุด  4.57   มำกที่สุด  4.87   มำกที่สุด  4.64   มำกที่สุด 
  

จำกตำรำงที่   พบว่ำผู้ตอบสอบถำมกำรให้บริกำรด้ำนงำนด้ำนวิศวกรรม จ ำนวนทั้งสิ้น 130 คน มีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.64 และเมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด ได้แก่ ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.67 และด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 
4.67 รองลงมำ คือ ด้ำนสถำนที่/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีค่ำเฉลี่ย 4.61 และคุณภำพกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.61 ตำมล ำดับ 
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3. งานด้านระบบสารสนเทศ 
ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ สถำนภำพ หน่วยงำน และศูนย์พื้นที่ของผู้ตอบแบบสอบถำม รำยละเอียดสรุป

ดังตำรำงที่ 1 
ตำรำงที่ 1 จ ำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม  

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
เพศ 110 100.00 
ชำย 43 39.09 
หญิง 67 60.91 
สถานภาพ 110 100.00 
อำจำรย์ 10 9.09 
เจ้ำหน้ำที่ 54 49.09 
นักศึกษำ 46 41.82 
 หน่วยงาน 110 100.00 
คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม 11 10.00 
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร 21 19.09 
คณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 16 14.55 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 15 13.64 
คณะวิศวกรรมศำสตร์และสถำปัตยกรรมศำสตร์ 9 8.18 
คณะศิลปศำสตร์ 14 12.73 
สถำบันวิจัยและพัฒนำ 2 1.82 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 8 7.27 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 7 6.36 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 7 6.36 
 ศูนย์พ้ืนที่ 110 100.00 
ศูนย์นนทบุรี 21 19.09 
ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ วำสุกรี 34 30.91 
ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ หันตรำ 26 23.64 
ศูนย์สุพรรณบุรี 29 23.36 
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ตำรำงที่ 1  ระดับควำมพึงพอใจด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร (มิติกำรให้บริกำรระบบสำรสนเทศ) 
ล าดับ รายการระบบสารสนเทศ x  S.D. คิดเป็นร้อยละ 

1 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 3.91 0.57 78.20 
 ง่ำยต่อกำรใช้งำน 3.92 0.88 78.40 
 ระบบมีควำมเร็ว 4.14 0.35 82.80 
 ประหยดัเวลำ/ทรัพยำกร 4.13 0.34 82.60 
 สืบค้นข้อมูลได้ง่ำย 3.47 0.71 69.40 
 ควำมเสถยีรของระบบ 3.89 0.58 77.80 
2 ฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น 4.69 0.46 93.80 
 ง่ำยต่อกำรใช้งำน 4.73 0.45 94.60 
 ระบบมีควำมเร็ว 4.68 0.47 93.60 
 ประหยดัเวลำ/ทรัพยำกร 4.66 0.48 93.20 
 สืบค้นข้อมูลได้ง่ำย 4.66 0.48 93.20 
 ควำมเสถยีรของระบบ 4.72 0.45 94.40 
3 ห้องสมุดออนไลน ์ 4.65 0.48 93.04 
 ง่ำยต่อกำรใช้งำน 4.66 0.48 93.20 
 ระบบมีควำมเร็ว 4.66 0.48 93.20 
 ประหยดัเวลำ/ทรัพยำกร 4.65 0.48 93.00 
 สืบค้นข้อมูลได้ง่ำย 4.64 0.48 92.80 
 ควำมเสถยีรของระบบ 4.65 0.48 93.00 
4 ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย 4.11 0.31 82.20 
 ง่ำยต่อกำรใช้งำน 4.09 0.29 81.80 
 ระบบมีควำมเร็ว 4.13 0.34 82.60 
 ประหยดัเวลำ/ทรัพยำกร 4.12 0.32 82.40 
 สืบค้นข้อมูลได้ง่ำย 4.12 0.32 82.40 
 ควำมเสถยีรของระบบ 4.09 0.29 81.80 
5 ระบบทะเบียนและประมวลผล 4.71 0.45 94.28 
 ง่ำยต่อกำรใช้งำน 4.71 0.46 94.20 
 ระบบมีควำมเร็ว 4.73 0.45 94.60 
 ประหยดัเวลำ/ทรัพยำกร 4.71 0.46 94.20 
 สืบค้นข้อมูลได้ง่ำย 4.70 0.46 94.00 
 ควำมเสถยีรของระบบ 4.72 0.45 94.40 
6 หนังสืออิเล็กทรอนกิส์ (Intranet) 4.16 0.37 83.28 
 ง่ำยต่อกำรใช้งำน 4.16 0.37 83.20 
 ระบบมีควำมเร็ว 4.16 0.37 83.20 
 ประหยดัเวลำ/ทรัพยำกร 4.15 0.35 83.00 
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ล าดับ รายการระบบสารสนเทศ x  S.D. คิดเป็นร้อยละ 
 สืบค้นข้อมูลได้ง่ำย 4.17 0.38 83.40 
 ควำมเสถยีรของระบบ 4.18 0.39 83.60 
7 ระบบสารสนเทศหนังสือ (Internet) 4.35 0.53 86.92 
 ง่ำยต่อกำรใช้งำน 4.36 0.54 87.20 
 ระบบมีควำมเร็ว 4.35 0.53 87.00 
 ประหยดัเวลำ/ทรัพยำกร 4.35 0.53 87.00 
 สืบค้นข้อมูลได้ง่ำย 4.31 0.52 86.20 
 ควำมเสถยีรของระบบ 4.36 0.54 87.20 
8 ระบบสมุดบันทึกกิจกรรมนักศกึษา 4.75 0.43 95.00 
 ง่ำยต่อกำรใช้งำน 4.72 0.45 94.40 
 ระบบมีควำมเร็ว 4.75 0.43 95.00 
 ประหยดัเวลำ/ทรัพยำกร 4.75 0.43 95.00 
 สืบค้นข้อมูลได้ง่ำย 4.78 0.42 95.60 
 ควำมเสถยีรของระบบ 4.75 0.43 95.00 
9 ระบบเว็บเมล ์ 4.84 0.37 96.76 
 ง่ำยต่อกำรใช้งำน 4.85 0.36 97.00 
 ระบบมีควำมเร็ว 4.82 0.39 96.40 
 ประหยดัเวลำ/ทรัพยำกร 4.84 0.37 96.80 
 สืบค้นข้อมูลได้ง่ำย 4.83 0.38 96.60 
 ควำมเสถยีรของระบบ 4.85 0.36 97.00 

10 ระบบทดสอบออนไลน ์ 4.80 0.40 96.04 
 ง่ำยต่อกำรใช้งำน 4.78 0.42 95.60 
 ระบบมีควำมเร็ว 4.90 0.30 98.00 
 ประหยดัเวลำ/ทรัพยำกร 4.78 0.42 95.60 
 สืบค้นข้อมูลได้ง่ำย 4.75 0.44 95.00 
 ควำมเสถยีรของระบบ 4.80 0.41 96.00 

11 ระบบรับสมัครนักศึกษา 4.32 0.47 86.44 
 ง่ำยต่อกำรใช้งำน 4.30 0.46 86.00 
 ระบบมีควำมเร็ว 4.35 0.48 87.00 
 ประหยดัเวลำ/ทรัพยำกร 4.32 0.47 86.40 
 สืบค้นข้อมูลได้ง่ำย 4.31 0.46 86.20 
 ควำมเสถยีรของระบบ 4.33 0.47 86.60 

12 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์ 4.57 0.50 91.44 
 ง่ำยต่อกำรใช้งำน 4.56 0.50 91.20 
 ระบบมีควำมเร็ว 4.54 0.50 90.80 
 ประหยดัเวลำ/ทรัพยำกร 4.57 0.50 91.40 



37 
 

 

ล าดับ รายการระบบสารสนเทศ x  S.D. คิดเป็นร้อยละ 
 สืบค้นข้อมูลได้ง่ำย 4.62 0.49 92.40 
 ควำมเสถยีรของระบบ 4.57 0.50 91.40 

13 ระบบแจ้งซ่อมออนไลน ์ 4.59 0.50 91.72 
 ง่ำยต่อกำรใช้งำน 4.57 0.50 91.40 
 ระบบมีควำมเร็ว 4.62 0.49 92.40 
 ประหยดัเวลำ/ทรัพยำกร 4.59 0.50 91.80 
 สืบค้นข้อมูลได้ง่ำย 4.59 0.50 91.80 
 ควำมเสถยีรของระบบ 4.56 0.50 91.20 

14 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 4.41 0.49 88.16 
 ง่ำยต่อกำรใช้งำน 4.37 0.49 87.40 
 ระบบมีควำมเร็ว 4.44 0.50 88.80 
 ประหยดัเวลำ/ทรัพยำกร 4.40 0.49 88.00 
 สืบค้นข้อมูลได้ง่ำย 4.40 0.49 88.00 
 ควำมเสถยีรของระบบ 4.43 0.50 88.60 

15 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 2 4.58 0.50 91.60 
 ง่ำยต่อกำรใช้งำน 4.56 0.50 91.20 
 ระบบมีควำมเร็ว 4.57 0.50 91.40 
 ประหยดัเวลำ/ทรัพยำกร 4.57 0.50 91.40 
 สืบค้นข้อมูลได้ง่ำย 4.60 0.49 92.00 
 ควำมเสถยีรของระบบ 4.60 0.49 92.00 

16 ระบบประเมินภาระงาน(สายวิชาการ) 4.70 0.45 93.96 
 ง่ำยต่อกำรใช้งำน 4.71 0.46 94.20 
 ระบบมีควำมเร็ว 4.73 0.45 94.60 
 ประหยดัเวลำ/ทรัพยำกร 4.54 0.50 90.80 
 สืบค้นข้อมูลได้ง่ำย 4.74 0.44 94.80 
 ควำมเสถยีรของระบบ 4.77 0.42 95.40 

17 ระบบบริหารจัดการความรู้ 4.21 0.41 84.20 
 ง่ำยต่อกำรใช้งำน 4.21 0.42 84.20 
 ระบบมีควำมเร็ว 4.25 0.44 85.00 
 ประหยดัเวลำ/ทรัพยำกร 4.13 0.34 82.60 
 สืบค้นข้อมูลได้ง่ำย 4.21 0.42 84.20 
 ควำมเสถยีรของระบบ 4.25 0.44 85.00 

18 ระบบขอใช้บริการห้องประชุม 4.79 0.41 95.72 
 ง่ำยต่อกำรใช้งำน 4.70 0.46 94.00 
 ระบบมีควำมเร็ว 4.76 0.43 95.20 
 ประหยดัเวลำ/ทรัพยำกร 4.79 0.41 95.80 
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ล าดับ รายการระบบสารสนเทศ x  S.D. คิดเป็นร้อยละ 
 สืบค้นข้อมูลได้ง่ำย 4.89 0.32 97.80 
 ควำมเสถยีรของระบบ 4.79 0.41 95.80 

19 ระบบรายงานผลการพัฒนาบุคลากร 4.72 0.46 94.40 
 ง่ำยต่อกำรใช้งำน 4.73 0.45 94.60 
 ระบบมีควำมเร็ว 4.67 0.47 93.40 
 ประหยดัเวลำ/ทรัพยำกร 4.71 0.46 94.20 
 สืบค้นข้อมูลได้ง่ำย 4.70 0.46 94.00 
 ควำมเสถยีรของระบบ 4.71 0.46 94.20 
 ภาพรวม 4.52 0.45 90.38 

 
จำกตำรำงที่ 3 ในภำพรวม พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรระบบ

สำรสนเทศในภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ( x  = 4.52 , S.D. = 0.45 ) และเรียงล ำดับควำมพึงพอใจ 

ของระบบสำรสนเทศจำกมำกไปหำน้อยได้ดังนี้  ระบบเว็บเมล์ ( x = 4.84, S.D. = 0.37) ระบบแจ้งซ่อม

ออนไลน์ ( x  = 4.80, S.D. = 0.40) ระบบขอใช้บริกำรห้องประชุม ( x  = 4.79, S.D. = 0.41) ระบบสมุด

บันทึกกิจกรรมนักศึกษำ ( x  4.75, S.D. = 0.43) ระบบรำยงำนผลกำรพัฒนำบุคลำกร ( x  4.72,              

S.D. = 0.46) ระบบทะเบียนและประมวลผล ( x  = 4.71, S.D. = 0.45) ระบบประเมินภำระงำน              

(สำยวิชำกำร) ( x  = 4.70, S.D. = 0.45) ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือกำรสืบค้น ( x = 4.69, S.D. = 0.46) 

ห้องสมุดออนไลน์ ( x  = 4.65, S.D. = 0.48) ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ ( x = 4.59, S.D. = 0.50) ระบบ

บริหำรทรัพยำกรบุคคล 2 ( x  = 4.58, S.D. = 0.50) ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ( x = 4.57,             

S.D. = 0.50) ระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล ( x = 4.41, S.D. = 0.49) ระบบสำรสนเทศหนังสือ (Internet)      

( x  = 4.35, S.D. = 0.53) ระบบรับสมัครนักศึกษำ ( x = 4.32, S.D. = 0.47) ระบบบริหำรจัดกำรควำมรู้     

( x = 4.21, = S.D. 0.41) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Intranet) ( x = 4.16, S.D. = 0.37) ระบบบริหำรจัดกำร

เรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำย ( x = 4.11, S.D. = 0.31) และเว็บไซต์มหำวิทยำลัย ( x = 3.91,           
S.D. = 0.57) ตำมล ำดับ 
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4. บริการน าข้อมูลขึ้นเว็บไซต์  
เป็นหนึ่งในภำระกิจของงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และงำนส ำนักงำนศูนย์นนทบุรี ส ำนักวิทยบริกำร

และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมมงคลสุวรรณภูมิ โดยผู้รับบริกำรจ ำแนกเป็นกลุ่มดังนี้ 
อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ นักศึกษำ และบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะขอน ำข้อมูล ขึ้นเว็บไซต์มหำวิทยำลัย และเพ่ือให้
กำรบริกำรมีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ จึงน ำแบบสอบถำมเข้ำใช้ในกำรเก็บข้อมูล ซึ่งมี
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจเป็นดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพ จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

คิดเป็นร้อยละ 

อาจารย ์ 0 0.00 

เจ้าหน้าที่ 60 100.00 

นักศึกษา 0 0.00 

บุคคลภายนอก 0 0.00 

หน่วยงาน จ ำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถำม 

คิดเป็นร้อยละ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 1.67 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 0 0.00 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1.67 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 1.67 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0.00 

คณะศิลปะศาสตร์ 0 0.00 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 5 8.33 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0 0.00 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 11 18.33 

ส านักงานอธิบการบดี 41 68.33 

จำกตำรำงข้ำงต้นหน่วยงำนที่มีกำรรับบริกำรและตอบแบบสอบถำมได้แก่ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
จ ำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 68.33 รองลงมำ คือ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
จ ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 18.33 สถำบันวิจัยและพัฒนำ จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 คณะ
วิศวกรรมศำสตร์และสถำปัตยกรรมศำสตร์ คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม และคณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.67 ตำมละล ำดับ 
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รำยกำร 
หันตรา  นนทบุรี วาสุกรี สุพรรณบุรี ภาพรวม 

 x ̄ แปลความหมาย x ̄ แปลความหมาย  x ̄ แปล  x ̄ แปลความหมาย  x ̄ แปลความหมาย 

ด้านที่ 1 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.74  มำกที่สุด 5  มำกที่สุด     5  มำกที่สุด 4.91   มำกที่สุด 

ด้านที่ 2 กระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ 

4.64  มำกที่สุด 4.94  มำกที่สุด     4.75  มำกที่สุด 4.74   มำกที่สุด 

ด้านที่ 3 ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความ
สะดวก  

4.74  มำกที่สุด 5  มำกที่สุด     5  มำกที่สุด 4.83   มำกที่สุด 

ด้านที่ 4 คุณภาพการให้บริการ 4.68  มำกที่สุด 4.88  มำกที่สุด     4.83  มำกที่สุด 4.76   มำกที่สุด 

ภาพรวม  4.70  มำกที่สุด 4.96  มำกที่สุด     4.90  มำกที่สุด 4.81   มำกที่สุด 

 
 จำกตำรำงพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรบริกำรน ำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ จ ำนวนทั้งสิ้น 60 คน ในภำพรวมมีควำมพึงพอใจใน
ระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.81 และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำรมีควำมพึงพอใจมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.91 รองลงมำ คือ ด้ำนสถำนที่/สิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวก มีค่ำเฉลี่ย 4.83 ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.76 และด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.74 ตำมล ำดับ 
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ภาคผนวก 

 



 

 

 

 

 

คําสัง่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่  ๑๖๗/๒๕๖๓ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหและประเมินผล ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ 

_______________________ 

 เพ่ือใหการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการและ

ผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความถูกตอง ตรวจสอบได          

อีกทั้งสามารถเผยแพรขอมูลแกสาธารณชน ดังน้ัน จึงขอแตงตั้งผูมีรายนามตอไปนี้เปนคณะกรรมการวิเคราะหและ
ประเมินผล ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ ดังน้ี 

๑. คณะกรรมการอาํนวยการ 

๑.๑ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานกรรมการ 

๑.๒ รองผูอํานวยการ (นายสุทิน เกษตรรัตนชัย) กรรมการ 

๑.๓ รองผูอํานวยการ (ผศ.วารุณี กรุดพันธ) กรรมการ 

๑.๔ รองผูอํานวยการ (นางสาวภิญญาพัชญ ทาสาธนัตยตระกูล) กรรมการ 

๑.๕ หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ กรรมการ 

๑.๖ หัวหนางานบริหารและพัฒนาระบบ กรรมการ 

๑.๗ หัวหนางานวิทยบริการ กรรมการ 

๑.๘ หัวหนางานเทคโนโลยีการศึกษา กรรมการ 

๑.๙ หัวหนาสํานักงานศูนยนนทบุรี กรรมการ 

๑.๑๐ หัวหนาสํานักงานศูนยวาสุกรี กรรมการ 

๑.๑๑ หัวหนาสํานักงานศูนยสุพรรณบุรี กรรมการ 

๑.๑๒ หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาที่  ควบคุม ใหคําแนะนําและปรึกษาแกคณะกรรมการดําเนินงาน 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน 

๒.๑ รองผูอํานวยการ (ผศ.วารุณี กรุดพันธ) ประธานกรรมการ 

๒.๒ หัวหนางานบริหารและพัฒนาระบบ กรรมการ 

๒.๓ หัวหนางานวิทยบริการ  กรรมการ 

๒.๔ หัวหนางานเทคโนโลยีการศึกษา  กรรมการ 

๒.๕ หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

๒.๖ นายสิทธิชัย บุญสนิท  กรรมการ 

 

๒.๗ นางสาววนิดา... 



- ๒ - 

 

๒.๗ นางสาววนิดา  ขันธเนตร  กรรมการ 

๒.๘ นายอภิสิทธิ์ ตนพงษ  กรรมการ 

๒.๙ นายบุรินทร สุภีวี  กรรมการ 

๒.๑๐ นายนฤทธิ์  แสงเปยม         กรรมการและเลขานุการ 
 

 มีหนาท่ี ๑. สรางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบประเมินความพึงพอใจ แบบสอบถามออนไลน  

  ๒. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลและประเมินผลความพึงพอใจตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 

 ๓. จัดทํารายงานผลการประเมินความพึงพอใจ และขอเสนอแนะอื่นๆ เสนอผูบริหาร 

 ๔. นําผลการประเมินความพึงพอใจและขอเสนอแนะอื่นๆ มาวิเคราะหเพ่ือหาแนวทางใน

การปรบัปรุงและพัฒนาการใหบริการในปการศึกษาถัดไป 

                              สั่ง  ณ  วันที่  ๒๓  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

(นายเอกชัย เนาวนิช) 

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 




