


 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ด ำเนินกำรสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรปี
ในปีกำรศึกษำ 2562 โดยใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือ ซึ่งแบ่งออกเป็นควำมพึงพอใจ ของผู้รับบริกำร 
จ ำนวน 4 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร 2) ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 3) ด้ำน
สถำนที่/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และ4) ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร 

มีผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งสิ้น 2,515 คน ซ่ึงผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำร
ให้บริกำรต่ำงๆ ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ อยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.56    
คิดเป็นร้อยละ 91.20 และได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์และประเมินผล สรุปได้ดงันี้ 

1. ผลกำรประเมินเป็นรำยด้ำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
    1.1 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.60) 
    1.2 ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร มีควำมพึงพอใจระดับมำกท่ีสุด (ค่ำเฉลี่ย 457) 
      1.3 ด้ำนสถำนที่/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.54) 
             1.4 ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.53) 

 

 

 

 

 

 
 
2. ผลกำรประเมินงำนด้ำนต่ำงๆ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

 2.1 งำนบริหำรและพัฒนำระบบ ผู้ตอบแบบสอบถำม 80 คน (ค่ำเฉลี่ย 4.22 คิดเป็นร้อยละ 84.40) 
 2.2 งำนวิทยบริกำร ผู้ตอบแบบสอบถำม 703 คน (ค่ำเฉลี่ย 4.70 คิดเป็นร้อยละ 94.00) 
 2.3 งำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ ผู้ตอบแบบสอบถำม 388 คน (ค่ำเฉลี่ย 4.27 คิดเป็นร้อยละ 85.40) 
 2.4 งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ผู้ตอบแบบสอบถำม 1344 คน (ค่ำเฉลี่ย 4.60 คิดเป็นร้อยละ 91.90) 
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3. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจแยกตำมศูนย์พ้ืนที่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
 3.1 ศูนย์นนทบุรี (มีค่ำเฉลี่ย 4.47 คิดเป็นร้อยละ 89.43) 
 3.2 ศูนย์พระนครศรีอยธุยำ หันตรำ (มีค่ำเฉลี่ย 4.46 คิดเป็นร้อยละ 89.28) 
 3.3 ศูนย์พระนครศรีอยธุยำ วำสุกรี (มีค่ำเฉลี่ย 4.44 คิดเป็นร้อยละ 88.73) 
 3.4 ศูนย์สุพรรณบุรี (มีค่ำเฉลี่ย 4.63 คิดเป็นร้อยละ 92.53) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจระบบสำรสนเทศ 5 อันดับสูงสุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
 3.1 ระบบขอใช้บริกำรห้องประชุม (มีค่ำเฉลี่ย 4.49 คิดเป็นร้อยละ 89.80) 
 3.2 ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ (มีค่ำเฉลี่ย 4.44 คิดเป็นร้อยละ 88.80) 
 3.3 ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (มีค่ำเฉลี่ย 4.39 คิดเป็นร้อยละ 87.80) 
 3.4 ระบบสมุดบันทึกกิจกรรมนักศึกษำ (มีค่ำเฉลี่ย 4.37 คิดเป็นร้อยละ 87.40) 
 3.5 ระบบทดสอบออนไลน์ (มีค่ำเฉลี่ย 4.37 คิดเป็นร้อยละ 87.40) 
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บทน า 

กำรประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรต่ำงๆ ของส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 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
คุณภำพกำรให้บริกำร โดยมุ่งเน้นกำรให้บริกำรเพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรเกิดควำมประทับใจ เกิดทัศนคติที่ดีต่อกำร
รับบริกำร และมีควำมพึงพอใจสูงสุด อันจะน ำไปสู่ภำพลักษณ์ที่ดีกับองค์กร โดยใช้แบบสอบถำมเป็น
เครื่องมือ ซึ่งแบ่งออกเป็นควำมพึงพอใจ ของผู้รับบริกำร จ ำนวน 4 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้านกระบวนการ/
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 2562 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ด ำเนินกำรสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
แบ่งเป็นปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง โดยปีกำรศึกษำ 2562 ผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวนทั้งสิ้น 2515 คน ผลกำร
ประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรต่ำงๆ ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.56 คิดเป็นร้อยละ 91.20 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 2515 100.00 
อำจำรย์ 413 16.42 
เจ้ำหน้ำที ่ 624 24.81 
นักศึกษำ 1447 57.53 
บุคคลภำยนอก 31 1.23 
คณะ/หน่วยงาน 2515 100.00 
คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม 278 11.05 
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร 135 5.37 
คณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 782 31.09 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 371 14.75 
คณะวิศวกรรมศำสตร์และสถำปัตยกรรมศำสตร์ 356 14.16 
คณะศิลปศำสตร์ 233 9.26 
สถำบันวิจัยและพัฒนำ 46 1.83 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 76 3.02 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 72 2.86 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 156 6.20 
อ่ืนๆ 10 0.40 
ศูนย์พ้ืนที่ 2515 100.00 
นนทบุรี 370 14.71 
พระนครศรีอยุธยำ วำสุกรี 202 8.03 
พระนครศรีอยุธยำ หันตรำ 1274 50.66 
สุพรรณบุรี 669 26.60 
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จำกตำรำงที่ 1 ในภำพรวม พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีจ ำนวนทั้งสิ้น 2515 คน ส่วนใหญ่มี
สถำนภำพเป็นนักศึกษำ จ ำนวน 1447 คิดเป็นร้อยละ 57.53 เป็นเจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน 624 คน คิดเป็นร้อย
ละ 24.81 เป็นอำจำรย์ จ ำนวน 413 คน คิดเป็นร้อยละ 16.42 และบุคคลภำยนอก จ ำนวน 31 คน สังกัด
คณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน 782 คน คิดเป็นร้อยละ 31.09 คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี จ ำนวน 371 คน คิดเป็นร้อยละ 14.75 คณะวิศวกรรมศำสตร์และสถำปัตยกรรมศำสตร์ จ ำนวน 
356 คน คิดเป็นร้อยละ 14.16 คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม จ ำนวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 11.05 คณะ
ศิลปะศำสตร์ จ ำนวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 9.26  ส ำนักงำนอธิกำรบดี จ ำนวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.20 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร จ ำนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 5.37 ส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน จ ำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 3.02 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ จ ำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 2.86 คน สถำบันวิจัยและพัฒนำ จ ำนวน 46 คน คิดเป็น 1.83 
และอ่ืนๆ จ ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 0.40 จำกศูนย์พระนครศรีอยุธยำ หันตรำ จ ำนวน 1274 คน คิด
เป็นร้อยละ 50.66 ศูนย์สุพรรณบุรี จ ำนวน 669 คน คิดเป็นร้อยละ 26.60 ศูนย์นนทบุรี จ ำนวน 370 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14.71 และศูนย์พระนครศรีอยุธยำ วำสุกรี จ ำนวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 8.03 ตำมล ำดับ 

 
ตารางท่ี 2 ค ำนวณค่ำเฉลี่ยของระดับควำมพึงพอใจ  

 
 

หน่วยงาน 

(1) 
 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

(2) 
 

จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

(3) = (1) x(2) 
ผลรวมของค่าคะแนนเฉลี่ยรวมของ 
ทุกหน่วยงานที่คูณด้วยจ านวนคนที่

ตอบแบบสอบถาม 
งำนบริหำรและพัฒนำระบบ 4.22 80 337.60 

งำนวิทยบริกำร 4.70 703 3304.10 

งำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ 4.27 388 1656.76 

งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  4.60 1344 6175.68 

รวม  2515 11474.14 

ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 
ผลรวมของค่ำเฉลี่ยรวมทุกหน่วยงำนที่คูณด้วยจ ำนวนคนตอบ 

จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม 
 

    
11474.17 =  4.56 

2515 
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จำกตำรำงที่ 2 ในภำพรวม พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด มี

ค่ำเฉลี่ย 4.56 และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยหน่วยงำน พบว่ำ หน่วยงำนที่มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด 
คือ งำนวิทยบริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.70 รองลงมำ คือ งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีค่ำเฉลี่ย 4.60 งำนเทคโนโลยี
กำรศึกษำ มีค่ำเฉลี่ย 4.27 และงำนบริกำรและพัฒนำระบบ มีค่ำเฉลี่ย 4.22 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน จึง
พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด คือ ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.60 
รองลงมำ คือ ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.57 ด้ำนสถำนที่/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
มีค่ำเฉลี่ย 4.54 และด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.53 ตำมล ำดับ 
เมื่อพิจำรณำเป็นรำยศูนย์พื้นท่ี จึงพบว่ำ 
 ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ หันตรำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 
4.47 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน จึงพบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจมำกที่สุด ได้แก่ ด้ำนเจ้ำหน้ำที่
ผู้ให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.52 รองลงมำ คือ ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.48 ด้ำนกระบวน/ขั้นตอน
กำรให้บริกำร และด้ำนสถำนที่สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีค่ำเฉลี่ย 4.45 ตำมล ำดับ 
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 ศูนย์นนทบุรี ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.46 เมื่อพิจำรณำ
เป็นรำยด้ำน จึงพบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจมำกที่สุด ได้แก่ ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร มี
ค่ำเฉลี่ย 4.56 รองลงมำ คือ ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ค่ำเฉลี่ย 4.47 ด้ำนกระบวน/ขั้นตอนกำรให้บริกำร 
มีค่ำเฉลี่ย 4.43 และด้ำนสถำนที่สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีค่ำเฉลี่ย 4.40 ตำมล ำดับ 

ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ วำสุกรี ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 
4.44 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน จึงพบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจมำกที่สุด ได้แก่ ด้ำนคุณภำพ
กำรให้บริกำร และด้ำนสถำนที่สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีค่ำเฉลี่ย 4.47 รองลงมำ คือ ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้
ให้บริกำร ค่ำเฉลี่ย 4.44 และด้ำนกระบวน/ขั้นตอนกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.37 ตำมล ำดับ 

ศูนย์สุพรรณบุรี ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.63 เมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยด้ำน จึงพบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจมำกที่สุด ได้แก่ ด้ำนคุณภำพกำร
ให้บริกำร และด้ำนสถำนที่สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีค่ำเฉลี่ย 4.65 รองลงมำ คือ ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
ค่ำเฉลี่ย 4.61 และด้ำนกระบวน/ขั้นตอนกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.59 ตำมล ำดับ 

 
การอภิปรายผล กำรประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรต่ำงๆ ของส ำนัก

วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ส่วนใหญ่พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ
ในด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร กำรได้รับบริกำรที่ตรงตำมควำมต้องกำร 

ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงำนควรพิจำรณำกำรพัฒนำ ปรับปรุงในด้ำนหรือหัวข้อที่มีผลประเมินควำมพึงพอใจน้อย

ที่สุด เช่น ด้ำนสถำนที่/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ควรพัฒนำปรับปรุงคุณภำพและควำมพร้อมด้ำนเครื่องมือ/
อุปกรณ์ท่ีให้บริกำรให้ดียิ่งขึ้น 
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งานบริหารและพัฒนาระบบ 
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ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการงานบริหารและพัฒนาระบบ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ประจ าปีการศึกษา 2562  
 
ตารางท่ี 3 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 80 100.00 
ชำย 26  32.50  
หญิง 54  67.50  
2. สถานภาพ 80 100.00 
อำจำรย์ 19  23.75  
เจ้ำหน้ำที่    54  67.50  
นักศึกษำ 4  5.00  
บุคคลทั่วไป 3  3.75  
3. หน่วยงานที่สังกัด     80 100.00 
คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม    7  8.75  
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร 2  2.50  
คณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 9  11.25  
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 13  16.25  
คณะวิศวกรรมศำสตร์และสถำปัตยกรรมศำสตร ์ 7  8.75  
คณะศิลปศำสตร์ 0  -    
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 4  5.00  
สถำบันวิจัยและพัฒนำ 2  2.50  
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 5  6.25  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 25  31.25  
อ่ืนๆ 6  7.50  
4. ศูนย์พ้ืนที่ขอรับบริการ 80 100.00 
ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ หันตรำ 40  50.00  
ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ วำสุกรี 3  3.75  
ศูนย์นนทบุรี 10  12.50  
ศูนย์สุพรรณบุรี 27  33.75  
5. ความถี่ของการขอรับบริการต่อปีการศึกษา 80 100.00 
1-3 ครั้ง 25  31.25  
4-6 ครั้ง   22  27.50  
7-10 ครั้ง 9  11.25  
มำกกว่ำ 10 ครั้ง 24  30.00  
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จำกตำรำงที่ 3 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ในภำพรวม พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีจ ำนวนทั้งสิ้น 80 คน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 67.50 รองลงมำ คือ เพศชำย จ ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.50 มีสถำนภำพ เป็นเจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 67.50 รองลงมำ คือ อำจำรย์ จ ำนวน 19 คน 
คิดเป็นร้อยละ 23.75 หน่วยงำนที่ตอบแบบสอบถำมมำกที่สุด เป็นส ำนักงำนอธิกำรบดี จ ำนวน 25 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.25 รองลงมำ คือ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จ ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 16.25 ศูนย์พ้ืนที่
ขอรับบริกำรมำกที่สุด เป็นศูนย์พระนครศรีอยุธยำ หันตรำ จ ำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมำ  คือ
ศูนย์สุพรรณบุรี จ ำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 33.75 และมีควำมถี่กำรขอรับบริกำรต่อปีกำรศึกษำมำกที่สุด คือ 
1-3 ครั้ง จ ำนวน 25 คน คิดเป็น ร้อยละ 31.25 รองลงมำ มำกกว่ำ 10 ครั้ง จ ำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00  
ตารางท่ี 4 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

รายการประเมิน ภาพรวม 
�̅� ร้อย

ละ 
แปล
ผล 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 4.16 83.27 มาก 
1. ขั้นตอนกำรให้บริกำรมีควำมชัดเจน ถูกต้องตำมระเบียบข้อบังคับ หรือ
กฏหมำยที่เกี่ยวข้อง 

4.16 83.20 มำก 

2. ระยะเวลำกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม 4.14 82.80 มำก 

3. ให้บริกำรด้วยควำมรวดเร็ว ทันตำมก ำหนดเวลำ 4.19 83.80 มำก 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.23 84.60 มาก 

4. เจ้ำหน้ำที่มีกำรชี้แจง ให้ค ำแนะน ำ และตอบข้อซักถำมเป็นอย่ำงดี 4.19 83.80 มำก 

5. เจ้ำหน้ำที่ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริกำร และอัธยำศัยดี 4.30 86.00 มำก 

6. เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมกับหน้ำที่ 4.24 84.80 มำก 

7. เจ้ำหน้ำที่สำมำรถแก้ไขปัญหำ อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่ำงเหมำะสม 4.19 83.80 มำก 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.26 85.20 มาก 

8. บริกำรด้วยควำมเสมอภำคตำมล ำดับ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 4.26 85.20 มำก 

9. ได้รับบริกำรที่ตรงตำมควำมต้องกำร 4.26 85.20 มำก 

ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก 4.23 84.67 มาก 

10. กำรเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศของส ำนักฯ มีควำมคล่องตัว สะดวกและ
รวดเร็ว 

4.21 84.20 มำก 

11. ช่องทำงในกำรติดต่อประสำนงำนมีควำมเหมำะสม และเข้ำถึงง่ำย 4.21 84.20 มำก 

12. สถำนที่ให้บริกำรสะอำดเป็นระเบียบเรียบร้อย 4.28 85.60 มำก 

รวม 4.22 84.38 มาก 

 จำกตำรำงที่ 4 ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ในภำพรวม พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึง
พอใจอยู่ระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.22 คิดเป็นร้อยละ 84.38 และเม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนคุณภำพกำร
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ให้บริกำร  มีค่ำเฉลี่ย 4.26 คิดเป็นร้อยละ 85.20 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.23 คิดเป็นร้อยละ 84.60 
ด้ำนสถำนที่/ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีค่ำเฉลี่ย 4.23 คิดเป็นร้อยละ 84.67 และด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำร
ให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.16 คิดเป็นร้อยละ 83.27 นอกจำกนี้ เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อของแต่ละด้ำน พบว่ำ 
  ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร มีควำมพึงพอใจสูงสุด คือ ให้บริกำรด้วยควำมรวดเร็ว ทันตำม
ก ำหนดเวลำ มีค่ำเฉลี่ย 4.19 คิดเป็นร้อยละ 83.80 รองลงมำ ขั้นตอนกำรให้บริกำรมีควำมชัดเจน ถูกต้องตำม
ระเบียบข้อบังคับ หรือกฏหมำยที่เกี่ยวข้อง มีค่ำเฉลี่ย 4.16 คิดเป็นร้อยละ 83.20 ระยะเวลำกำรให้บริกำรมีควำม
เหมำะสม มีค่ำเฉลี่ย 4.14 คิดเป็นร้อยละ 82.80 ตำมล ำดับ 
 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร มีควำมพึงพอใจสูงสุด คือ เจ้ำหน้ำที่ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริกำร และ
อัธยำศัยดี มีค่ำเฉลี่ย 4.30 คิดเป็นร้อยละ 86.00 รองลงมำ เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมกับหน้ำที่ 
มีค่ำเฉลี่ย 4.24 คิดเป็นร้อยละ 84.80 เจ้ำหน้ำที่มีกำรชี้แจง ให้ค ำแนะน ำ และตอบข้อซักถำมเป็นอย่ำงดี และ
เจ้ำหน้ำที่สำมำรถแก้ไขปัญหำ อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่ำงเหมำะสม มีค่ำเฉลี่ ย 4.19 คิดเป็นร้อยละ 83.80 
ตำมล ำดับ 
 ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร มีควำมพึงพอใจสูงสุด คือ บริกำรด้วยควำมเสมอภำคตำมล ำดับ เป็นธรรม ไม่
เลือกปฏิบัติ และได้รับบริกำรที่ตรงตำมควำมต้องกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.26 คิดเป็นร้อยละ 85.20  
 ด้ำนสถำนที่/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีควำมพึงพอใจสูงสุด คือ สถำนที่ให้บริกำรสะอำดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  มีค่ำเฉลี่ย 4.28 คิดเป็นร้อยละ 85.60 รองลงมำ กำรเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศของส ำนักฯ มีควำม
คล่องตัว สะดวกและรวดเร็ว และช่องทำงในกำรติดต่อประสำนงำนมีควำมเหมำะสม และเข้ำถึงง่ำย มีค่ำเฉลี่ย 
4.21 คิดเป็นร้อยละ 85.20 
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

1. กำรบริกำรของเจ้ำหน้ำที่ประทับใจมำก 
2. เพ่ิมระยะเวลำกำรให้บริกำร และเปิดปิดท ำกำรให้ตรงเวลำของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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งานวิทยบริการ 
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ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการงานวิทยบริการ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ประจ าปีการศึกษา 2562  
กำรประเมินผลควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรใช้บริกำรห้องสมุดส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 มีผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 703 คน ซึ่งแบบสอบถำมแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 
1 ข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรใช้บริกำร ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ โดยสรุปผลในรูปควำมถี่ ร้อย
ละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และ กำรสรุปประเด็นเนื้อหำ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ สถำนภำพ หน่วยงำน และศูนย์พ้ืนที่ของผู้ตอบแบบสอบถำม รำยละเอียดสรุป
ดังตำรำงที่ 5 
ตำรำงที่ 5 จ ำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมเพศ สถำนภำพหน่วยงำน และศูนย์พื้นที่ 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
เพศ 703 100.0  
ชำย 216 30.73 
หญิง 487 69.27 
สถานภาพ 703 100.00 
บุคลำกร 115 16.36 
นักศึกษำ 588 83.64 
หน่วยงาน 703 100.0  
คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม 43 6.12 
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร 37 5.26 
คณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 375 53.34 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 56 7.97 
คณะวิศวกรรมศำสตร์และสถำปัตยกรรมศำสตร์ 116 16.50 
คณะศิลปศำสตร์ 76 10.81 
ศูนย์พ้ืนที่ 703 100.0 
นนทบุรี 43 6.12 
วำสุกรี 35 4.98 
สุพรรณบุรี 121 17.21 
หันตรำ 504 71.69 

 
จำกตำรำงที่ 5 พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีจ ำนวน 703 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 69.27 

รองลงมำเป็นเพศชำย ร้อยละ 30.73 มีสถำนภำพเป็นนักศึกษำ ร้อยละ 83.64 เป็นบุคลำกร ร้อยละ 16.36 
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สังกัดหน่วยงำน ได้แก่ คณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ร้อยละ 53.34  คณะวิศวกรรมศำสตร์
และสถำปัตยกรรมศำสตร์ ร้อยละ 16.50 คณะศิลปศำสตร์ ร้อยละ 10.81 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ร้อยละ 7.97 คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม ร้อยละ 6.12 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร ร้อย
ละ 5.26 ตำมล ำดับ    
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ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจ 
ตำรำงที่ 6 แสดงค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อบริกำรห้องสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562    
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จำกตำรำงที่ 6 ในภำพรวมพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวนทั้งสิ้น 703 คน มีควำมพึงพอใจระดับ
มำกที่สุดมีค่ำเฉลี่ย 4.70 และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด จ ำนวน       
2 ด้ำน ได้แก่  ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร และด้ำนสถำนที่/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีค่ำเฉลี่ย 4.72 รองลงมำ     
มีควำมพึงพอใจระดับมำก ได้แก่  ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.70 และด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอน       
มีค่ำเฉลี่ย 4.66 และเมื่อพิจำรณำต่อเป็นรำยข้อ จึงพบว่ำ หัวข้อที่มีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด 4 หัวข้อ 
ได้แก่  หัวข้อมีควำมเอำใจใส่ และกระตือรือร้นในกำรให้บริกำร หัวข้อได้รับบริกำรที่ตรงตำมควำมต้องกำร       
หัวข้อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรรับบริกำรและหัวข้อ3 ผู้รับบริกำรได้รับกำรบริกำรที่คุ้มค่ำ มีค่ำเฉลี่ย 4.72 
รองลงมำ คือ  หัวข้อ สำมำรถให้ค ำแนะน ำ ท ำควำมเข้ำใจที่ชัดเจน และเป็นปรึกษำที่ดีของผู้รับบริกำร มี
ค่ำเฉลี่ย 4.71  และ หัวข้อ รับฟังปัญหำหรือข้อซักถำม/สำมำรถแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำอย่ำงเต็มใจเท่ำกับหัวข้อ 
รับฟังปัญหำหรือข้อซักถำม/สำมำรถแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำอย่ำงเต็มใจ เท่ำกับหัวข้อ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้ม
แย้ม แจ่มใส แต่งกำยสุภำพเหมำะสม มีค่ำเฉลี่ย 4.69 หัวข้อขั้นตอนกำรขอรับบริกำรมีควำมเข้ำใจง่ำย ไม่
ซับซ้อน เท่ำกับหัวข้อ กระบวนกำรในกำรให้บริกำรมีควำมเที่ยงตรง และโปร่งใส เท่ำกับหัวข้อ สำมำรถให้
ค ำแนะน ำในประเด็นที่เป็นประโยชน์และไม่ชักจูงผู้รับบริกำรไปในทำงที่เสื่อม มีค่ำเฉลี่ย 4.68 และหัวข้อ
ระยะเวลำในกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม เท่ำกับหัวข้อ มีควำมสะดวกในกำรขอรับบริกำรในช่องทำง/จุด
บริกำรต่ำงๆ เท่ำกับหัวข้อ สภำพแวดล้อมภำยในมีบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรค้นคว้ำและศึกษำด้วยตนเอง มี
ค่ำเฉลี่ย 4.67 หัวข้อ ขั้นตอนในกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม มีค่ำเฉลี่ย 4.66 หัวข้อ ป้ำยข้อควำมบอกจุด
บริกำร/ป้ำยประชำสัมพันธ์ มีควำมชัดเจนและเข้ำใจง่ำย มีค่ำเฉลี่ย 4.65 หัวข้อ 2 คุณภำพและควำมพร้อม
ด้ำนเครื่องมือ/อุปกรณ์ มีค่ำเฉลี่ย 4.64  และหัวข้อ 1 มีกำรสื่อสำร เผยแพร่ขั้นตอนกำรขอรับบริกำร มี
ค่ำเฉลี่ย 4.61 ตำมล ำดับ 

อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำต่อในรำยละเอียดจ ำแนกตำมศูนย์พ้ืนที่ จึงพบดังนี้ 
งำนวิทยบริกำร ในภำพรวมมีผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 121 คน มีควำมพึงพอใจระดับมำก

ที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.61 โดยด้ำนที่ควำมพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.64 หัวข้อ
ได้รับบริกำรที่ตรงตำมควำมต้องกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.68 ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรรับบริกำร  มีค่ำเฉลี่ย 4.63 
และหัวข้อผู้รับบริกำรได้รับกำรบริกำรที่คุ้มค่ำ มีค่ำเฉลี่ย 4.61 รองลงมำ คือ ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร มี
ค่ำเฉลี่ย 4.63 หัวข้อมีควำมเอำใจใส่ และกระตือรือร้นในกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.66 หัวข้อมีมนุษย์สัมพันธ์
ที่ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส แต่กำยสุภำพเหมำะสม มีค่ำเฉลี่ย4.64 หัวข้อ สำมำรถให้ค ำแนะน ำ ท ำควำมเข้ำใจที่
ชัดเจน และเป็นปรึกษำที่ดีของผู้รับบริกำรเท่ำกับหัวข้อรับฟังปัญหำหรือข้อซักถำม/สำมำรถแก้ปัญหำเฉพำะ
หน้ำอย่ำงเต็มใจ      มีค่ำเฉลี่ย 4.62 และหัวข้อ สำมำรถให้ค ำแนะน ำในประเด็นที่เป็นประโยชน์และไม่ชักจูง
ผู้รับบริกำรไปในทำงที่เสื่อม มีค่ำเฉลี่ย 4.61 ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอน มีค่ำเฉลี่ย 4.61 หัวข้อ ระยะเวลำใน
กำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม มีค่ำเฉลี่ย 4.66  หัวข้อขั้นตอนกำรขอรับบริกำรมีควำมเข้ำใจง่ำยไม่ซับซ้อน มี
ค่ำเฉลี่ย 4.64 หัวข้อ ขั้นตอนในกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม มีค่ำเฉลี่ย 4.60 หัวข้อกระบวนกำรในกำร
ให้บริกำรมีควำมเที่ยงตรง และโปร่งใส มีค่ำเฉลี่ย 4.61 และหัวข้อ มีกำรสื่อสำร เผยแพร่ขั้นตอนกำรขอรับ
บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.54 และด้ำนสถำนที่/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีค่ำเฉลี่ย 4.56 หัวข้อสถำนที่ในกำรให้บริกำร
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เอ้ือให้เกิดควำมปลอดภัยต่อผู้มำรับบริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.60 หัวข้อสภำพแวดล้อมภำยในมีบรรยำกำศที่เอ้ือต่อ
กำรค้นคว้ำและศึกษำด้วยตนเอง     มีค่ำเฉลี่ย 4.59 หัวข้อ คุณภำพและควำมพร้อมด้ำนเครื่องมือ/อุปกรณ์ 
เท่ำกับหัวข้อ ป้ำยข้อควำมบอกจุดบริกำร/ป้ำยประชำสัมพันธ์ มีควำมชัดเจนและเข้ำใจง่ มีค่ำเฉลี่ย 4.55 และ
หัวข้อ มีควำมสะดวกในกำรขอรับบริกำรในช่องทำง/จุดบริกำรต่ำงๆ มีค่ำเฉลี่ย 4.54 ตำมล ำดับ 

 
หน่วยวิทยบริกำรศูนย์นนทบุรี  ในภำพรวมมีผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 43 คน มีควำม       

พึงพอใจระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.61 โดยด้ำนที่ควำมพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร           
มีค่ำเฉลี่ย 4.66 หัวข้อผู้รับบริกำรได้รับกำรบริกำรที่คุ้มค่ำ มีค่ำเฉลี่ย 4.77 หัวข้อ ควำมสะดวกรวดเร็วในกำร
รับบริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.67 หัวข้อได้รับบริกำรที่ตรงตำมควำมต้องกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.53 รองลงมำ ด้ำนเจ้ำหน้ำที่
ผู้ให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.64 หัวข้อ มีควำมเอำใจใส่ และกระตือรือร้นในกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.74 หัวข้อ 
สำมำรถให้ค ำแนะน ำ ท ำควำมเข้ำใจที่ชัดเจน และเป็นปรึกษำที่ดีของผู้รับบริกำร มีค่ำเฉลี่ย  4.67 หัวข้อ  มี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส แต่กำยสุภำพเหมำะสม เท่ำกับหัวข้อ รับฟังปัญหำหรือข้อซักถำม/สำมำรถ
แก้ปัญหำเฉพำะหน้ำอย่ำงเต็มใจ มีค่ำเฉลี่ย 4.60 และหัวข้อ สำมำรถให้ค ำแนะน ำในประเด็นที่เป็นประโยชน์
และไม่ชักจูงผู้รับบริกำรไปในทำงที่เสื่อม มีค่ำเฉลี่ย 4.58 ด้ำนสถำนที่/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีค่ำเฉลี่ย 4 .57 
หัวข้อ มีควำมสะดวกในกำรขอรับบริกำรในช่องทำง/จุดบริกำรต่ำงๆ เท่ำกับ หัวข้อ สถำนที่ในกำรให้บริกำร
เอ้ือให้เกิดควำมปลอดภัยต่อผู้มำรับบริกำรมีค่ำเฉลี่ย 4.65 หัวข้อ คุณภำพและควำมพร้อมด้ำนเครื่องมือ/
อุปกรณ์ มีค่ำเฉลี่ย 4.56  หัวข้อ สภำพแวดล้อมภำยในมีบรรยำกำศที่ เอ้ือต่อกำรค้นคว้ำและศึกษำด้วยตนเอง 
มีค่ำเฉลี่ย 4.53 และหัวข้อ ป้ำยข้อควำมบอกจุดบริกำร/ป้ำยประชำสัมพันธ์ มีควำมชัดเจนและเข้ำใจง่ำย มี
ค่ำเฉลี่ย 4.44 ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอน มีค่ำเฉลี่ย 4.56 หัวข้อ ขั้นตอนกำรขอรับบริกำรมีควำมเข้ำใจง่ำยไม่
ซับซ้อน มีค่ำเฉลี่ย 4.63 หัวข้อ กระบวนกำรในกำรให้บริกำรมีควำมเที่ยงตรง และโปร่งใส มีค่ำเฉลี่ย 4.60 
หัวข้อ ขั้นตอนในกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม มีค่ำเฉลี่ย 4.58 หัวข้อ ระยะเวลำในกำรให้บริกำรมีควำม
เหมำะสม มีค่ำเฉลี่ย 4.53 และหัวข้อที่มีควำมพึงพอใจในระดับมำก คือ มีกำรสื่อสำร เผยแพร่ขั้นตอนกำร
ขอรับบริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.44 ตำมล ำดับ 

หน่วยวิทยบริกำรศูนย์วำสุกรี  ในภำพรวมมีผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 35 คน มีควำมพึง
พอใจระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉลี่ย 4.61 โดยด้ำนที่ควำมพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ ด้ำนสถำนที่/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
เท่ำกับ ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.64 โดยด้ำนสถำนที่/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกมีหัวข้อที่มีควำมพึง
พอใจสูงสุด ได้แก่ หัวข้อ สภำพแวดล้อมภำยในมีบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรค้นคว้ำและศึกษำด้วยตนเอง มี
ค่ำเฉลี่ย 4.62 รองลงมำคิอ หัวข้อมีควำมสะดวกในกำรขอรับบริกำรในช่องทำง/จุดบริกำรต่ำงๆ มีค่ำเฉลี่ ย 
4.54 หัวข้อสถำนที่ในกำรให้บริกำรเอ้ือให้เกิดควำมปลอดภัยต่อผู้มำรับบริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.51 หัวข้อป้ำย
ข้อควำมบอกจุดบริกำร/ป้ำยประชำสัมพันธ์ มีควำมชัดเจนและเข้ำใจง่ำย มีค่ำเฉลี่ย 4.49 และหัวข้อคุณภำพ
และควำมพร้อมด้ำนเครื่องมือ/อุปกรณ์ มีค่ำเฉลี่ย 4.40  และด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร มีหัวข้อที่มีควำมพึง
พอใจสูงสุด ได้แก่ หัวข้อ ได้รับบริกำรที่ตรงตำมควำมต้องกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.69 รองลงมำ หัวข้อ ผู้รับบริกำร
ได้รับกำรบริกำรที่คุ้มค่ำ มีค่ำเฉลี่ย 4.66 และหัวข้อ ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรรับบริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.57 ด้ำน
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เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.55 หัวข้อ สำมำรถให้ค ำแนะน ำ ท ำควำมเข้ำใจที่ชัดเจน และเป็นปรึกษำที่ดี
ของผู้รับบริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.60 หัวข้อ มีควำมเอำใจใส่ และกระตือรือร้นในกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.57 
หัวข้อ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส แต่กำยสุภำพเหมำะสม เท่ำกับหัวข้อ รับฟังปัญหำหรือข้อซักถำม/
สำมำรถแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำอย่ำงเต็มใจ มีค่ำเฉลี่ย 4.54 และหัวข้อ สำมำรถให้ค ำแนะน ำในประเด็นที่เป็น
ประโยชน์และไม่ชักจูงผู้รับบริกำรไปในทำงที่เสื่อม มีค่ำเฉลี่ย 4.49 ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอน มีค่ำเฉลี่ย 4.50 
หัวข้อ ขั้นตอนในกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม มีค่ำเฉลี่ย 4.57 รองลงมำ หัวข้อ มีกำรสื่อสำร เผยแพร่
ขั้นตอนกำรขอรับบริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.54 หัวข้อขั้นตอนกำรขอรับบริกำรมีควำมเข้ำใจง่ำยไม่ซับซ้อน เท่ำกับ
หัวข้อระยะเวลำในกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม เท่ำกับหัวข้อ กระบวนกำรในกำรให้บริกำรมีควำมเที่ยงตรง 
และโปร่งใส มีค่ำเฉลี่ย 4.46 ตำมล ำดับ 

 
หน่วยวิทยบริกำรศูนย์สุพรรณบุรี  ในภำพรวมมีผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 504 คน มีควำม 

พึงพอใจระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.72 โดยด้ำนที่ควำมพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร มี
ค่ำเฉลี่ย 4.75 หัวข้อได้รับบริกำรที่ตรงตำมควำมต้องกำร เท่ำกับหัวข้อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรรับบริกำร มี
ค่ำเฉลี่ย 4.75 และหัวข้อ ผู้รับบริกำรได้รับกำรบริกำรที่คุ้มค่ำ มีค่ำเฉลี่ย 4.74 รองลงมำด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้
ให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.73 หัวข้อสำมำรถให้ค ำแนะน ำ ท ำควำมเข้ำใจที่ชัดเจน และเป็นปรึกษำที่ดีของ
ผู้รับบริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.74 หัวข้อ ได้รับบริกำรที่ตรงตำมควำมต้องกำร เท่ำกับหัวข้อควำมสะดวกรวดเร็วใน
กำรรับบริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.75 และหัวข้อ ผู้รับบริกำรได้รับกำรบริกำรที่คุ้มค่ำ มีค่ำเฉลี่ย 4.74 หัวข้อ มีควำม
เอำใจใส่ และกระตือรือร้นในกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.73 หัวข้อมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส แต่กำย
สุภำพเหมำะสม เท่ำกับหัวข้อรับฟังปัญหำหรือข้อซักถำม/สำมำรถแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำอย่ำงเต็มใจ เท่ำกับ
หัวข้อ สำมำรถให้ค ำแนะน ำในประเด็นที่เป็นประโยชน์และไม่ชักจูงผู้รับบริกำรไปในทำงที่ เสื่อม มีค่ำเฉลี่ย 
4.72 ด้ำนสถำนที่/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีค่ำเฉลี่ย 4.71 หัวข้อ สถำนที่ในกำรให้บริกำรเอ้ือให้เกิดควำม
ปลอดภัยต่อผู้มำรับบริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.73 รองลงมำ หัวข้อมีควำมสะดวกในกำรขอรับบริกำรในช่องทำง/จุด
บริกำรต่ำงๆ เท่ำกับ ป้ำยข้อควำมบอกจุดบริกำร/ป้ำยประชำสัมพันธ์ มีควำมชัดเจนและเข้ำใจง่ำย และเท่ำกับ
หัวข้อสภำพแวดล้อมภำยในมีบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรค้นคว้ำและศึกษำด้วยตนเอง มีค่ำเฉลี่ย 4.71 และหัวข้อ
คุณภำพและควำมพร้อมด้ำนเครื่องมือ/อุปกรณ์ มีค่ำเฉลี่ย 4.69 ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอน มีค่ำเฉลี่ย 4.69 
หัวข้อ กระบวนกำรในกำรให้บริกำรมีควำมเที่ยงตรง และโปร่งใส มีค่ำเฉลี่ย 4.72  หัวข้อขั้นตอนกำรขอรับ
บริกำรมีควำมเข้ำใจง่ำยไม่ซับซ้อน มีค่ำเฉลี่ย 4.71 รองลงมำ หัวข้อระยะเวลำในกำรให้บริกำรมีควำม
เหมำะสม มีค่ำเฉลี่ย 4.70 หัวข้อขั้นตอนในกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม มีค่ำเฉลี่ย 4.69 และหัวข้อ มีกำร
สื่อสำร เผยแพร่ขั้นตอนกำรขอรับบริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.64 ตำมล ำดับ 
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งานเทคโนโลยีการศึกษา 
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ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการงานเทคโนโลยีการศึกษา 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ประจ าปีการศึกษา 2562  
 
ตารางท่ี 7 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 388 100.00 
    ชำย 204 52.58 
    หญิง 184 47.42 
2. สถานภาพ 388 100.00 
    บุคลำกรภำยใน มทร.สุวรรณภูมิ 55 14.18 
    นักศึกษำ 333 85.82 
    บุคคลภำยนอก 0 0.00 
3. หน่วยงานที่สังกัด     388 100.00 
คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม    55 14.18 
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร 3 0.77 
คณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 98 25.26 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 102 26.29 
คณะวิศวกรรมศำสตร์และสถำปัตยกรรมศำสตร์ 85 21.91 
คณะศิลปศำสตร์ 16 4.12 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 2 0.52 
สถำบันวิจัยและพัฒนำ 2 0.52 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 12 3.09 
กองกลำง 5 1.29 
กองคลัง 2 0.52 
กองนโยบำยและแผน 0 0.00 
กองบริหำรงำนบุคคล 1 0.26 
กองพัฒนำนักศึกษำ 2 0.52 
กองบริหำรทรัพยำกรนนทบุรี 1 0.26 
กองบริหำรทรัพยำกรสุพรรณบุรี 0 0.00 
กองบริหำรทรัพยำกรวำสุกรี 1 0.26 
กองส่งเสริมคุณภำพ 1 0.26 
อ่ืนๆ 0 0.00 
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ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
4. ศูนย์พ้ืนที่ขอรับบริการ 388 100.00 
ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ หันตรำ 97 25.00 
ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ วำสุกรี 45 11.60 
ศูนย์นนทบุรี 46 11.86 
ศูนย์สุพรรณบุรี 200 51.55 

จำกตำรำงที่ 7 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ในภำพรวม พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีจ ำนวนทั้งสิ้น 388 คน   
ส่วนใหญ่เป็นเพศชำย จ ำนวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 52.58 รองลงมำเป็นเพศหญิง จ ำนวน 47.42 คน       
คิดเป็นร้อยละ 47.42 มีสถำนภำพ นักศึกษำ จ ำนวน 333 คน คิดเป็นร้อยละ 85.82 รองลงมำเป็นบุคลำกร
ภำยใน มทร.สุวรรณภูมิ จ ำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 14.18 หน่วยงำนที่ตอบแบบสอบถำมมำกที่สุด เป็น
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จ ำนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 26.29 รองลงมำคณะบริหำรธุรกิจและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 25.26 ศูนย์พ้ืนที่ขอรับบริกำรมำกที่สุด เป็นศูนย์
สุพรรณบุรี จ ำนวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 51.55 รองลงมำ คือ ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ หันตรำ จ ำนวน 97 
คน คิดเป็นร้อยละ 25.00  
ตารางท่ี 8 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

2.1 แบ่งตามงานให้บริการ 

รายการ 
N ภาพรวมแยกตามงาน 

388 x ̄ ร้อยละ แปล
ความหมาย 

บริการห้องประชุม 51 4.32 86.44 มาก 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  4.32 86.33 มาก 
1.ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผู่้ให้บริกำร [1.1 กำรแต่งกำยสุภำพ เรยีบร้อย มีบคุลิกภำพท่ีเหมำะสม]  4.30 86.01 มาก 
1.ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผู่้ให้บริกำร [1.2 มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี ยิ้มแยม้ แจ่มใส มีควำมเอำใจใส่ และ
กระตือรือร้นในกำรให้บริกำร] 

 4.31 86.24 มาก 

1.ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผู่้ให้บริกำร [1.3 สำมำรถให้ค ำแนะน ำ และแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำในกำร
ด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม] 

 4.34 86.73 มาก 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก  4.32 86.50 มาก 
2.ด้ำนสถำนท่ี/สภำพแวดล้อมของพื้นที่ [2.1 มีควำมเป็นระเบยีบเรยีบร้อยและสะอำด]  4.34 86.87 มาก 
2.ด้ำนสถำนท่ี/สภำพแวดล้อมของพื้นที่ [2.2 แสงสว่ำงมีควำมเหมำะสม]  4.36 87.11 มาก 
2.ด้ำนสถำนท่ี/สภำพแวดล้อมของพื้นที่ [2.3 อำกำศบริสุทธ์ิและกำรระบำยอำกำศในห้อง
ประชุมมีควำมเหมำะสม] 

 4.28 85.64 มาก 

2.ด้ำนสถำนท่ี/สภำพแวดล้อมของพื้นที่ [2.4 มีโต๊ะ เก้ำอ้ีเหมำะสมและสะดวกต่อกำร
ประชุม] 

 4.39 87.73 มาก 

3.ด้ำนโสตทัศนูปกรณ์ [3.1 เครื่องเสียงมีควำมพร้อมใช้งำน]  4.30 86.02 มาก 
3.ด้ำนโสตทัศนูปกรณ์ [3.2 ระบบภำพมีควำมพร้อมใช้งำน]  4.34 86.88 มาก 
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3.ด้ำนโสตทัศนูปกรณ์ [3.3 คอมพิวเตอร์/เครื่องฉำยภำพสำมมิติ มคีวำมพร้อมใช้งำน]  4.26 85.22 มาก 
ด้านคุณภาพการให้บริการ     
บริการโสตทัศนูปกรณ์ 17 4.48 89.67 มาก 
ด้านเจ้าหน้าทีผู้่ให้บริการ  4.66 93.26 มากที่สุด 
1.ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผู่้ให้บริกำร [1.1 กำรแต่งกำยสุภำพ เรยีบร้อย มีบคุลิกภำพท่ีเหมำะสม]  4.61 92.21 มากที่สุด 
1.ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผู่้ให้บริกำร [1.2 มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี ยิ้มแยม้ แจ่มใส มีควำมเอำใจใส่ และ
กระตือรือร้นในกำรให้บริกำร] 

 4.62 92.46 มากที่สุด 

1.ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผู่้ให้บริกำร [1.3 สำมำรถให้ค ำแนะน ำ และแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำในกำร
ด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม] 

 4.76 95.13 มากที่สุด 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก  4.30 86.08 มาก 
2.ด้ำนอุปกรณ์ทีใ่ห้บริกำร [2.1 เครื่องเสียงมีควำมพร้อมใช้งำน]  4.31 86.29 มาก 
2.ด้ำนอุปกรณ์ที่ให้บริกำร [2.2 ระบบภำพมีควำมพร้อมใช้งำน]  4.37 87.33 มาก 
2.ด้ำนอุปกรณ์ที่ให้บริกำร [2.3 คอมพิวเตอร์/เครื่องฉำยภำพสำมมติิ มีควำมพร้อมใช้งำน]  4.23 84.63 มาก 
ด้านคุณภาพการให้บริการ     
บริการประชุมทางไกล (VDO Conference) 2 4.38 87.50 มาก 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  4.50 90.00 มากที่สุด 
1.ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผู่้ให้บริกำร [1.1 กำรแต่งกำยสุภำพ เรยีบร้อย มีบคุลิกภำพท่ีเหมำะสม]  4.50 90.00 มากที่สุด 
1.ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผู่้ให้บริกำร [1.2 มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี ยิ้มแยม้ แจ่มใส มีควำมเอำใจใส่ และ
กระตือรือร้นในกำรให้บริกำร] 

 4.50 90.00 มากที่สุด 

1.ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผู่้ให้บริกำร [1.3 สำมำรถให้ค ำแนะน ำ และแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำในกำร
ด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม] 

 4.50 90.00 มากที่สุด 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก  4.50 90.00 มากที่สุด 
2.ด้ำนสถำนท่ี/สภำพแวดล้อมของพื้นที่ [2.1 มีควำมเป็นระเบยีบเรยีบร้อยและสะอำด]  4.50 90.00 มากที่สุด 
2.ด้ำนสถำนท่ี/สภำพแวดล้อมของพื้นที่ [2.2 แสงสว่ำงมีควำมเหมำะสม]  4.00 80.00 มาก 
2.ด้ำนสถำนที่/สภำพแวดล้อมของพื้นที่ [2.3 อำกำศบริสุทธ์ิและกำรระบำยอำกำศในห้อง
ประชุมมีควำมเหมำะสม] 

 4.00 80.00 มาก 

2.ด้ำนสถำนท่ี/สภำพแวดล้อมของพื้นที่ [2.4 มีโต๊ะ เก้ำอ้ีเหมำะสมและสะดวกต่อกำร
ประชุม] 

 4.00 80.00 มาก 

3.ด้ำนโสตทัศนูปกรณ์ [3.1 ควำมเสถียรของระบบกำรเช่ือมต่อ]  4.50 90.00 มากที่สุด 
3.ด้ำนโสตทัศนูปกรณ์ [3.2 คุณภำพของระบบภำพ]  4.50 90.00 มากที่สุด 
3.ด้ำนโสตทัศนูปกรณ์ [3.3 คุณภำพของระบบเสียง]  4.50 90.00 มากที่สุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ     
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บริการซ่อมโสตทัศนูปกรณ์ 5 4.26 85.28 มาก 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  4.44 88.89 มาก 
1.ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผู่้ให้บริกำร [1.1 กำรแต่งกำยสุภำพ เรยีบร้อย มีบคุลิกภำพท่ีเหมำะสม]  3.92 78.33 มาก 
1.ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผู่้ให้บริกำร [1.2 มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี ยิ้มแยม้ แจ่มใส มีควำมเอำใจใส่ และ
กระตือรือร้นในกำรให้บริกำร] 

 4.83 96.67 มากที่สุด 

1.ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผู่้ให้บริกำร [1.3 สำมำรถให้ค ำแนะน ำ และแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำในกำร
ด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม] 

 4.58 91.67 มากที่สุด 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก  4.08 81.67 มาก 
2.ด้ำนอุปกรณ์ที่ให้บริกำร [2.1 เครื่องเสียงมีควำมพร้อมใช้งำน]  4.17 83.33 มาก 
2.ด้ำนอุปกรณ์ที่ให้บริกำร [2.2 ระบบภำพมีควำมพร้อมใช้งำน]  4.17 83.33 มาก 
2.ด้ำนอุปกรณ์ที่ให้บริกำร [2.3 คอมพิวเตอร์/เครื่องฉำยภำพสำมมติิ มีควำมพร้อมใช้งำน]  3.92 78.33 มาก 
ด้านคุณภาพการให้บริการ   0.00  
บริการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Materials) 15 4.74 94.73 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  4.68 93.67 มากที่สุด 
1.ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผู่้ให้บริกำร [1.1 กำรแต่งกำยสุภำพ เรยีบร้อย มีบคุลิกภำพท่ีเหมำะสม]  4.52 90.33 มากที่สุด 
1.ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผู่้ให้บริกำร [1.2 มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี ยิ้มแยม้ แจ่มใส มีควำมเอำใจใส่ และ
กระตือรือร้นในกำรให้บริกำร] 

 4.77 95.33 มากที่สุด 

1.ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผู่้ให้บริกำร [1.3 สำมำรถให้ค ำแนะน ำ และแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำในกำร
ด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม] 

 4.77 95.33 มากที่สุด 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก     
ด้านคุณภาพการให้บริการ  4.78 95.58 มากที่สุด 
2.ด้ำนคุณภำพช้ินงำน [2.1 ข้อมูลมีควำมถูกต้องตำมวตัถุประสงค์]  4.77 95.33 มากที่สุด 
2.ด้ำนคุณภำพช้ินงำน [2.2 คุณภำพ ควำมคมชัด ของภำพหรือเสียง]  4.82 96.33 มากที่สุด 
2.ด้ำนคุณภำพช้ินงำน [2.3 ควำมเหมำะสมของเนื้อหำ ภำพประกอบ]  4.77 95.33 มากที่สุด 
2.ด้ำนคุณภำพช้ินงำน [2.4 ระยะเวลำในกำรจัดท ำมีควำมเหมำะสม]  4.77 95.33 มากที่สุด 
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (Design Printed Materials) 1 5.00 100.00 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  5.00 100.00 มากที่สุด 
1.ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผู่้ให้บริกำร [1.1 กำรแต่งกำยสุภำพ เรยีบร้อย มีบคุลิกภำพท่ีเหมำะสม]  5.00 100.00 มากที่สุด 
1.ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผู่้ให้บริกำร [1.2 มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี ยิ้มแยม้ แจ่มใส มีควำมเอำใจใส่ และ
กระตือรือร้นในกำรให้บริกำร] 

 5.00 100.00 มากที่สุด 

1.ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผู่้ให้บริกำร [1.3 สำมำรถให้ค ำแนะน ำ และแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำในกำร
ด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม] 

 5.00 100.00 มากที่สุด 
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ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก     
ด้านคุณภาพการให้บริการ  5.00 100.00 มากที่สุด 
2.ด้ำนคุณภำพช้ินงำน [2.1 ข้อมูลมีควำมถูกต้องตำมวตัถุประสงค์]  5.00 100.00 มากที่สุด 
2.ด้ำนคุณภำพช้ินงำน [2.2 คุณภำพ ควำมคมชัด ของภำพหรือเสียง]  5.00 100.00 มากที่สุด 
2.ด้ำนคุณภำพช้ินงำน [2.3 ควำมเหมำะสมของเนื้อหำ ภำพประกอบ]  5.00 100.00 มากที่สุด 
2.ด้ำนคุณภำพช้ินงำน [2.4 ระยะเวลำในกำรจัดท ำมีควำมเหมำะสม]  5.00 100.00 มากที่สุด 
ผลิตสื่อโสตทัศน์ (Audio Visual Materials) 4 4.36 87.18 มาก 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  4.42 88.33 มาก 
1.ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผู่้ให้บริกำร [1.1 กำรแต่งกำยสุภำพ เรยีบร้อย มีบคุลิกภำพท่ีเหมำะสม]  4.25 85.00 มาก 
1.ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผู่้ให้บริกำร [1.2 มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี ยิ้มแยม้ แจ่มใส มีควำมเอำใจใส่ และ
กระตือรือร้นในกำรให้บริกำร] 

 4.25 85.00 มาก 

1.ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผู่้ให้บริกำร [1.3 สำมำรถให้ค ำแนะน ำ และแก้ปญัหำเฉพำะหน้ำในกำร
ด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม] 

 4.75 95.00 มากที่สุด 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก     
ด้านคุณภาพการให้บริการ  4.31 86.25 มาก 
2.ด้ำนคุณภำพช้ินงำน [2.1 ข้อมูลมีควำมถูกต้องตำมวตัถุประสงค์]  4.25 85.00 มาก 
2.ด้ำนคุณภำพช้ินงำน [2.2 คุณภำพ ควำมคมชัด ของภำพหรือเสียง]  4.25 85.00 มาก 
2.ด้ำนคุณภำพช้ินงำน [2.3 ควำมเหมำะสมของเนื้อหำ ภำพประกอบ]  4.50 90.00 มากที่สุด 
2.ด้ำนคุณภำพช้ินงำน [2.4 ระยะเวลำในกำรจัดท ำมีควำมเหมำะสม]  4.25 85.00 มาก 
ถ่ายภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว 22 4.44 88.79 มาก 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  4.46 89.26 มาก 
1.ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผู่้ให้บริกำร [1.1 กำรแต่งกำยสุภำพ เรยีบร้อย มีบคุลิกภำพท่ีเหมำะสม]  4.51 90.26 มากที่สุด 
1.ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผู่้ให้บริกำร [1.2 มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี ยิ้มแยม้ แจ่มใส มีควำมเอำใจใส่ และ
กระตือรือร้นในกำรให้บริกำร] 

 4.49 89.87 มาก 

1.ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผู่้ให้บริกำร [1.3 สำมำรถให้ค ำแนะน ำ และแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำในกำร
ด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม] 

 4.38 87.65 มาก 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน     
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก     
ด้านคุณภาพการให้บริการ  4.41 88.17 มาก 
2.ด้ำนคุณภำพช้ินงำน [2.1 คุณภำพ ควำมคมชัด ของภำพหรือเสียง]  4.49 89.80 มาก 
2.ด้ำนคุณภำพช้ินงำน [2.2 ระยะเวลำในกำรจัดท ำมีควำมเหมำะสม]  4.33 86.54 มาก 
การให้บริการคอมพิวเตอร์/บริการห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยเอง ห้อง Self-Access 46 4.40 88.03 มาก 
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ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  4.26 85.13 มาก 
2.ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผู่้ให้บริกำร [2.1 ควำมมีมนุษยส์ัมพันธ์ที่ดี ยิม้แย้ม แจ่มใส แต่งกำยสุภำพ 
เหมำะสม] 

 4.28 85.58 มาก 

2.ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผู่้ให้บริกำร [2.2 มีควำมเอำใจใส่ และกระตือรือร้นในกำรให้บริกำร]  4.29 85.79 มาก 
2.ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผู่้ให้บริกำร [2.3 สำมำรถให้ค ำแนะน ำ ท ำควำมเข้ำใจท่ีชัดเจน และเป็นที่
ปรึกษำท่ีดีของผู้รับบริกำร] 

 4.22 84.47 มาก 

2.ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผู่้ให้บริกำร [2.4 รับฟังปัญหำหรือข้อซักถำม/ สำมำรถแก้ไขปัญหำเฉพำะ
หน้ำอย่ำงเต็มใจ] 

 4.23 84.66 มาก 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  4.37 87.32 มาก 
1.ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร [1.1 มีกำรสื่อสำร เผยแพร่ขั้นตอนกำรขอรับ
บริกำร] 

 4.38 87.65 มาก 

1.ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร [1.2 ขั้นตอนในกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม]  4.39 87.83 มาก 
1.ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร [1.3 ระยะเวลำในกำรใหบ้ริกำรมคีวำมเหมำะสม]  4.32 86.48 มาก 
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก  4.43 88.69 มาก 
3.ด้ำนสถำนท่ี/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก [3.1 มีควำมสะดวกในช่องทำง/จุดบริกำรต่ำง ๆ]  4.42 88.39 มาก 
3.ด้ำนสถำนท่ี/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก [3.2 คุณภำพและควำมพร้อมด้ำนเครื่องมือ/อุปกรณ์]  4.39 87.83 มาก 
3.ด้ำนสถำนท่ี/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก [3.3 ป้ำยข้อควำมบอกจุดบรกิำร/ป้ำยประชำสัมพันธ์ 
มีควำมชัดเจนและเข้ำใจง่ำย] 

 4.47 89.34 มาก 

3.ด้ำนสถำนท่ี/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก [3.4 สถำนท่ีในกำรให้บริกำรเอื้อให้เกิดควำม
ปลอดภัยต่อผูม้ำรับบริกำร] 

 4.43 88.57 มาก 

3.ด้ำนสถำนท่ี/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก [3.5 สภำพแวดล้อมภำยในมบีรรยำกำศที่เอื้อต่อกำร
ค้นคว้ำและศึกษำด้วยตนเอง] 

 4.47 89.34 มาก 

ด้านคุณภาพการให้บริการ  4.34 86.88 มาก 
4.ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร [4.1 ได้รับบริกำรทีต่รงตำมควำมต้องกำร]  4.33 86.51 มาก 
4.ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร [4.2 ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรให้บริกำร]  4.36 87.25 มาก 
4.ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร [4.3 ผู้รับบริกำรได้รับกำรบริกำรที่มีควำมคุ้มค่ำ]  4.34 86.88 มาก 
การให้บริการคอมพิวเตอร์/บริการห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยเอง ห้อง E-Learning 155 4.13 82.70 มาก 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  4.16 83.28 มาก 
2.ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผู่้ให้บริกำร [2.1 ควำมมีมนุษยส์ัมพันธ์ที่ดี ยิม้แย้ม แจ่มใส แต่งกำยสุภำพ 
เหมำะสม] 

 4.16 83.22 มาก 

2.ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผู่้ให้บริกำร [2.2 มีควำมเอำใจใส่ และกระตือรือร้นในกำรให้บริกำร]  4.17 83.41 มาก 
2.ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผู่้ให้บริกำร [2.3 สำมำรถให้ค ำแนะน ำ ท ำควำมเข้ำใจท่ีชัดเจน และเป็นที่
ปรึกษำท่ีดีของผู้รับบริกำร] 

 4.23 84.60 มาก 



25 
 

 

รายการ 
N ภาพรวมแยกตามงาน 

388 x ̄ ร้อยละ แปล
ความหมาย 

2.ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผู่้ให้บริกำร [2.4 รับฟังปัญหำหรือข้อซักถำม/ สำมำรถแก้ไขปัญหำเฉพำะ
หน้ำอย่ำงเต็มใจ] 

 4.09 81.88 มาก 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  4.17 83.42 มาก 
1.ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร [1.1 มีกำรสื่อสำร เผยแพร่ขั้นตอนกำรขอรับ
บริกำร] 

 4.13 82.69 มาก 

1.ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร [1.2 ขั้นตอนในกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม]  4.16 83.28 มาก 
1.ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร [1.3 ระยะเวลำในกำรใหบ้ริกำรมคีวำมเหมำะสม]  4.21 84.30 มาก 
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก  4.08 81.67 มาก 
3.ด้ำนสถำนท่ี/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก [3.1 มีควำมสะดวกในช่องทำง/จุดบริกำรต่ำง ๆ]  4.35 87.01 มาก 
3.ด้ำนสถำนท่ี/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก [3.2 คุณภำพและควำมพร้อมด้ำนเครื่องมือ/อุปกรณ์]  3.73 74.52 มาก 
3.ด้ำนสถำนท่ี/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก [3.3 ป้ำยข้อควำมบอกจุดบรกิำร/ป้ำยประชำสัมพันธ์ 
มีควำมชัดเจนและเข้ำใจง่ำย] 

 4.17 83.44 มาก 

3.ด้ำนสถำนท่ี/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก [3.4 สถำนท่ีในกำรให้บริกำรเอื้อให้เกิดควำม
ปลอดภัยต่อผูม้ำรับบริกำร] 

 4.10 81.99 มาก 

3.ด้ำนสถำนท่ี/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก [3.5 สภำพแวดล้อมภำยในมบีรรยำกำศที่เอื้อต่อกำร
ค้นคว้ำและศึกษำด้วยตนเอง] 

 4.07 81.40 มาก 

ด้านคุณภาพการให้บริการ  4.30 85.96 มาก 
4.ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร [4.1 ได้รับบริกำรทีต่รงตำมควำมต้องกำร]  4.32 86.35 มาก 
4.ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร [4.2 ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรให้บริกำร]  4.19 83.79 มาก 
4.ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร [4.3 ผู้รับบริกำรได้รับกำรบริกำรที่มีควำมคุ้มค่ำ]  4.39 87.74 มาก 
การให้บริการคอมพิวเตอร์/บริการห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยเอง ห้องมีนิเธียเตอร์ 6 4.52 90.30 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  4.56 91.25 มากที่สุด 
2.ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผู่้ให้บริกำร [2.1 ควำมมีมนุษยส์ัมพันธ์ที่ดี ยิม้แย้ม แจ่มใส แต่งกำยสุภำพ 
เหมำะสม] 

 4.50 90.00 มากที่สุด 

2.ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผู่้ให้บริกำร [2.2 มีควำมเอำใจใส่ และกระตือรือร้นในกำรให้บริกำร]  4.88 97.50 มากที่สุด 
2.ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผู่้ให้บริกำร [2.3 สำมำรถให้ค ำแนะน ำ ท ำควำมเข้ำใจท่ีชัดเจน และเป็นที่
ปรึกษำท่ีดีของผู้รับบริกำร] 

 4.25 85.00 มาก 

2.ด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร [2.4 รับฟังปัญหำหรือข้อซักถำม/ สำมำรถแก้ไขปัญหำเฉพำะ
หน้ำอย่ำงเต็มใจ] 

 4.63 92.50 มากที่สุด 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  4.58 91.67 มากที่สุด 
1.ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร [1.1 มีกำรสื่อสำร เผยแพร่ขั้นตอนกำรขอรับ
บริกำร] 

 4.50 90.00 มากที่สุด 

1.ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร [1.2 ขั้นตอนในกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม]  4.63 92.50 มากที่สุด 
1.ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร [1.3 ระยะเวลำในกำรใหบ้ริกำรมคีวำมเหมำะสม]  4.63 92.50 มากที่สุด 
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ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก  4.50 90.00 มากที่สุด 
3.ด้ำนสถำนท่ี/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก [3.1 มีควำมสะดวกในช่องทำง/จุดบริกำรต่ำง ๆ]  4.38 87.50 มาก 
3.ด้ำนสถำนท่ี/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก [3.2 คุณภำพและควำมพร้อมด้ำนเครื่องมือ/อุปกรณ์]  4.50 90.00 มากที่สุด 
3.ด้ำนสถำนท่ี/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก [3.3 ป้ำยข้อควำมบอกจุดบรกิำร/ป้ำยประชำสัมพันธ์ 
มีควำมชัดเจนและเข้ำใจง่ำย] 

 4.38 87.50 มาก 

3.ด้ำนสถำนท่ี/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก [3.4 สถำนท่ีในกำรให้บริกำรเอื้อให้เกิดควำม
ปลอดภัยต่อผูม้ำรับบริกำร] 

 4.63 92.50 มากที่สุด 

3.ด้ำนสถำนท่ี/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก [3.5 สภำพแวดล้อมภำยในมบีรรยำกำศที่เอื้อต่อกำร
ค้นคว้ำและศึกษำด้วยตนเอง] 

 4.63 92.50 มากที่สุด 

ด้านคุณภาพการให้บริการ  4.33 86.67 มาก 
4.ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร [4.1 ได้รับบริกำรทีต่รงตำมควำมต้องกำร]  4.13 82.50 มาก 
4.ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร [4.2 ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรให้บริกำร]  4.50 90.00 มากที่สุด 
4.ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร [4.3 ผู้รับบริกำรได้รับกำรบริกำรที่มีควำมคุ้มค่ำ]  4.38 87.50 มาก 
การให้บริการคอมพิวเตอร์/บริการห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยเอง ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 26 4.44 88.73 มาก 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  4.44 88.89 มาก 
2.ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผู่้ให้บริกำร [2.1 ควำมมีมนุษยส์ัมพันธ์ที่ดี ยิม้แย้ม แจ่มใส แต่งกำยสุภำพ 
เหมำะสม] 

 4.47 89.43 มาก 

2.ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผู่้ให้บริกำร [2.2 มีควำมเอำใจใส่ และกระตือรือร้นในกำรให้บริกำร]  4.49 89.71 มาก 
2.ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผู่้ให้บริกำร [2.3 สำมำรถให้ค ำแนะน ำ ท ำควำมเข้ำใจท่ีชัดเจน และเป็นที่
ปรึกษำท่ีดีของผู้รับบริกำร] 

 4.39 87.71 มาก 

2.ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผู่้ให้บริกำร [2.4 รับฟังปัญหำหรือข้อซักถำม/ สำมำรถแก้ไขปัญหำเฉพำะ
หน้ำอย่ำงเต็มใจ] 

 4.44 88.71 มาก 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  4.41 88.30 มาก 
1.ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร [1.1 มีกำรสื่อสำร เผยแพร่ขั้นตอนกำรขอรับ
บริกำร] 

 4.45 88.96 มาก 

1.ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร [1.2 ขั้นตอนในกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม]  4.38 87.68 มาก 
1.ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร [1.3 ระยะเวลำในกำรใหบ้ริกำรมคีวำมเหมำะสม]  4.41 88.25 มาก 
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก  4.46 89.12 มาก 
3.ด้ำนสถำนท่ี/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก [3.1 มีควำมสะดวกในช่องทำง/จุดบริกำรต่ำง ๆ]  4.37 87.46 มาก 
3.ด้ำนสถำนท่ี/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก [3.2 คุณภำพและควำมพร้อมด้ำนเครื่องมือ/อุปกรณ์]  4.62 92.43 มากที่สุด 
3.ด้ำนสถำนท่ี/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก [3.3 ป้ำยข้อควำมบอกจุดบรกิำร/ป้ำยประชำสัมพันธ์ 
มีควำมชัดเจนและเข้ำใจง่ำย] 

 4.25 85.04 มาก 

3.ด้ำนสถำนท่ี/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก [3.4 สถำนท่ีในกำรให้บริกำรเอื้อให้เกิดควำม
ปลอดภัยต่อผูม้ำรับบริกำร] 

 4.63 92.68 มากที่สุด 
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รายการ 
N ภาพรวมแยกตามงาน 

388 x ̄ ร้อยละ แปล
ความหมาย 

3.ด้ำนสถำนท่ี/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก [3.5 สภำพแวดล้อมภำยในมบีรรยำกำศที่เอื้อต่อกำร
ค้นคว้ำและศึกษำด้วยตนเอง] 

 4.40 88.00 มาก 

ด้านคุณภาพการให้บริการ  4.40 88.08 มาก 
4.ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร [4.1 ได้รับบริกำรทีต่รงตำมควำมต้องกำร]  4.39 87.75 มาก 
4.ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร [4.2 ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรให้บริกำร]  4.40 88.00 มาก 
4.ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร [4.3 ผู้รับบริกำรได้รับกำรบริกำรที่มีควำมคุ้มค่ำ]  4.43 88.50 มาก 
การให้บริการคอมพิวเตอร์/บริการห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยเอง เคาน์เตอร์บริการ
คอมพิวเตอร์ 

38 4.12 82.49 มาก 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  4.23 84.69 มาก 
2.ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผู่้ให้บริกำร [2.1 ควำมมีมนุษยส์ัมพันธ์ที่ดี ยิม้แย้ม แจ่มใส แต่งกำยสุภำพ 
เหมำะสม] 

 4.47 89.38 มาก 

2.ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผู่้ให้บริกำร [2.2 มีควำมเอำใจใส่ และกระตือรือร้นในกำรให้บริกำร]  4.11 82.29 มาก 
2.ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผู่้ให้บริกำร [2.3 สำมำรถให้ค ำแนะน ำ ท ำควำมเข้ำใจท่ีชัดเจน และเป็นที่
ปรึกษำท่ีดีของผู้รับบริกำร] 

 4.20 83.96 มาก 

2.ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผู่้ให้บริกำร [2.4 รับฟังปัญหำหรือข้อซักถำม/ สำมำรถแก้ไขปัญหำเฉพำะ
หน้ำอย่ำงเต็มใจ] 

 4.16 83.13 มาก 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  4.12 82.36 มาก 
1.ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร [1.1 มีกำรสื่อสำร เผยแพร่ขั้นตอนกำรขอรับ
บริกำร] 

 4.03 80.63 มาก 

1.ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร [1.2 ขั้นตอนในกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม]  4.03 80.63 มาก 
1.ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร [1.3 ระยะเวลำในกำรใหบ้ริกำรมคีวำมเหมำะสม]  4.29 85.83 มาก 
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก  4.11 82.17 มาก 
3.ด้ำนสถำนท่ี/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก [3.1 มีควำมสะดวกในช่องทำง/จุดบริกำรต่ำง ๆ]  4.25 85.00 มาก 
3.ด้ำนสถำนท่ี/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก [3.2 คุณภำพและควำมพร้อมด้ำนเครื่องมือ/อุปกรณ์]  4.04 80.83 มาก 
3.ด้ำนสถำนท่ี/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก [3.3 ป้ำยข้อควำมบอกจุดบรกิำร/ป้ำยประชำสัมพันธ์ 
มีควำมชัดเจนและเข้ำใจง่ำย] 

 4.03 80.63 มาก 

3.ด้ำนสถำนท่ี/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก [3.4 สถำนท่ีในกำรให้บริกำรเอื้อให้เกิดควำม
ปลอดภัยต่อผูม้ำรับบริกำร] 

 4.19 83.75 มาก 

3.ด้ำนสถำนท่ี/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก [3.5 สภำพแวดล้อมภำยในมบีรรยำกำศที่เอื้อต่อกำร
ค้นคว้ำและศึกษำด้วยตนเอง] 

 4.03 80.63 มาก 

ด้านคุณภาพการให้บริการ  4.25 84.93 มาก 
4.ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร [4.1 ได้รับบริกำรทีต่รงตำมควำมต้องกำร]  4.36 87.29 มาก 
4.ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร [4.2 ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรให้บริกำร]  4.04 80.83 มาก 
4.ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร [4.3 ผู้รับบริกำรได้รับกำรบริกำรที่มีควำมคุ้มค่ำ]  4.33 86.67 มาก 
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รายการ 
N ภาพรวมแยกตามงาน 

388 x ̄ ร้อยละ แปล
ความหมาย 

ภาพรวมด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  4.29 85.80 มำก 
ภาพรวมด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  4.23 84.58 มำก 
ภาพรวมด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก  4.22 84.32 มำก 
ภาพรวมด้านคุณภาพการให้บริการ  4.34 86.84 มำก 
ภาพรวมท้ังหมด 388 4.27 85.40 มำก 

 จำกตำงรำงที่ 8 ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ในภำพรวม พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมี
ควำมพึงพอใจอยู่ระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.27 คิดเป็นร้อยละ 85.40 และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ 
ภาพรวมด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่ำเฉลี่ย 4.34 คิดเป็นร้อยละ 86.84 ภาพรวมด้านเจ้าหน้าที่              
ผู้ให้บริการ มีค่ำเฉลี่ย 4.29 คิดเป็นร้อยละ 85.80 ภาพรวมด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ           
มีค่ำเฉลี่ย 4.23 คิดเป็นร้อยละ 84.58 และภาพรวมด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก มีค่ำเฉลี่ย 4.22     
คิดเป็นร้อยละ 84.32 นอกจำกนี้ เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อของแต่ละด้ำน พบว่ำ 
  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีควำมพึงพอใจสูงสุด คือ งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (Design Printed 
Materials) ในข้อ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีควำมเอำใจใส่ และกระตือรือร้นในกำรให้บริกำร 
เท่ำกันกับ กำรแต่งกำยสุภำพ เรียบร้อย มีบุคลิกภำพที่เหมำะสม และ สำมำรถให้ค ำแนะน ำ และแก้ปัญหำ
เฉพำะหน้ำในกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม มีค่ำเฉลี่ย 5.00 คิดเป็นร้อยละ 100 
 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ มีควำมพึงพอใจสูงสุด คือ การให้บริการคอมพิวเตอร์/
บริการห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยเอง ห้องมีนิเธียเตอร์ ในข้อ ขั้นตอนในกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสมเท่ำกัน
กับระยะเวลำในกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม มีค่ำเฉลี่ย 4.63 คิดเป็นร้อยละ 92.50 รองลงมำ มีกำรสื่อสำร 
เผยแพร่ขั้นตอนกำรขอรับบริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00 
 ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก มีควำมพึงพอใจสูงสุด คือ การให้บริการคอมพิวเตอร์/บริการ
ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยเอง ห้องมีนิเธียเตอร์ ในข้อ สถำนที่ในกำรให้บริกำรเอ้ือให้เกิดควำมปลอดภัยต่อผู้มำ
รับบริกำร เท่ำกันกับสภำพแวดล้อมภำยในมีบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรค้นคว้ำและศึกษำด้วยตนเอง มีค่ำเฉลี่ย 
4.63 คิดเป็นร้อยละ 92.50 รองลงมำ คุณภำพและควำมพร้อมด้ำนเครื่องมือ/อุปกรณ์ มีค่ำเฉลี่ย 4.50 คิดเป็น
ร้อยละ 90.00 และ มีควำมสะดวกในช่องทำง/จุดบริกำรต่ำง ๆ เท่ำกันกับ ป้ำยข้อควำมบอกจุดบริกำร/ป้ำย
ประชำสัมพันธ์ มีควำมชัดเจนและเข้ำใจง่ำย มีค่ำเฉลี่ย 4.38 คิดเป็นร้อยละ 87.50 
ด้านคุณภาพการให้บริการ มีควำมพึงพอใจสูงสุด คือ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (Design Printed Materials) ในข้อ 
ข้อมูลมีควำมถูกต้องตำมวัตถุประสงค์ เท่ำกันกับคุณภำพ ควำมคมชัด ของภำพหรือเสียง ควำมเหมำะสมของ
เนื้อหำ ภำพประกอบ และระยะเวลำในกำรจัดท ำมีควำมเหมำะสม มีค่ำเฉลี่ย 5.00 คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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2.2 แบ่งตามศูนย์พ้ืนที่ 
ศูนย์นนทบุร ี

รายการ 
N นนทบุรี 

46 
x ̄ ร้อยละ แปล

ความหมาย 
บริการห้องประชุม 8 4.31 86.19 มาก 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   4.21 84.17 มาก 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ      
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก   4.41 88.21 มาก 
ด้านคุณภาพการให้บริการ      
บริการโสตทัศนูปกรณ์ 5 4.07 81.33 มาก 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   4.33 86.67 มาก 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ      
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก   3.80 76.00 มาก 
ด้านคุณภาพการให้บริการ      
บริการประชุมทางไกล (VDO Conference) 1 4.00 80.00 มาก 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   4.00 80.00 มาก 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ      
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก   4.00 80.00 มาก 
ด้านคุณภาพการให้บริการ      
บริการซ่อมโสตทัศนูปกรณ์    0.00  
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ    0.00  
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ      
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก    0.00  
ด้านคุณภาพการให้บริการ    0.00  
บริการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Materials) 1 4.83 96.67 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   4.67 93.33 มากที่สุด 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ      
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก      
ด้านคุณภาพการให้บริการ   5.00 100.00 มากที่สุด 
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (Design Printed Materials)    0.00  
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ    0.00  
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ      
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก      
ด้านคุณภาพการให้บริการ    0.00  
ผลิตสื่อโสตทัศน์ (Audio Visual Materials)    0.00  
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ    0.00  
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รายการ 
N นนทบุรี 

46 
x ̄ ร้อยละ แปล

ความหมาย 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ      
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก      
ด้านคุณภาพการให้บริการ    0.00  
ถ่ายภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว    0.00  
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ    0.00  
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน      
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก      
ด้านคุณภาพการให้บริการ    0.00  
การให้บริการคอมพิวเตอร์/บริการห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยเอง ห้อง Self-
Access 

  
 0.00  

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ    0.00  
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ    0.00  
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก    0.00  
ด้านคุณภาพการให้บริการ    0.00  
การให้บริการคอมพิวเตอร์/บริการห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยเอง ห้อง E-
Learning 

18 
3.98 79.63 มาก 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   4.01 80.28 มาก 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ   4.06 81.11 มาก 
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก   3.91 78.22 มาก 
ด้านคุณภาพการให้บริการ   3.94 78.89 มาก 
การให้บริการคอมพิวเตอร์/บริการห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยเอง ห้องมี
นิเธียเตอร์ 

  
 0.00  

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ    0.00  
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ    0.00  
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก    0.00  
ด้านคุณภาพการให้บริการ    0.00  
การให้บริการคอมพิวเตอร์/บริการห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยเอง ห้อง
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

5 
4.61 92.12 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   4.45 89.00 มาก 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ   4.67 93.33 มากที่สุด 
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก   4.64 92.80 มากที่สุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ   4.67 93.33 มากที่สุด 
การให้บริการคอมพิวเตอร์/บริการห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยเอง เคาน์เตอร์
บริการคอมพิวเตอร  ์ 

8 
3.77 75.38 มาก 
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รายการ 
N นนทบุรี 

46 
x ̄ ร้อยละ แปล

ความหมาย 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   3.75 75.00 มาก 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ   3.75 75.00 มาก 
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก   3.45 69.00 ปานกลาง 
ด้านคุณภาพการให้บริการ   4.13 82.50 มาก 
ภาพรวมท้ังหมด   4.21 84.47 มาก 

 

 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 

รายการ 
N วาสุกรี 
45 x ̄ ร้อยละ แปล

ความหมาย 
บริการห้องประชุม 15 4.25 84.92 มาก 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  4.31 86.22 มาก 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     
ด้านสถานที/่สิ่งอ านวยความสะดวก  4.18 83.62 มาก 
ด้านคุณภาพการให้บริการ     
บริการโสตทัศนูปกรณ์ 3 4.56 91.11 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  4.78 95.56 มากที่สุด 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก  4.33 86.67 มาก 
ด้านคุณภาพการให้บริการ     
บริการประชุมทางไกล (VDO Conference)   0.00  
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   0.00  
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก   0.00  
ด้านคุณภาพการให้บริการ     
บริการซ่อมโสตทัศนูปกรณ์ 3 4.44 88.89 มาก 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  4.56 91.11 มากที่สุด 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก  4.33 86.67 มาก 
ด้านคุณภาพการให้บริการ   0.00  
บริการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Materials)   0.00  
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   0.00  
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     
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รายการ 
N วาสุกรี 
45 x ̄ ร้อยละ แปล

ความหมาย 
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก     
ด้านคุณภาพการให้บริการ   0.00  
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (Design Printed Materials)   0.00  
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   0.00  
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก     
ด้านคุณภาพการให้บริการ   0.00  
ผลิตสื่อโสตทัศน์ (Audio Visual Materials)   0.00  
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   0.00  
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก     
ด้านคุณภาพการให้บริการ   0.00  
ถ่ายภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว 3 3.94 78.89 มาก 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  4.22 84.44 มาก 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน     
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก     
ด้านคุณภาพการให้บริการ  3.67 73.33 มาก 
การให้บริการคอมพิวเตอร์/บริการห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยเอง ห้อง Self-
Access 

3 4.25 85.00 มาก 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  4.00 80.00 มาก 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  4.33 86.67 มาก 
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก  4.33 86.67 มาก 
ด้านคุณภาพการให้บริการ  4.33 86.67 มาก 
การให้บริการคอมพิวเตอร์/บริการห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยเอง ห้อง E-
Learning 

2 3.85 76.96 มาก 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  3.63 72.50 มาก 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  3.83 76.67 มาก 
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก  3.60 72.00 มาก 
ด้านคุณภาพการให้บริการ  4.33 86.67 มาก 
การให้บริการคอมพิวเตอร์/บริการห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยเอง ห้องมี
นิเธียเตอร์ 

  0.00  

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   0.00  
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ   0.00  
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก   0.00  
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รายการ 
N วาสุกรี 
45 x ̄ ร้อยละ แปล

ความหมาย 
ด้านคุณภาพการให้บริการ   0.00  
การให้บริการคอมพิวเตอร์/บริการห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยเอง ห้อง
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

4 4.40 88.08 มาก 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  4.50 90.00 มากที่สุด 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  4.25 85.00 มาก 
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก  4.45 89.00 มาก 
ด้านคุณภาพการให้บริการ  4.42 88.33 มาก 
การให้บริการคอมพิวเตอร์/บริการห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยเอง เคาน์เตอร์
บริการคอมพิวเตอร  ์ 

12 4.06 81.17 มาก 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  4.00 80.00 มาก 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  4.11 82.22 มาก 
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก  4.15 83.00 มาก 
ด้านคุณภาพการให้บริการ  3.97 79.44 มาก 
ภาพรวมท้ังหมด  4.18 85.16 มาก 

 
 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

รายการ 
N หันตรา 

97 x ̄ ร้อยละ 
แปล

ความหมาย 
บริการห้องประชุม 21 4.17 83.38 มาก 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   4.22 84.44 มาก 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก   4.12 82.31 มาก 
ด้านคุณภาพการให้บริการ         
บริการโสตทัศนูปกรณ์ 8 4.31 86.25 มาก 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   4.54 90.83 มากที่สุด 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก   4.08 81.67 มาก 
ด้านคุณภาพการให้บริการ         
บริการประชุมทางไกล (VDO Conference) 1 5.00 100.00 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   5.00 100.00 มากที่สุด 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก   5.00 100.00 มากที่สุด 
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รายการ 
N หันตรา 

97 x ̄ ร้อยละ 
แปล

ความหมาย 
ด้านคุณภาพการให้บริการ         
บริการซ่อมโสตทัศนูปกรณ์ 2 4.08 81.67 มาก 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   4.33 86.67 มาก 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก   3.83 76.67 มาก 
ด้านคุณภาพการให้บริการ     0.00   
บริการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Materials) 10 4.79 95.75 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   4.80 96.00 มากที่สุด 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก         
ด้านคุณภาพการให้บริการ   4.78 95.50 มากที่สุด 
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ ์(Design Printed Materials) 1 5.00 100.00 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   5.00 100.00 มากที่สุด 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก         
ด้านคุณภาพการให้บริการ   5.00 100.00 มากที่สุด 
ผลิตสื่อโสตทัศน์ (Audio Visual Materials) 4 4.36 87.29 มาก 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   4.42 88.33 มาก 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก         
ด้านคุณภาพการให้บริการ   4.31 86.25 มาก 
ถ่ายภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว 17 4.61 92.25 มากทีสุ่ด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   4.67 93.33 มากที่สุด 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน         
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก         
ด้านคุณภาพการให้บริการ   4.56 91.18 มากที่สุด 
การให้บริการคอมพิวเตอร์/บริการห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยเอง ห้อง Self-
Access 

7 4.21 
84.27 มาก 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   4.18 83.57 มาก 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ   4.19 83.81 มาก 
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก   4.34 86.86 มาก 
ด้านคุณภาพการให้บริการ   4.14 82.86 มาก 
การให้บริการคอมพิวเตอร์/บริการห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยเอง ห้อง E-
Learning 

11 4.42 
88.43 มาก 
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รายการ 
N หันตรา 

97 x ̄ ร้อยละ 
แปล

ความหมาย 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   4.43 88.64 มาก 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ   4.33 86.67 มาก 
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก   4.44 88.73 มาก 
ด้านคุณภาพการให้บริการ   4.48 89.70 มาก 
การให้บริการคอมพิวเตอร์/บริการห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยเอง ห้องมี
นิเธียเตอร์ 

2 4.48 
89.50 มาก 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   4.50 90.00 มากที่สุด 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ   4.67 93.33 มากที่สุด 
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก   4.40 88.00 มาก 
ด้านคุณภาพการให้บริการ   4.33 86.67 มาก 
การให้บริการคอมพิวเตอร์/บริการห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยเอง ห้อง
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

7 4.11 
82.18 มาก 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   4.18 83.57 มาก 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ   4.14 82.86 มาก 
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก   4.11 82.29 มาก 
ด้านคุณภาพการให้บริการ   4.00 80.00 มาก 
การให้บริการคอมพิวเตอร์/บริการห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยเอง เคาน์เตอร์
บริการคอมพิวเตอร  ์ 

6 4.35 
86.94 มาก 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   4.50 90.00 มากที่สุด 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ   4.11 82.22 มาก 
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก   4.33 86.67 มาก 
ด้านคุณภาพการให้บริการ   4.44 88.89 มาก 
ภาพรวมท้ังหมด   4.39 89.07 มาก 

 
 ศูนย์สุพรรณบุรี 

รายการ 
N สุพรรณบุรี 

200 x ̄ ร้อยละ แปลความหมาย 

บริการห้องประชุม 7 4.56 91.16 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   4.52 90.48 มากที่สุด 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก   4.59 91.84 มากที่สุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ         
บริการโสตทัศนูปกรณ์ 1 5.00 100.00 มากที่สุด 
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รายการ 
N สุพรรณบุรี 

200 x ̄ ร้อยละ แปลความหมาย 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   5.00 100.00 มากที่สุด 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก   5.00 100.00 มากที่สุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ         
บริการประชุมทางไกล (VDO Conference)     0.00   
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ     0.00   
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก     0.00   
ด้านคุณภาพการให้บริการ         
บริการซ่อมโสตทัศนูปกรณ์     0.00   
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ     0.00   
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก     0.00   
ด้านคุณภาพการให้บริการ     0.00   
บริการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Materials) 4 4.57 91.46 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   4.58 91.67 มากที่สุด 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก         
ด้านคุณภาพการให้บริการ   4.56 91.25 มากที่สุด 
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (Design Printed Materials)     0.00   
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ     0.00   
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก         
ด้านคุณภาพการให้บริการ     0.00   
ผลิตสื่อโสตทัศน์ (Audio Visual Materials)     0.00   
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ     0.00   
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก         
ด้านคุณภาพการให้บริการ     0.00   
ถ่ายภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว 2 4.75 95.00 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ใหบ้ริการ   4.50 90.00 มากที่สุด 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน         
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก         
ด้านคุณภาพการให้บริการ   5.00 100.00 มากที่สุด 
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รายการ 
N สุพรรณบุรี 

200 x ̄ ร้อยละ แปลความหมาย 

การให้บริการคอมพิวเตอร์/บริการห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยเอง ห้อง 
Self-Access 

36 4.59 
91.74 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   4.59 91.81 มากที่สุด 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ   4.57 91.48 มากที่สุด 
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก   4.63 92.56 มากที่สุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ   4.56 91.11 มากที่สุด 
การให้บริการคอมพิวเตอร์/บริการห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยเอง ห้อง E-
Learning 

124 4.47 
89.32 มาก 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   4.58 91.69 มากที่สุด 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ   4.46 89.25 มาก 
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก   4.39 87.74 มาก 
ด้านคุณภาพการให้บริการ   4.43 88.60 มาก 
การให้บริการคอมพิวเตอร์/บริการห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยเอง ห้องมี
นิเธียเตอร์ 

4 4.51 
90.29 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   4.63 92.50 มากที่สุด 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ   4.50 90.00 มากที่สุด 
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก   4.60 92.00 มากที่สุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ   4.33 86.67 มาก 
การให้บริการคอมพิวเตอร์/บริการห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยเอง ห้อง
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

10 4.60 
92.02 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   4.65 93.00 มากที่สุด 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ   4.60 92.00 มากที่สุด 
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก   4.62 92.40 มากที่สุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ   4.53 90.67 มากที่สุด 
การให้บริการคอมพิวเตอร์/บริการห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยเอง เคาน์เตอร์
บริการคอมพิวเตอร  ์ 

12 4.53 
90.66 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   4.69 93.75 มากที่สุด 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ   4.50 90.00 มากที่สุด 
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก   4.50 90.00 มากที่สุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ   4.44 88.89 มาก 
ภาพรวมท้ังหมด   4.59 92.40 มากที่สุด 

 
ส่วนที่ 3 ความประทับใจในการบริการ/ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

3.1 ความประทับใจในการบริการ 
o ดี    จ ำนวน 29 คน 
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o ดีมำก  จ ำนวน 19 คน 
o เจ้ำหน้ำที่บริกำรดี  จ ำนวน 22 คน 
o ประทับใจ  จ ำนวน 7 คน 
o แอร์เย็น   จ ำนวน 7 คน 
o พอใช้/ปำนกลำง จ ำนวน 4 คน 
o กำรที่อุปกรณ์เพียงพร้อมด้ำนจุดประสงค์งำนต่ำงๆได้ 
o กำรมอบควำมสะดวกสบำยในบำงส่วน และกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรต่ำงๆแก่นักศึกษำ 
o คอมพิวเตอร์มีควำมทันสมัย 
o คุณภำพงำนดีมำก สวย ถูกใจ 
o เงียบสงบเหมำะแก่กำรอ่ำนหนังสือ 
o ชอบผลผลิตของงำนค่ะ สวย ทัยสมัย 
o ชอบมำกคับถูกใจมำกเลย 
o ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตรงตำมควำมต้องกำร 
o ติดต่อตอบกลับรวดเร็ว 
o น้องมำส บริกำรดียิ้มแย้ม ช่วยแนะน ำ และช่วยเหลือเวลำคอมพิวเตอร์มีปัญหำได้เป็นอย่ำงดี 
o น้องๆบุคลำกรของ สวส อัธยำศัยดี เต็มใจให้บริกำร ให้ค ำแนะน ำในกำรใช้อุปกรณ์ในห้องเรียน ขอบใจ

น้องอีกครั้ง 
o บุคลำกรในห้องสมุดรวมถึงห้องค้นคว้ำต้อนรับดีค่ะ ให้ค ำปรึกษำได้ดี รับฟัง น.ศ เรื่องข้อมูลต่ำงๆ 

โปรแกรมต่ำงๆ 
o บุคลำกรยินดีให้ค ำแนะน ำและให้บริกำรอย่ำงเต็มที่ 
o บุคลำกรให้ควำมสนใจเเก่ผู้ใช้บริกำรเป็นอย่ำงดี 
o ผู้เเนะน ำดีค่ะ ยินดีที่จะเเนะน ำ 
o ผู้ให้บริสวย 
o มีกำรเข้ำถึงกำรบริกำร 
o มีกำรทักทำยยิ้มแย้มแจ่มใสให้กับผู้ใช้บริกำร 
o มีกำรแนะน ำ ที่ดี 
o มีควำมคิดสร้ำงสรรค์  และมีข้อมูลที่ต้องกำร 
o มีควำมเป็นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส 
o มีควำมสะดวกมำกยิ่งข้ึน 
o มีพ้ืนที่เงียบสงบ มีควำมรู้สึกเป็นกันเอง 
o ยิ้มแย้มแจ่มใส 
o รวดเร็ว ทันใจ 
o รวดเร็ว สุภำพ 
o รวดเร็วทันใจจริงๆนะ 
o รู้สึกเป็นกันเอง  
o เร็ว ทันใจ ผลผลิตสวยงำม ตรงควำมต้องกำรค่ะ 
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o สำมำรถใช้บริกำรได้ตลอด เหมำะกับกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ 
o สำวเยอะ 
o สุภำพ เต็มใจบริกำร 
o ใส่ใจ 
o ห้องมีแอร์เย็นสบำยดีค่ะ 
o ให้ควำมช่วยเหลือดีมำกครับ 
o ให้ค ำปรึกษำดีมำกค่ะ 
o อัธยำศัยในกำรให้บริกำรดี มีกำรแนะน ำกำรแก้ไขขั้นต้น 
o อำจำรย์ แนะน ำดี เข้ำใจง่ำย แอร์เย็น  
o อำจำรย์สอนได้ประทับใจ 
o อินเตอร์เน็ตเร็ว 
o อินเทอร์เน็ตรวดเร็วทันใจ 
o อุปกรณ์ควรอัพเดท ให้ทันสมัย 
o อุปกรณ์มีควำมพร้อมในกำรใช้งำน 

 
3.2 ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
o คอมพิวเตอร์เก่ำ/มีปัญหำ/ช้ำมำก    จ ำนวน 18 คน 
o ปรัปปรุงโต๊ะนั่ง หรือสถำนที่ให้ดีกว่ำเดิม.       
o สภำพอำกำศแอร์บำงตัวเย็นบำงตัวไม่ค่อยเย็น 
o เก้ำอ้ีไม่พอ 
o ขนม 
o ขยำยเวลำในกำรให้บริกำร 
o ขำดกำรแจ้งล่วงหน้ำว่ำเวรใครดูแลท ำให้ติดต่อแต่คนเดิมๆก่อนทุกครั้ง 
o ควรบริกำรนักศึกษำ และให้ค ำชี้แจงแก่นักศึกษำให้ดีกว่ำนี้  
o ควรปรับฐำนข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมำกท่ีสุด. และเข้ำถึงง่ำย  
o ควรมีกำรเพ่ิมคอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรใช้งำน 
o ควรมีน้ ำดื่มและห้องพยำบำล 
o ควำมพร้อมของอุปกรณ์ 
o ควำมพร้อมของอุปกรณ์โสตไม่พร้อมใช้ในบำงครั้งท ำให้เกิดปัญหำระหว่ำงกำรใช้บริกำรท ำให้เสียเวลำ

รอคอยในกำรแก้ไข 
o คอมมีปัญหำชอบดับ 
o เครื่อง Projector.ไม่พร้อมใช้งำนในห้องเรีบนหลำยห้อง 
o เครื่องคอมพิวเตอร์บำงเครื่องโปรแกรมไม่มี บำงเครื่องเปิดไม่ติด 
o เครื่องไม่พอใช้งำน อินเทอร์เน็ตช้ำ 
o ตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ 
o น่ำจะจัดโซนพื้นที่ให้บุคลำกร เป็นสักส่วน ไม่ปะปนกับ นศ. 
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o ปรับปรุงกำรศึกษำเรียนรู้ตนเองมำกข้ึน 
o ปรับปรุงอุปกรณ์ ให้สะดวกกับกำรใช้งำนต่อนักศึกษำ 
o โปรแกรมไม่ดี  
o พัฒนำให้ลองรับจ ำนวนนักศึกษำให้เพียงพอ 
o เพ่ิมช่องทำงกำรติดต่อและกำรประชำสัมพันธ์ 
o เพ่ิมโต๊ะ 
o ระยะเวลำที่ไม่ควรกระชั้นชิดจนเกินไป  
o เรื่องอินเตอเน็ท 
o ห้องน้ ำหำไม่เจอ 
o หิวข้ำว 
o อยำกศูนย์เคลื่อนที่เร็วส ำหรับช่วยเหลือเรื่องสื่อเทคโนโลยีครับ 
o อยำกให้มีกำรเพิมเติมกำรบริกำร 
o อินเตอร์เน็ตช้ำมำกบำงห้องใช้ได้บำงห้องใช้ไม่ได้ ควรปรับปรุงระบบนะคะ 
o อุปกรณ์ในห้องประชุมมีไม่ครบทุกห้อง 
o แอร์ไม่เย็นครับ 
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งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ประจ าปีการศึกษา 2562  
 กำรประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรให้บริกำรงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 โดยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ด ำเนินกำรประเมินผลควำมพึง
พอใจ แบ่งออกเป็น 4 งำนบริกำร คือ 1) งำนซ่อมบ ำรุงคอมพิวเตอร์ 2) งำนด้ำนวิศวกรรม 3) งำนด้ำนระบบ
สำรสนทศ 4) งำนน ำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ มีผลประเมินควำมพึงพอใจของงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ดังต่อไปนี้ 
ตำรำงที่ 9 จ ำแนกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม ตำมสถำนภำพ หน่วยงำน และศูนย์พื้นที่ 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
สถานภาพ 1344 100.00 
อำจำรย์ 314 23.36 
เจ้ำหน้ำที ่ 480 35.71 
นักศึกษำ 522 38.84 
บุคคลภำยนอก 28 2.08 
 หน่วยงาน 1344 100.00 
คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม 173 12.87 
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร 93 6.92 
คณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 300 22.32 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 200 14.88 
คณะวิศวกรรมศำสตร์และสถำปัตยกรรมศำสตร์ 148 11.01 
คณะศิลปะศำสตร์ 141 10.49 
สถำบันวิจัยและพัฒนำ 40 2.98 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 72 5.36 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 55 4.09 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 118 8.78 
อ่ืน 4 0.30 
 ศูนย์พ้ืนที่ 1344 100.00 
นนทบุรี 271 20.16 
พระนครศรีอยุธยำ หันตรำ 633 47.10 
พระนครศรีอยุธยำ วำสุกรี 119 8.85 
สุพรรณบุรี 321 23.88 
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 จำกตำรำงที่ 9 พบว่ำ ผู้ตอบแบบส่วนใหญ่มีสถำนภำพเป็นนักศึกษำ จ ำนวน 522 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.84 รองลงมำ คือ เจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน 480 คน คิดเป็นร้อยละ 35.71 อำจำรย์ จ ำนวน 314 คน คิดเป็น     
ร้อยละ 35.71 และบุคคลภำยนอก จ ำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 2.08 ตำมล ำดับ 
 ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่สังกัดคณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน 300 คน     
คิดเป็นร้อยละ 22.32 รองลงมำ คือ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จ ำนวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 14.88 
คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม จ ำนวน 173 คิดเป็นร้อยละ 12.87 คณะวิศวกรรมศำสตร์และสถำปัตยกรรม
ศำสตร์ จ ำนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 11.01 คณะศิลปะศำสตร์ จ ำนวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 10.49 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี จ ำนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 8.78 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร 
จ ำนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 6.92 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน จ ำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.36 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 4.09 และสถำบันวิจัยและ
พัฒนำ จ ำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 2.98 ตำมล ำดับ 
 ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่สังกัดศูนย์พระนครศรีอยุธยำ หันตรำ จ ำนวน 633 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.10 รองลงมำ คือ ศูนย์สุพรรณบุรี จ ำนวน 321 คน คิดเป็นร้อยละ 23.88 ศูนย์นนทบุรี จ ำนวน 271 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20.16 และศูนย์พระนครศรีอยุธยำ วำสุกรี จ ำนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 8.85 ตำมล ำดับ 
ตำรำงที่ 10 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
ประเด็นประเมิน X (1) N (2) (1) * (2) แปลผล 
ด้านที่ 1 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.67 825 3852.75 มำกที่สุด 
ด้านที่ 2 กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 4.64 825 3828 มำกที่สุด 
ด้านที่ 3 ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก 4.56 825 3762 มำกที่สุด 
ด้านที่ 4 คุณภาพการให้บริการ 4.51 1334 6016.34 มำกที่สุด 

  3809 17459.09  
ผลการประเมินความพึงพอใจ 17459.09/3809 4.60 มำกที่สุด 

 คิดเป็นร้อยละ 91.67  
ด้านที่ 1 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  5143   
งานซอ่มบ ารุง 4.66 314 1463.24 มำกที่สุด 
งานน าข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ 4.88 42 204.96 มำกที่สุด 
งานด้านวิศวกรรม 4.66 469 2185.54 มำกที่สุด 

ผลรวม  825 3853.74  
 3853.74/825 4.67 มำกที่สุด 

ด้านที่ 2 กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     
งานซ่อมบ ารุง 4.72 314 1482.08 มำกที่สุด 
งานน าข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ 4.88 42 204.96 มำกที่สุด 
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ประเด็นประเมิน X (1) N (2) (1) * (2) แปลผล 
งานด้านวิศวกรรม 4.57 469 2143.33 มำกที่สุด 

  825 3830.37  
 3830.37/825 4.64 มำกที่สุด 

ด้านที่ 3 ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก     
งานซ่อมบ ารุง 4.70 314 1475.8 มำกที่สุด 
งานน าข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ 4.81 42 202.02 มำกที่สุด 
งานด้านวิศวกรรม 4.44 469 2082.36 มำกที่สุด 

  825 3760.18  
 3760.18/825 4.56 มำกที่สุด 

ด้านที่ 4 คุณภาพการให้บริการ     
งานซ่อมบ ารุง 4.70 314 1475.8 มำกที่สุด 
งานน าข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ 4.76 42 199.92 มำกที่สุด 
งานด้านวิศวกรรม 4.57 469 2143.33 มำกที่สุด 
งานด้านระบบสารสนเทศ 4.32 519 2242.08 มำกที่สุด 

  1344 6061.13  
 3760.18/825 4.51 มำกที่สุด 

 จำกตำรำงที่ 10 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจในภำพรวมอยู่ระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 
4.60 และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำรมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด        
มีค่ำเฉลี่ย 4.67 รองลงมำ คือ ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.64 ด้ำนสถำนที่/สิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก มีค่ำเฉลี่ย 4.56 และด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.51 ตำมล ำดับ 
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1. งานซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ สถำนภำพ และศูนย์พ้ืนที่ของผู้ตอบแบบสอบถำม รำยละเอียดสรุปดังตำรำงที่ 1 
ตำรำงที่ 11 จ ำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม และศูนย์พื้นที่ 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
สถานภาพ 314 100.00 
อำจำรย์ 78 24.84 
เจ้ำหน้ำที ่ 236 75.16 
ศูนย์พ้ืนที่ 314 100.0 
นนทบุรี 26 8.28 
พระนครศรีอยุธยำ หันตรำ 156 49.68 
พระนครศรีอยุธยำ วำสุกรี 46 14.65 
สุพรรณบุรี 86 27.39 

จำกตำรำงที่ 11 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีสถำนภำพเป็นเจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน 236 คน คิด
เป็นร้อยละ 75.16 รองลงมำ คือ อำจำรย์ จ ำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 24.84 

ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่สังกัดอยู่ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ หันตรำ จ ำนวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 
49.68 รองลงมำ คือ ศูนย์สุพรรณบุรี จ ำนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 49.68 ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ วำสุกรี 
จ ำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 14.65 และศูนย์นนทบุรี จ ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 8.28   
  



46 
 

 

  



47 
 

 

ตำรำงที่ 12 แสดงค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของระดับควำมพึงพอใจ 

ประเด็นประเมิน 
นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา หันตรา พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี สุพรรณบุรี รวม 

x sd แปลผล x sd แปลผล x sd แปลผล x sd แปลผล x sd แปลผล 

1.ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร  4.81 0.40 มำกที่สุด 4.78 0.64 มำกที่สุด 4.80 0.45 มำกที่สุด 4.78 0.58 มำกที่สุด 4.79 0.52 มำกที่สุด 

2.ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร 4.54 0.51 มำกที่สุด 4.71 0.48 มำกที่สุด 4.65 0.53 มำกที่สุด 4.67 0.47 มำกที่สุด 4.64 0.50 มำกที่สุด 

3.ด้ำนระยะเวลำกำรให้บริกำร 4.62 0.50 มำกที่สุด 4.76 0.45 มำกที่สุด 4.67 0.60 มำกที่สุด 4.71 0.46 มำกที่สุด 4.69 0.50 มำกที่สุด 

4.ด้ำนคุณภำพในกำรให้บริกำร 4.69 0.47 มำกที่สุด 4.85 0.36 มำกที่สุด 4.80 0.54 มำกที่สุด 4.85 0.36 มำกที่สุด 4.80 0.43 มำกที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.66 0.47 มำกที่สุด 4.77 0.48 มำกที่สุด 4.73 0.53 มำกที่สุด 4.75 0.47 มำกที่สุด 4.73 0.49 มำกที่สุด 
 
 จำกตำรำงที่ 12  พบว่ำผู้ตอบสอบถำมกำรให้บริกำรด้ำนงำนซ่อมบ ำรุงคอมพิวเตอร์ จ ำนวนทั้งสิ้น 314 คน มีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.73 และ
เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด ได้แก่ ด้ำนคุณภำพในกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.80 รองลงมำ คือ ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร มี
ค่ำเฉลี่ย 4.79 ด้ำนระยะเวลำกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.69 และด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.64 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำต่อในรำยละเอียดจ ำแนกตำมศูนย์พ้ืนที่ พบว่ำ 
 ศูนย์นนทบุรี มีผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 26 คน มีผลประเมินควำมควำมพึงพอใจในภำพรวมในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.66 และเมื่อพิจำรณำ เป็นรำยด้ำน
พบว่ำ ด้ำนที่มีควำมพึงพอใจในระดับมำกท่ีสุด ได้แก่ ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.81 รองลงมำ คือ ด้ำนคุณภำพในกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.69 ด้ำนระยะเวลำ
กำรให้บริกำร 4.62 และด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.54 ตำมล ำดับ 
 ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ หันตรำ มีผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 156 คน มีผลประเมินควำมควำมพึงพอใจในภำพรวมในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.77 และเมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่มีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด ได้แก่ ด้ำนคุณภำพในกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.85 รองลงมำ คือ ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 
4.78 ด้ำนระยะเวลำกำรให้บริกำร 4.76 และด้ำนข้ันตอนกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.71 ตำมล ำดับ 
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ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ วำสุกรี มีผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 46 คน มีผลประเมินควำมควำมพึง
พอใจในภำพรวมในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.73 และเม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่มีควำมพึงพอใจ
ในระดับมำกที่สุด ได้แก่ ด้ำนคุณภำพในกำร และด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.80 รองลงมำ คือด้ำน
ระยะเวลำกำรให้บริกำร 4.67 และด้ำนข้ันตอนกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.65 ตำมล ำดับ 

ศูนย์สุพรรณบุรี มีผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 86 คน มีผลประเมินควำมควำมพึงพอใจในภำพรวมใน
ระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.75 และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่มีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด 
ได้แก่ ด้ำนคุณภำพในกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.85 รองลงมำ คือ ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.78 
ด้ำนระยะเวลำกำรให้บริกำร 4.71 และด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.67 ตำมล ำดับ 

 
2. งานด้านวิศวกรรม 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ สถำนภำพ หน่วยงำน ระดับกำรศึกษำ อำยุ ควำมพ่ีในกำรใช้อินเทอเน็ต/วัน 

ช่วงเวลำที่ใช้บริกำร สถำนที่ที่ใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตเป็นประจ ำ และศูนย์พ้ืนที่ของผู้ตอบแบบสอบถำม 
รำยละเอียดสรุปดังตำรำงที่ 1 
ตำรำงที่ 13 จ ำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม  

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
เพศ 469 100.00 
ชำย 184 39.23 
หญิง 285 60.77 
สถานภาพ 469 100.00 
นักศึกษำ 297 63.33 
อำจำรย์ 23 4.90 
เจ้ำหน้ำที่ 121 25.80 
บุคลภำยนอก 28 5.97 
 หน่วยงาน 469 100.00 
คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม 99 21.11 
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร 9 1.92 
คณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 124 26.44 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 69 14.71 
คณะวิศวกรรมศำสตร์และสถำปัตยกรรมศำสตร์ 39 8.32 
คณะศิลปศำสตร์ 54 11.51 
สถำบันวิจัยและพัฒนำ 7 1.49 
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ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 21 4.48 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 13 2.77 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 30 6.40 
อ่ืนๆ 4 0.85 
 ระดับการศึกษา 469 100.00 
ก ำลังศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง 32 6.82 
ก ำลังศึกษำปริญญำตรี 247 52.67 
ปริญญำตรี 152 32.41 
ก ำลังศึกษำปริญญำโท 5 1.07 
ปริญญำโท 28 5.97 
ปริญญำเอก 5 1.07 
 อายุ 469 100.00 
ต่ ำกว่ำ 20 ปี 67 14.29 
20-30 ปี 259 55.22 
31-40 ปี 94 20.04 
41-50 ปี 33 7.04 
51-60 ปี 16 3.41 
 ความถี่ในการใช้อินเทอร์เน็ต/วัน 469 100.00 
น้อยกว่ำ 1 ชม./วัน 16 3.41 
จ ำนวน 1-3 ชม./วัน 231 49.25 
จ ำนวน 3-6 ชม./วัน 132 28.14 
จ ำนวน 6-9 ชม./วัน 72 15.35 
มำกกว่ำ 9 ชม./วัน 18 3.84 
 ใช้บริการในช่วงเวลาใดมากที่สุด 469 100.00 
8.00 – 12.00 น. 48 10.23 
12.00 – 13.00 น. 30 6.40 
13.00 – 16.00 น. 107 22.81 
08.00 – 17.00 น. 239 50.96 
17.00 – 20.00 น. 21 4.48 
20.00 – 24.00 น. 17 3.62 
หลังเวลำ 24.00 น. 7 1.49 
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ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
สถานที่ท่ีใช้บริการอินเทอร์เน็ตเป็นประจ า 469 100.00 
ส ำนักงำนที่สังกัด 161 34.33 
ห้องเรียน 175 37.31 
หอพักของมหำวิทยำลัย 21 4.48 
ห้องสมุด 45 9.59 
จุดบริกำรนั่งพัก(ใต้อำคำรเรียน,สวน,ลำนกิจกรรม) 138 29.42 
 ศูนย์พ้ืนที่ 469 100.00 
นนทบุรี 125 26.65 
พระนครศรีอยุธยำ หันตรำ 214 45.63 
พระนครศรีอยุธยำ วำสุกรี 33 7.04 
สุพรรณบุรี 97 20.68 

จำกตำรำงที่ 13 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.77 และเป็นเพศชำย จ ำนวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 39.23 

ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีสถำนภำพเป็นนักศึกษำ จ ำนวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 63.33 
รองลงมำ คือ เจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 25.80 บุคคลภำยนอก จ ำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.97 และอำจำรย์ จ ำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 4.90 ตำมล ำดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงำนคณะคณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
จ ำนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 26.44 รองลงมำ คือ คณะคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม จ ำนวน 99 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.11 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จ ำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 14.71 คณะศิลปะศำสตร์ 
จ ำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 11.51 คณะวิศวกรรมศำสตร์และสถำปัตยกรรมศำสตร์ จ ำนวน 39 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.32 ส ำนักงำนอธิกำรบดี จ ำนวน 30 คิดเป็นร้อยละ 6.40 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
จ ำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 4.48 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน จ ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.77 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 1.92 สถำบันวิจัยและ
พัฒนำ จ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.49 และอ่ืนๆ จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.85 ตำมล ำดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีระดับกำรศึกษำที่ก ำลังศึกษำปริญญำตรี จ ำนวน 247 คน คิดเป็นร้อย
ละ 52.67 รองลงมำ คือ ปริญญำตรี จ ำนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 32.41 ก ำลังศึกษำระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นสูง 32 คน คิดเป็นร้อยละ 6.82 ปริญญำโท จ ำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 5.97 ก ำลังศึกษำปริญญำ
โท และปริญญำเอก จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.07 ตำมล ำดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีอำยุ 20-30 ปี จ ำนวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 55.22 รองลงมำ คือ 
อำยุ 31-40 ปี จ ำนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 20.04 อำยุต่ ำกว่ำ 20 ปี จ ำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29
อำยุ 41-50 ปี จ ำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 7.04 และอำยุ 51-60 ปี จ ำนวน 16 คน คิดเป็น 3.41 ตำมล ำดับ 
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ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมถี่ในกำรใช้อินเทอร์เน็ต 1-3 ชม./วัน จ ำนวน 231 คน คิดเป็น
ร้อยละ 49.25 รองลงมำ คือ 3-6 ชม./วัน จ ำนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 28.14 6-9 ชม./วัน จ ำนวน 72 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15.35 มำกกว่ำ 9 ชม./วัน จ ำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 3.84 และ น้อยกว่ำ 1 ชม./วัน 
จ ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 3.41 

ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ใช้บริกำรในช่วงเวลำ 08.00 – 17.00 น. จ ำนวน 239 คน คิดเป็นร้อย
ละ 50.96 รองลงมำ คือ 13.00 – 16.00 น. จ ำนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 22.81 08.00 – 12.00 น. จ ำนวน 
48 คน คิดเป็นร้อยละ 10.23 12.00 – 13.00 น. จ ำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 6.40 17.00 – 20.00 น. 
จ ำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 4.48 และ 20.00 – 24.00 น. จ ำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 3.62 ตำมล ำดับ 

ผู้ตอบแบบส่วนใหญ่มีสถำนที่ที่ใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตเป็นประจ ำคือ ห้องเรียน จ ำนวน 175 คน คิด
เป็นร้อยละ 37.31 รองลงมำ คือ ส ำนักงำนที่สังกัด จ ำนวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 34.33 จุดบริกำรนั่งพัก(ใต้
อำคำรเรียน,สวน,ลำนกิจกรรม) จ ำนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 29.42 ห้องสมุด จ ำนวน 45 คน คิดเป็นร้อย
ละ 9.59 และหอพักของมหำวิทยำลัย จ ำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 4.48 ตำมล ำดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่สังกัดอยู่ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ หันตรำ จ ำนวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.63 รองลงมำ คือ ศูนย์นนทบุรี จ ำนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 26.65 ศูนย์สุพรรณบุรี จ ำนวน 97 คน คิด
เป็นร้อยละ 20.68 และศูนย์พระนครศรีอยุธยำ วำสุกรี จ ำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 7.04 ตำมล ำดับ 
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ตำรำงที่ 14 แสดงค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของระดับควำมพึงพอใจ 
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จำกตำรำงที่  14 พบว่ำผู้ตอบสอบถำมกำรให้บริกำรด้ำนงำนด้ำนวิศวกรรม จ ำนวนทั้งสิ้น 469 คน มี
ควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.58 และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่มีควำมพึงพอใจระดับ
มำกที่สุด ได้แก่ ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.70 รองลงมำ คือ ด้ำนระยะเวลำกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 
4.59 ด้ำนคุณภำพในกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.56 และด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.47 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำต่อในรำยละเอียดจ ำแนกตำมศูนย์พ้ืนที่ พบว่ำ 
 ศูนย์นนทบุรี มีผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 125 คน มีผลประเมินควำมควำมพึงพอใจในภำพรวมใน
ระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.55 และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่มีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด 
ได้แก่ ด้ำนระยะเวลำกำรให้บริกำร 4.62 รองลงมำ คือ ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.59 ด้ำนคุณภำพใน
กำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.52 และด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.48 ตำมล ำดับ 
 ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ หันตรำ มีผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 214 คน มีผลประเมินควำมควำมพึงพอใจ
ในภำพรวมในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.61 และเม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่มีควำมพึงพอใจในระดับ
มำกที่สุด ได้แก่ ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.75 รองลงมำ คือ ด้ำนระยะเวลำกำรให้บริกำร 4.61 ด้ำน
คุณภำพในกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.60 และด้ำนข้ันตอนกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.50 ตำมล ำดับ 

ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ วำสุกรี มีผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 33 คน มีผลประเมินควำมควำมพึงพอใจ
ในภำพรวมในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.51 และเม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่มีควำมพึงพอใจในระดับ
มำกที่สุด ได้แก่ ด้ำนคุณภำพในกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.63 80 รองลงมำ คือ ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร มี
ค่ำเฉลี่ย 4.52 ด้ำนระยะเวลำกำรให้บริกำร 4.50 และด้ำนข้ันตอนกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.40 ตำมล ำดับ 

ศูนย์สุพรรณบุรี มีผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 97 คน มีผลประเมินควำมควำมพึงพอใจในภำพรวมใน
ระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.57 และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่มีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด 
ได้แก่ ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.70 รองลงมำ คือ ด้ำนระยะเวลำกำรให้บริกำร 4.59 ด้ำนคุณภำพใน
กำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.56 และด้ำนข้ันตอนกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.47 ตำมล ำดับ 
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3. งานด้านระบบสารสนเทศ 
ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ สถำนภำพ หน่วยงำน และศูนย์พ้ืนที่ของผู้ตอบแบบสอบถำม รำยละเอียดสรุป

ดังตำรำงที่ 15 
ตำรำงที่ 15 จ ำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม  

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
เพศ 520 100.00 
ชำย 189 36.42 
หญิง 330 63.58 
สถานภาพ 520 100.00 
อำจำรย์ 212 40.85 
เจ้ำหน้ำที่ 82 15.80 
นักศึกษำ 225 43.35 
 หน่วยงาน 520 100.00 
คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม 42 8.09 
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร 52 10.02 
คณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 142 27.36 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 94 18.11 
คณะวิศวกรรมศำสตร์และสถำปัตยกรรมศำสตร์ 76 14.64 
คณะศิลปศำสตร์ 54 10.40 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 19 3.66 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 40 7.71 
 ศูนย์พ้ืนที่ 520 100.00 
ศูนย์นนทบุรี 120 23.12 
ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ วำสุกรี 40 7.71 
ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ หันตรำ 222 42.58 
ศูนย์สุพรรณบุรี 138 26.59 

 จำกตำรำงที่ 15 พบว่ำ ผู้ตอบแบบส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ ำนวน 330 คิดเป็นร้อยละ 63.58 รองลงมำ 
คือ เพศชำย จ ำนวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 36.42 
 ผู้ตอบแบสอบถำมส่วนใหญ่มีสถำนภำพเป็นนักศึกษำ จ ำนวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 43.35รองลงมำ 
คือ อำจำรย์ จ ำนวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 40.85 และเจ้ำหน้ำที่ 82 คน คิดเป็นร้อยละ 15.80 
 ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่สังกัด คณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน 142 คน         
คิดเป็นร้อยละ 27.36 รองลงมำ คือ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จ ำนวน 94 คน คิดเป็น 18.11              
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คณะวิศวกรรมศำสตร์และสถำปัตยกรรมศำสตร์และสถำปัตยกรรมศำสตร์ จ ำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 14.64 
คณะศิลปะศำสตร์ จ ำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 10.40 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร 
จ ำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 10.02 คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม จ ำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 8.09 ส ำนักงำน
อธิกำรบดี จ ำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 7.71 และส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน จ ำนวน 19 คน      
คิดเป็นร้อยละ 3.66 ตำมล ำดับ 
 ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่สังกัด ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ หันตรำ จ ำนวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.58 รองลงมำ คือ ศูนย์สุพรรณบุรี จ ำนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 26.59 ศูนย์นนทบุรี จ ำนวน 120 คน      
คิดเป็นร้อยละ 23.12 และศูนย์พระนครศรีอยุธยำ วำสุกรี จ ำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 7.71 ตำมล ำดับ 
 
ตำรำงที่ 16  ระดับควำมพึงพอใจด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร (มิติกำรให้บริกำรระบบสำรสนเทศ) 
ล าดับ รายการระบบสารสนเทศ x  S.D. คิดเป็นร้อยละ 

1 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 4.22 0.60 84.40 
 ง่ำยต่อกำรใช้งำน 4.66 0.48 93.20 
 ระบบมีควำมเร็ว 4.31 0.46 86.20 
 ประหยัดเวลำ/ทรัพยำกร 4.31 0.46 86.20 
 สืบค้นข้อมูลได้ง่ำย 3.94 0.82 78.80 
 ควำมเสถียรของระบบ 3.89 0.78 77.80 
2 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 4.29 0.45 85.80 
 ง่ำยต่อกำรใช้งำน 4.31 0.47 86.20 
 ระบบมีควำมเร็ว 4.32 0.47 86.40 
 ประหยัดเวลำ/ทรัพยำกร 4.25 0.43 85.00 
 สืบค้นข้อมูลได้ง่ำย 4.23 0.42 84.60 
 ควำมเสถียรของระบบ 4.35 0.48 87.00 
3 ห้องสมุดออนไลน์ 4.33 0.47 86.60 
 ง่ำยต่อกำรใช้งำน 4.40 0.49 88.00 
 ระบบมีควำมเร็ว 4.33 0.47 86.60 
 ประหยัดเวลำ/ทรัพยำกร 4.35 0.48 87.00 
 สืบค้นข้อมูลได้ง่ำย 4.34 0.48 86.80 
 ควำมเสถียรของระบบ 4.25 0.43 85.00 
4 ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย 4.15 0.36 83.00 
 ง่ำยต่อกำรใช้งำน 4.15 0.35 83.00 
 ระบบมีควำมเร็ว 4.13 0.34 82.60 
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ล าดับ รายการระบบสารสนเทศ x  S.D. คิดเป็นร้อยละ 
 ประหยัดเวลำ/ทรัพยำกร 4.20 0.40 84.00 
 สืบค้นข้อมูลได้ง่ำย 4.12 0.33 82.40 
 ควำมเสถียรของระบบ 4.17 0.38 83.40 
5 ระบบทะเบียนและประมวลผล 4.36 0.48 87.20 
 ง่ำยต่อกำรใช้งำน 4.39 0.49 87.80 
 ระบบมีควำมเร็ว 4.39 0.49 87.80 
 ประหยัดเวลำ/ทรัพยำกร 4.37 0.48 87.40 
 สืบค้นข้อมูลได้ง่ำย 4.35 0.48 87.00 
 ควำมเสถียรของระบบ 4.32 0.47 86.40 
6 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Intranet) 4.21 0.41 84.20 
 ง่ำยต่อกำรใช้งำน 4.25 0.44 85.00 
 ระบบมีควำมเร็ว 4.21 0.41 84.20 
 ประหยัดเวลำ/ทรัพยำกร 4.26 0.44 85.20 
 สืบค้นข้อมูลได้ง่ำย 4.14 0.35 82.80 
 ควำมเสถียรของระบบ 4.20 0.40 84.00 
7 ระบบสารสนเทศหนังสือ (Internet) 4.28 0.54 85.60 
 ง่ำยต่อกำรใช้งำน 4.39 0.57 87.80 
 ระบบมีควำมเร็ว 4.19 0.50 83.80 
 ประหยัดเวลำ/ทรัพยำกร 4.27 0.54 85.40 
 สืบค้นข้อมูลได้ง่ำย 4.27 0.54 85.40 
 ควำมเสถียรของระบบ 4.28 0.54 85.60 
8 ระบบสมุดบันทึกกิจกรรมนักศึกษา 4.37 0.48 87.40 
 ง่ำยต่อกำรใช้งำน 4.41 0.49 88.20 
 ระบบมีควำมเร็ว 4.32 0.47 86.40 
 ประหยัดเวลำ/ทรัพยำกร 4.38 0.49 87.60 
 สืบค้นข้อมูลได้ง่ำย 4.41 0.49 88.20 
 ควำมเสถียรของระบบ 4.31 0.47 86.20 
9 ระบบเว็บเมล ์ 4.34 0.47 86.80 
 ง่ำยต่อกำรใช้งำน 4.40 0.49 88.00 
 ระบบมีควำมเร็ว 4.29 0.46 85.80 
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ล าดับ รายการระบบสารสนเทศ x  S.D. คิดเป็นร้อยละ 
 ประหยัดเวลำ/ทรัพยำกร 4.30 0.46 86.00 
 สืบค้นข้อมูลได้ง่ำย 4.38 0.49 87.60 
 ควำมเสถียรของระบบ 4.35 0.48 87.00 

10 ระบบทดสอบออนไลน์ 4.37 0.48 87.40 
 ง่ำยต่อกำรใช้งำน 4.42 0.49 88.40 
 ระบบมีควำมเร็ว 4.32 0.47 86.40 
 ประหยัดเวลำ/ทรัพยำกร 4.32 0.47 86.40 
 สืบค้นข้อมูลได้ง่ำย 4.40 0.49 88.00 
 ควำมเสถียรของระบบ 4.37 0.48 87.40 

11 ระบบรับสมัครนักศึกษา 4.33 0.47 86.60 
 ง่ำยต่อกำรใช้งำน 4.43 0.50 88.60 
 ระบบมีควำมเร็ว 4.33 0.47 86.60 
 ประหยัดเวลำ/ทรัพยำกร 4.30 0.46 86.00 
 สืบค้นข้อมูลได้ง่ำย 4.30 0.46 86.00 
 ควำมเสถียรของระบบ 4.30 0.46 86.00 

12 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 4.39 0.49 87.80 
 ง่ำยต่อกำรใช้งำน 4.40 0.49 88.00 
 ระบบมีควำมเร็ว 4.39 0.49 87.80 
 ประหยัดเวลำ/ทรัพยำกร 4.37 0.48 87.40 
 สืบค้นข้อมูลได้ง่ำย 4.41 0.49 88.20 
 ควำมเสถียรของระบบ 4.37 0.48 87.40 

13 ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ 4.44 0.49 88.80 
 ง่ำยตอ่กำรใช้งำน 4.44 0.50 88.80 
 ระบบมีควำมเร็ว 4.45 0.50 89.00 
 ประหยัดเวลำ/ทรัพยำกร 4.47 0.50 89.40 
 สืบค้นข้อมูลได้ง่ำย 4.51 0.50 90.20 
 ควำมเสถียรของระบบ 4.33 0.47 86.60 

14 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 4.33 0.47 86.60 
 ง่ำยต่อกำรใช้งำน 4.43 0.50 88.60 
 ระบบมีควำมเร็ว 4.33 0.47 86.60 
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ล าดับ รายการระบบสารสนเทศ x  S.D. คิดเป็นร้อยละ 
 ประหยัดเวลำ/ทรัพยำกร 4.30 0.46 86.00 
 สืบค้นข้อมูลได้ง่ำย 4.30 0.46 86.00 
 ควำมเสถียรของระบบ 4.30 0.46 86.00 

15 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 2 4.36 0.48 87.20 
 ง่ำยต่อกำรใช้งำน 4.43 0.50 88.60 
 ระบบมีควำมเร็ว 4.37 0.48 87.40 
 ประหยัดเวลำ/ทรัพยำกร 4.39 0.49 87.80 
 สืบค้นข้อมูลได้ง่ำย 4.30 0.46 86.00 
 ควำมเสถียรของระบบ 4.30 0.46 86.00 

16 ระบบประเมินภาระงาน(สายวิชาการ) 4.37 0.48 87.40 
 ง่ำยต่อกำรใช้งำน 4.43 0.50 88.60 
 ระบบมีควำมเร็ว 4.38 0.49 87.60 
 ประหยัดเวลำ/ทรัพยำกร 4.39 0.49 87.80 
 สืบค้นข้อมูลได้ง่ำย 4.30 0.46 86.00 
 ควำมเสถียรของระบบ 4.37 0.48 87.40 

17 ระบบบริหารจัดการความรู้ 4.16 0.36 83.20 
 ง่ำยต่อกำรใช้งำน 4.17 0.38 83.40 
 ระบบมีควำมเร็ว 4.16 0.37 83.20 
 ประหยัดเวลำ/ทรัพยำกร 4.09 0.28 81.80 
 สืบค้นข้อมูลไดง้่ำย 4.18 0.39 83.60 
 ควำมเสถียรของระบบ 4.18 0.39 83.60 

18 ระบบขอใช้บริการห้องประชุม 4.49 0.49 89.80 
 ง่ำยต่อกำรใช้งำน 4.37 0.48 87.40 
 ระบบมีควำมเร็ว 4.45 0.50 89.00 
 ประหยัดเวลำ/ทรัพยำกร 4.47 0.50 89.40 
 สืบค้นข้อมูลได้ง่ำย 4.66 0.47 93.20 
 ควำมเสถียรของระบบ 4.52 0.50 90.40 
 ภาพรวม 4.32 0.47 86.43 
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จำกตำรำงที่ 16 ในภำพรวม พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรระบบ
สำรสนเทศในภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ( x  = 4.32 , S.D. = 0.47 ) และเรียงล ำดับควำมพึงพอใจของ
ระบบสำรสนเทศจำกมำกไปหำน้อยได้ดังนี้ ระบบขอใช้บริกำรห้องประชุม ( x = 4.49, S.D. = 0.49) ระบบแจ้ง
ซ่อมออนไลน์ ( x  = 4.44, S.D. = 0.49) ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ( x  = 4.39, S.D. = 0.49) ระบบสมุด
บันทึกกิจกรรมนักศึกษำ ( x  4.37, S.D. = 0.48) ระบบทดสอบออนไลน์ ( x  4.37, S.D. = 0.48) ระบบ
ประเมินภำระงำน(สำยวิชำกำร) ( x  = 4.37, S.D. = 0.48) ระบบทะเบียนและประมวลผล ( x  = 4.36, S.D. = 
0.48) ระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล 2 ( x = 4.36, S.D. = 0.48) ระบบเว็บเมล์ ( x  = 4.34, S.D. = 0.47) 
ห้องสมุดออนไลน์ ( x = 4.33, S.D. = 0.47) ระบบรับสมัครนักศึกษำ ( x  = 4.33, S.D. = 0.47) ระบบบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล ( x = 4.33, S.D. = 0.47) ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือกำรสืบค้น ( x = 4.29, S.D. = 0.45) 
ระบบสำรสนเทศหนังสือ (Internet) ( x  = 4.28, S.D. = 0.54) เว็บไซต์มหำวิทยำลัย ( x = 4.22, S.D. = 0.60) 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Intranet) ( x = 4.21, = S.D. 0.41) ระบบบริหำรจัดกำรควำมรู้ ( x = 4.16, S.D. = 
0.36) ระบบบริหำรจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำย ( x = 4.15, S.D. = 0.36) 

 
4. บริการน าข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ 

 บริกำรน ำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ เป็นหนึ่งในภำระกิจของงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และงำนส ำนักงำน       
ศูนย์นนทบุรี ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมมงคลสุวรรณภูมิ                
โดยผู้รับบริกำรจ ำแนกเป็นกลุ่มดังนี้ อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ นักศึกษำ และบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะขอน ำข้อมูล      
ขึ้นเว็บไซต์มหำวิทยำลัย และเพ่ือให้กำรบริกำรมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ                 
จึงน ำแบบสอบถำมเข้ำใช้ในกำรเก็บข้อมูล ซึ่งมีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจเป็นดังนี้ 
ตารางท่ี 17 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถำนภำพ จ ำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถำม 

คิดเป็นร้อยละ 

อาจารย ์ 1 2.38 
เจ้าหน้าที่ 41 97.62 
นักศึกษา 0 0.00 
บุคคลภายนอก 0 0.00 

หน่วยงำน จ ำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถำม 

คิดเป็นร้อยละ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 0.00 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 0 0.00 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 4.76 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 2.38 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 11.90 
คณะศิลปศาสตร์ 1 2.38 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 2.38 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0 0.00 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 16 38.10 
ส านักงานอธิการบดี 16 38.10 

จำกตำรำงที่ 17 หน่วยงำนที่มีกำรรับบริกำรและตอบแบบสอบถำมได้แก่ ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และส ำนักงำนอธิกำรบดี จ ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 38.10 รองลงมำได้แก่
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 11.90 คณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.76 คณะวิศวกรรมศำสตร์และสถำปัตยกรรมศำสตร์ คณะศิลปศำสตร์ 
และสถำบันวิจัยและพัฒนำ จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.38 ตำมละล ำดับ 

ทั้งนี้ยังพบอีกว่ำหน่วยงำนภำยใต้กำรก ำกับของส ำนักงำนอธิกำรบดีที่มีสถิติกำรขอรับบริกำรมำกท่ีสุดคือ
กองคลัง (ร้อยละ 11.90) รองลงมำได้แก่กองกลำง (ร้อยละ 4.52) และกองบริหำรทรัพยำกร สุพรรณบุรี (ร้อยละ 
7.14) กองบริหำรทรัพยำกร นนทบุรี (ร้อยละ 4.76) บริหำรงำนบุคคล และกองพัฒนำนักศึกษำ (ร้อยละ 2.38) 
ตำมล ำดับ 
ตำรำงที่ 18 แสดงค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของระดับควำมพึงพอใจ 

ประเด็นประเมิน x  S.D. คิดเป็นร้อยละ 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.88 0.33 มากที่สุด 
1 กำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ 4.88 0.33 มำกที่สุด 
ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.81 0.40 มากที่สุด 
2. ควำมรวดเร็วในกำรออกแบบ 4.78 0.42 มำกที่สุด 
3. ควำมรวดเร็วในกำรน ำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ 4.83 0.38 มำกที่สุด 
ด้านสถานที่สิ่งอ านวยความสะดวก 4.88 0.33 มากที่สุด 
4. ควำมสะดวกในกำรขอใช้บริกำร 4.88 0.33 มำกที่สุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.76 0.41 มากที่สุด 
5. ควำมถูกต้องของเนื้อหำ 4.88 0.33 มำกที่สุด 
6. ข้อมูลตรงกับควำมต้องกำร 4.90 0.30 มำกที่สุด 
7. ควำมสวยงำม 4.64 0.49 มำกที่สุด 
8. ควำมทันสมัย 4.67 0.48 มำกที่สุด 
9. ควำมดึงดูดควำมสนใจ 4.69 0.47 มำกที่สุด 
ภาพรวม 4.83 0.37 มากที่สุด 
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 จำกตำรำงที่ 18 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรบริกำรน ำข้อมูลขึ้น
เว็บไซต์ จ ำนวนทั้งสิ้น 42 คน ในภำพรวมมีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.83 และเมื่อพิจำรณำ
เป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำรและด้ำนสถำนที่สิ่งอ ำนวนควำมสะดวกมีควำมพึงพอใจมำกที่สุด มี
ค่ำเฉลี่ย 4.88 รองลงมำ คือ ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.81 และด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร 4.76 
ตำมล ำดับ 
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คุณภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

ทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ผลการประเมินความพึงพอใจที่ของผู้เรียนต่อคุณภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
ทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2562 

 ตำมที่ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศให้บริกำรห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ทรัพยำกรกำร
เรียนรู้และเทคโนโลยีสำรสนเทศ จึงได้ด ำเนินกำรสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อคุณภำพห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร ทรัพยำกรกำรเรียนรู้และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ปีกำรศึกษำ 2562 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถำม
จ ำนวนทั้งสิ้น 1,735 คน ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรมีรำยละเอียดดังนี้ 
ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ประจ าปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามค่าเฉลี่ย 

ประเด็นประเมิน 
ภาพรวม 

x  ร้อยละ แปลผล 
ควำมเหมำะสมของขนำดห้องเรียน กับจ ำนวนนักศึกษำ 4.48 89.50 มำก 

ควำมพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ในกำรเรียนกำรสอน 4.41 88.20 มำก 

อุณหภูมิและกำรถ่ำยเทอำกำศภำยในห้องเรียน 4.45 89.00 มำก 

แสงสว่ำงของห้องเรียนมีควำมเพียงพอ 4.47 89.40 มำก 

กำรให้บริกำรคอมพิวเตอร์/บริกำรห้องศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยเอง  

ห้อง Self-Access 

4.40 88.00 มำก 

กำรให้บริกำรคอมพิวเตอร์/บริกำรห้องศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยเอง  

ห้อง E-Learning 

4.13 82.60 มำก 

กำรให้บริกำรคอมพิวเตอร์/บริกำรห้องศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยเอง  

ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

4.43 88.80 มำก 

กำรให้บริกำรคอมพิวเตอร์/บริกำรห้องศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยเอง 

เคำน์เตอร์บริกำรคอมพิวเตอร์ 

4.12 82.40 มำก 

กำรให้บริกำรด้ำนระบบสำรสนเทศ 4.31 86.40 มำก 

รวม 4.38 87.60 มำก 

 จำกตำรำง พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำม มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก มีค่าเฉลี่ย 4.38 คิดเป็นร้อยละ 

87.60 และเม่ือพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีควำมพึงพอใจมำกที่สุด คือ ควำมเหมำะสมของขนำดห้องเรียน 

กับจ ำนวนนักศึกษำ มีค่ำเฉลี่ย 4.48 คิดเป็นร้อยละ 89.50 รองลงมำ คือ แสงสว่ำงของห้อง เรียนมีควำมเพียงพอ 

มีค่ำเฉลี่ย 4.47 คิดเป็นร้อยละ 89.40 อุณหภูมิและกำรถ่ำยเทอำกำศภำยในห้องเรียน มีค่ำเฉลี่ย 4.45 คิดเป็น

ร้อยละ 89.00 กำรให้บริกำรคอมพิวเตอร์/บริกำรห้องศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยเองห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มีค่ำเฉลี่ย 

4.43 คิดเป็นร้อยละ 88.80 ควำมพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ในกำรเรียนกำรสอน มีค่ำเฉลี่ย 4.41 คิดเป็นร้อยละ 
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88.20 กำรให้บริกำรคอมพิวเตอร์/บริกำรห้องศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยเองห้อง Self-Access มีค่ำเฉลี่ย 4.44 คิดเป็น

ร้อยละ 88.00 กำรให้บริกำรด้ำนระบบสำรสนเทศ มีค่ำเฉลี่ย 4.31 คิดเป็นร้อยละ 86.40 กำรให้บริกำร

คอมพิวเตอร์/บริกำรห้องศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยเองห้อง E-Learning มีค่ำเฉลี่ย 4.13 คิดเป็นร้อยละ 82.60 และกำร

ให้บริกำรคอมพิวเตอร์/บริกำรห้องศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยเอง เคำน์เตอร์บริกำรคอมพิวเตอร์ มีค่ำเฉลี่ย 4.12 คิดเป็น

ร้อยละ 82.40 ตำมล ำดับ 
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