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รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการต่างๆ ของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2561 ฉบับนี้ เป็นกระบวนการส าคัญที่ช่วยให้ได้สารสนเทศที่
เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับงานบริการหรือเป็นผู้ให้บริการตามหลัก
กัลยาณมิตร และ จรรณยาบรรณ ซึ่งท าให้ได้ผลการประเมิน หรือ สารสนเทศที่มีความถูกต้อง มีความ
น่าเชื่อถือและสร้างความมัน่ใจให้กับผู้ใช้หรือผู้สนใจทั่วไป  

คณะผู้จัดท า หวังว่า รายงานฉบับนี้  จะเกิดประโยชน์กับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ
ทางการประเมิน และสามารถประยุกต์ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ หรือความคิดเห็น ต่อการพัฒนางาน
บริการได ้และหากพบว่ามีข้อบกพร่องประการใด ก็ขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ด ำเนินกำรสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรปี
กำรศึกษำละ 1 ครั้ง โดยในปีกำรศึกษำ 2561 ใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจ ของผู้รับบริกำร จ ำนวน 4 ด้ำน รวม 18 
หัวข้อ ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ และตอนที่ 4 ควำมพึงพอใจกำรใช้ระบบสำรสนเทศ  

มีผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งสิ้น 691 คน ซึ่งผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำร
ให้บริกำรต่ำงๆ ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ อยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.72 คิด
เป็นร้อยละ 94.40 และได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์และประเมินผล สรุปได้ดงันี้ 

1. ผลกำรประเมินเป็นรำยด้ำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
    1.1 ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.74) 
    1.2 ด้ำนสถำนที่/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีควำมพึงพอใจระดับมำกท่ีสุด (ค่ำเฉลี่ย 4.73) 
      1.3 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.72) 
             1.4 ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.71) 

 

 

 

 

 

 
 
2. ผลกำรประเมินงำนด้ำนต่ำงๆ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

 2.1 งำนบริหำรและพัฒนำระบบ ผู้ตอบแบบสอบถำม 152 คน (ค่ำเฉลี่ย 4.70 คิดเป็นร้อยละ 94.00) 
 2.2 งำนวิทยบริกำร ผู้ตอบแบบสอบถำม 299 คน (ค่ำเฉลี่ย 4.73 คิดเป็นร้อยละ 94.60) 
 2.3 งำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ ผู้ตอบแบบสอบถำม 177 คน (ค่ำเฉลี่ย 4.74 คิดเป็นร้อยละ 94.80) 
 2.4 งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ผู้ตอบแบบสอบถำม 502 คน (ค่ำเฉลี่ย 4.73 คิดเป็นร้อยละ 94.60) 
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3. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจระบบสำรสนเทศ 5 อันดับสูงสุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
 3.1 ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ (มีค่ำเฉลี่ย 4.86 คิดเป็นร้อยละ 97.20) 
 3.2 ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (มีค่ำเฉลี่ย 4.85 คิดเป็นร้อยละ 97.00) 
 3.3 ระบบขอใช้บริกำรห้องประชุม (มีค่ำเฉลี่ย 4.84 คิดเป็นร้อยละ 96.80) 
 3.4 ระบบทะเบียนและประมวลผล (มีค่ำเฉลี่ย 4.79 คิดเป็นร้อยละ 95.80) 
 3.5 ระบบเว็บเมล์ และฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือกำรสืบค้น (มีค่ำเฉลี่ย 4.71 คิดเป็นร้อยละ 94.20) 
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ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภำพห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร 

ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภำพห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำรทรัพยำกรกำรเรียนรู้ 

และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แบ่งออกเป็น 2 ภำคกำรศึกษำ พบว่ำ ภำคกำรศึกษำท่ี 

1/2561 มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.41 คิดเป็นร้อยละ 88.20 และภำค

กำรศึกษำที่ 2/2561 มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.42 คิดเป็นร้อยละ 88.40 

โดยสรุป ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภำพห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำรทรัพยำกร

กำรเรียนรู้ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ

มำก มีค่ำเฉลี่ย 4.42 คิดเป็นร้อยละ 88.40 ตำมรำยละเอียดดังนี้ 
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บทน ำ 

การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการต่างๆ ของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ตอน 
คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ คณะ สถานภาพ ศูนย์พ้ืนที่ การใช้บริการ        
ความถ่ีในการใช้บริการ ตอนที่ 2 ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ จ านวน 4 ด้าน รวม 18 หัวข้อ ได้แก่       
ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร จ านวน 5 หัวข้อ คือ 1. มีการสื่อสาร เผยแพร่ขั้นตอนการขอรับ
บริการ 2. ขั้นตอนการขอรับบริการมีความเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน 3. ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม 
4. ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม 5. กระบวนการในการให้บริการ มีความเที่ยงตรง และ
โปร่งใส ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร จ านวน 5 หัวข้อ คือ 1. ความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส แต่ง
กายสุภาพเหมาะสม 2. มีความเอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการให้บริการ 3. สามารถให้ค าแนะน า ท า
ความเข้าใจที่ชัดเจน และเป็นที่ปรึกษาที่ดี  ของผู้รับบริการ 4. รับฟังปัญหาหรือข้อซักถาม/สามารถ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเต็มใจ 5.สามารถให้ค าแนะน าในประเด็นที่เป็นประโยชน์และไม่ชักจูงผู้รับบริการ
ไปในทางที่เสื่อม ด้ำนสถำนที่/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก จ านวน 5 หัวข้อ คือ 1. มีความสะดวกในการขอรับ
บริการในช่องทาง/จุดบริการต่าง ๆ 2. คุณภาพและความพร้อมด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ 3. ป้ายข้อความ
บอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 4. สถานที่ในการให้บริการเอ้ือให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อผู้มารับบริการ 5. สภาพแวดล้อมภายในมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการค้นคว้าและศึกษาด้วยตนเอง 
ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร จ านวน 3 หัวข้อ คือ 1. ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ 2. ความสะดวก
รวดเร็วในการรับบริการ 3. ผู้รับบริการได้รับการบริการที่มีความคุ้มค่า  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ และตอนที่ 
4 ความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศ 

ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการแบ่งเป็นภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งแสดงผลการประเมินในรูปของ จ านวนความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจ ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายดังนี้ 

1.00 – 1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นว่า พึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
1.50 – 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นว่า พึงพอใจระดับน้อย 
2.50 – 3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นว่า พึงพอใจระดับปานกลาง 
3.50 – 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นว่า พึงพอใจระดับมาก 
4.50 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นว่า พึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
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ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรต่ำงๆ  
ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
แบ่งเป็นปีการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยปีการศึกษา 2561 ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 691 คน ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการต่างๆ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ อยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.72 คิดเป็นร้อยละ 94.40 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริกำร ได้แก่ เพศ สถำนภำพ ศูนย์พ้ืนที่ หน่วยงำน ควำมถี่
ในกำรใช้บริกำร ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 1 - 2 

ตารางที่ 1 จ านวนความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูล จ ำนวน ร้อยละ 

เพศ 691 100.00 
ชาย 266 38.49 

หญิง 425 61.51 

สถำนภำพ 691 100.00 
อาจารย์ 213 30.82 

เจ้าหน้าที ่ 225 32.56 

นักศึกษา 253 36.61 

คณะ/หน่วยงำน 691 100.00 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 73 10.56 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 52 7.53 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 190 27.5 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 48 6.95 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 107 15.48 

คณะศิลปศาสตร์ 60 8.68 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 19 2.75 

ส านักงานอธิการบดี 142 20.55 

ศูนย์พ้ืนที่ 691 100.00 
นนทบุรี 167 24.17 

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 78 11.29 
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ข้อมูล จ ำนวน ร้อยละ 
พระนครศรีอยุธยา หันตรา 222 32.13 

สุพรรณบุรี 224 32.42 

ควำมถี่ในกำรใช้บริกำรโดยรวม 691 100.00 
1 ครั้งต่อสัปดาห์ 127 18.38 

1 ครั้งต่อเดือน 195 28.22 

5 – 10 ครั้งต่อเดือน 112 16.21 

เป็นประจ า 257 37.19 

จากตารางที่ 1 ในภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวนทั้งสิ้น 691 คน ส่วนใหญ่เป็น     
เพศหญิง ร้อยละ 61.51 รองลงมา คือ เป็นเพศชาย ร้อยละ 38.49 มีสถานภาพเป็นนักศึกษา ร้อยละ 
36.61 เป็นเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 32.56 เป็นอาจารย์ ร้อยละ 30.82 จากคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ร้อยละ 27.50 ส านักงานอธิการบดี ร้อยละ 20.55 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ร้อยละ 15.48 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร้อยละ 10.56 คณะศิลปะศาสตร์ ร้อยละ 8.68 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร้อยละ 7.53 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 6.95 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร้อยละ 2.75 ศูนย์สุพรรณบุรี ร้อยละ 32.42 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา 
หันตรา ร้อยละ 32.13 ศูนย์นนทบุรี 24.17 และศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ร้อยละ 11.29 มีความถี่ใน
การใช้งานเป็นประจ า ร้อยละ 37.19 1 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 28.22 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ร้อยละ 18.38 และ 
5 – 10 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 16.21 ตามล าดับ 

 
ตำรำงท่ี  2  จ านวนร้อยละของการใช้บริการงานด้านต่างๆ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งำน 

N = 691 

ใช้บริกำร 
(ร้อยละ) 

ไม่ได้ใช้บริกำร 
(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

1. งานบริหารและพัฒนาระบบ 152 (22.00) 539 (78.00) 691 (100.00) 
2. งานวิทยบริการ 299 (43.27) 392 (56.73) 691 (100.00) 
3. งานเทคโนโลยีการศึกษา 177 (25.62) 514 (74.38) 691 (100.00) 
4. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 502 (72.65) 189 (27.35) 691 (100.00) 

 
จากตารางที่ 2 ปรากฏว่า  ผู้รับบริการที่เคยมาใช้บริการงานด้านต่างๆ ของส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศมากท่ีสุด คือ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 72.65 รองลงมา คือ งานวิทยบริการ 
ร้อยละ 43.27 งานเทคโนโลยีการศึกษา 25.62 และงานบริหารและพัฒนาระบบ ร้อยละ 22.00 
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ตอนที่ 2 ผลกำรประเมินแสดงในรูปผลรวมค่ำเฉลี่ยและค่ำร้อยละ ดังตารางที ่3 
ตารางที่ 3  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามค่าเฉลี่ย 

ประเด็นประเมิน 
ภำพรวม 

x  ร้อยละ แปลผล 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 4.71 94.20 มากที่สุด 

มีการสื่อสาร เผยแพร่ขั้นตอนการขอรับบริการ 4.68 93.60 มากที่สุด 

ขั้นตอนการขอรับบริการมีความเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน 4.66 93.20 มากที่สุด 

ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม 4.73 94.60 มากที่สุด 

ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม 4.73 94.60 มากที่สุด 

กระบวนการในการให้บริการ มีความเท่ียงตรง และโปร่งใส 4.74 94.80 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.72 94.40 มากที่สุด 

ความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส แต่งกายสุภาพเหมาะสม  4.66 93.20 มากที่สุด 

มีความเอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการให้บริการ 4.69 93.80 มากที่สุด 

สามารถให้ค าแนะน า ท าความเข้าใจที่ชัดเจน และเป็นที่ปรึกษาที่ดีของ
ผู้รับบริการ  

4.78 95.60 มากที่สุด 

รับฟังปัญหาหรือข้อซักถาม/สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเต็มใจ 4.75 95.00 มากที่สุด 

สามารถให้ค าแนะน าในประเด็นที่เป็นประโยชน์และไม่ชักจูงผู้รับบริการ
ไปในทางที่เสื่อม 

4.74 94.80 มากที่สุด 

ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก 4.73 94.60 มากที่สุด 

มีความสะดวกในการขอรับบริการในช่องทาง/จุดบริการต่าง ๆ 4.77 95.40 มากที่สุด 

คุณภาพและความพร้อมด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ 4.68 93.60 มากที่สุด 

ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.73 94.60 มากที่สุด 

สถานที่ในการให้บริการเอ้ือให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้มารับบริการ 4.72 94.40 มากที่สุด 

สภาพแวดล้อมภายในมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการค้นคว้าและศึกษาด้วยตนเอง 4.75 95.00 มากที่สุด 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.74 94.80 มากที่สุด 

ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ 4.79 95.80 มากที่สุด 

ความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ 4.69 93.80 มากที่สุด 

ผู้รับบริการได้รับการบริการที่มีความคุ้มค่า 4.75 95.00 มากที่สุด 

รวม 4.72 94.40 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 3 ในภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย 4.72 คิดเป็นร้อยละ 94.40 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด คือ ด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.74 คิดเป็นร้อยละ 94.80 รองลงมา คือ ด้าน
สถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย 4.73 คิดเป็นร้อยละ 94.601 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มี
ค่าเฉลี่ย 4.72 คิดเป็นร้อยละ 94.40 และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.71 คิดเป็น
ร้อยละ 94.20 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละด้าน จึงพบว่า   

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุดทุกข้อ คือ กระบวนการใน
การให้บริการ มีความเที่ยงตรง และโปร่งใส มีค่าเฉลี่ย 4.74 คิดเป็นร้อยละ 94.80 รองลงมา คือ ขั้นตอนใน
การให้บริการ มีความเหมาะสม เท่ากับ ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.73 คิด
เป็นร้อยละ 94.60 มีการสื่อสาร เผยแพร่ขั้นตอนการขอรับบริการ มีค่าเฉลี่ย 4.68 คิดเป็นร้อยละ 93.60 
และข้ันตอนการขอรับบริการมีความเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน มีค่าเฉลี่ย 4.66 คิดเป็นร้อยละ 93.20 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุดทุกข้อ คือ สามารถให้ค าแนะน า ท าความ
เข้าใจที่ชัดเจน และเป็นที่ปรึกษาที่ดีของผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ย 4.78 คิดเป็นร้อยละ 95.60 รองลงมา คือ 
รับฟังปัญหาหรือข้อซักถาม/สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเต็มใจ มีค่าเฉลี่ย 4.75 คิดเป็นร้อยละ 
95.00 สามารถให้ค าแนะน าในประเด็นที่เป็นประโยชน์และไม่ชักจูงผู้รับบริการไปในทางที่เสื่อม  มีค่าเฉลี่ย 
4.74 คิดเป็นร้อยละ 94.80 มีความเอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.69 คิดเป็นร้อย
ละ 93.80 และความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส แต่งกายสุภาพเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.21 คิดเป็น
ร้อยละ 84.10 

ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก มีความพึงพอใจระดับมากที่สุดทุกข้อ คือ มีความสะดวกใน
การขอรับบริการ ในช่องทาง/จุดบริการต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ย 4.77 คิดเป็นร้อยละ 95.40 รองลงมา คือ 
สภาพแวดล้อมภายในมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการค้นคว้าและศึกษาด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.75 คิดเป็นร้อยละ 
95.00 ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.73 คิด
เป็นร้อยละ 94.60 สถานที่ในการให้บริการเอ้ือให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้มารับบริการ มีค่าเฉลี่ย 4.72 คิด
เป็นร้อยละ 94.40 และคุณภาพและความพร้อมด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ย 4.68 คิดเป็นร้อยละ 
93.60  

ด้านคุณภาพการให้บริการ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุดทุกข้อ คือ ได้รับบริการที่ตรงตาม          
ความต้องการ มีค่าเฉลี่ย 4.79 คิดเป็นร้อยละ 95.80 รองลงมา คือ ผู้รับบริการได้รับการบริการที่มี       
ความคุ้มค่า มีค่าเฉลี่ย 4.75 คิดเป็นร้อยละ 95.00 และความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ มีค่าเฉลี่ย 
4.69 คิดเป็นร้อยละ 93.80 ตามล าดับ 

 
กำรอภิปรำยผล การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการต่างๆ ของ

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2561 ส่วนใหญ่พบว่า ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจในด้านคุณภาพการให้บริการ การได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ 
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ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานควรพิจารณาการพัฒนา ปรับปรุงในด้านหรือหัวข้อที่มีผลประเมินความพึงพอใจน้อย

ที่สุด เช่น ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ให้มีขั้นตอนในการขอรับบริการที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน 
รวมถึง มีการสื่อสารและเผยแพร่ขั้นตอนการขอรับบริการ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ควรปรับป รุงระบบ
อินเทอร์เน็ตให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และควรปรับปรุงหมายเลข VOIP ให้เป็นปัจจุบัน 
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ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำร  
ของงำนบริหำรและพัฒนำระบบ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

ตอนที่ 1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริกำร ได้แก่ เพศ สถำนภำพ ศูนย์พ้ืนที่ หน่วยงำน ควำมถี่
ในกำรใช้บริกำร ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 4 
ตารางที่ 4 จ านวนความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูล จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ 152 100.00 
ชาย 45 29.61 

หญิง 107 70.39 

สถำนภำพ 152 100.00 
อาจารย์ 50 32.89 

เจ้าหน้าที ่ 67 44.08 

นักศึกษา 35 23.03 

คณะ/หน่วยงำน 152 100.00 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 15 9.87 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 11 7.24 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 45 29.61 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 1.32 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 14 9.21 

คณะศิลปศาสตร์ 16 10.53 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2 1.32 

ส านักงานอธิการบดี 47 30.92 

ศูนย์พ้ืนที่ 152 100.00 
นนทบุรี 7 4.61 

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 19 12.5 

พระนครศรีอยุธยา หันตรา 67 44.08 

สุพรรณบุรี 59 38.82 

ควำมถี่ในกำรใช้บริกำรโดยรวม 152 100.00 
1 ครั้งต่อสัปดาห์ 7 4.61 
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ข้อมูล จ ำนวน ร้อยละ 
1 ครั้งต่อเดือน 19 12.5 

5 – 10 ครั้งต่อเดือน 67 44.08 

เป็นประจ า 59 38.82 

จากตารางที่ 4 ในภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวนทั้งสิ้น 152 คน ส่วนใหญ่เป็น     
เพศหญิง ร้อยละ 70.39 รองลงมา คือ เป็นเพศชาย ร้อยละ 29.61 มีสถานภาพเป็นเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 
44.08 เป็นอาจารย์ ร้อยละ 32.89 เป็นนักศึกษา ร้อยละ 23.03 จากส านักงานอธิการบดี ร้อยละ 30.92 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 29.61 คณะศิลปะศาสตร์ ร้อยละ 10.53 คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม ร้อยละ 9.87 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร้อยละ 9.21 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร้อยละ 7.24 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เท่ากับ ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร้อยละ 1.32 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ร้อยละ 44.08 ศูนย์
สุพรรณบุรี ร้อยละ 38.82 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ร้อยละ 12.50 และศูนย์นนทบุรี 4.61 มีความถี่
ในการใช้งานเป็นประจ า ร้อยละ 32.89 1 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 27.63 และ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ เท่ากับ 5 – 
10 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 19.74 ตามล าดับ 

ตอนที่ 2 ผลกำรประเมินแสดงในรูปผลรวมค่ำเฉลี่ยและค่ำร้อยละ ดังตารางที ่5 
ตารางที่ 5  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามเฉลี่ยรวม จ าแนกตามค่าเฉลี่ย 

ประเด็นประเมิน 
ภำพรวม 

x  ร้อยละ แปลผล 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 4.69 93.80 มากที่สุด 

มีการสื่อสาร เผยแพร่ขั้นตอนการขอรับบริการ 4.65 93.00 มากที่สุด 

ขั้นตอนการขอรับบริการมีความเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน 4.63 92.60 มากที่สุด 

ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม 4.72 94.40 มากที่สุด 

ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม 4.70 94.00 มากที่สุด 

กระบวนการในการให้บริการ มีความเท่ียงตรง และโปร่งใส 4.73 94.60 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.69 93.80 มากที่สุด 

ความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส แต่งกายสุภาพเหมาะสม  4.64 92.80 มากที่สุด 

มีความเอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการให้บริการ 4.64 92.80 มากที่สุด 

สามารถให้ค าแนะน า ท าความเข้าใจที่ชัดเจน และเป็นที่ปรึกษาที่ดีของ
ผู้รับบริการ  

4.72 94.40 มากที่สุด 

รับฟังปัญหาหรือข้อซักถาม/สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเต็มใจ 4.74 94.80 มากที่สุด 
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ประเด็นประเมิน 
ภำพรวม 

x  ร้อยละ แปลผล 
สามารถให้ค าแนะน าในประเด็นที่เป็นประโยชน์และไม่ชักจูงผู้รับบริการ
ไปในทางที่เสื่อม 

4.71 94.20 มากที่สุด 

ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก 4.70 94.00 มากที่สุด 

มีความสะดวกในการขอรับบริการในช่องทาง/จุดบริการต่าง ๆ 4.72 94.40 มากที่สุด 

คุณภาพและความพร้อมด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ 4.66 93.20 มากที่สุด 

ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.68 93.60 มากที่สุด 

สถานที่ในการให้บริการเอ้ือให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้มารับบริการ 4.72 94.40 มากที่สุด 

สภาพแวดล้อมภายในมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการค้นคว้าและศึกษาด้วย
ตนเอง 

4.72 94.40 มากที่สุด 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.73 94.60 มากที่สุด 

ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ 4.77 95.40 มากที่สุด 

ความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ 4.67 93.40 มากที่สุด 

ผู้รับบริการได้รับการบริการที่มีความคุ้มค่า 4.74 94.80 มากที่สุด 

รวม 4.70 94.00 มากที่สุด 

จากตารางที่ 5 ในภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด          
มีค่าเฉลี่ย 4.70 คิดเป็นร้อยละ 94.00 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด คือ ด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.73 คิดเป็นร้อยละ 94.60 รองลงมา  คือ       
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย 4.70 คิดเป็นร้อยละ 94.00 และด้านกระบวนการ/ขั้นตอน
การให้บริการ เท่ากับ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.69 คิดเป็นร้อยละ 93.80 นอกจากนี้          
เมือ่พิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละด้าน จึงพบว่า   

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุดทุกข้อ คือ กระบวนการ   
ในการให้บริการ มีความเท่ียงตรง และโปร่งใส มีค่าเฉลี่ย 4.73 คิดเป็นร้อยละ 94.60 รองลงมา คือ ขั้นตอน
ในการให้บริการ มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.72 คิดเป็นร้อยละ 94.40 ระยะเวลาในการให้บริการมีความ
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.70 คิดเป็นร้อยละ 94. มีการสื่อสาร เผยแพร่ขั้นตอนการขอรับบริการ มีค่าเฉลี่ย 
4.65 คิดเป็นร้อยละ 93.00 และขั้นตอนการขอรับบริการมีความเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน มีค่าเฉลี่ย 4.63     
คิดเป็นร้อยละ 92.60 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุดทุกข้อ คือ รับฟังปัญหาหรือข้อซักถาม/
สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเต็มใจ มีค่าเฉลี่ย 4.74 คิดเป็นร้อยละ 94.80 รองลงมา คือ สามารถให้
ค าแนะน า ท าความเข้าใจที่ชัดเจน และเป็นที่ปรึกษาที่ดีของผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ย 4.72 คิดเป็นร้อยละ 
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94.40 สามารถให้ค าแนะน าในประเด็นที่เป็นประโยชน์และไม่ชักจูงผู้รับบริการไปในทางที่เสื่อม  มีค่าเฉลี่ย 
4.71 คิดเป็นร้อยละ 94.20 และความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส แต่งกายสุภาพเหมาะสม เท่ากับ 
มีความเอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.64 คิดเป็นร้อยละ 92.80  

ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก มีความพึงพอใจระดับมากที่สุดทุกข้อ คือ มีความสะดวกใน
การขอรับบริการ ในช่องทาง/จุดบริการต่าง ๆ เท่ากับ สถานที่ในการให้บริการเอ้ือให้เกิดความปลอดภัยต่อ
ผู้มารับบริการ สภาพแวดล้อมภายในมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการค้นคว้าและศึกษาด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.72 
คิดเป็นร้อยละ 94.40 รองลงมา คือ ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและ
เข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.68 คิดเป็นร้อยละ 93.60 และคุณภาพและความพร้อมด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ มี
ค่าเฉลี่ย 4.66 คิดเป็นร้อยละ 93.20  

ด้านคุณภาพการให้บริการ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุดทุกข้อ คือ ได้รับบริการที่ตรงตาม          
ความต้องการ มีค่าเฉลี่ย 4.77 คิดเป็นร้อยละ 95.40 รองลงมา คือ ผู้รับบริการได้รับการบริการที่มี       
ความคุ้มค่า มีค่าเฉลี่ย 4.74 คิดเป็นร้อยละ 94.80 และความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ มีค่าเฉลี่ย 
4.67 คิดเป็นร้อยละ 93.40 ตามล าดับ 

 
กำรอภิปรำยผล การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการต่างๆ ของงาน

บริหารและพัฒนาระบบ ประจ าปีการศึกษา 2561 ส่วนใหญ่พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในด้าน
คุณภาพการให้บริการ คือ ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ 

 
ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานควรพิจารณาการพัฒนา ปรับปรุงในด้านหรือหัวข้อที่มีผลประเมินความพึงพอใจน้อย

ที่สุด เช่น ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ลดความซับซ้อนในขั้นตอนการขอรับบริการมีความ
เข้าใจง่ายมากยิ่งข้ึน 
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ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำร  
ของงำนวิทยบริกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

ตอนที่ 1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริกำร ได้แก่ เพศ สถำนภำพ ศูนย์พ้ืนที่ หน่วยงำน ควำมถี่
ในกำรใช้บริกำร ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 6 
ตารางที่ 6 จ านวนความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูล จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ 299 100.00 
ชาย 116 38.80 

หญิง 183 61.20 

สถำนภำพ 299 100.00 
อาจารย์ 88 29.43 

เจ้าหน้าที ่ 38 12.71 

นักศึกษา 173 57.86 

คณะ/หน่วยงำน 299 100.00 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 29 9.70 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 23 7.69 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 122 40.80 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23 7.69 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 46 15.38 

คณะศิลปศาสตร์ 37 12.37 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 3 1.00 

ส านักงานอธิการบดี 16 5.35 

ศูนย์พ้ืนที่ 299 100.00 
นนทบุรี 60 20.07 

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 35 11.71 

พระนครศรีอยุธยา หันตรา 81 27.09 

สุพรรณบุรี 123 41.14 

ควำมถี่ในกำรใช้บริกำรโดยรวม 299 100.00 
1 ครั้งต่อสัปดาห์ 73 24.41 
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ข้อมูล จ ำนวน ร้อยละ 
1 ครั้งต่อเดือน 84 28.09 

5 – 10 ครั้งต่อเดือน 57 19.06 

เป็นประจ า 85 28.43 

จากตารางที่ 6 ในภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวนทั้งสิ้น 299 คน ส่วนใหญ่เป็น     
เพศหญิง ร้อยละ 61.20 รองลงมา คือ เป็นเพศชาย ร้อยละ 38.80 มีสถานภาพเป็นนักศึกษา ร้อยละ 
57.86 เป็นอาจารย์ ร้อยละ 29.43 เป็นเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 12.71 จากคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ร้อยละ 40.80 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร้อยละ 15.38 คณะศิลปะ
ศาสตร์ ร้อยละ 12.37 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร้อยละ 9.70 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร เท่ากับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 7.69 ส านักงานอธิการบดี ร้อยละ 
5.35 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร้อยละ 1.00 ศูนย์สุพรรณบุรี ร้อยละ 41.14 ศูนย์
พระนครศรีอยุธยา หันตรา ร้อยละ 27.09 ศูนย์นนทบุรี 20.07 และศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ร้อยละ 
11.71 มีความถี่ในการใช้งานเป็นประจ า ร้อยละ 28.43 1 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 28.09 1 ครั้งต่อสัปดาห์ 
ร้อยละ 24.41 และ 5 – 10 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 19.06 ตามล าดับ 

ตอนที่ 2 ผลกำรประเมินแสดงในรูปผลรวมค่ำเฉลี่ยและค่ำร้อยละ ดังตารางที ่7 
ตารางที่ 7  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามเฉลี่ยรวม จ าแนกตามค่าเฉลี่ย 

ประเด็นประเมิน 
ภำพรวม 

x  ร้อยละ แปลผล 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 4.71 94.20 มากที่สุด 

มีการสื่อสาร เผยแพร่ขั้นตอนการขอรับบริการ 4.67 93.40 มากที่สุด 

ขั้นตอนการขอรับบริการมีความเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน 4.68 93.60 มากที่สุด 

ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม 4.76 95.20 มากที่สุด 

ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม 4.74 94.80 มากที่สุด 

กระบวนการในการให้บริการ มีความเท่ียงตรง และโปร่งใส 4.73 94.60 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.75 95.00 มากที่สุด 

ความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส แต่งกายสุภาพเหมาะสม  4.71 94.20 มากที่สุด 

มีความเอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการให้บริการ 4.75 95.00 มากที่สุด 

สามารถให้ค าแนะน า ท าความเข้าใจที่ชัดเจน และเป็นที่ปรึกษาที่ดีของ
ผู้รับบริการ  

4.79 95.80 มากที่สุด 

รับฟังปัญหาหรือข้อซักถาม/สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเต็มใจ 4.73 94.60 มากที่สุด 
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ประเด็นประเมิน 
ภำพรวม 

x  ร้อยละ แปลผล 
สามารถให้ค าแนะน าในประเด็นที่เป็นประโยชน์และไม่ชักจูงผู้รับบริการ
ไปในทางที่เสื่อม 

4.75 95.00 มากที่สุด 

ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก 4.74 94.80 มากที่สุด 

มีความสะดวกในการขอรับบริการในช่องทาง/จุดบริการต่าง ๆ 4.77 95.40 มากที่สุด 

คุณภาพและความพร้อมด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ 4.71 94.20 มากที่สุด 

ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.72 94.40 มากที่สุด 

สถานที่ในการให้บริการเอ้ือให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้มารับบริการ 4.72 94.40 มากที่สุด 

สภาพแวดล้อมภายในมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการค้นคว้าและศึกษาด้วย
ตนเอง 

4.75 95.00 มากที่สุด 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.73 94.60 มากที่สุด 

ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ 4.76 95.20 มากที่สุด 

ความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ 4.69 93.80 มากที่สุด 

ผู้รับบริการได้รับการบริการที่มีความคุ้มค่า 4.73 94.60 มากที่สุด 

รวม 4.73 94.60 มากที่สุด 

จากตารางที่ 7 ในภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด         
มีค่าเฉลี่ย 4.73 คิดเป็นร้อยละ 94.60 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.75 คิดเป็นร้อยละ 95.00 รองลงมา คือ          
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย 4.74 คิดเป็นร้อยละ 94.80 ด้านคุณภาพการให้บริการ มี
ค่าเฉลี่ย 4.73 คิดเป็นร้อยละ 94.60 และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.71 คิดเป็น
ร้อยละ 94.20 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละด้าน จึงพบว่า 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุดทุกข้อ คือ ขั้นตอนในการ
ให้บริการ มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.76 คิดเป็นร้อยละ 95.20 รองลงมา คือ ระยะเวลาในการให้บริการ
มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.74 คิดเป็นร้อยละ 94.80 กระบวนการในการให้บริการ มีความเที่ยงตรง 
และโปร่งใส มีค่าเฉลี่ย 4.73 คิดเป็นร้อยละ 94.60 ขั้นตอนการขอรับบริการมีความเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน มี
ค่าเฉลี่ย 4.68 คิดเป็นร้อยละ 93.60 และ มีการสื่อสาร เผยแพร่ขั้นตอนการขอรับบริการ มีค่าเฉลี่ย 4.67 
คิดเป็นร้อยละ 93.40 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุดทุกข้อ คือ สามารถให้ค าแนะน า ท าความ
เข้าใจที่ชัดเจน และเป็นที่ปรึกษาที่ดีของผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ย 4.79 คิดเป็นร้อยละ 95.80 รองลงมา คือ   
มีความเอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการให้บริการ เท่ากับ สามารถให้ค าแนะน าในประเด็นที่เป็นประโยชน์
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และไม่ชักจูงผู้รับบริการไปในทางที่เสื่อม  มีค่าเฉลี่ย 4.75 คิดเป็นร้อยละ 95.00 รับฟังปัญหาหรือ            
ข้อซักถาม/สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเต็มใจ มีค่าเฉลี่ย 4.73 คิดเป็นร้อยละ 94.60 และความมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ด ียิ้มแย้ม แจ่มใส แต่งกายสุภาพเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.71 คิดเป็นร้อยละ 94.20  

ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก มีความพึงพอใจระดับมากที่สุดทุกข้อ คือ มีความสะดวกใน
การขอรับบริการ ในช่องทาง/จุดบริการต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ย 4.77 คิดเป็นร้อยละ 95.40 รองลงมา คือ 
สภาพแวดล้อมภายในมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการค้นคว้าและศึกษาด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.75 คิดเป็นร้อยละ 
95.000 ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย เท่ากับ สถานที่ใน
การให้บริการเอ้ือให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้มารับบริการ มีค่าเฉลี่ย 4.72 คิดเป็นร้อยละ 94.40 และ
คุณภาพและความพร้อมด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ย 4.05 คิดเป็นร้อยละ 94.20 

ด้านคุณภาพการให้บริการ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุดทุกข้อ คือ ได้รับบริการที่ตรงตาม          
ความต้องการ มีค่าเฉลี่ย 4.76 คิดเป็นร้อยละ 95.20 รองลงมา คือ ผู้รับบริการได้รับการบริการที่มี       
ความคุ้มค่า มีค่าเฉลี่ย 4.73 คิดเป็นร้อยละ 94.60 และความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ มีค่าเฉลี่ย 
4.69 คิดเป็นร้อยละ 93.80 ตามล าดับ 

 
กำรอภิปรำยผล การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของงานวิทย

บริการ ประจ าปีการศึกษา 2561 ส่วนใหญ่พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
คือ สามารถให้ค าแนะน า ท าความเข้าใจที่ชัดเจน และเป็นปรึกษาที่ดีของผู้รับบริการ 

 
ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานควรพิจารณาการพัฒนา ปรับปรุงในด้านหรือหัวข้อที่มีผลประเมินความพึงพอใจน้อย

ที่สุด เช่น ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ควรเผยแพร่ขั้นตอนการขอรับบริการ และขั้นตอนการ
ขอรับบริการมีความเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน 
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ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำร 
ของงำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

ตอนที่ 1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริกำร ได้แก่ เพศ สถำนภำพ ศูนย์พ้ืนที่ หน่วยงำน ควำมถี่
ในกำรใช้บริกำร ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 8 
ตารางที่ 8 จ านวนความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูล จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ 177 100.00 
ชาย 66 37.29 

หญิง 111 62.71 

สถำนภำพ 177 100.00 
อาจารย์ 62 35.03 

เจ้าหน้าที ่ 95 53.67 

นักศึกษา 20 11.30 

คณะ/หน่วยงำน 177 100.00 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 13 7.34 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 11 6.21 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 46 25.99 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 5.65 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 9 5.08 

คณะศิลปศาสตร์ 21 11.86 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 13 7.34 

ส านักงานอธิการบดี 54 30.51 

ศูนย์พ้ืนที่ 177 100.00 
นนทบุรี 27 15.25 

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 12 6.78 

พระนครศรีอยุธยา หันตรา 86 48.59 

สุพรรณบุรี 52 29.38 

ควำมถี่ในกำรใช้บริกำรโดยรวม 177 100.00 
1 ครั้งต่อสัปดาห์ 19 10.73 
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ข้อมูล จ ำนวน ร้อยละ 
1 ครั้งต่อเดือน 59 33.33 

5 – 10 ครั้งต่อเดือน 41 23.16 

เป็นประจ า 58 32.77 

จากตารางที่ 8 ในภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวนทั้งสิ้น 177 คน ส่วนใหญ่เป็น     
เพศหญิง ร้อยละ 62.71 รองลงมา คือ เป็นเพศชาย ร้อยละ 37.29 มีสถานภาพเป็นเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 
53.67 เป็นอาจารย์ ร้อยละ 35.03 เป็นนักศึกษา ร้อยละ 11.30 จากส านักงานอธิการบดี ร้อยละ 30.51 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 25.99 คณะศิลปะศาสตร์ ร้อยละ 11.86 คณะครุ
ศาสตร์ อุตสาหกรรม  เท่ ากับ  ส านั กส่ ง เสริมวิ ชาการและงานทะเบียน  ร้ อยละ 7 .34 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร้อยละ 6.21 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 5.65 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร้อยละ 5.08 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ร้อยละ 
48.59 ศูนย์สุพรรณบุรี ร้อยละ 29.38 ศูนย์นนทบุรี 15.25 และศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ร้อยละ 
6.78 มีความถ่ีในการใช้งานเป็นประจ า ร้อยละ 32.89 1 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 27.63 และ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ 
เท่ากับ 5 – 10 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 19.74 ตามล าดับ 

ตอนที่ 2 ผลกำรประเมินแสดงในรูปผลรวมค่ำเฉลี่ยและค่ำร้อยละ ดังตารางที ่9 
ตารางที่ 9  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามเฉลี่ยรวม จ าแนกตามค่าเฉลี่ย 

ประเด็นประเมิน 
ภำพรวม 

x  ร้อยละ แปลผล 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 4.72 94.40 มากที่สุด 

มีการสื่อสาร เผยแพร่ขั้นตอนการขอรับบริการ 4.68 93.60 มากที่สุด 

ขั้นตอนการขอรับบริการมีความเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน 4.70 94.00 มากที่สุด 

ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม 4.72 94.40 มากที่สุด 

ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม 4.74 94.80 มากที่สุด 

กระบวนการในการให้บริการ มีความเท่ียงตรง และโปร่งใส 4.76 95.20 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.73 94.60 มากที่สุด 

ความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส แต่งกายสุภาพเหมาะสม  4.66 93.20 มากที่สุด 

มีความเอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการให้บริการ 4.69 93.80 มากที่สุด 

สามารถให้ค าแนะน า ท าความเข้าใจที่ชัดเจน และเป็นที่ปรึกษาที่ดีของ
ผู้รับบริการ  

4.80 96.00 มากที่สุด 

รับฟังปัญหาหรือข้อซักถาม/สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเต็มใจ 4.77 95.40 มากที่สุด 
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ประเด็นประเมิน 
ภำพรวม 

x  ร้อยละ แปลผล 
สามารถให้ค าแนะน าในประเด็นที่เป็นประโยชน์และไม่ชักจูงผู้รับบริการ
ไปในทางที่เสื่อม 

4.75 95.00 มากที่สุด 

ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก 4.74 94.80 มากที่สุด 

มีความสะดวกในการขอรับบริการในช่องทาง/จุดบริการต่าง ๆ 4.79 95.80 มากที่สุด 

คุณภาพและความพร้อมด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ 4.67 93.40 มากที่สุด 

ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.75 95.00 มากที่สุด 

สถานที่ในการให้บริการเอ้ือให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้มารับบริการ 4.72 94.40 มากที่สุด 

สภาพแวดล้อมภายในมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการค้นคว้าและศึกษาด้วย
ตนเอง 

4.76 95.20 มากที่สุด 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.76 95.20 มากที่สุด 

ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ 4.82 96.40 มากที่สุด 

ความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ 4.70 94.00 มากที่สุด 

ผู้รับบริการได้รับการบริการที่มีความคุ้มค่า 4.77 95.40 มากที่สุด 

รวม 4.74 94.80 มากที่สุด 

จากตารางที่ 9 ในภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด        มี
ค่าเฉลี่ย 4.74 คิดเป็นร้อยละ 94.80 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด คือ ด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.76 คิดเป็นร้อยละ 95.20 รองลงมา คือ       
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย 4.74 คิดเป็นร้อยละ 94.60 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มี
ค่าเฉลี่ย 4.73 คิดเป็นร้อยละ 94.60 และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.72 คิดเป็น
ร้อยละ 94.40 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละด้าน จึงพบว่า   

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุดทุกข้อ คือ กระบวนการ   
ในการให้บริการ มีความเที่ยงตรง และโปร่งใส มีค่าเฉลี่ย 4.76 คิดเป็นร้อยละ 95.20 รองลงมา คือ 
ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.74คิดเป็นร้อยละ 94.80 ขั้นตอนในการให้บริการ 
มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.72 คิดเป็นร้อยละ 94.40 ขั้นตอนการขอรับบริการมีความเข้าใจง่าย          
ไม่ซับซ้อน มีค่าเฉลี่ย 4.70 คิดเป็นร้อยละ 94.00  และมีการสื่อสาร เผยแพร่ขั้นตอนการขอรับบริการ       
มีค่าเฉลี่ย 4.68 คิดเป็นร้อยละ 93.60 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุดทุกข้อ คือ สามารถให้ค าแนะน า ท าความ
เข้าใจที่ชัดเจน และเป็นที่ปรึกษาที่ดีของผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ย 4.80 คิดเป็นร้อยละ 96.00 รองลงมา คือ 
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รับฟังปัญหาหรือข้อซักถาม/สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเต็มใจ มีค่าเฉลี่ย 4.77 คิดเป็นร้อยละ 
95.40 สามารถให้ค าแนะน าในประเด็นที่เป็นประโยชน์และไม่ชักจูงผู้รับบริการไปในทางที่เสื่อม มีค่าเฉลี่ย 
4.75 คิดเป็นร้อยละ 95.00 มีความเอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.69 คิดเป็นร้อย
ละ 93.80 และความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส แต่งกายสุภาพเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.66 คิดเป็น
ร้อยละ 93.20  

ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก มีความพึงพอใจระดับมากที่สุดทุกข้อ คือ มีความสะดวก      
ในการขอรับบริการ ในช่องทาง/จุดบริการต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ย 4.79 คิดเป็นร้อยละ 95.80 รองลงมา คือ 
สภาพแวดล้อมภายในมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการค้นคว้าและศึกษาด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.76 คิดเป็นร้อยละ 
95.20 ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย  มีค่าเฉลี่ย 4.75      
คิดเป็นร้อยละ 95.00 สถานที่ในการให้บริการเอ้ือให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้มารับบริการ มีค่าเฉลี่ย 4.72 
คิดเป็นร้อยละ 94.40 และคุณภาพและความพร้อมด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ย 4.67 คิดเป็นร้อยละ 
93.40  

ด้านคุณภาพการให้บริการ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุดทุกข้อ คือ ได้รับบริการที่ตรงตาม          
ความต้องการ มีค่าเฉลี่ย 4.82 คิดเป็นร้อยละ 96.40 รองลงมา คือ ผู้รับบริการได้รับการบริการที่มี       
ความคุ้มค่า มีค่าเฉลี่ย 4.77 คิดเป็นร้อยละ 95.40 และความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ มีค่าเฉลี่ย 
4.70 คิดเป็นร้อยละ 94.00 ตามล าดับ 

 
กำรอภิปรำยผล การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทคโนโลยี

การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 ส่วนใหญ่พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในด้านคุณภาพการ
ให้บริการ คือ ผู้รับบริการได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ 

 
ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานควรพิจารณาการพัฒนา ปรับปรุงในด้านหรือหัวข้อที่มีผลประเมินความพึงพอใจน้อย

ที่สุด เช่น ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ควรมีการสื่อสาร เผยแพร่ขั้นตอนการขอรับบริการให้มี
ความเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น 
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ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำร 
ของงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

ตอนที่ 1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริกำร ได้แก่ เพศ สถำนภำพ ศูนย์พ้ืนที่ หน่วยงำน ควำมถี่
ในกำรใช้บริกำร ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 10 
ตารางที่ 10 จ านวนความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูล จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ 502 100.00 
ชาย 198 39.44 

หญิง 304 60.56 

สถำนภำพ 502 100.00 
อาจารย์ 157 31.27 

เจ้าหน้าที ่ 178 35.46 

นักศึกษา 167 33.27 

คณะ/หน่วยงำน 502 100.00 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 51 10.16 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 39 7.77 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 127 25.3 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40 7.97 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 81 16.14 

คณะศิลปศาสตร์ 36 7.17 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 11 2.19 

ส านักงานอธิการบดี 117 23.31 

ศูนย์พ้ืนที่ 502 100.00 
นนทบุรี 131 26.1 

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 50 9.96 

พระนครศรีอยุธยา หันตรา 173 34.46 

สุพรรณบุรี 148 29.48 

ควำมถี่ในกำรใช้บริกำรโดยรวม 502 100.00 
1 ครั้งต่อสัปดาห์ 74 14.74 
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ข้อมูล จ ำนวน ร้อยละ 
1 ครั้งต่อเดือน 134 26.69 

5 – 10 ครั้งต่อเดือน 82 16.33 

เป็นประจ า 212 42.23 

จากตารางที่ 10 ในภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวนทั้งสิ้น 502 คน ส่วนใหญ่เป็น     
เพศหญิง ร้อยละ 60.56 รองลงมา คือ เป็นเพศชาย ร้อยละ 39.44 มีสถานภาพเป็นเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 
35.46 เป็นนักศึกษา ร้อยละ 33.27 เป็นอาจารย์ ร้อยละ 31.89 จากคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ร้อยละ 25.30 ส านักงานอธิการบดี ร้อยละ 23.31 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ร้อยละ 16.14 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร้อยละ 10.16 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อย
ละ 7.97 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร้อยละ 7.77 คณะศิลปะศาสตร์ ร้อยละ 7.17 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร้อยละ 2.19 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ร้อยละ 34.46     
ศูนย์สุพรรณบุรี ร้อยละ 29.48 ศูนย์นนทบุรี ร้อยละ 26.10 และศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ร้อยละ 
9.96 มีความถี่ในการใช้งานเป็นประจ า ร้อยละ 42.23 1 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 26.69 5 – 10 ครั้งต่อเดือน 
ร้อยละ 16.33 และ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ร้อยละ 14.74 ตามล าดับ 

ตอนที่ 2 ผลกำรประเมินแสดงในรูปผลรวมค่ำเฉลี่ยและค่ำร้อยละ ดังตารางที ่11 
ตารางที่ 11  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามเฉลี่ยรวม จ าแนกตามค่าเฉลี่ย 

ประเด็นประเมิน 
ภำพรวม 

x  ร้อยละ แปลผล 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 4.71 94.20 มากที่สุด 

มีการสื่อสาร เผยแพร่ขั้นตอนการขอรับบริการ 4.72 94.40 มากที่สุด 

ขั้นตอนการขอรับบริการมีความเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน 4.64 92.80 มากที่สุด 

ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม 4.73 94.60 มากที่สุด 

ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม 4.73 94.60 มากที่สุด 

กระบวนการในการให้บริการ มีความเท่ียงตรง และโปร่งใส 4.72 94.40 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.72 94.40 มากที่สุด 

ความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส แต่งกายสุภาพเหมาะสม  4.64 92.80 มากที่สุด 

มีความเอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการให้บริการ 4.68 93.60 มากที่สุด 

สามารถให้ค าแนะน า ท าความเข้าใจที่ชัดเจน และเป็นที่ปรึกษาที่ดีของ
ผู้รับบริการ  

4.79 95.80 มากที่สุด 

รับฟังปัญหาหรือข้อซักถาม/สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเต็มใจ 4.74 94.80 มากที่สุด 
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ประเด็นประเมิน 
ภำพรวม 

x  ร้อยละ แปลผล 
สามารถให้ค าแนะน าในประเด็นที่เป็นประโยชน์และไม่ชักจูงผู้รับบริการ
ไปในทางที่เสื่อม 

4.74 94.80 มากที่สุด 

ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก 4.75 95.00 มากที่สุด 

มีความสะดวกในการขอรับบริการในช่องทาง/จุดบริการต่าง ๆ 4.79 95.80 มากที่สุด 

คุณภาพและความพร้อมด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ 4.69 93.80 มากที่สุด 

ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและ
เข้าใจง่าย 

4.76 95.20 มากที่สุด 

สถานที่ในการให้บริการเอ้ือให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้มารับบริการ 4.73 94.60 มากที่สุด 

สภาพแวดล้อมภายในมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการค้นคว้าและศึกษาด้วย
ตนเอง 

4.77 95.40 มากที่สุด 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.74 94.80 มากที่สุด 

ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ 4.79 95.80 มากที่สุด 

ความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ 4.69 93.80 มากที่สุด 

ผู้รับบริการได้รับการบริการที่มีความคุ้มค่า 4.75 95.00 มากที่สุด 

รวม 4.73 94.60 มากที่สุด 

จากตารางที่ 11 ในภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด        
มีค่าเฉลี่ย 4.73 คิดเป็นร้อยละ 94.60 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด คือ ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย 4.75 คิดเป็นร้อยละ 95.00 รองลงมา 
คือ ด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.74 คิดเป็นร้อยละ 94.80 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 
4.72 คิดเป็นร้อยละ 94.40 และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.71 คิดเป็นร้อยละ 
94.20 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละด้าน จึงพบว่า   

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุดทุกข้อ คือ ขั้นตอนในการ
ให้บริการมีความเหมาะสม เท่ากับ ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ย 4.73 คิดเป็น   
ร้อยละ 94.60 รองลงมา คือ มีการสื่อสาร เผยแพร่ขั้นตอนการขอรับบริการ เท่ากับ กระบวนการในการ
ให้บริการ มีความเที่ยงตรง และโปร่งใส มีค่าเฉลี่ย 4.72 คิดเป็นร้อยละ 94.40 และขั้นตอนการขอรับ
บริการมีความเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน มีค่าเฉลี่ย 4.64 คิดเป็นร้อยละ 92.80 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุดทุกข้อ คือ สามารถให้ค าแนะน า ท าความ
เข้าใจที่ชัดเจน และเป็นที่ปรึกษาที่ดีของผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ย 4.79 คิดเป็นร้อยละ 95.80 รองลงมา คือ 
รับฟังปัญหาหรือข้อซักถาม/สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเต็มใจ เท่ากับ สามารถให้ค าแนะน าใน
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ประเด็นที่เป็นประโยชน์และไม่ชักจูงผู้รับบริการไปในทางที่เสื่อม  มีค่าเฉลี่ย 4.74 คิดเป็นร้อยละ 94.80     
มีความเอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.68 คิดเป็นร้อยละ 93.60 และความมี   
มนุษยสัมพันธ์ที่ด ียิ้มแย้ม แจ่มใส แต่งกายสุภาพเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.64 คิดเป็นร้อยละ 92.80  

ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก มีความพึงพอใจระดับมากที่สุดทุกข้อ คือ มีความสะดวก      
ในการขอรับบริการ ในช่องทาง/จุดบริการต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ย 4.79 คิดเป็นร้อยละ 95.80 รองลงมา คือ 
สภาพแวดล้อมภายในมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการค้นคว้าและศึกษาด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.77 คิดเป็นร้อยละ 
95.40 ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้ าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.76      
คิดเป็นร้อยละ 95.20 สถานที่ในการให้บริการเอ้ือให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้มารับบริการ มีค่าเฉลี่ย 4.73 
คิดเป็นร้อยละ 94.60 และคุณภาพและความพร้อมด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ย 4.69 คิดเป็นร้อยละ 
93.80  

ด้านคุณภาพการให้บริการ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุดทุกข้อ คือ ได้รับบริการที่ตรงตาม          
ความต้องการ มีค่าเฉลี่ย 4.79 คิดเป็นร้อยละ 95.80 รองลงมา คือ ผู้รับบริการได้รับการบริการที่มี       
ความคุ้มค่า มีค่าเฉลี่ย 4.75 คิดเป็นร้อยละ 95.00 และความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ มีค่าเฉลี่ย 
4.69 คิดเป็นร้อยละ 93.80 ตามล าดับ 

 
กำรอภิปรำยผล การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ของงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2561 ส่วนใหญ่พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในด้านสถานที่/
สิ่งอ านวยความสะดวก คือ มีความสะดวกในการขอรับบริการในช่องทาง/จุดบริการต่างๆ 

 
ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานควรพิจารณาการพัฒนา ปรับปรุงในด้านหรือหัวข้อที่มีผลประเมินความพึงพอใจน้อย

ที่สุด เช่น ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ควรปรับปรุงขั้นตอนในการให้บริการและระยะเวลาใน
การให้บริการให้มีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 
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กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ 
ตารางที่ 1  ระดับความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ (มิติการให้บริการระบบสารสนเทศ) 
 
ล ำดับ รำยกำรระบบสำรสนเทศ x  ร้อยละ แปลผล 

1 เว็บไซต์มหำวิทยำลัย 4.59 91.80 ระดับมำกที่สุด 

 ง่ายต่อการใช้งาน 4.54 90.80 มากที่สุด 

 ระบบมีความเร็ว 4.60 92.00 มากที่สุด 

 ประหยัดเวลา/ทรัพยากร 4.63 92.60 มากที่สุด 

 สืบค้นข้อมูลได้ง่าย 4.66 93.20 มากที่สุด 

 ความเสถียรของระบบ 4.53 90.60 มากที่สุด 

2 ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำรสืบค้น 4.71 94.20 ระดับมำกที่สุด 

 ง่ายต่อการใช้งาน 4.69 93.80 มากที่สุด 

 ระบบมีความเร็ว 4.68 93.60 มากที่สุด 

 ประหยัดเวลา/ทรัพยากร 4.75 95.00 มากที่สุด 

 สืบค้นข้อมูลได้ง่าย 4.77 95.40 มากที่สุด 

 ความเสถียรของระบบ 4.64 92.80 มากที่สุด 

3 ห้องสมุดออนไลน์ 4.64 92.80 ระดับมำกที่สุด 

 ง่ายต่อการใช้งาน 4.59 91.80 มากที่สุด 

 ระบบมีความเร็ว 4.63 92.60 มากที่สุด 

 ประหยัดเวลา/ทรัพยากร 4.64 92.80 มากที่สุด 

 สืบค้นข้อมูลได้ง่าย 4.64 92.80 มากที่สุด 

 ความเสถียรของระบบ 4.69 93.80 มากที่สุด 

4 ระบบบริหำรจัดกำรเรียนกำรสอน 4.65 93.00 ระดับมำกที่สุด 

 ง่ายต่อการใช้งาน 4.56 91.20 มากที่สุด 

 ระบบมีความเร็ว 4.64 92.80 มากที่สุด 

 ประหยัดเวลา/ทรัพยากร 4.67 93.40 มากที่สุด 

 สืบค้นข้อมูลได้ง่าย 4.67 93.40 มากที่สุด 

 ความเสถียรของระบบ 4.69 93.80 มากที่สุด 

5 ระบบทะเบียนและประมวลผล 4.79 95.80 ระดับมำกที่สุด 

 ง่ายต่อการใช้งาน 4.74 94.80 มากที่สุด 

 ระบบมีความเร็ว 4.79 95.80 มากที่สุด 
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ล ำดับ รำยกำรระบบสำรสนเทศ x  ร้อยละ แปลผล 
 ประหยัดเวลา/ทรัพยากร 4.75 95.00 มากที่สุด 

 สืบค้นข้อมูลได้ง่าย 4.85 97.00 มากที่สุด 

 ความเสถียรของระบบ 4.80 96.00 มากที่สุด 

6 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Intranet) 4.62 92.40 ระดับมำกที่สุด 

 ง่ายต่อการใช้งาน 4.61 92.20 มากที่สุด 

 ระบบมีความเร็ว 4.58 91.60 มากที่สุด 

 ประหยัดเวลา/ทรัพยากร 4.61 92.20 มากที่สุด 

 สืบค้นข้อมูลได้ง่าย 4.64 92.80 มากที่สุด 

 ความเสถียรของระบบ 4.66 93.20 มากที่สุด 

7 ระบบสำรสนเทศหนังสือ (Internet) 4.65 93.00 ระดับมำกที่สุด 

 ง่ายต่อการใช้งาน 4.54 90.80 มากที่สุด 

 ระบบมีความเร็ว 4.74 94.80 มากที่สุด 

 ประหยัดเวลา/ทรัพยากร 4.66 93.20 มากที่สุด 

 สืบค้นข้อมูลได้ง่าย 4.67 93.40 มากที่สุด 

 ความเสถียรของระบบ 4.66 93.20 มากที่สุด 

8 ระบบสมุดบันทึกกิจกรรมนักศึกษำ 4.62 92.40 ระดับมำกที่สุด 

 ง่ายต่อการใช้งาน 4.59 91.80 มากที่สุด 

 ระบบมีความเร็ว 4.66 93.20 มากที่สุด 

 ประหยัดเวลา/ทรัพยากร 4.61 92.20 มากที่สุด 

 สืบค้นข้อมูลได้ง่าย 4.58 91.60 มากที่สุด 

 ความเสถียรของระบบ 4.68 93.60 มากที่สุด 

9 ระบบเรียนรู้ภำษำอังกฤษ 4.65 93.00 ระดับมำกที่สุด 

 ง่ายต่อการใช้งาน 4.59 91.80 มากที่สุด 

 ระบบมีความเร็ว 4.70 94.00 มากที่สุด 

 ประหยัดเวลา/ทรัพยากร 4.68 93.60 มากที่สุด 

 สืบค้นข้อมูลได้ง่าย 4.60 92.00 มากที่สุด 

 ความเสถียรของระบบ 4.66 93.20 มากที่สุด 

10 ระบบเว็บเมล ์ 4.71 94.20 ระดับมำกที่สุด 

 ง่ายต่อการใช้งาน 4.71 94.20 มากที่สุด 

 ระบบมีความเร็ว 4.67 93.40 มากที่สุด 
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ล ำดับ รำยกำรระบบสำรสนเทศ x  ร้อยละ แปลผล 
 ประหยัดเวลา/ทรัพยากร 4.79 95.80 มากที่สุด 

 สืบค้นข้อมูลได้ง่าย 4.59 91.80 มากที่สุด 

 ความเสถียรของระบบ 4.79 95.80 มากที่สุด 

11 ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 4.85 97.00 ระดับมำกที่สุด 

 ง่ายต่อการใช้งาน 4.85 97.00 มากที่สุด 

 ระบบมีความเร็ว 4.87 97.40 มากที่สุด 

 ประหยัดเวลา/ทรัพยากร 4.80 96.00 มากที่สุด 

 สืบค้นข้อมูลได้ง่าย 4.88 97.60 มากที่สุด 

 ความเสถียรของระบบ 4.83 96.60 มากที่สุด 

12 ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ 4.86 97.20 ระดับมำกที่สุด 

 ง่ายต่อการใช้งาน 4.84 96.80 มากที่สุด 

 ระบบมีความเร็ว 4.86 97.20 มากที่สุด 

 ประหยัดเวลา/ทรัพยากร 4.85 97.00 มากที่สุด 

 สืบค้นข้อมูลได้ง่าย 4.88 97.60 มากที่สุด 

 ความเสถียรของระบบ 4.86 97.20 มากที่สุด 

13 ระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล 4.56 91.20 ระดับมำกที่สุด 

 ง่ายต่อการใช้งาน 4.56 91.20 มากที่สุด 

 ระบบมีความเร็ว 4.55 91.00 มากที่สุด 

 ประหยัดเวลา/ทรัพยากร 4.53 90.60 มากที่สุด 

 สืบค้นข้อมูลได้ง่าย 4.49 89.80 มาก 

 ความเสถียรของระบบ 4.66 93.20 มากที่สุด 

14 ระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล 2 4.62 92.40 ระดับมำกที่สุด 

 ง่ายต่อการใช้งาน 4.60 92.00 มากที่สุด 

 ระบบมีความเร็ว 4.62 92.40 มากที่สุด 

 ประหยัดเวลา/ทรัพยากร 4.63 92.60 มากที่สุด 

 สืบค้นข้อมูลได้ง่าย 4.59 91.80 มากที่สุด 

 ความเสถียรของระบบ 4.64 92.80 มากที่สุด 

15 ระบบประเมินภำระงำน(สำยวิชำกำร) 4.64 92.80 ระดับมำกที่สุด 

 ง่ายต่อการใช้งาน 4.57 91.40 มากที่สุด 

 ระบบมีความเร็ว 4.63 92.60 มากที่สุด 
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ล ำดับ รำยกำรระบบสำรสนเทศ x  ร้อยละ แปลผล 
 ประหยัดเวลา/ทรัพยากร 4.61 92.20 มากที่สุด 

 สืบค้นข้อมูลได้ง่าย 4.70 94.00 มากที่สุด 

 ความเสถียรของระบบ 4.70 94.00 มากที่สุด 

15 ระบบบริหำรจัดกำรควำมรู้ 4.51 90.20 ระดับมำกที่สุด 

 ง่ายต่อการใช้งาน 4.63 92.60 มากที่สุด 

 ระบบมีความเร็ว 4.55 91.00 มากที่สุด 

 ประหยัดเวลา/ทรัพยากร 4.53 90.60 มากที่สุด 

 สืบค้นข้อมูลได้ง่าย 4.34 86.80 มาก 

 ความเสถียรของระบบ 4.48 89.60 มาก 

16 ระบบขอใช้บริกำรห้องประชุม 4.84 96.80 ระดับมำกที่สุด 

 ง่ายต่อการใช้งาน 4.82 96.40 มากที่สุด 

 ระบบมีความเร็ว 4.84 96.80 มากที่สุด 

 ประหยัดเวลา/ทรัพยากร 4.91 98.20 มากที่สุด 

 สืบค้นข้อมูลได้ง่าย 4.82 96.40 มากที่สุด 

 ความเสถียรของระบบ 4.82 96.40 มากที่สุด 

17 ระบบรับสมัครนักศึกษำ 4.63 92.60 ระดับมำกที่สุด 

 ง่ายต่อการใช้งาน 4.46 89.20 มาก 

 ระบบมีความเร็ว 4.64 92.80 มากที่สุด 

 ประหยัดเวลา/ทรัพยากร 4.75 95.00 มากที่สุด 

 สืบค้นข้อมูลได้ง่าย 4.66 93.20 มากที่สุด 

 ความเสถียรของระบบ 4.62 92.40 มากที่สุด 

 ภำพรวม 4.67 93.46 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 3 ในภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการให้บริการระบบ

สารสนเทศอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.65 คิดเป็นร้อยละ 92.94 และเรียงล าดับความพึงพอใจ 
ของระบบสารสนเทศจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย 4.86 คิดเป็นร้อยละ
97.20 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉลี่ย 4.85 คิดเป็นร้อยละ 97.00 ระบบขอใช้บริการห้องประชุม
มีค่าเฉลี่ย 4.84 คิดเป็นร้อยละ 96.80 ระบบทะเบียนและประมวลผล มีค่าเฉลี่ย 4.79 คิดเป็นร้อยละ 
95.80 ระบบเว็บเมล์ และ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น มีค่าเฉลี่ย 4.71 คิดเป็นร้อยละ 94.20 
ระบบบริหารจัดการเรียนการสอน ระบบสารสนเทศหนังสือ (Internet) และ ระบบเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มี
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ค่าเฉลี่ย 4.65 คิดเป็นร้อยละ 93.08 ระบบห้องสมุดออนไลน์ และ ระบบประเมินภาระงาน(สายวิชาการ) มี
ค่าเฉลี่ย 4.64 คิดเป็นร้อยละ 92.80 ระบบรับสมัครนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.63 คิดเป็นร้อยละ 92.60 ระบบ
สารสนเทศหนังสือ (Intranet)  ระบบสมุดบันทึกกิจกรรมนักศึกษา และ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 2 มี
ค่าเฉลี่ย 4.62 คิดเป็นร้อยละ 92.40 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 4.59 คิดเป็นร้อยละ 91.80 ระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล มีค่าเฉลี่ย 4.56 คิดเป็นร้อยละ 91.20 และระบบที่มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
คือ ระบบบริหารจัดการความรู้ มีค่าเฉลี่ย 4.51 คิดเป็นร้อยละ 90.12 
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ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภำพห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร 

ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

ภำคกำรศึกษำที่ 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

ตารางที่ 15 ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ประจ าปีการศึกษา 1/2561 จ าแนกตามค่าเฉลี่ย 

ประเด็นประเมิน 
ภำพรวม 

x  ร้อยละ แปลผล 
ความเหมาะสมของขนาดห้องเรียน กับจ านวนนักศึกษา 4.44 88.80 มาก 

ความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ในการเรียนการสอน 4.39 87.80 มาก 

อุณหภูมิและการถ่ายเทอากาศภายในห้องเรียน 4.40 88.00 มาก 

แสงสว่างของห้องเรียนมีความเพียงพอ 4.43 88.60 มาก 

รวม 4.41 88.20 มาก 

 จากตารางที่ 15 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.41        

คิดเป็นร้อยละ 88.20 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ               

ความเหมาะสมของขนาดห้องเรียน กับจ านวนนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.44 คิดเป็นร้อยละ 88.80 รองลงมา 

คือ แสงสว่างของห้องเรียนมีความเพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 4.43 คิดเป็นร้อยละ 88.60 อุณหภูมิและการถ่ายเท

อากาศภายในห้องเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.40 คิดเป็นร้อยละ 88.00 และความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ในการ

เรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.39 คิดเป็นร้อยละ 87.80 ตามล าดับ 
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ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภำพห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร 

ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

ภำคกำรศึกษำที่ 2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

ตารางที่ 16 ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ประจ าปีการศึกษา 2/2561 จ าแนกตามค่าเฉลี่ย 

ประเด็นประเมิน 
ภำพรวม 

x  ร้อยละ แปลผล 
ความเหมาะสมของขนาดห้องเรียน กับจ านวนนักศึกษา 4.45 89.00 มาก 

ความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ในการเรียนการสอน 4.40 88.00 มาก 

อุณหภูมิและการถ่ายเทอากาศภายในห้องเรียน 4.40 88.00 มาก 

แสงสว่างของห้องเรียนมีความเพียงพอ 4.44 88.80 มาก 

รวม 4.42 88.40 มาก 

 จากตารางที่ 16 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4. 42        

คิดเป็นร้อยละ 88.40 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ               

ความเหมาะสมของขนาดห้องเรียน กับจ านวนนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.45 คิดเป็นร้อยละ 89.80 รองลงมา 

คือ แสงสว่างของห้องเรียนมีความเพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 4.44 คิดเป็นร้อยละ 88.80 อุณหภูมิและการถ่ายเท

อากาศภายในห้องเรียน เท่ากับ ความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ในการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.40       

คิดเป็นร้อยละ 88.00 ตามล าดับ 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 







ประเด็นความพึงพอใจ 5 4 3 2 1

ด้านท่ี 1 กระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ

1.1 มีการส่ือสาร เผยแพร่ข้ันตอนการขอรับบริการ

1.2 ข้ันตอนการขอรับบริการมีความเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน

1.3 ข้ันตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม

1.4 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม

1.5 กระบวนการในการให้บริการมีความเท่ียงตรง และโปร่งใส

ด้านท่ี 2 เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ

2.1 มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี ย้ิมแย้ม แจ่มใส แต่กายสุภาพเหมาะสม

2.2 มีความเอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการให้บริการ

2.3 สามารถให้ค าแนะน า ท าความเข้าใจท่ีชัดเจน และเป็นปรึกษาท่ีดีของผู้รับบริการ

2.4 รับฟังปัญหาหรือข้อซักถาม/สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเต็มใจ

2.5 สามารถให้ค าแนะน าในประเด็นท่ีเป็นประโยชน์และไม่ชักจูงผู้รับบริการไปในทางท่ีเส่ือม

มีต่อด้านหลัง  

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา  2561

เพศ : ชาย            หญิง         สถานภาพ :          อาจารย์        เจ้าหน้าที่          นักศึกษา
ศูนย์พื้นที่ :   นนทบุรี       พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี       พระนครศรีอยุธยา หันตรา         สุพรรณบุรี

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

3 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์        6 คณะศิลปศาสตร์

7 สถาบันวิจัยและพัฒนา                      8 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

9 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ             10 ส านักงานอธิการบด.ี..................................................

ท่านใช้บริการใดบ้างของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
1 ด้านงานบริหาร (เอกสาร/ประสานงาน)
2 ด้านวิทยบริการ (ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ด้วยเอง/ผลิตสื่อ)
3 ด้านโสตทัศนูปกรณ์ (ห้องประชุม/ถ่ายภาพและวิดีโอ)  
4 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (อินเตอร์เน็ต/ระบบสารสนเทศ/ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร)์

ความถี่ในการใช้บริการโดยรวม
1 1 ครั้งต่อสัปดาห์
2 1 ครั้งต่อเดือน
3 5 - 10 ครั้ง ต่อเดือน
4 เป็นประจ า



ประเด็นความพึงพอใจ 5 4 3 2 1

3.1 มีความสะดวกในการขอรับบริการในช่องทาง/จุดบริการต่างๆ

3.2 คุณภาพและความพร้อมด้านเคร่ืองมือ/อุปกรณ์

3.3 ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย

3.4 สถานท่ีในการให้บริการเอ้ือให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้มารับบริการ

3.5 สภาพแวดล้อมภายในมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการค้นคว้าและศึกษาด้วยตนเอง

ด้านท่ี 4 คุณภาพการให้บริการ

4.1 ได้รับบริการท่ีตรงตามความต้องการ

4.2 ความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ

4.3 ผู้รับบริการได้รับการบริการท่ีมีความคุ้มค่า

ข้อเสนอแนะ

ด้านท่ี 3 ด้านสถานท่ี/ส่ิงอ านวยความสะดวก

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา  2561

หากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม ท่านมีความสนใจในหัวข้อใด 

ประเมินความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ตาม QR Code
เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น



แบบสอบถามความพึงพอใจของผูร้ับบริการท่ีมีต่องานบริการสารสนเทศ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิ

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

               

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

 1. ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการและมคีุณภาพ      

 2. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม      

 3. ความสะดวกในการขอใช้บริการ      

 4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมคีวามเอาใจใส่ในการให้บริการ      

 5. สามารถให้ค าแนะน าและเป็นท่ีปรึกษาท่ีดีของผู้รับบริการ      

   ด้านคุณภาพการใหบ้ริการ (มิติการให้บริการระบบสารสนเทศ) ( เลือกระบบสารสเทศทีท่่านเคยใช้งาน ) 

มิติการประเมิน/ 
เกณฑ์การประเมิน 

ระบบสารสนเทศ 

ง่ายต่อการใช้งาน ระบบมีความเร็ว 
ประหยดัเวลา/

ทรัพยากร 
สืบค้นข้อมูลได้ง่าย 

ความเสถียร 
ของระบบ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. เว็บไซต์มหาวิทยาลยั                          

2. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
สืบค้น 

                         

3. ห้องสมุดออนไลน ์                          

4. ระบบบริหารจัดการเรียนการสอน
ผ่านระบบเครือข่าย 

                         

5. ระบบทะเบียนและประมวลผล                          

6. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มทร.ส. 
(Intranet) 

                         

7. ระบบสารสนเทศหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (Internet) 

                         

8. ระบบสมดุบันทึกกิจกรรม
นักศึกษา 

                         

9. ระบบการเรียนภาษาอังกฤษ 
ด้วยตนเอง 

                         

10.  ระบบเว็บเมล ์                          

11. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์                          

12. ระบบแจ้งซ่อมออนไลน ์                          

13. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล                          

14. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
(รายงานการลงเวลาปฏิบัติงาน) 

                         

15. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
(ระบบประเมินภาระงานสอน) 

                         

16. ระบบบริหารจัดการความรู ้                          

17. ระบบขอใช้บริการห้องประชุม                          

18. ระบบรับสมัครนักศึกษา                          

ส ำหรับบคุลำกร 



แบบสอบถามความพึงพอใจของผูร้ับบริการ 

ท่ีมีต่องานบริการสารสนเทศ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิ

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

              

               

 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

 1. ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการและมคีุณภาพ      

 2. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม      

 3. ความสะดวกในการขอใช้บริการ      

 4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมคีวามเอาใจใส่ในการให้บริการ      

 5. สามารถให้ค าแนะน าและเป็นท่ีปรึกษาท่ีดีของผู้รับบริการ      

   ด้านคุณภาพการใหบ้ริการ (มิติการให้บริการระบบสารสนเทศ) ( เลือกระบบสารสเทศทีท่่านเคยใช้งาน ) 

มิติการประเมิน/ 
เกณฑ์การประเมิน 

ระบบสารสนเทศ 

ง่ายต่อการใช้งาน ระบบมีความเร็ว 
ประหยดัเวลา/

ทรัพยากร 
สืบค้นข้อมูลได้ง่าย 

ความเสถียร 
ของระบบ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
สืบค้น 

                         

2. ห้องสมุดออนไลน ์                          

3. ระบบบริหารจัดการเรียนการสอน
ผ่านระบบเครือข่าย 

                         

4. ระบบทะเบียนและประมวลผล                          

5. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มทร.ส. 
(Intranet) 

                         

6. ระบบสารสนเทศหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (Internet) 

                         

7. ระบบสมดุบันทึกกิจกรรม
นักศึกษา 

                         

8. ระบบการเรียนภาษาอังกฤษ 
ด้วยตนเอง 

                         

9.  ระบบเว็บเมล ์                          

ส ำหรับนกัศกึษำ 




