
สรุปแบบความพึงพอใจคุณภาพการบรกิาร 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 

 การสํารวจความพึงพอใจ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ     

ราชนครินทร ขอมูลในการสํารวจงานดานบริการวิทยบริการ (หองสมุด) และงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร (ไอที) ขอมูลประจําปการศึกษา 2561 

 

ตารางท่ี  1  รายละเอียดเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

 

รายการ จํานวน 

N=116 

รอยละ 

เพศ   

    ชาย 27 23.3 

    หญิง 89 76.7 

สถานภาพผูตอบ   

    อาจารย 1 0.9 

    นักศึกษา 115 99.1 

หนวยงานท่ีทานสังกัด   

    คณะครุศาสตร 55 47.4 

    คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 8 6.9 

    คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 29 25 

    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 24 20.7 

 

 จากการสํารวจความพึงพอใจคุณภาพการศึกษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร พบวา จําแนกตามเพศ ผูตอบแบบสํารวจเปนเพศหญิง จํานวน 89 คน คิด

เปนรอยละ  76.7  และเพศชาย จํานวน 27 คน  คิดเปนรอยละ  23.3 

 สถานภาพผูตอบแบบสํารวจ พบวา นักศึกษา จํานวน 115 คน  คิดเปนรอยละ  99.1  และอาจารย  

จํานวน  1  คน  รอยละ  0.9 

 หนวยงานท่ีสังกัด  พบวา  คณะครุศาสตร  จํานวน  55  คน  คิดเปนรอยละ  47.4  คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จํานวน  29  คน  คิดเปนรอยละ  25  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จํานวน  

24  คน  คิดเปนรอยละ  20.7  และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จํานวน  8  คน คิดเปนรอยละ 6.9 
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คําตอบในแบบสํารวจ  ซ่ึงเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ใหคะแนนเปนดังนี้ 

  ระดับ ความพึงพอใจ   มากท่ีสุด           5       คะแนน 

  ระดับ ความพึงพอใจ   มาก                4      คะแนน 

  ระดับ ความพึงพอใจ   ปานกลาง         3       คะแนน 

  ระดับ ความพึงพอใจ   นอย               2        คะแนน 

  ระดับ ความพึงพอใจ   นอยท่ีสุด        1        คะแนน 

 การสรุปผลการประเมิน เม่ือไดคาเฉลี่ยของคะแนนแตละขอแลว นํามาเทียบกับเกณฑการประเมินผล  

ซ่ึงมีการแปลผลตามระดับคาเฉลี่ยจากอันตรภาคชั้น  ดังนี้ 

 คะแนนเฉลี่ยสูงกวา 4.50    ผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.50 – 4.49  ผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก 

 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.50 – 3.49  ผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.50 – 2.49  ผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับนอย 

 คะแนนเฉลี่ยต่ํากวา 1.50   ผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด 
 

ตารางท่ี  2  ระดับความพึงพอใจตอคุณภาพการบริการหองสมุด ดานทรัพยากรและการบริการสารสนเทศ 
 

รายการ จํานวน/ 

รอยละ 

ระดับความ

พึงพอใจ 

คาเฉล่ีย S.D 

1. ทรัพยากรสารสนเทศมีจํานวนเพียงพอตอ 

    ความ ตองการ 

52 

(44.8) 

มาก 3.76 .900 

2. ทรัพยากรสารสนเทศท่ีใหบริการตรงตอ 

    ความตองการ 

62 

(53.4) 

มาก 3.72 .778 

3. ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัย 53 

(45.7) 

มาก 3.58 .815 

4. สารสนเทศหรือขอมูลท่ีไดรับตรงตาม 

    ความตองการ 

56 

(48.3) 

มาก 3.80 .836 

รวม มาก 3.71 .698 

 

 จากแบบสํารวจดานทรัพยากรและการบริการสารสนเทศ พบวา ความพึงพอใจตอคุณภาพการบริการ

หองสมุด ดานทรัพยากรและการบริการสารสนเทศ ภาพรวมอยูในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.71   

 เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ สารสนเทศหรือขอมูลท่ีไดรับตรงตามความตองการ  ความพึง

พอใจระดับมาก คาเฉลี่ย 3.80  ทรัพยากรสารสเทศมีจํานวนเพียงพอตอความตองการ  ความพึงพอใจระดับ

มาก คาเฉลี่ย 3.76  ทรัพยากรสารสนเทศท่ีใหบริการตรงตอความตองการ ระดับความพึงพอใจระดับมาก 

คาเฉลี่ย 3.72 และทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัย ระดับความพึงพอใจระดับมาก คาเฉลี่ย 3.58 
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ตารางท่ี  3  ระดับความพึงพอใจตอคุณภาพการบริการหองสมุด ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 

 

รายการ จํานวน/ 

รอยละ 

ระดับความ

พึงพอใจ 

คาเฉล่ีย S.D 

1. มีข้ันตอนการใหบริการท่ีเปนระบบ 53 

(45.7) 

มาก 3.84 .844 

2. การใหบริการสะดวกและรวดเร็ว 50 

(43.1) 

มาก 3.79 .839 

3. มีระยะเวลาการยืม-คืน เหมาะสมกับ 

   การใหบริการ 

52 

(44.8) 

มาก 3.84 .910 

4. การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นสามารถ 

    คนหาไดงายและรวดเร็ว 

52 

(44.8) 

มาก 3.81 .913 

5. เวลาท่ีใหบริการ (เปด-ปด) มีความเหมาะสม 48 

(41.4) 

มาก 3.83 1.090 

รวม มาก 3.82 .686 

 

 จากแบบสํารวจดานทรัพยากรและการบริการสารสนเทศ พบวา ความพึงพอใจตอคุณภาพการบริการ

หองสมุด ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  ภาพรวมอยูในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.82   

เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้  มีข้ันตอนการใหบริการท่ีเปนระบบ และมีระยะเวลาการยืม-คืน 

เหมาะสมกับการใหบริการ  คาเฉลี่ย 3.84  เวลาท่ีใหบริการ (เปด-ปด) มีความเหมาะสม คาเฉลี่ย 3.83 การ

จัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นสามารถคนหาไดงายและรวดเร็ว คาเฉลี่ย 3.81 และการใหบริการสะดวก

และรวดเร็ว คาเฉลี่ย 3.71 
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ตารางท่ี  4  ระดับความพึงพอใจตอคุณภาพการบริการหองสมุด ดานการใหบริการของบุคลากร 

 

รายการ จํานวน/ 

รอยละ 

ระดับความ

พึงพอใจ 

คาเฉล่ีย S.D 

1. บุคลากรใหคําแนะนําและชวยเหลือใน 

    การใหบริการดวยความเอาใจใส กระตือรือรน 

46 

(39.7) 

มาก 3.96 .908 

2. บุคลากรใหบริการดวยความสุภาพ 

    และกิริยามารยาทท่ีดี 

49 

(42.2) 

มาก 4.05 .893 

3. บุคลกรมีความรู ความสามารถในการใหบริการ 

    เชน สามารถตอบคําถาม ชี้แจงขอสงสัย  

    ใหคําแนะนํา ชวยแกปญหาได 

55 

(47.4) 

มาก 3.89 .911 

รวม มาก 3.965 .807 

 

 จากแบบสํารวจดานทรัพยากรและการบริการสารสนเทศ พบวา ความพึงพอใจตอคุณภาพการบริการ

หองสมุด ดานการใหบริการของบุคลากร ภาพรวมอยูในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.96   

 เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ บุคลากรใหบริการดวยความสุภาพและกิริยามารยาทท่ีดี  คาเฉลี่ย  

4.05  บุคลากรใหคําแนะนําและชวยเหลือในการใหบริการดวยความเอาใจใส กระตือรือรน คาเฉลี่ย  3.96  

และบุคลกรมีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบคําถาม ชี้แจงขอสงสัย ใหคําแนะนํา 

ชวยแกปญหาได  คาเฉลี่ย  3.89 
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ตารางท่ี  5  ระดับความพึงพอใจตอคุณภาพการบริการหองสมุด ดานสถานท่ี  สิ่งอํานวยความสะดวก 

 

รายการ จํานวน/ 

รอยละ 

ระดับความ

พึงพอใจ 

คาเฉล่ีย S.D 

1. จํานวนท่ีนั่งอานมีเพียงพอ 47 

(40.5) 

มาก 3.93 .852 

2. แสงสวางมีเพียงพอ 55 

(47.4) 

มาก 4.01 .808 

3. สภาพแวดลอมภายในมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอ 

    การศึกษาคนควา 

56 

(48.3) 

มาก 3.89 .842 

4. มีเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับการสืบคนขอมูล 

    เพียงพอ 

46 

(39.7) 

ปานกลาง 3.56 .998 

5. มีปายบอกประเภทสิ่งพิมพท่ีชัดเจน สะดวกตอ 

    การคนหา 

55 

(47.4) 

มาก 3.85 .837 

รวม มาก 3.85 .678 

 

 จากแบบสํารวจดานทรัพยากรและการบริการสารสนเทศ พบวา ความพึงพอใจตอคุณภาพการบริการ

หองสมุด ดานสถานท่ี  สิ่งอํานวยความสะดวก ภาพรวมอยูในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.85   

 เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ แสงสวางมีเพียงพอ  คาเฉลี่ย  4.01  จํานวนท่ีนั่งอานมีเพียงพอ  

คาเฉลี่ย 3.93 สภาพแวดลอมภายในมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการศึกษาคนควา  คาเฉลี่ย 3.89 มีปายบอก

ประเภทสิ่งพิมพท่ีชัดเจน สะดวกตอการคนหา  คาเฉลี่ย  3.85  และมีเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับการสืบคน

ขอมูลเพียงพอ คาเฉลี่ย 3.56 
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ตารางท่ี  6  ระดับความพึงพอใจตอคุณภาพการบริการหองสมุด ดานคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย  

     และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

รายการ จํานวน/ 

รอยละ 

ระดับความ

พึงพอใจ 

คาเฉล่ีย S.D 

1. ความรวดเร็วของระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 46 

(39.7) 

มาก 3.58 1.056 

2. ความครอบคลุมของระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 44 

(37.9) 

มาก 3.53 1.017 

3. ประสิทธิภาพของเครือขายในการรับ/สง/สื่อสาร 

    ขอมูล 

41 

(35.3) 

มาก 3.63 .947 

4. จํานวนจุดเชื่อมตอระบบเครือขายท่ีใหบริการ 41 

(35.3) 

ปานกลาง 3.52 1.091 

5. ความพึงพอใจโดยภาพรวมในการใช 

    งานเครือขายและเครือขายไรสาย 

40 

(34.5) 

มาก 3.62 1.044 

รวม มาก 3.57 .925 

 

 จากแบบสํารวจดานทรัพยากรและการบริการสารสนเทศ พบวา ความพึงพอใจตอคุณภาพการบริการ

หองสมุด ดานคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และเทคโนโลยีสารสนเทศภาพรวมอยูในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.57   

 เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ประสิทธิภาพของเครือขายในการรับ/สง/สื่อสารขอมูล คาเฉลี่ย  

3.63  ความพึงพอใจโดยภาพรวมในการใชงานเครือขายและเครือขายไรสาย  คาเฉลี่ย 3.62  ความรวดเร็วของ

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  คาเฉลี่ย 3.58  ความครอบคลุมของระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  คาเฉลี่ย 3.53  

และจํานวนจุดเชื่อมตอระบบเครือขายท่ีใหบริการ  คาเฉลี่ย  3.52 
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ตารางท่ี  7  ระดับความพึงพอใจตอคุณภาพการบริการหองสมุด ดานประชาสัมพันธ  

 

รายการ จํานวน/ 

รอยละ 

ระดับความ

พึงพอใจ 

คาเฉล่ีย S.D 

1. ขอมูลบนเว็บไซตหนวยงานเปนประโยชนตอผูใช 56 

(48.3) 

มาก 3.82 .787 

2. เอกสาร แผนพับและปายแนะนําการใหบริการ  

    มีความชัดเจนและเพียงพอ 

52 

(44.8) 

มาก 3.57 .887 

3. การแจงขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับบริการ 

    กิจกรรมและทรัพยากรสารสนเทศใหม  

    มีความสมํ่าเสมอ 

44 

(37.9) 

มาก 3.66 .884 

4. มีชองทางการติดตอสื่อสารระหวางผูใชบริการ 

    หลายชองทาง 

54 

(46.6) 

มาก 3.59 .905 

รวม มาก 3.66 .727 

 

 จากแบบสํารวจดานทรัพยากรและการบริการสารสนเทศ พบวา ความพึงพอใจตอคุณภาพการบริการ

หองสมุด ดานประชาสัมพันธ ภาพรวมอยูในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.66   

 เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ขอมูลบนเว็บไซตหนวยงานเปนประโยชนตอผูใช คาเฉลี่ย  3.82 

การแจงขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับบริการ กิจกรรมและทรัพยากรสารสนเทศใหม มีความสมํ่าเสมอ คาเฉลี่ย 

3.66  มีชองทางการติดตอสื่อสารระหวางผูใชบริการหลายชองทาง  คาเฉลี่ย 3.59  และเอกสาร แผนพับและ

ปายแนะนําการใหบริการ มีความชัดเจนและเพียงพอ คาเฉลี่ย 3.57 

 

 

 


