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สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สรุปความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ



 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปีงบประมาณ 2563 

การส ารวจความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการต่อการให้บริการของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการบริการของส านักวิทยบริการฯ จากจ านวน
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 423 คน ประกอบด้วย 

1. นักศึกษาทุกระดับชั้น 
2. บุคลากรสายวิชาการ 
3. บุคลากรสายสนับสนุน 
4. บุคคลภายนอก 

 

ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตาราง 1 ร้อยละของข้อมูลสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
1. นักศึกษา 410 96.93 
2. บุคลากรสายวิชาการ 7 1.65 
3. บุคลากรสายสนับสนุน 3 0.71 
4. บุคคลภายนอก 3 0.71 

รวม 423 100.00 
 

จากตาราง 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 96.93 
รองลงมาเป็น บุคลากรสายวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 1.65 บุคลากรสายสนับสนุน คิดเป็นร้อยละ 0.71 
และบุคคลภายนอก คิดเป็นร้อยละ 0.71 ตามล าดับ 
 

ตาราง 2 ร้อยละข้อมูลสังกัดคณะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

สังกัดคณะ จ านวน ร้อยละ 
ครุศาสตร์ 132 31.21 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 199 47.04 
วิทยาการจัดการ 53 12.53 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 39 9.22 

รวม 423 100.00 
 

จากตาราง 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คิดเป็นร้อยละ 47.04 รองลงมาสังกัดคณะครุศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 31.21 สังกัดคณะวิทยาการ
จัดการ คิดเป็นร้อยละ 12.53 และสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 9.22 
ตามล าดับ 
 



ตาราง 3 ร้อยละข้อมูลสังกัดสาขาวิชาของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ล าดับ โปรแกรมวิชา จ านวน ร้อยละ 
1 รัฐประศาสนศาสตร์ 53 12.53 
2 ประวัติศาสตร์ 36 8.51 
3 ภาษาอังกฤษ 34 8.04 
4 การประถมศึกษา 30 7.09 
5 คณิตศาสตร์ 26 6.15 
6 ภาษาไทย 22 5.20 
7 คอมพิวเตอร์ศึกษา 16 3.78 
8 ภาษาญี่ปุน่ 15 3.55 
9 การสอนภาษาอังกฤษ 15 3.55 
10 การจัดการโลจิสติกส์ 14 3.31 
11 สังคมศึกษา 13 3.07 
12 ภาษาจีน 13 3.07 
13 การศึกษาปฐมวัย 12 2.84 
14 สาธารณสุขศาสตร์ 11 2.60 
15 นิติศาสตร์ 9 2.13 
16 บัญชี 9 2.13 
17 การสอนภาษาไทย 9 2.13 
18 วิศวกรรมไฟฟ้า 7 1.65 
19 การตลาด 6 1.42 
20 การท่องเที่ยว 7 1.65 
21 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 1.42 
22 ไม่ระบุสาขาวิชา 6 1.42 
23 การศึกษาพิเศษเเละการสอนภาษาไทย 5 1.18 
24 วิทยาศาสตร์ 5 1.18 
25 นิเทศศาสตร์ 4 0.95 
26 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 0.95 
27 การจัดการ 4 0.95 
28 คหกรรมศาสตร ์ 3 0.71 
29 การพัฒนาชุมชนและสังคม 3 0.71 
30 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 0.47 
31 พัฒนาชุมชน 2 0.47 
32 ประยุกต์ศิลป์ 2 0.47 



ล าดับ โปรแกรมวิชา จ านวน ร้อยละ 
33 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2 0.47 
34 การปกครองท้องถิ่น 2 0.47 
35 พลศึกษา 2 0.47 
36 วิศวกรรมจัดการ 2 0.47 
37 ดนตรีสากล 1 0.24 
38 บริหารธุรกิจ 1 0.24 
39 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 0.24 
40 บรรณารักษ์ 1 0.24 
41 ดนตรีศึกษา 1 0.24 
42 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 1 0.24 
43 การจัดการธุรกิจโรงแรม 1 0.24 
44 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 0.24 
45 การเป็นผู้ประกอบการ  1 0.24 
46 สหวิทยาการอิสลาม 1 0.24 
47 ศิลปะการแสดง 1 0.24 
48 ศิลปกรรมศาสตร์ 1 0.24 

รวม 423 100.00 
 

จากตาราง 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ จ าแนกตามโปรแกรมวิชา พบว่า 
โปรแกรมวิชาที่เข้าใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียงล าดับจากมากไปน้อย 
ได้แก่ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (12.53) โปรแกรมวิชาประวัติศาสตร์ (8.51) โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ (8.04) โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา (7.09) และโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ (6.15) 
โปรแกรมวิชาภาษาไทย (5.20) ตามล าดับ 
 

ตาราง 4 ความถี่ในการเข้าใช้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ความถี่การเข้าใช้ส านักวิทยบริการฯ จ านวน ร้อยละ 
ทุกวัน 73 17.26 
สัปดาห์ละ 5-6 วัน 53 12.53 
สัปดาห์ละ 3-4 วัน 153 36.17 
สัปดาห์ละ 1-2 วัน 144 34.04 

รวม 423 100.00 
 

จากตราราง 4  พบว่า ความถี่การเข้าใช้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ ส่วนใหญ่เข้าใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สัปดาห์ละ 3-4 วัน คิดเป็นร้อยละ 36.17 รองลงมาเข้าใช้สัปดาห์ละ 1-2 วัน คิดเป็นร้อยละ 34.04 



เข้าใช้บริการทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 17.26 และเข้าใช้สัปดาห์ละ 5-6 วัน คิดเป็นร้อยละ 12.53 
ตามล าดับ 
 

ตาราง 5 ช่วงเวลาที่ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใช้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ช่วงเวลาที่เข้าใช้ส านักวิทยบริการฯ จ านวน ร้อยละ 

08.00-12.00 น. 113 26.71 
12.00-13.00 น. 205 48.46 
13.00-16.30 น. 103 24.35 
สัปดาห์ละ 1-2 วัน 2 0.47 

รวม 423 100.00 
 

จากตาราง 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใช้บริการของส านักวิทยบริการส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนใหญ่เข้าใช้บริการเวลา 12.00-13.00 น. คิดเป็นร้อยละ 48.46 
รองลงมา เข้าใช้บริการเวลา 08.00-12.00 น คิดเป็นร้อยละ 26.71 เข้าใช้บริการ 13.00-16.30 น. 
คิดเป็นร้อยละ 24.35 และเข้าใช้บริการสัปดาห์ละ 1-2 วัน คิดเป็นร้อยละ 0.47 ตามล าดับ 
 

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับในการส ารวจระดับความ  
พึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการต่อการให้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ด้าน 
ประกอบด้วย 1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3) ด้านสถานที่
สิ่งอ านวยความสะดวก 4) ด้านคุณภาพการให้บริการ และ 5) ด้านระบบสารสนเทศ 

 

ตาราง 6 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
  S.D. การแปลผล 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ    
1. ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ เช่น หนังสือ วารสาร 
   ฐานข้อมูลต่างๆ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 4.35 0.64 ระดับมาก 
2. ระเบียบการเข้าใช้บริการห้องสมุด  4.33 0.66 ระดับมาก 
3. ระยะเวลาการให้ยืม-คืน หนังสือ 4.32 0.69 ระดับมาก 
4. จ านวนคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ  4.25 0.72 ระดับมาก 
5. ระยะเวลา เปิด-ปิด บริการ 4.30 0.70 ระดับมาก 

รวม 4.31 0.68 ระดับมาก  

 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ    
1. จ านวนเจ้าหน้าที่ 4.27 0.68 ระดับมาก 
2. ประสิทธิภาพการให้บริการ 4.32 0.65 ระดับมาก 
3. การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ 4.36 0.61 ระดับมาก 
4. บุคคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ 4.34 0.68 ระดับมาก 



ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
  S.D. การแปลผล 

รวม 4.32 0.65 ระดับมาก  

 

ด้านสถานที่สิ่งอ านวยความสะดวก    
1. จ านวนที่นั่งที่ให้บริการ 4.27 0.67 ระดับมาก 
2. การจัดหนังสือ 4.35 0.63 ระดับมาก 
3. บรรยากาศ/แสงสว่าง/อุณหภูมิ การให้บริการ 4.33 0.67 ระดับมาก 
4. การแบ่งพื้นที่การให้บริการ เช่น บริเวณจุดใช้เสียงตามความ
เหมาะสม 4.32 0.65 ระดับมาก 
5. ป้ายชี้แหล่งสารสนเทศ 4.31 0.68 ระดับมาก 

รวม 4.32 0.66 ระดับมาก 
ด้านคุณภาพการให้บริการ    
1. บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า 4.32 0.65 ระดับมาก 
2. การบริการฐานข้อมูล 4.33 0.63 ระดับมาก 
3. การบริการหนังสือ/วารสารและหนังสือพิมพ์ 4.35 0.65 ระดับมาก 
4. การให้บริการยืม-คืน 4.35 0.62 ระดับมาก 
5. การให้บริการTablet คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 4.34 0.64 ระดับมาก 

รวม 4.33 0.65 ระดับมาก 
ด้านระบบสารสนเทศ    
1. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(LAN / WIFI) 4.25 0.71 ระดับมาก 

2. ระบบสืบค้นหนังสือ (OPAC) 4.29 0.66 ระดับมาก 

3. การบริการหนังสือ/วารสารและหนังสือพิมพ์ 4.32 0.63 ระดับมาก 

4. ระบบสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 4.31 0.65 ระดับมาก 

5. เว็บไซต์มหาวิทยาลัย/ส านักวิทยบริการ 4.32 0.64 ระดับมาก 

รวม 4.32 0.65 ระดับมาก 
 

จากตาราง 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ละด้านดังนี้ 

1.  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการใน
ภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ( =4.31) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถาม พบว่าทุกข้อค าถาม
อยู่ในระดับมาก 

2.   ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับ
มาก ( =4.32) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อค าถาม พบว่าทุกข้อค าถามอยู่ในระดับมาก 

3.  ด้านสถานที่สิ่งอ านวยความสะดวก ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสถานที่สิ่งอ านวยความสะดวก ใน



ภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ( =4.32) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถาม พบว่าทุกข้อค าถาม
อยู่ในระดับมาก 

4.  ด้านคุณภาพการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านคุณภาพการให้บริการ ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับ
มาก ( =4.33) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อค าถาม พบว่าทุกข้อค าถามอยู่ในระดับมาก 

5.   ด้านระบบสารสนเทศ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวม 
พบว่า อยู่ในระดับมาก ( =4.32) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถาม พบว่าทุกข้อค าถามอยู่ใน
ระดับมาก 

   

ตาราง 7 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ภาพรวมทั้ง 5 ด้าน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
  S.D. การแปลผล 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 4.31 0.68 ระดับมาก 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.32 0.65 ระดับมาก 
ด้านสถานที่สิ่งอ านวยความสะดวก 4.32 0.66 ระดับมาก 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.33 0.65 ระดับมาก 
ด้านระบบสารสนเทศ 4.32 0.65 ระดับมาก 

รวม 4.32 0.66 ระดับมาก 
 

จากตาราง 7 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก (  =4.32) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านคุณภาพการให้บริการ   
( =4.33) ด้านสถานที่สิ่งอ านวยความสะดวก ( =4.32) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ( =4.32) และ
ด้านระบบสารสนเทศ ( =4.32) และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ( =4.31) ตามล าดับ 
 

ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ มีการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการโดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.32 คิดเป็นร้อยละ 86.4  
 

ตอนที่ 3 ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
3.1  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

ไม่ยุ่งยาก/ ควรมีระบบยืมหนังสือได้ด้วยตนเอง/ ดูเป็นขั้นตอนในการใช้งาน/ ดี/ ดีมาก/ น่ารัก
เรียบร้อย/ เพ่ิมเวลาเปิดให้บริการหน่อยครับ เวลาให้บริการมันตรงกับเวลาเรียนแล้วจะให้มาใช้
บริการยังไง ควรจ้างพนักงานกะกลางคืนช่วง 16.30 น.-19.00 น./ อยากได้หนังสือเกี่ยวกับการศึกษา
พิเศษ/ อยากให้มีหนังสือ หรือเรื่องเล่าที่เป็นภาษาอังกฤษมากกว่านี้ค่ะ    

3.2  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
สุภาพเรียบร้อยดี/ เจ้าหน้าที่ ไม่ค่อยมีบริการในชั้นที่ไม่ใช่ชั้น 1/ บริการดี/ ไม่ควรดุ หรือ พูดจา
แรงๆๆ ใส่ เคยมีกรณีนี้ เกิดขึ้นค่ะ/ ผู้ให้บริการชายที่ใส่แว่นสายตาค่อนข้างมีอายุมากที่สุดนั่งอยู่ที่



บริเวณทางเข้าห้องสมุดไม่ค่อยยิ้มแย้มแจ่มใส ท าหน้าเคร่งเครียดแทบจะตลอดเวลา บางทีไม่กล้าจะ
เข้าห้องสมุดค่ะ/ แม่บ้านชั้น 3 และแม่บ้านสะสมขยะเหม็นไว้ขายท าให้เหม็น/ เข้มงวด/ ดีมากค่ะเป็น
กันเอง /เจ้าหน้าที่บางคนบริการไม่ดีชอบปัดงาน/ ดีมากสุภาพมาก/ บริการดี/ พูดจาสุภาพให้
ค าแนะน าท่ีดี/ พูดจาสุภาพมากขึ้น และยิ้ม/ ดูไม่ค่อยfriendlyเท่าไหร่นัก แต่ก็เข้าใจว่าต้องเข้มงวด  

3.3 ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก 
ดีมากไม่แออัด/ ควรมีห้องคอมพิวเตอร์ไว้ส าหรับพิมพ์งาน และปริ้นท์เอกสารได้ด้วย โดยมีการคิด
ค่าบริการปริ้นท์งานตามจ านวนแผ่นสี และขาวด า จะเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับ นศ.เป็น
จ านวนมาก/ แสงสว่างที่ชั้นหนังสือมีน้อย มืด หาตัวเลข-ตัวอักษรที่สันหนังสือล าบาก/ ดี/ ดีมาก/
อยากให้ควบคุมการใช้เสียงของผู้คนหรือนักศึกษามากกว่านี้ เพราะบางทีเราอยากมาอ่านหนังสือ   
จริงๆ แต่ดันมีเสียงรบกวน และพูดคุยเสียงดัง จึงอยากให้แบ่งโซน หรือท าห้องเก็บเสียงไปเลย มันเสีย
สมาธิ และรู้สึกร าคาญมากจริง ๆ ตั้งใจมาอ่านหนังสือ แต่กลับดันเจอคนพูดคุยเสียงดัง และเราท า
อะไรไม่ได้ จะขอบคุณมาก ๆ ให้การช่วยเหลือในเรื่องนี้/ ไฟฟ้าแสงสว่างน้อย ไม่ควรประหยัดโดยการ
ดึงสายเปิดไฟฟ้าแต่ไม่ติด-ติดดวงเว้นดวง/ น้ าดื่มกดถี่ๆ ? น้ าสะอาดหรือไม่ !  

3.4 ด้านคุณภาพการให้บริการ 
ดี/ ดีมาก/ ขยายเวลาปิดห้องช่วงสอบกลางภาคและปลายภาค/ ยิ้มแย้มเป็นสิ่งส าคัญในการบริการ  

3.5 ด้านระบบสารสนเทศ 
ริมตึกหน้าป้ายห้องสมุด ทุกขั้นเน็ตช้า หรือหมุนวนต่อไม่ติด/ เน็ตช้าเล็กน้อย/ ควรมีคอมพิวเตอร์
เยอะกว่านี้/ ดีมากค่ะ/ มีคอมเปิดให้ค้นหาน้อย/ คอมพิวเตอร์บางเครื่องมีปัญหานิดหน่อย /เม้าส์,
คีย์บอร์ดท าความสะอาดบ้างก็ดี/ ยังมีปญัหาเกี่ยวระบบสารสนเทศที่ยังไม่ค่อยเสถียรเเละติดขัดอยู่ใน
ระดับหนึ่ง 

 
 


