
 
 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ตุลาคม 2561-กันยายน 2562 



องค์ประกอบท่ี 2  การด าเนินงานตามพันธกิจหลักของส านักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1   ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
เกณฑ์มาตรฐาน  4. มีการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ย 
    คะแนนการประเมินไม่ต่ ากว่า 3.51 
 

องค์ประกอบท่ี 2  การด าเนินงานตามพันธกิจหลักของส านักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1   ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :   ผลผลิต 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้  นายอรรถสิทธิ์  กิจที่พ่ึง 
     นายภูวนาถ  นาควรรณกิจ 
      นายนิทัศน ์  รสโอชา 
           นางสาวพัชราภรณ์ ต่อดอก 
ผู้ประสานตัวบ่งช้ี    นางยุพิน  กิจที่พ่ึง    
ผู้ติดตามตรวจสอบตัวบ่งช้ี อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ ์
        นางสาวพิจิกามาศ แย้มบู ่
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปุริสังคหะ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
 การให้บริการถือเป็นภารกิจที่ส าคัญของหน่วยงาน ดังนั้น เพ่ือให้ผลการด าเนินงานมีความสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้รับบริการ ก่อให้เกิดประโยชน์ ตรงตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ หน่วยงานจึง
จ าเป็นต้องมีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการในเบื้องต้น 

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ในเรื่อง ด้านต่างๆ ได้แก่  

-  กระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
-  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
-  ด้านสถานที่สิ่งอ านวยความสะดวก 
-  ด้านคุณภาพการให้บริการ 
-  ด้านระบบสารสนเทศ 

2. มีการด าเนินการตามแผนการให้บริการที่ก าหนด 
3. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการให้บริการ 
4. มีการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินไม่ต่ ากว่า 3.51 
5. มีการน าข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 2 ข้อ 3ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
 
 



 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการจัดการบริการด้านต่างๆ โดยมีนโยบาย
จากคณะกรรมการด าเนินงานประจ าส านักฯ มีการด าเนินงานตามแผนดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

P 
1.ส ารวจความต้องการการให้บริการที่สอดคล้อง 

กับความต้องการของผู้รับบริการ 
2.ผลการประเมิน 2562 

3.วางแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ2563 
 

น าเข้าทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯและ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์การให้บริการ 

D จัดการบริการด้านต่างๆ ที่สอดคล้องความต้องการของ
ผู้รับบริการ ภายใตน้โยบายจากคณะกรรมการด าเนินงาน

ประจ าส านักฯ 

C 

ผลการประเมินความพึงพอใจทีส่อดคล้อง
ความต้องการของผู้รับบริการ 

ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ 

น าเข้าทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯและ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ปัญหา พัฒนา ปรับปรุงการ

ให้บริการเพื่อให้สอดคล้องความต้องการของผู้รับบริการ 

ด าเนินงานตามนโยบายและประชาสัมพันธ์ให้
ผู้รับบริการทราบเก่ียวกับข้อเสนอแนะและ

บริการต่างๆ 

A 



การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 
 การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการบริการของส านักวิทยบริการฯ จากจ านวนประชากรทั้งหมด 
92,822 คน ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 380 คน (ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเครซี่และมอร์แกน10,000 ใช้กลุ่ม
ตัวอย่าง 385) จากประชากรทั้งหมด 5 กลุ่ม ซึ่งได้แก่ 

1. นักศึกษาภาคปกติทุกระดับชั้น         
2. นักศึกษาภาค กศ.บป.    
3. บัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาโท   
4. บุคลากรสายวิชาการ       
5. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ    

รวม     92,822 คน 
 

สรุปผลได้ ดังตารางต่อไปนี้ 
ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตาราง 1 ร้อยละของข้อมูลสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
นักศึกษา 340 98.3 
บุคลากรสายสนับสนุน 1 .3 
บุคคลภายนอก 5 1.4 

รวม 346 100.0 
 

 จากตาราง 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 98.3 เป็น
บุคคลภายนอกคิดเป็นร้อยละ 1.4 และเป็นบุคลากรสายสนับสนุน คิดเป็นร้อยละ .3  
 

ตาราง 2 ร้อยละข้อมูลสังกัดคณะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

สังกัดคณะ จ านวน ร้อยละ 
ครุศาสตร์ 107 30.9 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 138 39.9 
วิทยาการจัดการ 74 20.5 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24 6.9 
อ่ืนๆ 6 1.7 

รวม 346 100.0 
 

 จากตาราง 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คิดเป็นร้อยละ 39.9 รองลงมาสังกัดคณะครุศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 30.9 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ คิดเป็น
ร้อยละ 20.5 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 6.9 และหน่วยงานอื่น ๆ คิดเป็น       ร้อย
ละ 1.7 



ตาราง 3 ร้อยละข้อมูลสังกัดสาขาวิชาของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ล าดับ โปรแกรมวิชา จ านวน ร้อยละ 

1 การบัญชี 32 23.53 
2 การสอนภาษาไทย 16 11.76 
3 สังคมศึกษา 12 8.82 
4 ภาษาจีน 9 6.62 
5 คณิตศาสตร์ 8 5.88 
6 รัฐประศาสนศาสตร์ 8 5.88 
7 ภาษาไทย 7 5.15 
8 วิทยาศาสตร์ 5 3.68 
9 การจัดการ 5 3.68 
10 ประวัติศาสตร์ 4 2.94 
11 เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 4 2.94 
12 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 2.94 
13 คอมพิวเตอร์ศึกษา 3 2.21 
14 ภาษาอังกฤษ 3 2.21 
15 นิติศาสตร์ 3 2.21 
16 การปกครองส่วนท้องถิ่น 2 1.47 
17 สาธารณชุมชน 2 1.47 
18 อาชีวอนามัย 2 1.47 
19 การประถมศึกษา 1 0.74 
20 ภาษาญี่ปุ่น 1 0.74 
21 โลจิสติกส์ 1 0.74 
22 พลศึกษา 1 0.74 
23 เทคโนโลยีการผลิต 1 0.74 
24 บริหารทรัพยากรมนุษย์ 1 0.74 
25 การศึกษาพิเศษ 1 0.74 

รวม 136 100.00 
 
 จากตาราง 3 เมื่อจ าแนกตามโปรแกรมวิชา พบว่าโปรแกรมวิชาที่เข้าใช้บริการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ โปรแกรมวิชาการบัญชี (23.53 โปรแกรมวิชาการสอน
ภาษาไทย (11.76)  โปรแกรมวิชาการสังคมศึกษา (8.82) โปรแกรมวิชาภาษาจีน (6.62) และโปรแกรมวิชา
คณิตศาสตร์  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (5.88) ตามล าดับ 
 
 



ตาราง 4 ข้อมูลความถี่ในการเข้าใช้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต่อสัปดาห์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
 

ความถี่การเข้าใช้ส านักวิทยบริการฯ จ านวน ร้อยละ 
ทุกวัน 68 19.7 
สัปดาห์ละ 5-6 วัน 50 14.5 
สัปดาห์ละ 3-4 วัน 113 32.7 

    สัปดาห์ละ 1-2 วัน 115 33.2 
รวม 346 100.0 

 

 จากตาราง 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้าใช้บริการส านักวิทยบริการฯ เฉลี่ย สัปดาห์ละ 
1-2 วัน คิดเป็นร้อยละ 33.2 รองลงมาเข้าใช้สัปดาห์ละ 3-4 วัน คิดเป็นร้อยละ 32.4 เข้าใช้บริการทุกวัน คิด
เป็นร้อยละ 19.7 และเข้าใช้สัปดาห์ละ 5-6 วัน คิดเป็นร้อยละ 14.5 ตามล าดับ 
 

ตาราง 5 ช่วงเวลาที่ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใช้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ช่วงเวลาที่เข้าใช้ส านักวิทยบริการฯ จ านวน ร้อยละ 
08.00-12.00 น. 97 28.0 
12.00-13.00 น. 140 40.5 

 13.00-16.30 น. 109 31.5 
 346 100.0 

  

 จากตาราง 5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใช้บริการของส านักวิทยบริการฯส่วนมากเป็นช่วงเวลา 
12.00-13.00 น. คิดเป็นร้อยละ 40.5 รองลงมา ช่วงเวลา 13.00-16.30 น. คิดเป็นร้อยละ 31.5 และช่วงเวลา 
08.00-12.00 น คิดเป็นร้อยละ 28.0  ตามล าดับ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับในการส ารวจระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3) ด้านสถานที่สิ่งอ านวยความสะดวก 4) 
ด้านคุณภาพการให้บริการ และ 5) ด้านระบบสารสนเทศ  
 

ตาราง 6 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ �̅� S.D. การแปลผล 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ    
1. ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ เช่น หนังสือ วารสาร 

ฐานข้อมูลต่างๆ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3.95 .761 ระดับมาก 

2. ระเบียบการเข้าใช้บริการห้องสมุด 3.91 .720 ระดับมาก 
3. ระยะเวลาการให้ยืม-คืน หนังสือ 3.81 .871 ระดับมาก 
4. จ านวนคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ 3.62 .944 ระดับมาก 
5. ระยะเวลา เปิด-ปิด บริการ 3.49 1.096 ระดับมาก 

รวม 3.75 0.88 ระดับมาก 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ    
1. จ านวนเจ้าหน้าที่ 3.85 .827 ระดับมาก 
2. ประสิทธิภาพการให้บริการ 3.72 .924 ระดับมาก 
3. การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ 3.92 .862 ระดับมาก 
4. การบริการที่ควรปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง 3.57 1.003 ระดับมาก 
5. บคุลิกภาพของเจ้าหน้าที่ 3.71 .965 ระดับมาก 

รวม 3.75 0.916 ระดับมาก 
ด้านสถานที่สิ่งอ านวยความสะดวก    
1. จ านวนที่นั่งที่ให้บริการ 3.58 .991 ระดับมาก 
2. การจัดหนังสือ 3.86 .832 ระดับมาก 
3. บรรยากาศ/แสงสว่าง/อุณหภูมิ การให้บริการ 3.88 .811 ระดับมาก 
4. การแบ่งพ้ืนที่การให้บริการ เช่น บริเวณจุดใช้เสียงตาม

ความเหมาะสม 
3.78 .931 

ระดับมาก 

5. ป้ายชี้แหล่งสารสนเทศ 3.81 .833 ระดับมาก 
รวม 3.78 0.879 ระดับมาก 

ด้านคุณภาพการให้บริการ    
1.  บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า 3.81 .818 ระดับมาก 
2.  การบริการฐานข้อมูล 3.80 .782 ระดับมาก 



ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ �̅� S.D. การแปลผล 
3.  การบริการหนังสือ/วารสารและหนังสือพิมพ์ 3.91 .799 ระดับมาก 
4.  การให้บริการยืม-คืน 3.82 .872 ระดับมาก 
5.  การให้บริการTablet  คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 3.63 1.014 ระดับมาก 

รวม 3.79 0.857 ระดับมาก 

ด้านระบบสารสนเทศ    
1.  ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( LAN / WIFI) 3.61 .994 ระดับมาก 
2.  ระบบสืบค้นหนังสือ (OPAC) 3.75 .845 ระดับมาก 
3.  ระบบสืบค้นสารสนเทศที่พัฒนาโดยส านัก 3.76 .809 ระดับมาก 
4.  ระบบสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 3.78 .841 ระดับมาก 
5.  เว็บไซต์มหาวิทยาลัย/ส านักวิทยบริการ 3.60 1.031 ระดับมาก 

รวม 3.70 0.904 ระดับมาก 
 

 จากตาราง 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ละด้านดังนี้ 
 1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการในภาพรวม พบว่า อยู่
ในระดับมาก (x̅=3.75) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อค าถาม พบว่าทุกข้อค าถามอยู่ในระดับมาก  
 2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก (x̅=3.75) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถาม 
พบว่าทุกข้อค าถามอยู่ในระดับมาก 
 3. ด้านสถานที่สิ่งอ านวยความสะดวก  
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านสถานที่สิ่งอ านวยความสะดวก ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก (x̅=3.78) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
ค าถาม พบว่าทุกข้อค าถามอยู่ในระดับมาก 
 4. ด้านคุณภาพการให้บริการ  
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านคุณภาพการให้บริการ ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก (x̅=3.79) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถาม 
พบว่าทุกข้อค าถามอยู่ในระดับมาก 
 5.ด้านระบบสารสนเทศ  
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก (x̅=3.70) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อค าถาม พบว่าทุกข้อค าถามอยู่ในระดับมาก 
  
 



ตาราง 7 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมทั้ง 
5 ด้าน 
 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ x̅ S.D. การแปลผล 
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

3. ด้านสถานที่สิ่งอ านวยความสะดวก 

4. ด้านคุณภาพการให้บริการ 

5. ด้านระบบสารสนเทศ 

3.75 
3.75 
3.78 
3.79 
3.70 

0.88 
0.916 
0.879 
0.857 
0.904 

ระดับมาก 
ระดับมาก 
ระดับมาก 
ระดับมาก 
ระดับมาก 

รวม 3.75 0.887 ระดับมาก 
 

 จากตาราง 7 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก (x̅=3.75) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดย
เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านคุณภาพการให้บริการ (x̅=3.79) ด้านสถานที่สิ่งอ านวย
ความสะดวก (x̅=3.78) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (x̅=3.75) และด้าน
ระบบสารสนเทศ (x̅=3.70) ตามล าดับ 
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
- ขยายเวลาเปิด-ปิด บริการ (ช่วงสอบ) / ควรปรับเวลาเปิดห้องสมุดในช่วงสอบกลางภาคและ

ปลายภาคให้นานขึ้น / หนังสือบางหมวดหรือบางวิชามีความเก่ามากควรอัพเดทหนังสือรุ่นใหม่ๆ บ้าง / 
ทางเข้า-ออก มีความยุ่งยาก / ดี / ดีมาก  

2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
     - เจ้าหน้าที่ไม่ให้ค าแนะน า / แต่งกายเรียบร้อย/น่ารัก/ ไมม่ีมารยาท พูดจาแย่ / ใช้ได้  

 3. ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก 
     - ควรแยกมุมท างานกับมุมอ่านหนังสือ  / คอมพิวเตอร์มีจ านวนน้อยเกินไป / บริการยืม-คืน ควร

จะอยู่ด้านใน ไม่ควรอยู่ตรงจุดเข้า-ออก เพราะท าให้ไม่สะดวกในการยืม-คืน / บางจุดในช่วงของชั้นหนังสือมี
แสงไฟน้อย / ควรเข้มงวดเรื่องเสียงให้มากว่านี้  / เพ่ิมจ านวนที่นั่ง / ดีมาก / ควรปรับปรุงแอร์ห้องประชุม
กลุ่มย่อย ชั้น 3 / ควรเปิดแอร์เวลา 8.00น.  

4. ด้านคุณภาพการให้บริการ 
    - ดีมาก / ดี  
5. ด้านระบบสารสนเทศ 

               - ระบบคอมพิวเตอร์ มีความล้าหลัง / Wi-Fi ไม่ทั่วถึง /อินเทอร์เน็ตช้า / ใช้ได ้/ ดีมาก 


