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บทน า 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ เป็นหน่วยงำนที่

สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย โดยมุ่งเน้นให้บริกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ แก่ นักศึกษำ อำจำรย์ นักวิจัย บุคลำกรของมหำวิทยำลัยทุกสำขำวิชำ/หลักสูตร และทุกระดับ
กำรศึกษำที่มหำวิทยำลัยเปิดสอน บุคคลทั่วไปที่เข้ำใช้บริกำร ตลอดจนกำรให้บริกำรสำรสนเทศเพ่ือพัฒนำ
ชุมชนให้เข้มแข็ง กำรบริกำรของส ำนักวิทยบริกำรฯ แก่ผู้ใช้บริกำรมีข้อยึดถือปฏิบัติคือ ต้องสอดคล้องหรือตรง
ตำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร โดยต้องค ำนึงถึงควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรเป็นหลัก แม้จะเห็นว่ำกำร
บริกำรเหมำะสมดีอยู่แล้ว ส ำนักวิทยบริกำรฯ จะต้องส ำรวจควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในกำรบริกำรและท ำให้ผู้รับบริกำรเกิดควำมพึงพอใจ เนื่องจำกคุณภำพกำรบริกำรคือ ควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร อันเป็นพันธกิจที่ส ำคัญข้อหนึ่ง ที่บุคคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ จะร่วมมือกันพัฒนำให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ ใช้บริกำรต่อส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ครั้งนี้  เป็นกำรศึกษำเชิงปริมำณ เพ่ือวิเครำะห์ผลควำมพึงพอใจในกำร
ให้บริกำรอยู่ในระดับใด โดยจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยกำรใช้แบบสอบผ่ำนระบบออนไลน์ ท ำกำรสอบถำม
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งประกอบด้วยกำรให้บริกำร
อินเทอร์เน็ตและงำนสอบประกันคุณภำพคอมพิวเตอร์ ตลอดจนกำรบริกำรหอสมุด ทั้งนี้เพ่ือน ำผลกำรประเมิน 
ข้อคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะที่ได้ มำพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรของส ำนักให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจในคุณภำพของกำรใช้บริกำรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 

2. เพ่ือน ำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับบริกำร มำปรับปรุง/พัฒนำกำรบริกำรของส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 

ขอบเขตของการประเมิน 
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำควำมพึงพอใจในปีกำรศึกษำ 2564 ระยะเวลำ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่  1 

สิงหำคม 2564 ถึง 31 มกรำคม 2565  ได้แก่ บุคลำกรมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ และบุคคลทั่วไปที่เข้ำ
ใช้บริกำรงำนของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  ท ำกำรเก็บ
ข้อมูลด้วยกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงตำมสะดวก (convenience sampling) โดยขอควำมร่วมมือจำกผู้รับบริกำร
ตอบแบบสอบถำมผ่ำนทำงเว็บไซต์ Facebook ส ำนักวิทยบริกำร ฯ หรือช่องทำงออนไลน์อ่ืน ๆ ของส ำนัก
วิทยบริกำรฯ  

 2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
กำรประเมินควำมพึงพอใจครั้งนี้ เป็นกำรศึกษำเชิงปริมำณ โดยใช้แบบสอบถำม (Questionnaire) 

เป็นเครื่องมือที่ ใช้กำรเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือประเมินคุณภำพกำรให้บริกำรของส ำนักวิทยบริกำร 
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และเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยผ่ำนระบบแบบประเมินออนไลน์   https://e-form.nsru.ac.th/q=89    
โดยแบ่งแบบสอบถำมออกเป็น 4 ตอน มีรำยละเอียด คือ  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน เป็นข้อค ำถำมเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถำม และกำรรับข้อมูลข่ำวสำรกำรประชำสัมพันธ์ของส ำนักวิทยบริกำรฯ  

ตอนที่ 2 งำนที่เคยรับบริกำร เป็นข้อค ำถำมเกี่ยวกับงำนด้ำนใดบ้ำงที่ผู้รับบริกำรเคยเข้ำใช้
บริกำร 

ตอนที่  3 ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ โดยแบ่งตำมงำนบริกำรของส ำนักวิทยบริกำรฯ เป็น 2 ศูนย์ ได้แก่ ควำมพึง
พอใจของผู้ใช้บริกำรต่อศูนย์วิทยบริกำร (บริกำรหอสมุด) และศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือกำรสื่อสำร (บริกำร
อินเตอร์เน็ตและงำนสอบประกันคุณภำพคอมพิวเตอร์) ซึ่งประกอบด้วยสำระส ำคัญในกำรให้บริกำร 5 ด้ำน 
คือ  ด้ำนทรัพยำกร  ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร  ด้ำนสถำนที่/สิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวก และด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ รวมทั้งสิ้น 19 ข้อ 

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง เป็นค ำถำมเกี่ยวกับปัญหำและข้อเสนอแนะต่ำง ๆ เพ่ือใช้เป็น
แนวทำงในกำรปรับปรุง หรือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำร 

4. แบบสอบถำมมีลักษณะเป็นค ำถำมเลือกตอบ ค ำถำมที่เป็นมำตรวัดแบบ Likert Scale (Rensis 
Likert,1961) แบ่งระดับควำมคิดเห็นเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 5 หมำยถึง  ควำมคิดเห็น  ระดับมำกท่ีสุด 
 4 หมำยถึง  ควำมคิดเห็น  ระดับมำก 
 3 หมำยถึง  ควำมคิดเห็น  ระดับปำนกลำง 
 2 หมำยถึง  ควำมคิดเห็น  ระดับน้อย 
 1 หมำยถึง  ควำมคิดเห็น  ระดับน้อยที่สุด 

5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
กำรวิเครำะห์ผลควำมพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ำง มีดังนี้ 

1) กำรวิเครำะห์ข้อมูลสถำนภำพของผู้ตอบแบบประเมิน เป็นกำรวิเครำะห์โดยใช้ค่ำควำมถี่ 
(frequency) และ ร้อยละ (percentage) 

2) กำรวิเครำะห์ระดับควำมคิดเห็นของของผู้ตอบแบบประเมิน ใช้ค่ำควำมถ่ี ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย 
(mean, X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (standard deviation, S.D.) 

3) กำรน ำผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลมำแปลควำมหมำยของค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ โดยใช้เกณฑ์
กำรแปลผล (ชัชวำลย์ เรืองประพันธ์, 2539) ดังนี้ 

ค่ำเฉลี่ยช่วง 4.21 - 5.00  มำกที่สุด 
ค่ำเฉลี่ยช่วง 3.41 - 4.20  มำก 
ค่ำเฉลี่ยช่วง 2.61 - 3.40  ปำนกลำง 
ค่ำเฉลี่ยช่วง 1.81 - 2.60 น้อย 
ค่ำเฉลี่ยช่วง 1.00 - 1.80  น้อยที่สุด 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 รำยงำนผลประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศผ่ำน
แบบประเมินออนไลน์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสอบถำมควำมพึงพอใจในคุณภำพของกำรให้บริกำรของ

https://bit.ly/2Mg3U67%20ผ่าน
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ส ำนัก และข้อเสนอแนะของกำรบริกำร เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกำรบริกำรของส ำนัก น ำไปสู่กำรท ำ
ข้อเสนอนโยบำยและแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศำสตร์กำรให้บริกำรของส ำนักวิทยบริกำรฯ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ ให้สอดคล้องตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรต่อไป  
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ ใช้บริกำรต่อส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ผ่ำน
แบบสอบถำมออนไลน์  ในรอบ 6 เดื อน  ตั้ งแต่ วันที่  1  สิ งหำคม 2564 ถึ ง  31 มกรำคม 2565  
มีผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 24 คน ประกอบด้วย เพศชำย จ ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 และเพศ
หญิง จ ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 โดยมีข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมดังตำรำงที่ 1 - 5 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป   
ตำรำงที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมเพศ  

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชำย 10 41.67 
หญิง 14 58.33 
รวม 24 100.00 

 
ตำรำงที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมอำยุ 

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ำกว่ำ 20 ปี 1 4.17 
20-30 ปี 4 16.67 
31-40 ปี 9 37.50 
41-50 ปี 9 37.50 
51 ปี ขึ้นไป 1 4.17 

รวม 24 100.00 
 
ตำรำงที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมสถำนภำพ 

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
น.ศ.ภำคปกติ 5 20.83 
น.ศ. ภำค กศ.บป. 0 0 
น.ศ. ปริญญำโท / ปริญญำเอก 0 0 
อำจำรย์ 12 50.00 
บุคลำกรสำยสนับสนุน 7 29.17 
บุคคลภำยนอก 0 0 

รวม 24 100.00 
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ตำรำงที่ 4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมสังกัด 
รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 9 37.50 
คณะวิทยำกำรจัดกำร 4 16.67 
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรฯ 2 8.33 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 1 4.17 
คณะครุศำสตร์ 1 4.17 
บัณฑิตวิทยำลัย  0 0 
ส ำนัก/สถำบัน 7 29.17 
โรงเรียนสำธิต 0 0 
อ่ืน ๆ 0 0 

รวม 24 100.00 
 

ตำรำงที่ 5 ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ ช่องทำงกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรของส ำนักวิทยบริกำรฯ  
(แบบเลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

รายการ ความถี่ ร้อยละ 
Facebook ส ำนักวิทยบริกำรฯ   16 24.24 
Line Bot 20 30.30 
Website ส ำนักวิทยบริกำรฯ 11 16.67 
Website มหำวิทยำลัยฯ 13 19.70 
เพ่ือน/อำจำรย์ แนะน ำ  5 7.58 
อ่ืน ๆ (ไลน์มหำวิทยำลัย) 1 1.52 

รวม 66 100.00 
 

จำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.33 เพศชำย 
ร้อยละ 41.67  (ตำรำงที่ 1) ผู้ตอบส่วนใหญ่มีช่วงอำยุ 31-40 ปี และช่วงอำยุ 41-50 ปี มีจ ำนวนมำกที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 37.50 รองลงมำคือ ช่วงอำยุ 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.67 และอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปี และ 51 ปีขึ้น
ไปน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4.17 ตำมล ำดับ (ตำรำงที่ 2) พบว่ำสถำนภำพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เป็น
อำจำรย์มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมำคือ บุคลำกรสำยสนับสนุน คิดเป็นร้อยละ 29.17 นักศึกษำ
ภำคปกติ คิดเป็นสัดส่วนที่น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 20.83 ตำมล ำดับ (ตำรำงที่ 3) ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วน
ใหญ่สังกัดคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.50 รองลงมำคือ สังกัดส ำนัก/สถำบัน
คิดเป็นร้อยละ 29.17 และสังกัดคณะมนุษยศำสตร์และคณะครุศำสตร์ สัดส่วนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4.17 
ตำมล ำดับ (ตำรำงที่ 4) นอกจำกนี้ทำงด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ของส ำนักวิทยบริกำร ฯ พบว่ำ ผู้รับบริกำรส่วน
ใหญ่ได้รับข้อมูลข่ำวสำรของส ำนักวิทยบริกำร ฯ ผ่ำนทำง Line ส ำนักวิทยบริกำร ฯ ค่ำควำมถี่เท่ำกับ 20 คิด
เป็นร้อยละ 30.30  รองลงมำคือ Facebook Page ส ำนักวิทยบริกำรฯ ค่ำควำมถี่เท่ำกับ 16 คิดเป็นร้อยละ 
24.24 และเว็บไซต์ เว็บไซต์มหำวิทยำลัย มีสัดส่วนรองลงมำตำมล ำดับ (ตำรำงท่ี 5) 
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ตอนที่ 2  ท่านเคยใช้บริการด้านใดบ้าง 
 ตำรำงที่ 6 ควำมถี่ของกำรเข้ำใช้บริกำรด้ำนต่ำง ๆ ของผู้ตอบแบบสอบถำม (แบบเลือกตอบ

ได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
รายการ ความถี่ ร้อยละ 

1. งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ (หอสมุด) 
1.1 บริกำรยืม – คืนหนังสือ ทรัพยำกรสำรสนเทศ 16 16.49 
1.2 บริกำรวำรสำร และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 4 4.12 
1.3 บริกำรสืบค้นฐำนข้อมูล และห้องสมุดอัตโนมัติ OPAC 10 10.31 
1.4 บริกำรคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และสื่ออิเล็กทรอนิกส์   15 15.46 
1.5 บริกำรสื่อมัลติมีเดีย สื่อโสตทัศน์ 6 6.19 
1.6 บริกำรพื้นท่ีอ่ำนหนังสือ 6 6.19 
1.7 บริกำรงำนวิจัย วิทยำนิพนธ์ หนังสืออ้ำงอิง  
และหนังสือภำษำอังกฤษ 

7 7.22 

2.1 งานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1 รหัส Account ใช้งำนอินเทอร์เน็ต 17 17.53 
2.2 ลงทะเบียนอุปกรณ์ไร้สำย 8 8.25 
2.3 ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 5 5.15 
2.4 งำนสอบประกันคุณภำพด้ำนคอมพิวเตอร์ 3 3.09 

รวม 97 100.00 
 

ผลกำรสอบถำมกำรเข้ำใช้บริกำรด้ำนต่ำง ๆ ที่ส ำนักวิทยบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศจัดเตรียมไว้บริกำร
ทั้ง 2 หน่วยงำน ได้แก่ งำนบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ (หอสมุด) และงำนบริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ซึ่งประกอบด้วยรำยกำรต่ำง ๆ รวมทั้งหมด 11 รำยกำร ดังตำรำงที่ 6 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เคย
ใช้บริกำรบัญชีผู้ใช้งำนอินเทอร์เน็ต (NSRU Account) มำกที่สุด มีควำมถี่เท่ำกับ 17 คิดเป็นร้อยละ 17.53 
รองลงมำคือ ยืม – คืนหนังสือ ทรัพยำกรสำรสนเทศ มีควำมถี่เท่ำกับ 16 คิดเป็นร้อยละ 16.49 และงำน
บริกำรที่เคยใช้น้อยที่สุด ได้แก่ งำนสอบประกันคุณภำพด้ำนคอมพิวเตอร์ มีควำมถี่เท่ำกับ 3 คิดเป็นร้อยละ 
3.09 ตำมล ำดับ 

 
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ตำรำงที่ 7 ควำมพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ำงที่มีให้ต่อกำรบริกำรต่ำง ๆ ของส ำนัก 

ประเด็นค าถาม ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
บริการอินเทอร์เน็ตและงานสอบประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์ 
1. ระบบเครือข่ำยไร้สำย (Wi-Fi) ครอบคลุมทุกพื้นที่ภำยในมหำวิทยำลัย 4.04 0.69 มำก 
2. ควำมเร็วของอินเทอร์เน็ต Wi-Fi เป็นที่น่ำพอใจ 3.92 0.83 มำก 
3. ขั้นตอนกำรสมัครสอบและช ำระเงินสอบประกันคุณภำพคอมพิวเตอร์มี
ควำมเหมำะสม 

3.88 0.95 มำก 

4. ขั้นตอนกำรลงทะเบียนอุปกรณ์ไร้สำย (สมำร์ทโฟน โน้ตบุ๊ค ฯลฯ) มี 4.21 0.51 มำก 
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ประเด็นค าถาม ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
ควำมเหมำะสม 
5. จ ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์มีเพียงพอต่อกำรให้บริกำร 3.96 0.86 มำก 
6. เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ และเป็นมิตร 4.17 0.96 มำก 
7. เจ้ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำและตอบข้อค ำถำมได้อย่ำงชัดเจน 4.17 0.92 มำก 
8. ควำมสะอำดภำยในอำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ (อำคำร 15) 4.21 0.66 มำก 

ค่ำเฉลี่ยรวม 4.07 0.81 มำก 
บริการหอสมุด 
9. ทรัพยำกรสำรสนเทศ (หนังสือ ต ำรำ ฯลฯ) มีควำมหลำกหลำย 4.25 0.74 มำก 
10. ทรัพยำกรสำรสนเทศ (หนังสือ ต ำรำ ฯลฯ) มีจ ำนวนเพียงพอต่อควำม
ต้องกำร 

4.17 0.76 มำก 

11. ทรัพยำกรสำรสนเทศ (หนังสือ ต ำรำ ฯลฯ) มีควำมทันสมัย 4.08 0.83 มำก 
12. จ ำนวนฐำนข้อมูลออนไลน์ครอบคลุมตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 4.00 0.88 มำก 
13. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) มีควำมน่ำสนใจ 3.92 0.93 มำก 
14. สื่อโสตทัศน์ (สื่อกำรศึกษำ สำรคดี ภำพยนตร์ ฯลฯ) มีควำมทันสมัย
และเพียงพอ 

3.83 0.92 มำก 

15. กำรจัดเรียงทรัพยำกรสำรสนเทศ (หนังสือ ต ำรำ ฯลฯ) สำมำรถค้นหำ
ได้ง่ำยและรวดเร็ว 

4.04 0.69 มำก 

16. เจ้ำหน้ำมีควำมกระตือรือร้น เต็มใจให้ควำมช่วยเหลือ และเป็นมิตร 4.04 1.08 มำก 
17. พื้นที่อ่ำนหนังสือมีเพียงพอและเหมำะสม 4.25 0.68 มำก 
18. จ ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริกำรสืบค้นข้อมูลมีเพียงพอ 4.13 0.80 มำก 
19. ควำมสะอำดภำยในศูนย์วิทยบริกำร (หอสมุด) 4.33 0.64 มำก 

ค่ำเฉลี่ยรวม 4.09 0.82 มำก 
ค่าเฉลี่ยภาพรวม 4.08 0.81 มาก 

 
ผลกำรสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรที่มีต่อส ำนักวิทยบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ทั้ง 2 

ส่วน ได้แก่ กำรบริกำรอินเทอร์เน็ตและงำนสอบประกันคุณภำพคอมพิวเตอร์ และกำรบริกำรหอสมุด จ ำแนก
กำรบริกำรต่ำง ๆ จ ำนวน 19 รำยกำร ดังตำรำงตอนที่ 7  พบว่ำ  ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่พึงพอใจ
เกี่ยวกับควำมสะอำดภำยในศูนย์วิทยบริกำร (หอสมุด) มำกที่สุด คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 4.33 อยู่ในระดับมำก 
รองลงมำคือ ทรัพยำกรสำรสนเทศ (หนังสือ ต ำรำ ฯลฯ) มีควำมหลำกหลำย และพ้ืนที่อ่ำนหนังสือมีเพียงพอ
และเหมำะสม คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 4.25 อยู่ในระดับมำก และสื่อโสตทัศน์ (สื่อกำรศึกษำ สำรคดี ภำพยนตร์ 
ฯลฯ) มีควำมทันสมัยและเพียงพอเป็นที่น่ำพอใจน้อยที่สุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 3.83 อยู่ในระดับมำก 
และมีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจในภำพรวมเท่ำกับ 4.08 อยู่ในระดับมำก  
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ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง   
ตำรำงที่ 8 ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง  (แบบเลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

รายการ ความถี่ ร้อยละ 
1. ควำมสะอำดของสถำนที่  6 18.75 
2. กำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ 8 25.00 
3. สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกอ่ืน ๆ      9 28.13 
4. กำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร 9 28.13 

รวม 32 100.0 
 
จำกตำรำงที่ 8 ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง จ ำแนกรำยข้อ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ต้องกำรให้

มีกำรปรับปรุงด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกอ่ืน ๆ มำกที่สุด ค่ำควำมถี่เท่ำกับ 9 
คิดเป็นร้อยละ 28.13  รองลงมำคือ กำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ ค่ำควำมถี่เท่ำกับ 8 คิดเป็นร้อยละ 25.00  
และด้ำนควำมสะอำดของสถำนที่ น้อยที่สุด ค่ำควำมถ่ีเท่ำกับ 6 คิดเป็นร้อยละ 18.75 
 นอกจำกนี้พบว่ำยังข้อเสนอแนะ อ่ืน ๆ เพ่ิมเติมจำกผู้ตอบแบบสอบถำม ดังนี้ 
  1. พ้ืนที่ครอบคลุมเครือข่ำยไร้สำย (Wi-Fi) (ควำมถ่ี 1) 
 2. บำงข้อไม่ได้ใช้ เช่น ข้อ 3 จึงไม่มีข้อมูล ดังนั้นไม่แน่ใจว่ำค ำตอบจะเหมำะหรือไม่ ควรมีกำรแจ้ง
ข่ำวสำรหลำยๆๆช่องทำง นอกจำกเพจในเฟสบุ๊ค (ควำมถ่ี 1) 
 3. อยำกให้พัฒนำบุคลำกรในเรื่องกำรแสดงอำกำรผ่ำนทำงสีหน้ำ  และภำษำกำยให้ดีกว่ำเดิม 
 (ควำมถ่ี 1) 
 4. สื่อในกำรถ่ำยทอดออนไลน์ (ควำมถ่ี 1) 
 
บทสรุป 

กำรประเมินควำมพึงพอใจในต่อคุณภำพกำรบริกำรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ในรอบ 12 เดือน  (1 สิงหำคม 2563 – 31 กรกฎำคม 2564) ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำคุณภำพกำรบริกำรด้ำนต่ำง ๆ ของส ำนัก ที่ให้บริกำรโดยศูนย์วิทย
บริกำร (บริกำรหอสมุด) และศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือกำรสื่อสำร (บริกำรอินเตอร์เน็ตและงำนสอบประกันคุณภำพ
คอมพิวเตอร์) โดยแบบประเมินควำมพึงพอใจนี้ มุ่งสอบถำมควำมพึงพอใจในกำรบริกำร ให้ครอบคลุม 5 ด้ำน
ส ำคัญ ได้แก่  ด้ำนทรัพยำกร  ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร   ด้ำน
สถำนที่/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ โดยศึกษำจำกกลุ่มตัวอย่ำงได้แก่ บุคลำกร 
นักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ และบุคคลทั่วไปที่เข้ำใช้บริกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 จ ำนวน 
522 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถำมโดยผ่ำนระบบออนไลน์ กำรวิเครำะห์ข้อมูลใช้สถิติ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจพบว่ำ ผู้รับบริกำรมีความพึงพอใจในการใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตและงานสอบประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์โดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝐗 = 4.07, S.D. = 0.81)  
มีความพึงพอใจในการใช้บริการหอสมุดอยู่ในระดับมาก (𝐗 = 4.09, S.D. = 0.82)  และมีคะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.08, S.D. = 0.81)   

 
  




