
 
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ 

การบริการงานวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 ข้อมูลรอบ 3 เดือน 

ครั้งที ่2 ประจ าป ี2562  



สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการบริการ 
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ข้อมูลรอบ 3 เดือน ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2562 

(มกราคม 2562- มีนาคม 2562) 
1 หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ฐานข้อมูลการวิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และเพ่ือการศึกษาค้นคว้า โดยใช้
เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์กับการบริการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไม่จ ากัดเวลาและ
สถานที่ 

 
2 วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการบริการของงานวิทยบริการและเทคโนโลยี
การศึกษา ประจ ำปี 2562 

2.2 เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับ 
ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 

3 วิธีการด าเนินการ 
3.1 ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้รับมอบหมาย และกิจกรรมโครงการที่ได้รับผิดชอบ 
3.2 ประเมินผลความพึงพอใจของการบริการงานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา ในแต่ละไตร

มาส โดยการรวบรวมข้อมูลจากแบบส ารวจคุณภาพบริการแบบเอกสารจากผู้ใช้บริการ ของงานวิทยบริการ
และเทคโนโลยีการศึกษา 
 

4 การส ารวจคุณภาพการบริการด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ค านวณค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของแบบสอบถามตอน

ที่ 2 เพ่ือหาความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา แล้วน ามาแปลความหมาย
โดยเทียบกับเกณฑ์ประมาณค่าตามแนวของบุญชม ศรีสะอาดและบุญส่ง นิลแก้ว (บุญชม ศรีสะอาด, 2535) 
และของ เบสท์ (Best, 1977) ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 

  



แบบประเมินความพึงพอใจการบริการงานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา แบบเอกสาร 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 1 แสดงเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ จ ำนวน(คน) ร้อยละ 
ชำย 94 45.2 

หญิง* 114 54.8 
รวม 208 100 

จาก 
ตารางที่ 1 พบกว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ซึ่งมีจ านวน 114 คน คิดเป็นร้อย

ละ 45.2 และเป็นเพศชายจ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8 ซึ่งกลุ่มผู้มาเข้าร่วมโครงการเป็นเพศหญิงกว่า
เพศชาย 
ตารางที่ 2 แสดงสถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จ ำนวน(คน) ร้อยละ 
อำจำรย์/เจ้ำหน้ำที่ 54 26 

นักศึกษำ* 144 69.2 
บุคคลภำยนอก 10 4.8 

รวม 208 100 
จาก 
ตารางที่ 1 พบกว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นอำจำรย์/เจ้ำหน้ำที่ ซึ่งมีจ านวน 54 คน 

คิดเป็นร้อยละ 26 เป็นนักศึกษำจ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 69.2 และเป็นบุคคลภำยนอกจ านวน 10 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.8 ซึ่งกลุ่มผู้มาใช้บริการเป็นนักศึกษำส่วนมาก 
ตารางที่ 3 แสดงระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จ ำนวน(คน) ร้อยละ 
ต่ ำกว่ำปริญญำตรี 26 12.5 

ปริญญำตรี* 128 61.5 
สูงกว่ำปริญญำตรี 54 26 

รวม 208 100 
จาก 
ตารางที่ 1 พบกว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นระดับต่ ำกว่ำปริญญำตรี ซึ่งมีจ านวน 26 

คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 เป็นระดับปริญญำตรีจ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 61.8 และเป็นสูงกว่ำปริญญำตรี
จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 26 ซึ่งกลุ่มผู้มาใช้บริการเป็นระดับปริญญำตรี 

 
 

  



ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การน าไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการนี้ 
ตารางที่ 4 แสดงระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ 

ประเด็นควำมคิดเห็น 
ผลกำรประเมิน 

(  ) 
ผลกำรประเมิน 

(SD) 
ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร 
1.1 ให้บริกำรทีส่ะดวกรวดเร็ว* 4.55 0.66 
1.2 ควำมเหมำะสมของกำรใช้เทคโนโลยีในกำรให้บริกำร 4.53 0.51 
1.3 ประสิทธิภำพระบบกำรให้บรกิำร 4.54 0.51 
ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ/ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ 
2.1 ปริมำณทรัพยำกร* 4.75 0.44 
2.2 ประสิทธิภำพของคอมพิวเตอร์ 4.54 0.54 
ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร 
3.1 มีกำรให้บริกำรสะดวก รวดเรว็ และถูกต้อง 4.51 0.52 
3.2 กำรตอบข้อซักถำม และกำรให้ค ำแนะน ำ* 4.63 0.48 
3.3 ให้บริกำรด้วยอัธยำศัยไมตรีทีด่ี 4.62 0.51 
ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
4.1 ควำมเหมำะสมของพื้นที ่ 4.47 0.50 
4.2 จ ำนวนของครุภณัฑ์/ อุปกรณต์่ำงๆ เพียงพอต่อควำมต้องกำร* 4.62 0.53 
4.3 ประสิทธิภำพระบบปรับอำกำศ 4.57 0.54 
4.4 ประสิทธิภำพระบบเครือข่ำย 4.59 053 
ด้ำนสำธำรณูปโภค และควำมปลอดภัยของอำคำร 
5.1 ควำมเหมำะสมของระบบไฟฟ้ำ* 4.75 0.43 
5.2 ควำมเหมำะสมของระบบประปำ* 4.75 0.43 
5.3 ควำมปลอดภัยของอำคำร* 4.75 0.43 

รวม 4.61 0.06 
 

จากตารางที่  พบว่าการประเมินผลด้านขั้นตอนการให้บริการ ให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย
สูงเป็นอันดับหนึ่งและมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ผลการประเมินผลด้าน
ทรัพยากรสารสนเทศ/ทรัพยากรการเรียนรู้ ในหัวข้อปริมาณทรัพยากรอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.75 ผลการประเมินด้านคุณภาพการให้บริการในหัวข้อการตอบข้อซักถาม และการให้ค าแนะน า มีค่าเฉลี่ยสูง
เป็นอันดับหนึ่งและมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 การประเมินผลด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกในหัวข้อจ านวนของครุภัณฑ์/ อุปกรณ์ต่างๆ เพียงพอต่อความต้องการมีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับหนึ่ง
และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ผลการประเมินผลด้านสาธารณูปโภค และ
ความปลอดภัยของอาคารใน มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นเท่ากันทั้ง 3 ข้อและมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 สรุปภาพรวม ของการประเมินความพึงพอใจการใช้บริการห้องสมุด  งานวิทยบริการและ
เทคโนโลยีการศึกษา  มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจเท่ากับ 4.61 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 
0.06 คิดเป็นร้อยละ เท่ากับ 92.19 อยู่ในระดับ “มากที่สุด” 



 

แบบประเมินความพึงพอใจการบริการงานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา แบบเอกสาร 
 

 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการบริการของงานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์


