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สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการบริการ 
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ข้อมูลรอบ 3 เดือน ครัง้ที ่3 ประจ าปี 2562 

(เมษายน 2562- มิถุนายน 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* 135 53.57 
หญิง 117 46.43 
รวม 252 100 

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 40 15.87 

นักศึกษำ* 202 80.16 
บุคคลภำยนอก 10   3.97 

รวม 252 100 
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 95 12.5 

ปริญญำตรี* 145 61.5 
สูงกว่ำปริญญำตรี 12 26  

รวม 252 100 
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 4.72 0.45 
1.2 ควำมเหมำะสมของกำรใช้เทคโนโลยีในกำรให้บริกำร* 4.78 0.42 
1.3 ประสิทธิภำพระบบกำรให้บรกิำร 4.71 0.45 
ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ/ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ 
2.1 ปริมำณทรัพยำกร* 4.80 0.40 
2.2 ประสิทธิภำพของคอมพิวเตอร์ 4.73 0.45 
ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร 
3.1 มีกำรให้บริกำรสะดวก รวดเรว็ และถูกต้อง 4.77 0.42 
3.2 กำรตอบข้อซักถำม และกำรให้ค ำแนะน ำ 4.78 0.41 
3.3 ให้บริกำรด้วยอัธยำศัยไมตรีทีด่ี* 4.79 0.41 
ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
4.1 ควำมเหมำะสมของพื้นที*่ 4.78 0.41 
4.2 จ ำนวนของครุภณัฑ์/ อุปกรณต์่ำงๆ เพียงพอต่อควำมต้องกำร 4.74 0.45 
4.3 ประสิทธิภำพระบบปรับอำกำศ 4.76 0.44 
4.4 ประสิทธิภำพระบบเครือข่ำย 4.71 045 
ด้ำนสำธำรณูปโภค และควำมปลอดภัยของอำคำร 
5.1 ควำมเหมำะสมของระบบไฟฟ้ำ 4.76 0.43 
5.2 ควำมเหมำะสมของระบบประปำ 4.75 0.43 
5.3 ควำมปลอดภัยของอำคำร* 4.77 0.42 

รวม 4.76 0.02 
 

จำกตำรำงที่  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรพบว่ำกำรประเมินผลด้ำนขั้นตอน
กำรให้บริกำร ควำมเหมำะสมของกำรใช้เทคโนโลยีในกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยสูงเป็นอันดับหนึ่งและมีควำมพึง
พอใจอยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.78 ผลกำรประเมินผลด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ/ทรัพยำกรกำร
เรียนรู้ ในหัวข้อปริมำณทรัพยำกรอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.80 ผลกำรประเมินด้ำนคุณภำพ
ให้บริกำรด้วยอัธยำศัยไมตรีที่ดี มีค่ำเฉลี่ยสูงเป็นอันดับหนึ่งและมีควำมพึงพอใจ 
อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.79 กำรประเมินผลด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในหัวข้อจ ำนวนของ
ควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ มีค่ำเฉลี่ยสูงเป็นอันดับหนึ่ง มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.78 ผลกำรประเมินผล 
ด้ำนสำธำรณูปโภค และควำมปลอดภัยของอำคำรควำมปลอดภัยของอำคำร มีควำมพึงพอใจอยู่ใน 
ระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.77 สรุปภำพรวมของกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรใช้บริกำร 
งำนวิทยบริกำรและเทคโนโลยีกำรศึกษำ  มีค่ำเฉลี่ยของควำมพึงพอใจเท่ำกับ 4.76 มีค่ำส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน (S.D) เท่ำกับ 0.02 คิดเป็นร้อยละ เท่ำกับ 95.11 อยู่ในระดับ “มำกที่สุด” 
 

  



แบบประเมินความพึงพอใจการบริการงานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา แบบออนไลน์ 

 

 
  



แบบประเมินความพึงพอใจการบริการงานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา แบบเอกสาร 

 
 


