
 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต;อการให=บริการด=านห=องสมุด  

และการบริการด=านคอมพิวเตอรF อินเตอรFเน็ต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปKการศึกษา 2561 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหFข=อมูล  

จากการเก็บรวบรวมข,อมูลโดยการประเมินออนไลน8 จำนวน 2,523 คน และนำแบบสอบถามที่ได,มา

วิเคราะห8ข,อมูลโดยหาคFาเฉลี่ย และคFาร,อยละของคFาเฉลี่ย เพื่อนำคFาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ8ในการแปล

ความหมายของคFาคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู,ตอบแบบสอบถาม 

ผลการสำรวจข,อมูลสถานภาพของผู,ตอบแบบประเมินพบวFา เปSนเพศหญิงตอบแบบสอบถามมากที่สุด 

จำนวน 1,468 คน คิดเปSนร,อยละ 58.18 และเพศชายตอบแบบสอบถามจำนวน 1,055 คน คิดเปSนร,อยละ 41.82 

 

แบบสอบถาม  

การกำหนดคFาน้ำหนักของคะแนน  

คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  

คะแนน 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก  

คะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง  

คะแนน 2 หมายถึง มีความพึงพอใจน,อย  

คะแนน 1 หมายถึง มีความพึงพอใจน,อยท่ีสุด  

เกณฑ8สำหรับแปลผลคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู,ตอบแบบสอบถาม กำหนดไว,ดังนี  

4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ มากท่ีสุด  

3.51 - 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ มาก  

2.51 - 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ ปานกลาง  

2.51 - 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ น,อย  

ตFากวFา 1.5 หมายถึง มีความพึงพอใจ น,อยท่ีสุด 

ผลการสำรวจความพึงพอใจในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเปSนดังน้ี 

1. ด,านบริการห,องสมุด  

ความพึงพอใจด,านบริการห,องสมุดประกอบด,วยคำถาม 4 ด,าน พบวFานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูFใน

ระดับมาก คFาเฉลี่ยเทFากับ 3.80 โดยพึงพอใจตFอห,องสมุด หนังสือ ตำราเพียงพอและทันสมัย คFาเฉลี่ยเทFากับ 3.73 

ด,านการสืบค,นฐานข,อมูลอิเล็กทรอนิกส8เพื่ออ,างอิงงานวิจัย มีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอน 

คFาเฉลี่ยเทFากับ 3.98 ด,านวารสารวิชาการสื่อสิ่งพิมพ8เพื่อการสืบค,นเพียงพอและทันสมัย คFาเฉลี่ยเทFากับ 3.88 และ

ด,านจำนวนห,องประชุมกลุFมยFอย (Discussion Room) มีความเพียงพอตFอความต,องการ คFาเฉล่ียเทFากับ 3.60 



2. ด,านการบริการคอมพิวเตอร8 และอินเตอร8เน็ต ความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  

ความพึงพอใจด,านการบริการคอมพิวเตอร8 และอินเตอร8เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นท่ี ประกอบด,วย

คำถาม 5 ด,าน พบวFานักศึกษามีความพึงพอใจด,านการบริการคอมพิวเตอร8และอินเทอร8เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุก

พื้นท่ี ในระดับมาก คFาเฉลี่ยเทFากับ 3.63 โดยพึงพอใจตFอความสะดวกในการใช,งาน คFาเฉลี่ยเทFากับ 3.64 ด,านความ

ความรวดเร็วในการใช,งาน คFาเฉลี่ยเทFากับ 3.56 ด,านความมีประสิทธิภาพของเครื ่องคอมพิวเตอร8ที ่ให,บริการ 

คFาเฉล่ียเทFากับ 3.65 ด,านความพร,อมในการให,บริการของศูนย8การเรียนรู,ด,วยตนเอง คFาเฉล่ียเทFากับ 3.69 ด,านความ

ครอบคลุมการให,บริการระบบเครือขFายอินเตอร8เน็ต คFาเฉล่ียเทFากับ 3.62   

 

ผลการสำรวจความพึงพอใจจำแนกตามคณะได,ดังน้ี 

คณะครุศาสตรFอุตสาหกรรม 

จากการเก็บรวบรวมข,อมูลโดยการประเมินออนไลน8 จำนวน 143 คน เปSนเพศชายตอบแบบสอบถามมาก

ท่ีสุด จำนวน 94 คน คิดเปSนร,อยละ 65.73 และเพศหญิงตอบแบบสอบถามจำนวน 49 คน คิดเปSนร,อยละ 34.27 ผล

การสำรวจความพึงพอใจเปSนดังน้ี 
 

1. ด,านบริการห,องสมุด  

ความพึงพอใจด,านบริการห,องสมุดประกอบด,วยคำถาม 4 ด,าน พบวFานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูFใน

ระดับมาก คFาเฉลี่ยเทFากับ 3.78 โดยพึงพอใจตFอห,องสมุด หนังสือ ตำราเพียงพอและทันสมัย คFาเฉลี่ยเทFากับ 3.76 

ด,านการสืบค,นฐานข,อมูลอิเล็กทรอนิกส8เพื่ออ,างอิงงานวิจัย มีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอน 

คFาเฉลี่ยเทFากับ 3.98 ด,านวารสารวิชาการสื่อสิ่งพิมพ8เพื่อการสืบค,นเพียงพอและทันสมัย คFาเฉลี่ยเทFากับ 3.95 และ

ด,านจำนวนห,องประชุมกลุFมยFอย (Discussion Room) มีความเพียงพอตFอความต,องการ คFาเฉล่ียเทFากับ 3.43 

2. ด,านการบริการคอมพิวเตอร8 และอินเตอร8เน็ต ความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  

ความพึงพอใจด,านการบริการคอมพิวเตอร8 และอินเตอร8เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นท่ี ประกอบด,วย

คำถาม 5 ด,าน พบวFานักศึกษามีความพึงพอใจด,านการบริการคอมพิวเตอร8และอินเทอร8เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุก

พื้นท่ี ในระดับมาก คFาเฉลี่ยเทFากับ 3.86 โดยพึงพอใจตFอความสะดวกในการใช,งาน คFาเฉลี่ยเทFากับ 3.92 ด,านความ

ความรวดเร็วในการใช,งาน คFาเฉลี่ยเทFากับ 3.89 ด,านความมีประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร8ที ่ให,บริการ 

คFาเฉล่ียเทFากับ 3.75 ด,านความพร,อมในการให,บริการของศูนย8การเรียนรู,ด,วยตนเอง คFาเฉล่ียเทFากับ 3.87 ด,านความ

ครอบคลุมการให,บริการระบบเครือขFายอินเตอร8เน็ต คFาเฉล่ียเทFากับ 3.86 

 

 

 

 



คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

จากการเก็บรวบรวมข,อมูลโดยการประเมินออนไลน8 จำนวน 270 คน เปSนเพศหญิงตอบแบบสอบถามมาก

ที่สุด จำนวน 166 คน คิดเปSนร,อยละ 61.48 และเพศชายตอบแบบสอบถามจำนวน 104 คน คิดเปSนร,อยละ 38.52 

ผลการสำรวจความพึงพอใจเปSนดังน้ี 

1. ด,านบริการห,องสมุด 

ความพึงพอใจด,านบริการห,องสมุดประกอบด,วยคำถาม 4 ด,าน พบวFานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูFใน

ระดับมาก คFาเฉลี่ยเทFากับ 3.82 โดยพึงพอใจตFอห,องสมุด หนังสือ ตำรา เพียงพอและทันสมัย คFาเฉลี่ยเทFากับ 3.50 

ด,านการสืบค,นฐานข,อมูลอิเล็กทรอนิกส8เพื่ออ,างอิงงานวิจัย มีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอน 

คFาเฉลี่ยเทFากับ 4.51 ด,านวารสารวิชาการสื่อสิ่งพิมพ8เพื่อการสืบค,นเพียงพอและทันสมัย คFาเฉลี่ยเทFากับ 3.99 และ

ด,านจำนวนห,องประชุมกลุFมยFอย (Discussion Room) มีความเพียงพอตFอความต,องการ คFาเฉล่ียเทFากับ 3.26 

 

2. ด,านการบริการคอมพิวเตอร8 และอินเตอร8เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  

ความพึงพอใจด,านการบริการคอมพิวเตอร8 และอินเตอร8เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นท่ี ประกอบด,วย

คำถาม 5 ด,าน พบวFานักศึกษามีความพึงพอใจด,านการบริการคอมพิวเตอร8และอินเทอร8เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุก

พื้นที่ในระดับมาก คFาเฉลี่ยเทFากับ 4.17 โดยพึงพอใจตFอความสะดวกในการใช,งาน คFาเฉลี่ยเทFากับ 3.92 ด,านความ

ความรวดเร็วในการใช,งาน คFาเฉลี่ยเทFากับ 3.85 ด,านความมีประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร8ที ่ให,บริการ 

คFาเฉล่ียเทFากับ 4.31 ด,านความพร,อมในการให,บริการของศูนย8การเรียนรู,ด,วยตนเอง คFาเฉล่ียเทFากับ 4.40 ด,านความ

ครอบคลุมการให,บริการระบบเครือขFายอินเตอร8เน็ต คFาเฉล่ียเทFากับ 4.34 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตรF 

จากการเก็บรวบรวมข,อมูลโดยการประเมินออนไลน8 จำนวน 283 คน เปSนเพศชายตอบแบบสอบถามมาก

ที่สุด จำนวน 58 คน คิดเปSนร,อยละ 20.5 และเพศหญิงตอบแบบสอบถามจำนวน 225 คน คิดเปSนร,อยละ 79.5 ผล

การสำรวจความพึงพอใจเปSนดังน้ี 
 

1. ด,านบริการห,องสมุด 

ความพึงพอใจด,านบริการห,องสมุดประกอบด,วยคำถาม 3 ด,าน พบวFานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูFใน

ระดับมาก คFาเฉลี่ยเทFากับ 4.07 โดยพึงพอใจตFอห,องสมุด หนังสือ ตำรา เพียงพอและทันสมัย คFาเฉลี่ยเทFากับ 4.14 

ด,านการสืบค,นฐานข,อมูลอิเล็กทรอนิกส8เพื่ออ,างอิงงานวิจัย มีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอน 

คFาเฉลี่ยเทFากับ 4.21 ด,านวารสารวิชาการสื่อสิ่งพิมพ8เพื่อการสืบค,นเพียงพอและทันสมัย คFาเฉลี่ยเทFากับ 4.03 และ

ด,านจำนวนห,องประชุมกลุFมยFอย (Discussion Room) มีความเพียงพอตFอความต,องการ คFาเฉล่ียเทFากับ 3.90 



2. ด,านการบริการคอมพิวเตอร8และอินเตอร8เน็ต ความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  

ความพึงพอใจด,านการบริการคอมพิวเตอร8 และอินเตอร8เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นท่ี ประกอบด,วย

คำถาม 5 ด,าน พบวFานักศึกษามีความ  พึงพอใจด,านการบริการคอมพิวเตอร8และอินเทอร8เน็ตความเร็วสูงครอบคลุม

ทุกพื้นที่ในระดับมาก คFาเฉลี่ยเทFากับ 4.07 โดยพึงพอใจตFอความสะดวกในการใช,งาน คFาเฉลี่ยเทFากับ 4.20 ด,าน

ความความรวดเร็วในการใช,งาน คFาเฉลี่ยเทFากับ 4.04 ด,านความมีประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร8ที่ให,บริการ 

คFาเฉล่ียเทFากับ 3.98 ด,านความพร,อมในการให,บริการของศูนย8การเรียนรู,ด,วยตนเอง คFาเฉล่ียเทFากับ 4.12 ด,านความ

ครอบคลุมการให,บริการระบบเครือขFายอินเตอร8เน็ต คFาเฉล่ียเทFากับ 4.04 
 

คณะบริหารธุรกิจ 

จากการเก็บรวบรวมข,อมูลโดยการประเมินออนไลน8 จำนวน 1,063 คน เปSนเพศชายตอบแบบสอบถาม

จำนวน 242 คน คิดเปSนร,อยละ 22.8 และเพศหญิงตอบแบบสอบถามจำนวน 821 คน คิดเปSนร,อยละ 77.2  ผลการ

สำรวจความพึงพอใจพบวFา 

1. ด,านบริการห,องสมุด 

ความพึงพอใจด,านบริการห,องสมุดประกอบด,วยคำถาม 4 ด,าน พบวFานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูFใน

ระดับมาก คFาเฉลี่ยเทFากับ 3.93 โดยพึงพอใจตFอห,องสมุด หนังสือ ตารา เพียงพอและทันสมัย คFาเฉลี่ยเทFากับ 4.00 

ด,านการสืบค,นฐานข,อมูลอิเล็กทรอนิกส8เพื่ออ,างอิงงานวิจัย มีเน้ือหาครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอน 

คFาเฉลี่ยเทFากับ 3.95 ด,านวารสารวิชาการสื่อสิ่งพิมพ8เพื่อการสืบค,นเพียงพอและทันสมัย คFาเฉลี่ยเทFากับ 3.91 และ

ด,านจำนวนห,องประชุมกลุFมยFอย (Discussion Room) มีความเพียงพอตFอความต,องการ คFาเฉล่ียเทFากับ 3.87 

2. ด,านการบริการคอมพิวเตอร8 และอินเตอร8เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  

ความพึงพอใจด,านการบริการคอมพิวเตอร8 และอินเตอร8เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ประกอบด,วย

คำถาม 5 ด,าน พบวFานักศึกษามีความพึงพอใจด,านการบริการคอมพิวเตอร8และอินเทอร8เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุก

พ้ืนที่อยูFในระดับมาก คFาเฉลี่ยเทFากับ 3.71 โดยพึงพอใจตFอความสะดวกในการใช,งาน คFาเฉลี่ยเทFากับ 3.71 ด,าน

ความความรวดเร็วในการใช,งาน คFาเฉลี่ยเทFากับ 3.61 ด,านความมีประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร8ที่ให,บริการ 

คFาเฉล่ียเทFากับ 3.72 ด,านความพร,อมในการให,บริการของศูนย8การเรียนรู,ด,วยตนเอง คFาเฉล่ียเทFากับ 3.79 ด,านความ

ครอบคลุมการให,บริการระบบเครือขFายอินเตอร8เน็ต คFาเฉล่ียเทFากับ 3.71 

 

คณะวิทยาศาสตรFและเทคโนโลยี  

จากการเก็บรวบรวมข,อมูลโดยการประเมินออนไลน8 จำนวน 77 คน เปSนเพศชายตอบแบบสอบถามมาก

ที่สุด จำนวน30 คน คิดเปSนร,อยละ 38.96 และเพศหญิงตอบแบบสอบถามจำนวน 47 คน คิดเปSนร,อยละ 61.04 ผล

การสำรวจความพึงพอใจพบวFา 



1. ด,านบริการห,องสมุด 

ความพึงพอใจด,านบริการห,องสมุดประกอบด,วยคำถาม 3 ด,าน พบวFานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูFใน

ระดับมาก คFาเฉลี่ยเทFากับ 3.73 โดยพึงพอใจตFอห,องสมุด หนังสือ ตารา เพียงพอและทันสมัย คFาเฉลี่ยเทFากับ 3.79 

ด,านการสืบค,นฐานข,อมูลอิเล็กทรอนิกส8เพื่ออ,างอิงงานวิจัย มีเน้ือหาครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอน 

คFาเฉลี่ยเทFากับ 3.77 ด,านวารสารวิชาการสื่อสิ่งพิมพ8เพื่อการสืบค,นเพียงพอและทันสมัย คFาเฉลี่ยเทFากับ 3.58 และ

ด,านจำนวนห,องประชุมกลุFมยFอย (Discussion Room) มีความเพียงพอตFอความต,องการ คFาเฉล่ียเทFากับ 3.28 

2. ด,านการบริการคอมพิวเตอร8 และอินเตอร8เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  

ความพึงพอใจด,านการบริการคอมพิวเตอร8 และอินเตอร8เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นท่ี ประกอบด,วย

คำถาม 5 ด,าน พบวFานักศึกษามีความพึงพอใจด,านการบริการคอมพิวเตอร8และอินเทอร8เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุก

พื้นที่ในระดับมาก คFาเฉลี่ยเทFากับ 3.66 โดยพึงพอใจตFอความสะดวกในการใช,งาน คFาเฉลี่ยเทFากับ 3.74 ด,านความ

ความรวดเร็วในการใช,งาน คFาเฉลี่ยเทFากับ 3.61 ด,านความมีประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร8ที ่ให,บริการ 

คFาเฉล่ียเทFากับ 3.64 ด,านความพร,อมในการให,บริการของศูนย8การเรียนรู,ด,วยตนเอง คFาเฉล่ียเทFากับ 3.65 ด,านความ

ครอบคลุมการให,บริการระบบเครือขFายอินเตอร8เน็ต คFาเฉล่ียเทFากับ 3.68  

 

คณะวิศวกรรมศาสตรF 

จากการเก็บรวบรวมข,อมูลโดยการประเมินออนไลน8 จำนวน 593 คน เปSนเพศชายตอบแบบสอบถามจำนวน 

435 คน คิดเปSนร,อยละ 73.6 เพศหญิงตอบแบบสอบถามจำนวน 158 คน คิดเปSนร,อยละ 26.64 ผลการสำรวจความ    

พึงพอใจพบวFา 

 

1. ด,านบริการห,องสมุด 

ความพึงพอใจด,านบริการห,องสมุดประกอบด,วยคำถาม 4 ด,าน พบวFานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูFใน

ระดับมาก คFาเฉลี่ยเทFากับ 3.92 โดยพึงพอใจตFอห,องสมุด หนังสือ ตารา เพียงพอและทันสมัย คFาเฉลี่ยเทFากับ 3.93 

ด,านการสืบค,นฐานข,อมูลอิเล็กทรอนิกส8เพื่ออ,างอิงงานวิจัย มีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอน

คFาเฉลี่ยเทFากับ 4.04 ด,านวารสารวิชาการสื่อสิ่งพิมพ8เพื่อการสืบค,นเพียงพอและทันสมัย คFาเฉลี่ยเทFากับ 3.93 และ

ด,านจำนวนห,องประชุมกลุFมยFอย (Discussion Room) มีความเพียงพอตFอความต,องการ คFาเฉล่ียเทFากับ 3.79 

2. ด,านการบริการคอมพิวเตอร8 และอินเตอร8เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  

ความพึงพอใจด,านการบริการคอมพิวเตอร8 และอินเตอร8เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ประกอบด,วย

คำถาม 5 ด,าน พบวFานักศึกษามีความพึงพอใจด,านการบริการคอมพิวเตอร8และอินเทอร8เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุก

พื้นท่ีในระดับมาก คFาเฉลี่ยเทFากับ 3.80 โดยพึงพอใจตFอความสะดวกในการใช,งาน คFาเฉลี่ยเทFากับ 3.87 ด,านความ



ความรวดเร็วในการใช,งาน คFาเฉลี่ยเทFากับ 3.75 ด,านความมีประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร8ที ่ให,บริการ 

คFาเฉล่ียเทFากับ 3.77 ด,านความพร,อมในการให,บริการของศูนย8การเรียนรู,ด,วยตนเอง คFาเฉล่ียเทFากับ 3.87 ด,านความ

ครอบคลุมการให,บริการระบบเครือขFายอินเตอร8เน็ต คFาเฉล่ียเทFากับ 3.77 

 

คณะศิลปศาสตรF  

จากการเก็บรวบรวมข,อมูลโดยการประเมินออนไลน8 จำนวน 30 คน เปSนเพศชายตอบแบบสอบถามมาก

ท่ีสุด จำนวน 6 คน คิดเปSนร,อยละ 20.0 และเพศหญิงตอบแบบสอบถามจำนวน 24 คน คิดเปSนร,อยละ 80.0 ผลการ

สำรวจความพึงพอใจพบวFา 

1. ด,านบริการห,องสมุด  

ความพึงพอใจด,านบริการห,องสมุดประกอบด,วยคาถาม 3 ด,าน พบวFานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูFใน

ระดับปานกลาง คFาเฉลี่ยเทFากับ 3.47 โดยพึงพอใจตFอห,องสมุด หนังสือ ตารา เพียงพอและทันสมัย คFาเฉลี่ยเทFากับ 

3.64 ด,านการสืบค,นฐานข,อมูลอิเล็กทรอนิกส8เพื่ออ,างอิงงานวิจัย มีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอน 

คFาเฉล่ียเทFากับ 3.61 ด,านวารสารวิชาการสื่อสิ่งพิมพ8เพื่อการสืบค,นเพียงพอและทันสมัย คFาเฉลี่ยเทFากับ 3.44 และ

ด,านจำนวนห,องประชุมกลุFมยFอย (Discussion Room) มีความเพียงพอตFอความต,องการ คFาเฉล่ียเทFากับ 3.18 
 

2. ด,านการบริการคอมพิวเตอร8 และอินเตอร8เน็ต ความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  

ความพึงพอใจด,านการบริการคอมพิวเตอร8 และอินเตอร8เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นท่ี ประกอบด,วยคา

ถาม 5 ด,าน พบวFานักศึกษามีความพึงพอใจด,านการบริการคอมพิวเตอร8และอินเทอร8เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุก

พื้นท่ีในระดับปานกลาง คFาเฉลี่ยเทFากับ 3.06 โดยพึงพอใจตFอความสะดวกในการใช,งาน คFาเฉลี่ยเทFากับ 3.20 ด,าน

ความความรวดเร็วในการใช,งาน คFาเฉลี่ยเทFากับ 2.94 ด,านความมีประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร8ที่ให,บริการ 

คFาเฉล่ียเทFากับ 3.10 ด,านความพร,อมในการให,บริการของศูนย8การเรียนรู,ด,วยตนเอง คFาเฉล่ียเทFากับ 3.06 ด,านความ

ครอบคลุมการให,บริการระบบเครือขFายอินเตอร8เน็ต คFาเฉล่ียเทFากับ 2.99 

 

คณะสถาปUตยกรรมศาสตรF 

จากการเก็บรวบรวมข,อมูลโดยการประเมินออนไลน8 จำนวน 22 คน เปSนเพศชายตอบแบบสอบถามมาก

ท่ีสุด จำนวน11 คน คิดเปSนร,อยละ 50.0 และเพศหญิงตอบแบบสอบถามจำนวน 11 คน คิดเปSนร,อยละ 50.0 ผล

การสำรวจความพึงพอใจพบวFา 

1. ด,านบริการห,องสมุด 

ความพึงพอใจด,านบริการห,องสมุดประกอบด,วยคาถาม 3 ด,าน พบวFานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูFใน

ระดับปานกลาง คFาเฉลี่ยเทFากับ 3.34 โดยพึงพอใจตFอห,องสมุด หนังสือ ตารา เพียงพอและทันสมัย คFาเฉลี่ยเทFากับ 



2.78 ด,านการสืบค,นฐานข,อมูลอิเล็กทรอนิกส8เพื่ออ,างอิงงานวิจัย มีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอน 

คFาเฉลี่ยเทFากับ 3.59 ด,านวารสารวิชาการสื่อสิ่งพิมพ8เพื่อการสืบค,นเพียงพอและทันสมัย คFาเฉลี่ยเทFากับ 3.83 และ

ด,านจำนวนห,องประชุมกลุFมยFอย (Discussion Room) มีความเพียงพอตFอความต,องการ คFาเฉล่ียเทFากับ 3.17 

2. ด,านการบริการคอมพิวเตอร8 และอินเตอร8เน็ต ความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  

ความพึงพอใจด,านการบริการคอมพิวเตอร8 และอินเตอร8เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นท่ี ประกอบด,วยคา

ถาม 5 ด,าน พบวFานักศึกษามีความพึงพอใจด,านการบริการคอมพิวเตอร8และอินเทอร8เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุก

พื้นท่ีในระดับน,อย คFาเฉลี่ยเทFากับ 2.48 โดยพึงพอใจตFอความสะดวกในการใช,งาน คFาเฉลี่ยเทFากับ 2.24 ด,านความ

ความรวดเร็วในการใช,งาน คFาเฉลี่ยเทFากับ 2.54 ด,านความมีประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร8ที ่ให,บริการ 

คFาเฉล่ียเทFากับ 2.69 ด,านความพร,อมในการให,บริการของศูนย8การเรียนรู,ด,วยตนเอง คFาเฉล่ียเทFากับ 2.54 ด,านความ

ครอบคลุมการให,บริการระบบเครือขFายอินเตอร8เน็ต คFาเฉล่ียเทFากับ 2.39 

 

คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน 

จากการเก็บรวบรวมข,อมูลโดยการประเมินออนไลน8 จำนวน 42 คน เปSนเพศชายตอบแบบสอบถามจำนวน 

13 คน    คิดเปSนร,อยละ 31 และเพศหญิงตอบแบบสอบถามจำนวน 29 คน คิดเปSนร,อยละ 69 ผลการสำรวจความ

พึงพอใจพบวFา 
 

1. ด,านบริการห,องสมุด 

ความพึงพอใจด,านบริการห,องสมุดประกอบด,วยคาถาม 4 ด,าน พบวFานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูFใน

ระดับมาก คFาเฉลี่ยเทFากับ 4.10 โดยพึงพอใจตFอห,องสมุด หนังสือ ตารา เพียงพอและทันสมัย คFาเฉลี่ยเทFากับ 4.00 

ด,านการสืบค,นฐานข,อมูลอิเล็กทรอนิกส8เพื่ออ,างอิงงานวิจัย มีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอน 

คFาเฉลี่ยเทFากับ 4.12 ด,านวารสารวิชาการสื่อสิ่งพิมพ8เพื่อการสืบค,นเพียงพอและทันสมัย คFาเฉลี่ยเทFากับ 4.04 และ

ด,านจำนวนห,องประชุมกลุFมยFอย (Discussion Room) มีความเพียงพอตFอความต,องการ คFาเฉล่ียเทFากับ 4.24 

2. ด,านการบริการคอมพิวเตอร8 และอินเตอร8เน็ต ความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  

ความพึงพอใจด,านการบริการคอมพิวเตอร8 และอินเตอร8เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นท่ี ประกอบด,วยคา

ถาม 5 ด,าน พบวFานักศึกษามีความพึงพอใจด,านการบริการคอมพิวเตอร8และอินเทอร8เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุก

พื้นท่ีอยูFในระดับมาก คFาเฉลี่ยเทFากับ 3.87 โดยพึงพอใจตFอความสะดวกในการใช,งาน คFาเฉลี่ยเทFากับ 3.97 ด,าน

ความความรวดเร็วในการใช,งาน คFาเฉลี่ยเทFากับ 3.85 ด,านความมีประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร8ที่ให,บริการ 

คFาเฉล่ียเทFากับ 3.86 ด,านความพร,อมในการให,บริการของศูนย8การเรียนรู,ด,วยตนเอง คFาเฉลี่ยเทFากับ 3.92 ด,านความ

ครอบคลุมการให,บริการระบบเครือขFายอินเตอร8เน็ต คFาเฉล่ียเทFากับ 3.77 


