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คํานํา 
 
 นอกเหนือจากการเรียนการสอน สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน 
โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียน เช่น สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ อ่ืน ๆ การบริการด้านงานทะเบียน การบริการนักศึกษานานาชาติ เป็นต้น 
นอกจากน้ัน ยังจําเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมและการบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 
เช่น สิ่งแวดล้อมในสถาบัน ห้องเรียน สถานที่ออกกําลังกาย บริการอานามัย การจัดจําหน่ายอาหารเป็นต้น 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คํานึงถึงความสําคัญของการจัดบริการด้าน
กายภาพแก่นักศึกษาจึงได้มีการจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกหลายด้าน เพ่ือให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน
ของนักศึกษา 

ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการด้านกายภาพในด้านต่างๆ ตรงตามความ
ต้องการของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   จึงได้ประเมินพึงพอใจต่อการให้บริการแก่
นักศึกษา ด้านการให้บริการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ ด้านกายภาพบริการสิ่งอํานวยความสะดวกและระบบ
สาธารณูปโภค และรักษาความปลอดภัยของอาคาร ประจําปีการศึกษา 2556 เพ่ือนําไปปรับปรุงและ
พัฒนาการให้บริการด้านกายภาพแก่นักศึกษาต่อไป 
 
 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

มีนาคม 2557 
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ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชัฏลําปาง ต่อคุณภาพของการให้บริการ 3 ด้าน        หน้า 1�

 

บทที่ 1 
ส่วนนํา 

 
หลักการและเหตุผล 
 นอกเหนือจากการเรียนการสอน สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน 
โดยเฉพาะในเร่ืองการบริการส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน เช่น สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ การบริการด้านงานทะเบียน การบริการนักศึกษานานาชาติ เป็นต้น 
นอกจากนั้น ยังจําเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมและการบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 
เช่น สิ่งแวดล้อมในสถาบัน ห้องเรียน สถานที่ออกกําลังกาย บริการอานามัย การจัดจําหน่ายอาหารเป็นต้น 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คํานึงถึงความสําคัญของการจัดบริการด้าน
กายภาพแก่นักศึกษาจึงได้มีการจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกหลายด้าน เพื่อให้เอื้อต่อการเรียนการสอน
ของนักศึกษา 

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการด้านกายภาพในด้านต่างๆ ตรงตามความ
ต้องการของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   จึงได้ประเมินพึงพอใจต่อการให้บริการแก่
นักศึกษา ด้านการให้บริการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ ด้านกายภาพบริการสิ่งอํานวยความสะดวกและระบบ
สาธารณูปโภค และรักษาความปลอดภัยของอาคาร ประจําปีการศึกษา 2556  เพื่อนําไปปรับปรุงและ
พัฒนาการให้บริการด้านกายภาพแก่นักศึกษาต่อไป 

   

วัตถุประสงค์ 
เพื่อประเมินพึงพอใจต่อการให้บริการแก่นักศึกษา ด้านการให้บริการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ ด้าน

กายภาพบริการสิ่งอํานวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค และรักษาความปลอดภัยของอาคาร 
 

ตัวชีวัดความสําเร็จ 
มีผลความพึงพอใจประเมินพึงพอใจต่อการให้บริการแก่นักศึกษา ด้านการให้บริการห้องสมุดแหล่ง

เรียนรู้ ด้านกายภาพบริการสิ่งอํานวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค และรักษาความปลอดภัยของ
อาคาร 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏลําปางได้ทราบข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจ
ของนักศึกษา ด้านการให้บริการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ ด้านกายภาพบริการสิ่งอํานวยความสะดวกและระบบ
สาธารณูปโภค และรักษาความปลอดภัยของอาคาร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดบริการด้านต่าง ๆ ตามความ
ต้องการของนกัศึกษาต่อไป 
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ขอบเขตในการสํารวจ 
  ขอบเขตเชิงเนือ้หา 

  สํารวจความพึงพอใจ ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านการให้บริการ
ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ ด้านกายภาพบริการสิ่งอํานวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค และรักษาความ
ปลอดภัยของอาคาร เพื่อนําผลที่ได้มากําหนดเป็นแนวทางในการแก้ไขและจัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองความ
ต้องการแก่นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
  ขอบเขตประชากร 
  ศึกษาเฉพาะนกัศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 
คําสําคัญ (keywords) ของโครงการ 
  สาขา หมายถึง สาขาวิชาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ที่สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน 11 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชา
ภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสารทางธุรกิจ  สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุนชม สาขาวิชาดนตรี สาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ และสาขาวิชาบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท (รป.ม.) 
  นักศึกษา หมายถึง นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏ
ลําปาง 
   คณะ หมายถงึ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
  ความพึงพอใจ หมายถึง  ความรู้สึกของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่อ
การให้บริการด้านการให้บริการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ ด้านกายภาพบริการสิ่งอํานวยความสะดวกและระบบ
สาธารณูปโภค และรักษาความปลอดภัยของอาคารนักศึกษา มากหรือน้อย  
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บทที่ 2 
วิธีดําเนินการ 

 
1) ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการสํารวจครั้งนี้ มีจํานวน 556 คน ได้แก่ นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน 11 สาขาวิชา ซึ่งเป็นนักศึกษาที่ได้รับการบริการ จากคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และสาขา 
 

 2) กลุ่มตัวอย่าง 
  ใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
โดยใช้วิธีการแบบเจาะจง และผู้เก่ียวข้องกับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  จํานวน 556 คน 
 

3)  วิธีดําเนนิการ 
1. จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
2. สรุปจํานวนนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาทุกชั้นปี  และทําการสุ่ม

ตัวอย่างนักศึกษาให้ได้ทุกสาขาวิชา  ทุกชั้นปี จากนักศึกษาทั้งหมดของคณะ เดือนกุมภาพันธ์ 
2557 

3. นําแบบสอบถามมาหาความถี่ของขอ้มูล  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหารอ้ยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และสรุปผลการประเมิน  เดือนมีนาคม 2557 
 

4) เคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการแก่นักศึกษา 

ด้านการให้บริการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ ด้านกายภาพบริการส่ิงอํานวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค 
และรักษาความปลอดภัยของอาคาร ประจําปีการศึกษา 2556 ประกอบด้วยข้อคําถาม  3  ตอน 
      ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
      ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการบริการแก่นักศึกษา ได้แก่ 

2.1 การบริการห้องสมุด และ แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
2.2 การบริการด้านกายภาพทีเ่หมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา

นักศึกษา 
2.2  การบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็น 
2.3 ระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร  ตลอดจนบริเวณโดยรอบ 

      ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ  
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5) ขอบเขตการศึกษา 
กําหนดขอบเขตการศึกษา โดยจํากัดขอบเขตด้านเนื้อหา เฉพาะการให้บริการแก่นักศึกษา ด้านการ

ให้บริการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ ด้านกายภาพบริการสิ่งอํานวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค และรักษา
ความปลอดภัยของอาคาร เพื่อนําไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงในแต่ละด้านตามความต้องการของนักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เท่านั้น 
 

6) การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้แจกแบบสอบถาม ซึ่งใช้วิธีทางสถิติ ดังนี้ 
1) วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย ( x  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
2) การแปลผลค่าเฉล่ีย 
   ระดับความพึงพอใจ (วัดระดับความพึงพอใจ) 

  ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ น้อยที่สดุ  
   ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ น้อย  
   ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ ปานกลาง  
   ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ มาก  
   ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ มากที่สุด    
  3) แยกตามประเภทของผู้ตอบแบบสอบถามจากข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม แล้วนําเสนอใน
รูปแบบตารางและแปลผลด้วยการบรรยาย 
  4) แยกตามข้อมูลการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิเคราะห์ข้อมูลโดย 
Content Analysis และสรุปประเด็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานด้านการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็น
รายข้อและนําเสนอในรูปตารางและแปลผลด้วยการบรรยาย 
  5) ข้อมูลข้อเสนอแนะ ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม/ชุมชน เป็นคําถามปลายเปิด (Open-
ended Questions) วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธี Content Analysis สรุปผลเป็นรายข้อ  
 

7) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามแก่นักศึกษาทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปีทุกสาขาวิชา
ตามตารางการสุ่มตัวอย่าง และตามตารางเรียนของนักศึกษา   
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บทที่ 3 
สรุปผลความพึงพอใจ  

 
 จากการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการให้บริการแก่นักศึกษา ด้านการให้บริการ
ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ ด้านกายภาพบริการส่ิงอํานวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค และรักษา
ความปลอดภัยของอาคาร ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
แบ่งเป็นสาขาวิชาโดยใช้กลุ่มประชากรตัวอย่าง ซึ่งใช้วิธีการสุ่ม ดังผลการสรุปต่อไปนี้ 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  
1.1) เพศ         (N=556) 

ข้อมูล จํานวนตอบแบบสอบถาม(คน) ร้อยละ 
             ชาย 228 41.00 
             หญงิ 328 59.00 

รวม 556 100.0 
จากตารางท่ี 1   พบว่า เป็นเพศชายจํานวน  228 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00  และเพศหญิง จํานวน 

328 คน คิดเป็นร้อยละ 59.00  
 

1.2) ช้ันปี          (N=556) 
ข้อมูล จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม(คน) ร้อยละ 
ชั้นปี 1  148 26.62 
ชั้นปี 2 215 38.67 
ชั้นปี 3 107 19.24 
ชั้นปี 4 76 13.67 
ชั้นปีที่ 5 10 1.80 
รวม 556 100.0 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า เป็นนักศึกษาชั้นปี 1 จํานวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 26.62  ชั้นปีที่ 2 จํานวน 

215 คน คิดเป็นร้อยละ 38.67 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จํานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 19.24  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
จํานวน 76 คนคิดเป็นร้อยละ 13.67 และนักศึกษาชั้นปีที่ 5 จํานวน  10 คน คิดเป็น 1.80 
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1.3) จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามสาขาวิชา 
ข้อมูล จํานวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม
(คน) 

ร้อยละ 

สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท (รป.ม.) 12 2.16 
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 40 7.19 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 146 26.26 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 42 7.55 
สาขาวิชาภาษาไทย   59 10.61 
สาขาวิชาภาษาไทยและการสือ่สารทางธรุกิจ 10 1.79 
สาขาวิชาภาษาจีน 52 9.35 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 41 7.37 
สาขาวิชาดนตรี 34 6.12 
สาขาวิชานิติศาสตร์ 46 8.27 
สาขาวิชาสังคมศึกษา 74 13.31 

รวม 556 100 
 
จากตารางท่ี 3 พบว่า  นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 556 คน แยกเป็นสาขาวิชาได้ดังนี้ 1) 

สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท (รป.ม.) จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 2.16 ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 2) นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ จํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 7.19 ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 3) นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จํานวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 26.26 ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 4) นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 7.55 ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 5) นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย  จํานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 10.61 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
6) สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสารทางธุรกิจ จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 1.79 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
7) สาขาวิชาภาษาจีน จํานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 9.35 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 8) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
จํานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 7.37 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 9) สาขาวิชาดนตรี จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.12 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 10) สาขาวิชานิติศาสตร์ จํานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 8.27 ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม และ  11) สาขาวชิาสังคมศึกษา จํานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 13.31 ของผู้ตอบแบบสอบถาม  
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ส่วนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจตอ่การจัดบริการแก่นักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 
2.1 ตารางท่ี 4  การบริการหอ้งสมดุ และ แหล่งเรียนรู้อืน่ ๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 

ข้อคําถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

x  .S.D  ผลลัพธ์ 
ความพึงพอใจต่อทรัพยากรและสารสนเทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัย 4.01 0.62 มาก 
ความพึงพอใจต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัย 3.82 0.82 มาก 
ความพึงพอใจต่อการบริการฐานข้อมูลออนไลน์มหาวิทยาลัย 4.03 0.76 มาก 
ความพึงพอใจต่อบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด
มหาวิทยาลัย  

3.92 0.69 
มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 3.94 0.73 มาก 
 

จากตารางท่ี 4  พบว่า  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีระดับความพึงพอใจต่อการ
จัดบริการด้านการบริการห้องสมุด และ แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   ในภาพรวม อยู่
ในระดับมาก ( x = 3.94) โดยจําแนกเป็นรายด้านเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยได้แก่  ความพึงพอใจการ
บริการฐานข้อมูลออนไลน์มหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก ( x = 4.03) รองลงมา ความพึงพอใจต่อทรัพยากร
และสารสนเทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก ( x = 4.01 ) และความพึงพอใจต่อบรรยากาศที่
เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าในห้องสมุดมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก ( x = 3.92 )  ตามลําดับ  และมีความพึง
พอใจน้อยที่สุดในประเด็น ความพึงพอใจต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับ
มาก ( x = 3.82 )   
 

2.2 ตารางท่ี 5  การบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษา 

ข้อคําถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

x  .S.D  ผลลัพธ์ 
ความพึงพอใจต่อหอ้งเรียน 3.99 0.82 มาก 
ความพึงพอใจต่อห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ที่ ใช้ ใน เช่น ห้อง
คอมพิวเตอร์ 

4.04 0.76 
มาก 

ความพึงพอใจต่ออุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียน เช่น 
เคร่ืองฉายโปรเจ็คเตอร์  เคร่ืองเสียง  โต๊ะ เก้าอี้  

3.98 0.78 
มาก 

ความพึงพอใจต่อการบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายในมหาวิทยาลัย 4.00 0.81 มาก 
ค่าเฉล่ียรวม 4.00 0.79 มาก 
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  จากตารางท่ี 5  พบว่า  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีระดับความพึงพอใจต่อการ
จัดบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา ในภาพรวม อยู่
ในระดับมาก ( x = 4.00) โดยจําแนกเป็นรายด้านเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยได้แก่  ความพึงพอใจต่อ
ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ที่ใช้ใน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับมาก ( x = 4.04) รองลงมา ความพึงพอใจ
ต่อการบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายในมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก ( x = 4.00 )  และความพึงพอใจต่อห้องเรียน 
อยู่ในระดับมาก ( x = 3.99 ) ตามลําดับ และมีความพึงพอใจน้อยที่สุดในประเด็นต่ออุปกรณ์การศึกษาและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียน เช่น เคร่ืองฉายโปรเจ็คเตอร์ เคร่ืองเสียง  โต๊ะ เก้าอี้ อยู่ในระดับมาก ( x = 3.98 )   
 

2.3 ตารางท่ี 6  การบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็น  

ข้อคําถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

x  .S.D  ผลลัพธ์ 
ความพึงพอใจต่อบริการงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

4.07 0.75 มาก 

ความพึงพอใจต่อการบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล
มหาวิทยาลัย 

4.01 0.84 มาก 

ความพึงพอใจต่อการบริการน้ําดื่มของคณะ 4.05 0.92 มาก 
ความพึงพอใจต่อสนามกีฬาและสถานที่ออกกําลังกายของมหาวิทยาลัย 4.06 0.92 มาก 
ความพึงพอใจต่อที่จอดรถบริเวณ อาคาร 4 อาคาร 9 4.12 0.86 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 4.06 0.85 มาก 
 

  จากตารางท่ี 6  พบว่า  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีระดับความพึงพอใจต่อการ
จัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็น ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( x = 4.06) โดยจําแนกเป็นรายด้าน
เรียงลําดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ ความพึงพอใจต่อที่จอดรถบริเวณ อาคาร 4 อาคาร 9 อยู่ในระดับมาก 
( x = 4.12) รองลงมา ความพึงพอใจต่อบริการงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อยู่
ในระดับมาก ( x = 4.07 )  และความพึงพอใจต่อสนามกีฬาและสถานท่ีออกกําลังกาย อยู่ในระดับมาก ( x = 
4.06) ตามลําดับ และมีความพึงพอใจน้อยที่สุดในประเด็นความพึงพอใจต่อการบริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาลของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก ( x = 4.01 )   
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2.4 ตารางท่ี 7  ระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร  ตลอดจนบริเวณโดยรอบ  

ข้อคําถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

x  .S.D  ผลลัพธ์ 
ความพึงพอใจต่อความสะดวกในการใช้น้ําเพื่อการอุปโภค เช่น ห้องน้ํา  4.10 0.74 มาก 
ความพึงพอใจต่อความสะดวกในการใช้ไฟฟ้า 4.03 0.81 มาก 
ความพึงพอใจต่อการจัดเก็บขยะและความสะอาดของอาคารเรียน 4.12 0.90 มาก 
ความพึงพอใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ
มหาวิทยาลัย 

4.14 0.88 มาก 

ความพึงพอใจต่อระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย (ถังดับเพลิง) 4.16 0.83 มาก 
ค่าเฉล่ียรวม 4.11 0.83 มาก 

 

  จากตารางที่ 7  พบว่า  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีระดับความพึงพอใจต่อระบบ
สาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร  ตลอดจนบริเวณโดยรอบ ในภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก ( x = 4.16) โดยจําแนกเป็นรายด้านเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ ความพึงพอใจต่อระบบและ
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย (ถังดับเพลิง) อยู่ในระดับมาก ( x = 4.16) รองลงมา ความพึงพอใจการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก ( x = 4.14 )  และความพึงพอใจต่อ
การจัดเก็บขยะและความสะอาดของอาคารเรียน  อยู่ในระดับมาก ( x = 4.12) ตามลําดับ และมีความพึง
พอใจน้อยที่สุดในประเด็นความพึงพอใจต่อความสะดวกในการใช้ไฟฟ้า อยู่ในระดับมาก ( x = 4.03 )   
 
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ  
3.1 ด้านการบริการห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  1. นําเสนอข้อมูลของหอ้งสมุดในเชิงบรรยายแก่นักศึกษาในแต่ละสาขาวชิา หรือแตล่ะภาควิชา โดย

บรรยายให้ความรู้ด้านการใช้ห้องสมุด ข้อมูลข่าวสาร ของห้องสมุด ภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง  
2. เข้มงวดกับผู้ที่นําขนมและเคร่ืองดื่มมารับประทานในหอ้งสมุด  
3. การเข้าใช้อินเทอร์เนต็ของห้องสมุด ไม่ตอ้งมีการใช้พาสเวิร์ด  
4. อยากให้คณะจัดสถานที่เพือ่ให้นักศึกษาได้ใช้เป็นที่พักผอ่นและเอือ้ตอ่การเรียนการสอน  
5. จัดซือ้หนังสอืใหม่ๆ ที่ทนัสมัย ทั้งภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศ    
6. หนังสือเก่าเกินไป    
7. เพิ่มสื่อบันเทิงในรูปแบบของวีซีดี ดีวีดี  
8. เพิ่มหนังสอืประเภทวรรณกรรม ประวัติศาสตร์  
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9. เพิ่มหนังสอืและเอกสารวชิาการด้านสังคมศาสตร์ สังคมวิทยา การพฒันาชนบท การวิจัยเชิง
คุณภาพ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  

10. ควรเพิ่มจํานวนฉบับของหนังสือที่มีผู้ใช้ต้องการใช้จํานวนมาก  
11. เพิ่มหนังสอืประเภทวิชาการให้มากขึ้น  
12. เพิ่มจํานวนของวารสารวชิาการ  
13. การให้บริการต้องมีระบบและทําตามขั้นตอนดีกว่านี้  
 

3.2 การบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา 
1) ควรปรับปรุงในด้านสถานที่ให้มีที่จอดรถ สนามกีฬา  
2) ควรประชาสัมพันธ์ เพือ่แจ้งข่าวสารเก่ียวกับมหาวิทยาลัยในเร่ืองต่างๆ  
3) ความเร็วของ Internet บางจุดยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 
4) ที่นั่งพักมีนอ้ย น่าจะมีที่จอดรถมากกว่านี้ เพราะนักศึกษาคณะมนุษย์ฯ มีจํานวนมาก  
5) อยากให้คณะจัดทําที่นั่งเลน่ให้มากกว่านี้   

3.3 การบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็น  
1) ห้องน้ําบางอาคารควรปรับปรุง เช่น อาคาร 4 , อาคารศิลปะ   
2) สัญญาณ Wifi ที่ยังไม่ทั่วถึง บางจุดไม่มีสัญญาณ 
3) ลิฟควรมีการตรวจเช็คเป็นระยะ เพือ่ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุขัดข้อง  

3.4 ระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร  ตลอดจนบริเวณโดยรอบ  
1) อยากให้มีกล้องวงจรปิดตามอาคารหรือที่จอดรถ 
2) อยากให้มีสญัญาณเตอืนอคัคีภัย 
3) เพิ่มจุดให้บริการน้ําดื่มให้เพียงต่อนักศึกษา 
4) จัดสถานที่จอดรถให้เพียงพอ 
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บทที่ 4 

สรุปและอภิปรายผล 
 

เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการด้านกายภาพในด้านต่างๆ ตรงตามความต้องการของ
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   จึงได้ประเมินพึงพอใจต่อการให้บริการแก่นักศึกษา ด้านการ
ให้บริการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ ด้านกายภาพบริการสิ่งอํานวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค และรักษา
ความปลอดภัยของอาคาร ประจําปีการศึกษา 2556  เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการด้านกายภาพ
แก่นักศึกษา จึงได้สรุปผลการสํารวจดังนี้ 

 

1) ข้อมูลทั่วไป  
ผลการสํารวจ พบว่า เพศของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 556 คน  แบ่งเป็นเพศชาย จํานวน 

228คน และ เป็นเพศหญิง จํานวน 328 คน แบ่งตามชั้นปี ได้แก่ ชั้นปีที่ 1 จํานวน 148 ชั้นปีที่ 2 จํานวน 215 
ชั้นปีที่ 3 จํานวน 107 ชั้นปีที่ 4 จํานวน 76 คน และ ชั้นปีที่ 5 จํานวน 10 คน ตามสาขาวิชา 11 สาขาวิชา คือ 
1) สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท (รป.ม.) จํานวน 12 คน 2) นักศึกษาสาขาวิชา
ศิลปะและการออกแบบ จํานวน 40 คน 3) นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จํานวน 146 คน 4) 
นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จํานวน 42 คน 5) นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย  จํานวน 59 คน 6) 
สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสารทางธุรกิจ จํานวน 10 คน 7) สาขาวิชาภาษาจีน จํานวน 52 คน 8) สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ จํานวน 41 คน 9) สาขาวิชาดนตรี จํานวน 34 คน 10) สาขาวิชานิติศาสตร์ จํานวน 46 คน และ  
11) สาขาวิชาสังคมศึกษา จํานวน 74 คน  

 
2) ระดับความพึงพอใจ  

จากผลการสํารวจประเมินพึงพอใจต่อการให้บริการแก่นักศึกษา ด้านการให้บริการห้องสมุดแหล่ง
เรียนรู้ ด้านกายภาพบริการสิ่งอํานวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค และรักษาความปลอดภัยของ
อาคาร ประจําปีการศึกษา 2556 พบว่า ในภาพรวมระดับคณะ นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ( x = 
4.03 )  โดยจําแนกเป็นรายด้านเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย   

1) ระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร  ตลอดจนบริเวณโดยรอบ พบว่า  
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีระดับความพึงพอใจต่อระบบสาธารณูปโภคและ
รักษาความปลอดภัยของอาคาร  ตลอดจนบริเวณโดยรอบ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( x = 
4.16) 
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2) การบริการส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเป็น พบว่า  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีระดับความพึงพอใจต่อการจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็น ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( x = 4.06) 

3) การบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา
พบว่า  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีระดับความพึงพอใจต่อการจัดบริการด้าน
กายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก ( x = 4.00)  

4) การบริการห้องสมุด และ แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีระดับความพึงพอใจต่อการจัดบริการด้านการบริการห้องสมุด 
และ แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( x = 
3.94) 

 
3) ข้อเสนอแนะ 

(1) ด้านการบริการห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  1.1 มหาวิทยาลัยควรมีการนําเสนอข้อมูลของห้องสมุดในเชิงบรรยายแก่นักศึกษาในแตล่ะสาขาวชิา 

หรือแต่ละภาควิชา โดยบรรยายให้ความรู้ด้านการใช้ห้องสมุด ข้อมูลข่าวสาร ของหอ้งสมุด อย่างน้อยภาค
การศึกษาละ 1 คร้ัง  

1.2 เจ้าหน้าที่ควรเข้มงวดกับผู้ที่นําขนมและเคร่ืองดื่มมารับประทานในหอ้งสมุด  
1.3. อยากให้คณะจดัสถานที่เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เป็นที่พกัผ่อนและเอือ้ต่อการเรียนการสอน  
1.4 ควรจัดหาหนังสือเพิ่มใหท้ันสมัย อาท ิหนังสือประเภทวิชาการ วารสารวิชาการ  
(2) การบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา 
2.1 ควรปรับปรุงในด้านสถานที่ให้มีที่จอดรถ สนามกีฬา  
2.2 ควรประชาสัมพันธ์ เพือ่แจ้งข่าวสารเก่ียวกับมหาวิทยาลัยในเร่ืองต่างๆ  
2.3 ความเร็วของ Internet บางจุดยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 
2.4 คณะควรจดัที่นั่งพักผอ่นให้เพียงพอกับนักศึกษา ในเวลาที่รอเรียนหรือทํากิจกรรมต่าง ๆ     

          (3)  การบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็น  
3.1 ควรมีการปรับปรุงห้องน้าํบางอาคารควรและตรวจสอบว่ายังคงใช้งานได้ดอียู่หรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิด

ปัญหาในการใช้ห้องน้ํา   
3.2 มหาวิทยาลัยควรตรวจสอบสัญญาณและเพิ่มสัญญาณ Wifi ในจุดทียั่งไม่ทั่วถึง  
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(4) ระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร  ตลอดจนบริเวณโดยรอบ  
4.1 มหาวิทยาลัยหรือคณะควรติดกลอ้งวงจรปิดตามอาคารหรือที่จอดรถ เพื่อป้องกันการสูญหาย 
4.2 มหาวิทยาลัยควรติดตั้งสญัญาณเตอืนอคัคีภัยทุกอาคาร 
4.3 มหาวิทยาลัยควรเพิ่มจุดให้บริการน้ําดื่มให้เพียงต่อนกัศึกษาอย่างน้อยอาคารละ 1-2 จุด 
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ภาคผนวก 
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  แบบประเมินความพงึพอใจต่อการจัดบริการแก่นักศึกษา การบริการห้องสมุด ด้านกายภาพ  
บริการสิ่งอํานวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร   

  ประจาํปีการศกึษา ๒๕๕๖ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง 

................................. 
ตอนที่  ๑  ขอ้มูลทั่วไป 
คําชี้แจง :  ทาํเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่ง    หน้าขอ้ความที่เป็นจริง 

□ ชาย   □ หญิง 
□ ชั้นปทีี่ ๑  □ ชั้นปทีี่ ๒  □ ชั้นปทีี่ ๓  □ ชั้นปทีี่ ๔ 
□ สาขาวิชา…………………………..……………….. 

  
ตอนที่  ๒   ประเมินความพึงพอใจต่อการจดัการบริการแก่นักศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
คําชี้แจง : นักศึกษาทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านต่อบริการด้านต่าง ๆ ดัง
ต่อน้ี 
   
  ๒.๑ การบริการห้องสมุด และ แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ที ่ หัวขอ้ประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๑ ความพึงพอใจตอ่ทรพัยากรและสารสนเทศในหอ้งสมุดของ
มหาวิทยาลัย 

     

๒ ความพึงพอใจตอ่การบริการของเจ้าหน้าที่ห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัย  

     

๓ ความพึงพอใจตอ่การบริการฐานข้อมูลออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัย 

     

๔ ความพึงพอใจตอ่บรรยากาศทีเ่อื้อต่อการศึกษาค้นคว้าใน
ห้องสมุด ของมหาวิทยาลัย 

  

 
ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
 



 

         หน้า 16�

 

  ๒.๒ การบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา 

ที ่ หัวขอ้ประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยทีสุ่ด

๑ ความพึงพอใจตอ่ห้องเรียน   
๒ ความพึงพอใจต่อห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ที่ใช้ใน เช่น 

ห้องคอมพิวเตอร์ 
  

๓ ความพึงพอใจต่ออุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์ที่ใช้ใน
ห้องเรียน เช่น เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์  เครื่องเสียง  โต๊ะ 
เก้าอี้  

  

๔ ความพึ งพอใจต่อการบริการอิน เตอร์ เน็ต ไร้สายใน
มหาวิทยาลัย 

  

 

ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 

  ๒.๓ การบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็น  

ที ่ หัวขอ้ประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยทีสุ่ด

๑ ความพึงพอใจตอ่บริการงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพวิเตอร์ของมหาวิทยาลัย 

  

๒ ความพึงพอใจตอ่การบริการอนามัยและการรกัษาพยาบาล
ของมหาวิทยาลัย 

  

๓ ความพึงพอใจตอ่การบริการนํ้าดื่ม   
๔ ความพึงพอใจตอ่สนามกีฬาและสถานที่ออกกําลังกายของ

มหาวิทยาลัย 
  

๕ ความพึงพอใจตอ่ที่จอดรถบริเวณ อาคาร ๔ อาคาร ๙   
 
ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 



 

         หน้า 17�

 

  ๒.๔ ระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร  ตลอดจนบริเวณโดยรอบ  

ที ่ หัวขอ้ประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยทีสุ่ด

๑ ความพึงพอใจต่อความสะดวกในการใช้น้ําเพื่อการอุปโภค เช่น 
ห้องน้ํา  

  

๒ ความพึงพอใจตอ่ความสะดวกในการใช้ไฟฟ้า   
๓ ความพึงพอใจตอ่การจัดเก็บขยะและความสะอาดของอาคาร

เรียน 
  

๔ ความพึงพอใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีร่ักษาความ
ปลอดภัย 

  

๕ ความพึงพอใจตอ่ระบบและอุปกรณ์ปอ้งกันอัคคีภัย (ถัง
ดับเพลิง) 

  

 
ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

 
 

ขอบคุณนักศึกษาทกุท่านที่ใหค้วามร่วมมือ  เราจะนําข้อเสนอแนะของท่านมาปรับปรงุพัฒนาการให้บรกิารต่อไป 
งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏลําปาง 

 
 



  แบบประเมินความพงึพอใจต่อการจัดบริการแก่นักศึกษา การบริการห้องสมุด ด้านกายภาพ บริการสิ่งอาํนวยความสะดวก 
และระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร   

  ประจาํปีการศกึษา ๒๕๕๖ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง 

................................. 
ตอนที่  ๑  ขอ้มูลทั่วไป 
คําชี้แจง :  ทาํเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่ง    หน้าขอ้ความที่เป็นจริง 

□ ชาย   □ หญิง 
□ ชั้นปทีี่ ๑  □ ชั้นปทีี่ ๒  □ ชั้นปทีี่ ๓  □ ชั้นปทีี่ ๔ 
□ สาขาวิชา…………………………..……………….. 

  
ตอนที่  ๒   ประเมินความพึงพอใจต่อการจดัการบริการแก่นักศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
คําชี้แจง : นักศึกษาทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านต่อบริการด้านต่าง ๆ ดังต่อน้ี 
   
  ๒.๑ การบริการห้องสมุด และ แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ที ่ หัวขอ้ประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด
๑ ความพึงพอใจตอ่ทรพัยากรและสารสนเทศในหอ้งสมุดของ

มหาวิทยาลัย 
     

๒ ความพึงพอใจตอ่การบริการของเจ้าหน้าที่ห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัย  

     

๓ ความพึงพอใจตอ่การบริการฐานข้อมูลออนไลน์ของมหาวิทยาลัย  
๔ ความพึงพอใจตอ่บรรยากาศทีเ่อื้อต่อการศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด 

ของมหาวิทยาลัย 
 

 
ข้อเสนอแนะเพิม่เติม (ถ้ามี)................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 

  ๒.๒ การบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา 

ที ่ หัวขอ้ประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด
๑ ความพึงพอใจตอ่ห้องเรียน   
๒ ความพึงพอใจต่อห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ที่ใช้ใน เช่น ห้อง

คอมพิวเตอร์ 
  

๓ ความพึงพอใจต่ออุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียน 
เช่น เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์  เครื่องเสียง  โต๊ะ เก้าอี้  

  

๔ ความพึงพอใจต่อการบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายในมหาวิทยาลัย   
 

 



 ๒
ข้อเสนอแนะเพิม่เติม (ถ้ามี)................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 

  ๒.๓ การบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็น  

ที ่ หัวขอ้ประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด
๑ ความพึงพอใจตอ่บริการงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ของมหาวทิยาลัย 
  

๒ ความพึงพอใจตอ่การบริการอนามัยและการรกัษาพยาบาลของ
มหาวิทยาลัย 

  

๓ ความพึงพอใจตอ่การบริการนํ้าดื่ม   
๔ ความพึงพอใจตอ่สนามกีฬาและสถานที่ออกกําลังกายของมหาวิทยาลัย   
๕ ความพึงพอใจตอ่ที่จอดรถบริเวณ อาคาร ๔ อาคาร ๙   
 
ข้อเสนอแนะเพิม่เติม (ถ้ามี)................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 

     
  ๒.๔ ระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร  ตลอดจนบริเวณโดยรอบ  

ที ่ หัวขอ้ประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด
๑ ความพึงพอใจต่อความสะดวกในการใช้น้ําเพื่อการอุปโภค เช่น ห้องน้ํา   
๒ ความพึงพอใจตอ่ความสะดวกในการใช้ไฟฟ้า   
๓ ความพึงพอใจตอ่การจัดเก็บขยะและความสะอาดของอาคารเรยีน   
๔ ความพึงพอใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีร่ักษาความปลอดภัย   
๕ ความพึงพอใจตอ่ระบบและอุปกรณ์ปอ้งกันอัคคีภัย (ถังดับเพลิง)   
 
ข้อเสนอแนะเพิม่เติม (ถ้ามี)................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 

 
ขอบคุณนักศึกษาทกุท่านที่ใหค้วามร่วมมือ  เราจะนําข้อเสนอแนะของท่านมาปรับปรงุพัฒนาการให้บรกิารต่อไป 

งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏลําปาง 
 


