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คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
ค าน า 

 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม  มีบุคลากรในปีการศึกษา 2561      แยก
เป็นสายวิชาการ จ านวน 37 คน สายสนับสนุน จ านวน 25 คน นักศึกษาระดับปริญญาตรี            จ านวน
ทั้งหมด 653 คน  ระดับปริญญาโท จ านวนทั้งหมด 2 คน รวมนักศึกษาระดบัปริญญาตรี        และปรญิญาโท 
จ านวน 656 คน โดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อการพฒันา
ท้องถ่ิน มเีป้าประสงค์เพื่อพฒันาศักยภาพและสมรรถนะของนักศึกษา          สู่การเป็นบัณฑิตผูม้ีปญัญา พฒันา
คุณภาพการวิจัย สร้างสรรค์บริการวิชาการแก่สงัคม มีการบูรณาการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับพันธ
กิจอื่นๆ ภายใต้การบรหิารจัดการที่ดีด้วยหลกัธรรมาภิบาล 
 การได้ข้อมูลความพงึพอใจของนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและ
ทรัพยากรการเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จะเป็นข้อมูลที่ท าใหท้ราบถึง
 ความพร้อมของสิ่งสนบัสนุนการเรียนการสอน ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลย ี และสิ่งอ านวยความสะดวก
หรือทรัพยากรทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ ์ วารสาร 
ฐานข้อมูลเพื่อการสบืค้น แหล่งเรียนรู ้สื่ออเิล็คทรอนกิส ์ฯลฯ ว่าสิ่งสนับสนุนเหล่าน้ีต้องมปีริมาณเพียงพอ และ
มีคุณภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ และเป็นข้อมูลในการน าไปปรบัปรงุให้คณะ 
มีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียนและบุคลากรในคณะต่อไป 
 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยนครพนม 
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สรุปผลประเมินคณุภาพสิ่งสนบัสนุนทางกายภาพและทรพัยากรการเรียนรู้ 
คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม   

ประจ าปีการศกึษา 2561 
 
1.  ข้อมูลเบ้ืองต้น 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม  มีบุคลากรในปีการศึกษา 2561       แยก
เป็นสายวิชาการ จ านวน 37 คน สายสนับสนุน จ านวน 25 คน นักศึกษาระดับปริญญาตรี            จ านวน
ทั้งหมด 653 คน  ระดับปริญญาโท จ านวนทั้งหมด 2 คน รวมนักศึกษาระดับปริญญาตรี        และปริญญา
โท จ านวน 656 คน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถ่ิน มีเป้าประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของนักศึกษา สู่การเป็นบัณฑิตผู้มีปัญญา พัฒนา
คุณภาพการวิจัย สร้างสรรค์บริการวิชาการแก่สังคม มีการบูรณาการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับพันธ
กิจอื่นๆ ภายใต้การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 การได้ข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและ
ทรัพยากรการเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จะเป็นข้อมูลที่ท าให้ทราบถึง
ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการ
สืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเลคทรอนิกส์ ฯลฯ ว่าสิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อม
ใช้งานหรือไม่ และเป็นข้อมูลในการน าไปปรับปรุงให้คณะมีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่เพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้เรียนและบุคลากรในคณะต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและ
ทรัพยากรการเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ข้อมูลที่ได้จะใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการศึกษา และพัฒนาความพร้อมด้าน          สิ่ง
สนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ในปี
การศึกษาต่อไป 
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ระบบการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เริม่ตน้ 

แต่งตัง้คณะกรรมการดาเนินงานสง่เสรมิสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู้ 

ส ารวจและวเิคราะห์ขอ้มลูเกีย่วกบัความตอ้งการบรกิารเกีย่วกบัสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูใ้ห้
เพยีงพอและเหมาะสมจากคณาจารย์และนกัศกึษา 

รายงานผลการส ารวจและผลการวเิคราะห์ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัความตอ้งการบรกิารสิง่สนับสนุนการเรยีนรู้ 
ทัง้ดา้นกายภาพ และทรพัยากรการเรยีนรูท้ีเ่พยีงพอและเหมาะสมตามความตอ้งการของอาจารย์และนกัศกึษา 

ต่ออาจารย์ประจาหลกัสตูรและคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรพจิารณาและใหข้อ้เสนอแนะ 

จดัทาแผนการให้บรกิารและการจดัหาสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูท้ ัง้ดา้นกายภาพ และทรพัยากรการเรยีนรู ้
ใหเ้พยีงพอและเหมาะสม ตามความตอ้งการของอาจารย์และนกัศกึษา 

คณะกรรมการบรหิารคณะพจิารณาและให้
ขอ้เสนอแนะแผนการใหบ้รกิารและการจดัหาสิง่

สนบัสนุนการเรยีนรู ้

ด าเนินการจดัหาสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูแ้ละใหบ้รกิารสิง่สนับสนุนการเรยีนรูท้ ัง้ดา้นกายภาพ และทรพัยากรการ

เรยีนรู ้

ก ากบัตดิตามใหม้กีารด าเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่องทุกภาคการศกึษาเรยีนรู้ 

ประเมนิกระบวนการใหบ้รกิารและจดัหาสิง่สนับสนุนการเรยีนรูต้ามแผน (ประเมนิกระบวนการ / คณุภาพบรกิาร) 

มกีารพฒันาปรบัปรงุการใหบ้รกิารและการจดัหาสิง่สนับสนุนการเรยีนตามผลการประเมนิ 

 

มกีารรายงานผลการพฒันาปรบัปรุงการใหบ้รกิารและการจดัหาสิง่สนับสนุนการเรยีนรูต้ามผลการประเมนิอย่างชดัเจนเป็นรูปธรรม 

มแีนวปฏบิตัทิีด่เีกีย่วกบัการให้บรกิารและการสง่เสรมิสนบัสนุนการเรยีนรูใ้หเ้พยีงพอและเหมาะสมและมหีลักฐานเชงิ

ประจกัษ์ 

สิน้สดุ 

เหน็ชอบ 

ไม่
เหน็ชอบ 
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ตารางแสดงจ านวนบุคลากรท่ีท าการส ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

ประเภท จ านวนที่
ส ารวจ 

จ านวนที่ส่ง
แบบสอบถาม 

ร้อยละของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

คะแนน
เฉลี่ยที่ได ้

1. นักศึกษา     
   1.1  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาตรี) 314 298 94.90 4.61 
   1.2  สาขาวิชาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  
         (ปริญญาตรี) 

98 91 92.85 4.53 

   1.3  สาขาวิชานิติศาสตร์ (ปริญญาตรี) 121 112 92.56 4.20 
   1.4  สาขาภาษาวิชาอังกฤษ (ปริญญาตรี) 88 80 90.90 4.65 
   1.5  สาขาภาษาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
 (ปริญญาตร)ี 

3 3 100 4.12 

   1.6  สาขาภาษาวิชาภาษาจีน (ปริญญาตร)ี 30 30 100 4.08 
   1.7  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปรญิญาโท) 2 2 100 4.52 
รวมนักศึกษา 656 616 93.90 4.39 
2.  อาจารย ์ 36 34 94.44 4.43 
3.  เจ้าหน้าที ่ 24 24 100 4.75 
รวมอาจารยแ์ละเจ้าหน้าท่ี 60 58 96.67 4.59 
รวมอาจารยแ์ละนักศึกษา 692 650 93.93 4.41 
รวมบุคลากรท้ังหมด 716 674 94.13 4.52 

 
หมายเหตุ : การนับจ านวนอาจารย์ ไม่ได้ใช้เกณฑ์ สกอ. โดยท าการนบัเต็มจ านวนตามที่การเข้ามาปฏิบัติงาน
ในปีการศึกษา 2560 ข้อมลูจ านวนอาจารยจ์ึงอาจจะไม่ตรงกับรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ 
ที่มีการนบัจ านวนตามเกณฑ์ของ สกอ. และไม่ได้ส ารวจข้อมลูอาจารย์ทีล่าศึกษาต่อ 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เก็บข้อมูล จากนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดของ          
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ในช่วงปีการศึกษา 2560คือ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 
2559 – มีนาคม 2561  
 2. การวิเคราะห์ข้อมลูโดยการหาค่าสถิตริ้อยละและค่าเฉลีย่  
  ในวิเคราะห์ผลครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ผลของการประเมินคุณภาพสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและ
ทรัพยากรการเรียนรู้ ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีการศึกษา 2559 
โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
 3. สัญลกัษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
  ก าหนดสญัลกัษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดังนี้ 
       แทน คะแนนเฉลี่ย (Mean) 
        S.D  แทน  ค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 4.  ล าดับข้ันในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิเคราะหข้์อมูลได้ก าหนดล าดับในการน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
  1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  2.  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูคุณภาพในการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จ านวน 4 ด้าน คือ   
   2.1  ด้านการบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์                   
   2.2  ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา 
   2.3  ด้านสิ่งอ านวยที่จ าเป็นอื่น เช่น ด้านงานลงทะเบียนนักศึกษา การพยาบาล และอื่นๆ 
   2.4  ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ 
 5.  การแปลผลข้อมูล 
  การส ารวจผลความพงึพอใจในครั้งนี้ ได้มีการก าหนดค่าคะแนนในการแปลผลดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 - 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 - 4.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับ มาก 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับ น้อย 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับ น้อยทีสุ่ด 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตารางคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าท่ี ท่ีมีต่อสิ่งสนับสนุน 

ทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
แยกตามสถานภาพและสาขาวิชา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาตรี) 
 

ตอนท่ี 1  การวิเคราะห์ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
    1.1  ชาย 
    1.2  หญิง 

 
100 
198 

 
33.56 
66.44 

รวม   298 100 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญจ่ะเป็นเพศหญิง จ านวน 196 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 53.70 เพศชาย จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 46.30  
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 ตอนท่ี  2  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูคุณภาพในการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จ านวน 4 ด้าน 
 
ตารางที่  2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงระดบัความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ 
    ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยนครพนม โดยรวมและจ าแนกเป็นรายด้าน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ( ) S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ด้านการบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

4.65 .50 มากที่สุด 

1.1  การบริการห้องสมุด 4.62 .50 มากที่สุด 
1.2  การบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.77 .50 มากที่สุด 
1.3  ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 4.62 .50 มากที่สุด 
1.4  แหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมฯ 4.62 .50 มากที่สุด 
1.5  การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศแก่อาจารย์/นักศึกษา 4.62 .50 มากที่สุด 
2. ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนานักศกึษา 

4.61 .50 มากที่สุด 

2.1  ห้องเรียน 4.67 .50 มากที่สุด 
2.2  ห้องปฏิบัติการ 4.61 .50 มากที่สุด 
2.3  อุปกรณ์ทางการศึกษา 4.58 .50 มากที่สุด 
2.4  วัสดุทางการศึกษา 4.54 .50 มากที่สุด 
2.5  จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 4.58 .50 มากที่สุด 
3. ด้านสิ่งอ านวยที่จ าเป็นอื่น เช่น การลงทะเบียนนักศึกษา  
การพยาบาล และอื่น ๆ 

4.58 .50 มากที่สุด 

3.1  การบริการงานทะเบียนนักศึกษา 4.70 .50 มากที่สุด 
3.2  บริการอนามัยและการรักษาพยาบาล 4.52 .50 มากที่สุด 
3.3  การจัดการหรือบริการด้านอาหาร 4.55 .50 มากที่สุด 
3.4  สนามกีฬา 4.54 .50 มากที่สุด 
4. ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบ 

4.59 .50 มากที่สุด 

4.1  ระบบประปา 4.48 .50 มากที่สุด 
4.2  ระบบไฟฟ้า 4.50 .50 มากที่สุด 
4.3  ระบบการก าจัดของเสีย 4.48 .50 มากที่สุด 
4.4  การจัดการขยะ 4.47 .50 มากที่สุด 
4.5  ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 4.53 .50 มากที่สุด 

รวมทุกด้าน 4.61 .50 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม มีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบ้ริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ ด้านการบรกิารห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก
ที่สุด (= 4.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดบัมากที่สุดทกุข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ การบรกิารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ( = 4.77)  ทรัพยากรสารสนเทศหอ้งสมุด ( = 4.62) แหล่ง
เรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมฯ ( = 4.62) การบริการห้องสมุด ( = 4.62) และการฝกึอบรมการใช้
ฐานข้อมูลสารสนเทศแก่อาจารย์/นักศึกษา ( = 4.62) ตามล าดับ 
 ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากทีสุ่ด (= 4.61) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทีสุ่ดทุกข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ได้แก ่ห้องเรียน ( = 4.67) ห้องปฏิบัติการ ( = 4.61) อุปกรณ์ทางการศึกษา ( = 4.58) 
จุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไรส้าย ( = 4.58) และวัสดทุางการศึกษา ( = 4.54)  ตามล าดับ 
 ด้านสิ่งอ านวยทีจ่ าเป็นอื่น เช่น การลงทะเบียนนกัศึกษา การพยาบาล และอื่น ๆ  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก
ที่สุด (= 3.18) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ การบริการงานทะเบียนนกัศึกษา ( = 4.70) การจัดการหรือบรกิารด้านอาหาร ( = 4.55) 
สนามกีฬา (= 4.54) และบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล ( = 4.52) ตามล าดับ 
 ด้านระบบสาธารณูปโภคและรกัษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (= 4.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับระดับมากทีสุ่ดทุกข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ได้แก ่ ระบบและอปุกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ( = 4.53) ระบบไฟฟ้า ( = 4.50)  ระบบ
ประปา (= 4.48) ระบบการก าจัดของเสีย ( = 4.48)  และการจัดการขยะ ( = 4.47) ตามล าดับ 
 โดยรวมทั้ง 4 ด้าน พบว่า นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม มีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบ้รกิารห้องสมุด อปุกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อม
การเรียนรู ้อยู่ในระดับมากทีสุ่ด ( = 4.61)   
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 (ปริญญาตรี) 

 
ตอนท่ี 1  การวิเคราะห์ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอ้ม 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
    1.1  ชาย 
    1.2  หญิง 

 
29 
62 

 
31.86 
68.14 

รวม   91 100 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญจ่ะเป็นเพศหญิง จ านวน 72 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 74.23 เพศชาย จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25.77  
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 ตอนท่ี  2  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูคุณภาพในการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จ านวน 4 ด้าน 
 
ตารางที่  4  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงระดบัความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ 
    ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยนครพนม โดยรวมและจ าแนกเป็นรายด้าน สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิง่แวดล้อม 
 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ( ) S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ด้านการบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

4.52 .50 มากที่สุด 

1.1  การบริการห้องสมุด 4.49 .50 มาก 
1.2  การบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.55 .49 มากที่สุด 
1.3  ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 4.49 .50 มาก 
1.4  แหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมฯ 4.53 .50 มากที่สุด 
1.5  การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศแก่อาจารย์/นักศึกษา 4.53 .52 มากที่สุด 
2. ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนานักศกึษา 

4.54 .50 มากที่สุด 

2.1  ห้องเรียน 4.55 .50 มากที่สุด 
2.2  ห้องปฏิบัติการ 4.51 .50 มากที่สุด 
2.3  อุปกรณ์ทางการศึกษา 4.48 .50 มาก 
2.4  วัสดุทางการศึกษา 4.46 .50 มาก 
2.5  จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 4.75 .53 มากที่สุด 
3. ด้านสิ่งอ านวยที่จ าเป็นอื่น เช่น การลงทะเบียนนักศึกษา  
การพยาบาล และอื่น ๆ 

4.55 .50 มากที่สุด 

3.1  การบริการงานทะเบียนนักศึกษา 4.75 .49 มากที่สุด 
3.2  บริการอนามัยและการรักษาพยาบาล 4.49 .50 มาก 
3.3  การจัดการหรือบริการด้านอาหาร 4.49 .50 มาก 
3.4  สนามกีฬา 4.48 .50 มาก 
4. ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบ 

4.51 .52 มาก 

4.1  ระบบประปา 4.49 .49 มาก 
4.2  ระบบไฟฟ้า 4.48 .50 มาก 
4.3  ระบบการก าจัดของเสีย 4.48 .48 มาก 
4.4  การจัดการขยะ 4.65 .50 มากที่สุด 
4.5  ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 4.47 .61 มาก 

รวมทุกด้าน 4.53 .50 มาก 
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 จากตารางที่ 4 พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม มีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบ้ริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ ด้านการบรกิารห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก
ที่สุด (= 4.52) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดบัมาที่สุด และระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ การบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ( = 4.55)  แหล่งเรียนรูผ้่านระบบเครือข่ายคอมฯ ( = 
4.53) การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมลูสารสนเทศแก่อาจารย์/นักศึกษา ( = 4.53) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบั
มาก ได้แก่ ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ( = 4.49) และการบรกิารห้องสมุด  ( = 4.49) ตามล าดับ 
 ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด (= 4.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทีสุ่ดและระดบัมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ไดแ้ก่ จุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย ( = 
4.75) ห้องเรียน (= 4.55) ห้องปฏิบัติการ ( = 4.51) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ อุปกรณ์
ทางการศึกษา (= 4.48) และวัสดุทางการศึกษา ( = 4.46)  ตามล าดับ 
 ด้านสิ่งอ านวยทีจ่ าเป็นอื่น เช่น การลงทะเบียนนกัศึกษา การพยาบาล และอื่น ๆ  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก
ที่สุด (= 4.55) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดและระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย โดยข้อทีม่ีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากที่สุด ได้แก ่การบรกิารงานทะเบียนนักศึกษา ( = 4.75) และ
การจัดการหรือบรกิารด้านอาหาร ( = 4.49) ข้อที่มีค่าเฉลีย่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ บริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาล ( = 4.49) และสนามกีฬา ( = 4.48) ตามล าดับ 
 ด้านระบบสาธารณูปโภคและรกัษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากทีสุ่ด (= 4.51) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทีสุ่ดและระดับมาก เรียงตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก ่การจัดการขยะ ( = 4.65) ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ระบบประปา ( = 4.49)  ระบบไฟฟ้า ( = 4.48) ระบบการก าจัดของเสีย (
= 4.48) และระบบและอุปกรณ์ปอ้งกันอัคคีภัย ( = 4.47) ตามล าดับ 
 โดยรวมทั้ง 4 ด้าน พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิง่แวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู ้อยู่ในระดับมาก ( = 4.53)   
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หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (ปริญญาตรี) 
 

ตอนท่ี 1  การวิเคราะห์ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สาขาวิชานิติศาสตร์ 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
    1.1  ชาย 
    1.2  หญิง 

 
50 
62 

 
41.32 
58.68 

รวม   121 100 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญจ่ะเป็นเพศหญิง จ านวน 62 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 58.68 เพศชาย จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 41.32 
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 ตอนท่ี  2  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูคุณภาพในการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จ านวน 4 ด้าน 
 
ตารางที่  6  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงระดบัความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ 
    ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยนครพนม โดยรวมและจ าแนกเป็นรายด้าน สาขาวิชานิติศาสตร์ 
 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ( ) S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ด้านการบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

4.05 .55 มาก 

1.1  การบริการห้องสมุด 4.14 .49 มาก 
1.2  การบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.01 .46 มาก 
1.3  ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 4.07 .63 มาก 
1.4  แหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมฯ 4.02 .57 มาก 
1.5  การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศแก่อาจารย์/นักศึกษา 4.02 .61 มาก 
2. ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนานักศกึษา 

4.22 .50 มาก 

2.1  ห้องเรียน 4.25 .49 มาก 
2.2  ห้องปฏิบัติการ 4.35 .59 มาก 
2.3  อุปกรณ์ทางการศึกษา 4.10 .48 มาก 
2.4  วัสดุทางการศึกษา 4.07 .46 มาก 
2.5  จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 4.35 .49 มาก 
3. ด้านสิ่งอ านวยที่จ าเป็นอื่น เช่น การลงทะเบียนนักศึกษา  
การพยาบาล และอื่น ๆ 

4.32 .49 มาก 

3.1  การบริการงานทะเบียนนักศึกษา 4.48 .51 มาก 
3.2  บริการอนามัยและการรักษาพยาบาล 4.25 .48 มาก 
3.3  การจัดการหรือบริการด้านอาหาร 4.33 .50 มาก 
3.4  สนามกีฬา 4.22 .49 มาก 
4. ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบ 

4.24 .55 มาก 

4.1  ระบบประปา 4.37 .52 มาก 
4.2  ระบบไฟฟ้า 4.24 .54 มาก 
4.3  ระบบการก าจัดของเสีย 4.18 .58 มาก 
4.4  การจัดการขยะ 4.22 .53 มาก 
4.5  ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 4.20 .58 มาก 

รวมทุกด้าน 4.20 .51 มาก 
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 จากตารางที่ 6 พบว่า นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม มีความพงึพอใจในคุณภาพการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้
ด้านการบริการห้องสมุดและแหลง่เรียนรู้อื่น ๆ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.05) 
เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน  เรยีงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การบริการ
ห้องสมุด (= 4.12) ทรพัยากรสารสนเทศห้องสมุด ( = 4.07) แหลง่เรียนรูผ้่านระบบเครอืข่ายคอมฯ ( = 
4.02) การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศแก่อาจารย์/นักศึกษา ( = 4.02) และการบริการศูนย์การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง (= 4.01) ตามล าดับ 
 ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (= 4.22) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่าทกุข้ออยู่ในระดับมาก  เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ ( = 4.35) จุดเช่ือมต่ออินเตอรเ์น็ตระบบไรส้าย ( = 4.35) หอ้งเรียน ( = 
4.25) อุปกรณ์ทางการศึกษา ( = 4.10) และวัสดทุางการศึกษา ( = 4.07)  ตามล าดับ 
 ด้านสิ่งอ านวยทีจ่ าเป็นอื่น เช่น การลงทะเบียนนกัศึกษา การพยาบาล และอื่น ๆ  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
(= 4.44) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก  เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  ได้แก่ 
การบริการงานทะเบียนนกัศึกษา ( = 4.48) การจัดการหรือบริการด้านอาหาร ( = 4.33)  บริการอนามัย
และการรักษาพยาบาล (= 4.25) และสนามกีฬา ( = 4.22)  ตามล าดับ 
 ด้านระบบสาธารณูปโภคและรกัษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (= 4.24)  เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก ระบบประปา 
(= 4.37) ระบบไฟฟ้า (= 4.24) การจัดการขยะ ( =4.22) ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ( = 
4.20) และ ระบบการก าจัดของเสีย ( = 4.18) ตามล าดับ 
 โดยรวมทั้ง 4 ด้าน พบว่า นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม มีความพงึพอใจในคุณภาพการให้บริการห้องสมดุ อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
อยู่ในระดับปานกลาง (= 4.20)   
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หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ปริญญาตรี) 
 

ตอนท่ี 1  การวิเคราะห์ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 9  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
    1.1  ชาย 
    1.2  หญิง 

 
12 
68 

 
15 
85 

รวม   80 100 
 

 จากตารางที่ 9 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญจ่ะเป็นเพศหญิง จ านวน 68 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 85 เพศชาย จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 15  
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  ตอนท่ี  2  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูคุณภาพในการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จ านวน 4 ด้าน 
 
ตารางที่  10  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ 
    ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยนครพนม โดยรวมและจ าแนกเป็นรายด้าน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ( ) S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ด้านการบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

4.63 .60 มากที่สุด 

1.1  การบริการห้องสมุด 4.62 .47 มากที่สุด 
1.2  การบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.65 .59 มากที่สุด 
1.3  ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 4.64 .61 มากที่สุด 
1.4  แหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมฯ 4.64 .61 มากที่สุด 
1.5  การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศแก่อาจารย์/นักศึกษา 4.61 .72 มากที่สุด 
2. ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนานักศกึษา 

4.65 .53 มากที่สุด 

2.1  ห้องเรียน 4.65 .50 มากที่สุด 
2.2  ห้องปฏิบัติการ 4.61 .41 มากที่สุด 
2.3  อุปกรณ์ทางการศึกษา 4.67 .49 มากที่สุด 
2.4  วัสดุทางการศึกษา 4.61 .74 มากที่สุด 
2.5  จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 4.69 .50 มากที่สุด 
3. ด้านสิ่งอ านวยที่จ าเป็นอื่น เช่น การลงทะเบียนนักศึกษา  
การพยาบาล และอื่น ๆ 

4.65 .48 มากที่สุด 

3.1  การบริการงานทะเบียนนักศึกษา 4.69 .45 มากที่สุด 
3.2  บริการอนามัยและการรักษาพยาบาล 4.64 .48 มากที่สุด 
3.3  การจัดการหรือบริการด้านอาหาร 4.65 .50 มากที่สุด 
3.4  สนามกีฬา 4.61 .48 มากที่สุด 
4. ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบ 

4.65 .57 มากที่สุด 

4.1  ระบบประปา 4.69 .48 มากที่สุด 
4.2  ระบบไฟฟ้า 4.67 .51 มากที่สุด 
4.3  ระบบการก าจัดของเสีย 4.63 .45 มากที่สุด 
4.4  การจัดการขยะ 4.63 .62 มากที่สุด 
4.5  ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 4.61 .81 มากที่สุด 

รวมทุกด้าน 4.65 .55 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 10 พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม มีความพงึพอใจในคุณภาพการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้
ด้านการบริการห้องสมุดและแหลง่เรียนรู้อื่น ๆ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุ่ด ( = 
4.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทีสุ่ดทกุข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การ
บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ( = 4.65) การบริการห้องสมุด ( = 4.62) แหล่งเรียนรู้ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมฯ ( = 4.64) ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ( = 4.64) และการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมลู
สารสนเทศแกอ่าจารย์/นักศึกษา ( = 4.61) ตามล าดับ 
 ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุดทุกข้อ (= 4.65) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ จุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตระบบไรส้าย ( = 4.69) ห้องเรียน ( = 4.65) ห้องปฏิบัติการ ( = 
4.61) อุปกรณ์ทางการศึกษา ( = 4.67) และวัสดทุางการศึกษา ( = 4.61)  ตามล าดับ 
 ด้านสิ่งอ านวยทีจ่ าเป็นอื่น เช่น การลงทะเบียนนกัศึกษา การพยาบาล และอื่น ๆ  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก
ที่สุดทุกข้อ (= 4.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทีสุ่ดทกุข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ การบรกิารงานทะเบียนนักศึกษา ( = 4.69) การจัดการหรือบรกิารด้านอาหาร ( = 4.65) 
บริการอนามัยและการรักษาพยาบาล ( = 4.64) และสนามกีฬา ( = 4.61)  ตามล าดับ 
 ด้านระบบสาธารณูปโภคและรกัษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากทีสุ่ดทุกข้อ (= 4.61) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทีสุ่ดทุกข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ระบบประปา ( = 4.69) ระบบไฟฟ้า ( = 4.67) การจัดการขยะ ( = 4.63) 
ระบบการก าจัดของเสีย (= 4.63)  และระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ( = 4.61) ตามล าดับ 
 โดยรวมทั้ง 4 ด้าน พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม มีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบ้รกิารห้องสมุด อปุกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อม
การเรียนรู ้อยู่ในระดับมาก ( = 4.65)   
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หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ปริญญาตรี) 
 

ตอนท่ี 1  การวิเคราะห์ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 7  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
    1.1  ชาย 
    1.2  หญิง 

 
0 
3 

 
0 

100 
รวม   3 100 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญจ่ะเป็นเพศหญิง จ านวน 2 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 100  
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  ตอนท่ี  2  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูคุณภาพในการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จ านวน 4 ด้าน 
 
ตารางที่  8  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงระดบัความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ 
    ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยนครพนม โดยรวมและจ าแนกเป็นรายด้าน สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ( ) S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ด้านการบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

4.06 .50 มาก 

1.1  การบริการห้องสมุด 4.10 .46 มาก 
1.2  การบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.10 .48 มาก 
1.3  ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 4.02 .53 มาก 
1.4  แหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมฯ 4.07 .56 มาก 
1.5  การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศแก่อาจารย์/นักศึกษา 4.01 .47 มาก 
2. ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนานักศกึษา 

4.10 .54 มาก 

2.1  ห้องเรียน 4.17 .48 มาก 
2.2  ห้องปฏิบัติการ 4.04 .46 มาก 
2.3  อุปกรณ์ทางการศึกษา 4.01 .61 มาก 
2.4  วัสดุทางการศึกษา 4.01 .55 มาก 
2.5  จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 4.29 .59 มาก 
3. ด้านสิ่งอ านวยที่จ าเป็นอื่น เช่น การลงทะเบียนนักศึกษา  
การพยาบาล และอื่น ๆ 

4.18 .55 มาก 

3.1  การบริการงานทะเบียนนักศึกษา 4.28 .53 มาก 
3.2  บริการอนามัยและการรักษาพยาบาล 4.18 .58 มาก 
3.3  การจัดการหรือบริการด้านอาหาร 4.15 .47 มาก 
3.4  สนามกีฬา 4.11 .62 มาก 
4. ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบ 

4.13 .49 มาก 

4.1  ระบบประปา 4.13 .52 มาก 
4.2  ระบบไฟฟ้า 4.27 .50 มาก 
4.3  ระบบการก าจัดของเสีย 4.06 .53 มาก 
4.4  การจัดการขยะ 4.06 .46 มาก 
4.5  ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 4.13 .48 มาก 

รวมทุกด้าน 4.12 .57 มาก 
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 จากตารางที่ 8 พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยนครพนม มีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบ้ริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ ด้านการบริการหอ้งสมุดและแหลง่เรียนรูอ้ื่น ๆ  ผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยรวมอยู่ในระดับมาก (
= 4.06) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 
ห้องสมุด (= 4.10) การบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ( = 4.10) แหล่งเรียนรูผ้่านระบบเครือข่ายคอม
ฯ (= 4.07) การบรกิารห้องสมุด ( = 4.02) ทรัพยากรสารสนเทศ และการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูล
สารสนเทศแกอ่าจารย์/นักศึกษา ( = 4.01) ตามล าดับ 
 ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (= 4.10) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ จุดเช่ือมต่ออินเตอรเ์น็ตระบบไร้สาย ( = 4.29) ห้องเรียน ( = 4.17) ห้องปฏิบัติการ ( = 
4.04) อุปกรณ์ทางการศึกษา ( = 4.01) และวัสดทุางการศึกษา ( = 4.01)  ตามล าดับ 
 ด้านสิ่งอ านวยทีจ่ าเป็นอื่น เช่น การลงทะเบียนนกัศึกษา การพยาบาล และอื่น ๆ  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
(= 4.18) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทกุข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 
การบริการงานทะเบียนนกัศึกษา ( = 4.28) บริการอนามัยและการรักษาพยาบาล ( = 4.18) การจัดการ
หรือบรกิารด้านอาหาร (= 4.15) และสนามกีฬา ( = 4.11) ตามล าดับ 
 ด้านระบบสาธารณูปโภคและรกัษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (= 4.13) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับระดบัมากทกุข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ระบบไฟฟา้ ( = 4.27) ระบบประปา ( = 4.13) ระบบ
และอุปกรณ์ปอ้งกันอัคคีภัย ( = 4.13) การจัดการขยะ ( = 4.06) และ ระบบการก าจัดของเสีย ( = 
4.06) ตามล าดับ 
 โดยรวมทั้ง 4 ด้าน พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู ้อยู่ในระดับปานมาก ( = 4.12)   
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หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ปริญญาตรี) 
 

ตอนท่ี 1  การวิเคราะห์ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 11  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
    1.1  ชาย 
    1.2  หญิง 

 
5 

25 

 
20 
80 

รวม   25 100 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญจ่ะเป็นเพศหญิง จ านวน 25 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 80 เพศชาย จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 20  
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  ตอนท่ี  2  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูคุณภาพในการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จ านวน 4 ด้าน 
 
ตารางที่  12  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ 
    ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยนครพนม โดยรวมและจ าแนกเป็นรายด้าน สาขาวิชานิติศาสตร์ 
 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ( ) S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ด้านการบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

4.10 .60 มาก 

1.1  การบริการห้องสมุด 4.00 .47 มาก 
1.2  การบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.13 .59 มาก 
1.3  ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 4.00 .61 มาก 
1.4  แหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมฯ 4.16 .61 มาก 
1.5  การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศแก่อาจารย์/นักศึกษา 4.20 .72 มาก 
2. ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนานักศกึษา 

4.07 .50 มาก 

2.1  ห้องเรียน 4.20 .46 มาก 
2.2  ห้องปฏิบัติการ 4.00 .48 มาก 
2.3  อุปกรณ์ทางการศึกษา 3.95 .53 มาก 
2.4  วัสดุทางการศึกษา 3.95 .56 มาก 
2.5  จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 4.25 .47 มาก 
3. ด้านสิ่งอ านวยที่จ าเป็นอื่น เช่น การลงทะเบียนนักศึกษา  
การพยาบาล และอื่น ๆ 

4.11 .55 มาก 

3.1  การบริการงานทะเบียนนักศึกษา 4.16 .53 มาก 
3.2  บริการอนามัยและการรักษาพยาบาล 4.12 .58 ปานกลาง 
3.3  การจัดการหรือบริการด้านอาหาร 4.14 .47 ปานกลาง 
3.4  สนามกีฬา 4.03 .62 น้อย 
4. ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบ 

4.10 .50 มาก 

4.1  ระบบประปา 4.13 .49 มาก 
4.2  ระบบไฟฟ้า 4.26 .59 มาก 
4.3  ระบบการก าจัดของเสีย 4.06 .48 มาก 
4.4  การจัดการขยะ 4.06 .46 มาก 
4.5  ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 4.01 .49 มาก 

รวมทุกด้าน 4.10 .53 มาก 
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 จากตารางที่ 12 พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม มีความพงึพอใจในคุณภาพการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้
ด้านการบริการห้องสมุดและแหลง่เรียนรู้อื่น ๆ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอรโ์ดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.10) 
เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การฝึกอบรมการ
ใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศแก่อาจารย์/นักศึกษา ( = 4.20) แหลง่เรียนรูผ้่านระบบเครือข่ายคอมฯ ( = 4.16) 
การบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ( = 4.13) การบริการห้องสมุด ( = 4.00) และทรัพยากรสารสนเทศ
ห้องสมุด (= 4.00) ตามล าดับ 
 ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (= 4.07) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ จุดเช่ือมต่ออินเตอรเ์น็ตระบบไรส้าย ( = 4.25) ห้องเรียน ( = 4.20) ห้องปฏิบัติการ ( = 4.10)  
อุปกรณ์ทางการศึกษา ( = 3.95) และวัสดุทางการศึกษา ( = 3.95)  ตามล าดับ 
 ด้านสิ่งอ านวยทีจ่ าเป็นอื่น เช่น การลงทะเบียนนกัศึกษา การพยาบาล และอื่น ๆ  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
(= 4.11) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทกุขอ้ เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 
การบริการงานทะเบียนนกัศึกษา ( = 4.16) การจัดการหรอืบริการด้านอาหาร ( = 4.14) บริการอนามัย
และการรักษาพยาบาล (= 4.22) และสนามกีฬา ( = 4.03)  ตามล าดับ 
 ด้านระบบสาธารณูปโภคและรกัษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (= 4.10) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับระดบัมากทกุข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ( = 4.16) ระบบประปา ( = 4.13) การจัดการขยะ ( = 4.06) ระบบการ
ก าจัดของเสีย (= 4.06) และระบบและอุปกรณ์ปอ้งกันอัคคีภัย ( = 4.01)  ตามล าดับ 
 โดยรวมทั้ง 4 ด้าน พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม มีความพงึพอใจในคุณภาพการให้บริการห้องสมดุ อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
อยู่ในระดับปานกลาง (= 4.10)   
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หลักสูตรรัฐประศาสนสาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป (ปริญญาโท) 
 

ตอนท่ี 1  การวิเคราะห์ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 13  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สาขาวิชาบริหารทั่วไป 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
    1.1  ชาย 
    1.2  หญิง 

 
2 
0 

 
100 

0 
รวม   2 100 

 
 จากตารางที่ 7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญจ่ะเป็นเพศชาย จ านวน 2 คน  
คิดเป็นร้อยละ 100  
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ตอนท่ี  2  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูคุณภาพในการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จ านวน 4 ด้าน 
 
ตารางที่  14  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ 
    ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยนครพนม โดยรวมและจ าแนกเป็นรายด้าน สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ( ) S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ด้านการบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

4.52 .50 มากที่สุด 

1.1  การบริการห้องสมุด 4.51 .49 มากที่สดุ 
1.2  การบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.53 .59 มากที่สุด 
1.3  ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 4.52 .48 มากที่สุด 
1.4  แหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมฯ 4.51 .46 มากที่สุด 
1.5  การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศแก่อาจารย์/นักศึกษา 4.51 .49 มากที่สุด 
2. ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนานักศกึษา 

4.53 .49 มากที่สุด 

2.1  ห้องเรียน 4.55 .52 มากที่สุด 
2.2  ห้องปฏิบัติการ 4.51 .50 มากที่สุด 
2.3  อุปกรณ์ทางการศึกษา 4.51 .53 มากที่สุด 
2.4  วัสดุทางการศึกษา 4.52 .46 มากที่สุด 
2.5  จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 4.55 .48 มากที่สุด 
3. ด้านสิ่งอ านวยที่จ าเป็นอื่น เช่น การลงทะเบียนนักศึกษา  
การพยาบาล และอื่น ๆ 

4.53 .52 มากที่สุด 

3.1  การบริการงานทะเบียนนักศึกษา 4.57 .55 มากที่สุด 
3.2  บริการอนามัยและการรักษาพยาบาล 4.57 .51 มากที่สุด 
3.3  การจัดการหรือบริการด้านอาหาร 4.57 .53 มากที่สุด 
3.4  สนามกีฬา 4.42 .48 มาก 
4. ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบ 

4.51 .50 ปานกลาง 

4.1  ระบบประปา 4.57 .46 มากที่สุด 
4.2  ระบบไฟฟ้า 4.57 .48 มากที่สุด 
4.3  ระบบการก าจัดของเสีย 4.42 .53 มาก 
4.4  การจัดการขยะ 4.42 .56 มาก 
4.5  ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 4.57 .47 มากที่สุด 

รวมทุกด้าน 4.52 .50 ปานกลาง 
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 จากตารางที่ 14 พบว่า นักศึกษาสาขาการบรหิารทั่วไป คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม มีความพงึพอใจในคุณภาพการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้
ด้านการบริการห้องสมุดและแหลง่เรียนรู้อื่น ๆ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุ่ด ( = 
4.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทีสุ่ดทกุข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การ
บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ( = 4.53) ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ( = 4.52) การบริการห้องสมุด 
(= 4.51) แหล่งเรียนรูผ้่านระบบเครือข่ายคอมฯ ( = 4.51) การฝกึอบรมการใช้ฐานข้อมลูสารสนเทศแก่
อาจารย์/นักศึกษา ( = 4.51) ตามล าดับ 
 ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (= 4.53) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับระดบัมากที่สุดทุกข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ได้แก ่จุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไรส้าย ( = 4.55) ห้องเรียน( = 4.55) วัสดุทางการ
ศึกษา (= 4.52) อุปกรณ์ทางการศึกษา ( = 4.51) และห้องปฏิบัติการ ( = 4.51) ตามล าดับ 
 ด้านสิ่งอ านวยทีจ่ าเป็นอื่น เช่น การลงทะเบียนนักศึกษา การพยาบาล และอื่น ๆ โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (= 2.79) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทีสุ่ดและมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย โดยข้อทีม่ีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากที่สุด ได้แก ่ การบรกิารงานทะเบียนนักศึกษา ( = 4.57) การ
จัดการหรอืบริการด้านอาหาร ( = 4.57) บริการอนามัยและการรักษาพยาบาล ( = 4.57) และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก ่สนามกีฬา ( = 4.42) ตามล าดับ 
 ด้านระบบสาธารณูปโภคและรกัษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ โดยรวม 
อยู่ในระดับปานกลาง (= 2.80) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดบัมากมีสุ่ดและ เรียงตามค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทีสุ่ด ได้แก่ ระบบประปา ( = 4.57) ระบบไฟฟ้า ( = 
4.57) ระบบและอปุกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ( = 4.57) ข้อที่มค่ีาเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การจัดการขยะ (
= 4.42) และระบบการก าจัดของเสีย ( = 4.42) ตามล าดับ 
 โดยรวมทั้ง 4 ด้าน พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทั่วไป คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม มีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบ้รกิารห้องสมุด อปุกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อม
การเรียนรู ้อยู่ในระดับปานกลาง ( = 4.52)   
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ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมของนักศึกษาทุกหลักสูตร 
 

ตอนท่ี 1  การวิเคราะห์ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ของนักศึกษาทุกหลกัสูตร 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
    1.1  ชาย 
    1.2  หญิง 

 
198 
418 

 
32.14 
67.86 

รวม   616 100 
2. ระดับการศึกษา   
    2.1  ระดับปริญญาตรี 614 99.67 
    2.2  ระดับปริญญาโท 2 0.33 

รวม 616 100 

 
 จากตารางที่ 15 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเปน็เพศหญงิ จ านวน 423 คน  
คิดเป็นร้อยละ 61.48 เพศชาย จ านวน 265 คน คิดเป็นรอ้ยละ 37.52 ในด้านของระดับการศึกษา  
อยู่ในระดับปรญิญาตรี จ านวน 681 คน คิดเป็นร้อยละ 98.98 ระดับปรญิญาโท จ านวน 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.02 
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 ตอนท่ี  2  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูคุณภาพในการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จ านวน 4 ด้าน 
 

ตารางที่ 16  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ 
    ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยนครพนม โดยรวมและจ าแนกเป็นรายด้าน ของนักศึกษาทุกหลกัสูตร 
 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ( ) S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ด้านการบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

4.45 .53 มาก 

1.1  การบริการห้องสมุด 4.45 .51 มาก 
1.2  การบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.48 .52 มาก 
1.3  ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 4.43 .53 มาก 
1.4  แหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมฯ 4.46 .53 มาก 
1.5  การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศแก่อาจารย์/นักศึกษา 4.43 .56 มาก 
2. ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนานักศกึษา 

4.34 .51 มาก 

2.1  ห้องเรียน 4.39 .51 มาก 
2.2  ห้องปฏิบัติการ 4.33 .50 มาก 
2.3  อุปกรณ์ทางการศึกษา 4.30 .50 มาก 
2.4  วัสดุทางการศึกษา 4.28 .54 มาก 
2.5  จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 4.40 .52 มาก 
3. ด้านสิ่งอ านวยที่จ าเป็นอื่น เช่น การลงทะเบียนนักศึกษา  
การพยาบาล และอื่น ๆ 

4.37 .48 มาก 

3.1  การบริการงานทะเบียนนักศึกษา 4.40 .50 มาก 
3.2  บริการอนามัยและการรักษาพยาบาล 4.35 .51 มาก 
3.3  การจัดการหรือบริการด้านอาหาร 4.37 .52 มาก 
3.4  สนามกีฬา 4.34 .40 มาก 
4. ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบ 

4.38 .50 มาก 

4.1  ระบบประปา 4.42 .49 มาก 
4.2  ระบบไฟฟ้า 4.45 .50 มาก 
4.3  ระบบการก าจัดของเสีย 4.35 .49 มาก 
4.4  การจัดการขยะ 4.35 .52 มาก 
4.5  ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 4.35 .56 มาก 

รวมทุกด้าน 4.39 .51 มาก 
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 จากตารางที่ 16 พบว่า นักศึกษาทุกหลักสูตร ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม มีความพงึพอใจในคุณภาพการให้บริการห้องสมดุ อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ด้านการบริการห้องสมุดและแหลง่เรียนรู้อื่น ๆ  ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอรโ์ดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.45) 
เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ การบริการศูนย์
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (= 4.48) การบริการห้องสมุด  ( = 4.45) แหลง่เรียนรูผ้่านระบบเครอืข่ายคอมฯ (
= 4.46) ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ( = 4.43) และการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมลูสารสนเทศแก่
อาจารย์/นักศึกษา ( = 4.43) ตามล าดับ 
 ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (= 4.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทัง้หมด เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ จุดเช่ือมตอ่อินเตอร์เน็ตในระบบไรส้าย ( = 4.40) ห้องเรียน ( = 4.38) ห้องปฏิบัติการ ( = 
4.35)  อุปกรณ์ทางการศึกษา ( = 4.30) และวัสดุทางการศึกษา ( = 4.28)  ตามล าดับ 
 ด้านสิ่งอ านวยทีจ่ าเป็นอื่น เช่น การลงทะเบียนนกัศึกษา การพยาบาล และอื่น ๆ  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  
(= 4.37) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทัง้หมดเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 
การบริการงานทะเบียนนกัศึกษา ( = 4.40) การจัดการหรอืบริการด้านอาหาร ( = 4.37) บริการอนามัย
และการรักษาพยาบาล (= 4.35) และสนามกีฬา ( = 4.34)  ตามล าดับ 
 ด้านระบบสาธารณูปโภคและรกัษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (= 4.38) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ( = 4.45) ระบบประปา ( = 4.42) ระบบและอปุกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ( = 
4.35) การจัดการขยะ (= 4.35) ระบบการก าจัดของเสีย ( = 4.35) ตามล าดับ 
 โดยรวมทั้ง 4 ด้าน พบว่า นักศึกษาทกุหลักสูตร ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม มีความพงึพอใจในคุณภาพการให้บริการห้องสมดุ อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
อยู่ในระดับปานกลาง (= 4.39)   
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย ์
 

ตอนท่ี 1  การวิเคราะห์ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ของอาจารย ์
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
    1.1  ชาย 
    1.2  หญิง 

 
18 
16 

 
52.94 
47.06 

รวม   34 100 
2. ระดับการศึกษา   
    2.1  ระดับปริญญาโท 24 70.59 
    2.2  ระดับปริญญาเอก 10 29.41 

รวม 34 100 

 
 จากตารางที่ 17 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเปน็เพศชาย จ านวน 18 คน  
คิดเป็นร้อยละ 52.94 เพศหญงิ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 47.06 ในด้านของระดบัการศึกษา  
อยู่ในระดับปรญิญาโท จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 70.59 ระดับปริญญาเอก จ านวน 10 คน 
คิดเป็นร้อยละ 29.41 
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 ตอนท่ี  2  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูคุณภาพในการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จ านวน 4 ด้าน 
 

ตารางที่ 18  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ 
    ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยนครพนม โดยรวมและจ าแนกเป็นรายด้าน ของอาจารย ์
 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ( ) S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ด้านการบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

4.54 .43 มากที่สุด 

1.1  การบริการห้องสมุด 4.32 .43 มาก 
1.2  การบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.56 .43 มากที่สุด 
1.3  ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 4.56 .43 มากที่สุด 
1.4  แหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมฯ 4.71 .29 มากที่สุด 
1.5  การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศแก่อาจารย์/นักศึกษา 4.56 .43 มากที่สุด 
2. ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนานักศกึษา 

4.33 .48 มาก 

2.1  ห้องเรียน 4.58 .42 มากที่สุด 
2.2  ห้องปฏิบัติการ 4.20 .47 มาก 
2.3  อุปกรณ์ทางการศึกษา 4.12 .33 มาก 
2.4  วัสดุทางการศึกษา 4.14 .43 มาก 
2.5  จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 4.61 .39 มากที่สุด 
3. ด้านสิ่งอ านวยที่จ าเป็นอื่น เช่น การลงทะเบียนนักศึกษา  
การพยาบาล และอื่น ๆ 

4.38 .50 มาก 

3.1  การบริการงานทะเบียนนักศึกษา 4.58 .42 มากที่สุด 
3.2  บริการอนามัยและการรักษาพยาบาล 4.36 .49 มาก 
3.3  การจัดการหรือบริการด้านอาหาร 4.36 .49 มาก 
3.4  สนามกีฬา 4.21 .42 มาก 
4. ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบ 

4.49 .50 มากทีสุด 

4.1  ระบบประปา 4.56 .44 มากที่สุด 
4.2  ระบบไฟฟ้า 4.53 .45 มากที่สุด 
4.3  ระบบการก าจัดของเสีย 4.46 .49 มาก 
4.4  การจัดการขยะ 4.46 .49 มาก 
4.5  ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 4.46 .49 มาก 

รวมทุกด้าน 4.43 .50 มาก 
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 จากตารางที่ 18 พบว่า อาจารยใ์นคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีความพึง
พอใจในคุณภาพการใหบ้รกิารห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ด้านการบริการ
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุ่ด ( = 4.54) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดและมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากทีสุ่ด ได้แก่ แหล่งเรียนรูผ้่านระบบเครือข่ายคอมฯ ( = 4.71) ทรัพยากรสารสนเทศหอ้งสมุด 
(= 4.56) การฝกึอบรมการใช้ฐานข้อมลูสารสนเทศแก่อาจารย์/นักศึกษา ( = 4.56) และการบริการศูนย์
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (= 4.56) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ การบริการหอ้งสมุด ( = 4.32) 
ตามล าดับ 
 ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (= 4.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดและมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากที่สุด ได้แก ่ จุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไรส้าย ( = 4.61) 
ห้องเรียน (= 4.58) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทีสุ่ด ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ ( = 4.20) วัสดุทางการ
ศึกษา (= 4.14) และ อุปกรณ์ทางการศึกษา ( = 4.12)  ตามล าดับ 
 ด้านสิ่งอ านวยทีจ่ าเป็นอื่น เช่น การลงทะเบียนนกัศึกษา การพยาบาล และอื่น ๆ  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
(= 4.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดบัมากทีสุ่ดและมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากที่สุด ได้แก่ การบริการงานทะเบียนนักศึกษา ( = 4.58) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก ได้แก่ การจัดการหรือบรกิารด้านอาหาร ( = 4.36) บริการอนามัยและการรักษาพยาบาล (
= 4.36) และสนามกีฬา (= 4.21) ตามล าดับ 
 ด้านระบบสาธารณูปโภคและรกัษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (= 4.49) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทกุด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ ระบบประปา (= 4.56)  ระบบไฟฟ้า ( = 4.53) ระบบการก าจัดของเสีย ( = 4.46) การ
จัดการขยะ (= 4.46) และ ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ( = 4.46)  ตามล าดับ 
 โดยรวมทั้ง 4 ด้าน พบว่า อาจารย์ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีความ
พึงพอใจในคุณภาพการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ อยู่ในระดบัมาก
ที่สุด (= 4.43)   
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ผลการประเมินความพึงพอใจของเจ้าหน้าท่ี 
 

ตอนท่ี 1  การวิเคราะห์ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ของเจ้าหน้าที ่
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
    1.1  ชาย 
    1.2  หญิง 

 
12 
12 

 
50 
50 

รวม   24 100 
2. ระดับการศึกษา   
    2.1  ต่ ากว่าปริญญาตรี 7 29.2 
    2.2  ระดับปริญญาตรี 8 33.3 
    2.3  ระดับปริญญาโท 9 37.5 

รวม 24 100 

 
 จากตารางที่ 19 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 เพศ
ชาย จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 ในด้านของระดบัการศึกษา อยู่ในระดบัต่ ากว่าปริญญาตรี  จ านวน 
7 คน คิดเป็นร้อยละ 29.2 ระดับปรญิญาตรี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 ระดบัปริญญาโท จ านวน 9 
คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 
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 ตอนท่ี  2  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูคุณภาพในการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จ านวน 4 ด้าน 
 

ตารางที่ 20  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ 
    ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยนครพนม โดยรวมและจ าแนกเป็นรายด้าน ของเจ้าหน้าที ่
 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ( ) S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ด้านการบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

4.76 .50 มากที่สุด 

1.1  การบริการห้องสมุด 4.74 .51 มากที่สุด 
1.2  การบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.96 .51 มากที่สุด 
1.3  ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 4.64 .49 มากที่สุด 
1.4  แหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมฯ 4.80 .51   มากที่สุด 
1.5  การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศแก่อาจารย์/นักศึกษา 4.76 .51 มากที่สุด 
2. ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนานักศกึษา 

4.78 .50 มากที่สุด 

2.1  ห้องเรียน 4.84 .50 มากที่สุด 
2.2  ห้องปฏิบัติการ 4.66 .50 มากที่สุด 
2.3  อุปกรณ์ทางการศึกษา 4.78 .46 มากที่สุด 
2.4  วัสดุทางการศึกษา 4.82 .51 มากที่สุด 
2.5  จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 4.82 .51 มากที่สุด 
3. ด้านสิ่งอ านวยที่จ าเป็นอื่น เช่น การลงทะเบียนนักศึกษา  
การพยาบาล และอื่น ๆ 

4.70 .50 มากที่สุด 

3.1  การบริการงานทะเบียนนักศึกษา 4.92 .46 มากที่สุด 
3.2  บริการอนามัยและการรักษาพยาบาล 4.64 .51 มากที่สุด 
3.3  การจัดการหรือบริการด้านอาหาร 4.64 .51 มากที่สุด 
3.4  สนามกีฬา 4.58 .46 มากที่สุด 
4. ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบ 

4.77 .50 มากที่สุด 

4.1  ระบบประปา 4.82 .46 มากที่สุด 
4.2  ระบบไฟฟ้า 4.81 .48 มากที่สุด 
4.3  ระบบการก าจัดของเสีย 4.74 .41 มากที่สุด 
4.4  การจัดการขยะ 4.74 .50 มากที่สุด 
4.5  ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 4.74 .50 มากที่สุด 

รวมทุกด้าน 4.75 .50 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 20 พบว่า เจ้าหน้าที่ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีความพึง
พอใจในคุณภาพการใหบ้รกิารห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ด้านการบริการ
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุ่ด ( = 4.76) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกดา้น เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากทีสุ่ด ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมฯ ( = 4.96) การบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (= 4.86) การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมลูสารสนเทศแก่อาจารย์/นักศึกษา ( = 4.80) การบรกิาร
ห้องสมุด (= 4.74)  และ ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ( = 4.64) ตามล าดับ 
 ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (= 4.78) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทีสุ่ดทกุด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย โดยข้อทีม่ีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ได้แก ่ ห้องเรียน ( = 4.84) จุดเช่ือมต่ออินเตอรเ์น็ตใน
ระบบไรส้าย ( = 4.82) วัสดุทางการศึกษา ( = 4.82) ห้องปฏิบัติการ ( = 4.66) และอุปกรณ์ทางการ
ศึกษา (= 4.78)  ตามล าดับ 
 ด้านสิ่งอ านวยทีจ่ าเป็นอื่น เช่น การลงทะเบียนนกัศึกษา การพยาบาล และอื่น ๆ  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
(= 4.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทีสุ่ดทุกด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากที่สุด ได้แก่ การบริการงานทะเบียนนักศึกษา ( = 4.92) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก ได้แก่ การจัดการหรือบรกิารด้านอาหาร ( = 4.64) บริการอนามัยและการรักษาพยาบาล (
= 4.64) และสนามกีฬา (= 4.58)  
 ด้านระบบสาธารณูปโภคและรกัษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (= 4.77) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทีสุ่ดทกุด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก ่ระบบประปา ( = 4.86)  ระบบไฟฟ้า ( = 4.81) ระบบการก าจัดของเสีย ( = 4.74) 
การจัดการขยะ (= 4.74) และ ระบบและอปุกรณ์ป้องกันอคัคีภัย ( = 4.74)  ตามล าดับ 
 โดยรวมทั้ง 4 ด้าน พบว่า เจ้าหน้าที่ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  
มีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  
อยู่ในระดับมาก ( = 4.75)   
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ี 
 

ตอนท่ี 1  การวิเคราะห์ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ของอาจารย์และเจ้าหน้าที ่
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
    1.1  ชาย 
    1.2  หญิง 

 
30 
28 

 
51.72 
48.28 

รวม   58 100 
2. สถานภาพ   
    2.1  อาจารย์ 34 58.62 
    2.2  เจ้าหน้าที่ 24 41.38 

รวม 58 100 

3. ระดับการศึกษา   
    3.1  ต่ ากว่าปริญญาตรี 8 13.79 
    3.2  ระดับปริญญาตรี 7 12.07 
    3.3  ระดับปริญญาโท 33 56.90 
    3.4  ระดับปริญญาเอก 10 17.24 

รวม 59 100 

 
 จากตารางที่ 21 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเปน็เพศชาย จ านวน 30 คน  
คิดเป็นร้อยละ 51.72 เพศชาย จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 48.28 มีสถานภาพเป็นอาจารย์ จ านวน 34 
คน คิดเป็นร้อยละ 55.62 เจ้าหน้าที่ จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 41.38 ในด้านของระดับการศึกษา  
อยู่ในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 13.79 ระดับปริญญาตรี จ านวน 7 คน  
คิดเป็นร้อยละ 12.07 ระดับปรญิญาโท จ านวน 33 คน คิดเป็นรอ้ยละ 56.90 และระดับปริญญาเอก  
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 17.24 
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 ตอนท่ี  2  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูคุณภาพในการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จ านวน 4 ด้าน 
 

ตารางที่ 22  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ 
    ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยนครพนม โดยรวมและจ าแนกเป็นรายด้าน ของอาจารย์และเจ้าหน้าที ่
 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ( ) S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ด้านการบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

4.62 .21 มากที่สุด 

1.1  การบริการห้องสมุด 4.43 .36 มาก 
1.2  การบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.66 .71 มากที่สุด 
1.3  ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 4.60 .49 มากที่สุด 
1.4  แหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมฯ 4.76 .44 มากที่สุด 
1.5  การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศแก่อาจารย์/นักศึกษา 4.66 .65 มากที่สุด 
2. ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนานักศกึษา 

4.46 .07 มาก 

2.1  ห้องเรียน 4.71 .67 มากที่สุด 
2.2  ห้องปฏิบัติการ 4.33 .55 มาก 
2.3  อุปกรณ์ทางการศึกษา 4.20 .39 มาก 
2.4  วัสดุทางการศึกษา 4.38 .45 มาก 
2.5  จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 4.67 .34 มากที่สุด 
3. ด้านสิ่งอ านวยที่จ าเป็นอื่น เช่น การลงทะเบียนนักศึกษา  
การพยาบาล และอื่น ๆ 

4.45 .24 มาก 

3.1  การบริการงานทะเบียนนักศึกษา 4.75 .41 มากที่สุด 
3.2  บริการอนามัยและการรักษาพยาบาล 4.40 .72 มาก 
3.3  การจัดการหรือบริการด้านอาหาร 4.40 .48 มาก 
3.4  สนามกีฬา 4.25 .40 มาก 
4. ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบ 

4.61 .09 มากที่สุด 

4.1  ระบบประปา 4.74 .50 มากที่สุด 
4.2  ระบบไฟฟ้า 4.67 .69 มากที่สุด 
4.3  ระบบการก าจัดของเสีย 4.55 .41 มากที่สุด 
4.4  การจัดการขยะ 4.55 .39 มากที่สุด 
4.5  ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 4.55 .34 มากที่สุด 

รวมทุกด้าน 4.59 .09 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 22 พบว่า อาจารย์และเจ้าหน้าที่ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม มีความพงึพอใจในคุณภาพการให้บริการห้องสมดุ อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ด้านการบริการห้องสมุดและแหลง่เรียนรู้อื่น ๆ  ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอรโ์ดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.62) 
เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดและมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมฯ ( = 4.76) การฝึกอบรมการใช้
ฐานข้อมูลสารสนเทศแก่อาจารย์/นักศึกษา ( = 4.66) การบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ( = 4.66) 
ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ( = 4.60) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การบริการหอ้งสมุด ( = 
4.43)  ตามล าดับ 
 ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (= 4.46) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทกุด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทีสุ่ด ได้แก่ ห้องเรียน ( = 4.71) จุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้
สาย (= 4.67) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ วัสดุทางการศึกษา ( = 4.38)  ห้องปฏิบัติการ ( = 
4.33) และอปุกรณ์ทางการศึกษา ( = 4.20)  ตามล าดับ 
 ด้านสิ่งอ านวยทีจ่ าเป็นอื่น เช่น การลงทะเบียนนกัศึกษา การพยาบาล และอื่น ๆ  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
(= 4.45) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดบัมากทึ่สดุและระดบัมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ได้แก่ การบริการงานทะเบียนนักศึกษา ( = 4.75) ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ บริการอนามัยและการรักษาพยาบาล ( = 4.40) การจัดการหรือบริการด้าน
อาหาร  (= 4.40) และ สนามกีฬา ( = 4.25) ตามล าดับ 
 ด้านระบบสาธารณูปโภคและรกัษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากทีสุ่ด (= 4.61) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทีสุ่ดทุกด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ ระบบประปา ( = 4.74)  ระบบไฟฟ้า ( = 4.67) ระบบการก าจัดของเสีย ( = 
4.55) การจัดการขยะ (= 4.55) และ ระบบและอุปกรณ์ปอ้งกันอัคคีภัย ( = 3.55) ตามล าดับ 
 โดยรวมทั้ง 4 ด้าน พบว่า อาจารย์และเจ้าหน้าที่ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม มีความพงึพอใจในคุณภาพการให้บริการห้องสมดุ อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
อยู่ในระดับมาก ( = 4.59)   
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยแ์ละนักศึกษา 
 

ตอนท่ี 1  การวิเคราะห์ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 23 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ของอาจารย์และนกัศึกษา 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
    1.1  ชาย 
    1.2  หญิง 

 
216 
434 

 
33.23 
66.77 

รวม   650 100 
2. สถานภาพ   
    2.1  อาจารย์ 34 5.23 
    2.2  นักศึกษา 616 94.77 

รวม 650 100 

 
 จากตารางที่ 17 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเปน็เพศหญงิ จ านวน 434 คน  
คิดเป็นร้อยละ 66.77 เพศชาย จ านวน 216 คน คิดเป็นรอ้ยละ 33.23 มสีถานภาพเป็นอาจารย์ จ านวน 34 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.23 นักศึกษา จ านวน 616 คน คิดเป็นร้อยละ 94.77   
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 ตอนท่ี  2  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูคุณภาพในการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จ านวน 4 ด้าน 
 

ตารางที่ 24  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ 
    ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยนครพนม โดยรวมและจ าแนกเป็นรายด้าน ของอาจารย์และนกัศึกษา 
 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ( ) S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ด้านการบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

4.49 .69 มาก 

1.1  การบริการห้องสมุด 4.34 .85 มาก 
1.2  การบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.52 .76 มากที่สุด 
1.3  ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 4.50 .80 มากที่สุด 
1.4  แหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมฯ 4.59 .82 มากที่สุด 
1.5  การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศแก่อาจารย์/นักศึกษา   4.50 .73 มากที่สุด 
2. ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนานักศกึษา 

4.45 .76 ปานกลาง 

2.1  ห้องเรียน 4.64 .85 มากที่สุด 
2.2  ห้องปฏิบัติการ 4.37 .90 มาก 
2.3  อุปกรณ์ทางการศึกษา 4.26 .80 มาก 
2.4  วัสดุทางการศึกษา 4.31 .83 มาก 
2.5  จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 4.66 .90 มากที่สุด 
3. ด้านสิ่งอ านวยที่จ าเป็นอื่น เช่น การลงทะเบียนนักศึกษา  
การพยาบาล และอื่น ๆ 

4.44 .77 ปานกลาง 

3.1  การบริการงานทะเบียนนักศึกษา 4.64 .79 มากที่สุด 
3.2  บริการอนามัยและการรักษาพยาบาล 4.41 .90 มาก 
3.3  การจัดการหรือบริการด้านอาหาร 4.42 .97 มาก 
3.4  สนามกีฬา 4.30 .95 มาก 
4. ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบ 

4.45 .94 ปานกลาง 

4.1  ระบบประปา 4.49 1.04 มากที่สุด 
4.2  ระบบไฟฟ้า 4.49 1.09 มากที่สุด 
4.3  ระบบการก าจัดของเสีย 4.42 .98 มากที่สุด 
4.4  การจัดการขยะ 4.42 1.05 มากที่สุด 
4.5  ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 4.42 1.00 มากที่สุด 

รวมทุกด้าน 4.41 .68 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 24 พบว่า อาจารย์และนักศึกษาในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม มีความพงึพอใจในคุณภาพการให้บริการห้องสมดุ อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ด้านการบริการห้องสมุดและแหลง่เรียนรู้อื่น ๆ  ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอรโ์ดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.59) 
เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดและระดบัมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย โดยข้อที่
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทีสุ่ด ได้แก่ แหลง่เรียนรูผ้่านระบบเครือข่ายคอมฯ ( = 4.69)  การบริการศูนย์การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง (= 4.62) ทรพัยากรสารสนเทศห้องสมุด ( = 4.60) และ การฝกึอบรมการใช้ฐานข้อมูล
สารสนเทศแกอ่าจารย์/นักศึกษา ( = 4.60) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ การบริการห้องสมุด (
= 4.44) ตามล าดับ 
 ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (= 4.45) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทีสุ่ดและระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย โดยข้อทีม่ีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ได้แก่ จุดเช่ือมต่ออินเตอรเ์น็ตในระบบไรส้าย ( = 
4.66) และห้องเรียน (= 4.64) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ ( = 4.37) วัสดุ
ทางการศึกษา (= 4.31) และอุปกรณ์ทางการศึกษา ( = 4.26)  ตามล าดับ 
 ด้านสิ่งอ านวยทีจ่ าเป็นอื่น เช่น การลงทะเบียนนกัศึกษา การพยาบาล และอื่น ๆ  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
(= 4.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากและระดับมากทีสุ่ดและระดบัมาก เรียงตามค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากที่สุด ได้แก่ การบริการงานทะเบียนนกัศึกษา ( = 4.64) 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ การจัดการหรือบริการด้านอาหาร ( = 4.42)  บริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาล ( = 4.41) และสนามกีฬา ( = 4.30)  ตามล าดับ 
 ด้านระบบสาธารณูปโภคและรกัษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (= 4.44) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทีสุ่ดทกุด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ( = 4.59) ระบบประปา ( = 4.59) ระบบและอปุกรณ์ป้องกันอัคคีภัย (
= 4.52) การจัดการขยะ (= 4.52) และ ระบบการก าจัดของเสีย ( = 4.52) ตามล าดับ 
 โดยรวมทั้ง 4 ด้าน พบว่า อาจารย์และนกัศึกษาในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม มีความพงึพอใจในคุณภาพการให้บริการห้องสมดุ อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
อยู่ในระดับมากทีสุ่ด ( = 4.51)   
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ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมของบุคลากรในคณะ 
 

ตอนท่ี 1  การวิเคราะห์ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 25 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยรวมของบุคลากรในคณะ 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
    1.1  ชาย 
    1.2  หญิง 

 
228 
446 

 
33.83 
66.17 

รวม   674 100 
2. สถานภาพ   
    2.1  อาจารย์ 34 5.04 
    2.2  เจ้าหน้าที่ 24 3.56 
    2.3  นักศึกษา 616 91.4 

รวม 674 100 

 
 จากตารางที่ 25 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเปน็เพศหญงิ จ านวน 446 คน  
คิดเป็นร้อยละ 66.17 เพศชาย จ านวน 228 คน คิดเป็นรอ้ยละ 33.83 มสีถานภาพเป็นอาจารย์ จ านวน 34 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.04 เจ้าหน้าที่ จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 3.56 นักศึกษา จ านวน 616 คน  
คิดเป็นร้อยละ 91.4 
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 ตอนท่ี  2  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูคุณภาพในการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จ านวน 4 ด้าน 
 

ตารางที่ 26  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ 
    ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยนครพนม โดยรวมและจ าแนกเป็นรายด้าน โดยรวมของบุคลากรในคณะ 
 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ( ) S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ด้านการบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

4.56 .69 มากที่สุด 

1.1  การบริการห้องสมุด 4.44 .85 มาก 
1.2  การบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.60 .76 มากที่สุด 
1.3  ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 4.54 .80 มากที่สุด 
1.4  แหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมฯ 4.66 .81 มากที่สุด 
1.5  การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศแก่อาจารย์/นักศึกษา 4.56 .72 มากที่สุด 
2. ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนานักศกึษา 

4.45 .75 มาก 

2.1  ห้องเรียน 4.64 .84 มากที่สุด 
2.2  ห้องปฏิบัติการ 4.36 .91 มาก 
2.3  อุปกรณ์ทางการศึกษา 4.27 .79 มาก 
2.4  วัสดุทางการศึกษา 4.38 .82 มาก 
2.5  จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 4.61 .89 มากที่สุด 
3. ด้านสิ่งอ านวยที่จ าเป็นอื่น เช่น การลงทะเบียนนักศึกษา  
การพยาบาล และอื่น ๆ 

4.45 .77 มาก 

3.1  การบริการงานทะเบียนนักศึกษา 4.67 .79 มากที่สุด 
3.2  บริการอนามัยและการรักษาพยาบาล 4.42 .90 มาก 
3.3  การจัดการหรือบริการด้านอาหาร 4.42 .96 มาก 
3.4  สนามกีฬา 4.29 .94 มาก 
4. ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบ 

4.54 .93 มากที่สุด 

4.1  ระบบประปา 4.63 1.03 มากที่สุด 
4.2  ระบบไฟฟ้า 4.60 1.08 มากที่สุด 
4.3  ระบบการก าจัดของเสีย 4.49 .96 มาก 
4.4  การจัดการขยะ 4.49 1.02 มาก 
4.5  ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 4.49 .99 มาก 

รวมทุกด้าน 4.52 .67 มาก 
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 จากตารางที่ 26 พบว่า บุคลากรโดยรวมในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มี
ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ด้านการ
บริการห้องสมุดและแหลง่เรียนรูอ้ื่น ๆ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.56) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดและระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ แหล่งเรียนรูผ้่านระบบเครือข่ายคอมฯ ( = 4.66)  การบริการศูนย์การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง (= 4.60) การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมลูสารสนเทศแก่อาจารย์/นักศึกษา ( = 4.56) 
ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ( = 4.54) และข้อทีม่ีค่าเฉลีย่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ การบริการห้องสมุด (
= 4.44) ตามล าดับ 
 ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (= 4.45) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทีสุ่ดและระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทีสุ่ด ได้แก่ ห้องเรียน ( = 4.64) และจุดเช่ือมต่อ
อินเตอรเ์น็ตในระบบไร้สาย ( = 4.61)  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ วัสดุทางการศึกษา ( = 4.38) 
ห้องปฏิบัติการ (= 4.36) และอุปกรณ์ทางการศึกษา ( = 4.27)  ตามล าดับ 
 ด้านสิ่งอ านวยทีจ่ าเป็นอื่น เช่น การลงทะเบียนนกัศึกษา การพยาบาล และอื่น ๆ  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
(= 4.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากและระดับมากทีสุ่ดและระดบัมาก เรียงตามค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากที่สุด ได้แก่ การบริการงานทะเบียนนกัศึกษา ( = 4.67) 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ การจัดการหรือบริการด้านอาหาร ( = 4.42)  บริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาล ( = 4.42) และสนามกีฬา ( = 4.29)  ตามล าดับ 
 ด้านระบบสาธารณูปโภคและรกัษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (= 4.54) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทีสุ่ดและมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ ระบบประปา ( = 4.63)  ระบบไฟฟ้า ( = 4.60) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่  
ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ( = 4.49) การจัดการขยะ ( = 4.49) และ ระบบการก าจัดของเสีย (
= 4.49) ตามล าดับ 
 โดยรวมทั้ง 4 ด้าน พบว่า บุคลากรโดยรวมในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
มีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ อยู่ในระดับ
มาก (= 4.52)   
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จ านวนห้องท่ีใช้จัดประชุมและจัดการเรียนการสอนคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

1. ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขนาดหอ้ง 8.40x16.70 เมตร 

- โต๊ะพร้อมเก้าอี้จ านวน 28 ที่นั่ง  

2. ห้องประชุมบัณฑิต  ขนาดห้อง 5.70x13.30 เมตร 

- โต๊ะพร้อมเก้าอี้ที่นั่งจ านวน 30 ที่นั่ง 

3. ห้องประชุมพนมศิลป์ ขนาดห้อง 21.50x28.50 เมตร   

- เก้าอี้นั่งจ านวน 500 ที่นั่ง 

รวมเก้าอีห้้องประชุมทัง้หมด จ านวน  558  ตัว 

ห้องประชุมและห้องจัดกิจกรรมนักศกึษา จ านวน 3 ห้อง 

ห้องท่ีใช้จัดท าการเรียนการการสอน จ านวน 19 ห้อง 

1. ห้องเรียนรวม 1  ขนาดห้อง 14.30x19.30 เมตร  เกา้อี้พร้อมโต๊ะจ านวน 192 ที่นั่ง 

2. ห้องเรียนรวม 2  ขนาดห้อง 14.30x19.30 เมตร  เกา้อี้พร้อมโต๊ะจ านวน 192 ที่นั่ง 

3. ห้องปัญญาวี  ขนาดห้อง 7.80x16.30 เมตร เก้าอี้พรอ้มโต๊ะจ านวน 70 ที่นั่ง 

4. ห้องบัณฑิต1  ขนาดห้อง 7.40x11.50 เมตร เก้าอี้พรอ้มโต๊ะจ านวน 70 ที่นั่ง 

5. ห้องบัณฑิต2  ขนาดห้อง 7.40x11.50 เมตร  เก้าอี้พร้อมโต๊ะจ านวน 70 ที่นั่ง 

6. ห้องชั้น 131  ขนาดห้อง 7.50x8.50 เมตร  เก้าอี้ จ านวน 50 ที่นั่ง 

7. ห้องชั้น 132  ขนาดห้อง 7.50x8.50 เมตร เก้าอี้ จ านวน 50 ที่นั่ง 

8. ห้องชั้น 133  ขนาดห้อง 7.50x8.50 เมตร  เก้าอี้ จ านวน 50 ที่นั่ง 

9. ห้องชั้น 134  ขนาดห้อง 7.50x8.50 เมตร  เก้าอ้ี จ านวน 50 ท่ีน่ัง 

10. ห้อง 135  ขนาดห้อง 7.50x8.50 เมตร เก้าอี้ จ านวน 50 ที่นั่ง 

11. ห้อง 136  ขนาดห้อง 7.50x8.50 เมตร  เก้าอี้ จ านวน 50 ที่นั่ง 

12. ห้อง 141 ขนาดห้อง 7.50x8.50 เมตร  เก้าอี้ จ านวน 50 ที่นั่ง 

13. ห้อง 142  ขนาดห้อง 7.50x8.50 เมตร  เก้าอี้ จ านวน 50 ที่นั่ง 

14. ห้อง 143  ขนาดห้อง 7.50x8.50 เมตร เก้าอี้ จ านวน 50 ที่นั่ง 

15. ห้อง 144  ขนาดห้อง 7.50x8.50 เมตร  เก้าอี้ จ านวน 50 ที่นั่ง 
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16. ห้อง 145  ขนาดห้อง 7.50x8.50 เมตร เก้าอี้ จ านวน 50 ที่นั่ง 

17. ห้อง 146  ขนาดห้อง 7.50x8.50 เมตร  เก้าอี้ จ านวน 50 ที่นั่ง 

18. ห้อง 153  ขนาดห้อง 7.50x8.50 เมตร  เก้าอี้ จ านวน 50 ที่นั่ง 

19. ห้อง 154  ขนาดห้อง 7.50x8.50 เมตร  เก้าอี้ จ านวน 50 ที่นั่ง 

รวมจ านวนห้องที่ใช้ท าการเรียนการสอนทั้งหมด จ านวน  19  ห้อง 

รวมจ านวนเก้าอี้ที่ใช้ท าการเรียนการสอนทัง้หมด จ านวน  1,292  ตัว 

อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนภายในห้องเรียน 

1. โปรเจคเตอร์ ขนาด 2,500 ANSI Lumens จ านวน 7 เครื่อง 

2. โปรเจคเตอร์ ขนาด 3,000 ANSI Lumens จ านวน 15 เครื่อง 

3. โปรเจคเตอร์ ขนาด 5,000 ANSI Lumens จ านวน 2 เครื่อง 

4. เครื่องฉายทบึแสง(วิชวล) จ านวน 21 เครื่อง 

5. จอรบัภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 21 จอ 

6. จอรบัภาพชนิดมือดึง จ านวน 1 จอ 

7. เครื่องปรบัอากาศ ขนาด 9,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง 

8. เครื่องปรบัอากาศ ขนาด 38,000 บีทียู จ านวน 30 เครื่อง 

9. เครื่องปรบัอากาศ ขนาด 180,000 บีทียู จ านวน 4 เครื่อง 

10.ชุดไมโครโฟนไรส้าย จ านวน  6 ชุด 

11.พัดลมติดฝาผนงั จ านวน 56 เครื่อง 

12. ชุดควบคุมการสนทนาและบันทึกเสียง จ านวน 2 เครื่อง 

13. ชุดไมโครโฟนประธาน จ านวน 3 ตัว 

14. ชุดไมโครโฟนผูร้่วมประชุม จ านวน 38 ตัว 

15. ชุดเครื่องเสียง จ านวน 20 ชุด 

16. ล าโพง จ านวน 86  ตัว 
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1.ห้องเรียนบัณฑิต 1   สามารถนั่งเรียนได้  60  ที่นั่ง 

อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนภายในหอ้ง 

1. เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ขนาด 2,500  Lumens  จ านวน  1  เครื่อง 
2. เครื่องฉายภาพทบึแสง  (Visualizer)  จ านวน  1  เครื่อง 
3. จอรบัภาพ 
4. เครื่องขยายเสียง 1 ชุด 
5. ไมโครโฟนไรส้าย  จ านวน  2  ตัว 
6. เครื่องปรบัอากาศ  จ านวน  3  เครื่อง 

 

                                                   ห้องเรียนบัณฑิต 1 
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2.ห้องเรียนบัณฑิต 2   สามารถนั่งเรียนได้  70  ที่นั่ง 

อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนภายในหอ้ง 

1. เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ขนาด 2,500  Lumens  จ านวน  1  เครื่อง 
2. เครื่องฉายภาพทบึแสง  (Visualizer)  จ านวน  1  เครื่อง 
3. เครื่องขยายเสียง 1 ชุด 
4. ไมโครโฟนไรส้าย  จ านวน  2  ตัว 
5. เครื่องปรบัอากาศ  จ านวน  3  เครื่อง 

                    

 

                                                  ห้องเรียนบัณฑิต 2 
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3. ห้องปัญญาวี    สามารถนั่งเรียนได้  70  ที่นั่ง 

อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนภายในหอ้ง 

1. เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ขนาด 2,500  Lumens  จ านวน  1  เครื่อง 
2. เครื่องฉายภาพทบึแสง  (Visualizer)  จ านวน  1  เครื่อง 
3. จอรบัภาพ 
4. เครื่องขยายเสียง 1 ชุด 
5. ไมโครโฟนไรส้าย  จ านวน  2  ตัว 
6. เครื่องปรบัอากาศ  จ านวน  3  เครื่อง 

 

 

                                                 ห้องเรียนปัญญาวี 
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4.  ห้องเรียนรวม 1 และเรียนรวม 2   สามารถนั่งเรียนได้  200  ที่นั่ง 

อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนภายในหอ้ง 
1. เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ขนาด 2,500  Lumens  จ านวน  1  เครื่อง 
2. เครื่องฉายภาพทบึแสง  (Visualizer)  จ านวน  1  เครื่อง 
3. จอรบัภาพ 
4. เครื่องขยายเสียง 1 ชุด 
5. ไมโครโฟนไรส้าย  จ านวน  2  ตัว 
6. ไมโครโฟนมสีาย  จ านวน  1  ตัว 
7. เครื่องปรบัอากาศ  จ านวน  2  เครื่อง 

 

                                                                                              

ห้องเรียนรวม 1 และ เรียนรวม 2 
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5. ห้องเรียน ชั้น 3,4,5  จ านวน 14 ห้อง สามารถนั่งเรียนได้  50  ที่นั่ง 

อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนภายในหอ้ง 
1. เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ขนาด 2,500  Lumens  จ านวน  1  เครื่อง 
2. เครื่องฉายภาพทบึแสง  (Visualizer)  จ านวน  1  เครื่อง 
3. จอรบัภาพ 
4. เครื่องขยายเสียง 1 ชุด 
5. เครื่องปรบัอากาศ  จ านวนห้องละ  2  เครื่อง 

 
 

 

ห้องเรียน ชั้น 3,4,5 
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ห้องท่ีใช้ท าการสอบวิทยานิพนธ์  2  ห้อง 

1. ห้องสอบวิทยานิพนธ์  สามารถนั่งเรียนได้  30  ที่นั่ง 

อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนภายในหอ้ง 

1. เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ขนาด 2,500  Lumens  จ านวน  1  เครื่อง 
2. เครื่องฉายภาพทบึแสง  (Visualizer)  จ านวน  1  เครื่อง 
3. จอรบัภาพ 
4. เครื่องขยายเสียง  พร้อมชุดไมค์ประชุม 
5. เครื่องปรบัอากาศ  จ านวน  2  เครื่อง 

 

ห้องสอบวิทยานิพนธ์ 
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2. ห้องสอบวิทยานิพนธ์  สามารถนัง่เรียนได้  30  ที่นั่ง 

อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนภายในหอ้ง 

1. เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ขนาด 2,500  Lumens  จ านวน  1  เครื่อง 
2. เครื่องฉายภาพทบึแสง  (Visualizer)  จ านวน  1  เครื่อง 
3. จอรบัภาพ 
4. เครื่องขยายเสียง  พร้อมชุดไมค์ประชุม 
5. เครื่องปรบัอากาศ  จ านวน  4  เครื่อง 

 

 

                                                ห้องสอบวิทยานิพนธ์  2 
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ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ใช้ร่วมกับคณะครุศาสตร์ 

1. ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ 

อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนภายในหอ้ง 

1. เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ขนาด 2,500  Lumens  จ านวน  1  เครื่อง 
2. เครื่องฉายภาพทบึแสง  (Visualizer)  จ านวน  1  เครื่อง 
3. จอรบัภาพ 
4. เครื่องขยายเสียง พร้อมไมโครโฟน 
5. เครื่องปรบัอากาศ  จ านวน  4  เครื่อง 
6. เครื่องคอมพิวเตอร ์ จ านวน  40  เครื่อง 

 

 

                                                        ห้องนวัตกรรมการเรียนรู ้
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2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 

อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนภายในหอ้ง 
1. เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ขนาด 2,500  Lumens  จ านวน  1  เครื่อง 
2. เครื่องขยายเสียง พร้อมไมค์โครโฟน 
3. จอรบัภาพ 
4. เครื่องปรบัอากาศ  จ านวน  4  เครื่อง 
5. เครื่องคอมพิวเตอร ์ จ านวน  40  เครื่อง 

 

 

                                              ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 
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3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  2 

อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนภายในหอ้ง 
1. เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ขนาด 2,500  Lumens  จ านวน  1  เครื่อง 
2. เครื่องขยายเสียง พร้อมไมโครโฟน 
3. จอรบัภาพ 
4. ไมโครโฟนไรส้าย  2  ตัว 
5. เครื่องปรบัอากาศ  จ านวน  4  เครื่อง 
6. เครื่องคอมพิวเตอร ์ จ านวน  40  เครื่อง 

 

 

                                                      ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  2 
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ห้องสารสนเทศเพ่ือการสืบค้น 
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ห้องนักศึกษาใช้น าเสนอผลงานวิชาการและใช้ในการจัดกจิกรรมของนักศึกษา 

ห้องประชุมพนมศิลป ์สามารถนั่งได้  600  ที่นั่ง 

อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนภายในหอ้ง 

1. เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ขนาด 2,500  Lumens  จ านวน  3  เครื่อง 
2. ชุดเครื่องขยายเสียง พร้อมไมโครโฟน 
3. จอรบัภาพ  3 ตัว 
4. ไมโครโฟนไรส้าย  4  ตัว 
5. เครื่องปรบัอากาศ  จ านวน  16  เครื่อง 

 
 

 
      

ห้องประชุมพนมศิลป์  

 


