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ค ำน ำ 
 
 ส ำหรับในปีกำรศึกษำ 2562  กลุ่มงำนศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ  ได้ท ำกำรประเมินผลควำมพึง
พอใจต่อกำรใช้บริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์     
เพ่ือประเมินผลประเมินผลกำรให้บริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์  ศึกษำปัญหำ  ข้อเสนอแนะ  
ของผู้ใช้บริกำร  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรต่อไป 
 กลุ่มงำนศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ  จึงหวังว่ำรำยงำนประเมินผลควำมพึงพอใจต่อกำรใช้
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ฉบับนี้  จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปรับปรุง พัฒนำงำนด้ำน
บริกำรให้ดียิ่งขึ้น  ในโอกำสต่อไป 
 
 

กลุ่มงำนศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 



บทสรุป 
 
 การประเมินผลความพึงพอใจต่อการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ในปีการศึกษา 2562    
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลการบริการด้านต่างๆ ของ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเพ่ือศึกษาปัญหา  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการในปี
ต่อไป  โดยส ารวจจากนักศึกษาที่เข้าใช้บริการเป็นนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.ปช.)  ที่เข้า
ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ประจ าปีการศึกษา 2562 คือ จ านวน 1,241 คน (ไม่นับซ  า)    
มาคิดค านวณหากลุ่มตัวอย่าง ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยค านวณจากสูตรยามาเน่ (Yamane.  
1973 : 1088)  ซึ่งจะได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 310 คน   
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พอสรุปได้ดังนี  
1.  สภาพทั่วไป 
 พบว่าผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง (70.97%) มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี 
(50.65%) สถานภาพโสด (93.87%) เป็นนักศึกษาภาคปกติ (73.23%) ก าลังศึกษาอยู่ในชั นปี 1 
(30.65%) เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ (28.70%) และใช้บริการในช่วงเวลา 10.01 - 12.00 น. 
(48.06%) 
  
2.  ความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านต่าง ๆ พบว่า ผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์      
มีระดับความพึงพอใจในการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” 
(X = 4.40) คิดเป็นร้อยละ 88.00  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับ “มาก”   
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี  ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร (X = 4.46) คิดเป็นร้อยละ 89.20 
ด้านกระบวนการ/ขั นตอนการให้บริการ ( X = 4.44) คิดเป็นร้อยละ 88.80 ด้านผลการให้บริการ 
(X = 4.36) คิดเป็นร้อยละ 87.20 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (X = 4.32) คิดเป็นร้อยละ 86.40      
 
3.  ปัญหา/ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานให้บริการ 
 นักศึกษาผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ไมม่ีปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้บริการ  
 
4.  หลักสูตรที่ต้องการให้ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเปิดอบรม 
 นักศึกษาผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ ยังไม่มีความต้องการให้กลุ่มงาน
ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศเปิดอบรมหลักสูตรใดๆ 



สารบัญ 
 
 หน้า 
บทที่ 1  บทน า 1 
 ความเป็นมา 1 
 ความมุ่งหมายของการประเมิน 1 
 ขอบเขตของการประเมิน 1 
บทที่ 2  วิธีการด าเนินการศึกษา 2 
 กลุ่มตัวอย่าง 2 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 2 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 2 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 2 
บทที่ 3  ผลการประเมิน 3 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 3 
    ตอนที่ 1  สภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 3 
    ตอนที่ 2  การวิเคราะห์ความพึงพอใจการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 
    ตอนที่ 3  ปัญหา  ข้อเสนอแนะในการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10 
ภาคผนวก 11 
 ตัวอย่างแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 12 
 จ านวนสถิติผู้เข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประจ าปีการศึกษา 2563  15 
   
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญตาราง 
 
ตาราง หน้า 
1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จ าแนกตามเพศ 3 
2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จ าแนกตามอายุ 4 
3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จ าแนกตามสถานภาพ 4 
4 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จ าแนกตามสถานภาพ

การศึกษา 4 
5 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จ าแนกตามชั้นปี 5 
6 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จ าแนกตามคณะ 5 
7 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จ าแนกตามช่วงเวลา

ที่รับบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 
8 แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ       

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  โดยภาพรวม   7 
9 แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ    

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 7 
10 แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ    

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร 8 
11 แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ        

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 9 
12 แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ    

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ด้านผลการให้บริการ 9 
13 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ศูนย์เทคโนโลยี      

สารสนเทศ 10 
14 หลักสูตรที่ต้องการให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเปิดอบรม 10 
 



บทที่ 1 
บทน ำ 

  
ควำมเป็นมำ 
 กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์        
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัย   โดยได้จัดให้มีบริการ          
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  เพ่ือบริการแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ในการสืบค้นข้อมูล
การใช้งานอินเทอร์เน็ต  และการพิมพ์เอกสาร เป็นต้น  และเพ่ือให้การด าเนินงานด้านการให้บริการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ  สามารถให้บริการได้ตรงตามความต้องการขอ ง
ผู้ใช้บริการมากที่สุด  ศูนย์ฯ จึงได้จัดท าโครงการประเมินผลความพึงพอใจผู้รับบริการห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและน าผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
มาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของกำรประเมิน 
 1.  เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
 2.  เพื่อให้การบริการตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 
 3.  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
 
ขอบเขตของกำรประเมิน 
 ในการประเมินครั้งนี้  ประเมินจากนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.ปช) ที่มาใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ในปีการศึกษา 2562  จ านวน 1,241 คน (ไม่นับซ้ า)  มาคิดค านวณหา  
กลุ่มตัวอย่าง  โดยค านวณจากสูตร ยามาเน่ (Yamane. 1973 : 1088)  ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  
และก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 5%  ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 310 คน 



บทที่ 2 
วิธีการด าเนินการศึกษา 

 
กลุ่มตัวอย่าง 
 นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.ปช) ที่มาใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิว เตอร์          
ในปีการศึกษา 2562  จ านวน 1,241 คน (ไม่นับซ  า)  มาคิดค านวณหากลุ่มตัวอย่าง  โดยค านวณจาก
สูตรยามาเน่ (Yamane. 1973 : 1088)  ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  และก าหนดค่าความคลาดเคลื่อน   
เท่ากับ 5%  ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 310 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ศูนย์เทคโนโลยี       
สารสนเทศ  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี มีทั งหมด 
3 ขั นตอน  คือ  ตอนที่ 1  เป็นค าถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ตอนที่ 2  เป็นค าถาม
เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ตอนที่ 3  เกี่ยวกับปัญหาในการใช้
บริการความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ   
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เก็บข้อมูลแบบส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ประจ าปีการศึกษา 2562 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1  หาค่าเฉลี่ยและร้อยละ 
 ตอนที่ 2  หาค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ตอนที่ 3  จัดกลุ่มความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  โดยหาความถ่ี 
  



บทที่ 3 
ผลการประเมิน 

 
 การประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ครั้งนี้ จะเสนอผล
การประเมินเป็นตอน ๆ แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1  เป็นค าถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะค าถาม     
เป็นแบบตรวจสอบ (Check List) จ านวน 4 ข้อ  ได้แก่  เพศ  สถานภาพ  สถานภาพการศึกษา   
และช่วงเวลาที่เข้ารับบริการ  มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิดและเป็นค าถามปลายเปิด  จ านวน 3 ข้อ  
ได้แก่  อายุ  ชั้นปี/รุ่น  และคณะ 
 ตอนที่ 2  เป็นค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   
มีลักษณะเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 23 ข้อ 
 ตอนที่ 3  เป็นค าถามเกี่ยวกับปัญหาในการใช้บริการ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ      
เพ่ือการปรับปรุงการให้บริการ  ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะโดยอิสระ     
มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด  จ านวน 2 ข้อ  ได้แก่  ปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงงานบริการ
ห้องปฏิบัติและความต้องการให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเปิดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรใด 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1  เป็นค าถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะค าถาม     
เป็นแบบตรวจสอบ (Check List)  จ านวน 4 ข้อ  ได้แก่  เพศ  สถานภาพ  สถานภาพการศึกษา  
และช่วงเวลาที่เข้ารับบริการ  มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิดและเป็นค าถามปลายเปิด  จ านวน 3 ข้อ  
ได้แก่  อายุ  ชั้นปี/รุ่น  และคณะ 
 
ตาราง 1  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 87 28.07 
หญิง 220 70.97 
ไม่ตอบ 3 0.96 

รวม 310 100.00 
 
 จากตาราง 1  พบว่า  ผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  
คือ  เพศหญิง จ านวน 220 คน  คิดเป็นร้อยละ 70.97  และเป็นเพศชาย จ านวน 87 คน  คิดเป็น  
ร้อยละ 28.07 
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ตาราง 2  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี 157 50.65 
21 - 25 ปี 115 37.09 
26 - 30 ปี 21 6.77 
31 ปีขึ้นไป 9 2.90 
ไม่ตอบ 8 2.59 

รวม 310 100.00 
 
 จากตาราง 2  พบว่า  ผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
20 ปี  จ านวน 157 คน  คิดเป็นร้อยละ 50.65  รองลงมาอายุ 21 - 25 ปี  จ านวน 115 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 37.09  และอายุ 26 - 30 ปี  จ านวน 21 คน  คิดเป็นร้อยละ 6.77 
 
ตาราง 3  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จ าแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
โสด 291 93.87 
สมรส 9 2.90 
หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 4 1.29 
ไม่ตอบ 6 1.94 

รวม 310 100.00 
 
 จากตาราง 3  พบว่า  ผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด  
จ านวน 291 คน  คิดเป็นร้อยละ 93.87  รองลงมาสถานภาพสมรส  จ านวน 9 คน  คิดเป็นร้อยละ 
2.90 
 
ตาราง 4  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จ าแนกตามสถานภาพ

การศึกษา 
 

สถานภาพการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ภาคปกติ 227 73.23 
ภาค กศ.ปช. 63 20.32 
ไม่ตอบ 20 6.45 

รวม 310 100.00 
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 จากตาราง 4  พบว่า  ผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นนักศึกษาภาคปกติ 
จ านวน 227 คน  คิดเป็นร้อยละ 73.23  และเป็นนักศึกษาภาค กศ.ปช. จ านวน 63 คน  คิดเป็นร้อยละ 
20.32 
 
ตาราง 5  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จ าแนกตามชั้นปี 
 

ชั้นปี จ านวน ร้อยละ 
ชั้นปีที่ 1 95 30.65 
ชั้นปีที่ 2 92 29.68 
ชั้นปีที่ 3 62 20.00 
ชั้นปีที่ 4 35 11.29 
ชั้นปีที่ 5 2 0.65 
ไม่ตอบ 24 7.73 

รวม 310 100.00 
 
 จากตาราง 5  พบว่า  ผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่ เป็นนักศึกษา       
ชั้นปีที่ 1  จ านวน  95 คน  คิดเป็นร้อยละ 30.65  รองลงมาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2  จ านวน  92 คน  
คิดเป็นร้อยละ 29.68  และนักศึกษาชั้นปีที่ 3  จ านวน  62 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.00 
 
ตาราง 6  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จ าแนกตามคณะ 
 

คณะ จ านวน ร้อยละ 
คณะวิทยาการจัดการ 81 26.13 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 1.29 
คณะครุศาสตร์ 89 28.70 
คณะนิติศาสตร์ 10 3.26 
คณะนิเทศศาสตร์ 8 2.58 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 73 23.54 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 5.80 
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 2.90 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ 4 1.29 
ไม่ตอบ 14 4.51 

รวม 310 100.00 
 
 จากตาราง 6  พบว่า ผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ส่วนใหญ่มาจากคณะครุศาสตร์  
จ านวน 89 คน  คิดเป็นร้อยละ 28.70  รองลงมาคณะวิทยาการจัดการ  จ านวน 81 คน  คิดเป็น   
ร้อยละ 26.13  และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน 73 คน  คิดเป็นร้อยละ 23.54 
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ตาราง 7  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ าแนกตามช่วงเวลา 
ที่รับบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 
ช่วงเวลาที่รับบริการ         

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
จ านวน ร้อยละ 

08.30 - 10.00 น. 33 10.65 
10.01 - 12.00 น. 149 48.06 
12.01 - 14.00 น. 100 32.26 
14.01 - เวลาปิดท าการ 28 9.03 

 
 จากตาราง 7  พบว่า  ผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่เข้าใช้บริการ    
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วงเวลา 10.01 - 12.00 น. จ านวน 149 คน  คิดเป็นร้อยละ 48.06   
รองลงมาช่วงเวลา 12.01 - 14.00 น.  จ านวน 100 คน  คิดเป็นร้อยละ 32.26  และช่วงเวลา 08.30 -  
10.00 น.  จ านวน 33 คน  คิดเป็นร้อยละ 10.65 

 
 ตอนที่ 2  เป็นค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean)  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  โดยรวมและรายข้อ  
ดังแสดงในตารางที่ 8 - 12 ซึ่งก าหนดน้ าหนักคะแนนดังนี้ 
  ตอบมากที่สุด ก าหนดน้ าหนักคะแนนเป็น 5 
  ตอบมาก  ก าหนดน้ าหนักคะแนนเป็น 4 
  ตอบปานกลาง ก าหนดน้ าหนักคะแนนเป็น 3 
  ตอบน้อย  ก าหนดน้ าหนักคะแนนเป็น 2 
  ตอบน้อยที่สุด ก าหนดน้ าหนักคะแนนเป็น 1 
 จากนั้นผลที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าสถิติ  โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  แล้วน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย  โดยใช้เกณฑ์การแปลผล
ของบุญชม  ศรีสะอาด (2545 : 103)  ดังนี้ 
  4.51 - 5.00 หมายถึง ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเครือข่ายในระดับ

มากที่สุด 
  3.51 - 4.50 หมายถึง ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเครือข่ายในระดับ

มาก 
  2.51 - 3.50 หมายถึง ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเครือข่ายในระดับ

ปานกลาง 
  1.51 - 2.50 หมายถึง ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเครือข่ายในระดับ

น้อย 
  1.01 - 1.50 หมายถึง ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเครือข่ายในระดับ

น้อยที่สุด 
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ตาราง 8  แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ       
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  โดยภาพรวม   

 
ความพึงพอใจในการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (X ) (S.D.) ระดับ 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 4.44 .639 มาก 
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร 4.46 .612 มาก 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.32 .678 มาก 
ด้านผลการให้บริการ 4.36 .646 มาก 

รวม 4.40 .644 มาก 
 
 จากตาราง 8  พบว่า  ผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีระดับความพึงพอใจในการใช้
บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” (X =4.40)  เมื่อพิจารณา       
เป็นรายด้าน  พบว่า ทุกด้านอยู่ ในระดับ “มาก” เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้         
ด้านเจ้าหน้าที่ /บุคลากร ( X =4.47)  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ( X =4.44)           
ด้านผลการให้บริการ (X =4.37)  และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (X =4.33)     
 
ตาราง 9  แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ       

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ (X ) (S.D.) ระดับ 
1.  ขั้นตอนการให้บริการ  ไม่ยุ่งยาก  ซับซ้อน  และมี

ความคล่องตัว 
4.45 .660 มาก 

2.  ความรวดเร็วในการให้บริการ 4.42 .662 มาก 
3.  ความชัดเจนในการอธิบาย  ชี้แจงและแนะน าขั้นตอน

ในการให้บริการ 
4.42 .632 มาก 

4.  ความเป็นธรรมของขั้นตอน  วิธีการให้บริการ (เรียง
ตามล าดับก่อนหลังมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน) 

4.47 .611 มาก 

5.  ความสะดวกท่ีได้รับจาการบริการแต่ละขั้นตอน 4.42 .632 มาก 
6.  ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมต่อ      

ความต้องการของผู้รับบริการ 
4.44 .639 มาก 

รวม 4.44 .639 มาก 
 
 จากตาราง 9  พบว่า  ผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  มีระดับความพึงพอใจในการ
ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการโดยภาพรวม           
อยู่ในระดับ “มาก” ( X =4.44)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า ทุกข้ออยู่ ในระดับ “มาก”       
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เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้  ความเป็นธรรมของขั้นตอน  วิธีการให้บริการ (เรียง
ตามล าดับก่อนหลังมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน) (X =4.47)  ขั้นตอนการให้บริการ  ไม่ยุ่งยาก  
ซับซ้อน  และมีความคล่องตัว ( X =4.45)  และระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมต่อความ
ต้องการของ ผู้รับบริการ (X =4.44)     
 
ตาราง 10  แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร 
 

ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร (X ) (S.D.) ระดับ 
1.  ความสุภาพ  กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.45 .604 มาก 
2.  ความเหมาะสมในการแต่งกาย  บุคลิก  ลักษณะ     

ท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
4.47 .600 มาก 

3.  ความเอาใจใส่  และความพร้อมในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ 

4.40 .650 มาก 

4.  เจ้าหน้าที่มีความรู้  ความสามารถในการให้บริการ  
เช่น  การตอบค าถาม  ชี้แจงข้อสงสัย  ให้ค าแนะน า
ช่วยแก้ปัญหาได้ 

4.46 .610 มาก 

5.  เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

4.47 .605 มาก 

6.  ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่  เช่น  ไม่รับ  
สินบน  ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบฯ 

4.52 .600 มากที่สุด 

รวม 4.46 .612 มาก 
 
 จากตาราง 10  พบว่า  ผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  มีระดับความพึงพอใจในการ
ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก”   
(X = 4.46)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ “มาก” ยกเว้นความซื่อสัตย์สุจริต
ในการปฏิบัติหน้าที่  เช่น  ไม่รับ  สินบน  ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบฯ อยู่ในระดับ “มากที่สุด” 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่  เช่น  ไม่รับสินบน  
ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบฯ ( X = 4.52)  ความเหมาะสมในการแต่งกาย  บุคลิก  ลักษณะท่าทาง
ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (X = 4.47)  และเจ้าหน้าที่มีความรู้  ความสามารถในการให้บริการ  เช่น  
การตอบค าถาม  ชี้แจงข้อสงสัย  ให้ค าแนะน าช่วยแก้ปัญหาได้, เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการ
เหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ (X = 4.47) 
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ตาราง 11  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ        
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (X ) (S.D.) ระดับ 

1.  สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับ
บริการ 

4.42 .606 มาก 

2.  ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก  เช่น  ห้องน้ า  
ร้านอาหาร โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ 

4.24 .717 มาก 

3.  ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม 4.37 .644 มาก 
4.  “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ

ให้บริการ 
4.30 .721 มาก 

5.  “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์/เครื่องมือ 4.29 .732 มาก 
6.  การจัดสถานที่และอุปกรณ์ เป็นระเบียบสะดวกต่อ

การติดต่อใช้บริการ 
4.34 .657 มาก 

7.  ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์       
มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 

4.31 .673 มาก 

8.  ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือ และเอกสาร  
ให้ความรู้ 

4.31 .678 มาก 

รวม 4.32 .678 มาก 
 
 จากตาราง 11  พบว่า  ผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีระดับความพึงพอใจในการ
ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” 
(X = 4.32)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับ “มาก”  เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก    
มากไปหาน้อยดังนี้   สถานที่ตั้งของหน่วยงาน  สะดวกในการเดินทางมารับบริการ ( X = 4.42)    
ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม ( X = 4.37) และการจัดสถานที่และอุปกรณ์ เป็นระเบียบ
สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ (X = 4.34) 
 
ตาราง 12  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ        

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้านผลการให้บริการ 
 

ด้านผลการให้บริการ (X ) (S.D.) ระดับ 
1.  ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ 4.37 .635 มาก 
2.  ได้รับบริการที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์ 4.36 .657 มาก 
3.  ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับจากผลการบริการ

ของหน่วยงาน 4.36 .647 มาก 
รวม 4.36 .646 มาก 

 



 10 

 จากตาราง 12  พบว่า  ผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีระดับความพึงพอใจ       
ในการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้านผลการให้บริการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับ “มาก” 
( X = 4.36)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า ทุกข้ออยู่ ในระดับ “มาก” เรียงล าดับค่าเฉลี่ย        
จากมากไปหาน้อยดังนี้  ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ ( X = 4.37)  ได้รับบริการที่คุ้มค่า      
คุ้มประโยชน์ และความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับจากผลการบริการของหน่วยงาน  (X = 4.36)   
 
 ตอนที่ 3  เป็นค าถามเกี่ยวกับปัญหาในการใช้บริการ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ     
เพ่ือการปรับปรุงการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะโดยอิสระ      
มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ ปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงงานบริการ 
ห้องปฏิบัติและความต้องการให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเปิดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรใด 
 
ตาราง 13  ปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ศูนย์เทคโนโลยี      

สารสนเทศ 
 
ล าดับ รายการ ความถี่ 

1 ไม่มี 1 
   

 

 จากตาราง 13  พบว่า  ผู้ ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิ วเตอร์  ไม่มีปัญหาและ
ข้อเสนอแนะในการใช้บริการ  
 
ตาราง 14  หลักสูตรที่ต้องการให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเปิดอบรม 
 
ล าดับ รายการ ความถี่ 

1 ไม่มี  1 
   

 จากตาราง 14  พบว่า  ผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ยังไม่ต้องการให้ กลุ่มงาน
ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศเปิดอบรมหลักสูตรใดๆ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

ภาคผนวก 
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แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าชี้แจง แบบส ำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องกำรทรำบระดับควำมพึงพอใจของผู้มำใช้บริกำร           

ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์เพ่ือน ำข้อมูลไปใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรบริกำรให้มี        
ประสิทธิภำพมำกขึ้น 

โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1.  เพศ  1.  ชำย  2.  หญิง 
 2.  อำยุ.............ปี 
 3.  สถำนภำพ  1. โสด  2. สมรส  3. หม้ำย/หย่ำ/แยกกันอยู่ 
 4.  สถำนภำพกำรศึกษำ  1. ภำคปกติ  2. ภำค กศ.ปช.  3. อ่ืน ๆ (ระบุ)....................  
 5.  ก ำลักศึกษำอยู่ชั้นปี/รุ่น....................คณะ..........................................................  
 6.  ท่ำนมักจะมำรับบริกำรที่ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ในช่วงเวลำใด (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
  1. 08.30 - 10.00 น.  2. 10.01 - 12.00 น. 
  3. 12.01 - 14.00 น.   4. 14.01 - เวลำปิดท ำกำร 
 
ตอนที่ 2  ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ  

ควำมพึงพอใจต่อด้ำนต่ำง ๆ 

ระดับควำมพึงพอใจ 
มำก 
ที่สุด 
(5) 

มำก 
(4) 

ปำน
กลำง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ      
1.  ขั้นตอนกำรให้บริกำร  ไม่ยุ่งยำก  ซับซ้อน  และมี

ควำมคล่องตัว 
     

2.  ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร      
3.  ควำมชัดเจนในกำรอธิบำย  ชี้แจงและแนะน ำ      

ขั้นตอนในกำรให้บริกำร 
     

4.  ควำมเป็นธรรมของขั้นตอน  วิธีกำรให้บริกำร (เรียง
ตำมล ำดับก่อนหลังมีควำมเสมอภำคเท่ำเทียมกัน) 

     

5.  ควำมสะดวกท่ีได้รับจำกำรบริกำรแต่ละขั้นตอน      
6.  ระยะเวลำกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสมต่อควำม

ต้องกำรของผู้รับบริกำร 
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ควำมพึงพอใจต่อด้ำนต่ำง ๆ 

ระดับควำมพึงพอใจ 
มำก 
ที่สุด 
(5) 

มำก 
(4) 

ปำน
กลำง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย 
ทีสุ่ด 
(1) 

 ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร      
1.  ควำมสุภำพ  กิริยำมำรยำทของเจ้ำหน้ำที่ผู้

ให้บริกำร 
     

2.  ควำมเหมำะสมในกำรแต่งกำย  บุคลิก  ลักษณะ   
ท่ำทำงของเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 

     

3.  ควำมเอำใจใส่  และควำมพร้อมในกำรให้บริกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ 

     

4.  เจ้ำมีควำมรู้  ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร  เช่น  
กำรตอบค ำถำม  ชี้แจงข้อสงสัย  ให้ค ำแนะน ำช่วย
แก้ปัญหำได้ 

     

5.  เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรต่อผู้รับบริกำรเหมือนกันทุกรำย
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

     

6.  ควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติหน้ำที่  เช่น  ไม่รับ
สินบน  ไม่หำประโยชน์ในทำงมิชอบฯ 

     

 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      
1.  สถำนที่ตั้งของหน่วยงำน  สะดวกในกำรเดินทำง  

มำรับบริกำร 
     

2.  ควำมเพียงพอของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  เช่น  
ห้องน้ ำ  ร้ำนอำหำร  โทรศัพท์สำธำรณะ  ที่นั่งคอย
รับบริกำร 

     

3.  ควำมสะอำดของสถำนที่ให้บริกำรโดยรวม      
4.  “ควำมเพียงพอ” ของอุปกรณ์/เครื่องมือในกำร

ให้บริกำร 
     

5.  “คุณภำพและควำมทันสมัย” ของอุปกรณ์/     
เครื่องมือ 

     

6.  กำรจัดสถำนที่และอุปกรณ์  เป็นระเบียบสะดวกต่อ
กำรติดต่อใช้บริกำร 

     

7.  ป้ำยข้อควำมบอกจุดบริกำร/ป้ำยประชำสัมพันธ์     
มีควำมชัดเจนและเข้ำใจง่ำย 

     

8.  ควำมพอใจต่อสื่อประชำสัมพันธ์/คู่มือ  และเอกสำร
ให้ควำมรู้ 
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ควำมพึงพอใจต่อด้ำนต่ำง ๆ 

ระดับควำมพึงพอใจ 
มำก 
ที่สุด 
(5) 

มำก 
(4) 

ปำน
กลำง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

 ด้านผลการให้บริการ      
1.  ได้รับบริกำรที่ตรงตำมควำมต้องกำร      
2.  ได้รับบริกำรที่คุ้มค่ำ  คุ้มประโยชน์      
3.  ควำมพึงพอใจโดยภำพรวมที่ได้รับจำกผลกำรบริกำร
ของหน่วยงำน 

     

 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 
1.  โปรดระบุปัญหำ/ข้อเสนอแนะในกำรใช้บริกำร “ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ” 
................................................................................................................................... .....................................
.............................................................................................. ..........................................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
 
2.  ท่ำนต้องกำรให้ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศเปิดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรใดบ้ำง 
............................................................................................................................. ...........................................
....................................................................................................................................................... .................
.................................................................................................................. ...................................................... 
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สรุปจ านวนสถิติผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ตามแผนการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ประจ าปีการศึกษา 2562 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

คณะ 
ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 
พยำบำลศำสตร์ 0 0 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

อัญมณีศำสตร์ 5 1 2 5 3 3 0 1 0 0 0 0 

นิเทศศำสตร์ 35 29 371 43 26 34 38 39 0 0 0 52 

วิทยำกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 24 19 263 22 4 9 1 3 0 0 0 0 

นิติศำสตร์ 24 3 163 10 5 2 7 6 0 0 0 0 

เทคโนโลยีอุตสำหกรรมและอัญมณีศำสตร์ 16 11 13 6 1 7 8 1 0 0 0 1 

เทคโนโลยีกำรเกษตร 17 42 1 37 25 12 11 14 0 0 0 1 

วิทยำกำรจัดกำร 225 119 7 50 44 36 46 54 0 0 0 6 

มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 207 296 4 149 122 205 262 272 0 0 0 67 

ครุศำสตร์ 387 476 69 263 271 471 271 424 0 0 0 31 

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 26 17 17 25 28 18 14 24 0 0 0 6 

ยอดรวมรายเดือน 966 1013 1464 618 529 797 658 838 0 0 0 164 

 
 
หมำยเหตุ  :  อ้ำงอิงจำกระบบเข้ำใช้ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
 


