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ค ำน ำ 
 
 กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับการ
เรียนการสอนเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และเพียงพอ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและได้ท าการประเมินผลความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลความพึง
พอใจ ศึกษาปัญหา ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการต่อไป 
 กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงหวังว่ารายงานประเมินผลความพึงพอใจต่อการใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอนฉบับนี้  จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุง พัฒนางานด้านบริการให้ดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป 
 
 

กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 



บทสรุป 
 
 การประเมินผลความพึงพอใจต่อการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลการบริการด้านต่างๆ ของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับ     
การเรียนการสอนและเพ่ือศึกษาปัญหา  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการในปีต่อไป        
โดยส ารวจจากนักศึกษาที่เข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน ประจ า 
ปีการศึกษา 2561 ปีงบประมาณ 2562  ซึ่งได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 419 คน 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พอสรุปได้ดังนี้ 
1.  สภาพทั่วไป 
 พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (48.93%)  ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์
(35.56%) ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (48.21%)   
 
2.  ความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านต่าง ๆ พบว่า ผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ส าหรับการเรียนการสอน มีระดับความพึงพอใจในการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก”(X = 4.03) คิดเป็นร้อยละ 80.52  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  
ทุกด้านอยู่ในระดับ “มาก”  เรียงล าดับค่าเฉลี่ย จากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านสถานที่ให้บริการ (X = 
4.10) คิดเป็นร้อยละ 81.95 รองลงมาด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร (X = 4.09)คิดเป็นร้อยละ 81.74 และ
ด้านวัสดุอุปกรณ์ (X = 3.89) คิดเป็นร้อยละ 77.87   
 
3.  ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานให้บริการ 
 นักศึกษาผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีข้อเสนอแนะในการใช้บริการ ดังนี้       
ควรเปลี่ยนคอมใหม่ จ านวน  4  คน รองลงมา   คอมช้าระบบท างานช้า 4 คน ห้องแคบไปหน่อย
(35408-35409) จ านวน 3 คน และคอมรีสตาร์ทเอง จ านวน 2 คน 
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สารบัญตาราง 
 
ตาราง หน้า 
1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียน    

การสอน จ าแนกตามเพศ 3 
2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียน    

การสอน จ าแนกตามคณะ 4 
3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียน  

การสอน จ าแนกตามชั้นปี 4 
4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ         

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน  โดยภาพรวม 5 
5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ         

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน  ด้านวัสดุอุปกรณ์ 6 
6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ         

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร 6 
7 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ        

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน ด้านสถานที่ให้บริการ 7 
8 ข้อเสนอแนะในการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน 8 
 



บทที่ 1 
บทน ำ 

  
ควำมเป็นมำ 
 กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์        
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัย   โดยได้จัดให้มีบริการ          
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือบริการแก่นักศึกษาและบุคลากร และเพ่ือการเรียนการสอน  และเพ่ือให้
การด าเนินงานด้านการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ  สามารถให้บริการได้ตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุด  ศูนย์ฯ จึงได้จัดท าโครงการประเมินผลความพึงพอใจ
ผู้รับบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนเพื่อส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
และน าผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของกำรประเมิน 
 1.  เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
 2.  เพื่อให้การบริการตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 
 3.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียน     
การสอน  
 
ขอบเขตของกำรประเมิน 
 ในการประเมินครั้งนี้ ประเมินจากนักศึกษาที่มาเรียนให้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับ    
การเรียนการสอน ในปีงบประมาณ 2562  ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 419 คน 



บทที่ 2 
วิธีการด าเนินการศึกษา 

 
กลุ่มตัวอย่าง 
 ประเมินจากนักศึกษาที่มาเรียนให้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน         
ในปีงบประมาณ 2562  ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 419 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน  
กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ       
ร าไพพรรณี  มีทั้งหมด 3 ขั้นตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2  เป็นค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ตอนที่ 3   
เกี่ยวกับข้อเสนอแนะ   
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เจ้าหน้าที่งานบริการและซ่อมบ ารุง กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เก็บข้อมูลแบบ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1  หาค่าเฉลี่ยและร้อยละ 
 ตอนที่ 2  หาค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ตอนที่ 3  จัดกลุ่มความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  โดยหาความถ่ี 
  



บทที่ 3 
ผลการประเมิน 

 
 การประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียน
การสอนครั้งนี้ จะเสนอผลการประเมินเป็นตอน ๆ แบ่งเป็น 3 ตอนคือ 
 ตอนที่ 1  เป็นค าถามเก่ียวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะค าถาม     
เป็นแบบตรวจสอบ (Check List) จ านวน 2 ข้อ  ได้แก่  เพศ  คณะ มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด
และเป็นค าถามปลายเปิด จ านวน 1 ข้อ  ได้แก่  ชั้นปี/รุ่น 
 ตอนที่ 2  เป็นค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ส าหรับการเรียนการสอน มีลักษณะเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน  
11 ข้อ 
 ตอนที่ 3  เป็นค าถามเกี่ยวกับปัญหาในการใช้บริการ และข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง
การให้บริการ  ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะโดยอิสระ มีลักษณะเป็น      
ค าถามปลายเปิด   
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1  เป็นค าถามเก่ียวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะค าถาม     
เป็นแบบตรวจสอบ (Check List)  จ านวน 2 ข้อ  ได้แก่  เพศ  คณะ มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด
และเป็นค าถามปลายเปิด  จ านวน 1 ข้อ  ได้แก่ ชั้นปี/รุ่น   
 
ตาราง 1  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน  

จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 205 48.93 
หญิง 198 47.26 
ไม่ตอบ 16 3.82 

รวม 419 100.00 
 
 จากตาราง 1 พบว่า ผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน     
เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง  คือ  เพศชาย จ านวน 205 คน  คิดเป็นร้อยละ 48.93  และเป็น    
เพศหญิง จ านวน 198 คน  คิดเป็นร้อยละ 47.26 
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ตาราง 2  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียน    
การสอน จ าแนกตามคณะ 

 
คณะ จ านวน ร้อยละ 

ครุศาสตร์ 149 35.56 
คณะวิทยาการจัดการ 138 32.94 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20 4.77 
คณะนิเทศศาสตร์ 63 15.04 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 32 7.64 
ไม่ตอบ 17 4.06 

รวม 419 100.00 
 
 จากตาราง 2 พบว่า ผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ส าหรับการเรียนการสอน     
ส่วนใหญ่มาจากคณะครุศาสตร์ จ านวน 149 คน  คิดเป็นร้อยละ 35.56  รองลงมาคณะ              
วิทยาการจัดการจ านวน 138 คน  คิดเป็นร้อยละ 32.94  และคณะนิเทศศาสตร์  จ านวน 63 คน  คิด
เป็นร้อยละ 15.04 
 
ตาราง 3  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียน    

การสอน จ าแนกตามชั้นปี 
 

ชั้นปี จ านวน ร้อยละ 
ชั้นปีที่ 1 55 13.13 
ชั้นปีที่ 2 202 48.21 
ชั้นปีที่ 3 91 21.72 
ชั้นปีที่ 4 10 2.39 
ไม่ตอบ 61 14.56 

รวม 120 100.00 
 
 จากตาราง 3 พบว่า ผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน     
ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2  จ านวน  202 คน  คิดเป็นร้อยละ 48.21  รองลงมาเป็นนักศึกษา     
ชั้นปีที่ 3  จ านวน 91 คน  คิดเป็นร้อยละ 21.72  และนักศึกษาชั้นปีที่ 1  จ านวน  55 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 13.13 
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 ตอนที่ 2  เป็นค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ส าหรับการเรียนการสอน  โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean)  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  โดยรวมและรายข้อ  ดังแสดงในตารางที่ 4 - 7 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 ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอนในระดับมากท่ีสุด 
  3.51 - 4.50 หมายถึง ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอนในระดับมาก 
  2.51 - 3.50 หมายถึง ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอนในระดับปานกลาง 
  1.51 - 2.50 หมายถึง ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอนในระดับน้อย 
  1.01 - 1.50 หมายถึง ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอนในระดับน้อยที่สุด 
 
ตาราง 4  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ         

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน  โดยภาพรวม   
 

ความพึงพอใจในการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ส าหรับการเรียนการสอน 

(X ) (S.D.) ระดับ 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ 3.89 1.014 มาก 
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร 4.09 .979 มาก 
ด้านสถานที่ให้บริการ 4.10 1.329 มาก 

รวม 4.03 .924 มาก 
 
 จากตาราง 4 พบว่า ผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน มีระดับ
ความพึงพอใจในการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก”       
(X = 4.03)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับ “มาก”  เรียงล าดับค่าเฉลี่ย     
จากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านสถานที่ให้บริการ (X = 4.10)  รองลงมาด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร (X = 
4.09) และด้านวัสดุอุปกรณ์ (X = 3.89)       
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ตาราง 5  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ         
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน  ด้านวัสดุอุปกรณ์ 

 
ด้านวัสดุอุปกรณ์ (X ) (S.D.) ระดับ 

1.  ความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์      
ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3.88 .990 มาก 

2.  ความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 3.95 .941 มาก 

3.  ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 3.83 1.036 มาก 

4.  โปรแกรมท่ีติดตั้งในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       
มีความสมบูรณ์เหมาะสม 3.32 .959 ปานกลาง 

รวม 3.89 1.014 มาก 
 
 จากตาราง 5 พบว่า ผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน         
มีระดับความพึงพอใจในการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้านวัสดุอุปกรณ์ โดยภาพรวม    
อยู่ในระดับ “มาก” (X = 3.89)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับ “มาก”        
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้   ความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ (X =3.95)  รองลงมาความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ (X =3.88) และประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
(X =3.83)      
 
ตาราง 6  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ         

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร 
 

ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร (X ) (S.D.) ระดับ 
1.  เจ้าหน้าที่เปิดห้องตรงต่อเวลา 4.05 .955 มาก 
2.  การให้ค าแนะน า ความช่วยเหลือ และการให้บริการ

จากผู้ดูแลห้อง 4.12 .825 มาก 
รวม 4.09 .979 มาก 

 
 จากตาราง 6  พบว่า  ผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน        
มีระดับความพึงพอใจในการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร โดยภาพรวม
อยู่ในระดับ “มาก” ( X =4.09)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า ทุกข้ออยู่ ในระดับ “มาก”        
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เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้    การให้ ค าแนะน า ความช่วยเหลือ และการให้บริการ
จากผู้ดูแลห้อง (X = 4.12)  และเจ้าหน้าที่เปิดห้องตรงต่อเวลา (X = 4.05) 
 
ตาราง 7  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ        

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน ด้านสถานที่ให้บริการ 
 

ด้านสถานที่ให้บริการ (X ) (S.D.) ระดับ 
1.  สถานที่ตั้งเหมาะสม สะดวกในการเรียนการสอน 4.08 .885 มาก 
2.  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สะอาด เรียบร้อย มีบรรยากาศ

ภายในห้องเอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอน 4.05 .947 มาก 
3.  แสงสว่างภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพียงพอ 4.05 .910 มาก 
4.  ขนาดของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีความเหมาะสม      

ไม่แออัด 4.10 .849 มาก 
5.  ความพึงพอใจในภาพรวมต่อห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4.21 .773 มาก 

รวม 4.10 1.329 มาก 
 
 จากตาราง 7 พบว่า ผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน         
มีระดับความพึงพอใจในการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้านสถานที่ให้บริการ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับ “มาก” ( X = 4.10)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ ในระดับ “มาก”       
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้  ความพึงพอใจในภาพรวมต่อห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
(X = 4.21) รองลงมาขนาดของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีความเหมาะสม ไม่แออัด ( X = 4.10)
และสถานที่ตั้งเหมาะสม สะดวกในการเรียนการสอน (X = 4.08) 
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 ตอนที่ 3  เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถาม
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะโดยอิสระ มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด ตาราง 8 
 
ตาราง 8  ข้อเสนอแนะในการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน  
 
ล าดับ รายการ ความถี่ 

1. ควรเปลี่ยนคอมใหม่ 4 

2. คอมช้าระบบท างานช้า 4 

3. คอมรีสตาร์ทเอง 2 

4. ห้องแคบไปหน่อย(35408-35409) 3 

5. คอมใหม่ดี(35408-35409) 1 
 

 จากตาราง 8 พบว่า ผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน       
มีปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้บริการดังนี้  ควรเปลี่ยนคอมใหม่ และคอมช้าระบบท างานช้า 
จ านวนข้อเสนอแนะละ  4  คน รองลงมา   ห้องแคบไปหน่อย(35408-35409) จ านวน 3 คน และ
คอมรีสตาร์ทเอง จ านวน 2 คน 
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แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ค าชี้แจง แบบส ำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องกำรทรำบระดับควำมพึงพอใจของผู้มำใช้บริกำร           
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน เพ่ือน ำข้อมูลไปใช้ในกำรปรับปรุงและ
พัฒนำกำรบริกำรให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1.  เพศ (     ) 1.  ชำย (     ) 2.  หญิง 
  2.  คณะ (     ) คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร (     ) คณะครุศำสตร์ 
  (     ) คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (     ) คณะนิติศำสตร์ 
  (     ) คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ (     ) คณะวิทยำกำรจัดกำร 
  (     ) คณะอัญมณีศำสตร์และประยุกต์ศิลป์ (     ) คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมฯ 
  (     ) คณะวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ (     ) คณะนิเทศศำสตร์ 
 3.  ก ำลักศึกษำอยู่ชั้นปี/รุ่น..................................... 
 
ตอนที่ 2  ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ ของการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  

ควำมพึงพอใจต่อด้ำนต่ำง ๆ ของกำรให้บริกำร 

ระดับควำมพึงพอใจ 
มำก 
ที่สุด 
(5) 

มำก 
(4) 

ปำน
กลำง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

 ด้านวัสดุอุปกรณ์      
1.  ควำมพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์      

ในห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
     

2.  ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 

     

3.  ประสิทธิภำพของเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ 

     

4.  โปรแกรมท่ีติดตั้งในห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์        
มีควำมสมบูรณ์เหมำะสม 

     

 ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร      
1.  เจ้ำหน้ำที่เปิดห้องตรงต่อเวลำ      
2.  กำรให้ค ำแนะน ำ ควำมช่วยเหลือ และกำรให้บริกำร

จำกผู้ดูแลห้อง 
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ควำมพึงพอใจต่อด้ำนต่ำง ๆ ของกำรให้บริกำร 

ระดับควำมพึงพอใจ 
มำก 
ที่สุด 
(5) 

มำก 
(4) 

ปำน
กลำง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

 ด้านสถานที่ให้บริการ      
1.  สถำนที่ตั้งเหมำะสม สะดวกในกำรเรียนกำรสอน      
2.  ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ สะอำด เรียบร้อย มี

บรรยำกำศภำยในห้องเอ้ืออ ำนวยต่อกำรเรียนกำรสอน 
     

3.  แสงสว่ำงภำยในห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์เพียงพอ      
4.  ขนำดของห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์มีควำมเหมำะสม      

ไม่แออัด 
     

5.  ควำมพึงพอใจในภำพรวมต่อห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ 

     

 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 
1.  โปรดระบุปัญหำ/ข้อเสนอแนะในกำรใช้บริกำร “ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ” 
........................................................................................................................................................... .............
...................................................................................................................... ..................................................
............................................................................................................................. ........................................... 

ขอขอบคุณในควำมร่วมมือ งำนบริกำรและซ่อมบ ำรุง ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

 
 
 


