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ค าน า 

 
 กลุมงานศูนย์ทคนลยีสารสนทศเดຌมีการปรับปรุงหຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์ส าหรับการ
รียนการสอนพืไอสนับสนุนละสงสริมดຌานการรียนการสอน฿หຌมีประสิทธิภาพ ละพียงพอ
หมาะสม   ตอการจัดการรียนการสอน ละเดຌท าการประมินผลความพึงพอ฿จตอการ฿ชຌบริการ
หຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์ของศูนย์ทคนลยีสารสนทศ ดยมีวัตถุประสงค์พืไอประมินผลความพึง
พอ฿จ ศึกษาปัญหา ขຌอสนอนะของผูຌ฿ชຌบริการ พืไอ฿ชຌป็นขຌอมูล฿นการปรับปรุงการ฿หຌบริการตอเป 
 กลุมงานศูนย์ทคนลยีสารสนทศ จึงหวังวารายงานประมินผลความพึงพอ฿จตอการ฿ชຌ
หຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์ส าหรับการรียนการสอนฉบับนีๅ  จะป็นขຌอมูลทีไป็นประยชน์ตอการ
ปรับปรุง พัฒนางานดຌานบริการ฿หຌดียิไงขึๅน฿นอกาสตอเป 
 
 

กลุมงานศูนย์ทคนลยีสารสนทศ 



บทสรุป 

 
 การประมินผลความพึงพอ฿จตอการ฿ชຌหຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์ส าหรับการรียนการสอน 
ดยมีวัตถุประสงค์พืไอประมินผลการบริการดຌานตางๆ ของหຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์ส าหรับ     
การรียนการสอนละพืไอศึกษาปัญหา  ขຌอสนอนะ฿นการปรับปรุงการ฿หຌบริการ฿นปีตอเป        
ดยส ารวจจากนักศึกษาทีไขຌา฿ชຌบริการหຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์ส าหรับการรียนการสอน ประจ า 
ปีการศึกษา โ5ๆโ ปีงบประมาณ โ5ๆใ  ซึไงเดຌจ านวนกลุมตัวอยาง แใ้ คน 
 ผลการประมินความพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌบริการหຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์พอสรุปเดຌดังนีๅ 
1.  สภาพทั่วเป 

 พบวา ผูຌ฿ชຌบริการสวน฿หญป็นพศหญิง ิ5แ.แใ%ี  สวน฿หญป็นนักศึกษา ิๆโ.ใ่%ี สวน
฿หญมาจากคณะวิทยาการจัดการ ิไ5.เโ%ี   
 

2.  ความพึงพอใจตอการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 ผลการประมินความพึงพอ฿จดຌานตาง ๆ พบวา ผูຌ฿ชຌบริการหຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์
ส าหรับการรียนการสอน มีระดับความพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌบริการหຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์  ดยภาพรวม
อยู฿นระดับ มาก  ิX = 4.01ี คิดป็นรຌอยละ ่เ.โเ มืไอพิจารณาป็นรายดຌานพบวา ทุกดຌาน     
อยู฿นระดับ มาก  รียงล าดับคาฉลีไยจากมากเปหานຌอยดังนีๅ ดຌานจຌาหนຌาทีไ/บุคลากร ิX = 4.เ้ี
คิดป็นรຌอยละ ่แ.่เ ละดຌานสถานทีไ฿หຌบริการ ิ X = 4.เ้ี คิดป็นรຌอยละ ่แ.่เ รองลงมา ดຌาน
วัสดุอุปกรณ์ ิX = ใ.่5ี คิดป็นรຌอยละ ็็.เเ    
 
3.  ข้อเสนอนะเพื่อปรับปรุงงานให้บริการ 

 นักศึกษาผูຌ฿ชຌบริการหຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์ เมมีขຌอสนอนะ฿นการ฿ชຌบริการ  
 
 
 
 
 



สารบัญ 

 
 หนຌา 
บทที่ 1  บทน า แ 
 ความป็นมา แ 
 ความมุงหมายของการประมิน แ 
 ขอบขตของการประมิน แ 
บทที่ 2  วิธีการด าเนินการศึกษา โ 
 กลุมตัวอยาง โ 
 ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการประมิน โ 
 การกใบรวบรวมขຌอมูล โ 
 การวิคราะห์ขຌอมูล โ 
บทที่ 3  ผลการประเมิน ใ 
 ผลการวิคราะห์ขຌอมูล ใ 
    ตอนทีไ แ  สภาพทัไวเปของผูຌตอบบบสอบถาม ใ 
    ตอนทีไ โ  การวิคราะห์ความพึงพอ฿จการ฿ชຌบริการหຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์ 5 
    ตอนทีไ ใ  ปัญหา  ขຌอสนอนะ฿นการ฿ชຌบริการหຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์ ่ 
ภาคผนวก ้ 
   
   
   
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญตาราง 
 
ตาราง หนຌา 
แ สดงจ านวนละรຌอยละของผูຌ฿ชຌบริการหຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์ส าหรับการรียน    

การสอน จ านกตามพศ ใ 
โ สดงจ านวนละรຌอยละของผูຌ฿ชຌบริการหຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์ส าหรับการรียน    

การสอน จ านกตามคณะ ไ 
ใ สดงจ านวนละรຌอยละของผูຌ฿ชຌบริการหຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์ส าหรับการรียน  

การสอน จ านกตามชัๅนปี ไ 
ไ สดงคาฉลีไย สวนบีไยงบนมาตรฐาน ละระดับความพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการ         

หຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์ส าหรับการรียนการสอน  ดยภาพรวม 5 
5 สดงคาฉลีไย สวนบีไยงบนมาตรฐาน ละระดับความพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการ         

หຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์ส าหรับการรียนการสอน  ดຌานวัสดุอุปกรณ์ 6 
6 สดงคาฉลีไย สวนบีไยงบนมาตรฐาน ละระดับความพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการ         

หຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์ส าหรับการรียนการสอน ดຌานจຌาหนຌาทีไ/บุคลากร 6 

็ สดงคาฉลีไย สวนบีไยงบนมาตรฐาน ละระดับความพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการ        
หຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์ส าหรับการรียนการสอน ดຌานสถานทีไ฿หຌบริการ ็ 

่ ขຌอสนอนะ฿นการ฿ชຌบริการหຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์ส าหรับการรียนการสอน ่ 

 



บทที่ 1 

บทน า 
  

ความเป็นมา 

 กลมงานศูนย์ทคนลยีสารสนทศ  ป็นหนวยงานทีไ฿หຌบริการดຌานคอมพิวตอร์ละอุปกรณ์        
พืไอสนับสนุนการรียนการสอนละการบริหารงานภาย฿นมหาวิทยาลัย   ดยเดຌจัด฿หຌมีบริการ          
หຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์พืไอบริการกนักศึกษาละบุคลากร ละพืไอการรียนการสอน  ละพืไอ฿หຌ
การด านินงานดຌานการ฿หຌบริการหຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์มีประสิทธิภาพ  สามารถ฿หຌบริการเดຌตรง
ตามความตຌองการของผูຌ฿ชຌบริการมากทีไสุด ศูนย์ฯ จึงเดຌจัดท าครงการประมินผลความพึงพอ฿จ
ผูຌรับบริการหຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์พืไอการรียนการสอนพืไอส ารวจความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการ 
ละน าผลการประมินพรຌอมขຌอสนอนะตาง ๆ มาพัฒนาปรับปรุงการ฿หຌบริการหຌองปฏิบัติการ
คอมพิวตอร์ส าหรับการรียนการสอนตอเป 
 

วัตถุประสงค์ของการประเมิน 

 แ.  พืไอ฿หຌผูຌรับบริการกิดความพึงพอ฿จสูงสุด 

 โ.  พืไอ฿หຌการบริการตรงตอความตຌองการของผูຌ฿ชຌบริการ 

 ใ.  พืไอพิไมประสิทธิภาพดຌานการ฿หຌบริการหຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์ส าหรับการรียน     
การสอน  
 

ขอบเขตของการประเมิน 

 ฿นการประมินครัๅงนีๅ ประมินจากนักศึกษาทีไมารียน฿หຌหຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์ส าหรับ    
การรียนการสอน ฿นปีงบประมาณ โ5ๆใ  ซึไงเดຌกลุมตัวอยางจ านวน แใ้ คน 



บทที่ 2 

วิธีการด าเนินการศึกษา 

 
กลุมตัวอยาง 
 ประมินจากนักศึกษาทีไมารียน฿หຌหຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์พืไอการรียนการสอน         
฿นปีงบประมาณ โ5ๆใ  ซึไงเดຌกลุมตัวอยางจ านวน แใ้ คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

 บบสอบถามความพึงพอ฿จการ฿ชຌบริการหຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์พืไอการรียนการสอน  
กลุมงานศูนย์ทคนลยีสารสนทศ ส านักวิทยบริการละทคนลยีสารสนทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ       
ร าเพพรรณี มีทัๅงหมด ใ ขัๅนตอน คือ ตอนทีไ แ ป็นค าถามกีไยวกับสภาพทัไวเปของผูຌตอบบบสอบถาม  
ตอนทีไ โ ป็นค าถามกีไยวกับความพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการหຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์  ตอนทีไ ใ   
กีไยวกับขຌอสนอนะ   
 
การเกใบรวบรวมข้อมูล 

 จຌาหนຌาทีไงานบริการละซอมบ ารุง กลุมงานศูนย์ทคนลยีสารสนทศ กใบขຌอมูลบบ
ส ารวจ  ความพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌบริการหຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์ ประจ าปีงบประมาณ โ5ๆใ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ตอนทีไ แ  หาคาฉลีไยละรຌอยละ 
 ตอนทีไ โ  หาคาฉลีไย  สวนบีไยงบนมาตรฐาน 
 ตอนทีไ ใ  จัดกลุมความคิดหในละขຌอสนอนะ  ดยหาความถีไ 
  



บทที่ 3 

ผลการประเมิน 

 
 การประมินความคิดหในของผูຌขຌา฿ชຌบริการหຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์ส าหรับการรียน
การสอนครัๅงนีๅ จะสนอผลการประมินป็นตอน ๆ บงป็น ใ ตอนคือ 
 ตอนทีไ แ  ป็นค าถามกีไยวกับสภาพทัไวเปของผูຌตอบบบสอบถาม มีลักษณะค าถาม     
ป็นบบตรวจสอบ (Check List) จ านวน โ ขຌอ  เดຌก  พศ  คณะ มีลักษณะป็นค าถามปลายปຂด
ละป็นค าถามปลายปຂด จ านวน แ ขຌอ  เดຌก  ชัๅนปี/รุน 
 ตอนทีไ โ  ป็นค าถามกีไยวกับความพึงพอ฿จตอการ฿ชຌบริการหຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์
ส าหรับการรียนการสอน มีลักษณะป็นค าถามบบมาตราสวนประมาณคา ิRating Scale) จ านวน  
แแ ขຌอ 
 ตอนทีไ ใ  ป็นค าถามกีไยวกับปัญหา฿นการ฿ชຌบริการ ละขຌอสนอนะพืไอการปรับปรุง
การ฿หຌบริการ  ผูຌตอบบบสอบถามสดงความคิดหในละขຌอสนอนะดยอิสระ มีลักษณะป็น      
ค าถามปลายปຂด   
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที่ 1  ป็นค าถามกีไยวกับสภาพทัไวเปของผูຌตอบบบสอบถาม  มีลักษณะค าถาม     
ป็นบบตรวจสอบ (Check List)  จ านวน 2 ขຌอ  เดຌก  พศ  คณะ มีลักษณะป็นค าถามปลายปຂด
ละป็นค าถามปลายปຂด  จ านวน แ ขຌอ  เดຌก ชัๅนปี/รุน   
 

ตาราง 1  สดงจ านวนละรຌอยละของผูຌ฿ชຌบริการหຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์ส าหรับการรียนการสอน  
จ านกตามพศ 

 

พศ จ านวน รຌอยละ 
ชาย 5แ ใๆ.็เ 
หญิง ่5 ๆแ.โเ 
เมตอบ ใ โ.แเ 

รวม แใ้ แเเ.เเ 

 
 จากตาราง แ พบวา ผูຌ฿ชຌบริการหຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์ส าหรับการรียนการสอน     
ป็นพศหญิงมากกวาพศชาย  คือ  พศหญิง จ านวน ่5 คน  คิดป็ นรຌอยละ ๆแ.โเ  ละป็น    
พศชาย จ านวน 5แ คน  คิดป็นรຌอยละ ใๆ.็เ 
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ตาราง 2  สดงจ านวนละรຌอยละของผูຌ฿ชຌบริการหຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์ส าหรับการรียน    
การสอน จ านกตามคณะ 

 

คณะ จ านวน รຌอยละ 
คณะวิทยาการจัดการ ่ไ ๆเ.ไเ 
คณะนิติศาสตร์ ใ โ.โเ 
คณะนิทศศาสตร์ ไโ ใเ.โเ 
คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ แ เ.็เ 
คณะวิทยาการคอมพิวตอร์ฯ ใ โ.โเ 
เมตอบ ๆ ไ.ใเ 

รวม แใ้ แเเ.เเ 

 
 จากตาราง โ พบวา ผูຌ฿ชຌบริการหຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์ส าหรับการรียนการสอน     
สวน฿หญมาจากคณะวิทยาการจัดการ จ านวน ่ไ คน  คิดป็นรຌอยละ ๆเ.ไเ   รองลงมา            
คณะนิทศศาสตร์  จ านวน ไโ คน  คิดป็นรຌอยละ ใเ.โเ  ละคณะนิติศาสตร์ุ คณะวิทยาการ
คอมพิวตอร์ฯ  จ านวนคณะละ ใ คน  คิดป็นรຌอยละ โ.โเ 
 
ตาราง 3  สดงจ านวนละรຌอยละของผูຌ฿ชຌบริการหຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์ส าหรับการรียน    

การสอน จ านกตามชัๅนปี 
 

ชัๅนปี จ านวน รຌอยละ 
ชัๅนปีทีไ แ 5็ ไแ.เเ 
ชัๅนปีทีไ โ โแ แ5.แเ 
ชัๅนปีทีไ ใ ็ 5.เเ 
ชัๅนปีทีไ ไ แ เ.็เ 
เมตอบ 5ใ ใ่.แเ 

รวม แใ้ แเเ.เเ 

 
 จากตาราง ใ พบวา ผูຌ฿ชຌบริการหຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์ส าหรับการรียนการสอน     
สวน฿หญป็นนักศึกษาชัๅนปีทีไ แ  จ านวน  5็ คน  คิดป็นรຌอยละ ไแ.เเ  รองลงมาป็นนักศึกษา     
ชัๅนปีทีไ โ  จ านวน โแ คน  คิดป็นรຌอยละ แ5.แเ  ละนักศึกษาชัๅนปีทีไ ใ  จ านวน ็ คน  คิดป็น   
รຌอยละ 5.เเ 
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 ตอนที่ 2  ป็นค าถามกีไยวกับความพึงพอ฿จตอการ฿ชຌบริการหຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์
ส าหรับการรียนการสอน  ดยการหาคาฉลีไย (Mean)  ละคาบีไยงบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  ดยรวมละรายขຌอ  ดังสดง฿นตารางทีไ ไ - ็ ซึไงก าหนดนๅ าหนักคะนนดังนีๅ 
  ตอบมากทีไสุด ก าหนดนๅ าหนักคะนนป็น 5 
  ตอบมาก  ก าหนดนๅ าหนักคะนนป็น ไ 
  ตอบปานกลาง ก าหนดนๅ าหนักคะนนป็น ใ 
  ตอบนຌอย  ก าหนดนๅ าหนักคะนนป็น โ 
  ตอบนຌอยทีไสุด ก าหนดนๅ าหนักคะนนป็น แ 
 จากนัๅนผลทีไเดຌเปวิคราะห์หาคาสถิติ  ดย฿ชຌคาฉลีไย (Mean)  ละสวนบีไยงบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  ลຌวน าเปปรียบทียบกับกณฑ์การปลความหมาย  ดย฿ชຌกณฑ์การปลผล
ของบุญชม  ศรีสะอาด ิโ5ไ5 : แเใี  ดังนีๅ 
  ไ.5แ - 5.เเ หมายถึง ผูຌ฿ชຌงานมีความพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการหຌองปฏิบัติการ

คอมพิวตอร์ส าหรับการรียนการสอน฿นระดับมากทีไสุด 
  ใ.5แ - ไ.5เ หมายถึง ผูຌ฿ชຌงานมีความพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการหຌองปฏิบัติการ

คอมพิวตอร์ส าหรับการรียนการสอน฿นระดับมาก 
  โ.5แ - ใ.5เ หมายถึง ผูຌ฿ชຌงานมีความพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการหຌองปฏิบัติการ

คอมพิวตอร์ส าหรับการรียนการสอน฿นระดับปานกลาง 
  แ.5แ - โ.5เ หมายถึง ผูຌ฿ชຌงานมีความพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการหຌองปฏิบัติการ

คอมพิวตอร์ส าหรับการรียนการสอน฿นระดับนຌอย 
  แ.เแ - แ.5เ หมายถึง ผูຌ฿ชຌงานมีความพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการหຌองปฏิบัติการ

คอมพิวตอร์ส าหรับการรียนการสอน฿นระดับนຌอยทีไสุด 
 

ตาราง 4  สดงคาฉลีไย สวนบีไยงบนมาตรฐาน ละระดับความพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการ         
หຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์ส าหรับการรียนการสอน  ดยภาพรวม   

 

ความพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌหຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์
ส าหรับการรียนการสอน 

(X ) (S.D.) ระดับ 

ดຌานวัสดุอุปกรณ์ ใ.ๆ5 เ.็แไ มาก 
ดຌานจຌาหนຌาทีไ/บุคลากร ไ.เโ เ.ๆโแ มาก 
ดຌานสถานทีไ฿หຌบริการ ใ.้ใ เ.ๆ็็ มาก 

รวม ใ.่็ เ.5ใไ มาก 

 
 จากตาราง ไ พบวา ผูຌ฿ชຌบริการหຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์ส าหรับการรียนการสอน มีระดับ
ความพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌบริการหຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์  ดยภาพรวมอยู฿นระดับ มาก        
ิX = 3.87ี  มืไอพิจารณาป็นรายดຌาน  พบวา ทุกดຌานอยู฿นระดับ มาก   รียงล าดับคาฉลีไย     
จากมากเปหานຌอยดังนีๅ  ดຌานจຌาหนຌาทีไ/บุคลากร ิ X = 4.เโี  รองลงมาดຌานสถานทีไ฿หຌบริการ      
ิX = 3.93ี  ละดຌานวัสดุอุปกรณ์ ิX = ใ.65ี       
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ตาราง 5  สดงคาฉลีไย สวนบีไยงบนมาตรฐาน ละระดับความพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการ         
หຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์ส าหรับการรียนการสอน  ดຌานวัสดุอุปกรณ์ 

 

ดຌานวัสดุอุปกรณ์ (X ) (S.D.) ระดับ 

แ.  ความพรຌอมของครืไองคอมพิวตอร์ ละอุปกรณ์      
฿นหຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์ ใ.ๆใ เ.่แ้ มาก 

โ.  ความพียงพอของครืไองคอมพิวตอร์ละอุปกรณ์
คอมพิวตอร์ ใ.็5 เ.่โๆ มาก 

ใ.  ประสิทธิภาพของครืไองคอมพิวตอร์฿นหຌองปฏิบัติการ
คอมพิวตอร์ ใ.5ไ เ.่็้ มาก 

ไ.  ปรกรมทีไติดตัๅง฿นหຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์       
มีความสมบูรณ์หมาะสม ใ.็แ เ.่แโ มาก 

รวม ใ.ๆ5 เ.็แไ มาก 

 
 จากตาราง 5 พบวา ผูຌ฿ชຌบริการหຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์ส าหรับการรียนการสอน         
มีระดับความพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌบริการหຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์ ดຌานวัสดุอุปกรณ์ ดยภาพรวม    
อยู฿นระดับ มาก  ิ X = 3.ๆ5ี  มืไอพิจารณาป็นรายขຌอ พบวา ทุกขຌออยู ฿นระดับ มาก         
รียงล าดับคาฉลีไยจากมากเปหานຌอยดังนีๅ   ความพียงพอของครืไองคอมพิวตอร์ละอุปกรณ์
คอมพิวตอร์ ิX =ใ.็5ี  รองลงมาปรกรมทีไติดตัๅง฿นหຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์มีความสมบูรณ์
หมาะสม ิ X =ใ.็แี  ละความพรຌอมของครืไองคอมพิวตอร์ ละอุปกรณ์฿นหຌองปฏิบัติการ
คอมพิวตอร์ ิX =ใ.ๆใี     
 
ตาราง 6  สดงคาฉลีไย สวนบีไยงบนมาตรฐาน ละระดับความพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการ         

หຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์ส าหรับการรียนการสอน ดຌานจຌาหนຌาทีไ/บุคลากร 
 

ดຌานจຌาหนຌาทีไ/บุคลากร (X ) (S.D.) ระดับ 

แ.  จຌาหนຌาทีไปຂดหຌองตรงตอวลา ไ.เๆ เ.ๆไๆ มาก 
โ.  การ฿หຌค านะน า ความชวยหลือ ละการ฿หຌบริการ

จากผูຌดูลหຌอง ใ.้่ เ.็เ็ มาก 
รวม ไ.เโ เ.ๆโแ มาก 

 
 จากตาราง ๆ  พบวา  ผูຌ฿ชຌบริการหຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์ส าหรับการรียนการสอน        
มีระดับความพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌบริการหຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์ ดຌานจຌาหนຌาทีไ/บุคลากร ดยภาพรวม
อยู฿นระดับ มาก  ิ X =4.เโี  มืไอพิจารณาป็นรายขຌอ  พบวา ทุกขຌออยู ฿นระดับ มาก         
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รียงล าดับคาฉลีไยจากมากเปหานຌอยดังนีๅ  จຌาหนຌาทีไปຂดหຌองตรงตอวลา ิ X = 4.เๆี  ละการ฿หຌ 
ค านะน า ความชวยหลือ ละการ฿หຌบริการจากผูຌดูลหຌอง ิX = ใ.้่ี   
 
ตาราง 7  สดงคาฉลีไย สวนบีไยงบนมาตรฐาน ละระดับความพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการ        

หຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์ส าหรับการรียนการสอน ดຌานสถานทีไ฿หຌบริการ 
 

ดຌานสถานทีไ฿หຌบริการ ิX ี (S.D.) ระดับ 
1.  สถานทีไตัๅงหมาะสม สะดวก฿นการรียนการสอน ใ.้ไ .็โไ มาก 
2.  หຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์ สะอาด รียบรຌอย มีบรรยากาศ

ภาย฿นหຌองอืๅออ านวยตอการรียนการสอน ใ.้ไ เ.่เเ มาก 
3.  สงสวางภาย฿นหຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์พียงพอ ใ.้5 เ.็็ไ มาก 
4.  ขนาดของหຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์มีความหมาะสม      

เมออัด ใ.้5 เ.่โ่ มาก 
5.  ความพึงพอ฿จ฿นภาพรวมตอหຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์ ใ.่ๆ เ.่แ่ มาก 

รวม ใ.้ใ เ.ๆ็็ มาก 
 
 จากตาราง ็ พบวา ผูຌ฿ชຌบริการหຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์ส าหรับการรียนการสอน         
มีระดับความพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌบริการหຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์ ดຌานสถานทีไ฿หຌบริการ ดยภาพรวม
อยู ฿นระดับ มาก  ิ X = 3.93ี  มืไอพิจารณาป็นรายขຌอ พบวา ทุกขຌออยู ฿นระดับ มาก        
รียงล าดับคาฉลีไยจากมากเปหานຌอยดังนีๅ  สงสวางภาย฿นหຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์พียงพอ ละ
ขนาดของหຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์มีความหมาะสม เมออัด ิ X = ใ.้5ี รองลงมาสถานทีไตัๅง
หมาะสม สะดวก฿นการรียนการสอน ละหຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์ สะอาด รียบรຌอย              
มีบรรยากาศภาย฿นหຌองอืๅออ านวยตอการรียนการสอน ิ X = ใ.้ไี  ละความพึงพอ฿จ฿นภาพรวม
ตอหຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์ ิX = ใ.่ๆี 
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 ตอนที่ 3  ป็นค าถามกีไยวกับขຌอสนอนะพืไอการปรับปรุงการ฿หຌบริการ ผูຌตอบบบสอบถาม
สดงความคิดหในละขຌอสนอนะดยอิสระ มีลักษณะป็นค าถามปลายปຂด ตาราง ่ 
 
ตาราง 8  ขຌอสนอนะ฿นการ฿ชຌบริการหຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์ส าหรับการรียนการสอน  
 

ล าดับ รายการ ความถีไ 
แ. เมมี แ  
   

 

 จากตาราง ่  พบวา ผูຌ฿ชຌบริการหຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์ส าหรับการรียนการสอน       
เมมีปัญหาละขຌอสนอนะ฿นการ฿ชຌบริการ 
 
 

 
 



 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
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บบส ารวจความพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌบริการหຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์ส าหรับการรียนการสอน 

ศูนย์ทคนลยีสารสนทศ ส านักวิทยบริการละทคนลยีสารสนทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าเพพรรณี 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ค าชีๅจง บบส ำรวจนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอตຌองกำรทรำบระดับควำมพึงพอ฿จของผูຌมำ฿ชຌบริกำร           
หຌองปฏิบัติกำรคอมพิวตอร์ส ำหรับกำรรียนกำรสอน พืไอน ำขຌอมูลเป฿ชຌ฿นกำรปรับปรุงละ
พัฒนำกำรบริกำร฿หຌมีประสิทธิภำพมำกขึๅน 

ตอนทีไ แ  ขຌอมูลทัไวเปของผูຌตอบบบสอบถาม 

 แ.  พศ ิ     ี แ.  ชำย ิ     ี โ.  หญิง 
  โ.  คณะ ิ     ี คณะทคนลยีกำรกษตร ิ     ี คณะครุศำสตร์ 
  ิ     ี คณะวิทยำศำสตร์ละทคนลยี ิ     ี คณะนิติศำสตร์ 
  ิ     ี คณะมนุษยศำสตร์ละสังคมศำสตร์ ิ     ี คณะวิทยำกำรจัดกำร 

  ิ     ี คณะอัญมณีศำสตร์ละประยุกต์ศิลป์ ิ     ี คณะทคนลยีอุตสำหกรรมฯ 

  ิ     ี คณะวิทยำกำรคอมพิวตอร์ ิ     ี คณะนิทศศำสตร์ 
 ใ.  ก ำลักศึกษำอยูชัๅนป/รุน..................................... 
 

ตอนทีไ โ  ความพึงพอ฿จตอดຌานตาง ๆ ของการ฿หຌบริการหຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์  

ควำมพึงพอ฿จตอดຌำนตำง ๆ ของกำร฿หຌบริกำร 

ระดับควำมพึงพอ฿จ 

มำก 

ทีไสุด 

ิ5ี 

มำก 

ิไี 
ปำน
กลำง 
ิใี 

นຌอย 

ิโี 
นຌอย 

ทีไสุด 

ิแี 
 ดຌานวัสดุอุปกรณ์      

แ.  ควำมพรຌอมของครืไองคอมพิวตอร์ ละอุปกรณ์      
฿นหຌองปฏิบัติกำรคอมพิวตอร์ 

     

โ.  ควำมพียงพอของครืไองคอมพิวตอร์ละอุปกรณ์
คอมพิวตอร์ 

     

ใ.  ประสิทธิภำพของครืไองคอมพิวตอร์฿นหຌองปฏิบัติกำร
คอมพิวตอร์ 

     

ไ.  ปรกรมทีไติดตัๅง฿นหຌองปฏิบัติกำรคอมพิวตอร์        
มีควำมสมบูรณ์หมำะสม 

     

 ดຌานจຌาหนຌาทีไ/บุคลากร      

แ.  จຌำหนຌำทีไปຂดหຌองตรงตอวลำ      

โ.  กำร฿หຌค ำนะน ำ ควำมชวยหลือ ละกำร฿หຌบริกำร
จำกผูຌดูลหຌอง 
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ควำมพึงพอ฿จตอดຌำนตำง ๆ ของกำร฿หຌบริกำร 

ระดับควำมพึงพอ฿จ 

มำก 

ทีไสุด 

ิ5ี 

มำก 

ิไี 
ปำน
กลำง 
ิใี 

นຌอย 

ิโี 
นຌอย 

ทีไสุด 

ิแี 
 ดຌานสถานทีไ฿หຌบริการ      

1.  สถำนทีไตัๅงหมำะสม สะดวก฿นกำรรียนกำรสอน      

2.  หຌองปฏิบัติกำรคอมพิวตอร์ สะอำด รียบรຌอย มี
บรรยำกำศภำย฿นหຌองอืๅออ ำนวยตอกำรรียนกำรสอน 

     

3.  สงสวำงภำย฿นหຌองปฏิบัติกำรคอมพิวตอร์พียงพอ      

4.  ขนำดของหຌองปฏิบัติกำรคอมพิวตอร์มีควำมหมำะสม      
เมออัด 

     

5.  ควำมพึงพอ฿จ฿นภำพรวมตอหຌองปฏิบัติกำร
คอมพิวตอร์ 

     

 

ตอนทีไ ใ  ขຌอสนอนะ 

แ.  ปรดระบุปัญหำ/ขຌอสนอนะ฿นกำร฿ชຌบริกำร หຌองปฏิบัติกำรคอมพิวตอร์ศูนย์ทคนลยีสำรสนทศ  

............................................................................................................................................................ ............

....................................................................................................................... .................................................

............................................................................................................................. ........................................... 
ขอขอบคุณ฿นควำมรวมมือ งำนบริกำรละซอมบ ำรุง ศูนย์ทคนลยีสำรสนทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


