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ค ำน ำ 
 
 ส ำหรับในปีงบประมำณ 2562  กลุ่มงำนศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ  ได้ท ำกำรประเมินผล         
ควำมพึงพอใจต่อกำรใช้บริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ส ำหรับฝึกอบรมของกลุ่มงำนศูนย์
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลประเมินผลกำรให้บริกำรห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์  ศึกษำปัญหำ ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริกำร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงกำร
ให้บริกำรต่อไป 
 กลุ่มงำนศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ  จึงหวังว่ำรำยงำนประเมินผลควำมพึงพอใจต่อกำรใช้    
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ส ำหรับฝึกอบรมฉบับนี้  จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปรับปรุง
พัฒนำงำนด้ำนบริกำรให้ดียิ่งขึ้นในโอกำสต่อไป 
 
 

กลุ่มงำนศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ 



สรุปผลการด าเนินงาน 
 
 การประเมินผลความพึงพอใจต่อการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับฝึกอบ รม             
ในปีงบประมาณ 2562  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลการบริการด้านต่างๆ ของห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และเพ่ือศึกษาปัญหา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการในปีต่อไป  โดยส ารวจ
จากผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับฝึกอบรมที่ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
ประจ าปีงบประมาณ 2562  คือ จ านวน 70 ครั้ง และมีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวนทั้งสิ้น 31 ครั้ง 
(ไม่นับซ้ า)     
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พอสรุปได้ดังนี้ 
1.  สภาพทั่วไป 
 พบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย (67.74%)  เป็นหน่วยงาน
ภาครัฐบาล (93.55%)   
2.  ความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านต่าง ๆ พบว่า  ผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ส าหรับฝึกอบรม มีระดับความพึงพอใจในการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   
โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก”   (X  = 4.50) คิดเป็นร้อยละ 90.00 และเมื่อพิจารณาในรายด้าน
พบว่า ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร ด้านผลการให้บริการ อยู่ใน
ระดับ “มากท่ีสุด” (X  = 4.55) คิดเป็นร้อยละ 90.97  และด้านผลการให้บริการ อยู่ในระดับ “มาก” 
(X  = 4.48) คิดเป็นร้อยละ 89.60   
  
3.  ปัญหา/ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานให้บริการ 
 -ไม่มี-   
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สารบัญตาราง 
 
ตาราง หน้า 
1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับฝึกอบรม  

จ าแนกตามหน่วยงาน  ประเภทของหน่วยงาน  ห้องที่ขอใช้บริการ   3 
2 แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการ      

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับฝึกอบรม  โดยภาพรวม    5 
3 แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการ              

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับฝึกอบรม  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 5 
4 แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการ            

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับฝึกอบรม  ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร 6 
5 แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการ           

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับฝึกอบรม  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 6 
6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการ           

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับฝึกอบรม  ด้านผลการให้บริการ 7 
 



ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
ประวัติควำมเป็นมำ 
 ในปี พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งศูนย์ส าหรับบริการอินเทอร์เน็ต  โดยผู้ริเริ่มในการก่อตั้ง
คือ  อาจารย์ฉลองชัย  แก้วภูผา  ร่วมกับภาควิชาคอมพิวเตอร์  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์             
และเทคโนโลยี  โดยตั้งชื่อว่า  ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  มีที่ตั้งครั้งแรกอยู่ที่อาคาร 4    
ห้ อ ง 433   และได้ ย้ ายที่ ท าการไปที่ อ าคารศู นย์ วิท ยาศาสตร์   ห้ อ ง 9103 และ 9104                
ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การฝึกอบรมบุคลากร  ควบคุมดูแล  
และให้บริการทางด้านคอมพิวเตอร์  ทั้งฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์  และเครือข่ายให้แก่หน่วยงาน         
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 ในปีการศึกษา 2543  ได้ย้ายที่ท าการศูนย์คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตไปอยู่ที่อาคาร 4  
ห้อง 433  และมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับบริการนักศึกษา 2 ห้อง  คือ ห้อง 431       
(อาคาร 4)  และห้อง 9103 (อาคารวิทย์)   
 ในปี 2544  กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานสภาสถาบันราชภัฏสมัยนั้นได้มีนโยบายให้
แต่งตั้ งผู้บริหารระดับสูงหรือ  CIO รับผิดชอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information 
Technology – IT) มหาวิทยาลัยจึงได้มอบให้ศูนย์ฯรับผิดชอบในการให้บริการด้านการฝึกอบรมด้าน 
IT ให้แก่บุคลากรและบุคคลภายนอก บริการและดูแลระบบ IT ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งมหาวิทยาลัย 
พร้อมทั้งดูแลแผนแม่บทด้าน IT ของมหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะท างาน        
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ชุดแรกขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2544 
        ในวันที่ 14 มิถุนายน 2547  มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ท าให้
สถาบันราชภัฏร าไพพรรณีเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   มีการแบ่งส่วน      
โครงสร้างการบริหารงานใหม่ โดยศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์เทคโนโลยี          
สารสนเทศ (Information Technology Center) และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ จนถึงปัจจุบัน    
 ในปี 2549  มหาวิทยาลัยฯได้รับงบประมาณแผ่นดินส าหรับสร้างอาคารศูนย์ภาษา        
และคอมพิวเตอร์ จ านวน 60 ล้านบาท  ซึ่งขณะนี้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว      
 ในปีเดียวกัน  มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
คณะอนุกรรมการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
เป็นประธานกรรมการ (2 กุมภาพันธ์ 2549) และได้จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ         
และการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี พ.ศ.2550 – 2554  และน ามาใช้เป็นแนวทาง  
ในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจนถึงปัจจุบัน 
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ย้ายที่ท าการจากอาคาร 4  ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  เมื่อวันที่  8  ธันวาคม  2551  จนถึงปัจจุบัน  โดยมีส านักงานอยู่ที่   
ชั้น 3  ห้อง 35301  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 85 เครื่อง  ส าหรับบริการนักศึกษาและ
บุคลากรทั่วไป  จ านวน  1 ห้อง  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 60 เครื่อง  ส าหรับการฝึกอบรม  
จ านวน  1  ห้อง  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนสอน  จ านวน 1 ห้อง   
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ส่วนที่ 2 
วิธีกำรด ำเนินกำร 

 
กลุ่มตัวอย่ำง 
 หน่วยงานที่ เข้ามาใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับฝึกอบรม  ประจ าปี          
งบประมาณ 2561  โดยมีหน่วยงานที่มาขอใช้ห้องปฏิบัติการทั้งสิ้นจ านวน 79 ครั้ง  และมีจ านวน     
ผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวนทั้งสิ้น 31 ครั้ง (ไม่นับซ้ า)   
 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน 
 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับฝึกอบรม      
มีทั้งหมด 3 ตอนคือ  ตอนที่ 1  เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ตอนที่ 2  
เป็นค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการ  ตอนที่ 3 เกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ   
 
กำรด ำเนินกำรเก็บข้อมูล 
 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  เก็บข้อมูลแบบสอบถามผู้ ใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับฝึกอบรม  ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 1.  ตอนที่ 1  หาค่าความถ่ี  และร้อยละ   
 2.  ตอนที่ 2  หาค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

3.  ตอนที่ 3  จัดกลุ่มความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ   
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บทที่ 3 
ผลกำรประเมิน 

 
 การประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับฝึกอบรมครั้งนี้ 
จะเสนอผลการประเมินเป็นตอน ๆ  แบ่งเป็น 3 ตอน  คือ 

ตอนที่ 1  เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะค าถาม      
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check – List)  จ านวน 3 ข้อ  ได้แก่  หน่วยงาน  ประเภทของหน่วยงาน  
ห้องท่ีขอใช้บริการ     
 ตอนที่ 2  เป็นค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการ  มีลักษณะเป็นค าถามเป็น 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 4 ด้าน  19  ข้อ  ได้แก่  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน
การให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ด้านผลการให้บริการ    

ตอนที่ 3  เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ  มีลักษณะค าถามเป็นแบบปลายเปิด  จ านวน 1 ข้อ 
 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
   ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม   
หน่วยงาน  ประเภทของหน่วยงาน  ห้องที่ขอใช้บริการ  ดังแสดงในตาราง 1   
 
ตำรำง 1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับฝึกอบรม 

จ าแนกตามหน่วยงาน  ประเภทของหน่วยงาน  ห้องที่ขอใช้บริการ   
 

รายการ 
(n = 16) 

จ านวน 
 

ร้อยละ 

หน่วยงาน   
ภายในมหาวิทยาลัย 21 67.74 
ภายนอกมหาวิทยาลัย 10 32.26 

ประเภทหน่วยงาน   
รัฐบาล 29 93.55 
เอกชน 2 6.45 

ห้องท่ีขอใช้บริการ   
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับฝึกอบรม  31 100.00 

   
 

จากตาราง 1  พบว่า หน่วยงาน  ผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับฝึกอบรม 
ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  จ านวน  21  หน่วยงาน  คิดเป็นร้อยละ 67.74  และ
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  จ านวน  10  หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 32.26 
 ประเภทหน่วยงาน  ผู้ ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับฝึกอบรม  ส่ วนใหญ่     
เป็นหน่วยงานรัฐบาล  จ านวน  29  หน่วยงาน  คิดเป็นร้อย 93.55  รองลงมาหน่วยงานเอกชน  
จ านวน  2  หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 6.45 
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 ห้องที่ขอใช้บริการ  ผู้ ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับฝึกอบรม ใช้บริการ     
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน  31 หนว่ยงาน  คิดเป็นร้อยละ 100.00      
 

ตอนที่  2  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจการใช้บริการห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ส าหรับฝึกอบรม  โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean)  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) โดยรวมและรายข้อ  ดังแสดงในตารางที่ 2 - 6  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 
 จากนั้นน าผลที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าสถิติ  โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard  Deviation) แล้วน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย โดยใช้เกณฑ์การแปลผล
ของบุญชม  ศรีสะอาด (2545 : 103)  ดังนี้ 
 4.51 - 5.00 หมายถึง ผู้ ใช้ งานมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้ องปฏิบัติ การ

คอมพิวเตอร์ส าหรับฝึกอบรมในระดับมากท่ีสุด 
 3.51 - 4.50 หมายถึง ผู้ ใช้ งานมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้ องปฏิบัติ การ

คอมพิวเตอร์ส าหรับฝึกอบรมในระดับมาก 
 2.51 - 3.50 หมายถึง ผู้ ใช้ งานมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้ องปฏิบัติ การ

คอมพิวเตอร์ส าหรับฝึกอบรมในระดับปานกลาง 
 1.51 - 2.50 หมายถึง  ผู้ ใช้ งานมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้ องปฏิบัติ การ

คอมพิวเตอร์ส าหรับฝึกอบรมในระดับน้อย 
 1.00 - 1.50 หมายถึง ผู้ ใช้ งานมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้ องปฏิบัติ การ

คอมพิวเตอร์ส าหรับฝึกอบรมในระดับน้อยที่สุด 
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ตำรำง  2  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการ        
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับฝึกอบรม  โดยภาพรวม    

 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ ( X ) (S.D.) ระดับ 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 4.55 .500 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร 4.55 .499 มากทีสุ่ด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.42 .612 มาก 
ด้านผลการให้บริการ 4.48 .502 มาก 

รวม 4.50 .540 มาก 
 

จากตาราง 2  พบว่า ผู้ ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับฝึกอบรม  มีระดับ            
ความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก”   ( X  = 
4.50)  และเมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่า ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/
บุคลากร ด้านผลการให้บริการ อยู่ในระดับ “มากที่สุด” ( X  = 4.55)  และด้านผลการให้บริการ อยู่
ในระดับ “มาก” ( X  = 4.48)  
 
ตำรำง 3 แสดงค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการ              

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับฝึกอบรม  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  ( X ) (S.D.) ระดับ 
1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว 4.55 .506 มากที่สุด 
2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 4.55 .506 มากที่สุด 
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะน าขั้นตอนในการ

ให้บริการ 
4.55 .506 มากที่สุด 

4. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน 4.55 .506 มากที่สุด 
รวม 4.55 .500 มากที่สุด 

 
จากตาราง 3  พบว่า ผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับฝึกอบรม  มีระดับ    

ความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ      
โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” ( X  = 4.55)  และเมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับ 
“มากที่สุด”   
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ตำรำง 4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ส าหรับฝึกอบรม ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร 

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

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.55 .506 มากที่สุด 
2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของ   

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.55 .506 มากที่สุด 

3. ความเอาใจใส่และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 4.55 .506 มากที่สุด 
4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การ

ตอบค าถามชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าช่วยแก้ปัญหาได้ 4.55 .506 มากที่สุด 

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่
เลือกปฏิบัติ 4.55 .506 มากที่สุด 

6. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน    
ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบฯ 4.55 .506 มากที่สุด 

รวม 4.55 .499 มากที่สุด 
 
จากตาราง 4   พ บ ว่ า   ผู้ ใช้ บ ริ ก ารห้ องปฏิ บั ติ การคอมพิ วเตอร์ ส าหรับฝึ กอบรม                            

มีระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร  โดยภาพรวม  
อยู่ ในระดับ “มากที่ สุด” ( X  = 4.55)  และเมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ ในระดับ           
“มากที่สุด”  
 
ตำรำง 5 แสดงค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการ           

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับฝึกอบรม  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ( X ) (S.D.) ระดับ 
1. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับ

บริการ 4.42 .620 มาก 
2. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ห้องน้ า      

ที่จอดรด สถานที่รับประทานอาหาร 4.42 .620 มาก 
3. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม 4.42 .620 มาก 
4. “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ 4.42 .620 มาก 
5. “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์/เครื่องมือ 4.42 .620 มาก 
6. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ เป็นระเบียบสะดวกต่อการ    

ติดต่อใช้บริการ 4.42 .620 มาก 
รวม 4.42 .612 มาก 
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จากตาราง 5  พบว่า  ผู้ ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับฝึกอบรม  มีระดับ          
ความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยภาพรวม       
อยู่ในระดับ  “มาก” ( X  = 4.42)  และเมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับ “มาก”      

 
ตำรำง 6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ส าหรับฝึกอบรม  ด้านผลการให้บริการ 
 

ด้านผลการให้บริการ  ( X ) (S.D.) ระดับ 
1. ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ 4.48 .508 มาก 
2. ได้รับบริการที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์  4.48 .508 มาก 
3. ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับจากผลการ

บริการของหน่วยงาน  4.48 .508 มาก 

รวม 4.48 .500 มาก 
 
จากตาราง 6  พบว่า  ผู้ ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับฝึกอบรม  มีระดับ          

ความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ด้านผลการให้บริการ  โดยภาพรวม             
อยู่ในระดับ “มากที่สุด” ( X  = 4.48)  และเมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับ “มาก”        
 
ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการให้บริการโดยรวบรวม
ความถี่ท่ีได้จากแบบสอบถามมีเสนอแนะที่มีความถ่ีที่เรียงจากมากไปหาน้อย  
 
- ไม่มีข้อเสนอแนะ- 
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ภำคผนวก 
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หน่วยงำนที่ใช้บริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์/ห้องประชุม 
ประจ ำปีงบประมำณ 2562 (1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562) 

 
 

ล ำดับที่ วัน เดือน ปี หน่วยงำน 
1 1 ตุลาคม 2561 งานหลักสูตร (สอบศาสตร์พระราชา) 
2 6 ตุลาคม 2561 งานหลักสูตร (สอบศาสตร์พระราชา) 
3 7 ตุลาคม 2561 สมาคมประกันชีวิตไทย 
4 19 ตุลาคม 2561 คณะครุศาสตร์ 
5 21 ตุลาคม 2561 สมาคมประกันชีวิตไทย 
6 3 พฤศจิกายน 2561 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย 
7 4 พฤศจิกายน 2561 สมาคมประกันชีวิตไทย 
8 6 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย เขต 17 จันทบุรี 
9 12 พฤศจิกายน 2561 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 
10 14 พฤศจิกายน 2561 หน่วยงานอาคารสถานที่ 
11 15 - 16 พฤศจิกายน 2561 บริษัทประชาคมมัลติมีเดีย จ ากัด 
12 18 พฤศจิกายน 2561 สมาคมประกันชีวิตไทย 
13 19 – 20 พฤศจิกายน 2561 สถาบันนานาชาติ 
14 22 – 23 พฤศจิกายน 2561 สถาบันนานาชาติ 
15 26 – 27 พฤศจิกายน 2561 สถาบันนานาชาติ 
16 29 – 30 พฤศจิกายน 2561 ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 
17 2 ธันวาคม 2561 สมาคมประกันชีวิตไทย 
18 2 – 3 ธันวาคม 2561 งานหลักสูตร (สอบศาสตร์พระราชา) 
19 11 – 14 ธันวาคม 2561 สถาบันนานาชาติ 
20 15 ธันวาคม 2561 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย 
21 16 ธันวาคม 2561 สมาคมประกันชีวิตไทย 
22 18 ธันวาคม 2561 สถาบันนานาชาติ 
23 6 มกราคม 2562 สมาคมประกันชีวิตไทย 
24 8, 10 - 11 มกราคม 2562 ส านักงานพัฒนาชุมชน 
25 14 มกราคม 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ 
26 16 มกราคม 2562 ส านักวิทยบริการฯ 
27 20 มกราคม 2562 สมาคมประกันชีวิตไทย 
28 23 มกราคม 2562 ส านักวิทยบริการฯ 
29 30 มกราคม 2562 ส านักวิทยบริการฯ 
30 1 กุมภาพันธ์ 2562 ส านักวิทยบริการฯ 
31 3 กุมภาพันธ์ 2562 สมาคมประกันชีวิตไทย 
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ล ำดับที่ วัน เดือน ปี หน่วยงำน 
32 8 กุมภาพันธ์ 2562 ส านักวิทยบริการฯ 
33 13 กุมภาพันธ์ 2562 ส านักวิทยบริการฯ 
34 17 กุมภาพันธ์ 2562 สมาคมประกันชีวิตไทย 
35 20 กุมภาพันธ์ 2562 ส านักวิทยบริการฯ 
36 2 มีนาคม 2562 สถาบันนานาชาติ 
37 3 มีนาคม 2562 สมาคมประกันชีวิตไทย 
38 16 มีนาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ 
39 17 มีนาคม 2562 สมาคมประกันชีวิตไทย 
40 27 มีนาคม 2562 สถาบันนานาชาติ 
41 28 มีนาคม 2562 บริษัทยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัล

แตนท์ จ ากัด 
42 19 เมษายน 2562 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
43 21 เมษายน 2562 สมาคมประกันชีวิตไทย 
44 25 – 26 เมษายน 2562 คณะวิทยาการจัดการ 
45 27 เมษายน 2562 งานหลักสูตร (สอบศาสตร์พระราชา) 
46 28 เมษายน 2562 สมาคมประกันชีวิตไทย 
47 2 – 3 พฤษภาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ 
48 8 – 9 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิค 
49 12 พฤษภาคม 2562 สมาคมประกันชีวิตไทย 
50 14 พฤษภาคม 2562 งานหลักสูตร (สอบศาสตร์พระราชา) 
51 15 พฤษภาคม 2562 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 
52 16 พฤษภาคม 2562 ส านักงานประกันสังคม 
53 23 พฤษภาคม 2562 คณะมนุษย์ศาสตร์ 
54 26 พฤษภาคม 2562 สมาคมประกันชีวิตไทย 
55 2 มถิุนายน 2562 สมาคมประกันชีวิตไทย 
56 8 – 9 มิถุนายน 2562 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
57 16 มิถุนายน 2562 สมาคมประกันชีวิตไทย 
58 29 มิถุนายน 2562 คณะอัญมณีศาสตร์ 
59 7 กรกฎาคม 2562 สมาคมประกันชีวิตไทย 
60 20 กรกฎาคม 2562 คณะมนุษย์ศาสตร์ 
61 21 กรกฎาคม 2562 สมาคมประกันชีวิตไทย 
62 24 กรกฎาคม 2562 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
63 3 – 4 สิงหาคม 2562 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
64 4 สิงหาคม 2562 สมาคมประกันชีวิตไทย 
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ล ำดับที่ วัน เดือน ปี หน่วยงำน 
65 8 สิงหาคม 2562 กลุ่มงานประกันคุณภาพ 
66 8 สิงหาคม 2562 คณะอัญมณีศาสตร์ 
67 13 - 15 สิงหาคม 2562 ส านักวิทยบริการฯ 
68 15 สิงหาคม 2562 ส านักงานอธิการบด ี
69 18 สิงหาคม 2562 สมาคมประกันชีวิตไทย 
70 24 สิงหาคม 2562 งานหลักสูตร (สอบศาสตร์พระราชา) 
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แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ส ำหรับฝึกอบรม/ประชุม 
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

------------------------------------------------- 
ค ำชี้แจง แบบส ารวจนี้วัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ

ห้องปฏิบัติการส าหรับฝึกอบรม/ประชุม เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการ
บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.  หน่วยงาน (     ) 1. ภายในมหาวิทยาลัย (     ) 2. ภายนอกมหาวิทยาลัย 
2.  ประเภทของหน่วยงาน (     ) 1. รัฐบาล (     ) 2. เอกชน 
 (     ) 3. รัฐวิสาหกิจ (     ) 4. ธุรกิจส่วนตัว 
 (     ) 5. อ่ืน ๆ ........................................................................  
3.  ห้องที่ขอใช้บริการ (     ) 1.  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับฝึกอบรม ห้อง ......... 
 (     ) 2.  ห้องประชุม ห้อง........... 
 (     ) 3.  ห้องบรรยาย ห้อง ........... 
 (     ) 4.  ห้องอ่ืน ๆ ................................ ห้อง...........  

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ 

ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

 ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร      
1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว      
2. ความรวดเร็วในการให้บริการ      
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะน าขั้นตอนในการ

ให้บริการ 
     

4. ความสะดวกที่ได้รับจาการบริการแต่ละขั้นตอน      
 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่/บุคลำกร      
1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      
2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของ   

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
     

3. ความเอาใจใส่และความพร้อมในการให้บริการของ        
เจ้าหน้าที่ 

     

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การ
ตอบค าถามชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าช่วยแก้ปัญหาได้ 

     

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดย  
ไม่เลือกปฏิบัติ 
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ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

6. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน    
ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบฯ 

     

 ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก      
1. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับ

บริการ 
     

2. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ห้องน้ า      
ที่จอดรถ สถานที่รับประทานอาหาร 

     

3. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม      
4. “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ      
5. “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์/เครื่องมือ      
6. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ เป็นระเบียบสะดวกต่อการ   

ติดต่อใช้บริการ 
     

 ด้ำนผลกำรให้บริกำร      
1. ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ      
2. ได้รับบริการที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์       
3. ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับจากผลการบริการของ

หน่วยงาน  
     

 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 
1.  โปรดระบุปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
 

ขอขอบคุณในความร่วมมือตอบแบบส ารวจ 
ฝ่ายบริการและซ่อมบ ารุง 

กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 


