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คํานํา 

เนื้อหาของรายงานเลมนี้ นําเสนอถึงผลการสํารวจคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา บุคลากรสาย

วิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ีมีตอความพึงพอใจในการใหบริการ

ของ  ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจําปการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือนําขอมูลมาประมวลผลสําหรับใชประโยชนในการปรับปรุงการใหบริการ และการวางแผนการ

ดําเนินงานของ    ศูนยเทคโนโลยดีิจิทัลตอไป  

 ท้ังนี้ ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล ขอขอบคุณนักเรียน นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสาย

สนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทุกทานท่ีใหความรวมมือตอบแบบสอบถาม เพ่ือเปนขอมูลในการ

ปรับปรุง และพัฒนางานของศูนยเทคโนโลยีดิจิทัลตอไป 
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 บทท่ี 1  

บทนํา 
 

1.1. ความเปนมา  

 

ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปนหนวยงาน

กลางในการควบคุม ดูแล ประสานงาน และการใหบริการดานใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีโครงสรางการบริหารหนวยงาน ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และ

วัตถุประสงคในการดําเนินงาน ตามรายละเอียดดังนี้ 

1.1.1 โครงสารางการบริหารหนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานบริหารท่ัวไป งานบริการวิชาการเทคโนโลยี

ดิจิทัล -  หนวยบริหารงานท่ัวไป 

-  หนวยนโยบายและแผน 

-  หนวยประกันคุณภาพ

การศึกษาและ ITA 

- หนวยพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- หนวยบริการเครือขาย 

- หนวยบริการดาดาเซ็นเตอร 

- หนวยสื่อสาร 

-  หนวยบริการคอมพิวเตอร 

 และสื่อโสตทัศน 

-  หนวยฝกอบรมและบริการ

วิชาการ 

-  หนวยพัฒนาเว็บไซตและ

บทเรียนออนไลน 

 

ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล 

งานวิเคราะหและพัฒนาระบบ

ดิจิทัล 

สํานักงานอธิการบดี 
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 1.1.2. ปณิธาน 

 กาวทันเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  1.1.3. วิสัยทัศน 

  ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัลเปนหนวยงานท่ีสนับสนุนและเสริมความรูเก่ียวกับเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร ท้ังการใชคอมพิวเตอรข้ันพ้ืนฐาน และข้ันสูงแกนักเรียน นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัย

และบุคลากรในหองถ่ิน ยกระดับความรูทักษะและความสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต

หรือประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

1.1.4. พันธกิจ 

1) เปนหนวยงานกลางในการประสานงาน กําหนดแผนงานท่ีมีการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย 

2) วิเคราะหและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการดําเนินงานและการบริหารกิจการของ

มหาวิทยาลัย 

3) ใหบริการะบบคอมพิวเตอร เครือขายและโทรคมนาคม เพ่ือสนับสนุนงานดานการ

เรียนการสอนและการวิจัย 

4) ถายทอดเผยแพรความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหแกบุคลากร 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

5) ใหบริการวิชาการแกชุมชน 

 

1.1.5. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือใหระบบเครือขายคอมพิวเตอรมีความเชื่อถือไดของระบบ (Reliability) และมี

ประสิทธิผลดานคาใชจาย (Cost Effectiveness) และสรางความพึงพอใจใหแกนักเรียน นักศึกษา และ

บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

2) เพ่ือพัฒนาและใหบริการระบบสารสนเทศท่ีมีมาตรฐานและสรางความพึงพอใจใหแก

นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

3) เพ่ือพัฒนาและใหบริการผลิตสื่อสารสนเทศท่ีไดมาตรฐานแกนักเรียน นักศึกษา และ

บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

4) เพ่ือสนับสนุนการใหบริการวิชาการ สรางและตอยอดความสามารถแกนักเรียน 

นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
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5) เพ่ือพัฒนาและใหบริการแหลงการเรียนรูท่ีไดมาตรฐานสนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอนของมหาวิทยาลัย และเปนแหลงฝกประสบการณแกนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

6) เพ่ือใหบริการหองปฏิบัติการท่ีไดมาตรฐานแกนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย 

ดังนั้น ในการพัฒนาการดําเนินงานตามนโยบายในดานการบริการ กระบวนการ/ข้ันตอนการ

ดําเนินงาน ทรัพยากรสารสนเทศ การบริการสารสนเทศ สถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวก และการวางแผน

ในการดําเนินงานของศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล ใหเปนไปตามวัตถุประสงค ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจท่ีวางไว 

ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัลจึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นจากนักเรียน นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ 

และบุคลากรสายสนับสนุน ท่ีเคยรับบริการจากศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล มาเปนแนวทางในการพัฒนา 

ปรับปรุงการใหบริการ การดําเนินงาน และการวางแผนการดําเนินงานตอไป โดยมีวัตถุประสงค ขอบเขต 

และประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ จากการศึกษาดังนี้ 

1.2. วัตถุประสงค 
 

1. เพ่ือศึกษา รวบรวม วิเคราะห และนําเสนอถึงความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา บุคลากร

สายวิชาการ และสายสนับสนุนท่ีมีตอการใหบริการของศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล 

2. เพ่ือใหทราบถึงแนวทางการวางแผนการดําเนินงาน การพัฒนา และปรุบปรุงการดําเนินการ

ใหบริการของศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล  

1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 

กลุมประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากร

สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในภาคการศึกษา 2561 ท่ีเคยรับบริการจากศูนยเทคโนโลยี

ดิจิทัล เทานั้น 

1.4.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

ทราบถึงแนวทางการวางแผนการดําเนินงาน การพัฒนา และปรุบปรุงการดําเนินการใหบริการ 

กระบวนการ/ข้ันตอนการดําเนินงาน ทรัพยากรสารสนเทศ การบริการสารสนเทศ สถานท่ี และสิ่งอํานวย

ความสะดวก ในการดําเนินงานของศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล 
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บทท่ี 2 

ระเบียบวิธีการศึกษา 
 

การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการสํารวจ (Survey) และวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม 

(Questionnaire) มีวัตถุประสงคเพ่ือมุงทําการสํารวจคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ 

และบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ีมีตอความพึงพอใจในการใหบริการของ     

ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซ่ึงเนื้อหาในบทนี้จะนําเสนอถึงแนวทางสําหรับการ

ดําเนินการในศึกษา ไดแก กลุมประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา การเก็บรวบรวม

ขอมูล การใหคะแนนตัวแปร รูปแบบการวิจัย และการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 

2.1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนอาจารย เจาหนาท่ี และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี ท้ังเพศชายและเพศหญิง ท่ีมีเคยใชบริการของศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

จึงไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยหลักการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางขนาดของกลุม

ตัวอยางท่ีควรเลือกจากประชากรของทาโรยามาเน (Yamane, T., 1967) กรณีท่ีไมทราบจํานวนประชากร

ท่ีแนนอน (จํานวนประชากร = ∞ ) ในระดับความเชื่อม่ัน 95% และยอมใหขนาดตัวอยางมีระดับความ

คลาดเคลื่อนในการประมาณเทากับ ± 5% ไดขนาดกลุมตัวอยางสําหรับการศึกษาครั้งนี้เทากับ 400 คน 

และทําการเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบเลือกตามสะดวก (Convenience Sampling) 

โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบนี้จะทําใหมีความสะดวกท้ังทางดานเวลา กําลังคน และงบประมาณ รวมท้ัง

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลของผูวิจัยเพ่ือใหไดกลุมตัวอยาง และขนาดของกลุมตัวอยางท่ีเหมาะสมกับ

การศึกษาครั้งนี้  

 

2.2. การเก็บรวบรวมขอมลู 

 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาจะทําการแจกแบบสอบถามขอมูลความคิดเห็นดวยแบบสอบถามท่ีถูก

สรางข้ึนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส จาก Google Form และสง Link ใหกลุมตัวอยางทาง E-mail, Facebook, 
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Line และการประชาสัมพันธผานทางเว็บไซตของศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพ่ือ

เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยรายละเอียดของแบบสอบถามท่ีใชเปนเครื่องมือสําหรับเก็บ

รวบรวมขอมูลเพ่ือทําการศึกษาครั้งนี้จะไดอธิบายในหัวขอตอไปดังนี้ 

 

2.3. เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 

 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามท่ีผูศึกษาสรางข้ึน โดย

คําถามท่ีมีตัวเลือกใหตอบกําหนดไวคงท่ี และใหผูตอบเลือกคําตอบเพียง 1 คําตอบ ท่ีตรงกับความเปน

จริง และตรงกับความคิดเห็นหรือใกลเคียงกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด โดยมี

โครงสรางของแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 สวน รวมท้ังสิ้น 28 ขอ ดังนี้ 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับเพศ สถานะ และหนวยงานท่ีสังกัด

จํานวน 3 ขอ 

 

สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ และ

บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ีมีตอความพึงพอใจในการใหบริการของศูนย

เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จํานวน 22 ขอ โดยในสวนนี้จะเปนคําถามแบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามมาตรวัดของลิเคิรท (Likert, R., 1967) โดยผูตอบแบบสอบถาม

สามารถเลือกระดับหมายเลขท่ีตรงกับความคิดเห็นมากท่ีสุดหรือใกลเคียงกับความคิดเห็นมากท่ีสุดเพียง

ระดับเดียว ดังนี้ 

  1 คือ พึงพอใจนอยท่ีสุด 

  2 คือ พึงพอใจนอย 

  3 คือ พึงพอใจปานกลาง 

  4 คือ พึงพอใจมาก 

  5 คือ พึงพอใจมากท่ีสุด 

 

สวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดใหผูตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นหรือ

ขอเสนอแนะไดอยางอิสระตามท่ีตองการ จํานวน 3 ขอ 
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2.4. การใหคะแนนตัวแปร 

  

สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยขอคําถาม

รวมท้ังหมด 3 ขอ ไดแก เพศ สถานภาพ และหนวยงานท่ีสังกัด มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Check 

List) ท่ีตรงกับความเปนจริงของผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด 

 

สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ 

และบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ีมีตอความพึงพอใจในการใหบริการของ     

ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดวยขอคําถามจํานวน 22 ขอ แบบมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ ตามมาตรวัดของลิเคิรท โดยไดมีการใหระดับคาคะแนนในการประเมิน เพ่ือใหมี

ความครอบคลุมความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม อีกท้ังมีความนาเชื่อถือทางสถิติจึงไดกําหนด

หลักเกณฑในการใหคะแนน ดังนี้ 

1 คะแนน  = พึงพอใจนอยท่ีสุด 

  2 คะแนน  = พึงพอใจนอย 

  3 คะแนน  = พึงพอใจปานกลาง 

  4 คะแนน  = พึงพอใจมาก 

  5 คะแนน  = พึงพอใจมากท่ีสุด 

ประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร และดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คารอยละ คาเฉลี่ย 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑในการพิจารณาแปลความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้ 

คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความวา มีระดบัความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความวา มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความวา มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายความวา มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับนอย 

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายความวา มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุด 
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2.5. การวิเคราะหขอมูล 

การศึกษาครั้งนี้เปนการสํารวจความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ และ

บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ีมีตอความพึงพอใจในการใหบริการของศูนย

เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยใชคําตอบจากแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมาจากกลุม

ตัวอยางท่ีผานการดําเนินการตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูลภายในแบบสอบถาม 

จํานวน 1,125 คําตอบ มาทําการวิเคราะหดวยหลักการทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics 

Analysis) ในการอธิบายลักษณะท่ัวไปดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ประสบการณ และความพึง

พอใจในของนักเรียน นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี ท่ีมีตอความพึงพอใจในการใหบริการของศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใชคารอยละ (Percentage) 

คาความถ่ี (Frequency) คาเฉลี่ย ( x ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
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บทท่ี 3 

ผลการสํารวจและวิเคราะหขอมลู 

 
 ในบทนี้จะเปนการนําเสนอถึงผลการสํารวจและการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของนักเรียน 

นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ีมีตอความพึงพอใจใน

การใหบริการของศูนยเทคโนโลยีดิจิ ทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จากท่ีเคยรับบริการจาก           

ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัลท้ัง 13 หนวยงาน ประจําปการศึกษา 2561 ประกอบดวยผลการวิเคราะหขอมูล

ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา 

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ีมีตอการใหบริการของศูนย

เทคโนโลยีดิจิทัล 6 ประเด็น ไดแกดานเวลา ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ ดานบุคลากร ดาน

ทรัพยากรสารสนเทศและการบริการสารสนเทศ ดานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก และดานการ

สื่อสารกับผูรับบริการ ซ่ึงผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistic 

Package for the Social Science) ตามหลักสถิติท่ีเปนท่ียอมรับ เพ่ือนําผลการวิเคราะหมาอธิบาย และ

สรุปถึงความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการของศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล ดังตอไปนี้ 

 

3.1. ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

 ในหวขอนี้จะเปนการนําเสนอถึงผลการสํารวจและวิเคราะหขอมูลลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง

ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ สถานภาพ และหนวยงานท่ีสังกัด โดยกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม

สําหรับการศึกษาครั้งนี้มี จํานวน 1,125 คน เปนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ และสาย

สนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ีเคยรับบริการจากศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี ประจําปการศึกษา 2561 ท้ังเพศชาย และเพศหญิง นํามาวิเคราะห และนําเสนอผลการวิเคราะห

ขอมูลในการศึกษา แสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 3.1 

 

 

 

 



9 

 

งานบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

ตารางท่ี 3.1 ขอมูลลักษณะท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

รายการ จํานวน รอยละ 

เพศ 

- ชาย 

- หญิง 

 

484 

641 

 

43.02 

56.98 

รวม 1,125 100.00 

สถานะภาพ 

- นักศึกษา 

- บุคลากรสายวิชาการ 

- บุคลากรสายสนับสนุน 

- นักเรียนโรงเรียนสาธิต 

 

736 

175 

164 

  50 

 

65.42 

15.56 

14.58 

  4.44 

รวม 1,125 100.00 

หนวยงานท่ีสังกัด   

- คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 192 17.07 

- คณะวิทยาการจัดการ 183 16.27 

- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 152 13.51 

- คณะครุศาสตร 105 9.33 

- คณะพยาบาลศาสตร 96 5.53 

- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 95 8.44 

- คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 93 8.27 

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 92 8.18 

- โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุร ี 53 4.71 

- สํานักงานอธิการบดี 35 3.11 

- สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 1.33 

- สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 8 0.71 

- สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 6 0.53 

รวม 1,125 100.00 
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 จากตารางท่ี 3.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางผู ท่ีเคยรับบริการจากศูนย

เทคโนโลยีดิจิทัล มีกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามท้ังเพศชาย และเพศหญิง จํานวน 1,125 คน สามารถ

อธิบายรายละเอียดไดดังตอไปนี้ 

เพศ กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามประกอบไปดวย นักเรียน นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ 

และสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท้ังเพศชาย และเพศหญิงในสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน คือ 

เปนเพศหญิงรอยละ 56.98 (จํานวน 641 คน) และเปนเพศชายรอยละ 43.02 (จํานวน 484 คน) 

สถานะภาพ กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้ พบวา สวนใหญมีสถานะภาพ

เปนนักศึกษา จํานวน 736 คน คิดเปนรอยละ 65.42 บุคลากรสายวิชาการ จํานวน 175 คน คิดเปนรอย

ละ 15.56 บุคลากรสายสนับสนนุ จํานวน 164 คน คิดเปนรอยละ 14.58 นักเรียนโรงเรียนสาธิต จํานวน 

50 คน คิดเปนรอยละ 4.44 ตามลําดับ 

หนวยงานท่ีสังกัด กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้ พบวา สวนใหญสังกัด            

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 17.07 รองลงเปน คณะวิทยาการ

จัดการ จํานวน 183 คน คิดเปนรอยละ 16.27 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 152 คน คิดเปนรอยละ 

13.51 และคณะครุศาสตร จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 9.33 ตามลําดับ 

 

3.2. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ และสาย

สนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ ที่มีตอการใหบริการของศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

 หัวขอม้ีเปนการอธิบายผลการวิเคราหขอมูลทางสถิติ เพ่ือสรุปความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา 

บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ีมีตอการใหบริการของ          

ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ใน 6 ประเด็น ไดแก ดานเวลา ดานกระบวนการ/

ข้ันตอนการใหบริการ ดานบุคลากร ดานทรัพยากรสารสนเทศและการบริการสารสนเทศดานสถานท่ีและ

สิ่งอํานวยความสะดวก และดานการสื่อสารกับผูรับบริการ ดวยการนําขอมูลมาทําการวิเคราะหหา

คาเฉลี่ย (X�) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพ่ือนํามาแปลผลอธิบายระดับความคิดเห็นของกลุม

ตัวอยางท่ีมีตอระดับความพึงพอใจในการใหบริการของศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

แสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 3.2  
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ตารางท่ี 3.2 ความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา บุคลากรสายวิชการ และสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี ท่ีมีตอการใหบริการของศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ท้ัง 6 ดาน 

 

ประเด็นสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการ 
คาระดับความพึงพอใจ 

x� S.D. แปลผล 

1. ดานเวลา 4.18 0.56 มาก 

1.1 เวลาท่ีใหบริการ (เวลาเปด – ปด) มีความเหมาะสม 4.21 0.59 มาก 

1.2 ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม 4.15 0.59 มาก 

2 ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 4.18 0.44 มาก 

2.1 มีข้ันตอนการใหบริการท่ีเปนระบบ สะดวก และรวเร็ว 4.19 0.59 มาก 

2.3 มีเอกสารแนะนํากระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการท่ีชัดเจน 4.16 0.56 มาก 

3. ดานบุคลากร 4.20 0.45 มาก 

3.1 บริการดวยความเอาใจใส กระตือรือรน อัธยาศัยไมตรีท่ีด ี 4.23 0.59 มาก 

3.2 การบริการใหคําแนะนํา/การตอบขอซักถามไดอยางชัดเจน ถูกตอง 4.15 0.53 มาก 

3.3 การใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัต ิ 4.21 0.60 มาก 

4. ดานทรัพยากรสารสนเทศและการบริการสารสนเทศ  4.11 0.38 มาก 

4.1 อินเทอรเน็ตไรสายเขาถึงไดงาย และมีประโยชน 4.05 0.61 มาก 

4.2 Internet เขาถึงไดงาย สะดวก และมีประโยชน 4.15 0.59 มาก 

4.3 Account และ Mail ใชงานงาย ชัดเจน และมีประโยชน 4.08 0.61 มาก 

4.4 การตรวจเช็ค และซอมคอมพิวเตอรใชงานงาย และมีประโยชน 4.10 0.65 มาก 

4.5 หลักสูตรการฝกอบรมของศูนยฯ เพียงพอตอความตองการ 4.17 0.61 มาก 

5. ดานสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก 4.15 0.42 มาก 

5.1 สภาพแวดลอมหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรมีความเหมาะสม 4.23 0.59 มาก 

5.2 พ้ืนท่ีใหบริการมีความสะดวก สะอาด 4.26 0.58 มาก 
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ตารางท่ี 3.2 ความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา บุคลากรสายวิชการ และสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี ท่ีมีตอการใหบริการของศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ท้ัง 6 ดาน (ตอ) 

 

ประเด็นสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการ 
คาระดับความพึงพอใจ 

x� S.D. แปลผล 

5. ดานสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก (ตอ)    

5.3 จุดบริการการใชงาน Internet เพียงพอ และเหมาะสม 4.18 0.62 มาก 

5.4 จุดบริการอินเทอรเน็ตไรสาย (Wi-Fi) เพียงพอและเหมาะสม 4.09 0.54 มาก 

5.5 ความพรอมของเครื่องคอมพิวเตอรตอการใชงาน 4.12 0.52 มาก 

5.6 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรมีความเพียงพอ เหมาะสม 4.07 0.57 มาก 

5.7 อุปกรณและระบบการใชงาน Internet มีความทันสมัย 4.10 0.56 มาก 

6. ดานการส่ือสารกับผูใช 4.13 0.57 มาก 

6.1 มีเอกสาร หรือปายแนะนําการใหบริการชัดเจนและเหมาะสม 4.10 0.59 มาก 

6.2 มีการแจงขอมูล ขาวสาร เก่ียวกับการบริการ กิจกรรม 4.15 0.59 มาก 

6.3 ติดตอประสานงานไดงาย สะดวกและรวดเร็วเหมาะสม 4.13 0.58 มาก 

รวม 4.16 0.47 มาก 

 

จากตารางท่ี 3.2 พบวากลุมตัวอยางนักเรียน นักศึกษา บุคลากรสายวิชการ และสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนยเทคโนโลยี

ดิจิทัลอยูในระดับมาก (X� = 4.16, S.D. = 0.47) โดยสามารถอธิบายความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูตอบ

แบบสอบถามท่ีมีตอความพึงพอใจในการใหบริการของ ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี จากประเด็นสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการท้ัง 6 ดาน ไดดังตอไปนี้ 

 1. ดานเวลา จากผลการวิเคราะห พบวา นักเรียน นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากร

สายสนับสุนน มีระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนยเทคโนโลยีดิจิทัลดานเวลา สรุปโดยรวมอยู

ในระดับพึงพอใจมาก (X� = 4.18, S.D. = 0.56) โดยเม่ือแยกพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียน 

นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน มีระดับความพึงพอใจตอเวลาท่ีใหบริการ 
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(เวลาเปด – ปด) และระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม อยูในระดับมากในทุกขอ โดยแตละขอมี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.21 และ 4.15 ตามลําดับ 

2. ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ จากผลการวิเคราะห พบวา นักเรียน นักศึกษา 

บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสุนน มีระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของ              

ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ สรุปโดยรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก (X� = 

4.18, S.D. = 0.44) เม่ือแยกพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดย

พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงเปนอันดับแรกเปน การมีข้ันตอนการใหบริการท่ีเปนระบบ สะดวก และรวดเร็ว 

รองลงมาเปนการมีเอกสารแนะนํากระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการท่ีชัดเจน คาเฉลี่ยเทากับ 4.19 และ 

4.16 ตามลําดับ 

3. ดานบุคลากร จากผลการวิเคราะห พบวา นักเรียน นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ และ

บุคลากรสายสนับสุนน มีระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนยเทคโนโลยีดิจิทัลดานบุคลากร   

สรุปโดยรวมอยู ท่ีระดับพึงพอใจมาก (X� = 4.20, S.D. = 0.45) เม่ือแยกพิจารณาเปนรายขอพบวา 

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนมีระดับความพึงพอใจตอดาน

บุคคลากรอยูในระดับมากในทุกขอ โดยพบวาขอท่ีมีความพึงพอใจสูงเปนอันดับแรกเปนการบริการดวย

ความเอาใจใส กระตือรือรน อัธยาศัยไมตรีท่ีดี คาเฉลี่ยเทากับ 4.23 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 

0.59 รองลงมาเปนการใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ และการบริการใหคําแนะนํา/การ

ตอบขอซักถามไดอยางชัดเจน ถูกตอง คาเฉลี่ย เทากับ 4.21 และ 4.15 ตามลําดับ  

4. ดานทรัพยากรสารสนเทศและการบริการสารสนเทศ จากผลการวิเคราะห พบวา นักเรียน 

นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสุนน มีระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของ

ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัลดานทรัพยากรสารสนเทศและการบริการสารสนเทศ สรุปโดยรวมอยูในระดับพึง

พอใจมาก (X� = 4.11, S.D. = 0.38) เม่ือแยกพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียน นักศึกษา บุคลากรสาย

วิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนมีระดับความพึงพอใจตอดานทรัพยากรสารสนเทศและการบริการ

สารสนเทศอยูในระดับมากในทุกขอ พบวาขอท่ีมีความพึงพอใจสูงเปนอันดับแรกเปนหลักสูตรการ

ฝกอบรมของศูนยฯ เพียงพอตอความตองการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 รองลงมาเปนขอ Internet เขาถึงได

งาย สะดวก และมีประโยชน ขอการตรวจเช็คและซอมคอมพิวเตอรใชงานงายและมีประโยชน ขอ 

Account และ Mail ใชงานงาย ชัดเจน และมีประโยชน และขออินเทอรเน็ตไรสายเขาถึงไดงาย และมี

ประโยชน คาเฉลี่ยเทากับ 4.15 4.10 4.08 และ 4.05 ตามลําดับ  
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5. ดานสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก จากผลการวิเคราะห พบวา นักเรียน นักศึกษา 

บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสุนน มีระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนย

เทคโนโลยีดิจิทัลดานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก สรุปโดยรวมอยูท่ีระดับพึงพอใจมาก (X� = 4.15, 

S.D. = 0.42) เม่ือแยกพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียน นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากร

สายสนับสนุนมีระดับความพึงพอใจตอดานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกอยูในระดับมากในทุกขอ 

พบวาขอท่ีมีความพึงพอใจสูงเปนอันดับแรกเปน พ้ืนท่ีใหบริการมีความสะดวก สะอาด คาเฉลี่ยเทากับ 

4.26 ลงมาอันดับสองเปนสภาพแวดลอมหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรมีความเหมาะสม คาเฉลี่ยเทากับ 

4.23 อันดับสามเปนจุดบริการการใชงาน Internet เพียงพอ และเหมาะสม คาเฉลี่ยเทากับ 4.18 

รองลงมาอันดับสี่ เปนความพรอมของเครื่องคอมพิวเตอรตอการใชงาน อันดับหาเปนอุปกรณและระบบ

การใชงาน Internet มีความทันสมัย อันดับหกเปนจุดบริการอินเทอรเน็ตไรสาย (Wi-Fi) เพียงพอและ

เหมาะสม และอันดับท่ีเจ็ดเปนหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรมีความเพียงพอ เหมาะสม พบวามีคาเฉลี่ยท่ี

ใกลเคียงกันเทากับ 4.12 4.10 4.09 และ 4.07 ตามลําดับ 

6. ดานการส่ือสารกับผูใช จากผลการวิเคราะห พบวา นักเรียน นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ 

และบุคลากรสายสนับสุนน มีระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล ดานการ

สื่อสารกับผูใช สรุปโดยรวมอยูท่ีระดับพึงพอใจมาก (X� = 4.16, S.D. = 0.57) เม่ือแยกพิจารณาเปนราย

ขอพบวา นักเรียน นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนมีระดับความพึงพอใจตอ

ดานการสื่อสารกับผูใชอยูในระดับมากในทุกขอ พบวาขอท่ีมีความพึงพอใจสูงเปนอันดับแรกเปนมีการแจง

ขอมูล ขาวสาร เก่ียวกับการบริการ กิจกรรม คาเฉลี่ยเทากับ 4.15 รองลงมาเปนติดตอประสานงาน ได

งาย สะดวกและรวดเร็วเหมาะสม และมีเอกสาร หรือปายแนะนําการใหบริการชัดเจนและเหมาะสม 

คาเฉลี่ยเทากับ 4.13 และ 4.10 ตามลําดับ 

 

3.3. ความคิดเห็นเพ่ิมเติม/ขอเสนอแนะ 

1. “จุดเดน” การบริการท่ีทานประทับใจ 

- Internet ผานสายแลนสามารถใชไดปกติและรวดเร็วมาก 

- มีคอมพิวเตอรใหบริการแกนักศึกษา สะดวกในการศึกษาคนควา 

2. “จุดท่ีควรปรับปรุง” และขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

- เพ่ิมจุดบริการ WIFI ใหครอบคลุมท้ังมหาวิทยาลัย สามารถเขาถึงไดทุกท่ี   

- ความเร็วของ Internet สัญญาณ Internet บางครั้งมีการเชื่อมตอท่ีไมตอเนื่องขัดของ 
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- ควรสํารวจความตองการการใชโปรแกรมแยกตามกลุมผูใชงานตางๆ อยางจริงจังและ

แจงประชาสัมพันธในทุกๆ ชองทางท่ีจะทําได 

3. ความตองการในการรับบริการเพ่ิมเติม 

- เพ่ิมบริการจุดเชื่อมตอ WIFI ใหครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
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ภาคผนวก 
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ก. ตัวอยางแบบสอบถามความคิดเห็นออนไลน  
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