
รายงานการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อ 

การให้บริการห้องสมุด และการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ป ี2563 

แบบสอบถาม          

การกําหนดค่านํ้าหนักของคะแนน          
     คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด       
  คะแนน 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก       
  คะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง       
  คะแนน 2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย      

คะแนน 1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด       

เกณฑ์สําหรับแปลผลคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม กําหนดไว้ดังน้ี    
       4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ  มากที่สุด     
  3.51 - 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  มาก       
  2.51 - 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  ปานกลาง     
  1.51 - 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  น้อย       
            ตํ่ากว่า 1.5 หมายถึง มีความพึงพอใจ  น้อยทีสุ่ด 

ข้อ ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1. ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 3.80 มาก 
 1.1 ห้องสมุด หนังสือ ตํารา เพียงพอและทันสมัย 3.85 มาก 
 1.2 การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเน้ือหาครอบคลุมตาม

หลักสูตรการเรียนการสอน 
3.84 มาก 

 1.3 วารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอและทันสมัย 3.80 มาก 
 1.4 จํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อความ

ต้องการ 
3.69 มาก 

2. ด้านการบริการคอมพิวเตอร ์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสงู 3.64 มาก 
 2.1 ความสะดวกในการใช้งาน 3.71 มาก 
 2.2 ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.59 มาก 
 2.3 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ 3.62 มาก 
 2.4 ความพร้อมในการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 3.68 มาก 
 2.5 ความครอบคลุมการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.62 มาก 

 

 

 



การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล          

        การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการประเมินออนไลน์ จํานวน 1,086 คน และนําแบบสอบถามท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาค่าเฉล่ีย และค่าร้อยละของค่าเฉล่ีย เพ่ือนําค่าเฉล่ียไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าคะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม    

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล          
พระนคร          

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน         

        เพศ เพศหญิงตอบแบบสอบถามมากที่สุด จํานวน 604 คน คิดเป็นร้อยละ 55.62 และเพศชายตอบแบบสอบถาม
จํานวน 482 คน คิดเป็นร้อยละ 44.38   

        คณะ ที่ตอบแบบสอบถาม ตามลําดับ ดังน้ี 
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์  จํานวน   317  คน  คิดเป็นร้อยละ 29.19  
2. คณะบริหารธุรกิจ  จํานวน   256  คน  คิดเป็นร้อยละ 23.57 
3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  จํานวน   131 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.06 
4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จํานวน   119 คน  คิดเป็นร้อยละ 10.96 
5. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  จํานวน     85 คน  คิดเป็นร้อยละ   7.83  
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จํานวน     78 คน  คิดเป็นร้อยละ   7.18 
7. คณะศิลปศาสตร์ จํานวน     56 คน  คิดเป็นร้อยละ   5.16 
8. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จํานวน     30 คน  คิดเป็นร้อยละ   2.76 
9. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน จํานวน     14 คน  คิดเป็นร้อยละ   1.29 

สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมิน 
1. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก          

ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวกประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.79 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องสมุด หนังสือ ตํารา เพียงพอและ
ทันสมัย มีค่าเฉล่ีย 3.85 ด้านการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเน้ือหาครอบคลุมตามหลักสูตร         
การเรียนการสอน มีค่าเฉล่ีย 3.84 ด้านวารสารวิชาการสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอและทันสมัย มีค่าเฉล่ีย 3.80 
และด้านจํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อความต้องการ มีค่าเฉล่ีย 3.69 
2. ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

ความพึงพอใจด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ประกอบด้วยคําถาม 
5 ด้าน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.64 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็น             
รายด้าน ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 3.71 ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 3.59 
ด้านความมีประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.62 ด้านความพร้อมในการให้บริการของศูนย์
การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่าเฉล่ีย 3.68 ด้านความความครอบคลุมการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย 
3.62 

 



รายงานการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ 

การให้บริการห้องสมุด และการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

จําแนกตามคณะ ปี 2563 

1. คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรม 

ข้อ ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1. ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 4.24 มาก 
 1.1 ห้องสมุด หนังสือ ตํารา เพียงพอและทันสมัย 4.24 มาก 
 1.2 การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเน้ือหาครอบคลุม

ตามหลักสูตรการเรียนการสอน 
4.24 มาก 

 1.3 วารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอและทันสมัย 4.25 มาก 
 1.4 จํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อความ

ต้องการ 
4.21 มาก 

2. ด้านการบริการคอมพิวเตอร ์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสงู 4.14 มาก 
 2.1 ความสะดวกในการใช้งาน 4.20 มาก 
 2.2 ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4.13 มาก 
 2.3 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ 4.10 มาก 
 2.4 ความพร้อมในการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.12 มาก 
 2.5 ความครอบคลุมการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4.16 มาก 

ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน         
        เพศ เพศหญิงตอบแบบสอบถามมากที่สุด จํานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 67.94 และเพศชายตอบแบบสอบถาม
จํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 32.06 

สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมิน 
1. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก          

ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวกประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.24 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องสมุด หนังสือ ตํารา เพียงพอและ
ทันสมัย มีค่าเฉล่ีย 4.24 ด้านการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเน้ือหาครอบคลุมตามหลักสูตร   
การเรียนการสอน มีค่าเฉล่ีย 4.24 ด้านวารสารวิชาการสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอและทันสมัย มีค่าเฉล่ีย 4.25 
และด้านจํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อความต้องการ มีค่าเฉล่ีย 4.21 
2. ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

ความพึงพอใจด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ประกอบด้วยคําถาม 
5 ด้าน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.14 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีค่าเฉล่ีย 4.20 ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย 4.13              
ด้านความมีประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.10 ด้านความพร้อมในการให้บริการของศูนย์
การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่าเฉล่ีย 4.12 ด้านความความครอบคลุมการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย 
4.16 



รายงานการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ 

การให้บริการห้องสมุด และการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

จําแนกตามคณะ ปี 2563 

2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

ข้อ ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1. ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 3.97 มาก 
 1.1 ห้องสมุด หนังสือ ตํารา เพียงพอและทันสมัย 3.95 มาก 
 1.2 การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเน้ือหาครอบคลุม

ตามหลักสูตรการเรียนการสอน 
4.06 มาก 

 1.3 วารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอและทันสมัย 4.00 มาก 
 1.4 จํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อความ

ต้องการ 
3.87 มาก 

2. ด้านการบริการคอมพิวเตอร ์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสงู 3.92 มาก 
 2.1 ความสะดวกในการใช้งาน 3.94 มาก 
 2.2 ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.80 มาก 
 2.3 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ 3.95 มาก 
 2.4 ความพร้อมในการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.01 มาก 
 2.5 ความครอบคลุมการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.89 มาก 

ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน         
        เพศ เพศหญิงตอบแบบสอบถามมากที่สุด จํานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 70.59 และเพศชายตอบแบบสอบถาม
จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 29.41 

สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมิน 
1. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก          

ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวกประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.97 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องสมุด หนังสือ ตํารา เพียงพอและ
ทันสมัย มีค่าเฉล่ีย 3.95 ด้านการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเน้ือหาครอบคลุมตามหลักสูตร        
การเรียนการสอน มีค่าเฉล่ีย 4.06 ด้านวารสารวิชาการสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอและทันสมัย มีค่าเฉล่ีย 4.00 
และด้านจํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อความต้องการ มีค่าเฉล่ีย 3.87 
2. ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

ความพึงพอใจด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ประกอบด้วยคําถาม 
5 ด้าน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.92 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็น         
รายด้าน ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 3.94 ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 3.80              
ด้านความมีประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.95 ด้านความพร้อมในการให้บริการของศูนย์
การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่าเฉล่ีย 4.01 ด้านความความครอบคลุมการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย 
3.89 



รายงานการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ 

การให้บริการห้องสมุด และการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

จําแนกตามคณะ ปี 2563 

3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

ข้อ ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1. ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 3.53 มาก 
 1.1 ห้องสมุด หนังสือ ตํารา เพียงพอและทันสมัย 3.50 ปานกลาง 
 1.2 การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเน้ือหาครอบคลุม

ตามหลักสูตรการเรียนการสอน 
3.80 มาก 

 1.3 วารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอและทันสมัย 3.63 มาก 
 1.4 จํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อความ

ต้องการ 
3.20 ปานกลาง 

2. ด้านการบริการคอมพิวเตอร ์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสงู 3.13 ปานกลาง 
 2.1 ความสะดวกในการใช้งาน 3.37 ปานกลาง 
 2.2 ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 2.80 ปานกลาง 
 2.3 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ 3.07 ปานกลาง 
 2.4 ความพร้อมในการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 3.37 ปานกลาง 
 2.5 ความครอบคลุมการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.03 ปานกลาง 

ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน         
        เพศ เพศหญิงตอบแบบสอบถาม จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และเพศชายตอบแบบสอบถาม จํานวน          
15 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 

สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมิน 
1. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก          

ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวกประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.53 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องสมุด หนังสือ ตํารา เพียงพอและ
ทันสมัย มีค่าเฉล่ีย 3.50 ด้านการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเน้ือหาครอบคลุมตามหลักสูตร          
การเรียนการสอน มีค่าเฉล่ีย 3.80 ด้านวารสารวิชาการสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอและทันสมัย มีค่าเฉล่ีย 3.63 
และด้านจํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อความต้องการ มีค่าเฉล่ีย 3.20 
2. ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

ความพึงพอใจด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ประกอบด้วยคําถาม 
5 ด้าน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.13 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็น         
รายด้าน ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 3.37 ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 2.80              
ด้านความมีประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.07 ด้านความพร้อมในการให้บริการของศูนย์
การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่าเฉล่ีย 3.37 ด้านความความครอบคลุมการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย 
3.03 



รายงานการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ 

การให้บริการห้องสมุด และการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

จําแนกตามคณะ ปี 2563 

4. คณะบริหารธรุกิจ 

ข้อ ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1. ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 3.80 มาก 
 1.1 ห้องสมุด หนังสือ ตํารา เพียงพอและทันสมัย 3.87 มาก 
 1.2 การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเน้ือหาครอบคลุม

ตามหลักสูตรการเรียนการสอน 
3.81 มาก 

 1.3 วารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอและทันสมัย 3.79 มาก 
 1.4 จํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อความ

ต้องการ 
3.73 มาก 

2. ด้านการบริการคอมพิวเตอร ์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสงู 3.65 มาก 
 2.1 ความสะดวกในการใช้งาน 3.69 มาก 
 2.2 ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.61 มาก 
 2.3 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ 3.64 มาก 
 2.4 ความพร้อมในการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 3.68 มาก 
 2.5 ความครอบคลุมการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.61 มาก 

ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน         
        เพศ เพศหญิงตอบแบบสอบถามมากที่สุด จํานวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 และเพศชายตอบแบบสอบถาม 
จํานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 

สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมิน 
1. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก          

ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวกประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.80 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องสมุด หนังสือ ตํารา เพียงพอและ
ทันสมัย มีค่าเฉล่ีย 3.87 ด้านการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเน้ือหาครอบคลุมตามหลักสูตร           
การเรียนการสอน มีค่าเฉล่ีย 3.81 ด้านวารสารวิชาการสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอและทันสมัย มีค่าเฉล่ีย 3.79 
และด้านจํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อความต้องการ มีค่าเฉล่ีย 3.73 
2. ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

ความพึงพอใจด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ประกอบด้วยคําถาม 
5 ด้าน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.65 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็น         
รายด้าน ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 3.69 ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 3.61              
ด้านความมีประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.64 ด้านความพร้อมในการให้บริการของศูนย์
การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่าเฉล่ีย 3.68 ด้านความความครอบคลุมการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย 
3.61 



รายงานการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ 

การให้บริการห้องสมุด และการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

จําแนกตามคณะ ปี 2563 

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ข้อ ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1. ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 3.77 มาก 
 1.1 ห้องสมุด หนังสือ ตํารา เพียงพอและทันสมัย 3.74 มาก 
 1.2 การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเน้ือหาครอบคลุม

ตามหลักสูตรการเรียนการสอน 
3.94 มาก 

 1.3 วารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอและทันสมัย 3.86 มาก 
 1.4 จํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อความ

ต้องการ 
3.55 มาก 

2. ด้านการบริการคอมพิวเตอร ์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสงู 3.70 มาก 
 2.1 ความสะดวกในการใช้งาน 3.76 มาก 
 2.2 ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.67 มาก 
 2.3 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ 3.64 มาก 
 2.4 ความพร้อมในการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 3.78 มาก 
 2.5 ความครอบคลุมการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.65 มาก 

ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน         
        เพศ เพศชายตอบแบบสอบถามมากที่สุด จํานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 65.38 และเพศหญิงตอบแบบสอบถาม 
จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 34.62 

สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมิน 
1. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก          

ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวกประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.77 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องสมุด หนังสือ ตํารา เพียงพอและ
ทันสมัย มีค่าเฉล่ีย 3.74 ด้านการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเน้ือหาครอบคลุมตามหลักสูตร            
การเรียนการสอน มีค่าเฉล่ีย 3.94 ด้านวารสารวิชาการสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอและทันสมัย มีค่าเฉล่ีย 3.86 
และด้านจํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อความต้องการ มีค่าเฉล่ีย 3.55 
2. ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

ความพึงพอใจด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ประกอบด้วยคําถาม 
5 ด้าน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.70 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็น         
รายด้าน ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 3.76 ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 3.67              
ด้านความมีประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.64 ด้านความพร้อมในการให้บริการของศูนย์
การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่าเฉล่ีย 3.78 ด้านความความครอบคลุมการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย 
3.65 



รายงานการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ 

การให้บริการห้องสมุด และการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

จําแนกตามคณะ ปี 2563 

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ข้อ ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1. ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 3.67 มาก 
 1.1 ห้องสมุด หนังสือ ตํารา เพียงพอและทันสมัย 3.80 มาก 
 1.2 การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเน้ือหาครอบคลุม

ตามหลักสูตรการเรียนการสอน 
3.69 มาก 

 1.3 วารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอและทันสมัย 3.64 มาก 
 1.4 จํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อความ

ต้องการ 
3.53 มาก 

2. ด้านการบริการคอมพิวเตอร ์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสงู 3.45 ปานกลาง 
 2.1 ความสะดวกในการใช้งาน 3.55 มาก 
 2.2 ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.38 ปานกลาง 
 2.3 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ 3.41 ปานกลาง 
 2.4 ความพร้อมในการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 3.51 มาก 
 2.5 ความครอบคลุมการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.39 ปานกลาง 

ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน         
        เพศ เพศชายตอบแบบสอบถามมากที่สุด จํานวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 66.25 และเพศหญิงตอบแบบสอบถาม 
จํานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 33.75 

สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมิน 
1. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก          

ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวกประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.67 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องสมุด หนังสือ ตํารา เพียงพอและ
ทันสมัย มีค่าเฉล่ีย 3.80 ด้านการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเน้ือหาครอบคลุมตามหลักสูตร            
การเรียนการสอน มีค่าเฉล่ีย 3.69 ด้านวารสารวิชาการสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอและทันสมัย มีค่าเฉล่ีย 3.64 
และด้านจํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อความต้องการ มีค่าเฉล่ีย 3.53 
2. ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

ความพึงพอใจด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ประกอบด้วยคําถาม 
5 ด้าน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.45 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็น         
รายด้าน ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 3.55 ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 3.38              
ด้านความมีประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.41 ด้านความพร้อมในการให้บริการของศูนย์
การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่าเฉล่ีย 3.51 ด้านความความครอบคลุมการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย 
3.39 



รายงานการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ 

การให้บริการห้องสมุด และการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

จําแนกตามคณะ ปี 2563 

7. คณะศิลปะศาสตร ์

ข้อ ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1. ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 3.99 มาก 
 1.1 ห้องสมุด หนังสือ ตํารา เพียงพอและทันสมัย 4.00 มาก 
 1.2 การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเน้ือหาครอบคลุม

ตามหลักสูตรการเรียนการสอน 
4.09 มาก 

 1.3 วารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอและทันสมัย 4.00 มาก 
 1.4 จํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อความ

ต้องการ 
3.86 มาก 

2. ด้านการบริการคอมพิวเตอร ์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสงู 3.86 มาก 
 2.1 ความสะดวกในการใช้งาน 3.89 มาก 
 2.2 ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.80 มาก 
 2.3 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ 3.93 มาก 
 2.4 ความพร้อมในการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 3.89 มาก 
 2.5 ความครอบคลุมการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.80 มาก 

ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน         
        เพศ เพศหญิงตอบแบบสอบถามมากที่สุด จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 และเพศชายตอบแบบสอบถาม 
จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 

สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมิน 
1. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก          

ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวกประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.99 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องสมุด หนังสือ ตํารา เพียงพอและ
ทันสมัย มีค่าเฉล่ีย 4.00 ด้านการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเน้ือหาครอบคลุมตามหลักสูตร           
การเรียนการสอน มีค่าเฉล่ีย 4.09 ด้านวารสารวิชาการสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอและทันสมัย มีค่าเฉล่ีย 4.00 
และด้านจํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อความต้องการ มีค่าเฉล่ีย 3.86 
2. ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

ความพึงพอใจด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ประกอบด้วยคําถาม 
5 ด้าน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.86 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็น         
รายด้าน ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 3.89 ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 3.80              
ด้านความมีประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.93 ด้านความพร้อมในการให้บริการของศูนย์
การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่าเฉล่ีย 3.89 ด้านความความครอบคลุมการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย 
3.80 



รายงานการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ 

การให้บริการห้องสมุด และการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

จําแนกตามคณะ ปี 2563 

8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

ข้อ ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1. ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 3.52 มาก 
 1.1 ห้องสมุด หนังสือ ตํารา เพียงพอและทันสมัย 3.54 มาก 
 1.2 การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเน้ือหาครอบคลุม

ตามหลักสูตรการเรียนการสอน 
3.56 มาก 

 1.3 วารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอและทันสมัย 3.55 มาก 
 1.4 จํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อความ

ต้องการ 
3.44 ปานกลาง 

2. ด้านการบริการคอมพิวเตอร ์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสงู 3.44 ปานกลาง 
 2.1 ความสะดวกในการใช้งาน 3.46 ปานกลาง 
 2.2 ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.46 ปานกลาง 
 2.3 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ 3.37 ปานกลาง 
 2.4 ความพร้อมในการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 3.41 ปานกลาง 
 2.5 ความครอบคลุมการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.50 ปานกลาง 

ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน         
        เพศ เพศหญิงตอบแบบสอบถามมากที่สุด จํานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 58.82 และเพศชายตอบแบบสอบถาม 
จํานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 41.18 

สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมิน 
1. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก          

ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวกประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.52 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องสมุด หนังสือ ตํารา เพียงพอและ
ทันสมัย มีค่าเฉล่ีย 3.54 ด้านการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเน้ือหาครอบคลุมตามหลักสูตร           
การเรียนการสอน มีค่าเฉล่ีย 3.56 ด้านวารสารวิชาการสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอและทันสมัย มีค่าเฉล่ีย 3.55 
และด้านจํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อความต้องการ มีค่าเฉล่ีย 3.44 
2. ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

ความพึงพอใจด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ประกอบด้วยคําถาม 
5 ด้าน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.44 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็น         
รายด้าน ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 3.46 ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 3.46              
ด้านความมีประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.37 ด้านความพร้อมในการให้บริการของศูนย์
การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่าเฉล่ีย 3.41 ด้านความความครอบคลุมการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย 
3.50 



รายงานการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ 

การให้บริการห้องสมุด และการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

จําแนกตามคณะ ปี 2563 

9. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 

ข้อ ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1. ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 3.71 มาก 
 1.1 ห้องสมุด หนังสือ ตํารา เพียงพอและทันสมัย 3.71 มาก 
 1.2 การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเน้ือหาครอบคลุม

ตามหลักสูตรการเรียนการสอน 
3.71 มาก 

 1.3 วารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอและทันสมัย 3.71 มาก 
 1.4 จํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อความ

ต้องการ 
3.71 มาก 

2. ด้านการบริการคอมพิวเตอร ์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสงู 3.37 ปานกลาง 
 2.1 ความสะดวกในการใช้งาน 3.64 มาก 
 2.2 ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.29 ปานกลาง 
 2.3 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ 3.43 ปานกลาง 
 2.4 ความพร้อมในการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 3.21 ปานกลาง 
 2.5 ความครอบคลุมการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.29 ปานกลาง 

ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน         
        เพศ เพศหญิงตอบแบบสอบถามมากที่สุด จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 64.29 และเพศชายตอบแบบสอบถาม 
จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 35.71 

สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมิน 
1. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก          

ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวกประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.71 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องสมุด หนังสือ ตํารา เพียงพอและ
ทันสมัย มีค่าเฉล่ีย 3.71 ด้านการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเน้ือหาครอบคลุมตามหลักสูตร           
การเรียนการสอน มีค่าเฉล่ีย 3.71 ด้านวารสารวิชาการสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอและทันสมัย มีค่าเฉล่ีย 3.71 
และด้านจํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อความต้องการ มีค่าเฉล่ีย 3.71 
2. ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

ความพึงพอใจด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ประกอบด้วยคําถาม 
5 ด้าน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.37 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็น         
รายด้าน ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 3.64 ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 3.29              
ด้านความมีประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.43 ด้านความพร้อมในการให้บริการของศูนย์
การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่าเฉล่ีย 3.21 ด้านความความครอบคลุมการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย 
3.29 


