
สรุปการรายงานผลการดําเนินงานและประโยชนที่ไดรบัจากการดําเนินงานวิจัยสถาบันขนาดเล็ก ที่แลวเสรจ็ ระหวางป 2549-2551 

 

 จากการดําเนินการวิจัยสถาบันขนาดเล็กตั้งแตป พ.ศ. 2549 เปนตนมา มงีานวิจัยสถาบันที่แลวเสร็จ จาํนวน 8 เรื่อง คือ  
1) ความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูปกครอง และครทูี่เขาชมงานเกษตรสุรนาร’ี 49 ในการเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ดาน

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

2) ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  สุรนาร ี  

3) ความพึงพอใจของผูรับบริการตองานบริการของ ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

4) ความพึงพอใจตอการใหบริการของสถานกฬีาและ สุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

5) ปริมาณและการใชหนังสือที่จดัหาตามการเสนอแนะของอาจารย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีที่จัดหาในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2546 – 2549 

6) ปริมาณและการใชหนังสือที่จดัหาตามการเสนอแนะของอาจารย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีตามสาขาวิชา ที่จัดหาในชวงปงบประมาณ 

พ.ศ. 2546 – 2549 (ระยะที่ 2) 

7) การใชฐานขอมูลออนไลนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

8) ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอสวนการเงินและบัญช ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน ไดติดตามผลการดําเนินงานของการวิจัยสถาบันดังกลาวแลว ซึ่งมีผลการดําเนินงาน ประโยชนที่ไดรับจากงานวิจัย 

ปญหาอุปสรรคที่พบ การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในเชิงรูปธรรม และขอเสนอแนะอื่น ๆ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

 

1. ผลการดําเนินงาน และประโยชนที่ไดรับจากงานวิจัย 

ชื่อเรื่อง ผูวจิัย ผลการดําเนินงาน และประโยชนที่ไดรบัจากงานวิจัย 
ความคิดเห็นของนักเรยีนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย   

ผูปกครอง และครูที่เขาชมงานเกษตรสุรนาร’ี 49 ในการเลือก

เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ดานเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

นายบุญชวย  บุญม ี สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรไดนําเอาผลงานวิจัยสวนหนึ่งไปใชประโยชนใน

การปรับปรุงสื่อการประชาสัมพันธ เชน การแนะแนวการเขาศึกษาตอในระดับ

ปริญญาตรี ทางดานเทคโนโลยีการเกษตร และการเผยแพรผลงานทางวิชาการ

ของคณาจารยเพื่อใหผูปกครองครู อาจารยและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาไดมี

ค ว า ม รู  แ ล ะ เ ข า ใ จ  แ ล ะ เ ห็ น ป ร ะ โ ย ช น ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ต อ ท า ง ด า น

เทคโนโลยีการเกษตร 

ปจจัยที่มผีลตอการพัฒนาการเรยีนการสอนผานเครือขาย

อินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี  

นายถุงเงิน  ดาวเที่ยง สามารถกําหนดแนวทางในการดําเนินงานการจัดการเรยีนการสอนผานเครอืขาย

อินเทอรเน็ตที่เหมาะสมสําหรับ มทส. 
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ชื่อเรื่อง ผูวจิัย ผลการดําเนินงาน และประโยชนที่ไดรบัจากงานวิจัย 
ความพึงพอใจของผูรับบริการตองานบริการของ ศนูย

คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

รอยโท นพดล วันเปลี่ยนส ี 1. ศูนยคอมพิวเตอรไดทราบระดับความพึงพอใจของผูรับบริการทั้งบุคลากรและ

นักศึกษา มทส. ทั้งในดานที่ดีอยูแลวและดานที่ควรปรับปรุง 

2. ศูนยคอมพิวเตอรสามารถนําผลทีไ่ดรับไปปรับปรุงและพัฒนางานใหมีความ

รวดเร็ว รวมทั้งมปีระสิทธภิาพในการทํางานที่เพิ่มขึ้น 

3. ศูนยคอมพิวเตอรไดแนวทางในการสรางความพึงพอใจใหแกผูขอรบับริการ

มากยิ่งขึ้นในอนาคต 

ความพึงพอใจตอการใหบริการของสถานกีฬาและ สุขภาพ

ของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

นายสุชาติ จรรยาศิริ สถานกีฬาและสขุภาพไดปรับปรุงกระบวนการประชาสัมพันธใหหลากหลายขึ้น

เพื่อใหขาวสารขอมูลตาง ๆ เขาถงึกลุมเปาหมายมากขึ้นและรวดเรว็ขึ้น เชน การ

ประชาสัมพันธขอมูลหลักของสถานกีฬาฯ ผานเว็บไซตของหนวยงานรวมทั้ง

ขอมูลดานการจัดกิจกรรมและอื่น ๆ ผานหลายชองทาง เชน บอรดประชาสัมพันธ 

ขาวประจําวัน มทส. เสียงตามสายของหอพักนักศกึษา หนังสือเผยแพรขาวสารถึง

หนวยงานตาง ๆ เปนตน 

ปริมาณและการใชหนังสือที่จัดหาตามการเสนอแนะของ

อาจารย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ีที่จัดหาในชวง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2546 – 2549 

นางดวงใจ  กาญจนศิลป ไดทราบสภาพของทรัพยากรสารสนเทศในแตละหมวดหมูที่มีในหองสมุด และเปน

การสะทอนใหมหาวิทยาลัยไดทราบเพื่อกําหนดแนวทางกระตุนใหอาจารยไดเขียน

ผลงานเปนภาษาไทยมากขึ้น 

ปริมาณและการใชหนังสือที่จัดหาตามการเสนอแนะของ

อาจารย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ีตามสาขาวิชา ที่

จัดหาในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2546 – 2549 (ระยะที่ 2) 

นางดวงใจ  กาญจนศิลป เนนการศึกษาเพื่อใหเปนแนวทางการบริหารจัดการทั้งในเรือ่งปริมาณการจัดหา

และการใชโดยเนนสาขาวิชาที่อาจารยสังกัด 

การใชฐานขอมูลออนไลนของนักศึกษา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสรุนารี 

นางสุภารักษ  เมนิกระโทก • ไดทราบปญหาการใชฐานขอมูลออนไลน เชน เครือ่งคอมพิวเตอรเกาทําให

การคนคืนลาชา 

• เปนแนวทางในการสงเสริมใหมีการใชฐานขอมูลออนไลนเพิ่มขึ้น 

ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอสวนการเงนิและบัญชี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

นางวารี เชื้อปรุง สวนการเงินและบัญชี (สกบ.)  ไดมีการจัดสัมมนาในหัวขอเรื่อง “ประโยชน

การวิจัยสถาบันเพื่อนําไปสูการพัฒนา”  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 

2550  โดย รองศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย  แสงอาทิตย  ผูชวยอธิการบดีฝาย

วิชาการ 

ผลที่ไดรับจากการจัดสัมมนา : 

1. บุคลากรของสวนการเงินและบัญชี  ทราบถึงประโยชนของการทําวิจัย

สถาบัน  และนําผลสรุปการวิจัยไปใชพัฒนางาน 

\\203.158.5.30\institut\C03-ประกันคุณภาพการศึกษา\ตัวชี้วัด-สผ\10-อื่นๆ\powerpoint\นําเสนอผูทรงคุณวุฒิ-21-7-52\02-แนบวาระ-1.2.doc 
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ชื่อเรื่อง ผูวจิัย ผลการดําเนินงาน และประโยชนที่ไดรบัจากงานวิจัย 
2. บุคลากรสวนการเงินและบัญชี มีการทํางานเปนทีม รวมคิดหาเหตุผล  

และรวมปฏิบัติ ในการหาแนวทางปรับปรุงพัฒนางาน 

3. มีแนวทางเสริมจุดแข็ง  และแนวทางแกไขจุดออน ในการทํางานของ

ตนเอง  เพื่อนําไปสูการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ  สรางความพึงพอใจตอ

ผูรับบริการมากยิ่งขึ้น 

ผลการดําเนินงาน 

จากขอเสนอแนะทั่วไปของงานวิจัย 

1. จัดสถานที่ใหมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เชน การติดตั้งกลองวงจรปด สกบ. 

ได ดําเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณรายการกลองวงจรปด  จาก

มหาวิทยาลัยเรื่อยมาทุกป  ซึ่งยังไมไดรับจัดสรร  การเพิ่มชองทางการ

ใหบริการพรอมการประชาสัมพันธใหทั่วถึง  เพื่อยกระดับความพึงพอใจแก

ผูรับบริการ  ดวยการบริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น  สกบ. ดําเนินการปรับปรุง

พัฒนางาน ดังนี้ 

 การบริการดานการจายเงินยืมทดรองจาย  จาก พนักงานตองเดินทางมา

รับเช็คและนําไปขึ้นเงินกับธนาคาร เปน การโอนเงินเขาบัญชีพนักงาน  

โดยที่พนักงานไมตองเดินทางมารับเช็ค  เพื่อเปนการประหยัดทรัพยากร

เวลาและคาใชจายในการเดินทาง 

 การดําเนินการจัดใหมีการใชบัตรเครดิตสําหรับสวนราชการ  เพื่อใช

แทนเงินสด  ลดภาระการถือเงินสดจํานวนมากของพนักงาน  ลด

ความเสี่ ยงและเปนการควบคุมภายในที่ ดี   กอปรกับทําให

มหาวิทยาลัยสามารถบริหารเงินไดคลองตัวและมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 

 การบริการรับ-จายเงินสดนักศึกษา เปลี่ยนวิธีการรับรับชําระเงินจาก

รับชําระเปนเงินสด ใหชําระผานธนาคาร  เพื่อลดความเสี่ยงของ

เจาหนาที่และนักศึกษา 

2. จัดทําขอมูลและแบบฟอรมเปนภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับผูรับบริการ

ชาวตางชาติ  อยูระหวางรวบรวมแบบฟอรมเพื่อสงหนวยบริการงานแปลและ

ลาม  ซึ่งยังไมแลวเสร็จ 
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ชื่อเรื่อง ผูวจิัย ผลการดําเนินงาน และประโยชนที่ไดรบัจากงานวิจัย 
3. ปรับปรุงพัฒนาระบบ MIS เพื่อใหบริการในเชิงรุกแบบ One stop service  

นั้น  สกบ. อยูระหวางดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารการคลัง  

ซึ่งจะแลวเสร็จประมาณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ.2552  และจะ

เริ่มทดสอบระบบ  ในไตรมาสที่ 3  รวมไปถึงการจัดวางโครงสรางและระบบ

การปฏิบัติงานใหมใหสอดคลองกับระบบฯ ที่พัฒนาแลว 

4. จัดใหมีการพัฒนาบุคลากรดานวิชาชีพการเงินและบัญชี  ที่มีจรรยาบรรณใน

วิชาชีพการเงินอยูแลวใหมีเพิ่มมากขึ้น  และพัฒนาความรอบรู จิตสํานึกใน

การใหบริการและความเอาใจใส ใฝรู ในเรื่องระเบียบ ขอมูลขาวสารทั่วไป  

เพื่อเพิ่มไหวพริบในการแกไขปญหาและใหคําแนะนําแกผูรับบริการ  สกบ. 

จะดําเนินการจัดอบรมภายในเดือนเมษายน 2552 

5. จัดใหมีการทําวิจัยสถาบันอยางตอเนื่อง  เพื่อการพัฒนาหนวยงานสูความ

เปนเลิศ นั้น   สกบ. อยูระหวางดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ และ

พัฒนาระบบงาน  จึงยังมิไดดําเนินการทําวิจัยสถาบัน  แตอยางไรก็ตาม 

สกบ. ยังเล็งเห็นความสําคัญของการทําวิจัยสถาบัน  ซึ่งจะตองจัดใหมีการ

ทําวิจัยสถาบันในเรื่องตอไปอีกอยางแนนอน 

6. การจัดใหมีการสํารวจความพึงพอใจเปนระยะ ๆ โดยเปลี่ยนรูปแบบการ

สํารวจความพึงพอใจที่งายนั้น  สกบ. ไดมีการปรับปรุงแบบประเมินฯ โดยให

มีขอคําถามที่กระชับมากยิ่งขึ้น ลดจํานวนขอคําถามเหลือเพียง 5 ขอ เทานั้น  

และใชวิธีใหนักศึกษาจางงานดําเนินการสัมภาษณอาจารย บุคลากร และ

นักศึกษา แตก็ไดรับความรวมมือในการตอบแบบประเมินเพียงเล็กนอย

เทานั้น  ซึ่งไมเทากับจํานวนกลุมตัวอยางขั้นต่ําที่เปนตัวแทนประชากร    
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2. ปญหาและอุปสรรคที่พบ 
 

ชื่อเรื่อง ผูวจิัย ปญหาและอุปสรรคที่พบ 

ความคิดเห็นของนักเรยีนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย   ผูปกครอง และ

ครูที่เขาชมงานเกษตรสุรนาร’ี 49 ในการเลอืกเขาศึกษาตอระดับปริญญา

ตรี ดานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

นายบุญชวย  บุญม ี ไมม ี

ปจจัยที่มผีลตอการพัฒนาการเรยีนการสอนผานเครือขายอนิเทอรเน็ต

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี  

นายถุงเงิน  ดาวเที่ยง อาจารยผูสอนใชประโยชนจากการเรยีนการสอนผาน

เครือขายอินเทอรเน็ตนอย 

ความพึงพอใจของผูรับบริการตองานบริการของ ศนูยคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

รอยโท นพดล วันเปลี่ยนส ี ขาดงบประมาณในการดําเนินการเพื่อพัฒนาระบบโทรศัพท

หอพักนักศึกษา 

 

ความพึงพอใจตอการใหบริการของสถานกีฬาและ สุขภาพของนักศกึษา

และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

นายสุชาติ จรรยาศิริ มีบุคลากรนอยไมสามารถจัดบริการใหไดในวันหยดุเสารและ

อาทิตย 

ปริมาณและการใชหนังสือที่จัดหาตามการเสนอแนะของอาจารย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีที่จดัหาในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2546 

– 2549 

นางดวงใจ  กาญจนศิลป มีเวลาดําเนินการวิจัยนอยดวยภาระงานประจํามีมาก 

ปริมาณและการใชหนังสือที่จัดหาตามการเสนอแนะของอาจารย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีตามสาขาวิชา ที่จัดหาในชวง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2546 – 2549 (ระยะที่ 2) 

นางดวงใจ  กาญจนศิลป - 

การใชฐานขอมูลออนไลนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นางสุภารักษ  เมนิกระโทก - 

ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอสวนการเงนิและบัญชี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสรุนารี 

นางวารี เชื้อปรุง เรื่องการสํารวจความพึงพอใจยังมีปญหาอุปสรรค  ซึ่งอยู

ระหวางดําเนินการหาวิธีที่จะไดทราบผลระดับความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ  โดยผลการคํานวณตองเปนวิธีการที่ถูกตอง

และเชื่อถือได 
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3. การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในเชิงรูปธรรม 

 
ชื่อเรื่อง ผูวจิัย การนําผลงานวจิัยไปใชประโยชนในเชิงรูปธรรม 

ความคิดเห็นของนักเรยีนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย   ผูปกครอง 

และครูที่เขาชมงานเกษตรสุรนาร’ี 49 ในการเลือกเขาศึกษาตอ

ระดับปริญญาตรี ดานเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสรุนารี 

นายบุญชวย  บุญม ี ใชปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธแนะแนวหลักสูตร 

ปจจัยที่มผีลตอการพัฒนาการเรยีนการสอนผานเครือขาย

อินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี  

นายถุงเงิน  ดาวเที่ยง 1. ดําเนินการจัดอบรมใหความรูเกีย่วกับโปรแกรมการสรางบทเรียน

คอมพิวเตอรผานเครือขายดวยตนเอง 

2. เตรียมการพัฒนาบุคลากรรองรบัการดําเนินการจัดการเรียนการ

สอนผานเครอืขายอินเทอรเน็ต 

3. กําหนดใหการจัดการเรียนการสอนผานเครือขายอนิเทอรเน็ตเปน

ภารกิจหนึ่งของ ศนท. 

4. เตรียมการและประชาสัมพันธใหอาจารยและนักศึกษาเขาใจใน

รูปแบบการเรียนการสอนผานเครอืขายอินเทอรเนต็ 

5. ดําเนินการโครงการทดลองระบบการเรียนการสอนผานเครือขายฯ  

ความพึงพอใจของผูรับบริการตองานบริการของ ศนูยคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

รอยโท นพดล วันเปลี่ยนส ี 1. ดําเนินการเปลีย่นเครือ่งคอมพิวเตอรที่หอพักนักศกึษาใหมี

จํานวนและประสทิธิภาพเพิ่มขึ้น 

2. ศูนยคอมพิวเตอรสรางความเขาใจในบทบาทและหนาที่ รวมถึง

ขั้นตอนในการประชาสัมพันธเพื่อใหผูใชงานบริการมีการรับรูที่

ตรงกัน สงผลใหมีการพัฒนาคุณภาพงานบริการของศูนย

คอมพิวเตอรใหมขีั้นตอนที่งายและรวดเร็วตอไป 

3. จัดเจาหนาที่สําหรับคอยใหคําแนะนําในการใหบริการและตอบขอ

ซักถาม โดยปรับปรุงงานบริการใหตรงตามความตองการของ

ผูใชบริการมากทีสุ่ด 

ความพึงพอใจตอการใหบริการของสถานกีฬาและ สุขภาพของ

นักศึกษาและบคุลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

นายสุชาติ จรรยาศิริ จากการที่สถานกฬีาและสุขภาพมสีมาชิกผูมาใชบรกิารหลากหลายและ

เพิ่มขึ้นตามจํานวนการเพิ่มของประชากร ทําใหไดรบังบประมาณใน

การขยายพื้นที่หองเสรมิสรางสมรรถภาพทางกาย (Fitness) เพิ่มขึ้น

อีก  ทั้งนี้ เพื่อเปนการรองรับความตองการของสมาชิกใหทั่วถึงและมี
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ชื่อเรื่อง ผูวจิัย การนําผลงานวจิัยไปใชประโยชนในเชิงรูปธรรม 

การจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพที่หลากหลายตามแผนงานที่กําหนดใน

แผนงานประจําป 2552 ดวย 

ปริมาณและการใชหนังสือที่จัดหาตามการเสนอแนะของอาจารย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีที่จดัหาในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 

2546 – 2549 

นางดวงใจ  กาญจนศิลป ผลการวิจัยสามารถนําไปใชในการประกนัคุณภาพการศึกษา เพราะ

จํานวนในหมวดหมูที่หองสมุดจัดหาเนนทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ประกอบกับการใชในหมวดดังกลาวสอดคลองกับการเรียน

การสอนของมหาวิทยาลัย 

ปริมาณและการใชหนังสือที่จัดหาตามการเสนอแนะของอาจารย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีตามสาขาวิชา ที่จัดหาในชวง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2546 – 2549 (ระยะที่ 2) 

นางดวงใจ  กาญจนศิลป ศูนยบรรณสารฯ ไดบันทึกแจงผลการใชในสาขาวิชาที่ศึกษาพบวา มี

การจัดหามากแตการใชมีนอย เพื่อกระตุนและใหสาขาวิชาไดทราบผล

ดังกลาว 

การใชฐานขอมูลออนไลนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   

สุรนาร ี

นางสุภารักษ  เมนิกระโทก 1. ไดจัดหาคอมพิวเตอรทดแทนเครือ่งคอมพิวเตอรรุนเกา ทําให

ประสิทธภิาพการคนคืนรวดเร็วขึ้น 

2. จัดใหมีการอบรมการใชฐานขอมูลออนไลนอยางสม่าํเสมอ เชน 

การจัดหลักสูตรอบรมเฉพาะสาขาวิชา ประสานงานกับอาจารย

ผูสอนบณัฑิต เพื่อกําหนดใหบัณฑิตเขาอบรมการใชฐานขอมูล 

ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอสวนการเงนิและบัญชี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

นางวารี เชื้อปรุง - 
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4. ขอเสนอแนะอื่น ๆ 
 

ชื่อเรื่อง ผูวจิัย ขอเสนอแนะอืน่ ๆ 

ความคิดเห็นของนักเรยีนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย   ผูปกครอง และ

ครูที่เขาชมงานเกษตรสุรนาร’ี 49 ในการเลอืกเขาศึกษาตอระดับปริญญา

ตรี ดานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

นายบุญชวย  บุญม ี จําเปนตองพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบกิจกรรม และความตอเนื่องใน

การจัดกิจกรรม เพื่อใหขอมูลถึงกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 

ปจจัยที่มผีลตอการพัฒนาการเรยีนการสอนผานเครือขายอนิเทอรเน็ต

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี  

นายถุงเงิน  ดาวเที่ยง ควรสรางแรงจูงใจในการดําเนินการวิจัย โดยกําหนดเปนสวนหนึ่ง

ของภาระงาน 

ความพึงพอใจของผูรับบริการตองานบริการของ ศนูยคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

รอยโท นพดล วันเปลี่ยนส ี ไมม ี

ความพึงพอใจตอการใหบริการของสถานกีฬาและ สุขภาพของนักศกึษา

และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

นายสุชาติ จรรยาศิริ ไมม ี

ปริมาณและการใชหนังสือที่จัดหาตามการเสนอแนะของอาจารย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีที่จดัหาในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2546 

– 2549 

นางดวงใจ  กาญจนศิลป มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนการทําวิจัยโดยมีนโยบายใหผูปฏิบัติไดใช

เวลาในงานประจาํบางสวนเพื่อดําเนินการได อันจะเปนการกระตุน

ใหเกิดผลงานวิจยัสถาบันที่มากขึน้ 

ปริมาณและการใชหนังสือที่จัดหาตามการเสนอแนะของอาจารย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีตามสาขาวิชา ที่จัดหาในชวง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2546 – 2549 (ระยะที่ 2) 

นางดวงใจ  กาญจนศิลป ไมม ี

การใชฐานขอมูลออนไลนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นางสุภารักษ  เมนิกระโทก ไมม ี

ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอสวนการเงนิและบัญชี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสรุนารี 

นางวารี เชื้อปรุง ควรมีการจัดอบรมใหความรูความเขาใจ เรื่องการประเมินความพึง

พอใจ (หนวยงานสวนใหญใชวิธีนี้) แกผูที่รับผิดชอบเรื่องการ

ประเมินฯ  
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นอกจากนี้ ไดมีรายงานวิจยัสถาบัน จํานวน 1 เรือ่ง รายงานผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของงานวิจัยสถาบัน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ชื่อเรื่อง: ความพึงพอใจของผูรับบริการตองานบริการของศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ผูวิจัย:  รอยโท นพดล  วันเปลี่ยนส ี

 

วัตถุประสงคของการวิจัย ผลการวิจัย รายละเอียดของการดําเนินงานตาม

ผลการวิจัย 

การติดตามผลการดําเนินงาน 

ดานบุคลากร 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
บุคลากรตองานบริการของศูนย

คอมพิวเตอร 

 

- มีความพึงพอใจตองานบริการของศูนย

คอมพิวเตอรโดยภาพรวมอยูในระดับปาน

กลาง ( x = 3.17) 

 

   

 ทั้งนี้ เนือ่งมาจากผูรับบริการไมไดมีความพึง

พอใจไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ศูนยคอมพิวเตอร

จึงดําเนินการเพื่อใหเกิดการพัฒนา ดังนี้ 

1. ปรับเปลี่ยนวิธีการใหบริการ เพื่อใหผูมาติดตอ

มีความงายและสะดวกในการขอรบับริการ 

2. ดําเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการ 

KPI ของหนวยงาน 

 

1. ใหบริการแบบ one stop service เพื่อ

ใหบริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว โดย

ทําใหเกดิความสะดวก รวดเร็วและทําให

ผูใชบริการเกิดความพึงพอใจสูงสดุ 

2. ผูบริหารสั่งการใหทบทวนตัวชี้วัดผลการ

ดําเนินการ (KPI) ของแตละฝายและ

แกไขเพื่อใหสอดคลองกับผลการวจิัย 

และเพื่อใหงานบริการมีประสิทธภิาพและ

ตรงตามความตองการของผูใชบรกิาร

มากที่สุด 

2. เพื่อเปรยีบเทียบความพึงพอใจ
ระหวางบุคลากรสายวิชาการกับ

บุคลากรสายปฏิบัติการฯ 

-  บุคลากรสายวิชาการมีความพึงพอใจตอ

งานบริการของศนูยคอมพิวเตอรมากกวา

สายปฏิบัติการฯ และจากการวิจยัพบ

ปญหาที่บุคลากรสายปฏิบัติการตองการให

แกไข ดังนี ้

1. เรื่องจํานวนและประสิทธภิาพเครือ่ง

คอมพิวเตอรไมเหมาะสมกับการใช

งาน 

2. มีปญหาดานไวรัสคอมพิวเตอร 

1. ปงบประมาณ 2550-2551 ศนูยคอมพิวเตอรได

มีการเปลี่ยนเครือ่งคอมพิวเตอรสาํหรับ

คณาจารยในอัตรา 1 : 1 และสําหรับเจาหนาที่

สํานักงานโดยมีจาํนวนและประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น 

2. จัดบุคลากรใหคําแนะนํา ปรึกษาปญหาดาน

ไวรัสคอมพิวเตอร 

 

1. ศูนยคอมพิวเตอรไดจัดทําโครงการเชา

คอมพิวเตอรสํานกังาน จํานวน 747 

เครื่อง คณาจารย จํานวน 95 เครือ่ง และ

การประชุมอิเลคทรอนิกส จํานวน 31 

เครื่อง โดยมีระยะเวลาการเชา 3 ป 

เพื่อใหคอมพิวเตอรทนัตอเทคโนโลยี 

สงผลใหมเีครือ่งที่มีประสิทธิภาพและ

พอเพียงในการใชงาน 

2. จัดบุคลากรใหคําแนะนํา ปรึกษา ปญหา

ดานไวรัสคอมพิวเตอร โดยจัดให 

Download โปรแกรมแกไขเบื้องตนผาน

ระบบเครอืขายภายใน 
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วัตถุประสงคของการวิจัย ผลการวิจัย รายละเอียดของการดําเนินงานตาม

ผลการวิจัย 

การติดตามผลการดําเนินงาน 

ดานนักศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ

นักศึกษาตองานบริการของ

ศูนยคอมพิวเตอร 

 

- มีความพึงพอใจตองานบริการของศูนย

คอมพิวเตอรโดยภาพรวมอยูในระดับปาน

กลาง ( x = 2.78) 

 

   

 ทั้งนี้ เนือ่งจากนกัศึกษาไมไดมีความพึงพอใจ

ไปในทิศทางใดทศิทางหนึ่ง เพื่อใชในการยกระดับ

ความพึงพอใจทีม่ีตองานบริการของศูนย

คอมพิวเตอรใหดียิ่งขึ้น ศนูยคอมพิวเตอรจึง

ดําเนินการตรวจสอบสิ่งที่นักศึกษามีความพึงพอใจ

ในระดับนอยจํานวน 3 หัวขอ 

- แกไขปญหาดานจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่
หอพักนักศึกษามไีมเพียงพอ 

- แกไขปญหาดานเครื่องคอมพิวเตอรขัดของหรือ
ใชงานไมได 

- ศึกษารายละเอยีดปญหาดานใชงานระบบ
โทรศัพทไมได 

 

 

1. ตรวจสอบจํานวนและประสิทธภิาพ

คอมพิวเตอรของหอพักนักศึกษา โดย

ศูนยคอมพิวเตอรไดดําเนินการนาํเครื่อง

คอมพิวเตอรจากหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอรเปลี่ยนทดแทนเครือ่ง

คอมพิวเตอรเกาที่ประจําตามหอพัก

นักศึกษาเรยีบรอยแลว 

2. ตรวจสอบระบบโทรศัพทของหอพัก

นักศึกษา และจัดทําโครงการเพื่อขอ

ขยายคูสายสัญญาณโทรศัพท แตยัง

ไมไดรับงบประมาณเพื่อดําเนินการ 
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