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ค ำน ำ 
 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ เป็นระบบท่ีช่วยให้
การบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของผู้ บริหารของส่วนงานทุกระดับมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพื่อการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน ตลอดจนเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาส่วนงานให้มี
คุณภาพต่อไป 
 ท้ังนี้ ระบบดังกล่าว ต้องมีความสะดวกในการใช้งาน โดยประเมินจากความพึง
พอใจของผู้ใช้งาน ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี นิสิต ละบุคคลท่ัวไป เพื่อ
น าเอาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศของส านักงาน
ตรวจสอบภายใน ส านักงานอธิการบดี ให้สามารถใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง 
ต่อไป 
 
 

คณะท างานด้านส ารวจความพึงพอใจ 
ส านักงานตรวจสอบภายใน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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บทน ำ 
๑.๑ ที่มำ 

ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนอธิกำรบดี  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำช
วิทยำลัย เป็นส่วนงำนที่มีฐำนะเทียบเท่ำระดับกอง ซึ่งจัดขึ้นตำมมติสภำมหำวิทยำลัยในครำวประชุม
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับโครงสร้ำง
กำรบริหำรของมหำวิทยำลัย ได้มีประกำศกำรบ่งส่วนงำน ท ำให้มีส ำนักงำนตรวจสอบภำยในเพ่ิมขึ้น 
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีปรัชญำในกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดี คือ 
พัฒนำระบบกลไกกำรตรวจสอบภำยใน ให้มีคุณภำพได้มำตรฐำน เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหำวิทยำลัย 
มีปณิธำน คือ ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีสติ เป็นกัลยำณมิตร มีควำมเป็นอิสระเที่ยงธรรม สอดคล้องกับ
มำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภำยในมหำวิทยำลัย มีวิสัยทัศน์ คือ 
ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน เป็นส่วนงำนสนับสนุนกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยด้ำนกำรตรวจสอบ
และควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบวิเครำะห์และประมวลผล และกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีมำตรฐำน
และเป็นมืออำชีพ และมีพันธกิจคือ ๑. ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพ กำร
ตรวจสอบภำยใน และมำตรฐำนสำกล ๒. ให้บริกำรค ำปรึกษำแนะน ำแก่ส่วนงำนรับตรวจเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัย ๓. พัฒนำบุคลำกรส ำนักงำน
ตรวจสอบภำยในให้มีคุณภำพและมำตรฐำนคุณสมบัติตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน ๔. 
สนับสนุนกำรเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบประจ ำมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
ภำยใต้ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรตรวจสอบ พุทธศักรำช ๒๕๖๕ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ จึงเป็นระบบที่จะช่วย
สนับสนุนให้การบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหารของส่วนงานทุกระดับสามารถ
กระท าได้ง่ายขึ้น และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ทุกด้านของบุคลากร เพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน ตลอดจนเพ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนาส่วนงานให้มีคุณภาพต่อไป 

ในปัจจุบัน ส านักงานตรวจสอบภายในมีระบบสารสนเทศหลายด้าน เช่น การเผยแพร่
ข้อมูลของกลุ่มงานตรวจสอบและควบคุมภายใน กลุ่มงานตรวจสอบวิเคราะห์และประมวลผล และ
กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง มาช่วยในการบริหารจัดการ ให้มปีระสิทธิภาพต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

๒.๑ วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 ๒.๑.๑ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ของส านักงานตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๒.๑.๒ เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะที่มีต่อการให้บริการระบบสารสนเทศ ของส านักงานตรวจสอบ
ภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒.๒ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๒.๒.๑ ท าให้ทราบระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ของส านักงานตรวจสอบ
ภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๒.๒.๒ ท าให้ทราบข้อเสนอแนะที่มีต่อการให้บริการระบบสารสนเทศ ของส านักงาน
ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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บทที่ ๑ 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 การประเมินครั้งนี้เป็นเชิงส ารวจ (Survey Research) เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของคุณภาพ
การให้บริการระบบสารสนเทศของส านักงานตรวจสอบภายใน ได้ด าเนินการและรวบรวมข้อมูลตาม
กระบวนการ  

๑.๑ ประชำกร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อาจารย์ นิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป ที่เข้ามาใช้ช่องทางสารสนเทศของส านักงานตรวจสอบภายใน  

๑.๒ กลุ่มตัวอย่ำง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อาจารย์ นิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป จ านวน ๑๐๐ รูปหรือคน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ (Accidental sampling) 

๑.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 
๓ ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ ๑ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ประเภทผู้ตอบ
แบบสอบถาม สถานภาพ และอายุ  
 ส่วนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) โดยแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยแต่ละระดับมี
ความหมาย คือ 
  ๕ หมายถึง  มากที่สุด 
  ๔ หมายถึง  มาก 
  ๓ หมายถึง  ปานกลาง 
  ๒ หมายถึง  น้อย 
  ๑ หมายถึง  น้อยที่สุด 
 ส่วนที่ ๓ เป็นข้อเสนอแนะ 

๑.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๑. ได้ส่งแบบสอบถามทางระบบออนไลน์ จ านวน ๑๐๐ ฉบับ 
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บทที่ ๒ 
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ 

 
๒.๑ วิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับสถำนภำพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม  

การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ ๑ นี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน ๑๐๐ รูป/คน จ าแนกตามประเภทผู้ตอบแบบสอบถาม สถานภาพ และอายุ 
โดยหาค่าความถี่และค่าร้อยละ ดังปรากฏในตาราง ๒.๑ 

ตำรำงที่ ๒.๑ จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสถานภาพทั่วไป 

สถำนภำพทั่วไป จ ำนวน (n=๑๐๐) ร้อยละ 

๑. ประเภทผู้ตอบแบบสอบถำม   
     - ผู้บริหาร ๑๕ ๑๕.๐๐ 
     - เจ้าหน้าที ่ ๑๙ ๐๙.๐๐ 
     - อาจารย ์ ๖๔ ๖๔.๐๐ 
     - นสิิต ๐ ๐.๐๐ 
     - บุคคลทั่วไป ๐ ๐.๐๐ 
     - อ่ืน ๆ ๑ ๑.๐๐ 
๒. สถำนภำพ    
     - บรรพชิต ๒๙ ๒๙.๐๐ 
     - คฤหัสถ ์ ๗๑ ๗๑.๐๐ 
๓. อำย ุ
     - ต่ ากว่า ๒๐ ปี ๐ ๐.๐๐ 
     - ๒๐ – ๓๐ ปี ๒๗ ๒๗.๐๐ 
     - ๓๑ – ๔๐ ปี ๒๑ ๒๑.๐๐ 
     - ๔๑ – ๕๐ ปี ๒๔ ๒๔.๐๐ 
     - ๕๑ ปีขึ้นไป ๒๘ ๒๘.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
จำกตำรำงที่ ๒.๑ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ จ านวน ๖๔ รูป/

คน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๐ รองลงมาคือเจ้าหน้าที่ จ านวน ๑๙ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐๐ ถัดมา
คือผู้บริหาร จ านวน ๑๕ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๐ และสุดท้ายเป็นประเภทอ่ืน ๆ ๑ รูป/คน คิด
เป็นร้อยละ ๑.๐๐ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นคฤหัสถ์ ๗๑ คน คิดเป็นร้อยละ 



๘ 

 

๗๑.๐๐ และเป็นบรรพชิต ๒๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๐๐ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ๕๑ ปี
ขึ้นไป จ านวน ๒๘ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๐ รองลงมาเป็นผู้มีอายุ ๒๐ – ๓๐ ปี จ านวน ๒๗ 
รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐๐ ถัดมาเป็นผู้มีอายุ ๔๑ – ๕๐ ปี จ านวน ๒๔ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 
๒๔.๐๐ และสุดท้ายเป็นผู้มีอายุ ๓๑ – ๔๐ ปี จ านวน ๒๑ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐๐ 

๒.๒ วิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ ส ำนักงำนตรวจสอยภำยใน 
การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ ๒ เป็นการวิเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจ

ของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ส านักงานตรวจสอบภายใน ในด้านความพึงพอใจในการใช้บริการ และ ใน
ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (x̅) และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) โดยรวม รายด้าน และรายข้อ โดยใช้ระดับเกณฑ์การแปลคะแนน ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๔๙    หมายถึง   ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
ค่าเฉลี่ย ๑.๕๐ – ๒.๔๙  หมายถึง   ระดับความคิดเห็นน้อย 
ค่าเฉลี่ย ๒.๕๐ – ๓.๔๙  หมายถึง   ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย ๓.๕๐ – ๔.๔๙  หมายถึง   ระดับความคิดเห็นมาก 
ค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ – ๕.๐๐  หมายถึง   ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
 

ตำรำงท่ี ๒.๒ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
ส านักงานตรวจสอบภายใน ส านักอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ในด้านความพึงพอใจในการใช้บริการ 

ควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำร 
ระดับควำมพึงพอใจ ( n = ๑๐๐ ) 

x̅ S.D. ระดับ อันดับ 
๑. ความครบถ้ วนสมบู รณ์ ของข้ อมู ล ในระบบ

สารสนเทศ ๓.๙๙ ๐.๘๐ มำก ๕ 
๒. ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลในระบบสารสนเทศ ๔.๐๙ ๐.๗๗ มำก ๒ 
๓. ความ เห ม าะสม ขอ งรู ป แบ บ ที่ ใช้ ใน ระบ บ

สารสนเทศ ๓.๙๐ ๐.๗๙ มำก ๗ 
๔. ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบสารสนเทศ ๔.๑๗ ๐.๘๗ มำก ๑ 
๕. ความสะดวกในการใช้งานระบบสารสนเทศ ๔.๐๗ ๐.๗๓ มำก ๓ 
๖.  ความน่าสนใจของข้อมูลในระบบสารสนเทศ ๔.๐๗ ๐.๗๗ มำก ๔ 
๗. ความหลากหลายของข้อมูลในระบบสารสนเทศ ๓.๙๒ ๐.๘๙ มำก ๖ 
๘. การใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ ๓.๘๕ ๐.๙๕ มำก ๘ 

ค่ำเฉลี่ยรวม ๔.๐๑ ๐.๘๒ มาก  



๙ 

 

 จากตารางที่ ๒.๒ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศ

ของส านักงานตรวจสอบภายใน ในด้านความพึงพอใจในการใช้บริการอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๔.๐๑) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ สามารถเรียงล าดับ ๓ ล าดับแรกที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ 

อันดับที่ ๑ ข้อที่ ๔ ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบสารสนเทศ 
อันดับที่ ๒ ข้อที่ ๒ ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลในระบบสารสนเทศ 
อันดับที่ ๓ ข้อที่ ๕ ความสะดวกในการใช้งานระบบสารสนเทศ 

ตำรำงท่ี ๒.๓ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
ส านักงานตรวจสอบภายใน ส านักอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ในด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

ควำมพึงพอใจในด้ำนประสิทธิภำพ 
และควำมปลอดภัยของระบบสำรสนเทศ 

ระดับควำมพึงพอใจ ( n = ๑๐๐ ) 

x̅ S.D. ระดับ อันดับ 
๑. ระบบใช้งานสะดวกและไม่ซับซ้อน ๔.๐๒ ๐.๘๐ มำก ๓ 
๒. สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย ๔.๑๔ ๐.๗๕ มำก ๒ 
๓. มีฟังก์ชันหรือเครื่องมือให้ใช้งานอย่างเหมาะสม ๓.๗๗ ๐.๘๔ มำก ๘ 
๔. ประสิทธิภาพ/ความรวดเร็วในการตอบสนอง 

ของระบบ ๓.๘๕ ๐.๘๓ มำก ๘ 
๕. ระบบมีเสถียรภาพสามารถเข้าใช้งานได้ตลอดเวลา ๓.๗๔ ๐.๙๔ มำก ๙ 
๖.  มีรูปแบบการแสดงผลบนจอภาพเหมาะสม 

และสวยงาม ๔.๑๗ ๐.๘๗ มำก ๑ 
๗. มีข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน ๓.๙๖ ๐.๘๙  ๔ 
๘. ข้อมูลที่เผยแพร่สู่ภายนอกมีความเหมาะสม ๓.๙๖ ๐.๘๔ มำก ๕ 
๙. มีการจัดการระดับความปลอดภัยหรือก าหนดสิทธิ์

ในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเหมาะสม ๓.๙๒ ๐.๘๕ มำก ๖ 
ค่ำเฉลี่ยรวม ๓.๙๕ ๐.๘๕ มาก  

 จากตารางที่ ๒.๓ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศ
ของส านักงานตรวจสอบภายใน ในด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ อยู่ใน

ระดับมาก (x̅ = ๓.๙๕) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ สามารถเรียงล าดับ ๓ 
ล าดับแรกท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 

อันดับที่ ๑ ข้อที่ ๖ มีรูปแบบการแสดงผลบนจอภาพเหมาะสมและสวยงาม 
อันดับที่ ๒ ข้อที่ ๒ สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย 
อันดับที่ ๓ ข้อที่ ๑ ระบบใช้งานสะดวกและไม่ซับซ้อน 



๑๐ 

 

บทท่ี ๓ 
สรุปผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ส านักงานตรวจสอบภายใน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ส านักงานตรวจสอบภายใน ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่ อาจารย์ นิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป ที่เข้ามาใช้
ช่องทางสารสนเทศของส านักงานตรวจสอบ จ านวนทั้งสิ้น ๑๐๐ รูป/คน ได้มาโดยใช้การสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การหาค่าความถี่
และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์สถิติส าเร็จรูปผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

๓.๑ สรุปผลกำรประเมิน 
 ๓.๑.๑ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นอาจารย์จ านวน ๖๔ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 
๖๔.๐๐ มีสถานภาพเป็นคฤหัสถ์ จ านวน ๗๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๐๐ และมีอายุ ๕๑ ปีขึ้นไป 
จ านวน ๒๘ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๐ 
 ๓.๑.๒ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อาจารย์ นิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
และบุคคลทั่วไป ที่เข้ามาใช้ช่องทางสารสนเทศของส านักงานตรวจสอบ ความพึงพอใจต่อระบบ

สารสนเทศของส านักงานตรวจสอบภายใน ในด้านการใช้บริการ อยู่ในระดับมาก (x̅ = ๔.๐๑) และมี
ความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศของส านักงานตรวจสอบภายใน ในด้านประสิทธิภาพและความ

ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๙๕) 

๓.๒ ข้อเสนอแนะ 
 ๓.๒.๑ ค้นหาข้อมูลง่าย สะดวกมาก ขอบคุณครับ 
 ๓.๒.๒ เนื้อหาควร update เรื่อย ๆ 
 ๓.๒.๓ เห็นควรพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป 
 ๓.๒.๔ ไม่มีข้อเสนอแนะ 

 

 



๑๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 

แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 
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๑๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 
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