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 ในงบประมาณ 2560 กลุมงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศไดทําการประเมินผลความพึงพอใจ
ตอการใหบริการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ( MIS) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลการ
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 กลุมงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศจึงหวังวารายงานประเมินผลความพึงพอใจตอการ
ใหบริการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารฉบับนี้ จะเปนขอมูลที่เปนประโยชนตอการปรับปรุง พัฒนา
งานดานบริการใหดียิ่งข้ึนในโอกาสตอไป 
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 ง 

สรุปผลการดําเนินงาน 
 
 การประเมินผลความพึงพอใจตอการใหบริการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร               
ในปงบประมาณ 2560   โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลการใหบริการระบบสารสนเทศ              
เพ่ือการบริหาร  และเพ่ือศึกษาปญหา ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการในปตอไป           
โดยสํารวจจากบุคลากรท่ีมีสิทธิ์เขาใชระบบ MIS ท้ังสิ้น 189 คน และมีจํานวนผูตอบแบบสอบถาม   

จํานวนท้ังสิ้น 90 คน คิดเปนรอยละ 47.62        
 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร พอสรุป       
ไดดังนี้ 
 

1.  สภาพท่ัวไป 
 พบวาผูเขาใชบริการสวนใหญเปนเพศหญิง (73.30%)  สถานภาพเปนบุคลากรสายสนับสนุน  
(71.10%)  หนวยงานท่ีเขาใชบริการมาจากสํานักงานอธิการบดีมากท่ีสุด (24.40%)   
    
2.  ความพึงพอใจตอการใชบริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

 ผลการประเมินความพึงพอใจในดานตาง ๆ พบวา ผูใชบริการระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร  มีระดับความพึงพอใจตอการให บริการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  โดยภาพรวม         
อยูในระดับ “มาก” ( X  = 4.14) คิดเปนรอยละ 82.80  และเม่ือพิจารณาในรายดาน พบวา ทุกดานอยู
ในระดับ  “มาก” โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี ้ ดานความพึงพอใจตอคุณภาพการ
ใหบริการ ( X  = 4.35) คิดเปนรอยละ 87.00 รองลงมาดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  ( X  = 4.33)     คิด

เปนรอยละ 86.60  ดานประสิทธิภาพและความปลอดภัย  ( X  = 4.21) คิดเปนรอยละ 84.20     ดาน
เนื้อหา ( X  = 3.99) คิดเปนรอยละ 79.80 และดานกระบวนการข้ันตอน  ( X  = 3.80) คิดเปน รอยละ 
76.00    
 
3.  ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงงานบริการ 
 ไมมี   
 



 

 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมา 

ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ทําใหผูใชงาน
ทุกองคกรตองมีการปรับตัวและพัฒนาบุคลากรขององคกรของตนใหมีความรูและทักษะในการจัดการ
และบริหารระบบงานภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  เพ่ือใหองคกรสามารถปฏิบัติงานและ
ใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ   ความสําคัญของการนําเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารมาใช
ในการพัฒนาองคกรและบริหารจัดการภายในองคกร  โดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย  
เขามาชวยในการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีเปาหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
กลุมผูใชทุกระดับ  ท้ังนกัศึกษา  บคุลากร  และผูบริหารของ มหาวิทยาลัย  ดังนั้นเพ่ือตอบสนอง         
ทุกความตองการของผูใชระบบ สารสนเทศเพ่ือการบริหาร กลุมงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงได
จัดทําโครงการสํารวจความพึงพอใจของการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  เพ่ือนํามาพัฒนา    
ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารใหสอดคลองตอความตองการของผูใชบริการ 
 
ความมุงหมายของการประเมิน 
 1.  เพ่ือประเมินผลการใหบริการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  
 2.  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการใหบริการระบบสารสนเทศเพ่ือ          
การบริหาร 
 3.  เพ่ือพัฒนาการใหบริการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  
 
ขอบเขตของการประเมิน 
 ในการประเมินครั้งนี้  เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีเขาใชบริการระบบสารสนเทศ      
เพ่ือการบริหาร  ในปงบประมาณ 2560  เพ่ือสํารวจระดับความพึงพอใจในการใชบริการระบบ         
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS)     
 



 

 

บทที่ 2 
วิธีการดําเนินการศึกษา 

 
กลุมตัวอยาง 
 บุคลากรท่ีเขามาใชบริการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  ประจําปงบประมาณ 2560    
โดยมีบุคลากรท่ีมีสิทธิ์การเขาใชระบบ MIS  ท้ังสิ้น 189 คน  และมีจํานวนผูตอบแบบสอบถาม   
จํานวนท้ังสิ้น 90 คน  คิดเปนรอยละ 47.62 
 
เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 
 แบบสอบถามความพึงพอใจการใชบริการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  มีท้ังหมด          
3 ตอนคือ  ตอนท่ี 1  เปนคําถามเก่ียวกับสภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  ตอนท่ี 2  เปนคําถาม
เก่ียวกับความพึงพอใจตอการใหบริการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  ตอนท่ี 3  เก่ียวกับความคิดเห็น
และขอเสนอแนะ   
 
การดําเนินการเก็บขอมูล 
 เจาหนาท่ีงานสารสนเทศ  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ เก็บขอมูลแบบสอบถามผูเขาใชบริการ
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารผานทางเว็บไซต  ประจําปงบประมาณ 2560 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 1.  ตอนท่ี 1  หาคาความถ่ี  และรอยละ   
 2.  ตอนท่ี 2  หาคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

3.  ตอนท่ี 3  จัดกลุมความคิดเห็นและขอเสนอแนะ   
 



บทที่ 3 
ผลการประเมนิ 

 
 การประเมินความคิดเห็นของผูใชบริการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารครั้งนี้ จะเสนอผล
การประเมินเปนตอน ๆ แบงเปน 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1   เปนคําถามเก่ียวกับสภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะคําถาม        
เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check - List) จํานวน 3 ขอ ไดแก เพศ สถานภาพ หนวยงาน มีลกัษณะ
เปนคําถามปลายปด   
 ตอนท่ี 2  เปนคําถามเก่ียวกับความพึงพอใจตอการใหบริการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร   
มีลักษณะเปนคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) จํานวน 22 ขอ 

ตอนท่ี 3  เปนคําถามเก่ียวกับปญหาและขอเสนอแนะ  มีลักษณะคําถามเปนแบบ ปลายเปด  
จํานวน 1 ขอ 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
   ตอนท่ี 1  การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามเพศ  
อายุ สถานภาพ หนวยงาน โดยหาคาความถ่ีและรอยละ ดังแสดงในตาราง 1 - 3  
 
ตาราง 1 แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร จําแนกตามเพศ  
 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 24 26.70 
หญิง 66 73.30 

รวม 90 100.00 
 

จากตาราง 1  พบวา  ผูใชบริการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร เปน เพศหญิงมากกวา     

เพศชายคือ เพศหญิง  จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 73.30  และเพศชาย  จํานวน 24 คน คิดเปน   

รอยละ 26.70 

 

ตาราง 2 แสดงจํานวนและรอยละผูใชบริการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร จําแนกตามสถานภาพ  
 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 
อาจารย 20 22.20 
ขาราชการ 6 6.70 
บุคลากรสายสนับสนุน 64 71.10 

รวม 90 100.00 
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จากตาราง 2 พบวา  กลุมผูใช บริการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร สวนใหญ เปน   
บคุลากรสายสนับสนุน  จํานวน 64 คน  คิดเปนรอยละ 71.10   รองลงมาเปนอาจารย  และขาราชการ  
จํานวนสถานภาพละ 20 คน  คิดเปนรอยละ 22.20   
 
ตาราง 3 แสดงจํานวนและรอยละของผูใช บริการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร จําแนกตาม       

หนวยงาน 
 

หนวยงาน จํานวน รอยละ 
 คณะครศุาสตร 3 3.33 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 5 5.60 
 คณะวิทยาการจัดการ 3 3.33 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4 4.44 
 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 6 6.70 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 4 4.44 
 คณะนิติศาสตร 3 3.33 
 คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี     

สารสนเทศ 4 4.44 
 คณะนเิทศศาสตร 4 4.44 
 คณะอัญมณีศาสตรและประยุกตศิลป 2 2.20 
 สํานักงานอธิการบดี 22 24.40 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 13 14.41 
 สํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 6 6.70 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา 6 6.70 
 สํานักบริการวิชาการ 1 1.10 
 บัณฑิตวิทยาลัย 4 4.44 
  รวม 90 100.00 

 
จากตาราง 3  พบวา ผูใชบริการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  สวนใหญมาจากหนวยงาน

สํานักงานอธิการบดี จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 45.50 รองลงมาคือ สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 9.10 
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ตอนท่ี 2  การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจการ ใหบริการระบบสารสนเทศ        
เพ่ือการบริหาร  โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean)  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  โดยรวม  
และรายขอ  ดังแสดงในตารางท่ี 4 - 9  ซ่ึงกําหนดน้ําหนักคะแนนดังนี้ 
 ตอบมากท่ีสุด กําหนดน้ําหนักคะแนนเปน  5  
 ตอบมาก กําหนดน้ําหนักคะแนนเปน  4  
 ตอบปานกลาง กําหนดน้ําหนักคะแนนเปน  3  
 ตอบนอย กําหนดน้ําหนักคะแนนเปน  2  
 ตอบนอยท่ีสุด กําหนดน้ําหนักคะแนนเปน  1  
 จากนั้นนําผลท่ีไดไปวิเคราะหหาคาสถิติ  โดยใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑการแปลความหมาย โดยใชเกณฑการแปลผล
ของบุญชม  ศรีสะอาด (2545 : 103)  ดังนี้ 
 4.51 - 5.00 หมายถึง ผูใชงาน มีความพึงพอใจตอ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร          

ในระดับมากท่ีสุด 
 3.51 - 4.50  หมายถึง ผูใชงาน มีความพึงพอใจตอ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร          

ในระดับมาก 
 2.51 - 3.50  หมายถึง ผูใชงาน มีความพึงพอใจตอระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ในระดับ

ปานกลาง 
 1.51 - 2.50  หมายถึง  ผูใชงาน มีความพึงพอใจตอ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร          

ในระดับนอย 
 1 .00 - 1.50 หมายถึง ผูใชงาน มีความพึงพอใจตอ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร          

ในระดับนอยท่ีสุด 
 

ตาราง 4 แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความพึงพอใจตอการใหบริการระบบ     
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS)  โดยภาพรวม    

 

ความพึงพอใจตอการใหบริการระบบ MIS ( X ) (S.D.) ระดับ 
ดานกระบวนการข้ันตอน 3.80 0.92 มาก 
ดานเนื้อหา 3.99 0.89 มาก 
ดานประสิทธิภาพและความปลอดภัย 4.21 0.84 มาก 
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.33 0.81 มาก 
ดานความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 4.35 0.90 มาก 

รวม 4.14 0.87 มาก 
 

จากตาราง 4  พบวา  ผูใช บริการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ระดับความพึงพอใจ       
ตอการให บริการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” ( X  = 4.14)     
และเม่ือพิจารณาในรายดานพบวา  ทุกขออยูในระดับ  “มาก” 
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ตาราง 5   แสดงคาเฉลี่ย   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความพึงพอใจตอการใหบริการ
ระบบ   สารสนเทศเพ่ือการบริหาร  ดานกระบวนการข้ันตอน 
 

ดานกระบวนการข้ันตอน  ( X ) (S.D.) ระดับ 
1. มีการจัดหมวดหมูของรายการใชงานไดอยางชัดเจน 3.92 0.83 มาก 
2. มีเมนูการใชงานงาย ไมซับซอน 4.01 0.78 มาก 
3. การเขาถึงระบบทําไดงาย รวดเร็ว 3.70 0.98 มาก 
4. มีฟงกชันครอบคลุมการทํางาน 3.76 0.91 มาก 
5. ระบบมีข้ันตอนการทํางานเปนลําดับเขาใจงาย 3.41 1.20 ปานกลาง 
6. ระบบมีการแสดงผลขอมูลท่ีรวดเร็ว 3.98 0.80 มาก 

รวม 3.80 0.92 มาก 
 

จากตาราง 5  พบวา  ผูใชบริการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร มีระดับความพึงพอใจ     
ตอการใ หบริการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ดาน กระบวนการข้ันตอน โดยภาพรวม              
อยูในระดับ “มาก” ( X  = 3.80)  และเม่ือพิจารณาในรายขอ พบวา  สวนใหญ อยูในระดับ  “มาก”      
ยกเวนระบบมีข้ันตอนการทํางานเปนลําดับเขาใจงาย อยูในระดับ “ปานกลาง” 
 
ตาราง 6 แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ตอการให บริการระบบ      

สารสนเทศเพ่ือการบริหาร ดานเนื้อหา 
 

ดานเนื้อหา  ( X ) (S.D.) ระดับ 
1. ขอมูลในระบบครอบคลุมความตองการของผูใชงาน 3.99 0.81 มาก 
2. ขอมูลในระบบมีความถูกตอง ชัดเจน  นาเชื่อถือ  4.33 0.88 มาก 
3. รายงานผลในระบบฯ สามารถนําไปเปนขอมูลการตัดสินใจ

ของผูบริหารได   3.92 0.93 มาก 
4. ระบบแสดงขอมูลไดอยางเหมาะสม ครบถวน 3.70 0.97 มาก 
5. ขอมูลในระบบมีความเปนปจจุบัน 4.00 0.84 มาก 

รวม 3.99 0.89 มาก 
 

จากตาราง 6  พบวา  ผูใชบริการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร มีระดับความพึงพอใจ     
ตอการใ หบริการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ดาน เนื้อหา โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก”           
( X  = 3.99)  และเม่ือพิจารณาในรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับ  “มาก”  
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ตาราง 7 แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ตอการให บริการระบบ     
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร ดานประสิทธิภาพและความปลอดภัย 

 

ดานประสิทธิภาพและความปลอดภัย  ( X ) (S.D.) ระดับ 
1. ระบบฯ แสดงขอมูลไดอยางเหมาะสม ครบถวน 3.98 0.75 มาก 
2. ระบบฯ มีการตรวจสอบสถานะผูใชงาน 4.29 0.90 มาก 
3. ระบบฯ มีการปองกันขอมูลเสียหาย 4.26 0.88 มาก 
4. ระบบฯ มีการเก็บรักษาขอมูลอยางมีประสิทธิภาพและ

ปลอดภัย 4.32 0.83 มาก 
รวม 4.21 0.84 มาก 

 

จากตาราง 7  พบวา  ผูใชบริการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร มีระดับความพึงพอใจ     
ตอการใหบริการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ดานประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดยภาพรวม  
อยูในระดับ “มาก” ( X  = 4.21)  และเม่ือพิจารณาในรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับ  “มาก” 

 
ตาราง 8 แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ตอการให บริการระบบ      

สารสนเทศเพ่ือการบริหาร ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  ( X ) (S.D.) ระดับ 
1. เจาหนาท่ีสามารถตอบคําถาม หรือแกไขปญหาจากการ

ใชงานได รวดเร็ว  
4.34 0.88 มาก 

2. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทาง
ของเจาหนาท่ีผูใหบริการ  

4.38 0.75 มาก 

3. ความเอาใจใส กระตือรือรน ความพรอม และมีจิตสํานึก
ในการใหบริการของผูใหบริการ  

4.32 0.80 มาก 

4. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการโดยไมเลือกปฏิบัติ  
ตรงไปตรงมา  

4.29 0.83 มาก 

รวม 4.33 0.81 มาก 
 

จากตาราง 8  พบวา  ผูใชบริการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร มีระดับความพึงพอใจ     
ตอการใหบริการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับ 
“มากท่ีสุด” ( X  = 4.33) และเม่ือพิจารณาในรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับ “มาก” 
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ตาราง 9 แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ตอการให บริการระบบ      
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร ดานความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 

 

ดานความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  ( X ) (S.D.) ระดับ 
1. ระบบสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงานไดดี 4.34 0.90 มาก 
2. ระบบสามารถชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานไดดีข้ึน 4.36 0.89 มาก 
3. ระบบฯ สามารถชวยลดระยะเวลาการปฏิบัติงานใหเร็วข้ึนได 4.34 0.92 มาก 

รวม 4.35 0.90 มาก 
 

จากตาราง 9  พบวา  ผูใชบริการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร มีระดับความพึงพอใจ       
ตอการใ หบริการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ดานความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ      
โดยภาพรวม อยูในระดับ “มากท่ีสุด” ( X = 4.35)  และเม่ือพิจารณาในรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับ  
“มาก” 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก
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แบบประเมินผลความพึงพอใจการใหบริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

คําชี้แจง  แบบสอบถามน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือประเมินความพึงพอใจการใหบริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย            
เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุง  แกไข และพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน 

เพศ   ชาย   หญิง 
 

สถานภาพ 
 

    อาจารย     ขาราชการ  

   พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)  พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) 
 

หนวยงาน   คณะครุศาสตร    คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

    คณะวิทยาการจัดการ    คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

    คณะเทคโนโลยีการเกษตร   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 

    คณะนิติศาสตร   คณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 
    คณะนิเทศศาสตร   คณะอัญมณีศาสตรและประยุกตศิลป 
    คณะพยาบาลศาสตร   สํานักงานอธิการบดี   
    สํานักวิทยบริการฯ    สํานักศิลปวัฒนธรรมฯ 

    สถาบันวิจัยและพัฒนา   สํานักบริการวิชาการ 

    บัณฑิตวิทยาลัย   คลินิกเทคโนโลย ี

    รมิกรนี   สนามกอลฟ 
 

ตอนท่ี 2   ทานมีความพึงพอใจตอการใหบริการระบบบริการการศึกษามากนอยเพียงใด 
(หมายเหตุ ระดับ 5 = มากท่ีสุด  4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = นอย  1 = นอยท่ีสุด) 

 

ประเด็น 
ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
กระบวนการขัน้ตอน/กระบวนการ      
1. มีการจัดหมวดหมูของรายการใชงานไดอยางชัดเจน      
2.  มีเมนูการใชงานงาย ไมซับซอน      
3.  การเขาถึงระบบทําไดงาย รวดเร็ว      
4. มีฟงกชันครอบคลุมการทํางาน      
5. ระบบมีข้ันตอนการทํางานเปนลําดับเขาใจงาย      
6. ระบบมีการแสดงผลขอมูลท่ีรวดเร็ว      
ดานเนื้อหา      
7. ขอมูลในระบบครอบคลุมความตองการของผูใชงาน      

8.  ขอมูลในระบบมีความถูกตอง ชัดเจน  นาเช่ือถือ       

9.  รายงานผลในระบบฯ สามารถนําไปเปนขอมูลการตัดสินใจของผูบริหารได         

10.  ระบบแสดงขอมูลไดอยางเหมาะสม ครบถวน      

11. ขอมูลในระบบมีความเปนปจจุบัน      
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ประเด็น 
ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ดานประสทิธภิาพและความปลอดภยั      

12. ระบบฯ แสดงขอมูลไดอยางเหมาะสม ครบถวน      

13. ระบบฯ มีการตรวจสอบสถานะผูใชงาน      

14. ระบบฯ มีการปองกันขอมูลเสียหาย      

15. ระบบฯ มีการเก็บรักษาขอมูลอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย      

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ      
16. เจาหนาท่ีสามารถตอบคําถาม หรือแกไขปญหาจาการใชงานได รวดเร็ว      
17. ความเหมาะสมในการแตงกาย  บุคลิก  ลักษณะทาทางของเจาหนาท่ีผูใหบริการ      
18. ความเอาใจใส กระตือรือรน ความพรอม และมีจิตสํานึกในการใหบริการของผู
ใหบริการ 

     

19. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการโดยไมเลือกปฏิบัติตรงไปตรงมา      
ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ      
20. ระบบสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงานไดดี      
21. ระบบสามารถชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานไดดีข้ึน      
22. ระบบฯ สามารถชวยลดระยะเวลาการปฏิบัติงานใหเร็วข้ึนได      
 

ตอนท่ี 3  ปญหาและขอเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 
 
 

ขอขอบคณุในความรวมมอืตอบแบบสอบถาม 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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