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กลุมงานศนูยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

ปบประมาณ 2561  



คํานํา 
 

 ในงบประมาณ 2561  กลุมงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศไดทําการประเมินผลความพึงพอใจ 

ตอการใหบริการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS)  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลการใหบริการ

ระบบสารสนเทศเ พ่ือการบริหา ร โดยการศึกษาปญหา ขอ เสนอแนะของผู เ ข า ใชบริกา ร   

ท้ังน้ีไดดําเนินการโดยเก็บรวบรวมขอมูล  ประมวลผล  และเขียนรายงานเสร็จเปนที่เรียบรอยแลว 

 กลุมงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศจึงหวังวารายงานประเมินผลความพึงพอใจตอการใหบริการ

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารฉบับน้ี  จะเปนขอมูลที่เปนประโยชนตอการปรับปรุง  พัฒนางาน 

ดานบริการใหดีย่ิงขึ้นในโอกาสตอไป 

 

 

กลุมงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กันยายน 2561 

 



สารบัญ 
 

 หนา 

บทที่ 1  บทนํา  

 ความเปนมา 1 

 ความมุงหมายของการประเมิน 1 

 ขอบเขตของการประเมิน 1 
  

บทที่ 2  วิธีการดําเนินการศึกษา 2 

 กลุมตัวอยาง 2 

 เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 2 

 การดําเนินการเก็บขอมลู 2 

 การวิเคราะหขอมลู 2 
  

บทที่ 3  ผลการประเมิน 3 

 ตอนที่ 1  สภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 3 

 ตอนที่ 2  การวิเคราะหความพึงพอใจการใหบรกิารระบบสารสนเทศเพือ่การ

บรหิาร (MIS) 

5 

 ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะในการใหบริการระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร (MIS) 8 
   

ภาคผนวก 9 

 



สารบัญตาราง 
 

  หนา 

ตาราง 1 แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบริการ จําแนกตามเพศ 3 

ตาราง 2 แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบริการ จําแนกตามสถานภาพ 4 

ตาราง 3 แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบริการ จําแนกตามหนวยงาน 4 

ตาราง 4 แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความพงึพอใจในการให 

บริการ  โดยภาพรวม 

5 

ตาราง 5 แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความพงึพอใจในการให 

บริการ  ดานกระบวนการ / ข้ันตอนการใหบริการ 

6 

ตาราง 6 แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความพงึพอใจในการใน

การใหบริการ ดานเน้ือหา 

6 

ตาราง 7 แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความพงึพอใจในการใน

การใหบริการ  ดานประสิทธิภาพและความปลอดภัย 

7 

ตาราง 8 แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความพงึพอใจในการใน

การใหบริการ ดานเจาหนาทีผู่ใหบริการ 

7 

ตาราง 9 แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความพงึพอใจในการใน

การใหบริการ ดานความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบรกิาร 

8 

ตาราง 10 แสดงขอเสนอแนะเพื่อปรบัปรุงการใหบริการ 9 

 



สรุปผลการดําเนนิงาน 

 

 การประเมินผลความพึงพอใจตอการใชบริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  ใน

ปงบประมาณ 2561  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลการใหบริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร   

และเพื่อศึกษาปญหา  ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการในปตอไป  โดยสํารวจจากบุคลากร

ในหนวยงานของมหาวิทยาลัยที่ใชบริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  จํานวน 182  คน 

 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารพอสรุปไดดังน้ี 

 

1.  สภาพท่ัวไป 

 พบวาผูเขาใชบริการสวนใหญเปนเพศหญิง (76.4%)  สถานภาพเปนบุคลากรสายสนับสนุน  

(74.5%)  หนวยงานที่เขาใชบริการมาจากสํานักงานอธิการบดีมากที่สุด (18.9%)   

    

2.  ความพึงพอใจตอการใชบริการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

 ผลการประเมินความพึงพอใจในดานตาง ๆ พบวาโดยภาพรวม อยูในระดับ “มาก”        

(X = 4.27) คิดเปนรอยละ 85.4  โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดในดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  (X = 

4.45) คิดเปนรอยละ 89.0  รองลงมาเปนดานความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  (X   =  4.44)  

คิดเปนรอยละ  88.8  และดานประสิทธิภาพและความปลอดภัย (X  = 4.33) คิดเปนรอยละ 86.6 

 

3.  ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงงานบริการ 

 มีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการดังน้ี  คือ   

 1.  ระบบคอนขางลาหลัง ตามเทคโนโลยีไมทัน 

 



บทที่ 2 

วิธีการดําเนินการศกึษา 

 

กลุมตัวอยาง 

 บุคลากรที่เขามาใชบริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  ประจําปงบประมาณ 2561  

รวมทั้งสิ้น  182  คน 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมิน 

 แบบสอบถามความพึงพอใจการใชบริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  มีทั้งหมด 3 ตอน

คือ  ตอนที่ 1  เปนคําถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ตอนที่ 2  เปนคําถามเกีย่วกบั

ความพึงพอใจตอการใหบริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  ตอนที่ 3 เกี่ยวกับความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะ   

 

การดําเนินการเก็บขอมูล 

 ผูดูแลระบบ เก็บขอมูลแบบสอบถามผูเขาใชบริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

ประจําปงบประมาณ  2561 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 1.  ตอนที่ 1  หาคาความถ่ี  และรอยละ   

 2.  ตอนที่ 2  หาคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

3.  ตอนที่ 3  จัดกลุมความคิดเห็นและขอเสนอแนะ   

 



บทที่ 3 

ผลการประเมิน 

 

 การประเมินความคิดเห็นของผูใชบริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารครั้งน้ีจะเสนอผล

การประเมินเปนตอน ๆ แบงเปน 3 ตอน  คือ 

ตอนท่ี 1  เปนคําถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะคําถามเปน

แบบตรวจสอบรายการ (check – list)  จํานวน 3 ขอ  ไดแก  เพศ  สถานภาพ  หนวยงาน     

 ตอนท่ี 2  เปนคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการใหบริการ  มีลักษณะเปนคําถามเปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  จํานวน  22  ขอ 

 ตอนท่ี 3  เปนความถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะ  เปนคําถามปลายเปด 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

   ตอนท่ี 1  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   จําแนกตาม  

เพศ  สถานภาพ  หนวยงาน  ดังแสดงในตาราง 1 – 3  

 

ตาราง 1 แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร  จําแนกตามเพศ  
 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 25 23.6 

หญิง 81 76.4 

รวม 106 100.0 
 

จากตาราง 1 พบวาผูใชบริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร เปนเพศหญิงมากกวา 

เพศชาย คือ เพศหญิง จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 76.4 และเพศชาย จํานวน 25 คน คิดเปน 

รอยละ 23.6 
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ตาราง 2 แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  จําแนกตาม

สถานภาพ  

สถานภาพ จํานวน รอยละ 

อาจารย 10 9.4 

ขาราชการ 6 5.7 

บุคลากรสายวิชาการ 11 10.4 

บุคลากรสายสนับสนุน 79 74.5 

รวม 106 100.0 
 

จากตาราง 2  พบวากลุมผูใชบริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  สวนใหญเปนบุคลากร

สายสนับสนุน  จํานวน 79  คน  คิดเปนรอยละ  74.5  รองลงมาเปนบุคลากรสายวิชาการ จํานวน  

11  คน  คิดเปนรอยละ 10.4 

 

ตาราง 3 แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  จําแนกตาม

หนวยงาน 

หนวยงาน จํานวน รอยละ 

  คณะครุศาสตร 4 3.8 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 6 5.7 
 คณะวิทยาการจัดการ 4 3.8 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 5 4.7 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 7 6.6 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอญัมณีศาสตร 5 4.7 
 คณะนิติศาสตร 4 3.8 
 คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 4.7 
 คณะนิเทศศาสตร 5 4.7 
 คณะอัญมณีศาสตรและประยุกตศิลป 3 2.8 
  สํานักงานอธิการบดี 20 18.9 
  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 14 13.2 

 สํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 7 6.6 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา 7 6.6 
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หนวยงาน จํานวน รอยละ 

 สํานักบริการวิชาการ 2 1.9 

 บัณฑิตวิทยาลัย 5 4.7 

 คลินิกเทคโนโลยี 1 0.9 

 หนวยงานริมกรีน 1 0.9 

 หนวยงานสนามกอลฟ 1 0.9 
 รวม 106 100.0 

 

จากตาราง 3  พบวาผูใชบริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  สวนใหญมาจากสํานักงาน

อธิการบดี  จํานวน 20 คน  คิดเปนรอยละ 18.9  รองลงมาคือสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  จํานวน  14 คน  คิดเปนรอยละ 13.2 

 

ตอนท่ี 2  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจการใหบริการระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหาร  โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean)  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)       

โดยรวม  และรายขอ  ดังแสดงในตารางที่ 4 – 9  ซึ่งกําหนดนํ้าหนักคะแนนดังน้ี 

 ตอบมากทีสุ่ด กําหนดนํ้าหนักคะแนนเปน  5 

 ตอบมาก กําหนดนํ้าหนักคะแนนเปน  4 

 ตอบปานกลาง กําหนดนํ้าหนักคะแนนเปน  3 

 ตอบนอย กําหนดนํ้าหนักคะแนนเปน  2 

 ตอบนอยทีสุ่ด กําหนดนํ้าหนักคะแนนเปน  1 

จากน้ันหาคาเฉลี่ยของคะแนนแตละขอ  โดยนําคาที่ไดมาเทยีบกับเกณฑ  ดังน้ี 

 3.68 – 5.00 หมายถึง  มีความพอใจอยูในระดับมาก 

 2.34 – 3.67 หมายถึง  มีความพอใจอยูในระดับปานกลาง 

 1.00 – 2.33 หมายถึง  มีความพอใจอยูในระดับนอย 
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ตาราง 4 แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความพึงพอใจตอการใหบริการระบบ 

สารสนเทศเพื่อการบริหาร  โดยภาพรวม    
 

ความพึงพอใจตอการใหบรกิารระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหาร 
( X ) (S.D.) ระดับ 

ดานกระบวนการข้ันตอน 4.00 0.95 มาก 

ดานเน้ือหา 4.15 0.90 มาก 

ดานประสิทธิภาพและความปลอดภัย 4.33 0.82 มาก 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 4.45 0.79 มาก 

ดานความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 4.44 0.86 มาก 

รวม 4.27 0.86 มาก 
 

จากตาราง 4  พบวาผูใชบริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  มีระดับความพึงพอใจตอ

การใหบริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโดยภาพรวม  อยูในระดับ  “มาก”  ( X  = 4.27)  และ

เมื่อพิจารณาในรายดาน  พบวา  ทุกดาน  อยูในระดับ  “มาก”   

 

ตาราง 5 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจตอการใหบริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร   

ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 
 

ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  ( X ) (S.D.) ระดับ 

1. มีการจัดหมวดหมูของรายการใชงานไดอยางชัดเจน 4.13 0.86 มาก 

2. มีเมนูการใชงานงาย ไมซับซอน 4.17 0.81 มาก 

3. การเขาถึงระบบทําไดงาย รวดเร็ว 3.92 1.02 มาก 

4. มีฟงกชันครอบคลุมการทํางาน 3.96 0.95 มาก 

5. ระบบมีข้ันตอนการทํางานเปนลําดับเขาใจงาย 3.68 1.24 มาก 

6. ระบบมีการแสดงผลขอมูลที่รวดเร็ว 4.14 0.83 มาก 

รวม 4.00 0.95 มาก 
 

จากตาราง 5  พบวาผูใชบริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  มีระดับความพึงพอใจตอ

การใหบริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  โดยภาพรวม

อยูในระดับ  “มาก”  ( X  =  4.00)  และเมื่อพิจารณาในรายขอ  พบวา ทุกขออยูในระดับ  “มาก” 
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ตาราง 6 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจตอการใหบริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  

ดานเน้ือหา 
 

ดานเน้ือหา  ( X ) (S.D.) ระดับ 

1.ขอมูลในระบบครอบคลุมความตองการของผูใชงาน 4.15 0.83 มาก 

2. ขอมูลในระบบมีความถูกตอง ชัดเจน  นาเช่ือถือ 4.43 0.85 มาก 

3. รายงานผลในระบบฯ สามารถนําไปเปนขอมลูการ

ตัดสินใจของผูบริหารได   
4.09 0.95 มาก 

4. ระบบแสดงขอมูลไดอยางเหมาะสม ครบถวน 3.92 1.01 มาก 

5. ขอมูลในระบบมีความเปนปจจุบัน 4.16 0.86 มาก 

รวม 4.15 0.90 มาก 
 

จากตาราง 6  พบวาผูใชบริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  มีระดับความพึงพอใจตอ

การใหบริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  ดานเน้ือหา  โดยภาพรวม อยูในระดับ  “มาก”  ( X  = 

4.15)  และเมื่อพิจารณาในรายขอ  พบวา  ทุกขอ  อยูในระดับ  “มาก” 

 

ตาราง 7 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจตอการใหบริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  

ดานประสิทธิภาพและความปลอดภัย 
 

ดานประสิทธิภาพและความปลอดภัย  ( X ) (S.D.) ระดับ 

1. ระบบฯ แสดงขอมลูไดอยางเหมาะสม ครบถวน 4.14 0.78 มาก 

2. ระบบฯ มกีารตรวจสอบสถานะผูใชงาน 4.40 0.87 มาก 

3. ระบบฯ มกีารปองกันขอมูลเสียหาย 4.37 0.85 มาก 

4. ระบบฯ มกีารเก็บรักษาขอมลูอยางมีประสทิธิภาพ

และปลอดภัย 
4.42 0.80 มาก 

รวม 4.33 0.82 มาก 
 

จากตาราง 7  พบวาผูใชบริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  มีระดับความพึงพอใจตอ

การใหบริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  ดานประสิทธิภาพและความปลอดภัย  โดยภาพรวม  

อยูในระดับ  “มาก”  ( X  = 4.33)  และเมื่อพิจารณาในรายขอ  พบวา  ทุกขอ  อยูในระดับ  “มาก” 
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ตาราง 8 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจตอการใหบริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  ( X ) (S.D.) ระดับ 

1. เจาหนาทีส่ามารถตอบคําถาม หรือแกไขปญหาจาก

การใชงานได รวดเร็ว 
4.44 0.85 มาก 

2. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลกิ ลักษณะ

ทาทางของเจาหนาทีผู่ใหบริการ 
4.50 0.73 มาก 

3. ความเอาใจใส กระตือรือรน ความพรอม และมี

จิตสํานึกในการใหบรกิารของผูใหบริการ 
4.45 0.78 มาก 

4. เจาหนาที่ใหบริการตอผูรับบรกิารโดยไมเลอืกปฏิบัติ

ตรงไปตรงมา 
4.42 0.81 มาก 

รวม 4.45 0.79 มาก 
 

จากตาราง 8  พบวาผูใชบริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  มีระดับความพึงพอใจตอ

การใหบริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  โดยภาพรวม  อยูในระดับ  

“มาก”  ( X  = 4.45)  และเมื่อพิจารณาในรายขอ  พบวา  ทุกขอ  อยูในระดับ  “มาก” 

 

ตาราง 9 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจตอการใหบริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  

ดานความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 
 

ดานความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  ( X ) (S.D.) ระดับ 

1.ระบบสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงานไดดี 4.44 0.86 มาก 

2. ระบบสามารถชวยอํานวยความสะดวกในการ

ปฏิบัติงานไดดีข้ึน 
4.45 0.85 มาก 

3. ระบบฯ สามารถชวยลดระยะเวลาการปฏิบัติงานใหเร็ว

ข้ึนได 
4.44 0.88 มาก 

รวม 4.44 0.86 มาก 
 

จากตาราง 9  พบวาผูใชบริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  มีระดับความพึงพอใจตอ

การใหบริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  ดานความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  โดย

ภาพรวม  อยูในระดับ  “มาก”  ( X  = 4.44)  และเมื่อพิจารณาในรายขอ  พบวา  ทุกขอ  อยูในระดับ  

“มาก” 
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ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการ   

โดยรวบรวมความถ่ีที่ไดจากแบบสอบถามมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่มีความถ่ีที่เรียงจากมากไป

หานอย  ดังแสดงในตาราง  10   

 

ตาราง 10 ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการใหบริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร   
  

ลําดับที ่ รายการ ความถ่ี 

1 ระบบคอนขางลาหลัง ตามเทคโนโลยีไมทัน 1 
 

 ตาราง 10  พบวาผูเขาใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  มีขอเสนอแนะดังน้ี  ระบบ

คอนขางลาหลัง ตามเทคโนโลยีไมทัน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 

 



แบบประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร (MIS) 

กลุมงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใชบริการ 

(โปรดทําเคร่ืองหมาย  หนาคําตอบท่ีตรงกับความเปนจริง) 

เพศ ชาย      หญิง 

สถานภาพผูตอบ อาจารย     ขาราชการ     บุคลากรสายวิชาการ     บุคลากรสายสนับสนุน     

หนวยงาน  คณะครุศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  คณะวิทยาการจัดการ   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 

  คณะนิติศาสตร 
 คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  คณะนิเทศศาสตร  คณะอัญมณีศาสตรและประยุกตศิลป 

  คณะพยาบาลศาสตร  สํานักงานอธิการบดี 

  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 

  สถาบันวิจัยและพัฒนา  สํานักบริการวิชาการ 

  บัณฑิตวิทยาลัย  คลินิกเทคโนโลยี 

  หนวยงานริมกรีน  หนวยงานสนามกอลฟ 

 



ตอนท่ี 2 ทานมีความพึงพอใจตอการใหบริการมากนอยเพียงใด 

(โปรดทําเคร่ืองหมาย  หนาคําตอบท่ีตรงกับความเปนจริง) 

ระดับความพึงพอใจ 
หัวขอ 

มากที่สดุ มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

กระบวนการข้ันตอน/กระบวนการ      

1. มีการจัดหมวดหมูของรายการใชงานไดอยางชัดเจน      

2. มีเมนูการใชงานงาย ไมซับซอน      

3. การเขาถึงระบบทําไดงาย รวดเร็ว      

4. มีฟงกชันครอบคลุมการทํางาน      

5. ระบบมีขั้นตอนการทํางานเปนลําดับเขาใจงาย      

6. ระบบมีการแสดงผลขอมูลที่รวดเร็ว      

ดานเนื้อหา      

7. ขอมูลในระบบครอบคลุมความตองการของผูใชงาน      

8. ขอมูลในระบบมีความถูกตอง ชัดเจน  นาเช่ือถือ      

9. รายงานผลในระบบฯ สามารถนําไปเปนขอมูลการตัดสินใจของ

ผูบริหารได        

10. ระบบแสดงขอมูลไดอยางเหมาะสม ครบถวน      

11. ขอมูลในระบบมีความเปนปจจุบัน      

ดานประสิทธิภาพและความปลอดภัย      

12. ระบบฯ แสดงขอมูลไดอยางเหมาะสม ครบถวน      

13. ระบบฯ มีการตรวจสอบสถานะผูใชงาน      

14. ระบบฯ มีการปองกันขอมูลเสียหาย      

15. ระบบฯ มีการเก็บรักษาขอมูลอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย      

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ      

16. เจาหนาที่สามารถตอบคําถาม หรือแกไขปญหาจากการใชงานได 

รวดเร็ว      

17. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของเจาหนาที่ผู

ใหบริการ      

18. ความเอาใจใส กระตือรือรน ความพรอม และมีจิตสํานึกในการ

ใหบริการของผูใหบริการ      

19. เจาหนาที่ใหบริการตอผูรับบริการโดยไมเลือกปฏิบัติตรงไปตรงมา      



ระดับความพึงพอใจ 
หัวขอ 

มากที่สดุ มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

ดานความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ      

20. ระบบสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงานไดดี      

21. ระบบสามารถชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานไดดีขึ้น      

22. ระบบสามารถชวยลดระยะเวลาการปฏิบัติงานใหเร็วขึ้นได      

 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 

................................................................................................................................................................. ................................... 

................................................................................................................................................................. ................................... 

........................................................... ...................................................................................................... ................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางแกไขขอเสนอแนะ 

 

 จากผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารน้ัน  กลุมงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเสนอแนะแนวทางแกไขไว

ดังตอไปน้ี 
  

ลําดับที ่ รายการ แนวทางแกไข 

1 ระบบคอนขางลาหลัง ตามเทคโนโลยีไมทัน เสนอได 2 แนวทาง คือ 

แนวทางท่ี 1  พัฒนาระบบข้ึนใหมเพื่อ

รองรับระบบเดิม  

แนวทางน้ีมีความเปนไปไดคอนขางนอย 

เน่ืองจากตองใชปจจัย ไดแก งบประมาณ 

และบุคลากรที่มีความรู ประสบการณสูง  

เน่ืองจากภาระงานของบุคลากรเดิมที่มาก 

อ ยู แ ล ว  จ ะทํ า ให เ กิ ด ความล า ช า ใ น

การศึกษาพัฒนาระบบและไมทันตอการใช

งานอยางแนนอน  แตหากเปดรับบุคลากร

เพิ่ม ก็ตองใชผูที่มีความรูความสามารถและ

ประสบการณสูง ไดแก โปรแกรมเมอร

เฉพาะทาง จึงจะสามารถพัฒนาระบบไดทนั

ใชงานและมีประสิทธิภาพ ซึ่งดวยอัตรา

ตําแหนงและเงินเดือน ทําใหไมเกิดแรงจงูใจ

ในการสมัครทํางานของโปรแกรมเมอรกลุม

ดังกลาว 

แนวทางท่ี 2  จัดซื้อระบบใหมจากบริษัท

ผูพัฒนาซอฟทแวรหรือจางปรับปรงุระบบ

ใหมทั้งหมด  

แนวทางน้ีมีความเปนไปไดคอนขางมาก 

เน่ืองจากใชปจจัยคืองบประมาณเพียง

ปจจัยเดียว และรวดเร็วทันใชงาน ทันตอยุค

สมัยอยางแนนอน 
 

 



บทที่ 1 

บทนํา 

 

ความเปนมา 

ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหผูใชงาน

ทุกองคกรตองมีการปรับตัวและพัฒนาบุคลากรขององคกรของตนใหมีความรูและทักษะในการจัดการ

และบริหารระบบงานภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เพื่อใหองคกรสามารถปฏิบัติงานและ

ใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ  ความสําคัญของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช

ในการพัฒนาองคกร และบริหารจัดการภายในองคกร โดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

เขามาชวยในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีเปาหมายเพื่ออํานวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานกลุมผูใชทุกระดับ ทั้งนักศึกษา บุคลากร  และผูบริหารของมหาวิทยาลัย ดังน้ัน 

เพื่อตอบสนองทุกความตองการของผูใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร กลุมงานศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศ จึงไดจัดทําโครงการสํารวจความพึงพอใจของการใชงานระบบ  สารสนเทศเพือ่การบรหิาร 

เพื่อนํามาพัฒนา ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ใหสอดคลองตอความตองการของ

ผูใชบริการ 

 

ความมุงหมายของการประเมิน 

 1.  เพื่อประเมินผลการใหบริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

 2.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการใหบริการระบบสารสนเทศเ พื่อ          

การบริหาร 

 3.  เพื่อพัฒนาการใหบริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

 

ขอบเขตของการประเมิน 

 ในการประเมินครั้งน้ี  เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ที่เขาใชบริการระบบสารสนเทศเพื่อ

การบริหาร  ในปงบประมาณ 2561  เพื่อสํารวจระดับความพึงพอใจในการใชบริการระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหาร (MIS)     

 


