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ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารฉบับนี้  จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง  พัฒนางาน 
ด้านบริการให้ดีย่ิงขึ้นในโอกาสต่อไป 
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สรุปผลการดําเนินงาน 
 
 การสํารวจความพึงพอใจของการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโดยภาพรวม  
ซึ่งประกอบด้วยส่วนงานบุคลากรและเงินเดือน ส่วนงานจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ ส่วนงานการเงินและ
งบประมาณ และส่วนงานบัญชี  ในปีงบประมาณ 2562  มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการให้บริการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและศึกษาปัญหา ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงการให้บริการ 
ในปีต่อไป  โดยสํารวจจากบุคลากรในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่ใช้บริการระบบสารสนเทศ 
เพื่อการบริหาร  จํานวน 185  คน 
 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสรุปได้ดังนี้ 
 
1.  สภาพทั่วไป 
 พบว่าผู้เข้าใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (70.5%)  สถานภาพเป็นบุคลากรสายสนับสนุน  
(74.3%)  หน่วยงานที่เข้าใช้บริการมาจากสํานักงานอธิการบดีมากที่สุด (37.1%)   
    
2.  ความพึงพอใจต่อการใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
 ผลการประเมินความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ พบว่าโดยภาพรวม อยู่ในระดับ “มากที่สุด”        
( X = 4.66) คิดเป็นร้อยละ 93.2  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ( X = 
4.91) คิดเป็นร้อยละ 98.2  รองลงมาเป็นด้านความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  ( X   =  4.86)  
คิดเป็นร้อยละ  97.2  และด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย ( X  = 4.61) คิดเป็นร้อยละ 92.2 
 
3.  ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานบริการ 
 ไม่มีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ  
 



บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเป็นมา 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทําให้ผู้ใช้งาน
ทุกองค์กรต้องมีการปรับตัวและพัฒนาบุคลากรขององค์กรของตนให้มีความรู้และทักษะในการจัดการ
และบริหารระบบงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติงานและ
ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ความสําคัญของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้
ในการพัฒนาองค์กร และบริหารจัดการภายในองค์กร โดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่ออํานวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานกลุ่มผู้ใช้ทุกระดับ ทั้งนักศึกษา บุคลากร  และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ดังนั้น 
เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงได้จัดทําโครงการสํารวจความพึงพอใจของการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
ซึ่งประกอบด้วยส่วนงานบุคลากรและเงินเดือน ส่วนงานจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ ส่วนงานการเงินและ
งบประมาณ และส่วนงานบัญชี เพื่อนํามาพัฒนา ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  
ให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 
 
ความมุ่งหมายของการประเมิน 
 1.  เพื่อประเมินผลการให้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
 2.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการให้บริการระบบสารสนเทศเพื่อ          
การบริหาร 
 3.  เพื่อพัฒนาการให้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
 
ขอบเขตของการประเมิน 
 ในการประเมินครั้งนี้  เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ที่เข้าใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหาร  ในปีงบประมาณ 2562  เพื่อสํารวจระดับความพึงพอใจในการใช้บริการระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร (MIS)     
 



บทที่ 2 
วิธีการดําเนนิการศึกษา 

 
กลุ่มตัวอย่าง 
 บุคลากรที่เข้ามาใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  ประจําปีงบประมาณ 2562  
รวมทั้งสิ้น  185  คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  มีทั้งหมด 3 ตอน
คือ  ตอนที่ 1  เป็นคําถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ตอนที่ 2  เป็นคําถามเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจต่อการให้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  ตอนที่ 3 เกี่ยวกับความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ   
 
การดําเนินการเก็บข้อมูล 
 ผู้ดูแลระบบ เก็บข้อมูลแบบสอบถามผู้เข้าใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
ประจําปีงบประมาณ  2562 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  ตอนที่ 1  หาค่าความถี่  และร้อยละ   
 2.  ตอนที่ 2  หาค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

3.  ตอนที่ 3  จัดกลุ่มความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ   
 



บทที่ 3 

ผลการประเมิน 
 

 การประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารครั้งนี้จะเสนอผล

การประเมินเป็นตอน ๆ แบ่งเป็น 3 ตอน  คือ 

ตอนที่ 1  เป็นคําถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะคําถามเป็น

แบบตรวจสอบรายการ (check – list)  จํานวน 3 ข้อ  ได้แก่  เพศ  สถานภาพ  หน่วยงาน     

 ตอนที่ 2  เป็นคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการ  มีลักษณะเป็นคําถามเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  จํานวน  22  ข้อ 

 ตอนที่ 3  เป็นความถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ  เป็นคําถามปลายเปิด 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

   ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  จําแนกตาม  

เพศ  สถานภาพ  หน่วยงาน  ดังแสดงในตาราง 1 – 3  

 

ตาราง 1 แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  จําแนกตามเพศ  

 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 31 29.5 
หญิง 74 70.5 

รวม 105 100.0 

 

จากตาราง 1 พบว่าผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร เป็นเพศหญิงมากกว่า 

เพศชาย คือ เพศหญิง จํานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 70.5 และเพศชาย จํานวน 31 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 29.5 
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ตาราง 2 แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  จําแนกตาม
สถานภาพ  

สถานภาพ จํานวน ร้อยละ 

อาจารย์ 8 7.6 
ข้าราชการ 4 3.8 
บุคลากรสายวิชาการ 15 14.3 
บุคลากรสายสนับสนุน 78 74.3 

รวม 105 100.0 

 

จากตาราง 2  พบว่ากลุ่มผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  ส่วนใหญ่เป็นบุคลากร
สายสนับสนุน  จํานวน 78  คน  คิดเป็นร้อยละ  74.3  รองลงมาเป็นบุคลากรสายวิชาการ จํานวน  
15  คน  คิดเป็นร้อยละ 14.3 

 
ตาราง 3 แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  จําแนกตาม

หน่วยงาน 

หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 
  คณะครุศาสตร ์ 8 7.6 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 5.7 
 คณะวิทยาการจัดการ 6 5.7 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 5.7 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 8 7.6 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ 3 2.9 
 คณะนิติศาสตร์ 4 3.8 
 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 1.9 
 คณะนิเทศศาสตร์ 2 1.9 
 คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ 4 3.8 
 คณะพยาบาลศาสตร์ 1 1.0 
  สํานักงานอธิการบดี 39 37.1 
  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 9.5 

 สํานักศิลปวัฒนธรรมและพฒันาชุมชน 1 1.0 
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หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 1.0 

 สํานักบริการวิชาการ 0 0.0 

 บัณฑิตวิทยาลัย 2 1.9 

 หน่วยงานริมกรีน 2 1.9 

 หน่วยงานสนามกอล์ฟ 0 0.0 
 รวม 105 100.0 

 

จากตาราง 3  พบว่าผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  ส่วนใหญ่มาจากสํานักงาน

อธิการบดี  จํานวน 39 คน  คิดเป็นร้อยละ 37.1  รองลงมาคือสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  จํานวน  10 คน  คิดเป็นร้อยละ 9.5 

 

ตอนที่ 2  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจการให้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร  โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean)  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)       
โดยรวม  และรายข้อ  ดังแสดงในตารางที่ 4 – 9  ซึ่งกําหนดน้ําหนักคะแนนดังนี้ 
 ตอบมากที่สุด กําหนดน้ําหนักคะแนนเป็น  5 
 ตอบมาก กําหนดน้ําหนักคะแนนเป็น  4 
 ตอบปานกลาง กําหนดน้ําหนักคะแนนเป็น  3 
 ตอบน้อย กําหนดน้ําหนักคะแนนเป็น  2 
 ตอบน้อยที่สุด กําหนดน้ําหนักคะแนนเป็น  1 

จากนั้นหาค่าเฉลี่ยของคะแนนแต่ละข้อ  โดยนําค่าที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์  ดังนี้ 
 3.68 – 5.00 หมายถึง  มีความพอใจอยู่ในระดับมาก 
 2.34 – 3.67 หมายถึง  มีความพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
 1.00 – 2.33 หมายถึง  มีความพอใจอยู่ในระดับน้อย 
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ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการระบบ 
สารสนเทศเพื่อการบริหาร  โดยภาพรวม    

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร 

( X ) (S.D.) ระดับ 

ด้านกระบวนการขั้นตอน 4.38 0.82 มาก 
ด้านเนื้อหา 4.54 0.65 มากที่สุด 
ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย 4.61 0.56 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.91 0.30 มากที่สุด 
ด้านความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 4.86 0.44 มากที่สุด 

รวม 4.66 0.55 มากที่สุด 

 
จากตาราง 4  พบว่าผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  มีระดับความพึงพอใจต่อ

การให้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโดยภาพรวม  อยู่ในระดับ  “มากที่สุด”  ( X  = 4.66)  
และเมื่อพิจารณาในรายด้าน  พบว่า  ทุกด้าน  อยู่ในระดับ  “มากท่ีสุด” ยกเว้นด้านกระบวนการ
ขั้นตอน อยู่ในระดับ “มาก”   
 
ตาราง 5 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร   

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ  ( X ) (S.D.) ระดับ 

1. มีการจัดหมวดหมู่ของรายการใช้งานได้อย่างชัดเจน 4.52 0.74 มากที่สุด 
2. มีเมนูการใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน 4.56 0.58 มากที่สุด 
3. การเข้าถึงระบบทําได้ง่าย รวดเร็ว 4.30 0.89 มาก 
4. มีฟังก์ชันครอบคลุมการทํางาน 4.30 0.88 มาก 
5. ระบบมีขั้นตอนการทํางานเป็นลําดับเข้าใจง่าย 4.05 1.30 มาก 
6. ระบบมีการแสดงผลข้อมลูที่รวดเร็ว 4.57 0.55 มากที่สุด 

รวม 4.38 0.82 มาก 

 
จากตาราง 5  พบว่าผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  มีระดับความพึงพอใจต่อ

การให้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ  โดยภาพรวม
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อยู่ในระดับ  “มาก”  ( X  =  4.38)  และเมื่อพิจารณาในรายข้อ  พบว่า ข้อ 1 , 2 และ 6 อยู่ในระดับ 
“มากที่สุด” ส่วนข้อ 3-5 อยู่ในระดับ  “มาก” 
 
ตาราง 6 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  

ด้านเนื้อหา 
 

ด้านเนื้อหา  ( X ) (S.D.) ระดับ 

1.ข้อมูลในระบบครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งาน 4.52 0.60 มากที่สุด 
2. ข้อมูลในระบบมีความถูกต้อง ชัดเจน  น่าเชื่อถือ 4.83 0.51 มากที่สุด 
3. รายงานผลในระบบฯ สามารถนําไปเป็นข้อมูลการ
ตัดสินใจของผูบ้ริหารได้   

4.53 0.60 มากที่สุด 

4. ระบบแสดงข้อมูลได้อย่างเหมาะสม ครบถ้วน 4.30 0.91 มาก 
5. ข้อมูลในระบบมีความเป็นปัจจุบัน 4.54 0.63 มากที่สุด 

รวม 4.54 0.65 มากที่สุด 

 
จากตาราง 6  พบว่าผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  มีระดับความพึงพอใจต่อ

การให้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  ด้านเนื้อหา  โดยภาพรวม อยู่ในระดับ  “มากที่สุด”  
( X  = 4.54)  และเมื่อพิจารณาในรายข้อ  พบว่า  ทุกข้อ  อยู่ในระดับ  “มากที่สุด” ยกเว้น ข้อ 4 อยู่
ในระดับ “มาก” 
 
ตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  

ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย 
 

ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย  ( X ) (S.D.) ระดับ 

1. ระบบฯ แสดงข้อมูลได้อย่างเหมาะสม ครบถ้วน 4.53 0.52 มากที่สุด 
2. ระบบฯ มีการตรวจสอบสถานะผู้ใช้งาน 4.70 0.46 มากที่สุด 
3. ระบบฯ มีการป้องกันข้อมูลเสียหาย 4.67 0.51 มากที่สุด 
4. ระบบฯ มีการเก็บรักษาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย 

4.52 0.76 มากที่สุด 

รวม 4.61 0.56 มากที่สุด 

 



 8 

จากตาราง 7  พบว่าผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  มีระดับความพึงพอใจต่อ
การให้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย  โดยภาพรวม  
อยู่ในระดับ  “มาก”  ( X  = 4.61)  และเมื่อพิจารณาในรายข้อ  พบว่า  ทุกข้อ  อยู่ในระดับ  “มาก
ที่สุด” 
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ตาราง 8 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ( X ) (S.D.) ระดับ 

1. เจ้าหน้าที่สามารถตอบคําถาม หรือแก้ไขปัญหาจาก
การใช้งานได้ รวดเร็ว 

4.90 0.34 มากที่สุด 

2. ความเหมาะสมในการแตง่กาย บุคลิก ลกัษณะ
ท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

4.91 0.28 มากที่สุด 

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือรน้ ความพร้อม และมี
จิตสํานึกในการให้บริการของผู้ให้บริการ 

4.91 0.31 มากที่สุด 

4. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ตรงไปตรงมา 

4.93 0.25 มากที่สุด 

รวม 4.91 0.30 มากที่สุด 

 
จากตาราง 8  พบว่าผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  มีระดับความพึงพอใจต่อ

การให้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  โดยภาพรวม  อยู่ในระดับ  
“มาก”  ( X  = 4.91)  และเมื่อพิจารณาในรายข้อ  พบว่า  ทุกข้อ  อยู่ในระดับ  “มากที่สุด” 

 
ตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  

ด้านความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
 

ด้านความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  ( X ) (S.D.) ระดับ 

1.ระบบสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ดี 4.84 0.46 มากที่สุด 
2. ระบบสามารถช่วยอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น 

4.86 0.45 มากที่สุด 

3. ระบบฯ สามารถช่วยลดระยะเวลาการปฏิบัติงานให้เร็ว
ขึ้นได้ 

4.87 0.42 มากที่สุด 

รวม 4.86 0.44 มากที่สุด 

 
จากตาราง 9  พบว่าผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  มีระดับความพึงพอใจต่อ

การให้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  ด้านความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  โดย
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ภาพรวม  อยู่ในระดับ  “มาก”  ( X  = 4.86)  และเมื่อพิจารณาในรายข้อ  พบว่า  ทุกข้อ  อยู่ในระดับ  
“มากที่สุด” 
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ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ   
โดยรวบรวมความถี่ที่ได้จากแบบสอบถามมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีความถี่ที่เรียงจากมากไป
หาน้อย  ดังแสดงในตาราง  10   
 
ตาราง 10 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร   
  
ลําดับที่ รายการ ความถี่ 

   
 
 ตาราง 10  ไม่มีข้อเสนอแนะ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 

 



แบบประเมนิความพึงพอใจระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) 
กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ 

(โปรดทําเครื่องหมาย  หน้าคําตอบที่ตรงกับความเป็นจริง) 

เพศ ชาย      หญิง 

สถานภาพผู้ตอบ อาจารย์     ข้าราชการ     บุคลากรสายวิชาการ     บุคลากรสายสนับสนุน     

หน่วยงาน  คณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฎ 

  คณะวิทยาการจัดการ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ 

  คณะนิติศาสตร์ 
 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  คณะนิเทศศาสตร์  คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ 

  คณะพยาบาลศาสตร์  สํานักงานอธิการบดี 

  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 

  สถาบันวิจัยและพัฒนา  สํานักบริการวิชาการ 

  บัณฑิตวิทยาลัย  คลินิกเทคโนโลยี 

  หน่วยงานริมกรีน  หน่วยงานสนามกอล์ฟ 

 



ตอนที่ 2 ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการมากน้อยเพียงใด 

(โปรดทําเครื่องหมาย  หน้าคําตอบที่ตรงกับความเป็นจริง) 

ระดับความพึงพอใจ 
หัวข้อ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

กระบวนการขั้นตอน/กระบวนการ      

1. มีการจัดหมวดหมู่ของรายการใช้งานได้อย่างชดัเจน      
2. มีเมนูการใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน      
3. การเข้าถึงระบบทําได้ง่าย รวดเร็ว      
4. มีฟังก์ชันครอบคลุมการทํางาน      
5. ระบบมีขั้นตอนการทํางานเป็นลําดับเข้าใจง่าย      
6. ระบบมีการแสดงผลข้อมูลท่ีรวดเร็ว      
ด้านเนื้อหา      

7. ข้อมูลในระบบครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งาน      
8. ข้อมูลในระบบมีความถูกต้อง ชัดเจน  น่าเชื่อถือ      
9. รายงานผลในระบบฯ สามารถนําไปเป็นข้อมูลการตัดสินใจของ
ผู้บริหารได้        

10. ระบบแสดงข้อมูลได้อย่างเหมาะสม ครบถ้วน      
11. ข้อมูลในระบบมีความเป็นปัจจุบัน      
ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย      

12. ระบบฯ แสดงข้อมูลได้อย่างเหมาะสม ครบถ้วน      
13. ระบบฯ มีการตรวจสอบสถานะผู้ใช้งาน      
14. ระบบฯ มีการป้องกันข้อมูลเสียหาย      
15. ระบบฯ มีการเก็บรักษาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย      

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      

16. เจ้าหน้าท่ีสามารถตอบคําถาม หรือแก้ไขปัญหาจากการใช้งานได้ 
รวดเร็ว      

17. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าท่ีผู้
ให้บริการ      

18. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น ความพร้อม และมีจิตสํานึกในการ
ให้บริการของผู้ให้บริการ      

19. เจ้าหน้าท่ีให้บริการต่อผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติตรงไปตรงมา      



ระดับความพึงพอใจ 
หัวข้อ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ด้านความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ      

20. ระบบสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ด ี      

21. ระบบสามารถช่วยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานได้ดีขึ้น      

22. ระบบสามารถช่วยลดระยะเวลาการปฏิบัติงานให้เร็วขึ้นได้      

 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
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