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บริการใหดียิ่งข้ึนในโอกาสตอไป 
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สรุปผลการดําเนินงาน 
 
 การประเมินผลความพึงพอใจตอการใหบริการระบบบริการการศึกษา  ในปงบประมาณ 2560   
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลการใหบริการระบบบริการการศึกษา  เพ่ือศึกษาปญหาขอเสนอแนะ 
ในการปรับปรุงการใหบริการในปตอไป   โดยสํารวจจากผูท่ีมีสิทธิ์การเขาใชระบบ บรกิารการศึกษา  
จํานวนท้ังสิ้น 9,855 คน  และมีจํานวนผูตอบแบบสอบถามจํานวนท้ังสิ้น 1,218 คน   
 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการระบบบริการการศึกษา  พอสรุปไดดังนี้  
 
1.  สภาพท่ัวไป 
 พบวาผูเขาใชบริการสวนใหญเปนเพศหญิง (53.20%)  มีอายุระหวาง 20 – 25 ป (72.20%)       
เปนนักศึกษาภาคปกติ (63.40%)  มาจากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (25.90%)  และชวงเวลา 
เวลา 8.00 - 11.00 น. เปนชวงเวลาท่ีใชระบบบริการการศึกษามากท่ีสุด (29.40%)    
    
2.  ความพึงพอใจตอการใชบริการระบบบริการการศึกษาของนักศึกษา 
 ผลการประเมินความพึงพอใจในดานตาง ๆ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก ”          
( X  = 3.83) คิดเปนรอยละ 76.60  และเม่ือพิจารณาในรายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับ “มาก”  
โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด  ดานกระบวนการข้ันตอน  ( X  = 3.84)  คิดเปนรอยละ 76.80     
ดานเนื้อหา   ( X  = 3.84)  คิดเปนรอยละ 76.80   รองลงมา  ดานประสิทธิภาพและความปลอดภัย  
( X  = 3.83) คิดเปนรอยละ 76.60  และดานความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  ( X  = 3.81)    
คิดเปนรอยละ 76.20 
 
3.  ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงงานบริการ 
 ผูใชบริการมีขอเสนอแนะดังนี้ คือ มีขอเสนอแนะดังนี้  คือ  ควรแจงใหนักศึกษาทราบขอมูล

และรายละเอียดตางๆของงาน หรือกิจกรรมใหรวดเร็ว และตรงตามท่ีมีประกาศออกมาเพ่ือให

นักศึกษาปฏิบัติไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด  จํานวน 2 คน  รองลงมา เวลาถามผานระบบไมคอยได

คําตอบ , ลิ้งคหายาก , ระยะเวลาในการอนุมัติเอกสารนานเกินไป , เขาระบบไมคอยได , นาจะมีแผน

ท่ีมหาวิทยาลัย เชนอาคารเรียน คณะ หมายเลขของตึก รวมท้ังขอมูลของอาจารย  , พอใชได , อยาก

ใหปรับปรุงใหเห็นปฏิทินการเรียนของภาคพิเศษ , เสนอใหสามารถพิมพใบจายเงินคาลงทะเบียนได

ทันทีไมตองรอ เพราะบางครั้งไมไดแจงวันท่ีพิมพได ผานไปนานๆ น.ศ. ก็จะลมื และใหมีชองทางการ

ชําระเงินท่ีหลากหลาย สะดวกกวานี้ ความคิดเห็นละ 1 คน 

 

 



 

 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมา 

ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ทําใหผูใชงาน
ทุกองคกรตองมีการปรับตัวและพัฒนาบุคลากรขององคกรของตนใหมีความรูและทักษะในการจัดการ
และบริหารระบบงานภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  เพ่ือใหองคกรสามารถปฏิบัติงาน  
และใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ   ความสําคัญของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
มาใชในการพัฒนาองคกร   และบริหารจัดการภายในองคกร  โดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ         
ท่ีทันสมัยเขามาชวยในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงมีเปาหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกและ เพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานกลุมผูใชทุกระดับ  ท้ังนกัศึกษา  บคุลากร และผูบริหารของ มหาวิทยาลัย   ดังนั้น       
เพ่ือตอบสนองทุกความตองการของผูใชระบบ บรกิารการศึกษา (REG) กลุมงานศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ    จึงไดจัดทําโครงการสํารวจความพึงพอใจของการใชงานระบบบริการการศึกษา (REG)  
เพ่ือนํามาพัฒนา ปรับปรุง ระบบบริการการศึกษา (REG) ใหสอดคลอง ตอความตองการของ
ผูใชบริการ 
 
ความมุงหมายของการประเมิน 
 1.  เพ่ือประเมินผลการใหบริการระบบบริการการศึกษา (REG)   
 2.  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการใหบริการระบบบริการการศึกษา (REG)   
 3.  เพ่ือพัฒนาการใหบริการระบบบริการการศึกษา (REG) 
 
ขอบเขตของการประเมิน 
 ในการประเมินครั้งนี้  เปนอาจารย  เจาหนาท่ีและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีเขาใชบริการ
ระบบบริการการศึกษา  ในปงบประมาณ 2560 เพ่ือสํารวจระดับความพึงพอใจในการใชบริการระบบ
บรกิารการศึกษา (REG)     
 



 

 

บทที่ 2 
วิธีการดําเนินการ 

 
กลุมตัวอยาง 
 อาจารย  เจาหนาท่ีและนักศึกษาท่ีใชบริการระบบบริการการศึกษา (REG)  ประจําป         
งบประมาณ 2560  โดยผูท่ีมีสิทธิ์การเขาใชระบบบริการการศึกษา  จํานวนท้ังสิ้น  9,855  คน  และ       
มีจํานวนผูตอบแบบสอบถาม  จํานวนท้ังสิ้น 1,218 คน   
 

เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 
 แบบสอบถามความพึงพอใจการใชบริการระบบบริการการศึกษา  มีท้ังหมด 3 ตอนคือ   

ตอนท่ี 1  เปนคําถามเก่ียวกับสภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม   
ตอนท่ี 2  เปนคําถามเก่ียวกับความพึงพอใจตอการใหบริการระบบบริการการศึกษา   
ตอนท่ี 3  เก่ียวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะ   

 
การดําเนินการเก็บขอมูล 
 เจาหนาท่ีกลุมงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  เก็บขอมูลแบบสอบถามผูใชบริการระบบ
บริการการศึกษาผานทางเว็บไซต  ประจําปงบประมาณ 2560 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 1.  ตอนท่ี 1  หาคาความถ่ี  และรอยละ   
 2.  ตอนท่ี 2  หาคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

3.  ตอนท่ี 3  จัดกลุมความคิดเห็นและขอเสนอแนะ   
 



บทที่ 3 
ผลการประเมนิ 

 
 การประเมินความคิดเห็นของผูใชบริการระบบบริการการศึกษาครั้งนี้ จะเสนอผล          
การประเมินเปนตอน ๆ แบงเปน 3 ตอน  คือ 

ตอนท่ี 1   เปนคําถามเก่ียวกับสภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะคําถาม        
เปนแบบตรวจสอบรายการ ( Check – List)  จํานวน 5 ขอ  ไดแก  เพศ  อายุ  ประเภทผูใชบริการ  
หนวยงาน  ชวงเวลาในการใชระบบบริการการศึกษา  มีลักษณะเปนคําถามปลายปด   
 ตอนท่ี 2  เปนคําถามเก่ียวกับความพึงพอใจตอการ ใหบริการ ระบบบริการการศึกษา            
มีลักษณะเปนคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  จํานวน 19 ขอ 
 ตอนท่ี 3  เปนคําถามเก่ียวกับขอเสนอแนะ  จํานวน 1 ขอ 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
   ตอนท่ี 1  การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามเพศ  
อายุ ประเภทผูใชบริการ หนวยงาน ชวงเวลาในการใชระบบบริการการศึกษา  โดยหาคาความถ่ีและ
รอยละ ดังแสดงในตาราง 1 – 5  
 
ตาราง 1 แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบบริการการศึกษา จําแนกตามเพศ  
 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 570 46.80 
หญิง 648 53.20 

รวม 1218 100.00 
 

จากตาราง 1  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชายคือ เพศหญิง  

จํานวน 648 คน  คิดเปนรอยละ 53.20  และเพศชายจํานวน 570 คน  คิดเปนรอยละ 46.80 
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ตาราง 2 แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบบริการการศึกษา จําแนกตามชวงอายุ 
 

อายุ จํานวน รอยละ 
อายุ 20 - 25 ป  880 72.20 
อายุ 26 - 30 ป 107 8.80 
อายุ 31 - 35 ป 98 8.00 
อายุ 36 - 40 ป 34 2.80 
อายุ 41 - 45 ป 50 4.10 
อายุ 46 ปข้ึนไป  49 4.00 

รวม 1218 100.00 
 

จากตาราง 2  พบวา กลุมผูใชบริการระบบบริการการศึกษา สวนใหญมีอายุระหวาง 20 - 25 ป  
จํานวน 880 คน  คิดเปนรอยละ 72.20  รองลงมาเปนชวงอายุระหวาง 26 - 30 ป   จํานวน 107 คน      
คิดเปนรอยละ 8.80  และอายุระหวาง 31 - 35 ป  จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 8.00 
 
ตาราง 3 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูใช บริการระบบบริการการศึกษา จําแนกตาม ประเภท        

ผูใชงาน 
 

ประเภทผูใชงาน จํานวน รอยละ 
นกัศึกษาภาคปกติ 772 63.40 
นกัศึกษาภาคพิเศษ 365 30.00 
อาจารย/พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 81 6.70 

รวม 1218 100.00 
 

จากตาราง 3  พบวา กลุมผูใชบริการระบบบริการการศึกษา สวนใหญเปนนักศึกษาภาคปกติ  
จํานวน 772 คน  คิดเปนรอยละ 63.40  รองลงมาเปนนักศึกษาภาคพิเศษ  จํานวน  365 คน  คิดเปน
รอยละ 30.00  และอาจารย/พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จํานวน 81 คน  คิดเปนรอยละ 6.70    
 



 5 

ตาราง 4 แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบบริการการศึกษา จําแนกตามคณะวชิา 
 

คณะวชิา จํานวน รอยละ 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 67 5.50 
 คณะครุศาสตร 273 22.40 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 315 25.90 
 คณะวิทยาการจัดการ 185 15.20 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 54 4.40 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 48 3.90 
 คณะนิติศาสตร 164 13.5 
 คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 59 4.80 
 คณะนิเทศศาสตร 46 3.80 
 คณะอัญมณีศาสตรและประยุกตศิลป 7 0.60 
  รวม 1218 100.00 

 

จากตาราง 4  พบวา  ผูใชบริการระบบบริการการศึกษา  สวนใหญมาจากคณะมนุษยศาสตร        
และสงัคมศาสตร  จํานวน 315 คน  คิดเปนรอยละ  25.90  รองลงมาคือ คณะ ครุศาสตร  จํานวน 
273 คน  คิดเปนรอยละ 22.40  และคณะวิทยาการจัดการ  จํานวน 185 คน  คิดเปนรอยละ 15.20  
 

ตาราง 5 แสดงจํานวนและรอยละของผูใช บริการระบบบริการการศึกษา จําแนกตามชวงเวลาท่ีใช

ระบบบริการศึกษา 
 

ชวงเวลาท่ีใชระบบบริการศึกษา จํานวน รอยละ 
 เวลา 8.00 - 11.00 น.  358 29.40 
 เวลา 11.01 - 13.00 น. 166 13.60 
 เวลา 13.01 - 16.00 น. 156 12.80 
 เวลา 16.01 - 19.00 น. 166 13.60 

 เวลา 19.01 - 22.00 น. 332 27.30 
 เวลา 22.01 - 24.00 น. 40 3.30 
  รวม 1453 100.00 

 

จากตาราง 5  พบวา ผูใชบริการระบบบริการการศึกษา  สวนใหญใชงานระบบบริการศึกษา    
ในชวงเวลา 8.00 - 11.00 น. จํานวน 358 คน  คิดเปนรอยละ 29.40  รองลงมาเวลา 19.01 - 22.00 น. 
จํานวน 332 คน  คิดเปนรอยละ 27.30  เวลา 11.01 - 13.00 น.  และเวลา 16.01 - 19.00 น. อยาง
ละ จํานวน 166 คน  คิดเปน  รอยละ 13.60 
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ตอนท่ี 2  การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจการ ใหบริการระบบบริการการศึกษา   
โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean)  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  โดยรวมและรายขอ  
ดังแสดงในตารางท่ี 6 - 10  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 มีความพึงพอใจตอ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร          

ในระดับปานกลาง 
 1.51 - 2.50 หมายถึง  ผูใชงาน มีความพึงพอใจตอ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร          

ในระดับนอย 
 1.00 - 1.50 หมายถึง ผูใชงาน มีความพึงพอใจตอ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร          

ในระดับนอยท่ีสุด 
 
ตาราง 6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจตอการใหบริการระบบบริการ

การศึกษา โดยภาพรวม    
 

ความพึงพอใจตอการใหบริการ 
ระบบบริการการศึกษา 

( X ) (S.D.) ระดับ 

ดานกระบวนการข้ันตอน 3.84 0.82 มาก 
ดานเนื้อหา 3.84 0.83 มาก 
ดานประสิทธิภาพและความปลอดภัย 3.83 0.86 มาก 
ดานความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 3.81 0.91 มาก 

รวม 3.83 0.85 มาก 
 

จากตาราง 6  พบวา  ผูใช บริการระบบบริการการศึกษา มีระดับความพึงพอใจตอการ
ใหบริการระบบบริการการศึกษา  โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” ( X  = 3.83)  และเม่ือพิจารณา        
ในรายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับ “มาก” 
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ตาราง 7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจตอการใหบริการระบบบริการ
การศึกษา ดานกระบวนการข้ันตอน    

 

ดานกระบวนการข้ันตอน    ( X ) (S.D.) ระดับ 
1. มีการจัดหมวดหมูของรายการใชงานไดอยางชัดเจน 3.93 0.74 มาก 
2. มีเมนูการใชงานงาย ไมซับซอน 3.84 0.79 มาก 
3. การเขาถึงระบบทําไดงาย รวดเร็ว 3.81 0.88 มาก 
4. มีฟงกชันครอบคลุมการทํางาน 3.79 0.80 มาก 
5. ระบบมีข้ันตอนการทํางานเปนลําดับเขาใจงาย 3.84 0.81 มาก 
6. ระบบมีการแสดงผลขอมูลท่ีรวดเร็ว 3.83 0.89 มาก 

รวม 3.84 0.82 มาก 
 

จากตาราง 7  พบวา  ผูใช บริการระบบบริการการศึกษา มีระดับความพึงพอใจ ตอดาน
กระบวนการข้ันตอน  โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” ( X = 3.84)  และเม่ือพิจารณาในรายขอ  พบวา  
ทุกขออยูในระดับ “มาก” 
 
ตาราง 8 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจตอการใหบริการระบบบริการ

การศึกษา ดานเนื้อหา    
 

ดานเนื้อหา    ( X ) (S.D.) ระดับ 
7. ขอมูลในระบบครอบคลุมความตองการของผูใชงาน 3.80 0.76 มาก 
8. ขอมูลในระบบมีความถูกตอง ชัดเจน  นาเชื่อถือ  3.96 0.81 มาก 
9. รายงานผลในระบบฯ สามารถนําไปเปนขอมูลการตัดสินใจ
ของผูบริหารได   3.83 0.82 มาก 
10. ระบบแสดงขอมูลไดอยางเหมาะสม ครบถวน 3.80 0.84 มาก 
11. ขอมูลในระบบมีความเปนปจจุบัน 3.81 0.91 มาก 

รวม 3.84 0.83 มาก 
 

จากตาราง 8  พบวา ผูใชบริการระบบบริการการศึกษา มีระดับความพึงพอใจตอ ดานเนื้อหา     
โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” ( X  = 3.84)  และเม่ือพิจารณาในรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับ  
“มาก” 
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ตาราง 9 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจตอการใหบริการระบบบริการ
การศึกษา ดานประสิทธิภาพและความปลอดภัย    

 

ดานประสิทธิภาพและความปลอดภัย    ( X ) (S.D.) ระดับ 
12. ระบบฯ แสดงขอมูลไดอยางเหมาะสม ครบถวน 3.89 0.82 มาก 
13. ระบบฯ มีการตรวจสอบสถานะผูใชงาน 3.86 0.86 มาก 
14. ระบบฯ มีการปองกันขอมูลเสียหาย 3.76 0.90 มาก 
15. ระบบฯ มีการเก็บรักษาขอมูลอยางมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย 3.81 0.85 มาก 

รวม 3.83 0.86 มาก 
 

จากตาราง 9  พบวา  ผูใช บริการระบบบริการการศึกษา มีระดับความพึงพอใจตอ ดาน       
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย  โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก”  ( X  = 3.83)  และเม่ือพิจารณา    
ในรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับ “มาก” 
 
ตาราง 10 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจตอการใหบริการระบบบริการ

การศึกษา ดานความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ    
 

ดานความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ    ( X ) (S.D.) ระดับ 
16. ระบบสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงานไดดี 3.86 0.88 มาก 
17. ระบบสามารถชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานไดดีข้ึน 3.96 0.87 มาก 
18. ระบบฯ สามารถชวยลดระยะเวลาการปฏิบัติงานใหเร็วข้ึนได 3.84 0.87 มาก 
19. เจาหนาท่ีสามารถตอบคําถาม หรือแกไขปญหาจาการใชงานได 

รวดเร็ว 3.57 1.02 มาก 
รวม 3.81 0.91 มาก 

 

จากตาราง 10  พบวา  ผูใชบริการระบบบริการการศึกษา มีระดับความพึงพอใจตอ ดาน  
ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก”  ( X  = 3.81)  และเม่ือพิจารณา 
ในรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับ “มาก” 
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ตอนท่ี 3   ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการใหบริการ       
โดยรวบรวมความถ่ีท่ีไดจากแบบสอบถามมีเสนอแนะท่ีมีความถ่ีท่ีเรียงจากมากไปหานอย ดังแสดง    
ในตาราง 11    

 
ตาราง 11 ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการใหบริการระบบบริการการศึกษา   
 

ลําดับ รายการ ความถี่ 
1 

 
ควรแจงใหนักศึกษาทราบขอมูลและรายละเอียดตางๆของงาน หรือกิจกรรมให
รวดเร็ว และตรงตามท่ีมีประกาศออกมาเพ่ือใหนักศึกษาปฏิบัติไดตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 2 

2 เวลาถามผานระบบ ไมคอยไดคําตอบ 1 
3 ลิ้งคหายาก 1 
4 ระยะเวลาในการอนุมัติเอกสารนานเกินไป 1 
5 เขาระบบไมคอยได 1 
6 นาจะมีแผนท่ีมหาวิทยาลัย เชนอาคารเรียน คณะ หมายเลขของตึก รวมท้ัง

ขอมูลของอาจารย 1 
7 พอใชได  
8 อยากใหปรับปรุงใหเห็นปฏิทินการเรียนของภาคพิเศษ 1 
9 เสนอใหสามารถพิมพใบจายเงินคาลงทะเบียนไดทันทีไมตองรอ เพราะบางครั้ง

ไมไดแจงวันท่ีพิมพได ผานไปนานๆ น.ศ. ก็จะลืม และใหมีชองทางการชําระ
เงินท่ีหลากหลาย สะดวกกวานี้  1 

 

 ตาราง 11 พบวา  ผูเขาใชบริการ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  มีขอเสนอแนะ ดังนี้  คือ    

ควรแจงใหนักศึกษาทราบขอมูลและรายละเอียดตางๆของงาน หรือกิจกรรมใหรวดเร็ว และตรงตามท่ี

มีประกาศออกมาเพ่ือใหนักศึกษาปฏิบัติไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด  จํานวน 2 คน  รองลงมา เวลา

ถามผานระบบ ไมคอยไดคําตอบ ,  ลิ้งคหายาก  , ระยะเวลาในการอนุมัติเอกสารนานเกินไป , เขา

ระบบไมคอยได , นาจะมีแผนท่ีมหาวิทยาลัย เชนอาคารเรียน คณะ หมายเลขของตึก รวมท้ังขอมูล

ของอาจารย  , พอใชได  , อยากใหปรับปรุงใหเห็นปฏิทินการเรียนของภาคพิเศษ , เสนอใหสามารถ

พิมพใบจายเงินคาลงทะเบียนไดทันทีไมตองรอ เพราะบางครั้งไมไดแจงวันท่ีพิมพได ผานไปนานๆ 

น.ศ. ก็จะลืม และใหมีชองทางการชําระเงินท่ีหลากหลาย สะดวกกวานี้ ความคิดเห็นละ 1 คน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 

 



แบบประเมินผลความพึงพอใจการใหบริการระบบบริการการศึกษา (REG) 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
คําช้ีแจง  แบบสอบถามนี้จัดทําข้ึนเพ่ือประเมินความพึงพอใจการใหบริการระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุง  แกไข และพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน 
1. เพศ   ชาย   หญิง 
 
2. อายุ  20 - 25 ป 26 - 30 ป  31 - 35 ป     
   36 - 40 ป    41 - 45 ป     46 ปข้ึนไป  
 
3. ประเภทผูใชบริการ  
 นกัศึกษา    ภาคปกต ิ    ภาคกศ.ปช. 
 บคุลากร   อาจารย     ขาราชการ  
    พนักงานม. (สายวิชาการ)  พนักงานม. (สายสนับสนุน) 
 
4. หนวยงาน   คณะเทคโนโลยกีารเกษตร   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
    คณะครศุาสตร   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
    คณะวิทยาการจัดการ   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 
    คณะนิติศาสตร    คณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 
    คณะนิเทศศาสตร    สํานักงานอธิการบดี   
    สํานักวิทยบริการฯ    สํานักศิลปวัฒนธรรมฯ 
    สถาบันวิจัยและพัฒนา   อ่ืน ๆ .............................. 
 
5. ชวงเวลาในการใชระบบบริการการศึกษาบอยท่ีสุด 
  08.00 - 11.00 น.      11.01 - 13.00 น.  13.01 - 16.00 น.  
  16.01 - 19.00 น.      19.01 - 22.00 น.  22.01 - 24.00 น. 
 
ตอนท่ี 2   ทานมีความพึงพอใจตอการใหบริการระบบบรกิารการศึกษามากนอยเพียงใด 

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

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ดานกระบวนการข้ันตอน      
1. มีการจัดหมวดหมูของรายการใชงานไดอยางชัดเจน      
2. มีเมนูการใชงานงาย ไมซับซอน      
3. การเขาถึงระบบทําไดงาย รวดเร็ว      
4. มีฟงกชันครอบคลุมการทํางาน      
5. ระบบมีข้ันตอนการทํางานเปนลําดับเขาใจงาย      
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ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
6. ระบบมีการแสดงผลขอมูลท่ีรวดเร็ว      
ดานเนื้อหา      
7. ขอมูลในระบบครอบคลุมความตองการของผูใชงาน      

8.  ขอมูลในระบบมีความถูกตอง ชัดเจน  นาเชื่อถือ       

9.  รายงานผลในระบบฯ สามารถนําไปเปนขอมูลการตัดสินใจของผูบริหารได         

10.  ระบบแสดงขอมูลไดอยางเหมาะสม ครบถวน      

11. ขอมูลในระบบมีความเปนปจจุบัน      

ดานประสิทธิภาพและความปลอดภัย      
12. ระบบฯ แสดงขอมูลไดอยางเหมาะสม ครบถวน      

13. ระบบฯ มีการตรวจสอบสถานะผูใชงาน      

14. ระบบฯ มีการปองกันขอมูลเสียหาย      

15. ระบบฯ มีการเก็บรักษาขอมูลอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย      

ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ      
16. ระบบสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงานไดดี      
17. ระบบสามารถชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานไดดีข้ึน      
18. ระบบฯ สามารถชวยลดระยะเวลาการปฏิบัติงานใหเร็วข้ึนได      
19. เจาหนาท่ีสามารถตอบคําถาม หรือแกไขปญหาจาการใชงานได รวดเร็ว      
 
ตอนท่ี 3  ปญหาและขอเสนอแนะ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
 
 

ขอขอบคุณในความรวมมือตอบแบบสอบถาม 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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