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กลุมงานศนูยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

ปบประมาณ 2561  



คํานํา 
 

 ในปงบประมาณ 2561  กลุมงานศูนย เทคโนโลยีสารสนเทศไดทําการประเมินผล 

ความพึงพอใจตอการใหบริการระบบบริการการศึกษา (REG)  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหา 

ขอเสนอแนะของผูเขาใชบริการ  ทั้งน้ี ไดดําเนินการโดยเก็บรวบรวมขอมูล  ประมวลผล  และจัดทํา

รายงานเสร็จเปนที่เรียบรอยแลว 

 กลุมงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศจึงหวังวารายงานประเมินผลความพึงพอใจตอการ

ใหบริการระบบบริการการศึกษาฉบับน้ี จะเปนขอมูลที่เปนประโยชนตอการปรับปรุง พัฒนางานดาน

บริการใหดีย่ิงข้ึนในโอกาสตอไป 

 

 

กลุมงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กันยายน 2561 

 



สารบัญ 
 

 หนา 

บทที่ 1  บทนํา 1 

 ความเปนมา 1 

 ความมุงหมายของการประเมิน 1 

 ขอบเขตของการประเมิน 1 
  

บทที่ 2  วิธีการดําเนินการ 2 

 กลุมตัวอยาง 2 

 เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 2 

 การดําเนินการเก็บขอมลู 2 

 การวิเคราะหขอมลู 2 
  

บทที่ 3  ผลการประเมิน 3 

 ตอนที่ 1  สภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 3 

 ตอนที่ 2  การวิเคราะหความพึงพอใจการใหบรกิารระบบบริการการศึกษา 6 

 ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะในการใชบริการระบบระบบบริการการศึกษา 9 
   

ภาคผนวก 10 

 



สารบัญตาราง 
 

  หนา 

ตาราง 1 แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบบริการการศึกษา จําแนกตาม

เพศ 3 

ตาราง 2 แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบบริการการศึกษา จําแนกตาม

ชวงอายุ 4 

ตาราง 3 แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบบริการการศึกษา จําแนกตาม

ประเภทผูใชงาน 4 

ตาราง 4 แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบบริการการศึกษา จําแนกตาม

คณะวิชา 5 

ตาราง 5 แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบบริการการศึกษา จําแนกตาม

ชวงเวลาที่ใชระบบบริการศึกษา 5 

ตาราง 6 แสดงคาเฉลีย่  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความพงึพอใจตอการ

ใหบริการระบบบริการการศึกษา โดยภาพรวม    6 

ตาราง 7 แสดงคาเฉลีย่  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความพงึพอใจตอการ

ใหบริการระบบบริการการศึกษา ดานกระบวนการข้ันตอน    7 

ตาราง 8 แสดงคาเฉลีย่  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความพงึพอใจตอการ

ใหบริการระบบบริการการศึกษา ดานเน้ือหา    7 

ตาราง 9 แสดงคาเฉลีย่  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความพงึพอใจตอการ

ใหบริการระบบบริการการศึกษา ดานประสทิธิภาพและความปลอดภัย    8 

ตาราง 10 แสดงคาเฉลีย่  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความพงึพอใจตอการ

ใหบริการระบบบริการการศึกษา ดานความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ    8 

ตาราง 11 ขอเสนอแนะเพื่อปรบัปรุงการใหบรกิารระบบบริการการศึกษา   9 

 



สรุปผลการดําเนนิงาน 
 

 การประเมินผลความพึงพอใจตอการใหบริการระบบบริการการศึกษา  ในปงบประมาณ 2561   

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลการใหบริการระบบบริการการศึกษา  เพื่อศึกษาปญหาขอเสนอแนะ 

ในการปรับปรุงการใหบริการในปตอไป  โดยสํารวจจากผูที่มีสิทธ์ิการเขาใชระบบบริการการศึกษา  

จํานวนทั้งสิ้น 10,214 คน  
 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการระบบบริการการศึกษา  พอสรุปไดดังน้ี 
 

1.  สภาพท่ัวไป 

 พบวาผูเขาใชบริการสวนใหญเปนเพศหญิง (53.2%)  มีอายุระหวาง 20 – 25 ป (72.2%)       

เปนนักศึกษาภาคปกติ (63.4%)  มาจากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (25.9%)  และชวงเวลา 

เวลา 8.00 - 11.00  น. เปนชวงเวลาที่ใชระบบบริการการศึกษามากที่สุด (29.4%)    
    

2.  ความพึงพอใจตอการใชบริการระบบบริการการศึกษาของนักศึกษา 

 ผลการประเมินความพึงพอใจในดานตาง ๆ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก”          

(X  = 3.83) คิดเปนรอยละ 76.6 และเมื่อพิจารณาในรายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับ “มาก” 

โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด ดานกระบวนการ ข้ันตอนและดานเ น้ือหา ( X  = 3.84)  

คิดเปนรอยละ 76.8   รองลงมาดานเน้ือหา และดานประสิทธิภาพและความปลอดภัย (X  = 3.83)  

คิดเปนรอยละ 76.6 และดานความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ (X  = 3.81) คิดเปนรอยละ 76.2    
 

3.  ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงงานบริการ 

 ผูใชบริการมีขอเสนอแนะดังน้ี เวลาถามคําถามผานระบบ ไมเคยไดคําตอบเลย เน็ตควรเร็ว และ

เสถียรกวาน้ี อยากใหลงคะแนนสอบใหเร็ว ออกหลังสอบเสร็จ ประมาณ 7-10 วัน เผื่อวิชาไหนตองแก ไอ จะได

เตรียมตัวทัน หาลิงคยากเกินไป ระยะเวลาในการอนุมัติเอกสาร นานเกินไป มันชอบเขาระบบไมคอยไดคะ  

พอใชชไดครับ ผมวานาจะมีแผนที่ มหาลัยดวยครับ เชน อาคารเรียน คณะ หมายเลขของตึก รวมทั้งขอมูลของ

อาจารยนะครับ ทําไมปฏิทินการเรียนของภาคพิเศษไมแสดงใหเห็นครับ อยากใหปรับปรุงใหแสดงใหเห็นใน

ทุกๆเทอมครับ  ติดตอทางเลขโทรศัพทไมคอยติด ควรแจงใหนักศึกษาทราบขอมูลและรายละเอียดตาง  ๆ 

ของงานหรือกิจกรรมใหรวดเร็ว และตรงตามที่มีประกาศออกมาเพื่อใหนักศึกษาปฏิบัติไดตามระยะเวลาทีก่าํหนด  

ขอเสนอแนะใหสามารถปริ้นทใบจายเงินคาลงทะเบียนไดทันทีไมตองรอ เพราะบางครั้งไมไดแจงวันปริ้นท  

พอผานไปนาน  ๆน.ศ. ก็จะลืม และมีชองทางการชําระเงินที่หลากหลายสามารถชําระผานชองทางที่สะดวกกวาน้ี    



บทที่ 1 

บทนํา 

 

ความเปนมา 

ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหผูใชงาน

ทุกองคกรตองมีการปรับตัวและพัฒนาบุคลากรขององคกรของตนใหมีความรูและทักษะในการจัดการ

และบริหารระบบงานภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เพื่อใหองคกรสามารถปฏิบัติงาน 

และใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ  ความสําคัญของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

มาใชในการพัฒนาองคกร  และบริหารจัดการภายในองคกร โดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ        

ที่ทันสมัยเขามาชวยในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีเปาหมายเพื่ออํานวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานกลุมผูใชทุกระดับ ทั้งนักศึกษา บุคลากร และผูบริหารของมหาวิทยาลัย  ดังน้ัน       

เพื่อตอบสนองทุกความตองการของผูใชระบบบริการการศึกษา (REG) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ    

จึงไดจัดทําโครงการสํารวจความพึงพอใจของการใชงานระบบบริการการศึกษา (REG)  เพื่อนํามา

พัฒนา ปรับปรุงระบบบริการการศึกษา (REG) ใหสอดคลอง ตอความตองการของผูใชบริการ 

 

ความมุงหมายของการประเมิน 

 1.  เพื่อประเมินผลการใหบริการระบบบริการการศึกษา (REG)   

 2.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการใหบริการระบบบริการการศึกษา (REG)   

 3.  เพื่อพัฒนาการใหบริการระบบบริการการศึกษา (REG) 

 

ขอบเขตของการประเมิน 

 ในการประเมินครั้งน้ี  เปนอาจารยและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เขาใชบริการระบบบรกิาร

การศึกษา  ในปงบประมาณ 2561 เพื่อสํารวจระดับความพึงพอใจในการใชบริการระบบบริการ

การศึกษา (REG)     

 



บทที่ 2 

วิธีการดําเนินการ 

 

กลุมตัวอยาง 

 อาจารยและนักศึกษาที่ใชบริการระบบบริการการศึกษา (REG)  ประจําปงบประมาณ 2561  

จํานวนทั้งสิ้น 10,214  คน  

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมิน 

 แบบสอบถามความพึงพอใจการใชบริการระบบบริการการศึกษา  มีทั้งหมด 3 ตอนคือ   

ตอนที่ 1  เปนคําถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   

ตอนที่ 2  เปนคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการใหบริการระบบบริการการศึกษา   

ตอนที่ 3  เกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะ   

 

การดําเนินการเก็บขอมูล 

 เจาหนาที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ เก็บขอมูลแบบสอบถามผูใชบรกิารระบบบริการ      

การศึกษาผานทางเว็บไซต ประจําปงบประมาณ 2561 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 1.  ตอนที่ 1  หาคาความถ่ี  และรอยละ   

 2.  ตอนที่ 2  หาคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

3.  ตอนที่ 3  จัดกลุมความคิดเห็นและขอเสนอแนะ   

 



บทที่ 3 

ผลการประเมิน 

 

 การประเมินความคิดเห็นของผูใชบริการระบบบริการการศึกษาครั้งน้ี จะเสนอผล          

การประเมินเปนตอน ๆ แบงเปน 3 ตอน  คือ 

ตอนท่ี 1  เปนคําถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะคําถาม       

เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check – List)  จํานวน 5 ขอ  ไดแก  เพศ  อายุ  ประเภทผูใชบริการ  

หนวยงาน  ชวงเวลาในการใชระบบบริการการศึกษา  มีลักษณะเปนคําถามปลายปด   

 ตอนท่ี 2  เปนคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการใหบริการระบบบริการการศึกษา            

มีลักษณะเปนคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  จํานวน 19 ขอ 

 ตอนท่ี 3  เปนคําถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะ  จํานวน 1 ขอ 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

   ตอนท่ี 1  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ  

อายุ ประเภทผูใชบริการ หนวยงาน ชวงเวลาในการใชระบบบริการการศึกษา โดยหาคาความถ่ีและ

รอยละ ดังแสดงในตาราง 1 – 5  

 

ตาราง 1 แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบบริการการศึกษา จําแนกตามเพศ  
 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 570 46.8 

หญิง 648 53.2 

รวม 1218 100.0 
 

จากตาราง 1  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชายคือ เพศหญิง  

จํานวน 648 คน  คิดเปนรอยละ 53.2  และเพศชายจํานวน 570 คน  คิดเปนรอยละ 46.8 
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ตาราง 2 แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบบริการการศึกษา จําแนกตามชวงอายุ 
 

อายุ จํานวน รอยละ 

อายุ 20 - 25 ป  880 72.2 

อายุ 26 - 30 ป 107 8.8 

อายุ 31 - 35 ป 98 8.0 

อายุ 36 - 40 ป 34 2.8 

อายุ 41 - 45 ป 50 4.1 

อายุ 46 ปข้ึนไป  49 4.0 

รวม 1218 100.0 
 

จากตาราง 2  พบวา กลุมผูใชบริการระบบบริการการศึกษา สวนใหญมีอายุระหวาง 20 - 25 ป  

จํานวน 880 คน  คิดเปนรอยละ 72.2  รองลงมาเปนชวงอายุระหวาง 26 - 30 ป  จํานวน 107 คน คิดเปน

รอยละ 8.8  และอายุระหวาง 31 - 35 ป  จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 8.0 

 

ตาราง 3 แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบบริการการศึกษา จําแนกตามสถานภาพ 
 

ประเภทผูใชงาน จํานวน รอยละ 

นักศึกษาภาคปกติ 772 63.4 

นักศึกษาภาคพิเศษ 365 30.0 

อาจารย 81 6.7 

พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 0 0.0 

พนักงานมหาวิทยาลัย สายนับสนุน 0 0.0 

รวม 1218 100.0 
 

จากตาราง 3  พบวา กลุมผูใชบริการระบบบริการการศึกษา สวนใหญเปนนักศึกษาภาคปกติ 

จํานวน 772 คน  คิดเปนรอยละ 63.4  รองลงมาเปนนักศึกษาภาคพิเศษ  จํานวน 365 คน  คิดเปนรอย

ละ 30.0  และอาจารย จํานวน 81 คน  คิดเปนรอยละ 6.7    
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ตาราง 4 แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบบริการการศึกษา จําแนกตามคณะวิชา 
 

คณะวิชา จํานวน รอยละ 
 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 67 5.5 
 ครุศาสตร 273 22.4 
 มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 315 25.9 
 วิทยาการจัดการ 185 15.2 
 เทคโนโลยีการเกษตร 54 4.4 
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 48 3.9 
 นิติศาสตร 164 13.5 
 วิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 59 4.8 
 นิเทศศาสตร 46 3.8 
 อัญมณีศาสตรและประยกุตศิลป 7 0.6 
  รวม 1218 100.0 

 

จากตาราง 4  พบวา ผูใชบริการระบบบริการการศึกษา สวนใหญมาจากคณะมนุษยศาสตร        

และสังคมศาสตร จํานวน 315 คน คิดเปนรอยละ 25.9 รองลงมาคือ คณะครุศาสตร จํานวน 273 คน 

คิดเปนรอยละ 22.4 และคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 185 คน คิดเปนรอยละ 15.2 
 

ตาราง 5 แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบบริการการศึกษา จําแนกตามชวงเวลาที่ใช

ระบบบริการศึกษา 
 

ชวงเวลาที่ใชระบบบริการศึกษา จํานวน รอยละ 

 เวลา  8.00 - 11.00 น.  358 29.4 
 เวลา 11.01 - 13.00 น. 166 13.6 
 เวลา 13.01 - 16.00 น. 156 12.8 
 เวลา 16.01 - 19.00 น. 166 13.6 
 เวลา 19.01 - 22.00 น. 332 27.3 
 เวลา 22.01 - 24.00 น. 40 3.3 
  รวม 1218 100.0 

 

จากตาราง 5  พบวา ผูใชบริการระบบบริการการศึกษา  สวนใหญใชงานระบบบริการศึกษา    

ในชวงเวลา 8.00 - 11.00 น. จํานวน 358 คน  คิดเปนรอยละ 29.4  รองลงมาเวลา 19.01 - 22.00 น. 

จํานวน 332 คน  คิดเปนรอยละ 27.3  และเวลา 11.01 - 13.00 น. และ 16.01 - 19.00 น.  จํานวน 

166 คน  คิดเปน   รอยละ 13.6 
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ตอนท่ี 2  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจการใหบริการระบบบริการการศึกษา  

โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean)  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  โดยรวมและรายขอ  

ดังแสดงในตารางที่ 6 - 10  ซึ่งกําหนดนํ้าหนักคะแนนดังน้ี 

 ตอบมากทีสุ่ด กําหนดนํ้าหนักคะแนนเปน  5 

 ตอบมาก กําหนดนํ้าหนักคะแนนเปน  4 

 ตอบปานกลาง กําหนดนํ้าหนักคะแนนเปน  3 

 ตอบนอย กําหนดนํ้าหนักคะแนนเปน  2 

 ตอบนอยทีสุ่ด กําหนดนํ้าหนักคะแนนเปน  1 

 จากน้ันนําผลที่ไดไปวิเคราะหหาคาสถิติ  โดยใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard  Deviation) แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑการแปลความหมาย โดยใชเกณฑการแปลผล

ของบุญชม  ศรีสะอาด (2545 : 103)  ดังน้ี 

 4.51 - 5.00 หมายถึง ผูใชงานมีความพึงพอใจตอระบบบริการการศึกษา ในระดับมากที่สุด

 3.51 - 4.50 หมายถึง ผูใชงานมีความพึงพอใจตอระบบบริการการศึกษา ในระดับมาก 

 2.51 - 3.50 หมายถึง ผูใชงานมีความพึงพอใจตอระบบบริการการศึกษา ในระดับปานกลาง 

 1.51 - 2.50 หมายถึง ผูใชงานมีความพึงพอใจตอระบบบริการการศึกษา ในระดับนอย 

 1.00 - 1.50 หมายถึง ผูใชงานมีความพึงพอใจตอระบบบริการการศึกษา ในระดับนอยที่สุด 

 

ตาราง 6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจตอการใหบริการระบบบริการ

การศึกษา โดยภาพรวม    
 

ความพึงพอใจตอการใหบรกิาร 

ระบบบริการการศึกษา 
( X ) (S.D.) ระดับ 

ดานกระบวนการข้ันตอน 3.84 0.82 มาก 

ดานเน้ือหา 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 ผูใชบริการระบบบริการการศึกษา มีระดับความพึงพอใจตอการ

ใหบริการระบบบริการการศึกษา  โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” ( X  = 3.83)  และเมื่อพิจารณา        

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. ระบบมีการแสดงผลขอมูลที่รวดเร็ว 3.83 0.89 มาก 

รวม 3.84 0.82 มาก 
 

จากตาราง 7  พบวา ผูใชบริการระบบบริการการศึกษา มีระดับความพึงพอใจตอดาน

กระบวนการข้ันตอน  โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” ( X = 3.84)  และเมื่อพิจารณาในรายขอ  พบวา  

ทุกขออยูในระดับ “มาก” 

 

ตาราง 8 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจตอการใหบริการระบบบริการ

การศึกษา ดานเน้ือหา    
 

ดานเน้ือหา    ( X ) (S.D.) ระดับ 

1. ขอมูลในระบบครอบคลุมความตองการของผูใชงาน 3.80 0.76 มาก 

2. ขอมูลในระบบมีความถูกตอง ชัดเจน  นาเช่ือถือ  3.96 0.81 มาก 

3. รายงานผลในระบบฯ สามารถนําไปเปนขอมลูการตัดสินใจ

ของผูบรหิารได   
3.83 0.82 มาก 

4. ระบบแสดงขอมูลไดอยางเหมาะสม ครบถวน 3.80 0.84 มาก 

5. ขอมูลในระบบมีความเปนปจจุบัน 3.81 0.91 มาก 

รวม 3.84 0.83 มาก 
 

จากตาราง 8  พบวา ผูใชบริการระบบบริการการศึกษา มีระดับความพึงพอใจตอดานเน้ือหา     

โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” ( X  = 3.84)  และเมื่อพิจารณาในรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับ  

“มาก” 
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ตาราง 9 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจตอการใหบริการระบบบริการ

การศึกษา ดานประสิทธิภาพและความปลอดภัย    
 

ดานประสทิธิภาพและความปลอดภัย    ( X ) (S.D.) ระดับ 

1. ระบบฯ แสดงขอมลูไดอยางเหมาะสม ครบถวน 3.89 0.82 มาก 

2. ระบบฯ มกีารตรวจสอบสถานะผูใชงาน 3.86 0.86 มาก 

3. ระบบฯ มกีารปองกันขอมูลเสียหาย 3.76 0.90 มาก 

4. ระบบฯ มกีารเก็บรักษาขอมลูอยางมีประสทิธิภาพและ

ปลอดภัย 
3.81 0.85 มาก 

รวม 3.83 0.86 มาก 
 

จากตาราง 9  พบวา ผูใชบริการระบบบริการการศึกษา มีระดับความพึงพอใจตอดาน       

ประสิทธิภาพและความปลอดภัย  โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก”  ( X  = 3.83)  และเมื่อพิจารณา    

ในรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับ “มาก” 

 

ตาราง 10 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจตอการใหบริการระบบบริการ

การศึกษา ดานความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ    
 

ดานความพงึพอใจตอคุณภาพการใหบรกิาร    ( X ) (S.D.) ระดับ 

1. ระบบสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงานไดดี 3.86 0.88 มาก 

2. ระบบสามารถชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานไดดีข้ึน 3.96 0.87 มาก 

3. ระบบฯ สามารถชวยลดระยะเวลาการปฏิบัติงานใหเร็วข้ึนได 3.84 0.87 มาก 

4. เจาหนาทีส่ามารถตอบคําถาม หรือแกไขปญหาจาการใชงานได 

รวดเร็ว 
3.57 1.02 มาก 

รวม 3.81 0.91 มาก 
 

จากตาราง 10  พบวา ผูใชบริการระบบบริการการศึกษา มีระดับความพึงพอใจตอดาน  

ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก”  ( X  = 3.81)  และเมื่อพิจารณา 

ในรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับ “มาก” 
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ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการ      

โดยรวบรวมความถ่ีที่ไดจากแบบสอบถามมีเสนอแนะที่มีความถ่ีที่เรียงจากมากไปหานอย ดังแสดง   

ในตาราง 11    

 

ตาราง 11 ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการใหบริการระบบบริการการศึกษา   
 

ลําดับ รายการ ความถ่ี 

1 เวลาถามคําถามผานระบบ ไมเคยไดคําตอบเลย 1 

2 เน็ตควรเร็ว  และเสถียรกวาน้ี 1 

3 อยากใหลงคะแนนสอบใหเร็ว ออกหลังสอบเสร็จ ประมาณ 7-10 วัน เผื่อวิชา

ไหนตองแก ไอ จะไดเตรียมตัวทัน 1 

4 หาลิงคยากเกินไป 1 

5 ระยะเวลาในการอนุมัติเอกสาร นานเกินไป 1 

6 มันชอบเขาระบบไมคอยไดคะ 1 

7 พอใชไดครับ 1 

8 ผมวานาจะมีแผนที่ มหาลัยดวยครบั เชน อาคารเรียน คณะ หมายเลขของตึก 

รวมทั้งขอมูลของอาจารยนะครบั 1 

9 ทําไมปฏิทินการเรียนของภาคพิเศษไมแสดงใหเห็นครบั อยากใหปรับปรงุให

แสดงใหเห็นในทกุๆเทอมครับ 1 

10 ติดตอทางเลขโทรศัพทไมคอยติด 1 

11 ควรแจงใหนักศึกษาทราบขอมลูและรายละเอียดตาง ๆ ของงานหรอืกิจกรรม

ใหรวดเร็ว และตรงตามที่มปีระกาศออกมาเพื่อใหนักศึกษาปฏิบัติไดตาม

ระยะเวลาที่กําหนด 1 

12 ขอเสนอแนะใหสามารถปริ้นทใบจายเงินคาลงทะเบียนไดทนัทีไมตองรอ เพราะ

บางครัง้ไมไดแจงวันปนท พอผานไปนานๆ น.ศ. ก็จะลืม และมีชองทางการ

ชําระเงินที่หลากหลายสามารถชําระผานชองทางทีส่ะดวกกวาน้ี 1 
 

 ตาราง 11 พบวา ผูเขาใชบริการระบบบริการการศึกษา  มีขอเสนอแนะดังน้ี  เวลาถาม

คําถามผานระบบ ไมเคยไดคําตอบเลย  เน็ตควรเร็ว  และเสถียรกวาน้ี อยากใหลงคะแนนสอบใหเร็ว 

ออกหลังสอบเสร็จ ประมาณ 7-10 วัน เผื่อวิชาไหนตองแก ไอ จะไดเตรียมตัวทัน หาลิงคยากเกินไป  

ระยะเวลาในการอนุมัติเอกสาร นานเกินไป  มันชอบเขาระบบไมคอยไดคะ,พอใชชไดครับ ผมวานาจะ

มีแผนที่ มหาลัยดวยครับ เชน อาคารเรียน คณะ หมายเลขของตึก รวมทั้งขอมูลของอาจารยนะครับ   
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ทําไมปฏิทินการเรียนของภาคพิเศษไมแสดงใหเห็นครับ อยากใหปรับปรุงใหแสดงใหเห็นในทุกๆเทอม

ครับ  ติดตอทางเลขโทรศัพทไมคอยติด  ควรแจงใหนักศึกษาทราบขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ ของ

งานหรือกิจกรรมใหรวดเร็ว และตรงตามที่มีประกาศออกมาเพื่อใหนักศึกษาปฏิบัติไดตามระยะเวลาที่

กําหนด  ขอเสนอแนะใหสามารถปริ้นทใบจายเงินคาลงทะเบียนไดทันทีไมตองรอ เพราะบางครั้งไมได

แจงวันปนท พอผานไปนานๆ น.ศ. ก็จะลืม และมีชองทางการชําระเงินที่หลากหลายสามารถชําระ

ผานชองทางที่สะดวกกวาน้ี 

 

 

    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 

 



แบบประเมินผลความพึงพอใจการใหบริการระบบบริการการศึกษา (REG) 

กลุมงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

คําชี้แจง  แบบสอบถามน้ีจัดทําข้ึนเพื่อประเมินความพึงพอใจการใหบริการระบบสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัย เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุง  แกไข และพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยใหมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 

ตอนท่ี 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 

1. เพศ   ชาย   หญิง 

 

2. อาย ุ  20 - 25 ป 26 - 30 ป  31 - 35 ป     

   36 - 40 ป    41 - 45 ป     46 ปข้ึนไป  

 

3. ประเภทผูใชบริการ  

 นักศึกษา    ภาคปกติ    ภาคพิเศษ 

 บุคลากร   อาจารย       พนักงานม. (สายวิชาการ)  พนักงานม. (สายสนับสนุน) 

 

4. หนวยงาน   คณะเทคโนโลยีการเกษตร   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

    คณะครุศาสตร   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

    คณะวิทยาการจัดการ   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

    คณะนิติศาสตร    คณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 

    คณะนิเทศศาสตร    คณะอัญมณีศาสตรและประยุกตศิลป  

    สํานักงานอธิการบดี     สํานักวิทยบริการฯ   

    สํานักศิลปวัฒนธรรมฯ   สถาบันวิจัยและพัฒนา  

    อื่น 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. 

 



 12 

ตอนท่ี 2   ทานมีความพึงพอใจตอการใหบริการระบบบริการการศึกษามากนอยเพียงใด 

(หมายเหตุ ระดับ 5 = มากทีสุ่ด  4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = นอย  1 = นอยที่สุด) 

ระดับความพงึพอใจ  

ประเด็น 
5 4 3 2 1 

ดานกระบวนการขั้นตอน      

1. มีการจัดหมวดหมูของรายการใชงานไดอยางชัดเจน      

2. มีเมนูการใชงานงาย ไมซับซอน      

3. การเขาถึงระบบทําไดงาย รวดเร็ว      

4. มีฟงกชันครอบคลุมการทํางาน      

5. ระบบมีข้ันตอนการทํางานเปนลําดับเขาใจงาย      

6. ระบบมีการแสดงผลขอมูลที่รวดเร็ว      

ดานเน้ือหา      

7. ขอมูลในระบบครอบคลุมความตองการของผูใชงาน      

8.  ขอมูลในระบบมีความถูกตอง ชัดเจน  นาเช่ือถือ       

9.  รายงานผลในระบบฯ สามารถนําไปเปนขอมลูการตัดสินใจของผูบรหิารได        

10.  ระบบแสดงขอมลูไดอยางเหมาะสม ครบถวน      

11. ขอมูลในระบบมีความเปนปจจุบัน      

ดานประสิทธิภาพและความปลอดภัย      

12. ระบบฯ แสดงขอมลูไดอยางเหมาะสม ครบถวน      

13. ระบบฯ มีการตรวจสอบสถานะผูใชงาน      

14. ระบบฯ มีการปองกันขอมูลเสียหาย      

15. ระบบฯ มีการเก็บรักษาขอมลูอยางมปีระสทิธิภาพและปลอดภัย      

ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ      

16. ระบบสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงานไดดี      

17. ระบบสามารถชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานไดดีข้ึน      

18. ระบบฯ สามารถชวยลดระยะเวลาการปฏิบัติงานใหเร็วข้ึนได      

19. เจาหนาทีส่ามารถตอบคําถาม หรือแกไขปญหาจาการใชงานได รวดเร็ว      

 

ตอนท่ี 3  ปญหาและขอเสนอแนะ 

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

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

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

 



แนวทางแกไขขอเสนอแนะ 

 

 จากผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการระบบบริการ

การศึกษาน้ัน  กลุมงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเสนอแนะแนวทางแกไขไวดังตอไปน้ี 
  

ลําดับ

ที่ 

รายการ แนวทางแกไข 

1 เวลาถามคําถามผานระบบ ไมเคยไดคําตอบเลย ขอเสนอแนะน้ีไมเกี่ยวของกับแบบประเมิน 

(ตองพจิารณาวาถามคําถามไปทางใด และ

สวนงานใดเปนผูดูแลการตอบคําถามน้ัน ซึ่งมี

ดวยกันหลายสวนงาน ขอเสนอแนะน้ีจงึมี

ขอมูลไมเพียงพอตอการแกไขปญหา) 

2 เน็ตควรเร็ว  และเสถียรกวาน้ี ขอเสนอแนะน้ีไมเกี่ยวของกับแบบประเมิน 

(เปนขอเสนอแนะดานเครอืขาย) 

3 อยากใหลงคะแนนสอบใหเร็ว ออกหลังสอบเสร็จ 

ประมาณ 7-10 วัน เผื่อวิชาไหนตองแก ไอ จะได

เตรียมตัวทัน 

ขอเสนอแนะน้ีไมเกี่ยวของกับแบบประเมิน 

(เปนขอเสนอแนะของกองบริการการศึกษา) 

4 หาลิงคยากเกินไป ขอเสนอแนะน้ีไมเกี่ยวของกับแบบประเมิน 

(เปนขอเสนอแนะดานเว็บไซต) 

5 ระยะเวลาในการอนุมัติเอกสาร นานเกินไป ขอเสนอแนะน้ีไมเกี่ยวของกับแบบประเมิน 

(เปนขอเสนอแนะของกองบริการการศึกษา) 

6 มันชอบเขาระบบไมคอยไดคะ ตองพิจารณาจากปจจัยหลายๆอยาง เชน เขา

ระบบจากสถานที่ใด ที่บานมีระบบ

อินเทอรเน็ตที่เสถียรมากนอยแคไหน ที่

มหาวิทยาลัยเขาระบบจากอาคารใด เขาผาน

สมารทโฟนหรือแทบเล็ตหรือคอมพิวเตอรต้ัง

โตะ เขาไมไดเน่ืองจากระบุพาสเวิรดผิดหรือ

เพราะอุปกรณ ฯลฯ  ขอเสนอแนะน้ีจึงมี

ขอมูลไมเพียงพอตอการแกไขปญหา) 

7 พอใชไดครับ - 

8 ผมวานาจะมีแผนที่ มหาลัยดวยครบั เชน อาคาร

เรียน คณะ หมายเลขของตึก รวมทั้งขอมูลของ

ขอเสนอแนะน้ีไมเกี่ยวของกับแบบประเมิน 

(ขอมูลตรงสวนน้ีควรอยูในสวนของเว็บไซต



ลําดับ

ที่ 

รายการ แนวทางแกไข 

อาจารยนะครับ มหาวิทยาลัย) 

9 ทําไมปฏิทินการเรียนของภาคพิเศษไมแสดงให

เห็นครบั อยากใหปรบัปรุงใหแสดงใหเห็นในทุกๆ

เทอมครับ 

ขอเสนอแนะน้ีไมเกี่ยวของกับแบบประเมิน 

(ข้ึนอยูกับหนวยงานที่ทําหนาที่อพัเดทปฏิทิน

การศึกษา ซึ่งโดยปกติแลว จะมีใหตรวจสอบ

ทุกเทอมอยูแลว) 

10 ติดตอทางเลขโทรศัพทไมคอยติด ขอเสนอแนะน้ีไมเกี่ยวของกับแบบประเมิน 

(ตองพจิารณาจากปจจัยหลายๆอยาง เชน 

ระบบโทรศัพทของมหาวิทยาลัย การโอนสาย 

โอนผิดโอนถูกแลวสายหลุดหรือไม โทรถูก

เบอรหรือไม โทรจากภายในหรือภายนอก

มหาวิทยาลัย ซึง่การใหบริการในสวนน้ีไมมี

เบอรโทรเปนการสวนตัว หากโทรจาก

ภายนอกตองโทรผานเบอรของมหาวิทยาลัย

แลวตอสายเทาน้ัน ขอเสนอแนะน้ีจงึมีขอมลู

ไมเพียงพอตอการแกไขปญหา) 

11 ควรแจงใหนักศึกษาทราบขอมลูและรายละเอียด

ตาง ๆ ของงานหรือกจิกรรมใหรวดเร็ว และตรง

ตามที่มีประกาศออกมาเพื่อใหนักศึกษาปฏิบัติได

ตามระยะเวลาที่กําหนด 

ขอเสนอแนะน้ีไมเกี่ยวของกับแบบประเมิน 

(ควรเปนหนาที่ของกองพัฒนานักศึกษาหรือ

กองบริการการศึกษา ซึง่ปกติก็จะมีแจงขาว/

ประกาศตรงสวนน้ี ใหนักศึกษาทราบอยูแลว) 

12 ขอเสนอแนะใหสามารถปริ้นทใบจายเงิน

คาลงทะเบียนไดทันทีไมตองรอ เพราะบางครั้ง

ไมไดแจงวันปริ้นท พอผานไปนานๆ น.ศ. ก็จะ

ลืม และมีชองทางการชําระเงินที่หลากหลาย

สามารถชําระผานชองทางทีส่ะดวกกวาน้ี 

ตองนําเขาทีป่ระชุมและปรับปรงุตอไป 

 

 
 


