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บทที่ 1 

บทนํา 

 
ความเปนมา 

ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหผูใชงาน
ทุกองคกรตองมีการปรับตัวและพัฒนาบุคลากรขององคกรของตนใหมีความรูและทักษะในการจัดการ
และบริหารระบบงานภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือใหองคกรสามารถปฏิบัติงาน 
และใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ  ความสําคัญของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
มาใชในการพัฒนาองคกร  และบริหารจัดการภายในองคกร โดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ        
ท่ีทันสมัยเขามาชวยในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีเปาหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานกลุมผูใชทุกระดับ ทั้งนักศึกษา บุคลากร และผูบริหารของมหาวิทยาลัย  ดังนั้น       
เพ่ือตอบสนองทุกความตองการของผูใชระบบบริการการศึกษา (REG) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ    
จึงไดจัดทําโครงการสํารวจความพึงพอใจของการใชงานระบบบริการการศึกษา (REG)  เพื่อนํามา
พัฒนา ปรับปรุงระบบบรกิารการศึกษา (REG) ใหสอดคลอง ตอความตองการของผูใชบริการ 
 
ความมุงหมายของการประเมิน 

 1.  เพ่ือประเมินผลการใหบริการระบบบรกิารการศกึษา (REG)   
 2.  เพ่ือศึกษาความคดิเห็นและขอเสนอแนะในการใหบริการระบบบริการการศกึษา (REG)   
 3.  เพ่ือพัฒนาการใหบริการระบบบริการการศกึษา (REG) 
 
ขอบเขตของการประเมิน 

 ในการประเมินคร้ังนี้  เปนอาจารยและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เขาใชบริการระบบบริการ
การศึกษา  ในปงบประมาณ 2562 เพื่อสํารวจระดับความพึงพอใจในการใชบริการระบบบริการ
การศึกษา (REG)     
 



บทที่ 2 

วิธีการดําเนินการ 

 
กลุมตัวอยาง 

 อาจารยและนักศึกษาที่ใชบริการระบบบริการการศึกษา (REG)  ประจําปงบประมาณ 2562  
จํานวนทั้งส้ิน 9,248  คน  
 

เคร่ืองมือที่ใชในการประเมิน 

 แบบสอบถามความพึงพอใจการใชบริการระบบบริการการศึกษา  มีท้ังหมด 3 ตอนคอื   
ตอนท่ี 1  เปนคาํถามเก่ียวกับสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   
ตอนท่ี 2  เปนคาํถามเก่ียวกับความพึงพอใจตอการใหบริการระบบบริการการศึกษา   
ตอนที่ 3  เกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะ   

 
การดําเนินการเก็บขอมูล 

 เจาหนาที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ เก็บขอมูลแบบสอบถามผูใชบริการระบบบริการ      
การศึกษาผานทางเว็บไซต ประจําปงบประมาณ 2562 
 
การวิเคราะหขอมูล 

 1.  ตอนที่ 1  หาคาความถี่  และรอยละ   
 2.  ตอนที่ 2  หาคาเฉลี่ย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

3.  ตอนที่ 3  จัดกลุมความคิดเห็นและขอเสนอแนะ   
 



บทที่ 3 

ผลการประเมิน 

 
 การประเมินความคิดเห็นของผู ใชบริการระบบบริการการศึกษาครั้ งนี้  จะเสนอผล          
การประเมินเปนตอน ๆ แบงเปน 3 ตอน  คือ 

ตอนที่ 1  เปนคําถามเก่ียวกับสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะคําถาม       

เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check – List)  จํานวน 5 ขอ  ไดแก  เพศ  อายุ  ประเภทผูใชบริการ  
หนวยงาน  ชวงเวลาในการใชระบบบรกิารการศึกษา  มีลักษณะเปนคําถามปลายปด   
 ตอนท่ี 2  เปนคําถามเก่ียวกับความพึงพอใจตอการใหบริการระบบบริการการศึกษา            

มีลักษณะเปนคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  จํานวน 19 ขอ 
 ตอนท่ี 3  เปนคําถามเก่ียวกับขอเสนอแนะ  จํานวน 1 ขอ 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

   ตอนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ  

อายุ ประเภทผูใชบริการ หนวยงาน ชวงเวลาในการใชระบบบริการการศึกษา โดยหาคาความถี่และ
รอยละ ดังแสดงในตาราง 1 – 5  
 
ตาราง 1 แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบรกิารระบบบริการการศึกษา จําแนกตามเพศ  
 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 659 45.4 

หญิง 794 54.6 

รวม 1,453 100.0 
 

จากตาราง 1  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชายคือ เพศหญิง  

จํานวน 794 คน  คดิเปนรอยละ 54.6  และเพศชายจํานวน 659 คน  คดิเปนรอยละ 45.4 
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ตาราง 2 แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบรกิารระบบบริการการศึกษา จําแนกตามชวงอายุ 
 

อายุ จํานวน รอยละ 
อายุ 20 - 25 ป  1,088 74.9 

อายุ 26 - 30 ป 141 9.7 

อายุ 31 - 35 ป 91 6.3 

อายุ 36 - 40 ป 37 2.5 

อายุ 41 - 45 ป 53 3.6 

อายุ 46 ปขึ้นไป  43 3.0 

รวม 1,453 100.0 
 

จากตาราง 2  พบวา กลุมผูใชบริการระบบบริการการศึกษา สวนใหญมีอายุระหวาง 20 - 25 ป  
จํานวน 1,088 คน  คิดเปนรอยละ 74.9  รองลงมาเปนชวงอายุระหวาง 26 - 30 ป  จํานวน 141 คน  
คิดเปนรอยละ 9.7  และอายุระหวาง 31 - 35 ป  จํานวน 91 คน คดิเปนรอยละ 6.3 
 
ตาราง 3 แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบรกิารระบบบริการการศึกษา จําแนกตามสถานภาพ 
 

ประเภทผูใชงาน จํานวน รอยละ 
นักศึกษาภาคปกติ 943 64.9 

นักศึกษาภาคพิเศษ 424 29.2 

อาจารย 52 3.6 

พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 31 2.1 

พนักงานมหาวิทยาลัย สายนับสนุน 3 0.2 

รวม 1,453 100.0 
 

จากตาราง 3  พบวา กลุมผูใชบรกิารระบบบริการการศึกษา สวนใหญเปนนักศึกษาภาคปกติ 
จํานวน 943 คน  คิดเปนรอยละ 64.9  รองลงมาเปนนักศึกษาภาคพิเศษ  จํานวน 424 คน  คิดเปนรอย
ละ 29.2  และอาจารย จํานวน 52 คน  คิดเปนรอยละ 3.6    
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ตาราง 4 แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบรกิารระบบบริการการศึกษา จําแนกตามคณะวิชา 
 

คณะวิชา จํานวน รอยละ 
 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 95 6.5 
 ครุศาสตร 314 21.6 
 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 383 26.4 
 วิทยาการจัดการ 251 17.3 
 เทคโนโลยีการเกษตร 60 4.1 
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 56 3.9 
 นิติศาสตร 160 11.0 
 วิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 67 4.6 
 นิเทศศาสตร 60 4.1 
 อัญมณีศาสตรและประยุกตศิลป 7 0.5 
  รวม 1,453 100.0 

 

จากตาราง 4  พบวา ผูใชบริการระบบบริการการศึกษา สวนใหญมาจากคณะมนุษยศาสตร        
และสังคมศาสตร จํานวน 383 คน คิดเปนรอยละ 26.4 รองลงมาคือ คณะครุศาสตร จํานวน 314 คน 
คิดเปนรอยละ 21.6 และคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 251 คน คิดเปนรอยละ 17.3 
 

ตาราง 5 แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบบริการการศึกษา จําแนกตามชวงเวลาที่ใช

ระบบบริการศึกษา 
 

ชวงเวลาที่ใชระบบบริการศึกษา จํานวน รอยละ 
 เวลา  8.00 - 11.00 น.  387 26.6 
 เวลา 11.01 - 13.00 น. 211 14.5 
 เวลา 13.01 - 16.00 น. 214 14.7 
 เวลา 16.01 - 19.00 น. 197 13.6 

 เวลา 19.01 - 22.00 น. 406 27.9 
 เวลา 22.01 - 24.00 น. 38 2.6 

  รวม 1,453 100.0 
 

จากตาราง 5  พบวา ผูใชบริการระบบบริการการศึกษา  สวนใหญใชงานระบบบริการศึกษา    
ในชวงเวลา 19.01 - 22.00 น. จํานวน 406 คน  คิดเปนรอยละ 27.9  รองลงมาเวลา 8.00 - 11.00 น. 
จํานวน 387 คน  คิดเปนรอยละ 26.6  และเวลา 13.01 - 16.00 น. จํานวน 214 คน  คิดเปน   
รอยละ 14.7 
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ตอนที่ 2  การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจการใหบริการระบบบริการการศึกษา  

โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean)  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  โดยรวมและรายขอ  
ดังแสดงในตารางที่ 6 - 10  ซึ่งกําหนดน้ําหนักคะแนนดังนี้ 
 ตอบมากที่สุด กําหนดน้ําหนักคะแนนเปน  5 
 ตอบมาก กําหนดน้ําหนักคะแนนเปน  4 
 ตอบปานกลาง กําหนดน้ําหนักคะแนนเปน  3 
 ตอบนอย กําหนดน้ําหนักคะแนนเปน  2 
 ตอบนอยที่สุด กําหนดน้ําหนักคะแนนเปน  1 
 จากนั้นนําผลที่ไดไปวิเคราะหหาคาสถิติ  โดยใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard  Deviation) แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑการแปลความหมาย โดยใชเกณฑการแปลผล
ของบุญชม  ศรีสะอาด (2545 : 103)  ดังนี้ 
 4.51 - 5.00 หมายถึง ผูใชงานมีความพึงพอใจตอระบบบริการการศึกษา ในระดับมากที่สุด
 3.51 - 4.50 หมายถึง ผูใชงานมีความพึงพอใจตอระบบบรกิารการศึกษา ในระดับมาก 
 2.51 - 3.50 หมายถึง ผูใชงานมีความพึงพอใจตอระบบบรกิารการศึกษา ในระดับปานกลาง 
 1.51 - 2.50 หมายถึง ผูใชงานมีความพึงพอใจตอระบบบริการการศกึษา ในระดับนอย 
 1.00 - 1.50 หมายถึง ผูใชงานมีความพึงพอใจตอระบบบรกิารการศึกษา ในระดับนอยที่สุด 
 
ตาราง 6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจตอการใหบริการระบบบริการ

การศกึษา โดยภาพรวม    
 

ความพึงพอใจตอการใหบริการ 
ระบบบริการการศึกษา 

( X ) (S.D.) ระดับ 

ดานกระบวนการข้ันตอน 3.94 0.77 มาก 

ดานเนื้อหา 3.93 0.80 มาก 

ดานประสิทธิภาพและความปลอดภัย 3.93 0.82 มาก 

ดานความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 3.92 0.87 มาก 

รวม 3.93 0.82 มาก 
 

จากตาราง 6  พบวา ผูใชบริการระบบบริการการศึกษา มีระดับความพึงพอใจตอการ
ใหบริการระบบบริการการศึกษา  โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” ( X  = 3.93)  และเม่ือพิจารณา        
ในรายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับ “มาก” 
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ตาราง 7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจตอการใหบริการระบบบริการ

การศกึษา ดานกระบวนการข้ันตอน    
 

ดานกระบวนการข้ันตอน    ( X ) (S.D.) ระดับ 
1. มีการจัดหมวดหมูของรายการใชงานไดอยางชัดเจน 4.04 0.67 มาก 

2. มีเมนูการใชงานงาย ไมซับซอน 3.94 0.74 มาก 

3. การเขาถึงระบบทําไดงาย รวดเรว็ 3.90 0.84 มาก 

4. มีฟงกชันครอบคลุมการทํางาน 3.88 0.76 มาก 

5. ระบบมีขั้นตอนการทํางานเปนลําดับเขาใจงาย 3.94 0.77 มาก 

6. ระบบมีการแสดงผลขอมูลที่รวดเร็ว 3.91 0.85 มาก 

รวม 3.94 0.77 มาก 
 

จากตาราง 7  พบวา ผูใชบริการระบบบริการการศึกษา มีระดับความพึงพอใจตอดาน
กระบวนการขั้นตอน  โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” ( X = 3.94)  และเมื่อพิจารณาในรายขอ  พบวา  
ทุกขออยูในระดับ “มาก” 
 

ตาราง 8 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจตอการใหบริการระบบบริการ

การศกึษา ดานเน้ือหา    
 

ดานเนื้อหา    ( X ) (S.D.) ระดับ 
1. ขอมูลในระบบครอบคลุมความตองการของผูใชงาน 3.90 0.74 มาก 

2. ขอมูลในระบบมีความถูกตอง ชัดเจน  นาเชื่อถือ  4.04 0.76 มาก 

3. รายงานผลในระบบฯ สามารถนําไปเปนขอมูลการตัดสินใจ
ของผูบริหารได   

3.93 0.80 มาก 

4. ระบบแสดงขอมูลไดอยางเหมาะสม ครบถวน 3.90 0.80 มาก 

5. ขอมูลในระบบมีความเปนปจจุบัน 3.90 0.88 มาก 

รวม 3.93 0.80 มาก 
 

จากตาราง 8  พบวา ผูใชบริการระบบบริการการศึกษา มีระดับความพึงพอใจตอดานเนื้อหา     
โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” ( X  = 3.93)  และเมื่อพิจารณาในรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับ  
“มาก” 
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ตาราง 9 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจตอการใหบริการระบบบริการ

การศกึษา ดานประสิทธิภาพและความปลอดภัย    
 

ดานประสิทธิภาพและความปลอดภัย    ( X ) (S.D.) ระดับ 
1. ระบบฯ แสดงขอมูลไดอยางเหมาะสม ครบถวน 3.97 0.77 มาก 

2. ระบบฯ มีการตรวจสอบสถานะผูใชงาน 3.97 0.82 มาก 

3. ระบบฯ มีการปองกันขอมูลเสียหาย 3.87 0.86 มาก 

4. ระบบฯ มีการเก็บรกัษาขอมูลอยางมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย 

3.92 0.82 มาก 

รวม 3.93 0.82 มาก 
 

จากตาราง 9  พบวา ผูใชบริการระบบบริการการศึกษา มีระดับความพึงพอใจตอดาน       
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย  โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก”  ( X  = 3.93)  และเมื่อพิจารณา    
ในรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับ “มาก” 
 
ตาราง 10 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจตอการใหบริการระบบบริการ

การศกึษา ดานความพึงพอใจตอคณุภาพการใหบริการ    
 

ดานความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ    ( X ) (S.D.) ระดับ 
1. ระบบสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงานไดดี 3.96 0.84 มาก 

2. ระบบสามารถชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานไดดีขึ้น 4.04 0.82 มาก 

3. ระบบฯ สามารถชวยลดระยะเวลาการปฏิบัติงานใหเร็วขึ้นได 3.95 0.83 มาก 

4. เจาหนาที่สามารถตอบคําถาม หรือแกไขปญหาจาการใชงานได 
รวดเร็ว 

3.72 0.99 มาก 

รวม 3.92 0.87 มาก 
 

จากตาราง 10  พบวา ผูใชบริการระบบบริการการศึกษา มีระดับความพึงพอใจตอดาน  
ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก”  ( X  = 3.92)  และเมื่อพิจารณา 
ในรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับ “มาก” 
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ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการใหบริการ      

โดยรวบรวมความถี่ที่ไดจากแบบสอบถามมีเสนอแนะท่ีมีความถี่ที่เรียงจากมากไปหานอย ดังแสดง   
ในตาราง 11    

 
ตาราง 11 ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการใหบรกิารระบบบริการการศึกษา   
 

ลําดับ รายการ ความถี่ 

   
 

 ตาราง 11 ไมมีขอเสนอแนะท่ีเก่ียวของกับระบบบริการการศึกษา 
 
 
    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 

 



แบบประเมินผลความพึงพอใจการใหบริการระบบบริการการศกึษา (REG) 

กลุมงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพ่ือประเมินความพึงพอใจการใหบริการระบบสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัย เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุง  แกไข และพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 

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    ภาคปกติ    ภาคพิเศษ 
 บุคลากร   อาจารย       พนักงานม. (สายวิชาการ)  พนักงานม. (สายสนับสนุน) 
 
4. หนวยงาน   คณะเทคโนโลยีการเกษตร   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

    คณะครุศาสตร   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
    คณะวิทยาการจัดการ   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    คณะนิติศาสตร    คณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 
    คณะนิเทศศาสตร    คณะอัญมณีศาสตรและประยุกตศลิป  
    สํานักงานอธิการบดี     สํานักวิทยบรกิารฯ   
    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. 
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ตอนที่ 2   ทานมีความพึงพอใจตอการใหบริการระบบบริการการศึกษามากนอยเพียงใด 

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

ระดับความพึงพอใจ  

ประเด็น 
5 4 3 2 1 

ดานกระบวนการข้ันตอน      

1. มีการจัดหมวดหมูของรายการใชงานไดอยางชัดเจน      
2. มีเมนูการใชงานงาย ไมซับซอน      
3. การเขาถึงระบบทําไดงาย รวดเร็ว      
4. มีฟงกชันครอบคลุมการทํางาน      
5. ระบบมีข้ันตอนการทํางานเปนลําดับเขาใจงาย      
6. ระบบมีการแสดงผลขอมูลที่รวดเร็ว      
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 มีการเก็บรกัษาขอมูลอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย      

ความพึงพอใจตอคณุภาพการใหบริการ      

16. ระบบสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงานไดดี      
17. ระบบสามารถชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานไดดีข้ึน      
18. ระบบฯ สามารถชวยลดระยะเวลาการปฏิบัติงานใหเร็วขึ้นได      
19. เจาหนาที่สามารถตอบคําถาม หรือแกไขปญหาจาการใชงานได รวดเร็ว      
 
ตอนที่ 3  ปญหาและขอเสนอแนะ 

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

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

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



สรุปผลการดําเนินงาน 
 

 การประเมินผลความพึงพอใจตอการใหบริการระบบบริการการศึกษา  ในปงบประมาณ 2562   
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลการใหบริการระบบบริการการศึกษา  เพ่ือศึกษาปญหาขอเสนอแนะ 
ในการปรับปรุงการใหบริการในปตอไป  โดยสํารวจจากผูท่ีมีสิทธิ์การเขาใชระบบบริการการศึกษา  
จํานวนท้ังสิ้น 9,248 คน  
 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการระบบบริการการศึกษา  พอสรุปไดดังนี้ 
 

1.  สภาพทั่วไป 

 พบวาผูเขาใชบริการสวนใหญเปนเพศหญิง (54.6%)  มีอายุระหวาง 20 – 25 ป (74.9%)       
เปนนักศึกษาภาคปกติ (64.9%)  มาจากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (26.4%)  และชวงเวลา 
เวลา 19.01 – 22.00  น. เปนชวงเวลาที่ใชระบบบรกิารการศกึษามากที่สุด (27.9%)    
    

2.  ความพึงพอใจตอการใชบริการระบบบริการการศึกษา 

 ผลการประเมินความพึงพอใจในดานตาง ๆ พบวา โดยภาพรวมอยู ในระดับ “มาก”          
(X  = 3.93) คิดเปนรอยละ 78.6 และเมื่อพิจารณาในรายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับ “มาก” 
โ ด ย มี ค า เ ฉ ลี่ ย ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ สู ง สุ ด  ด า น ก ร ะ บ ว น ก า ร ขั้ น ต อ น  ( X  = 3 . 9 4 )  
คิดเปนรอยละ 78.8   รองลงมาดานเนื้อหา และดานประสิทธิภาพและความปลอดภัย ( X  = 3.93)  
คิดเปนรอยละ 78.6 และดานความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ (X  = 3.92) คิดเปนรอยละ 78.4    
 

3.  ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานบริการ 

 ผูใชบริการไมมีขอเสนอแนะท่ีตองปรับปรุง สวนใหญเปนการกลาวถึงดานอ่ืนๆ ท่ีไมเก่ียวของ

กับระบบบริการการศึกษา 
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