
รายงานแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบสารสนเทศ (Website) 
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
--------------------------------------------------- 

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ จัดท าขึ้นมาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจและ
ประเมินความคิดเห็นในการใช้บริการระบบสารสนเทศของส านักงานตรวจสอบภายใน โดยความคิดเห็นของ
ท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพและเพื่อพัฒนาด้านการ
บริการให้บริการข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อประเมินความพึงพอใจในการรับบริการข้อมูลสารสนเทศ 
 
ขอบเขตของการประเมิน 
 บุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ได้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็ง ของวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เพื่อ
เป็นข้อมูลในการพัฒนางานตรวจประเมินการปฏิบัติต่อไป 
 
วิธีด าเนินการ 
 1. สร้างเครื่องมือในการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 
ตอน คือ 
    ตอนท่ี 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ตอนท่ี 2 ข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ 
 2. วิเคราะห์และแปรผลข้อมูลในการวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลการด าเนินการ ดังนี้ 
   ตอนท่ี 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ผลด้วยการหาค่าร้อยละ 
( X-bar ) 
   ตอนท่ี 2 วิเคราะห์ผลด้วยการหาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
   ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 3. การแจกแบบสอบถาม 
  - ประเมินผลออนไลน์ หน้าเว็ป www.nan.mcu.ac.th 
  - อีเมลล์, ไลน์กลุ่ม, ถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ประเมิน 

4. การแปรผลข้อมูล 
  ในการแปลความหมายของข้อมูล แปลผลจากค่าเฉล่ียเลขคณิต ( ̅) โดยใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ 

ค่าเฉล่ียเลขคณิต  ( ̅)      ความหมาย 
4.50 – 5.00     มากท่ีสุด-เหมาะสมมากท่ีสุด 
3.50 - 4.49     มาก/เหมาะสมมาก 
2.50 – 3.49     ปานกลาง/เหมาะสมปานกลาง 
1.50 – 2.49     น้อย/เหมาะสมน้อย 
1.00 – 1.49     น้อยท่ีสุด/ควรปรับปรุง 

http://www.nan.mcu.ac.th/


ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากการสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรทุกส่วนงาน ได้รับข้อมูลกลับคืน จ านวน 43 ฉบับ  คิด
เป็น ร้อยละ 100 ของแบบสอบถามท้ังหมด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
ผู้บริหาร 4 9.30 
คณาจารย์ 22 51.17 
เจ้าหน้าท่ี 17 39.53 
นิสิต 0 0 
บุคคลท่ัวไป 0 0 

รวมทั้งสิ้น 43 100.00 
 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
บรรพชิต 9 20.93 
คฤหัสถ ์ 34 79.07 

รวมทั้งสิ้น 43 100.00 
 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 0 0 
20 – 30 ปี 0 0 
31 – 40 ปี 24 55.81 
41 – 50 ปี 10 23.26 
51 ปีขึ้นไป 9 20.93 

รวมทั้งสิ้น 43 100.00 
 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจจากการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ 
ข้อ รายการ ผลการประเมิน 

( ̅) S.D. ระดับ 
1 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของ้อมูลในระบบสารสนเทศ 4.14 0.35 มาก 
2 ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลในระบบสารสนเทศ 4.07 0.26 มาก 
3 ความเหมาะสมของรูปแบบท่ีใช้ในระบบสารสนเทศ 4.14 0.35 มาก 
4 ความน่าเช่ือถือของข้อมูลในระบบสารสนเทศ 4.05 0.30 มาก 
5 ความสะดวกในการใช้งานระบบสารสนเทศ 4.14 0.35 มาก 
6 ความน่าสนใจของข้อมูลในระบบสารสนเทศ 4.02 0.56 มาก 
7 ความหลากหลายของข้อมูลในระบบสารสนเทศ 4.07 0.59 มาก 
8 การใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ 4.19 0.39 มาก 
 เฉลี่ยโดยภาพรวม 4.10 0.39 มาก 



 
 จากตาตรงโดยภาพรวมความพึงพอใจจากการใช้บริการข้อมูลระบบสารสนเทศของวิทยาลัยสงฆ์นคร
น่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ค่าเฉล่ีย 4.10 ท่ีระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
 ผลการด าเนินงานท่ีได้รับความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ การใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ  ค่าเฉล่ีย 
4.19 ท่ีระดับ มาก  รองลงมาคือ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของ้อมูลในระบบสารสนเทศ และความเหมาะสม
ของรูปแบบท่ีใช้ในระบบสารสนเทศ และความสะดวกในการใช้งานระบบสารสนเทศ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากันท่ี 
4.14 ท่ีระดับ มาก  
 
 
 
ประเมินความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน            
เฉลิมพระเกียรติฯ 
ข้อ รายการ ผลการประเมิน 

( ̅) S.D. ระดับ 
1 ระบบใช้งานสะดวกและไม่ซับซ้อน 4.14 0.35 มาก 
2 สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลท่ีต้องการได้ง่าย 4.05 0.30 มาก 
3 มีฟังก์ช่ันหรือเครื่องมือให้ใช้งานอย่างเหมาะสม 4.12 0.39 มาก 
4 ประสิทธิภาพ/ควมรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ 4.05 0.30 มาก 
5 ระบบมีเสถียรภาพสามารถเข้าใช้งานได้ตลอดเวลา 4.14 0.35 มาก 
6 มีรูปแบบการแสดงผลบนจอภาพเหมาะสมและสวยงาม 3.95 0.58 มาก 
7 มีข้อมูลท่ีมีความถูกต้องและครบถ้วน 4.07 0.59 มาก 
8 ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบันเสมอ 4.19 0.39 มาก 
9 มีข้อมูลท่ีมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน 4.02 0.56 มาก 

10 ข้อมูลท่ีเผยแพร่สู่ภายนอกมีความเหมาสม 4.07 0.59 มาก 
11 มีการจัดการระดับความปลอดภัยหรือก าหนดสิทธิ์ใน

การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
4.19 0.39 มาก 

 เฉลี่ยโดยภาพรวม 4.09 0.44 มาก 
 
 จากตาราง โดยภาพรวมความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวิทยาลัยสงฆ์นคร
น่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ค่าเฉล่ียท่ี 4.09 ท่ีระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
 ผลการด าเนินงานท่ีได้รับความพึงพอใจมากท่ีสุดคือข้อมูลมีความเป็นปัจจุบันเสมอ และมีการจัดการ
ระดับความปลอดภัยหรือก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเหมาะสม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากันท่ี 4.19 ท่ี
ระดับ มาก รองลงมาคือข้อมูลมีความเป็นปัจจุบันเสมอ และข้อมูลท่ีเผยแพร่สู่ภายนอกมีความเหมาสม โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากันท่ี 4.07  ท่ีระดับ มาก 
 
 
 
 
 



 
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม 
 - เพิ่มความหลากหลายของข้อมูล ทุกปี แต่เนื่องจากเป็นปีท่ีก าลังเริ่ม จึงท าให้ข้อมูลยังมีน้อย โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับดีแล้ว 
 - ควรมีสารสนเทศ จากทุกหลักสูตร เข้ามารวบรวมกันไว้ ให้ได้ศึกษา 
 
 
 

ผู้จัดท า 
 
 
 

(พระปลัดนฤดล กิตฺติภทฺโท) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

รับรองตามนี้ 
 
 
 

(พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร.) 
ผู้อ านวยการ 

 


