
แบบสอบถามความพึงพอใจการใชบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ ดานกายภาพ  

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําปการศึกษา 2555 

คําชี้แจง แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจการใชบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานกายภาพ คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุง แกไข และพัฒนาการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น 
 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม(เลอืก  1 หัวขอ) 

 เพศ  ชาย      หญิง   

อายุ  ต่ํากวา 20 ป    21-30 ป     31-40 ป      41-50 ป     50 ปขึ้นไป 

สถานภาพ    นักศึกษา ป.ตรี    นักศึกษา ป.โท/เอก   บุคลากรสายวิชาการ(อาจารย)    บุคลากรสายสนับสนุน 

ลักษณะการใชงานคอมพิวเตอรในคณะ   

 นําคอมพิวเตอรสวนตัวมาใชงานเอง     ใชงานเฉพาะที่คณะจัดให     ใชงานทั้งสองลักษณะ 

ชวงเวลาสวนมากที่ทานใชงานอินเตอรเน็ต (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)   
 8.00-12.00 น.      12.00-13.00 น.    13.00-16.00 น.   

 16.00-20.00 น.    20.00-24.00 น.   หลังเวลา 24.00 น. 
  

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการใชบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ (เลือก  1 หัวขอ)  

หัวขอการประเมินดานตางๆ 
มากที่สุด 

(5) 

มาก  

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 

1.คอมพิวเตอรที่ใหบริการแกนักศึกษา (หองพักนักศึกษา/หองสมุด) คณาจารยและบุคลากร (สํานักงาน/หองประชุม) 

1.1 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่คณะจัดสรรใหบริการเพียงพอตอการใชงาน      

1.2 ความพรอมและความสมบูรณของเครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการ      

1.3 โปรแกรมตาง ๆ ที่ติดตั้งไว ตอบสนองตอการใชงานประจําวัน      

1.4 กรณีเครื่องคอมพิวเตอรชํารุด มีเจาหนาที่มาซอมแซมไดรวดเร็ว  

แกปญหาไดถูกตอง 

     

2. การเชื่อมตอคอมพิวเตอรสวนตัวกับระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

2.1 ความสะดวกในการเชื่อมตอระบบเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อใชอินเตอรเน็ต      

2.2 จํานวนจุดเชื่อมตอระบบเครือขายไรสายเพียงพอตอการใชงาน      

2.3 ความเร็วอินเตอรเน็ตเหมาะสมตอการใชงานดานการเรียนการสอน      

2.4 สเถียรภาพของระบบ (สามารถใชงานอินเตอรเน็ตไดอยางตอเนื่อง)      

2.5 การกําหนดสิทธิ์เขาใชงานระบบ (Username Account) มีความปลอดภัย และ

เปนประโยชนในดานสิทธิสวนบุคคล 

     

3. การใหบริการเทคโนโลยสีารสนเทศในภาพรวม 

3.1 ความพึงพอใจในการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม      
 

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม 

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

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

 

คําตอบของทานทุกขอมีความสําคัญย่ิงและขอขอบคุณทุกทานที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี้  

  KPI 2.5 



แบบสอบถามความพึงพอใจในการใชบริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําปการศึกษา 2555 

คําชี้แจง แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจการใชบริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม (FON MIS) เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุง แกไข และพัฒนาระบบสารสนเทศใหประสิทธิภาพใหดียิ่งๆขึ้น 

ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพ  (      ) บุคลากรสายวิชาการ(อาจารย)  (      ) บุคลากรสายสนับสนุน(บุคลากร)  

ตอนที่ 2 ระบบงานตามหนาที่ความรับผิดชอบหรือที่ทานมีสวนไดใชงาน 

1. ระบบประชาสัมพันธ    *หากทานไมไดใชหรือเกี่ยวของกับระบบนี้ โปรดขามไปตอบขอถัดไป 

ทานเกี่ยวของในฐานะ(เลือกตอบได 1 ตัวเลือกเทานั้น) (      ) ผูรับผิดชอบระบบ  (      ) ผูใชงานทั่วไป/ผูใชขอมูล 

หัวขอการประเมิน มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1.1 ระบบมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและเชื่อถือได      

1.2 ระบบมีเสถียรภาพ ปลอดภัยในการเขาถึง ใชงานไดตลอดเวลา      

1.3 ระบบมีความสะดวกในการใชงาน ไมซับซอน เปนหมวดหมู      

1.4 ระบบตอบสนองตามวัตถุประสงคของการใชงาน      

1.5 ความพึงพอใจโดยรวมของระบบประชาสัมพันธ      

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม 

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

2. ระบบบุคลากร    *หากทานไมไดใชหรือเกี่ยวของกับระบบนี้ โปรดขามไปตอบขอถัดไป 

ทานเกี่ยวของในฐานะ(เลือกตอบได 1 ตัวเลือกเทานั้น)  (      ) ผูรับผิดชอบระบบ  (      ) ผูใชงานทั่วไป/ผูใชขอมูล 

หัวขอการประเมิน มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

2.1 ระบบมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและเชื่อถือได      

2.2 ระบบมีเสถียรภาพ ปลอดภัยในการเขาถึง ใชงานไดตลอดเวลา      

2.3 ระบบมีความสะดวกในการใชงาน ไมซับซอน เปนหมวดหมู      

2.4 ระบบตอบสนองตามวัตถุประสงคของการใชงาน      

2.5 ความพึงพอใจโดยรวมของระบบบุคลากร      

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม 

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

3. ระบบวิจัย    *หากทานไมไดใชหรือเกี่ยวของกับระบบนี้ โปรดขามไปตอบขอถัดไป 

ทานเกี่ยวของในฐานะ(เลือกตอบได 1 ตัวเลือกเทานั้น)  (      ) ผูรับผิดชอบระบบ  (      ) ผูใชงานทั่วไป/ผูใชขอมูล 

หัวขอการประเมิน มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

3.1 ระบบมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและเชื่อถือได      

3.2 ระบบมีเสถียรภาพ ปลอดภัยในการเขาถึง ใชงานไดตลอดเวลา      

3.3 ระบบมีความสะดวกในการใชงาน ไมซับซอน เปนหมวดหมู      

3.4 ระบบตอบสนองตามวัตถุประสงคของการใชงาน      

3.5 ความพึงพอใจโดยรวมของระบบวิจัย      

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม 

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

 

  KPI 7.3 



4. ระบบวิทยานิพนธ    *หากทานไมไดใชหรือเกี่ยวของกับระบบนี้ โปรดขามไปตอบขอถัดไป 

ทานเกี่ยวของในฐานะ(เลือกตอบได 1 ตัวเลือกเทานั้น)  (      ) ผูรับผิดชอบระบบ  (      ) ผูใชงานทั่วไป/ผูใชขอมูล 

หัวขอการประเมิน มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

4.1 ระบบมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและเชื่อถือได      

4.2 ระบบมีเสถียรภาพ ปลอดภัยในการเขาถึง ใชงานไดตลอดเวลา      

4.3 ระบบมีความสะดวกในการใชงาน ไมซับซอน เปนหมวดหมู      

4.4 ระบบตอบสนองตามวัตถุประสงคของการใชงาน      

4.5 ความพึงพอใจโดยรวมของระบบวิทยานิพนธ      

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม 

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

5. ระบบนักศึกษา    *หากทานไมไดใชหรือเกี่ยวของกับระบบนี้ โปรดขามไปตอบขอถัดไป 

ทานเกี่ยวของในฐานะ(เลือกตอบได 1 ตัวเลือกเทานั้น)   (      ) ผูรับผิดชอบระบบ  (      ) ผูใชงานทั่วไป/ผูใชขอมูล 

หัวขอการประเมิน มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

5.1 ระบบมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและเชื่อถือได      

5.2 ระบบมีเสถียรภาพ ปลอดภัยในการเขาถึง ใชงานไดตลอดเวลา      

5.3 ระบบมีความสะดวกในการใชงาน ไมซับซอน เปนหมวดหมู      

5.4 ระบบตอบสนองตามวัตถุประสงคของการใชงาน      

5.5 ความพึงพอใจโดยรวมของระบบนักศึกษา      

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม 

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

6. ระบบโครงการ/กิจกรรม     *หากทานไมไดใชหรือเกี่ยวของกับระบบนี้ โปรดขามไปตอบขอถัดไป 

ทานเกี่ยวของในฐานะ(เลือกตอบได 1 ตัวเลือกเทานั้น) (      ) ผูรับผิดชอบระบบ  (      ) ผูใชงานทั่วไป/ผูใชขอมูล 

หัวขอการประเมิน มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

6.1 ระบบมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและเชื่อถือได      

6.2 ระบบมีเสถียรภาพ ปลอดภัยในการเขาถึง ใชงานไดตลอดเวลา      

6.3 ระบบมีความสะดวกในการใชงาน ไมซับซอน เปนหมวดหมู      

6.4 ระบบตอบสนองตามวัตถุประสงคของการใชงาน      

6.5 ความพึงพอใจโดยรวมของระบบโครงการ/กิจกรรม      

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม 

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

7. ระบบจองหองเรียน  *หากทานไมไดใชหรือเกี่ยวของกับระบบนี้ โปรดขามไปตอบขอถัดไป 

ทานเกี่ยวของในฐานะ(เลือกตอบได 1 ตัวเลือกเทานั้น) (      ) ผูรับผิดชอบระบบ  (      ) ผูใชงานทั่วไป/ผูใชขอมูล 

หัวขอการประเมิน มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

7.1 ระบบมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและเชื่อถือได      

7.2 ระบบมีเสถียรภาพ ปลอดภัยในการเขาถึง ใชงานไดตลอดเวลา      

7.3 ระบบมีความสะดวกในการใชงาน ไมซับซอน เปนหมวดหมู      

7.4 ระบบตอบสนองตามวัตถุประสงคของการใชงาน      

7.5 ความพึงพอใจโดยรวมของระบบจองหองเรียน      

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม 

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



8. ระบบกระบวนวิชา *หากทานไมไดใชหรือเกี่ยวของกับระบบนี้ โปรดขามไปตอบขอถัดไป 

ทานเกี่ยวของในฐานะ(เลือกตอบได 1 ตัวเลือกเทานั้น)  (      ) ผูรับผิดชอบระบบ  (      ) ผูใชงานทั่วไป/ผูใชขอมูล 

หัวขอการประเมิน มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

8.1 ระบบมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและเชื่อถือได      

8.2 ระบบมีเสถียรภาพ ปลอดภัยในการเขาถึง ใชงานไดตลอดเวลา      

8.3 ระบบมีความสะดวกในการใชงาน ไมซับซอน เปนหมวดหมู      

8.4 ระบบตอบสนองตามวัตถุประสงคของการใชงาน      

8.5 ความพึงพอใจโดยรวมของระบบกระบวนวิชา      

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม 

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

9. ระบบวิเทศสัมพันธ *หากทานไมไดใชหรือเกี่ยวของกับระบบนี้ โปรดขามไปตอบขอถัดไป 

ทานเกี่ยวของในฐานะ(เลือกตอบได 1 ตัวเลือกเทานั้น)  (      ) ผูรับผิดชอบระบบ  (      ) ผูใชงานทั่วไป/ผูใชขอมูล 

หัวขอการประเมิน มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

9.1 ระบบมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและเชื่อถือได      

9.2 ระบบมีเสถียรภาพ ปลอดภัยในการเขาถึง ใชงานไดตลอดเวลา      

9.3 ระบบมีความสะดวกในการใชงาน ไมซับซอน เปนหมวดหมู      

9.4 ระบบตอบสนองตามวัตถุประสงคของการใชงาน      

9.5 ความพึงพอใจโดยรวมของระบบวิเทศสัมพันธ      

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม 

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

10. ระบบศิษยเกา     *หากทานไมไดใชหรือเกี่ยวของกับระบบนี้ โปรดขามไปตอบขอถัดไป 

ทานเกี่ยวของในฐานะ(เลือกตอบได 1 ตัวเลือกเทานั้น)  (      ) ผูรับผิดชอบระบบ  (      ) ผูใชงานทั่วไป/ผูใชขอมูล 

หัวขอการประเมิน มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

10.1 ระบบมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและเชื่อถือได      

10.2 ระบบมีเสถียรภาพ ปลอดภัยในการเขาถึง ใชงานไดตลอดเวลา      

10.3 ระบบมีความสะดวกในการใชงาน ไมซับซอน เปนหมวดหมู      

10.4 ระบบตอบสนองตามวัตถุประสงคของการใชงาน      

10.5 ความพึงพอใจโดยรวมของระบบศิษยเกา      

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม 

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

11. ระบบ E_Sarabun *หากทานไมไดใชหรือเกี่ยวของกับระบบนี้ โปรดขามไปตอบขอถัดไป 

ทานเกี่ยวของในฐานะ(เลือกตอบได 1 ตัวเลือกเทานั้น)  (      ) ผูรับผิดชอบระบบ  (      ) ผูใชงานทั่วไป/ผูใชขอมูล 

หัวขอการประเมิน มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

11.1 ระบบมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและเชื่อถือได      

11.2 ระบบมีเสถียรภาพ ปลอดภัยในการเขาถึง ใชงานไดตลอดเวลา      

11.3 ระบบมีความสะดวกในการใชงาน ไมซับซอน เปนหมวดหมู      

11.4 ระบบตอบสนองตามวัตถุประสงคของการใชงาน      

11.5 ความพึงพอใจโดยรวมของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส      

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม 

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



12. ระบบการเงิน(GFMIS) *หากทานไมไดใชหรือเกี่ยวของกับระบบนี้ โปรดขามไปตอบขอถัดไป 

ทานเกี่ยวของในฐานะ(เลือกตอบได 1 ตัวเลือกเทานั้น)  (      ) ผูรับผิดชอบระบบ  (      ) ผูใชงานทั่วไป/ผูใชขอมูล 

หัวขอการประเมิน มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

12.1 ระบบมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและเชื่อถือได      

12.2 ระบบมีเสถียรภาพ ปลอดภัยในการเขาถึง ใชงานไดตลอดเวลา      

12.3 ระบบมีความสะดวกในการใชงาน ไมซับซอน เปนหมวดหมู      

12.4 ระบบตอบสนองตามวัตถุประสงคของการใชงาน      

12.5 ความพึงพอใจโดยรวมของระบบการเงิน      

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม 

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

13. ระบบ E-Learning *หากทานไมไดใชหรือเกี่ยวของกับระบบนี้ โปรดขามไปตอบขอถัดไป  

ทานเกี่ยวของในฐานะ(เลือกตอบได 1 ตัวเลือกเทานั้น)  (      ) ผูรับผิดชอบระบบ  (      ) ผูใชงานทั่วไป/ผูใชขอมูล 

หัวขอการประเมิน มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

13.1 ระบบมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและเชื่อถือได      

13.2 ระบบมีเสถียรภาพ ปลอดภัยในการเขาถึง ใชงานไดตลอดเวลา      

13.3 ระบบมีความสะดวกในการใชงาน ไมซับซอน เปนหมวดหมู      

13.4 ระบบตอบสนองตามวัตถุประสงคของการใชงาน      

13.5 ความพึงพอใจโดยรวมของระบบ E-Learning      

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม 

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

14. ระบบ E-Office *หากทานไมไดใชหรือเกี่ยวของกับระบบนี้ โปรดขามไปตอบขอถัดไป  

ทานเกี่ยวของในฐานะ(เลือกตอบได 1 ตัวเลือกเทานั้น)  (      ) ผูรับผิดชอบระบบ  (      ) ผูใชงานทั่วไป/ผูใชขอมูล 

หัวขอการประเมิน มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

14.1 ระบบมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและเชื่อถือได      

14.2 ระบบมีเสถียรภาพ ปลอดภัยในการเขาถึง ใชงานไดตลอดเวลา      

14.3 ระบบมีความสะดวกในการใชงาน ไมซับซอน เปนหมวดหมู      

14.4 ระบบตอบสนองตามวัตถุประสงคของการใชงาน      

14.5 ความพึงพอใจโดยรวมของระบบ E-Office      

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม 

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

15. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ โดยรวม 

หัวขอการประเมิน มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

15.1 ความพึงพอใจตอการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

โดยรวม 

     

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม 

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

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

 

คําตอบของทานทุกขอมีความสําคัญย่ิงและขอขอบคุณทุกทานที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี้  


