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บทนํา 

 
 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีเปาประสงคในการเปนหนวยงานที่มีคุณภาพดานการ
บริการวิชาการ โดยมุงเนนการใหบริการแกนักศึกษา คณาจารย และบุคคลทั่วไป ดวยจรรยาบรรณในการ
ทํางาน มีความเสมอภาค และสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการในรูปแบบตาง ๆ และมีชองทางการใหบริการ
ผานทางหนาเว็บไซตของหนวยงาน ( http://regis.nsru.ac.th/ และ http://apr.nsru.ac.th/ ) ตามภารกิจ
ของกลุมงานภายในสํานักท้ัง 4 กลุมงานไดแก กลุมงานบริหารสํานักงานผูอํานวยการ กลุมงานสงเสริมวิชาการ 
กลุมงานทะเบียนและประมวลผล และสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
 โดยขอมูลสารสนเทศ และขาวสารตาง ๆ ที่ทําการเผยแพรใหแกนักศึกษา คณาจารย และบุคคล
ทั่วไป ผานหนาเว็บไซต http://regis.nsru.ac.th/ และ http://apr.nsru.ac.th/ นั้น ตองมีความถูกตอง 
นําเสนอขอมูลดวยความรวดเร็ว ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีการปรับปรุงพัฒนาฐานขอมูล ดวยเหตุนี้
หนวยงานจึงไดจัดทํา “การสํารวจความพึงพอใจผูใชสารสนเทศบนเว็บไซต สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน” เพื่อสํารวจความพึงพอใจในการรับขอมูลขาวสาร และสารสนเทศผานหนาเว็บไซตของหนวยงาน 
พรอมทั้งนําผลที่ไดมาเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศบนเว็บไซตของหนวยงานตอไป 
 
 
 
           กลุมงานบริหารสํานักงานผูอํานวยการ 
            เดือนกันยายน 2560 
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บทท่ี  1 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 นิยามของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ การมีระบบและกลไกในการควบคุม 
ตรวจสอบและประเมินการดาเนินงานในแตละองคประกอบคุณภาพตามตัวบงชี้ที่กําหนด เพื่อเปนหลักประกัน
แกผูเกี่ยวของและสาธารณะชนไดมั่นใจวาสถาบันแหงนั้นๆ สามารถใหผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
คุณภาพของการใหบริการถือเปนดัชนี หรือตัวชี้วัดหนึ่งที่สามารถวัดผลการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
และหนวยงานยอยภายในได ดังนั้นกระบวนการในการสรางคุณภาพของการใหบริการไดมาตรฐาน และสราง
ความพึงพอใจใหแกผูรับบริการอยางสูงสุดนั้น สถาบันและหนวยงานภายในจําเปนตองมีเครื่องมือในการ
ตรวจวัดระดับคุณภาพและมาตรฐานของการใหบริการในดานตาง ๆ ของสถาบัน เครื่องมือที่นิยมนามาใชใน
การตรวจวัดระดับคุณภาพและมาตรฐานของการใหบริการคือ การสอบถามจากผูรับบริการในดานตาง ๆ ของ
สถาบัน 
 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กอตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2518 ตาม
โครงสรางของพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู โดยมีชื่อวา ฝายทะเบียนและวัดผล ตอมามีภารกิจเพิ่มขึ้น จึงได
จัดตั้งเปนสํานักสงเสริมวิชาการ ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527 ตามมาตรา 7 ตอมา
เมื่อมีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏนครสวรรค พ.ศ.2538 และประกาศสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ เรื่อง 
หลักเกณฑการแบงสวนราชการสถาบันราชภัฏ ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2538 สถาบันราชภัฏ
นครสวรรค จึงไดแบงสวนราชการเปน สํานักสงเสริมวิชาการ ตอในป พ.ศ.2548 ไดมีการเปลี่ยนแปลงจาก
สถาบันราชภัฏนครสวรรค  มาเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงมีการแบงสวนราชการใหมเปน 
สํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามกฎกระทรวงจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2548 ซึ่งปรากฏในราชกิจจานุเบกษา 
เลม 122 ตอนที่  20 ก วันที่  8 มีนาคม พ.ศ.2548 และมีการแบงสวนราชการ เปนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ.2549 โดยใหแบงสวน
ราชการเปนสํานักงานผูอํานวยการ ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2549 ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา 
เลม 123 ตอนที่ 74 ง วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2549  และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในการประชุม
ครั้งที่ 12/2549 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 และครั้งที่ 13/2549 วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2549 เห็นชอบ
โครงสรางการแบงสวนราชการภายในมหาวิทยาลัย ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จากการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ครั้งที่ 12/2549  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 ไดมีการ
อนุมัติการจัดโครงสรางแบงสวนราชการ และการบริหารงานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ใน
การประชุมครั้งที่ 12/2549 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 และครั้งที่ 13/2549 วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.
2549 โดยแบงสวนราชการและการบริหารงานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดแบงการ
ดําเนินงานออกเปน 4  กลุมงานคือ 1) กลุมงานบริหารสํานักงานผูอํานวยการ 2) กลุมงานทะเบียนและ
ประมวลผล 3) กลุมงานสงเสริมวิชาการ 4) สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ในแตละกลุมงานประกอบดวยสวนงาน
ยอยที่มีบุคลากรในการปฏิบัติงานรับชอบควบคุมดูแลนักศึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติการสอนของคณาจารย  
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 จากนโยบายการนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการขอมูลและมีการจัดเก็บขอมูลอยาง
เปนระบบ มีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรภายในหนวยงาน มีการพัฒนาระบบงานและมีแผนการดําเนินงาน
ดานการสงเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบฐานขอมูลอยางตอเนื่องโดยบุคลากรภายในสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปนผูพัฒนา เพื่อใหสามารถเชื่อมโยงกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยพัฒนาระบบฐานขอมูล  ดังนี้ 1) ฐานขอมูลนักศึกษา 2) ฐานขอมูล
หลักสูตรการศึกษา  3) ฐานขอมูลทะเบียนและประมวลผม 4) ฐานขอมูลการจัดการเรียนการสอนสอน  และ
ในปจจุบันกลุมงานทะเบียนและประมวลผลไดมีแนวคิดในการนําระบบสารสนเทศมาใชในการจัดการในดาน
งานบริการวิชาการโดยมุงเนนการใหบริการแกนักศึกษา คณาจารย และบุคคลทั่วไป ดวยจรรยาบรรณในการ
ทํางาน มีความเสมอภาค และสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการในรูปแบบตาง ๆ และมีชองทางการใหบริการ
ผานทางหนาเว็บไซตของหนวยงาน ( http://regis.nsru.ac.th และ http://apr.nsru.ac.th ) ตามภารกิจของ
กลุมงานภายในสํานัก ทั้ง 4 กลุมงานไดแก กลุมงานบริหารสํานักงานผูอานวยการ กลุมงานสงเสริมวิชาการ 
กลุมงานทะเบียนและประมวลผล และสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย โดยขอมูลสารสนเทศ และขาวสารตาง ๆ ที่
ทาการเผยแพรใหแกนักศึกษา คณาจารย และบุคคลทั่วไป ผานหนาเว็บไซต http://regis.nsru.ac.th และ 
http://apr.nsru.ac.th) นั้น ตองมีความถูกตอง นําเสนอขอมูลดวยความรวดเร็ว ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย และ
มีการปรับปรุงพัฒนาฐานขอมูลอยางตอเนื่อง ดวยเหตุนี้กลุมงานทะเบียนและประมวลผล เล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการนาเสนอขอมูลเปนสารสนเทศผานหนาเว็บไซตดังกลาวของหนวยงาน ใหมีรูปแบบที่
ทันสมัย และตรงกับความตองการของผูใชงาน รวมถึงการรับขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชงานตาง ๆ จึงได
จัดทํา “การสํารวจความพึงพอใจผูใชสารสนเทศบนเว็บไซต สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน” เพื่อ
สํารวจความพึงพอใจในการรับขอมูลขาวสาร และสารสนเทศผานหนาเว็บไซตของหนวยงาน พรอมทั้งนําผลที่
ไดมาเปนแนวทางในการพัฒนาการบริการและปรับปรุงระบบสารสนเทศบนเว็บไซตของหนวยงานตอไป 
 
วัตถุประสงค 

1.  เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชสารสนเทศบนเว็บไซตของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

2.  เพื่อหาแนวทางพัฒนาการรูปแบบสารสนเทศบนเว็บไซตใหมีรูปแบบที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย 
และมีคุณภาพ สนองตอบความตองการของผูใช 

3.  เพื่อเปนแนวทางในการจัดทําและพัฒนาฐานขอมูลประกอบการตัดสินใจในดานตาง ๆ 
 

ขอบเขตการสํารวจ 
 1.  การสํารวจครั้งนี้มีมุงศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นในการใชบริการสารสนเทศบนเว็บไซต 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ของนักศึกษา คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค และบุคคล
ทั่วไปที่สนใจ 
 2.  การสํารวจ (Survey Research)  โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  
แบงออกเปน 3 ตอน คือ 
    ตอนท่ี 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
    ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการดานตาง ๆ 
    ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะอื่น ๆ 
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 3.  กลุมประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ 
    จํานวนผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนนักศกึษา คณาจารย หรือบุคลากร  จํานวน  1,496  คน 
 4.  วิธีการแจกแบบสอบถาม  ทําโดยการสุมจากกลุมตวัอยาง ครอบคลุมทุกคณะ ทุกหนวยงาน 
 5.  ระยะเวลาในการสํารวจ เดือน มิถุนายน –  สิงหาคม 2560 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกในทางบวกหรือความรูสึกที่ดีของผูรับบริการที่มีตอการบริการ
ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน หมายถึง หนวยงานที่สงเสริมการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
 เว็บไซต Website หรือ Site หมายถึง หนาเว็บเพจหลายหนา ซึ่งเชื่อมโยงกันผานทางไฮเปอรลิงก 
(Hyperlink) หรือที่เรียกวา “ลิงก” เปนการเชื่อมโยงเว็บไซตบนอินเตอรเน็ต จากจุดหนึ่งโยงไปยังอีกจุดหนึ่ง 
เว็บไซตสวนใหญจัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอขอมูลผานคอมพิวเตอร  ซึ่งหนาเว็บไซตของสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน คือ http://regis.nsru.ac.th/ และ http://apr.nsru.ac.th/ 
 เทคโนโลย ีหมายถึง การประยุกตเอาความรูทางดานวิทยาศาสตร ความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม มาทาใหเกิดประโยชนตอมวลมนุษย เทคโนโลยีจึงเปนวิธีการในการสรางมูลคาเพ่ิมของสิ่งตางๆ ให
เกิดประโยชนมากยิ่งขึ้น 
 สารสนเทศ หมายถึง ขอมูลที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตของมนุษย ขอมูลดังกลาวตองผาน
การเก็บรวบรวม จัดเก็บ ตรวจสอบความถูกตอง แบงกลุมจัดประเภทของขอมูล และสรุปออกมาเปน
สารสนเทศ และมนุษยนําเอาสารสนเทศนั้นไปใชในชีวิตประจําวันได เชน รายงาน ผลงานการวิจัย ขาวสาร
ตาง ๆ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) หมายถึง การนําเอาเทคโนโลยีมาใช
สรางมูลคาเพิ่มใหกับสารสนเทศ ทําใหสารสนเทศมีประโยชน และใชงานไดกวางขวางมากขึ้น เทคโนโลยี
สารสนเทศรวมไปถึงการใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ ที่จะรวบรวม จัดเก็บ ใชงาน สงตอ หรือสื่อสารระหวางกัน 
เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวของโดยตรงกับเครื่องมือเครื่องใชในการจัดการสารสนเทศ ซึ่งไดแก เครื่อง
คอมพิวเตอร และอุปกรณรอบขาง ขั้นตอน วิธีการดําเนินการ ซึ่งเกี่ยวของกับซอฟตแวร เกี่ยวของกับตัวขอมูล 
เกี่ยวของกับบุคลากร เกี่ยวของกับกรรมวิธีการดําเนินงานเพื่อใหขอมูลเกิดประโยชนสูงสุด นอกจากนี้แลวยัง
รวมไปถึง โทรทัศน วิทยุ โทรศัพท โทรสาร หนังสือพิมพ นิตยสารตาง ๆ ฯลฯ 
 
ประโยชนที่ไดรับจากการสํารวจ 

1.  ทราบผลประเมินความพึงพอใจของผูใชสารสนเทศบนเว็บไซตของสํานักสงเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 

2.  ระบบสารสนเทศบนเว็บไซต ของสานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการพัฒนา 
รูปแบบที่สะดวก รวดเร็ว มีคุณภาพ สนองตอบความตองการและสรางความพึงพอใจแก
ผูใชงาน 

3.  ทราบแนวทางในการจัดทําและพัฒนาฐานขอมูลประกอบการตัดสินใจในดานตาง ๆ 
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บทท่ี  2 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

 
 เพื่อใหการสํารวจความพึงพอใจของผูใชสารสนเทศบนเว็บไซตสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคมีความเหมาะสม สอดคลองกับหลักวิชาการตาง ๆ จึงขอเสนอทฤษฎี
และงานวิจัยที่ใช ประกอบในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับงานระบบสารสนเทศ 
 3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัความพึงพอใจ 
ความหมายของความพึงพอใจ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัญฑิตยสถาน (2542) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา ความพึงพอใจ 
หมายถึง พอใจ ชอบใจ  ความพึงพอใจ เปนทัศนคติที่เปนนามธรรม ไมสามารถมองเห็นเปนรูปรางได การที่เรา
จะทราบวาบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่คอนขางสลับซับซอน จึงเปนการ
ยากที่จะวัดความพึงพอใจโดยตรงแตสามารถวัดไดทางออม โดยการวัดความคิดเห็นของบุคคลหรือผูมาใช
บริการเหลานั้น และการแสดงความคิดนั้นจะตองตรงกับความรูสึกที่แทจริงจึงจะสามารถวัดความพึงพอใจนั้น
ได  พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2530 กลาวไววา “พึง” เปนคําชวยกริยาอื่น หมายความวา “ควร” 
เชน พึงใจ หมายความวา พอใจ ชอบใจ และคําวา “พอ” หมายความวา เทาที่ตองการ เต็มตามความตองการ 
ถูก ชอบ เมื่อนําคําทั้งสองคํามาผสมกัน “พึงพอใจ” จะหมายถึง ชอบใจ ถูกใจตามตองการ 
 พจนานุกรมของเวบสเตอร (1985, อางใน กมลมาศ  อุเทนสุด พันโทหญิง 2548) ไดใหความหมาย
ของความพึงพอใจไววา ความพึงพอใจ หมายถึง ปฏิกิริยาของความพึงพอใจหรือระดับของความพึงพอใจใน
การไดรับความสําเร็จ ความปรารถนา การตอบสนองหรือความรองการ การทําใหพอใจหรือสภาพการณ ความ
ยินดีที่ไดรับความสําเร็จ การไดรับคาตอบแทน การปลดปลอยหนี้สินหรือขอผูกมัด การไดรับการผอนผันหรือ
ไดรับโอกาสในการปรับปรุงแกไขการกระทําผิด หรือหลุดพนจากขอสงสัยตางๆ หรือการที่ผูปวยไดรับความสุข
จากการปฏิบัติทางศาสนกิจในภาวะท่ีมีความเจ็บปวย 
 นักวิชาการไดใหความหมายของความพึงพอใจ (Satisfactory) ไวดังนี้ 
 Morse (1958) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา ความพึงพอใจ หมายถึง สภาวะจิตที่
ปราศจากความเครียด ทั้งนี้เพราะธรรมชาติของมนุษยมีความตองการ ถาความตองการนั้นไดรับการตอบสนอง
ทั้งหมด หรือบางสวน ความเครียดก็จะนอยลง ความพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น และในทางกลับกัน ถาความตองการ
นั้นไมไดรับการตอบสนอง ความเครียดและความไมพอใจก็จะเกิดขึ้น 
 Good (1973) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพคุณภาพ 
หรือระดับความพึงพอใจซึ่งเปนผลมาจากความสนใจตางๆ และทัศนคติที่บุคคลมีตอสิ่งนั้นๆ 
 Benjamin B. Wolman (1973) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา ความพึงพอใจ หมายถึง 
ทาทีท่ัวๆ ไปท่ีเปนผลมาจากทาทีที่มีตอสิ่งตางๆ 3 ประการ คือ 
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  1.  ปจจัยที่เกี่ยวกับกิจกรรม 
  2.  ปจจัยที่เกี่ยวกับบุคคล 
  3.  ลักษณะความสัมพันธระหวางกลุม 
 ธงชัย สันติวงษ (2539:166-167, อางใน สุนทรี ตระการสุข 2550)  ไดกลาวไววา ทัศนคติ กอตัว
เกิดข้ึนมา และเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากปจจัย หลายประการดวยกัน คือ 
 1. การจูงใจทางรางกาย (Biological Motivation) ทัศนคติ จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งกําลัง
ดําเนินการตอบสนองตามความตองการ หรือแรงผลักดันทางรางกาย ตัวบุคคลจะสรางทัศนคติ ที่ดีตอบุคคล
หรือสิ่งของ  ที่สามารถชวยใหเขามโีอกาสตอบสนองความตองการของตนได 
 2. ขาวสารขอมูล (Information) ทัศนคติจะมีพื้นฐานมาจากชนิดและขนาดของขาวสารที่ไดรับ
รวมทั้งลักษณะของแหลงที่มาของขาวสาร ดวยกลไกของการเลือกเฟนในการมองเห็นและเขาใจปญหาตางๆ 
(Selective Perception) ขาวสารขอมูลบางสวนที่เขามาสูบุคคลนั้น จะทําใหบุคคลนั้นเก็บไปคิดและสรางเปน 
ทัศนคติ ขึ้นมาได 
 3. การเขาเกี่ยวของกับกลุม (Group Affiliation) ทัศนคติ บางอยางอาจมาจากกลุมตางๆ ที่บุคคล
เกี่ยวของอยูทั้งโดยทางตรงและทางออม เชน ครอบครัว วัด กลุมเพ่ือนรวมงาน กลุมกีฬา กลุมสังคมตางๆ โดย
กลุมเหลานี้ไมเพียงแตเปนแหลงรวมของคานิยมตางๆ แตยังมีการถายทอดขอมูลใหแกบุคคลในกลุม ซึ่งทําให
สามารถสราง ทัศนคติ ขึ้นได โดยเฉพาะครอบครัวและกลุมเพื่อนรวมงาน  เปนกลุมที่สําคัญที่สุด (Primary 
Group) ที่จะเปนแหลงสราง ทัศนคติ ใหแกบุคคลได 
 ประสบการณของคนที่มีตอวัตถุสิ่งของ ยอมเปนสวนสําคัญที่จะทําใหบุคคลตางๆ ตีคาสิ่งที่เขาไดมี 
ประสบการณมาจนกลายเปนทัศนคติ ได 
 4. ลักษณะทาทาง (Personality) เปนลักษณะทาทางหลายประการตางก็มีสวนทางออมที่สําคัญใน
การสรางทัศนคติ ใหกับตัวบุคคล 
 ประเภทของทัศนคติ บุคคลสามารถแสดงออก ทัศนคติ ออกได 3 ประเภทดวยกัน คือ 
 1. ทัศนคติเชิงบวก เปน ทัศนคติ ที่ชักนําใหบุคคลแสดงออก มีความรูสึก หรืออารมณจากสภาพ
จิตใจโตตอบ ในดานดีตอบุคคลอื่น  หรือเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่ง รวมทั้งหนวยงาน องคกร สถาบัน และการ
ดําเนินกิจการขององคกรอื่นๆ เชน กลุมชาวเกษตรกร ยอมมีทัศนคติทางบวก หรือ มีความรูสึกที่ดีตอสหกรณ
การเกษตร และใหความสนับสนุนรวมมือดวย การเขาเปนสมาชิก และรวมในกิจกรรมตางๆ อยูเสมอ เปนตน 
 2. ทัศนคติทางเชิงลบ หรือไมดี  คือ ทัศนคติ ที่สรางความรูสึกเปนไปในทางเสื่อมเสีย  ไมไดรับ
ความเชื่อถือ หรือไววางใจ  อาจมีความเคลือบแคลงระแวงสงสัย  รวมทั้งเกลียดชังตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
เรื่องราวหรือปญหาใดปญหาหนึ่ง หรือหนวยงานองคกร สถาบัน และการดําเนินกิจการขององคกร และอื่นๆ 
เชน พนักงานบางคนอาจมีทัศนคติ เชิงลบตอบริษัท กอใหเกิดอคติขึ้นในจิตใจของเขา จนพยายามประพฤติ 
และปฏิบัติตอตาน กฎระเบียบของบริษัทอยูเสมอ 
 3. ทัศนคติที่บุคคลไมแสดงความคิดเห็นในเรื่องราวหรือปญหาใดปญหาหนึ่ง หรือตอบุคคล 
หนวยงาน สถาบัน องคกร และอื่นๆ โดยสิ้นเชิง เชน นักศึกษาบางคนอาจมีทัศนคติ นิ่งเฉยอยางไมมีความ
คิดเห็น ตอปญหาโตเถียง เรื่องกฎระเบียบวาดวยเครื่องแบบของนักศึกษา 
 ทัศนคติ ทั้ง 3 ประเภทนี้ บุคคลอาจจะมีเพียงประการเดียวหรือหลายประการก็ได ขึ้นอยูกับความ
มั่นคงในความรูสึกนึกคิด ความเชื่อ หรือคานิยมอื่นๆ ที่มีตอบุคคล สิ่งของ การกระทํา หรือสถานการณ 
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 วิมลสิทธิ์  หรยางกูร (2526) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา ความพึงพอใจ หมายถึง การ
ใหคาความรูสึกและมีความสัมพันธกับโลกทัศนที่เกี่ยวกับความหมายของสภาพแวดลอม  คาความรูสึกของ
บุคคลที่มีตอสภาพแวดลอมจะแตกตางกัน เชน ความรูสึกเลว-ดี พอใจ-ไมพอใจ สนใจ-ไมสนใจ เปนตน 
 กิติมา  ปรีดีลก (2529) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก
ชอบหรือพอใจที่มีตอองคประกอบและสิ่งจูงใจในดานตางๆ และเขาไดรับการตอบสนองความตองการของเขา
ได 
 พิณ  ทองพูน (2529) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก
ชอบหรือยินดีเต็มใจ หรือมีเจตคติที่ดีของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อไดรับการ
ตอบสนองความตองการทั้งทางวัตถุ และดานจิตใจ 
 ดารา  ทีปะปาล (2542) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา ความพึงพอใจ หมายถึง ผลที่ใช
บริการไดรับความพึงพอใจจากการบริการทําใหเกิดผลตามที่คาดหวังไว 
 จุมพล  สัตยาภรณ (2542) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา ความพึงพอใจ หมายถึง 
องคประกอบดานความรูสึก ดานทัศนคติ ซึ่งไมจําเปนตองแสดงหรืออธิบายเชิงเหตุผลเสมอไปก็ได  แตเปน
เพียงปฏิกิริยาดานความรูสึกตอสิ่งเรา โดยบงบอกทิศทางวาเปนไปในลักษณะทิศทางบวก ทิศทางลบ หรือไมมี
ปฏิกิริยาตอสิ่งเรานั้น 
 อเนก  สุวรรบัณฑิต (2548) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา ความพึงพอใจ หมายถึง เปน
ภาวะการแสดงออกถึงความรูสึกในทางบวกของบุคคลเปนผลมาจากการประเมินคุณภาพของการบริการจาก
การรับรูสิ่งที่ไดรับจากการบริการ 
 หลุย  จําปาเทศ (2533) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความ
ตองการไดบรรลุเปาหมาย พฤติกรรมที่แสดงออกมาก็จะมีความสุข  สังเกตไดจากสายตา คําพูด และการ
แสดงออก 
 ชริณี  เดชจินดา (2536, อางใน อนงคนาฏ  แกวไพฑูรย 2554) ไดใหความหมายของความพึงพอใจ
ไววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
ความรูสึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความตองการของบุคคลไดรับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุงหมายในระดับหนึ่ง 
ความรูสึกดังกลาวจะลดลงหรือไมเกิดข้ึนหากความตองการหรือจุดมุงหมายนั้นไมไดรับการตอบสนอง 
 ธนียา  ปญญาแกว (2541, อางใน อนงคนาฏ  แกวไพฑูรย 2554) ไดใหความหมายของความพึง
พอใจไววา ความพึงพอใจ หมายถึง สิ่งที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ จะเกี่ยวกันกับลักษณะของงาน ปจจัยเหลานี้
นําไปสูความพอใจในงานที่ทํา ไดแกความสําเร็จ การยกยอง ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ และความกาวหนา 
เมื่อปจจัยเหลานี้อยูต่ํากวา จะทําใหเกิดความไมพอใจงานที่ทํา ถาหากวางานใชความกาวหนา ความทาทาย 
ความรับผิดชอบ ความสําเร็จและการยกยองแกผูปฏิบัติงานแลวพวกเขาจะพอใจ และมีแรงจูงใจในการทํางาน
เปนอยางมาก 
 จากความหมายของความพึงพอใจที่กลาวมาขางตน  จึงสามารถสรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง 
ความรูสึกชอบ หรือพอใจ ซึ่งจะเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาของบุคคลเมื่อไดรับการตอบสนองจากสิ่งเราหรือสิ่งจูงใจ
ตามความคาดหวัง ซึ่งจะทําใหเกิดความรูสึกสบายใจ ความสุข ความชอบใจ ปฏิกิริยาที่แสดงออกมาก็จะ
เปนไปในลักษณะทิศทางบวก  ถาการตอบสนองไมตรงกับความคาดหวัง ก็จะกอใหเกิดความไมพอใจ ไมชอบ
ใจ  ปฏิกิริยาที่แสดงออกมาก็จะเปนไปในทิศทางลบ 
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แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกตางระหวางสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ไดรับจริงใน
สถานการณหนึ่ง สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาตามปจจัยแวดลอมและสถานการณที่เกิดขึ้น ผานการ
แสดงออกทางอารมณและความรูสึกในทางบวกของบุคคลตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด เปนความรูสึกชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผัน
แปรไดตามปจจัยที่ไมเกี่ยวของกับความคาดหวังของบุคคลในแตละสถานการณ นอกจากนี้ความพึงพอใจเปน
ความรูสึกที่แสดงออกมาในระดับมากนอยได ขึ้นอยูกับความแตกตางของการประเมินสิ่งที่ไดรับจริงกับสิ่งที่
คาดหวังไว 
 ในการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับบริการ ไดมีนักวิชาการหลายทานไดอธิบายเกี่ยวกับ
แนวคิดของความพึงพอใจไวดังนี้ 
 Hinshaw and Atwood (1982, อางใน อนงคนาฏ  แกวไพฑูรย 2554) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจไววา ความพึงพอใจของผูรับบริการ เปนความคิดเห็นของผูรับบริการที่ไดรับจากผูใหบริการและ
จัดเปนเกณฑประเมินดานผลลัพธดวยและเปนระดับของความสอดคลองระหวางความคาดหวังของผูรับบริการ
ในอุดมคติกับการรับรูของผูมารับบริการที่ไดรับตามความเปนจริง 
 Mullins (1985, อางใน กมลมาศ  อุเทนสุด พันโทหญิง 2548) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ไววา ความพึงพอใจเปนทัศนคติของบุคคลที่มีตอสิ่งตางๆ หลายๆ ดาน เปนสภาพภายในที่มีความสัมพันธกับ
ความรูสึกของบุคคลที่ประสบความสําเร็จในงานทั้งดานปริมาณและคุณภาพ เกิดจากมนุษยจะมีแรงผลักดัน
บางประการในตัวบุคคลซึ่งเกิดจากการที่ตนเองพยายามจะบรรลุถึงเปาหมายบางอยาง เพื่อจะตอบสนองตอ
ความตองการหรือความคาดหวังที่มีอยูและเมื่อบรรลุเปาหมายนั้นแลวก็จะเกิดความพอใจ เปนผลสะทอน
กลับไปยังจุดเริ่มตน เปนกระบวนการหมุนเวียนตอไปอีก 
 Thomas and Earl (1995, อางใน กมลมาศ  อุเทนสุด พันโทหญิง 2548) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจไววา การวัดความพึงพอใจเปนวิธีหนึ่งที่ใชกันอยู เพื่อทราบผลของการใหบริการที่ดีเลิศที่ทําให
ลูกคาเกิดความพึงพอใจ เปนสิ่งที่บริษัทเชื่อวามีคุณคาและควรใหความเขาใจในความตองการและปญหาของ
ลูกคาในการใหบริการดานสุขภาพ ผูบริหารขององคกรจึงตองมีความรับผิดชอบในการปรับปรุงคุณภาพใหเกิด
ประสิทธิผลและใหผลดีอยางตอเนื่อง 
 Millet (1954) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจไววา การบริการจะเปนที่นาพึงพอใจหรือไมนั้น 
สามารถวัดไดจากปจจัยตางๆ ดังนี้ 
  1. การใหบริการอยางเทาเทียมกัน (Equitable Service) คือ การบริการที่มีความเสมอภาค 
  2. การใหบริการที่ตรงเวลา (Timely Service) คือ การใหบริการจะตองตรงตอเวลาและทันตอ
ความตองการของผูใช 
  3. การใหบริการอยางเพียงพอ (Ample Service) คือ ความเพียงพอในดานตางๆ ไดแก ดาน
อาคารสถานที่ ดานวัสดุอุปกรณตางๆ ตลอดจนดานบุคลากรผูใหบริการ 
  4. การใหบริการอยางตอเนื่อง (Continuous Service) คือ การติดตามผูใชอยางตอเนื่อง 
  5. การใหบริการที่มีความกาวหนา (Progressive Service) คือ การพัฒนางานบริการทั้งในดาน
ปริมาณ และคุณภาพใหมีความกาวหนาไปเรื่อยๆ 
 จิตตินันท  เดชะคุปต (2538, อางใน อนงคนาฏ  แกวไพฑูรย 2554) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับความพึง
พอใจไววา ความพึงพอใจในการบริการหมายถึง สภาวะการแสดงออกถึงความรูสึกในทางบวกของบุคคล  อัน
เปนผลจากการประเมินคุณภาพของการบริการจากการรับรูสิ่งที่ไดรับจากการบริการไมวาจะเปนการรับบริการ
หรือการใหบริการในระดับที่ตรงกับการรับรูสิ่งที่คาดหวังเกี่ยวกับการบริการนั้นๆ 
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 ศิริวรรณ  เสรีรัตน (2538, อางใน อนงคนาฏ  แกวไพฑูรย 2554) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับความพึง
พอใจไววา ความพึงพอใจของลูกคาเปนระดับความรูสึกที่ไดบริการหรือความสามารถใหบริการนั้นไดมาจาก
ความรูสึกของผูรับบริการซึ่งประกอบดวยดังนี้ 
  1. ความพึงพอใจของความสะดวกที่ไดรับจากการบริการ 
  2. ความพึงพอใจตอการประสานงานผูบริการ 
  3. ความพึงพอใจตอการตอนรับและการเอาใจใสของผูใหบริการ 
  4. ความพึงพอใจกับขอมูลขาวสารที่ไดรับ 
  5. ความพึงพอใจตอคุณภาพบริการ 
  6. ความพึงพอใจตอการใชบริการตอการใชจายในการบริการ 
 Shelly (1975, อางใน สุนทรี ตระการสุข 2550)  ไดใหแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจไววา มนุษยมี
ความพึงพอใจในรูปแบบความรูสึกเปนสองแบบ คือ ความรูสึกทางบวก และความรูสึกทางลบ ซึ่งความรูสึกใน
ทางบวกคือ ความรูสึกท่ีเกิดข้ึนแลวจะทําใหเกิดความสุข สวนความรูสึกทางลบคือ ความรูสึกที่เกิดขึ้นแลว ทํา
ใหไมมีความสุข  เราจะเห็นไดวาความรูสึกทางบวก ความรูสึกทางลบและความสุข มีความสัมพันธกันอยาง
สลับซับซอน  ระบบความสัมพันธทั้งสามนี้เรียกวา ระบบความพึงพอใจ 
 สิ่งที่ทําใหเกิดความรูสึก ความคิดเห็น หรือความพอใจแกมนุษย ไดแก ทรัพยากร (Resource) หรือ
สิ่งเรา (Stimulus) การวิเคราะหระบบความพอใจ คือ การศึกษาวาทรัพยากร หรือสิ่งเราแบบใดเปนที่ตองการ
ในการที่จะทําใหเกิดความพอใจ และความสุขแกมนุษย  ความพอใจจะเกิดไดมากท่ีสุดเมื่อมีทรัพยากรทุกอยาง
ที่เปนที่ตองการครบถวน แตเนื่องจากทรัพยากรในโลกนี้มีอยูจํากัด ดังนั้น ความพอใจจะเกิดขึ้นไดมากที่สุด 
เมื่อมีการจัดการทรัพยากรอยางถูกตองเหมาะสม  จะเห็นไดวาสภาพแวดลอมกายภาพเปนทรัพยากรของ
ระบบความพอใจอันหนึ่ง  ดังนั้น การออกแบบสภาพแวดลอมเพื่อจัดสรรทรัพยากรทางกายภาพที่มีอยูสรางให
เกิดความพึงพอใจ 
 จากแนวคิดที่เกี่ยวกับความพึงพอใจที่กลาวมาขางตน จึงสามารถสรุปไดวา ความพึงพอใจคือ
ความรูสึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีผลตอสิ่งเรา เปนปฏิกิริยาของบุคคลที่แสดงออกมาเพื่อตอบสนองไป
ในทางท่ีดี ก็จะทําใหความพึงพอใจอยูในลักษณะทิศทางบวก  แตเมื่อมีการตอบสนองไปในทิศทางที่ไมดีความ
พึงพอใจก็อาจเปลี่ยนแปลงไดเชนกัน 
 
ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 พิมล  เมฆสวัสดิ์ (2549) กลาวถึงปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการไววา ปจจัยที่สงผล
ตอความพึงพอใจ ประกอบดวยดังนี้ 
  1. ผลิตภัณฑบริการ  ในการนําเสนอบริการนั้นจะตองมีผลิตภัณฑบริการที่มีคุณภาพและระดับ
การใหบริการที่ตรงกับความตองการของผูรับบริการหรือผูใช  โดยผูใหบริการจะตองแสดงใหเห็นถึงความเอา
ใจใส และความจริงใจตอผูรับบริการ 
  2. ราคาคาบริการ  ความพึงพอใจของผูรับบริการหรือผูใชเกิดจากการประเมินคุณภาพและ
รูปแบบการบริการเทียบกับราคาคาบริการที่ตองจายออกไป  โดยผูดําเนินการจะตองกําหนดราคาคาบริการที่
เหมาะสมกับคุณภาพของการบริการ และเปนไปดวยความเต็มใจ 
  3. สถานที่บริการ  ผูดําเนินการจะตองมองหาสถานที่ในการใหบริการที่ผูรับบริการหรือ
ผูใชบริการสามารถเขาถึงไดอยางสะดวก มีพื้นที่กวางขวางเพียงพอ และคํานึงถึงการอํานวยความสะดวกใหแก
ผูรับบริการ 
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  4. การสงเสริมแนะนําบริการ  ผูดําเนินการจะตองใหขอมูลขาวสารในเชิงบวกแกผูรับบริการหรือ
ผูใชทั้งในดานคุณภาพการบริการ และภาพลักษณของการบริการ ผานทางสื่อตางๆ เพื่อใหผูรับบริการไดนํา
ขอมูลเหลานี้ไปชวยในการตัดสินใจในการมาใชบริการตอไป 
  5. ผูใหบริการ  ผูใหบริการจะตองตระหนักถึงตนเองวามีสวนสําคัญในการสรางใหเกิดความถึง
พอใจในการบริการของผูรับบริการเปนสําคัญ  ทั้งการแสดงพฤติกรรมการใหบริการ และนําเสนอบริการ การ
เอาใจใสอยางเต็มท่ีดวยจิตสํานึกของการบริการ 
  6. สภาพแวดลอมของการบริการ  ผูใหบริการจะตองสรางใหเกิดความสวยงามของอาคาร
สถานที่ผานการออกแบบตกแตง การแบงพ้ืนที่ใชสอยใหเหมาะสม กอใหเกิดภาพลักษณที่ดีของกิจการบริการ 
  7. กระบวนการบริการ  ผูใหบริการตางมุงหวังใหเกิดความมีประสิทธิภาพของการจัดระบบการ
บริการเพื่อเพิ่มความคลองตัว และความสามารถในการตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการไดอยาง
ถูกตอง มีคุณภาพ โดยมีการนําเทคโนโลยีเขามารวมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ และประสิทธิผลที่จะ
เกิดข้ึนตอผูรับบริการ 
 กมล ชูทรัพย และเสถียร เหลืองอราม (2516, อางใน กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 2555) ได
กลาวถึงปจจัยที่ทําใหคนพอใจใหบริการคุมกับมาใหบริการ มีดังนี ้
 1. ผูใชบริการไดรับคาตอบแทนจากการใหบริการคุมกับมาใหบริการ 
 2. ลักษณะใหบริการ ผูใชบริการบางคนเห็นวาการใหบริการที่มีคุณภาพยอมสําคัญกวาการบริการ
จากเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
 3. ผูใชบริการไดรับการยกยองนับถือ หรือความเคารพจากผูใหบริการ 
 4. ผูใหบริการมีโอกาสที่จะเจริญกาวหนาในธุรกิจที่ใชบริการ เพราะผลตอบแทนจากการใหบริการ 
 5. ประชาธิปไตยจากการใหบริการ คือผูใชบริการ มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือมีสวนรวมในการ
กําหนดรูปแบบการบริการ 
 6. ความมีระเบียบในการบริการ 
 
แนวทางการเสริมสรางความพึงพอใจในการบริการ 
 พิมล  เมฆสวัสดิ์ (2549) กลาววา การบริการเปนสิ่งที่ผูใหบริการตองคํานึงถึงทั้งในฐานะผูใหบริการ 
และจะตองคาดคิดในฐานะผูขอรับบริการรวมดวย เพื่อที่จะสามารถสรางเสริมความพึงพอใจในการบริการให
เกิดข้ึนได โดยสามารถกระทําไดดังตอไปนี ้
 1. ตรวจสอบความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชอยางสม่ําเสมอผานการซักถามโดยตรง การ
สํารวจความคิดเห็น เพื่อศึกษาถึงความคาดหวังและระดับความพึงพอใจในการบริการที่ผูรับบริการหรือผูใชมี
ตอการใหบริการ รวมกับการรับฟงความคิดเห็นของผูใหบริการที่เปนผูปฏิบัติโดยตรง ทั้งสองสิ่งจะทําให
ผูดําเนินการทราบถึงความคาดหวัง และความพึงพอใจในการบริการที่ใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด 
เพื่อที่จะไดนําไปพัฒนากระบวนการใหบริการที่มีคุณภาพตรงกับความตองการของผูรับบริการหรือผูใชได 
 2. การกําหนดเปาหมาย และทิศทางขององคกรใหชัดเจน ซึ่งผูดําเนินการจะตองกําหนดทิศทาง
และจุดยืนของหนวยงานใหชัดเจน นั้นคือ มีเปาหมายที่จะตอบสนองตอความคาดหวังของผูรับบริการหรือผูใช 
 3. การกําหนดยุทธศาสตรการบริการที่มีประสิทธิภาพ โดยจะตองมีการกําหนดฐานะของตนเองใน
การแขงขันดานการบริการ กําหนดกลุมผูรับบริการเปาหมาย ศึกษาจุดแข็งจุดออนของตนเอง จากนั้นจึง
กําหนดเปนกลยุทธในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมกับการนําเทคโนโลยีตาง ๆ เขามาปรับใชเพื่อให
เกิดการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และสามารถเขาถึงผูรับบริการหรือผูใชจํานวนมากได 
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 4. การพัฒนาคุณภาพและความสัมพันธในกลุมบุคลกรใหบริการ เพื่อใหผูใหบริการทุกคนมีความ
รวมมือรวมใจในการทํางาน รับผิดชอบตอการสรางสรรค ความเอาใจใส ความทุมเทในการทํางาน โดยมุงเนน
การทํางานเปนทีม เพื่อสรางเสริมคุณภาพในการใหบริการ 
 5. การนํากลยุทธการสรางความพึงพอใจตอผูรับบริการหรือผูใชไปปฏิบัติ และประเมินผลผานการ
สรางบรรยากาศและวัฒนธรรมองคการที่มุงเนนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพเพื่อสรางความพึง
พอใจใหแกผูรับบริการหรือผูใช มีการกําหนดเปาหมายและเกณฑวัดที่ชัดเจน รวมถึงผลตอบแทนการปฏิบัติ
ตามเปาหมายเพ่ือเปนแรงจูงใจในการปฏิบัติงานบริการตามกลยุทธที่วางไว 
 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบังานระบบสารสนเทศ 
ความหมายของระบบสารสนเทศ 
 ในปจจุบันระบบสารสนเทศไดเขามามีบทบาทตอการทํางาน  ดําเนินการตางๆ ของหนวยงานตางๆ 
มากขึ้น  ทําใหหนวยงานทั้งหลายจําเปนตองมีการจัดการกับขอมูลสารสนเทศโดยเฉพาะ  องคกรในเชิงธุรกิจ
ตางๆ มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือหาความไดเปรียบในเชิงคูแขงกับองคกรอ่ืนๆ  โดยระบบสารสนเทศจะ
มีอิทธิพลมากตอวิธีการจัดการองคกรและกระบวนการดําเนินการในหนาที่ตางๆ ทางธุรกิจ  ความสัมพันธ
ระหวางองคกรและการวางแผนระบบสารสนเทศ เพื่อนการจัดการกลายเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญในลําดับ
สูง และคอยๆ กลายเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญยิ่งในปจจุบันนี้ เพราะวา 

- องคกรตางๆ ไดพบวาสามารถใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เพื่อใหไดความไดเปรียบในเชิง
แขงขัน 

- องคกรตางๆ สามารถใชระบบสารสนเทศในการจัดการเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
- ผูบริหารองคกรไดตระหนักถึงความสําคัญเชิงกลยุทธของการบูรณาการฐานขอมูลที่เปน

ประโยชนและทําการเผยแพรสารสนเทศขององคกรมากขึ้น 
 เนื่องเทคโนโลยีสารสนเทศกลายเปนเครื่องมือสําคัญของการทํางานทุกดาน นับตั้งแตทางดาน
การศึกษาพาณิชยกรรม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม สาธารณสุข การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนดานการเมือง
และงานบริหารราชการ ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศมีสวนเขาไปชวยใหการทํางานนั้นๆ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น ระบบสารสนเทศจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการดําเนินงานขององคกรหรือ
หนวยงานตางๆ ไมวาจะเปนหนวยงานรัฐบาลหรือหนวยงานเอกชนก็ตาม  เพื่อชวยใหองคกรไดรับขาวสาร
ขอมูลที่มีอยูทั้งภายในและภายนอกองคกรไดอยางรวดเร็ว 
 ระบบสารสนเทศ หมายถึง ผลลัพธที่เกิดจากการประมวลผลขอมูลดิบที่ถูกจัดเก็บไวอยางเปนระบบ 
สามารถนําไปประกอบการทํางาน หรือสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร ทําใหผูบริหารสามารถแกไขปญหา
หรือมีทางเลือกในการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ (ณัฏฐพันธ  เขจรนันท และ ไพบูลย เกียรติโกมล, 2545 
อางใน ศิโรรัตน ไกรสุริยวงศ, 2551) 
 ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ผานกระบวนการกลั่นกรองหรือ ประมวลผลขอมูลเพื่อใหได
สารสนเทศที่ตองการใชงามตามเปาหมาย ในกระบวนการทํางานนี้ขอมูลนําเขาจะถูกกลั่นกรองหรือ
ประมวลผลใหไดผลลัพธ คือ สารสนเทศที่สามารถนําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคได เชน ขอมูลการ
ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา จะถูกกระบวนการการเรียนการสอนเปลี่ยนเปนผลการศึกษา เปนตน ดังนั้น
ระบบสารสนเทศจึงเปนเครื่องมือที่จะจําเปนในการดําเนินงานขององคการ จึงมีการนําคอมพิวเตอรมาจัดทํา
ระบบสารสนเทศหรือใชคอมพิวเตอรในการรวบรวมจัดเก็บประมวลผลและออกรายงานเพื่อใหไดสารสนเทศที่
ถูกตองรวดเร็ว และตรงตามความตองการ (ศิโรรัตน ไกรสุริยวงศ, 2551) 
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 ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบทรัพยากรสารสนเทศ ที่ไดบันทึก ขอเท็จจริง ขาวสาร ขอมูล 
ความรู และความคิดเอาไว  ซึ่งบุคคลสามารถรับรูสารสนเทศไดจากวัสดุนั้นได (สุนทรี  ตระการสุข 2550) 
 ความสําคัญของสารสนเทศ 
  1. ชวยในการพัฒนาบุคคลและสังคม 
  2. ชวยในการปองกันและแกไขปญหาตางๆ 
 ระบบสารสนเทศ ยังสามารถใหคํานิยามเชิงเทคนิค คือ กลุมขององคประกอบที่สัมพันธกัน ซึ่ง
สามารถรวบรวมหรือสามารถดึงมาใชงาน ประมวลผล จัดเก็บ และกระจายสารสนเทศ เพ่ือนําไปสนับสนุนการ
ตัดสินใจ การประสานงาน และการควบคุมการทํางานภายในองคกร 
 ธรรมชาติของสารสนเทศ เปนสภาวะที่เปนอยูโดยปกติของสารสนเทศ  หากเรารูความจริง 
(ธรรมชาติ) เกี่ยวกับสารสนเทศมากเทาใด  ก็จะชวยใหเราเขาใจสารสนเทศมากขึ้นเทานั้น ธรรมชาติของ
สารสนเทศเปนดังนี้ (นฤมล  ปราชญโยธินและคณะ, 2536) 
 1. สารสนเทศ  มีการเกิดข้ึน ดํารงอยูชั่วระยะหนึ่งแลวสูญสลายไป 
 2. สารสนเทศมีทั้งที่ถูกตอง – ไมถูกตอง คลาดเคลื่อน – ไมคลาดเคลื่อน มีคุณคา – ไมมีคุณคา  ซึ่ง
ผูใชจะตองคํานึงถึงความจริงนี้อยูตลอดเวลา 
 3. สารสนเทศยอมมีความ “ไมเปนกลาง” ไมมากก็นอย  เพราะจะอยูภายใตอิทธิพลของความคิด
ดานใดดานหนึ่งของมนุษยผูสรางผูบันทึกสารสนเทศนั้น  ซึ่งอาจจะกอใหเกิดความไมเปนกลางไดโดยตั้งใจ
หรือไมตั้งใจก็ได 
 4. สารสนเทศไมไดมีความสมบูรณรอบดานในตัวเอง  การจะไดสารสนเทศท่ีสมบูรณจึงจําเปนตองมี
การเสาะหาจากหลายแหลง 
 แหลงสารสนเทศ หมายถึง สถานที่ที่มีขอมูล ขาวสารตางๆ สะสมอยูรวมกันเปนสารสนเทศ และ
เปดโอกาสใหบุคคลสามารถเขาใชสารสนเทศเหลานั้นได (รัถพร  ซังธาดา, 2539 อางใน สุนทรี  ตระการสุข, 
2550) ซึ่งแบงออกเปน 4 ประเภท ดังนี้ 
 1. แหลงสารสนเทศท่ีเปนสถาบัน จําแนกไดดังนี ้
  1.1 หองสมุด  คือ  สถานที่รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศตางๆ ทั้งในรูปแบบวสัดุตีพิมพและวัสดุ
ไมตีพิมพ  รวมทั้งฐานขอมูลคอมพิวเตอร โดยมีบรรณารักษเปนผูบริหารงานและดําเนินงานตางๆ เพื่อ
ใหบริการแกผูใชหองสมุด 
  1.2 ศูนยสารสนเทศ (Information Center) แหลงสารสนเทศประเภทนี้แตละแหลงมีชื่อตางๆ 
กัน อยางไรก็ตามลวนมีจุดมุงหมายเพื่อบริการสารสนเทศใหแกผูใชบริการ 
 2. แหลงสารสนเทศอินเตอรเน็ต  เปนแหลงสารสนเทศที่สามารถเขาใชไดอยางสะดวก รวดเร็ว  
โดยไมจํากัดเวลาและสถานที่  เพียงแตผูใชตองมีเครื่องคอมพิวเตอรและสามารถเขาถึงแหลงความรูเปน จะ
สามารถทําใหคนหาขอมูลตางๆ ไดตามเว็บไซตที่ปรากฏ 
 3. แหลงสารสนเทศที่เปนบุคคล  ไดแก  ผูเชี่ยวชาญ ผูรอบรูในดานตางๆ  ผูที่ตองการสารสนเทศ
จากบุคคลตองไปพบปะ สนทนาหรือสอบถามจากผูเชี่ยวชาญนั้นโดยตรงจึงจะไดสารสนเทศที่ตองการ 
 4. แหลงสารสนเทศสื่อมวลชน  เปนแหลงที่เผยแพรขอมูลขาวสาร เหตุการณที่เปนปจจุบัน ดังนั้น 
ขอมูลขาวสารที่เผยแพรจึงลาสมัยเร็ว เชน ราคาทองคํา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขทุกวัน  ดังนั้น หาก
บุคคลตองการสารสนเทศจากสื่อมวลชนจําเปนตองพิจารณา วัน เดือน ป ของการผลิตหรือเผยแพรขอมูลของ
แหลงสื่อมวลชนดวย 
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 การใชสารสนเทศ เพื่อใหไดสารสนเทศที่ตองการ  จําเปนตองมีสิ่งที่ควรรูในการคนหาสารสนเทศ 
ไดแก 
 1. แหลงที่อยูของสารสนเทศ กลาวคือ หากตองการรูสารสนเทศอยางหนึ่ง  ควรทราบวาสารสนเทศ
นั้นอยูที่ใด หรือนาจะมีอยูในที่ใด 
 2. วิธีการเขาถึงแหลงสารสนเทศ  แหลงสารสนเทศแตละแหงยอมมีขอจํากัดในการเปดโอกาสให
บุคคลเขาไปใช เราจึงจําเปนตองรูเกี่ยวกับการเขาถึงสารสนเทศเหลานี้ เพื่อปองกันอุปสรรคหรือความไม
สะดวกที่อาจจะเกิดข้ึน 
 3. ขอบขายเนื้อหาสาระของสารสนเทศ  ผูใชสารสนเทศนั้นจะตองรูวาสารสนเทศท่ีมีอยูนั้นมีเนื้อหา
เกี่ยวกับอะไร  ใหรายละเอียดในลักษณะใด 
 4. วิธีการคนหาหรือสืบคน (Retrieval) ผูใชจะตองรูวิธีการเขาถึงสารสนเทศที่จะเขาใช  เชน การ
คนหาขอมูลทางอินเตอรเน็ต ผูใชจะตองทราบเว็บไซตที่เก่ียวของกับขอมูลสารสนเทศดังกลาว เปนตน 
 
ความแตกตางระหวางขอมูลกับสารสนเทศ 
 ขอมูล (Data) หมายถึง คาความจริง ซึ่งแสดงถึงความเปนจริงที่ปรากฏขึ้น เชน ชื่อพนักงานและ
จํานวนชั่วโมงการทํางานในหนึ่งสัปดาห, จํานวนสินคาที่อยูในคลังสินคา เปนตน  ขอมูลมีหลายประเภท เชน 
ขอมูลตัวเลข ขอมูลตัวอักษร ขอมูลรูปภาพ ขอมูลเสียงและขอมูลภาพเคลื่อนไหว ซึ่งขอมูลชนิดตางๆ เหลานี้
ใชในการนําเสนอคาความจริงตางๆ โดยคาความจริงที่ถูกนํามาจัดการและปรับแตงเพื่อใหมีความหมายแลว 
จะเปลี่ยนเปนสารสนเทศ 
 สารสนเทศ (Information) หมายถึง กลุมขอมูลที่ถูกจัดการตามกฎหรือถูกกําหนดความสัมพันธ 
เพื่อใหขอมูลเหลานั้นเกิดประโยชนหรือมีความหมายเพิ่มมากขึ้น  ประเภทของสารสนเทศขึ้นอยูกับ
ความสัมพันธระหวางขอมูลที่มีอยู ตัวอยางเชน จํานวนยอดขายของตัวแทนจําหนายแตละคนในเดือนมกราคม
จัดเปนขอมูล เมื่อนํามาประมวลผลรวมกันทําใหไดยอดขายรายเดือนของเดือนมกราคม  ทําใหสามารถนํา
ยอดขายรายเดือนมาพิจารณาวายอดขายเปนไปตามวัตถุประสงคขององคกรหรือไม  ยอดขายรายเดือนนี้จึง
จัดเปนสารสนเทศ 
 
ความสําคัญของระบบสารสนเทศ 
 ความสําคัญของระบบสารสนเทศตอบุคคล ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเอื้อประโยชนตอ
บุคคลในดานการศึกษา คนควา วิจัย ผูใชสารสนเทศมีความตองการใชสารสนเทศหลากหลายรูปแบบ  เพื่อ
การคนควาในระดับหรือลักษณะตางๆ หรือเพื่อนําผลการวิจัยมาใชในการพัฒนางานหรือสรางงานใหมๆ ตอไป  
ในการศึกษาและวิจัยจึงมีความจําเปนตองแสวงหาสารสนเทศจากระบบสารสนเทศตางๆ ในหัวขอที่หนาสนใจ  
เพื่อกําหนดหัวขอการศึกษาและรวบรวมความรู แนวคิดและทฤษฎี  รวมทั้งขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน สถิติ 
รายงานการวิจัย ตํารา เปนตน 
 ความสําคัญของระบบสารสนเทศตอหนวยงานหรือองคกร  ขอมูลสารสนเทศเปนปจจัยหนึ่งที่มี
ความสําคัญอยางมากตอทุกองคกร  องคกรใดที่มีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดีจะชวยใหองคกรนั้น สามารถ
นําสารสนเทศไปใชประโยชนในการตัดสินใจ  ตลอดจนการวางแผนในระดับตางๆ ขององคกรนั้นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถใชในการปฏิบัติงาน เชน การใหบริการสารสนเทศของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน การจัดทําฐานขอมูลเพื่อการศึกษา การจัดทําทะเบียนนักศึกษา เปนตน  ระบบสารสนเทศที่ดีจึง
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กลายเปนสวนสําคัญที่ทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ชวยในการนําขอมูลมาใชเพื่อการ
ตัดสินใจและสนับสนุนการทํางานของผูบริหารในระดับตางๆ ในองคกร   
 
องคประกอบของระบบสารสนเทศ 
 ระบบสารสนเทศประกอบดวยองคประกอบตางๆ ดังนี้ 
  1. Hardware(H/W) หมายถึง ชิ้นสวนหรือ อุปกรณที่เกี่ยวของในการจัดกระทํากับขอมูล ทั้งที่
เปนอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณอื่น ๆ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคิดเลข ฯ 
  2. Software(S/W) หมายถึง ชุดคําสั่ง หรือเรียกใหเขาใจงายๆ วา โปรแกรม ที่สามารถสั่งการ
ใหคอมพิวเตอรทํางานในลักษณะที่ตองการ ภายใตขอบเขตความสามารถที่เครื่องคอมพิวเตอร หรือโปรแกรม
นั้น ๆ สามารถทําได ซอฟตแวร แบงออกเปน ซอฟตแวรระบบและ ซอฟตแวรประยุกต 
  3. User หมายถึง กลุมผูใชที่ทํางานหรือเก่ียวของกับระบบสารสนเทศ 
  4. Data หมายถึง ขอเท็จจริงตาง ๆ ที่อาจอยูในรูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปน ตัวหนังสือขอความ 
เสียง ภาพ วัตถุ สัญญาณอิเล็กทรอนิกส หรือขอมูลหลาย ๆ อยางผสมผสานกัน ซึ่งขอมูลที่ดีจะตองตรงกับ
ความตองการของผูใช 
  5. Procedure หมายถึง ขั้นตอน กระบวนการตาง ๆ ในการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศ เชน 
ขั้นตอนการถอนเงินตู เอทีเอ็ม (ATM) , คูมือปฏิบัติงานการใชโปรแกรม เปนตน 
  6. Network(NW) หมายถึง ระบบเครือขายคอมคอมพิวเตอรและการสื่อสาร 
 เมื่อทั้ง 6 องคประกอบดังกลาวขางตน ทํางานประสานกัน (collaborate) สงผลใหขอมูลเกิดการ
ประมวลผลและนําสารสนเทศไปใชประโยชนภายในองคกรได นั่นคือ สารสนเทศที่มีคุณคาหรือมูลคาสําหรับ
องคกรนั่นเอง 
 
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) ไดใหความหมายของคําวาเทคโนโลยี หมายถึง 
วิทยาการที่นําเอาความรูทางวิทยาศาสตรมาใชใหเกิดประโยชนในทางปฏิบัติ  และสารสนเทศ หมายถึง 
ขาวสาร การแสดง หรือการชี้แจงขาวสารขอมูลตางๆ รวมความแลวจึงหมายถึง วิทยาการที่นําเอาความรูทาง
วิทยาศาสตรมาใชในการนําเสนอหรือแสดงขอมูลขาวสารตางๆ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หรือ ไอที (IT) จากการศึกษาไดมีนักวิชาการ
ใหความหมายไวดังนี้ 
 กิตติ ภักดีวัฒนะกุล (2546) ใหความหมายของ เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้  เทคโนโลยีมี
ความสัมพันธกับการใชชีวิตของมนุษยทั้งในอดีตและปจจุบัน ซึ่งเทคโนโลยีในอดีตเปนเทคโนโลยีพื้นฐานที่ไมมี
ความซับซอนมากนัก แตปจจุบันเทคโนโลยีมีความซับซอนมากขึ้นและสรุปวา เทคโนโลยี (Technology) 
หมายถึง การนําความรูทางดานวิทยาศาสตร หรือความรูดานอื่น ๆ ที่ไดจัดระเบียบดีแลวมาประยุกตใชงานใน
ดานใดดานหนึ่งเพื่อใหงานนั้นมีความสามารถและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สวนคําวาสารสนเทศ (Information) 
หมายถึง ขอมูลที่ผานกระบวนการเก็บรวบรวมและเรียบเรียงใชเปนแหลงขอมูลที่เปนประโยชนตอผูใช เมื่อนํา
คําวา “สารสนเทศ” และ “เทคโนโลยี” มารวมกันจึงมีความหมายดังนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology) หมายถึง การนําเทคโนโลยีมาใชในงานที่เกี่ยวกับการประมวลขอมูลเพื่อใหไดสารสนเทศ ซึ่ง
เทคโนโลยีที่ใชเปนการผสมผสานระหวางเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรกับเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อชวยในการ
ติดตอสื่อสารและการสงผานขอมูลและสารสนเทศใหสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 
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 ชุติมา สังขเดช (2543 อางใน คะนึงนิจ พรหมเนตร, 2554) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หมายถึง ความรูในกระบวนการใด ๆ ที่ใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีโทรคมนาคม ในการจัดทํา
ระบบสารสนเทศไวใชงาน ความหมายอาจไดแก การประยุกตเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ เชนคอมพิวเตอร 
เครื่องใชสํานักงาน และอุปกรณโทรคมนาคมทั้งหลาย โดยใชคอมพิวเตอรชวยในการเตรียมขอมูลและ
ประมวลผลเพื่อใหเกิดสารสนเทศ สําหรับสงตอไปใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานไดใช โดยการจัดสงจะพึ่งระบบ
โทรคมนาคม เชน ระบบโทรสาร ระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ระบบสื่อสารผาน
ดาวเทียม หรือระบบประเภทอื่น ๆ ที่ใชในการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศที่พบในปจจุบันมีอยูมากมาย เชน 
ปญญาประดิษฐ(Artificial Intelligence) การออกแบบโดยใชคอมพิวเตอรชวย (Computer Aided 
Designed หรือ CAD) การฝกอบรมโดยใชคอมพิวเตอรชวย (Computer Based Training หรือ CBT) การ
แลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Electronic Data Interchange หรือ EDI) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
(Geographic Information System หรือ GIS) ทางดวนสารสนเทศ (Information Superhighway) ระบบ
อินเทอรเน็ต (Internet) สื่อผสม(Multimedia) ระบบประชุมทางไกล (Video Conference) 
 ครรชิต มาลัยวงศ (2540 : 3) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ความรูในผลิตภัณฑหรือ
กระบวนการใด ๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีคมนาคม ในการจัดทําระบบสารสนเทศ 
(Information System) ไวใชงาน กลาวไดวาคือการประยุกตเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ เชน คอมพิวเตอร 
เครื่องใชสํานักงานและอุปกรณโทรคมนาคมเขาดวยกันโดยใชคอมพิวเตอรชวยในการเตรียมขอมูลและ
ประมวลผลเพื่อใหเกิดสารสนเทศ (Information) สําหรับสงตอไปใหผูใชบริการ (User) อีกทีหนึ่ง 
 จากความหมายที่กลาวมาขางตนจึงสามารถสรุปไดวา เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การนําเอา
ความรู หรือขอมูลขาวสารตางๆ มาเผยแพร หรือดําเนินการตางๆ โดยมีการอาศัยเทคโนโลยีตางๆ เชน 
คอมพิวเตอร การสื่อสารคมนาคม เปนตน  มาใชในการประมวลผลขอมูลเปนสารสนเทศ เพื่อสงตอไปยัง
ผูบริหาร ผูใชบริการตอไป 
 
คุณลักษณะสารสนเทศที่ดี 
 ศิโรรัตน ไกรสุริยวงศ (2551) กลาววา สารสนเทศที่มีคุณภาพจะชวยใหผูบริหารสามารถใช
สารสนเทศนั้นๆ ในการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ คุณลักษณะของสารสนเทศที่ดีมีคุณภาพควรจะมี
ลักษณะดังตอไปนี ้
  1. ถูกตองแมนยํา (Accurate) สารสนเทศที่มีความถูกตองจะตองปราศจากขอผิดพลาด (Error) 
ใดๆ อยางไรก็ตามถาขอมูลที่ปอนเขาสูกระบวนการประมวลผลไมถูกตอง ก็อาจกอใหเกิดสารสนเทศที่ไม
ถูกตองได ซึ่งมักเรียกทั่ว ๆ ไปวา GIGO (Garbage Out) 
  2. สมบูรณครบถวน (Complete) สารสนเทศที่มีความสมบูรณจะตองประกอบดวยขอเท็จจริง 
(Fact) ที่สําคัญอยางครบถวน 
  3. เขาใจงาย (Simple) สารสนเทศท่ีมีคุณภาพจะตองเขาใจงาย ไมซ้ําซอนตอการทําความเขาใจ 
กลาวคือ ตองไมแสดงรายละเอียดที่ลึกมากเกินไป เพราะจะทําใหผูที่ใชในการตัดสินใจสับสนและไมสามารถ
ตัดสินใจไดวาขอมูลหรือสารสนเทศใดมีความจําเปนจริง ๆ 
  4. ทันตอเวลา (Timely) สารสนเทศที่ดีนอกจากจะมีความถูกตองแลว ขอมูลตองทันสมัยและ
รวดเร็วทันตอเวลาและความตองการของผูใชในการตัดสินใจ 
  5. เชื่อถือได (Reliable) สารสนเทศท่ีเชื่อไดข้ึนอยูกับความนาเชื่อถือของวิธีการรวบรวมขอมูลที่
นําเขาระบบ 
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  6. คุมราคา (Economical) สารสนเทศที่ผลิตควรจะตองมีความประหยัดเหมาะสมคุมคากับ
ราคา ผูบริหารมักจะพิจารณาถึงคุณคาของสารสนเทศกับราคาที่จะตองจายเพื่อการไดมาซึ่งสารสนเทศนั้น ๆ 
  7. ตรวจสอบได (Verifiable) สารสนเทศจะตองตรวจสอบความถูกตองไดกลาวคือ ผูใชสามารถ
ตรวจสอบขอมูลเพื่อความมั่นใจวามีความถูกตองตอการนําไปตัดสินใจได ซึ่งอาจมีการตรวจสอบขอมูลโดยการ
เปรียบเทียบกับขอมูลลักษณะเดียวกันจากแหลงขอมูลหลาย ๆ แหง 
  8. ยืดหยุน (Flexible) สารสนเทศที่มีคุณภาพนั้นควรจะสามารถนําไปใชไดในวัตถุประสงคที่
แตกตางกันหลาย ๆ ดาน 
  9. สอดคลองกับความตองการ (Relevant) สารสนเทศที่มีคุณภาพจะตองมีความสอดคลองตาม
วัตถุประสงคและสนองความตองการของผูใชเพื่อการตัดสินใจ 
  10. สะดวกในการเขาถึง (Accessible) สารสนเทศจะตองงายและสะดวกตอการเขาถึงขอมูล
ตามระดับสิทธิของผูใช เพื่อจะไดขอมูลหรือสารสนเทศที่ถูกตองตามรูปแบบและทันตอความตองการของผูใช 
  11. ปลอดภัย (Security) สารสนเทศจะตองถูกออกแบบและจัดการใหมีความปลอดภัยจากผูที่
ไมมีสิทธิในการเขาถึงขอมูลหรือสารสนเทศนั้น 
 
ประโยชนของระบบสารสนเทศ 
 เชิงประสิทธิภาพ (Efficiency) 
  1. ระบบสารสนเทศ ทําใหการปฏิบัติงานมีความรวดเร็วมากขึ้น โดยใชกระบวนการ 
  2. ประมวลผลขอมูลซึ่งจะทําใหสามารถเก็บรวบรวม ประมวลผลและปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย
ไดอยางรวดเร็ว ลดเวลาการทํางานใหสั้นลง 
  3. ระบบสารสนเทศชวยในการจัดเก็บขอมูลที่มีขนาดใหญ หรือมีปริมาณมากและชวยทําใหการ
เขาถึงขอมูล (access) ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
  4. ระบบสารสนเทศชวยทําใหการติดตอสื่อสารเปนไปอยางรวดเร็ว การใชเครือขายทาง
คอมพิวเตอรทําใหมีการติดตอไดทั่วโลกภายในเวลาที่รวดเร็วและกวางขวาง ไมวาจะเปนการติดตอระหวาง
เครื่องคอมพิวเตอรกับเครื่องคอมพิวเตอร และการติดตอสื่อสารดังกลาวจะทําใหขอมูลที่เปนทั้งขอความ ภาพ 
เสียง และภาพเคลื่อนไหวสามารถสงไดทันท ี
  5. ระบบสารสนเทศชวยลดตนทุนและเพิ่มผลผลิต การที่ระบบสารสนเทศชวยทําใหการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับขอมูลซึ่งมีปริมาณมากมีความสลับซับซอนใหดําเนินการไดโดยเร็ว หรือการชวยใหเกิด
การติดตอสื่อสารไดอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดการประหยัดตนทุนการดําเนินการอยางมาก หรือนํามาวางแผนการ
ผลิตก็จะชวยเพิ่มผลผลิตได 
  6. ระบบสารสนเทศชวยทําใหการประสานงานระหวางฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของเปนไปไดดวยดี 
โดยเฉพาะหากระบบสารสนเทศนั้นออกแบบมา เพื่อเอื้ออํานวยใหหนวยงานทั้งภายในและภายนอกที่อยูใน
ระบบของซัพพลายทั้งหมด จะทําใหผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งหมด สามารถใชขอมูลรวมกันได และทําใหการ
ประสานงาน หรือการทําความเขาใจเปนไปดวยดียิ่งขึ้น 
 เชิงประสิทธิผล (Effectiveness) 
  1. ระบบสารสนเทศชวยในสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศที่ออกแบบสําหรับผูบริหาร 
เชน ระบบสารสนเทศที่ชวยในการสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision support systems) หรือระบบ
สารสนเทศสําหรับผูบริหาร (Executive support systems) จะเอื้ออํานวยใหผูบริหารมีขอมูลในการ
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ประกอบการตัดสินใจไดดีขึ้น อันจะสงผลใหการดําเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่วางแผนไวไดอยางมี
ประสิทธิผล 
  2. ระบบสารสนเทศชวยในการเลือกผลิตสินคา/บริการที่เหมาะสมได ระบบสารสนเทศจะชวย
ทําใหองคการทราบถึงขอมูลที่เกี่ยวของกับตนทุน ราคาในตลาด รูปแบบของสินคา/บริการที่มีอยู หรือชวยทํา
ใหหนวยงานสามารถเลือกผลิตสินคา/บริการที่มีความเหมาะสมกับความเชี่ยวชาญ หรือทรัพยากรที่มีอยู 
  3. ระบบสารสนเทศชวยปรับปรุงคุณภาพของสินคาและบริการใหดีขึ้น ระบบสารสนเทศทําให
การติดตอระหวางหนวยงานและลูกคา สามารถทําไดโดยถูกตองและรวดเร็ว ตรงตามขอกําหนดหรือเปาหมาย
ที่วางไว จึงชวยใหหนวยงานสามารถปรับปรุงคุณภาพของสินคาบริการใหตรงกับความตองการของลูกคาได
อยางมีประสิทธิผล 
  4. ระบบสารสนเทศชวยทําใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน (Competitive Advantage)
ปจจุบัน ระบบสารสนเทศไดมีการนํามาใชตลอดทั้งระบบซัพพลายเชน (Supply Chain)เพื่อสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันใหกับองคกร ทําใหองคกรบรรลุผลตามแผนได 
  5. ระบบสารสนเทศชวยใหคุณภาพชีวิตการทํางานดีขึ้น ระบบสารสนเทศที่ไดรับการออกแบบ
ออกมาอยางดี จะชวย ใหเกิดความสมดุลระหวางความตองการของมนุษยและการใชเทคโนโลยีไดอยางคุมคา
และเหมาะสม 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร (2555, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ความพึง
พอใจของผูใชบริการกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร  พบวา ผูใชบริการมีความพึง
พอใจโดยอยูในระดับมากทุกขอ สามารถแบงเปนดานไดดังนี้  
   1) ความพึงพอใจดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจ
โดยรวมอยูในระดับมากทุกขอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.68 สามารถเรียงลําดับจากมากไปหานอยสามลําดับแรกได
ดังนี้ การติดตอประสานงานกับกองแผนไดรับความสะดวกและเปนไปดวยดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77รองลงมา
คือ มีระบบการใหบริการเปนสัดสวน สะดวกในการติดตอประสานงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 และสถานที่
ใหบริการเปนสัดสวนสะดวกในการติดตอประสานงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74 ตามลําดับ 
   2) ความพึงพอใจของผู ใชบริการของกองแผนงาน ดานเจาหนาที่ผู ใหบริการ พบวา 
ผูใชบริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากทุกขอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.70 สามารถเรียงลําดับจากมาก
ไปหานอยสามลําดับแรกได ดังนี้ เจาหนาที่พูดจาสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส กระตือรือรน และมีความพรอมในการ
ใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86 รองลงมาคือ ความเหมาะสมของบุคลิกภาพและการแตงกายของเจาหนาที่ มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.80 และเจาหนาที่ใหบริการแกผูใชบริการดวยความยุติธรรม มีกฎระเบียบขอปฏิบัติที่เทา
เทียมกันมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 ตามลําดับ  
   3) ความพึงพอใจของผูใชบริการของกองแผนงาน ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา 
ผูใชบริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากทุกขอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.72 สามารถเรียงลําดับจากมาก
ไปหานอยสามลําดับแรกได ดังนี้ มีชองทางการติดตอสื่อสารกับกองแผนงานที่หลากหลายใหเลือก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.82 รองลงมาคือ มีการนําระบบสารสนเทศมาใหบริการเผยแพรขอมูล มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.72 และมี
สถานที่ใหบริการเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 ตามลําดับ 
   4) ความพึงพอใจของผู ใชบริการของกองแผนงาน ตอคุณภาพการใหบริการ พบวา 
ผูใชบริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากทุกขอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.61 สามารถเรียงลําดับจากมาก
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ไปหานอยสามลําดับแรกได ดังนี้ ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ไดรับจากการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.70 
รองลงมาคือการไดรับบริการขอมูลที่ตรงตอความตองการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.68 และการไดรับบริการขอมูลที่
มีความถูกตองและชัดเจนครบถวนสมบูรณเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 ตามลําดับ ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการของกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยรวมทุกดาน อยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.68 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .69 เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุดสามอันดับแรกไดแกความพึงพอใจของผูใชบริการของกองแผนงาน ดานสิ่งอํานวยความสะดวกอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.72 รองลงมาความพึงพอใจของผูใชบริการของกองแผนงาน ดานเจาหนาที่ผู
ใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.70 และความพึงพอใจดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.68 ตามลําดับ 
   ขอเสนอแนะในการทําการสํารวจครั้งตอไป สําหรับในประงบประมาณ พ.ศ.2555 กอง
แผนงานมีแนวทางในการบูรณาการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ คือจะนําขอมูลการสํารวจที่ไดของแต
ละปมาเปรียบเทียบกัน เพื่อพิจารณาวากองแผนงาน ไดมีการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการบริการอยางไร 
และควรพัฒนาและปรับปรุงตอไปอยางไรในอนาคต เพื่อใหผลการสํารวจสามารถสะทอนผลการดําเนินงาน 
การปฏิบัติงาน ตลอดจนผลงานของกองแผนงาน ตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด อันจะนําไปสูการปรับปรุงและ
การพัฒนาการใหบริการ และผลงานที่ใหบริการใหมีคุณภาพ และมีคุณภาพมากขึ้น และตรงกับความตองการ
ของผูรับบริการไดอยางแทจริง 
 ศิโรรัตน ไกรสุริยวงศ (2551, บทคัดยอ) จากการศึกษาความตองการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
จังหวัดปทุมธานี และเพื่อเปรียบเทียบความตองการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของครู
โรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดปทุมธานี พบวา  
  1. ความตองการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของครูโรงเรียนเอกชนสังกัด
สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานการเก็บ
รวบรวมขอมูล ดานการตรวจสอบขอมูล ดานการจัดเก็บ และการบริการขอมูล ดานการนําขอมูลไปใช ดาน
การวิเคราะหขอมูล และดานการประมวลผลขอมูล 
  2. การเปรียบเทียบ ความตองการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของครูโรงเรียน
เอกชน สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดปทุมธานีจําแนกตาม ระดับ
คุณวุฒิ ประสบการณทํางาน และประเภทของโรงเรียนเอกชนที่ครูปฏิบัติงานในภาพรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อ
พิจารณารายดานจําแนกตามระดับคุณวุฒิ พบวาครูโรงเรียนเอกชนที่มีคุณวุฒิสูงกวาปริญญาตรีมีความ
ตองการพัฒนาดานการตรวจสอบขอมูล ดานการประมวลผลขอมูล และดานการนําขอมูลไปใชสูงกวาครู
โรงเรียนเอกชนที่มีคุณวุฒิต่ํากวาปริญญาตรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อจําแนกตามประสบการณ
ทํางาน พบวาครูโรงเรียนเอกชนที่มีประสบการณทํางานระหวาง 10-11 ป มีความตองการพัฒนาดานการ
ตรวจสอบขอมูล ดานการประมวลผลขอมูล และดานการนําขอมูลไปใชสูงกวาครูที่มีประสบการณทํางาน
ระหวาง 5 - 10 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อจําแนกตามประเภทของโรงเรียนเอกชนที่ครู
ปฏิบัติงาน พบวา ครูที่ปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนที่เปดสอนระดับกอนประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษา มีความ
ตองการพัฒนาดานการประมวลผลขอมูลสูงกวาครูที่ปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนเอกชนที่เปดสอนระดับกอน
ประถมศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 นางคนึงนิจ  พรหมเนตร (2554, บทคัดยอ) จากการวิจัยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พบวา  
  1. ผลการศึกษาสภาพปญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย 3 สวนคือ ระบบ
เครือขายอินทราเน็ต ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต และระบบสํานักงานไรกระดาษ 
  2. ผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําการพัฒนาประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ  
   1)กําหนดคุณลักษณะของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   2) เครื่องมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   3) ขั้นตอนในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวรและดาน
ความเร็วของอินเทอรเน็ต 
  3. ผลการทดลองใชและหาประสิทธิภาพการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหาร
สถานศึกษา พบวาผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นวามีประสิทธิภาพอยูในระดับดีมาก สวนครู เจาหนาที่ 
นักเรียน นักศึกษา ผูปกครอง และกรรมการสถานศึกษา มีความคิดเห็นวามีประสิทธิภาพอยูในระดับด ี
  4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของตอการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
การบริหารสถานศึกษา พบวาทุกกลุมคือกลุมผูบริหารสถานศึกษา ครู เจาหนาที่ นักเรียนนักศึกษา ผูปกครอง 
และกรรมการสถานศึกษา มีความพึงพอใจในระดับดีทุกกลุม 
 สุนทรี  ตระการสุข (2550, บทคัดยอ) ผูใชบริการสารสนเทศของสํานักบรรณสารการพัฒนา 
(หองสมุด) เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย  โดยเปนเพศหญิงรอยละ 60 และเปนเพศชายรอยละ 40  สวน
ผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจตอการใหบริการสารสนเทศของสํานักบรรณสารการพัฒนา (หองสมุด) อยูใน
เกณฑระดับที่ดี รอยละ 95.5  โดยแสดงใหเห็นจากการระบุคะแนนความพึงพอใจในการเขาใชบริการ
สารสนเทศของสํานักบรรณสารการพัฒนา (หองสมุด) แตยังมีสวนที่ควรปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
ตอไปนี้ 
  1. การใหบริการแกผูใชบริการสารสนเทศนั้น  จากที่ไดทําการศึกษาพบวา ปจจัยในดานตางๆ 
ลวนกอใหเกิดความพึงพอใจของผูใชบริการทั้งสิ้น แตสําหรับผูใหบริการสิ่งที่สําคัญที่สุดในการใหบริการก็คือ  
การมีจิตในการบริการ (Service Mind) โดยดูแลผูใชบริการดวยมารยาทที่ดี กิริยาที่ออนหวานและสุภาพ ให
ความสําคัญกับผูใชบริการเสมอ 
  2. ผลการศึกษาในสวนของระดับความพึงพอใจที่อยูในเกณฑดี  แตยังไมดีที่สุดซึ่งแสดงใหเห็นวา 
ยังมีความบกพรองอยู ทางหนวยงานสามารถนําไปใชในการวางแผนและปรับปรุงการใหบริการในสวนงานนั้นๆ 
ได  เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกผูใชบริการใหดีที่สุด 
 สุเทพ  ทองมา (2555, สรุปผล) ความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ/เว็บไซตของสํานักงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ในภาพรวมอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยอยูที่ 
3.69 คิดเปนรอยละ 73.79  ซึ่งจําแนกในแตละสวนไดดังนี ้
  1. ดานเนื้อหา 
   ผูใชระบบสารสนเทศ/เว็บไซดมีความพึงพอใจดานเนื้อหําของระบบสารสนเทศ/เว็บไซดของ
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.70 คิดเปนรอยละ 74.00 
  2. ดานการออกแบบ 
   ผูใชระบบสารสนเทศ/เว็บไซดมีความพึงพอใจดานการออกแบบของระบบสารสนเทศ/เว็บ
ไซดของสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา อยูในระดับดี มีค่ําเฉลี่ยอยูที่ 3.70 คิดเปนรอยละ 74.00 
  3. ดานการใชบริการ 
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   ผูใชระบบสารสนเทศ/เว็บไซดมีความพึงพอใจดานการใชบริการของระบบสารสนเทศ/เว็บ
ไซดของสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.65 คิดเปนรอยละ 72.93 
  4. ดานการนําไปใชงาน 
   ผูใชระบบสารสนเทศ/เว็บไซดมีความพึงพอใจดานการนําไปใชงํานของระบบสารสนเทศ/เว็บ
ไซดของสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.69 คิดเปนรอยละ 73.72 
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บทท่ี  3 

วิธีดําเนินการสํารวจ 

 การสํารวจความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนการ
วิจัยเชิงสํารวจ โดยมุงศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูใชสารสนเทศบนเว็บไซตของสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยมีรายละเอียด ขั้นตอนวิธีการดําเนินการวิจัย
ดังนี้ 
 
วิธีการดําเนินการสํารวจ 
 การวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยประเภทการวิจัยเชิงสํารวจ  โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ เพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูใชสารสนเทศบนเว็บไซต (http://regis.nsru.ac.th/ และ 
http://apr.nsru.ac.th/) ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรในการสํารวจในครั้งนี้ คือ นักศึกษา อาจารย หรือบุคลากรที่สนใจใชบริการสารสนเทศบน
เว็บไซตสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (http://regis.nsru.ac.th/ และ http://apr.nsru.ac.th/) ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เพื่อใหไดขนาดตัวอยางที่มีความเปนตัวแทนของประชากรสูง และไดขอมูลที่
เปนประโยชนตอการวิจัย ผูวิจัยจึงไดกําหนดขนาดตัวอยางไว รอยละ 5 ของสถิติจํานวนผูเขามาใชบริการใน
รอบปการศึกษา 2559 ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล เพื่อใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามดวย
ตัวเอง โดยทําการศึกษารูปแบบ วิธีการจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ  แลวนํามาปรับปรุงแกไข เพื่อใหตรงกับความ
ตองการศึกษาของผูวิจัย ที่จะทําการศึกษา แบบสอบถามที่ไดแบงออกเปน  3  ตอน คือ 
   ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ  สถานภาพ หนวยงาน/คณะที่
สังกัด จํานวนการเขาใชงานอินเตอรเน็ตตอสัปดาห  ซึ่งเปนคําถามปลายปดจํานวน 4 ขอ 
   ตอนที่ 2  แบบสอบถามที่ใหนักศึกษา หรือผูใชบริการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึง
พอใจของผูรับบริการเว็บไซตสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และเว็บไซตงานทะเบียนและประมวลผล 
จํานวนเว็บไซตละ 15 ขอ 
   ตอนที่ 3  ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือคําแนะนําอื่นๆ แบงออกเปนขอเสนอแนะสําหรับ
เว็บไซตสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (https://apr.nsru.ac.th) และเว็บไซตงานทะเบียนและ
ประมวลผล (https://regis.nsru.ac.th) 
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 ตัวแปรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก 
 1. ตัวแปรอิสระ 
  ปจจัยที่คาดวาจะสงผลตอความพึงพอใจในการเขาใชสารสนเทศบนเว็บไซตของสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
 2. ตัวแปรตาม 
  ความพึงพอใจของผูใชสารสนเทศบนเว็บไซตของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
   1. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการเว็บไซตสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
   2. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการเว็บไซตงานทะเบียนและประมวลผล 
   3. ความคิดเห็น และขอเสนอแนะของผูใชงานสารสนเทศบนเว็บไซต ของสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียนและเว็บไซตงานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือแบบสอบถามจํานวน 1 ชุด โดยการวัดความพึงพอใจ ใชมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ โดยวิธีของไลเคิรต (Likert scales) โดยมีหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน ดังนี้  
     คะแนน       ระดับความพึงพอใจ 
   4.51 – 5.00 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
   3.51 – 4.50 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 
   2.51 – 3.50 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
   1.51 – 2.50 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจนอย 
   0.00 – 1.50 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด 
 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลในเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2560  โดยทําการสรางแบบประเมิน
ออนไลนเพื่อกลุมตัวอยางเขาทําแบบสอบถาม ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จํานวน  5  คณะ 4 
สํานักงาน  
 
การประมวลผลขอมูล 
 เมื่อทําการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความครบถวนของขอมูลที่ได และ
นําขอมูลมาดําเนินการตอไปนี ้
 1.แบบสอบถามทุกชุดจะผานการลงรหัสตามคูมือลงรหัส (Code book) ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น เสร็จ
แลวจึงรวบรวมเพ่ือดําเนินการบันทึกขอมูล 
 2.นําขอมูลที่ไดมาทําการประมวลผล โดยผานโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (SPSS/FW version 
17.0) 
 
สถิติที่ใชในการวิเคราะห 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ แบงออกเปน 2 ลักษณะ ตามความเหมาะสมของขอมูล 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชในการอธิบายคาของขอมูลที่เปนรอยละและ
ความถี่ 
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  1.1 รอยละ (Percentage) 
    สูตร 

       % =  
�×���

�
 

 

       % =  
จํานวนที่มี

จํานวนทั้งหมด
× 100 

 
       %  =  คารอยละ 
       �  =  จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 
       �  =  จํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 
 
 2. สถิติเชิงอนุมานใชในการหาความสัมพันธของตัวแปร และพิสูจนสมมตฐิานของการวิจัย สถิติที่ใช 
ไดแก คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และคาเฉลี่ย (Mean) 
  2.1 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    สูตร 

       �� =  
�� ∑ ����(∑ ���)

�(���)
 

 
       ��  =  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
       ∑ ��  =  ผลรวมของความถีค่าเฉลี่ย 
       �  =  จํานวนขอมูล 
       �  =  คาเฉลี่ย 
       �  =  ความถี่ 
 
  2.2 คาเฉลี่ย (Mean) 
    สูตร 

       �̅ =  
∑ ��

�
 

 
       �̅  =  คาเฉลี่ย 
       �  =  ความถี่ 
       ∑ ��  =  ผลรวมของความถี่คาเฉลี่ย 
       �  =  ผลรวมทั้งหมดของความถี่ คือ ขอมูลทั้งหมด 
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บทท่ี  4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 การสํารวจความพึงพอใจของผูใชสารสนเทศบนเว็บไซตของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  ผูวิจัยใชแบบสอบถามในการจัดเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 
1,469 ชุด  และไดทําการวิเคราะหขอมูลตามจุดมุงหมายของการวิจัย ปรากฏผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ 
ดังตอไปนี ้
 สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่มาใชระบบสารสนเทศของสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเกี่ยวกับเพศ  สถานภาพ หนวยงานที่สังกัด และจํานวนการใชงาน
อินเตอรเน็ตตอสัปดาห 
 สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใชสารสนเทศสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียนแบงออกเปน 
    2.1 การใชบริการเว็บไซตสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
    2.2 การใชบริการเว็บไซตงานทะเบียนและประมวลผล 
 สวนที่ 3 ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือคําแนะนําอ่ืนๆ 
 

สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่มาใชระบบสารสนเทศบนเว็บไซตของสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เกี่ยวกับสถานภาพและหนวยงานที่สังกัด แสดงไวในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและคารอยละเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน(คน) รอยละ 
1. เพศ   
   ชาย 
   หญิง 

566 
903 

38.5 
61.5 

รวม 1,469 100.0 
2. สถานภาพ   
   นักศึกษา 
   บุคลากร 
   อาจารย 

1,068 
170 
231 

72.7 
11.6 
15.7 

รวม 1,469 100.0 
3. คณะ/หนวยงาน   
   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
   คณะวิทยาการจัดการ 
   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   คณะครุศาสตร 
   สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

400 
320 
224 
137 
367 
3 

27.2 
21.8 
15.2 
9.3 
25.0 
0.2 
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ขอมูลประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน(คน) รอยละ 
   สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   สภาบันวิจัยและพัฒนา 

18 
14 
3 

1.2 
1.0 
0.2 

รวม 1,469 100.0 

4. จํานวนการเขาใชงานตอสัปดาห   
   3 – 5 ชั่วโมง  
   1 – 3 ชั่วโมง 
   มากกวา 10 ชั่วโมง 
   นอยกวา 1 ชั่วโมง 

798 
475 
178 
19 

54.3 
32.3 
12.1 
1.3 

รวม 1,469 100.0 
 

 จากตารางที่ 1 แสดงวา จํานวนกลุมตัวอยางที่ใชสารสนเทศของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนทั้งหมด 1,469 คน  เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะหพบวา 
 

 ผูใชสารสนเทศสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รอยละ 100  เปนผูใชสารสนเทศเพศชาย
จํานวน 566 คน  คิดเปนรอยละ 38.5  นักศึกษาเพศหญิง จํานวน 903 คน  คิดเปนรอยละ 61.5  แบง
ออกเปนนักศึกษา จํานวน 1,068 คน  คิดเปนรอยละ 72.7 บุคลากร จํานวน 170 คน  คิดเปนรอยละ 11.6 
อาจารย จํานวน 231 คน  คิดเปนรอยละ 15.7  และ ซึ่งผูใชสารสนเทศดังกลาว สังกัดคณะตางๆ คือ สังกัด
คณะคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 400 คน  คิดเปนรอยละ 27.2  สังกัดคณะวิทยาศาสตร 
จํานวน 320 คน  คิดเปนรอยละ 21.8 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 224 คน  คิดเปนรอยละ 15.2  
สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดการ จํานวน 137 คน  คิดเปนรอยละ 9.3  
และสังกัดคณะครุศาสตร จํานวน 367 คน  คิดเปนรอยละ 25.0  สังกัดสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 3 คน คิด
เปนรอยละ 0.2 สังกัดสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 18 คน คิดเปนรอยละ 1.2 สังกัดสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 14 คน คิดเปนรอยละ 1.0 สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา 3 คิดเปนรอยละ 
0.2   ตามลําดับ 
 

สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในภาพรวมของผูใชสารสนเทศเว็บไซตสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนและความพึงพอใจในภาพรวมของผูใชสารสนเทศเว็บไซตงานทะเบียนและ
ประมวลผล แสดงไวในตารางที่ 2  
 

ตารางที ่2 ความพึงพอใจในภาพรวมของผูใชสารสนเทศ 

ประเด็น คะแนน 

(��) 
Std. แปรผล 

ความพึงพอใจโดยรวมที่มีตอการใชบริการเว็บไซตสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (http://apr.nsru.ac.th/ ) 

4.39 0.60 มาก 

ความพึงพอใจโดยรวมที่มีตอการใชบริการเว็บไซตหอง
ทะเบียนและประมวลผล (http://regis.nsru.ac.th/ ) 

4.55 0.53 มากที่สุด 

รวม 4.47 0.05 มาก 
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 จากตารางที่ 2 พบวา ผูใชบริการสารสนเทศบนเว็บไซต มีความพึงพอใจในภาพรวมในดานการใช
บริการเว็บไซตสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนอยูที่ 4.39 คะแนน และมีความพึงพอใจในภาพรวมใน
ดานการใชบริการเว็บไซตหองทะเบียนและประมวลผลอยูท่ี 4.55 คะแนน 
 

สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใชสารสนเทศเว็บไซตสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน แสดงไวในตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของผูใชสารสนเทศเว็บไซตสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ประเด็น คะแนน 

(��) 
Std. แปรผล 

1) ขอมูลสารสนเทศมีความครบถวนสมบูรณ 4.47 0.57 มาก 
2) ขอมูลสารสนเทศมีความเปนปจจุบัน 4.68 0.54 มากที่สุด 
3) ขอมูลสารสนเทศมีความนาเชื่อถือ 4.34 0.58 มาก 
4) สามารถเขาถึงการใชงานระบบสารสนเทศไดสะดวก 4.56 0.60 มากที่สุด 
5) ขอมูลสารสนเทศสามารถนําไปใชประโยชนได 4.46 0.53 มาก 
6) ขอมูลสารสนเทศมีความเปนหมวดหมู 4.67 1.16 มากที่สุด 
7) รูปแบบการแสดงผลงายตอการใชงาน 4.58 0.61 มากที่สุด 
8) ขอมูลสารสนเทศมีรูปแบบสวยงามและนาสนใจ 4.47 0.60 มาก 
9) มีการจัดการระดับความปลอดภัย หรือกําหนดสิทธิ์การ
เขาถึงขอมูล 

4.43 0.56 มาก 

10) ระบบสารสนเทศมีการประมวลผลขอมูลรวดเร็วและ
ถูกตอง 

4.35 0.60 มาก 

รวม 4.50 0.19 มาก 
 
 จากตารางที่ 3 พบวา ผูที่มาใชบริการสารสนเทศเว็บไซตมีความพึงพอใจในดานการใชบริการระบบ
สารสนเทศเว็บไซตของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทั้งหมด 1,469 คน  เมื่อนํามาวิเคราะหขอมูล
พบวา 
 เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจสูงสุดใน 3 ลําดับแรก  ไดแก  ขอมูลสารสนเทศมีความเปน
ปจจุบัน ภาพรวมอยูท่ีระดับมากที่สุด  (X� = 4.68)  รองลงมาขอมูลสารสนเทศมีความเปนหมวดหมู ภาพรวม
อยูที่ระดับมากที่สุด  (X� = 4.67) และรูปแบบการแสดงผลงายตอการใชงาน ภาพรวมอยูที่ระดับมากที่สุด 
 (X� = 4.58)  ตามลําดับ 
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สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใชสารสนเทศเว็บไซตงานทะเบียนและ
ประมวลผล แสดงไวในตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของผูใชสารสนเทศเว็บไซตงานทะเบียนและประมวลผล 

ประเด็น คะแนน 

(��) 
Std. แปรผล 

1) ขอมูลสารสนเทศมีความครบถวนสมบูรณ 4.30 0.46 มาก 
2) ขอมูลสารสนเทศมีความเปนปจจุบัน 4.33 0.48 มาก 
3) ขอมูลสารสนเทศมีความนาเชื่อถือ 4.46 0.53 มาก 
4) สามารถเขาถึงการใชงานระบบสารสนเทศไดสะดวก 4.68 0.53 มากที่สุด 
5) ขอมูลสารสนเทศสามารถนําไปใชประโยชนได 4.75 0.47 มากที่สุด 
6) ขอมูลสารสนเทศมีความเปนหมวดหมู 4.55 0.58 มากที่สุด 
7) รูปแบบการแสดงผลงายตอการใชงาน 4.52 0.54 มากที่สุด 
8) ขอมูลสารสนเทศมีรูปแบบสวยงามและนาสนใจ 4.50 0.56 มาก 
9) มีการจัดการระดับความปลอดภัย หรือกําหนดสิทธิ์การ
เขาถึงขอมูล 

4.56 0.55 มากที่สุด 

10) ระบบสารสนเทศมีการประมวลผลขอมูลรวดเร็วและ
ถูกตอง 

4.56 0.53 มากที่สุด 

รวม 4.53 0.04 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 4 พบวา ผูที่มาใชบริการสารสนเทศเว็บไซตมีความพึงพอใจในดานการใชบริการระบบ
สารสนเทศเว็บไซตงานทะเบียนและประมวลผล ทั้งหมด 1,469 คน  เมื่อนํามาวิเคราะหขอมูลพบวา 
 เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจสูงสุดใน 3 ลําดับแรก  ไดแก  ขอมูลสารสนเทศนําไปใชประโยชน
ไดอยูท่ีระดับมากที่สุด  (X� = 4.75)  สามารถเขาถึงการใชงานระบบสารสนเทศไดสะดวก ภาพรวมอยูที่ระดับ
มากที่สุด  (X� = 4.68)  มีการจัดการระดับความปลอดภัย หรือกําหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลและระบบ
สารสนเทศมีการประมวลผลขอมูลรวดเร็วและถูกตอง ภาพรวมอยูที่ระดับมากที่สุด  (X� = 4.56)  ตามลําดับ 
 
สวนที่ 3 คําแนะนํา ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ตารางที ่5 จํานวนกลุมตัวอยางที่ใหขอเสนอแนะตอระบบสารสนเทศเว็บไซต 
ขอเสนอแนะ จํานวน 

(คน) 
1. บางครั้งระบบสารสนเทศโหลดชา ระบบลมเขาใชงานไมได รอนาน 11 
2. ขอมูลผลการเรียนนักศึกษาอัพเดทลาชา 7 
3. มีบาง Link ใชงานไมได นาจะเอาออกจากระบบ 3 
4. นาจะมีระบบตรวจสอบวาหองเรียนวางหรือไมเพ่ือจะไดขอใชงานได 18 
5. ระบบสงผมการเรียนอาจารย ในกรณีสอนรวม ระบบนาจะสามารถบันทึก
คะแนนไดทั้ง 2 คน 

9 

6. พึงพอใจดีกับระบบสารสนเทศ 21 
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ขอเสนอแนะ จํานวน 
(คน) 

7. ผลการเรียนออกชา 13 
8. ใบรายชื่อนักศึกษานาจะทําในรูปแบบ PDF  2 
9. เครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการนอย และเกามากๆ  19 
10. อื่นๆ  
- เพิ่มความเร็วของ Internet 
- เพิ่มเครื่องคอมพิวเตอรหนาเคาเตอรใหมากยิ่งข้ึน 

15 

รวม  
  
 กลุมตัวอยาง จํานวน  118  คน ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจในของผูใชสารสนเทศ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  3  อันดับแรกไดแก พึงพอใจดีกับระบบสารสนเทศ จํานวน 21 คน  
รองลงมาคือ นาจะมีระบบตรวจสอบวาหองเรียนวางหรือไมเพื่อจะไดขอใชงานได จํานวน 18 คน  และเครื่อง
คอมพิวเตอรที่ใหบริการนอย และเกามากๆ จํานวน 19 คน  ตามลําดับ 
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บทท่ี  5 

สรุปผลการวิเคราะหและขอเสนอแนะ 

 การศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการของผูใชสารสนเทศบนเว็บไซตของสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนและสารสนเทศบนเว็บไซตงานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  
ผูวิจัยใชแบบสอบถามในการจัดเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 1,469 ชุด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ติดตามผลประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการที่ใชสารสนเทศของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ใหมีความทันสมัย ถูกตอง รวดเร็ว และไดทําการวิเคราะห
ขอมูลตามจุดมุงหมายของการวิจัย ปรากฏผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี้ 
 

ผลการสํารวจ 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผูใชสารสนเทศสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รอยละ 100  เปนผูใชสารสนเทศเพศชาย
จํานวน 566 คน  คิดเปนรอยละ 38.5  นักศึกษาเพศหญิง จํานวน 903 คน  คิดเปนรอยละ 61.5  แบง
ออกเปนนักศึกษา จํานวน 1,068 คน  คิดเปนรอยละ 72.7 บุคลากร จํานวน 170 คน  คิดเปนรอยละ 11.6 
อาจารย จํานวน 231 คน  คิดเปนรอยละ 15.7  และ ซึ่งผูใชสารสนเทศดังกลาว สังกัดคณะตางๆ คือ สังกัด
คณะคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 400 คน  คิดเปนรอยละ 27.2  สังกัดคณะวิทยาศาสตร 
จํานวน 320 คน  คิดเปนรอยละ 21.8 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 224 คน  คิดเปนรอยละ 15.2  
สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดการ จํานวน 137 คน  คิดเปนรอยละ 9.3  
และสังกัดคณะครุศาสตร จํานวน 367 คน  คิดเปนรอยละ 25.0  สังกัดสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 3 คน คิด
เปนรอยละ 0.2 สังกัดสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 18 คน คิดเปนรอยละ 1.2 สังกัดสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 14 คน คิดเปนรอยละ 1.0 สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา 3 คิดเปนรอยละ 
0.2   ตามลําดับ 
 

สวนที่ 2 ความพึงพอใจของผูรับบริการที่ใชระบบสารสนเทศเว็บไซตของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน และเว็บไซตงานทะเบียนและประมวลผล 
 ดานการใชบริการเว็บไซตสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (http://apr.nsru.ac.th) 
 ผูใชสารสนเทศเว็บไซตกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก (X� = 4.39) เมื่อ
พิจารณาระดับความพึงพอใจสูงสุดใน 3 ลําดับแรก  ไดแก  ขอมูลสารสนเทศมีความเปนปจจุบัน ภาพรวมอยูที่
ระดับมากที่สุด  (X� = 4.68)  รองลงมาขอมูลสารสนเทศมีความเปนหมวดหมู ภาพรวมอยูที่ระดับมากที่สุด 
 (X� = 4.67) และรูปแบบการแสดงผลงายตอการใชงาน ภาพรวมอยูที่ระดับมากที่สุด  (X� = 4.58)  
ตามลําดับ 
 ดานการใชบริการเว็บไซตงานทะเบียนและประมวลผล (http://regis.nsru.ac.th) 
 ผูใชสารสนเทศเว็บไซตกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในภาพรวมในดานการใชบริการเว็บไซตหอง
ทะเบียนและประมวลผลอยูที่ (X� = 4.55) คะแนน เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจสูงสุดใน 3 ลําดับแรก  
ไดแก  ไดแก  ขอมูลสารสนเทศนําไปใชประโยชนไดอยูที่ระดับมากที่สุด  (X� = 4.75)  สามารถเขาถึงการใช
งานระบบสารสนเทศไดสะดวก ภาพรวมอยูที่ระดับมากที่สุด  (X� = 4.68)  มีการจัดการระดับความปลอดภัย 
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หรือกําหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลและระบบสารสนเทศมีการประมวลผลขอมูลรวดเร็วและถูกตอง ภาพรวมอยู
ที่ระดับมากที่สุด  (X� = 4.56)  ตามลําดับ 
 
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ 
 กลุมตัวอยาง จํานวน  118  คน ไดใหขอเสนอแนะเก่ียวกับความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศ
ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ไดแก 

1. บางครั้งระบบสารสนเทศโหลดชา ระบบลมเขาใชงานไมได รอนาน 
2. ขอมูลผลการเรียนนักศึกษาอัพเดทลาชา 
3. มีบาง Link ใชงานไมได นาจะเอาออกจากระบบ 
4. นาจะมีระบบตรวจสอบวาหองเรียนวางหรือไมเพ่ือจะไดขอใชงานได 
5. ระบบสงผมการเรียนอาจารย ในกรณีสอนรวม ระบบนาจะสามารถบันทึกคะแนนไดทั้ง 2 คน 
6. พึงพอใจดีกับระบบสารสนเทศ 
7. ผลการเรียนออกชา 
8. ใบรายชื่อนักศึกษานาจะทําในรูปแบบ PDF 
9. เครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการนอย และเกามากๆ 
10. อื่นๆ  

  - เพิ่มความเร็วของ Internet 
  - เพิ่มเครื่องคอมพิวเตอรหนาเคาเตอรใหมากยิ่งข้ึน 
  
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใชสารสนเทศเว็บไซตสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ไดแก เว็บไซตสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (http://apr.nsru.ac.th/) และเว็บไซตงานทะเบียนและ
ประมวลผล (http://regis.nsru.ac.th/)  พบวา ผูใชบริการสารสนเทศสวนใหญมีความพึงพอใจของระบบ
สารสนเทศสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนผลมาจากการบริหารจัดการ แกไข 
ปรับปรุงระบบสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหการบริการสารสนเทศมีความสอดคลองกับวิสัยทัศนของสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่วา “สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปนองคกรที่ทันสมัย ใหบริการ
ถูกตองรวดเร็ว” แตจากผลการศึกษาความพึงพอใจยังมีบางดานที่ควรปรับปรุงแกไขโดยเฉพาะในดานการเขา
ใชงานและรูปแบบความสวยงามของเว็บไซต  ซึ่งจะนําผลที่ไดไปใชในการปรับปรุงสารสนเทศเว็บไซตของ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนตอไป 
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แบบสอบถามความพึงพอใจการใหบริการขอมูลสนเทศและเว็บไซต 

 ดวยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนหนวยงานท่ีใหบริการวิชาการ โดยมุงเนนงานบริการแกนักศึกษา 

คณาจารยและบุคคลทั่วไป ในปงบประมาณ 2558 กลุมงานบริหารสํานักฯ มีความประสงคท่ีจะพัฒนาคุณภาพงานระบบ

สารสนเทศใหตอบสนองตอความพึงพอใจแกผูรับบริการ เพื่อใหงานระบบสารสนเทศมีความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และมี

คุณภาพ  จึงขอความรวมมือผูตอบแบบสอบถามทุกทานตอบแบบสอบถามการใชงานระบบสารสนเทศ 

(http://regis.nsru.ac.th/ และ http://apr.nsru.ac.th/) เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่เปนจริง และเปนประโยชนในการหาแนว

ทางแกไขปญหาตอไป 

กรุณาใสเครื่องหมาย () และใหขอมูลตามขอเท็จจริง 

สวนที่ 1     ขอมูลทั่วไป 

     1.  เพศ 
   r  ชาย   r  หญิง 

     2.  สถานภาพ 

   r  นักศึกษา   r  อาจารย 
   r  บุคลากร 
     3.  คณะ/หนวยงาน 

   r  คณะครุศาสตร   r  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
   r  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี r  คณะวิทยาการจัดการ 

   r  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   r  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  r  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

   r  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ r  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
     4.  ทานใชบริการอินเตอรเน็ตโดยเฉลี่ยสัปดาหละก่ีชั่วโมง 

   r  นอยกวา 1 ชั่วโมง  r  1 ชั่วโมง - 3 ชั่วโมง 

   r  3 ชั่วโมง - 5 ชั่วโมง  r  มากกวา 10 ชั่วโมง 

 
สวนที่ 2     ความพึงพอใจตอการใชสารสนเทศดานตางๆ ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

     โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 
 

รายการ 
พอใจมาก

ที่สุด 
5 

พอใจมาก 
4 

ปานกลาง 
3 

พอใจนอย 
2 

พอใจนอย
ที่สุด 
1 

ดานการใชบริการเว็บไซตสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (https://apr.nsru.ac.th) 
1) ขอมูลสารสนเทศมีความครบถวนสมบูรณ      
2) ขอมูลสารสนเทศมีความเปนปจจุบัน      
3) ขอมูลสารสนเทศมีความนาเชื่อถือ      
4) สามารถเขาถึงการใชงานระบบสารสนเทศไดสะดวก      
5) ขอมูลสารสนเทศสามารถนําไปใชประโยชนได      
6) ขอมูลสารสนเทศมีความเปนหมวดหมู      
7) รูปแบบการแสดงผลงายตอการใชงาน      
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รายการ 
พอใจมาก

ที่สุด 
5 

พอใจมาก 
4 

ปานกลาง 
3 

พอใจนอย 
2 

พอใจนอย
ที่สุด 
1 

8) ขอมูลสารสนเทศมรีูปแบบสวยงามและนาสนใจ      
9) มีการจัดการระดับความปลอดภัย หรือกําหนดสิทธ์ิการเขาถึงขอมูล      
10) ระบบสารสนเทศมีการประมวลผลขอมูลรวดเร็วและถูกตอง      
ความพึงพอใจโดยรวมทีม่ีตอการใชบริการเว็บไซตสํานักสงเสรมิวิชาการ
และงานทะเบยีน(http://apr.nsru.ac.th/ ) 

     

ดานการใชบริการเว็บไซตงานทะเบียนและประมวลผล (https://regis.nsru.ac.th) 
1) ขอมูลสารสนเทศมีความครบถวนสมบูรณ      
2) ขอมูลสารสนเทศมีความเปนปจจุบัน      
3) ขอมูลสารสนเทศมีความนาเชื่อถือ      
4) สามารถเขาถึงการใชงานระบบสารสนเทศไดสะดวก      
5) ขอมูลสารสนเทศสามารถนําไปใชประโยชนได      
6) ขอมูลสารสนเทศมีความเปนหมวดหมู      
7) รูปแบบการแสดงผลงายตอการใชงาน      
8) ขอมูลสารสนเทศมรีูปแบบสวยงามและนาสนใจ      
9) มีการจัดการระดับความปลอดภัย หรือกําหนดสิทธ์ิการเขาถึงขอมูล      
10) ระบบสารสนเทศมีการประมวลผลขอมูลรวดเร็วและถูกตอง      
ความพึงพอใจโดยรวมทีม่ีตอการใชบริการงานทะเบียนและประมวลผล 
(http://regis.nsru.ac.th/ ) 

     

 

ขอเสนอแนะเว็บไซตสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (https://apr.nsru.ac.th) 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 

ขอเสนอแนะเว็บไซตงานทะเบียนและประมวลผล (https://regis.nsru.ac.th) 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 

ขอขอบพระคุณทุกทานที่รวมแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนา 
 

กลุมงานบริหารสํานักงานผูอํานวยการ 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 


