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บทน า 

 
 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีเป้ำประสงค์ในกำรเป็นหน่วยงำนที่มีคุณภำพด้ำนกำร
บริกำรวิชำกำร โดยมุ่งเน้นกำรให้บริกำรแก่นักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคคลทั่วไป ด้วยจรรยำบรรณในกำร
ท ำงำน มีควำมเสมอภำค และสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ผู้รับบริกำรในรูปแบบต่ำง ๆ และมีช่องทำงกำรให้บริกำร
ผ่ำนทำงหน้ำเว็บไซต์ของหน่วยงำน ( http://regis.nsru.ac.th/ และ http://apr.nsru.ac.th/ ) ตำมภำรกิจ
ของกลุ่มงำนภำยในส ำนักท้ัง 4 กลุ่มงำนได้แก่ กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 
กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล และส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย 
 โดยข้อมูลสำรสนเทศ และข่ำวสำรต่ำง ๆ ที่ท ำกำรเผยแพร่ให้แก่นักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคคล
ทั่วไป ผ่ำนหน้ำเว็บไซต์ http://regis.nsru.ac.th/ และ http://apr.nsru.ac.th/ นั้น ต้องมีควำมถูกต้อง 
น ำเสนอข้อมูลด้วยควำมรวดเร็ว ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีกำรปรับปรุงพัฒนำฐำนข้อมูล ด้วยเหตุนี้
หน่วยงำนจึงได้จัดท ำ “กำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้ใช้สำรสนเทศบนเว็บไซต์ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน” เพ่ือส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรรับข้อมูลข่ำวสำร และสำรสนเทศผ่ำนหน้ำเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
พร้อมทั้งน ำผลที่ได้มำเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบสำรสนเทศบนเว็บไซต์ของหน่วยงำนต่อไป 
 
 
 
           กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
            เดือนกันยำยน  2557 
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บทท่ี  1 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 นิยำมของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ คือ กำรมีระบบและกลไกในกำรควบคุม 
ตรวจสอบและประเมินกำรดำเนินงำนในแต่ละองค์ประกอบคุณภำพตำมตัวบ่งชี้ที่ก ำหนด เพ่ือเป็นหลักประกัน
แก่ผู้เกี่ยวข้องและสำธำรณะชนได้มั่นใจว่ำสถำบันแห่งนั้นๆ สำมำรถให้ผลผลิตทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
คุณภำพของกำรให้บริกำรถือเป็นดัชนี หรือตัวชี้วัดหนึ่งที่สำมำรถวัดผลกำรดำเนินงำนของสถำบันอุดมศึกษำ
และหน่วยงำนย่อยภำยในได้ ดังนั้นกระบวนกำรในกำรสร้ำงคุณภำพของกำรให้บริกำรได้มำตรฐำน และสร้ำง
ควำมพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริกำรอย่ำงสูงสุดนั้น สถำบันและหน่วยงำนภำยในจ ำเป็นต้องมีเครื่องมือในกำร
ตรวจวัดระดับคุณภำพและมำตรฐำนของกำรให้บริกำรในด้ำนต่ำง ๆ ของสถำบัน เครื่องมือที่นิยมนำมำใช้ใน
กำรตรวจวัดระดับคุณภำพและมำตรฐำนของกำรให้บริกำรคือ กำรสอบถำมจำกผู้รับบริกำรในด้ำนต่ำง ๆ ของ
สถำบัน 
 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีเป้ำประสงค์ในกำรเป็นหน่วยงำนที่มีคุณภำพด้ำนกำร
บริกำรวิชำกำร โดยมุ่งเน้นกำรให้บริกำรแก่นักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคคลทั่วไป ด้วยจรรยำบรรณในกำร
ท ำงำน มีควำมเสมอภำค และสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ผู้รับบริกำรในรูปแบบต่ำง ๆ และมีช่องทำงกำรให้บริกำร
ผ่ำนทำงหน้ำเว็บไซต์ของหน่วยงำน ( http://regis.nsru.ac.th/ และ http://apr.nsru.ac.th/ ) ตำมภำรกิจ
ของกลุ่มงำนภำยในส ำนักทั้ง 4 กลุ่มงำนได้แก่ กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนผู้อำนวยกำร กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 
กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล และส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย โดยข้อมูลสำรสนเทศ และข่ำวสำรต่ำง ๆ ที่
ทำกำรเผยแพร่ให้แก่นักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคคลทั่วไป ผ่ำนหน้ำเว็บไซต์ http://regis.nsru.ac.th/ และ 
http://apr.nsru.ac.th/ นั้น ต้องมีควำมถูกต้อง น ำเสนอข้อมูลด้วยควำมรวดเร็ว ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และ
มีกำรปรับปรุงพัฒนำฐำนข้อมูลอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร เล็งเห็นถึง
ควำมส ำคัญของกำรนำเสนอข้อมูลเป็นสำรสนเทศผ่ำนหน้ำเว็บไซต์ดังกล่ำวของหน่วยงำน ให้มีรูปแบบที่
ทันสมัย และตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน รวมถึงกำรรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรใช้งำนต่ำง ๆ จึงได้จัด
ทำ “กำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้ใช้สำรสนเทศบนเว็บไซต์ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน” เพ่ือส ำรวจ
ควำมพึงพอใจในกำรรับข้อมูลข่ำวสำร และสำรสนเทศผ่ำนหน้ำเว็บไซต์ของหน่วยงำน พร้อมทั้งน ำผลที่ได้มำ
เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบสำรสนเทศบนเว็บไซต์ของหน่วยงำนต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์

1.  เพ่ือประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้สำรสนเทศบนเว็บไซต์ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน 

2.  เพ่ือหำแนวทำงพัฒนำกำรรูปแบบสำรสนเทศบนเว็บไซต์ให้มีรูปแบบที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย 
และมีคุณภำพ สนองตอบควำมต้องกำรของผู้ใช้ 

3.  เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรจัดท ำและพัฒนำฐำนข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจในด้ำนต่ำง ๆ 
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ขอบเขตการส ารวจ 
 1.  กำรส ำรวจครั้งนี้มีมุ่งศึกษำเปรียบเทียบควำมคิดเห็นในกำรใช้บริกำรสำรสนเทศบนเว็บไซต์ 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ของนักศึกษำ คณำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ และบุคคล
ทั่วไปที่สนใจ 
 2.  กำรส ำรวจ (Survey Research)  โดยใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
    ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
    ตอนที่ 2  แบบสอบถำมเพ่ือประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรด้ำนต่ำง ๆ 
    ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 3.  กลุ่มประชำกรที่ศึกษำในครั้งนี้ คือ 
    จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมที่เป็นนักศึกษำ คณำจำรย์ หรือบุคลำกร 
          จ ำนวน  300  คน 
 4.  วิธีกำรแจกแบบสอบถำม  ท ำโดยกำรสุ่มจำกกลุ่มตัวอย่ำง ครอบคลุมทุกคณะ ให้ครบทั้ง 300  
ชุด 
 5.  ระยะเวลำในกำรส ำรวจ เดือนกันยำยน 2557 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ความพึงพอใจ หมำยถึง ควำมรู้สึกในทำงบวกหรือควำมรู้สึกที่ดีของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรบริกำร
ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หมำยถึง หน่วยงำนที่ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัยทั้งในระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
 เว็บไซต์ Website หรือ Site หมำยถึง หน้ำเว็บเพจหลำยหน้ำ ซึ่งเชื่อมโยงกันผ่ำนทำงไฮเปอร์ลิงก์ 
(Hyperlink) หรือที่เรียกว่ำ “ลิงก์” เป็นกำรเชื่อมโยงเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต จำกจุดหนึ่งโยงไปยังอีกจุดหนึ่ง 
เว็บไซต์ส่วนใหญ่จัดท ำขึ้นเพ่ือน ำเสนอข้อมูลผ่ำนคอมพิวเตอร์  ซึ่งหน้ำเว็บไซต์ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียน คือ http://regis.nsru.ac.th/ และ http://apr.nsru.ac.th/ 
 เทคโนโลยี หมำยถึง กำรประยุกต์เอำควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ ควำมจริงเกี่ยวกับธรรมชำติ และ
สิ่งแวดล้อม มำทำให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ เทคโนโลยีจึงเป็นวิธีกำรในกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมของสิ่งต่ำงๆ ให้
เกิดประโยชน์มำกยิ่งขึ้น 
 สารสนเทศ หมำยถึง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินชีวิตของมนุษย์ ข้อมูลดังกล่ำวต้องผ่ำน
กำรเก็บรวบรวม จัดเก็บ ตรวจสอบควำมถูกต้อง แบ่งกลุ่มจัดประเภทของข้อมูล และสรุปออกมำเป็น
สำรสนเทศ และมนุษย์น ำเอำสำรสนเทศนั้นไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ เช่น รำยงำน ผลงำนกำรวิจัย ข่ำวสำร
ต่ำง ๆ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) หมำยถึง กำรน ำเอำเทคโนโลยีมำใช้
สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับสำรสนเทศ ท ำให้สำรสนเทศมีประโยชน์ และใช้งำนได้กว้ำงขวำงมำกขึ้น เทคโนโลยี
สำรสนเทศรวมไปถึงกำรใช้เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ ที่จะรวบรวม จัดเก็บ ใช้งำน ส่งต่อ หรือสื่อสำรระหว่ำงกัน 
เทคโนโลยีสำรสนเทศเกี่ยวข้องโดยตรงกับเครื่องมือเครื่องใช้ในกำรจัดกำรสำรสนเทศ ซึ่งได้แก่ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รอบข้ำง ขั้นตอน วิธีกำรด ำเนินกำร ซึ่งเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ เกี่ยวข้องกับตัวข้อมูล 



3 
 

เกี่ยวข้องกับบุคลำกร เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้ข้อมูลเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจำกนี้แล้วยัง
รวมไปถึง โทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์ โทรสำร หนังสือพิมพ์ นิตยสำรต่ำง ๆ ฯลฯ 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการส ารวจ 

1.  ทรำบผลประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้สำรสนเทศบนเว็บไซต์ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำร 
และงำนทะเบียน 

2.  ระบบสำรสนเทศบนเว็บไซต์ ของสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีกำรพัฒนำ 
รูปแบบที่สะดวก รวดเร็ว มีคุณภำพ สนองตอบควำมต้องกำรและสร้ำงควำมพึงพอใจแก่
ผู้ใช้งำน 

3.  ทรำบแนวทำงในกำรจัดท ำและพัฒนำฐำนข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจในด้ำนต่ำง ๆ 
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บทท่ี  2 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 เพ่ือให้กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้สำรสนเทศบนเว็บไซต์ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์มีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับหลักวิชำกำรต่ำง ๆ จึงขอเสนอทฤษฎี
และงำนวิจัยที่ใช้ ประกอบในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ 
 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับควำมพึงพอใจ 
 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับงำนระบบสำรสนเทศ 
 3. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัความพึงพอใจ 
ความหมายของความพึงพอใจ 
 พจนำนุกรมฉบับรำชบัญฑิตยสถำน (2542) ได้ให้ควำมหมำยของควำมพึงพอใจไว้ว่ำ ควำมพึงพอใจ 
หมำยถึง พอใจ ชอบใจ  ควำมพึงพอใจ เป็นทัศนคติที่เป็นนำมธรรม ไม่สำมำรถมองเห็นเป็นรูปร่ำงได้ กำรที่เรำ
จะทรำบว่ำบุคคลมีควำมพึงพอใจหรือไม่ สำมำรถสังเกตโดยกำรแสดงออกที่ค่อนข้ำงสลับซับซ้อน จึงเป็นกำร
ยำกที่จะวัดควำมพึงพอใจโดยตรงแต่สำมำรถวัดได้ทำงอ้อม โดยกำรวัดควำมคิดเห็นของบุคคลหรือผู้มำใช้
บริกำรเหล่ำนั้น และกำรแสดงควำมคิดนั้นจะต้องตรงกับควำมรู้สึกที่แท้จริงจึงจะสำมำรถวัดควำมพึงพอใจนั้น
ได้  พจนำนุกรมฉบับบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2530 กล่ำวไว้ว่ำ “พึง” เป็นค ำช่วยกริยำอ่ืน หมำยควำมว่ำ “ควร” 
เช่น พึงใจ หมำยควำมว่ำ พอใจ ชอบใจ และค ำว่ำ “พอ” หมำยควำมว่ำ เท่ำที่ต้องกำร เต็มตำมควำมต้องกำร 
ถูก ชอบ เมื่อน ำค ำทั้งสองค ำมำผสมกัน “พึงพอใจ” จะหมำยถึง ชอบใจ ถูกใจตำมต้องกำร 
 พจนำนุกรมของเวบสเตอร์ (1985, อ้ำงใน กมลมำศ  อุเทนสุด พันโทหญิง 2548) ได้ให้ควำมหมำย
ของควำมพึงพอใจไว้ว่ำ ควำมพึงพอใจ หมำยถึง ปฏิกิริยำของควำมพึงพอใจหรือระดับของควำมพึงพอใจใน
กำรได้รับควำมส ำเร็จ ควำมปรำรถนำ กำรตอบสนองหรือควำมร้องกำร กำรท ำให้พอใจหรือสภำพกำรณ์ ควำม
ยินดีที่ได้รับควำมส ำเร็จ กำรได้รับค่ำตอบแทน กำรปลดปล่อยหนี้สินหรือข้อผูกมัด กำรได้รับกำรผ่อนผันหรือ
ได้รับโอกำสในกำรปรับปรุงแก้ไขกำรกระท ำผิด หรือหลุดพ้นจำกข้อสงสัยต่ำงๆ หรือกำรที่ผู้ป่วยได้รับควำมสุข
จำกกำรปฏิบัติทำงศำสนกิจในภำวะที่มีควำมเจ็บป่วย 
 นักวิชำกำรได้ให้ควำมหมำยของควำมพึงพอใจ (Satisfactory) ไว้ดังนี้ 
 Morse (1958) ได้ให้ควำมหมำยของควำมพึงพอใจไว้ว่ำ ควำมพึงพอใจ หมำยถึง สภำวะจิตที่
ปรำศจำกควำมเครียด ทั้งนี้เพรำะธรรมชำติของมนุษย์มีควำมต้องกำร ถ้ำควำมต้องกำรนั้นได้รับกำรตอบสนอง
ทั้งหมด หรือบำงส่วน ควำมเครียดก็จะน้อยลง ควำมพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น และในทำงกลับกัน ถ้ำควำมต้องกำร
นั้นไม่ได้รับกำรตอบสนอง ควำมเครียดและควำมไม่พอใจก็จะเกิดขึ้น 
 Good (1973) ได้ให้ควำมหมำยของควำมพึงพอใจไว้ว่ำ ควำมพึงพอใจ หมำยถึง สภำพคุณภำพ 
หรือระดับควำมพึงพอใจซึ่งเป็นผลมำจำกควำมสนใจต่ำงๆ และทัศนคติที่บุคคลมีต่อสิ่งนั้นๆ 
 Benjamin B. Wolman (1973) ได้ให้ควำมหมำยของควำมพึงพอใจไว้ว่ำ ควำมพึงพอใจ หมำยถึง 
ท่ำทีทั่วๆ ไปที่เป็นผลมำจำกท่ำทีที่มีต่อสิ่งต่ำงๆ 3 ประกำร คือ 
  1.  ปัจจัยที่เก่ียวกับกิจกรรม 
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  2.  ปัจจัยที่เกี่ยวกับบุคคล 
  3.  ลักษณะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกลุ่ม 
 วิมลสิทธิ์  หรยำงกูร (2526) ได้ให้ควำมหมำยของควำมพึงพอใจไว้ว่ำ ควำมพึงพอใจ หมำยถึง กำร
ให้ค่ำควำมรู้สึกและมีควำมสัมพันธ์กับโลกทัศน์ที่เกี่ยวกับควำมหมำยของสภำพแวดล้ อม  ค่ำควำมรู้สึกของ
บุคคลที่มีต่อสภำพแวดล้อมจะแตกต่ำงกัน เช่น ควำมรู้สึกเลว-ดี พอใจ-ไม่พอใจ สนใจ-ไม่สนใจ เป็นต้น 
 กิติมำ  ปรีดีลก (2529) ได้ให้ควำมหมำยของควำมพึงพอใจไว้ว่ำ ควำมพึงพอใจ หมำยถึง ควำมรู้สึก
ชอบหรือพอใจที่มีต่อองค์ประกอบและสิ่งจูงใจในด้ำนต่ำงๆ และเขำได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำรของเขำ
ได ้
 พิณ  ทองพูน (2529) ได้ให้ควำมหมำยของควำมพึงพอใจไว้ว่ำ ควำมพึงพอใจ หมำยถึง ควำมรู้สึก
ชอบหรือยินดีเต็มใจ หรือมีเจตคติที่ดีของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ควำมพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับกำร
ตอบสนองควำมต้องกำรทั้งทำงวัตถุ และด้ำนจิตใจ 
 ดำรำ  ทีปะปำล (2542) ได้ให้ควำมหมำยของควำมพึงพอใจไว้ว่ำ ควำมพึงพอใจ หมำยถึง ผลที่ใช้
บริกำรได้รับควำมพึงพอใจจำกกำรบริกำรท ำให้เกิดผลตำมที่คำดหวังไว้ 
 จุมพล  สัตยำภรณ์ (2542) ได้ให้ควำมหมำยของควำมพึงพอใจไว้ว่ำ ควำมพึงพอใจ หมำยถึง 
องค์ประกอบด้ำนควำมรู้สึก ด้ำนทัศนคติ ซึ่งไม่จ ำเป็นต้องแสดงหรืออธิบำยเชิงเหตุผลเสมอไปก็ได้  แต่เป็น
เพียงปฏิกิริยำด้ำนควำมรู้สึกต่อสิ่งเร้ำ โดยบ่งบอกทิศทำงว่ำเป็นไปในลักษณะทิศทำงบวก ทิศทำงลบ หรือไม่มี
ปฏิกิริยำต่อสิ่งเร้ำนั้น 
 อเนก  สุวรรบัณฑิต (2548) ได้ให้ควำมหมำยของควำมพึงพอใจไว้ว่ำ ควำมพึงพอใจ หมำยถึง เป็น
ภำวะกำรแสดงออกถึงควำมรู้สึกในทำงบวกของบุคคลเป็นผลมำจำกกำรประเมินคุณภำพของกำรบริกำรจำก
กำรรับรู้สิ่งที่ได้รับจำกกำรบริกำร 
 หลุย  จ ำปำเทศ (2533) ได้ให้ควำมหมำยของควำมพึงพอใจไว้ว่ำ ควำมพึงพอใจ หมำยถึง ควำม
ต้องกำรได้บรรลุเป้ำหมำย พฤติกรรมที่แสดงออกมำก็จะมีควำมสุข  สังเกตได้จำกสำยตำ ค ำพูด และกำร
แสดงออก 
 ชริณี  เดชจินดำ (2536, อ้ำงใน อนงค์นำฏ  แก้วไพฑูรย์ 2554) ได้ให้ควำมหมำยของควำมพึงพอใจ
ไว้ว่ำ ควำมพึงพอใจ หมำยถึง ควำมรู้สึกหรือทัศนคติที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือปัจจัยต่ำงๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ
ควำมรู้สึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อควำมต้องกำรของบุคคลได้รับกำรตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมำยในระดับหนึ่ง 
ควำมรู้สึกดังกล่ำวจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้นหำกควำมต้องกำรหรือจุดมุ่งหมำยนั้นไม่ได้รับกำรตอบสนอง 
 ธนียำ  ปัญญำแก้ว (2541, อ้ำงใน อนงค์นำฏ  แก้วไพฑูรย์ 2554) ได้ให้ควำมหมำยของควำมพึง
พอใจไว้ว่ำ ควำมพึงพอใจ หมำยถึง สิ่งที่ท ำให้เกิดควำมพึงพอใจ จะเกี่ยวกันกับลักษณะของงำน ปัจจัยเหล่ำนี้
น ำไปสู่ควำมพอใจในงำนที่ท ำ ได้แก่ควำมส ำเร็จ กำรยกย่อง ลักษณะงำน ควำมรับผิดชอบ และควำมก้ำวหน้ำ 
เมื่อปัจจัยเหล่ำนี้อยู่ต่ ำกว่ำ จะท ำให้เกิดควำมไม่พอใจงำนที่ท ำ ถ้ำหำกว่ำงำนใช้ควำมก้ำวหน้ำ ควำมท้ำทำย 
ควำมรับผิดชอบ ควำมส ำเร็จและกำรยกย่องแก่ผู้ปฏิบัติงำนแล้วพวกเขำจะพอใจ และมีแรงจูงใจในกำรท ำงำน
เป็นอย่ำงมำก 
 จำกควำมหมำยของควำมพึงพอใจที่กล่ำวมำข้ำงต้น  จึงสำมำรถสรุปได้ว่ำ ควำมพึงพอใจ หมำยถึง 
ควำมรู้สึกชอบ หรือพอใจ ซึ่งจะเกิดขึ้นจำกปฏิกิริยำของบุคคลเมื่อได้รับกำรตอบสนองจำกสิ่งเร้ำหรือสิ่งจูงใจ
ตำมควำมคำดหวัง ซึ่งจะท ำให้เกิดควำมรู้สึกสบำยใจ ควำมสุข ควำมชอบใจ ปฏิกิริยำที่แสดงออกมำก็จะ
เป็นไปในลักษณะทิศทำงบวก  ถ้ำกำรตอบสนองไม่ตรงกับควำมคำดหวัง ก็จะก่อให้เกิดควำมไม่พอใจ ไม่ชอบ
ใจ  ปฏิกิริยำที่แสดงออกมำก็จะเป็นไปในทิศทำงลบ 
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แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 ควำมพึงพอใจเกิดจำกกำรประเมินควำมแตกต่ำงระหว่ำงสิ่งที่คำดหวังกับสิ่งที่ได้รับจริงใน
สถำนกำรณ์หนึ่ง สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลำตำมปัจจัยแวดล้อมและสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น ผ่ำนกำร
แสดงออกทำงอำรมณ์และควำมรู้สึกในทำงบวกของบุคคลต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด เป็นควำมรู้สึกชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผัน
แปรได้ตำมปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับควำมคำดหวังของบุคคลในแต่ละสถำนกำรณ์ นอกจำกนี้ควำมพึงพอใจเป็น
ควำมรู้สึกที่แสดงออกมำในระดับมำกน้อยได้ ขึ้นอยู่กับควำมแตกต่ำงของกำรประเมินสิ่งที่ได้รับจริงกับสิ่งที่
คำดหวังไว้ 
 ในกำรศึกษำเกี่ยวกับควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำร ได้มีนักวิชำกำรหลำยท่ำนได้อธิบำยเกี่ยวกับ
แนวคิดของควำมพึงพอใจไว้ดังนี้ 
 Hinshaw and Atwood (1982, อ้ำงใน อนงค์นำฏ  แก้วไพฑูรย์ 2554) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับ
ควำมพึงพอใจไว้ว่ำ ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร เป็นควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำรที่ได้รับจำกผู้ให้บริกำรและ
จัดเป็นเกณฑ์ประเมินด้ำนผลลัพธ์ด้วยและเป็นระดับของควำมสอดคล้องระหว่ำงควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร
ในอุดมคติกับกำรรับรู้ของผู้มำรับบริกำรที่ได้รับตำมควำมเป็นจริง 
 Mullins (1985, อ้ำงใน กมลมำศ  อุเทนสุด พันโทหญิง 2548) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับควำมพึงพอใจ
ไว้ว่ำ ควำมพึงพอใจเป็นทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่ำงๆ หลำยๆ ด้ำน เป็นสภำพภำยในที่มีควำมสัมพันธ์กับ
ควำมรู้สึกของบุคคลที่ประสบควำมส ำเร็จในงำนทั้งด้ำนปริมำณและคุณภำพ เกิดจำกมนุษย์จะมีแรงผลักดัน
บำงประกำรในตัวบุคคลซึ่งเกิดจำกกำรที่ตนเองพยำยำมจะบรรลุถึงเป้ำหมำยบำงอย่ำง เพ่ือจะตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรหรือควำมคำดหวังที่มีอยู่และเมื่อบรรลุเป้ำหมำยนั้นแล้วก็จะเกิดควำมพอใจ เป็นผลสะท้อน
กลับไปยังจุดเริ่มต้น เป็นกระบวนกำรหมุนเวียนต่อไปอีก 
 Thomas and Earl (1995, อ้ำงใน กมลมำศ  อุเทนสุด พันโทหญิง 2548) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับ
ควำมพึงพอใจไว้ว่ำ กำรวัดควำมพึงพอใจเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้กันอยู่ เพ่ือทรำบผลของกำรให้บริกำรที่ดีเลิศที่ท ำให้
ลูกค้ำเกิดควำมพึงพอใจ เป็นสิ่งที่บริษัทเชื่อว่ำมีคุณค่ำและควรให้ควำมเข้ำใจในควำมต้องกำรและปัญหำของ
ลูกค้ำในกำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพ ผู้บริหำรขององค์กรจึงต้องมีควำมรับผิดชอบในกำรปรับปรุงคุณภำพให้เกิด
ประสิทธิผลและให้ผลดีอย่ำงต่อเนื่อง 
 Millet (1954) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับควำมพึงพอใจไว้ว่ำ กำรบริกำรจะเป็นที่น่ำพึงพอใจหรือไม่นั้น 
สำมำรถวัดได้จำกปัจจัยต่ำงๆ ดังนี้ 
  1. กำรให้บริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกัน (Equitable Service) คือ กำรบริกำรที่มีควำมเสมอภำค 
  2. กำรให้บริกำรที่ตรงเวลำ (Timely Service) คือ กำรให้บริกำรจะต้องตรงต่อเวลำและทันต่อ
ควำมตอ้งกำรของผู้ใช้ 
  3. กำรให้บริกำรอย่ำงเพียงพอ (Ample Service) คือ ควำมเพียงพอในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ ด้ำน
อำคำรสถำนที่ ด้ำนวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ตลอดจนด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำร 
  4. กำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง (Continuous Service) คือ กำรติดตำมผู้ใช้อย่ำงต่อเนื่อง 
  5. กำรให้บริกำรที่มีควำมก้ำวหน้ำ (Progressive Service) คือ กำรพัฒนำงำนบริกำรทั้งในด้ำน
ปริมำณ และคุณภำพให้มีควำมก้ำวหน้ำไปเรื่อยๆ 
 จิตตินันท์  เดชะคุปต์ (2538, อ้ำงใน อนงค์นำฏ  แก้วไพฑูรย์ 2554) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับควำมพึง
พอใจไว้ว่ำ ควำมพึงพอใจในกำรบริกำรหมำยถึง สภำวะกำรแสดงออกถึงควำมรู้สึกในทำงบวกของบุคคล  อัน
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เป็นผลจำกกำรประเมินคุณภำพของกำรบริกำรจำกกำรรับรู้สิ่งที่ได้รับจำกกำรบริกำรไม่ว่ำจะเป็นกำรรับบริกำร
หรือกำรให้บริกำรในระดับที่ตรงกับกำรรับรู้สิ่งที่คำดหวังเกี่ยวกับกำรบริกำรนั้นๆ 
 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2538, อ้ำงใน อนงค์นำฏ  แก้วไพฑูรย์ 2554) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับควำมพึง
พอใจไว้ว่ำ ควำมพึงพอใจของลูกค้ำเป็นระดับควำมรู้สึกที่ได้บริกำรหรือควำมสำมำรถให้บริกำรนั้นได้มำจำก
ควำมรู้สึกของผู้รับบริกำรซึ่งประกอบด้วยดังนี้ 
  1. ควำมพึงพอใจของควำมสะดวกท่ีได้รับจำกกำรบริกำร 
  2. ควำมพึงพอใจต่อกำรประสำนงำนผู้บริกำร 
  3. ควำมพึงพอใจต่อกำรต้อนรับและกำรเอำใจใส่ของผู้ให้บริกำร 
  4. ควำมพึงพอใจกับข้อมูลข่ำวสำรที่ได้รับ 
  5. ควำมพึงพอใจต่อคุณภำพบริกำร 
  6. ควำมพึงพอใจต่อกำรใช้บริกำรต่อกำรใช้จ่ำยในกำรบริกำร 
 จำกแนวคิดที่เกี่ยวกับควำมพึงพอใจที่กล่ำวมำข้ำงต้น จึงสำมำรถสรุปได้ว่ำ ควำมพึงพอใจคือ
ควำมรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีผลต่อสิ่งเร้ำ เป็นปฏิกิริยำของบุคคลที่แสดงออกมำเพ่ือตอบสนองไป
ในทำงท่ีดี ก็จะท ำให้ควำมพึงพอใจอยู่ในลักษณะทิศทำงบวก  แต่เมื่อมีกำรตอบสนองไปในทิศทำงที่ไม่ดีควำม
พึงพอใจก็อำจเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน 
 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 พิมล  เมฆสวัสดิ์ (2549) กล่ำวถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรไว้ว่ำ ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อควำมพึงพอใจ ประกอบด้วยดังนี้ 
  1. ผลิตภัณฑ์บริกำร  ในกำรน ำเสนอบริกำรนั้นจะต้องมีผลิตภัณฑ์บริกำรที่มีคุณภำพและระดับ
กำรให้บริกำรที่ตรงกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรหรือผู้ใช้  โดยผู้ให้บริกำรจะต้องแสดงให้เห็นถึงควำมเอำ
ใจใส่ และควำมจริงใจต่อผู้รับบริกำร 
  2. รำคำค่ำบริกำร  ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรหรือผู้ใช้เกิดจำกกำรประเมินคุณภำพและ
รูปแบบกำรบริกำรเทียบกับรำคำค่ำบริกำรที่ต้องจ่ำยออกไป  โดยผู้ด ำเนินกำรจะต้องก ำหนดรำคำค่ำบริกำรที่
เหมำะสมกับคุณภำพของกำรบริกำร และเป็นไปด้วยควำมเต็มใจ 
  3. สถำนที่บริกำร  ผู้ด ำเนินกำรจะต้องมองหำสถำนที่ในกำรให้บริกำรที่ผู้รับบริกำรหรื อ
ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงสะดวก มีพ้ืนที่กว้ำงขวำงเพียงพอ และค ำนึงถึงกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่
ผู้รับบริกำร 
  4. กำรส่งเสริมแนะน ำบริกำร  ผู้ด ำเนินกำรจะต้องให้ข้อมูลข่ำวสำรในเชิงบวกแก่ผู้รับบริกำรหรือ
ผู้ใช้ทั้งในด้ำนคุณภำพกำรบริกำร และภำพลักษณ์ของกำรบริกำร ผ่ำนทำงสื่อต่ำงๆ เพ่ือให้ผู้รับบริกำรได้น ำ
ข้อมูลเหล่ำนี้ไปช่วยในกำรตัดสินใจในกำรมำใช้บริกำรต่อไป 
  5. ผู้ให้บริกำร  ผู้ให้บริกำรจะต้องตระหนักถึงตนเองว่ำมีส่วนส ำคัญในกำรสร้ำงให้เกิดควำมถึง
พอใจในกำรบริกำรของผู้รับบริกำรเป็นส ำคัญ  ทั้งกำรแสดงพฤติกรรมกำรให้บริกำร และน ำเสนอบริกำร กำร
เอำใจใส่อย่ำงเต็มที่ด้วยจิตส ำนึกของกำรบริกำร 
  6. สภำพแวดล้อมของกำรบริกำร  ผู้ให้บริกำรจะต้องสร้ำงให้เกิดควำมสวยงำมของอำคำร
สถำนที่ผ่ำนกำรออกแบบตกแต่ง กำรแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยให้เหมำะสม ก่อให้เกิดภำพลักษณ์ท่ีดีของกิจกำรบริกำร 
  7. กระบวนกำรบริกำร  ผู้ให้บริกำรต่ำงมุ่งหวังให้เกิดควำมมีประสิทธิภำพของกำรจัดระบบกำร
บริกำรเพ่ือเพ่ิมควำมคล่องตัว และควำมสำมำรถในกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรได้อย่ำง
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ถูกต้อง มีคุณภำพ โดยมีกำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำร่วมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริกำร และประสิทธิผลที่จะ
เกิดข้ึนต่อผู้รับบริกำร 
 กมล ชูทรัพย์ และเสถียร เหลืองอร่ำม (2516, อ้ำงใน กองแผนงำน ส ำนักงำนอธิกำรบดี 2555) ได้
กล่ำวถึงปัจจัยที่ท ำให้คนพอใจให้บริกำรคุ้มกับมำให้บริกำร มีดังนี้ 
 1. ผู้ใช้บริกำรได้รับค่ำตอบแทนจำกกำรให้บริกำรคุ้มกับมำให้บริกำร 
 2. ลักษณะให้บริกำร ผู้ใช้บริกำรบำงคนเห็นว่ำกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพย่อมส ำคัญกว่ำกำรบริกำร
จำกเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
 3. ผู้ใช้บริกำรได้รับกำรยกย่องนับถือ หรือควำมเคำรพจำกผู้ให้บริกำร 
 4. ผู้ให้บริกำรมีโอกำสที่จะเจริญก้ำวหน้ำในธุรกิจที่ใช้บริกำร เพรำะผลตอบแทนจำกกำรให้บริกำร 
 5. ประชำธิปไตยจำกกำรให้บริกำร คือผู้ใช้บริกำร มีโอกำสแสดงควำมคิดเห็นหรือมีส่วนร่วมในกำร
ก ำหนดรูปแบบกำรบริกำร 
 6. ควำมมีระเบียบในกำรบริกำร 
 
แนวทางการเสริมสร้างความพึงพอใจในการบริการ 
 พิมล  เมฆสวัสดิ์ (2549) กล่ำวว่ำ กำรบริกำรเป็นสิ่งที่ผู้ให้บริกำรต้องค ำนึงถึงทั้งในฐำนะผู้ให้บริกำร 
และจะต้องคำดคิดในฐำนะผู้ขอรับบริกำรร่วมด้วย เพ่ือที่จะสำมำรถสร้ำงเสริมควำมพึงพอใจในกำรบริกำรให้
เกิดข้ึนได้ โดยสำมำรถกระท ำได้ดังต่อไปนี้ 
 1. ตรวจสอบควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจของผู้ใช้อย่ำงสม่ ำเสมอผ่ำนกำรซักถำมโดยตรง กำร
ส ำรวจควำมคิดเห็น เพ่ือศึกษำถึงควำมคำดหวังและระดับควำมพึงพอใจในกำรบริกำรที่ผู้รับบริกำรหรือผู้ใช้มี
ต่อกำรให้บริกำร ร่วมกับกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ให้บริกำรที่เป็นผู้ปฏิบัติโดยตรง ทั้งสองสิ่งจะท ำให้
ผู้ด ำเนินกำรทรำบถึงควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจในกำรบริกำรที่ใกล้เคียงกับควำมเป็นจริงมำกที่สุด 
เพ่ือที่จะได้น ำไปพัฒนำกระบวนกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพตรงกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรหรือผู้ใช้ได้ 
 2. กำรก ำหนดเป้ำหมำย และทิศทำงขององค์กรให้ชัดเจน ซึ่งผู้ด ำเนินกำรจะต้องก ำหนดทิศทำง
และจุดยืนของหน่วยงำนให้ชัดเจน นั้นคือ มีเป้ำหมำยที่จะตอบสนองต่อควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรหรือผู้ใช้ 
 3. กำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรบริกำรที่มีประสิทธิภำพ โดยจะต้องมีกำรก ำหนดฐำนะของตนเองใน
กำรแข่งขันด้ำนกำรบริกำร ก ำหนดกลุ่มผู้รับบริกำรเป้ำหมำย ศึกษำจุดแข็งจุดอ่อนของตนเอง จำกนั้ นจึง
ก ำหนดเป็นกลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ ร่วมกับกำรน ำเทคโนโลยีต่ำง ๆ เข้ำมำปรับใช้เพ่ือให้
เกิดกำรบริกำรที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และสำมำรถเข้ำถึงผู้รับบริกำรหรือผู้ใช้จ ำนวนมำกได้ 
 4. กำรพัฒนำคุณภำพและควำมสัมพันธ์ในกลุ่มบุคลกรให้บริกำร เพ่ือให้ผู้ ให้บริกำรทุกคนมีควำม
ร่วมมือร่วมใจในกำรท ำงำน รับผิดชอบต่อกำรสร้ำงสรรค์ ควำมเอำใจใส่ ควำมทุ่มเทในกำรท ำงำน โดยมุ่งเน้น
กำรท ำงำนเป็นทีม เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพในกำรให้บริกำร 
 5. กำรน ำกลยุทธ์กำรสร้ำงควำมพึงพอใจต่อผู้รับบริกำรหรือผู้ใช้ไปปฏิบัติ และประเมินผลผ่ำนกำร
สร้ำงบรรยำกำศและวัฒนธรรมองค์กำรที่มุ่งเน้นกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ และมีคุณภำพเพ่ือสร้ำงควำมพึง
พอใจให้แก่ผู้รับบริกำรหรือผู้ใช้ มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยและเกณฑ์วัดที่ชัดเจน รวมถึงผลตอบแทนกำรปฏิบัติ
ตำมเป้ำหมำยเพ่ือเป็นแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนบริกำรตำมกลยุทธ์ที่วำงไว้ 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบังานระบบสารสนเทศ 
 
ความหมายของระบบสารสนเทศ 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสำรสนเทศมีบทบำทอย่ำงกว้ำงขวำงในทุกวงกำร นั่นก็เพรำะเทคโนโลยี
สำรสนเทศกลำยเป็นเครื่องมือส ำคัญของกำรท ำงำนทุกด้ำน นับตั้งแต่ทำงด้ำนกำรศึกษำพำณิชยกรรม 
เกษตรกรรม อุตสำหกรรม สำธำรณสุข กำรวิจัยและพัฒนำ ตลอดจนด้ำนกำรเมืองและงำนบริหำรรำชกำร ซึ่ง
เทคโนโลยีสำรสนเทศมีส่วนเข้ำไปช่วยให้กำรท ำงำนนั้นๆ มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น ระบบ
สำรสนเทศจึงมีควำมส ำคัญและจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรด ำเนินงำนขององค์กรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็ น
หน่วยงำนรัฐบำลหรือหน่วยงำนเอกชนก็ตำม  เพ่ือช่วยให้องค์กรได้รับข่ำวสำรข้อมูลที่มีอยู่ทั้งภำยในและ
ภำยนอกองค์กรได้อย่ำงรวดเร็ว 
 ระบบ (System) หมำยถึง กิจกรรมที่มีควำมสัมพันธ์กันตั้งแต่ 2 กิจกรรมขึ้นไปน ำมำประกอบกัน
โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน เช่น ระบบมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ประกอบไปด้วยคณะต่ำงๆ หลำยคณะ  
แต่ละคณะแบ่งออกเป็นหลำยสำขำวิชำ เป็นต้น 
 ระบบสำรสนเทศ (Information System : IS) หมำยถึง ระบบที่ได้น ำเอำเทคโนโลยีด้ำน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีกำรสื่อสำรโทรคมนำคมมำใช้ในกำรรวบรวม บันทึก และประมวลผลข้อมูล เพ่ือใช้
ในกำรวำงแผนและประกอบกำรตัดสินใจภำยในองค์กร เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนขององค์กรเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและบรรลุเป้ำหมำย ซึ่งระบบจะประกอบด้วยบุคลำกร ซอฟต์แวร์ ฮำร์ดแวร์ ระบบเครือข่ำย 
และฐำนข้อมูล (โครงกำรบทบำทของพระสงฆ์ในสังคมเทคโนโลยีสำรสนเทศ, 2556) 
 ระบบสำรสนเทศ หมำยถึง ผลลัพธ์ที่เกิดจำกกำรประมวลผลข้อมูลดิบที่ถูกจัดเก็บไว้อย่ำงเป็นระบบ 
สำมำรถน ำไปประกอบกำรท ำงำน หรือสนับสนุนกำรตัดสินใจของผู้บริหำร ท ำให้ผู้บริหำรสำมำรถแก้ไขปัญหำ
หรือมีทำงเลือกในกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ (ณัฏฐพันธ์  เขจรนันท์ และ ไพบูลย์ เกียรติโกมล, 2545 
อ้ำงใน ศิโรรัตน์ ไกรสุริยวงศ์, 2551) 
 ระบบสำรสนเทศ หมำยถึง ระบบที่ผ่ำนกระบวนกำรกลั่นกรองหรือ ประมวลผลข้อมูลเพ่ือให้ได้
สำรสนเทศที่ต้องกำรใช้งำมตำมเป้ำหมำย ในกระบวนกำรท ำงำนนี้ข้อมูลน ำเข้ำจะถูกกลั่นกรองหรือ
ประมวลผลให้ได้ผลลัพธ์ คือ สำรสนเทศที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์ได้ เช่น ข้อมูลกำร
ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษำ จะถูกกระบวนกำรกำรเรียนกำรสอนเปลี่ยนเป็นผลกำรศึกษำ เป็นต้น ดังนั้น
ระบบสำรสนเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำนขององค์กำร จึงมีกำรน ำคอมพิวเตอร์มำจัดท ำ
ระบบสำรสนเทศหรือใช้คอมพิวเตอร์ในกำรรวบรวมจัดเก็บประมวลผลและออกรำยงำนเพ่ือให้ได้สำรสนเทศที่
ถูกต้องรวดเร็ว และตรงตำมควำมต้องกำร (ศิโรรัตน์ ไกรสุริยวงศ์, 2551) 
 ระบบสำรสนเทศ หมำยถึง ระบบทรัพยำกรสำรสนเทศ ที่ได้บันทึก ข้อเท็จจริง ข่ำวสำร ข้อมูล 
ควำมรู้ และควำมคิดเอำไว้  ซึ่งบุคคลสำมำรถรับรู้สำรสนเทศได้จำกวัสดุนั้นได้ (สุนทรี  ตระกำรสุข 2550) 
 ควำมส ำคัญของสำรสนเทศ 
  1. ช่วยในกำรพัฒนำบุคคลและสังคม 
  2. ช่วยในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำต่ำงๆ 
 ระบบสำรสนเทศ ยังสำมำรถให้ค ำนิยำมเชิงเทคนิค คือ กลุ่มขององค์ประกอบที่สัมพันธ์กัน ซึ่ง
สำมำรถรวบรวมหรือสำมำรถดึงมำใช้งำน ประมวลผล จัดเก็บ และกระจำยสำรสนเทศ เพื่อน ำไปสนับสนุนกำร
ตัดสินใจ กำรประสำนงำน และกำรควบคุมกำรท ำงำนภำยในองค์กร 
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 ธรรมชำติของสำรสนเทศ เป็นสภำวะที่เป็นอยู่โดยปกติของสำรสนเทศ  หำกเรำรู้ควำมจริง 
(ธรรมชำติ) เกี่ยวกับสำรสนเทศมำกเท่ำใด  ก็จะช่วยให้เรำเข้ำใจสำรสนเทศมำกขึ้นเท่ำนั้น ธรรมชำติของ
สำรสนเทศเป็นดังนี้ (นฤมล  ปรำชญโยธินและคณะ, 2536) 
 1. สำรสนเทศ  มีกำรเกิดข้ึน ด ำรงอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วสูญสลำยไป 
 2. สำรสนเทศมีทั้งที่ถูกต้อง – ไม่ถูกต้อง คลำดเคลื่อน – ไม่คลำดเคลื่อน มีคุณค่ำ – ไม่มีคุณค่ำ  ซึ่ง
ผู้ใช้จะต้องค ำนึงถึงควำมจริงนี้อยู่ตลอดเวลำ 
 3. สำรสนเทศย่อมมีควำม “ไม่เป็นกลำง” ไม่มำกก็น้อย  เพรำะจะอยู่ภำยใต้อิทธิพลของควำมคิด
ด้ำนใดด้ำนหนึ่งของมนุษย์ผู้สร้ำงผู้บันทึกสำรสนเทศนั้น  ซึ่งอำจจะก่อให้เกิดควำมไม่เป็นกลำงได้โดยตั้งใจ
หรือไม่ตัง้ใจก็ได ้
 4. สำรสนเทศไม่ได้มีควำมสมบูรณ์รอบด้ำนในตัวเอง  กำรจะได้สำรสนเทศที่สมบูรณ์จึงจ ำเป็นต้องมี
กำรเสำะหำจำกหลำยแหล่ง 
 แหล่งสำรสนเทศ หมำยถึง สถำนที่ที่มีข้อมูล ข่ำวสำรต่ำงๆ สะสมอยู่รวมกันเป็นสำรสนเทศ และ
เปิดโอกำสให้บุคคลสำมำรถเข้ำใช้สำรสนเทศเหล่ำนั้นได้ (รัถพร  ซังธำดำ, 2539 อ้ำงใน สุนทรี  ตระกำรสุข, 
2550) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
 1. แหล่งสำรสนเทศท่ีเป็นสถำบัน จ ำแนกได้ดังนี้ 
  1.1 ห้องสมุด  คือ  สถำนที่รวบรวมทรัพยำกรสำรสนเทศต่ำงๆ ทั้งในรูปแบบวัสดุตีพิมพ์และวัสดุ
ไม่ตีพิมพ์  รวมทั้งฐำนข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยมีบรรณำรักษ์เป็นผู้บริหำรงำนและด ำเนินงำนต่ำงๆ เพ่ือ
ให้บริกำรแก่ผู้ใช้ห้องสมุด 
  1.2 ศูนย์สำรสนเทศ (Information Center) แหล่งสำรสนเทศประเภทนี้แต่ละแหล่งมีชื่อต่ำงๆ 
กัน อย่ำงไรก็ตำมล้วนมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือบริกำรสำรสนเทศให้แก่ผู้ใช้บริกำร 
 2. แหล่งสำรสนเทศอินเตอร์เน็ต  เป็นแหล่งสำรสนเทศที่สำมำรถเข้ำใช้ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว  
โดยไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่  เพียงแต่ผู้ใช้ต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์และสำมำรถเข้ำถึงแหล่งควำมรู้เป็น จะ
สำมำรถท ำให้ค้นหำข้อมูลต่ำงๆ ได้ตำมเว็บไซต์ท่ีปรำกฏ 
 3. แหล่งสำรสนเทศที่เป็นบุคคล  ได้แก่  ผู้เชี่ยวชำญ ผู้รอบรู้ในด้ำนต่ำงๆ  ผู้ที่ต้องกำรสำรสนเทศ
จำกบุคคลต้องไปพบปะ สนทนำหรือสอบถำมจำกผู้เชี่ยวชำญนั้นโดยตรงจึงจะได้สำรสนเทศที่ต้องกำร 
 4. แหล่งสำรสนเทศสื่อมวลชน  เป็นแหล่งที่เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร เหตุกำรณ์ที่เป็นปัจจุบัน ดังนั้น 
ข้อมูลข่ำวสำรที่เผยแพร่จึงล้ำสมัยเร็ว เช่น รำคำทองค ำ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตัวเลขทุกวัน  ดังนั้น หำก
บุคคลต้องกำรสำรสนเทศจำกสื่อมวลชนจ ำเป็นต้องพิจำรณำ วัน เดือน ปี ของกำรผลิตหรือเผยแพร่ข้อมูลของ
แหล่งสื่อมวลชนด้วย 
 กำรใช้สำรสนเทศ เพ่ือให้ได้สำรสนเทศที่ต้องกำร  จ ำเป็นต้องมีสิ่งที่ควรรู้ในกำรค้นหำสำรสนเทศ 
ได้แก่ 
 1. แหล่งที่อยู่ของสำรสนเทศ กล่ำวคือ หำกต้องกำรรู้สำรสนเทศอย่ำงหนึ่ง  ควรทรำบว่ำสำรสนเทศ
นั้นอยู่ที่ใด หรือน่ำจะมีอยู่ในที่ใด 
 2. วิธีกำรเข้ำถึงแหล่งสำรสนเทศ  แหล่งสำรสนเทศแต่ละแห่งย่อมมีข้อจ ำกัดในกำรเปิดโอกำสให้
บุคคลเข้ำไปใช้ เรำจึงจ ำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับกำรเข้ำถึงสำรสนเทศเหล่ำนี้ เพ่ือป้องกันอุปสรรค์หรือควำมไม่
สะดวกที่อำจจะเกิดขึ้น 
 3. ขอบข่ำยเนื้อหำสำระของสำรสนเทศ  ผู้ใช้สำรสนเทศนั้นจะต้องรู้ว่ำสำรสนเทศที่มีอยู่นั้นมีเนื้อหำ
เกี่ยวกับอะไร  ให้รำยละเอียดในลักษณะใด 
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 4. วิธีกำรค้นหำหรือสืบค้น (Retrieval) ผู้ใช้จะต้องรู้วิธีกำรเข้ำถึงสำรสนเทศที่จะเข้ำใช้  เช่น กำร
ค้นหำข้อมูลทำงอินเตอร์เน็ต ผู้ใช้จะต้องทรำบเว็บไซต์ที่เก่ียวข้องกับข้อมูลสำรสนเทศดังกล่ำว เป็นต้น 
 
ความแตกต่างระหว่างข้อมูลกับสารสนเทศ 
 ข้อมูล (Data) คือ เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นประจ ำวันในกำรด ำเนินธุรกิจขององค์กร เช่น รำยกำรสั่งซื้อ
สินค้ำจำกลูกค้ำ รำยกำรส่งสินค้ำ ชื่อที่อยู่ลูกค้ำ ยอดขำยในแต่ละวัน เป็นต้น ข้อมูลอำจเป็นได้หลำยชนิด เช่น 
ตัวเลข ตัวอักษร รูปภำพ รูปถ่ำย ข้อควำม หรือแม้กระทั่งเสียง 
 สำรสนเทศ (Information) คือ ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงที่ผ่ำนกระบวนกำรเก็บรวบรวมและเรียบเรียง 
เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มำใช้สำรสนเทศ 
 
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
 ระบบสำรสนเทศประกอบด้วยองค์ประกอบต่ำงๆ ดังนี้ 
  1. Hardware(H/W) หมำยถึง ชิ้นส่วนหรือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกระท ำกับข้อมูล ทั้งที่
เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อ่ืน ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคิดเลข ฯ 
  2. Software(S/W) หมำยถึง ชุดค ำสั่ง หรือเรียกให้เข้ำใจง่ำยๆ ว่ำ โปรแกรม ที่สำมำรถสั่งกำร
ให้คอมพิวเตอร์ท ำงำนในลักษณะที่ต้องกำร ภำยใต้ขอบเขตควำมสำมำรถที่เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรม
นั้น ๆ สำมำรถท ำได้ ซอฟต์แวร์ แบ่งออกเป็น ซอฟต์แวร์ระบบและ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
  3. User หมำยถึง กลุ่มผู้ใช้ที่ท ำงำนหรือเก่ียวข้องกับระบบสำรสนเทศ 
  4. Data หมำยถึง ข้อเท็จจริงต่ำง ๆ ที่อำจอยู่ในรูปแบบต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็น ตัวหนังสือข้อควำม 
เสียง ภำพ วัตถุ สัญญำณอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อมูลหลำย ๆ อย่ำงผสมผสำนกัน ซึ่งข้อมูลที่ดีจะต้องตรงกับ
ควำมต้องกำรของผู้ใช้ 
  5. Procedure หมำยถึง ขั้นตอน กระบวนกำรต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำนในระบบสำรสนเทศ เช่น 
ขั้นตอนกำรถอนเงินตู้ เอทีเอ็ม (ATM) , คู่มือปฏิบัติงำนกำรใช้โปรแกรม เป็นต้น 
  6. Network(NW) หมำยถึง ระบบเครือข่ำยคอมคอมพิวเตอร์และกำรสื่อสำร 
 เมื่อทั้ง 6 องค์ประกอบดังกล่ำวข้ำงต้น ท ำงำนประสำนกัน (collaborate) ส่งผลให้ข้อมูลเกิดกำร
ประมวลผลและน ำสำรสนเทศไปใช้ประโยชน์ภำยในองค์กรได้ นั่นคือ สำรสนเทศที่มีคุณค่ำหรือมูลค่ำส ำหรับ
องค์กรนั่นเอง 
 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน (2542) ได้ให้ควำมหมำยของค ำว่ำเทคโนโลยี หมำยถึง 
วิทยำกำรที่น ำเอำควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์มำใช้ให้เกิดประโยชน์ในทำงปฏิบัติ  และสำรสนเทศ หมำยถึง 
ข่ำวสำร กำรแสดง หรือกำรชี้แจงข่ำวสำรข้อมูลต่ำงๆ รวมควำมแล้วจึงหมำยถึง วิทยำกำรที่น ำเอำควำมรู้ทำง
วิทยำศำสตร์มำใช้ในกำรน ำเสนอหรือแสดงข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ 
 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information Technology) หรือ ไอที (IT) จำกกำรศึกษำได้มีนักวิชำกำร
ให้ควำมหมำยไว้ดังนี้ 
 กิตติ ภักดีวัฒนะกุล (2546) ให้ควำมหมำยของ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ดังนี้  เทคโนโลยีมี
ควำมสัมพันธ์กับกำรใช้ชีวิตของมนุษย์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งเทคโนโลยีในอดีตเป็นเทคโนโลยีพ้ืนฐำนที่ไม่มี
ควำมซับซ้อนมำกนัก แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีมีควำมซับซ้อนมำกขึ้นและสรุปว่ำ  เทคโนโลยี (Technology) 



12 
 

หมำยถึง กำรน ำควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ หรือควำมรู้ด้ำนอ่ืน ๆ ที่ได้จัดระเบียบดีแล้วมำประยุกต์ใช้งำนใน
ด้ำนใดด้ำนหนึ่งเพ่ือให้งำนนั้นมีควำมสำมำรถและประสิทธิภำพเพ่ิมขึ้น ส่วนค ำว่ำสำรสนเทศ ( Information) 
หมำยถึง ข้อมูลที่ผ่ำนกระบวนกำรเก็บรวบรวมและเรียบเรียงใช้เป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ เมื่อน ำ
ค ำว่ำ “สำรสนเทศ” และ “เทคโนโลยี” มำรวมกันจึงมีควำมหมำยดังนี้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ( Information 
Technology) หมำยถึง กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในงำนที่เกี่ยวกับกำรประมวลข้อมูลเพ่ือให้ได้สำรสนเทศ ซึ่ง
เทคโนโลยีที่ใช้เป็นกำรผสมผสำนระหว่ำงเทคโนโลยีทำงคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีกำรสื่อสำรเพ่ือช่วยในกำร
ติดต่อสื่อสำรและกำรส่งผ่ำนข้อมูลและสำรสนเทศให้สะดวกรวดเร็วมำกข้ึน 
 ชุติมำ สังข์เดช (2543 อ้ำงใน คะนึงนิจ พรหมเนตร, 2554) กล่ำวว่ำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
หมำยถึง ควำมรู้ในกระบวนกำรใด ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโทรคมนำคม ในกำรจัดท ำ
ระบบสำรสนเทศไว้ใช้งำน ควำมหมำยอำจได้แก่ กำรประยุกต์เครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำง ๆ เช่นคอมพิวเตอร์ 
เครื่องใช้ส ำนักงำน และอุปกรณ์โทรคมนำคมทั้งหลำย โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในกำรเตรียมข้อมูลและ
ประมวลผลเพ่ือให้เกิดสำรสนเทศ ส ำหรับส่งต่อไปให้ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนได้ใช้ โดยกำรจัดส่งจะพ่ึงระบบ
โทรคมนำคม เช่น ระบบโทรสำร ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ระบบสื่อสำรผ่ำน
ดำวเทียม หรือระบบประเภทอ่ืน ๆ ที่ใช้ในกำรสื่อสำร เทคโนโลยีสำรสนเทศที่พบในปัจจุบันมีอยู่มำกมำย เช่น 
ปัญญำประดิษฐ์(Artificial Intelligence) กำรออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (Computer Aided 
Designed หรือ CAD) กำรฝึกอบรมโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (Computer Based Training หรือ CBT) กำร
แลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange หรือ EDI) ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 
(Geographic Information System หรือ GIS) ทำงด่วนสำรสนเทศ (Information Superhighway) ระบบ
อินเทอร์เน็ต (Internet) สื่อผสม(Multimedia) ระบบประชุมทำงไกล (Video Conference) 
 ครรชิต มำลัยวงศ์ (2540 : 3) กล่ำวว่ำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ หมำยถึง ควำมรู้ในผลิตภัณฑ์หรือ
กระบวนกำรใด ๆ ที่อำศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคมนำคม ในกำรจัดท ำระบบสำรสนเทศ 
(Information System) ไว้ใช้งำน กล่ำวได้ว่ำคือกำรประยุกต์เครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ 
เครื่องใช้ส ำนักงำนและอุปกรณ์โทรคมนำคมเข้ำด้วยกันโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในกำรเตรียมข้อมูลและ
ประมวลผลเพื่อให้เกิดสำรสนเทศ (Information) ส ำหรับส่งต่อไปให้ผู้ใช้บริกำร (User) อีกทีหนึ่ง 
 จำกควำมหมำยที่กล่ำวมำข้ำงต้นจึงสำมำรถสรุปได้ว่ำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ หมำยถึง กำรน ำเอำ
ควำมรู้ หรือข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ มำเผยแพร่ หรือด ำเนินกำรต่ำงๆ โดยมีกำรอำศัยเทคโนโลยีต่ำงๆ เช่น 
คอมพิวเตอร์ กำรสื่อสำรคมนำคม เป็นต้น  มำใช้ในกำรประมวลผลข้อมูลเป็นสำรสนเทศ เพ่ือส่งต่อไปยัง
ผู้บริหำร ผู้ใช้บริกำรต่อไป 
 
คุณลักษณะสารสนเทศที่ดี 
 ศิโรรัตน์ ไกรสุริยวงศ์ (2551) กล่ำวว่ำ สำรสนเทศที่มีคุณภำพจะช่วยให้ผู้บริหำรสำมำรถใช้
สำรสนเทศนั้นๆ ในกำรตัดสินใจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ คุณลักษณะของสำรสนเทศที่ดีมีคุณภำพควรจะมี
ลักษณะดังต่อไปนี้ 
  1. ถูกต้องแม่นย ำ (Accurate) สำรสนเทศที่มีควำมถูกต้องจะต้องปรำศจำกข้อผิดพลำด (Error) 
ใดๆ อย่ำงไรก็ตำมถ้ำข้อมูลที่ป้อนเข้ำสู่กระบวนกำรประมวลผลไม่ถูกต้อง ก็อำจก่อให้เกิดสำรสนเทศที่ไม่
ถูกต้องได้ ซึ่งมักเรียกทั่ว ๆ ไปว่ำ GIGO (Garbage Out) 
  2. สมบูรณ์ครบถ้วน (Complete) สำรสนเทศที่มีควำมสมบูรณ์จะต้องประกอบด้วยข้อเท็จจริง 
(Fact) ที่ส ำคัญอย่ำงครบถ้วน 
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  3. เข้ำใจง่ำย (Simple) สำรสนเทศที่มีคุณภำพจะต้องเข้ำใจง่ำย ไม่ซ้ ำซ้อนต่อกำรท ำควำมเข้ำใจ 
กล่ำวคือ ต้องไม่แสดงรำยละเอียดที่ลึกมำกเกินไป เพรำะจะท ำให้ผู้ที่ใช้ในกำรตัดสินใจสับสนและไม่สำมำรถ
ตัดสินใจได้ว่ำข้อมูลหรือสำรสนเทศใดมีควำมจ ำเป็นจริง ๆ 
  4. ทันต่อเวลำ (Timely) สำรสนเทศที่ดีนอกจำกจะมีควำมถูกต้องแล้ว ข้อมูลต้องทันสมัยและ
รวดเร็วทันต่อเวลำและควำมต้องกำรของผู้ใช้ในกำรตัดสินใจ 
  5. เชื่อถือได้ (Reliable) สำรสนเทศที่เชื่อได้ขึ้นอยู่กับควำมน่ำเชื่อถือของวิธีกำรรวบรวมข้อมูลที่
น ำเข้ำระบบ 
  6. คุ้มรำคำ (Economical) สำรสนเทศที่ผลิตควรจะต้องมีควำมประหยัดเหมำะสมคุ้มค่ำกับ
รำคำ ผู้บริหำรมักจะพิจำรณำถึงคุณค่ำของสำรสนเทศกับรำคำที่จะต้องจ่ำยเพ่ือกำรได้มำซึ่งสำรสนเทศนั้น ๆ 
  7. ตรวจสอบได้ (Verifiable) สำรสนเทศจะต้องตรวจสอบควำมถูกต้องได้กล่ำวคือ ผู้ใช้สำมำรถ
ตรวจสอบข้อมูลเพื่อควำมมั่นใจว่ำมีควำมถูกต้องต่อกำรน ำไปตัดสินใจได้ ซึ่งอำจมีกำรตรวจสอบข้อมูลโดยกำร
เปรียบเทียบกับข้อมูลลักษณะเดียวกันจำกแหล่งข้อมูลหลำย ๆ แห่ง 
  8. ยืดหยุ่น (Flexible) สำรสนเทศที่มีคุณภำพนั้นควรจะสำมำรถน ำไปใช้ได้ในวัตถุประสงค์ที่
แตกต่ำงกันหลำย ๆ ด้ำน 
  9. สอดคล้องกับควำมต้องกำร (Relevant) สำรสนเทศที่มีคุณภำพจะต้องมีควำมสอดคล้องตำม
วัตถุประสงค์และสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้เพ่ือกำรตัดสินใจ 
  10. สะดวกในกำรเข้ำถึง (Accessible) สำรสนเทศจะต้องง่ำยและสะดวกต่อกำรเข้ำถึงข้อมูล
ตำมระดับสิทธิของผู้ใช้ เพ่ือจะได้ข้อมูลหรือสำรสนเทศท่ีถูกต้องตำมรูปแบบและทันต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้ 
  11. ปลอดภัย (Security) สำรสนเทศจะต้องถูกออกแบบและจัดกำรให้มีควำมปลอดภัยจำกผู้ที่
ไม่มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลหรือสำรสนเทศนั้น 
 
ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ 
 เชิงประสิทธิภาพ (Efficiency) 
  1. ระบบสำรสนเทศ ท ำให้กำรปฏิบัติงำนมีควำมรวดเร็วมำกขึ้น โดยใช้กระบวนกำร 
  2. ประมวลผลข้อมูลซึ่งจะท ำให้สำมำรถเก็บรวบรวม ประมวลผลและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย
ได้อย่ำงรวดเร็ว ลดเวลำกำรท ำงำนให้สั้นลง 
  3. ระบบสำรสนเทศช่วยในกำรจัดเก็บข้อมูลที่มีขนำดใหญ่ หรือมีปริมำณมำกและช่วยท ำให้กำร
เข้ำถึงข้อมูล (access) ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว 
  4. ระบบสำรสนเทศช่วยท ำให้กำรติดต่อสื่อสำรเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว กำรใช้เครือข่ำยทำง
คอมพิวเตอร์ท ำให้มีกำรติดต่อได้ทั่วโลกภำยในเวลำที่รวดเร็วและกว้ำงขวำง ไม่ว่ำจะเป็นกำรติดต่อระหว่ำง
เครื่องคอมพิวเตอร์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และกำรติดต่อสื่อสำรดังกล่ำวจะท ำให้ข้อมูลที่เป็นทั้งข้อควำม ภำพ 
เสียง และภำพเคลื่อนไหวสำมำรถส่งได้ทันที 
  5. ระบบสำรสนเทศช่วยลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิต กำรที่ระบบสำรสนเทศช่วยท ำให้กำร
ปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้องกับข้อมูลซึ่งมีปริมำณมำกมีควำมสลับซับซ้อนให้ด ำเนินกำรได้โดยเร็ว หรือกำรช่วยให้เกิด
กำรติดต่อสื่อสำรได้อย่ำงรวดเร็ว ท ำให้เกิดกำรประหยัดต้นทุนกำรด ำเนินกำรอย่ำงมำก หรือน ำมำวำงแผนกำร
ผลิตก็จะช่วยเพิ่มผลผลิตได้ 
  6. ระบบสำรสนเทศช่วยท ำให้กำรประสำนงำนระหว่ำงฝ่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปได้ด้วยดี 
โดยเฉพำะหำกระบบสำรสนเทศนั้นออกแบบมำ เพ่ือเอ้ืออ ำนวยให้หน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกที่อยู่ใน
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ระบบของซัพพลำยทั้งหมด จะท ำให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด สำมำรถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ และท ำให้กำร
ประสำนงำน หรือกำรท ำควำมเข้ำใจเป็นไปด้วยดียิ่งขึ้น 
 เชิงประสิทธิผล (Effectiveness) 
  1. ระบบสำรสนเทศช่วยในสนับสนุนกำรตัดสินใจ ระบบสำรสนเทศที่ออกแบบส ำหรับผู้บริหำร 
เช่น ระบบสำรสนเทศที่ช่วยในกำรสนับสนุนกำรตัดสินใจ (Decision support systems) หรือระบบ
สำรสนเทศส ำหรับผู้บริหำร (Executive support systems) จะเอ้ืออ ำนวยให้ผู้บริหำรมีข้อมูลในกำร
ประกอบกำรตัดสินใจได้ดีขึ้น อันจะส่งผลให้กำรด ำเนินงำนสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วำงแผนไว้ได้อย่ำงมี
ประสิทธิผล 
  2. ระบบสำรสนเทศช่วยในกำรเลือกผลิตสินค้ำ/บริกำรที่เหมำะสมได้ ระบบสำรสนเทศจะช่วย
ท ำให้องค์กำรทรำบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับต้นทุน รำคำในตลำด รูปแบบของสินค้ำ/บริกำรที่มีอยู่ หรือช่วยท ำ
ให้หน่วยงำนสำมำรถเลือกผลิตสินค้ำ/บริกำรที่มีควำมเหมำะสมกับควำมเชี่ยวชำญ หรือทรัพยำกรที่มีอยู่ 
  3. ระบบสำรสนเทศช่วยปรับปรุงคุณภำพของสินค้ำและบริกำรให้ดีขึ้น ระบบสำรสนเทศท ำให้
กำรติดต่อระหว่ำงหน่วยงำนและลูกค้ำ สำมำรถท ำได้โดยถูกต้องและรวดเร็ว ตรงตำมข้อก ำหนดหรือเป้ำหมำย
ที่วำงไว้ จึงช่วยให้หน่วยงำนสำมำรถปรับปรุงคุณภำพของสินค้ำบริกำรให้ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำได้
อย่ำงมีประสิทธิผล 
  4. ระบบสำรสนเทศช่วยท ำให้เกิดควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน (Competitive Advantage)
ปัจจุบัน ระบบสำรสนเทศได้มีกำรน ำมำใช้ตลอดทั้งระบบซัพพลำยเชน (Supply Chain)เพ่ือสร้ำงควำม
ได้เปรียบในกำรแข่งขันให้กับองค์กร ท ำให้องค์กรบรรลุผลตำมแผนได้ 
  5. ระบบสำรสนเทศช่วยให้คุณภำพชีวิตกำรท ำงำนดีขึ้น ระบบสำรสนเทศที่ได้รับกำรออกแบบ
ออกมำอย่ำงดี จะช่วย ให้เกิดควำมสมดุลระหว่ำงควำมต้องกำรของมนุษย์และกำรใช้เทคโนโลยีได้อย่ำงคุ้มค่ำ
และเหมำะสม 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 กองแผนงำน ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยนเรศวร (2555, บทคัดย่อ) ศึกษำเรื่อง ควำมพึง
พอใจของผู้ใช้บริกำรกองแผนงำน ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยนเรศวร  พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึง
พอใจโดยอยู่ในระดับมำกทุกข้อ สำมำรถแบ่งเป็นด้ำนได้ดังนี้  
   1) ควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับมำกทุกข้อ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.68 สำมำรถเรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อยสำมล ำดับแรกได้
ดังนี้ กำรติดต่อประสำนงำนกับกองแผนได้รับควำมสะดวกและเป็นไปด้วยดี มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.77รองลงมำ
คือ มีระบบกำรให้บริกำรเป็นสัดส่วน สะดวกในกำรติดต่อประสำนงำน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.85 และสถำนที่
ให้บริกำรเป็นสัดส่วนสะดวกในกำรติดต่อประสำนงำน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.74 ตำมล ำดับ 
   2) ควำมพึงพอใจของผู้ ใช้บริกำรของกองแผนงำน ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ ให้บริกำร พบว่ำ 
ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำกทุกข้อ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.70 สำมำรถเรียงล ำดับจำกมำก
ไปหำน้อยสำมล ำดับแรกได้ ดังนี้ เจ้ำหน้ำที่พูดจำสุภำพ ยิ้มแย้มแจ่มใส กระตือรือร้น และมีควำมพร้อมในกำร
ให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.86 รองลงมำคือ ควำมเหมำะสมของบุคลิกภำพและกำรแต่งกำยของเจ้ำหน้ำที่ มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.80 และเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำรด้วยควำมยุติธรรม มีกฎระเบียบข้อปฏิบัติที่เท่ำ
เทียมกันมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.73 ตำมล ำดับ  



15 
 

   3) ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรของกองแผนงำน ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก พบว่ำ 
ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำกทุกข้อ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.72 สำมำรถเรียงล ำดับจำกมำก
ไปหำน้อยสำมล ำดับแรกได้ ดังนี้ มีช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรกับกองแผนงำนที่หลำกหลำยให้เลือก มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 3.82 รองลงมำคือ มีกำรน ำระบบสำรสนเทศมำให้บริกำรเผยแพร่ข้อมูล มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.72 และมี
สถำนที่ให้บริกำรเหมำะสม มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.63 ตำมล ำดับ 
   4) ควำมพึงพอใจของผู้ ใช้บริกำรของกองแผนงำน ต่อคุณภำพกำรให้บริกำร พบว่ำ 
ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำกทุกข้อ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.61 สำมำรถเรียงล ำดับจำกมำก
ไปหำน้อยสำมล ำดับแรกได้ ดังนี้ ควำมพึงพอใจโดยภำพรวมที่ได้รับจำกกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.70 
รองลงมำคือกำรได้รับบริกำรข้อมูลที่ตรงต่อควำมต้องกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.68 และกำรได้รับบริกำรข้อมูลที่
มีควำมถูกต้องและชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์เหมำะสม มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.58 ตำมล ำดับ ควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำรของกองแผนงำน ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยนเรศวร โดยรวมทุกด้ำน อยู่ในระดับมำก มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.68 และมีส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน .69 เมื่อจ ำแนกเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยมำก
ที่สุดสำมอันดับแรกได้แก่ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรของกองแผนงำน ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกอยู่ใน
ระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.72 รองลงมำควำมพึงพอใจของผู้ ใช้บริกำรของกองแผนงำน ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้
ให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.70 และควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
3.68 ตำมล ำดับ 
   ข้อเสนอแนะในกำรท ำกำรส ำรวจครั้งต่อไป ส ำหรับในประงบประมำณ พ.ศ.2555 กอง
แผนงำนมีแนวทำงในกำรบูรณำกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร คือจะน ำข้อมูลกำรส ำรวจที่ได้ของแต่
ละปีมำเปรียบเทียบกัน เพ่ือพิจำรณำว่ำกองแผนงำน ได้มีกำรปรับปรุง และพัฒนำคุณภำพกำรบริกำรอย่ำงไร 
และควรพัฒนำและปรับปรุงต่อไปอย่ำงไรในอนำคต เพ่ือให้ผลกำรส ำรวจสำมำรถสะท้อนผลกำรด ำเนินงำน 
กำรปฏิบัติงำน ตลอดจนผลงำนของกองแผนงำน ตรงกับควำมเป็นจริงมำกท่ีสุด อันจะน ำไปสู่กำรปรับปรุงและ
กำรพัฒนำกำรให้บริกำร และผลงำนที่ให้บริกำรให้มีคุณภำพ และมีคุณภำพมำกขึ้น และตรงกับควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำรได้อย่ำงแท้จริง 
 ศิโรรัตน์ ไกรสุริยวงศ์ (2551, บทคัดย่อ) จำกกำรศึกษำควำมต้องกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือ
กำรบริหำรจัดกำรของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดส ำนักบริหำรงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
จังหวัดปทุมธำนี และเพ่ือเปรียบเทียบควำมต้องกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรของครู
โรงเรียนเอกชน สังกัดส ำนักบริหำรงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน จังหวัดปทุมธำนี พบว่ำ  
  1. ควำมต้องกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรของครูโรงเรียนเอกชนสังกัด
ส ำนักบริหำรงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน จังหวัดปทุมธำนี โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยด้ำน มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำกทุกด้ำน โดยเรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อย ได้แก่ ด้ำนกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูล ด้ำนกำรตรวจสอบข้อมูล ด้ำนกำรจัดเก็บ และกำรบริกำรข้อมูล ด้ำนกำรน ำข้อมูลไปใช้ ด้ำน
กำรวิเครำะห์ข้อมูล และด้ำนกำรประมวลผลข้อมูล 
  2. กำรเปรียบเทียบ ควำมต้องกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรของครูโรงเรียน
เอกชน สังกัดส ำนักบริหำรงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน จังหวัดปทุมธำนีจ ำแนกตำม ระดับ
คุณวุฒิ ประสบกำรณ์ท ำงำน และประเภทของโรงเรียนเอกชนที่ครูปฏิบัติงำนในภำพรวมไม่แตกต่ำงกัน แต่เมื่อ
พิจำรณำรำยด้ำนจ ำแนกตำมระดับคุณวุฒิ พบว่ำครูโรงเรียนเอกชนที่มีคุณวุฒิสูงกว่ำปริญญำตรีมีควำม
ต้องกำรพัฒนำด้ำนกำรตรวจสอบข้อมูล ด้ำนกำรประมวลผลข้อมูล และด้ำนกำรน ำข้อมูลไปใช้สูงกว่ำครู
โรงเรียนเอกชนที่มีคุณวุฒิต่ ำกว่ำปริญญำตรีอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจ ำแนกตำมประสบกำรณ์
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ท ำงำน พบว่ำครูโรงเรียนเอกชนที่มีประสบกำรณ์ท ำงำนระหว่ำง 10-11 ปี มีควำมต้องกำรพัฒนำด้ำนกำร
ตรวจสอบข้อมูล ด้ำนกำรประมวลผลข้อมูล และด้ำนกำรน ำข้อมูลไปใช้สูงกว่ำครูที่มีประสบกำรณ์ท ำงำน
ระหว่ำง 5 - 10 ปี อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อจ ำแนกตำมประเภทของโรงเรียนเอกชนที่ครู
ปฏิบัติงำน พบว่ำ ครูที่ปฏิบัติงำนอยู่ในโรงเรียนที่เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษำ ถึงมัธยมศึกษำ  มีควำม
ต้องกำรพัฒนำด้ำนกำรประมวลผลข้อมูลสูงกว่ำครูที่ปฏิบัติงำนอยู่ในโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนระดับก่อน
ประถมศึกษำ อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 
 นำงคนึงนิจ  พรหมเนตร (2554, บทคัดย่อ) จำกกำรวิจัยกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
เพ่ือกำรบริหำรสถำนศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพเชียงรำย พบว่ำ  
  1. ผลกำรศึกษำสภำพปัญหำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ระบบ
เครือข่ำยอินทรำเน็ต ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต และระบบส ำนักงำนไร้กระดำษ 
  2. ผลกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ท ำกำรพัฒนำประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ  
   1)ก ำหนดคุณลักษณะของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
   2) เครื่องมือในกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
   3) ขั้นตอนในกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ด้ำนฮำร์ดแวร์ ด้ำนซอฟต์แวร์และด้ำน
ควำมเร็วของอินเทอร์เน็ต 
  3. ผลกำรทดลองใช้และหำประสิทธิภำพกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือกำรบริหำร
สถำนศึกษำ พบว่ำผู้บริหำรสถำนศึกษำมีควำมคิดเห็นว่ำมีประสิทธิภำพอยู่ในระดับดีมำก ส่วนครู เจ้ำหน้ำที่ 
นักเรียน นักศึกษำ ผู้ปกครอง และกรรมกำรสถำนศึกษำ มีควำมคิดเห็นว่ำมีประสิทธิภำพอยู่ในระดับดี 
  4. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือ
กำรบริหำรสถำนศึกษำ พบว่ำทุกกลุ่มคือกลุ่มผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู เจ้ำหน้ำที่ นักเรียนนักศึกษำ ผู้ปกครอง 
และกรรมกำรสถำนศึกษำ มีควำมพึงพอใจในระดับดีทุกกลุ่ม 
 สุนทรี  ตระกำรสุข (2550, บทคัดย่อ) ผู้ใช้บริกำรสำรสนเทศของส ำนักบรรณสำรกำรพัฒนำ 
(ห้องสมุด) เป็นเพศหญิงมำกกว่ำเพศชำย  โดยเป็นเพศหญิงร้อยละ 60 และเป็นเพศชำยร้อยละ 40  ส่วน
ผู้ใช้บริกำรมีระดับควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรสำรสนเทศของส ำนักบรรณสำรกำรพัฒนำ (ห้องสมุด) อยู่ใน
เกณฑ์ระดับที่ดี ร้อยละ 95.5  โดยแสดงให้เห็นจำกกำรระบุคะแนนควำมพึงพอใจในกำรเข้ำใช้บริกำร
สำรสนเทศของส ำนักบรรณสำรกำรพัฒนำ (ห้องสมุด) แต่ยังมีส่วนที่ควรปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ
ต่อไปนี้ 
  1. กำรให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำรสำรสนเทศนั้น  จำกที่ได้ท ำกำรศึกษำพบว่ำ ปัจจัยในด้ำนต่ำงๆ 
ล้วนก่อให้เกิดควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรทั้งสิ้น แต่ส ำหรับผู้ให้บริกำรสิ่งที่ส ำคัญที่สุดในกำรให้บริกำรก็คือ  
กำรมีจิตในกำรบริกำร (Service Mind) โดยดูแลผู้ใช้บริกำรด้วยมำรยำทที่ดี กิริยำที่อ่อนหวำนและสุภำพ ให้
ควำมส ำคัญกับผู้ใช้บริกำรเสมอ 
  2. ผลกำรศึกษำในส่วนของระดับควำมพึงพอใจที่อยู่ในเกณฑ์ดี  แต่ยังไม่ดีที่สุดซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ 
ยังมีควำมบกพร่องอยู่ ทำงหน่วยงำนสำมำรถน ำไปใช้ในกำรวำงแผนและปรับปรุงกำรให้บริกำรในส่วนงำนนั้นๆ 
ได้  เพ่ือให้เกิดควำมพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริกำรให้ดีที่สุด 
 สุเทพ  ทองมำ (2555, สรุปผล) ควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ/เว็บไซต์ของส ำนักงำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ในภำพรวมอยู่ในระดับดี มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 
3.69 คิดเป็นร้อยละ 73.79  ซึ่งจ ำแนกในแต่ละส่วนได้ดังนี้ 
  1. ด้ำนเนื้อหำ 
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   ผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ/เว็บไซด์มีควำมพึงพอใจด้ำนเนื้อห ำของระบบสำรสนเทศ/เว็บไซด์ของ
ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ อยู่ในระดับดี มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.70 คิดเป็นร้อยละ 74.00 
  2. ด้ำนกำรออกแบบ 
   ผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ/เว็บไซด์มีควำมพึงพอใจด้ำนกำรออกแบบของระบบสำรสนเทศ/เว็บ
ไซด์ของส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ อยู่ในระดับดี มีค่ ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.70 คิดเป็นร้อยละ 74.00 
  3. ด้ำนกำรใช้บริกำร 
   ผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ/เว็บไซด์มีควำมพึงพอใจด้ำนกำรใช้บริกำรของระบบสำรสนเทศ/เว็บ
ไซด์ของส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ อยู่ในระดับดี มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.65 คิดเป็นร้อยละ 72.93 
  4. ด้ำนกำรน ำไปใช้งำน 
   ผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ/เว็บไซด์มีควำมพึงพอใจด้ำนกำรน ำไปใช้ง ำนของระบบสำรสนเทศ/เว็บ
ไซด์ของส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ อยู่ในระดับดี มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.69 คิดเป็นร้อยละ 73.72 
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บทท่ี  3 
วิธีด าเนินการส ารวจ 

 กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เป็นกำร
วิจัยเชิงส ำรวจ โดยมุ่งศึกษำควำมคิดเห็นและควำมพึงพอใจของผู้ใช้สำรสนเทศบนเว็บไซต์ของส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ โดยมีรำยละเอียด ขั้นตอนวิธีกำรด ำ เนินกำรวิจัย
ดังนี้ 
 
วิธีการด าเนินการส ารวจ 
 กำรวิจัยในครั้งนี้ เป็นกำรวิจัยประเภทกำรวิจัยเชิงส ำรวจ  โดยใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือ เพ่ือ
ศึกษำควำมคิดเห็นและควำมพึงพอใจของผู้ใช้สำรสนเทศบนเว็บไซต์ (http://regis.nsru.ac.th/ และ 
http://apr.nsru.ac.th/) ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชำกรในกำรส ำรวจในครั้งนี้ คือ นักศึกษำ อำจำรย์ หรือบุคลำกรที่สนใจใช้บริกำรสำรสนเทศบน
เว็บไซต์ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน (http://regis.nsru.ac.th/ และ http://apr.nsru.ac.th/) ณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ เพ่ือให้ได้ขนำดตัวอย่ำงที่มีควำมเป็นตัวแทนของประชำกรสูง และได้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อกำรวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ก ำหนดขนำดตัวอย่ำงไว้ ร้อยละ 5 ของสถิติจ ำนวนผู้เข้ำมำใช้บริกำรใน
รอบปีกำรศึกษำ 2553 ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้ในกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้ำงแบบสอบถำมด้วย
ตัวเอง โดยท ำกำรศึกษำรูปแบบ วิธีกำรจำกงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง  แล้วน ำมำปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้ตรงกับควำม
ต้องกำรศึกษำของผู้วิจัย ที่จะท ำกำรศึกษำ แบบสอบถำมที่ได้แบ่งออกเป็น  3  ตอน คือ 
   ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม ได้แก่ สถำนภำพของผู้ตอบ หน่วยงำน/คณะ
ที่สังกัด จ ำนวนกำรเข้ำใช้งำน ซึ่งเป็นค ำถำมปลำยปิดจ ำนวน 4 ข้อ 
   ตอนที่ 2  แบบสอบถำมที่ให้นักศึกษำ หรือผู้ใช้บริกำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมพึง
พอใจของผู้รับบริกำรด้ำนต่ำงๆ รวม 2 ด้ำน จ ำนวน 15 ข้อ ดังนี้ 
    1. ด้ำนกำรใช้บริกำรฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศ 
    2. ด้ำนประสิทธิภำพและควำมปลอดภัยของฐำนข้อมูล 
   ตอนที่ 3  ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือค ำแนะน ำอ่ืนๆ 
 ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ 
 1. ตัวแปรอิสระ 
  ปัจจัยที่คำดว่ำจะส่งผลต่อควำมพึงพอใจในกำรเข้ำใช้สำรสนเทศบนเว็บไซต์ของส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน 
 2. ตัวแปรตำม 
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  ควำมพึงพอใจของผู้ใช้สำรสนเทศบนเว็บไซต์ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
   1. ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรด้ำนกำรใช้บริกำรฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศ 
   2. ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรด้ำนประสิทธิภำพและควำมปลอดภัยของฐำนข้อมูล 
   3. ควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ใช้งำนสำรสนเทศบนเว็บไซต์ ของส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย คือแบบสอบถำมจ ำนวน 1 ชุด โดยกำรวัดควำมพึงพอใจ ใช้มำตรำส่วน
ประมำณค่ำ 5 ระดับ โดยวิธีของไลเคิร์ต (Likert scales) โดยมีหลักเกณฑ์ในกำรให้ระดับคะแนน ดังนี้  
     คะแนน       ระดับความพึงพอใจ 
   4.51 – 5.00 หมำยถึง  ระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด 
   3.51 – 4.50 หมำยถึง  ระดับควำมพึงพอใจมำก 
   2.51 – 3.50 หมำยถึง  ระดับควำมพึงพอใจปำนกลำง 
   1.51 – 2.50 หมำยถึง  ระดับควำมพึงพอใจน้อย 
   0.00 – 1.50 หมำยถึง  ระดับควำมพึงพอใจน้อยที่สุด 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด ำเนินกำรเก็บข้อมูลในเดือนกันยำยน 2557  โดยท ำกำรแจกแบบสอบถำมไปยังกลุ่มตัวอย่ำง
จ ำนวน  300  ชุด แจกไปยังคณะต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ จ ำนวน  5  คณะ รวมทั้งแจก
แบบสอบถำมให้กับกลุ่มตัวอย่ำงท่ีมำใช้บริกำรหน้ำเคำน์เตอร์ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 
การประมวลผลข้อมูล 
 เมื่อท ำกำรเก็บรวบรวมแบบสอบถำม ผู้วิจัยได้ท ำกำรตรวจสอบควำมครบถ้วนของข้อมูลที่ได้ และ
น ำข้อมูลมำด ำเนินกำรต่อไปนี้ 
 1.แบบสอบถำมทุกชุดจะผ่ำนกำรลงรหัสตำมคู่มือลงรหัส (Code book) ที่ผู้วิจัยได้สร้ำงขึ้น เสร็จ
แล้วจึงรวบรวมเพ่ือด ำเนินกำรบันทึกข้อมูล 
 2.น ำข้อมูลที่ได้มำท ำกำรประมวลผล โดยผ่ำนโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติ  (SPSS/FW version 
17.0) 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ตำมควำมเหมำะสมของข้อมูล 
 1. สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) ใช้ในกำรอธิบำยค่ำของข้อมูลที่เป็นร้อยละและ
ควำมถี่ 
  1.1 ร้อยละ (Percentage) 
    สูตร 
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จ ำนวนที่มี

จ ำนวนทั้งหมด
     

 
          =  ค่ำร้อยละ 
          =  จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม 
          =  จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด 
 
 2. สถิติเชิงอนุมำนใช้ในกำรหำควำมสัมพันธ์ของตัวแปร และพิสูจน์สมมติฐำนของกำรวิจัย สถิติท่ีใช้ 
ได้แก่ ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (SD) และค่ำเฉลี่ย (Mean) 
  2.1 ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
    สูตร 

           
√ ∑    (∑   )

 (   )
 

 
           =  ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
       ∑    =  ผลรวมของควำมถี่ค่ำเฉลี่ย 
          =  จ ำนวนข้อมูล 
          =  ค่ำเฉลี่ย 
          =  ควำมถี่ 
 
  2.2 ค่ำเฉลี่ย (Mean) 
    สูตร 

        ̅   
∑  

 
 

 
        ̅  =  ค่ำเฉลี่ย 
          =  ควำมถี่ 
       ∑    =  ผลรวมของควำมถี่ค่ำเฉลี่ย 
          =  ผลรวมทั้งหมดของควำมถี่ คือ ข้อมูลทั้งหมด 
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บทท่ี  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้สำรสนเทศบนเว็บไซต์ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  ผู้วิจัยใช้แบบสอบถำมในกำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 
300 ชุด  และได้ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมจุดมุ่งหมำยของกำรวิจัย ปรำกฏผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมล ำดับ 
ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมที่มำใช้ระบบสำรสนเทศของส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนเกี่ยวกับสถำนภำพ หน่วยงำนที่สังกัด และจ ำนวนกำรใช้งำน 
 ส่วนที่ 2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมพึงพอใจของผู้ใช้สำรสนเทศส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียนด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 
    2.1 ด้ำนกำรใช้บริกำรฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศ 
    2.2 ด้ำนประสิทธิภำพและควำมปลอดภัยของฐำนข้อมูล 
 ส่วนที่ 3 ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือค ำแนะน ำอ่ืนๆ 
 
ส่วนที่ 1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมที่มำใช้ระบบสำรสนเทศบนเว็บไซต์ของส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เกี่ยวกับสถำนภำพและหน่วยงำนที่สังกัด แสดงไว้ในตำรำงที่ 1 

ตารางท่ี 1 แสดงจ ำนวนและค่ำร้อยละเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

ข้อมูลประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน(คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
   ชำย 
   หญิง 

103 
196 

34.3 
65.3 

รวม 300 100.0 
2. สถานภาพ   
   นักศึกษำ 
   อำจำรย์ 
   บุคลำกร 

287 
11 
2 

95.7 
3.7 
0.7 

รวม 300 100.0 
3. คณะ/หน่วยงาน   
   คณะครุศำสตร์ 
   คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
   คณะวิทยำศำสตร์ 
   คณะวิทยำกำรจัดกำร 
   คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

60 
60 
62 
60 
58 

20.0 
20.0 
20.7 
20.0 
19.3 

รวม 300 100.0 
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ข้อมูลประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน(คน) ร้อยละ 
4. จ านวนการเข้าใช้งาน   
   1-5 ครั้ง/สัปดำห์ 
   6-10 ครั้ง/สัปดำห์ 
   มำกกว่ำ 10 ครั้ง/สัปดำห์ 

252 
32 
16 

84.0 
10.7 
5.3 

รวม 300 100.0 
   

 
 จำกตำรำงที่ 1 แสดงว่ำ จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้สำรสนเทศของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียนทั้งหมด 300 คน  เมื่อน ำข้อมูลมำวิเครำะห์พบว่ำ 
 ผู้ใช้สำรสนเทศส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ร้อยละ 100  เป็นผู้ใช้สำรสนเทศเพศชำย
จ ำนวน 103 คน  คิดเป็นร้อยละ 34.3  นักศึกษำเพศหญิง จ ำนวน 196 คน  คิดเป็นร้อยละ 65.3  แบ่ง
ออกเป็นนักศึกษำ จ ำนวน 287 คน  คิดเป็นร้อยละ 95.7  อำจำรย์ จ ำนวน 11 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.7  และ
บุคลำกรที่สนใจ จ ำนวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.7  ซึ่งผู้ใช้สำรสนเทศดังกล่ำว สังกัดคณะต่ำงๆ คือ สังกัด
คณะวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 62 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.7  สังกัดคณะครุศำสตร์ จ ำนวน 60 คน  คิดเป็นร้อยละ 
20.0  สังกัดคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จ ำนวน 60 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.0  สังกัดคณะวิทยำกำร
จัดกำร จ ำนวน 60 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.0  และสังกัดคณะเทคโนโลยีกำรเ กษตรและเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม จ ำนวน 58 คน  คิดเป็นร้อยละ 19.3  ตำมล ำดับ 
 
ส่วนที่ 2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมพึงพอใจในภำพรวมของผู้ใช้สำรสนเทศเว็บไซต์ส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน แสดงไว้ในตำรำงที่ 2 

ตารางท่ี 2 ควำมพึงพอใจในภำพรวมของผู้ใช้สำรสนเทศส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

ประเด็น 
คะแนน 

( ̅) 
Std. แปรผล 

ควำมพึงพอใจในภำพรวมด้ำนกำรใช้บริกำรฐำนข้อมูลระบบ
สำรสนเทศ 

3.72 0.738 มำก 

ควำมพึงพอใจในภำพรวมด้วยประสิทธิภำพและควำมปลอดภัย
ของฐำนข้อมูล 

3.71 0.709 มำก 

ควำมพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ 3.80 0.726 มำก 
รวม 3.74 0.724 มาก 

 
 จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรสำรสนเทศบนเว็บไซต์ มีควำมพึงพอใจในภำพรวมในด้ำนกำรใช้
บริกำรฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศอยู่ที่ 3.72 คะแนน และมีควำมพึงพอใจในภำพรวมของระบบสำรสนเทศอยู่
ที่ 3.80 คะแนน 
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ส่วนที่ 2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมพึงพอใจของผู้ใช้สำรสนเทศเว็บไซต์ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน ด้ำนกำรใช้บริกำรฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศ แสดงไว้ในตำรำงที่ 3 

ตารางท่ี 3 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้สำรสนเทศส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนด้ำนกำรใช้บริกำร
ฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศ 

ประเด็น 
คะแนน 

( ̅) 
Std. แปรผล 

1) ข้อมูลสำรสนเทศมีควำมครบถ้วนสมบูรณ์ 3.74 0.654 มำก 
2) ข้อมูลสำรสนเทศมีควำมเป็นปัจจุบัน 3.69 0.714 มำก 
3) ข้อมูลสำรสนเทศมีควำมน่ำเชื่อถือ 3.77 0.681 มำก 
4) สำมำรถเข้ำถึงกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศได้สะดวก 3.71 0.812 มำก 
5) ข้อมูลสำรสนเทศสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 3.73 0.717 มำก 
6) ข้อมูลสำรสนเทศมีควำมเป็นหมวดหมู่ 3.74 0.759 มำก 
7) รูปแบบกำรแสดงผลง่ำยต่อกำรใช้งำน 3.65 0.710 มำก 
8) ข้อมูลสำรสนเทศมีรูปแบบสวยงำมและน่ำสนใจ 3.63 0.780 มำก 
9) ข้อมูลสำรสนเทศมีกำรสื่อควำมหมำยที่ชัดเจน 3.72 0.752 มำก 
 
 จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ ผู้ที่มำใช้บริกำรสำรสนเทศเว็บไซต์มีควำมพึงพอใจในด้ำนกำรใช้บริกำร
ฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ทั้งหมด 300 คน  เมื่อน ำมำวิเครำะห์
ข้อมูลพบว่ำ 
 เมื่อพิจำรณำระดับควำมพึงพอใจสูงสุดใน 3 ล ำดับแรก  ได้แก่  ข้อมูลสำรสนเทศมีควำมน่ำเชื่อถือ
ภำพรวมอยู่ที่ระดับมำก  ( ̅      )  รองลงมำคือ  ข้อมูลสำรสนเทศมีควำมครบถ้วนสมบูรณ์ และข้อมูล
สำรสนเทศมีควำมเป็นหมวดหมู่ ภำพรวมอยู่ที่ระดับมำก  ( ̅      )  และมีควำมพึงพอใจเกี่ยวกับข้อมูล
สำรสนเทศสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ ภำพรวมอยู่ที่ระดับมำก  ( ̅      )  ตำมล ำดับ 
 
ส่วนที่ 2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมพึงพอใจของผู้ใช้สำรสนเทศเว็บไซต์ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน ด้ำนประสิทธิภำพและควำมปลอดภัยของฐำนข้อมูล แสดงไว้ในตำรำงที่ 4 

ตารางท่ี 4 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้สำรสนเทศส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนด้ำนประสิทธิภำพและ
ควำมปลอดภัยของฐำนข้อมูล 

ประเด็น 
คะแนน 

( ̅) 
Std. แปรผล 

1) ระบบสำมำรถใช้งำนได้ง่ำยและไม่ซับซ้อน 3.58 0.791 มำก 
2) สำมำรถค้นหำหรือเข้ำถึงข้อมูลที่ต้องกำรได้ง่ำย 3.65 0.751 มำก 
3) มีกำรจัดกำรระดับควำมปลอดภัย หรือก ำหนดสิทธิ์กำรเข้ำถึง
ข้อมูล 

3.74 0.752 มำก 

4) ระบบสำรสนเทศมีกำรประมวลผลข้อมูลรวดเร็วและถูกต้อง 3.66 0.774 มำก 
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 จำกตำรำงที่ 4 พบว่ำ ผู้ที่มำใช้บริกำรสำรสนเทศเว็บไซต์มีควำมพึงพอใจในด้ำนประสิทธิภำพและ
ควำมปลอดภัยของฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ทั้งหมด 300 คน  เมื่อ
น ำมำวิเครำะห์ข้อมูลพบว่ำ 
 เมื่อพิจำรณำระดับควำมพึงพอใจสูงสุดใน 3 ล ำดับแรก  ได้แก่  ข้อมูลสำรสนเทศมีกำรจัดกำรระดับ
ควำมปลอดภัย หรือก ำหนดสิทธิ์กำรเข้ำถึงข้อมูล ภำพรวมอยู่ที่ระดับมำก  ( ̅      )  รองลงมำคือ  ระบบ
สำรสนเทศมีกำรประมวลผลข้อมูลรวดเร็วและถูกต้อง ภำพรวมอยู่ที่ระดับมำก  ( ̅      )  และมีควำมพึง
พอใจเกี่ยวกับกำรสำมำรถค้นหำหรือเข้ำถึงข้อมูลที่ต้องกำรได้ง่ำย ภำพรวมอยู่ที่ระดับมำก  ( ̅      )  
ตำมล ำดับ 
 
ส่วนที่ 3 ค ำแนะน ำ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ตารางท่ี 5 จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงที่ให้ข้อเสนอแนะต่อระบบสำรสนเทศเว็บไซต์ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน

ทะเบียน 

ข้อเสนอแนะ 
จ านวน 
(คน) 

1) บำงครั้งระบบสำรสนเทศโหลดช้ำ รอนำน 2 
2) กำรเข้ำใช้งำนระบบสำรสนเทศ ค่อนข้ำงซับซ้อน ข้อมูลหำยำก ควรมีกำรเพ่ิม 
แผนผังเว็บไซต์หรือแนะน ำกำรใช้งำน 

4 

3) ควรยกเลิกเมนูที่ไม่ได้ใช้แล้วออกจำกระบบ เพ่ือป้องกันกำรสับสน 1 
4) ในกรณีที่นักศึกษำมีอำจำรย์ที่ปรึกษำ 2 ท่ำน ควรมีข้อมูลของนักศึกษำให้กับ
อำจำรย์ที่ปรึกษำทั้ง 2 ท่ำน 

1 

5) บำงครั้งระบบล่ม เข้ำใช้งำนไม่ได้ หรือเข้ำช้ำ 6 
6) ควรอัพเดทข้อมูลเกรดนักศึกษำให้เร็วกว่ำนี้ 3 
7) ควรมีระบบค้นหำห้องเรียน ตรวจสอบว่ำห้องดังกล่ำวมีผู้ใช้งำนหรือไม่ 1 
8) ข้อมูลอัพเดทช้ำ เช่น รำยชื่อนักศึกษำ เกรด 5 
9) พึงพอใจกับระบบสำรสนเทศ 3 
10) อ่ืนๆ 
- ควรเพิ่มสัญญำ Wifi ให้ครอบคลุมทั้งมหำวิทยำลัย 
- เพ่ิมควำมเร็วของ Internet 
- เพ่ิมช่องบริกำรหน้ำเคำน์เตอร์ 

2 

รวม 28 
 
 กลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน  28  คน ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับควำมพึงพอใจในของผู้ใช้สำรสนเทศ
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  3  อันดับแรกได้แก่ บำงครั้งระบบล่ม เข้ำใช้งำนไม่ได้ หรือเข้ำใช้งำน
ไดช้้ำ จ ำนวน 6 คน  รองลงมำคือ ข้อมูลอัพเดทช้ำ เช่น รำยชื่อนักศึกษำ เกรด จ ำนวน 5 คน  และกำรเข้ำใช้
งำนระบบสำรสนเทศ ค่อนข้ำงซับซ้อน ข้อมูลหำยำก ควรมีกำรเพ่ิมแผนผังเว็บไซต์หรือแนะน ำกำรใช้งำน 
จ ำนวน 4 คน  ตำมล ำดับ 
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บทท่ี  5 
สรุปผลการวิเคราะหแ์ละข้อเสนอแนะ 

 กำรศึกษำควำมพึงพอใจในของผู้ใช้สำรสนเทศบนเว็บไซต์ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  ผู้วิจัยใช้แบบสอบถำมในกำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำง 
จ ำนวน 300 ชุด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตำมผลประเมินควำมพึงพอใจของผู้ รับบริกำรที่ใช้สำรสนเทศของ
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  ตลอดจนแนวทำงในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ ให้มีควำมทันสมัย 
ถูกต้อง รวดเร็ว และได้ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมจุดมุ่งหมำยของกำรวิจัย ปรำกฏผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ตำมล ำดับ ดังนี้ 
 
ผลการส ารวจ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ใช้สำรสนเทศส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ร้อยละ 100  เป็นผู้ใช้สำรสนเทศเพศชำย
จ ำนวน 103 คน  คิดเป็นร้อยละ 34.3  นักศึกษำเพศหญิง จ ำนวน 196 คน  คิดเป็นร้อยละ 65.3  แบ่ง
ออกเป็นนักศึกษำ จ ำนวน 287 คน  คิดเป็นร้อยละ 95.7  อำจำรย์ จ ำนวน 11 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.7  และ
บุคลำกรที่สนใจ จ ำนวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.7  ซึ่งผู้ใช้สำรสนเทศดังกล่ำว สังกัดคณะต่ำงๆ คือ สังกัด
คณะวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 62 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.7  สังกัดคณะครุศำสตร์ จ ำนวน 60 คน  คิดเป็นร้อยละ 
20.0  สังกัดคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จ ำนวน 60 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.0  สังกัดคณะวิทยำกำร
จัดกำร จ ำนวน 60 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.0  และสังกัดคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม จ ำนวน 58 คน  คิดเป็นร้อยละ 19.3  ตำมล ำดับ 
 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ใช้ระบบสารสนเทศเว็บไซต์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
 ด้ำนกำรใช้บริกำรฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศ 
 ผู้ใช้สำรสนเทศเว็บไซต์กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมพึงพอใจในภำพรวมอยู่ในระดับมำก ( ̅      ) เมื่อ
เรียงล ำดับประเด็นที่ผู้ใช้สำรสนเทศมีควำมพึงพอใจ  3  อันดับแรกได้แก่ ข้อมูลสำรสนเทศมีควำมน่ำเชื่อถือ
ภำพรวมอยู่ที่ระดับมำก  ( ̅      )  รองลงมำคือ  ข้อมูลสำรสนเทศมีควำมครบถ้วนสมบูรณ์ และข้อมูล
สำรสนเทศมีควำมเป็นหมวดหมู่ ภำพรวมอยู่ที่ระดับมำก  ( ̅      )  และมีควำมพึงพอใจเกี่ยวกับข้อมูล
สำรสนเทศสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ ภำพรวมอยู่ที่ระดับมำก  ( ̅      )  ตำมล ำดับ 
 ด้ำนประสิทธิภำพและควำมปลอดภัยของฐำนข้อมูล 
 ผู้ใช้สำรสนเทศเว็บไซต์กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมพึงพอใจในภำพรวมอยู่ในระดับมำก ( ̅      ) เมื่อ
เรียงล ำดับประเด็นที่ผู้ใช้สำรสนเทศมีควำมพึงพอใจ  3  อันดับแรกได้แก่ ข้อมูลสำรสนเทศมีกำรจัดกำรระดับ
ควำมปลอดภัย หรือก ำหนดสิทธิ์กำรเข้ำถึงข้อมูล ภำพรวมอยู่ที่ระดับมำก  ( ̅      )  รองลงมำคือ  ระบบ
สำรสนเทศมีกำรประมวลผลข้อมูลรวดเร็วและถูกต้อง ภำพรวมอยู่ที่ระดับมำก  ( ̅      )  และมีควำมพึง
พอใจเกี่ยวกับกำรสำมำรถค้นหำหรือเข้ำถึงข้อมูลที่ต้องกำรได้ง่ำย ภำพรวมอยู่ที่ระดับมำก  ( ̅      )  
ตำมล ำดับ 
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
 กลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน  28  คน ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับควำมพึงพอใจในกำรใช้ระบบสำรสนเทศ
ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  ได้แก่ 
 1. บำงครั้งระบบสำรสนเทศโหลดช้ำ รอนำน 
 2. กำรเข้ำใช้งำนระบบสำรสนเทศ ค่อนข้ำงซับซ้อน ข้อมูลหำยำก ควรมีกำรเพ่ิม แผนผังเว็บไซต์
หรือแนะน ำกำรใช้งำน 
 3. ควรยกเลิกเมนูที่ไม่ได้ใช้แล้วออกจำกระบบ เพ่ือป้องกันกำรสับสน 
 4. ในกรณีที่นักศึกษำมีอำจำรย์ที่ปรึกษำ 2 ท่ำน ควรมีข้อมูลของนักศึกษำให้กับอำจำรย์ที่ปรึกษำ
ทั้ง 2 ท่ำน 
 5. บำงครั้งระบบล่ม เข้ำใช้งำนไม่ได้ หรือเข้ำช้ำ 
 6. ควรอัพเดทข้อมูลเกรดนักศึกษำให้เร็วกว่ำนี้ 
 7. ควรมีระบบค้นหำห้องเรียน ตรวจสอบว่ำห้องดังกล่ำวมีผู้ใช้งำนหรือไม่ 
 8. ข้อมูลอัพเดทช้ำ เช่น รำยชื่อนักศึกษำ เกรด 
 9. พึงพอใจกับระบบสำรสนเทศ 
 10. อ่ืนๆ 
   - ควรเพิ่มสัญญำ Wifi ให้ครอบคลุมทั้งมหำวิทยำลัย 
   - เพ่ิมควำมเร็วของ Internet 
   - เพ่ิมช่องบริกำรหน้ำเคำน์เตอร์ 
 
อภิปรายผล 
 จำกผลกำรศึกษำควำมพึงพอใจของผู้ใช้สำรสนเทศเว็บไซต์ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
ได้แก่ เว็บไซต์ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน (http://apr.nsru.ac.th/) และเว็บไซต์กลุ่มงำนทะเบียน
และประมวลผล (http://regis.nsru.ac.th/)  พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรสำรสนเทศส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจของระบบ
สำรสนเทศส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนอยู่ในระดับมำก ทั้งนี้เป็นผลมำจำกกำรบริหำรจัดกำร แก้ไข 
ปรับปรุงระบบสำรสนเทศอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อให้กำรบริกำรสำรสนเทศมีควำมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนที่ว่ำ “ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนเป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริกำร
ถูกต้องรวดเร็ว” แต่จำกผลกำรศึกษำควำมพึงพอใจยังมีบำงด้ำนที่ควรปรับปรุงแก้ไขโดยเฉพำะในด้ำนกำรเข้ำ
ใช้งำนและรูปแบบควำมสวยงำมของเว็บไซต์  ซึ่งจะน ำผลที่ได้ไปใช้ในกำรปรับปรุงสำรสนเทศเว็บไซต์ของ
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนต่อไป 
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แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ใช้สารสนเทศ ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
 ดว้ยส ำนกัส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เป็นหน่วยงำนท่ีให้บริกำรวิชำกำร โดยมุ่งเน้นงำน
บริกำรแก่นักศึกษำ คณำจำรยแ์ละบุคคลทัว่ไป ในปีงบประมำณ 2557 กลุ่มงำนบริหำรส ำนักฯ มีควำม
ประสงคท่ี์จะพฒันำคุณภำพงำนระบบสำรสนเทศให้ตอบสนองต่อควำมพึงพอใจแก่ผูรั้บบริกำร เพื่อให้งำน
ระบบสำรสนเทศมีควำมสะดวก รวดเร็ว ทนัสมยั และมีคุณภำพ  จึงขอควำมร่วมมือผูต้อบแบบสอบถำมทุก
ท่ำนตอบแบบสอบถำมกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ (http://regis.nsru.ac.th/ และ http://apr.nsru.ac.th/) 
เพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงขอ้มูลท่ีเป็นจริง และเป็นประโยชน์ในกำรหำแนวทำงแกไ้ขปัญหำต่อไป 
 
กรุณาใส่เคร่ืองหมาย () และให้ข้อมูลตามข้อเทจ็จริง 
ส่วนที ่1     ขอ้มูลทัว่ไป 
     1.  เพศ 
    ชำย      หญิง 
     2.  สถำนภำพ 
    นกัศึกษำ      อำจำรย ์
    บุคลำกร 
     3.  คณะ/หน่วยงำน 
    คณะครุศำสตร์     คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
    คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี   คณะวทิยำกำรจดักำร 
    คณะเทคโนโลยกีำรเกษตรและเทคโนโลยอุีตสำหกรรม 
    อ่ืนๆ (............................................................................) 
     4.  จ ำนวนกำรเขำ้ใชง้ำน 
    1-5 คร้ัง/สัปดำห์     6-10 คร้ัง/สัปดำห์ 
    มำกกวำ่ 10 คร้ัง/สัปดำห์ 
 
ส่วนที ่2     ควำมพึงพอใจต่อกำรใชส้ำรสนเทศดำ้นต่ำงๆ ของส ำนกัส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 
      โปรดท ำเคร่ืองหมำย  ลงในช่องท่ีตรงกบัควำมคิดเห็นของท่ำน 

รายการ 
พอใจมาก
ทีสุ่ด 

5 

พอใจมาก 
4 

ปานกลาง 
3 

พอใจน้อย 
2 

พอใจน้อย
ทีสุ่ด 
1 

ด้านการใช้บริการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ  
1) ขอ้มูลสำรสนเทศมีควำมครบถว้นสมบูรณ์      
2) ขอ้มูลสำรสนเทศมีควำมเป็นปัจจุบนั      
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รายการ 
พอใจมาก
ทีสุ่ด 

5 

พอใจมาก 
4 

ปานกลาง 
3 

พอใจน้อย 
2 

พอใจน้อย
ทีสุ่ด 
1 

3) ขอ้มูลสำรสนเทศมีควำมน่ำเช่ือถือ      
4) สำมำรถเขำ้ถึงกำรใชง้ำนระบบสำรสนเทศไดส้ะดวก      
5) ขอ้มูลสำรสนเทศสำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์ได ้      
6) ขอ้มูลสำรสนเทศมีควำมเป็นหมวดหมู่      
7) รูปแบบกำรแสดงผลง่ำยต่อกำรใชง้ำน      
8) ขอ้มูลสำรสนเทศมีรูปแบบสวยงำมและน่ำสนใจ      
9) ขอ้มูลสำรสนเทศมีกำรส่ือควำมหมำยท่ีชดัเจน      
ควำมพึงพอใจในภำพรวมดำ้นกำรใชบ้ริกำรฐำนขอ้มูลระบบสำรสนเทศ      
ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของฐานข้อมูล 
1) ระบบสำมำรถใชง้ำนไดง่้ำยและไม่ซบัซอ้น      
2) สำมำรถคน้หำหรือเขำ้ถึงขอ้มลูท่ีตอ้งกำรได ้      
3) มีกำรจดักำรระดบัควำมปลอดภยั หรือก ำหนดสิทธ์ิกำรเขำ้ถึงขอ้มูล      
4) ระบบสำรสนเทศมีกำรประมวลผลขอ้มูลรวดเร็วและถูกตอ้ง      
ควำมพึงพอใจในภำพรวมดว้ยประสิทธิภำพและควำมปลอดภยัของ
ฐำนขอ้มูล 

     

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

     

 
ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่ำนท่ีร่วมแสดงควำมคิดเห็นเพื่อกำรพฒันำ 
 

กลุ่มงำนบริหำรส ำนกังำนผูอ้  ำนวยกำร 
ส ำนกัส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 


