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บทคดั ย่อภาษาไทย  

ช่ือเร่ือง การศกึษาระบบบริการการศกึษาออนไลน์ของส านกัสง่เสริมวิชาการและ
งานทะเบยีน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผู้วิจยั วนัดี แก้วเหลก็ 
ปริญญา การศกึษามหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2561 
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จกัรกฤษณ์ โปณะทอง  

  
การวิจยัครัง้นีมี้ความมุ่งหมายเพ่ือศกึษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัศกึษาท่ีมีต่อระบบบริการ

การศกึษาออนไลน์ของส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมและ
เป็นรายด้าน 2 ด้านคือ ด้านประสิทธิภาพของระบบบริการการศึกษา และด้านความพึงพอใจต่อการใช้ระบบบริการ
การศกึษา โดยรวมและเป็นรายด้าน จ าแนกตามเพศ ชัน้ปีท่ีศกึษา คณะท่ีนกัศกึษาสังกดั และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นกัศกึษา ระดบัปริญญาตรี ในปีการศกึษา 2561 รวมจ านวนทัง้สิน้ 387 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั 
คือแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัของไลเคิร์ท(Likert’ Scale)จ านวน 50 ข้อ มีค่าความเช่ือมั่นทัง้ฉบับ
เท่ากับ  0.853 สถิติ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ  ค่าคะแนนเฉล่ีย  ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance) 
และการทดสอบเป็นรายคู่ ในกรณีท่ีมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติจึงท าการทดสอบความแตกต่าง  ของค่า
คะแนนเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s) สรุปได้ว่า 1) นักศึกษาเห็นด้วยต่อระบบบริการการศกึษา
ออนไลน์ของส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมและเป็นรายด้าน 
อยู่ในระดบัมาก 2) นกัศกึษาเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อระบบบริการการศกึษาออนไลน์ของส านกัส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยรวมและเป็นรายด้าน  ไม่แตกต่าง
กัน 3) นักศึกษาชัน้ปีต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระบบบริการการศึกษาออนไลน์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมและเป็นรายด้าน ไม่แตกตา่งกนั 4) นกัศกึษาคณะตา่งกนั มี
ความคิดเห็นต่อระบบบริการการศกึษาออนไลน์ของส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร  โดยรวมและเป็นรายด้าน แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05   5)นกัศกึษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนต่างกนั มีความคิดเห็นต่อระบบบริการการศกึษาออนไลน์ของส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมเป็นรายด้าน ไม่แตกตา่ง 

 

ค าส าคญั : ระบบบริการการศกึษาออนไลน์, นกัศกึษา, ส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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This research aims to study and to compare the opinions of students towards the online 

education service systems in the of the Academic Promotion and Registration Office at the Rajamangala 
University of Technology, Phra Nakhon as a whole and in two aspects: (1)the efficiency of an educational 
service system and (2) satisfaction with of the educational service system, as a whole and classified by 
gender, grade, year of study, faculty and learning achievement. The sample consisted of three hundred 
eighty-seven undergraduate students in the 2018 academic year. The data collection instruments included a 
questionnaire. A five-point  level  Likert Scale was used to determine the total confidence value of fifty items 
and all of the had a score of 0.853. The data were analyzed by  frequency values, percentage values, 
average scores, standard deviation, a t-test, a One Way Analysis of Variance and paired tests (in case of a 
significant difference in statistics, the paired means were tested using the Scheffe’s method).  summarized 
as follows: 1) Students agreed with the online education service system in the Academic Promotion 
and Registration Office of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon as a whole. 2) The opinions of 
both male and female students were based on the online education service system in  Academic Promotion 
and Registration Office of Rajamangala University of Technology, Phra Nakhon didnot differ in both overall 
and in each aspect.  3) The students in different years had opinions based on the online education service 
system in the Academic Promotion and Registration Office of Rajamangala University of Technology, Phra 
Nakhon and didnot differ overall and in each aspect. 4) The opinions of students in each faculty was based 
on the online education service system in the Academic Promotion and Registration Office of Rajamangala 
University of Technology Phra Nakhon who differed  in terms of significance at a level of .05, both overall and 
in each aspect.  5) The opinions on students with different learning achievement were based on the online 
education system in the Academic Promotion and Registration Office at the Rajamangala University of 
Technology, Phra Nakhon  didnot different overall and in each individuat aspect. 
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กติตกิรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จได้ด้วยความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จกัรกฤษณ์ 
โปณะทอง อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกั ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จตพุล  ยงศร อาจารย์ท่ี
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมท่ีสละเวลาอนัมีคา่เพ่ือให้ค าปรึกษา ตรวจสอบ และแก้ไขข้อบกพร่องตา่งๆ 
ตลอดจนให้ค าแนะน าในการท าวิจยัผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว้ ณ ท่ีนี ้

ขอกราบขอบพระคณุอาจารย์ ดร. ประภาศรี พรหมประกาย ประธานกรรมการสอบปาก
เปล่า และอาจารย์ ดร.ประภศัรา ธโนศวรรย์ กรรมการสอบปากเปล่า ท่ีให้ข้อเสนอแนะตา่ง ๆ เพ่ือให้
ปริขอกราบญญานิพนธ์ฉบบันีมี้ความสมบรูณ์ยิ่งขึน้ 

ขอกราบขอบพระคณุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สยาม ลางคลุเสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร 
อัง้โสภา ท่ีกรุณาสละเวลาอันมีค่าในฐานะผู้ ทรงคุณวุฒิและเป็นผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบ
แบบสอบถามในการท าปริญญานิพนธ์ส าหรับการวิจยัครัง้นี ้

ขอบพระคณุทีมงานบณัฑิตวิทยาลยั ทีมงามส านกัหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒประสานมิตร ท่ีได้ให้ความชว่ยเหลือในการท าปริญญานิพนธ์ส าหรับงานวิจยัครัง้นี ้

ขอบกราบขอบพระคุณ  ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ในการอ านวยความสะดวกในการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู 

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์รุ่งอรุณ พรเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจยั นางสนุารี  จลุพนัธ์คณาจารย์ เพ่ือนร่วมงาน ฝ่ายวิชาการและวิจยั คณะครูศาสตร์อตุสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ีให้ค าแนะน า ปรึกษา คอยอ านวยความสะดวก และให้
ก าลงัใจในการท าวิจยัครัง้นี ้

ขอขอบคณุน้อง ๆ ระดบัปริญญาโท รหสั 57 สาขาวิชาการบริหารและการจดัการศกึษา ทกุ
คน ท่ีให้ค าแนะน า ชว่ยเหลือ และให้ก าลงัใจ มาโดยตลอด 

สดุท้ายนี ้ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูส าหรับบิดา มารดา  พ่ีสาวท่ีให้การอบรม
สัง่สอน สนบัสนนุในการศกึษา และมีน้องชาย และบตุรสาว ท่ีเป็นก าลงัใจ ส าคญัท่ีท าให้ผู้วิจยัฟันฝ่า
อปุสรรคในการเรียนและการด าเนินงานวิจยัในครัง้นี ้จนส าเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

 
การศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นกลไกหลักส าคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนา

ประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าตามศกัยภาพและความพร้อมของแต่ละสถาบนัการศึกษาการศกึษา
ช่วยให้พลเมืองของประเทศได้พฒันาทางสติปัญญา ความสามารถ และคณุธรรมก่อให้เกิดบุคคลท่ีมี
คณุภาพ ประเทศใดท่ีมีประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง สามารถอ่านออกเขียนได้ รู้จกัคิด เป็น
พลเมืองดีมีอาชีพดี ย่อมพฒันาประเทศให้เจริญ ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม ก าลงัคนท่ีมีคณุภาพ
เป็นปัจจยัส าคญัตอ่การพฒันาประเทศ(สุธรรม  อารีกลุ, 2543, น.1)การพฒันาคณุภาพทางการศกึษา
ประเทศ 4.0 เป็นจุดเร่ิมต้นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ขับเคล่ือนประเทศไทยไปสู่ความมั่งคง มั่งคั่ง 
พอเพียง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม ส่วนการขับเคล่ือนเชิงปฏิบัติการได้มีการผลักดนัการปฏิรูป
โครงสร้างการวิจัยและการพัฒนาการศึกษา การผนึกก าลังด้วยแนวคิดประชารัฐ การวิจัยพัฒนา
บุคลากรการศึกษา และผู้ เรียนภายใต้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งปัน รับผิดชอบและให้
คุณค่า การหาความรู้อย่างต่อเน่ือง การมีคุณธรรมวัฒนธรรมภิบาลเพ่ือเป็นเกราะคุ้มกัน และการ
เรียนรู้ในทักษะศตวรรษท่ี 21 (พรชัย เจดามาน, 2559, น. 1)ดังนัน้การศึกษาจึงถือเป็นกระบวนการ
เรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสงัคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม การสืบสาน
ทางวฒันธรรม การสร้างสรรค์จรรโลกความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อนัเกิดจากการ
จดัการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และปัจจยัเกือ้หนนุให้บคุคลเรียนรู้อย่างตอ่เน่ืองตลอดชีวิต 

การเปล่ียนแปลงกระบวนทัศน์ทางความคิดในทุกภาคส่วนเกิดขึน้เม่ือโลกเร่ิม ก้าวเข้าสู ่
เทคโนโลยี โดยเฉพาะภาครัฐท่ีได้ให้ความส าคญักบัการพฒันาและการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการขบัเคล่ือนและพฒันาประเทศ รวมถึง การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ในปัจจุบันการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและเป็น
เคร่ืองมือในการเรียนรู้ บุคลากรและนกัศึกษาจ าเป็นต้องสามารถน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการจดัการ
เรียนการสอนหรือน ามาเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาค้นคว้า หาความรู้ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ โดย
การใช้อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายคอมพิวเตอร์จึงเข้ามามีบทบาทต่อการใช้งานเช่น ระบบบริการ
การศกึษา ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นต้น(พรชยั เจดามาน, 2559, น.7) 
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ปัจจบุนัอินเทอร์เน็ตได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวนั และมีบทบาทอย่างมากต่อ
การด ารงชีวิตของคนในสังคม เพราะปัจจุบันเราสามารถเปิดรับข่าวสารต่างๆ ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้ทัว่ทกุมมุโลก ตดัปัญหาในเร่ืองของเวลาและสถานท่ีในการใช้งานออกไป เน่ืองจากการ
บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการใช้งานกันอย่างกว้างขวางมากขึน้ ท าให้มีความจ าเป็นในการขยาย
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ในงานภายในองค์กร เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกในการแลกเปล่ียน
ข้อมลูขา่วสาร และการท างานตา่งๆ (อิศรา  บรูณารมย์, 2559, ออนไลน์) 

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายและมีบทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการท างานในองค์กรให้มีความทนัสมยั ถูกต้อง ปลอดภัย และรวดเร็ว ในการปฏิบตัิงานของบคุคล
ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ระบบบริการการศึกษา โดยสามารถตรวจสอบข้อมูล การประมวลผลข้อมูล 
สามารถให้ข้อมูลท่ีมีความสอดคล้องกับการด าเนินงานขององค์กร ซึ่งประกอบด้วยการบริหาร ระบบ
ฐานข้อมูล และคลังข้อมูลระบบการส่ือสารและเครือข่าย ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ ระบบการวาง
แผนการใช้ทรัพยากรตลอดจนระบบความปลอดภัยและระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจดัการองค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะ การจดัการฐานข้อมูลและการจดัเก็บข้อมูลอย่างมีระบบ จะท าให้การ
ตรวจสอบข้อมลู การเรียกด ูและการรายงานข้อมลูสารสนเทศเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว โดยข้อมูลท่ี
จดัเก็บเน้นความสมบูรณ์ ถูกต้อง เช่ือถือได้ ทัง้นี ้บุคลากรและนกัศึกษาท่ีใช้งานทุกคนในองค์กรต้อง
ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล เพ่ือความถูกต้องและเข้าใจตรงกันในการน าเสนอข้อมูลต่างๆ (อิศรา  
บรูณารมย์, 2559, ออนไลน์) 

ในปัจจบุนัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างกว้างขวาง และระบบการท างาน
ส่วนใหญ่เช่ือมตอ่ด้วยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศท่ีมีความส าคญัตอ่การปฏิบตัิงาน 
การวางแผน การควบคมุติดตามและประเมินผล ตลอดจนรายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้บริหารองค์กร ในการสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว สะดวก และถูกต้อง 
โดยคุณสมบตัิของสารสนเทศท่ีดีจะต้องประกอบด้วย 1) ความเป็นส่วนบุคคล คุณค่าและประโยชน์
ของสารสนเทศเป็นสิ่งท่ี เกิดขึน้กับบุคคลหรือสิทธ์ิส่วนบุคคล ซึ่งบุคคลอ่ืน ไม่สามารถรู้ได้  2) 
ความสมัพนัธ์กนั สารสนเทศจะต้องมีความสมัพนัธ์กบัเหตกุารณ์ท่ีจะน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ท่ีเสียไป 
เช่น แทนก าลังคน 3) ความทันสมัยหรือทันต่อเหตุการณ์ สารสนเทศจะต้องมีการน าเสนอในเวลาท่ี
เหมาะสม สถานท่ีเหมาะสม และคนท่ีเหมาะสมหรือคนท่ีจะใช้สารสนเทศนัน้  4) ความถูกต้อง 
สารสนเทศท่ีดีจะต้องไม่มีข้อผิดผลาด เพราะหากน าสารสนเทศท่ีมีข้อผิดพลาดไปใช้ก็อาจท าให้การ
ตดัสินใจไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรได้ 5) รูปแบบท่ีถูกต้อง รูปแบบของสารสนเทศ   
ท่ีดี คือ รูปแบบท่ีผู้ ใช้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ได้ทันที โดยไม่ต้องน าไปประมวลผลใดๆ 6) ความ
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สมบูรณ์ สารสนเทศจะมีความสมบูรณ์หรือไม่ ขึน้อยู่กบัผู้น าไปใช้สามารถน าสารสนเทศท่ีมีอยู่นัน้ไป
ช่วยในการตดัสินใจได้หรือไม่ แต่ในความเป็นจริงนัน้ สารสนเทศส่วนใหญ่ไม่มีความสมบูรณ์ทัง้หมด 
โดยเฉพาะเม่ือต้องตัดสินใจในสถานการณ์ ท่ีไม่เกิดขึน้เป็นประจ า (Non-routine) 7) การเข้าถึง
สารสนเทศ หากไม่สามารถเรียกมาใช้ในรูปแบบท่ี ต้องการและเม่ือต้องการ อย่างไรก็ตาม 
ความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศนัน้ มีแง่บวกและ แง่ลบ แง่บวกคือ ท าให้สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ ส่วนแง่ลบคือสารสนเทศอาจตกไปอยู่ในความครอบครองของบุคคลอ่ืนหรือผู้ ไม่ดี 
(สกาวรัตน์ จงพัฒนากร, 2551, น. 4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นหนึ่งใน
มหาวิทยาลัยก ากับของรัฐท่ีด ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์แห่งการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีใฝ่รู้ สู้ งาน และ
เช่ียวชาญเทคโนโลยี ท่ีถึงพร้อมด้วยคณุธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ โดยอยู่บนพืน้ฐานของการ
มุ่งพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติอันเป็นหัวใจของมหาวิทยาลัย(ไพศาล  การถาง, 2561, น. 20) ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในด้านส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนการศึกษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมีหน่วยงานท่ีแบ่งเป็นงาน
ทะเบียน ของแต่ละคณะ ประจ าอยู่ตามศูนย์ เช่น ศนูย์เทเวศร์ ศนูย์โชติเวช ศูนย์พณิชยการพระนคร 
ศูนย์พระนครเหนือ โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการให้บริการด้านการศึกษา ตัง้แต่นักศึกษามา
สมัครเรียนจนผ่านกระบวนการสอบคัดเลือก การขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษา ลงทะเบียนเรียน ดู
ตารางสอนและ ตารางสอบ ตรวจสอบผลการเรียนจนถึงกระบวนการส าเร็จการศึกษา ต้องอาศยัระบบ
บริการการศึกษาหรือท่ีเรียกว่า ระบบทะเบียนออนไลน์ มาเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบตัิงาน ภายใต้ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการศกึษาระดบัปริญญา
ตรี พ.ศ. 2560 (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2560, น. 142)  

นอกจากนีม้หาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ยงัได้มีการประกันคณุภาพการศึกษา 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฎิบัติงานตามเกณฑ์มาตราฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
(สกอ.) (ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, 2560, น. 20) จากตัวบ่งชีข้องการประกันคุณภาพ
ภายใน ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และของส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เก่ียวกับระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานท่ีจ าเป็นใน
กระบวนการประกันคุณภาพ ผลการด าเนินงานจะไม่สามารถท าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
หากปราศจากฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศท่ีเป็นจริงถูกต้องตรงกันและเหมาะสมกับบุคลากร
ผู้ ใช้งาน นักศึกษา ผู้ ดูแลระบบ และผู้บริหารองค์กร ตลอดจนเป็นข้อมูลท่ีสามารถเรียกใช้ได้อย่าง
รวดเร็ว ดงันัน้ ระบบสารสนเทศท่ีดีมีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจยัส าคญัยิ่งท่ีจะสง่ผลตอ่ความส าเร็จของ
การประกันคุณภาพการศึกษาและส่งผลต่อคณุภาพในทุกขัน้ตอนการด าเนินงานตัง้แต่การวางแผน 
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การปฏิบตัิงานการตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการพฒันาและปรับปรุง การพฒันาระบบสารสนเทศ
ของการบริการการศึกษาส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานด าเนินการจัดท า
หลกัสตูร และระบบบริการการศกึษาอ านวยความสะดวกให้กบันกัศกึษา อาจารย์ และผู้บริหาร ใช้เป็น
เคร่ืองมือในการจดัการเรียนการสอน ตลอดจนได้มีการพฒันาระบบบริการการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย
ระบบย่อย เช่น ระบบจัดรับนักศึกษาใหม่ ระบบฐานข้อมูลหลัก ระบบจัดตารางเรียน ระบบการ
ลงทะเบียนเรียน ระบบประมวลผล ระบบงานบริการ และระบบประเมินการเรียนการสอน ปัจจบุนัต้อง
มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเน่ืองให้ทันสมัย ทัง้ด้านกระบวนการใช้งานและด้านการ
ประมวลผลข้อมูล เพ่ือน าไปใช้งานและสนับสนุนหน่วยงานภายนอก ให้มีประสิทธิภาพและมีความ
ถูกต้อง ซึ่งส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ผลประเมินจากการตรวจประกันคณุภาพอยู่ใน
ระดบัมาก และความมั่นคง ความปลอดภัยของข้อมูลสารเทศ ต้องให้ความส าคญักับความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย การเข้าถึงได้ทกุท่ี ทุกเวลา บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สิ่งท่ีต้องพึงระวงั คือ
ภัยคุกคาม ท่ีมีผลกระทบต่อความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ของบุคคลและหน่วยงาน ทัง้ใน
รูปแบบการโจรกรรมข้อมลูส่วนบคุคลอนั เป็นความลบั การโจรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ล้วนแตเ่ป็นภัย
ของความมัน่คงและความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ ได้ผลประเมินจากการตรวจประกนัคณุภาพ
อยูใ่นระดบัมาก (ส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน, 2560, น. 23-24) 

จากผลการตรวจประกนัคณุภาพ ถึงแม้จะอยู่ในระดบัมาก ก็ต้องมีการพฒันาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริการการศึกษาต่อไป เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย ถูกต้องและเช่ือถือได้ มีข้อมูล
เป็นปัจจุบนั เพ่ือให้การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ โดยผ่านระบบสารสนเทศ เช่น ระบบจดัรับนักศึกษาใหม ่
ระบบฐานข้อมูลหลัก ระบบจัดตารางเรียน ระบบการลงทะเบียนเรียน ระบบประมวลผล ระบบงาน
บริการ และระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นต้น 

สภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบนัโดยการเข้าใช้ระบบบริการการศึกษาของนักศึกษาพบว่า 
นกัศกึษาท่ีไม่ส าเร็จการศกึษาตามรุ่นกลุ่ม มาติดตอ่ขอลงทะเบียนเรียนนอกเวลา เน่ืองจากไม่สามารถ
ลงทะเบียนเรียนในระบบบริการการศึกษาได้ตามระยะเวลาของปฏิทินการศกึษา ท าให้ต้องมาเขียนใบ
ค าร้องขอลงทะเบียนเรียน และน าไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาเซ็นรับทราบ บางครัง้หาอาจารย์ท่ีปรึกษาไม่
พบ ก็จะท าให้เสียเวลา นักศึกษาก็เสียค่าปรับ หรือบางครัง้นักศึกษาจ ารหัสการเข้าสู่ระบบไม่ได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยขอ(รติมากานต์ ห้วยหงษ์ทอง, 2559, น. 2) เร่ืองการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการงานทะเบียน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
พบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่ท่ีเข้าใช้ระบบบริการการศึกษา เช่นลงทะเบียนเรียน แต่นกัศึกษาจ ารหสัใน
การเข้าใช้ และรหัสผ่านไม่ได้ ไม่สามารถเข้าเมนูหลักในระบบทะเบียนออนไลน์ได้ อินเทอร์เน็ตไม่
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เสถียรในช่วงเวลาท่ีนกัศึกษาใช้งานจ านวนมากนกัศึกษาจ าขัน้ตอนการบริการผ่านระบบไม่ได้ท าให้
เลยระยะเวลาในการลงทะเบียนเรียนตามท่ีปฎิทินการศึกษาก าหนด และไม่สามารถบันทึกข้อมูล
ลงทะเบียนผา่นโทรศพัท์มือถือได้ 

นอกจากนี ้ผู้วิจยัได้สมัภาษณ์นกัศกึษา ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร พบประเด็นเก่ียวกับสภาพปัญหาการใช้ระบบบริการการศึกษาออนไลน์ท่ีเกิดขึน้ ท าให้เป็น
อุปสรรคและปัญหาต่อการใช้งานในระบบบริการการศึกษาออนไลน์ (สัมภาษณ์ตวัแทนนักศึกษา,  
มกราคม 2661) สรุปได้ดงันี ้ 

1. ด้านประสิทธิภาพของระบบบริการการศึกษา นกัศึกษาให้สมัภาษณ์ว่าความเร็ว
ในการให้บริการ ช่วงการลงทะเบียนพร้อมกัน ตามปฏิทินการศึกษา นักศึกษาส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นว่า ระบบบริการการศึกษาไม่สามารถรองรับการใช้งานของนักศึกษาจ านวนมาก 
อินเทอร์เน็ตช้า บนัทึกข้อมูลมีความล่าช้าบางครัง้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ สัญญาณขาดการ
เช่ือมต่อกบัระบบทะเบียนออนไลน์ ส่วนความปลอดภัย นกัศกึษาให้สมัภาษณ์ว่าการเข้าสู่ระบบ
ด้วยการล็อกอินเข้าสู่เมนหูลกั เพ่ือเข้าใช้งานในระบบบริการการศกึษา แต่ลืมกดล็อคเพ่ือออกจาก
ระบบ แตจ่ะปิดเว็บไซต์ไปเลย ส่วนความถูกต้องเช่ือถือได้นกัศกึษาให้สมัภาณ์ว่าเม่ือนกัศกึษาจะ
พิมพ์ใบแจ้งการช าระเงินคา่ลงทะเบียนเรียนไปช าระกบัทางธนาคาร มียอดเงินท่ีจะช าระไมต่รงกบั
ความเป็นจริง และส่วนการประมวลผลนกัศกึษาให้สมัภาษณ์ว่าช่วงท่ีนกัศกึษาติดเกรด I ระบบยงั
ไม่สามารถค านวนหน่วยกิตได้ และนกัศึกษาก็ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว ระบบไม่มีการล็อคข้อมูล 
สว่นนกัศกึษาท่ีก าลงัจะอยู่ในเกณฑ์พ้นสภาพ (รอพินิจ)ต้องมาท าเร่ืองเพ่ือขอคืนเงินคา่ลงทะเบียน
เรียนภายหลงั ท าให้ยุง่ยากในขัน้ตอนการปฏิบตังิานการขอคืนเงิน 

2. ด้านความพึงพอใจต่อการใช้ระบบบริการการศึกษา นักศึกษาให้สัมภาษณ์ว่า 
รูปแบบของการเข้าใช้งาน เข้ายาก หาเมนูท่ีต้องการไม่พบ เช่น การสมคัรเข้าเป็นนกัศึกษาใหม ่
การลงทะเบียนเรียน การแจ้งส าเร็จการศึกษาไม่ครบทุกขัน้ตอน เพราะหาเมนูไม่พบ มีรูปแบบ
ยุ่งยาก ไม่สะดวกในการใช้งาน ส่วนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนักศึกษาให้สมัภาษณ์ว่าระบบ
บริการการศึกษาไม่เสถียร ในช่วงเวลาท่ีนกัศึกษาใช้งานพร้อมกัน ควรต้องมีการปรับปรุงระบบ
บริการการศึกษา ส่วนการออกแบบเว็บไซต์นักศึกษาให้สัมภาษณ์ว่าเมนูท่ีใช้งานภาพลักษณ์     
ไม่สวยงาม ท าให้ไม่อยากใช้งาน และส่วนเนือ้หาการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์นกัศึกษา ให้
สมัภาษณ์วา่ข้อความ ตวัอกัษร บางครัง้เล็กไป ขาดสีสนั เมนไูมส่วยงาม ไมเ่หมาะกบัการใช้งาน 
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จากข้อมูลดังกล่าวผู้ วิจัย จึงมีความสนใจศึกษาข้อมูลเก่ียวกับระบบบริการการศึกษา
ออนไลน์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเพ่ือ
ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อระบบบริการการศึกษาออนไลน์ เพ่ือการปรับปรุงประสิทธิผล
ข้อมูลในการให้บริการแก่นักศึกษา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว มีความปลอดภัย มี
ความถูกต้องเช่ือถือได้ และมีการประมวลผลท่ีถูกต้อง รวมถึงสร้างความพึงพอใจต่อการใช้งานใน
ระบบบริการการศกึษา มีรูปแบบของเมน ูระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การออกแบบระบบเว็บไซต์ และ
เนือ้หาการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ให้มีความเหมาะสมกบัการใช้งานของนกัศกึษา 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ก าหนดความมุง่หมายของการวิจยัเพ่ือ 
1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อระบบบริการการศึกษาออนไลน์ของ

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมและ
เป็นรายด้าน 2 ด้าน คือ ด้านประสิทธิภาพของระบบบริการการศกึษา และด้านความพึงพอใจต่อ
การใช้ระบบบริการการศกึษา 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัศกึษาท่ีมีตอ่ระบบบริการการศึกษาออนไลน์
ของส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวม
และเป็นรายด้าน จ าแนกตามเพศ ชัน้ปีท่ีศึกษา คณะท่ีนักศึกษาสังกัด และผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

ผลของการวิจัยครัง้นี ้ท าให้ได้ข้อมูลส าหรับผู้ บริหาร หรือผู้ เก่ียวข้องด้านการบริการงาน
ทะเบียน เพ่ือใช้ในการพฒันาและปรับปรุงข้อมูลเก่ียวกับระบบบริการการศึกษา 1)ด้านประสิทธิภาพ
ของระบบบริการการศึกษา ได้แก่ ความเร็ว คือ ระบบบริการการศึกษาออนไลน์ให้มีความสะดวก
รวดเร็ว มีความปลอดภัย คือ ความปลอดภัยต่อการเข้าใช้งาน มีความถูกต้องเช่ือถือได้ คือ มีความ 
ถกูต้องของข้อมูล ไม่ผิดพลาด มีการประมวลผล คือ มีผลลพัธ์ท่ีถูกต้อง 2)ด้านความพึงพอใจต่อการ
ใช้ระบบบริการการศึกษา ได้แก่ รูปแบบของเมนู คือ รูปแบบท่ีง่ายต่อการใช้งาน มีระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต คือ มีการเช่ือมโยงกับเครือข่าย เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ทุกท่ีทุกเวลา มีการออกแบบ
เว็บไซต์ คือ มีการออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน และเนือ้หาการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ คือ 
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ระบบต้องมีสีสนั มีข้อความท่ีเหมาะสม เพ่ือตอบสนองตอ่ความต้องการของนกัศกึษา ด้านการบริการ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนักศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ในปีการศกึษา 2561 รวมทัง้สิน้จ านวน 12,153 คน  

ตวัแปรท่ีศกึษา แบง่เป็น 
1. ตวัแปรอิสระ ได้แก่ 

1.1 เพศ จ าแนกเป็น 
1.1.1 ชาย 
1.1.2 หญิง 

1.2 ชัน้ปีท่ีศกึษา จ าแนกเป็น 
1.2.1 ชัน้ปีท่ี 1 
1.2.2 ชัน้ปีท่ี 2 
1.2.3 ชัน้ปีท่ี 3 
1.2.4 ชัน้ปีท่ี 4 หรือสงูกวา่ 

1.3 คณะท่ีนกัศกึษาสงักดั จ าแนกเป็น 
1.3.1 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
1.3.2 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 
1.3.3 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
1.3.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
1.3.5 คณะบริหารธุรกิจ 
1.3.6 คณะศลิปศาสตร์ 
1.3.7 คณะอตุสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่ 
1.3.8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1.3.9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1.4 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน จ าแนกเป็น 
1.4.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า  (คา่ GPA ต ่ากวา่หรือ เทา่กบั 2.00) 
1.4.2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนปานกลาง (คา่ GPA ตัง้แต ่2.01 -  2.99) 
1.4.3 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู (คา่ GPA -3.00 ขึน้ไป) 
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2. ตวัแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นนักศึกษาท่ีมีต่อระบบบริการการศึกษาของ
ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบด้วย  
2 ด้าน คือ 

2.1 ด้านประสิทธิภาพของระบบบริการการศึกษาได้แก่ ความเร็ว ความ
ปลอดภยั ความถกูต้องเช่ือถือได้ และการประมวลผล 

2.2 ด้านความพึงพอใจต่อการใช้ระบบบริการการศึกษา ได้แก่ รูปแบบของ
เมนู ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การออกแบบเว็บไซต์ และเนือ้หาการใช้งานระบบทะเบียน
ออนไลน์ 

 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดของการวิจยั จากแนวคิดของ(ทิพวรรณ 
หล่อสวุรรณรัตน์, 2555, น. 25) ท่ีกล่าวถึงความหมาย ด้านประสิทธิภาพของระบบ และช่วยให้ผู้ ใช้งาน 
ผู้ปฏิบตัิงาน เกิดความพึงพอใจอันจะน าไปสู่ความส าเร็จ จึงได้สร้างกรอบแนวคิด ด้วยการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และการประมวลผล ตัวแปรท่ีได้มาจากการทบทวนวรรณกรรม ประกอบด้วย ด้าน
ประสิทธิภาพของระบบบริการการศึกษา ได้แก่ ความเร็ว ความปลอดภยั ความถูกต้องเช่ือถือได้ การ
ประมวลผล และด้านความพึงพอใจต่อการใช้ระบบบริการการศึกษา ได้แก่ รูปแบบของเมนู ระบบ
เครือขา่ยอินเทอร์เน็ต การออกแบบเว็บไซต์ เนือ้หาการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั 

  

ตัวแปรอิสระ 
1. เพศ จ าแนกเป็น 

1.1 ชาย  
1.2 หญิง 

2. ชัน้ปีที่ศกึษา จ าแนกเป็น 
2.1 ชัน้ปีที่ 1 
2.2 ชัน้ปีที่ 2 
2.3 ชัน้ปีที่ 3 
2.4 ชัน้ปีที่ 4 หรือสงูกวา่ 

3. คณะที่นกัศกึษาสงักดั จ าแนกเป็น 
3.1 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
3.2 คณะเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน 
3.3 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
3.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
3.5 คณะบริหารธุรกิจ 
3.6 คณะศิลปศาสตร์ 
3.7 คณะอตุสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบ  

แฟชัน่ 
3.8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
3.9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4 . ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน จ าแนกเป็น 
4.1 คา่ GPA ต า่กวา่หรือ เทา่กบั 2.00 
4.2 คา่ GPA ตัง้แต ่2.01 -  2.99 
4.3 คา่ GPA 3.000 ขึน้ไป 

ตัวแปรตาม 
1. ด้านประสทิธิภาพของระบบ
บริการการศกึษาได้แก่  

1.1 ความเร็ว  
1.2 ความปลอดภยั  
1.3 ความถกูต้องเช่ือถือได้ 
1.4 การประมวลผล 

 
2. ด้านความพงึพอใจตอ่การใช้
ระบบบริการการศกึษา ได้แก่  

2.1 รูปแบบของเมน ู
2.2 ระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 
2.3 การออกแบบเว็บไซต์  
2.4 เนือ้หาการใช้งานระบบ
ทะเบียนออนไลน์ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ระบบการบริการการศึกษาออนไลน์ หมายถึง ระบบบริการงานทะเบียนแก่นกัศึกษา โดย
สามารถเช่ือมโยงกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และนักศึกษาจะมีรหัสประจ าตัวนักศึกษาและรหัส
ประชาชนในการเข้าสู่ระบบบริการการศึกษาออนไลน์ เพ่ือกรอกประวัตินักศึกษาลงทะเบียนเรียนดู
ตารางเรียน/ตารางสอบ ตรวจผลการเรียน ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยการบันทึกข้อมูล 
จดัเก็บข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลของนกัศึกษา โดยมีส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นผู้ดแูล
ระบบ และนกัศกึษาเป็นผู้ ใช้งาน ในงานวิจยันีจ้ะศกึษาใน 2 ด้าน คือ 

1.1 ด้านประสิทธิภาพของระบบบริการการศึกษา หมายถึง ผลลัพธ์ของการเข้าใช้
ระบบทะเบียนออนไลน์ โดยมีนกัศึกษาเป็นผู้ ใช้งาน ความเร็ว คือ ระบบบริการการศกึษาออนไลน์
ให้มีความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล ความปลอดภัย คือ มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน ความ
ถูกต้องเช่ือถือได้ คือ มีความถูกต้องของข้อมูล มีความแม่นย า ไม่ผิดพลาด และการประมวลผล 
คือ มีผลลัพธ์ถูกต้องเช่ือถือได้ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาในด้านการบริการ
การศกึษาออนไลน์ของส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

1.2 ด้านความพงึพอใจตอ่การใช้ระบบบริการการศกึษา หมายถึง ความพึงพอใจของ
กลุ่มนกัศกึษาผู้ ใช้ระบบทะเบียนออนไลน์ โดยสามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้หลายรูปแบบทุกท่ี 
ทุกเวลา สามารถด าเนินงานได้ตามวตัถุประสงค์ของการใช้งานและตรงตามความต้องการของ   
ผู้ใช้ได้แก่ รูปแบบของเมน ูคือ ระบบบริการการศกึษามีรูปแบบท่ีง่ายตอ่การใช้งาน ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต คือ มีการเช่ือมโยงกับเครือข่าย เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ทุกท่ีทุกเวลา การออกแบบ
เว็บไซต์ คือ ระบบต้องออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งานหรือหาข้อมูล และเนือ้หาการใช้งานระบบ
ทะเบียนออนไลน์ คือ ระบบต้องมีสีสนั มีข้อความท่ีเหมาะสม เพ่ือตอบสนองตอ่ความต้องการของ
นักศึกษาในด้านการบริการการศึกษาออนไลน์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจตอ่การใช้งาน
ยิ่งขึน้ 

2. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาชัน้ปีท่ี 1 - ชัน้ปีท่ี 4 หรือสูงกว่าชัน้ปีท่ี 4 ท่ีก าลังศึกษาปี
การศกึษา 2561 ระดบัปริญญาตรี ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

3. ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หมายถึง หน่วยงานในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ มีหน้าท่ีรับผิดชอบด้านส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตัง้แต่
การคดัเลือกนกัศกึษา จนส าเร็จการศกึษา 
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4. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หมายถึง สถาบนัระดบัอุดมศึกษาของรัฐด้าน
วิชาชีพและเทคโนโลยี เปิดสอนในระดบัปริญญาตรี ระดบัปริญญาโท ระดบัปริญญาเอก 

5. คณะท่ีนักศึกษาสังกัด หมายถึง คณะท่ีนักศึกษาสังกัดเรียนอยู่ ในปัจจุบันของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ านวน 9 คณะ คือ 

5.1 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
5.2 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 
5.3 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
5.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
5.5 คณะบริหารธุรกิจ 
5.6 คณะศลิปศาสตร์ 
5.7 คณะอตุสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่ 
5.8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5.9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

6. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนของนกัศกึษาท่ีได้รับคะแนนเฉล่ียสะสมทุก
รายวิชา แบง่เป็น 3 ระดบัดงันี ้

6.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า หมายถึง ผลการเรียนเฉล่ียต ่ากวา่ หรือเทา่กบั 2.00 
6.2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนปานกลาง หมายถึง ผลการเรียนเฉล่ียตัง้แต ่2.01-2.99 
6.3 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู หมายถึง ผลการเรียนเฉล่ียตัง้แต ่3.00 ขึน้ไป 

 
สมมตฐิานของการวิจัย 

1. นกัศึกษาชาย และนกัศึกษาหญิง มีความคิดเห็นต่อการใช้บริการระบบบริการการศึกษา
ออนไลน์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โดยรวมและเป็นรายด้าน แตกตา่งกนั 

2. นักศึกษาท่ีชัน้ปีต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการใช้บริการของระบบบริการการศึกษา
ออนไลน์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โดยรวมและเป็นรายด้าน แตกตา่งกนั 

3. นกัศกึษาคณะตา่งกนั มีความคิดเห็นตอ่การใช้บริการของระบบบริการการศกึษาออนไลน์
ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมและ
เป็นรายด้าน แตกตา่งกนั 
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4. นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการใช้บริการของระบบ
บริการการศึกษาออนไลน์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร โดยรวมและเป็นรายด้าน แตกตา่งกนั 
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บทที่  2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาระบบบริการการศึกษาออนไลน์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้ วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต ารา และงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องกบัการวิจยัครัง้นี ้และได้น าเสนอสาระส าคญั ดงันี ้

1. ระบบบริการการศกึษาออนไลน์ 
2. แนวคดิและทฤษฎีระบบสารสนเทศ 
3. แนวคดิและทฤษฎีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการ 
4. แนวคดิและทฤษฎีอินเทอร์เน็ตและเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย 
5. การบริการนกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษา 
6. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
7. ตวัแปรท่ีมีผลตอ่ระบบบริการการศกึษาออนไลน์ 
8. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
ระบบบริการการศึกษาออนไลน์ 

ระบบบริการการศึกษาออนไลน์ มีความส าคัญต่อการให้บริการงานทะเบียน ทุกสถาบัน 
การศกึษา โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการงานทะเบียนกบันกัศึกษาเพ่ือ
เป็นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อรับบริการ โดยผ่านเครือข่าย และมีความเช่ือมโยงกับข้อมูล
ขา่วสารระหว่างส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนซึ่งเป็นผู้ดแูลระบบ และมีนกัศกึษาเป็นผู้ ใช้งาน 
โดยนกัวิชาการ และบคุลากรด้านงานทะเบียนได้กล่าวไว้ดงันี ้

 
ความหมายของงานบริการการศึกษา 

(สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2560, น.1) ได้กล่าวว่า ระบบบริการการศกึษา 
คือ ระบบงานท่ีให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาของสถาบันผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต บริการลงทะเบียน ตรวจสอบ การลงทะเบียน การตรวจสอบหรือสืบค้นข้อมูลตาราง
เรียนและตารางสอบ ปฏิทินการศึกษา ระเบียน ประวตัิ ภาระค่าใช้จ่าย ผลการศึกษา ท่ีเก่ียวข้อง
กับการศึกษาของนักศึกษาโดยผ่านเว็บไซต์ http://reg.nida.ac.th ของกองบริการการศึกษาท่ี
จดัท าขึน้ ก่อนเข้าใช้ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นักศึกษาจะต้องมีความรู้
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พืน้ฐาน ในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น การใช้อินเทอร์เน็ต และโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์
ส าหรับใช้ดูข้อมูลในเว็บ โดยความเหมาะสมในการแสดงผลของระบบต้องใช้โปรแกรมเว็บ
เบราว์เซอร์ Microsoft Internet Explorer version 10 ขึน้ไปขนาดการแสดงผลหน้าจอเป็น ขนาด
ความกว้าง หน้าจอ (Screen Area) อยู่ท่ี 1024 x 768 pixels เม่ือเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว หาก
ไมไ่ด้ใช้งานระบบนานเกิน 15 นาทีจะถกูให้ออกจากระบบ (Log out) โดยอตัโนมตั ิ

(มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2560, น. 1) ได้กล่าวว่า ระบบบริการการศึกษา คือ
เคร่ืองมือส าหรับนักศึกษาในการขอใช้บริการต่างๆ ท่ี เก่ียวข้องกับระบบการศึกษาของ
มหาวิทยาลยัผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น ตรวจสอบข้อมูลประวตัินกัศึกษา ปฏิทินการศึกษา 
ตรวจสอบรายวิชาท่ีเปิดสอน ลงทะเบียนเรียน รับทราบผลการเรียน ฯลฯ โดยนกัศกึษา สามารถใช้
ระบบบริการการศกึษาได้จากทกุจดุท่ีสามารถเช่ือมโยงเข้ากบัเครือขา่ยของมหาวิทยาลยั และ/หรือ 
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยการก าหนด Location หรือ Netsite ในโปรแกรม web browser ไปท่ี 
http://reg.mfu.ac.th แล้วกดปุ่ ม Enter ระบบจะน านักศึกษาไปสู่ข้อมูลพืน้ฐานทั่วไปซึ่งทุกคน 
สามารถใช้งานได้ 

(ทรงวุฒิ   สมวงษ์ , 2550, น. 26-31)ได้กล่าวว่า ระบบบริการการศึกษา เป็น
ระบบงานท่ีมุ่งสง่เสริมและสนบัสนนุงานด้านวิชาการและให้บริการทางการศกึษาของสถานศกึษา 
คือเป็นระบบท่ีครอบคลมุการให้บริการตัง้แตผู่้ เรียน เร่ิมเข้าศึกษาไปจนนกัศกึษาส าเร็จการศึกษา 
จ าแนกตามรูปแบบการให้บริการ เป็น 2 สว่นคือ 

1. ระบบส าหรับเจ้าหน้าท่ี โดยมีฟังก์ชนัการท างานหลกัๆ ดงันี ้
1.1 ระบบฐานข้อมลูหลกั 
1.2 ระบบจดัตารางเรียนตารางสอบ 
1.3 ระบบลงทะเบียน 
1.4 ระบบการเงินนกัศกึษา 
1.5 ระบบประมวลผลการศกึษา 

2. ระบบให้บริการข้อมูลออนไลน์ เป็นส่วนงานท่ีให้บริการข้อมูลผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ ใช้บริการสามารถใช้ระบบบริการการศกึษาได้ จากทกุจุดท่ีสามารถเช่ือมโยงเข้า
กับเครือข่ายของสถาบนัการศึกษา และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กับการใช้บริการ ได้แก่ ระบบส าหรับผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา ซึ่งในท่ีน่ี
ผู้วิจยัได้ค้นคว้าเก่ียวกบัระบบบริการการศกึษาออนไลน์ส าหรับนกัศกึษา ดงันี ้
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2.1 สามารถเข้าสู่ ระบบเพ่ื อท าการลงทะเบียนตามช่วงเวลาท่ีทาง
มหาวิทยาลยัก าหนดตามปฏิทินการศกึษา 

2.2 ช่วงเวลาของการลงทะเบียนผ่าน Web Site สามารถแบ่งเป็นช่วงเวลา 
ได้แก่ ชว่งท าการลงทะเบียนปกต ิชว่งท าการลงทะเบียนลา่ช้าและชว่งท าการเพิ่มลดรายวิชา 

2.3 ระบบจะท าการตรวจสอบเง่ือนไขการลงทะเบียน เช่น เดียวกบัระบบของ
ทางเจ้าหน้าท่ีและแสดงผลให้นกัศกึษาทราบบนหน้า Web Site 

2.4 ในการลงทะเบียนเรียนนกัศึกษาสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจาก
การลงทะเบียนเรียนได้ลว่งหน้าก่อนการยืนยนัการลงทะเบียนเรียนของนกัศกึษา 

2.5 สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอดการช าระเงิน เพ่ือไปช าระเงินท่ีธนาคาร 
2.6 สามารถตรวจสอบประวัติส่วนตัวของนักศึกษาได้ และแก้ไขประวัติ

บางส่วนได้จากทาง Web Site ซึ่งได้แก่ E-mail เช่น ท่ีอยู่ปัจจุบนั บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ หรือ
แก้ไขสถานท่ีท างาน เบอร์โทรศพัท์ เป็นต้น 

2.7 สามารถตรวจสอบภาระหนีส้ิน ได้ทัง้ส่วนท่ีช าระเงินแล้ว และส่วนท่ียัง
ค้างอยูใ่นระบบ ได้ทกุภาคการศกึษา 

2.8 ตรวจสอบผลการศึกษา ได้ทุกภาคการศึกษาพร้อมทัง้แสดงค่า GPA 
และ GPAX ก่อนท่ีกระบวนการดงักล่าวจะเกิดขึน้เม่ือนกัศกึษาผ่านกระบวนการสอบคดัเลือกและ
รายงานตัวเป็นนักศึกษา โดยจะมีรหัสประจ าตัวนักศึกษาท่ีเรียกว่า(Username) และรหัสผ่าน 
(Password) เพ่ือใช้งานระบบบริการการศกึษาในการเช่ือมโยงข้อมลูในระบบทะเบียนออนไลน์  

อาจสรุปได้ว่า ระบบการบริการการศกึษา หมายถึง ระบบท่ีให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ตัง้แต่นักศึกษาสมัครเข้าเรียน และผ่านกระบวนการลงทะเบียนเรียนจนกระทัง้ส าเร็จการศึกษา 
โดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ และมีการเช่ือมโยงเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ตเพ่ือให้เข้าถึงข้อมูลของ
มหาวิทยาลยั เพ่ือให้ครอบคลุมให้บริการงานทะเบียนกบันกัศึกษาทุกคณะ ภายในมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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แนวคิดและทฤษฎีระบบสารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศ นกัวิชาการ หลายทา่น ได้ให้ความหมายไว้ดงันี ้
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2550, น. 73)ให้ความหมายว่า สารสนเทศ เป็นศพัท์บญัญัติ

จากค าภาษาองักฤษวา่ Information แปลอย่างกว้าง ๆ ก็คือข้อมลูข่าวสารแตก็่ไม่ถกูทีเดียวเพราะ
สารสนเทศหมายถึงการน าข้อมลูมาประมวลผลด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งและมีการผสมผสาน
ความรู้หรือหลกัวิชาท่ีเก่ียวข้องหรือความคดิเห็นลงไปด้วยไมใ่ชข้่อมลูท่ีรวบรวมมาเท่านัน้ 

ให้ความหมายว่า ระบบสารสนเทศ(Information System : IS) หมายถึง ระบบท่ี
สามารถจดัข้อมลู ตัง้แตร่วบรวมและตรวจสอบข้อมลู การประมวลผลข้อมลู รวมถึงการดแูลรักษา
ข้อมูล เพ่ือให้ได้สารสนเทศท่ีถูกต้องและทันต่อความต้องการของผู้ ใช้ และผู้ ใช้สามารถน า
สารสนเทศท่ีได้ไปประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบในท่ีนีอ้าจใช้มนุษย์จดัการ
ข้อมลูหรือใช้คอมพิวเตอร์ในการจดัการข้อมลูก็ได้ 

(ธีรวฒัน์ ประกอบผล, 2551, น. 1)ให้ความหมายว่าระบบสารสนเทศ (Information 
System)เป็นระบบท่ีท าหน้าท่ีจัดการข้อมูล ท่ีเราต้องการท างาน ตัง้แต่การจัดเก็บข้อมูล การ
ประมวลผลข้อมลู จนสามารถให้สารสนเทศออกมาเพ่ือใช้การพิจารณาตดัสินใจเร่ืองท่ีเก่ียวข้องได้ 
และไม่จ าเป็นต้องเป็นระบบคอมพิวเตอร์เสมอไป เม่ือมีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยั เทคโนโลยี
ก็ท าหน้าท่ีเป็นอปุกรณ์ในระบบสารสนเทศท่ีท าให้กระบวนการในระบบสารสนเทศมีความสะดวก 
รวดเร็ว ถกูต้อง และมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

(วิโรจน์ ชัยมูล, 2558, น. 219)ให้ความหมายว่า ระบบสารสนเทศ (Information 
System) หมายถึง ระบบท่ีอาศยัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาจดัการกับข้อมูลในองค์กร เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายท่ีต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย บุคลากร ฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์ 
เครือข่ายการส่ือสารและทรัพยากรด้านข้อมูล ส าหรับจัดเก็บ รวบรวม ปรับเปล่ียนและเผยแพร่
สารสนเทศหรือเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ภายในองค์กร 

เคนเนส ลาดอนซี และลาดอน พีใ (Kenneth & Laudon, 1998, p. 7) ให้ความหมาย
ว่า ระบบสารสนเทศหมายถึง กลุ่มขององค์ประกอบย่อยท่ีมีความสมัพนัธ์กัน และท างานร่วมกัน
ในการเก็บรวบรวม ประมวลผล จดัเก็บ และกระจายสารสนเทศ เพ่ือสนบัสนุนการตดัสินใจ การ
ประสานงานและการควบคมุภายในองค์กร 

(เกรียงศักดิ์ พราวศรี, 2544, น. 3-4)ให้ความหมายว่า หมายถึงระบบสารสนเทศ 
ระบบท่ีจัดตัง้ขึน้เพ่ือรวบรวม จัดเก็บและใช้สารสนเทศสนองความต้องการของหน่วยงาน การ
จดัเก็บเป็นไปอย่างเป็นระบบ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทตอ่มนษุย์เป็น
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อยา่งมาก ระบบสารสนเทศจงึเป็นสิ่งส าคญัประการหนึ่งท่ีจะชว่ยให้องค์การสามารถด าเนินการไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะนอกจากจะใช้ในการวางแผนการด าเนินงาน การพัฒนา และ
ปรับปรุงข้อมลุตอ่ไป 

(ไพบูลย์ เกียรติโกมล , 2551, น. 24)ให้ความหมายว่า ระบบสารสนเทศ เป็น
ความส าคญัและความจ าเป็นท่ีองค์กรต้องมี ระบบสารสนเทศ ท่ีถกูต้องรวดเร็วและแมน่ย า เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สงูสดุในการบริหารองค์กร ดงันีคื้อ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพ ในการท างาน ท าให้เจ้าหน้าท่ีมีเวลาในการเรียนรู้งานใหม่ๆ 
และสามารถท างานได้เร็วขึน้ แมน่ย าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ(คอมพิวเตอร์) 

2. เพิ่มผลผลิต โดยท่ีองค์กรสามารถใช้สารสนเทศมาช่วยในกระบวนการ
ด าเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสร้างข้อเปรียบเทียบ เช่น ผลการเรียนของนักศึกษา การ
ลงทะเบียนเรียนของนกัศกึษา ฯลฯ 

3. เพิ่มคณุภาพ ในการบริการลูกค้า เพ่ืออ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน 
หรือขัน้ตอนในล าดบัถดัไป 

(โอภาส  เอ่ียมสิริวงศ์, 2558, น. 12)ให้ความหมายว่า ระบบสารสนเทศ เป็นระบบท่ี
ท าการรวบรวมข้อมูลทัง้ภายในและภายนอก แตน่ื่องจากข้อมลูมีปริมาณจ านวนมากและมีความ
ซับซ้อน จึงจ าเป็นต้องมีการแบ่งระบบออกเป็นระบบย่อย เพ่ือให้สามารถใช้งานสารสนเทศท่ี
เหมาะสมกบัความต้องการถึงแม้วา่สารสนเทศไมจ่ าเป็นต้องพึง่พาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เสมอไป 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2545, น. 25)ให้ความหมายว่า ระบบสารสนเทศ เป็นระบบ
เทคนิคสงัคม ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์และแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโนโลยีซึ่งน ามาใช้ภายใน
สงัคมหรือองค์กร โดยมีบคุลากรเป็นผู้จดัเตรียมระบบสารสนเทศ ดงันัน้บคุลากรจงึเป็นสว่นส าคญั
ท่ีสดุขององค์กร เพราะหากมีการออกแบบระบบสารสนเทศไม่ถกูต้องมีความสลบัซบัซ้อนเกินกว่า
ความสามารถของบุคลากรท่ีจะท างานได้ หรือขาดความร่วมมือในการท างาน หรือไม่ได้รับการ
สนบัสนนุจากผู้บริการสงูสดุ จะท าให้เกิดความล้มเหลวของการใช้งานระบบสารสนเทศ 

(สุภาพร พิศาลบุตร, 2544, น. 30)ให้ความหมายว่า ระบบสารสนเทศ (Information 
System) ค าวา่ ระบบต้องประกอบด้วย องค์ประกอบหลายส่วนมารวมกนั องค์ประกอบเหล่านีจ้ะ
ท างานร่วมกัน มีความสมัพนัธ์และมีปฏิสมัพนัธ์กัน เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ของระบบในขณะท่ี
สารสนเทศ ได้น าข้อมลูท่ีมีการเก็บรวมรวมไว้แล้วมาท าการประมวลผล 
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จากความหมายของระบบสารสนเทศ ดงักล่าวนี ้พอจะสรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศ
เป็นกระบวนการน าเข้าของข้อมลู วิเคราะห์ หรือค านวน เพ่ือให้เกิดขึน้การประมวลผลและแปรรูป
เป็นผลลพัธ์ ท่ีเรียกว่าข้อมลู การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยข้อมลูท่ีดีจะต้องมีความถกูต้อง เช่ือถือได้   
มีความทนัสมยัหรือทนัตอ่เหตกุารณ์ และเพ่ือการน าข้อมลูไปใช้ประกอบการตดัสินใจของผู้บริหาร 
และเพ่ือลดระยะเวลา ลดขัน้ตอนการปฏิบตังิาน 

 
ความหมายของข้อมลู 

นกัวิชาการหลายทา่นได้ให้ความหมายเก่ียวกบัข้อมลู ไว้ดงันี ้
(สกาวรัตน์ จงพฒันากร, 2551, น. 4)ให้ความหมายว่า ข้อมูล (Data) หมายถึง 

ข้อมูลดิบ (Raw Data) ท่ีถูกเก็บรวบรวนจากแหล่งต่าง ๆ ทัง้ท่ีอยู่ภายในและภายนอกขององค์กร 
หรือเป็นเหตกุารณ์จริงท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนั ข้อมลูดิบ ยงัไม่มีความหมายและยงัไมเ่หมาะท่ีจ า
ไปใช้งานจะต้องผ่านการประมวลผลก่อน เพ่ือให้ได้ผลลพัธ์ตามท่ีต้องการ เช่น คะแนนสอบของ
นักศึกษา(เกรด) ส่วนสารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลท่ีได้ผ่านการประมวลผลแล้ว มี
ความหมายอยู่ในรูปแบบท่ีถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ โดยผลลัพธ์ท่ีได้สามารถน าไปใช้หรือ
ประกอบการตดัสินใจได้ เชน่ ข้อมลูแผนรับนกัศกึษา หรือข้อมลูจ านวนส าเร็จการศกึษา 

(ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ , 2547, น. 4)ให้ความหมายว่า ข้อมูล หมายถึง 
ข้อเท็จจริงเก่ียวกบัเหตกุารณ์ หรือข้อมลูดิบท่ียงัไม่ผ่านการประมวลผล ยงัไม่มีความหมายในการ
น าไปใช้งาน ข้อมลูอาจเป็นตวัเลข ตวัอกัษร สญัลกัษณ์ รูปภาพ เสียง หรือภาพเคล่ือนไหว  

(จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ , 2544, น. 3) ให้ความหมายว่า ข้อมูล หมายถึง 
ข้อเท็จจริง หรือความเป็นจริงท่ีบอกวัตถุสิ่งท่ีจับต้องได้ ในรูปตัวอักขระ (Character) ตัวเลข 
(Number) ภาพกราฟิก (Graphic) ภาพลกัษณ์ (Image) ภาพเคล่ือนไหว (Video) หรือมลัติมีเดีย 
(Multimedia) เป็นข้อเท็จจริงท าการเก็บรวมไว้แตย่งัไม่มีการจดัเรียบเรียงหรือยงัไม่มีการวิเคราะห์
ข้อมลูท่ีเก็บไว้ท าให้ไมส่ามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

จากความหมายของข้อมลูดงักล่าวนี ้พอจะสรุปได้ว่า ข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงเก่ียวกับ
เหตกุารณ์ท่ียงัไมผ่่านการประมวลผล และยงัไม่สามารถน าไปใช้งานได้ หากมีการประมวลผลแล้ว
จะมีรูปแบบท่ีถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ โดยผลลัพธ์ท่ีได้สามารถน าไปใช้ประโยชน์หรือ
ประกอบการตัดสินใจของผู้ บริหารได้ เช่น ข้อมูลแผนรับนักศึกษา หรือข้อมูลจ านวนส าเร็จ
การศกึษา 
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องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
(ครรชิต มาลัยวงศ์, 2535, น. 34)ได้ให้ความหมายขององค์ประกอบของระบบ

สารสนเทศ ไว้ดงันี ้
1. ฮาร์ดแวร์ (hardware) หมายถึง ตัวเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ต่าง ๆ เช่นจอภาพ แป้นพิมพ์ เมาส์ ฮาร์ดดิสก์ เคร่ืองพิมพ์ ล าโพง เป็นต้น รวมถึงอุปกรณ์ท่ี
เช่ือมโยงคอมพิวเตอร์เข้าเป็นเครือขา่ย เชน่ สายสญัญาณ โมเตม็ ฮบั เป็นต้น 

2. ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง ชุดค าสั่งหรือโปรแกรมท่ีควบคุมการท างาน
ของคอมพิวเตอร์เพ่ือให้ได้สารสนเทศท่ีผู้ใช้ต้องการ ซอฟต์แวร์แบง่เป็น 2 ประเภท ดงันี ้

2.1 ซอฟต์แวร์ระบบ (System software) ท าหน้าท่ีควบคุมการท างานของ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ เช่น รับข้อมูลจากแป้นพิมพ์ ประมวลผลข้อมูล แสดงผล
ทางจอภาพ เป็นต้น 

2.2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Appli-cation software) เป็นโปรแกรมท่ีเขียนขึน้
เพ่ือให้คอมพิวเตอร์ท างานเฉพาะในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง เช่น ระบบบริการการศึกษา หรือระบบ
ทะเบียนออนไลน์ 

3. ข้อมลู (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงซึ่งอาจอยู่ในรูปตวัอกัษร ตวัเลข สญัลกัษณ์ 
รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว โดยจะถูกรวบรวมและป้อนเข้าสู่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ผ่านทางอุปกรณ์
หน่วยรับเข้า เช่น แป้นพิมพ์ สแกนเนอร์ ข้อมูลถือเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของระบบสารสนเทศ 
ข้อมลูท่ีดีควรมีคณุสมบตัดิงันี ้

3.1 ถูกต้องและสมเหตุสมผล คือ มีความถูกต้องของข้อมูล ความเป็นจริง
และเช่ือถือได้ ข้อมลูบางอยา่งมีความส าคญั หากไมต่รง อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ 

3.2 ทันสมัย คือข้อมูลท่ีป้อนให้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้องมีความเป็น
ปัจจบุนัทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา เพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  

3.3 สมบรูณ์ คือ การเก็บข้อมลูต้องครบถ้วน หากเก็บข้อมลูแคเ่พียงบางส่วน 
ก็อาจจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้เต็มประสิทธิภาพ เช่น อายุ ท่ีอยู่ หมายเลข
โทรศพัท์ สถานภาพ รายได้ เป็นต้น  

4. บุคลากร (People) คือ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับระบบสารสนเทศตัง้แต่การพัฒนา
ระบบสารสนเทศจนกระทั่งการใช้งานและการบ ารุงรักษา ซึ่งบุคลากรเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญั
ท่ีสุดใน ระบบสารสนเทศ บุคลากรจะต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 
และปฏิบตัติามขัน้ตอนท่ีถกูต้อง เพ่ือท าให้ได้สารสนเทศท่ีมีคณุภาพ บคุลากรแบง่เป็น 4 กลุม่ คือ  
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4.1 ผู้ ใช้ระบบ ต้องเป็นผู้ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์
และซอฟต์แวร์ได้อยา่งคลอ่งแคลว่และถกูต้อง 

4.2 ผู้ดแูลระบบ ต้องเป็นผู้ มีความรู้และความเช่ียวชาญในการจดัการระบบ
ได้แก่ การบ ารุงรักษาข้อมูลให้ทันสมัย แก้ปัญหาเม่ือระบบเกิดปัญหา การควบคุมรักษาความ
ปลอดภยัระบบ โดยมีการก าหนดสิทธ์ิในการใช้งานระบบท่ีแตกตา่งกนัให้กบัผู้ ใช้แตล่ะราย เช่น ให้
ผู้ใช้สามารถดขู้อมลูได้อย่างเดียว หรือแก้ไขข้อมลูสว่นใดของระบบได้บ้าง นอกจากนีต้้องวางแผน
ปอ้งกนักรณีเกิดความเสียหายกับระบบได้แก่ การส ารองข้อมลู (backup) และการกู้ คืนข้อมูลเม่ือ
เกิดความเสียหาย  

4.3 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ ต้องเป็นผู้ ท าหน้าท่ีวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้ใช้งาน และออกแบบโปรแกรมประยกุต์ให้เหมาะสมกบัการท างานและความต้องการ 

4.4 นัก เขียนโปรแกรม  ต้องเป็นผู้ เขียนหรือพัฒนาโปรแกรมเพ่ื อให้
คอมพิวเตอร์ท างานได้ตามความต้องการของผู้ ใช้ ซึ่งต้องมีความรู้เก่ียวกับภาษาคอมพิวเตอร์เป็น
อยา่งด ี

(สมจิตร อาจอินทร์, 2541, น. 4-7)ได้ให้ความหมายของขัน้ตอนการประมวลผล
ข้อมลูให้เป็นสารสนเทศ จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ ดงันี ้

1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) เป็นองค์ประกอบแรกของระบบสารสนเทศ หมายถึง
อุปกรณ์ ทางคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล และประมวลผลข้อมูลเพ่ือสร้างสารสนเทศขึน้ 
ได้แก่ เคร่ือง  คอมพิวเตอร์ นอกจากนี  ้สารสนเทศยังสามารถถูกเก็บอยู่ในระบบเครือข่าย 
(Network) ซึง่เป็นการเช่ือมโยงไมโครคอมพิวเตอร์หลายตวัเข้าด้วยกนัด้วยเคร่ืองขนาดใหญ่ 

2. ซอฟต์แวร์ (Software) เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญอีกองค์ประกอบหนึ่งของ
ขบวนการสร้างสารสนเทศ หมายถึง โปรแกรมหรือชุดค าสั่งท่ีถูกเขียนขึน้มาเพ่ือใช้สั่งงาน
คอมพิวเตอร์ให้ท างานสามารถแบง่ซอฟต์แวร์ได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่  

2.1 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) จะเป็นโปรแกรมท่ีถูก
พฒันาขึน้มาเพ่ือการท างานในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่โดยเฉพาะ 

2.2 ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) เป็นโปรแกรมท่ีมีหน้าท่ีควบคุม
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้สามารถ ปฏิบตัิงานได้อย่างราบร่ืน รวมทัง้ควบคมุการท างานของอุปกรณ์
ตา่ง ๆ ท่ีตอ่อยูก่บัระบบคอมพิวเตอร์ 
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3. ข้อมลู (Stored Data) เป็นข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมไว้ในระบบคอมพิวเตอร์และจะ
ถูกเรียกใช้เพ่ือการประมวลผลโดยโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมไว้ในระบบ
คอมพิวเตอร์นีอ้าจอยูใ่นรูปของแฟ้มข้อมลูหรือไฟล์ (File)  และฐานข้อมลู (Database) 

4. บุคลากร (Personnel) ระบบสารสนเทศจะไม่สามารถปฏิบตัิงานต่างๆ ได้เอง
ถ้าไมมี่คนเป็นผู้จดัการ คนในท่ีนีจ้ะหมายถึงบคุลากรประเภทตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 

4.1 ผู้ ใช้งาน (User) โดยทั่วไปจะเป็นผู้ ท่ีน าสารสนเทศท่ีเกิดจากระบบ
คอมพิวเตอร์ไปใช้ซึ่งผู้ ใช้งานนีอ้าจเป็นบุคคลท่ีไม่มีความรู้เก่ียวกับคอมพิวเตอร์เท่าไรนกัก็ได้แต่ 
จะขัน้ตอนการเรียกสารสนเทศจากระบบคอมพิวเตอร์  

4.2 ผู้ ปฏิบัติงาน (Operating Personnel) โดยทั่วไปจะเป็นบุคลากรท่ีมี
หน้าท่ีน าข้อมลูเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และมีหน้าท่ีเรียกใช้งานโปรแกรมประยกุต์ตา่งๆ ท่ีถกูเขียน
ไว้แล้ว เพ่ือสั่งให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลและสร้างสารสนเทศออกมาและคอยรับผลลัพธ์จาก
ระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือสง่ให้แก่ผู้ใช้งานตอ่ไป 

4.3 ผู้ ค วบคุม ระบบและพัฒ นาโป รแก รม (System and Application 
Programmer) ผู้ ควบคุมระบบจะเป็นผู้ ท่ีมีหน้าท่ีควบคุมระบบทางด้านฮาร์ดแวร์  เช่น ควบคุม
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างราบร่ืน ไม่มีปัญหา หรือคอยแก้ไขปัญหาท่ีอาจ
เกิดขึน้จากการปฏิบตัิงานของคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้พัฒนาโปรแกรมจะได้แก่บุคลากรท่ีมีหน้าท่ี
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ เพ่ือสั่งงานให้คอมพิวเตอร์ท าการประมวลผลและสร้าง
สารสนเทศในระบบงานใดๆ โดยมีนกัศกึษาเป็นผู้ใช้งาน เป็นต้น  

5. ขัน้ตอนการด าเนินงาน (Procedures) ขัน้ตอนการด าเนินงานจะเป็นสิ่งท่ีบอก
ผู้ใช้งานว่าจะใช้งานสารสนเทศจากระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างไร และจะบอกผู้ปฏิบตัิงานว่าจะสัง่
ให้ระบบคอมพิวเตอร์ท างานได้อย่างไร ซึ่งผู้ ใช้และผู้ปฏิบตัิงานจะต้องได้รับการอบรมถึงขัน้ตอน  
การท างานของระบบจงึจะสามารถใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์ได้ 

สรุปได้ว่า องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ หมายถึง ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศซึ่ง
ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล บุคคลกร น ามาวิเคราะห์ข้อมูลและน าไปใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ
การด าเนินงานขององค์กร 
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ความส าคญัของสารสนเทศ 
ความส าคญัของสารสนเทศ มีนกัวิชาการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึง ความส าคญั

ของสารสนเทศ ไว้หลายทศันะ ดงันี ้
(จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ , 2544, น. 10) ได้กล่าวถึง ความส าคัญของ

สารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อผู้ บริหารว่า ผู้ บริหารระดับสูงจะใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ตดัสินใจ การวางแผน การด าเนินงานหรือใช้ในการแก้ปัญหาตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ 

(สานิตย์ กายาผาด, 2542, น. 129)การบริหารการศึกษาจ าเป็นต้องสอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้บริหารการศึกษาจึงต้องใช้ข้อมูล
สารสนเทศท่ีมีความรวดเร็วทนัเหตกุารณ์เพ่ือชว่ยในการตดัสินใจ 

(กมล  ภู่ประเสริฐ, 2547, น. 77-80)ปัจจุบนัทางการศกึษามองเห็นความส าคญั
ของระบบข้อมูลและสารสนเทศมากขึน้ เพราะว่าระบบมีส่วนส าคญัยิ่งต่อการตัดสินใจในการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ช่วยการตดัสินใจให้ถูกต้อง วางแผนการด าเนินการได้เหมาะสมเกิดผลท่ีดีต่อ
การพฒันาการศกึษา ระบบข้อมลูสารสนเทศมีแนวคดิท่ีเก่ียวข้องและมีภารกิจในการบริหารข้อมลู
และสารสนเทศหลาย ประการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา หมายถึง ระบบด าเนินงานใน
การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์จัดเก็บ การใช้ข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ต่อครูอาจารย์
ผู้บริหาร ผู้ เรียนชมุชน และหนว่ยงานตา่ง ๆ ดงันัน้ จงึมีขัน้ตอนในการด าเนินงาน เช่นเดียวกับงาน
อ่ืน ๆ ได้แก่มีการวางแผน การด าเนินงาน และการประเมินผล  

2. ข้อมูลสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ จะต้องมีความถูกต้อง ทันต่อสภาพความ
เป็นจริงในปัจจุบนั และตรงกับความต้องการใช้ประโยชน์ในการวางแผนการด าเนินงาน ระบบ
ข้อมูลและสารสนเทศ จึงต้องค านึงถึงแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้การรวบรวมข้อมูลอย่างสม ่าเสมอ
ในชว่งท่ีเหมาะสมท่ีจะน าไปประมวลผลจดัเก็บและน าไปใช้และต้องตระหนกัถึงความเปล่ียนแปลง
ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ อนัมีผลให้ข้อมลูเปล่ียนแปลงไป 

สรุปได้ว่า ความส าคัญของสารสนเทศ หมายถึง ความส าคัญของข้อมูลและ
สารสนเทศ การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล เพ่ือการน าไปใช้ ซึ่งอาจส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบนั พร้อมทัง้ช่วยในการวางแผนการด าเนินงานให้เหมาะสมต่อ
การพฒันานกัศกึษาหรือให้บริการการศกึษากบันกัศกึษาตอ่ไป 
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คณุสมบตัขิองสารสนเทศท่ีดี 
นักวิชาการ นักวิชาการศึกษา ได้กล่าวถึงคุณสมบัติท่ีดีมีคุณภาพของเทคโนโลยี

สารสนเทศไว้อยา่ง หลากหลาย ดงันี ้
(ปทีป เมธาคณุวฒุิ, 2538, น. 4)ให้ความหมายว่า คณุสมบตัิของสารสนเทศท่ีดี 

สรุปได้ดงันี ้ 
1. ทนัตอ่เวลา หมายถึง สารสนเทศท่ีดีจะต้องได้รับให้ทนัตอ่การใช้ประโยชน์ 
2. ตรงตอ่ความต้องการ หมายถึง การส่ือความหมาย และความเข้าใจเพ่ือให้

เกิดการปฏิบตัท่ีิถกูต้อง 
3. ถูกต้อง หมายถึง คุณสมบัติท่ีแสดงถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของ

สารสนเทศจะตรงตอ่ความต้องการและสามารถผลิตได้ทนัตอ่เวลามีความถกูต้องแล้ว 
4. สมบรูณ์ หมายถึง สามารถบอกผู้ใช้ได้ตามความต้องการ 
5. เหมาะสม หมายถึง ความเหมาะสมกบัความต้องการของผู้ใช้งาน 
6. กะทดัรัด หมายถึง สัน้ง่าย สะดวกตอ่การอา่น 
7. สะดวก หมายถึง ความสะดวก ความง่าย และความรวดเร็วในการท่ีจะ

จดัท าและน าสารสนเทศมาใช้ โดยท่ีไมมี่กระบวนการท่ียุง่ยากซบัซ้อน  
8. ชัดเจน หมายถึง สามารถท าให้ผู้ ใช้สรุปประเด็นได้อย่างรวดเร็วและ

ถกูต้องจากการอา่นสารสนเทศ 
9. เป็นตวัเลขหรือภาพ หมายถึง การท่ีจดัท าข้อมูลในลักษณะท่ีเป็นตวัเลข

หรือเป็นกราฟจะชว่ยให้สารสนเทศ ใช้งานได้ง่าย ตามความจ าเป็นของแต่ละหนว่ยงาน 
(ไพบลูย์ เกียรตโิกมล, 2551, น. 35)ได้กลา่วว่า สารสนเทศท่ีมีคณุภาพเหมาะสม

และตรงตามความต้องการผู้ใช้งาน จะต้องมีคณุสมบตัขิองข้อมลูท่ีดีดงันี ้
1. ถูกต้อง (Accurate) ข้อมูลท่ีดีจะต้องมีความถูกต้องและปราศจากความ

คลาดเคล่ือนโดยท่ีความถกูต้องจะช่วยส่งเสริมให้สารสนเทศท่ีได้มาเกิดความน่าเช่ือถือมากขึน้แต่
ถ้าข้อมูลท่ีถกูป้อนเข้าไปในระบบสารสนเทศเกิดความผิดพลาดหรือมีข้อบกพร่องอาจจะส่งผลให้
สารสนเทศท่ีได้มีความผิดพลาดหรือไมส่ามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อยา่งสมบรูณ์  

2. ทนัเวลา (Timeliness) ข้อมลูจะต้องทนัตอ่เหตกุารณ์และไม่ล้าสมยัความ
ล้าสมัยของข้อมูลท าให้สารสนเทศท่ีได้มีประโยชน์ต่อผู้ ใช้น้อยลงหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อการใช้
งานเลย แตค่วามทนัตอ่เวลาจะมีความส าคญัตอ่ผู้ใช้มากหรือน้อยขึน้อยู่กับประเภทของธุรกิจหรือ
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ปัญหาขององค์การเช่นธุรกิจเก่ียวกบัการค้าหลกัทรัพย์ย่อมต้องการข้อมลูท่ีมีความทนัตอ่เวลาใน
ระดบัสงูขณะท่ีธุรกิจค้าปลีกอาจไมต้่องการข้อมลูในรอบระยะเวลาสัน้ ๆ เป็นต้น  

3. สอดคล้องกับงาน (Relevance) สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร
ต้องได้มาจากการประมวลผลของข้อมลูท่ีมีสาระตรงกนัหรือสมัพนัธ์กบัปัญหาของงานข้อมลูท่ีไม่มี
ความสมัพนัธ์กบังาน ถึงแม้จะเป็นข้อมลูท่ีมีความถกูต้องเช่ือถือได้และทนัตอ่เหตกุารณ์แตก็่จดัว่า
ไม่มีคณุภาพเน่ืองจากไม่สามารถน าไปประกอบการตดัสินใจหรือไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของงาน นอกจากนีข้้อมูลท่ีมีคุณภาพสูงและมีความสัมพันธ์กับงานชนิดหนึ่งอาจจะไม่เป็นท่ี
ต้องการของงานชนิดอ่ืน เช่น ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการผลิตในอตุสาหกรรมปิโตรเลียมจะไม่มีความ
เก่ียวข้อง 

4. สามารถตรวจสอบได้  (Verifiable) ข้อมูลบางประเภทอาจมาจาก
แหล่งข้อมูลท่ีซ้อนและหลากหลายทัง้จากภายในและภายนอกองค์การ  ซึ่งผู้ ใช้ต้องท าการ
ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเช่ือถือได้ของสารสนเทศก่อนการน ามาใช้งานมิเช่นนัน้อาจ
ก่อให้เกิดผลเสียขึน้กบัองค์การ เช่น ข้อมูลลวงจากคูแ่ข่งข้อมูลท่ีเบี่ยงเบน และข้อมูลท่ีขาดความ
สมบรูณ์ เป็นต้น 

(อ ารุง จันทวานิช , 2533, น. 5)ได้ให้ความหมายว่าสารสนเทศท่ีดีควรจะมี
คณุสมบตัท่ีิส าคญั 3 ประการคือ  

1. ทันต่อเวลา หมายถึง ต้องทันต่อการใช้งาน คือต้องสามารถบอกถึง
สภาพการณ์หรือแนวโน้มการเกิดเหตกุารณ์หนึง่ได้ 

2. ตรงต่อความต้องการ หมายถึง ต้องมีคุณสมบัติในการส่ือความหมาย
ความรู้และความเข้าใจให้เกิดการปฏิบตัิท่ีถกูต้อง 

3. ถูกต้อง หมายถึง คุณสมบัติแสดงถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของ
สารสนเทศ ซึง่นบัวา่เป็นความส าคญัมาก เพราะสารสนเทศจะตรงตอ่ความต้องการ 

(รุ่งรัศมี บุญดาว, 2559, น. 5)ได้กล่าวว่า คุณลักษณะของสนสนเทศท่ีดีควรมี
คณุสมบตัดิงันี ้

1. ตรงประเด็น (Relevant) หมายความว่า สารสนเทศนัน้ตรงกับความ
ต้องการในการใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถใช้สารสนเทศท่ีได้รับในการสนบัสนนุการตดัสินใจได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ เช่น สารสนเทศเก่ียวกับราคาข้าวท่ีจะลดลงอาจไม่ตรงกับความต้องการใช้ของ
บริษัทผลิตยางรถยนต์ เป็นต้น 
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2. ครบถ้วน (Complete) หมายถึงผู้ ใช้ได้รับสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองท่ี
ต้องการตดัสินใจอยา่งสมบรูณ์  

3. ถูกต้อง (Accurate) หมายความว่า สารสนเทศท่ีได้รับมามีความถูกต้อง
ไม่มีความผิดพลาดและไม่เป็นข่าวลือ บางครัง้สารสนเทศท่ีไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากการได้รับ
ข้อมลูท่ีผิดพลาดมาจากการประมวลผลท าให้ได้ผลลพัธ์ท่ีผิดพลาดด้วยเชน่กนั  

4. น่าเช่ือถือ (Reliable) หมายความว่า สารสนเทศท่ีได้มาจากแหล่งท่ี
นา่เช่ือถือ หรือมีกรรมวิธีในการรวบรวมท่ีนา่เช่ือถือ 

5. ชดัเจน (Clarity) หมายความว่า ผู้ ใช้สามารถเข้าใจสารสนเทศนัน้ได้อย่าง
ชดัเจนไมมี่ความคลมุเครือ  

6. กะทัดรัด (Colicisenesis) หมายความว่า สารสนเทศมีความรัดกุม
กะทดัรัดเหมาะสมกบัการใช้งาน  

7. ทนัเวลา (Timely) หมายความว่า ผู้ ใช้ใด้รับสารสนเทศทนัเวลาท่ีต้องการ
ใช้ในการตดัสินใจ  

8. เข้าถึงได้ (Accessible) หมายความว่า ผู้ ใช้สารสนเทศสามารถเข้าถึง
สารสนเทศได้ง่ายในรูปแบบและในเวลาท่ีต้องการใช้ได้ 

9. ยืดหยุน่ (Flexible) หมายความวา่ ผู้ให้สามารถปรับใช้สารสนเทศได้หลาย 
(ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2547, น. 10)กล่าวถึงคณุสมบตัิของสารสนเทศท่ีดี

มี 4 ด้าน คือ 
1. ด้านเวลา เป็นเร่ืองเก่ียวข้องกบัลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

1.1 การทันเวลา สารสนเทศท่ีดีควรจะสามารถหาได้รวดเร็วทันเวลาท่ี
ต้องการ 

1.2 ความเป็นปัจจุบัน สารสนเทศท่ีดีต้องมีการปรับปรุงให้เป็นปัจุบัน 
สารสนเทศท่ีมีความล้าสมัยจะไม่เป็นประโยชน์ในการใช้งานในยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว 

1.3 มีระยะเวลา ทัง้ข้อมูลในอดีต ปัจจุบนั และอนาตค สารสนเทศท่ีดี
ควรมีการประมวลผลข้อมูลอดีต และปัจจุบนัเพ่ือท่ีจะใช้ข้อมูลเหล่านีเ้ป็นฐานในการพยากรณ์
อนาคตได้ซึง่เป็นประโยชน์ตอ่การวางแผนและตดัสินใจ 
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2. ด้านเนือ้หา เป็นเร่ืองของสารสนเทศท่ีมีลักษณะส าคญัท่ีสุดเก่ียวข้องกับ
ลกัษณะ ดงันี ้

2.1 ความถกูต้องเท่ียงตรง คือ สารสนเทศท่ีดีต้องมีการประมวลผลอย่าง
ถกูต้องเสมอ 

2.2 ความสัมพันธ์กับเร่ือง สารสนเทศท่ีดีต้องมีความสัมพันธ์และมี
ประโยชน์ตอ่การผู้ใช้งาน 

2.3 ความสมบูรณ์ สารสนเทศท่ีครอบคลุมรายละเอียดท่ีส าคญัทุกเร่ือง
ในสิ่งท่ีต้องการ 

2.4 ความน่าเช่ือถือได้ สารสนเทศท่ีมีความเช่ือถือได้ ซึ่งอาจขึน้อยู่กับ
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมลูและแหลง่ท่ีมารของข้อมลู 

2.5 ความยืดหยุ่น สารสนเทศท่ีมีความยือหยุ่นช่วยให้ผู้ ใช้สามารถปรับ
ใช้เพ่ือสนองความต้องการได้หลายแบบ 

2.6 ตรวจสอบได้ สารสนเทศท่ีดีต้องสามารถตรวจสอบได้ว่ามีความ
ถกูต้อง โดยอาจตรวจสอบกบัแหลง่ข้อมลูท่ีมีสารสนเทศเดียวกนั 

2.7 ความปลอดภยั สารสนเทศท่ีดีต้องมีความปลอดภยัตอ่การเข้าใช้งาน 
3. ด้านรูปแบบ  

3.1 ความชดัเจน สารสนเทศควรมีความชดัเจนง่ายตอ่การเข้าใจ 
3.2 ระดับของการน าเสนอรายละเอียดท่ีเหมาะสมกับผู้ ใช้ เน่ืองจาก

บางครัง้ผู้ ใช้อาจจะต้องการรายละเอียดต่างๆ อย่างครบถ้วน แต่บางครัง้ผู้ ใช้ในระดับผู้ บริหาร
จะต้องการสารสนเทศในลกัษณะสรุปเพ่ือให้เห็นภาพรวม ดงันัน้  สารสนเทศท่ีดีต้องมีระดบัความ
ละเอียดของสารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้งาน 

3.3 รูปแบบการน าเสนอ ท่ีเหมาะสมแก่การเสนอสารสนเทศซึ่งอาจเป็น
รูปกราฟฟิก ข้อความ หรือตาราง เพ่ือให้เป็นท่ีนา่สนใจแก่ผู้ใช้งานหรือผู้ เก่ียวข้อง 

3.4 ส่ือในการน าเสนอ จะใช้เสนอเป็นรูปแบบพิมพ์เอกสาร แผ่นใสสไลด์ 
ภาพการฟฟิกบนจอ หรือใช้วิดีโอเทป ตามความเหมาะสมของสถานท่ีและผู้ใช้งาน 

3.5 ประหยัด สารสนเทศควรมีการสร้างขึน้มาโดยใช้ต้นทุนท่ีไม่สูง
จนเกินไปผู้ใช้ควรประเมินคณุคา่จากสารสนเทศท่ีได้รับและต้นทนุท่ีใช้ไปเสมอ 
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4. ด้านกระบวนการ 
4.1 ความสามารถในการเข้าถึง สารสนเทศท่ีดีควรมีความเข้าถึงได้ง่าย 

โดยผู้ ใช้งานทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทัง้นกัศกึษา หรือประชาชนท่ีมีสิทธ์ิสามารถรับ
สารสนเทศในรูปแบบท่ีเหมาะสมในเวลาท่ีต้องการ เชน่ ระบบรับสมคัรนกัศกึษาออนไลน์ 

4.2 การมีส่วนร่วม การให้บุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภายในและ
ภายนอกท่ีเก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการข้อมูล ตัง้แต่การเก็บข้อมูล การประมวลผล
ข้อมลู และการเผยแพร่สารสนเทศ 

4.3 การเช่ือมโยง หมายถึงระดบัความสามารถในการเช่ือมโยงระหว่าง
ฐานข้อมลูตา่งๆ เพ่ือใช้เป็นเครือขา่ยในการปฏิบตังิาน 

(ชุมพล ศฤงคารศิริ, 2543, น. 59-61)ให้ความหมายว่า เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดี 
สรุปได้ดงันี ้

1. มีความเท่ียง หมายถึง ไมมี่ข้อผิดพลาด ต้องชดัเจน เท่ียงตรง  
2. ทันต่อการใช้งาน หมายถึง ทันต่อการใช้งานในช่วงเวลาเร่งด่วน เช่นการ

ประชมุ 
3. ตรงตอ่ความต้องการ หมายถึง สามารถตอบค าถามได้ทุกกรณี สามารถตอบ

ได้ตรงประเดน็ 
4. สมบรูณ์ครบถ้วน หมายถึง ต้องแสดงถึงข้อมลูท่ีส าคญั ๆ ครบถ้วน ครอบคลมุ

เนือ้หาข้อมลู 
5. ความเช่ือถือได้ หมายถึง การจดัเก็บ รวบรวมข้อมลูต้องมีความเช่ือถือได้  
6. สะดวกต่อการเรียกใช้ หมายถึง สามารถเรียกใช้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ตามรูปแบบท่ีต้องการ 
7. ความปลอดภัย หมายถึง ผู้ ท่ีไม่ได้รับสิทธ์ิจะไม่สามารถดึงข้อมูลสารสนเทศ

มาใช้ได้ 
8. ความคุ้มคา่ หมายถึง ประโยชน์ท่ีได้รับจะต้องคุ้มคา่กบัสิ่งท่ีเสียไป 
9. ความยืดหยุ่น หมายถึง การน าสารสนเทศมาใช้ได้หลายวัตถุประสงค์ตาม

ความต้องการ 
10. ตรวจสอบได้ หมายถึง สามารถตรวจสอบความถูกต้อง เพ่ือให้เกิดความ

มัน่ใจท่ีจะน าไปในการตดัสินใจ 
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(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2548, น. 9)ให้ความหมายของข้อมูลและ
สารสนเทศ หมายถึง สิ่งจ าเป็นและเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการบริหาร การด าเนินงานทาง
การศกึษา คือ ข้อมูลและสารสนเทศ ต้องมีคณุภาพ ความถกูต้อง เช่ือถือได้ สามารถตอบสนองผู้
ใช้ได้ทนัเหตกุารณ์ จงึต้องอาศยัปัจจยัตอ่ไปนี ้ 

1. มีการตรวจสอบความถกูต้อง (Verifiability) 
2. มีความถกูต้องแมน่ย า (Accuracy) 
3. มีความสมบรูณ์และครอบคลมุ (Comprehensiveness) 
4. มีความชดัเจน (Clarity) ไมต้่องตีความ แตมี่ความกะทดัรัดได้ใจความ  
5. มีความเก่ียวข้องตรงตอ่ความต้องการของผู้ใช้ (Relevance)  
6. มีความยืดหยุน่ (Flexibility) ปรับใช้ได้หลายสถานการณ์ 
7. ใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว (Accessibility)  
8. มีการจดัระบบตัง้แต่การเตรียมข้อมลูน าเข้ามีการประมวลผลและสามารถน า

ผลรายงานได้ในเวลาท่ีทนัตอ่เหตกุารณ์ (Timeliness) 
(ศรีไพร ศักดิ์ รุ่งพงศากุล , 2548, น. 153-154)ให้ความหมายว่า ลักษณะของ

สารสนเทศท่ีมีคุณภาพจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถตดัสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีปัจจัย
ดงันี ้

1. ถกูต้องแมน่ย า (Accurate) หมายถึง มีความถกูต้องปราศจากข้อผิดพลาด 
2. สมบูรณ์ครบถ้วน (Complete) หมายถึง มีความสมบูรณ์ต้องประกอบด้วย

ข้อเท็จจริงท่ีส าคัญอย่างครบถ้วน เช่น ข้อมูลการลงทะเบียนเรียน ข้อมูลเกรดเฉล่ียสะสมของ
นกัศกึษา 

3. เข้าใจง่าย (Simple) หมายถึง มีคุณภาพจะต้องเข้าใจง่าย ไม่ซ า้ซ้อนต่อการ
ท าความเข้าใจเพราะท าให้ผู้ ท่ีน าไปใช้ในการตดัสินใจ สบัสน และไมส่ามารถตดัสินใจได้ 

4. ทันต่อเวลา (Timely) หมายถึง ความรวดเร็วทันต่อเวลา และความต้องการ
ของผู้ใช้ในการตดัสินใจ มีความทนัสมยั 

5. เช่ือถือได้ (Reliable) หมายถึง มีความน่าเช่ือถือของการรวบรวมข้อมูลท่ี
น าเข้าสูร่ะบบ 

6. ตรวจสอบได้ (Verifiable) หมายถึง ต้องตรวจสอบความถกูต้องได้ เพ่ือความ
มัน่ใจ มีความถกูต้อง ตรวจสอบข้อมลูได้  



 29 
 

7. สะดวกในการเข้าถึง (Accessible) หมายถึง สะดวกและง่ายต่อการเข้าถึง
ข้อมลูตามระดบัสิทธิของผู้ใช้ เพ่ือจะได้ข้อมลูหรือสารสนเทศท่ีถกูต้องตามรูปแบบและทนัตอ่ความ
ต้องการ 

8. ปลอดภัย (Secure) หมายถึง สารสนเทศจะต้องถูกออกแบบและจดัการให้มี
ความปลอดภยั ในการเข้าถึงข้อมลูหรือสารสนเทศของแตล่ะบคุคล 

จากความหมายของคุณลักษณะสารสนเทศท่ีดีสรุปได้ว่า คุณลักษณะของ
สารสนเทศท่ีดี ต้องมีคุณภาพท่ีเหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน ข้อมูลท่ีได้ผ่านระบบการ
ประมวลผลแล้ว และเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงานสารสนเทศ ท่ีเกิดจากการน าข้อมลูผา่นระบบ
การประมวลผลและการวิเคราะห์ซึง่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

 
ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ 

นกัวิชาการศกึษาหลายทา่นได้กลา่วถึงประโยชน์ของระบบสารสนเทศไว้ดงัตอ่ไปนี ้
(ชุมพล ศฤงคารศิริ, 2543, น. 57)ได้ให้ความหมายว่า ระบบสารสนเทศมี

ประโยชน์เม่ือมีการเรียกใช้สารสนเทศ (Retrieve) ในรูปแบบต่างๆ และมีลกัษณะการเก็บข้อมลูท่ี
แตกต่างกันไปขึน้อยู่กับลักษณะการใช้งานของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการ
สนบัสนนุการด าเนินงาน การจดัการและการตดัสินใจของหน่วยงาน 

(ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ , 2547, น. 25)ได้กล่าวถึง ประโยชน์ของระบบ
สารสนเทศไว้ 3 ด้าน ดงันี ้ 

1. ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) ได้แก่ ความรวดเร็วในการจัดเก็บข้อมูล
ปริมาณมาก การติดต่อส่ือสารท่ีรวดเร็ว ลดต้นทุน และการขยายขอบเขตการติดต่อประสานงาน
ของหนว่ยงานตา่ง ๆ  

2. ด้านประสิทธิผล ได้แก่ การช่วยสนับสนุนการตดัสินใจขององค์การ เพ่ือ
การชว่ยเหลือการในให้บริการท่ีเหมาะสม และการปรับปรุงคณุภาพการบริการให้ดีขึน้ 

3. คณุภาพชีวิตการท างาน คือ การท าให้ผู้ปฏิบตัิงานมีความพึงพอใจและ
เกิดประสิทธิภาพการท างานพร้อมกนัด้วย 

จากความหมายของประโยชน์ของระบบสารสนเทศสรุปได้ว่า ประโยชน์ของระบบ
สารสนเทศ มีผลตอ่ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล ตอ่กระบวนการในการบริหารจดัการข้อมลู 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการน าไปใช้ประโยชน์ได้ทนัตอ่ความต้องการและการด าเนินเป็นไปด้วย
ความถกูต้อง สง่ผลให้องค์การมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
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การพฒันาระบบสารสนเทศ 
(วิชยั เลาห์มาศวนิช, 2539, น. 437)ให้ความหมายว่า การพฒันาระบบสารสนเทศ

ในองค์มาจากสาเหตุหลาย ๆ ประการ เช่น ระบบสารสนเทศท่ีมีอยู่ในองค์การมีรูปแบบท่ีไม่
เหมาะสมไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร หรือเม่ือองค์การขยายใหญ่ขึน้หรือด าเนินไประยะหนึ่งระบบ
สารสนเทศท่ีมีอยู่ไม่เอือ้อ านวยตอ่ความต้องการท่ีเกิดขึน้ สาเหตท่ีุท าให้มีการพิจารณาเพ่ือพฒันา
ระบบสารสนเทศดงันี ้ 

1. เพ่ือแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในบางกรณีระบบสารสนเทศท่ีมีปัญหาด้านต่าง ๆ 
เน่ืองจากการวางระบบไม่เหมาะสมหรือสภาพการณ์เปล่ียนแปลงไป เช่น ปริมาณข้อมลูเพิ่มมาก
ขึน้และไม่สมัพนัธ์กับระบบในปัจจุบนัท าให้เกิดข้อผิดพลาดหรือล่าช้าในการจดัท าสารสนเทศจึง
ต้องมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศ  

2. เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการใหม่บางกรณีระบบสารสนเทศท่ีมีอยู่ไม่
สามารถตอบสนองตอ่ความต้องการใหม่ท่ีเกิดขึน้ได้ เช่น ฝ่ายบริหารต้องการสารสนเทศบางอย่าง
เพ่ือใช้ในการตดัสินใจแต่ระบบท่ีมีอยู่ไม่เอือ้อ านวยให้ได้จึงต้องมีการพิจารณาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเพ่ือให้ตอบสนองตอ่ความต้องการใหมไ่ด้ 

3. เพ่ือน าความคิดหรือเทคโนโลยีใหม่มาใช้เม่ือมีความคิดหรือเทคโนโลยีใหม่
เกิดขึน้ซึ่งสามารถน ามาใช้ในการปรับปรุงระบบสารสนเทศท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้เช่น
การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลข้อมูลหรือความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางด้าน
คอมพิวเตอร์ ท่ีสามารถบนัทึกข้อมลูโดยใช้หมึกแม่เหล็ก (Magnetic Ink) ซึ่งท าให้การประมวลผล
ข้อมลูรวดเร็วขึน้ จงึท าให้มีการพิจารณาปรับปรุงระบบสารสนเทศ โดยน าความคิดหรือเทคโนโลยี
ดงักลา่วมาใช้ 

4. เพ่ือพฒันาระบบสารสนเทศทัง้ระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ในบางกรณี
ระบบสารสนเทศท่ีมีอยู่ได้ใช้มาเป็นเวลานาน ก็อาจเกิดความคิดในการปรับปรุงระบบทัง้หมดให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

(วนัพร ปัน้เก่า, 2537, น. 6-11)ให้ความหมายวา่ การพฒันาระบบสารสนเทศ เร่ิมคือ
การเร่ิมใช้ระบบสารสนเทศ นบัตัง้แตย่งัไม่มีระบบสารสนเทศจนกระทัง่ระบบสามารถใช้ประโยชน์
ได้ และการพฒันาระบบสารสนเทศท่ีมีอยูแ่ล้ว โดยการปรับปรุงและเปล่ียนแปลง เพ่ือให้เหมาะสม
กับการเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั เน่ืองจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการเจริญเติบโตของ
องคก์ร 
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จากความหมายดงักล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า การพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร มีหลาย
สาเหตเุพ่ือเป็นการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัระบบสารสนเทศ เพ่ือตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้ ใช้งาน
เพ่ือปรับปรุงระบบในการประมวลผลข้อมลูให้รวดเร็วขึน้ ทัง้นีท้ าให้ระบบมีประสิทธิภาพตอ่การใช้งาน
มากขึน้ 

 
ประเภทของระบบสารสนเทศ 

ประเภทของระบบสารสนเทศ ตามท่ีนกัวิชาการ ได้กลา่วไว้ มีดงันี ้
(ศวิชั กาญจนชมุ, 2559, น. 10-14)กลา่ววา่ ระบบสารสนเทศ สามารถจ าแนกได้

ตามลกัษณะการด าเนินงาน ดงันี ้
1.ระบบสารสนเทศแบบประมวลรายการ (TPS : Transaction Frocessing 

Systerm เป็นระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับการบนัทึกและประมวลข้อมูลท่ีเกิดจากธุรกรรมหรือการ
ปฏิบตังิานประจ าหรืองานขัน้พืน้ฐานขององค์การ 

2. ระบบสารสนเทศเพ่ื อการจัดการ (MIS : Management Information 
System)เป็นระบบท่ีให้สารสนเทศท่ีผู้บริหารต้องการเพ่ือให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยจะรวมทัง้สารสนเทศภายในและภายนอก สารสนเทศท่ีเก่ียวพันกับองค์กรทัง้ในอดีตและ
ปัจจบุนั นอกจากนีร้ะบบจะต้องให้สารสนเทศในช่วงเวลาท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถ
ตดัสินใจในการวางแผนการควบคมุและการปฏิบตัิการขององค์กรได้อย่างถูกต้อง แม้ว่าบริหารท่ี
จะได้รับประโยชน์จากระบบนีส้งูสดุคือ ผู้บริหารระดบักลาง แตโ่ดยพืน้ฐานของระบบนีแ้ล้วจะเป็น
ระบบท่ีสามารถสนบัสนนุข้อมลูให้ผู้บริหารทัง้สามระดบัคือ ผู้บริหารระดบัต้น ผู้บริหารระดบักลาง
และผู้บริหารระดบัสงู โดยระบบจะรายงานท่ีสรุปสารสนเทศซึ่งรวบรวมจากฐานข้อมลูทัง้หมดของ
หนว่ยงาน 

3. ระบบสนันสนุนการตัดสินใจ (DSS : Decision Support System) เป็น
ระบบท่ีพฒันาขึน้จากระบบ MIS อีกระดบัหนึ่ง เน่ืองจากผู้ ท่ีมีหน้าท่ีในการตดัสินใจจะสามารถใช้
ประสบการณ์หรือใช้ข้อมูลท่ีมีอยู่แล้วในระบบเอ็มไอเอส ของบริษัท ส าหรับท าการตดัสินใจได้
อย่างมีประสิทธิภาพในงานปกติ แต่บ่อยครัง้ท่ีผู้ตดัสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารในระดบัสูง
และระดบักลางจะเผชิญกบัการตดัสินใจท่ีประกอบด้วยปัจจยัท่ีซบัซ้อนเกินกว่าความสามารถของ
มนุษย์ท่ีจะประมวลเข้าด้วยกันได้อย่างระบบการท างานถูกต้อง จึงท าให้เกิดระบบนีข้ึน้ซึ่งเป็น
ระบบท่ีสนับสนุนข้อมูลความต้องการเฉพาะของผู้ บ ริหาร  บุคลากรแต่ละคนในหลาย ๆ 
สถานการณ์ระบบนีมี้หน้าท่ีชว่ยให้การตดัสินใจเป็นไปได้อยา่งสะดวก 
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4.ระบบสนบัสนนุการตดัสินใจแบบกลุ่ม (GDSS :  Grop Decision Support 
System)เป็นระบบย่อยหนึ่งในระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ โดยท่ีระบบสนบัสนนุการตดัสินใจ
จะช่วยผู้บริหารในเร่ืองการตดัสินใจในเหตกุารณ์หรือกิจกรรมทางธุรกิจท่ีไม่มีโครงสร้างแน่นอน
หรือกึ่งโครงสร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจ อาจจะใช้กับบุคคลเดียวหรือช่วยสนับสนุนการ
ตดัสินใจเป็นกลุ่มนอกจากนัน้ยงัมีระบบสนบัสนนุผู้บริหารเพ่ือช่วยผู้บริหารในการตดัสินใจเชิงกล
ยทุธ์ 

5. ระบบสารสนเทศเพ่ือผู้ บ ริหารระดับสูง (EIS : Excutive Information 
System)เป็นระบบท่ีสร้างขึน้เพ่ือสนับสนุนระบบสารสนเทศ และการตัดสินใจส าหรับผู้ บริหาร
ระดบัสงู โดยเฉพาะหรือระบบนีคื้อ ส่วนหนึ่งของ DSS ท่ีแยกออกมา เพ่ือเน้นการให้สารสนเทศท่ี
ส าคญัตอ่การบริการแก่ผู้บริหาร 

6.ระบบส านกังานอตัโนมตัิ (OAS: Office Automation System)เป็นระบบท่ี
ใช้บุคลากรน้อยท่ีสดุโดยอาศยัเคร่ืองมือแบบอตัโนมตัิและระบบส่ือสารเช่ือมโยงข่าวสารระหว่าง
เคร่ืองมือเข้าด้วยกัน QAS มีจุดมุ่งหมายให้เป็นระบบท่ีไม่ใช้กระดาษ (Paperless System) ส่ง
ขา่วสารถึงกนัด้วยข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Data Interchange) แทนซึ่งมีรูปแบบในการใช้
งาน2ลักษณะคือรูปแบบของระบบงานพิมพ์และการประมวลผลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Publishing & Processing System) ได้แก่การส่ือสารด้วยข้อความรูปภาพจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Mail: E-Mail) โทรสาร (FAX) หรือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ (Voice Mail) เป็นต้น 

จากความหมายของประเภทระบบสารสนเทศสรุปได้ว่า ประเภทของระบบ
สารสนเทศ แบ่งตามลักษณะของการด าเนินงานได้ 6 ระบบ ดังนีคื้อ ระบบสารสนเทศแบบ
ประมวลรายการ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ระบบสนันสนุนการตดัสินใจ ระบบสนับสนุน
การตดัสินใจแบบกลุ่ม ระบบสารสนเทศเพ่ือผู้บริหารระดบัสูง ระบบส านกังานอตัโนมตัิ  ซึ่งทัง้ 6 
ระบบนีมี้ความส าคญัตอ่ผู้ปฏิบตัิและผู้บริหารขององค์กร 
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แนวคิดและทฤษฎีระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ เป็นระบบท่ีเช่ือมโยงกับการวางแผนการบริหารงานของ
องค์กร เพ่ือประกอบการตดัสินใจของผู้บริหาร  งานการพฒันา การปรับปรุง ข้อมลูในการด าเนินงานใน
ทกุขัน้ตอน โดยนกัวิชาการหลายท่านได้กล่าวไว้ดงันี ้

(วิชญะ นาครักษ์ , 2553, น. 3)ได้กล่าวว่า ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
(Management Information System หรือ MIS) หมายถึง ระบบท่ีรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจาก
แหลง่ข้อมลูตา่งๆทัง้ภายในและภายนอกองค์กรธุรกิจอย่างมีหลกัเกณฑ์เพ่ือน ามาประมวลผลและ
จดัรูปแบบให้ได้สารสนเทศท่ีช่วยสนบัสนนุการท างานและการตดัสินใจในด้านตา่ง ๆ ของผู้บริหาร
เพ่ือให้การด าเนินงานองค์กรธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ดงันัน้ ถ้าระบบใดประกอบด้วย
หน้าท่ีหลัก 2 ประการ คือ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอก
องค์กรธุรกิจมาไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบ  และสามารถท าการประมวลผลข้อมูลเพ่ือให้ได้
สารสนเทศท่ีช่วยสนบัสนุนการปฏิบตัิงานและการบริหารงานของผู้บริหารระบบนัน้ก็สามารถถูก
จดัเป็นระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการได้ สรุปได้ดงันี ้คือ 

1. ระบบท่ีรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทัง้ภายในและ
ภายนอกองค์กรธุรกิจอย่างมีหลักเกณฑ์เพ่ือน ามาประมวลผลและจดัรูปแบบให้ได้สารสนเทศท่ี
ช่วยสนบัสนุนการท างานและการตดัสินใจในด้านต่าง ๆ ของผู้บริหารเพ่ือให้การด าเนินงานของ
องค์กรธุรกิจเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. ระบบจดัการฐานข้อมลู เป็นชุดค าสัง่ซึ่งท าหน้าท่ีสร้างควบคมุและดแูลระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือช่วยให้ผู้ ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลคดัเลือกข้อมูลและสามารถน าข้อมูลมาใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยท่ีระบบจดัการฐานข้อมูลจะท าหน้าท่ีเสมือนตวักลางระหว่างชุดค าสั่ง
ส าหรับการใช้งานตา่งๆ กบัหนว่ยเก็บข้อมลู 

3. ระบบคอมพิวเตอร์ มีส่วนประกอบพืน้ฐานท่ีส าคัญ ได้แก่ หน่วยรับข้อมูล
หนว่ยประมวลผลกลางหนว่ยจดัเก็บข้อมลู และหนว่ยแสดงผล 

4. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นระบบส่ือสารท่ีเช่ือมโยงคอมพิวเตอร์และ
อปุกรณ์ต่างๆ ตัง้แต่ 2 ระบบเข้าด้วยกัน เพ่ือให้สามารถส่ือสารข้อมูลระหว่างกันหรือร่วมกันและ
ท ากิจกรรมด้านสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(ศิวชั กาญจนชุม, 2559, น. 3)กล่าวว่า ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการเป็นท่ีเก็บ
รวบรวมข้อมูลการประมวลผลและการสร้างสารสนเทศขึน้มาเพ่ือช่วยในการตัดสินใจการ
ประสานงานและการควบคุม นอกจากนัน้ยังช่วยผู้บริหารและพนักงานในการวิเคราะห์ปัญหา 
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แก้ปัญหา และสร้างผลิตภณัฑ์ใหม่โดย MIS จะต้องใช้อปุกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ (Hardware) และ
โปรแกรม (Software) ร่วมกับผู้ ใช้ (Peopleware) เพ่ือก่อให้เกิดความส าเร็จในการได้มาซึ่ง
สารสนเทศท่ีมีประโยชน์ 

(ชมุพล ศฤงคารศิริ, 2543, น. 2)ได้กลา่ววา่ เป็นระบบท่ีรวม (Integrate) ผู้ ใช้ (User) 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ (Machine) เพ่ือจัดท าสารสนเทศส าหรับสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน (Operation) การจัดการ (Management) และการตัดสินใจ (Decision Making) ใน
องค์กร เพ่ือการรวบรวมและการจดัเก็บข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัองค์การทัง้จาก
ภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือน ามาประมวลผลและจดัรูปแบบให้ได้สารสนเทศท่ีเหมาะสม
กบัองค์การ เพ่ือช่วยในการตดัสินใจ ประสานงานและควบคมุของผู้บริหาร ในอนัท่ีจะด าเนินงาน
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

(ทนวุงศ์ จกัษุพา, 2554, น. 10)ได้กล่าวว่า ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ หมายถึง 
ระบบท่ีถกูพฒันาและใช้เพ่ือสนบัสนนุการด าเนินงานขององค์กรตา่ง ๆ ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ ดงันี ้

1. ระบบสารสนเทศ 
2. การพฒันาและการใช้ระบบสารสนเทศ 
3. การบรรลวุตัถปุระสงค์ทางธุรกิจ 

จากความหมายของระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการสรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการ (Management Information Systems: MIS) เป็นระบบเก่ียวกับการจัดหาคนหรือ
ข้อมูลท่ีสมัพันธ์กับข้อมูลเพ่ือการด าเนินงานขององค์การเช่นการใช้ MIS เพ่ือช่วยเหลือกิจกรรม
ของบุคลากรหรือบุคคลอ่ืน ท่ีเข้ามาเก่ียวข้องกบัองค์การ ดงันัน้การประมวลผลของข้อมูลจะช่วย
แบ่งภาระการท างานและยังสามารถน าสารสนเทศมาช่วยในการตัดสินใจของผู้ บริหาร  โดยมี
จดุมุง่หมายเพ่ือให้ได้มาซึง่สารสนเทศเพ่ือการด าเนินงานการจดัการและการตดัสินใจในองค์การ 
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หน้าท่ีหลกัของระบบสารสนเทศ 
นกัวิชาการได้ให้ความหมายไว้ดงันี ้

(ไพบูลย์ เกียรติโกมล , 2551 , น. 30)ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจดัการ มีหน้าท่ีหลกั 2 ประการคือ 

1. สามารถเก็บรวมรวมข้อมูล จากแหล่งต่าง ๆ ทัง้จากภายในและภายนอก
องค์กรมาไว้ด้วยกนัอยา่งเป็นระบบ 

2.สามารถท าการประมวลผลข้อมูลอย่างมีประสิท ธิภาพ เพ่ือให้ได้
สารสนเทศท่ีชว่ยสนบัสนนุการปฏิบตังิาน และการบริหารงานของผู้บริหาร 

(ศิวัช กาญจนชุม , 2559, น. 19)ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ  ต้องเข้าใจถึงวิธีใช้งานและโครงสร้างของระบบ
สารสนเทศ มีสว่นประกอบ 3 สว่นคือ 

1. เค ร่ืองมือในการส ร้างระบบสารสนเทศเพ่ื อการจัดการ หมายถึ ง 
ส่วนประกอบหรือโครงสร้างพืน้ฐานท่ีรวมกนัเข้าเป็น MIS และช่วยให้ระบบสารสนเทศด าเนินงาน
อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยจ าแนกเคร่ืองมือในการสร้างระบบสารสนเทศไว้ 2 สว่นคือ 

1.1 ฐานข้อมลู(Data Base) จดัเป็นหวัใจส าคญัของระบบ MIS เพราะว่า
สารสนเทศท่ีมีคณุภาพจะมาจากข้อมลูท่ีดีเช่ือถือได้ทนัสมยัและถูกจดัเก็บอย่างเป็นระบบซึ่งผู้ ใช้
สามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ดงันัน้ ฐานข้อมลูจึงเป็นส่วนประกอบส าคญั
ท่ีชว่ยให้ระบบสารสนเทศมีความสมบรูณ์และปฏิบตังิานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.2 เคร่ืองมือ(Tools) เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้จัดเก็บและประมวลผลข้อมูล
ปกติระบบสารสนเทศจะใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลักในการจัดการข้อมูลซึ่งจะ
ประกอบด้วยส่วนส าคัญคือ อุปกรณ์(Hardware) คือ ตัวเคร่ืองหรือส่วนประกอบของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์รวมทัง้อุปกรณ์ระบบเครือข่าย และชุดค าสั่ง (Software) คือชุดค าสั่งท่ีท าหน้าท่ี
รวบรวมและจดัการเป็นข้อมลูเพื่อใช้ในการบริหารงานหรือการตดัสินใจ  

2. วิธีการหรือขัน้ตอนการประมวลผล การท่ีจะได้ผลลัพธ์ตามท่ีต้องการ 
จะต้องมีการจัดล าดับวางแผนงานและวิธีการประมวลผลให้ถูกต้อง  เพ่ือให้ได้ข้อมูลหรือ
สารสนเทศท่ีต้องการ 

3. การแสดงผลลพัธ์ เม่ือข้อมูลได้ผ่านการประมวลผลตามวิธีการแล้วจะได้
สารสนเทศหรือ MIS เกิดขึน้ อาจจะน าเสนอในรูปตาราง กราฟ รูปภาพ หรือเสียง เพ่ือให้การ
น าเสนอข้อมลูมีประสิทธิภาพจะขึน้อยูก่บัลกัษณะของข้อมลูและลกัษณะของการน าไปใช้งาน 



 36 
 

(ไพบูลย์ เกียรติโกมล , 2551, น. 32)ได้กล่าวว่า ส่วนประกอบของระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการท่ีผู้ บริหารรุ่นใหม่ต้องเข้าใจวิธีการใช้งานและโครงสร้างของระบบ
สารสนเทศ ประกอบด้วย 3 ประการดงันี ้

1. เค ร่ืองมือในการส ร้างระบบสารสนเทศเพ่ื อการจัดการ  หมายถึ ง 
ส่วนประกอบหรือ โครงสร้างพืน้ฐานท่ีรวมกันเป็น MIS และท าให้ระบบสารสนเทศ สามารถ
ด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยจ าแนกเคร่ืองมือในการสร้างระบบสารสนเทศออกเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ 

1.1 ฐานข้อมูล(Database) มีผู้ กล่าวว่า ข้อมูล คือ หวัใจของระบบ MIS 
เพราะว่าสารสนเทศท่ีมีคุณภาพจะมาจากข้อมูลท่ีดีเช่ือถือได้ ทันสมัย และถูกจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ ผู้ ใช้สามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ดังนัน้  ฐานข้อมูลจึงเป็น
สว่นประกอบส าคญัท่ีชว่ยให้ระบบสารสนเทศมีความสมบรูณ์และปฏิบตังิานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.2 เคร่ืองมือ(Tools) เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้จัดเก็บและประมวลผลข้อมูล
ปกตริะบบสารสนเทศจะใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นอปุกรณ์หลกัในการจดัการข้อมลู ได้แก่ อปุกรณ์ 
(Hardware) คือ ตัวเคร่ือง หรือ ส่วนประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์  รวมทัง้อุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ท่ีช่วยให้การประมวลผลและการจัดการข้อมูล มีความสะดวกรวดเร็ว มี
ความถกูต้อง และชดุค าสัง่ (Software) คือ ชดุค าสัง่ท่ีท าหน้าท่ีรวบรวมและจดัการเก็บข้อมลู เพ่ือ
ใช้ในการบริหารงานหรือการตดัสินใจ 

2. วิธีการหรือขัน้ตอนการประมวลผล ปัจจุบนัธุรกิจต้องสามารถสังเคราะห์
สารสนเทศท่ีเหมาะสมกับการใช้งาน โดยจัดล าดับและวิธีการของการประมวลผลของข้อมูล 
เพ่ือให้ได้สารสนเทศท่ีต้องการ 

3. การแสดงผลลัพธ์ ปกติผลลัพ ธ์ท่ีได้จากการประมวลผลของระบบ
สารสนเทศอยูใ่นรูปของรายงานตา่งๆ ท่ีสามารถเรียกมาแสดงได้อยา่งรวดเร็วและชดัเจน 

จากความหมายส่วนประกอบหรือโครงสร้างดังกล่าวสรุปได้ว่า ส่วนประกอบของระบบ
สารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการท่ีผู้บริหารต้องการ จะมีโครงสร้างอยู่ 3 ส่วน คือเคร่ืองมือในการสร้าง
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการ  วิธีการหรือขัน้ตอนการประมวลผล  และการแสดงผลลพัธ์ของร
ระบบ 
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คณุสมบตัขิองระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ 
(ศิวัช กาญจนชุม , 2559, น. 20)กล่าวว่า ปัจจุบันองค์การสามารถพัฒนาระบบ

สารสนเทศด้วยตนเองหรือให้ผู้ เช่ียวชาญจากภายนอกเข้าด าเนินการโดยการออกแบบและพฒันา 
MIS ท่ีสอดคล้องตามหลักการ ระบบก็จะสามารถอ านวยประโยชน์ให้กับองค์การได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ โดยท่ีการพฒันาระบบสารสนเทศต้องค านงึคณุสมบตัท่ีิส าคญัของ MIS ตอ่ไปนี ้

1. ความสามารถในการจดัการข้อมลู (Data Manipulation) ระบบสารสนเทศท่ีดี
ต้องสามารถปรับปรุงแก้ไขและจัดการข้อมูลเพ่ือให้เป็นสารสนเทศท่ีพร้อมส าหรับน าไปใช้งาน
อย่างมีปกตข้ิอมลูตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจจะมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ข้อมลู
ท่ีถกูปอ้นเข้าสู่ MIS ควรท่ีจะได้รับการปรับปรุงแก้ไขและพฒันารูปแบบ เพ่ือให้ความทนัสมยัและ
เหมาะสมกบัการใช้งานอยูเ่สมอ  

2. ความปลอดภัยของข้อมูล(Data Security) ระบบสารสนเทศต้องมีความ
ปลอดภัย ถ้าระบบสารสนเทศบางประเภทร่ัวไหลออกไปสู่บุคคลภายนอก โดยเฉพาะการแข่งขนั
ทางธุรกิจ อาจท าให้เสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ธุรกิจ อาจเกิดจากความรู้เทา่ไมถ่ึงการณ์ 
หรือการก่อการร้ายตอ่ระบบ จะมีผลโดยตรงตอ่ประสิทธิภาพ และความเป็นอยูข่ององค์กร  

3. ความยืดหยุ่น(Flexibly) สภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจหรือสถานการณ์
การแข่งขันทางการค้าท่ี เป ล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ระบบสารสนเทศท่ี ดีต้องมี
ความสามารถในการปรับตัว เพ่ือให้สอดคล้องกับการใช้งานหรือปัญหาท่ีเกิดขึน้โดยท่ีระบบ
สารสนเทศท่ีสร้างหรือพัฒนาขึน้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริหารได้อยู่เสมอโดยมี
อายกุารใช้งานการบ ารุงรักษา และคา่ใช้จา่ยท่ีเหมาะสม 

4. ความพอใจของผู้ ใช้ (User Satisfaction) ปกติระบบสารสนเทศถูกพฒันาขึน้
โดยมีการมุ่งหวงัให้ผู้ ใช้สามารถน ามาประยกุต์ในงาน หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานระบบ
สารสนเทศจะต้องกระตุ้นหรือโน้มน้าวให้ผู้ ใช้หนัมาใช้ระบบให้มากขึน้  โดยการพฒันาระบบต้อง
ท าการพัฒนาตรงกับความต้องการและพยายามท าให้ผู้ ใช้พอใจกับระบบเม่ือผู้ ใช้เกิดความไม่
พอใจกบัระบบ ความส าคญัของระบบลดน้อยลงไปก็อาจจะท าให้ไมคุ่้มคา่กบัการลงทนุได้ 
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ประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ 
(ศิวชั กาญจนชมุ, 2559, น. 21)ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ (MIS) มีประโยชน์

ดงันี ้
1. ช่วยให้ผู้ ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการได้อย่างรวดเร็วและทันต่อ

เหตกุารณ์ เน่ืองจากข้อมลูถกูจดัเก็บและบริหารเป็นระบบท าให้ผู้บริหารสามารถจะเข้าถึงข้อมลูได้
อยา่งรวดในรูปแบบท่ีเหมาะสมและสามารถน าข้อมลูมาใช้ประโยชน์ได้ทนัตอ่ความต้องการ  

2. ช่วยผู้ ใช้ในการก าหนดเป้าหมายกลยุทธ์และการวางแผนปฏิบัติการโดย
ผู้ บริหารจะสามารการน าข้อมูลท่ีได้จากระบบสารสนเทศมาช่วยในการวางแผนและก าหนด
เปา้หมายในการด าเนินงานเน่ืองจากสารสนเทศถกูเก็บรวบรวมและจดัการอย่างเหมาะสมท าให้มี
ประวัติของข้อมูลอย่างต่อเน่ืองสามารณ์จะชีแ้นวโน้มของการด าเนินงานได้ว่าน่าจะเป็นไปใน
ลกัษณะใด 

3. ช่วยผู้ ใช้ในการตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงานเม่ือแผนงานน าไปปฏิบตัิ
ในช่วงระยเวลาหนึ่งผู้ ควบคุมจะต้องตรวจสอบผลการด าเนินงานโดยน าข้อมูลบางส่วนมา
ประมวลผลประกอบการประเมินสารสนเทศท่ีได้จะแสดงให้เห็นผลการด าเนินงานว่าสอดคล้องกบั
เปา้หมายท่ีต้องการ 

4. ช่วยผู้ ใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  ผู้บริหารสามารถใช้
ระบบสารสนเทศประกอบการศึกษาและการค้นหาสาเหตุหรือข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ในการ
ด าเนินงาน ถ้าการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางเอาไว้ อาจจะเรียกข้อมลูเพิ่มเตมิออกมาจาก
ระบบ เพ่ือให้ทราบว่าข้อผิดพลาดในการท างานเกิดขึน้มาจากสาเหตใุด หรือจดัรูปแบบสารสนเทศ
ในการวิเคราะห์ปัญหาใหม ่

5. ช่วยให้ผู้ ใช้สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดขึน้เพ่ือหาวิธีควบคุม
ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาสารสนเทศท่ีได้จากการประมวลผลจะช่วยให้ผู้ บริหารวิเคราะห์ว่าการ
ด าเนินงานในแต่ละทางเลือกจะช่วยแก้ไขหรือควบคุมปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้อย่างไรธุรกิจต้องท า
อยา่งไรเพ่ือปรับเปล่ียนหรือพฒันาให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนงานหรือเปา้หมาย 

6. ช่วยลดค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพช่วยให้ธุรกิจลดเวลา 
แรงงานและค่าใช้จ่ายในการท างานลง เน่ืองจากระบบสารสนเทศสามารถรับภาระงานท่ีต้องใช้
แรงงานจ านวนมาก ตลอดจนช่วยลดขัน้ตอนในการท างานส่งผลให้ธุรกิจสามารถลดจ านวนคน
และระยะเวลาในการประสานงานให้น้อยลงโดยผลงานท่ีออกมาอาจเท่าหรือดีกว่าเดิมจะเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพและศกัยภาพในการแขง่ขนัทางธุรกิจ 
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จากความหมายดงักล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจดัการ มีประโยชน์หลายอยา่ง เช่น สามารถเข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการได้อยา่งรวดเร็วและทนั
ตอ่เหตกุารณ์ ก าหนดเปา้หมายกลยทุธ์และการวางแผนปฏิบตัิการ  การตรวจสอบประเมินผลการ
ด าเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา และสาเหตขุองระบบ พร้อมทัง้วิเคราะห์ปัญหาหรืออปุสรรค และลด
คา่ใช้จา่ย 

 

ระบบยอ่ยของระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ 
นกัวิชาการ ได้ให้ความหมายของระบบยอ่ยของระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการดงันี ้

(รุ่งรัศมี บุญดาว, 2559, น. 25)ระบบส านกังานอตัโนมตัิ หมายถึง ระบบท่ีช่วย
พนกังานในส านกังานให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้เทคโนโลยีท่ีน ามาใช้นัน้ประกอบด้วย
คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ส านกังานอตัโนมตัิ ปัจจยัท่ีส าคญัตอ่ระบบส านกังานอตัโนมตัิคือ ระบบ
การส่ือสารโทรคมนาคมซึ่งเป็นการส่ือสารเช่ือมต่อในการประสานงานรวบรวมและแลกเปล่ียน
ข้อมลูระหวา่งกนั โดยมีวตัถปุระสงค์ในการน าระบบส านกังานอตัโนมตัมิาใช้งานมีดงันี ้ 

1. เพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบตังิานในส านกังานและองค์กร  
2. เพ่ือให้เกิดการสง่ผา่นสารสนเทศอยา่งตอ่เน่ืองในองค์กร 
3. เพ่ือลดจ านวนพนกังานงานด้านเอกสารให้น้อยลง 
4. เพ่ือให้เกิดความยืดหยุน่ในการท างาน  
5. เพ่ือให้สามารถขยายงานตอ่ไปในอนาคตได้ง่ายขึน้ 
 

กระบวนการท างานของระบบส านกังานอตัโนมตั ิได้แก่ 
1. การสร้างเอกสาร การจัดเก็บและค้นหาเอกสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

โดยการใช้ระบบสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ในการผลิตเอกสาร เช่น โปรแกรมประมวลผลค าโปรแกรม
ส าหรับสิ่งพิมพ์ท าให้สามารถจดัรูปแบบเอกสารและแก้ไขได้ง่ายการใช้คอมพิวเตอร์บนัทึกข้อมูล
ต่าง ๆ เม่ือต้องการใช้ก็สามารถเรียกดูจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้  โดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหา
เอกสารท่ีมีขัน้ตอนยุ่งยากในกรณีท่ีเก็บไว้นานหลายปีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ท าให้สามารถ
ค้นหาเอกสารได้อยา่งรวดเร็วมากขึน้ 
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2. การส่ือสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในอดีตใช้การสง่หนงัสือเวียนหรือเดิน
เอกสารซึ่งท าให้เสียเวลาในปัจจุบันการส่งข่าวสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์  ไปรษณีย์เสียง หรือโทรสาร ท าให้สามารถรับข้อมลูทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ โดย
สามารถควบคมุและตรวจสอบได้วา่ขา่วสารได้ สง่ไปให้ใคร ได้รับเม่ือไหร่ และตอบรับเม่ือไหร่  

3. ระบบจัดการส านักงานคือ การบันทึกตารางและก าหนดนัดหมายการ
จดัเก็บรวบรวมเร่ืองไว้เป็นแฟ้มเป็นหมวดหมูท่ี่ท าให้ค้นหาและเรียกดไูด้สะดวก การจดัท าทะเบียน
ตา่ง ๆ และการจดัการงานในส านกังาน 

4. ระบบการท างาน ร่วมกันทางอิ เล็ กทรอนิก ส์  เช่น  ระบบประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ระบบเพ่ือความร่วมมือระบบประชุมทางไกลและระบบท างานทางไกลท าให้
พนักงานในองค์กรท่ีปฏิบัติงานนอกสถานท่ีสามารถท างานร่วมกันได้หรือพนักงานสามารถ
ประสานงานกบัหนว่ยงานภายนอกได้ ชว่ยให้ประหยดัเวลาและคา่ใช้จา่ย 

 
ประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการด้านส านกังานอตัโนมตัิ ได้แก่ 

1. ประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่าย ช่วยลดต้นทุนในการบริหารเน่ืองจาก
ภายในส านกังานอตัโนมตัสิามารถใช้คอมพิวเตอร์ควบคมุและช่วยเหลือการท างานได้หลายหน้าท่ี 
ท าให้มีต้นทนุในการด าเนินต ่า ชว่ยลดจ านวนพนกังานในการท างาน 

2. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อส่ือสาร ท าให้สามารถรับข้อมูลและส่ง
ตอ่ข้อมลูได้อย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีส่ือสารดงันัน้การประชุมจึงสามารถใช้อปุกรณ์ส่ือสารเพ่ือ
การประชมุทางไกลได้ด้วย 

3. ประหยัดพืน้ท่ีในการเก็บข้อมูล การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในส านักงาน
อตัโนมตัิท าให้สามารถเก็บข้อมลูได้เป็นจ านวนมากโดยอาศยัพืน้ท่ีเพียงเล็กน้อย นอกจากนีย้งัลด
ปริมาณการใช้กระดาษลงด้วย 

4. เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ได้แก่ การจดัพิมพ์เอกสารสามารถท าได้
อย่างรวดเร็วและสะดวก ในการจดัเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ลดปัญหาการจดัท า 
จดัเก็บเอกสารซ า้ซ้อน โดยใช้หลกัการส านักงานปราศจากเอกสาร ผู้บริหารสามารถตดัสินใจได้
ถกูต้องรวดเร็วคือ การท างานมีความถกูต้องแม่นย าเน่ืองจาก อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีน ามาใช้ใน
ส านักงานอัตโนมัติสามารถท างานได้อย่างต่อเน่ืองและถูกต้อง  สามารถช่วยตรวจสอบติดตาม 
งานได้อยา่งสะดวกรวดเร็วปอ้งกนัการทจุริต 

 



 41 
 

5. ส านกังานอตัโนมตัชิว่ยสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้ปรากฏตอ่บคุคลภายนอก 
6. สร้างความนา่เช่ือถือตอ่หนว่ยงานอ่ืน ๆ 

จากความหมายดงักล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ระบบย่อยของสารสนเทศเพ่ือการจดัการ 
มีระบบส านักงานอัตโนมัติท่ีช่วยให้พนักงานท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ 
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ทฤษฎีและแนวคิดอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย 

ความหมายของอินเทอร์เน็ต มีดงันี ้
อินเทอร์เน็ต (Internet) มาจากค าว่า Interconnection network หมายถึง การใช้

ประโยชน์ของระบบเครือขา่ยท่ีน าเคร่ืองคอมพิวเตอร์หลายๆ เคร่ืองมาเช่ือมตอ่กนัโดยผ่านส่ือกลาง
ชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น สายโทรศพัท์ ดาวเทียม เพ่ือส่ือสารข้อมูลกัน โดยอินเทอร์เน็ตเป็นการน า
เครือข่ายขนาดเล็กมาเช่ือมต่อกันจนเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีมีขนาดใหญ่ครอบคลุมทัว่โลก 
โดยมีมาตรฐานการรับส่งข้อมลูระหวา่งกนัเป็นแบบเดียวกนั ซึง่คอมพิวเตอร์ภายในเครือข่ายแตล่ะ
เคร่ืองสามารถรับและสง่ข้อมลูในรูปแบบตา่ง ๆ ได้หลากหลายรูปแบบ เชน่ ตวัอกัษร ปัจจบุนัมีการ
ใช้อินเทอร์เน็ตในงานหลายประเภท เน่ืองจากอินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีช่วยให้เกิด
การส่ือสารไร้พรมแดนคือ ผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างไม่จ ากัดสถานท่ี
และเวลา ดงันัน้จงึมีการน าอินเทอร์เน็ตไปประยกุต์ใช้งานหลากหลายประเภท เชน่ 

1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล์ (electronic mail or e-mail) เน่ืองจากใน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นัน้มีการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์หลายเคร่ืองเข้าด้วยกัน ท าให้การส่ง
ข้อมลู ระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วยกนัสามารถท าได้ง่าย โดยไม่ขึน้อยู่กบัระยะทางว่าจะใกล้หรือไกล
เพียงใด ดงันัน้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นบริการท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากผู้ ใช้
สามารถรับสง่ข้อความเพ่ือตดิต่อแลกเปล่ียนข้อมลูข่าวสารกบับคุคลอ่ืน ๆ ท่ีใช้บริการบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้ และมีความสะดวกรวดเร็วกวา่การใช้บริการระบบไปรษณีย์ตามปกติ 

2. เมลลิงลิสต์ (mailing list) เป็นเสมือนเคร่ืองมือท่ีใช้กระจายข่าวสารและข้อมลู
เฉพาะกลุ่มการใช้งานจะเป็นลกัษณะของการสมคัรเป็นสมาชิกของกลุม่โดยใช้อีเมลแอดเดรส เป็น
ส่ือติดต่อและรับข่าวสารตา่ง ๆ จากกลุ่ม ปกติจะเป็นกลุ่มท่ีมีความสนใจในสิ่งเดียวกันการสมคัร 
ท าได้โดยส่งอีเมล์แอดเดรสแจ้งความจ านงไปท่ีเจ้าของกลุ่มหรือผู้ ท่ีมีอ านาจในการเพิ่มสมาชิกลง
ในเมลลิงลิสต์ของกลุ่ม หลังจากนัน้เจ้าของกลุ่มจะเพิ่มช่ือของผู้ สมัครเข้าไปในฐานข้อมูลซึ่ง
ผู้สมคัรจะสามารถเข้าไปดขูา่วสารและข้อมลูของกลุม่ได้ 

3. บริการเข้าใช้ระบบคอมพิวเตอร์ระยะไกล (remote login/telnet) บริการนี ้
อนุญาตให้ผู้ ใช้สามารถเข้าไปท างานต่าง ๆ ท่ีอยู่ในคอมพิวเตอร์เคร่ืองหนึ่งผ่านทางคอมพิวเตอร์ 
อีกเคร่ืองหนึ่งท่ีเช่ือมตอ่อยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าคอมพิวเตอร์เคร่ืองนัน้จะอยู่ใกล้หรือไกล
ก็ตามซึ่งผู้ ใช้ไม่จ าเป็นต้องเดินทางเข้ามายงัสถานท่ีเดิมเพ่ือใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองดงักล่าว 
ท าให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก ในการเข้าใช้ระบบคอมพิวเตอร์ระยะไกล ผู้ ใช้
สามารถสัง่ให้คอมพิวเตอร์ ท่ีอยู่ระยะไกลท างานต่าง ๆ ตามท่ีต้องการได้โดยป้อนค าสัง่ผ่านทาง
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เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีผู้ ใช้งานก าลงัใช้อยู่ผลลัพธ์ในการท างานเหล่านัน้ก็จะถูกส่งกลบัไปแสดงท่ี
จอภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หลกัการท างานของบริการนี ้จะมีลกัษณะท่ีเรียกว่า ระบบลูกข่าย
หรือแม่ข่าย (client/server) คือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์หนึ่งท่ีเป็นผู้ ให้บริการด้านต่าง ๆ จะเรียกว่า 
เคร่ืองผู้ ให้บริการ หรือเคร่ืองแมข่่าย (server) และเคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีติดตอ่กบัเคร่ือง
แม่ข่ายเพ่ือท าการขอใช้บริการต่าง ๆ เรียกว่า เคร่ืองผู้ ใช้บริการหรือเคร่ืองลูกข่าย (client) โดย
เคร่ืองแมข่า่ยเคร่ืองหนึง่สามารถรองรับการให้บริการแก่เคร่ืองลกูขา่ยได้จ านวนหลายเคร่ือง 

(ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2541)ให้ความหมายว่า อินเทอร์เน็ต หมายถึง เครือข่าย
ของคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมโยงจากทั่วทุกมุมโลกเข้าด้วยกัน ทัง้องค์กรรัฐและองค์กรเอกชนภายใต้
มาตรฐานการเช่ือมโยงระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการแลกเปล่ียนและส่งผ่านข้อมูลตวัเดียวกัน โดย
คอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมโยงกนั 

(กนวรรณ, 2539)ให้ความหมายว่า อินเทอร์เน็ตเป็นเครือขา่ยของคอมพิวเตอร์ท่ีนิยม
มากท่ีสดุโดยแตล่ะเครือข่ายยอ่ย (Sub Network) อาจจะมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่่ายโฮสต์ (Host) 
เพียงตวัเดียวหรือหลาย ๆ ตวัก็ได้โดยโฮสต์ทกุตวัก็จะเช่ือมโยงกบัอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชัว่โมงตอ่
วนั โดยใช้วงจรโทรศพัท์เป็นตวัเช่ือม 

จากความหมายของอินเทอร์เน็ตดงักล่าวพอสรุปได้ว่า อินเทอร์เน็ตเป็นการใช้ประโยชน์ของ
ระบบเครือข่ายท่ีน าเคร่ืองคอมพิวเตอร์มาเป็นเคร่ีองเช่ือมโยงกับเครือข่ายในการใช้งานเครือข่าย
คอมพิวเตอร์(Internet)  ท่ีเช่ือมโยงข้อมูลทั่วโลกเข้าด้วยกัน โดยใช้มาตรฐานการเช่ือมต่อ TCP/IP ซึ่ง  
มีวัตถุประสงค์หลักคือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อส่ือสาร การเข้าถึงข้อมูล ได้ง่าย สะดวก 
รวดเร็ว และสามารถหาข้อมลูท่ีอยากได้ทัว่โลกภายในระยะเวลาอนัรวดเร็ว 

 
เครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 

นกัวิชาการศกึษาหลายทา่นได้ให้ความหมายของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไว้ดงันี ้
(กิดานันท์ มลิทอง, 2540)ได้ให้ความหมายว่า เครือข่ายอินเทอร์เน็ต หมายถึง 

ระบบของการเช่ือมโยงขา่ยงานคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่มากครอบคลมุไปทัว่โลก เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการใช้บริการส่ือสารข้อมูล เช่น การบนัทึกเข้าระยะไกล (Remote Login) การถ่ายโอน
แฟ้ม อีเมล์ และกลุ่มอภิปราย เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นวิธีในการเช่ือมโยงขา่ย งานคอมพิวเตอร์ท่ี
มีอยู ่ซึง่ขยายออกไปอยา่งกว้างขวางเพ่ือการเข้าถึงของแตล่ะระบบท่ีมีส่วนร่วมอยู่ 
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(วิทยา เรืองพรวิสทุธ์ิ, 2539)ได้ให้ความหมายว่า เครือข่ายอินเทอร์เน็ต หมายถึง 
เครือข่ายใหญ่ท่ีสุดในโลกซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายต่าง ๆ จ านวนมาก ท่ีเช่ือมโยงระบบส่ือสาร
แบบทีซีพี/ไอพี (TCP/IP) เครือข่ายท่ีเป็นสมาชิกของอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายซึ่งกระจายอยู่ใน
ประเทศตา่ง ๆ เกือบทัว่โลก เครือขา่ยอินเทอร์เน็ต มีช่ือเรียกได้อีกวา่ The Net Cyberspace  

(สิทธิชยั ประสานวงศ์, 2540)ได้ให้ความหมายวา่ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตหมายถึง
ระบบเครือข่าย (Network) ท่ี เช่ือมโยงเครือข่ายมากมายหลากหลาย เครือข่ายเข้าด้วยกัน
อินเทอร์เน็ตจึงเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีมีข้อมูลในทุก ๆ ด้าน ให้ผู้ ท่ีสนใจเข้าไปค้นคว้าหา
ข้อมลูได้อยา่งสะดวกรวดเร็วและง่ายดาย 

จากความหมายของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตดงักล่าวสรุปได้ว่า เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเครือ
ขายท่ีเช่ือมโยงกับเครือข่ายอ่ืนมากมาย เพ่ือให้เข้ากับระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้ผู้ สนใจเข้าใช้อย่าง
รวดเร็วและง่ายดาย 

 
เครือขา่ยอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย 

ประวตัคิวามเป็นมา 
ความเป็นมาของเครือข่ายแบบไร้สายระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) 

เกิดขึน้ครัง้แรกในปี ค.ศ. 1971 บนเกาะฮาวายโดยโปรเจ็กต์ของนกัศกึษาของมหาวิทยาลยัฮาวาย
ท่ีช่ือว่า“ ALOHNET” ขณะนัน้ลักษณะการส่งข้อมูลเป็นแบบ Bi-directional ส่งไป-กลับง่าย ๆ 
ผ่านคล่ืนวิทยุส่ือสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ 7 เคร่ืองซึ่งตัง้อยู่บนเกาะ 4 เกาะโดยรอบและมี
ศนูย์กลางการเช่ือมตอ่อยูท่ี่เกาะเกาะหนึง่ท่ีช่ือว่า Oahu 

นกัวิชาการ ได้ให้ความหมายของระบบเครือขา่ยไว้ดงันี ้
(ศิรินันท์, 2545)ได้กล่าวว่า ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (WLAN = Wireless 

Local Area Network) ระบบการส่ือสารข้อมูลท่ีมีความคล่องตวัมากซึ่งอาจจะน ามาใช้ทดแทน
หรือเพิ่มตอ่กบัระบบเครือขา่ยแลนใช้สายแบบดัง้เดมิโดยใช้การส่งคล่ืนความถ่ีวิทยใุนย่านวิทย ุRF 
และคล่ืนอินฟราเรดในการรับและส่งข้อมูลระหว่างคอมพิ วเตอร์แต่ละเคร่ืองผ่านอากาศทะลุ
ก าแพงเพดานหรือสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ โดยปราศจากความต้องการของการเดินสายนอกจากนัน้ 
ระบบเครือข่ายไร้สายยงัมีคณุสมบตัคิรอบคลมุทกุอย่างเหมือนกบัระบบ LA1 แบบใช้สายท่ีส าคญั
คือการท่ีมนัไม่ต้องใช้สายท าให้การเคล่ือนย้ายการใช้งานท าได้โดยสะดวกไม่เหมือน ระบบ LAN 
แบบใช้สาย ท่ีต้องใช้เวลาและการลงทนุในการปรับเปล่ียนต าแหน่งการใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
ปัจจุบนัการติดต่อส่ือสารเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่นโทรศพัท์มือถือเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ
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และการใช้ชีวิตประจ าวนั ความต้องการข้อมูลและการบริการต่าง ๆ มีความจ าเป็นส าหรับธุรกิจ
เทคโนโลยีท่ีสนองต่อความต้องการเหล่านัน้มีมากมาย เช่น โทรศพัท์มือถือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
โน๊ตบุ๊ก เคร่ืองปาล์ม ได้ถกูน ามาใช้เป็นอย่างมากและผู้ ท่ีได้ประโยชน์จากการใช้ระบบเครือข่ายไร้
สายมีมากมาย 

ประโยชน์ของระบบเครือข่ายไร้สาย เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก 
ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ไม่มากนัก และมักจ ากัดอยู่ในอาคารหลังเดียวหรืออาคารในละแวก
เดียวกนั การใช้งานท่ีน่าสนใจท่ีสดุของเครือข่ายไร้สายก็คือ ความสะดวกสบายท่ีไม่ต้องติดอยู่กับ
ท่ีผู้ใช้สามารถเคล่ือนท่ีไปมาได้โดยท่ียงัส่ือสารอยูใ่นระบบเครือขา่ยมีดงันี ้

1. Mobility Improves Productivity & Service มีความคล่องตัวสูง ดังนัน้ 
ไม่ว่าจะเคล่ือนท่ีไปท่ีใหนหรือเคล่ือนย้ายคอมพิวเตอร์ไปต าแหน่งใด  ก็ยังมีการเช่ือมต่อกับ
เครือขา่ยตลอดเวลา ตราบใดท่ียงัอยูใ่นระยะการสง่ข้อมลู 

2.Installation Speed and Simplicity สามารถติดตัง้ได้ง่าย และรวดเร็ว 
เพราะไมต้่องเสียเวลาตดิตัง้สายเคเบลิและไมร่กรุงรัง 

3. Installation Flexibility สามารถขยายระบบเครือข่ายได้ง่าย เพราะใช้
เพียงพีซีการ์ดตอ่เข้ากบัโน๊ตบุ๊กหรือพีซีก็เข้าสูเ่ครือข่ายได้ทนัที 

4.Reduced Cost-Of-Ownership ลดค่าใช้จ่ายโดยรวม ระบบเครือข่ายไร้
สายไม่จ าเป็นต้องเสียค่าบ ารุงรักษาและการขยายเครือข่ายก็ลงทุนน้อยกว่าเดิมหลายเท่าเน่ือง
ด้วยความง่ายในการตดิตัง้ 

5. Scalability เครือข่ายไร้สายท าให้องค์กรสามารถปรับขนาดและความ
เหมาะสมได้ง่ายไม่ยุ่งยาก เพราะสามารถโยกย้ายต าแหน่งการใช้งาน โดยเฉพาะระบบท่ีมีการ
เช่ือมระหวา่งจดุตอ่จดุ เชน่ ระหวา่งตกึ 

 
รูปแบบการเช่ือมตอ่ของระบบเครือข่ายไร้สาย มีดงันี ้

1. Peer-to-Peer (Ad Hoc Mode) รูปแบบการเช่ือมต่อระบบแลนไร้สาย
แบบ Peer to Peer เป็นลักษณะการเช่ือมต่อแบบโครงค่ายโดยตรงระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์
จ านวน 2 เคร่ืองหรือมากกว่า เป็นการใช้งานร่วมกันของ Wireless Adapter Cards โดยไม่ได้มี
การเช่ือมตอ่กบัเครือข่ายแบบใช้สายเลย โดยท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์แตล่ะเคร่ืองจะมีความเทา่เทียม
กนั สามารถท างานของตนเองได้และขอใช้บริการเคร่ืองอ่ืนได้ เหมาะส าหรับการน ามาใช้งานเพ่ือ
จดุประสงค์ในด้านความรวดเร็วหรือติดตัง้ได้ และขอใช้บริการเคร่ืองอ่ืน โดยท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์
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แต่ละเคร่ืองจะมีความเท่าเทียมกัน สามารถท างานของตนเองได้และขอใช้บริการเคร่ืองอ่ืนได้ 
เหมาะสมส าหรับการน ามาใช้งานเพ่ือจดุประสงค์ในด้านความรวดเร็วหรือติดตัง้ได้ โดยง่ายเม่ือไม่
มีโครงสร้างพืน้ฐานท่ีจะรองรับ 

2. ClientServer (Infrastructure Mode) ระบบเครือข่ายไร้สายแบบ Client / 
Server หรือ Infrastructure Mode เป็นลักษณะการรับส่งข้อมูลโดยอาศัย Access Point (AP) 
หรือเรียกว่า Hot Spot ท าหน้าท่ีเป็นสะพานเช่ือมต่อระหว่างระบบเครือข่ายแบบไร้สายกับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ลกูข่าย (Client ) โดยจะกระจายสญัญาณคล่ืนวิทยเุพ่ือรับ-ส่งข้อมลูเป็นรัศมีโดยรอบ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีอยู่ในรัศมีของ AP จะกลายเป็นเครือข่ายกลุ่มเดียวกันทันที  โดยเคร่ือง
คอมพิวเตอร์จะสามารถติดต่อกันหรือติดต่อกับ Server เพ่ือแลกเปล่ียนและค้นหาข้อมูลได้โดย
ต้องติดต่อผ่าน AP เท่านัน้ซึ่ง AP 1 จุด สามารถให้บริการเคร่ืองลูกข่ายได้ถึง 15-50 อุปกรณ์ของ
เคร่ืองลกูข่าย เหมาะส าหรับการน าไปขยายเครือข่ายหรือใช้ร่วมกบัระบบเครือขา่ยแบบใช้สายเดิม
ในห้องสมดุ ส านกังานหรือห้องประชมุเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้มากขึน้ 

3. Multiple Access Points and Roaming โดยทัว่ไปการเช่ือมต่อสัญญาณ
ระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์กับ Access Point ของเครือข่ายไร้สายจะอยู่ในรัศมีประมาณ 500 ฟุต 
ภายในอาคาร 1,000 ฟุต ภายนอกอาคาร หากสถานท่ีท่ีติดตัง้มีขนาดกว้างมาก ๆ เช่น บริเวณ
ภายในมหาวิทยาลยั จะต้องมีการเพิ่มจุดการติดตัง้ AP ให้มากขึน้ เพ่ือให้การรับส่งสญัญาณใน
บริเวณและของเครือขา่ยขนาดใหญ่เป็นไปอยา่งครอบคลมุทัว่ถึง 

4. Use of an Extension Point กรณีท่ีโครงสร้างของสถานท่ีติดตัง้เครือข่าย
แบบไร้สายมีปัญหา ผู้ ออกแบบระบบอาจจะใช้  Extension Points ท่ีมีคุณสมบัติเหมือนกับ 
Access Point แตไ่มต้่องผกูตดิไว้กบัเครือขา่ยไร้สาย เป็นสว่นท่ีใช้เพิ่มเตมิในการรับสง่สญัญาณ 

5. The Use of Diretional Antennas ระบบแลนไร้สายแบบนีเ้ป็นแบบใช้เสา
อากาศในการรับส่งสญัญาณระหว่างอาคารท่ีอยู่ห่างกัน โดยการติดตัง้เสาอากาศท่ีแตล่ะอาคาร 
เพ่ือสง่และรับสญัญาณระหวา่งกนั 
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ลกัษณะการเช่ือมตอ่ของระบบเครือข่าย Wireless LAN  มีดงันี ้
1. การเช่ือมตอ่ของระบบเครือขา่ย Wireless LAN มี 2 ลกัษณะดงันี ้ 

1.การเช่ือมโยงระบบแบบ Ad-Hoc (Peer to Peer) เป็นการส่ือสารข้อมลู
ระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไร้สายและอุปกรณ์ต่างๆ ตัง้แต่สองเคร่ืองขึน้ไป โดยท่ีไม่มีศนูย์กลาง
ควบคุมอุปกรณ์ทุกเคร่ืองสามารถส่ือสารข้อมูลถึงกันได้เองตวัส่งจะใช้วิธีการแพร่กระจายคล่ืน
ออกไปในทกุทิศทกุทางโดยไม่ทราบจดุหมายปลายทางของตวัรับว่าอยู่ท่ีใด ซึ่งตวัรับจะต้องอยู่ใน
ขอบเขตพืน้ท่ีให้บริการท่ีคล่ืนสามารถเดินทางมาถึงแล้วตรวจสอบข้อมลูว่าใช่ของตนหรือไม่  ด้วย
การตรวจสอบค่า Mac Address ผู้ รับปลายทางในเฟรมข้อมูลท่ีแพร่กระจายออกมา ถ้าใช่ข้อมูล
ของตนจะน าข้อมลูเหล่านัน้ไปประมวลผลตอ่ไป การเช่ือมโยงเครือข่ายไวร์เลสแลนท่ีใช้โครงสร้าง
การเช่ือมโยงแบบ Ad-Hoc ไม่สามารถเช่ือมโยงเข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ เน่ืองจากบน
ระบบไมมี่การใช้สญัญาณเลย 

2. การเช่ือมโยงระบบแบบ Infrastructure (Client / Server) มีข้อพิเศษ
กว่าระบบแบบ Ad-Hoc ตรงท่ีมีแอ็กเซสพอยน์เป็นศูนย์กลางการเช่ือมโยง (ท าหน้าท่ีคล้ายฮบั) 
และเป็นสะพานเช่ือมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไร้สายอปุกรณ์ไวร์เลสแลนเข้าสู่เครือข่ายอีเทอร์เน็ตแลน
หลกั (Ethernet Backbone) รวมถึงการควบคมุการส่ือสารข้อมลูอปุกรณ์ไวร์เลสแลน 

2. อปุกรณ์ส าหรับการเช่ือมตอ่ระบบเครือขา่ย Wireless LAN  
1. แลนการ์ดไร้สาย (Wireless LAN Card) ท าหน้าท่ีในการแปลงข้อมูล

ดจิิตอล ท่ีได้จากการประมวลผลของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้เป็นคล่ืนวิทยแุล้วสง่ผ่านสายอากาศให้
กระจายออกไป และท าหน้าท่ีในการรับคล่ืนวิทยท่ีุแพร่กระจายแปลงปันข้อมลูดิจิตอล สง่ให้เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ประมวล Wireless LAN ท่ีผลิตออกมาจ าหนา่ย มีหลายรูปแบบแบง่ตามลกัษณะช่อง
เช่ือมตอ่คอมพิวเตอร์ ในแบบตา่ง ๆ 

2. อุปกรณ์ เข้าใช้งานเครือข่าย (Wireless Access Point) ท าหน้าท่ี
เสมือนฮบั เช่ือมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไร้สายและอุปกรณ์ไวร์เลสแลนแบบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน อีกทัง้
เป็นสะพานเช่ือมตอ่เคร่ืองไวร์เลสแลนเข้ากบัเคร่ืองอินเทอร์เน็ตท าให้ระบบทัง้สองสามารถส่ือสาร
กนัได้ 

3. สะพานเช่ือมโยงไร้สาย (Wireless Bridge) ท าหน้าท่ีเป็นตัวกลาง
เช่ือมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแลนตัง้แต่สองระบบขึ น้ไปเข้าด้วยกันแทนการใช้
สายสญัญาณข้อมลูท่ีส่ือสารระหว่างเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะถกูแปลงเป็นคล่ืนวิทยุแล้วถกูแปลง
ไปยงัปลายทาง  
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4. Wireless Broadband Router ท าห น้ า ท่ี ในการต่ อ เข้ ากับ ระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านคู่สายโทรศัพท์ (ADSL) หรือเคเบิลทีวี (UBG) ด้วยเทคโนโลยี 
Broadband Router ซึ่งมีฟังก์ชันการท างานเป็นตัวค้นหาเส้นทาง , NAT (Network Address 
Translation), Firewall, VPN ฯลฯ มาผสมผสานเข้ากับ Access Point ท าให้ผู้ ใช้งานคอมพิวเตอร์
ไร้สายสามารถส่ือสารข้อมลูไปยงัระบบอินเทอร์เน็ตได้ 

5. Wireless Print Server อปุกรณ์การแชร์เคร่ืองพิมพ์บนระบบเครือข่าย 
Wireless LAN  

6. Power Over Ethernet Adaptor ท าหน้า ท่ีแยกสาย UTP ท่ี มี สาย
ทองแดงตีเกลียวอยู่ข้างใน 4 คู่ โดยสายทองแดงส าหรับใช้ส่ือสารข้อมูลใช้เพียง 2 คู่เท่านัน้ ส่วน
สายทองแดงอีก 2 คู ่สามารถน าอุปกรณ์ตวันีม้าใช้เป็นเส้นทางส าหรับส่งแรงดนัไฟฟ้าไปให้กบัตวั 
Access Point ได้  

7. สายอากาศ (Antenna) ท าหน้าท่ีเปล่ียนข้อมูลในรูปของกระแสไฟฟ้า
ท่ีส่งออกมาจากภาคส่งของอุปกรณ์ไวร์เลสแลนให้กลายเป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าแพร่กระจาย
ออกไปในอากาศและสายอากาศยงัท าหน้าท่ีรับเอาคล่ืนท่ีอปุกรณ์ไวร์เลสแลนเคร่ืองอ่ืน ๆ ส่งออก
มาแปลงกลบัให้อยูใ่นรูปของกระแสไฟฟ้าสง่ให้ภาครับตอ่ไป 

จากความหมายดงักล่าว สรุปได้ว่า ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย มีประโยชน์ชว่ยให้การท างาน
คล่องตวั ติดตัง้ง่ายและรวดเร็ว รูปแบบของการเช่ือมต่อจากเครือข่ายแม่ไปสู่เครือข่ายลูก โดยการใช้
งานจะเหมาะสมกับงานกิจการใหญ่ ๆ เช่น มหาวิทยาลัย โรงพยายาล องค์กรหน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชน 

 
การบริการนักศึกษาของส านักทะเบียนและประมวลผล 

การบริการนักศึกษาของส านักทะเบียนและประมวลผล ผู้ วิจัยได้ศึกษาข้อมูลคู่มือการ
ปฏิบตังิานของหน่วยงานทะเบียน ของมหาวิทยาลยัตา่ง ๆ และจากนกัวิชาการ โดยสรุปได้ดงันี ้

(มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2539)ให้ความหมายวา่ บริการการศกึษาของส านกัทะเบียน
และประมวลผล คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  มีการแบง่การบริหารออกเป็น 3 
หนว่ยประกอบด้วย 

1. หนว่ยทะเบียนและประเมินผล  
2. หนว่ยบณัฑิตศกึษา 
3. หนว่ยพฒันาหลกัสตูร 
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งานบริการการศกึษา มีลกัษณะงานท่ีต้องปฏิบตัแิละรับผิดชอบเก่ียวกบัทะเบียนและ
ประเมินผลการศึกษา การจดัการเรียนการสอนและการวดัผลการส่งเสริมและพฒันาทางวิชาการ 
โดยมีรายละเอียดลกัษณะงานหน้าท่ีและความรับผิดชอบดงันี ้

1. หน่วยทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  มีลักษณะงานท่ีต้องรับผิดชอบ
เก่ียวกับการรับเข้านกัศึกษาด้านทะเบียนประวตัิ ทะเบียนเรียน การขอเทียบโอนรายวิชา การขอ
อนุมตัิโอนย้ายคณะเรียน การขอย้ายสาขาวิชา การลาพกั และลาออกจากการเป็นนกัศกึษา การ
ด าเนินการด าเนินการสอบประจ าภาคการเบิกจ่ายเงิน ค่าตรวจกระดาษค าตอบ การขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงวนัคมุสอบ การขอใช้และให้สญัลกัษณ์ I การลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า / มากกว่าท่ี
ก าหนด การลงทะเบียนช้าเป็นกรณีพิเศษ การส าเร็จการศกึษา เป็นต้น 

2. หน่วยส่งเสริมและพฒันาทางวิชาการ มีลกัษณะงานท่ีต้องรับผิดชอบเก่ียวกบั
รวบรวมข้อมลูและรายงานบทความทางวิชาการงานวิจยัของอาจารย์ และนกัศึกษาประสานงาน
เก่ียวกับการฝึกอบรมสัมมนาและเผยแพร่วิชาการผ่านส่ือต่าง ๆ จัดหาจัดเก็บและให้บริการ
โสตทัศนูปกรณ์ทุกรูปแบบเพ่ือประกอบการศึกษาและวิจัยด าเนินการจัดการขออนุมัติเปิดและ
เปล่ียนแปลงวิชาจัดท าคู่มือนักศึกษาและ Bulletin ของคณะและเอกสารเผยแพร่ ของคณะ
ปรับปรุงหลกัสตูรระเบียบตา่ง ๆ  

3. งานบณัฑิตศกึษา มีลกัษณะงานท่ีต้องรับผิดชอบเก่ียวกบัการจดัท าทะเบียน
และเก็บประวตัินกัศกึษาของคณะการจดัการเรียนการสอนระดบับณัฑิตศกึษาการขอสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระการขอสอบวิทยานิพนธ์การศึกษาอิสระการขอรักษาสถานภาพการ
เป็นศกึษาการแตง่ตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ / การศกึษาอิสระการแตง่ตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษา
ร่วมเพิ่มเติมการแต่งตัง้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระการขอเปล่ียนแผนการ
ศกึษาการลาพกัการศึกษาการขออนุมตัิเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / การศกึษาอิสระการเสนอขาอนมุตัิ
ปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย การเสนอแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร การแต่งตัง้
คณะกรรมการสอบคดัเลือกเข้าศึกษาการขออนุมัติและการจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ / การศกึษาอิสระกาขออนมุตัแิละการจา่ยเงินคา่ตอบแทนคณะกรรมการสอบเค้า
โครงวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระตรวจสอบข้อมูลเบือ้งต้ของนักศึกษากับฐานข้อมูลส านัก
ทะเบียนและประมวลผล 
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(มหาวิทยาลัยสยาม, 2558)ได้ให้ความหมายของการบริการงานทะเบียนว่าเป็น
ภาระงานหลกัของส านกัทะเบียนและวดัผล ประกอบด้วย 

1. งานบริการและการประชาสมัพนัธ์ 
1.1. งานบริการ งานบริการรับเร่ือง งานรับค าร้องทัว่ไป การขอผลิตเอกสาร

งานรับ จ่ายข้อสอบไปตรวจและรับคืนข้อสอบท่ีท าการตรวจเสร็จแล้วพร้อมคิดค านวณค่า
ตรวจข้อสอบและด าเนินการจดัเก็บคะแนนสอบกลางภาคตาม คณะตา่งๆ  

1.2 งานประชาสมัพนัธ์ ข้อมลูข่าวสารของส านกัทะเบียนและวดัผลและของ
มหาวิทยาลยัสยาม 

2. งานทะเบียนประวตั ิ 
2.1 งานการจดัเก็บทะเบียนประวตันิกัศกึษา  
2.2 รับลงทะเบียนวิชาเรียนของนักศึกษาการรับลงทะเบียนและการขึน้

ทะเบียนเป็นนกัศกึษาใหม่ การลงทะเบียนนกัศกึษาปัจจุบนัทาง Internet การลงทะเบียนเพ่ือเป็น
ผู้ ตรวจสอบบัญชีและประกอบวิชาชีพวิศวกรรม การลงทะเบียนนักศึกษาต่างสถาบัน การ
ลงทะเบียนเกินกว่าหน่วยกิตท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด การลงทะเบียนล่าช้ากว่าท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด  

2.3 การตรวจสอบคณุวฒุินกัศกึษาใหม ่ 
2.4 การจดัท าตารางสถิตนิกัศกึษา  

3. งานวดัผลการศกึษา  
3.1 การตรวจสอบเอกสารทางการศกึษา การตรวจสอบ ผลการสอบและการ

ประกาศผลการสอบของนกัศกึษา การตรวจสอบรายช่ือนกัศกึษาท่ีอยู่ในเกณฑ์ได้รับทนุการศกึษา
การตรวจสอบรายช่ือผู้ส าเร็จการศกึษา การตรวจสอบคณุวฒุิการศกึษาจากองค์กรภายนอก 

3.2 งานตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ได้รับอนุมัติจากอธิการบดีให้ลาออก (ลาออกระหว่างการศึกษา) 
พ้นสภาพตามระเบียบการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาด้วยสาเหตุ
กระท าผิดอย่างร้ายแรงตาย ฯลฯ มีสภาพเป็นนกัศึกษา นกัศึกษาสภาพปกติ นักศึกษาสภาพรอ
พินิจ การรักษาสถานภาพและการตอ่สถานภาพของนกัศกึษา ขอพกัการเรียนขอรักษาสถานภาพ
ในรายวิชาโครงงานขอตอ่สถานภาพนกัศกึษาเม่ือหมดระยะเวลาในการศกึษา 
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3.3 งานการออกเอกสารทางการศกึษาและการจดัเก็บ การจดัท าใบรายงาน
ผลการศึกษา การจัดท าใบรายงานผลการศึกษาแบบเป็นทางการและการจัดท าใบรายงานผล
การศึกษาแบบไม่เป็นทางการ การจดัเก็บเอกสารทางการศึกษา จดัเก็บใบระเบียนแสดงผลการ
เรียนจดัเก็บใบรายงานผลการศกึษา จดัเก็บผลการสอบ จดัเก็บรายช่ือผู้ส าเร็จการศกึษาจดัเก็บผล
การสอบจดัเก็บรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาจดัเก็บใบแสดงผลการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต
จดัเก็บรายช่ือทนุการศึกษา จดัเก็บรายช่ือนกัศึกษาท่ีพ้นสภาพการเป็นนกัศกึษาตามระเบียบการ
วดัผลจดัเก็บใบค าร้องทกุประเภท 

4. งานประมวลผล  
4.1 งานบนัทึกข้อมลูและจดัพิมพ์ข้อมูลนกัศกึษา บนัทึกข้อมลูของนกัศึกษา 

บนัทึกประวัตินักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา บนัทึกข้อมูลในการลงทะเบียนเรียน
บนัทกึและประมวลผลการสอบของนกัศกึษาบนัทกึสถานภาพของนกัศกึษา  

4.2 บนัทึกข้อมูลตามใบค าร้องทั่วไปท่ีนักศึกษาย่ืนเร่ืองขอทุกประเภทงาน
ให้บริการด้านข้อมูลต่าง ๆ ของนักศึกษา การปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์ ดแูลและบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์การใช้งาน 

5. งานเลขานกุาร รับผิดชอบ ด้านเลขานกุารและงานสารบรรณ ดแูลการเบกิจา่ย
อุปกรณ์ท่ีใช้ในภาระงานส่วนรวมของส านักทะเบียนและวัดผล ดูแลและประสานงานในการ
ต้อนรับผู้มาติดต่อเย่ียมชมศึกษาดงูานของส านักทะเบียนและวดัผลรวบรวมเอกสารเวียนต่าง  ๆ
ของส านกัทะเบียนและวดัผล ออกหนงัสือเชิญประชมุและจดบนัทึกรายงานการประชมุรวมทัง้การ
เก็บรักษาประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการขอสถานท่ีจัดพิมพ์และประสานงาน ในการ
จดัท ารายงานการประเมินตนเองของส านกัทะเบียนและวดัผลออกใบรับรองสถานภาพนกัศึกษา
และใบรับรองการส าเร็จการศกึษา จดัเก็บเอกสารตา่งๆเช่นค าสัง่ประกาศหรือบนัทึกข้อความและ
ดแูลสมดุเลขท่ีหนงัสือเข้าออกดแูลและรวบรวมข้อมลูประกนัคณุภาพของส านกัทะเบียน 

 
ภาระงานท่ีบคุลากรทกุคนของส านกัทะเบียนและวดัผลร่วมกนัปฏิบตั ิ

1. งานการรับขึน้ทะเบียนเป็นนกัศกึษาใหม่ 
2. งานลงทะเบียนเรียนของนกัศกึษา  
3. การจดัสอบ  
4. พิธีพระราชทานปริญญาบตัร  
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ภาระงานรองของส านกัทะเบียนและวดัผล  
1. จ าหนา่ยใบลงทะเบียนเรียนและใบเพิ่มวิชาเรียน  
2. ท าเร่ืองคืนเงินให้กบันกัศกึษากรณีเพิกถอนรายวิชาตามระเบียบของมหาวิทยาลยั  
3. ประสานงานในการจดัท าหนงัสือสจูิบตัร 
4. ประสานงานในการจดัท าหนงัสือคูมื่อนกัศกึษาและหลกัสตูร 
5. เป็นคณะท างานการจดัท าตารางสอน-ตารางสอบ 
 

(จริยา สุดกระโทก, 2552, น.20-21) ได้กล่าวว่า งานการบริการของกลุ่มงานทะเบียนและ
ประมวลผล ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร เป็น
หน่วยงานหลกัท่ีให้บริการแก่คณาจารย์และนกัศกึษา ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลยัเพ่ืออ านวย
ความสะดวกในด้านวิชาการอีกทัง้ยังเป็นหน่วยงานท่ีติดต่อประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
หน่วยงานภายนอกท่ีมีภารกิจสมัพนัธ์กนักลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลส านกัส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนมีการแบง่หนว่ยงานและภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบดงันี ้ 

1. งานรับเข้าและทะเบียนประวตั ิ
ด้านทะเบียนประวตัิ ด าเนินการในเร่ืองการรับเข้านกัศกึษาใหม่ของนกัศกึษาชัน้

ปีท่ี 1 ตัง้แต่ขัน้ตอนการรับสมัครโดยผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การจัดการสอบคดัเลือกรายงานตวัและขึน้ทะเบียนเป็นนกัศึกษา
ตรวจสอบคณุวฒุินกัศกึษาใหม่การเปล่ียนแปลงประวตัินกัศกึษาและจดัส่งสกอ. การจดัท ารายช่ือ
นกัศกึษาและส่งให้คณะตรวจสอบการจดัท าสถิตนิกัศกึษาประเภทตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัหน่ายงาน
การโอนจากมหาวิทยาลัยไปอีกมหาวิทยาลัย การย้ายนักศึกษาภาคปกติไปภาคสมทบเท่านัน้
ก าหนดจัดท าบันทึกนักศึกษาเรียนข้ามสถานศึกษาและก าหนดอาจารย์ท่ีปรึกษาตามกลุ่ม
นกัศกึษา 

ด้านตารางเรียนตารางสอนประจ าภาคการศึกษาด าเนินการในเร่ืองก าหนด
แผนการเรียนตามกลุ่มนกัศกึษาก าหนด การจดัตารางสอนวนัเวลาห้องเรียนให้กับกลุ่มนกัศึกษา
ก าหนดการจัดตารางสอบวันเวลาให้กับกลุ่มนักศึกษาปลายภาคประสานงานคณะในการจัด
ตารางเรียนตารางสอนประจ าภาคการศกึษา (ตรวจสอบตารางเรียนตรวจสอบตารางสอบประสาน
คณะนัน้ทกุห้องใช้สอบปลายภาคตารางสอบ-การสอบปลายภาค  สอบนอกตารางตารางสอบซ า้
ขาดสอบปลายภาค) ตรวจสอบแก้ไขตารางสอนและตารางสอบหลงัคณะตรวจสอบ 
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ด้านลงทะเบียนเรียน ประจ าภาคการศึกษา ด าเนินการด้านประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษาและการลงทะเบียนเรียนประจ าภาค คณะด าเนินการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน ตาม
ระยะเวลาท าหนงัสือตรวจสอบนกัศกึษาไม่ลงทะเบียนเรียนตามระยะเวลา จดัท าประกาศถอนช่ือ
นักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนตามระยะเวลา ท าบันทึกแจ้งการลงทะเบียน มหาวิทยาลัยจัดท า
ประกาศขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา เน่ืองจากไม่ลงทะเบียนในช่วงเวลาตรวจสอบ ให้คณะ
รายงานการลาพกัของนกัศึกษาท่ีไม่ลงทะเบียนเรียนในช่วงเวลาจดัท าบนัทึกแจ้งคณะการเขียน 
ค าร้องขอจบของนักศึกษาตามระยะเวลารายวิชาลงทะเบียนของนักศึกษาเน่ืองจากไม่ได้มา
รายงานตวัตรวจสอบการถอนรายวิชาท่ีได้รักเกรด W ตามระยะเวลาจดัท าสถิติ การลงทะเบียน
เรียนจัดท าสถิติ  การลงทะเบียนเรียนจัดท าสถิตินักศึกษาลาพักการศึกษาเน่ืองจากไม่ได้
ลงทะเบียนเรียนจดัพิมพ์ใบกรอกคา่ระดบัคะแนนและใบรับ-สง่เกรดสง่ให้คณะ 

2. งานตรวจสอบและรับรองผลการศกึษา ประจ าภาคการศกึษา 
ด้านประมวลผลและอนุมัติจบ ด าเนินการด้านจดัท ารายช่ือนกัศึกษาคาดว่าจะ

ส าเร็จการศึกษาตรวจสอบและแก้ไขเกรดจากการอ่านเกรดท่ีไม่ถูกต้องส่งเกรดท่ีถูกต้องเข้า
ทรานสคริป ตรวจสอบอาจารย์ท่ีไม่ส่งเกรดรายงานมหาวิทยาลยั ตรวจสอบและแจ้งเกรดให้คณะ
แก้ไขตามระยะเวลาตรวจสอบนักศึกษาพ้นสภาพ แจ้งงานประมวลผลปรับสถานะจัดท าทราน
สคริป ตรวจสอบอาจารย์ท่ีไม่ส่งกรด รายงานมหาวิทยาลยั ตรวจสอบและแจ้งเกรดให้คณะแก้ไข
ตามระยะเวลาตรวจสอบนักศึกษาพ้นสภาพ แจ้งงานประมวลผลปรับสถานะจัดท ารายช่ือ
นกัศกึษาเรียนครบหลกัสตูร ให้คณะตรวจสอบและยืนยนัจดัท ารายช่ือผู้ส าเร็จการศกึษาเสนอสภา
วิชาการพิจารณาจดัท ารายช่ือผู้ส าเร็จการศกึษาเสนอสภามหาวิทยาลยัอนมุตัิแจ้งรายช่ือผู้ส าเร็จ
การศึกษาผ่านสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปรับสถานะจัดท าสถิติผู้ ส าเร็จการศึกษาให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

ด้านออกเอกสารรับรองการศึกษาด าเนินการด้านจัดพิมพ์ใบรับรองการศึกษา
สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ จัดพิมพ์ใบรับรองคุณวุฒิจดัพิมพ์โบปริญญาบตัร จัดพิมพ์ใบแสดงผล
การศึกษาฉบบัสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ การออกใบแทนหลักฐานการแสดงผลการศึกษา จัดส่ง
รับรองการศึกษาและใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ให้คณะด าเนินการจัดท าหนังสือ
ตรวจสอบวฒุิการศกึษาจดัท ารายช่ือรับพระราชทานปริญญาบตัร  
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3. งานประมวลผลและสารสนเทศ 
ด าเนินการด้านบนัทึกฐานข้อมลูหลกัรองระบบทกุส่วนก าหนดปฏิทินการศึกษา

ประจ าปีการศึกษาเสนอ CEO ตรวจค่าระดบัคะแนนจากผู้สอนด้วยเคร่ืองตรวจกระดาษค าตอบ
ปรับสถานะนกัศกึษาไม่มารายงานตวัลาออกลาพกัรักษาสภาพส าเร็จการศกึษา จดัท าระบบติดตัง้
และสนบัสนนุการใช้งานทะเบียนของคณะและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องส ารองข้อมลูงานทะเบียนของ
ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปรับปรุงและแก้ไขเว็บไซต์ของส านกัส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน การก าหนดและยกเลิกสิทธ์ิ การใช้งานระบบงานทะเบียนและรับสมัครออนไลน์
ปรับปรุงข้อมลูหลกัของระบบทกุส่วน ตอบปัญหาข้อเสนอแนะ ของนกัศกึษาผ่านเว็บไซต์สอนและ
อบรมการใช้งานของงานทะเบียนและรับสมคัรออนไลน์ปรับปรุงข้อมลูหลกัของระบบทกุส่วนตอบ
ปัญหาข้อเสนอแนะ ของนักศึกษาผ่านเว็บไซต์ ท าความเข้าใจและแก้ไขปัญหาการใช้โปรแกรม
เฉพาะหน้า ประสานการใช้โปรแกรมงานทะเบียนกับบริษัทในส่วนเพิ่มเติมและแก้ไขพร้อมทัง้
ตดิตามงานอยา่งตอ่เน่ือง 

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็น
หน่วยงานท่ีจัดตัง้ขึน้เพ่ือสนับสนุนสายงานทางวิชาการมีหน้าท่ีให้บริการนักศึกษาในทุกระดับ
ทางด้านการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ งานทะเบียนประวตัินักศึกษา การจัดการเรียนการสอน การ
ลงทะเบียนเรียน การประมวลผลการศกึษา การส าเร็จการศกึษาตลอดจน การออกเอกสารส าคญั
ทางการศึกษา  นอกจากนีเ้ป็นแหล่งข้อมูลทางด้านการศึกษาทุกประเภทของผู้บริหารคณะ และ
สาขาวิชา หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง สามารถน าไปก าหนดนโยบายและวางแผนการบริหารงาน
การศึกษาได้ ตลอดจนสามารถน าไปวิเคราะห์  เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประโยชน์สูดสุด การให้บริการของบุคลากรกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะเร่ิมตัง้แต่การให้ค าแนะน าการอธิบายการตอบค าถาม
ต่าง ๆ เก่ียวกับการเรียนการสอนและการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาเก่ียวกับการเรียนการสอน
และสิ่งท่ีนักศึกษาต้องการและคาดหวังมากท่ีสุด  ส าหรับการท างานของกลุ่มทะเบียนและ
ประมวลผลส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คือ การบริการท่ีให้ความเป็นกันเองระหว่าง
บุคลากรเพ่ือก่อให้เกิดความพึงพอใจกับนักศึกษา โดยส่วนใหญ่นกัศึกษาจะมีความคาดหวงัว่า
จากการท างานของบุคลากรสามารถจะช่วยเหลือเป็นท่ีพึ่งท่ีดีของนักศึกษา เป็นการท างานท่ีมี
คณุภาพ ประสิทธิภาพ เช่น ให้บริการอย่างเป็นกันเองและเสมอภาค การดแูลเอาใจใส่นกัศึกษา
และสนองตอบความต้องการด้วยความเป็นมิตร ความสะดวกรวดเร็ว การมีกิริยาวาจาสภุาพการ
พดู ด้วยน า้เสียงท่ีนุม่นวล และใช้ค าพดูท่ีสภุาพ 
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กลุ่มทะเบียนและประมวลผลส านักส่งเส ริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานทะเบียน
นกัศกึษาทกุคณะของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กลุ่มทะเบียนและประมวลผลเป็น
ส่วนงานท่ีคอยให้บริการแก่นกัศึกษาโดยมีส่วนงานย่อยแยกออกเป็นงานรับเข้าและงานทะเบียน
ประวตัินกัศึกษา งานตรวจสอบ รับรองผลการศกึษา งานประมวลผล งานสารสนเทศซึ่งเป็นส่วน
งานท่ีให้การบริการของนกัศกึษา 

จากการศึกษาข้อมูลด้านการบริการงานทะเบียน ของกลุ่มส านักทะเบียนและ
ประมวลผลของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ สรุปได้ดงันี  ้การบริการงานทะเบียนเป็นงานหลักของกลุ่ม
ทะเบียนและประมวลผล และงานรองคือ งานด้านเอกสารต่าง ๆ เช่น ใบค าร้องของนักศึกษา 
บางครัง้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ อนัเกิดจากการบริการระหว่างบุคลากรกับนกัศึกษา ท าให้
นกัศกึษาผู้ ใช้บริการเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจต่อการบริการของบุคลากร เน่ืองจากปริมาณงานท่ี
มากจงึท าให้เกิดปัญหาตา่ง ๆ 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

(กองพัฒนานักศึกษา, 2561, น. 27) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับการ
สถาปนาขึน้ในพระราชบญัญัติ เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2548 จดัเป็นสถาบนัการศึกษาท่ีมีช่ือเสียง
และมีความเช่ียวชาญด้านวิชาชีพมาเป็นเวลาช้านาน เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 
โดยจะต้องมีทักษะด้านวิชาการ ทักษะในการประกอบอาชีพ ทักษะในการส่ือสาร สามารถใช้
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ มุ่งมั่นในการเสริมสร้าง บณัฑิตให้เป็นผู้ ท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีบคุลิกภาพ ท่ีเหมาะสม โดยแบง่การจดัการเรียนการสอนออกเป็น 9 คณะ ได้แก่  

1. คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
2. คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 
3. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
5. คณะบริหารธุรกิจ 
6. คณะศลิปศาสตร์ 
7. คณะอตุสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่ 
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ประวตัิความเป็นมาส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นส่วนราชการหนึ่งใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2548 หมวด 1 บททั่วไปมาตรา 8 มีหน้าท่ี
รับผิดชอบในด้านส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร อย่างมีคณุภาพและเป็นท่ีพึงพอใจของผู้ รับบริการอนัได้แก่ สถานศกึษาอ่ืน สถาน
ประกอบการ ผู้ ปกครอง นักศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน เป็นหน่วยงานเก่ียวกับงานทะเบียนและสถิติการศึกษา ของนักศึกษาตัง้แต่แรกเข้า
จนกระทั่งส าเร็จการศึกษา นอกจากนี  ้ยังท าหน้าท่ีส่งเสริมงานวิชาการต่างๆ ได้แก่  การ
ประสานงานในการจัดท าหนักสูตรการศึกษาสหกิจศึกษาการจัดท ามาตรฐานการศึกษาการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาการด าเนินกิจการของส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมีการ
ด าเนินงานดงันี ้

1. ด าเนินการรับนกัศกึษาใหมท่กุประเภทตามนโยบายของมหาวิทยาลยั  
2. ด าเนินการลงทะเบียนนกัศกึษาการเพิ่มถอนรายวิชาการลาพกัการศกึษาการ

ถอนสภาพนกัศกึษาการเสนอการส าเร็จการศกึษา 
3. ด าเนินการเก่ียวกบัด้านทะเบียนนกัศกึษา ได้แก่ การจดัท าประวตัิการจดัเก็บ

ผลการเรียนการจดัท าบตัรประจ าตวันกัศกึษาเป็นต้น  
4. ด าเนินการออกเอกสารการศกึษาและหนงัสือรับรอง  
5. ด าเนินการด้านประมวลผลสถิติข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับงานทะเบียนและงาน

วิชาการท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้การพฒันาระบบโปรแกรม  
6. ประสานงานในการด าเนินการจดัท าหลกัสูตรและการจดัมาตรฐานการเรียน

การสอนและวิชาชีพ  
7. ประสานงานในการด าเนินงานสหกิจศกึษาการประเมินผลการปฏิบตัิงานของ

นกัศกึษากิจศกึษา  
8. ประสานงานในการด าเนินการจดัท ามาตรฐานการศึกษาส่งเสริมและพัฒนา

คณุภาพการศกึษา  
9. วางแผนควบคมุและติดตามการประกนัคณุภาพการศึกษาของส านกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 
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วิสัยทัศน์ 
เป็นหน่วยงานหลัก ส่งเสริม สนับสนุนวิชาการและงานทะเบียนท่ีทันสมัยตาม

มาตรฐานสากล 
 
พันธกิจ 

1. สนบัสนุนและส่งเสริมการพัฒนาหลกัสูตรของทุกคณะ ให้เป็นไปตามเกณฑ์
ของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา(สกอ.) และความต้องการของสถานประกอบการ 

2. ส่งเสริมการพฒันาการจดัการเรียนการสอนของทกุคณะให้มีคณุภาพ พฒันา
ระบบทะเบียนนกัศกึษาและระบบประมวลผลการศกึษาให้ทนัสมยัด้วยเทคโนโลยีสมยัใหม่ 

3. พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลด้านวิชาการและงานทะเบียนให้นักศึกษา 
อาจารย์ และบคุคลทัว่ไปด้วยเทคโนโลยีสมยัใหม่ 

4. พฒันาการจดัการความรู้ในมหาวิทยาลยั มุง่สูอ่งค์กรแหง่การเรียนรู้ 
5. พฒันาหนว่ยงานให้มีขีดความสามารถในการบริหารจดัการอย่างมีคณุภาพ 

นโยบายในการพฒันาระบบบริการการศกึษา ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร มีดงันี ้

1. เพ่ือให้มีระบบทะเบียนและการประมวลผลการศกึษาท่ีมีประสิทธิภาพทนัสมยั
เพ่ือรองรับการปรับเปล่ียนเข้าสูก่ารด าเนินงานแบบ E-University 

2. เพ่ือให้มีระบบบริการข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการและงานทะเบียนส าหรับ
นกัศกึษาอาจารย์และบคุคลทัว่ไปท่ีทนัสมยัด้วยเทคโนโลยีสมยัใหม่ 

3. เพ่ือสร้างวฒันธรรมองค์กรให้ถึงพร้อมซึง่อดุมการณ์และทกัษะคณุภาพในการ
เรียนรู้และการให้บริการสมัยใหม่ท่ีมีผู้ รับบริการเป็นศูนย์กลางนโยบาย พัฒนาหน่วยงาน และ
ระบบบริหารจัดการให้มีศักยภาพพร้อมส าหรับการด าเนินงานตามพันธกิจให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานเป็นท่ีพึงพอใจของผู้ รับบริการ สนบัสนนุสง่เสริมการพฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรียน
การสอนให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีเหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของสงัคมและชุมชน พฒันา และปรับปรุงการบริหารและการบริการ
งานวิชาการและงานทะเบียนให้มีทัง้ประสิทธิภาพและคณุภาพ  

4. น าเทคโนโลยีสมยัใหมม่าใช้เป็นเคร่ืองมือการบริหารจดัการข้อมลูสารสนเทศท่ี
เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิชาการและการบริการแก่นักศึกษาคณะ ส านัก มหาวิทยาลัย และ
หนว่ยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  
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5. พฒันาบคุลากรของหน่วยงานให้ถึงพร้อมซึ่งอดุมการณ์และทกัษะคณุภาพใน
การให้บริการทางวิชาการและงานทะเบียนด้วยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 

6. สร้างบรรยากาศความร่วมมือในการบริการให้เกียรติและความเคารพซึ่งกัน
และกนัทัง้หนว่ยงานภายในและกบัหนว่ยงานอ่ืน ๆ 

7. สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับของหน่วยงานมีวินัยมีความสามัคคีเสียสละ
และความรักตอ่หนว่ยงาน  

8. ส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานทุกระดับร่วมมือร่วมใจในการท านุบ ารุง
ศาสนาอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรมสิ่งแวดล้อมและรู้จกัสิทธิหน้าท่ีในฐานะพลเมืองท่ีดีของประเทศ  

จากข้อมลูประวตัิของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และส านกัส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน สรุปได้ว่า มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบบริการการศึกษา เพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพต่อการด าเนินงานขององค์กร และเพ่ือให้บุคลากร ได้น าเทคโนโลยีไปใช้ในการ
ปฏิบตังิานด้วยความทนัสมยัของเทคโนโลยี 

 
ตัวแปรที่มีผลต่อระบบบริการการศึกษาออนไลน์ 

ตัวแปรของงานวิจัยท่ีมีผลต่อระบบบริการการศึกษาออนไลน์ท่ีส่งผลกระทบต่อผู้ บริหาร
องค์กรในการวางแผน การก ากับติดตาม การพัฒนาระบบ การปรับปรุงระบบต่อไป เพ่ือให้ เกิด
ประสิทธิภาพสงูสดุตอ่องค์กร ตามตวัแปรดงันี ้

1.เพศ 
(ชมพูนุช ตันพานิช , 2555, น. 55) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การให้บริการของ

ส านกังานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยพบว่า เพศชายและเพศหญิงมีความเสมอภาคใน
การให้บริการ จงึท าให้นกัศกึษามีความคดิเห็นเก่ียวกบัการพฒันาให้บริการไมแ่ตกตา่งกนั 

(พัชราภรณ์  ตัณฑพาทย์ , 2554 , น. 53) ได้ท าการวิจัย เร่ือง การศึกษา
ประสิทธิภาพของการใช้งานระบบทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
พบว่า เพศท่ีแตกตา่งกนัมีผลตอ่ประสิทธิภาพของการใช้งานระบบทะเบียนนกัศกึษา มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ โดยรวมและเป็นรายด้านไมแ่ตกตา่งกนั 

(จินตนา ศักดิ์เสถียรกุล, 2560, น. 654) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การพัฒนาการ
ให้บริการการศึกษาของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภัฎเพชรบูรณ์ 
พบวา่ เพศ ท่ีแตกตา่งกนัมีความพงึพอใจตอ่การให้บริการการศกึษา ไมแ่ตกตา่งกนั 
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(แสงแข โคละทตั, 2554, น. 70)ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง ความคิดเห็นของนกัศกึษาต่อ
การให้บริการของกองบริการการศึกษา สถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป์ โดยรวมพบว่า นักศึกษาชาย
และนกัศกึษาหญิง มีความคดิเห็นตอ่การให้บริการของกองบริการการศกึษา โดยรวมและในแตล่ะ
ด้านไมแ่ตกตา่ง 

(สุวิมล ระวงั, 2554, น. 78)ได้ท าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความพึงพอใจใน
การใช้บริการอินเทอร์เน็ต :กรณีศกึษา มหาวิทยาลยัรามค าแหง พบวา่ 

เพศท่ีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตด้านบริการ
อินเทอร์เน็ตเครือขา่ยไร้สาย (Wi-Fi) ไมแ่ตกตา่งกนัตา่งกนั 

เพศท่ีแตกตา่งกนั มีความพึงพอใจใจในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตด้านการใช้
บริการ E-Mail ไมแ่ตกตา่งกนั 

เพศท่ีแตกตา่งกนั มีความพึงพอใจใจในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตด้านการใช้
บริการระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ ไมแ่ตกตา่งกนั 

2. ชัน้ปีท่ีศกึษา 
(วิรงรอง  สิตไทย , 2557, น.52) ได้ท าการวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการของงานบริการการศกึษา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล พบวา่ ด้านคณุลกัษณะของ
ผู้ให้บริการการศกึษาในแตล่ะชัน้ปี โดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั  

(พัชราภรณ์ ตณัฑพาทย์, 2554, น. 53) ได้ท าการวิจยัเร่ือง ศึกษาประสิทธิภาพ
ของการใช้งานระบบทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  พบว่า ชัน้ปีท่ี
แตกตา่งกนัมีผลตอ่ประสิทธิภาพของการใช้งานระบบทะเบียนนกัศกึษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลธญับรีุ โดยรวมและเป็นรายด้านไมแ่ตกตา่งกัน 

(ธิปัตย์  โสตถิวรรณ์ , 2561 , น. 67)ได้ท าการวิจัยเร่ือง การพัฒนาระบบ
สารสนเทศทางการศึกษาตามความต้องการจ าเป็นของนักศึกษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 
พบวา่ นกัศกึษาชัน้ปีแตกตา่งกนั มีคา่เฉล่ียของระดบัความต้องการจ าเป็นในระบบสารสนเทศทาง
การศกึษา ของนกัศกึษา ไมแ่ตกตา่งกนั  

(ชินตา เหลาทอง, 2557, น. 63)ได้ท าการวิจยัเร่ือง การพฒันาระบบสารสนเทศ 
ส าหรับงานบริการการศกึษา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒน พบวา่ ความพึง
พอใจจากกลุ่มผู้ ใช้งานระบบ ทุกระดบัชัน้ปี มีความพึงพอใจจากการเข้าใช้ระบบสารสนเทศ ใน
ระดบัมาก 
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3. คณะท่ีนกัศกึษาสงักดั 
(แสงแข โคละทตั, 2554, น.71)ได้ท าการวิจยัเร่ือง ความคิดเห็นของนกัศกึษาต่อ

การให้บริการของกองบริการการศกึษา สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ พบว่า นกัศกึษาท่ีศกึษาในคณะ
วิชาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการของกองบริการการศึกษาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านมีความแตกตา่งกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

(จินตนา ศักดิ์เสถียรกุล, 2560, น. 639)ได้ท าการวิจัย เร่ือง การพัฒนาการ
ให้บริการการศึกษาของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภัฎเพชรบูรณ์ 
พบวา่ นกัศกึษาท่ีคณะสงักดัแตกตา่งกนั มีความพงึพอใจตอ่การให้บริการแตกตง่กนัทกุด้าน 

(จิรภัทร  เร่ิมศรี, 2560, น. 243)ได้ท าการวิจยัเร่ือง ความต้องการใช้งานระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนกัศกึษา ภายในมหาวิทยาลยัราชภฎัสกลนคร พบวา่ ความต้องการของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ท่ีมีคณะสังกัดต่างกัน มีความต้องการใช้งานระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในมหาวิทยาลยัราชภฎัสกลนคร แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ี .05 

(ซเนตตี สยนานนท์, 2555) ได้ท าการวิจัยเร่ือง พฤติกรรมและปัญหาการใช้
อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พบว่า 
นกัศกึษาท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในคณะวิชาต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตโดยรวมแตกตา่งกัน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ ระดบั .05 

(สวุิมล ระวงั, 2554, น.78)ได้ท าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจใน
การใช้บริการอินเทอร์เน็ต :กรณีศกึษา มหาวิทยาลยัรามค าแหง พบว่า คณะท่ีสงักัดท่ีแตกตา่งกัน 
มีความพึงพอใจในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตด้านการใช้บริการเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ด้านการใช้
บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้านการใช้บริการ E-Mail คอมพิวเตอร์ด้านการใช้บริการระบบ
เครือขา่ยคอมพิวเตอร์แตกตา่งกนั 

(สุทธิศรี ม่วงสวย, 2550, น. 67)ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง การศกึษาความพึงพอใจของ
ผู้ รับบริการท่ีมีตอ่การให้บริการงานทะเบียน พบว่า นกัศกึษามีความพึงพอใจตอ่การให้บริการงาน
ทะเบียนโดยรวมแตกต่างกัน เม่ือพิจารณารายคณะ พบว่า คุณลักษณะของผู้ ให้บริการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์กับคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  มีความพึงพอใจแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 และคณะศิลปศาสตร์กบัคณะบริหารธุรกิจ มีความพึงพอใจแตกตา่งกนัอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 
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4. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
(รวีโรจน์ สิงห์ล าพอง , 2012, น. 68) ได้ท าการวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของ

นักศึกษาท่ีมีต่องานบริการจุดเดียว มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา พบว่า นักศึกษาท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการของงานบริการจุดเดียว 
มหาวิทยาลยัราชภัฎสวน สนุนัทา โดยรวมไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะนกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนในระดับสูง ปานกลาง หรือต ่าย่อมได้รับการบริการท่ีเท่าเทียมกัน ตามเกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลยัก าหนดไว้ 

(พจนา สมทรัพย์, 2548, น. 76)ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง ความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อ
การให้บริการการศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พบว่า นิสิต
ระดบัปริญญาตรีท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงปานกลางและต ่า มีความคิดเห็นต่อการให้บริการ
การศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์โดยรวมและในแตล่ะด้านไม่
แตกต่างกันนอกจากนีนิ้สิตระดบัปริญญาโทท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงและปานกลางมีความ
คิดเห็นต่อการให้บริการการศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยรวมและในแตล่ะด้านไมแ่ตกตา่งกนั 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

1. ด้านประสิทธิภาพของระบบบริการการศกึษา 
(พชัราภรณ์ ตณัฑพาทย์, 2554, น. 65)ได้ท าการวิจยัเร่ือง ประสิทธิภาพของการใช้

งานระบบทะเบียนนกัศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรีุ พบว่า ด้านความถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดบัมาก ระบบทะเบียนนกัศึกษามีความถูกต้องตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้งาน 

(ดารารัตน์ มะหะหมดั, 2552, น.78) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การพฒันาระบบสารสนเทศ
เพ่ืองานบริการการศึกษานอกพืน้ท่ี ประกอบด้วย ระบบบริหารสารสนเทศผู้ สมัคร ระบบ
สารสนเทศนักศึกษา ระบบลงทะเบียนเรียน และระบบประมวลผล พบว่า ระบบสารสนเทศท่ี
พฒันาขึน้ มีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมาก  

(จิรภัทร  เร่ิมศรี, 2560, น. 242)ได้ท าการวิจัยเร่ือง ความต้องการใช้งานระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนกัศกึษา ภายในมหาวิทยาลยัราชภฎัสกลนคร พบวา่ ความต้องการของ
นกัศกึษาตอ่การใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 
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3.84 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความต้องการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีมี
ความเร็วสงู ใช้งานได้อยา่งตอ่เน่ือง สามารถเข้าถึงข้อมลูท่ีต้องการได้อยา่งรวดเร็ว 

(กนกวรรณ นาสมปอง, 2556, น. 76) ได้ท าการวิจัยเร่ือง ประสิทธิภาพการใช้งาน
ระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย พบว่าการใช้งานระบบลงทะเบียนในด้านการ
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.59 ด้านการลงทะเบียนเรียน อยู่ใน
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69 ด้านการตรวจสอบภาระค่าใช้จ่าย อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.67 และด้านการตรวจสอบตารางเรียน/ตารางสอบอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.67 

2. ด้านความพงึพอใจตอ่การใช้ระบบบริการการศกึษา 
(วิชิระ วีระพลิน, 2561, น. 543)ได้ท าการวิจยัเร่ือง การพฒันาระบบสารสนเทศงาน

ทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก พบว่า นักศึกษาผู้ ใช้งานมีความพึง
พอใจต่อระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

(รติมากานต์ ห้วยหงษ์ทอง, 2559, น. 36) ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง การพฒันาคณุภาพการ
ให้บริการงานทะเบียนคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พบว่า การใช้บริการงานทะเบียนได้รับ
ความพงึพอใจในระดบัมาก 

(จินตนา ศกัดิ์เสถียรกลุ, 2560, น. 639) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การพฒันาการให้บริการ
การศกึษาของส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์ พบวา่ ความ
พึงพอใจของนกัศกึษาและอาจารย์ต่อการให้บริการการศึกษาของส านกัส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน 

(ภานุเดช เพียรความสุข , 2558, น. 83) ได้ท าการวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี พบว่า ภาพรวมทัง้ 4 ด้านอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัเฉล่ียจากมากไปหาน้อย
ดังนี ้ด้านการบริหารด าเนินงาน ด้านการด าเนินการ ด้านเทคโนโลยี และด้านลักษณะการ
ให้บริการ ควรมีการปรับปรุงกระบวนการในการให้บริการเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของ
นกัศกึษา 

(ศริิพร  อว่มมีเพียร, 2552, น. 42) ได้ท าการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในการใช้บริการ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยราชพฤกษ์ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจการใช้บริการระบบ
เครือข่ายวิทยาลยัราชพฤกษ์อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาแต่ละรายการพบว่าด้านความเร็วของ
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การใช้งานระบบเครือข่ายท่ีมีความพึงพอใจในระดบัสงูท่ีสดุ และมีคา่เฉล่ียสงูสดุคือความพึงพอใจ
ตอ่ความเร็วในการเข้าถึงเว็บเพจของวิทยาลยัราชพฤกษ์ (www. rc. ac. th) กรณีใช้ระบบเครือขา่ย
แบบมีสาย รองลงมาตามล าดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัสูงคือด้านเสถียรภาพของการใช้งาน
ระบบเครือข่ายท่ีมีความพึงพอใจในความตอ่เน่ืองระหวา่งการใช้งานเช่นไม่หลดุบอ่ยท่ีมีตอ่การใช้
งานระบบเครือขา่ยแบบมีสาย 

(วลัลภ จนัทเรนทร์, 2552, น.68) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อ
การ ลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่า ปัญหาในการลงทะเบียนทาง
อินเทอร์เน็ต แตกตา่งกนั โดยนกัศกึษาท่ีเข้าเว็บไซต์ได้ช้า และประมวลผลช้า 

(ดารารัตน์ มะหะหมดั, 2552, น. 65) ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง การพฒันาระบบสารสนเทศ
เพ่ืองานบริการการศกึษานอกพืน้ท่ี กรณีการศกึษา: คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบนับณัฑิตพฒั
นบริหารศาสตร์ ศนูย์การศึกษานครราชสีมา ผลการวิจยั พบว่า ระบบสารสนเทศเพ่ืองานบริการ
การศกึษานอกพืน้ท่ีระดบับณัฑิตศกึษาของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ ศูนย์การศึกษานครราชสีมา ประกอบด้วย ระบบบริหารสารสนเทศผู้ สมัคร ระบบ
สารสนเทศนักศึกษา ระบบลงทะเบียนเรียน และระบบประมวลผล และในการประเมินผลการ
พฒันาระบบ พบวา่ ระบบท่ีพฒันามีประสิทธิภาพมาก และกลุม่ผู้ใช้มีความพงึพอใจมาก 

(กนกวรรณ นาสมปอง , 2556, น. 55) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง สภาพการให้บริการ
การศึกษาทางอินเทอร์เน็ต งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสวุรรณภูมิ พบว่า สภาพปัญหาการให้บริการการศกึษาทางอินเทอร์เน็ต งานส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยภาพรวมมีสภาพปัญหาการ
ให้บริการการศกึษาทางอินเทอร์เน็ต มีคา่เฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับระบบบริการการศึกษาออนไลน์ของ
ส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สามารถสรุปได้
ว่าระบบบริการการศึกษาหรือระบบทะเบียนออนไลน์ มีความส าคญัต่องานบริการงานทะเบียน 
โดยมีผู้ วิจัยได้ท าการวิจัยข้อมูลต่างๆ เก่ียวกับความส าคัญ  ขอบเขตของการวิจัย โดยมี
องค์ประกอบท่ีส าคญัในการวิจยั ประกอบด้วย 

1. ด้านประสิทธิภาพของระบบบริการการศกึษา ได้แก่ ความเร็ว คือ ระบบบริการ
การศึกษาออนไลน์ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูล ความปลอดภัย คือ มีความ
ปลอดภยัตอ่การเข้าใช้งาน ความถกูต้องเช่ือถือได้ คือ มีความถกูต้องของข้อมลู มีความแมน่ย า ไม่
ผิดพลาด และการประมวลผลคือ มีผลลพัท์ถกูต้องเช่ือถือได้ 



 64 
 

2. ด้านความพึงพอใจตอ่การใช้ระบบบริการการศกึษา ได้แก่ รูปแบบของเมน ูคือ 
ระบบบริการการศึกษามีรูปแบบท่ีง่ายต่อการใช้งาน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คือ มีการ
เช่ือมโยงกบัเครือข่าย เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ทุกที ทุกเวลา การออกแบบเว็บไซต์ คือ ระบบต้อง
ออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน หรือหาข้อมูล เนือ้หาการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์คือ ระบบ
ต้องมีสีสนั ข้อความท่ีเหมาะสม เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของนกัศึกษาในด้านการบ ริการ
การศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

ทัง้นีผู้้วิจยัได้ศึกษาตวัแปรท่ีมีผลต่อระบบบริการการศกึษาออนไลน์ได้แก่ เพศ ชัน้ปีท่ีศกึษา 
คณะท่ีนักศึกษาสังกัด และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จึงท าให้เกิดงานวิจัยฉบบันี ้เพ่ือการศึกษาและ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อระบบบริการการศึกษาออนไลน์ของส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งจะน าไปสู่การพฒันาคณุภาพ
ของระบบบริการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนา
ระบบบริการการศกึษาออนไลน์ตอ่ไป 
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บทที่ 3  
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจัยเร่ือง การศึกษาระบบบริการการศึกษาออนไลน์ของส านักส่งเสริมวิชาการและ 

งานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้ วิจัยได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดังนี  ้การ
ก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ลกัษณะของเคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมลู 

 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีก าลังศึกษาอยู ่    

ชัน้ปีท่ี 1 – ชัน้ปีท่ี 4 หรือสงูกวา่ ปีการศกึษา 2561 รวมจ านวนทัง้สิน้ 12,153 คน 

 
กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้า เป็นนกัศกึษา ระดบัปริญญาตรี ท่ีก าลงัศกึษา 
ชัน้ปีท่ี 1 – ชัน้ปีท่ี 4 หรือสงูกว่า ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยก าหนดขนาด
กลุ่มตวัอย่าง (Sample Size) ด้วยการใช้สูตรค านวณขนาดตวัอย่างจากวิธีของ (Taro, 1976) ใน
การค านวณค่าความเช่ือมั่นท่ีร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคล่ือนในการสุ่มตวัอย่างร้อยละ 5 ได้
จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 387 คน และใช้วิธีท าสุ่มแบบตามระดบัชัน้ (Stratified random sampling) 
โดยการเลือกแบบอิงสดัสว่นจ าแนกตามคณะท่ีศกึษา รายละเอียดดงัแสดงตาราง 1 
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ตาราง 1 จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามคณะท่ีนกัศกึษาสงักดั 

คณะท่ีนกัศกึษาสงักดั ประชากร(คน) กลุม่ตวัอยา่ง (คน) 
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 499 16 

คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 938 30 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1,528 49 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 468 15 

คณะบริหารธุรกิจ 4,526 144 

คณะศลิปศาสตร์ 975 31 

คณะอตุสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่ 430 14 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2,304 73 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 485 15 

รวม 12,153 387 

 
ท่ีมา : สถิตนิกัศกึษาปัจจบุนั ระบบบริการการศกึษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ปีการศกึษา 2561 

 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ แบบสอบถามเร่ือง การศึกษา
ระบบบริการการศึกษาออนไลน์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ประกอบด้วย 

2.1 ด้านประสิทธิภาพของระบบบริการการศึกษาได้แก่ ความเร็ว ความปลอดภัย 
ความถกูต้องเช่ือถือได้ และการประมวลผล 

2.2 ด้านความพึงพอใจต่อการใช้ระบบบริการการศึกษา ได้แก่ รูปแบบของเมน ู
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การออกแบบเว็บไซต์ และเนือ้หาการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ซึ่ง
ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. ศกึษาเอกสาร วารสาร ต ารา งานวิจยัและสิ่งพิมพ์ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับระบบ
สารสนเทศการบริการการศกึษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

2. ศกึษาการสร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณคา่(Rating Scale) 5 ระดบั
ตามแนวคดิของลิเคร์ิท (Likert, 1932) 
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3. น าข้อมูลท่ีได้จากข้อ  1 และข้อ 2 มาสร้างแบบสอบถามระบบบริการ
การศกึษาออนไลน์ของส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร โดยแบ่งค าถามเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพของระบบบริการการศึกษา ได้แก่ 
ความเร็ว ความปลอดภัย ความถูกต้องเช่ือถือได้ ประมวลผล จ านวน 25 ข้อ และด้านความพึง
พอใจต่อการใช้ระบบบริการการศึกษา ได้แก่ รูปแบบของเมนู ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การ
ออกแบบเว็บไซต์ และเนือ้หาการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ จ านวน 25 ข้อ 

4. น าแบบสอบถามท่ีสร้างเรียบร้อยแล้ว ไปให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน
แบ่งเป็นผู้ เช่ียวชาญด้านวิชาการ จ านวน 2 ท่าน และผู้ เช่ียวชาญด้านสิถิต จ านวน 1 ท่าน เพ่ือ
ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องในด้านภาษาและความถกูต้องชดัเจนของข้อค าถามในแบบสอบถาม
และตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หา เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบรูณ์ยิ่งขึน้ 

5. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบแก้ไขจากผู้ เช่ียวชาญ น าเสนออาจารย์ท่ี
ปรึกษาปริญญานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หา และรับข้อเสนอแนะเพ่ือน าไป
ปรับปรุงแก้ไขเบือ้งต้น 

6. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) กับ 
นักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 – ชัน้ปีท่ี 4 หรือสูงกว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
พระนคร จ านวน 30 คน เพ่ือวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก(Discrimination Power) ของแบบ 
สอบถามเป็นรายข้อ โดยใช้วิธีการหาค่าร้อยละ 27 ของกลุ่มสูง และร้อยละ 27 ของกลุ่มต ่า 
จากนัน้ ใช้สถิติทดสอบที (t-test) (Ferguson, 1981) คัดเลือกข้อค าถามท่ีมีค่าอ านาจจ าแนก
ตัง้แต ่1.75 ขึน้ไป ได้ข้อค าถามทัง้สิน้ 50 ข้อ  

7. หาคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัโดยใช้วิธีการหาค่า
สมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficent) ของครอนบาค (Cronbach. 1984: 161) โดยมีค่าความ
เช่ือมัน่ทัง้ฉบบั เทา่กบั 0.853 

8. น าแบบสอบถามเสนอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพ่ือให้ความเห็นชอบ
แล้วน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูกบักลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป 
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ลักษณะของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ระบบบริการการศึกษาออนไลน์
ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใน
แบบสอบถาม แบง่เป็น 3 ตอน ได้แก่  

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลกัษณะ
เป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) ได้แก่ เพศ ชัน้ปีท่ีศึกษา คณะท่ีนักศึกษาสังกัด ผลสัมฤทธ์ิทาง
เรียน 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ(Rating Scale) 
ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert, 1932) สอบถามข้อมูลของการให้บริการการศึกษาออนไลน์ของ
ส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะบียน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบด้วย 

1. ด้านประสิทธิภาพของระบบบริการการศึกษาได้แก่ ความเร็ว ความปลอดภัย 
ความถกูต้องเช่ือถือได้ และการประมวลผล จ านวน 25 ข้อ 

2. ด้านความพึงพอใจต่อการใช้ระบบบริการการศึกษา ได้แก่ รูปแบบของเมน ู
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การออกแบบเว็บไซต์ และเนือ้หาการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ 
จ านวน 25 ข้อ ผู้วิจยัก าหนดคา่น า้หนกัคะแนนระดบัความคิดเห็นไว้ดงันี ้

คะแนน 5 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยกบัข้อความดงักล่าวในระดบั มากท่ีสดุ 
คะแนน 4 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยกบัข้อความดงักล่าวในระดบั มาก 
คะแนน 3 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยกบัข้อความดงักล่าวในระดบั ปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยกบัข้อความดงักล่าวในระดบั น้อย 
คะแนน 1 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยกบัข้อความดงักล่าวในระดบั น้อยท่ีสดุ 
 

แปลความหมายของคา่เฉล่ียในแบบสอบถาม แบง่เป็น 5 ระดบั ดงันี ้
ค่าเฉล่ียตัง้แต่ 4.51 -5.00 หมายถึง นักศึกษาเห็นด้วยกับระบบบริการ

การศกึษาออนไลน์อยูใ่นระดบั มากท่ีสดุ 
ค่าเฉล่ียตัง้แต่ 3.51 - 4.50 หมายถึง นักศึกษาเห็นด้วยกับระบบบริการ

การศกึษาออนไลน์อยูใ่นระดบั มาก 
ค่าเฉล่ียตัง้แต่  2.51 – 3.50 หมายถึง นักศึกษาเห็นด้วยกับระบบบริการ

การศกึษาออนไลน์อยูใ่นระดบั ปานกลาง 
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ค่าเฉล่ียตัง้แต่ 1.51 – 2.50 หมายถึง นักศึกษาเห็นด้วยกับระบบบริการ
การศกึษาออนไลน์อยูใ่นระดบั น้อย 

ค่าเฉล่ียตัง้แต่ 1.00 – 1.50 หมายถึง นักศึกษาเห็นด้วยกับระบบบริการ
การศกึษาออนไลน์อยูใ่นระดบั น้อยท่ีสดุ 

 
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น

และข้อเสนอแนะ เพ่ือใช้ประกอบการอภิปรายผล 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัด าเนินการเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลู ดงันี ้

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เพ่ือขอความ
อนเุคราะห์อนญุาตแจกแบบสอบถามให้แก่นกัศกึษาและขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู
ในการวิจยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

2. น าหนงัสือแนะน าตวัพร้อมแบบสอบถามไปท าการเก็บรวมรวมข้อมูลนกัศึกษาท่ี
เป็นกลุม่ตวัอยา่งตามท่ีชีแ้จงรายละเอียดของแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมด้วยตนเอง 

3. น าข้อมลูท่ีได้ไปวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

การจัดกระท าข้อมูล 
การจดักระท าข้อมลู 

1. น าแบบสอบถามท่ีได้รับกลบัคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ และให้คะแนนตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

2. น าแบบสอบถามไปวิเคราะห์หาคา่สถิตติา่ง ๆ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมลู 
ผู้วิจยัด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้

1. ลักษณะทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) และคา่ร้อยละ (Percentage) 

2. วิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายของวิจัยข้อท่ี 1 เพ่ือศึกษาระบบบริการ
การศกึษาออนไลน์ของส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครประกอบด้วย  

2.1 ด้านประสิทธิภาพของระบบบริการการศกึษาได้แก่ ความเร็ว ความปลอดภยั 
ความถูกต้องเช่ือถือได้ และการประมวลผล โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard Deviation) (Ferguson, 1981) 

2.2 ด้านความพึงพอใจต่อการใช้ระบบบริการการศึกษา ได้แก่ รูปแบบของเมน ู
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การออกแบบเว็บไซต์ และเนือ้หาการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ 
โดยหาคา่เฉล่ีย(Mean) และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน(standard Deviation) (Ferguson, 1981) 

3. วิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายของวิจยัข้อท่ี 2 เพ่ือเปรียบเทียบการใช้ระบบ
บริการการศกึษาออนไลน์ของส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ในแต่ละด้านจ าแนกตาม เพศ ใช้การทดสอบที(t–test) (Ferguson, 1981) ชัน้ปีท่ี
ศึกษา คณะท่ีนกัศึกษาสงักัด และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว(One Way Analysis of Variance) ในกรณีท่ีพบความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
จึงท าการทดสอบความแตกตา่งของค่าคะแนนเฉล่ียเป็นรายคูโ่ดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่(Scheffe’s 
method) (Ferguson, 1981) 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลปลายเปิดโดยการจัดกลุ่มลักษณะค าตอบของผู้ ตอบ
แบบสอบถามและน าเสนอโดยการวิเคราะห์แจกแจงความถ่ี (Frequency) 
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สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิตพืิน้ฐานได้แก่ 
1.1 คา่ความถ่ี (Frequency) 
1.2 คา่ร้อยละ (Percentage) 
1.3 คา่คะแนนเฉล่ีย (Mean)  (Ferguson. 1981: 49) 
1.4 คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (Ferguson, 1981) 

2. สถิตท่ีิใช้ในการตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถาม 
2.1 หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถาม(Discrimination Power)เป็นรายข้อ โดย

ใช้สถิตทิดสอบที(t-test independent) เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งสงูและกลุม่ต ่า 
2.2 หาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 

Coefficent) ของครอนบาค (Cronbach, 1984) 
3. สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 

3.1 การทดสอบแบบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของกลุ่ม
ตวัอยา่ง 2 กลุม่ ใช้การทดสอบที (t-test) (Ferguson, 1981) 

3.2 การทดสอบแบบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมากกว่า 2 กลุ่ม ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of 
Variance) ในกรณีท่ีพบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติจึงท าทดสอบความแตกต่างของ
คา่คะแนนเฉล่ียเป็นรายคู ่โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่(Scheffe’s method) (Ferguson, 1981) 
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจยัครัง้นีมี้ความมุ่งหมายเพ่ือศกึษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อ
ระบบบริการการศึกษาออนไลน์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ผู้วิจยัขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามล าดบั ดงันี ้

 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นท่ีเข้าใจตรงกันในการแปลความหมาย ผู้ วิจัยได้ก าหนด 
สญัลกัษณ์ตา่ง ๆ ในการแปลความหมายดงันี ้

N แทน  จ านวนคนในกลุม่ตวัอยา่ง 
x̄ แทน  คา่คะแนนเฉล่ีย (Mean) 
S.D. แทน  คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Devitation) 
F แทน  คา่ท่ีใช้พิจารณาใน F-distribution 
t แทน  คา่ท่ีใช้พิจารณาใน t-distribution 
SS แทน  ผลรวมยกก าลงัสอง (Sum of Squares) 
MS แทน  คา่เฉล่ียของผลรวมยกก าลงัสอง (Mean Squares) 
DF แทน  ระดบัชัน้ของความเป็นอิสระ (Degrees of Freedom) 
p แทน  ความนา่จะเป็นท่ีมีคา่สถิตท่ีิใช้ทดสอบจะตกอยูใ่นชว่งปฏิเสธสมมตฐิาน 
* แทน  มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเร่ือง การศึกษาระบบบริการการศึกษาออนไลน์ของส านัก
สง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แบง่เป็น 4 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง โดยการแจกแจงความถ่ี และค่า
ร้อยละ 

ตอนท่ี 2 การศกึษาความคิดเห็นของนกัศกึษาท่ีมีตอ่ระบบบริการการศกึษาออนไลน์
ของส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใน 2 ด้าน
คือด้านประสิทธิภาพของระบบบริการการศึกษา ได้แก่ ความเร็ว ความปลอดภัย ความถูกต้อง

 



 73 
 
เช่ือถือได้ การประมวลผล และด้านความพึงพอใจตอ่การใช้ระบบบริการการศกึษา ได้แก่ รูปแบบ
ของเมนู ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การออกแบบเว็บไซต์ และเนือ้หาการใช้งานระบบทะเบียน
ออนไลน์ โดยรวมและเป็นรายด้าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) และค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อระบบบริการการศึกษาออนไลน์
ของส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใน 2 ด้าน คือ
ด้านประสิทธิภาพของระบบบริการการศึกษา ได้แก่ ความเร็ว ความปลอดภัย ความถูกต้องเช่ือถือได้ 
การประมวลผล และด้านความพึงพอใจต่อการใช้ระบบบริการการศึกษา ได้แก่ รูปแบบของเมนู ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต การออกแบบเว็บไซต์ และเนือ้หาการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามตวัแปร เพศ โดยการทดสอบที (t-test) ชัน้ปีท่ีศกึษา คณะท่ีนกัศกึษา
สังกัด และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ใช้การวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way 
ANOVA) และในกรณีท่ีพบว่ามีความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จึงทดสอบความแตกต่างเป็น
รายคู ่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method)  

ตอนท่ี 4 การสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการให้บริการเพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขจาก
แบบสอบถามปลายเปิด (Open-Ended Response Questions) เก่ียวกับความคิดเห็นของนักศึกษาท่ี
มีต่อการบริการการศึกษาออนไลน์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใน 2 ด้านคือ ด้านประสิทธิภาพของระบบบริการการศึกษา ได้แก่ 
ความเร็ว ความปลอดภัย ความถูกต้องเช่ือถือได้ การประมวลผล และด้านความพึงพอใจต่อการใช้
ระบบบริการการศึกษา ได้แก่ รูปแบบของเมนู ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การออกแบบเว็บไซต์ และ
เนือ้หาการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ ผู้ วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจงความถ่ีและน าเสนอใน    
เชิงบรรยาย 
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ผลวิเคราะห์ข้อมูล 

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูกระท าตามล าดบั ดงันี ้
ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ี 

และหาคา่ร้อยละ ดงัแสดงในตาราง 2 
 

ตาราง 2 จ านวน และคา่ร้อยละของกลุม่ตวัอยา่ง จ าแนกตามตวัแปรอิสระท่ีศกึษา  
 

ตวัแปรท่ีศกึษา จ านวน (คน) n= 387 ร้อยละ 
1. เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
183 
204 

 
47.29 
52.71 

รวม 387 100.00 
2. ชัน้ปีท่ีก าลงัศกึษา 

ชัน้ปีท่ี 1 
ชัน้ปีท่ี 2 
ชัน้ปีท่ี 3 
ชัน้ปีท่ี 4 หรือสงูกวา่ 

 
59 
120 
144 
64 

 
15.25 
31.00 
37.21 
16.54 

รวม 387 100.00 
3. คณะท่ีนกัศกึษาสงักดั 

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
คณะบริหารธุรกิจ 
คณะศลิปศาสตร์ 
คณะอตุสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
16 
30 
49 
15 
144 
31 
14 
73 
15 

 
4.13 
7.75 

12.66 
3.88 

37.21 
8.01 
3.62 

18.86 
3.88 

รวม 387 100.00 
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ตาราง 2  (ตอ่) 
 

ตวัแปรท่ีศกึษา จ านวน (คน) n= 387 ร้อยละ 
4. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
คะแนนเฉล่ียต ่ากวา่หรือเทา่กบั 2.00 
คะแนนเฉล่ียปานกลาง ตัง้แต ่2.01 - 2.99 
คะแนนเฉล่ียสงู ตัง้แต ่3.00 ขึน้ไป 

 
14 
210 
163 

 
3.62 

54.26 
42.12 

รวม 387 100 

 
จากตาราง 2 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นนักศึกษาหญิ ง จ านวน 204 คน 

(ร้อยละ 52.71) และเป็นนักศึกษาชัน้ปีท่ี 3 จ านวน 144 คน (ร้อยละ 37.21) และมีคณะบริหารธุรกิจ 
จ านวน 144 คน(ร้อยละ 37.21) และมีระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนปานกลาง  คะแนนเฉล่ียปานกลาง
ตัง้แต ่ 2.01 - 2.99 จ านวน 210 คน (ร้อยละ 54.26) 

 
ตอนที่  2 การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อระบบบริการการศึกษาออนไลน์ของ

ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใน 2 ด้านคือ ด้าน
ประสิทธิภาพของระบบบริการการศึกษา ได้แก่ ความเร็ว ความปลอดภัย ความถูกต้องเช่ือถือได้ การ
ประมวลผล และด้านความพึงพอใจต่อการใช้ระบบบริการการศึกษา ได้แก่ รูปแบบของเมนู ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต การออกแบบเว็บไซต์ และเนือ้หาการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ โดยรวมและ
เป็นรายด้าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ดงัแสดงในตาราง 3-12 
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ตาราง 3 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานความคดิเห็นของนกัศกึษาท่ีมีตอ่ระบบ
บริการการศกึษาออนไลน์ของส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร  โดยรวมและเป็นรายด้าน 
 

การศกึษาระบบบริการการศกึษาออนไลน์ นิสิต (n = 387) ระดบัความ
คดิเห็น x̄ S.D. 

ด้านประสิทธิภาพของระบบบริการการศกึษา    
1. ความเร็ว 3.78 0.69 เห็นด้วยมาก 
2. ความปลอดภยั 3.76 0.70 เห็นด้วยมาก 
3. ความถกูต้องเช่ือถือได้ 3.95 0.61 เห็นด้วยมาก 
4. การประมวลผล 3.92 0.65 เห็นด้วยมาก 

รวม 3.86 0.59 เห็นด้วยมาก 
ด้านความพงึพอใจตอ่การใช้ระบบบริการการศกึษา    
1. รูปแบบของเมน ู 3.86 0.66 เห็นด้วยมาก 
2. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 3.71 0.80 เห็นด้วยมาก 
3. ออกแบบเว็บไซต์ 3.83 0.65 เห็นด้วยมาก 
4. เนือ้หาการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ 3.87 0.66 เห็นด้วยมาก 

รวม 3.82 0.62 เห็นด้วยมาก 
รวมทัง้สิน้ 3.84 0.57 เห็นด้วยมาก 

 
จากตาราง 3 แสดงว่า นักศึกษามีความคิดต่อระบบบริการการศึกษาออนไลน์ของส านัก

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมและเป็นรายด้าน  
เห็นด้วยอยูใ่นระดบัมาก 
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ตาราง 4 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานความคดิเห็นของนกัศกึษาท่ีมีตอ่ 
ระบบบริการการศกึษาออนไลน์ของส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ด้านประสิทธิภาพของระบบบริการการศกึษา เป็นรายข้อ 
 

ด้านประสิทธิภาพของระบบบริการการศกึษา 
 

นิสิต (n = 387) ระดบัความ
คดิเห็น x ̄ S.D. 

1. การเข้าระบบเมนหูน้าจอหลกัได้ ในเวลาอนัรวดเร็ว 3.85 0.81 เห็นด้วยมาก 
2. การเข้าระบบลงทะเบียนเรียนได้ อยา่งรวดเร็ว 3.77 0.86 เห็นด้วยมาก 

3. สามารถกรอกข้อมลูและบนัทกึระเบียนประวตัิ
นกัศกึษาใหมไ่ด้อย่างรวดเร็ว 

3.74 0.86 เห็นด้วยมาก 

4. สามารถด าเนินการค้นหารายวิชาเปิดสอนและ
ตารางสอนได้อยา่งรวดเร็ว 

3.75 0.90 เห็นด้วยมาก 

5. สามารถกดบนัทกึยืนยนัการลงทะเบียนได้อย่าง
รวดเร็ว  

3.80 0.86 เห็นด้วยมาก 

6. สามารถพิมพ์ใบรายงานผลการเรียนได้อย่างรวดเร็ว 3.79 0.83 เห็นด้วยมาก 
7. การเปล่ียนรหสัผู้ใช้งานและรหสัผา่นในการเข้าใช้
ระบบได้อยา่งปลอดภยั 

3.91 0.90 เห็นด้วยมาก 

8. มีการแจ้งเตือนทกุครัง้เม่ือเกิดข้อผิดพลาด เชน่ การ
ลงทะเบียน 

3.64 1.03 เห็นด้วยมาก 

9. การเช่ือมตอ่ข้อมลู กรณีระบบลม่ หลงัจากได้รับการ
แก้ไข ข้อมลูยงัคงอยูเ่หมือนเดมิ  

3.58 0.95 เห็นด้วยมาก 

10. การเข้าถึงข้อมลูมีความปลอดภยั ทกุท่ี ทกุเวลา 3.78 0.79 เห็นด้วยมาก 
11. การรักษาความปลอดภยัเก่ียวกบัข้อมลูของนกัศกึษา
และมีระบบปอ้งกนั มิให้ข้อมลูร่ัวไหล  
ไปยงับคุคลภายนอก เช่น ผู้ปกครอง 

3.90 0.79 เห็นด้วยมาก 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

ด้านประสิทธิภาพของระบบบริการการศกึษา 
 

นิสิต (n = 387) ระดบัความคดิเห็น 
x ̄ S.D. 

12. ความถกูต้องของระบบลงทะเบียนเรียน   
มีรายวิชาครบถ้วน ตามแผนการเรียนท่ีมหาวิทยาลยั
ก าหนดไว้ในแตล่ะภาคเรียน 

3.91 0.85 เห็นด้วยมาก 

13. ความถกูต้องของระบบลงทะเบียนเรียนสามารถท า
การเพิ่ม หรือถอนรายวิชาได้ ตามระยะเวลาท่ี
มหาวิทยาลยัก าหนด 

3.88 0.82 เห็นด้วยมาก 

14. ความถกูต้องครบถ้วนของข้อมลูในระเบียนประวตัิ
นกัศกึษา 

3.93 0.81 เห็นด้วยมาก 

15. ความถกูต้องของผลการเรียนและคะแนนเฉล่ีย
สะสม(GPS และ GPA) ของนกัศกึษา 

4.03 0.76 เห็นด้วยมาก 

16. ความถกูต้องของระบบตารางเรียน รายวิชาเรียน 
ชัว่โมงเรียน มีความถกูต้องเช่ือถือได้ 

3.96 0.83 เห็นด้วยมาก 

17. ความถกูต้องของตารางสอบ  ชัว่โมงสอบ 
วนัเวลาสอบ มีความถกูต้องเช่ือถือได้ 

3.88 0.83 เห็นด้วยมาก 

18. การแจ้งยอดช าระเงิน ท่ีมีบาร์โคชถกูต้องและ
สามารถน าไปช าระเงินได้  

3.99 0.83 เห็นด้วยมาก 

19. ความถกูต้องด้านการใช้ภาษา ท่ีง่ายตอ่การใช้งาน 4.02 0.76 เห็นด้วยมาก 
20. การแสดงผลลพัธ์ของการกรอกประวตันิกัศกึษาได้
อยา่งถกูต้อง 

4.00 0.81 เห็นด้วยมาก 

21. การลงทะเบียนเรียนมีผลลพัธ์ถกูต้องและสามารถ
ดขู้อมลูย้อนหลงัได้ 

3.98 0.78 เห็นด้วยมาก 

22. การลงทะเบียนเรียนสามารถเห็นตารางเรียนและ
ตารางสอบทนัที 

3.77 0.92 เห็นด้วยมาก 
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ตาราง 4  (ตอ่) 
 

ด้านประสิทธิภาพของระบบบริการการศกึษา 
 

นิสิต (n = 387) ระดบัความ
คดิเห็น x ̄ S.D. 

23. การลงทะเบียนสามารถบนัทกึข้อมลูในการ
พิมพ์ใบแจ้งหนีก้ารช าระเงินคา่ลงทะเบียนเรียนได้
อยา่งถกูต้อง 

3.90 0.82 เห็นด้วยมาก 

24. การตรวจสอบรายวิชาตามโครงสร้างหลกัสตูร    
มีผลลพัธ์ถกูต้อง 

3.94 0.81 เห็นด้วยมาก 

25. การค านวรผลการเรียนล่วงหน้า   
ท าให้วางแผนการเรียนได้อย่างถกูต้อง 

3.95 0.82 เห็นด้วยมาก 

รวม 3.92 0.65 เห็นด้วยมาก 
 
จากตาราง 4 แสดงว่า นักศึกษามีความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพระบบบริการการศึกษา

ออนไลน์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โดยรวมและเป็นรายข้อ เห็นด้วยอยูใ่นระดบัมาก  
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ตาราง 5 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานความคดิเห็นของนกัศกึษาท่ีมีตอ่ 
ระบบบริการการศกึษาออนไลน์ของส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ด้านความพงึพอใจตอ่การใช้ระบบบริการการศกึษา เป็นรายข้อ 
 

ด้านความพงึพอใจตอ่การใช้ระบบบริการการศกึษา นิสิต (n = 387) ระดบัความ
คดิเห็น x ̄ S.D. 

26. การจดัรูปแบบสีสนัสวยงาม ตวัอกัษร ขนาดเหมาะสม 
กบัการใช้งาน 

3.93 0.84 เห็นด้วยมาก 

27. การจดัรูปแบบของระบบทะเบียนออนไลน์เป็นหมวดหมู ่
เหมาะสมกบัผู้ใช้งาน 

3.90 0.80 เห็นด้วยมาก 

28. การจดัรูปแบบท่ีใช้งานง่าย ไมยุ่ง่ยากซบัซ้อน เข้าถึง
ข้อมลูได้สะดวกรวดเร็ว 

3.86 0.80 เห็นด้วยมาก 

29. การจดัรูปแบบเมนมีูสญัลกัษณ์แจ้งเตือนเพ่ือยืนยนั
ข้อมลูการลงทะเบียนเรียนอยา่งชดัเจน 

3.81 0.81 เห็นด้วยมาก 

30. การจดัรูปแบบโครงสร้างหลกัสตูรเป็นตารางท่ีดงู่าย 
และเหมาะสม 

3.82 0.82 เห็นด้วยมาก 

31. การจดัระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของส านกัสง่เสริม
วิชาการและงานทะเบียนมีคณุภาพ ความเร็วสงูพร้อมใช้งาน 

3.76 0.92 เห็นด้วยมาก 

32. การจดัระบบสญัญาณของเครือขา่ย WiFi ท่ีสามารถใช้
งานอินเทอร์เน็ตได้อยา่งตอ่เน่ือง 

3.64 0.95 เห็นด้วยมาก 

33. การจดัระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถใช้ได้ทกุท่ี 
ทกุเวลา และสามารถลงทะเบียนเรียนได้ ในเวลาอนัรวดเร็ว 

3.70 0.93 เห็นด้วยมาก 

34. การจดัระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีเสถียรภาพสงู 
สามารถรองรับการใช้งานบนโทรศพัท์มือถือได้ดี 

3.68 0.97 เห็นด้วยมาก 

35. การจดัระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถเช่ือมโยง
ข้อมลูระหวา่งนกัศกึษากบัผู้ดแูลระบบ ภายในระยะเวลา
อนัรวดเร็ว 

3.74 0.96 เห็นด้วยมาก 
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ตาราง 5 (ตอ่) 
 

ด้านความพงึพอใจตอ่การใช้ระบบบริการ
การศกึษา 

นิสิต (n = 387) ระดบัความ
คดิเห็น x ̄ S.D. 

36. การจดัระบบทะเบียนออนไลน์มีค าแนะน า 
ให้ปฏิบตัิตามในการเช่ือมโยงข้อมลู เพ่ือเข้า  
สูร่ะบบในกรณีไมส่ามารถเข้าระบบได้ 

3.75 0.96 เห็นด้วยมาก 

37. การออกแบบหน้าจอ มีสดัสว่น และต าแหนง่
ของข้อความ เหมาะสมกบัการใช้งานของนกัศกึษา 

3.73 0.85 เห็นด้วยมาก 

38. การออกแบบหน้าจอเมนหูลกั สามารถคลิ๊กหา
ข้อมลูได้ทนัที  ไมยุ่ง่ยากซบัซ้อน 

3.81 0.80 เห็นด้วยมาก 

39. การออกแบบระบบลงทะเบียนเรียนสามารถ
ด าเนินการได้อยา่งถกูต้อง ตามล าดบัขัน้ตอน 

3.88 0.77 เห็นด้วยมาก 

40. การออกแบบตวัอกัษรในเมนหูลกั มีขนาด 
เหมาะสม ชดัเจน และเข้าใจง่าย 

3.85 0.81 เห็นด้วยมาก 

41. การออกแบบมีเนือ้หาครอบคลมุการใช้งาน 
ทกุเมน ู

3.84 0.81 เห็นด้วยมาก 

42. การออกแบบ Website ท าให้ดาวน์โหลด 
ข้อมลูท่ีต้องการได้ง่าย 

3.79 0.83 เห็นด้วยมาก 

43. การออกแบบสญัลกัษณ์ ท าให้สามารถ 
เข้าเมนท่ีูต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และ 
ง่ายตอ่การใช้งาน 

3.87 0.78 เห็นด้วยมาก 

44. การออกแบบระบบมีภาพประกอบตวัอย่าง 
ของข้อมลู ท าให้เข้าใจได้ง่าย 

3.93 0.83 เห็นด้วยมาก 

รวม 3.83 0.65 เห็นด้วยมาก 
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ตาราง 5 (ตอ่) 
 

ด้านความพงึพอใจตอ่การใช้ระบบบริการ
การศกึษา 

นิสิต (n = 387) ระดบัความ
คดิเห็น x ̄ S.D. 

45. การจดัระบบมีเนือ้หาของข้อความท่ีชดัเจน 3.92 0.78 เห็นด้วยมาก 

46. การก าหนดปุ่ มการใช้งานในระบบลงทะเบียน 
มีความเหมาะสม 

3.89 0.79 เห็นด้วยมาก 

47. การจดัระบบมีเนือ้หาครอบคลมุกบัข้อมลู 
ของนกัศกึษารายบคุคล 

3.90 0.81 เห็นด้วยมาก 

48. การสง่ข้อความ ถึงอาจารย์ท่ีปรึกษา สามารถ 
แสดงเนือ้หา ตวัอกัษรท่ีเข้าใจง่ายไมซ่บัซ้อน 

3.84 0.82 เห็นด้วยมาก 

49. การแก้ไขข้อมลูในระเบียนประวตั ิมีเนือ้หาและ
ตวัอกัษรท่ีเข้าใจง่าย 

3.85 0.79 เห็นด้วยมาก 

50. การลงทะเบียนเรียนมีเนือ้หา และตวัอกัษร 
เข้าใจง่าย ไมซ่บัซ้อน 

3.85 0.81 เห็นด้วยมาก 

รวม 3.87 0.66 เห็นด้วยมาก 

 

จากตาราง 5 แสดงว่า นักศึกษามีความคิดเห็นด้านความพึงพอใจต่อการใช้ระบบบริการ
การศึกษาออนไลน์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร โดยรวมและเป็นรายข้อ เห็นด้วยอยู่ในระดบัมาก  
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ตาราง 6 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนกัศกึษาท่ีมีตอ่ 
ระบบบริการการศกึษาออนไลน์ของส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยรวมและเป็นรายด้าน จ าแนกตามเพศ 
 

การศกึษาระบบบริการ
การศกึษาออนไลน์ 

เพศ (n =387) 
ชาย (n=183) หญิง (n=204) 

x ̄ S.D. ระดบั 
ความคดิเห็น 

x ̄ S.D. ระดบั 
ความคดิเห็น 

ด้านประสิทธิภาพของระบบบริการารศกึษา    
1. ความเร็ว 3.74 0.69 เห็นด้วยมาก 3.81 0.68 เห็นด้วยมาก 
2. ความปลอดภยั 3.75 0.73 เห็นด้วยมาก 3.76 0.67 เห็นด้วยมาก 
3. ความถกูต้องเช่ือถือได้ 3.92 0.59 เห็นด้วยมาก 3.97 0.63 เห็นด้วยมาก 
4. การประมวลผล 3.90 0.65 เห็นด้วยมาก 3.94 0.65 เห็นด้วยมาก 

รวม 3.84 0.59 เห็นด้วยมาก 3.88 0.59 เห็นด้วยมาก 
ด้านความพงึพอใจตอ่การใช้ระบบบริการการศกึษา    
1. รูปแบบของเมน ู 3.81 0.68 เห็นด้วยมาก 3.90 0.65 เห็นด้วยมาก 
2. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 3.67 0.80 เห็นด้วยมาก 3.74 0.80 เห็นด้วยมาก 
3. การออกแบบเว็บไซต์ 3.81 0.62 เห็นด้วยมาก 3.85 0.68 เห็นด้วยมาก 
4. เนือ้หาการใช้งานระบบ
ทะเบียนออนไลน์ 

3.86 0.64 เห็นด้วยมาก 3.88 0.68 เห็นด้วยมาก 

รวม 3.79 0.60 เห็นด้วยมาก 3.84 0.63 เห็นด้วยมาก 
รวมทัง้สิน้ 3.81 0.57 เห็นด้วยมาก 3.86 0.58 เห็นด้วยมาก 

 
จากตาราง 6  แสดงวา่ นกัศกึษาเพศชาย เพศหญิง มีความคดิเห็นตอ่ระบบบริการการศกึษา 
ออนไลน์ของส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร จ าแนกตามเพศชาย เพศหญิง  โดยรวมและเป็นรายด้าน เห็นด้วยอยูใ่นระดบัมาก 
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จากตาราง 7 แlสดว่า นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 – ชัน้ปีท่ี 4 มีความคิดเห็นตอ่ระบบบริการการศกึษา
ออนไลน์ของส านักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบี ยน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร จ าแนกตามชัน้ปีท่ีก าลงัศกึษา โดยรวมและเป็นรายด้าน ทกุด้าน เห็นด้วยอยู่ในระดบัมาก 
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จากตาราง 8 แสดงว่า นักศึกษาคณะต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อระบบบริการการศึกษา
ออนไลน์ของส านักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบี ยน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร จ าแนกตามคณะ ได้แก่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน   คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ คณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
โดยรวมและเป็นรายด้าน ทกุด้าน เห็นด้วยอยูใ่นระดบัมาก 
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ตาราง 9 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานความคดิเห็นของนกัศกึษาท่ีมีตอ่ 
ระบบบริการการศกึษาออนไลน์ของส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยั 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมและเป็นรายด้าน จ าแนกตามผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 
การศกึษาระบบริการ
การศกึษาออนไลน์ 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ( n = 387) 
คะแนนเฉลี่ยต ่ากวา่  

หรือเทา่กบั 2.00 (n=14) 
คะแนนเฉลี่ย 
ปานกลาง 

ตัง้แต ่ 2.01-2.99 (n=210) 

คะแนนเฉลี่ยสงู 
ตัง้แต ่3.00 ขึน้ไป (n=163) 

x ̄ S.D. ระดบั 
ความคิดเห็น 

x ̄ S.D. ระดบั 
ความคิดเห็น 

x ̄ S.D. ระดบั 
ความคิดเห็น 

ด้านประสิทธิภาพของระบบบริการการศกึษา        
1. ความเร็ว 3.51 0.62 เห็นด้วยมาก 3.79 0.67 เห็นด้วยมาก 3.78 0.71 เห็นด้วยมาก 
2. ความปลอดภยั 3.65 0.87 เห็นด้วยมาก 3.77 0.70 เห็นด้วยมาก 3.74 0.68 เห็นด้วยมาก 

3. ความถกูต้องเชื่อถือได้ 3.58 0.66 เห็นด้วยมาก 3.93 0.58 เห็นด้วยมาก 4.00 0.65 เห็นด้วยมาก 
4. การประมวลผล 3.64 0.84 เห็นด้วยมาก 3.94 0.64 เห็นด้วยมาก 3.97 0.64 เห็นด้วยมาก 

รวม 3.59 0.67 เห็นด้วยมาก 3.86 0.58 เห็นด้วยมาก 3.89 0.60 เห็นด้วยมาก 
ด้านความพงึพอใจตอ่การใช้ระบบ
บริการการศกึษาออนไลน์ 

         

1. รูปแบบของเมน ู 3.65 0.59 เห็นด้วยมาก 3.85 0.65 เห็นด้วยมาก 3.89 0.68 เห็นด้วยมาก 
2. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 3.58 0.55 เห็นด้วยมาก 3.68 0.84 เห็นด้วยมาก 3.75 0.76 เห็นด้วยมาก 
3. การออกแบบเว็บไซต์ 3.54 0.66 เห็นด้วยมาก 3.83 0.62 เห็นด้วยมาก 3.86 0.69 เห็นด้วยมาก 
4. เนือ้หาการใช้งานระบบ
ทะเบียนออนไลน์ 

3.67 0.73 เห็นด้วยมาก 3.86 0.65 เห็นด้วยมาก 3.89 0.67 เห็นด้วยมาก 

รวม 3.60 0.57 เห็นด้วยมาก 3.81 0.61 เห็นด้วยมาก 3.85 0.63 เห็นด้วยมาก 
รวมทัง้สิน้ 3.60 0.58 เห็นด้วยมาก 3.83 0.57 เห็นด้วยมาก 3.87 0.58 เห็นด้วยมาก 

 
จากตาราง 9  แสดงว่า นกัศกึษามีความคิดเห็นตอ่ระบบบริการการศกึษาออนไลน์ของส านกั

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ าแนกตามผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัศกึษา โดยรวมและเป็นรายด้าน ทกุด้าน เห็นด้วยอยู่ในระดบัมาก  
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ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัศกึษาท่ีมีตอ่ระบบบริการการศกึษาออนไลน์ของ
ส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จ าแนกตามเพศ  
ผู้วิจยัวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้การทดสอบที (t-test) ส่วนตวัแปร ชัน้ปีท่ีก าลงัศกึษา คณะท่ีนกัศกึษา
สงักดั และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
ในกรณีท่ีพบความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต จงึทดสอบเป็นรายคู ่โดยวิธีการของเชฟเฟ่  
(Scheffe’s Method) ดงัแสดงในตาราง 10 – 18 
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ตาราง 10 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัศกึษาท่ีมีตอ่ระบบบริการการศกึษาออนไลน์ 
ของส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยรวมและ
เป็นรายด้าน จ าแนกตามเพศ 
 

การศกึษาระบบบริการการศกึษา
ออนไลน์ 

เพศ (n = 387) 
ชาย (n=183) หญิง (n=204) t p 
x̄ S.D. x̄ S.D. 

ด้านประสิทธิภาพของระบบบริการ
การศกึษา 

     

1. ความเร็ว 3.74 0.69 3.81 0.68 -0.999 0.813 

2. ความปลอดภยั 3.75 0.73 3.76 0.67 -0.203 0.433 

3. ความถกูต้องเช่ือถือได้ 3.92 0.59 3.97 0.63 -0.845 0.580 

4. การประมวล 3.90 0.65 3.94 0.65 -0.603 0.897 

รวม 3.84 0.59 3.88 0.59 -0.767 0.953 

ด้านความพงึพอใจตอ่การใช้ระบบ
บริการการศกึษา 

     

1. รูปแบบของเมน ู 3.81 0.68 3.90 0.65 -1.411 0.615 

2. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 3.67 0.80 3.74 0.80 -0.839 0.307 

3. การออกแบบเว็บไซต์ 3.81 0.62 3.85 0.68 -0.618 0.193 

4. เนือ้หาการใช้งานระบบทะเบียน
ออนไลน์ 

3.86 0.64 3.88 0.68 -0.175 0.181 

รวม 3.79 0.60 3.84 0.63 0.818 0.240 

รวมทัง้สิน้ 3.81 0.57 3.86 0.58 -0.831 0.492 

 
จากตาราง 10 แสดงว่า นกัศึกษาเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นเห็นต่อระบบบริการ

การศึกษาออนไลน์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร โดยรวมและเป็นรายด้าน ไมแ่ตกตา่งกนั  
  



 92 
 
ตาราง 11 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัศกึษาท่ีมีตอ่ระบบบริการการศกึษาออนไลน์ของ
ส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยรวมและ 
เป็นรายด้าน จ าแนกตามชัน้ปีท่ี 1 - 4 หรือสงูกว่า 
 

การศกึษาระบบบริการ
การศกึษาออนไลน์ 

แหลง่ความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

ด้านประสิทธิภาพของระบบ 
บริการการศกึษา 

      

1. ความเร็ว ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

3 
383 
386 

1.014 
182.84 
183.85 

0.338 
0.47 

0.708 0.548 

2. ความปลอดภยั ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

3 
383 
386 

1.53 
188.46 
189.99 

0.510 
0.492 

1.037 
 

0.376 

3. ความถกูต้องเช่ือถือได้ ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

3 
383 
386 

0.69 
147.44 
148.13 

0.230 
0.385 

0.597 
 

0.617 

4. การประมวลผล ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

3 
383 
386 

0.244 
164.91 
165.163 

0.081 
0.431 

 

0.189 0.904 

รวม ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

3 
383 
386 

0.661 
135.83 
136.493 

0.220 
0.355 

0.621 0.602 
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ตาราง 11 (ตอ่) 
 

ด้านความพงึพอใจตอ่การ
ใช้ระบบบริการการศกึษา 

แหลง่ความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

1. รูปแบบของเมน ู ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

3 
383 
386 

1.738 
170.098 
171.836 

0.579 
0.444 

1.305 0.273 

2. ระบบเครือขา่ย
อินเทอร์เน็ต 

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

3 
383 
386 

1.162 
247.771 
248.93 

0.387 
0.647 

0.599 0.616 

3. การออกแบบเว็บไซต์ ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

3 
383 
386 

0.533 
167.273 
167.806 

0.178 
0.437 

 

0.407 0.748 

4. เนือ้หาการใช้งานระบบ
ทะเบียนออนไลน์ 

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

3 
383 
386 

0.506 
169.457 
169.964 

0.169 
0.442 

 

0.381 0.767 

รวม ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

3 
383 
386 

0.487 
148.525 
149.011 

0.162 
0.388 

0.418 
 

0.740 
 

รวมทัง้สิน้ ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

3 
383 
386 

0.483 
129.272 
129.755 

0.161 
0.338 

 

0.477 
 

0.698 

 
จากตาราง 11 แสดงว่า นักศึกษาชัน้ปี ท่ี 1 - 4 หรือสูงกว่า มีความคิดต่อระบบบริการ

การศึกษาออนไลน์ของส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร โดยรวมและเป็นรายด้าน ไมแ่ตกตา่งกนั  
  



 94 
 

 
ตาราง 12 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัศกึษาท่ีมีตอ่ระบบบริการการศกึษาออนไลน์ของ
ส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมและเป็น
รายด้าน จ าแนกตามคณะท่ีนกัศกึษาสงักดั 
 

การศกึษาระบบบริการ
การศกึษาออนไลน์ 

แหลง่ความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

ด้านประสิทธิภาพของระบบ 
บริการการศกึษา 

      

1. ความเร็ว ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

8 
378 
386 

9.83 
174.02 
183.85 

1.229 
0.460 

 

2.669 0.007 

2. ความปลอดภยั ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

8 
378 
386 

13.74 
176.25 

189.99 

1.718 
0.466 

 

3.684 
 

0.001 
 

3. ความถกูต้องเช่ือถือได้ ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

8 
378 
386 

5.030 
143.100 
148.130 

0.629 
0.379 

1.661 
 

0.106 

4. การประมวลผล ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

8 
378 
386 

5.314 
159.849 
165.163 

0.664 
0.423 
386 

1.571 0.132 

รวม ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

8 
378 
386 

6.656 
129.836 
136.493 

0.832 
0.342 

2.422 0.015 

 
  



 95 
 
ตาราง 12 (ตอ่) 
 

ด้านความพงึพอใจตอ่การ
ใช้ระบบบริการการศกึษา 

แหลง่ความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

1. รูปแบบของเมน ู ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

8 
378 
386 

6.199 
165.637 
171.836 

0.775 
0.438 

 

1.768 0.082 

2. ระบบเครือขา่ย
อินเทอร์เน็ต 

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

8 
378 
386 

20.022 
228.91 
248.93 

2.503 
0.606 

 

4.133 0.001 

3. การออกแบบเว็บไซต์ ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

8 
378 
386 

11.659 
156.147 
167.806 

1.457 
0.413 

 

3.528 0.001 

4. เนือ้หาการใช้งานระบบ
ทะเบียนออนไลน์ 

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

8 
378 
386 

9.152 
160.811 
169.964 

1.144 
0.425 

2.589 0.007 

รวม ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

8 
378 
386 

11.157 
137.854 
149.011 

1.395 
0.365 

 

3.824 
 

0.001 
 

รวมทัง้สิน้ ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

8 
378 
386 

8.073 
121.682 
129.755 

1.009 
0.322 

 

3.135 
 

0.002 
 

 
จากตาราง 12 แสดงว่า นักศึกษาท่ีคณะแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระบบบริการ

การศึกษาออนไลน์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    
พระนคร โดยรวมและเป็นรายด้านทกุด้าน แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05  

เม่ือพบความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จึงท าการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคู่
ตามวิธีการของเชฟเฟ่ ดงัแสดงในตาราง 13 - 15 
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ตาราง 13 การทดสอบความแตกตา่งของความคดิเห็นตอ่ระบบบริการการศกึษาออนไลน์ของ 
ส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวม 
จ าแนกตามคณะท่ีนกัศกึษาสงักดั เป็นรายคู ่
 

การศกึษาระบบบริการการศกึษา
ออนไลน์ 

x̄ 

คณ
ะค
รุศ
าส
ตร์
อตุ
สา
หก
รร
ม 

 คณ
ะเท

คโ
นโ
ลย
ีสือ่
สา
รม
วล
ชน

 

คณ
ะเท

คโ
นโ
ลย
ีคห
กร
รม
ศา
สต
ร์ 

คณ
ะส
ถา
ปัต
ยก
รร
มศ
าส
ตร์

 

คณ
ะบ
ริห
าร
ธุร
กิจ

 

คณ
ะศ
ิลป
ศา
สต
ร์ 

คณ
ะอ
ตุส
าห
กร
รม
สิง่
ทอ
แล
ะ

ออ
กแ
บบ

แฟ
ชัน่

 

คณ
ะว
ิศว
กร
รม
ศา
สต
ร์ 

คณ
ะว
ิทย
าศ
าส
ตร์
แล
ะเท

คโ
นโ
ลย
ี 

  3.6
6 

3.9
9 

3.8
3 

4.1
4 

3.9
5 

3.7
4 

3.5
6 

3.8
1 

3.5
7 

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 3.66 * * * * * * * * * 
คณะเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน 3.99          
คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ 3.83          
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4.14          
คณะบริหารธุรกิจ 3.95          
คณะศิลปศาสตร์ 3.74          
คณะอตุสาหกรรมสิง่ทอและ
ออกแบบแฟชัน่ 

3.56          

คณะวิศวกรรม ศาสตร์ 3.81          
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.57          

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .05 

 
จากตาราง 13 แสดงว่า นกัศึกษาทุกคณะ มีความคิดเห็นตอ่ระบบบริการการศกึษาออนไลน์

ของส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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ตาราง 14 การทดสอบความแตกตา่งของความคดิเห็นตอ่ระบบบริการการศกึษาออนไลน์ของ
ส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ าแนกตาม
คณะท่ีนกัศกึษาสงักดั  เป็นรายคู ่ ด้านประสิทธิภาพของระบบบริการการศกึษา 
 

ด้านประสทิธิภาพของระบบบริการ
การศกึษา 

x̄ 
คณ

ะค
รุศ
าส
ตร์
อตุ
สา
หก
รร
ม 

 คณ
ะเท

คโ
นโ
ลย
ีสือ่
สา
รม
วล
ชน

 

คณ
ะเท

คโ
นโ
ลย
ีคห
กร
รม
ศา
สต
ร์ 

คณ
ะส
ถา
ปัต
ยก
รร
มศ
าส
ตร์

 

คณ
ะบ
ริห
าร
ธุร
กิจ

 

คณ
ะศ
ิลป
ศา
สต
ร์ 

คณ
ะอ
ตุส
าห
กร
รม
สิง่
ทอ
แล
ะ

ออ
กแ
บบ

แฟ
ชัน่

 

คณ
ะว
ิศว
กร
รม
ศา
สต
ร์ 

คณ
ะว
ิทย
าศ
าส
ตร์
แล
ะเท

คโ
นโ
ลย
ี 

  3.6
6 

3.9
9 

3.8
3 

4.1
4 

3.9
5 

3.7
4 

3.5
6 

3.8
1 

3.5
7 

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 3.66 * * * * * * * * * 
คณะเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน 3.99          
คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ 3.83          
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4.14          
คณะบริหารธุรกิจ 3.95          
คณะศิลปศาสตร์ 3.74          
คณะอตุสาหกรรมสิง่ทอและ
ออกแบบแฟชัน่ 

3.56          

คณะวิศวกรรม ศาสตร์ 3.81          
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.57          

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .05 

 
จากตาราง 14 แสดงว่า นกัศกึษาทกุคณะ มีความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพของระบบบริการ

การศึกษาออนไลน์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .05 
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ต ่

ตาราง 15 การทดสอบความแตกตา่งของความคดิเห็นตอ่ระบบบริการการศกึษาออนไลน์ของ
ส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ าแนกตาม
คณะท่ีนกัศกึษาสงักดั  เป็นรายคู ่ ด้านความพงึพอใจตอ่การใช้ระบบบริการการศกึษา 
 

ด้านความพงึพอใจตอ่การใช้ระบบ
บริการการศกึษา 

x̄ 

คณ
ะค
รุศ
าส
ตร์
อตุ
สา
หก
รร
ม 

 คณ
ะเท

คโ
นโ
ลย
ีสือ่
สา
รม
วล
ชน

 

คณ
ะเท

คโ
นโ
ลย
ีคห
กร
รม
ศา
สต
ร์ 

คณ
ะส
ถา
ปัต
ยก
รร
มศ
าส
ตร์

 

คณ
ะบ
ริห
าร
ธุร
กิจ

 

คณ
ะศ
ิลป
ศา
สต
ร์ 

คณ
ะอ
ตุส
าห
กร
รม
สิง่
ทอ
แล
ะ

ออ
กแ
บบ

แฟ
ชัน่

 

คณ
ะว
ิศว
กร
รม
ศา
สต
ร์ 

คณ
ะว
ิทย
าศ
าส
ตร์
แล
ะเท

คโ
นโ
ลย
ี 

  3.6
6 

3.9
9 

3.8
3 

4.1
4 

3.9
5 

3.7
4 

3.5
6 

3.8
1 

3.5
7 

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 3.66 * * * * * * * * * 
คณะเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน 3.99          
คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ 3.83          
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4.14          
คณะบริหารธุรกิจ 3.95          
คณะศิลปศาสตร์ 3.74          
คณะอตุสาหกรรมสิง่ทอและ
ออกแบบแฟชัน่ 

3.56          

คณะวิศวกรรม ศาสตร์ 3.81          
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.57          

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .05 

 
จากตาราง 15 แสดงว่า นักศึกษาทุกคณะ มีความคิดเห็นด้านความพึงพอใจของระบบ

บริการการศึกษาออนไลน์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช 
มงคลพระนคร แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .05 
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ตาราง 16 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัศกึษาท่ีมีตอ่ระบบบริการการศกึษาออนไลน์ของ
ส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยรวมและ 
เป็นรายด้าน จ าแนกตามผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 

การศกึษาระบบบริการ
การศกึษาออนไลน์ 

แหลง่ความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

ด้านประสิทธิภาพการบริการการศกึษา      
1. ความเร็ว ระหว่างกลุม่ 

ภายในกลุม่ 
รวม 

2 
384 
386 

1.087 
182.76 
183.85 

0.543 
0.746 

1.142 0.320 

2. ความปลอดภยั ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

2 
384 
386 

0.233 
189.761 
189.994 

0.116 
0.494 

0.236 0.790 

3. ความถกูต้องเช่ือถือได้ ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

2 
384 
386 

2.471 
145.659 
148.130 

1.235 
0.379 

3.257 0.040 

4. การประมวลผล ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

2 
384 
386 

1.599 
163.564 
165.163 

0.799 
0.426 

1.877 0.154 

รวม ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

2 
384 
386 

1.167 
135.326 
136.493 

0.584 
0.352 

1.656 0.192 
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ตาราง 16 (ตอ่) 
 

การศกึษาระบบบริการ
การศกึษาออนไลน์ 

แหลง่ความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

ด้านความพงึพอใจตอ่การใช้
ระบบบริการการศกึษา 

     

1. รูปแบบของเมน ู ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

2 
384 
386 

0.79 
171.04 
171.83 

0.396 
0.445 

0.888 0.412 

2. ระบบเครือขา่ย
อินเทอร์เน็ต 

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

2 
384 
386 

0.65 
248.28 
248.93 

0.325 
0.647 

0.502 0.605 

3. การออกแบบเว็บไซต์ ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

2 
384 
386 

1.33 
166.47 
167.80 

0.665 
0.434 

1.535 0.217 

4. เนือ้หาการใช้งานระบบ
ทะเบียนออนไลน์ 

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

2 
384 
386 

0.64 
169.31 
169.96 

0.324 
0.441 

0.735 0.480 

รวม ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

2 
384 
386 

0.81 
148.19 
149.01 

0.40 
0.386 

1.057 0.348 

รวมทัง้สิน้ ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

2 
384 
386 

0.977 
128.779 
129.755 

0.488 
0.335 

1.456 0.234 

 
จากตาราง 16 แสดงว่า นกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกับ

ระบบบริการการศึกษาออนไลน์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  โดยรวมและเป็นรายด้าน ไมแ่ตกตา่ง 
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ตอนที่  4  การสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของนักศึกษาท่ีมีต่อการใช้ระบบบริการ
การศึกษาออนไลน์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
พระนคร จากแบบสอบถามปลายเปิด ด้านประสิทธิภาพของระบบบริการการศึกษา และด้านความ
พงึพอใจตอ่การใช้ระบบบริการการศกึษา  ดงัแสดงในตารางท่ี 17 -18 
 
ตาราง 17 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิของนกัศกึษาท่ีมีตอ่ระบบบริการการศกึษาออนไลน์
ของส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
จากแบบสอบถามปลายเปิด ด้านประสิทธิภาพของระบบบริการการศกึษ 
 

ด้านประสิทธิภาพของระบบบริการการศกึษา ความถ่ีของค าตอบ(คน) 
wifi บางพืน้ท่ีช้าหรือหลดุ สญัญาณไมเ่สถียร  ควรเพิ่มจดุ Access 
Point Wi-Fi 

20 

การบริการด้านอินเทอร์เน็ตในการเข้าใช้กบัสมาร์ตโฟนคอ่นข้างช้า 
บางห้องเรียนไมส่ามารถเข้าใช้งานได้อย่างเตม็ประสิทธิภาพ 

17 

การเปิดรายวิชามีความลา่ช้ามาก 10 
ควรอพัเดทข้อมลูให้เร็วยิ่งขึน้ ควรอพัเดทให้เป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ 6 
ความเร็วและความถกูต้องมีปัญหาระบบลม่ 4 
ระบบเครือข่าย Wi-fi หลดุบอ่ย เช่ือมตอ่ไมไ่ด้ 4 
ประมวลผลคอ่นข้างช้าใช้ระยะเวลานานพอสมควร 3 
ระบบยงัผิดพลาดเร่ืองการลงทะเบียน 2 

 

 
จากตาราง 17 แสดงว่านักศึกษา มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการใช้บริการ

ระบบบริการการศึกษาออนไลน์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ด้านประสิทธิภาพของระบบบริการการศึกษา ดังนี ้ wifi บางพืน้ท่ีช้าหรือหลุด 
สัญญาณไม่เสถียร การบริการด้านอินเทอร์เน็ตในการเข้าใช้กับสมาร์ทโฟนค่อนข้างช้า การเปิด
รายวิชามีความล่าช้ามาก ความเร็วและความถูกต้องปัญหาระบบล่ม ระบบเครือข่าย  Wi-fi หลุดบ่อย 
เช่ือมต่อไม่ได้  ประมวลผลค่อนข้างช้า ใช้ระยะเวลานานพอสมควร ระบบยังผิดพลาดเร่ืองการ
ลงทะเบียน ควรปรับปรุงเพิ่มจุด Access Point Wi-Fi  ควรอพัเดทข้อมูลให้เร็วยิ่งขึน้ควรอพัเดทให้เป็น
ปัจจบุนัอยูเ่สมอ 
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ตาราง 18 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิของนกัศกึษาท่ีมีตอ่ระบบบริการการศกึษาออนไลน์
ของส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
จากแบบสอบถามปลายเปิด ด้านความพงึพอใจตอ่การใช้ระบบบริการการศกึษา 
 

ด้านความพงึพอใจตอ่การใช้ระบบบริการการศกึษา ความถ่ีของค าตอบ(คน) 
อยากให้มีการปรับปรุงแก้ไข ระบบ การดแูลระบบและให้บริการให้
ดีกวา่นี ้

17 

ควรปรับปรุงเร่ืองระบบอินเทอร์เน็ตระหวา่งห้องเรียนแตล่ะห้อง 13 
ด้านระบบคอ่นข้างดี มีลม่บางแตน่านๆ ครัง้ 10 
พอใจในระดบัหนึง่ อยูใ่นเกณฑ์พอใช้   9 
รูปแบบง่ายๆ ไมยุ่ง่ยาก แตบ่างเว็บไซต์ก็เข้าถึงยาก 7 
อินเทอร์เน็ตบางครัง้ก็ไมส่ามารถใช้งานได้ ด้านการออกแบบให้ 
สามารถใช้งานได้ง่ายขึน้ ง่ายตอ่การอา่น 

3 

ควรมีการ เพิ่ม -ถอนรายวิชาผา่นระบบออนไลน์ได้   1 

 
จากตาราง 18 แสดงว่านกัศึกษา มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ต่อการให้บริการ

ระบบบริการการศึกษาออนไลน์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ด้านความพึงพอใจต่อการใช้ระบบบริการการศึกษา ดงันี ้อยากให้มีการปรับปรุง
แก้ไข ระบบ การดูแลระบบและให้บริการให้ดีกว่านี  ้ควรปรับปรุงเร่ืองระบบอินเทอร์เน็ตระหว่าง
ห้องเรียนแต่ละห้อง ด้านระบบค่อนข้างดี มีล้มบางแต่นานๆ ครัง้ รูปแบบง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก แต่บาง
เว็บไซต์ก็เข้าถึงยาก การออกแบบให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึน้ ง่ายต่อการอ่านควรมีการ เพิ่ม – ถอน
รายวิชาผา่นระบบออนไลน์ได้ 
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บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อระบบบริการการศึกษาออนไลน์ของส านัก
สง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบด้วย 2 ด้าน  

1.1 ด้านประสิทธิภาพของระบบบริการการศึกษา ได้แก่ ด้านความเร็ว ด้านความ
ปลอดภยั ด้านความถกูต้องเช่ือถือได้ และด้านการประมวลผล 

1.2 ด้านความพึงพอใจต่อการใช้ระบบบริการการศึกษา ได้แก่ ด้านรูปแบบของเมนู
ด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้านการออกแบบเว็บไซต์ และด้านเนือ้หาการใช้งานระบบ
ทะเบียนออนไลน์ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อระบบบริการการศึกษาออนไลน์ของ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นรายด้าน 
จ าแนกตามเพศ ชัน้ปี คณะท่ีนกัศกึษาสงักดั และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีไ้ด้แก่ นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 2 ชัน้
ปีท่ี 3 และชัน้ปีท่ี 4 หรือสูงกว่า ในปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
รวมจ านวนทัง้สิน้ 387 คน ผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บข้อมลูตามจ านวนกลุ่มตวัอย่างได้รับแบบสอบถามท่ี
มีความสมบรูณ์คืนทัง้สิน้ 387 ฉบบั คดิเป็นร้อยละ 100 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อระบบ
บริการการศึกษาออนไลน์ ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตราสว่น ประมาณคา่ 5 ระดบั จ านวน 50 ข้อ แบง่เป็น 2  
ด้าน ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพของระบบบริการการศึกษา ได้แก่  ด้านความเร็ว ด้านความปลอดภัย 
ด้านความถกูต้องเช่ือถือได้  และด้านการประมวลผล จ านวน 25 ข้อ และด้านความพึงพอใจต่อการใช้
ระบบบริการการศึกษา ได้แก่ ด้านรูปแบบของเมนู  ด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้านการออกแบบ
เว็บไซต์ และด้านเนือ้หาการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ จ านวน 25 ข้อ โดยแบบสอบถามมีคา่ความ
เช่ือมั่น (Reliability) ทัง้ฉบับเท่ากับ 0.853 ในตอนท้ายของแบบสอบถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ ตอบได้
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลทั่วไป ของกลุ่มตัวอย่าง โดยการแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) และคา่ร้อยละ (Percentage) 
2. การศกึษาความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่ระบบบริการการศกึษาออนไลน์ของส านกั

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ านวน 2 ด้าน
ประกอบด้วย ด้านประสิทธิภาพของระบบบริการการศึกษาได้แก่ ความเร็ว ความปลอดภัย ความ
ถกูต้องเช่ือถือได้ การประมวลผล  และด้านความพึงพอใจต่อการใช้ระบบบริการการศกึษา ได้แก่ 
รูปแบบของเมนู ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การออกแบบเว็บไซต์ และเนือ้หาการใช้งานระบบ
ทะเบียนออนไลน์ โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard Deviatiom) 
(Ferguson.1981:68)  

3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัศกึษาต่อการใช้ระบบบริการการศกึษาออนไลน์        
ของส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในแต่ละ
ด้าน จ าแนกตาม เพศ ใช้การทดสอบที (t –test) (Ferguson. 1981:180)  ชัน้ปีท่ีศึกษา คณะท่ี
นกัศึกษาสงักดั และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One 
Way Analysis of Variance) ในกรณีท่ีพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจึงท าการ
ทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉล่ียเป็นรายคูโ่ดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) 
(Ferguson. 1981: 190) 

4. การสรุปความคดิเห็นและข้อเสนอแนะของนกัศกึษาท่ีมีตอ่การให้บริการการศกึษา
ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จาก
แบบสอบถามปลายเปิด โดยจ าแนกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนกัศกึษาเป็นรายด้าน ทัง้ 2 
ด้านแจกแจงความถ่ี และน าเสนอเชิงบรรยาย 
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สรุปผลการวิจัย  

ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้
1. นกัศึกษามีเห็นด้วยตอ่ระบบบริการการศึกษาออนไลน์ของส านกัส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมและเป็นรายด้าน มีความ
คดิเห็นอยูใ่นระดบัมาก  

2. นักศึกษาเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อระบบบริการการศึกษา
ออนไลน์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โดยรวมและเป็นรายด้าน ไมแ่ตกตา่งกนั 

3. นกัศกึษาชัน้ปีตา่งกนั มีความคิดเห็นตอ่ระบบบริการการศกึษาออนไลน์ของส านกั
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมและเป็น 
รายด้าน ไมแ่ตกตา่งกนั 

4. นักศึกษาคณะต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระบบบริการการศึกษาออนไลน์ของ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมและ
เป็นรายด้าน แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

5. นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระบบบริการ
การศกึษาออนไลน์ของส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร โดยรวมและเป็นรายด้าน ไมแ่ตกตา่งกนั 
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การอภปิรายผล 

1. ผลการศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อระบบบริการการศึกษาออนไลน์ของส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมและเป็นรายด้านมีความ
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ผู้วิจยัขอน าเสนอการอภิปรายผลเป็นรายด้าน ดงันี ้

1.1 ด้านประสิทธิภาพของระบบบริการการศึกษา พบว่า นกัศกึษามีความคิดเห็นต่อ
ระบบบริการการศึกษาออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากประสิทธิภาพของ
ระบบบริการการศกึษาออนไลน์ของส านกังานสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการพฒันาระบบ
สารสนเทศต่อเน่ืองอย่างเป็นระบบและมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบนัอยู่ตลอดเวลา รวมทัง้
ยังมีหน่วยงานประกันคุณภาพ ด้านระบบสารสนเทศในการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ 
รวมทัง้ดูกระบวนการในการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
(พัชราภรณ์ ตัณฑพาทย์ , 2554, น. 81)ท่ีได้ท าการศึกษาประสิทธิภาพของการใช้งานระบบ
ทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่า ด้านความถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดบัมาก ระบบทะเบียนนกัศึกษามีความถูกต้องตรงตามความต้องการของ
ผู้ ใช้งาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ(ดารารัตน์ มะหะหมัด, 2552, น.75) ได้ท าการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ืองานบริการการศกึษานอกพืน้ท่ี ประกอบด้วย ระบบบริหารสารสนเทศผู้สมคัร 
ระบบสารสนเทศนกัศกึษา ระบบลงทะเบียนเรียน และระบบประมวลผล พบว่า ระบบสารสนเทศท่ี
พฒันาขึน้ มีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมาก  

1.2 ด้านความพึงพอใจต่อการใช้ระบบบริการการศึกษา พบว่า นกัศกึษามีความพึง
พอใจตอ่ระบบบริการการศกึษาออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเน่ืองจาก ระบบบริการ
การศกึษาออนไลน์ท่ีพฒันาขึน้ มีเนือ้หาการใช้งานท่ีเข้าใจง่าย มีการจดัการเนือ้หาท่ีเป็นระบบโดย
รวบรวมและจดัเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมลูตา่ง ๆ ท่ีส าคญัน ามาช่วยสนบัสนนุการท างานและการ
ตดัสินใจในด้านต่าง ๆ ของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจดัการ
ระบบสารสนเทศของ(วิชญะ นาครักษ์ , 2553 , น. 3) ท่ีกล่าวไว้ว่า การพัฒนาระบบท่ีมี
ประสิทธิภาพต้องมีหน้าท่ีหลกั 2 ประการ คือ สามารถเก็บรวบรวมข้อมลูจากแหล่งตา่ง ๆ ได้ และ
สามารถประมวลผลข้อมลูเพ่ือให้ได้สารสนเทศท่ีช่วยสนบัสนุนการปฏิบตัิงานและการบริหารงาน
ของผู้บริหารระบบ อีกทัง้สอดคล้องกบัแนวคิดของพิมลพรรณ ประเสริฐวงษ์ และคณะ (2551 : 2) 
ท่ีกล่าวไว้ว่า ระบบสารสนเทศต้องสามารถจัดการข้อมูลตัง้แต่การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล 
การประมวลผล รวมถึงการดแูลรักษา เพ่ือให้ได้สารสนเทศท่ีถูกต้องและทนัตอ่ความต้องการของ
ผู้ ใช้งาน และผู้ ใช้สามารถน าสารสนเทศไปประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
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สอดคล้องกบังานวิจยัของ วิชิระ  วีระพลินและคณะ(2561: 3) ท่ีได้ท าการพฒันาระบบสารสนเทศ
งานทะเบียนและประมวลผลการศกึษา มหาวิทยาลยัพิษณุโลก พบว่า ผู้ ใช้มีความพึงพอใจระบบ
สารสนเทศงานทะเบียนและประมวลผลการศกึษา มหาวิทยาลยัพิษณุโลก ในภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก  

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อระบบบริการการศึกษาออนไลน์ของ
ส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

2.1 นกัศกึษาเพศชาย และเพศหญิง พบว่ามีความคิดเห็นตอ่ระบบบริการการศกึษาออนไลน์
ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมและ
เป็นรายด้าน ไม่แตกต่าง ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก ระบบบริการสามารถให้ข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือได้ และ
ประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว จึงท าให้ความแตกต่างระหว่างเพศไม่มีผลกระทบต่อระบบบริการ
การศึกษาออนไลน์  ราชบณัฑิตยสถาน(2550 : 366 ) กล่าวว่า บทบาททางเพศเป็นบทบาทท่ีบุคคลนัน้
เห็นว่าตามเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย บทบาททางเพศนีจ้ะมีปัจจจัยด้านวัฒนธรรมเก่ียวข้อง
วฒันธรรมใดจะยอมรับว่าพฤติกรรมใด คือพฤติกรรมของชาย หรือหญิง  และ ดุลยา  จิตตะยโศรธร 
(2551 : 95) กล่าวว่า บทบาททางเพศ หมายถึง บทบาทท่ีสังคมหนึ่งๆ คาดหวงัให้บุคคลเพศชายหรือ
เพศหญิง เป็นตวัก าหนดความแตกต่างทางกายภาพระหว่างชายและหญิง ท าให้เกิดการพัฒนางาน
เพราะเพศเป็นปัจจัยส าคัญ ซึ่งสอดคล้องงานวิจัยของ ชมพูนุช ตันพานิช และคณะ (2555 : 55) ท่ี
พฒันาการให้บริการของส านกังานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยพบวา่ เพศชายและเพศหญิงมี
ความเสมอภาคในการให้บริการ จึงท าให้นักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาให้บริการไม่
แตกต่างกัน  และสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชราภรณ์  ตัณฑพาทย์ (2554 : 81) ท่ีได้ท าการศึกษา
ประสิทธิภาพของการใช้งานระบบทะเบียนนกัศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่า 
เพศท่ีแตกตา่งกนัมีผลตอ่ประสิทธิภาพของการใช้งานระบบทะเบียนนกัศกึษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี โดยรวมและเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องงานวิจัยของ จินตนา ศกัดิ์

เสถียรกุล (2560 : 82) ท่ีพัฒนาการให้บริการการศึกษาของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ พบว่า เพศ ท่ีแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษา 
ไมแ่ตกตา่งกนั 

2.2 นักศึกษาชัน้ปีท่ี 1 - 4 หรือสูงกว่า พบว่า มีความคิดเห็นต่อระบบบริการการศึกษา
ออนไลน์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โดยรวมและเป็นรายด้าน ไม่แตกต่างกัน และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาทุกชัน้ปีมี
ความคิดเห็นต่อระบบบริการการศกึษาแต่ะละด้านไม่แตกตา่งกนั ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการ
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วิจยัท่ีตัง้ไว้ ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก นกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 - 4 ได้รับการบริการท่ีเสมอภาค และมีการเข้าถึง
ข้อมูลในระบบทะเบียนออนไลน์ท่ีไม่แตกต่างกัน  โดยลกัษณะการจดัใหม่นัน้จะต้องเป็นไปอย่างเท่า
เทียมกัน และเสมอภาคกัน การให้บริการด้านความรวดเร็วทันต่อเวลา พร้อมทัง้มีความถูกต้องและ
แม่นย าและตรงกับความต้องการของลูกค้าในการบริการนัน้ๆ จึงถือได้ว่ามีความส าคญัอย่างยิ่งใน
ปัจจุบัน  จึงส่งผลให้นักศึกษาแต่ละชัน้ปีมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่  โรเจอร์ส (Carl Rogers: 
1902-1987) ได้กล่าวว่า กระบวนการพัฒนาการทางบุคลิกภาพว่า มีกระบวนการพัฒนาการค่านิยม 
(Organizing Valuing Process)  ความหมายของการรับรู้ตามความเป็น จริงในทางตรงข้ามเด็กท่ีได้รับ
สิ่งแวดล้อมทางลบเขาก็จะให้คา่นิยมตอ่ประสบการณ์ในทางลบและถือวา่เป็นกระบวนการพฒันาการ
ทางค่านิยมท่ีมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองมาจากประสบการณ์ท่ีเพิ่มมาก ขึน้สอดคล้องกับงานวิจัยของ
วิรงรอง สิตไทย (2557) ท่ีได้ท าการศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานบริการการศึกษา 
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ด้านคณุลกัษณะของผู้ ให้บริการการศกึษาในแตล่ะชัน้ปี โดยรวมไม่
แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชราภรณ์  ตัณฑพาทย์ (2554 : 81) ท่ีได้ท าการศึกษา
ประสิทธิภาพของการใช้งานระบบทะเบียนนกัศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่า 
ชัน้ปีท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพของการใช้งานระบบทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ โดยรวมและเป็นรายด้านไม่แตกตา่งกนั 

2.3 นกัศกึษาต่างคณะ มีความคิดเห็นต่อระบบบริการการศกึษาออนไลน์ของส านกัส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบี ยน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร โดยรวมและเป็น 
รายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีศูนย์การจัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 5 ศูนย์ จึงท าให้ระบบ
เครือข่ายของแตล่ะศนูย์อาจมีความแตกตา่งกัน จึงส่งผลให้ เม่ือนกัศกึษาแต่ละคณะเข้าใช้งาน ความ
รวดเร็วในการส่งข้อมูลจึงแตกต่างกัน มาสโลว์ Maslow(Abraham Harold Maslow: 1908-1970) ได้
กล่าวว่า เม่ือความต้องการในขัน้หนึ่งท่ีต ่ากว่าได้รับการตอบสนอง มนุษย์ก็จะมีความต้องการในขัน้
ต่อไป ซึ่งความต้องการท่ีได้รับการตอบสนองในแต่ละขัน้นัน้ไม่จ าเป็นต้องได้รับเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์
ก่อนจึงจะมีความต้องการในขัน้ต่อไปท่ีสูงขึน้สอดคล้องกับงานวิจัยของแสงแข โคละทัต (2554 : 71) 
ได้ท าการศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาต่อการให้บริการของกองบริการการศึกษา สถาบนับณัฑิต
พฒันศิลป์ พบว่า นกัศกึษาท่ีศกึษาในคณะวิชาตา่งกนั มีความคิดเห็นตอ่การให้บริการของกองบริการ
การศึกษาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ทกุด้านมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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2.4 นกัศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระบบบริการการศึกษา
ออนไลน์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
โดยรวมและเป็นรายด้าน ไม่แตกต่าง ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก ระบบบริการการศึกษาออนไลน์เป็นเพียง
การแสดงข้อมูลให้นกัศึกษาทราบว่าตนเองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดบัใด ไม่สามารถแก้ไข
ข้อมลูได้ จึงส่งผลให้นกัศกึษามีความคิดเห็นไม่แตกตา่งกนั  จากทฤษฎีการเรียนรู้แบบการวางเง่ือนไข
ของสกินเนอร์ (B.F. Skinner) สกินเนอร์มีแนวคิดว่า การเรียนรู้เกิดขึน้ภายใต้เง่ือนไขและสภาวะ
แวดล้อม  ท่ีเหมาะสม เพราะทฤษฎีนีต้้องการเน้นเร่ืองสิ่งแวดล้อม สิ่งสนับสนุนและการลงโทษ สกิน
เนอร์มองว่าพฤติกรรมของมนุษย์เป็นพฤติกรรมท่ีกระท าต่อสิ่งแวดล้อมของตนเอง พฤติกรรมของ
มนุษย์จะคงอยู่ตลอดไป จ าเป็นต้องมีการเสริมแรง ซึ่งการเสริมแรงนีมี้ทัง้การเสริมแรงทางบวก 
(Positive Reinforcement) และการเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement) ท าให้มีผลต่อความ
คิดเห็น สอดคล้องกับงานวิจยั รวีโรจน์  สิงห์ล าพอง (2554 : 68)  ได้ท าการวิจยัเร่ืองความคิดเห็นของ
นกัศึกษาท่ีมีต่องานบริการจุดเดียว มหาวิทยาลยัราชภัฎสวนสุนนัทา พบว่า นักศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนตา่งกนั มีความคิดเห็นตอ่การให้บริการของงานบริการจดุเดียว มหาวิทยาลยัราชภัฎสวน
สุนันทา โดยรวมไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะนักศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัสูง ปาน
กลาง หรือต ่ายอ่มได้รับการบริการท่ีเท่าเทียมกนั ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดไว้ 
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
จากผลการวิจยั พบว่า นกัศึกษาเพศชายและนกัศึกษาเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อ

ระบบบริการการศึกษาออนไลน์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้านประสิทธิภาพของระบบบริการการศกึษาและด้านความพงึพอใจ
ตอ่การใช้ระบบบริการการศกึษา โดยรวมและเป็นรายด้าน เห็นด้วยอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา
รายประเด็น พบว่า บางประเด็นด้านประสิทธิภาพของระบบบริการการศึกษาและด้านความพึง
พอใจต่อการใช้ระบบบริการการศึกษามีค่าเฉล่ียน้อยกว่าข้ออ่ืน ๆ  ผู้ วิจัยจึงขอเสนอแนะการ
พฒันางานบริการการศกึษา ดงัตอ่ไปนี ้

1. ด้านประสิทธิภาพของระบบบริการการศกึษาออนไลน์ ได้แก่ 1)ความเร็ว จาก
การศึกษาพบว่า นกัศึกษามีความคิดเห็นว่า การกรอกข้อมูลและบนัทึกระเบียบประวตัินกัศึกษา
ใหม่มีคา่เฉล่ียน้อย ควรมีการพฒันาความเร็วของอินเทอร์เน็ตด้าน หรือจดัท าระบบให้กรอกข้อมลู
ได้สะดวกรวดเร็ว เช่น การอ่านบาร์โค้ช 2)ความปลอดภัย จากการศึกษาพบว่า นกัศกึษามีความ
คดิเห็นว่า การเช่ือมต่อข้อมลู กรณีระบบล่ม หลงัจากได้รับการแก้ไข ข้อมลูยงัคงอยู่เหมือนเดิม มี
ค่าเฉล่ียน้อย ควรมีการพัฒนาการเช่ือมต่อข้อมมูล ควรเพิ่มความเร็วของอินเทอร์เน็ตและเพิ่ม
ความจุของฮาร์ดดิส 3)ความถูกต้องเช่ือถือได้ จากการศึกษาพบว่านักศึกษามีความคิดเห็นว่า 
ความถกูต้องของระบบลงทะเบียนเรียน สามารถท าการเพิ่ม หรือถอนรายวิชาได้ ตามระยะเวลาท่ี
มหาวิทยาลยัก าหนดมีคา่เฉล่ียน้อย ควรพฒันาให้มีเมนูการเพิ่มหรือถอนรายวิชาเรียนผ่านระบบ
ลงทะเบียนออนไลน์ 4)การประมวลผลจากการศึกษา จากการศึกษาพบว่านักศึกษามีความ
คิดเห็นว่า การลงทะเบียนเรียนสามารถเห็นตารางเรียนและตารางสอบทนัทีมีค่าเฉล่ียน้อย ควรมี
การพัฒนาระบบแสดงผลตารางเรียนและตารางสอบในระบบของนักศึกษาทันทีท่ีระบบเสร็จ
สมบรูณ์ เพ่ือให้นกัศกึษาได้เห็นตารางเรียนและตารางสอบน าไปวางแผนการเรียนได้อย่างถกูต้อง
และมีประสิทธิภาพ 

2. ด้านความพึงพอใจต่อการใช้ระบบบริการการศกึษาออนไลน์ ได้แก่ 1)รูปแบบ
ของเมนู พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นว่า ด้านรูปแบบของเมนู การจดัรูปแบบเมนูมีสญัลกัษณ์
แจ้งเตือนเพ่ือยืนยนัข้อมลูการลงทะเบียนเรียนอย่างชดัเจนมีคา่เฉล่ียน้อย ควรมีการพฒันาระบบ
การลงทะเบียนออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนหรือแอปพลิเคชั่นได้อย่างเสถียร หากสมาร์ทโฟนของ
นกัศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนได้อย่างสมบูรณ์ควรมีสญัลกัษณ์หรือเสียงการแจ้งเตือนทุกครัง้ท่ี
ท ารายการไม่ส าเร็จ เพ่ือป้องกันการผิดพลาดในการลงทะเบียน 2)ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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พบว่า นกัศึกษามีความคิดเห็นว่า ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การจดัระบบสญัญาของเครือข่าย 
WiFi ท่ีสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อยา่งตอ่เน่ืองมีคา่เฉล่ียน้อย ควรมีการพฒันาระบบสญัญาณ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีความแรง เพื่อรองรับกบัการใช้งานของนกัศกึษาและอาจารย์จ านวนมาก 
3) ออกแบบเว็บไซต์ พบว่า นกัศึกษามีความคิดเห็นว่า การออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบหน้าจอ มี
สดัส่วน และต าแหน่งของข้อความเหมาะสมกบัการใช้งานของนกัศึกษามีค่าเฉล่ียน้อย ควรมีการ
พัฒนารูปแบบของเว็บไซด์ให้รองรับการใช้งานในสมาร์ทโฟนหรือแอปพลิเคชั่นท่ีมีสัดส่วนของ
หน้าจอพอดีกับสมาร์ทโฟน 4) เนือ้หาการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ พบว่า นกัศึกษามีความ
คิดเห็นว่า ด้านเนือ้หาการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ การส่งข้อความถึงอาจารย์ท่ีปรึกษา 
สามารถแสดงเนือ้หา ตวัอักษรท่ีเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อนมีค่าเฉล่ียน้อย ควรมีการพัฒนาข้อความ
เนือ้หาในการใช้งานในระบบเพ่ือให้มีเนือ้หา ขนาดของตวัอกัษร ชดัเจน และครอบคลุมกับข้อมูล
นกัศกึษารายบคุคล 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 

1. ควรศกึษาความต้องการของนกัศึกษาท่ีส่งผลต่อการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ ภายใน
มหาวิทยาลยั 

2. ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของระบบทะเบียนออนไลน์ของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

3. ควรศกึษาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีส่งผลกระทบตอ่ความต้องการของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

4. ควรศึกษาความต้องการของนักศึกษาต่างชาติท่ีส่งผลต่อการใช้ระบบบริการการศึกษา
ออนไลน์ของส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

5. ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการสมัครเรียนโดยผ่านระบบรับสมัครนักศึกษา
ออนไลน์ของส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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