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บทคัดยอ 
 

 ในงานวิจัยนี้จะเปนการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกสของสถาบันอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ดวยการรวบรวมขอมูล 

และสํารวจความพึงพอใจ จากการใชระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Service)  ที่เปนกลุมตัวอยาง 

จํานวน 400 คน โดยเลือกวิจัยในระบบการลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส(e-register) และระบบ

จัดการขอมูลนักศึกษา (e-Student) 

  กรอบแนวคิดในงานวิจัยนี้นํามาตรวัด E-S-QUAL และ E-RecS-QUAL มาปรับใช โดย

ไดเพิ่มปจจัยทางดานความสวยงามของการออกแบบเว็บไซต และปจจัยดานคุณภาพของขอมูล

สารสนเทศเขาไปดวย ในสวนความพึงพอใจของนักศึกษานั้น ถูกประเมินดวยทฤษฎีการไม

สอดคลองกับความคาดหวัง (Expectation Disconfirmation Theory) และแนวคิดของขอบเขต

การยอมรับได (Zone of Tolerance) 

 ผลการวิจัย สรุปไดวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐ และ

เอกชน ใหความสําคัญในแตละปจจัยของระบบบริการอิเล็กทรอนิกส ในภาพรวมอยูในระดับมี

ความสําคัญมากที่สุด และในระดับมีความสําคัญมากตามลําดับ โดยปจจัยที่นักศึกษาให

ความสําคัญมากที่สุด คือ ปจจัยดานความเปนสวนตัว สวนความพึงพอใจของนักศึกษาซ่ึงประเมิน

จากประสบการณที่ไดรับจากการใชงานจริงนั้น ในภาพรวมไมเปนไปตามที่คาดหวัง แตอยูในระดับที่

ยอมรับได  โดยที่นักศึกษามีความพึงพอใจในปจจัยดานความสวยงามของการออกแบบเว็บไซตมาก

ที่สุด ในขณะที่นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีความเห็นวา ปจจัยที่ควรไดรับการปรับปรุง 

คือ ปจจัยดานการชดเชยในความผิดพลาด โดยไมผลักภาระไปใหผูรับบริการ การตอบสนองเมื่อมี

ปญหาจากการใชบริการ และความพรอมในการใหบริการของระบบ ตามลําดับ 
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ABSTRACT   
 

 This paper describes a study to identify the factors that affect the student 

satisfaction in using e-services comprising the e-registration (web-based registration) 

and the e-student (web-based student information). A sample size of 400 students from 

public and private universities within the Bangkok Metropolitan was used in this study.  

  

 The research framework was derived from E-S-QUAL and E-RecS-QUAL adding 

the aesthetic design factor and the quality of information factor. The user satisfaction 

measures method used was the Expectation Disconfirmation Theory and the Zone of 

Tolerance.  

 

 In this study, we found that both undergraduate students from public and private 

universities value most the privacy issue of the e-service. For the user satisfaction, the 

students are not fulfilled their expectations but they feel acceptable. The students also 

rank the aesthetic design of website as the most important factor. Moreover The 

undergraduate students from public universities suggested that the website should have 

a better compensation procedure, a better responsiveness in case of user perform a 

wrong procedure or input a wrong item and better system availability as well. 
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บทที่ 1 

 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  

การบริหารและการจัดการองคกรในปจจุบันตองมีการวางแผนและกําหนดกลยุทธให

เหมาะสมเพื่อสรางโอกาส และความไดเปรียบในการดําเนินงาน รวมทั้งการวางรากฐานในอันที่จะ

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององคกรใหสอดคลองกับสภาวะการณการแขงขันของธุรกิจ

ยุคใหม (New Economy) โดยการนําเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเปนเครื่องมือสนับสนุน

การดําเนินการในกระบวนการทํางานเพื่อใหการบริการ และการจัดการมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Service) หมายถึง บริการใดๆ ที่ใหบริการอยูบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต เพื่อผลักดันใหเกิดรายไดใหม หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับบริการที่มีอยูเดิม 

(Piccinelli and Stammers, 2001) ระบบบริการอิเล็กทรอนิกสเปนระบบสารสนเทศภายในองคกร

ที่ไดรับการพัฒนาขึ้นมาอยางตอเนื่อง และกําลังเปนที่นิยมใชกันทั่วไปในองคกรปจจุบัน จน

กลายเปนองคประกอบสําคัญในการดําเนินงานขององคกร  

ปจจุบันหนวยงานตาง ๆ มีรูปแบบในการดําเนินการ และกลุมผูใชบริการแตกตางกัน แต

ไดมีการประยุกตใชระบบบริการอิเล็กทรอนิกสเพื่อเปนเครื่องมือที่ชวยในการใหบริการลูกคา และ

สรางทัศนคติและภาพลักษณที่ดี เชนเดียวกัน  

สถาบันอุดมศึกษาเปนหนวยงานอีกกลุมหนึ่งไมวาจะเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือ

สถาบันศึกษาของเอกชนไดมีการนําระบบบริการอิเล็กทรอนิกสมาประยุกตใช    เพื่อใหบริการกับ

นักศึกษา  โดยมีการดําเนินการมาเปนชวงระยะหนึ่งแลว  ซึ่งนับไดวาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส 

เปนมิติหนึ่งของระบบมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกสทรอนิกส (e-University) ในการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชเพื่อการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตางๆ ทางการศึกษา  โดยเจาะจงไปที่      

การใหบริการ ดวยการนําเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตมาใชเปนสื่อกลาง เพื่ออํานวยความสะดวกใน  

การใหบริการตาง  ๆ ระหวางสถาบันอุดมศึกษากับนักศึกษา  เชน  ระบบบริการหองสมุด

อิเล็กทรอนิกส ระบบการจัดการขอมูลนักศึกษา ระบบใหบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส ระบบ  

การลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส เปนตน ทั้งนี้ยังรวมถึงระบบการบริการอิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ ที่

แตละสถาบันการศึกษาตางพัฒนาขึ้น ก็เพื่อมุงเนนใหการดําเนินงานและการบริหารจัดการดาน

การใหบริการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเชนเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งในการศึกษา และ
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จัดทําการวิจัยที่เกี่ยวของกับระบบใหบริการอิเล็กทรอนิกสสําหรับสถาบันอุดมศึกษาข้ึนเปนการ

เฉพาะ เพื่อศึกษาถึงการพัฒนางานดานการใหบริการอิเล็กทรอนิกส รวมไปถึงปจจัยที่เกี่ยวของ

ตางๆ ที่มีผลตอคุณภาพของระบบบริการอิเล็กทรอนิกสในสถาบันอุดมศึกษาสําหรับพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบบริการอิเล็กทรอนิกสใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

ในงานวิจัยนี้จะเปนการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีที่มีตอระบบบริการอิเล็กทรอนิกสของสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐ และเอกชน ในเขต

กรุงเทพมหานคร จํานวน 6 สถาบัน  ดวยการรวบรวมขอมูล และสํารวจความพึงพอใจ โดยศึกษา

จากความตองการของนักศึกษา พฤติกรรมการใชบริการ เพื่อวัดคุณภาพของงานบริการ จากการ

ใช ระบบบริการอิ เล็กทรอนิกส   เชน  ระบบจัดการขอมูลนักศึกษา  (e-Student) ระบบ                 

การลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส (e-Register) และ เพื่อใหไดขอมูลปอนกลับในการนํามา

พิจารณาปรับปรุงกระบวนการใหบริการอิเล็กทรอนิกส ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ใหมีความ
เหมาะสมกับความตองการนักศึกษามากที่สุด เพื่อมุงไปสูความสําเร็จในการใหบริการ
นักศึกษา  

ผลจากการวิจัยนี้จะนําไปเปนสวนหนึ่งของแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ

บริการอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อนํามาใชในกระบวนการพัฒนาระบบ

อิเล็กทรอนิกสแบบครบวงจรและสอดคลองกับความตองการของผูใช เพื่อใหมหาวิทยาลัยศรีปทุม 

มุงไปสูการเปนมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส  

 
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของระบบบริการอิเล็กทรอนิกสในสถาบัน 

อุดมศึกษาของภาครัฐ  

2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของระบบบริการอิเล็กทรอนิกสในสถาบัน 

อุดมศึกษาของภาคเอกชน 

3. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอความพึงพอใจของระบบบริการ

อิเล็กทรอนิกสในสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐและเอกชน 

4. เพื่อนําผลการวิจัยมาใชในการจัดทําขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงระบบบริการ

อิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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1.3 คําถามการวิจัย 
 

1. ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานคุณภาพในการใหบริการของระบบบริการ

อิเล็กทรอนิกส มีผลตอระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตอระบบบริการ

อิเล็กทรอนิกสในสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐ และเอกชน มากนอยเพียงใด 

2. ปจจัยที่มีผลตอระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตอระบบบริการ

อิเล็กทรอนิกสในสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร มีความเหมือนและ

แตกตางกันอยางไร 

 
1.4 สมมติฐานการวิจัย  
 

1. ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยในการใหบริการของระบบบริการอิเล็กทรอนิกส เปน

ปจจัยที่ทําใหเกิดความแตกตางของระดับความพึงพอใจ 

2. นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐและเอกชนมีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการของระบบบริการอิเล็กทรอนิกส แตกตางกัน 

 
1.5 ขอบเขตของการวิจยั 
 

การวิจัยนี้เปนการศึกษารูปแบบ ลักษณะการใหบริการระบบบริการอิเล็กทรอนิกสใน

สถาบันอุดมศึกษา  และศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีตอ

ระบบใหบริการอิเล็กทรอนิกส ของมหาวิทยาลัยภาครัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชน โดยเลือกสํารวจ

จากมหาวิทยาลัยภาครัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร รวม 6 สถาบัน 

เนื่องจากเปนมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการ และมีจํานวนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน

แตละภาคการศึกษาใกลเคียงกัน จึงสามารถนํามาศึกษาวิจัยเปรียบเทียบกันได รวมทั้งยังสะดวก

ตอการจัดเก็บขอมูล และในระบบการใหบริการนักศึกษาผานอินเทอรเน็ตที่ทําการวิจัยนั้น 

ประกอบดวย ระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส  และระบบการลงทะเบียนเรียน

อิเล็กทรอนิกส     
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1.6 นิยามศพัทเฉพาะ 
  

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส Electronic Services (e-Services) หมายถึง  การนํา

เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตมาใชในการใหบริการ หรือโตตอบส่ือสารกันระหวางผูใหบริการ และลูกคา 

เพื่อสรางชองทางในการใหบริการแบบใหม หรือเพิ่มประสิทธิภาพใหกับบริการที่มีอยูเดิม 

(Piccinelli and Stammers, 2001) โดยในดานการศึกษานั้นสามารถนําระบบบริการ

อิเล็กทรอนิกส มาประยุกตใชไดในหลายกระบวนการ ตั้งแตการรับเขาเรียน การรับสมัคร การเขา

ศึกษา การสอบถามขอมูล การติดตอ การเรียกคน ดําเนินการ การบริการจากหองสมุด การพบ  

อาจารยที่ปรึกษา การเขาชั้นเรียนในรูปแบบหองเรียนเสมือน การสงการบานและรายงาน ซึ่ง     

การดําเนินการทุกอยางอยูบนพื้นฐานการใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไดในงานวิจัยนี้ไดกําหนด

ขอบเขตของการศึกษาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส โดยเลือกระบบจัดการขอมูลนักศึกษานักศึกษา

อิเล็กทรอนิกส  และ ระบบการลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส เนื่องจากเปนบริการอิเล็กทรอนิกส

หลัก ที่สถาบันอุดมศึกษาสวนใหญนํามาใช 

 

 คุณภาพในการใหบริการ (Service Quality) หมายถึง ความแตกตางระหวางบริการที่

ลูกคาคาดหวังวาจะไดรับจากผูใหบริการ กับผลการประเมินบริการที่ลูกคาไดรับ (Parasuraman 

et al., 1985, 1988) โดยมกีารพิจารณาจากมิติการวัดดานตาง ๆ ของการบริการ 
 

 ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ความรูสึกสวนบุคคลในดานความพอใจ    

ความยินดี หรือ ความผิดหวัง ซึ่งเปนผลมาจากการเปรียบเทียบระหวาง การรับรูเขาใจถึง 

สมรรถนะ หรือผลลัพธที่แสดงออกมาของสินคา กับความคาดหวังในตัวสินคา (Kotler, 2000 : 36) 
 
1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากงานวิจัยคือ 

1.การวิจัยทําใหทราบถึงปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมี

ตอระบบบริการอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยภาครัฐในระบบการจัดการขอมูลนักศึกษา

อิเล็กทรอนิกส และระบบการลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส  

2.  การวิจัยทําใหทราบถึงปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของนักศึกษาระดบัปริญญาตรทีีม่ี

ตอระบบบริการอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยเอกชนในระบบการจัดการขอมูลนักศึกษา

อิเล็กทรอนิกส และระบบการลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส  
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3.  การวิจัยทําใหทราบถึงความเหมือนและความแตกตางของปจจัยที่มีผลตอระดับ   

ความพึงพอใจของระบบบริการอิเล็กทรอนิกสในสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐและเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

4. ผลจากการวิจัยสามารถนํามาจัดทําขอเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ

บริการอิเล็กทรอนิกส ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ตอไป 

5. ชวยเสริมสรางทักษะ เพิ่มพูนความรู ความสามารถและประสบการณจากการทําวิจัย 

ซึ่งจะเปนประโยชนในการสอนนักศึกษาในอนาคต 
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บทที่ 2 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

การศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตอระบบบริการ

อิเล็กทรอนิกสในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครนั้น มีวรรณกรรมที่

เกียวของดังตอไปนี้ 
 
2.1 ความรูพืน้ฐานเกี่ยวกบัความพงึพอใจ 
   

ความพึงพอใจ หมายถึง อารมณ ความรูสึก หรือทัศนคติของบุคคลที่มีตอส่ิงหนึ่ง หรือ

ปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ความรูสึกพอใจ หรือความรูสึกในทางบวกของบุคคลจะเกิดขึ้นเมื่อความ

ตองการของบุคคลไดรับการตอบสนอง บรรลุจุดมุงหมายหรือความคาดหวังที่ตั้งใวในระดับหนึ่ง 

พฤติกรรมที่แสดงออกมาก็จะมีความสุข สังเกตไดจากสายตา คําพูดและการแสดงออก ความรูสึก

ดังกลาวจะลดลง ไมเกิดขึ้น หรือเปนความรูสึกในทางลบ หากความตองการหรือจุดมุงหมายนั้น

ไมไดรับการตอบสนอง ความพึงพอใจตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง อาจใชคําวาทัศนคติที่มีตอส่ิงนั้นแทนกันได 

โดยที่ทัศนคติดานบวกก็จะแสดงใหเห็นถึงสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้น สวนทัศนคติในดานลบก็

จะแสดงใหเห็นสภาพความไมพึงพอใจในสิ่งนั้น ๆ ดวย (หลุยส จําปาเทศ, 2523:24; ชาลิณี เดช

จินดา, 2530:11-12 ; Vroom, 1964:328 ; Wolman, 1973:384) ความพึงพอใจในสินคา หรือ

บริการของลูกคาเปนสภาพอารมณที่ลูกคาปรารถนา ตองการ และมีความคาดหวัง เปนผลมาจาก

การประเมินเปรียบเทียบระหวาง ส่ิงที่ผูรับบริการไดรับจากการบริการจริง การรับรูเขาใจใน

สมรรถนะ หรือผลลัพธที่แสดงออกมาของสินคา กับส่ิงที่ผูรับบริการคาดหวังวาจะไดรับจากการ

บริการหรือสินคานั้นๆ หากสิ่งที่ลูกคาไดรับตรงกับหรือเกินกวาสภาพอารมณดังกลาว ลูกคาก็จะ

กลับมาใชบริการอีก มีความภักดี ชื่นชม และแนะนําตอผูอ่ืน (นรศักดิ์ เหมนิธิ, 2541:31; Brown 

1992; Kotler, 2000:36)  

กลาวโดยสรุปไดวา ในงานบริการนั้นระดับความพึงพอใจของผูรับบริการจะเกิดจาก     

การเปรียบเทียบบริการที่ไดรับจริงกับบริการที่ผูรับบริการคาดหวังไว วามีความแตกตางกันมาก

หรือนอยเพียงใด ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการไดดังนี้  

 
ความพึงพอใจของผูรับบริการ = การบริการที่ไดรับ – การบริการที่คาดหวัง 
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ถาไมมีความแตกตางกันระหวางบริการที่ไดรับกับการบริการที่ผู รับบริการคาดหวัง 

ผูรับบริการยอมมีความพึงพอใจในระดับหนึ่งซึ่งถือวาเปนระดับพื้นฐานที่ผูใหบริการจะตองปฏิบัติ

กับผูมารับบริการทุกคน แตถาเมื่อใดที่การบริการที่ได รับนอยกวาการบริการที่คาดหวังไว         

ความพึงพอใจจะลดลงตามลําดับ 

 
2.2 การประเมินความพึงพอใจ 
 

ความพึงพอใจของผู รับบริการสามารถอธิบายไดดวยทฤษฎีการไมสอดคลองกับ        

ความคาดหวัง (Expectation Disconfirmation Theory) ซึ่งใชผลลัพธจากการเปรียบเทียบระหวาง

ความคาดหวัง (Expectation) กับประสิทธิภาพของบริการที่ไดรับ (Perceived performance) 

เปนตัวชี้วัดความพึงพอใจ โดยที่เมื่อผลลัพธที่ไดเปน ความไมสอดคลองเชิงบวก (Positive 

disconfirmation) หมายถึงบริการที่ได รับดีเกินกวาที่คาดหวังไว ขณะที่ถาผลลัพธที่ไดเปน      

ความไมสอดคลองเชิงลบ (Negative disconfirmation) ยอมหมายถึงผูรับบริการไมพึงพอใจ

เนื่องจากบริการที่ไดรับตํ่ากวาคาดหวัง (Oliver, 1980, Spreng et al. 1996)  

Churchill และ Suprenant, 1982 ไดโครงสรางหลักของตัวแบบตามทฤษฎีนี้คือ       

ความคาดหวัง ประสิทธิภาพที่ไดรับ ความไมสอดคลอง และ ความพึงพอใจ โดยที่ความคาดหวัง

สะทอนใหเห็นพฤติกรรมที่ถูกคาดการณไวลวงหนา บงบอกถึงความคาดหวังที่มีตอคุณลักษณะ

ของสินคาหรือบริการในอนาคต (Spreng et al. 1996) ความคาดหวังถูกนํามาใชเปนกรอบใน   

การเปรียบเทียบเพื่อประเมินประสิทธิภาพที่ไดรับ และหาคาความไมสอดคลอง (Halstead, 1999) 

ซึ่งความไมสอดคลองนั้นถูกนํามาใชเปนสมมติฐานที่สงผลกระทบตอความพึงพอใจ โดยความไม

สอดคลองเชิงบวก แสดงถึงความพึงพอใจ ขณะที่ถาผลลัพธที่ไดเปน ความไมสอดคลองเชิงลบ 

แสดงถึงความไมพึงพอใจ 

ปญหาที่เกิดขึ้นจากการนําเอาทฤษฏี การไมสอดคลองกับความคาดหวังมาใช คือ การให

คํานิยามของความคาดหวังเมื่อนํามาใชเปนกรอบในการวัด เนื่องจากความคาดหวังมีการ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในการเอาชนะปญหาดังกลาว นักวิจัยไดนําเสนอกรอบการเปรียบเทียบ

อ่ืน ๆ เพิ่มเติม เชน ความปรารถนา อุดมคติ ความเสมอภาค หรือ ประสบการณที่มีตอสินคาหรือ

บริการ และตรายี่หอที่มีอยูกอนแลว เปนตน 
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ภาพประกอบ 1 แสดงตัวแบบความไมสอดคลองกับความคาดหวัง 

 

 Parasuraman (2004) ใหความเห็นวาความคาดหวังของลูกคามีรูปแบบเปนชวง หรือ 

แถบ มากกวาจะมีคาระดับของความคาดหวังเพียงคาเดียว โดย Parasuraman ใหชื่อชวงของ

ความคาดหวังนี้วา “ขอบเขตของการยอมรับได” (Zone of Tolerance) โดยมีขอบเขตอยูระหวาง

ระดับของบริการที่ผูใชเชื่อวาควรไดรับ (Desired service) และ ระดับของการบริการขั้นต่ําที่ผูใช

ยอมรับได (Adequate service) โดยหากประสิทธิภาพของบริการที่ไดรับมีคาอยูภายในขอบเขต

ของการยอมรับได ยอมหมายความวาผูใชพึงพอใจ หากมีคาสูงกวาระดับของบริการที่ผูใชเชื่อวา

ควรไดรับ หมายถึงผูใชไดรับบริการที่ยอดเยี่ยม และมีความรูสึกพึงพอใจอยางยิ่ง ในทางตรงกัน

ขามหากประสิทธิภาพของบริการที่ไดรับมีคาต่ํากวาระดับของการบริการขั้นต่ําที่ผูใชยอมรับได

ยอมหมายถึงผูใชไมพึงพอใจ และมีแนวโนมที่จะปฎิเสธการรับบริการ 

 ขอบเขตของการยอมรับได  อาจผันแปรไดตามลักษณะเฉพาะของผู ใชแตละคน 

ประสบการณในอดีตที่เคยไดรับบริการที่คลายคลึงกันมากอน รวมไปถึง การโฆษณาเชิญชวนให

ใชบริการขององคกรที่ใหขอมูลคุณสมบัติของการบริการที่สูงเกิน มีผลใหความคาดหวังของผูใชสูง

ตามไปดวย ซึ่งทําใหเกิดความไมสอดคลองเชิงลบ  

 
ภาพประกอบ 2 แสดงธรรมชาติ และปจจัย ของความคาดหวังในบริการของลูกคา 

                          (Parasuraman, 2004: p. 47) 
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Doll และ Torkzadeh (1988) ไดพัฒนาเครื่องมือ End-User Computing Satisfaction 

(EUCS) เพื่อใชวัดความพึงพอใจของผูใชที่ตองทํางานกับเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยตรง โดย

เปรียบเทียบสภาพแวดลอมการจัดการขอมูลแบบดั้งเดิม กับสภาพการทํางานกับเครื่อง

คอมพิวเตอรของผูใชปลายทาง ประกอบดวยองคประกอบ 5 ประการคือ เนื้อหา (Content), ความ

ถูกตองแมนยํา (Accuracy), รูปแบบการแสดงผล (Format), ความงายตอการใชงาน (Ease of 

use) และชวงเวลาที่เผยแพรขอมูล (Timeliness) ดังภาพประกอบ 3 

 

 
 

ภาพประกอบ 3  แสดงเครื่องมือวัดความพึงพอใจของผูใชงานคอมพวิเตอร (End-User 

                         ComputingSatisfaction,EUCS) (ที่มา: Doll และ Torkzadeh, 1988) 

 

Ho และ Wu (1999) ไดระบุถึงปจจัย 5 ประการที่ทําใหลูกคามีความพึงพอใจในการใช

บริการซื้อสินคาออนไลน ดังภาพประกอบ 4 ประกอบดวย  

  1. การสนับสนุนดานโลจิสติกส (Logistical support) หมายถึง การตอบสนองตอ

ความตองการของลูกคาอยางรวดเร็ว, มีการจัดเตรียมชองทางในการติดตอส่ือสาร เชน อีเมล     

(e-Mail) หรือ แฟกซ (FAX), จัดสงสินคาไปถึงมือลูกคาอยางรวดเร็ว และการใหบริการหลัง      

การขาย 

  2. คุณสมบัติทางเทคนิค (Technical characteristics) หมายถึง อุปกรณ

คอมพิวเตอร และอุปกรณเครือขายที่ทันสมัย รวมทั้งมีการจัดวางระบบสารสนเทศเปนอยางดี 

  3. คุณสมบัติดานขอมูลสารสนเทศ (Information characteristics) ขอมูล

สารสนเทศที่สงออกมาจากระบบมีความนาเชื่อถือ และเปนการติดตอส่ือสารที่มีความปลอดภัย 

  4. การนําเสนอโฮมเพจ (Home page presentation) มีอินเตอรเฟสที่ใชงานงาย 

และการแสดงรายละเอียดของขอมูลสินคา 

  5. คุณสมบัติของตัวสินคา (Product characteristics) ความหลากหลายของ

สินคา และมีราคาไมแพง 
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ภาพประกอบ 4 แสดงตัวแบบการวิจยัปจจยัทีท่ําใหลูกคามีความพงึพอใจในการใชบริการ

            ซื้อสินคาจากรานคาออนไลน (ที่มา: Ho และ Wu, 1999) 

                        

 การพัฒนาเว็บไซตสําหรับการซื้อขายสินคาออนไลน และตัวแบบที่นําเสนอโดย  DeLone 

และ McLean (1992), Spreng et al. (1996), McKinney et al. (2002) กลาววาความพึงพอใจ

ของลูกคาบนเว็บไซตสามารถแบงออกได 2 ประการ คือ ความพึงพอใจท่ีมีตอ คุณภาพของขอมูล

สารสนเทศ (Web site’s information  quality) และความพึงพอใจตอการดําเนินงานของระบบ ใน

การจัดสงขอมูลสารสนเทศกลับไปยังลูกคา (Web site’s system performance ) ดังภาพ 

ประกอบ 5 
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ภาพประกอบ 5 แสดงตัวแบบสําหรับการไมสอดคลองกบัความคาดหวังที่มีผลกระทบตอความ 

             พึงพอใจของลูกคาบนเว็บไซต (The Model for Expectation-Disconfirmation  

                           Effects on Web-Customer Satisfaction, EDEWS)  

               (ที่มา: McKinney et al., 2002) 
 

ความพึงพอใจของลูกคาบนเว็บไซตที่มีตอคุณภาพของขอมูลและคุณภาพของระบบ 
(Information Quality (IQ) and System Quality (SQ)) ไดรับผลกระทบมาจากความหวัง และ

ความแตกตางที่เปนไปไดเมื่อเปรียบเทียบความคาดหวัง กับบริการที่ไดรับ  โดยเปนไปตามทฤษฎี

การไมสอดคลองกับความคาดหวัง ซึ่งไดรับความนิยมเปนอยางมากในการวัดความพึงพอใจทาง

การตลาด 

McKinney et al. (2002) ไดกําหนดขอบเขตของคุณภาพของขอมูลสารสนเทศไว 5 ขอคือ 

1. ความสัมพันธกันของขอมูล (Relevance) 

2. ชวงเวลาที่เผยแพรขอมูล (Timeliness) 

3. ความนาเชื่อถอืของขอมูล (Reliability) 

4. ขอบเขตของขอมูล (Scope) 

5. ประโยชนที่ไดรับจากขอมูล (Perceived usefulness)  

 

 

 



 12    

และกําหนดขอบเขตของคุณภาพของระบบไว 4 ขอคือ 

1. ความเร็วในการเขาถึงเว็บไซต และสามารถเขาถึงไดตลอดเวลา( Access) 

2. ความงายตอการใชงาน การออกแบบหนาเว็บไซตมีความเหมาะสม สวยงาม 

(Usability) 

3. การเชื่อมโยงไปยังขอมูลที่เกี่ยวของดวย (Hyperlink) ตองหาไดงาย ชัดเจน 

ครบถวน งายตอการยอนกลับไปดูขอมูลที่ผานมาแลว (Navigation) 

4. มีเครื่องมือชวยในการคนหาขอมูล, ใหโอกาสผูใชไดปรับแตงลักษณะของ  

การใหบริการใหเหมาะสมกับตนเอง หรือมีเคร่ืองมือชวยในการใชบริการใน

เว็บไซต เชน มีระบบ Shopping cart เปนตน (Interactivity)  
 

2.3 ความรูพืน้ฐานที่เกีย่วกับระบบบรกิารอิเล็กทรอนิกส  
 

การบริการอิเล็กทรอนิกสเปนบริการที่ตองศึกษา และเรียนรูลูกคา เพื่อสังเคราะห 

ความรูสึก ของลูกคาถึงความตองการ  ความปรารถนา  และความคาดหวังของลูกคาแตละคน 

Zemke และ Connellan (2001:54-55) ไดเสนอแนวทางที่จะนําไปสูความสําเร็จของการบริการ

อิเล็กทรอนิกสวา อยูที่การสรางความประทับใจใหกับลูกคา ซึ่งแตละหนวยงานหนีไมพนที่จะใช

วิธีการดังตอไปนี้ คือ ใชวิธีการที่งาย ดวยคําถามและการออกแบบที่ไมซับซอน เพื่อลูกคามี     

ความสะดวกในการคนหาและใชงาน ออกแบบใหดูโดดเดน ตรงตามความคาดหวังของลูกคา

เพื่อใหลูกคาดูและรูสึกประทับใจไมลืมเลือน ตอบสนองความตองการของแตละบุคคลเพื่อใหเกิด

ความคุนเคยกันเปนการสวนตัว สงมอบการบริการใหถึงที่สุด ดวยการบริหารวงจรการบริการให

มั่นใจวาบริการถึงมือลูกคาอยางสมบูรณ การใชหลักการติดตอตามธรรมชาติของมนุษย โดย

พยายามสรางความสมดุลในการติดตอกันระหวางกัน ทําใหเกิดความภาคภูมิใจดวยการแกไข

ปญหา และตอบคําถามใหรวดเร็ว ดี และครบถวน รวมทั้งการสรางกลยุทธบํารุงรักษาดวย       

การวางแผนใหรอบคอบ สม่ําเสมอ และอยางแนบเนียน เพื่อใหลูกคากลับมาใชบริการอยาง

ตอเนื่อง  

สิ่งที่ดีที่สุดที่จะทําใหเกิดการบริการที่ดีตอลูกคาคือ การรูลวงหนาวาลูกคาตองการอะไร

แมวาการบริการอิเล็กทรอนิกสเปนบริการเสมือนจริง แตก็เปนบริการที่วิวัฒนาการมาจาก        

การใหบริการทั่วไปที่เราพบเห็นไดจากโลกของความเปนจริงที่ไดพัฒนาแนวคิดการบริการทีมี

มาตรฐาน (Service Standard) ไวแลว (Bergeron,2001:55-56) 

แตหากอธิบายการยอมรับ และการใชบริการอิเล็กทรอนิกสดวยแนวคิดการแพรกระจาย

ของนวัตกรรม ความรูถูกจัดใหเปนปจจัยแรกที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจยอมรับหรือ
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ปฏิเสธการบริการอิเล็กทรอนิกส เพราะความรูทําใหบุคคลไดรูจัก และเกิดความเขาใจตอ

นวัตกรรม (Rogers and Shoemaker, 1971:25-27)  

  ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส คือ การใหบริการลูกคาบนเว็บไซตสงถึงผูรับบริการผาน

เครือขายอินเทอรเน็ต โดยยึดความพึงพอใจของลูกคาเปนศูนยกลาง มีการทํางานรวมกันหรือ   

การโตตอบสื่อสารกันระหวางผูใหบริการกับลูกคา รวมทั้งประสานการทํางานกับหนวยงานที่

เกี่ยวของกับกระบวนการ และเทคโนโลยีในการใหบริการลูกคา เพื่อสรางความเขมแข็งใน

ความสัมพันธระหวางผูใหบริการดวยกันใหแนนแฟนยิ่งขึ้น และเพื่อผลักดันใหเกิดรายไดใหม หรือ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับบริการที่มีอยูเดิม (de Ruyter et al.,2000:184-207, Reynolds, 2000 

: 417-444, Giacomo Piccinelli และ Eric Stammers, 2001, Surjadjaja et al.,2003:39-53) 

ทั้งนี้ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส ควรเปนการพัฒนางานดานบริการใหเปนแบบ one stop service 

ดวยการนําเทคโนโลยีเขามาจัดการ เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการ และผูขอใช

บริการสามารถไดรับบริการทุกอยางเสร็จไดภายในจุดเดียว (นรินทร  พนาวาส, 2006) 

 

การนําระบบบริการอิเล็กทรอนิกสซึ่งเปนการใหบริการผานเว็บไซตบนเครือขาย

อินเทอรเน็ตมาประยุกตใชในบริบทของการใหบริการแกนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษานั้น เปน  

การเพิ่มประสิทธิภาพใหกับบริการที่มีอยูเดิม ไมวาจะเปนบริการจัดการขอมูลนักศึกษา หรือ

บริการลงทะเบียนเรียนในแตละรายวิชาก็ตาม ซึ่งถาผลจากการเขาใชบริการระบบบริการ

อิเล็กทรอนิกสนั้น ดีกวาที่นักศึกษาคาดหวังไว นักศึกษาไดรับความสะดวกสบาย รวมทั้งบริการที่

ไดรับมีประสิทธิภาพมากกวาบริการในรูปแบบเดิมแลว นักศึกษายอมมีความพึงพอใจ และเขาใช

บริการอยางตอเนื่อง 

 
2.4 คุณภาพของการบริการอิเลก็ทรอนิกส 
 
 คุณภาพของการบริการ (Service Quality) ถูกกําหนดโดยความแตกตางระหวางบริการที่

ลูกคาคาดหวังวาจะไดรับจากผูใหบริการ กับผลการประเมินบริการที่ลูกคาไดรับ (Parasuraman 

et al., 1985, 1988) โดยมีการพิจารณาจากมิติการวัดดานตาง ๆ ของการบริการ เครื่องมือ

ประเมินคุณภาพการบริการที่มีการนํามาใชกันอยางแพรหลายคือ SERVQUAL ของ 

Parasuraman et al. (1988) ซึ่งมีมิติการวัด 5 ดาน คือ 

1. ความสามารถสัมผัสได (Tangibles) สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่สามารถจับ

ตองไดวัสดุอุปกรณ, บุคคลากร รวมไปถึงอุปกรณที่ชวยในการติดตอส่ือสารตางๆ 
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2. ความนาเชื่อถือ (Reliability) ความสามารถในการใหบริการที่เชื่อถือได และมี

ความถูกตองแมนยํา 

3. การตอบสนอง (Responsiveness) ความเต็มอกเต็มใจในการใหบริการชวยเหลือ

ลูกคาไดทันทีเมื่อลูกคาตองการ 

4. ความเชื่อมั่น (Assurance) ความรู และความสุภาพออนนอมของพนักงาน และ

ความสามารถในการนํามาซึ่งความไววางใจ และความมั่นใจของลูกคา 

5. ความเอาใจใส (Empathy) การดูแลเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล 

 

 โดยที่มิติการวัดทั้ง 5 ดานนั้นเกิดมาจากความตองการในการวัดการปฏิสัมพันธระหวาง

ลูกคากับพนักงาน ไมใชการปฏิสัมพันธระหวางลูกคากับเว็บไซตซึ่งเปนการใหบริการแบบออนไลน 

(Yang et al., 2004) Liljander, Van Riel และ Pura (2002) รวมทั้ง Wolfinbarger และ Gilly 

(2003)  ใหความเห็นวา SERVQUAL นั้นไมเหมาะสมกับการนํามาใชวัดการบริการอิเล็กทรอนิกส 

เพราะการบริการอิเล็กทรอนิกสเปนการติดตอระหวางกันโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่อกลาง 

กลาวคือเปนการติดตอกันทางเทคนิค ขณะที่พนักงานใหบริการกําลังอยูในสถานที่ที่เปนกายภาพ  

แตลูกคากําลังติดตอการบริการในสถานที่เสมือนจริง เทคโนโลยีที่นํามาใชในการติดตอการบริการ

เปนเทคโนโลยีที่ลูกคาตองชวยเหลือตัวเอง และที่สําคัญที่สุดก็คือ ตองตระหนักถึงความปลอดภัย

และการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ในการใชบริการของลูกคาประเด็นปญหาตาง ๆ เหลานี้เปนสิ่งที่

ไมมีอยูในบริการแบบเดิมทําใหมิติการวัดบางดานไมเหมาะสมที่จะใชวัดคุณภาพของการบริการ

อิเล็กทรอนิกส 

 Gefen (2002) นําเอา SERVQUAL มาปรับมาตรวัดในแตละมิติใหมใหเหมาะสมกับ    

การวัดคุณภาพของการบริการอิเล็กทรอนิกส ดังนี้คือ ความสามารถสัมผัสได ประเมินจาก    

ความเรียบรอย และความสวยงามของระบบ การจัดวางเนื้อหา และกลุมขอมูล, ความเชื่อมั่น 

ประเมินจากความตรงเวลา และตรงตามที่ลูกคาสั่งสินคาหรือบริการ, การตอบสนอง ประเมินจาก

การใหบริการลูกคาดวยความถูกตอง ไมมีความผิดพลาด บริการดวยความเต็มใจ  มีความพรอม

บริการอยูเสมอ,  ความนาเชื่อถือ ประเมินจากระบบบริการออนไลนที่สามารถแนะนําการใชงาน 

และแกไขปญหาของลูกคาไดตลอดที่ทําการใชบริการออนไลน และความเอาใจใส ประเมินจาก 

ความสามารถในการใหบริการที่ปนลักษณะเฉพาะบุคคล ลูกคาสามารถปรับเนื้อหาบนเว็บไซต

ตามความตองการไดดวยตนเอง ซึ่งผลจากการวิจัยพบวา มิติดานความสามารถสัมผัสได เปนมิติ

ที่มีความสําคัญมากที่สุดตอการเพิ่มข้ึนของความจงรักภักดีของลูกคา 
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 Zeithaml, Parasuraman, และ Malhotra (2000:16) กลาววา แมวา SERVQUAL จะ

ลาสมัย แตก็ไดมีการพัฒนามาตรวัดบริการอิเล็กทรอนิกสใหมเรียกวา e-SQ โดยมีมิติการวัด     

11 ดาน คือ 

1. ความนาเชื่อถือ (Reliability) การประเมินจากการความสามารถในการทํางานของ

เว็บไซตไดอยางถูกตอง และการใหบริการไดตรงตามสัญญาที่ใหไวกับลูกคา 

2. การตอบสนอง (Responsiveness) ประเมินจากการตอบสนองความตองการของ

ลูกคาไดอยางรวดเร็ว และความสามารถใหความชวยเหลือไดเมื่อลูกคามีปญหา 

3. การเขาถึง (Access) ประเมินจากความสามารถเขาถึงเว็บไซตของหนวยงานได

อยางรวดเร็ว 

4. ความยืดหยุน (Flexibility) ประเมินจากการมีหลายทางเลือกใหลูกคาเลือกใช

บริการ เชน การจายเงิน การรับ-สง บริการ การคนหาบริการ และการสงคืนสิ่งที่เกี่ยวของกับ     

การบริการ 

5. ความงายในการเลือกชมหนาเว็บเพจที่ตองการ (Ease of navigation) ประเมิน

จากการมีสารบัญที่ชวยใหลูกคาสามารถคนหาสิ่งที่ตองการดวยความงาย มีระบบการสืบคน

ขอมูลที่ดี และมีเครื่องมือชวยใหลูกคาเปลี่ยนหนาเว็บดวยความสะดวกและรวดเร็ว  

6. ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ประเมินจากการเปนเว็บไซตที่ใชงานงาย มี 

การออกแบบที่เปนระเบียบ และลูกคากรอกขอมูลเพียงเล็กนอยในการเขารับบริการ  

7. ความมั่นใจและความไววางใจ (Assurance/Trust) ประเมินจาก ความรูสึกเชื่อใจที่

ลูกคามีตอการใชงาน หรือทําธุรกรรมผานเว็บไซต ความมีชื่อเสียงดานความถูกตองของเว็บไซต มี

ขอมูลที่ชัดเจนและถูกตองเกี่ยวกับการบริการ 

8. ความปลอดภัย และการปกปองขอมูลสวนบุคคล (Security/Privacy) ประเมินจาก

ความเชื่อของลูกคาดานความปลอดภัย และการปกปองขอมูลจากการเขาไปใชโดยไมไดรับ

อนุญาต  

9. ความรูเกี่ยวกับคาใชจาย (Price knowledge) ประเมินจากการใหโอกาสลูกคาใน

การกําหนดคาใชจาย คาขนสง รวมทั้งสามารถเปรียบเทียบราคาไดดวย 

10. ความสวยงาม (Site aesthetics) ประเมินจากการมีการออกแบบระบบที่สวยงาม 

11. การบริการที่ตรงตามความตองการเฉพาะบุคคล (Customization/ 

Personalization) ประเมินจากความงาย  และความสะดวกที่ลูกคาสามารถปรับแตงตาม

ความชอบสวนบุคคล รวมถึงมีการเก็บบันทึกประวัติการใชบริการ และคาใชจายที่ใชบริการ  
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นอกจาก e-SQ แลวในยุคของสังคมบริการดวยระบบอิเล็กทรอนิกส นักวิชาการได

ทําการศึกษา และพัฒนามาตรวัดบริการอิเล็กทรอนิกสกันอยางแพรหลาย  

Loiacono, Watson และ Goodhue (2000) ไดสราง WebQual ขึ้นมาเพื่อใชใน          

การประเมินคุณภาพของเว็บไซต โดยประกอบดวย 12 มิติการวัดคือ ความเหมาะสมของขอมูลตอ

ภารกิจของเว็บไซต (Informational fit to task), การปฏิสัมพันธ (Interaction), ความเชื่อถือ 

(Trust), เวลาที่ใชในการตอบสนองตอการรองขอ (Response time), การออกแบบระบบ 

(Design), ความคิดริเร่ิม (Intuitiveness), ส่ิงที่เห็นดึงดูดความสนใจ (Visual appeal), ความเปน

นวัตกรรมใหม (Innovativeness), ความตอเนื่องของความรูสึกที่เกิดจากการใชเว็บไซต         

(Flow-emotional appeal), การผสมผสานการติดตอส่ือสาร (Integrated communication), 

กระบวนการทางธุรกิจ (Business processes) และความสามารถในการแทนที่ (Substitutability) 

โดยที่วัตถุประสงคแรกเริ่มในการพัฒนา WebQual ขึ้นมานั้นก็เพื่อสรางขอมูลใหกับนักออกแบบ

เว็บไซตมากกวาที่จะใชวัดคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกสที่เกิดจากประสบการณการใชบริการ

ของลูกคา นักวิจัยที่สราง WebQual ขึ้นมานั้น ทําการประเมินโดยใหนักศึกษาเขาเยี่ยมชมเว็บไซต 

แทนที่จะใหลูกคาที่ตองการซื้อสินคาจริงๆ เขาไปใชบริการ และประเมินเว็บไซต นอกจากนี้

ถึงแมวาบางมิติการวัดของ WebQual จะมีอิทธิพลตอคุณภาพการบริการ แตในบางมิติการวัด 
เชน นวัตถกรรมใหม, กระบวนการทางธุรกิจ และ ความสามารถในการแทนที่ กลับไมมีอิทธิพลเลย 

และยิ่งไปกวานั้นผูพัฒนา WebQual ยังไมมีการนําเอามิติการวัดดานการบริการลูกคา และ     

การบรรลุเปาหมาย ซึ่งเปนมิติการวัดที่สําคัญมาใชในการวิจัยอีกดวย (Zeithaml, Parasuraman, 

and Malhotra, 2005) 

Yoo และ Donthu (Online:2001) พัฒนาดัชนีคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกสชื่อ 

SITEQUAL มีมิติการวัด 4 องคประกอบหลักคือ ความงายในการใชงาน, ความสวยงามของ     

การออกแบบ, ความเร็วในการประมวลผล และความปลอดภัย เชนเดียวกับการพัฒนามาตรวัด 

WebQual ของ Barnes และ Vidgen (2002) ขอมูลที่นํามาใชในการพัฒนา และทดสอบ 

SITEQUAL นั้นสวนใหญนํามาจากการใหนักศึกษาวิชาการตลาดเขาไปเยี่ยมชม และมีปฏิสัมพันธ

กับเว็บไซตซื้อสินคาออนไลน โดยใหเลือกเว็บไซตไดอยางอิสระ ดังนั้น SITEQUAL จึงไมสามารถ

รวบรวมขอมูลไดครบทุกดานในกระบวนกันซื้อขายสินคาออนไลน การประเมินคุณภาพการบริการ

ของเว็บไซตจึงยังไมคลอบคลุม (Zeithaml, Parasuraman, and Malhotra, 2005) 

Barnes และ Vidgen (2002) พัฒนามาตรวัดที่แตกตางกันออกไปในการวัดเว็บไซตที่มี

การใหบริการในลักษณะของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) โดยตั้งชื่อมาตรวัดดังกลาวนี้

วา WebQual เชนเดียวกัน ประกอบดวยมิติการวัดคือ การนํามาใชประโยชน (Usability),  
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การออกแบบระบบ (Design) ขอมูลขาวสารภายในเว็บไซต (Information) ความเชื่อถือ (Trust) 

และการเอาใจใส (Empathy) ขอมูลที่นํามาใชในการพัฒนา และทดสอบแบบสอบถามนั้นนํามา

จากกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยที่เขาเยี่ยมชมเพื่อประเมินรานขายหนังสือออนไลน 3 แหง โดยทีไ่ม

จําเปนตองซื้อหนังสือจริง ทําใหมาตรวัดนี้อาจไมคลอบคลุมการประเมินคุณภาพการบริการของ

เว็บไซตครบทุกมิติ (Zeithaml, Parasuraman, and Malhotra, 2005) 

 Francis และ White (2002:263-270) ไดพัฒนาดัชนีวัดชื่อวา “Perceived Internet 

Retailing Quality” หรือ PIRQUAL มีองคประกอบ 6 ดาน คือ การทํางานของเว็บไซต ที่แสดงถึง

ความมีประสิทธิภาพ และสามารถใชซื้อขายสินคาไดจริง โดยพิจารณาจากความเร็ว ความงายใน

การคนหาขอมูล ระบบสั่งสินคา และความนาเชื่อถือของระบบการทําธุรกรรม คําอธิบาย

คุณลักษณะของสินคา พิจารณาจากการใหขอมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ ตลอดจนคําอธิบาย 

และรูปภาพของผลิตภัณฑ เงื่อนไขสวนบุคคล เปนเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการคํานวณคาใชจาย 

ขอกําหนดและเงื่อนไขการขาย การยืนยันคําสั่ง และความสะดวกในการสงมอบผลิตภัณฑ การสง

มอบผลิตภัณฑพิจารณาจากผลลัพธการสงมอบผลิตภัณฑทั้งดานความถูกตองและผลิตภัณฑที่

ไดรับอยูในสภาพที่ดี ความปลอดภัย ประกอบดวยการมีสารสนเทศที่ชัดเจนเกี่ยวกับ             

ความปลอดภัย รับรองความความปลอดภัยของบัตรเครดิต และการปกปดขอมูลสวนบุคคล และ

การบริการลูกคาเปนเงื่อนไขดานความงายในการติดตอกับทีมงาน เวลาที่ใชในการตอบจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส ความตั้งใจในการแกปญหาและความงายในการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ   

 Liljander , Van Riel และ Pura (2002) เสนอวา มิติการวัดที่พัฒนาเพื่อวัดคุณภาพ       

การบริการอิเล็กทรอนิกสนั้นสามารถจําแนกไดเปน 5 มิติ คือ  

1. มิติดานการติดตอกับผูใช เปนองคประกอบที่นํามาแทนองคประกอบดาน

ความสามารถจับตองไดใน SERVQUAL ซึ่งครอบคลุมการออกแบบทั้งหมด คือ ความงายใน    

การหาขอมูล ความงายในการใช ความมีประสิทธิภาพ และความสวยงาม  

2. มิติดานความเชื่อมั่น หมายถึง ความเปนปจจุบันความถูกตองของขอมูล การทํางาน

ดวยเทคนิคของเว็บไซต และความถูกตองในการใหบริการตามที่ตกลงไวกับลูกคา  

3. มิติดานความรับผิดชอบ หมายถึง ความพรอมที่จะตอบสนองลูกคา เมื่อลูกคารองขอ

ความชวยเหลือ ใหขอเสนอแนะ และยืนยันคําสั่งที่รับบริการที่ไดมาจากลูกคา  

4.  มิติดานความสามารถในการออกแบบเฉพาะบุคคล หมายถึง สามารถปรับแตงการให

ตรงตามความชอบของลูกคาแตละคน ซึ่งเทากับเปนเอาใจใสตอลูกคา  

5. มิติดานความมั่นใจ และความไววางใจ หมายถึง ลูกคามีความมั่นใจตอองคกร เพราะ

เปนเว็บไซตที่รูจักกันอยางแพรหลาย ขายสินคาที่มีชื่อเสียง มีการรับประกันความเสียหาย ลูกคา

สวนใหญพูดถึงในทางที่ดี และแนะนําใหผูอ่ืนรูจัก 
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Zeithaml, Parasuraman และ Malhotra (2005) ไดทําการศึกษา และพัฒนามาตรวัดขึ้น

ใหมคือ E-S-QUAL และ E-RecS-QUAL โดยที่ E-S-QUAL ประกอบดวยมิติการวัด 4 ดานคือ 

1. ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) การใชงานงาย และความรวดเร็วในการเขาถึง 

เว็บไซต 

 2. การบรรลุเปาหมาย (Fulfillment) ความสามารถทํางานไดบรรลุเปาหมายตามที่ตกลง

ไว (ผานเว็บไซต) กับลูกคา เชน การจัดสงคาํสั่งซื้อใหเรียบรอย ตามคําสั่งซื้อที่ลูกคาดําเนินการ

ผานเว็บไซต เปนตน 

3. ความพรอมของระบบ (System availability) เว็บไซตตองพรอมใหบริการอยูเสมอ 

4. ความเปนสวนตัว (Privacy) ระดับของความปลอดภัย และการปกปองขอมูลลูกคา 

 

ในขณะที่ E-RecS-QUAL ซึ่งมีความสําคัญในการประเมิน เมื่อเว็บไซตตองเผชิญกับ

ลูกคาท่ีตองการความชวยเหลือเปนพิเศษแตกตางจากลูกคาปกติทั่วไป ประกอบดวยมิติการวัด 3 

ดานคือ 

1. การตอบสนอง (Responsiveness) การจัดการปญหาอยางมีประสิทธิภาพ และ

สามารถแกปญหาผานเว็บไซตได 

2. การชดเชย (Compensation) เว็บไซตสามารถชดเชยใหกับลูกคาเมื่อมีปญหาเกิดขึ้นได

ในระดับใด 

3. ชองทางการติดตอ (Contact) ความพรอมที่จะใหความชวยเหลือลูกคาผานชองทาง

อ่ืนๆได 

 

เพื่อใหการวิจัย และพัฒนา E-S-QUAL และ E-RecS-QUAL ครอบคลุมครบถวนในทุก

มิติที่มีอิทธิพลตอคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส ทางกลุมผูวิจัย Zeithaml, Parasuraman และ 

Malhotra จึงมุงเนนไปที่การประเมินคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกสของเว็บไซตที่จําหนาย

สินคาที่สามารถจับตองได ดังนั้นถาจะนํา E-S-QUAL และ E-RecS-QUAL มาใชในการประเมิน

คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกสของเว็บไซตที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการเพียงอยางเดียว เชน 

เว็บไซตที่ใหบริการขอมูลดานการเงินการลงทุน เปนตน กลุมผูวิจัยไดแนะนําวา สามารถนํามาใช

ประเมินได โดยใหพิจารณาแกไข หรือตัดหัวขอการสอบถามในบางรายการ ของมิติดานการบรรลุ

เปาหมาย การตอบสนอง และ การชดเชย ออกได รวมทั้งพิจารณาเพิ่มหัวขอการสอบถามในแตละ

มิติการวัดไดตามความเหมาะสม 

 จากมาตรวัดตางๆ ที่นําเสนอขางตน ผูวิจัยมีความเห็นวา E-S-QUAL และ                    

E-RecS-QUAL มีความเหมาะสมที่จะนํามาใชเปนมาตรวัดในการประเมินคุณภาพของระบบ
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บริการอิเล็กทรอนิกสในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเปน

มาตรวัดที่พัฒนามาโดยผูพัฒนา SERVQUAL ซึ่งไดรับการยอมรับ และถูกนํามาใชในการประเมิน

คุณภาพการบริการอยางกวางขวาง รวมทั้งมีการพัฒนามาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน 

 
2.5 คุณภาพของการบริการ และความพึงพอใจ 
 
 แตเดิมการศึกษาการยอมรบับริการอิเล็กทรอนิกสสวนใหญมุงเนนไปที่การคนหาปจจัยที่

เปนสภาพแวดลอมที่แตกตางของการยอมรับบริการอิเล็กทรอนกิส ซึ่งไมไดทําใหเกิดความเขาใจ

เกี่ยวกับความตอเนื่องในการใชบริการอิเล็กทรอนกิสของผูใชบริการ (Sandhu and Corbitt, 

2002)  ปจจุบันงานวิจัยสวนใหญมุงเนนไปที่การหาความสมัพนัธ ระหวางคุณภาพของการบริการ

อิเล็กทรอนกิสกับการบริการที่ใหความสาํคัญกับลูกคาทั้งดานความพึงพอใจ ความไววางใจ   และ

ความภักดีหรือความตอเนื่องของการกลับมาใชบริการ 

 งานวิจัยในปจจุบันชี้ใหเห็นวา  การบริการที่มีคุณภาพมีความสัมพันธทางบวกตอ     

ความพึงพอใจของลูกคา  และลูกคาที่ไมมีปญหาเกี่ยวกับการบริการจะมีความภักดีตอการบริการ

เพิ่มมากขึ้น (Zeithaml, Berry และ Parasuraman, 1996 )  อาจกลาวไดวา  ความภักดีไมไดเกิด

โดยตรงจากการบริการที่มีคณุภาพ  เพราะความภักดีไดรับอิทธิพลทางออมมาจากความพึงพอใจ

ของลูกคาที่มีตอการบริการที่มีคุณภาพ (Stank, Goldsby และ Vickery,1999)   แนวคิดดังกลาว

สอดคลองกับการบริการอิเล็กทรอนิกสอยางชัดเจน   กลาวคือ  คุณภาพของการบริการ

อิเล็กทรอนิกส  มีความสัมพันธกับการสรางความพึงพอใจของลูกคา การรักษาความเปนลูกคาไว  

และการสรางความภักดีของลูกคาในการใหบริการผานอินเทอรเน็ต  (Tsikriktsis, 2002; 

Wolfinbarger และ Gilly, 2003)  

 จากการสํารวจการศึกษาเพื่อหาปจจัยที่มีผลตอระบบการบริการอิเล็กทรอนิกสพบวา

ผลงานสวนใหญเปนการคนหาความสัมพันธระหวางมิติของคุณภาพการบริการกับมิติของ       

การบริการที่ใหความสําคัญกับลูกคา โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานความพึงพอใจ และความภักดีของ

ลูกคา ดังนี้ 

 Parasuraman et al. (1985, 1988); Grönroos (1984); Johnston (1995) พยายามที่จะ

พิสูจนวาเมื่อลูกคาประเมินปจจัยหลักที่เปนตัวกําหนดคุณภาพของการบริการแลว ผลที่ไดรับคือ

ความพึงพอใจของลูกคาหรือไม Cronin และ Taylor (1992) ไดทําการวิจัยโดยตั้งสมมติฐานวา

ความพึงพอใจมีอิทธิพลตอคุณภาพของการบริการ ซึ่งผลการวิจัยสรุปไดวาคุณภาพของการบริการ

เปนปจจัยสําคัญในการตัดสินความพึงพอใจ ขณะที่ Chen และ Wells (1999) พัฒนามาตรวัด
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ทัศนคติตอเว็บไซต ผลการศึกษาพบวาปจจัยดานเนื้อหามีความสัมพันธกับทัศนคติของผูใชที่มีตอ

เว็บไซตมากที่สุด รองลงมาคือ ปจจัยดานความเพลิดเพลิน และปจจัยดานการจัดการ ตามลําดับ 

 Szymanski และ Hise (2000) ศึกษาตัวแบบความพึงพอใจอิเล็กทรอนิกส พบวา                

ความสะดวก การออกแบบระบบ และความปลอดภัยดานการเงิน เปนปจจัยที่ทําใหลูกคาเกิด

ความพึงพอใจ 

 Novak,  Hoffman  และ  Yung  (2000)  พัฒนาตัวแบบโครงสรางความประทับใจจาก

ประสบการณการออนไลน  พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลในการอธิบายตัวแบบดังกลาวคือ  ความงายใน

การติดตอ  ความงายในการทําธุรกรรม  ความเร็วในการสงมอบบริการ   การใหการสนับสนุน

ลูกคา  ราคาความหลากหลาย  คุณภาพของขอมูล  ความเชื่อมั่น  และความปลอดภัย 

 Jayawardhena และ Foley (2000) เสนอวาคุณภาพของการบริการในธนาคารทาง

อินเทอรเน็ต (Internet banking website) เปนคุณสมบัติสําคัญที่จะชวยยกระดับความพึงพอใจ

ของลูกคา และ Lassar et al. (2000) ไดทําการทดสอบผลกระทบของคุณภาพของการบริการที่มี

ตอความพึงพอใจของลูกคาในธุรกิจธนาคารโดยใชเครื่องมือวัดที่ไดรับความนิยมคือ SERVQUAL 

และ Technical/Functional quality model ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยไดขอสรุปวาความพึงพอใจ

ของลูกคานั้นเปนโครงสรางทีมีหลายมิติ โดยที่แตละมิติไดรับอิทธิพลจากองคประกอบตางๆของ

คุณภาพของการบริการที่แตกตางกันไป 

 Xue และ Harker (2000) ศึกษาเชิงประจักษพบวา ความพึงพอใจ และความภักดี ไดรับ

อิทธิพลมาจากประสิทธิภาพของเว็บไซตดานการหาขอมูลในเว็บไซต เครื่องมือซื้อสินคาขั้นตอน

การสั่งซื้อ   การใหการสนับสนุนลูกคา   ความเปนชุมชนของลูกคา การสนองตอบความตองการ

ของลูกคาและความแตกตางของลูกคา 

 Alpar (2001) พัฒนาเครื่องมือประเมินเว็บไซตเพื่อคนหาปจจัย และความสัมพันธของ

ความพึงพอใจของผูใชที่มีตอเว็บไซต (User Satisfaction with a Web site:  USW)   ผล

การศึกษาพบวา ความพึงพอใจของผูใชไดรับอิทธิพลมาจากความงายของการใชงาน เนื้อหาของ

ขอมูล คุณคาของความเพลิดเพลิน  และการปฏิสัมพันธ 

 Childers และคณะ (2001) พัฒนาและทดสอบตัวแบบทัศนคติการยอมรับเทคโนโลยีและ

พฤติกรรมการใชเว็บพบวา ความงายของการหาขอมูลในเว็บไซต ความสะดวก และความสามารถ

ทํางานไดเสมือนคน สามารถทํานายทัศนคติการซื้อสินคาออนไลนไดเปนอยางดี 

 Yoo และ Donthu (2001) พัฒนามาตรวัดการยอมรบัคุณภาพของเว็บไซตอินเทอรเน็ตชื่อ

วา  SITEQUAL โดยประเมินจากความงายในการใชงาน  การออกแบบ  ความเร็ว   และ        

ความปลอดภัยซึ่งทั้ง  2  คน  อธิบายวา   SITEQUAL  เปนเครื่องมือที่มีความถูกตองและงายตอ

การนําไปใชในการตรวจสอบพฤติกรรมและทัศนคติของลูกคา   เชน   ทัศนคติตอเว็บไซต       
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ความภักดีตอเว็บไซต  ความยุติธรรมตอเว็บไซต   และเจตนาในการกลับมาใชเว็บไซตของลูกคา   

เปนตน 

 Gefen  (2002)  นําเอามาตรวัดคุณภาพการบริการ  SERVQUAL  5  ดานมาหลอมรวม

เปนมาตรวัด  3  ดานคือ  ความสามารถสัมผัสได  ความรับผิดชอบ  และความเอาใจใส  เพื่อนําไป

ทดสอบกับความภักดีของลูกคาที่มีตอเว็บไซต  ผลการศึกษาพบวา  ความสามารถสัมผัสได  มี

อิทธิพลมากที่สุดในการเพิ่มความภักดีของลูกคา 

 Loiacono,  Goodhue  และ  Chen  (2002)  รวมกันพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพของ

เว็บไซตคือ  WEBQUAL  จากแนวความคิด  5   ดาน  คือ  ความงายในการใชงาน  ความมี

ประโยชน  ความเพลิดเพลิน   ความสัมพันธ    และการบริการลูกคา    ผลการทดสอบพบวา       

ตัวแบบ   WEBQUAL  สามารถทํานายการกลับมาใชเว็บไซตของลูกคาอยางมีนัยสําคัญ 

 Caruana และ Malta (2002) พบวาคุณภาพของการบริการเปนสิ่งสําคัญที่มีผลตอ      

ความพึงพอใจของลูกคา  
 Ingrid FecÏikovaÂ (2004) กลาววาความพึงพอใจของลูกคานํามาซึ่งผลกําไรของบริษัท 

และคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกสเปนปจจัยสําคัญของความพึงพอใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

ธุรกิจคาขายแบบออนไลน ดังภาพประกอบ 6 

 

 
 

ภาพประกอบ 6 แสดงการพึง่พากนัระหวางคุณภาพ, ความพงึพอใจ และผลกําไร  

                                         (ที่มา: Ingrid FecÏikovaÂ, 2004) 

  

 จากแนวคิดตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบริการอิเล็กทรอนิกส, คุณภาพของการบริการ และ

ความพึงพอใจของลูกคา แสดงใหเห็นวาคุณภาพของการบริการอิเล็กทรอนิกสมีความสัมพันธกับ

ความพึงพอใจของลูกคา กลาวคือ ปจจัยที่เปนตัวกําหนดคุณภาพของการบริการอิเล็กทรอนิกสนั้น 

คือปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของลูกคาดวย 
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2.6 ระบบบรกิารอิเล็กทรอนิกสในสถาบันอุดมศึกษา 
 
 สถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ในปจจุบันไดมีการนําระบบบริการอิเล็กทรอนิกสเขามา

ดําเนนิงานกันอยางแพรหลาย เชน 

 - บริการหองสมุดอิเล็กทรอนกิส (e-Library) 

- บริการจดหมายอิเลก็ทรอนิกส (e-Mail) 

- บริการลงทะเบียนเรียนอิเลก็ทรอนกิส (e-Register) 

- บริการจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนกิส (e-Student) 

- บริการการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส (e-Learning) 

- บริการประกาศขาวสารอิเล็กทรอนกิส (e-News) 

 

รวมทั้งยังมีบริการอิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ ที่แตละสถาบันตางพัฒนาขึ้นเฉพาะเพื่ออํานวย

ความสะดวกใหกับนิสิตนักศึกษา เชน การใหบริการดานความบันเทิงอิเล็กทรอนิกส ของ         

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปนการใหบริการ ฟงเพลงออนไลน การสนทนาออนไลน  และยังมีบริการ

การสมัครเขาเรียน หรือ ขึ้นทะเบียนบัณฑิตผานเว็บไซต  หรือ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย มี

บริการ ตรวจสอบตารางสอนอาจารยออนไลน และยังมีบริการตรวจสอบผลการลงทะเบียนผาน 

SMS ใหกับนักศึกษา เปนตน ในขณะที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไดพัฒนาระบบจัดหางานออนไลน 

เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับบัณฑิตและสถานประกอบการในการคัดเลือกพนักงานจากระบบ

บริการอิเล็กทรอนิกสนี้ในขณะที่มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส สําหรับ

การประเมินออนไลน โดยที่นักศึกษาสามารถเขาไปประเมินตนเองและประเมินอาจารยผูสอนได 

สําหรับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีระบบบริการสายดวน เพื่อใหนิสิตสามารถเสนอขอคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ ขอรองเรียน ผานเว็บถึงผูบริหารมหาวิทยาลัยโดยตรงในรูปแบบของเว็บบอรด 

(Webboard) และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีระบบลงทะเบียนออนไลนเพื่อสมัครเขาทดสอบใน

ศูนยสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดอีกดวย 

 

ในงานวิจัยนี้เปนการศึกษาถึงระบบบริการอิเล็กทรอนิกสของสถาบันอุดมศึกษาจํานวน    

6 สถาบันในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย มหาวิทยาลัยเอกชนจํานวน  3 แหง คือ           

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และมหาวิทยาลัยของรัฐ 

อีกจํานวน 3 แหง คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยเลือกระบบบริการอิเล็กทรอนิกสที่ทุกสถาบันมีการใหบริการ
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เชนเดียวกัน คือ ระบบบริการลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส  และระบบบริการจัดการขอมูล

นักศึกษาอิเล็กทรอนิกส  

 
2.7 การวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

นิตนา สุขเกษม (2004) ไดทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกสของ

รัฐบาลไทย (The Development of e-Service in Thai Government) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหา

ปจจัยที่มีผลตอการใหบริการของระบบบริการอิเล็กทรอนิกส ของรัฐบาลไทย โดยผูรวมตอบ

แบบสอบถามประกอบดวยนักศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 150 คน จากมหาวิทยาลัย 5 แหงใน

กรุงเทพมหานคร คือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยรังสิต ซ่ึงมีประสบการณเคยใชบริการผานเว็บไซตของ

รัฐบาล ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา  มีความสัมพันธเชิงบวก ระหวาง การรับรู เขาใจใน             

การใหบริการอิเล็กทรอนิกสบนเว็บไซต และ ปจจัย 5 ประการ คือ ความนาเชื่อถือ (Reliability), 

เนื้อหาสาระที่เกี่ยวของ (Content), ความงายตอการใชงาน (Ease of used), การเชื่อมโยงไป

เว็บไซตอ่ืนที่มีขอมูลสัมพันธกัน (Linkage) และการบริการตนเอง (Self-service) ตามลําดับ จาก

ผลการศึกษาสรุปไดวา ในการพัฒนาเว็บไซต หรือ ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส ของหนวยงาน

ภาครัฐ และเอกชน ควรพิจารณาถึงปจจัยทั้ง 5 ประการตามผลการศึกษาที่ไดกลาวมาแลว เพื่อ

เพิ่มความพึงพอใจใหกับประชาชนซึ่งเปนผูใชบริการ 

 

 เรวัต แสงสุริยงค (2005) ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริการอิเล็กทรอนิกส ตัวแบบสําหรับ   

การใหบริการสาธารณะของไทย วัตถุประสงคของการศึกษานี้ ดําเนินตามแนวคิดการจัดการ

ภาครัฐแนวใหมที่สนับสนุนใหมีการนําเอาความรูของภาคเอกชนมาใชในการบริหารงานภาครัฐ 

โดยอาศัยปรัชญาการวิจัยตามแนวคิดสัจนิยม คือ สรางตัวแบบการบริการอิเล็กทรอนิกสสําหรับ

ใหบริการสาธารณะไทยที่เนนความสัมพันธกับประชาชน จากการเรียนรูแนวคิดการบรหิารงานของ

ภาคเอกชนทั้งสวนที่เปนทฤษฏีและประสบการณจริง แลวนําไปทดสอบกับประชาชนที่เขาใช

บริการอิเล็กทรอนิกสผานเว็บไซตของหนวยงานราชการ ซึ่งวิธีการศึกษา ใชการผสมผสานการวิจัย

เชิงทฤษฏี การสัมภาษณประสบการณความสําเร็จของการบริหารงานของเอกชน และวิธีวิจัยบน

อินเทอรเนต จากการสํารวจขอมูลผูใชบริการอิเล็กทรอนิกสผานเว็บไซตของหนวยงานภาครัฐ       

3 กลุมกระทรวง ไดกลุมตัวอยางจํานวน 1,807 คน สําหรับใชทดสอบตัวแบบจําลองสมมติฐานกับ

ขอมูลเชิงประจักษ ดวยโปรแกรม AMOS 5.0 (Analysis of Moment Structures) เพื่อวิเคราะหหา

ความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแปรองคประกอบภายในตัวแบบสมการโครงสรางที่ทําใหเกิดการ
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บริการที่สรางความสัมพันธกับประชาชน  ผลการศึกษาพบวา แนวคิดการบริหารบริการ

อิเล็กทรอนิกสเชิงทฤษฏีของภาคเอกชนมีความสอดคลองกับประสบการณจากความสําเร็จ       

การบริหารงานของผูบริหารเว็บไซตภาคเอกชน คือ เนนการบริหารที่สนองความตองการของลูกคา 

หรือ การบริหารความสัมพันธกับลูกคา การทดสอบตัวแบบจําลองสมมติฐานที่พัฒนามาจาก

ทฤษฏีและประสบการณการบริหารของเอกชนมีความสอดคลองและกลมกลืนกับขอมูล            

เชิงประจักษ ผลการวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแบบอธิบายไดวา การบริการ

อิเล็กทรอนิกสสําหรับใหบริการสาธารณะไทยที่ทําใหเกิดการใหบริการที่เรียกวา การบริการที่สราง

ความสัมพันธกับประชาชน ไดรับอิทธิพลรวมและอิทธิพลทางตรงมาจากปจจัยเหตุดานคุณภาพ

บริการอิเล็กทรอนิกสมากที่สุด และไดรับอิทธิพลทางออมจากปจจัยเหตุดานความเหลื่อมลํ้าใน

การเขาถึงสารสนเทศและความรูมากที่สุด 

 

Xi Zhang และ Yu Tang (2006) ไดทําการวิจัยเรื่อง การรับรูเขาใจในคุณภาพ             

การใหบริการของระบบบริการอิเล็กทรอนิกสของลูกคาในการซื้อสินคาออนไลน (Customer 

Perceived E-service Quality in Online Shopping) มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มความเขาใจในปจจัย

ดานคุณภาพการใหบริการของระบบบริการอิเล็กทรอนิกส ที่มีผลตอลูกคาในการซื้อสินคาออนไลน 

โดยใชวิธีวิจัยแบบกรณีศึกษา และใชวิธีสัมภาษณในการเก็บรวบรวมขอมูลจากจํานวนตัวอยาง     

4 ตัวอยาง ผูวิจัยเลือกปจจัยที่สําคัญ 5 ประการ คือ การออกแบบระบบ (Website Design)      

ความนาเชื่อถือ (Reliability) การตอบสนอง (Responsiveness) การไววางใจ (Trust) และ    

ความเปนสวนตัว (Personalization) ซึ่งบทสรุปของงานวิจัยทําใหเขาใจถึงความสําคัญของแตละ

ปจจัย วาสงผลตอการรับรูเขาใจในคุณภาพการใหบริการของระบบบริการอิเล็กทรอนิกสของลูกคา

อยางไรบาง อีกทั้งยังคนพบปจจัยใหมๆ เพิ่มข้ึนอีก เชน การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตที่ขายสินคา

คลายคลึงกัน การติดตามสถานะในกระบวนการสงสินคา เปนตน        

   

 งานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแสดงใหเห็นถึง ความสําคัญในการศึกษาความสัมพันธของ

ปจจัย และความพึงพอใจของระบบสารสนเทศในองคกร เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ 

ระบบสารสนเทศให ตรงกับความตองการของผูใชบริการมากที่สุด ในงานวิจัยนี้ จะทําการศึกษา

ปจจัยที่มีผลตอระดับความพึงพอใจที่มีตอระบบบริการอิเล็กทรอนิกสของสถาบันอุดมศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานคร ในระบบการลงทะเบียนอเิล็กทรอนิกส และระบบการจัดการขอมูลนักศึกษา เพื่อ

นําผลการวิจัยมาวิเคราะห และเสนอแนะแนวทางพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส ใหกับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการกาวไปสูการเปน มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส 
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2.8 สรุป 
 

จากวรรณกรรมที่ เกี่ยวของตาง  ๆ  ที่ ไดกลาวถึง   ความหมายของความพึงพอใจ              

การประเมินความพึงพอใจ ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส และความสัมพันธระหวางคุณภาพของ  

การบริการ และความพึงพอใจ รวมไปถึงมาตรวัดตางๆ ที่จะนํามาใชวัดคุณภาพของการบริการ

อิเล็กทรอนิกส ซึ่งสงผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการนั้น ผูวิจัยไดทําการประมวลเพื่อสรุปหา

กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตอ

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกสในสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยไดนํามาตรวัด         

E-S-QUAL และ E-RecS-QUAL มาปรับใช รวมทั้งไดเพิ่มเติมปจจัยทางดานการออกแบบ    

ความสวยงามของระบบ (Aesthetic Design) เขาไปดวย นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากตัวแบบที่

นําเสนอโดย  DeLone และ McLean (1992); Spreng et al. (1996); McKinney et al. 2002 คือ

ตัวแบบสําหรับการไมสอดคลองกับความคาดหวังที่มีผลกระทบตอลูกคาบนเว็บไซต (The Model 

for Expectation-Disconfirmation Effects on Web-Customer Satisfaction, EDEWS) ที่แสดง

ใหเห็นวาคุณภาพของขอมูลสารสนเทศ (Web site’s information quality) นั้นมีผลกระทบตอ

ความพึงพอใจของลกูคาบนเว็บไซตเชนเดียวกัน อีกทั้ง Janda et al. (2002) และ Szymanski 

and Hise (2000) แนะนําวาคุณภาพของขอมูลสารสนเทศ เปนปจจัยที่มีความสําคัญอยางมากตอ

ความพึงพอใจของผูบริโภคในการซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต และเนื่องจากระบบบริการ

อิเล็กทรอนิกสในสถาบันอุดมศึกษามีสวนที่เกี่ยวของกับการใหบริการดานขอมูลขาวสารอยูดวย 

ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงไดนําเอามิติการวัด 3 ใน 5 ประการของเครื่องมือวัดความพึงพอใจของ

ผูใชงานคอมพิวเตอร (End-User Computing Satisfaction,EUCS) (Doll and Torkzadeh, 

1988) ซึ่ง Christy M. K. Cheung และ Matthew K. O. Lee (2005) คือ ความถูกตองแมนยําของ

ขอมูล (Accuracy) เนื้อหา (Content) และชวงเวลาที่เผยแพรขอมูล (Timeliness) มาใชวัด

คุณภาพของขอมูลสารสนเทศที่สงผลตอความพึงพอใจของผูบริโภคมาปรับใชดวย  ดัง

ภาพประกอบ 7  

 



 26    

 
 

ภาพประกอบ 7 แสดงกรอบการศึกษาวิจัยปจจัยทีม่ีผลตอความพึงพอใจของนักศึกษา 

                          ระดับปริญญาตรีตอระบบบริการอิเล็กทรอนิกสในสถาบันอุดมศึกษา

                           เขตกรงุเทพมหานคร 

 

 ในสวนของการประเมินความพึงพอใจของผูใชนั้น ผูวิจัยไดนําเอาแนวคิดของขอบเขตของ

การยอมรับได (Zone of Tolerance) มาปรับใชโดยกําหนดใหระดับของบริการที่ผูใชเชื่อวาควร

ไดรับไดมาจากความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอแตละปจจัย ดวยการใหคะแนนคาความสําคัญ

จากการตอบแบบสอบถาม และเพื่อไมใหแบบสอบถามซับซอนมากเกินไป ซึ่งจะทําใหผูตอบเกิด

ความสับสนได  ผูวิจัยจึงกําหนดใหระดับของการบริการขั้นต่ําที่ผู ใชยอมรับได  มาจาก               

การคํานวณหาคาเฉลี่ยของคากึ่งกลางระหวางคะแนนสูงสุดและคะแนนต่ําสุดในการใหคะแนน

ของผูใชแตละคน ซึ่งเปนตัวแทนแสดงใหเห็นถึงระดับคาคะแนนเฉลี่ยของความคาดหวังปานกลาง

ของผูใชทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถาม คา ระดับของการบริการขั้นต่ําที่ผูใชยอมรับได ที่คํานวณไดนี้

จะนํามาใชในการประเมินหาความพึงพอใจของผูใช ในทุกปจจัย โดยหากบริการที่ไดรับ มีคาอยู

ระหวาง ระดับของบริการที่ผูใชเชื่อวาควรไดรับ และ ระดับของการบริการขั้นต่ําที่ผูใชยอมรับได 

กลาวคืออยูภายในขอบเขตของการยอมรับได หมายความวาสําหรับบริการที่ไดรับนั้น ผูใชมีความ

พึงพอใจในระดับที่ยอมรับไดเทานั้น 
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บทที่ 3 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
3.1 รูปแบบการวิจัย 
 

 การวิจยัครั้งนีม้ีจุดมุงหมาย เพื่อศึกษาปจจัยทีม่ีผลตอระดับความพึงพอใจของนกัศึกษา

ระดับปริญญาตรีที่มีตอระบบบริการอิเล็กทรอนิกสในสถาบันอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยเปนการศกึษาวิจัยเชงิพรรณนา (Descriptive Research) ในลักษณะของการวิจัยเชงิสํารวจ 

(Survey Research) ดวยการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมอืในการรวบรวม

ขอมูล และนํามาวิเคราะหโดยวิธทีางสถิติในการคาความถี ่ (Frequency) คารอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และคาสัมประสิทธ

สหสัมพนัธ เพยีรสัน 
 

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 

 ประชากรที่ใชศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาจํานวน                

6 สถาบัน ในเขตกรุงเทพมหานครที่ไดรับบริการจากระบบบริการอิเล็กทรอนิกสโดยจําแนกตาม

ตามประเภทของสถาบันอุดมศึกษา ได 2 ประเภท ประกอบดวย มหาวิทยาลัยของภาครัฐ และ

มหาวิทยาลัยเอกชน มีรายละเอียดดังนี้   
 
ตาราง 1 จํานวนและรอยละของนกัศกึษาในสถาบนัอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร               
            ปการศกึษา 2548  
 

สถาบันอุดมศึกษา ประชากร รอยละ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 42,592 26.86 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 37,419 23.59 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 6,863 4.33 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 31,680 19.97 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 20,809 13.12 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 19,236 12.13 

รวม 158,599 100 
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กลุมตัวอยาง 

  
 ขนาดตัวอยางสําหรับการทําวิจัยในครั้งนี้ จะใชการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางที่

เหมาะสมโดยใชหลักการคํานวณของ Yamane’s (Yamane, 1973 : 583) โดยใหมีคาความ

คลาดเคลื่อนได 0.05 และการกําหนดกลุมตัวอยางของการวิจัยครั้งนี้จะทําการสุมตัวอยางดวย

วิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยกําหนดชั้นภูมิ คือ 

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร        

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ซึ่งในแตละชั้นภูมิทํา

การสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) กลุมตัวอยางในแตละชั้นภูมิ มีขนาด

ตัวอยางเปนสัดสวนกับประชากร (Proportional to Population)  

ตัวอยางของประชากรไดจากการสุมตัวอยางประชากรแบบหลายขั้นตอน โดยดําเนินการ

ตามขั้นตอนดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 คํานวณตัวอยางจากจํานวนประชากรทั้งหมด 158,599 คน โดยใชสูตรการ

คํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยาง กรณีทราบจํานวนประชากรแนนอนของ  Taro 

Yamane คือ   n =    n  

        1+Ne2   

โดย n = ขนาดของกลุมตัวอยาง  

         N = ขนาดของมวลประชากร 

             e =  ความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง (ในการศึกษาครั้งนี้ กําหนดใหเทากับ .05) 

                    ดังนั้น   n  = 158599 

                                         1+[158599x(.05)2] 

                                      = 398.99 

ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการเก็บขอมูล จึงทําการเก็บตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ เทากับ 400 

ตัวอยาง 

 

ข้ันตอนที ่2 จดัแบงจํานวนตัวอยางประชากรที่จะใชในการวิจยัครั้งนี ้ซึ่งจะศึกษาจาก 

นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เขตกรงุเทพมหานคร โดยใชการสุมตัวอยางแบบชัน้ภูมิตามสัดสวน 

(Proportional Stratified Random Sampling) 

 

จํานวนตวัอยางในแตละกลุมช้ัน =   จํานวนตัวอยางทัง้หมด x จํานวนประชากรในแตละกลุมชั้น 

            จํานวนประชากรทั้งหมด 
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ตาราง 2 จํานวนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 

สถาบันอุดมศึกษา 
ประชากร 

(คน) 
จํานวน

ตัวอยาง(คน) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 42,592 107 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 37,419 94 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 6,863 17 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 31,680 80 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 20,809 53 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 19,236 49 

รวม 158,599 400 

 
 ขั้นตอนที ่3  ดาํเนนิการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางแบบบงัเอิญ (Accidental 

Sampling) ที่เปนนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาของภาครัฐ และเอกชน  
 
3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่วกับขอมูลทัว่ไปของผูประเมิน ไดแก เพศ  คณะ ชัน้ป และ 

ประเภทสถาบนัอุดมศึกษา จํานวน 6 ขอ    

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่วกับการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษา จากการไดรับ

บริการของระบบบริการอิเลก็ทรอนกิส (ระบบจัดการขอมูลนักศึกษา)  

 ตอนที่ 3  แบบสอบถามเกีย่วกับการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษา จากการไดรับ

บริการของระบบบริการอิเลก็ทรอนกิส (ระบบการลงทะเบียนเรียนอิเลก็ทรอนกิส) 

 

 โดยแบบสอบถามในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 เปนการเปรียบเทียบระหวางความสําคัญตาม

ความคิดเห็นของนักศึกษาตอระบบบริการอิเล็กทรอนิกส  และความพึงพอใจตอระบบบริการ

อิเล็กทรอนิกส  ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีลักษณะเปนมาตรประเมินคาแบบลิเกอรต 

(Likert Rating Scale) (ศิริวรรณและคณะ,2541: 167) เปนมาตรวัดลักษณะของขอความในเชิง

บวก โดยใหผูตอบแบบสอบถามทําเครื่องหมาย  ลงในชองตัวเลือกที่ตรงกับความคดิเห็นมาก

ที่สุดของขอความแตละขอ โดยการเลือกตอบจะแบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 
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คะแนน 5 หมายถงึ มีความสําคัญและความพึงพอใจมากที่สุด 

  คะแนน 4 หมายถงึ มีความสําคัญและมีความพึงพอใจอยูระดับมาก 

  คะแนน 3 หมายถงึ มีความสําคัญและมีความพึงพอใจอยูระดับปานกลาง 

  คะแนน 2    หมายถงึ มีความสําคัญและมีความพึงพอใจอยูระดับนอย 

  คะแนน 1 หมายถงึ มีความสําคัญและมีความพึงพอใจอยูระดับนอยที่สุด 

  

 เมื่อรวบรวมขอมูลและแจกแจงความถี่แลวจะใชคะแนนเฉลี่ย แบงระดบัความสาํคัญและ

ความพึงพอใจของนักศึกษาเปน 5 ระดับ ซึง่มีเกณฑในการพิจารณา ดงันี ้

   คะแนนสงูสุด – คะแนนต่ําสดุ 

    จํานวนชัน้ 

   = 5-1       =   0.8 

        5 

 แปลความหมายของระดับคะแนนได ดงันี ้

 
 ระดับความสาํคัญและความพึงพอใจ           ระดับคะแนน 
 ระดับความสําคัญและความพึงพอใจมากที่สุด   4.21 – 5.00 

 ระดับความสําคัญและความพึงพอใจมาก    3.60 - 4.20 

 ระดับความสําคัญและความพึงพอใจปานกลาง   2.61 – 3.59  

ระดับความสําคัญและความพึงพอใจนอย    1.81 – 2.60 

 ระดับความสําคัญและความพึงพอใจนอยที่สุด   1.00 – 1.80 

  

คาความสําคัญตามความคิดเห็นของนักศึกษาตอระบบบริการอิเล็กทรอนิกส  ตามปจจัย

ตางๆในกรอบการศึกษาวิจัย แสดงใหเห็นถึงความคาดหวังของนักศึกษาที่มีตอระบบบริการ

อิเล็กทรอนิกส ซึ่งประกอบดวย ความสําคัญตามความคิดเห็นของนักศึกษาตอระบบจัดการขอมูล

นักศึกษาอิเล็กทรอนิกส และความสําคัญตามความคิดเห็นของนักศึกษาตอระบบลงทะเบียนเรียน

อิเล็กทรอนิกส ในดานความมีประสิทธิภาพของระบบ ความพรอมของระบบ การบรรลุเปาหมาย 

ความเปนสวนตัว การตอบสนอง การชดเชย ชองทางการติดตอ ความสวยงามของการออกแบบ

ระบบ ความถูกตองแมนยําของขอมูล เนื้อหา และชวงเวลาที่เผยแพรขอมูล ถูกนํามาเปรียบเทียบ

กับคาความพึงพอใจของนักศึกษา   ซึ่งเปนตัวแทนแสดงใหเห็นถึงประสบการณที่นักศึกษาไดรับ

จากการใชงานจริงในระบบบริการอิเล็กทรอนิกส วามีความแตกตางกัน    
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กําหนดให   1x      คือ คาเฉลี่ยความสาํคัญตามความคิดเหน็ของนกัศึกษาตอ                                         

                                   ระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนกิส  หรือ        

                                  ระบบลงทะเบยีนเรียนอิเล็กทรอนิกส ตามแตกรณี     

                    2x    คือ ระดับการใหบริการทีย่อมรับได มาจากการคํานวณหาผลตาง 

   ของคาเฉลี่ยของความสําคญัตามความคดิเห็นของนักศกึษาตอ 

ระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนกิส หรือ 

ระบบลงทะเบยีนเรียนอิเล็กทรอนิกส ตามแตกรณี 

กับคาระดับการใหบริการทีย่อมรับไดของนักศึกษาตอระบบบริการ 

นักศึกษาอิเลก็ทรอนกิส  ของนักศกึษาในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ    

เทากับ 1.06  และนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาของเอกชน 

เทากับ 1.25 

                   3x     คือ คาเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศกึษาตอระบบจัดการขอมูล 

นักศึกษาอิเลก็ทรอนกิสหรือระบบลงทะเบียนเรียนอิเลก็ทรอนกิส     

 ( 3x -  1x ) คือ ผลตางของคาเฉลี่ยความพึงพอใจและความสาํคัญตามความ 

   คิดเห็นของนักศึกษาตอระบบจัดการขอมลูนักศึกษาอิเล็กทรอนกิส   

                                     หรือระบบลงทะเบียนเรียนอิเลก็ทรอนกิส    

( 3x -   2x ) คือ ผลตางของคาเฉลี่ยความพึงพอใจกับระดับการใหบริการที่ยอมรับ 

  ได ตอระบบจัดการขอมูลนกัศึกษาอิเลก็ทรอนิกสหรือ 

ระบบลงทะเบยีนเรียนอิเล็กทรอนิกส  

 

 ในการพิจารณา จะแบงออกเปน 3 กรณ ี

  1. คา ( 3x    -  1x )  นอยกวา 0 และคา ( 3x    -  2x ) มากกวาหรือเทากับ 0 

   หมายความวา  ไมเปนไปตามที่คาดหวัง แตยอมรับได 

  2. คา ( 3x    -  1x )  นอยกวา 0 และคา ( 3x    -  2x ) นอยกวาหรือเทากับ 0 

   หมายความวา  ไมเปนไปตามที่คาดหวังและควรปรับปรุง 

  3. คา ( 3x    -  1x )  มากกวา 0 และคา ( 3x    -  2x ) มากกวา 0 

   หมายความวา  เปนไปตามที่คาดหวังไว 
 
ตอนที่ 4  แบบสอบถามเกีย่วกับขอมูลความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการที่

ไดรับ 
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3.4 การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวจิัย 
 

ผูวิจัยดําเนินการทดสอบ และประเมินคุณภาพของแบบสอบถาม ปจจัยที่มีผลตอ      

ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญาตรีที่มีตอระบบบริการอิเล็กทรอนิกสในสถาบันอุดมศึกษา 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังตอไปนี้ 

 1. นาํรางแบบสอบถามที่สรางขึ้นปรึกษากบัผูทรงคุณวฒุิและผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบ

และแกไขดานเนื้อหาใหเกิดความเที่ยงตรงดานเนี้อหา (Content Validity) ความเหมาะสมดาน

ภาษาและความชัดเจนของคําถาม 

 2. ทาํการปรับปรุง แกไขเนื้อหาตามที่ไดรับการตรวจสอบและขอเสนอแนะจาก

ผูทรงคุณวุฒิเพื่อใหเกิดความชัดเจนของขอคําถาม 

 3. นาํแบบสอบถามที่ไดดําเนินการปรับปรุงและแกไขแลว ไปทาํการวเิคราะหความเชื่อมั่น 

(Reliability) นาํไปทดสอบ (Pre-test) โดยใชกับนักศกึษาระดับปริญญาตรีในมหาวทิยาลัยศรีปทมุ 

ซึ่งจะเปนประชากรที่ใชในการทําแบบสอบถามจรงิ จาํนวน 30 คน จากนัน้จงึนาํผลที่ไดจาก

แบบสอบถามดังกลาว มาวิเคราะหหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์

ของครอนบาค (Cronbach Coefficient Alpha) ไดคาความเชื่อมั่นแบบสอบถามเทากับ  0. 96 
 
3.5 การเก็บรวบรวมขอมลู 
  
  ผูวิจัยไดทาํการรวบรวมขอมูลนักศึกษา แลวทาํการสุมตัวอยางจําแนกตามประเภทของ

สถาบันอุดมศึกษา โดยหลกัการสุมตัวอยางทางสถิติ (Simple Random Sampling) เมื่อทราบ

จํานวนกลุมตัวอยางของนักศึกษาแลว ผูวิจัยจึงไดดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลในการตอบ

แบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางเหลานัน้ เพื่อขอความรวมมือในการใหขอมูล 

 
3.6 การวิเคราะหขอมูล 

 
 เมื่อไดรับแบบสอบถามกลบัคืนมาแลว ผูวจิัยตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม

แลวนํามาลงรหัส (Coding) และประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) Version 11.0 for Windows  
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3.7 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

 1. วิเคราะหขอมูลดานปจจยัสวนบุคคล สถิติที่ใชคือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลีย่ และ

ดัชนีการประเมิน (Rating Index) โดยนําเสนอในรูปแบบของตาราง 

 2. วิเคราะหขอมูลของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ีตอระบบบริการอิเล็กทรอนิกส 

สถิติที่ใช คือ การหาคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

 3. คา t-test ใชทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย 2 กลุม 

 4. คา F-test ใชทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย 3 กลุมข้ึนไป โดยการวเิคราะห

ความแปรปรวนทางเดยีว (One-way Analysis of Variance)  

 5. ทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ ที่มีผลตอระดับความพงึพอใจของนักศึกษา

ที่มีตอระบบริการอิเล็กทรอนิกส ในสถาบนัอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชการวิเคราะห

สหสัมพนัธ (Pearson Product Moment Correlation) 
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บทที่ 4 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การนําเสนอผลการวิเคราะหของการศึกษาวิจัย เร่ืองปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีตอระบบบริการอิเล็กทรอนิกส  ในสถาบันอุดมศึกษา  ในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดวิเคราะห และแปลผลการวิเคราะหขอมูล นําเสนอในรูปแบบของตาราง

ประกอบคําอธิบาย  โดยนําเสนอตามลําดบัดังนี้ 

 
4.1 ปจจัยสวนบุคคลของนักศกึษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  
     และเอกชน 
 
 ปจจัยสวนบุคคล  ไดแก เพศ  ระดับช้ันป คณะที่ศึกษา สถานที่ใชงานอินเทอรเน็ตเปน

ประจํา ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร  ความเร็วของการเชื่อมตออินเทอรเน็ต ของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

จําแนกจํานวน และรอยละ ดังนี้ 
 
ตาราง  3  จํานวนรอยละของนักศกึษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ 
     เอกชนที่เปนกลุมตัวอยาง 
 

สถาบัน จํานวน(คน) รอยละ 

    สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 216 54.0 

    สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 184 46.0 

    รวม 400 100.0 

 
 นักศึกษาระดบัปริญญาตรีในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ที่เปนกลุมตัวอยางสวน

ใหญศึกษาอยูในสถาบนัอุดมศึกษาของรฐั รอยละ 54.0   รองลงมา ศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษา

ของเอกชน รอยละ 46.0 
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ตาราง  4  จํานวนรอยละของปจจัยสวนบุคคล ของนักศกึษาระดับปริญญาตรีใน 
      สถาบันอดุมศึกษาของรัฐ ที่ต้ังอยูในเขตกรงุเทพมหานคร 
 

ปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน 
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

จํานวน(คน) รอยละ 

1. เพศ   

    ชาย 81 37.5 

    หญิง 135 62.5 

   รวม 216 100.0 
2. ระดับชั้นป   

    ปที่ 1 64 29.6 

    ปที่ 2 98 45.4 

    ปที่ 3 36 16.7 

    ปที่ 4 11 5.1 

    ปที่ 5 ขึ้นไป 7 3.2 

   รวม 216 100.0 
3. คณะที่ศึกษา   

   คณะนิติศาสตร 7 3.2 

   คณะนิเทศศาสตร 5 2.3 

   คณะบริหารธุรกิจ 14 6.5 

   คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 6 2.8 

   คณะมนุษยศาสตร 11 5.1 

   คณะวิทยาศาสตร 46 21.3 

   คณะสถาปตยกรรมศาสตร 17 7.9 

   คณะศิลปศาสตร 7 3.2 

   คณะศึกษาศาสตร 8 3.7 

   คณะเศรษฐศาสตร 17 7.9 

   คณะวิศวกรรมศาสตร 17 7.9 

   คณะสังคมศาสตร 9 4.2 

   คณะอื่นๆ 52 24.1 

  รวม 216 100.0 
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ตาราง 4 (ตอ)   

ปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน 
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

จํานวน(คน) รอยละ 

4. สถานที่ใชงานอินเทอรเน็ตเปนประจํา   

     บาน 124 57.4 

     มหาวิทยาลัย 61 28.2 

     รานอินเทอรเน็ต 26 12.0 

     สถานที่อื่นๆ 5 2.3 

    รวม 216 100.0 
5. ความพึงพอใจในประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรที่ใช 
   งานประจํา 
    มากที่สุด 5 2.3 

    มาก 77 35.6 

   ปานกลาง 122 56.5 

    นอย 11 5.1 

    นอยที่สุด 1 0.5 

   รวม 216 100.0 
6. ความพึงพอใจในความเร็วของการเชื่อมตออินเทอรเนต็   

    มากที่สุด  5 2.3 

    มาก 27 12.5 

    ปานกลาง 116 53.7 

    นอย 60 27.8 

    นอยที่สุด 8 3.7 

   รวม 216 100.0 

 

 เมื่อพิจารณาในตาราง 4 จะเห็นไดวาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐ ที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 216 คน มีลักษณะสวนบุคคล 

ดังนี้  

 1. เพศ  

    นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 

ที่เปนกลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 62.5 เพศชาย รอยละ 37.5   
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 2. ระดับชั้นป 

     นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 

ที่เปนกลุมตัวอยาง สวนใหญ อยูในระดับชั้นปที่ 2  รอยละ 45.4 รองลงมา อยูในระดับชั้นปที่ 1 

รอยละ 29.6  ชั้นปที่ 3  รอยละ 16.7  ชั้นปท่ี 4 รอยละ 5.1 และชั้นปที่ 5 รอยละ 3.2   มีจํานวน

นอยที่สุด  

 3. คณะที่ศึกษา 

    นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 

ที่เปนกลุมตัวอยาง สวนใหญศึกษาในคณะวิทยาศาสตร  รอยละ 21.3  รองลงมา ศึกษาในคณะ

อ่ืนๆ  รอยละ 24.1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร  คณะเศรษฐศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตร มี

จํานวนเทากัน รอยละ 7.9 คณะบริหารธุรกิจ รอยละ 6.5 คณะมนุษยศาสตร รอยละ 5.1 คณะ

สังคมศาสตร รอยละ 4.2 คณะศึกษาศาสตร รอยละ 3.7 คณะศิลปศาสตร คณะนิติศาสตร มี

จํานวนเทากัน  รอยละ 3.2 คณะพาณิชยศาสตรและการบญัชี รอยละ 2.8 และคณะนิเทศศาสตร 

รอยละ 2.3  มีจํานวนนอยที่สุด  

4. สถานที่ใชงานอินเทอรเน็ตเปนประจํา 

     นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 

ที่เปนกลุมตัวอยาง สวนใหญ ใชอินเทอรเน็ตที่บาน รอยละ 57.4 รองลงมา ใชอินเทอรเน็ตที่

มหาวิทยาลัย รอยละ 28.2  ใชอินเทอรเน็ตที่รานอินเทอรเน็ต รอยละ 12.0 และในสถานที่อ่ืนๆ มี

จํานวนนอยที่สุด รอยละ 2.3 

5. ความพงึพอใจในประสิทธิภาพของเครือ่งคอมพวิเตอรที่ใชงานเปนประจํา 

                นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 

ที่เปนกลุมตัวอยาง  สวนใหญมีความพึงพอใจปานกลางในประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรที่

ใชงานเปนประจํา รอยละ 56.5 รองลงมามีความพึงพอใจมาก รอยละ 35.6  พึงพอใจนอย รอยละ 

5.1 พึงพอใจมากที่สุด รอยละ 2.3 และพึงพอใจนอยที่สุด รอยละ 0.5  

6. ความพงึพอใจในความเร็วของการเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่ใชงานเปนประจาํ 

                นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 

ที่เปนกลุมตัวอยาง  สวนใหญมีความพึงพอใจปานกลางในความเร็วของการเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่

ใชงานเปนประจํา รอยละ 53.7 รองลงมา มีความพึงพอใจมาก รอยละ 27.8  พึงพอใจนอย รอยละ 

12.5 พึงพอใจมากที่สุด รอยละ 3.7 และพึงพอใจนอยที่สุด รอยละ 2.3  
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ตาราง  5  จํานวนรอยละของปจจัยสวนบุคคล ของนักศกึษาระดับปริญญาตรีใน  
     สถาบันอดุมศึกษาของเอกชน ที่ต้ังอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 

จํานวน(คน) รอยละ 

1. เพศ   

    ชาย 92 50.0 

    หญิง 92 50.0 

   รวม 184 100.0 
2. ระดับช้ันป   

    ปที่ 1 65 35.3 

    ปที่ 2 56 30.4 

    ปที่ 3 44 23.9 

    ปที่ 4 17 9.2 

    ปที่ 5 ขึ้นไป 2 1.1 

   รวม 184 100.0 
3. คณะที่ศึกษา   

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 13 7.1 

   คณะนิติศาสตร 7 3.8 

   คณะนิเทศศาสตร 59 32.1 

   คณะบริหารธุรกิจ 40 21.7 

   คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 15 8.2 

   คณะมนุษยศาสตร 8 4.3 

   คณะวิทยาศาสตร 1 0.5 

   คณะสถาปตยกรรมศาสตร 4 2.2 

   คณะศิลปศาสตร 9 4.9 

   คณะเศรษฐศาสตร 8 4.3 

   คณะวิศวกรรมศาสตร 14 7.6 

   คณะสังคมศาสตร 1 0.5 

   คณะอื่นๆ 5 2.7 

   รวม 184 100.0 

 

 
 
 



 39    

ตาราง 5 (ตอ) 

ปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน 
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 

จํานวน(คน) รอยละ 

4. สถานที่ใชงานอินเทอรเนต็เปนประจํา   

     บาน 119 64.7 

     มหาวิทยาลัย 34 18.5 

     รานอินเทอรเน็ต 27 14.7 

     สถานที่อื่นๆ 4 2.2 

     รวม 184 100.0 
5.ความพึงพอใจในประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงาน 
  เปนประจํา      

  

    มากที่สุด  15 8.2 

    มาก 56 30.4 

    ปานกลาง 98 53.3 

    นอย 11 6.0 

    นอยที่สุด 4 2.2 

    รวม 184 100.0 
6. ความพึงพอใจในความเร็วของการเชื่อมตออินเทอรเนต็   

    มากที่สุด  11 6.0 

    มาก 61 33.2 

    ปานกลาง 89 48.4 

    นอย 20 10.9 

    นอยที่สุด 3 1.6 

    รวม 184 100.0 

 

เมื่อพิจารณาในตาราง 5 จะเห็นไดวาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา

ของเอกชน ที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 184 คน   มีลักษณะสวน

บุคคล ดังนี้  

 1. เพศ  

    นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  ที่ ตั้ งอยู ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่เปนกลุมตัวอยาง มีจํานวนเพศหญิงและเพศชาย เทากัน รอยละ 50.0   

2. ระดับชั้นป 

     นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  ที่ตั้ งอยู ใน เขต

กรุงเทพมหานคร ที่เปนกลุมตัวอยาง สวนใหญ อยูในระดับชั้นปที่ 1 รอยละ 35.3 รองลงมา อยูใน
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ระดับชั้นปที่ 2 รอยละ 30.4  ชั้นปที่ 3  รอยละ 23.9  ชั้นปที่ 4 รอยละ 9.2 และชั้นปที่ 5 รอยละ 

2.0   มีจํานวนนอยที่สุด  

 3. คณะที่ศึกษา 

    นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  ที่ตั้ งอยู ใน เขต

กรุงเทพมหานคร ที่เปนกลุมตัวอยาง สวนใหญศึกษาในคณะนิเทศศาสตร  รอยละ 32.1  รองลงมา 

ศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ รอยละ 21.7 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  รอยละ 8.2                  

คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 7.6 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 7.1 คณะศิลปศาสตร                 

รอยละ 4.9  คณะเศรษฐศาสตร คณะมนุษยศาสตร  มีจํานวนเทากัน รอยละ 4.3 คณะนิติศาสตร                     

รอยละ 3.8 คณะอื่นๆ รอยละ 2.7 คณะสถาปตยกรรมศาสตร  รอยละ 2.2  คณะวิทยาศาสตร  

รอยละ 0.5  มีจํานวนนอยที่สุด  

4. สถานที่ใชงานอินเทอรเน็ตเปนประจํา 

     นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  ที่ตั้ งอยู ใน เขต

กรุงเทพมหานคร ที่เปนกลุมตัวอยาง สวนใหญ ใชอินเทอรเน็ตที่บาน รอยละ 64.7 รองลงมา ใช

อินเทอรเน็ตที่มหาวิทยาลัย รอยละ 18.5  ใชอินเทอรเน็ตที่รานอินเทอรเน็ต รอยละ 14.7 และใน

สถานที่อ่ืนๆ มีจํานวนนอยที่สุด รอยละ 2.2 

5. ความพงึพอใจในประสิทธิภาพของเครือ่งคอมพวิเตอรที่ใชงานเปนประจํา 

                นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  ที่ตั้ งอยู ใน เขต

กรุงเทพมหานคร ที่เปนกลุมตัวอยาง  สวนใหญมีความพึงพอใจปานกลางในประสิทธิภาพของ

เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานเปนประจํา รอยละ 53.3 รองลงมามีความพึงพอใจมาก รอยละ 30.4  

พึงพอใจมากที่สุด รอยละ 8.2 พึงพอใจนอย รอยละ 6.0 และพึงพอใจนอยที่สุด รอยละ 2.2  

6. ความพงึพอใจในความเร็วของการเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่ใชงานเปนประจํา 

                นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  ที่ตั้ งอยู ใน เขต

กรุงเทพมหานคร ที่เปนกลุมตัวอยาง  สวนใหญมีความพึงพอใจในความเร็วของการเชื่อมตอ

อินเทอรเน็ตที่ใชงานเปนประจํา   รอยละ 48.4 รองลงมา   มีความพึงพอใจมาก   รอยละ 33.2   

พึงพอใจนอย รอยละ 10.9 พึงพอใจมากที่สุด รอยละ 6.0 และพึงพอใจนอยที่สุด รอยละ 1.6  
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4.2 การศึกษาเปรียบเทียบระหวางความสําคัญตามความคิดเห็นของนักศึกษาตอระบบ 
     บริการอิเล็กทรอนกิส  และความพึงพอใจตอระบบบริการอิเลก็ทรอนิกส  
      ของนกัศกึษาระดับปรญิญาตรีในสถาบันอุดมศกึษาของรัฐและเอกชน  
 

 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม โดยนําคาความสําคัญตามความคิดเห็นของ

นักศึกษาตอระบบบริการอิเล็กทรอนิกส   ตามปจจัยตางๆในกรอบการศึกษาวจิัย ซึ่งแสดงใหเห็น

ถึงความคาดหวังของนักศึกษาที่มีตอระบบบริการอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย ความสําคัญตาม

ความคิดเห็นของนักศึกษาตอระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส และความสําคัญตาม

ความคิดเห็นของนักศึกษาตอระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส  พิจารณาจากคะแนนของ

คําถาม 24 ขอ ในดานความมีประสิทธิภาพของระบบ ความพรอมของระบบ การบรรลุเปาหมาย 

ความเปนสวนตัว การตอบสนอง การชดเชย ชองทางการติดตอ ความสวยงามของการออกแบบ

ระบบ ความถูกตองแมนยําของขอมูล เนื้อหา และชวงเวลาที่เผยแพรขอมูล นํามาเปรียบเทียบกับ

คาความพึงพอใจของนักศึกษา ซึ่งเปนตัวแทนแสดงใหเห็นถึงประสบการณที่นักศึกษาไดรับจาก

การใชงานจริงในระบบบริการอิ เล็กทรอนิกส  วามีความแตกตางกันอยางไร  เพื่อหาคา             

ความพึ งพอใจที่ แท จ ริ งตามทฤษฎีการ ไมสอดคลองกับความคาดหวั ง (Expectation 

Disconfirmation Theory, EDT) รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของผูใชตามแนวคิดของขอบเขต

ของการยอมรับได (Zone of Tolerance, ZOT) โดยกําหนดให 

 

 กําหนดให    1x     คือ   คาเฉลี่ยความสําคัญตามความคิดเห็นของนักศึกษา (Average 

desired service) ตอระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส  หรือ ระบบลงทะเบียนเรียน

อิเล็กทรอนิกส  (ตามแตกรณี) 

                             2x     คือ  คาเฉลี่ยระดับการใหบริการที่ยอมรับได (Average adequate 

service) ซึ่งมาจากการคํานวณโดยนําคา 1x มาลบกับคาความกวางเฉลี่ยของขอบเขตของ        

การยอมรับได (ซึ่งมีคาเทากับ 1.06 สําหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และมีคาเทากับ 

1.25 สําหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน) โดยที่คาความกวางเฉลี่ยของขอบเขตของ

การยอมรับได หาไดจากการนําคาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด ในการใหคะแนนของผูใชแตละคน มา

ลบกับคาเฉลี่ยของคากึ่งกลางระหวางคะแนนสูงสุดและคะแนนต่ําสุดในการใหคะแนนของผูใชแต

ละคน  

                          3x   คือ      คาเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาตอระบบจัดการขอมูล

นักศึกษาอิเล็กทรอนิกส  หรือระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส  
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 สวน ( 3x - 1x ) คือ   ผลตางของคาเฉลี่ยความพึงพอใจและความสําคัญตามความคิดเห็น

ของนักศึกษาตอระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส  หรือระบบลงทะเบียนเรียน

อิเล็กทรอนิกส  ซึ่งแสดงถึงความพึงพอใจที่แทจริงตามทฤษฎีการไมสอดคลองกับความคาดหวัง 

(Expectation Disconfirmation Theory, EDT) 

 สวน ( 3x - 2x ) คือ  ผลตางของคาเฉลี่ยความพึงพอใจกับระดับการใหบริการที่ยอมรับได

ตอระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส  หรือระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส  ซึ่งแสดง

ถึงความพึงพอใจของผูใชตามแนวคิดของขอบเขตของการยอมรับได (Zone of Tolerance, ZOT)                 

 ในการพิจารณา จะแบงออกเปน 3 กรณ ีคือ กรณีที่ 1 คา ( 3x  - 1x ) นอยกวา 0 และคา 

( 3x  - 2x ) มากกวาหรือเทากับ 0 หมายความวา  ไมเปนไปตามที่คาดหวัง แตยอมรับได กรณีที่ 2 

คา ( 3x  - 1x )  นอยกวา 0 และคา ( 3x  - 2x ) นอยกวาหรือเทากับ 0 หมายความวา  ไมเปนไปตามที่

คาดหวงัและควรปรับปรุง กรณีที่ 3 คา ( 3x  - 1x )  มากกวา 0 และคา  ( 3x  - 2x ) มากกวา 0 

หมายความวา เปนไปตามทีค่าดหวงัไว 

 ผลการวิเคราะหขอมูลโดยแบงออกเปน ระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส    

ระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส  จากนั้นนําผลการวิเคราะหขอมูลใน 2 ระบบดังกลาวมารวม

เปนระบบบริการอิเล็กทรอนิกส  สรุปไดดังนี้  

 
4.2.1 การศึกษาเปรยีบเทยีบระหวางความสาํคัญตามความคิดเหน็ของนักศึกษาตอระบบ 
        จัดการขอมูลนกัศกึษาอิเลก็ทรอนิกส  และความพึงพอใจตอระบบจัดการขอมูล 
        นกัศกึษาอิเลก็ทรอนิกส  ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา 
        ของรัฐและเอกชน  
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 จากตาราง 6  พบวา ในดานความมีประสิทธิภาพของระบบจัดการขอมูลนักศึกษา

อิเล็กทรอนิกส  นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ใหความสําคัญโดย

ภาพรวมในระดับมาก   ( 1x  = 4.10) และมีความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับปานกลาง        

( 3x   = 3.36) การเปรียบเทียบหาคาความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจาก   

การใชงานจริง และความคาดหวัง พบวา มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาลบ (ผลตาง = - 0.74)  

สวนการเปรียบเทียบหาคาความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง 

และระดับการใหบริการที่ยอมรับได  พบวา มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาบวก (ผลตาง = 0.32) 

นั่นคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ยอมรับไดในคุณภาพดานความมี

ประสิทธิภาพของระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส แมวาจะไมเปนไปตามที่คาดหวัง เมื่อ

พิจารณาเปรียบเทียบในแตละรายขอคําถาม พบวา ขอคําถาม “ระบบสามารถใหบริการตามคํา

รองขอไดอยางรวดเร็วและเสร็จส้ินภายในกรอบเวลาที่กําหนด” นั้น มีคาผลตางคะแนนเฉลี่ย

ระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และความคาดหวังตางกันเปนคาลบมาก

ที่สุด (ผลตาง = - 0.83) แสดงใหเห็นวา นักศึกษามีความพึงพอใจในการใหบริการตามคํารองขอได

อยางรวดเร็วและเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนดนอยที่สุด 

 สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน นั้นใหความสําคัญดาน

ความมีประสิทธิภาพของระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส โดยภาพรวมในระดับมาก          

( 1x   = 3.78) ในขณะที่มีความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับปานกลาง ( 3x  = 3.41)              

การเปรียบเทียบหาคาความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจรงิ และ

ความคาดหวัง มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาลบ (ผลตาง = - 0.37)  สวนการเปรียบเทียบหาคา

ความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และระดับการใหบริการที่

ยอมรับได  มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาบวก (ผลตาง = 0.88)  นั่นคือ นักศึกษาระดับ   

ปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  ยอมรับไดในคุณภาพดานความมีประสิทธิภาพของ

ระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส  แมวาจะไมเปนไปตามที่คาดหวัง เมื่อพิจารณา

เปรียบเทียบในแตละรายขอคําถาม พบวา ขอคําถาม “บริการตางๆสามารถเรียกใชไดอยาง

รวดเร็ว” และขอคําถาม “บริการตางๆสามารถใชงานไดงาย ไมตองใชเวลาในการเรียนรูมากนัก” 

นั้น มีคาผลตางคะแนนเฉลี่ยระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และความ

คาดหวังตางกันเปนคาลบมากที่สุด (ผลตาง = - 0.40)  แสดงใหเห็นวา นักศึกษามีความพึงพอใจ

ในการใหบริการตามคํารองขอไดอยางรวดเร็วและเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนด รวมทั้งความ

งายในการใชบริการตางๆ โดยไมตองใชเวลาในการเรียนรูการใชงานระบบมากเกินไป นอยที่สุด 
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 จากตาราง 7  พบวา ในดานความพรอมของระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส  

นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ใหความสําคัญโดยภาพรวมในระดับมาก

ที่สุด ( 1x   = 4.27) และมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( 3x   = 3.29)         

การเปรียบเทียบหาคาความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจรงิ และ

ความคาดหวัง มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาลบ (ผลตาง = - 0.98) สวนการเปรียบเทียบหาคา

ความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และระดับการใหบริการที่

ยอมรับได  มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาบวก (ผลตาง = 0.08) นั่นคือ นักศึกษาระดับปริญญา

ตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ยอมรับไดในคุณภาพดานความพรอมของระบบจัดการขอมูล

นักศึกษาอิเล็กทรอนิกส แมวาจะไมเปนไปตามที่คาดหวัง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบในแตละราย

ขอคําถาม พบวา ขอคําถาม “ระบบสามารถใหบริการไดอยางมีเสถียรภาพตอเนื่อง ไมลมเหลว” 

นั้น มีคาผลตางคะแนนเฉลี่ยระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และความ

คาดหวังตางกันเปนคาลบมากที่สุด (ผลตาง = - 1.01)  แสดงใหเห็นวา นักศึกษามีความพึงพอใจ

ในการใหบริการไดอยางมีเสถียรภาพ ตอเนื่อง และไมลมเหลวนอยที่สุด 

 สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน นั้นใหความสําคัญดาน

ความพรอมของระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิ เล็กทรอนิกส  โดยภาพรวมในระดับมาก              

( 1x   = 3.80) ในขณะที่มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( 3x   = 3.33)         

การเปรียบเทียบหาคาความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจรงิ และ

ความคาดหวัง มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาลบ (ผลตาง = - 0.47) สวนการเปรียบเทียบหาคา

ความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และระดับการใหบริการที่

ยอมรับได  มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาบวก (ผลตาง = 0.78) นั่นคือ นักศึกษาระดับ    

ปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  ยอมรับไดในคุณภาพดานความพรอมของระบบ

จัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส  แมวาจะไมเปนไปตามที่คาดหวัง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ

ในแตละรายขอคําถาม พบวา ขอคําถาม “มีความพรอมในการใหบริการอยูเสมอ” นั้น มีคาผลตาง

คะแนนเฉลี่ยระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และความคาดหวังตางกัน

เปนคาลบมากที่สุด (ผลตาง = - 0.55)  แสดงใหเห็นวา นักศึกษามีความพึงพอใจในความพรอม

ใหบริการไดตลอดเวลาของระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส นอยที่สุด 
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จากตาราง 8  พบวา ในดานการบรรลุเปาหมายของระบบจัดการขอมูลนักศึกษา

อิเล็กทรอนิกส  นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ใหความสําคัญโดย

ภาพรวมในระดับมากที่สุด ( 1x   = 4.26) และมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

( 3x   = 3.42 )  การเปรียบเทียบหาคาความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจาก

การใชงานจริง และความคาดหวัง มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาลบ (ผลตาง = - 0.84) สวนการ

เปรียบเทียบหาคาความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และ

ระดับการใหบริการที่ยอมรับได  มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาบวก (ผลตาง = 0.22) นั่นคือ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ยอมรับไดในคุณภาพดานการบรรลุ

เปาหมายของระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส แมวาจะไมเปนไปตามที่คาดหวัง เมื่อ

พิจารณาเปรียบเทียบในแตละรายขอคําถาม พบวา ขอคําถาม “ระบบจัดการขอมูลนักศึกษา

อิเล็กทรอนิกสสามารถใหบริการไดตรงตามที่ตกลงไวกับผูรับบริการเสมือนเขารับบริการดวยวิธี

ปกติ”  นั้น มีคาผลตางคะแนนเฉลี่ยระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และ

ความคาดหวังตางกันเปนคาลบมากที่สุด (ผลตาง = -0.85) แสดงใหเห็นวา นักศึกษามีความ 

พึงพอใจในการใหบริการไดตรงตามที่ตกลงไวกับผูรับบริการเสมือนเขารับบริการดวยวิธีปกตินอย

ที่สุด 

 สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน นั้นใหความสําคัญดาน

การบรรลุเปาหมายของระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส โดยภาพรวมในระดับมาก    

( 1x   = 3.91) ในขณะที่มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( 3x  = 3.38)          

การเปรียบเทียบหาคาความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจรงิ และ

ความคาดหวัง มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาลบ (ผลตาง = - 0.53) สวนการเปรียบเทียบหาคา

ความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และระดับการใหบริการที่

ยอมรับได  มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาบวก (ผลตาง = 0.72) นั่นคือ นักศึกษาระดับ    

ปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  ยอมรับไดในคุณภาพดานการบรรลุเปาหมายของ

ระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส  แมวาจะไมเปนไปตามที่คาดหวัง เมื่อพิจารณา

เปรียบเทียบในแตละรายขอคําถาม พบวา ขอคําถาม “ระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส 

สามารถใหบริการไดตรงตามที่ตกลงไวกับผูรับบริการเสมือนเขารับบริการดวยวิธีปกติ” นั้น มีคา

ผลตางคะแนนเฉลี่ยระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และความคาดหวัง

ตางกันเปนคาลบมากที่สุด (ผลตาง = - 0.56)   แสดงใหเห็นวา แสดงใหเห็นวา นักศึกษามี      

ความพึงพอใจในการใหบริการไดตรงตามที่ตกลงไวกับผูรับบริการเสมือนเขารับบริการดวยวิธีปกติ

นอยที่สุด   
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จากตาราง 9  พบวา ในดานความเปนสวนตัวของระบบจดัการขอมลูนกัศกึษาอเิลก็ทรอนกิส  

นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ใหความสําคัญโดยภาพรวมในระดับมาก

ที่สุด ( 1x   = 4.42) และมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( 3x  = 3.59 )              

การเปรียบเทียบหาคาความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และ

ความคาดหวัง มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาลบ (ผลตาง = - 0.83) สวนการเปรียบเทียบหาคา

ความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และระดับการใหบริการที่

ยอมรับได  มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาบวก (ผลตาง = 0.23) นั่นคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี

ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ยอมรับไดในคุณภาพดานความเปนสวนตัวของระบบจัดการขอมูล

นักศึกษาอิเล็กทรอนิกส แมวาจะไมเปนไปตามที่คาดหวัง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบในแตละรายขอ

คําถาม พบวา ขอคําถาม “มีระบบรักษาความปลอดภัย สามารถปกปองขอมูลสวนบุคคลหรือขอมูล

พฤติกรรมการรับบริการของผูรับบริการจากการเขาไปใชโดยไมไดรับอนุญาต” นั้น มีคาผลตาง

คะแนนเฉลี่ยระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และความคาดหวังตางกันเปน

คาลบมากที่สุด (ผลตาง = -0.85) แสดงใหเห็นวา นักศึกษามีความพึงพอใจในระบบรักษาความ

ปลอดภัยของระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส ในการปกปองขอมูลสวนบุคคลหรือขอมูล

พฤติกรรมการรับบริการของผูรับบริการจากการเขาไปใชโดยไมไดรับอนุญาตนอยที่สุด 

 สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน นั้นใหความสําคัญดาน

ความเปนสวนตัวของระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส โดยภาพรวมในระดับมาก       

( 1x   = 3.96) ในขณะที่มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( 3x = 3.36)           

การเปรียบเทียบหาคาความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจรงิ และ

ความคาดหวัง มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาลบ (ผลตาง = - 0.60) สวนการเปรียบเทียบหาคา

ความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และระดับการใหบริการที่

ยอมรับได  มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาบวก (ผลตาง = 0.65) นั่นคือ นักศึกษาระดับ    

ปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  ยอมรับไดในคุณภาพดานความเปนสวนตัวของระบบ

จัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส  แมวาจะไมเปนไปตามที่คาดหวัง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ

ในแตละรายขอคําถาม พบวา ขอคําถาม “ระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส ไมเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคลของผู รับบริการใหกับระบบหรือบุคคลอื่น โดยไมไดรับความยินยอมจาก

ผูรับบริการ” นั้น มีคาผลตางคะแนนเฉลี่ยระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง 

และ     ความคาดหวังตางกันเปนคาลบมากที่สุด (ผลตาง = - 0.61)   แสดงใหเหน็วา แสดงใหเห็น

วา นักศึกษามีความพึงพอใจในการไมเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูรับบริการใหกับระบบหรือ

บุคคลอื่น โดยไมไดรับความยินยอมจากผูรับบริการนอยที่สุด 



 51    

  



 52    

 จากตาราง 10 พบวา ในดานการตอบสนองของระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส  

นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ใหความสําคัญโดยภาพรวมในระดับมาก 

( 1x   = 4.15) และมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( 3x  = 3.06)  การเปรยีบเทยีบ

หาคาความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และความคาดหวัง มี

คาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาลบ (ผลตาง = - 1.09) สวนการเปรียบเทียบหาคาความแตกตาง

ระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และระดับการใหบริการที่ยอมรับได  มีคา

คะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาลบ  (ผลตาง  = -0.03) นั่นคือ  นักศึกษาระดับปริญญาตรีใน

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  มีความเห็นวา ควรปรับปรุงการใหบริการในดานการตอบสนองเมื่อมี

ปญหาจากการใชบริการโดยระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส ควรสามารถแจงให

ผูรับบริการทราบถงึขั้นตอนการแกไขปญหาไดทันที 

 สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน นั้นใหความสําคัญดาน

การตอบสนองของระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส โดยภาพรวมในระดับมาก          

( 1x   = 3.64) ในขณะที่มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( 3x = 3.08)           

การเปรียบเทียบหาคาความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจรงิ และ

ความคาดหวัง มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาลบ (ผลตาง = - 0.56) สวนการเปรียบเทียบหาคา

ความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และระดับการใหบริการที่

ยอมรับได  มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาบวก (ผลตาง = 0.69) นั่นคือ นักศึกษาระดับ    

ปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  ยอมรับไดในคุณภาพดานการตอบสนองเมื่อมีปญหา

จากการใชบริการโดยระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส สามารถแจงใหผูรับบริการทราบ

ถึงขั้นตอนการแกไขปญหาไดทันที  แมวาจากประสบการณจริงที่นักศึกษาไดรับเมื่อใชงานระบบ

แลวพบวาไมเปนไปตามที่คาดหวังไวก็ตาม  
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 จากตาราง 11 พบวา ในดานการชดเชยของระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส  

นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ใหความสําคัญโดยภาพรวมในระดับมาก

ที่สุด  ( 1x   = 4.28 ) และมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( 3x  = 3.14)           

การเปรียบเทียบหาคาความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และ

ความคาดหวัง มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาลบ (ผลตาง = - 1.14) สวนการเปรียบเทียบหาคา

ความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และระดับการใหบริการที่

ยอมรับได  มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาลบ (ผลตาง = -0.08) นั่นคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี

ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  มีความเห็นวา ควรปรับปรุงการใหบริการในดานการชดเชย กลาวคือ

เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น หนวยงานที่รับผิดชอบควรสามารถแกไขความผิดพลาดดังกลาวได 

โดยไมผลักภาระไปใหผูรับบริการ  

 สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน น้ันใหความสําคัญดาน

การชดเชยของระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส โดยภาพรวมในระดับมาก ( 1x   = 3.89) 

ในขณะที่มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( 3x = 3.27) การเปรียบเทียบหาคา

ความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และความคาดหวัง มีคา

คะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาลบ (ผลตาง = - 0.26) สวนการเปรียบเทียบหาคาความแตกตาง

ระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และระดับการใหบริการที่ยอมรับได  มี

คาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาบวก (ผลตาง = 0.63) นั่นคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีใน

สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  ยอมรับไดในคุณภาพดานการชดเชยของระบบจัดการขอมูล

นักศึกษาอิเล็กทรอนิกส กลาวคือ เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น หนวยงานที่รับผิดชอบสามารถแกไข

ความผิดพลาดดังกลาวได โดยไมผลักภาระไปใหผูรับบริการ แมวาจากประสบการณจริงที่

นักศึกษาไดรับเมื่อใชงานระบบแลวพบวาไมเปนไปตามที่คาดหวังไวก็ตาม 
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 จากตาราง 12 พบวา ในดานชองทางการติดตอของระบบจัดการขอมูลนักศึกษา

อิเล็กทรอนิกส  นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ใหความสําคัญโดยภาพรวม

ในระดับมาก ( 1x   = 4.09) และมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( 3x  = 3.21 )  

การเปรียบเทียบหาคาความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และ

ความคาดหวัง มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาลบ (ผลตาง = - 0.88) สวนการเปรียบเทียบหาคา

ความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และระดับการใหบริการที่

ยอมรับได  มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาบวก (ผลตาง = 0.18) นั่นคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี

ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ยอมรับไดในคุณภาพดานชองทางการติดตอของระบบจัดการขอมูล

นักศึกษาอิเล็กทรอนิกส แมวาจะไมเปนไปตามที่คาดหวัง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบในแตละรายขอ

คําถาม พบวา ขอคําถาม “ผูรับบริการสามารถสอบถามปญหาจากการใชบริการผานระบบได

ตลอดเวลา เชน สามารถสอบถามผานระบบ chat ได” นั้น มีคาผลตางคะแนนเฉลี่ยระหวาง

ประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และความคาดหวังตางกันเปนคาลบมากที่สุด 

(ผลตาง = - 0.93) แสดงใหเห็นวา นักศึกษามีความพึงพอใจในความสามารถสอบถามปญหาจาก

การใชบริการผานระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกสไดตลอดเวลานอยที่สุด 

 สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน นั้นใหความสําคัญดาน

ชองทางการติดตอของระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส โดยภาพรวมในระดับมาก      

( 1x   = 3.76) ในขณะที่มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( 3x = 3.36)           

การเปรียบเทียบหาคาความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจรงิ และ

ความคาดหวัง มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาลบ (ผลตาง = - 0.40) สวนการเปรียบเทียบหาคา

ความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และระดับการใหบริการที่

ยอมรับได  มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาบวก (ผลตาง = 0.85) นั่นคือ นักศึกษาระดับ    

ปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  ยอมรับไดในคุณภาพดานชองทางการติดตอของ

ระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส  แมวาจะไมเปนไปตามที่คาดหวัง เมื่อพิจารณา

เปรียบเทียบในแตละรายขอคําถาม พบวา ขอคําถาม “ผูรับบริการสามารถสอบถามปญหาจากการ

ใชบริการผานระบบไดตลอดเวลา เชน สามารถสอบถามผานระบบ chat ได” นั้น มีคาผลตาง

คะแนนเฉลี่ยระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และความคาดหวังตางกันเปน

คาลบมากที่สุด (ผลตาง = - 0.43) แสดงใหเห็นวา นักศึกษามีความพึงพอใจในความสามารถ

สอบถามปญหาจากการใชบริการผานระบบจัดการขอมลูนักศึกษาอิเล็กทรอนิกสไดตลอดเวลานอย

ที่สุด 
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 จากตาราง 13 พบวา ดานความสวยงามในการออกแบบระบบของระบบจัดการขอมูล

นักศึกษาอิเล็กทรอนิกส  นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ใหความสําคัญโดย

ภาพรวมในระดับมาก  ( 1x   = 3.95 ) และมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง        

( 3x  = 3.29)  การเปรียบเทียบหาคาความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใช

งานจริง และความคาดหวัง มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาลบ (ผลตาง  = - 0.66) สวน              

การเปรียบเทียบหาคาความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และ

ระดับการใหบริการที่ยอมรับได  มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาบวก (ผลตาง = 0.40) นั่นคือ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ยอมรับไดในคุณภาพดานความสวยงามใน

การออกแบบระบบ กลาวคือ เว็บไซตระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส ถูกออกแบบมา

อยางมีความคิดริเ ร่ิมสรางสรรค มีการนําเสนอที่นาสนใจและมีสีสันสวยงาม  แมวาจาก

ประสบการณจริงที่นักศึกษาไดรับเมื่อใชงานระบบแลว พบวาไมเปนไปตามที่คาดหวังไวก็ตาม 

 สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน นั้นใหความสําคัญดาน

ความสวยงามในการออกแบบระบบของระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส โดยภาพรวม

ในระดับมาก ( 1x   = 3.78) ในขณะที่มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง         

( 3x = 3.42) การเปรียบเทียบหาคาความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจาก     

การใชงานจริง และความคาดหวัง มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาลบ (ผลตาง = - 0.36) สวน         

การเปรียบเทียบหาคาความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจรงิ และ

ระดับการใหบริการที่ยอมรับได  มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาบวก (ผลตาง = 0.89) นั่นคือ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน   ยอมรับไดในคุณภาพดาน           

ความสวยงามในการออกแบบระบบ กลาวคือ เว็บไซตระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส 

ถูกออกแบบมาอยางมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีการนําเสนอที่นาสนใจและมีสีสันสวยงาม แมวา

จากประสบการณจริงที่นักศึกษาไดรับเมื่อใชงานระบบแลว พบวาไมเปนไปตามที่คาดหวังไวก็ตาม 
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 จากตาราง 14 พบวา ในดานความถูกตองแมนยําของขอมูลของระบบจัดการขอมูล

นักศึกษาอิเล็กทรอนิกส  นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ใหความสําคัญโดย

ภาพรวมในระดับมากที่สุด  ( 1x   = 4.38 ) และมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

( 3x  = 3.41)  การเปรียบเทียบหาคาความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใช

งานจริง และความคาดหวัง มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาลบ (ผลตาง  = - 0.97) สวน              

การเปรียบเทียบหาคาความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และ

ระดับการใหบริการที่ยอมรับได  มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาบวก (ผลตาง = 0.09) นั่นคือ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ยอมรับไดในคุณภาพดานความถูกตอง

แมนยําของขอมูล กลาวคือ ขอมูลที่ปรากฏอยูบนเว็บไซตระบบจัดการขอมูลนักศึกษา มีความถูก

ตองแมนยํา  แมวาจากประสบการณจริงที่นักศึกษาไดรับเมื่อใชงานระบบแลว พบวาไมเปนไป

ตามที่คาดหวังไวก็ตาม 

 สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน นั้นใหความสําคัญดาน

ความถูกตองแมนยําของขอมูลของระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส โดยภาพรวมใน

ระดับมาก ( 1x   = 3.95) ในขณะที่มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( 3x = 3.46) 

การเปรียบเทียบหาคาความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจรงิ และ

ความคาดหวัง มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาลบ (ผลตาง = - 0.49) สวนการเปรียบเทียบหาคา

ความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และระดับการใหบริการที่

ยอมรับได  มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาบวก (ผลตาง = 0.76) นั่นคือ นักศึกษาระดับ    

ปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  ยอมรับไดในคุณภาพดานความถูกตองแมนยําของ

ขอมูล กลาวคือ ขอมูลที่ปรากฏอยูบนเว็บไซตระบบจัดการขอมูลนักศึกษา มีความถูกตองแมนยํา  

แมวาจากประสบการณจริงที่นักศึกษาไดรับเมื่อใชงานระบบแลว พบวาไมเปนไปตามที่คาดหวังไว

ก็ตาม 
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 จากตาราง 15 พบวา ในดานเนื้อหาของระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ใหความสําคัญโดยภาพรวมในระดับมาก

ที่สุด ( 1x   = 4.25) และมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( 3x  = 3.36 )              

การเปรียบเทียบหาคาความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และ

ความคาดหวัง มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาลบ (ผลตาง = - 0.88) สวนการเปรียบเทียบหาคา

ความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และระดับการใหบริการที่

ยอมรับได  มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาบวก (ผลตาง = 0.18) นั่นคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี

ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ยอมรับไดในคุณภาพดานเนื้อหาของระบบจัดการขอมูลนักศึกษา

อิเล็กทรอนิกส แมวาจะไมเปนไปตามที่คาดหวัง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบในแตละรายขอคําถาม 

พบวา ขอคําถาม “ขอมูลที่แสดงบนเว็บไซตระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกสนําเสนอใน

รูปแบบที่ชวยใหงายตอการเขาใจ (ขอความ, เสียง, รูปภาพหรือวิดีโอ)” นั้น มีคาผลตางคะแนน

เฉลี่ยระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และความคาดหวังตางกันเปนคาลบ

มากที่สุด (ผลตาง = - 0.96) แสดงใหเห็นวา นักศึกษามีความพึงพอใจในรปูแบบการนาํเสนอขอมลูที่

ชวยใหงายตอการเขาใจนอยที่สุด 

 สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน นั้นใหความสําคัญดาน

เนื้อหาของระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส โดยภาพรวมในระดับมาก ( 1x   = 3.87) 

ในขณะที่มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( 3x = 3.44)  การเปรียบเทียบหาคา

ความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และความคาดหวัง มีคา

คะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาลบ (ผลตาง = - 0.43) สวนการเปรียบเทียบหาคาความแตกตาง

ระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และระดับการใหบริการที่ยอมรับได  มี

คาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาบวก (ผลตาง = 0.82) นั่นคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีใน

สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  ยอมรับไดในคุณภาพดานเนื้อหาของระบบจัดการขอมูลนักศึกษา

อิเล็กทรอนิกส  แมวาจะไมเปนไปตามที่คาดหวัง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบในแตละรายขอคําถาม 

พบวา ขอคําถาม “ระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกสใหขอมูลที่ครบถวนและตรงกับ   

ความตองการของผูรับบริการ” นั้น มีคาผลตางคะแนนเฉลี่ยระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับ

จากการใชงานจริง และความคาดหวังตางกันเปนคาลบมากที่สุด (ผลตาง = - 0.47) แสดงใหเห็นวา 

นักศึกษามีความพึงพอใจในการใหขอมูลที่ครบถวนและตรงกับความตองการของผูรับบริการของ

ระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกสนอยที่สุด 
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 จากตาราง 16 พบวา ในดานชวงเวลาที่เผยแพรขอมูลของระบบจัดการขอมูลนักศึกษา

อิเล็กทรอนิกส  นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ใหความสําคัญโดยภาพรวม

ในระดับมากที่สุด ( 1x   = 4.36) และมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง               

( 3x  = 3.39 )  การเปรียบเทียบหาคาความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใช

งานจริง และความคาดหวัง มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาลบ  (ผลตาง = - 0.97) สวน                 

การเปรียบเทียบหาคาความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และ

ระดับการใหบริการที่ยอมรับได  มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาบวก (ผลตาง = 0.09) นั่นคือ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ยอมรับไดในคุณภาพดานชวงเวลาที่

เผยแพรขอมูลของระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส แมวาจะไมเปนไปตามที่คาดหวัง เมื่อ

พิจารณาเปรียบเทียบในแตละรายขอคําถาม พบวา ขอคําถาม “ขอมูลที่ปรากฏบนเว็บไซตระบบ

จัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส มีความทันสมัยอยูเสมอ” นั้น มีคาผลตางคะแนนเฉลี่ย

ระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และความคาดหวังตางกันเปนคาลบมาก

ที่สุด (ผลตาง = - 1.05) แสดงใหเห็นวา นักศึกษามีความพึงพอใจในความทันสมัยของขอมูลที่

ปรากฏบนเว็บไซตระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกสนอยที่สุด 

 สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน นั้นใหความสําคัญดาน

ชวงเวลาที่เผยแพรขอมูลของระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส โดยภาพรวมในระดับมาก 

( 1x   = 3.91) ในขณะที่มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( 3x = 3.51)            

การเปรียบเทียบหาคาความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจรงิ และ

ความคาดหวัง มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาลบ (ผลตาง = - 0.40) สวนการเปรียบเทียบหาคา

ความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และระดับการใหบริการที่

ยอมรับได  มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาบวก (ผลตาง = 0.85) นั่นคือ นักศึกษาระดับ    

ปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  ยอมรับไดในคุณภาพดานชวงเวลาที่เผยแพรขอมูล

ของระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส แมวาจะไมเปนไปตามที่คาดหวัง เมื่อพิจารณา

เปรียบเทียบในแตละรายขอคําถาม พบวา ขอคําถาม “ขอมูลที่ปรากฏบนเว็บไซตระบบจดัการขอมลู

นักศึกษาอิเล็กทรอนิกส  มีความทันสมัยอยู เสมอ” นั้น มีคาผลตางคะแนนเฉลี่ยระหวาง

ประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และความคาดหวังตางกันเปนคาลบมากที่สุด 

(ผลตาง = - 0.41) แสดงใหเห็นวา นกัศึกษามีความพึงพอใจในความทันสมัยของขอมูลที่ปรากฏบน

ระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกสนอยที่สุด 
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 จากตาราง  17 พบวา  นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ให

ความสําคัญในแตละปจจัยของ ระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส   ในภาพรวมอยูใน

ระดับมีความสําคัญมากที่สุด ขณะที่ความพึงพอใจของนักศึกษาอยูในระดับมีความพึงพอใจปาน

กลาง  ผลการหาคาความพึงพอใจที่แทจริงตามทฤษฎีการไมสอดคลองกับความคาดหวัง 

(Expectation Disconfirmation Theory, EDT) โดยเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง

ประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และความคาดหวัง รวมทั้งผลการหาคาความพึง

พอใจตามแนวคิดของขอบเขตของการยอมรับได (Zone of Tolerance, ZOT) โดยเปรียบเทียบหา

คาความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และระดับการใหบริการที่

ยอมรับได พบวามีคาคะแนนเฉลี่ยแตกตางกันเทากับ - 0.91 และ 0.15 ตามลําดับ นั่นคือ นักศึกษา

ระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ในภาพรวมยอมรับไดในคุณภาพของแตละปจจัยของ

ระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส แมวาจะไมเปนไปตามที่คาดหวัง โดยท่ีนักศึกษามี

ความเห็นวา ปจจัยดานการตอบสนองเมื่อมีปญหาจากการใชบริการ และการชดเชยในความผิด

พลาด โดยไมผลักภาระไปใหผูรับบริการนั้น ควรไดรับการปรับปรุง 

 สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน นั้นใหความสําคัญในแต

ละปจจัยของ ระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส ในภาพรวมอยูในระดับมีความสําคัญมาก 

ขณะที่ความพึงพอใจของนักศึกษาอยูในระดับมีความพึงพอใจปานกลาง เชนเดียวกัน ผลการหา

คาความพึงพอใจที่แทจริงตามทฤษฎีการไมสอดคลองกับความคาดหวังโดยเปรียบเทียบความ

แตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และความคาดหวัง รวมทั้งผล   

การหาคาความพึงพอใจตามแนวคิดของขอบเขตของการยอมรับไดโดยเปรียบเทียบหาคา       

ความแตกตางระหวางประสบการณท่ีนักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และระดับการใหบริการที่

ยอมรับได พบวามีคาคะแนนเฉลี่ยแตกตางกันเทากับ - 0.48 และ 0.77 ตามลําดับ นั่นคือ นักศึกษา

ระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ในภาพรวมยอมรับไดในคุณภาพของแตละปจจัย

ของระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนกิส แมวาจะไมเปนไปตามที่คาดหวัง  
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 จากตาราง 18 เมื่อพิจารณาการใหความสําคัญในแตละปจจัยของระบบจัดการขอมูล

นักศึกษาอิเล็กทรอนิกส  แลวพบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ให

ความสําคัญกับปจจัยดานความเปนสวนตัว มากที่สุด รองลงมาคือ ความถูกตองแมนยําของ

ขอมูล  และชวง เวลาที่ เผยแพรขอมูล  ตามลําดับ   สวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ใน

สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ใหความสําคัญกับปจจัยดานความเปนสวนตัวมากที่สุดเชนกัน 

รองลงมาคือ ความถูกตองแมนยําของขอมูล และการบรรลุเปาหมาย ตามลําดับ   

 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจที่แทจริงตามทฤษฎีการไมสอดคลองกับความคาดหวังในแต

ละปจจัยของระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส แลวพบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีใน
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สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีความพึงพอใจในปจจัยดานความสวยงามของการออกแบบระบบมาก

ที่สุด มากที่สุด รองลงมาคือ ความมีประสิทธิภาพ และความเปนสวนตัว ตามลําดับ  สวนนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน มีความพึงพอใจในปจจัยดานความสวยงามของ

การออกแบบระบบมากที่สุดมากที่สุดเชนกัน รองลงมาคือ ความมีประสิทธิภาพ และชวงเวลาที่

เผยแพรขอมูล ตามลําดับ 
 
4.2.2 การศึกษาเปรยีบเทยีบระหวางความสําคัญตามความคิดเหน็ของนักศึกษาตอระบบ 
        ลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนกิส  และความพึงพอใจตอระบบลงทะเบียนเรียน 
        อิเล็กทรอนิกส  ของนักศกึษาระดับปริญญาตรใีนสถาบันอุดมศึกษาของรฐัและเอกชน  
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 จากตาราง 19  พบวา ในดานความมีประสิทธิภาพของระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนกิส   

นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ใหความสําคัญโดยภาพรวมในระดับมาก

ที่สุด   ( 1x  = 4.27) และมีความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับปานกลาง ( 3x   = 3.24)            

การเปรียบเทียบหาคาความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจรงิ และ

ความคาดหวัง พบวา มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาลบ (ผลตาง = - 1.03)  สวนการเปรียบเทียบ

หาคาความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และระดับการ

ใหบริการที่ยอมรับได  พบวา มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาบวก (ผลตาง = 0.03) นั่นคือ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ยอมรับไดในคุณภาพดานความมี

ประสิทธิภาพระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส แมวาจะไมเปนไปตามที่คาดหวัง เมื่อพิจารณา

เปรียบเทียบในแตละรายขอคําถาม พบวา ขอคําถาม “ระบบสามารถใหบริการตามคํารองขอได

อยางรวดเร็วและเสร็จส้ินภายในกรอบเวลาที่กําหนด” นั้น มีคาผลตางคะแนนเฉลี่ยระหวาง

ประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และความคาดหวังตางกันเปนคาลบมากที่สุด 

(ผลตาง = - 1.13) แสดงใหเห็นวา นักศึกษามีความพึงพอใจในการใหบริการตามคํารองขอไดอยาง

รวดเร็วและเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนดนอยที่สุด 

 สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน นั้นใหความสําคัญดาน

ความมีประสิทธิภาพของระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส  โดยภาพรวมในระดับมาก                    

( 1x   = 3.89) ในขณะที่มีความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับปานกลาง ( 3x  = 3.39)               

การเปรียบเทียบหาคาความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจรงิ และ

ความคาดหวัง มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาลบ (ผลตาง = - 0.50)  สวนการเปรียบเทียบหาคา

ความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และระดับการใหบริการที่

ยอมรับได  มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาบวก (ผลตาง = 0.75)  นั่นคือ นักศึกษาระดับ   

ปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  ยอมรับไดในคุณภาพดานความมีประสิทธิภาพของ

ระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส แมวาจะไมเปนไปตามที่คาดหวัง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบใน

แตละรายขอคําถาม พบวา ขอคําถาม “มีความงายตอการคนหาสิ่งที่ตองการภายในระบบ

ลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส” นั้น มีคาผลตางคะแนนเฉลี่ยระหวางประสบการณที่นักศึกษา

ไดรับจากการใชงานจริง และความคาดหวังตางกันเปนคาลบมากที่สุด (ผลตาง = - 0.57)  แสดง

ใหเห็นวา นักศึกษามีความพึงพอใจในความงายตอการคนหาสิ่งที่ตองการภายในระบบลงทะเบียน

เรียนอิเล็กทรอนิกสนอยที่สุด 
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 จากตาราง 20  พบวา ในดานความพรอมของระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ใหความสําคัญโดยภาพรวมในระดับมาก

ที่สุด ( 1x   = 4.36) และมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( 3x   = 3.17)          

การเปรียบเทียบหาคาความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจรงิ และ

ความคาดหวัง มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาลบ (ผลตาง = - 1.19) สวนการเปรียบเทียบหาคา

ความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และระดับการใหบริการที่

ยอมรับได  มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาลบ (ผลตาง = - 0.13) นั่นคือ นักศึกษาระดับปริญญา

ตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  มีความเห็นวา ควรปรับปรุงการใหบริการในดานความพรอมของ

ระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส โดยเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบในแตละรายขอคําถาม พบวา 

ขอคําถาม “ระบบสามารถใหบริการไดอยางมีเสถียรภาพตอเนื่อง ไมลมเหลว” นั้น มีคาผลตาง

คะแนนเฉลี่ยระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และความคาดหวังตางกัน

เปนคาลบมากที่สุด (ผลตาง = - 1.25)  แสดงใหเห็นวา นักศึกษาไมพึงพอใจในการใหบริการได

อยางมีเสถียรภาพ ตอเนื่อง และไมลมเหลวมากที่สุด 

 สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน นั้นใหความสําคัญดาน

ความพรอมของระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส โดยภาพรวมในระดับมาก ( 1x   = 3.94) 

ในขณะที่มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( 3x   = 3.43)  การเปรียบเทียบหา

คาความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และความคาดหวัง มี

คาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาลบ (ผลตาง = - 0.51) สวนการเปรียบเทียบหาคาความแตกตาง

ระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และระดับการใหบริการที่ยอมรับได  มี

คาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาบวก (ผลตาง = 0.74) นั่นคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีใน

สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  ยอมรับไดในคุณภาพดานความพรอมของระบบลงทะเบียนเรียน

อิเล็กทรอนิกส แมวาจะไมเปนไปตามที่คาดหวัง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบในแตละรายขอคําถาม 

พบวา ขอคําถาม “ระบบสามารถใหบริการไดอยางมีเสถียรภาพตอเนื่อง ไมลมเหลว” นั้น มีคา

ผลตางคะแนนเฉลี่ยระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และความคาดหวัง

ตางกันเปนคาลบมากที่สุด (ผลตาง = - 0.58)  แสดงใหเห็นวา นักศึกษามีความพึงพอใจใน    

ความพรอมใหบริการไดอยางมีเสถียรภาพตอเนื่อง ไมลมเหลว นอยที่สุด 

 

 

 



 73    

 
  

 



 74    

จากตาราง 21  พบวา ในดานการบรรลุเปาหมายของระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส  

นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ใหความสําคัญโดยภาพรวมในระดับมาก

ที่สุด ( 1x   = 4.33) และมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( 3x   = 3.34 )         

การเปรียบเทียบหาคาความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจรงิ และ

ความคาดหวัง มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาลบ (ผลตาง = - 0.99) สวนการเปรียบเทียบหาคา

ความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และระดับการใหบริการที่

ยอมรับได  มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาบวก (ผลตาง = 0.07) นั่นคือ นักศึกษาระดับปริญญา

ตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ยอมรับไดในคุณภาพดานการบรรลุเปาหมายของระบบลงทะเบียน

เรียนอิเล็กทรอนิกส แมวาจะไมเปนไปตามที่คาดหวัง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบในแตละรายขอ

คําถาม พบวา ขอคําถาม “ระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส สามารถใหบริการไดตรงตามที่    

ตกลงไวกับผูรับบริการเสมือนเขารับบริการดวยวิธีปกติ”  นั้น มีคาผลตางคะแนนเฉลี่ยระหวาง

ประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และความคาดหวังตางกันเปนคาลบมากที่สุด 

(ผลตาง = -1.03) แสดงใหเห็นวา นักศึกษามีความพึงพอใจในการใหบริการไดตรงตามที่ตกลงไว

กับผูรับบริการเสมือนเขารับบริการดวยวิธีปกตินอยที่สุด 

 สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน นั้นใหความสําคัญดาน

การบรรลุเปาหมายของระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส โดยภาพรวมในระดับมาก              

( 1x   = 3.86) ในขณะที่มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( 3x  = 3.46)           

การเปรียบเทียบหาคาความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจรงิ และ

ความคาดหวัง มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาลบ (ผลตาง = - 0.40) สวนการเปรียบเทียบหาคา

ความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และระดับการใหบริการที่

ยอมรับได  มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาบวก (ผลตาง = 0.85) นั่นคือ นักศึกษาระดับ    

ปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  ยอมรับไดในคุณภาพดานการบรรลุเปาหมายของ

ระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส  แมวาจะไมเปนไปตามที่คาดหวัง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบใน

แตละรายขอคําถาม พบวา ขอคําถาม “ระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส สามารถใหบริการได

ตรงตามที่ตกลงไวกับผูรับบริการเสมือนเขารับบริการดวยวิธีปกติ” นั้น มีคาผลตางคะแนนเฉลี่ย

ระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และความคาดหวังตางกันเปนคาลบมาก

ที่สุด (ผลตาง = - 0.47)   แสดงใหเห็นวา แสดงใหเห็นวา นักศึกษามีความพึงพอใจในการใหบริการ

ไดตรงตามที่ตกลงไวกับผูรับบริการเสมือนเขารับบริการดวยวิธีปกตินอยที่สุด   
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จากตาราง 22  พบวา ในดานความเปนสวนตัวของระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส  

นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ใหความสําคัญโดยภาพรวมในระดับมาก

ที่สุด ( 1x   = 4.34) และมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( 3x  = 3.37 )              

การเปรียบเทียบหาคาความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และ

ความคาดหวัง มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาลบ (ผลตาง = - 0.97) สวนการเปรียบเทียบหาคา

ความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และระดับการใหบริการที่

ยอมรับได  มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาบวก (ผลตาง = 0.09) นั่นคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี

ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ยอมรับไดในคุณภาพดานความเปนสวนตัวของระบบลงทะเบียนเรียน

อิเล็กทรอนิกส แมวาจะไมเปนไปตามที่คาดหวัง  

 สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน นั้นใหความสําคัญดาน

ความเปนสวนตัวของระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส โดยภาพรวมในระดับมาก ( 1x   = 4.01) 

ในขณะที่มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( 3x = 3.47)  การเปรียบเทียบหาคา

ความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และความคาดหวัง มีคา

คะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาลบ (ผลตาง = - 0.54) สวนการเปรียบเทียบหาคาความแตกตาง

ระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และระดับการใหบริการที่ยอมรับได  มี

คาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาบวก (ผลตาง = 0.72) นั่นคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีใน

สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  ยอมรับไดในคุณภาพดานความเปนสวนตัวของระบบลงทะเบียน

เรียนอิเล็กทรอนิกส แมวาจะไมเปนไปตามที่คาดหวัง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบในแตละรายขอ

คําถาม พบวา ขอคําถาม “ระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส ไมเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ

ผูรับบริการใหกับระบบหรือบุคคลอื่น โดยไมไดรับความยินยอมจากผูรับบริการ” นั้น มีคาผลตาง

คะแนนเฉลี่ยระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และความคาดหวังตางกัน

เปนคาลบมากที่สุด (ผลตาง = - 0.55)   แสดงใหเห็นวา แสดงใหเห็นวา นักศึกษามีความพึงพอใจ

ในการไมเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผู รับบริการใหกับระบบหรือบุคคลอื่น โดยไมได รับ         

ความยินยอมจากผูรับบริการนอยที่สุด 
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จากตาราง 23 พบวา ในดานการตอบสนองของระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส

นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ใหความสําคัญโดยภาพรวมในระดับมาก

ที่สุด ( 1x   = 4.28) และมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( 3x  = 3.11)             

การเปรียบเทียบหาคาความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และ

ความคาดหวัง มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาลบ (ผลตาง = - 1.17) สวนการเปรียบเทียบหาคา

ความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และระดับการใหบริการที่

ยอมรับได  มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาลบ (ผลตาง = -0.11) นั่นคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี

ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  มีความเห็นวา ควรปรับปรุงการใหบริการในดานการตอบสนองเมื่อมี

ปญหาจากการใชบริการโดยระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส ควรสามารถแจงใหผูรับบริการ

ทราบถึงขั้นตอนการแกไขปญหาไดทันที 

 สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน นั้นใหความสําคัญดาน

การตอบสนองของระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส โดยภาพรวมในระดับมาก ( 1x   = 3.78) 

ในขณะที่มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( 3x = 3.21) การเปรียบเทียบหาคา

ความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และความคาดหวัง มีคา

คะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาลบ (ผลตาง = - 0.57) สวนการเปรียบเทียบหาคาความแตกตาง

ระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และระดับการใหบริการที่ยอมรับได  มี

คาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาบวก (ผลตาง = 0.68) นั่นคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีใน

สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  ยอมรับไดในคุณภาพดานการตอบสนองเมื่อมีปญหาจากการใช

บริการโดยระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส สามารถแจงใหผูรับบริการทราบถึงขั้นตอนการ

แกไขปญหาไดทันที  แมวาจากประสบการณจริงที่นักศึกษาไดรับเมื่อใชงานระบบแลวพบวาไม

เปนไปตามที่คาดหวังไวก็ตาม  
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จากตาราง 24 พบวา ในดานการชดเชยของระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกสนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ใหความสําคัญโดยภาพรวมในระดับมากที่สุด         

( 1x   = 4.35 ) และมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( 3x  = 3.14) การเปรยีบเทยีบ

หาคาความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และความคาดหวัง มี

คาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาลบ (ผลตาง = - 1.21) สวนการเปรียบเทียบหาคาความแตกตาง

ระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และระดับการใหบริการที่ยอมรับได  มีคา

คะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาลบ  (ผลตาง  = -0.15) นั่นคือ  นักศึกษาระดับปริญญาตรีใน

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  มีความเห็นวา ควรปรับปรุงการใหบริการในดานการชดเชย กลาวคือ

เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น หนวยงานที่รับผิดชอบควรสามารถแกไขความผิดพลาดดังกลาวได 

โดยไมผลักภาระไปใหผูรับบริการ  

 สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน นั้นใหความสําคัญดาน

การชดเชยของระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส โดยภาพรวมในระดับมาก ( 1x   = 3.86) 

ในขณะที่มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( 3x = 3.35) การเปรียบเทียบหาคา

ความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และความคาดหวัง มีคา

คะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาลบ (ผลตาง = - 0.51) สวนการเปรียบเทียบหาคาความแตกตาง

ระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และระดับการใหบริการที่ยอมรับได  มี

คาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาบวก (ผลตาง = 0.74) นั่นคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีใน

สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  ยอมรับไดในคุณภาพดานการชดเชยของระบบลงทะเบียนเรียน

อิเล็กทรอนิกส กลาวคือ เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น หนวยงานที่ รับผิดชอบสามารถแกไข      

ความผิดพลาดดังกลาวได โดยไมผลักภาระไปใหผู รับบริการ แมวาจากประสบการณจริงที่

นักศึกษาไดรับเมื่อใชงานระบบแลวพบวาไมเปนไปตามที่คาดหวังไวก็ตาม 
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จากตาราง 25 พบวา ในดานชองทางการติดตอของระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ใหความสําคัญโดยภาพรวมในระดับมาก

ที่สุด ( 1x   = 4.29) และมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( 3x  = 3.30 )              

การเปรียบเทียบหาคาความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และ

ความคาดหวัง มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาลบ (ผลตาง = - 0.99) สวนการเปรียบเทียบหาคา

ความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และระดับการใหบริการที่

ยอมรับได  มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาบวก (ผลตาง = 0.07) นั่นคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี

ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ยอมรับไดในคุณภาพดานชองทางการติดตอของระบบลงทะเบียนเรียน

อิเล็กทรอนิกส แมวาจะไมเปนไปตามที่คาดหวัง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบในแตละรายขอคําถาม 

พบวา ขอคําถาม “ผูรับบริการสามารถสอบถามปญหาจากการใชบริการผานระบบไดตลอดเวลา 

เชน สามารถสอบถามผานระบบสนทนาออนไลนได” นั้น มีคาผลตางคะแนนเฉลี่ยระหวาง

ประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และความคาดหวังตางกันเปนคาลบมากที่สุด 

(ผลตาง = - 1.06) แสดงใหเห็นวา นักศึกษามีความพึงพอใจในความสามารถสอบถามปญหาจาก

การใชบริการผานระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกสไดตลอดเวลานอยที่สุด 

 สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน นั้นใหความสําคัญดาน

ชองทางการติดตอของระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส  โดยภาพรวมในระดับมาก               

( 1x   = 3.90) ในขณะที่มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( 3x = 3.43)            

การเปรียบเทียบหาคาความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจรงิ และ

ความคาดหวัง มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาลบ (ผลตาง = - 0.48) สวนการเปรียบเทียบหาคา

ความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และระดับการใหบริการที่

ยอมรับได  มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาบวก (ผลตาง = 0.77) นั่นคือ นักศึกษาระดับ    

ปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  ยอมรับไดในคุณภาพดานชองทางการติดตอของ

ระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส  แมวาจะไมเปนไปตามที่คาดหวัง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ

ในแตละรายขอคําถาม พบวา ขอคําถาม “เว็บไซตระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส มีการแจง

รายละเอียดของชองทางการติดตอ เชน หมายเลขโทรศัพท เพื่อใหสามารถติดตอกับผูใหบริการได” 

นั้น มีคาผลตางคะแนนเฉลี่ยระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และ         

ความคาดหวังตางกันเปนคาลบมากที่สุด (ผลตาง = - 0.49) แสดงใหเห็นวา นักศึกษามี             

ความพึงพอใจในการแจงรายละเอียดของชองทางการติดตอบนเว็บไซตระบบลงทะเบียนเรียน

อิเล็กทรอนิกสนอยที่สุด 
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 จากตาราง 26 พบวา ดานความสวยงามในการออกแบบระบบของระบบลงทะเบียนเรียน

อิเล็กทรอนิกส  นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ใหความสําคัญโดยภาพรวม

ในระดับมาก  ( 1x   = 4.11) และมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( 3x  = 3.27)  

การเปรียบเทียบหาคาความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และ

ความคาดหวัง มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาลบ (ผลตาง = - 0.84) สวนการเปรียบเทียบหาคา

ความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และระดับการใหบริการที่

ยอมรับได  มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาบวก (ผลตาง = 0.22) นั่นคือ นักศึกษาระดับ     

ปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ยอมรับไดในคุณภาพดานความสวยงามในการออกแบบ

ระบบ กลาวคือ เว็บไซตระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส ถูกออกแบบมาอยางมีความคิดริเร่ิม

สรางสรรค มีการนําเสนอที่นาสนใจและมีสีสันสวยงาม แมวาจากประสบการณจริงที่นักศึกษา

ไดรับเมื่อใชงานระบบแลว พบวาไมเปนไปตามที่คาดหวังไวก็ตาม 

 สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน นั้นใหความสําคัญดาน

ความสวยงามในการออกแบบระบบของระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส โดยภาพรวมใน

ระดับมาก ( 1x   = 3.76) ในขณะที่มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( 3x = 3.43) 

การเปรียบเทียบหาคาความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจรงิ และ

ความคาดหวัง มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาลบ (ผลตาง = - 0.33) สวนการเปรียบเทียบหาคา

ความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และระดับการใหบริการที่

ยอมรับได  มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาบวก (ผลตาง = 0.92) นั่นคือ นักศึกษาระดับ    

ปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน   ยอมรับไดในคุณภาพดานความสวยงามใน           

การออกแบบระบบ กลาวคือ เว็บไซตระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส ถูกออกแบบมาอยางมี

ความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีการนําเสนอที่นาสนใจและมีสีสันสวยงาม แมวาจากประสบการณจริงที่

นักศึกษาไดรับเมื่อใชงานระบบแลว พบวาไมเปนไปตามที่คาดหวังไวก็ตาม 
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จากตาราง 27 พบวา ในดานความถูกตองแมนยําของขอมูลของระบบลงทะเบียนเรียน

อิเล็กทรอนิกส  นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ใหความสําคัญโดยภาพรวม

ในระดับมากที่สุด  ( 1x   = 4.31 ) และมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง            

( 3x  = 3.47)  การเปรียบเทียบหาคาความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใช

งานจริง และความคาดหวัง มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาลบ (ผลตาง  = - 0.84) สวน              

การเปรียบเทียบหาคาความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และ

ระดับการใหบริการที่ยอมรับได  มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาบวก (ผลตาง = 0.22) นั่นคือ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ยอมรับไดในคุณภาพดานความถูกตอง

แมนยําของขอมูล กลาวคือ ขอมูลที่ปรากฏอยูบนเว็บไซตระบบจัดการขอมูลนักศึกษา มีความ  

ถูกตองแมนยํา  แมวาจากประสบการณจริงที่นักศึกษาไดรับเมื่อใชงานระบบแลว พบวาไมเปนไป

ตามที่คาดหวังไวก็ตาม 

 สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน นั้นใหความสําคัญดาน

ความถูกตองแมนยําของขอมูลของระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส โดยภาพรวมในระดับมาก 

( 1x   = 3.93) ในขณะที่มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( 3x = 3.46)            

การเปรียบเทียบหาคาความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจรงิ และ

ความคาดหวัง มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาลบ (ผลตาง = - 0.47) สวนการเปรียบเทียบหาคา

ความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และระดับการใหบริการที่

ยอมรับได  มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาบวก (ผลตาง = 0.78) นั่นคือ นักศึกษาระดับ   

ปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  ยอมรับไดในคุณภาพดานความถูกตองแมนยําของ

ขอมูล กลาวคือ ขอมูลที่ปรากฏอยูบนเว็บไซตระบบจัดการขอมูลนักศึกษา มีความถูกตองแมนยํา  

แมวาจากประสบการณจริงที่นักศึกษาไดรับเมื่อใชงานระบบแลว พบวาไมเปนไปตามที่คาดหวังไว

ก็ตาม 

   

 

 

 

 

 

 

 



 87    

 
  

  



 88    

 จากตาราง 28 พบวา ในดานเนื้อหาของระบบลงทะเบยีนเรยีนอเิลก็ทรอนกิส นกัศกึษาระดบั

ปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ใหความสําคัญโดยภาพรวมในระดับมากที่สุด ( 1x   = 4.31) 

และมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( 3x  = 3.40 ) การเปรียบเทียบหาคา      

ความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และความคาดหวัง มีคา

คะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาลบ (ผลตาง = - 0.92) สวนการเปรียบเทียบหาคาความแตกตางระหวาง

ประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และระดับการใหบริการที่ยอมรับได  มีคาคะแนน

เฉลี่ยตางกันเปนคาบวก (ผลตาง = 0.14) นั่นคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐ  ยอมรับไดในคุณภาพดานเนื้อหาของระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส แมวาจะไมเปนไป

ตามที่คาดหวัง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบในแตละรายขอคําถาม พบวา ขอคําถาม “ระบบลงทะเบยีน

เรียนอิเล็กทรอนิกสใหขอมูลที่ครบถวนและตรงกับ             ความตองการของผูรับบริการ” นั้น มีคา

ผลตางคะแนนเฉลี่ยระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และความคาดหวัง

ตางกันเปนคาลบมากที่สุด (ผลตาง = - 1.00) แสดงใหเห็นวา นักศึกษามีความพึงพอใจในการให

ขอมูลที่ครบถวนและตรงกับความตองการของผูรับบริการของระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส

นอยที่สุด 

 สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน นั้นใหความสําคัญดาน

เนื้อหาของระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส โดยภาพรวมในระดับมาก ( 1x   = 3.92) ในขณะที่

มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( 3x = 3.46)  การเปรียบเทียบหาคา        

ความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และความคาดหวัง มีคา

คะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาลบ (ผลตาง = - 0.46) สวนการเปรียบเทียบหาคาความแตกตาง

ระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และระดับการใหบริการที่ยอมรับได  มี

คาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาบวก (ผลตาง = 0.79) นั่นคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีใน

สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  ยอมรับไดในคุณภาพดานเนื้อหาของระบบลงทะเบียนเรียน

อิเล็กทรอนิกส  แมวาจะไมเปนไปตามที่คาดหวัง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบในแตละรายขอคําถาม 

พบวา ขอคําถาม “ขอมูลที่แสดงบนเว็บไซตระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกสนําเสนอในรูปแบบ

ที่ชวยใหงายตอการเขาใจ(ขอความ, เสียง, รูปภาพหรือวิดีโอ)” นั้น มีคาผลตางคะแนนเฉลี่ยระหวาง

ประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และความคาดหวังตางกันเปนคาลบมากที่สุด 

(ผลตาง = - 0.53) แสดงใหเห็นวา นักศึกษามีความพึงพอใจในรูปแบบการนําเสนอขอมูลที่ชวยให

งายตอการเขาใจนอยที่สุด 
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จากตาราง 29 พบวา ในดานชวงเวลาที่เผยแพรขอมูลของระบบลงทะเบียนเรียน

อิเล็กทรอนิกส  นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ใหความสําคัญโดยภาพรวม

ในระดับมากที่สุด ( 1x   = 4.37) และมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง( 3x  = 3.38 )  

การเปรียบเทียบหาคาความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และ

ความคาดหวัง มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาลบ (ผลตาง = - 0.99) สวนการเปรียบเทียบหาคา

ความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และระดับการใหบริการที่

ยอมรับได  มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาบวก (ผลตาง = 0.07) นั่นคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี

ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ยอมรับไดในคุณภาพดานชวงเวลาที่เผยแพรขอมูลของระบบ

ลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส แมวาจะไมเปนไปตามที่คาดหวัง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบในแตละ

รายขอคาํถาม พบวา ขอคําถาม “ขอมูลที่ปรากฏบนเว็บไซตระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส มี

ความทันสมัยอยูเสมอ” นั้น มีคาผลตางคะแนนเฉลี่ยระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจาก    

การใชงานจริง และความคาดหวังตางกันเปนคาลบมากที่สุด (ผลตาง = - 1.02) แสดงใหเห็นวา 

นักศึกษามีความพึงพอใจในความทันสมัยของขอมูลที่ปรากฏบนเว็บไซตระบบลงทะเบียนเรียน

อิเล็กทรอนิกสนอยที่สุด 

 สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน นั้นใหความสําคัญดาน

ชวงเวลาที่เผยแพรขอมูลของระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส โดยภาพรวมในระดับมาก     

( 1x   = 3.93) ในขณะที่มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( 3x = 3.53)            

การเปรียบเทียบหาคาความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจรงิ และ

ความคาดหวัง มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาลบ (ผลตาง = - 0.40) สวนการเปรียบเทียบหาคา

ความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และระดับการใหบริการที่

ยอมรับได  มีคาคะแนนเฉลี่ยตางกันเปนคาบวก (ผลตาง = 0.85) นั่นคือ นักศึกษาระดับ    

ปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  ยอมรับไดในคุณภาพดานชวงเวลาที่เผยแพรขอมูล

ของระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส แมวาจะไมเปนไปตามที่คาดหวัง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ

ในแตละรายขอคําถาม พบวา ขอคําถาม “ผูรับบริการไดรับขอมูลภายในเวลาที่ตองการ และทันตอ          

การนําไปใชงาน” นั้น มีคาผลตางคะแนนเฉลี่ยระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงาน

จริง และความคาดหวังตางกันเปนคาลบมากที่สุด (ผลตาง = - 0.42) แสดงใหเห็นวา นักศึกษามี

ความพึงพอใจในการไดรับขอมูลภายในเวลาที่ตองการ และทันตอการนาํไปใชงานนอยที่สุด 
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 จากตาราง  30 พบวา  นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ให

ความสําคัญในแตละปจจัยของ ระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส   ในภาพรวมอยูในระดับมี

ความสําคัญมากที่สุด ขณะที่ความพึงพอใจของนักศึกษาอยูในระดับมีความพึงพอใจปานกลาง  

ผลการหาคาความพึงพอใจที่แทจริงตามทฤษฎีการไมสอดคลองกับความคาดหวัง(Expectation 

Disconfirmation Theory, EDT) โดยเปรียบเทียบความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษา

ไดรับจากการใชงานจริง และความคาดหวัง รวมทั้งผลการหาคาความพึงพอใจตามแนวคิดของ

ขอบเขตของการยอมรับได (Zone of Tolerance, ZOT) โดยเปรียบเทียบหาคาความแตกตาง

ระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และระดับการใหบริการที่ยอมรับได พบวา

มีคาคะแนนเฉลี่ยแตกตางกันเทากับ -1.01 และ 0.05 ตามลําดับ นั่นคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี

ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ในภาพรวมยอมรับไดในคุณภาพของแตละปจจัยของระบบลงทะเบียน

เรียนอิเล็กทรอนิกส แมวาจะไมเปนไปตามที่คาดหวัง โดยที่นักศึกษามีความเห็นวา ปจจัยดาน      

การชดเชยในความผิดพลาดโดยไมผลักภาระไปใหผูรับบริการ ความพรอมของระบบในการใหบริการ

ไดอยางมีเสถียรภาพตอเนื่อง และการตอบสนองเมื่อมีปญหาจากการใชบริการ นั้นควรไดรับการ

ปรับปรุง 

 สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน นั้นใหความสําคัญในแต

ละปจจัยของ ระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส ในภาพรวมอยูในระดับมีความสําคัญมาก 

ขณะที่ความพึงพอใจของนักศึกษาอยูในระดับมีความพึงพอใจปานกลาง เชนเดียวกัน ผลการหา

คาความพึงพอใจที่แทจริงตามทฤษฎีการไมสอดคลองกับความคาดหวังโดยเปรียบเทียบ        

ความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และความคาดหวัง รวมทั้ง

ผล    การหาคาความพึงพอใจตามแนวคิดของขอบเขตของการยอมรับไดโดยเปรียบเทียบหาคา       

ความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และระดับการใหบริการที่

ยอมรับได พบวามีคาคะแนนเฉลี่ยแตกตางกันเทากับ - 0.47 และ 0.78 ตามลําดับ นั่นคือ นักศึกษา

ระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศกึษาของเอกชน ในภาพรวมยอมรับไดในคุณภาพของแตละปจจัย

ของระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส แมวาจะไมเปนไปตามที่คาดหวัง  
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 จากตารางที่ 31 เมื่อพิจารณาการใหความสําคัญในแตละปจจัยของระบบลงทะเบียน

เรียนอิเล็กทรอนิกส  แลวพบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ให

ความสําคัญกับปจจัยดานชวงเวลาที่เผยแพรขอมูล มากที่สุด รองลงมาคือ ความพรอมใน       

การใหบริการของระบบ และการชดเชยในความผิดพลาดโดยไมผลักภาระไปใหผู รับบริการ 

ตามลําดับ  สวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ใหความสําคัญกับ

ปจจัยดาน ความเปนสวนตัวมากที่สุด รองลงมาคือ ความพรอมในการใหบริการของระบบ และ

ความถูกตองแมนยําของขอมูล ตามลาํดับ   
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 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจที่แทจริงตามทฤษฎีการไมสอดคลองกับความคาดหวังในแต

ละปจจัยของระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส แลวพบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีใน

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีความพึงพอใจในปจจัยดานความถูกตองแมนยําของขอมูลมากที่สุด 

รองลงมาคือ ความสวยงามของการออกแบบระบบ และปจจัยดานเนื้อหา ตามลําดับ  สวน

นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน มีความพึงพอใจในปจจัยดาน        

ความสวยงามของการออกแบบระบบมากที่สุดมากที่สุด รองลงมาคือ ชวงเวลาที่เผยแพรขอมูล 

และการบรรลุเปาหมาย ตามลําดับ 
 
4.2.3 สรุปการศึกษาเปรยีบเทียบระหวางความสําคัญตามความคิดเห็นของนกัศึกษาตอ  
        ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส  และความพงึพอใจตอระบบบริการอิเลก็ทรอนิกส 
        ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรฐัและเอกชน 
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 จากตาราง  32 พบวา  นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ให

ความสําคัญในแตละปจจัยของระบบบริการอิเล็กทรอนิกส  ในภาพรวมอยูในระดับมีความสําคัญ

มากที่สุด ขณะที่ความพึงพอใจของนักศึกษาอยูในระดับมีความพึงพอใจปานกลาง  ผลการหาคา

ความพึ งพอใจที่ แท จ ริ งตามทฤษฎีการไมสอดคลองกับความคาดหวั ง (Expectation 

Disconfirmation Theory, EDT) โดยเปรียบเทียบความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษา

ไดรับจากการใชงานจริง และความคาดหวัง รวมทั้งผลการหาคาความพึงพอใจตามแนวคิดของ

ขอบเขตของการยอมรับได (Zone of Tolerance, ZOT) โดยเปรียบเทียบหาคาความแตกตาง

ระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และระดับการใหบริการที่ยอมรับได พบวา

มีคาคะแนนเฉลี่ยแตกตางกันเทากับ -0.96 และ 0.10 ตามลําดับ นั่นคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี

ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ในภาพรวมยอมรับไดในคุณภาพของแตละปจจัยของระบบบริการ

อิเล็กทรอนิกส แมวาจะไมเปนไปตามที่คาดหวัง โดยที่นักศึกษามีความเห็นวา ปจจัยดานการชดเชย

ในความผิดพลาดโดยไมผลักภาระไปใหผูรับบริการ การตอบสนองเมื่อมีปญหาจากการใชบริการ  

และความพรอมของระบบในการใหบริการไดอยางมีเสถียรภาพตอเนื่อง นั้นควรไดรับการปรับปรุง 

 สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน นั้นใหความสําคัญในแต

ละปจจัยของระบบบริการอิเล็กทรอนิกส ในภาพรวมอยูในระดับมีความสําคัญมาก ขณะที่        

ความพึงพอใจของนักศึกษาอยูในระดับมีความพึงพอใจปานกลาง เชนเดียวกัน ผลการหาคา  

ความพึงพอใจที่แทจริงตามทฤษฎีการไมสอดคลองกับความคาดหวังโดยเปรียบเทียบ             

ความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และความคาดหวัง รวมทั้ง

ผลการหาคาความพึงพอใจตามแนวคิดของขอบเขตของการยอมรับไดโดยเปรียบเทียบหาคา    

ความแตกตางระหวางประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการใชงานจริง และระดับการใหบริการที่

ยอมรับได พบวามีคาคะแนนเฉลี่ยแตกตางกันเทากับ - 0.47 และ 0.78 ตามลําดับ นั่นคือ นักศึกษา

ระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ในภาพรวมยอมรับไดในคุณภาพของแตละปจจัย

ของระบบบรกิารอิเล็กทรอนิกส แมวาจะไมเปนไปตามที่คาดหวัง  
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 จากตาราง 33 เมื่อพิจารณาการใหความสําคัญในแตละปจจัยของระบบบริการ

อิเล็กทรอนิกส  แลวพบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ใหความสําคัญ

กับปจจัยดานความเปนสวนตัวมากที่สุด รองลงมาคือ ชวงเวลาที่เผยแพรขอมูล และความถูกตอง

แมนยําของขอมูล ตามลําดับ  สวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ให

ความสําคัญกับปจจัยดานความเปนสวนตัวมากที่สุดเชนเดียวกัน รองลงมาคือ ความถูกตอง

แมนยําของขอมูล และชวงเวลาที่เผยแพรขอมูล ตามลําดับ   

 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจที่แทจริงตามทฤษฎีการไมสอดคลองกับความคาดหวังในแต

ละปจจัยของระบบบริการอิเล็กทรอนิกสแลว พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา
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ของรัฐ มีความพึงพอใจในปจจัยดานความสวยงามของการออกแบบระบบมากที่สุด รองลงมาคือ 

ความมีประสิทธิภาพ และความเปนสวนตัว ตามลําดับ  สวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน

สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน มีความพึงพอใจในปจจัยดานความสวยงามของการออกแบบระบบ

มากที่สุดมากที่สุดเชนเดียวกัน รองลงมาคือ ชวงเวลาที่เผยแพรขอมูล และความมีประสิทธิภาพ 

ตามลําดับ 

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดาน
คุณภาพการใหบริการของระบบบริการอิเล็กทรอนิกส กับระดับความพึงพอใจ 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน มีผลตอ

ระดับความพึงพอใจตอระบบบริการอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบัน 

อุดมศึกษาของรัฐ และเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน พบวามีเพียงปจจัยดานสถานที่ใช

งานอินเทอรเน็ตเปนประจําแตกตางกันเทานั้นที่มีผลใหระดับความพึงพอใจตอระบบบริการ

อิเล็กทรอนิกส   แตกตางกัน โดยจากการทดสอบโดยใช One-way ANOVA พบวา มีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 (F = 2.88, df = 3/180, P = 0.03) หมายความวา มีความแตกตางระหวาง

คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอระบบบริการอิ เล็กทรอนิกสของนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน

สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่มีการใชงานอินเทอรเน็ตเปนประจําในสถานที่แตกตางกัน ดัง

รายละเอียดตามตาราง 34 

 
ตาราง 34  ผลการทดสอบความแปรปรวนทางเดยีวในการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ 
               ความพงึพอใจตอระบบบริการอิเล็กทรอนิกส  ของนกัศึกษาระดับ 
                 ปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน จําแนกตามสถานที่ใชงาน 
               อินเทอรเน็ตเปนประจํา 
 

สถานที่ใชงานอินเทอรเน็ต
เปนประจํา 

จํานวน Mean S.D. F df P 

(1) บาน 119 3.35 0.49 2.88 3/180 0.03* 

(2) มหาวิทยาลัย 34 3.44 0.48    

(3) รานอินเทอรเน็ต 27 3.52 0.53    

(4) สถานที่อื่นๆ 4 4.02 1.04    

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

  

 เมื่อใชการวิเคราะห Post Hoc หรือ Multiple comparison test ดวยวิธี LSD เพื่อทดสอบ

ดูความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติวาเปนความแตกตางระหวางกลุมใดบาง พบวากลุม
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นักศึกษาใชงานอินเทอรเน็ตที่บานเปนประจํา มีความพึงพอใจตอระบบบริการอิเล็กทรอนิกส  

ตางกันกับกลุมนักศึกษาใชงานอินเทอรเน็ตในสถานที่อ่ืนๆ เปนประจํา  และกลุมนักศึกษาใชงาน

อินเทอรเน็ตที่มหาวิทยาลัยเปนประจํา มีความพึงพอใจตอระบบบริการอิเล็กทรอนิกส ตางกันกับ

กลุมนักศึกษาใชงานอินเทอรเน็ตในสถานที่อ่ืนๆ เปนประจํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 โดยกลุมนักศึกษาใชงานอินเทอรเน็ตในสถานที่อ่ืนๆ เปนประจํามีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอ

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส  มากที่สุด ดังรายละเอียดตามตาราง 35 

 
ตาราง 35 ผลการทดสอบดวย Multiple comparison test โดยใชวิธี LSD เพื่อดูความ 
              แตกตางอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติระหวางกลุม จาํแนกตามสถานที่ใชงาน 
              อินเทอรเน็ตเปนประจํา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา 
      ของเอกชน 
                
สถานที่ใชงาน
อินเทอรเน็ตเปน
ประจํา 

Mean 
(1) 
บาน 

(2) 
มหาวิทยาลัย 

 

(3) ราน
อินเทอรเน็ต 

(4)  
สถานที่อื่นๆ 

(1) บาน 3.35    * 

(2) มหาวิทยาลัย 3.44    * 

(3) รานอินเทอรเน็ต 3.52     

(4) สถานที่อื่นๆ 4.02     

  
 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ความสําคัญของปจจัยดานคุณภาพ          

การใหบริการที่แตกตางกัน มีผลตอระดับความพึงพอใจตอระบบบริการอิเล็กทรอนิกส  ของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน โดย

สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พบวา จากการวิเคราะหสหสัมพันธ 

(Correlation)  ความสําคัญของปจจัยในดานความสวยงามของการออกแบบระบบของ          

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส ตามความคิดเห็นของนักศึกษา และความพึงพอใจตอระบบบริการ

อิเล็กทรอนิกส มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  เชนเดียวกับ ความสําคัญ

ของปจจัย         การใหบริการในดานเนื้อหา และความพึงพอใจตอระบบบริการอิเล็กทรอนิกส มี

ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รวมทั้งเปนความสัมพันธเชิงบวก นั่นคือ   

ความสวยงามของการออกแบบระบบและเนื้อหาในระบบบริการอิเล็กทรอนิกส นั้น หากการออกแบบ

มีความสวยงามมากและมีเนื้อหาที่สมบูรณยิ่งขึ้น  นักศึกษาจะมีความพึงพอใจในระบบบริการ

อิเล็กทรอนิกส มากขึ้นดวย แตอยางไรก็ตามความสัมพันธดังกลาวอยูในระดับตํ่าถึงต่ํามาก ดัง

รายละเอียดตามตาราง 36 
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ตาราง 36  คาสหสัมพนัธระหวางความสําคัญของปจจัยการใหบริการของระบบบริการ 
          อิเล็กทรอนิกส  ตามความคิดเห็นของนักศกึษาระดับปริญญาตรีใน 
               สถาบันอุดมศกึษาของรัฐ ตอ กับความพึงพอใจของนักศกึษา 
 

ปจจัยการใหบริการ ความพงึพอใจตอระบบบริการอิเล็กทรอนิกส  

(1) ความมีประสิทธิภาพ 0.11 

(2) ความพรอมของระบบ 0.04 

(3) การบรรลุเปาหมาย 0.08 

(4) ความเปนสวนตัว 0.07 

(5) การตอบสนอง 0.12 

(6) การชดเชย 0.08 

(7) ชองทางการติดตอ 0.10 

(8) ความสวยงามของการออกแบบระบบ   0.24** 

(9) ความถูกตองแมนยําของขอมูล 0.11 

(10) เนื้อหา  0.13* 

(11) ชวงเวลาที่เผยแพรขอมูล 0.03 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

 

 ในสวนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน พบวา จาก             

การวิเคราะหโดยใช การวิเคราะหสหสัมพันธ ความสําคัญของปจจัยการใหบริการในทุกๆ ดานของ

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส  ตามความคิดเห็นของนักศึกษา และความพึงพอใจตอระบบบริการ

อิเล็กทรอนิกส มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  และเปนความสัมพันธ        

เชิงบวก นั่นคือ ปจจัยในทุกๆ ดานของระบบบริการอิเล็กทรอนิกส นั้น หากไดพัฒนาใหปจจัยแตละดาน

มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นแลว  นักศึกษาจะมีความพึงพอใจในระบบบริการอิเล็กทรอนิกสเพิ่มมากขึ้นดวย 

โดยที่ความสัมพันธระหวางความสําคัญของปจจัย และความพึงพอใจดังกลาว มีความสัมพันธกันอยู

ในระดับปานกลาง ดังรายละเอียดตามตารางที่ 37 
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ตาราง 37  คาสหสัมพนัธระหวางความสําคัญของปจจัยการใหบริการของระบบบริการ 
                อิเล็กทรอนิกส  ตามความคดิเห็นของนกัศึกษาระดับปริญญาตรีใน 
               สถาบันอุดมศกึษาของเอกชน ตอ กับความพงึพอใจของนักศึกษา 
 

ปจจัยการใหบริการ สัมประสทิธสหสมัพันธ 

(1) ความมีประสิทธิภาพ 0.52* 

(2) ความพรอมของระบบ 0.50* 

(3) การบรรลุเปาหมาย 0.47* 

(4) ความเปนสวนตัว 0.44* 

(5) การตอบสนอง 0.47* 

(6) การชดเชย 0.48* 

(7) ชองทางการติดตอ 0.48* 

(8) ความสวยงามของการออกแบบระบบ 0.46* 

(9) ความถูกตองแมนยําของขอมูล 0.49* 

(10) เนื้อหา 0.53* 

(11) ชวงเวลาที่เผยแพรขอมูล 0.50* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

สรุปความสัมพันธของปจจยัสวนบุคคล และปจจัยดานคุณภาพการใหบริการของระบบ

บริการอิเล็กทรอนิกส กบัระดับความพงึพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐ และเอกชน ที่เปนกลุมตัวอยาง ไดดังตารางที่ 38 

 
ตารางที ่38  ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปความสัมพันธของปจจัยสวนบคุคล และปจจัย 
        ดานคณุภาพการใหบริการของระบบบริการอิเล็กทรอนกิส กับระดับ 
                 ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศกึษาของรัฐ 
                 และเอกชน ที่เปนกลุมตวัอยาง 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน  

สมมติฐาน นักศึกษาระดับปริญญาตรีใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีใน
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบัน อุดมศึกษาของ

รัฐ / เอกชน ที่มีเพศแตกตางกัน  มีความพงึพอใจตอ

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส แตกตางกัน 
ไมเปนไปตามสมมติฐาน ไมเปนไปตามสมมติฐาน 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบัน อุดมศึกษาของ

รัฐ / เอกชน ที่มีช้ันปแตกตางกัน  มีความพงึพอใจ

ตอระบบบริการอิเล็กทรอนิกส แตกตางกัน 
ไมเปนไปตามสมมติฐาน ไมเปนไปตามสมมติฐาน 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบัน อุดมศึกษาของ

รัฐ / เอกชน ที่มีคณะวิชาแตกตางกัน  มคีวามพึง

พอใจตอระบบบริการอิเล็กทรอนิกส แตกตางกัน 
ไมเปนไปตามสมมติฐาน ไมเปนไปตามสมมติฐาน 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบัน อุดมศึกษาของ

รัฐ / เอกชน ใชงานอินเทอรเน็ตเปนประจําใน

สถานที่ แตกตางกัน มีความพงึพอใจตอระบบ

บริการอิเล็กทรอนิกส  แตกตางกัน 

ไมเปนไปตามสมมติฐาน เปนไปตามสมมติฐาน 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐ / เอกชน ที่มีความพึงพอใจใน

ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานเปน

ประจํา แตกตางกัน มีความพงึพอใจตอระบบ

บริการอิเล็กทรอนิกส  แตกตางกัน 

ไมเปนไปตามสมมติฐาน ไมเปนไปตามสมมติฐาน 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐ / เอกชน ที่มีความ พึงพอใจในความเร็ว

ของการเชื่อมตออินเทอรเน็ต แตกตางกัน มีความ

พึงพอใจตอระบบบริการอิเล็กทรอนิกส                   

แตกตางกัน  

ไมเปนไปตามสมมติฐาน ไมเปนไปตามสมมติฐาน 

ความสําคัญตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/ เอกชน 

ตอระบบบริการอิเล็กทรอนิกส    จําแนกตามปจจัย

การใหบริการ มีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอ

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส  

 

เฉพาะ 

- ปจจัยดานความสวยงามของการ  

  ออกแบบเว็บไซต 

-ปจจัยดานเนื้อหามีความสัมพันธ 

  กับความพึงพอใจตอระบบบริการ 

  อิเล็กทรอนิกส  

ทุกปจจัยมีความสัมพันธกับความ

พึงพอใจตอระบบบริการ

อิเล็กทรอนิกส  
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล ขอเสนอแนะ 
 

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอระบบ

บริการอิเล็กทรอนิกสของสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐ และเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จํานวน 6 สถาบัน ดวยการรวบรวมขอมูล และสํารวจความพึงพอใจ จากการใชระบบบริการ

อิเล็กทรอนิกส ของนักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 400  คน โดยเลือกวิจัยในระบบการ

ลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส และ ระบบจัดการขอมูลนักศึกษา กรอบแนวคิดในงานวิจัยนี้นํา

มาตรวัด E-S-QUAL และ E-RecS-QUAL มาปรับใช โดยไดเพิ่มปจจัยทางดานความสวยงามของ

การออกแบบระบบ และปจจัยดานคุณภาพของขอมูลสารสนเทศเขาไปดวย ในสวนความพึงพอใจ

ของนักศึกษานั้น ถูกประเมินดวยทฤษฎีการไมสอดคลองกับความคาดหวัง(Expectation 

Disconfirmation Theory, EDT) และแนวคิดของขอบเขตการยอมรับได (Zone of Tolerance, 

ZOT) 

วัตถุประสงคของงานวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของระบบบริการ

อิเล็กทรอนิกสในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประกอบดวย ปจจัยสวน

บุคคล และปจจัยดานคุณภาพการบริการ ทั้ง 11 ปจจัย คือ ความมีประสิทธิภาพ ความพรอมของ

ระบบ การบรรลุเปาหมาย ความเปนสวนตัว การตอบสนอง การชดเชย ชองทางการติดตอ      

ความสวยงามของการออกแบบระบบ ความถูกตองแมนยําของขอมูล เนื้อหา และ ชวงเวลาที่

เผยแพรขอมูล รวมทั้งเปรียบเทียบเพื่อหาความเหมือนและความแตกตางของปจจัยตาง ๆ ที่มีผล

ตอความพึงพอใจของระบบบริการอิเล็กทรอนิกสของสถาบันอุดมศึกษาทั้งสองประเภท และนํา

ผลการวิจัยมาใชในการจัดทําขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงระบบบริการอิเล็กทรอนิกสของ

สถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยศรีปทุม 

การศึกษาวิจัยนี้มีรูปแบบเปนเชิงพรรณนา ในลักษณะของการวิจัยเชิงสํารวจ ดวยการใช

แบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล โดยแบงออกเปน 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 

แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูประเมิน  ตอนที่ 2 และ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ            

การประเมินระดับความสําคัญตามความคิดเห็นของนักศึกษาตอระบบบริการอิเล็กทรอนิกส และ

ความพึงพอใจของนักศึกษา หลังจากไดรับบริการของระบบบริการอิเล็กทรอนิกส โดยใหผูตอบ

แบบสอบถามใหระดับคาคะแนนความสําคัญ และความพึงพอใจ ซึ่งมีคาคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 
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และตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ

อิเล็กทรอนิกสที่ไดรับ โดยมีลักษณะเปนคําถามปลายเปด 

ขอมูลจากแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด นํามาวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติ แบงออกเปน 

วิเคราะหขอมูลดานปจจัยสวนบุคคล โดยใชสถิติ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และดัชนี          

การประเมิน วิเคราะหขอมูลของระดับความสําคัญตามความคิดเห็นของนักศึกษา  และ         

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอระบบบริการอิเล็กทรอนิกส  โดยใช สถิติ คารอยละ คาเฉลี่ย 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชคา T-test ในการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย 2 กลุม 

และคา F-test ในการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย 3 กลุมข้ึนไป โดยการวิเคราะห   

ความแปรปรวนทางเดียว รวมทั้งทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ ที่มีผลตอระดับ   

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอระบบริการอิเล็กทรอนิกส ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชการวิเคราะหสหสัมพันธ  

ผลจากการวิจัยนี้จะนําไปเปนสวนหนึ่งของแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ    

การบริการอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อนํามาใชในกระบวนการพัฒนาระบบ

อิเล็กทรอนิกสแบบครบวงจร และสอดคลองกับความตองการของผูใช เพื่อใหมหาวิทยาลัยศรีปทุม 

มุงไปสูการเปนมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส  

 
5.1 สรุปผลการวิจยั 
  

นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ที่

เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 216 คน สวนใหญเปนเพศหญิง โดยสวนใหญ ศึกษาอยูในระดับช้ันปที่ 

2 และระดับชั้นปที่ 1 เปนนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร ใชงานอินเทอรเน็ตที่บานเปนสวนใหญ 

โดยมีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานเปนประจํา และความเร็วของ

การเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่ใชงานเปนประจําในระดับปานกลาง  

นักศึ กษาระดับป ริญญาตรี ในสถาบันอุ ดมศึกษาของ เอกชน  ที่ ตั้ ง อยู ใน เขต

กรุงเทพมหานคร ที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 184 คน มีจํานวนเพศหญิงและเพศชาย เทากัน โดย

สวนใหญ อยูในระดับชั้นปที่ 1 เปนนักศึกษาในคณะนิเทศศาสตร ใชอินเทอรเน็ตที่บานเปนสวน

ใหญ โดยมีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานเปนประจํา และ

ความเร็วของการเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่ใชงานเปนประจําในระดับปานกลาง  

     ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐานที่วา ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตาง

กัน มีผลตอความพึงพอใจตอระบบบริการอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน

สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน นั้น พบวา มีเพียงปจจัยดาน
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สถานที่ใชงานอินเทอรเน็ตเปนประจําแตกตางกันเทานั้น ที่เปนไปตามสมมติฐาน สวนปจจัยสวน

บุคคลอื่นนั้นไมมีผลตอความพึงพอใจ กลาวคือ กลุมนักศึกษาใชงานอินเทอรเน็ตที่บานเปนประจํา 

มีความพึงพอใจตอระบบบริการอิเล็กทรอนิกส ตางกันกับกลุมนักศึกษาใชงานอินเทอรเน็ตใน

สถานที่อ่ืนๆ เปนประจํา  และกลุมนักศึกษาใชงานอินเทอรเน็ตที่มหาวิทยาลัยเปนประจํา มี     

ความพึงพอใจตอระบบบริการอิเล็กทรอนิกส ตางกันกับกลุมนักศึกษาใชงานอินเทอรเน็ตใน

สถานที่ อ่ืนๆ เปนประจํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุมนักศึกษาใชงาน

อินเทอรเน็ตในสถานที่อ่ืนๆ เปนประจํามีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอระบบบริการอิเล็กทรอนกิส มาก

ที่สุด  

ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาปจจัยดานคุณภาพการบริการที่มีผลตอความพึงพอใจ

ของระบบบริการอิเล็กทรอนิกส ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดย

ปจจัยดานคุณภาพการบริการ ทั้ง 11 ปจจัย ประกอบดวย ความมีประสิทธิภาพ ความพรอมของ

ระบบ การบรรลุเปาหมาย ความเปนสวนตัว การตอบสนอง การชดเชย ชองทางการติดตอ      

ความสวยงามของการออกแบบระบบ ความถูกตองแมนยําของขอมูล เนื้อหา และ ชวงเวลาที่

เผยแพรขอมูล และผลการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอ

ความพึงพอใจของระบบบริการอิเล็กทรอนิกสของสถาบันอุดมศึกษาทั้งสองประเภทนั้น สรุปได

ดังนี้ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ใหความสําคัญในแตละ

ปจจัยของระบบบริการอิเล็กทรอนิกส ในภาพรวมอยูในระดับมีความสําคัญมากที่สุด ขณะที่   

ความพึงพอใจของนักศึกษาอยูในระดับมีความพึงพอใจปานกลาง  ผลการวิ เคราะหคา           

ความพึงพอใจที่แทจริงตามทฤษฎีการไมสอดคลองกับความคาดหวัง และผลการหาคา          

ความพึงพอใจตามแนวคิดของขอบเขตของการยอมรับได สรุปไดวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีใน

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ในภาพรวมยอมรับไดในคุณภาพของแตละปจจัยของระบบบริการ

อิเล็กทรอนิกส แมวาจะไมเปนไปตามที่คาดหวัง โดยที่นักศึกษามีความเห็นวา ปจจัยดานการ
ชดเชยในความผิดพลาดโดยไมผลักภาระไปใหผูรับบริการ การตอบสนองเมื่อมีปญหา
จากการใชบริการ  และความพรอมของระบบในการใหบริการไดอยางมีเสถียร
ภาพตอเนื่อง นั้นควรไดรับการปรับปรุง เมื่อพิจารณาการใหความสําคัญ และความพึงพอใจที่

แทจริงในแตละปจจัยของระบบบริการอิเล็กทรอนิกสแลว พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ใหความสําคัญกับปจจัยดานความเปนสวนตัวมากที่สุด 
รองลงมาคือ ชวงเวลาที่เผยแพรขอมูล และความถูกตองแมนยําของขอมูล ตามลําดับ ในขณะที่
นักศึกษามีความพึงพอใจในปจจัยดานความสวยงามของการออกแบบระบบมากที่สุด 
รองลงมาคือ ความมีประสิทธิภาพ และความเปนสวนตัว ตามลําดับ  
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สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน นั้นใหความสําคัญใน

แตละปจจัยของระบบบริการอิเล็กทรอนิกส ในภาพรวมอยูในระดับมีความสําคัญมาก ขณะที่

ความพึงพอใจของนักศึกษาอยูในระดับมีความพึงพอใจปานกลาง เชนเดียวกัน ผลการวิเคราะห

คาความพึงพอใจที่แทจริงตามทฤษฎีการไมสอดคลองกับความคาดหวัง และผลการหาคา      

ความพึงพอใจตามแนวคิดของขอบเขตของการยอมรับได สรุปไดวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีใน

สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ในภาพรวมยอมรับไดในคุณภาพของแตละปจจัยของระบบบริการ

อิเล็กทรอนิกส  แมวาจะไมเปนไปตามที่คาดหวัง  เมื่อพิจารณาการใหความสําคัญ  และ          

ความพึงพอใจที่แทจริงในแตละปจจัยของระบบบริการอิเล็กทรอนิกสแลวในแตละปจจัยของระบบ

บริการอิเล็กทรอนิกสแลว พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 

ใหความสําคัญกับปจจัยดานความเปนสวนตัวมากที่สุด รองลงมาคือ ความถูกตองแมนยํา

ของขอมูล และชวงเวลาที่เผยแพรขอมูล ตามลําดับ ในขณะที่นักศึกษามีความพึงพอใจใน

ปจจัยดานความสวยงามของการออกแบบระบบมากที่สุด รองลงมาคือ ชวงเวลาที่เผยแพร

ขอมูล และความมีประสิทธิภาพ ตามลําดับ 

  ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ความสําคัญของปจจัยดานคุณภาพ       

การใหบริการที่แตกตางกัน มีผลตอระดับความพึงพอใจตอระบบบริการอิเล็กทรอนิกส ของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

แตกตางกัน โดยสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สรุปไดวา 
ความสําคัญของปจจัยในดานความสวยงามของการออกแบบระบบของระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกส ตามความคิดเห็นของนักศึกษา และความพึงพอใจตอระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกส มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  เชนเดียวกับ 
ความสําคัญของปจจัยการใหบริการในดานเนื้อหา และความพึงพอใจตอระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกส มีความสัมพันธเชิงบวกตอกัน นั่นคือ ความสวยงามของการออกแบบ
ระบบและเนื้อหาในระบบบริการอิเล็กทรอนิกส นั้น หากการออกแบบมีความสวยงาม
มากและมีเนื้อหาที่สมบูรณยิ่งขึ้น  นักศึกษาจะมีความพึงพอใจในระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกส มากขึ้นดวย แตอยางไรก็ตามความสัมพันธดังกลาวอยูในระดับตํ่าถึงต่ํามาก 

และในสวนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน สรุปไดวา 
ความสําคัญของปจจัยการใหบริการในทุกๆ ดานของระบบบริการอิเล็กทรอนิกส ตาม
ความคิดเห็นของนักศึกษา และความพึงพอใจตอระบบบริการอิเล็กทรอนิกส มี
ความสัมพันธเชิงบวกตอกัน นั่นคือ ปจจัยในทุกๆ ดานของระบบบริการอิเล็กทรอนิกส 
นั้น หากไดพัฒนาใหปจจัยแตละดานมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นแลว  นักศึกษาจะมีความพึงพอใจใน

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกสเพิ่มมากขึ้นดวย โดยที่ความสัมพันธระหวางความสําคัญของปจจัย 

และความพึงพอใจดังกลาว มีความสัมพันธกันอยูในระดับปานกลาง  
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5.2 อภิปรายผล 
 

ผลจากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของระบบบริการอิเล็กทรอนิกสใน

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผลการศึกษาเปรียบเทียบหาความเหมือน

และความแตกตางของปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอความพึงพอใจของระบบบริการอิเล็กทรอนิกสของ

สถาบันอุดมศึกษาทั้งสองประเภท นํามาอภิปรายไดดังนี้ 

 1. ปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร มีเพียงปจจัยดานสถานที่ใชงานอินเทอรเน็ตเปนประจําแตกตางกันเทานัน้ ทีม่ผีล

ใหเกิดความแตกตางในความพึงพอใจตอระบบบริการอิเล็กทรอนิกส กลาวคือ กลุมนักศึกษาใช

งานอินเทอรเน็ตในสถานที่ อ่ืนๆ เปนประจํา  ซึ่งมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอระบบบริการ

อิเล็กทรอนิกส มากที่สุดนั้น มีความพึงพอใจตางกันกับ กลุมนักศึกษาใชงานอินเทอรเน็ตที่บาน

เปนประจํา และกลุมนักศึกษาใชงานอินเทอรเน็ตที่มหาวิทยาลัยเปนประจํา ความพึงพอใจที่

แตกตางกันนี้อาจเปนผลมาจากความคาดหวังในคุณภาพของบริการที่ลดลงเมื่อนักศึกษาตองใช

ใชงานอินเทอรเน็ตเพื่อเขาใชระบบบริการอิเล็กทรอนิกสในสถานที่อ่ืนๆ ซึ่งอาจมีขอจํากัดในการ

เชื่อมตออินเทอรเน็ตมากกวาการใชงานอินเทอรเน็ตที่บาน และมหาวิทยาลัย  

 2. นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และเอกชนใหความสําคัญใน

แตละปจจัยของระบบบริการอิเล็กทรอนิกส ในภาพรวมอยูในระดับมีความสําคัญมากที่สุด และใน

ระดับมีความสําคัญมาก ตามลําดับ ขณะที่ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน

สถาบันอุดมศึกษาทั้งสองประเภทอยูในระดับมีความพึงพอใจปานกลางเทานั้น แตในภาพรวมแลว

นักศึกษายอมรับไดในคุณภาพของแตละปจจัยของระบบบริการอิเล็กทรอนิกส แมวาจะไมเปนไป

ตามที่คาดหวังก็ตาม ซึ่งแสดงใหเห็นวาระบบบริการอิเล็กทรอนิกสในสถาบันอุดมศึกษานั้น ควร

ไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

ที่มีความคาดหวังสูงมากกวาสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ซึ่งจากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกสในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ควรปรับปรุงปจจัยดานการชดเชย เมื่อมี

ความผิดพลาดเกิดขึ้นจากการใชงานระบบบริการอิเล็กทรอนิกสโดยไมผลักภาระไปใหผูรับบริการ 

การตอบสนองเพื่อแจงแนวทางแกไขปญหา เมื่อมีปญหาจากการใชบริการ  และความพรอมของ

ระบบในการใหบริการไดอยางมีเสถียรภาพตอเนื่อง  

3. นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ใหความสําคัญกับปจจัยดาน

ความเปนสวนตัวมากที่สุด รองลงมาคือ ชวงเวลาที่เผยแพรขอมูล และความถูกตองแมนยําของ

ขอมูล ตามลําดับ นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ใหความสําคัญกับ

ปจจัยดานความเปนสวนตัวมากที่สุด รองลงมาคือ ความถูกตองแมนยําของขอมูล และชวงเวลาที่
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เผยแพรขอมูล ตามลําดับ ในสามลําดับแรกของความสําคัญในปจจัยดานคุณภาพของระบบ

บริการอิเล็กทรอนิกสนั้น นักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และเอกชน มี

ความเห็นตรงกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยดานความเปนสวนตัว ที่นักศกึษาระดับปริญญาตรีใน

สถาบันอุดมศึกษาทั้งสองประเภทเห็นวามีความสําคัญมากที่สุด สาเหตุอาจเนื่องมาจากลักษณะ

ของการใหบริการของระบบการลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส และระบบจัดการขอมูลนักศึกษา ที่

เนนไปที่ขอมูลสวนตัวของนักศึกษา ขอมูลที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน รวมทั้งการลงทะเบยีน

เรียนออนไลน เปนตน ที่ทําใหคุณภาพของทั้งสามปจจัยดังกลาวมีความสําคัญมากกวาปจจัยอื่นๆ 

4. นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และเอกชน มีความพึงพอใจใน

ปจจัยดานความสวยงามของการออกแบบระบบมากที่สุดเหมือนกัน ซึ่งเมื่อพิจารณาลําดับ

ความสําคัญของปจจัยดานความสวยงามของการออกแบบระบบ ตามความคิดเห็นของนักศกึษา

ระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และเอกชน แลวพบวา อยูในลําดับสุดทาย และรอง

สุดทายตามลําดับ แสดงวา ดวยความคาดหวังที่ไมสูงนักในเรื่องของความสวยงามของระบบ 

สงผลใหเมื่อประเมินความพึงพอใจแลวนักศึกษาจึงมีความพึงพอใจในปจจัยดานนี้มากที่สุด 
 
5.3 ขอเสนอแนะ 
 

1. งานวิจัยนี้เลือกระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส และระบบลงทะเบียนเรียน

อิเล็กทรอนิกส  เพียง 2 ระบบมาใชเปนตัวแทนของระบบบริการอิเล็กทรอนิกส ในสถาบันอุดมศึกษา 

สําหรับงานวิจัยในอนาคตนั้น อาจนําระบบบริการอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ในสถาบันอุดมศึกษามาวิจัย

เพ่ิมเติมเพื่อใหไดผลการวิจัยที่ครอบคลุมภาพรวมของระบบบริการอิเล็กทรอนิกสมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจ

ทําใหไดผลการวิจัยที่แตกตางกันออกไป 

2.  ระบบบริการอิเลก็ทรอนกิส อาจถกูนํามาวิจยัในสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ เพิ่มเติม เชน ใน

กลุมมหาวทิยาลัยราชภัฎ กลุมมหาวทิยาลัยราชมงคล หรือในมหาวิทยาลยัเปด รวมถึงวทิยาลัย    

ตาง ๆ ที่เปดสอนในหลักสตูรปริญญาตรี เปนตน  เพือ่ใหการวิจยัในระบบบริการอิเล็กทรอนกิสมี        

ความสมบูรณและครบถวนในทุก ๆ ประเภทของสถาบนัอดุมศึกษาของไทย 

 3.ระบบบริการอิเล็กทรอนกิสของมหาวทิยาลัยศรีปทุมควรไดมีการพฒันาตามผลของงาน 

วิจัยนี้ในสวนของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน คือ ปจจัยในทุก ๆ ดานของระบบบรกิารอิเล็กทรอนกิส

นั้น หากไดมีการพัฒนาใหปจจัยแตละดานมีคุณภาพเพิม่มากขึน้แลว นักศึกษาจะมคีวามพึงพอใจ

ในระบบบริการอิเล็กทรอนิกสเพิ่มมากขึ้นดวย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง 
ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตอระบบบริการอิเล็กทรอนิกส 

ในสถาบันอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําช้ีแจง 
1. แบบสอบถามฉบับนี้   มีวัตถุประสงค เพื่อ เก็บรวบรวมขอมูล  เกี่ยวกับปจจัยที่ มีผลตอ              

ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตอระบบบริการอิเล็กทรอนิกสในสถาบันอุดมศึกษา 

ในเขตกรุงเทพมหานคร  ขอมูลที่ ไดนี้จะเปนประโยชนตอการใหบริการของระบบบริการ

อิเล็กทรอนิกสของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนอยางยิ่ง 

 

2. แบบสอบถามฉบับนี้มี 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยในการใหบริการของระบบจัดการขอมูล 

         นักศึกษาอิเล็กทรอนิกส (e-Student)  ในการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษา 

         ผานอินเตอรเนตได เชน การตรวจสอบตารางเรียน  การตรวจสอบเกรดเฉลี่ยฯลฯ 

ตอนที่ 3  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยในการใหบริการของระบบการลงทะเบียน 

         อิเล็กทรอนิกส (e-Register) 

ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะที่มีตอระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกสและระบบลงทะเบียน         

                เรียนอิเล็กทรอนิกส 

 

 คําตอบของทานทุกขอมีความสําคัญยิ่งตอความสมบูรณของการวิจัย และขอยืนยันวาการตอบ

แบบสอบถามฉบับนี้จะไมมีผลกระทบใดๆ ตอทาน จึงใครขอความกรุณาจากทานไดโปรดตอบแบบสอบถาม

ตามความเปนจริง เพื่อเปนประโยชนในการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการอิเล็กทรอนิกสในสถาบันอุดมศึกษา

ตอไป 

  

 ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

 

 

       นางกันยารัตน  ศรีวิสทิยกุล 

          อาจารยประจําภาควิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

        คณะสารสนเทศสาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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ตอนที่ 1   ขอมูลสวนบุคคล 

คําช้ีแจง   โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน   หรือเติมขอความลงในชองวาง ตามสภาพความเปน 
              จริง หรือความรูสึกที่แทจริงของทาน และโปรดตอบใหครบทุกขอ 
 

1. เพศ 

  1. ชาย    2. หญิง 

2. ระดับช้ันป 

  1. ปที่ 1    2. ปที่ 2  

 3. ปที่ 3    4. ปที่ 4    

 5. ปที่ 5 ขึ้นไป 

3. คณะที่ทานศึกษา  

  1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  2. คณะนิติศาสตร 

  3. คณะนิเทศศาสตร    4. คณะบริหารธุรกิจ  

  5.คณะพาณิชยศาสตรและบัญชี  6. คณะมนุษยศาสตร 

  7. คณะวิทยาศาสตร   8. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 9. คณะศิลปศาสตร   10. คณะศึกษาศาสตร  

  11. คณะเศรษฐศาสตร   12. คณะวิศวกรรมศาสตร  

 13. คณะสังคมศาสตร   14. คณะอื่น ๆ โปรดระบุ............................. 

4. ประเภทสถาบันอุดมศึกษาที่ทานกําลังศึกษาอยู 

  1. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  2. สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 

5. สถานที่ที่ทานเขาใชงานอินเทอรเน็ตเปนประจํา 

 1. บาน    2. มหาวิทยาลัย  

 3. รานอินเทอรเน็ต   4. สถานที่อื่นๆ โปรดระบุ ………….……….  

6. ทานมีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรที่ทานใชงานเปนประจํา   

  1. นอยที่สุด  2. นอย  3. ปานกลาง  4. มาก  5. มากที่สุด 

7. ทานมีความพึงพอใจในความเร็วของการเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่ทานใชงานเปนประจํา   

 1. นอยที่สุด  2. นอย  3. ปานกลาง  4. มาก  5. มากที่สุด 
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ตอนที่ 2   ปจจัยในการใหบริการของระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส (e-Student) 
คําชี้แจง  ใหทานพิจารณาใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่กําหนดให วามีความสําคัญและความพึงพอใจมากนอย
เพียงใด       
ระดับความสําคัญ ระดับความพึงพอใจ 

1  หมายถึง ความสําคัญนอยที่สุด 1  หมายถึง ความพึงพอใจนอยที่สุด 

2  หมายถึง ความสําคัญนอย 2  หมายถึง ความพึงพอใจนอย 

3  หมายถึง ความสําคัญปานกลาง 3  หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง 

4  หมายถึง ความสําคัญมาก 4  หมายถึง ความพึงพอใจมาก 

5  หมายถึง ความสําคัญมากที่สุด 5  หมายถึงความพึงพอใจมากที่สุด 

                      

ระดับความสําคัญ ระดับความพึงพอใจ 

  1 2 3 4 5 
คําถาม 

1 2 3 4 5 

                                           1.  ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 

     1.1 มีความงายตอการคนหาสิ่งที่ตองการภายในระบบจัดการขอมูล 

      นักศึกษาอิเล็กทรอนิกส 

     

     1.2 บริการตางๆ สามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็ว      

     1.3 บริการตางๆ สามารถใชงานไดงาย ไมตองใชเวลาในการ 

      เรียนรูมากนัก 

     

     1.4 ระบบสามารถใหบริการตามคํารองขอไดอยางรวดเร็ว และเสร็จสิ้น 

      ภายในกรอบเวลาที่กําหนด 

     

     1.5 การจัดหมวดหมูในระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกสม ี

      ความเหมาะสม 

     

                                           2. ความพรอมของระบบ (System availability) 

     2.1 มีความพรอมในการใหบริการอยูเสมอของระบบจัดการขอมูล  

      นักศึกษาอิเล็กทรอนิกส 

     

     2.2 ระบบสามารถใหบริการไดอยางมีเสถียรภาพตอเนื่องไมลมเหลว      

     2.3 กลไกการรับขอมูลตางๆ จากนักศึกษา สามารถทํางานไดอยาง 

      ตอเนื่อง ขอมูลที่ไดรับมีความถูกตองครบถวน 

     

                                          3. การบรรลุเปาหมาย (Fulfillment) 

     3.1 ระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกสสามารถใหบริการไดตรง 

      ตามที่ตกลงไวกับผูรับบริการเสมือนเขารับบริการดวยวิธีการปกติ 

     

     3.2 ผลลัพธที่ไดจากการทํางานของระบบมีความถูกตองแมนยํา ตรง 

      ตามที่ผูรับบริการรองขอ 

     

                                          4. ความเปนสวนตวั (Privacy) 

     4.1 ระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกสไมเปดเผยขอมูลสวน 

      บุคคลของผูรับบริการใหกับระบบ/บุคคลอื่น โดยไมไดรับความ 

      ยินยอมจากผูรับบริการ 

     

     4.2 มีระบบรักษาความปลอดภัย สามารถปกปอง ขอมูลสวนบุคคล/ 

      ขอมูลพฤติกรรมการรับบริการ ของผูรับบริการจากการเขาไปใช 

      โดยไมไดรับอนุญาต 
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ระดับความสําคัญ ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 
คําถาม 

1 2 3 4 5 

                                           5. การตอบสนอง (Responsiveness) 

     5.1 เมื่อมีปญหาจากการใชบริการเกิดขึ้นระบบจัดการขอมูลนักศึกษา 

      อิเล็กทรอนิกสระบบสามารถแจงใหผูรับบริการทราบถึงขั้นตอน 

      การแกไขปญหาไดทันที 

     

                                           6. การชดเชย (Compensation) 

     6.1 เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น หนวยงานที่รับผิดชอบสามารถแกไข 

      ความผิดพลาดดังกลาวได โดยไมผลักภาระไปใหผูรับบริการ 

     

                                          7. ชองทางการติดตอ (Contact) 

     7.1 เว็บไซตระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกสมีการแจง 

      รายละเอียดของชองทางการติดตอ เชน หมายเลขโทรศัพท เพื่อให 

      สามารถติดตอกับผูใหบริการได 

     

     7.2 ผูรับบริการสามารถสอบถามปญหาจากการใชบริการผานระบบได 

      ตลอดเวลา เชน สามารถสอบถามผานระบบ Chat ได  เปนตน 

     

                                           8. ความสวยงามของการออกแบบเว็บไซต (Aesthetic Design) 

     8.1  เว็บไซตระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกสถูกออกแบบ 

       มาอยางมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีการนําเสนอที่นาสนใจ และ 

       มีสีสันสวยงาม 

     

                                           9. ความถูกตองแมนยําของขอมูล (Accuracy) 

     9.1 ขอมูลที่ปรากฏอยูบนเว็บไซตระบบจัดการขอมูลนักศึกษา 

      อิเล็กทรอนิกส มีความถูกตองแมนยํา 

     

                                           10. เนื้อหา (Content) 

     10.1 ระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกสใหขอมูลที่ครบถวน 

        และตรงกับความตองการของผูรับบริการ 

     

     10.2 ระบบสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอื่นที่มีขอมูลเกี่ยวของ 

       สัมพันธกันได 

     

     10.3 ขอมูลที่แสดงบนเว็บไซตระบบจัดการขอมูลนักศึกษา 

        อิเล็กทรอนิกส นําเสนอในรูปแบบที่ ชวยใหงายตอการเขาใจ  

        (ขอความ, เสียง, รูปภาพ หรือ วีดีโอ) 

     

     10.4 ขอมูลผลลัพธที่ไดจากการประมวลผลของระบบถูกจัดแสดงอยู 

        ในรูปแบบที่สามารถนําไปใชประโยชนตอไปไดทันที 

     

                                           11. ชวงเวลาที่เผยแพรขอมูล (Timeliness) 

     11.1 ขอมูลที่ปรากฏบนเว็บไซตระบบจัดการขอมูลนักศึกษา 

         อิเล็กทรอนิกสมีความทันสมัยอยูเสมอ 

     

     11.2 ผูรับบริการไดรับขอมูลภายในเวลาที่ตองการ และทันตอการ 

       นําไปใชงาน 
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ตอนที่ 3   ปจจัยในการใหบริการของระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส (e-Register) 
คําชี้แจง  ใหทานพิจารณาใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่กําหนดให วามีความสําคัญและความพึงพอใจมากนอย
เพียงใด 
ระดับความสําคัญ ระดับความพึงพอใจ 

1  หมายถึง ความสําคัญนอยที่สุด 1  หมายถึง ความพึงพอใจนอยที่สุด 

2  หมายถึง ความสําคัญนอย 2  หมายถึง ความพึงพอใจนอย 

3  หมายถึง ความสําคัญปานกลาง 3  หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง 

4  หมายถึง ความสําคัญมาก 4  หมายถึง ความพึงพอใจมาก 

5  หมายถึง ความสําคัญมากที่สุด 5  หมายถึงความพึงพอใจมากที่สุด 

 

ระดับความสําคัญ ระดับความพึงพอใจ 

  1 2 3 4 5 
คําถาม 

1 2 3 4 5 

                                           1.  ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 

     1.1 มีความงายตอการคนหาสิ่งที่ตองการภายในระบบลงทะเบียนเรียน 

อิเล็กทรอนิกส 

     

     1.2 บริการตางๆ สามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็ว      

     1.3 บริการตางๆ สามารถใชงานไดงาย ไมตองใชเวลาในการ 

      เรียนรูมากนัก 

     

     1.4 ระบบสามารถใหบริการตามคํารองขอไดอยางรวดเร็ว และเสร็จสิ้น 

      ภายในกรอบเวลาที่กําหนด 

     

     1.5 การจัดหมวดหมูในระบบลงทะเบยีนเรียนอิเล็กทรอนิกสมีความ 

     เหมาะสม 

     

                                           2. ความพรอมของระบบ (System availability) 

     2.1 มีความพรอมในการใหบริการอยูเสมอของระบบลงทะเบียนเรียน 

      อิเล็กทรอนิกส 

     

     2.2 ระบบสามารถใหบริการไดอยางมีเสถียรภาพตอเนื่องไมลมเหลว       

     2.3 กลไกการรับขอมูลตางๆ จากนักศึกษา สามารถทํางานไดอยาง 

      ตอเนื่อง ขอมูลที่ไดรับมีความถูกตองครบถวน 

     

                                           3. การบรรลุเปาหมาย (Fulfillment) 

     3.1 ระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกสสามารถใหบริการไดตรงตามที่ 

      ตกลงไวกับผูรับบริการเสมือนเขารับบริการดวยวิธีการปกติ 

     

     3.2 ผลลัพธที่ไดจากการทํางานของระบบมีความถูกตองแมนยํา ตรง 

      ตามที่ผูรับบริการรองขอ 

     

                                           4. ความเปนสวนตัว (Privacy) 

     4.1 ระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกสไมเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ 

      ผูรับบริการใหกับระบบ/บุคคลอื่น โดยไมไดรับความยินยอมจาก 

      ผูรับบริการ 

     

     4.2 มีระบบรักษาความปลอดภัย สามารถปกปอง ขอมูลสวนบุคคล/ 

     ขอมูลพฤติกรรมการรับบริการ ของผูรับบริการจากการเขาไปใชโดย 

     ไมไดรับอนุญาต 
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ระดับความสําคัญ ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 
คําถาม 

1 2 3 4 5 

                                          5. การตอบสนอง (Responsiveness) 

     5.1 เมื่อมีปญหาจากการใชบริการเกิดขึ้นระบบลงทะเบียนเรียน 

      อิเล็กทรอนิกสระบบสามารถแจงใหผูรับบริการทราบถึงขั้นตอน 

      การแกไขปญหาไดทันที 

     

                                           6. การชดเชย (Compensation) 

     6.1 เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น หนวยงานที่รับผิดชอบสามารถแกไข 

       ความผิดพลาดดังกลาวไดโดยไมผลักภาระไปใหผูรับบริการ 

     

                                          7. ชองทางการติดตอ (Contact) 

     7.1 เว็บไซตระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกสมีการแจงรายละเอียด 

      ของชองทางการติดตอ เชน หมายเลขโทรศัพท เพื่อใหสามารถ 

      ติดตอกับผูใหบริการได 

     

     7.2 ผูรับบริการสามารถสอบถามปญหาจากการใชบริการผานระบบได 

      ตลอดเวลา เชน สามารถสอบถามผานระบบ Chat ได  เปนตน 

     

                                          8. ความสวยงามของการออกแบบเว็บไซต (Aesthetic Design) 

     8.1  เว็บไซตระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกสถูกออกแบบมาอยาง 

      มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีการนําเสนอที่นาสนใจ และมีสีสัน 

      สวยงาม 

     

                                           9. ความถูกตองแมนยําของขอมูล (Accuracy) 

     9.1 ขอมูลที่ปรากฏอยูบนเว็บไซตระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส 

      มีความถูกตองแมนยํา 

     

                                           10. เนื้อหา (Content) 

     10.1 ระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกสใหขอมูลที่ ครบถวน และ 

        ตรงกับความตองการของผูรับบริการ 

     

     10.2 ระบบสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอื่นที่มีขอมูลเกี่ยวของ 

       สัมพันธกันได 

     

     10.3 ขอมูลที่แสดงบนเว็บไซตระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส  

       นําเสนอในรูปแบบที่ชวยใหงายตอการเขาใจ (ขอความ, เสียง, 

       รูปภาพ หรือ วีดีโอ) 

     

     10.4 ขอมูลผลลัพธที่ไดจากการประมวลผลของระบบถูกจัดแสดงอยู 

       ในรูปแบบที่สามารถนําไปใชประโยชนตอไปไดทันที 

     

                                           11. ชวงเวลาที่เผยแพรขอมูล (Timeliness) 

     11.1 ขอมูลที่ปรากฏบนเว็บไซตระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกสม ี

       ความทันสมัยอยูเสมอ 

     

     11.2 ผูรับบริการไดรับขอมูลภายในเวลาที่ตองการ และทันตอการ 

       นําไปใชงาน 

     

 
ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะที่มีตอระบบจัดการขอมูลนกัศึกษาอิเล็กทรอนิกสและระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส

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

..............................................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่ทานไดกรุณาตอบแบบสอบถามนี้ 
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ภาคผนวก ข.  
สรุปผลรวมขอมูลจากเครื่องมือการวิจัย 
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1.สรุปผลรวมขอมูลจากเครื่องมือการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตอระบบบริการอิเล็กทรอนิกส 
ในสถาบันอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําช้ีแจง 
1. แบบสอบถามฉบับนี้   มีวัตถุประสงค เพื่อ เก็บรวบรวมขอมูล  เกี่ยวกับปจจัยที่ มีผลตอ              

ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตอระบบบริการอิเล็กทรอนิกสในสถาบันอุดมศึกษา 

ในเขตกรุงเทพมหานคร  ขอมูลที่ ไดนี้จะเปนประโยชนตอการใหบริการของระบบบริการ

อิเล็กทรอนิกสของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนอยางยิ่ง 

 

2. แบบสอบถามฉบับนี้มี 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยในการใหบริการของระบบจัดการขอมูล 

         นักศึกษาอิเล็กทรอนิกส (e-Student)  ในการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษา 

         ผานอินเตอรเนตได เชน การตรวจสอบตารางเรียน  การตรวจสอบเกรดเฉลี่ยฯลฯ 

ตอนที่ 3  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยในการใหบริการของระบบการลงทะเบียน 

         อิเล็กทรอนิกส (e-Register) 

ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะที่มีตอระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกสและระบบลงทะเบียน         

                เรียนอิเล็กทรอนิกส 

 

 คําตอบของทานทุกขอมีความสําคัญยิ่งตอความสมบูรณของการวิจัย และขอยืนยันวาการตอบ

แบบสอบถามฉบับนี้จะไมมีผลกระทบใดๆ ตอทาน จึงใครขอความกรุณาจากทานไดโปรดตอบแบบสอบถาม

ตามความเปนจริง เพื่อเปนประโยชนในการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการอิเล็กทรอนิกสในสถาบันอุดมศึกษา

ตอไป 

  

 ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

 

 

       นางกันยารัตน  ศรีวิสทิยกุล 

          อาจารยประจําภาควิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

        คณะสารสนเทศสาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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ตอนที่ 1   ขอมูลสวนบุคคล 

คําช้ีแจง   โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน   หรือเติมขอความลงในชองวาง ตามสภาพความเปน 
              จริง หรือความรูสึกที่แทจริงของทาน และโปรดตอบใหครบทุกขอ 
 

1. เพศ 

  1. ชาย  (81 คน รอยละ 37.5)     2. หญิง (135 คน รอยละ 62.5) 

2. ระดับช้ันป 

  1. ปที่ 1 (64 คน รอยละ 29.6)    2. ปที่ 2 (98 คน รอยละ 45.4)  

 3. ปที่ 3 (36 คน รอยละ 16.7)    4. ปที่ 4 (11 คน รอยละ 5.1)    

 5. ปที่ 5 ขึ้นไป (7 คน รอยละ 3.2) 

3. คณะที่ทานศึกษา  

  1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (0 คน รอยละ 0)   2. คณะนิติศาสตร (7 คน รอยละ 3.2) 

  3. คณะนิเทศศาสตร (5 คน รอยละ 2.3)   4. คณะบริหารธุรกิจ(14 คน รอยละ 6.5) 

  5.คณะพาณิชยศาสตรและบัญชี (6 คน รอยละ 6.5)  6. คณะมนุษยศาสตร (11 คน รอยละ 5.1) 

  7. คณะวิทยาศาสตร (46 คน รอยละ 21.3)  8. คณะสถาปตยกรรมศาสตร (17 คน รอยละ 7.9) 

 9. คณะศิลปศาสตร (7 คน รอยละ 3.2)   10. คณะศึกษาศาสตร (8 คน รอยละ  3.7) 

  11. คณะเศรษฐศาสตร (17 คน รอยละ 7.9)  12. คณะวิศวกรรมศาสตร (17 คน รอยละ 7.9)  

 13. คณะสังคมศาสตร (9 คน รอยละ 4.2)  14. คณะอื่น ๆ โปรดระบุ(52 คน รอยละ 24.1) 

4. ประเภทสถาบันอุดมศึกษาที่ทานกําลังศึกษาอยู 

  1. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (216 คน รอยละ 54.0) 

  2. สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน (184 คน รอยละ 46.0) 

5. สถานที่ที่ทานเขาใชงานอินเทอรเน็ตเปนประจํา 

 1. บาน (124 คน รอยละ 57.4)    2. มหาวิทยาลัย (61 คน รอยละ 28.2)  

 3. รานอินเทอรเน็ต (26 คน รอยละ 12.0)   4. สถานที่อื่นๆ โปรดระบุ (5 คน รอยละ 2.3) 

6. ทานมีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรที่ทานใชงานเปนประจํา   

  1. นอยที่สุด (1 คน รอยละ 0.5)    2. นอย (11 คน รอยละ 5.1)  

  3. ปานกลาง (122 คน รอยละ 56.5)    4. มาก (77 คน รอยละ 35.6)  

  5. มากที่สุด (5 คน รอยละ 2.3) 

7. ทานมีความพึงพอใจในความเร็วของการเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่ทานใชงานเปนประจํา   

  1. นอยที่สุด (8 คน รอยละ 3.7)    2. นอย (60 คน รอยละ 27.8) 

  3. ปานกลาง (116 คน รอยละ 53.7)    4. มาก (27 คน รอยละ 12.5)  

  5. มากที่สุด (5 คน รอยละ 2.3) 
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ตอนที่ 2   ปจจัยในการใหบริการของระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส (e-Student) 
คําชี้แจง  ใหทานพิจารณาใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่กําหนดให วามีความสําคัญและความพึงพอใจมากนอย
เพียงใด   

     
ระดับความสําคัญ ระดับความพึงพอใจ 

1  หมายถึง ความสําคัญนอยที่สุด 1  หมายถึง ความพึงพอใจนอยที่สุด 

2  หมายถึง ความสําคัญนอย 2  หมายถึง ความพึงพอใจนอย 

3  หมายถึง ความสําคัญปานกลาง 3  หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง 

4  หมายถึง ความสําคัญมาก 4  หมายถึง ความพึงพอใจมาก 

5  หมายถึง ความสําคัญมากที่สุด 5  หมายถึงความพึงพอใจมากที่สุด 

                      

ระดับความสําคัญ ระดับความพึงพอใจ 

  1 2 3 4 5 
คําถาม 

1 2 3 4 5 

                                           1.  ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 

1 คน 
0.5% 

6 คน 
2.8 % 

39 คน 
18.1% 

97 คน 
44.9% 

73 คน 
33.8% 

1.1 มีความงายตอการคนหาสิ่งที่ตองการภายในระบบจัดการขอมูล 

      นักศึกษาอิเล็กทรอนิกส 
2 คน 
0.9% 

12 คน 
5.6 % 

124 คน 

57.4% 
62 คน 
28.7% 

16 คน 
7.4% 

1 คน 
0.5% 

5 คน 
2.3% 

43 คน 
19.9% 

84 คน 
38.9% 

83 คน 
38.4% 

1.2 บริการตางๆ สามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็ว 2 คน 
0.9% 

23 คน 
10.6% 

101 คน 

46.8% 
73 คน 
33.8% 

17 คน 
7.9% 

- 5 คน 
2.3% 

54 คน 
25.0% 

77 คน 
35.6% 

80 คน 
37.0% 

1.3 บริการตางๆ สามารถใชงานไดงาย ไมตองใชเวลาในการ 

      เรียนรูมากนัก 
1 คน 
0.5% 

15 คน 
6.9 % 

103 คน 

47.7% 
79 คน 
36.6% 

18 คน 
8.3% 

1 คน 
0.5% 

2 คน 
0.9% 

42 คน 
19.4% 

84 คน 
38.9% 

87 คน 
40.3% 

1.4 ระบบสามารถใหบริการตามคํารองขอไดอยางรวดเร็ว และเสร็จสิ้น 

      ภายในกรอบเวลาที่กําหนด 
4 คน 
1.9% 

21 คน 
9.7 % 

103 คน 

47.7% 
72 คน 
33.3% 

16 คน 
7.4% 

- 4 คน 
1.9% 

50 คน 
23.1% 

93 คน 
43.1% 

69 คน 
31.9% 

1.5 การจัดหมวดหมูในระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกสม ี

      ความเหมาะสม 
2 คน 
0.9% 

25 คน 
11.6% 

112 คน 

51.9% 
59 คน 
27.3% 

18 คน 
8.3% 

                                           2. ความพรอมของระบบ (System availability) 

- 5 คน 
2.3 % 

35 คน 
16.2% 

87 คน 
40.3% 

89 คน 
41.2% 

2.1 มีความพรอมในการใหบริการอยูเสมอของระบบจัดการขอมูล  

      นักศึกษาอิเล็กทรอนิกส 
3 คน 
1.4% 

24 คน 
11.1% 

114 คน 

52.8% 
62 คน 
28.7% 

13 คน 
6.0% 

3 คน 
1.4% 

1 คน 
0.5 % 

35 คน 
16.2% 

65 คน 
30.1% 

112 คน 

51.9% 
2.2 ระบบสามารถใหบริการไดอยางมีเสถียรภาพตอเนื่องไมลมเหลว 6 คน 

2.8% 
28 คน 
13.0% 

92 คน 
42.6% 

76 คน 
35.2% 

14 คน 
6.5% 

1 คน 
0.5% - 29 คน 

13.4% 
84 คน 
38.9% 

102 คน 

47.2% 
2.3 กลไกการรับขอมูลตางๆ จากนักศึกษา สามารถทํางานไดอยาง 

      ตอเนื่อง ขอมูลที่ไดรับมีความถูกตองครบถวน 
3 คน 
1.4% 

24 คน 
11.1% 

104 คน 

48.1% 
71 คน 
32.9% 

14 คน 
6.5% 

                                          3. การบรรลุเปาหมาย (Fulfillment) 

- 2 คน 
0.9 % 

35 คน 
16.2% 

96 คน 
44.4% 

83 คน 
38.4% 

3.1 ระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกสสามารถใหบริการไดตรง 

      ตามที่ตกลงไวกับผูรับบริการเสมือนเขารับบริการดวยวิธีการปกติ 
2 คน 
0.9% 

23 คน 
10.6% 

102 คน 

47.2% 
76 คน 
35.2% 

13 คน 
6.0% 

1 คน 
0.5% 

1 คน 
0.5 % 

27 คน 
12.5% 

85 คน 
39.4% 

102 คน 

47.2% 
3.2 ผลลัพธที่ไดจากการทํางานของระบบมีความถูกตองแมนยํา ตรง 

      ตามที่ผูรับบริการรองขอ 
1 คน 
0.5% 

17 คน 
7.9% 

89 คน 
41.2% 

90 คน 
41.7% 

19 คน 
8.8% 

                                          4. ความเปนสวนตวั (Privacy) 

- 5 คน 
2.3 % 

20 คน 
9.3% 

72 คน 
33.3% 

119 คน 

55.1% 

4.1 ระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกสไมเปดเผยขอมูลสวน 

      บุคคลของผูรับบริการใหกับระบบ/บุคคลอื่น โดยไมไดรับความ 

      ยินยอมจากผูรับบริการ 

3 คน 
1.4% 

18 คน 
8.3 % 

80 คน 
37.0% 

78 คน 
36.1% 

37 คน 
17.1% 

- 3 คน 
1.4 % 

26 คน 
12.0% 

59 คน 
27.3% 

128 คน 

59.3% 

4.2 มีระบบรักษาความปลอดภัย สามารถปกปอง ขอมูลสวนบุคคล/ 

      ขอมูลพฤติกรรมการรับบริการ ของผูรับบริการจากการเขาไปใช 

      โดยไมไดรับอนุญาต 

3 คน 
1.4% 

13 คน 
6.0 % 

95 คน 
44.0% 

63 คน 
29.2% 

42 คน 
19.4% 
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ระดับความสําคัญ ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 
คําถาม 

1 2 3 4 5 

                                           5. การตอบสนอง (Responsiveness) 

- 1 คน 
0.5 % 

35 คน 
16.2% 

100 คน 

46.3% 
77 คน 
35.6% 

5.1 เมื่อมีปญหาจากการใชบริการเกิดขึ้นระบบจัดการขอมูลนักศึกษา 

      อิเล็กทรอนิกสระบบสามารถแจงใหผูรับบริการทราบถึงขั้นตอน 

      การแกไขปญหาไดทันที 

9 คน 
4.2% 

30 คน 
13.9% 

122 คน 

56.5% 
48 คน 
22.2% 

7 คน 
3.2% 

                                           6. การชดเชย (Compensation) 

- 5 คน 
2.3 % 

30 คน 
13.9% 

77 คน 
35.6% 

103 คน 

47.7% 
6.1 เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น หนวยงานที่รับผิดชอบสามารถแกไข 

      ความผิดพลาดดังกลาวได โดยไมผลักภาระไปใหผูรับบริการ 
13 คน 
6.0% 

31 คน 
14.4% 

99 คน 
45.8% 

59 คน 
27.3% 

14 คน 
6.5% 

                                          7. ชองทางการติดตอ (Contact) 

- 4 คน 
1.9 % 

38 คน 
17.6% 

97 คน 
44.9% 

77 คน 
35.6% 

7.1 เว็บไซตระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกสมีการแจง 

      รายละเอียดของชองทางการติดตอ เชน หมายเลขโทรศัพท เพื่อให 

      สามารถติดตอกับผูใหบริการได 

4 คน 
1.9% 

22 คน 
10.2% 

108 คน 

50.0% 
67 คน 
31.0% 

15 คน 
6.9% 

- 11 คน 
5.1 % 

43 คน 
19.9% 

87 คน 
40.3% 

75 คน 
34.7% 

7.2 ผูรับบริการสามารถสอบถามปญหาจากการใชบริการผานระบบได 

      ตลอดเวลา เชน สามารถสอบถามผานระบบ Chat ได  เปนตน 
12 คน 
5.6% 

35 คน 
16.2% 

98 คน 
45.4% 

58 คน 
26.9% 

13 คน 
6.0% 

                                           8. ความสวยงามของการออกแบบเว็บไซต (Aesthetic Design) 

- 9 คน 
4.2 % 

54 คน 
25.0% 

92 คน 
42.6% 

61 คน 
28.2% 

8.1  เว็บไซตระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกสถูกออกแบบ 

       มาอยางมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีการนําเสนอที่นาสนใจ และ 

       มีสีสันสวยงาม 

4 คน 
1.9% 

25 คน 
11.6% 

109 คน 

50.5% 
60 คน 
27.8% 

18 คน 
8.3% 

                                           9. ความถูกตองแมนยําของขอมูล (Accuracy) 

- 1 คน 
0.5 % 

27 คน 
12.5% 

77 คน 
35.6% 

111 คน 

51.4% 
9.1 ขอมูลที่ปรากฏอยูบนเว็บไซตระบบจัดการขอมูลนักศึกษา 

      อิเล็กทรอนิกส มีความถูกตองแมนยํา 
3 คน 
1.4% 

16 คน 
7.5% 

109 คน 

50.5% 
66 คน 
30.6% 

22 คน 
10.2% 

                                           10. เนื้อหา (Content) 

- 2 คน 
0.9 % 

31 คน 
14.4% 

79 คน 
36.6% 

104 คน 

48.1% 
10.1 ระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกสใหขอมูลที่ครบถวน 

        และตรงกับความตองการของผูรับบริการ 
1 คน 
0.5% 

22 คน 
10.2% 

107 คน 

49.5% 
72 คน 
33.3% 

14 คน 
6.5% 

1 คน 
0.5% 

5 คน 
2.3 % 

38 คน 
17.6% 

86 คน 
39.8% 

89 คน 
41.2% 

10.2 ระบบสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอื่นที่มีขอมูลเกี่ยวของ 

       สัมพันธกันได 
1 คน 
0.5% 

20 คน 
9.3% 

103 คน 

47.7% 
79 คน 
36.6% 

13 คน 
6.0% 

- 2 คน 
0.9 % 

30 คน 
13.9% 

91 คน 
42.1% 

92 คน 
42.6% 

10.3 ขอมูลที่แสดงบนเว็บไซตระบบจัดการขอมูลนักศึกษา 

        อิเล็กทรอนิกส นําเสนอในรูปแบบที่ ชวยใหงายตอการเขาใจ  

        (ขอความ, เสียง, รูปภาพ หรือ วีดีโอ) 

1 คน 
0.5% 

20 คน 
9.3% 

121 คน 

56.0% 
63 คน 
29.2% 

11 คน 
5.1% 

- 1 คน 
0.5 % 

35 คน 
16.2% 

86 คน 
39.8% 

94 คน 
43.5% 

10.4 ขอมูลผลลัพธที่ไดจากการประมวลผลของระบบถูกจัดแสดงอยู 

        ในรูปแบบที่สามารถนําไปใชประโยชนตอไปไดทันที 
2 คน 
0.9% 

9 คน 
4.2% 

118 คน 

54.6% 
69 คน 
31.9% 

18 คน 
8.3% 

                                           11. ชวงเวลาที่เผยแพรขอมูล (Timeliness) 

- - 23 คน 
10.6% 

87 คน 
40.3% 

106 คน 

49.1% 
11.1 ขอมูลที่ปรากฏบนเว็บไซตระบบจัดการขอมูลนักศึกษา 

         อิเล็กทรอนิกสมีความทันสมัยอยูเสมอ 
3 คน 
1.4% 

25 คน 
11.6% 

102 คน 

47.2% 
69 คน 
31.9% 

17 คน 
7.9% 

- - 28 คน 
10.6% 

86 คน 
39.8% 

102 คน 

47.2% 
11.2 ผูรับบริการไดรับขอมูลภายในเวลาที่ตองการ และทันตอการ 

       นําไปใชงาน 
2 คน 
0.9% 

20 คน 
9.3 % 

91 คน 
42.1% 

85 คน 
39.4% 

18 คน 
8.3% 
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ตอนที่ 3   ปจจัยในการใหบริการของระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส (e-Register) 
คําชี้แจง  ใหทานพิจารณาใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่กําหนดให วามีความสําคัญและความพึงพอใจมากนอย
เพียงใด 
 
ระดับความสําคัญ ระดับความพึงพอใจ 

1  หมายถึง ความสําคัญนอยที่สุด 1  หมายถึง ความพึงพอใจนอยที่สุด 

2  หมายถึง ความสําคัญนอย 2  หมายถึง ความพึงพอใจนอย 

3  หมายถึง ความสําคัญปานกลาง 3  หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง 

4  หมายถึง ความสําคัญมาก 4  หมายถึง ความพึงพอใจมาก 

5  หมายถึง ความสําคัญมากที่สุด 5  หมายถึงความพึงพอใจมากที่สุด 

 

ระดับความสําคัญ ระดับความพึงพอใจ 

  1 2 3 4 5 
คําถาม 

1 2 3 4 5 

                                           1.  ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 

1 คน 
0.5% 

3 คน 
1.4 % 

31 คน 
14.4% 

84 คน 
38.9% 

97 คน 
44.9% 

1.2 มีความงายตอการคนหาสิ่งที่ตองการภายในระบบลงทะเบียนเรียน 

อิเล็กทรอนิกส 
5 คน 
2.3% 

20 คน 
9.3% 

111 คน 

51.4% 
69 คน 
31.9% 

11 คน 
5.1% 

- 1 คน 
0.5 % 

43 คน 
19.9% 

74 คน 
34.3% 

98 คน 
45.4% 

1.2 บริการตางๆ สามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็ว 6 คน 
2.8% 

28 คน 
13.0% 

105 คน 

48.6% 
66 คน 
30.6% 

11 คน 
5.1% 

- 4 คน 
1.9 % 

31 คน 
14.4% 

82 คน 
38.0% 

99 คน 
45.8% 

1.3 บริการตางๆ สามารถใชงานไดงาย ไมตองใชเวลาในการ 

      เรียนรูมากนัก 
3 คน 
1.4% 

31 คน 
14.4% 

90 คน 
41.7% 

75 คน 
34.7% 

17 คน 
7.9% 

- 2 คน 
0.9 % 

26 คน 
12.0% 

86 คน 
39.8% 

102 คน 

47.2% 
1.4 ระบบสามารถใหบริการตามคํารองขอไดอยางรวดเร็ว และเสร็จสิ้น 

      ภายในกรอบเวลาที่กําหนด 
8 คน 
3.7% 

30 คน 
13.9% 

103 คน 

47.7% 
61 คน 
28.2% 

14 คน 
6.5% 

- 2 คน 
0.9 % 

39 คน 
18.1% 

79 คน 
36.6% 

96 คน 
44.4% 

1.5 การจัดหมวดหมูในระบบลงทะเบยีนเรียนอิเล็กทรอนิกสมีความ 

     เหมาะสม 
7 คน 
3.2% 

29 คน 
13.4% 

105 คน 

48.6% 
68 คน 
31.5% 

7 คน 
3.2% 

                                           2. ความพรอมของระบบ (System availability) 

- 1 คน 
0.5 % 

24 คน 
11.1% 

88 คน 
40.7% 

103 คน 

47.7% 
2.1 มีความพรอมในการใหบริการอยูเสมอของระบบลงทะเบียนเรียน 

      อิเล็กทรอนิกส 
8 คน 
3.7% 

36 คน 
16.7% 

93 คน 
43.1% 

73 คน 
33.8% 

6 คน 
2.8% 

- 4 คน 
1.9 % 

29 คน 
13.4% 

69 คน 
31.9% 

114 คน 

52.8% 
2.2 ระบบสามารถใหบริการไดอยางมีเสถียรภาพตอเนื่องไมลมเหลว  16 คน 

7.4% 
31 คน 
14.4% 

91 คน 
42.1% 

69 คน 
31.9% 

9 คน 
4.2% 

- 1 คน 
0.5 % 

27 คน 
12.5% 

82 คน 
38.0% 

106 คน 

49.1% 
2.3 กลไกการรับขอมูลตางๆ จากนักศึกษา สามารถทํางานไดอยาง 

      ตอเนื่อง ขอมูลที่ไดรับมีความถูกตองครบถวน 
7 คน 
3.2% 

30 คน 
13.9% 

102 คน 

47.2% 
59 คน 
27.3% 

18 คน 
8.3% 

                                           3. การบรรลุเปาหมาย (Fulfillment) 

- 2 คน 
0.9 % 

29 คน 
13.4% 

82 คน 
38.0% 

103 คน 

47.7% 
3.1 ระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกสสามารถใหบริการไดตรงตามที่ 

      ตกลงไวกับผูรับบริการเสมือนเขารับบริการดวยวิธีการปกติ 
5 คน 
2.3% 

26 คน 
12.0% 

104 คน 

48.1% 
64 คน 
29.6% 

17 คน 
7.9% 

- 2 คน 
0.9 % 

30 คน 
13.9% 

76 คน 
35.2% 

108 คน 

50.0% 
3.2 ผลลัพธที่ไดจากการทํางานของระบบมีความถูกตองแมนยํา ตรง 

      ตามที่ผูรับบริการรองขอ 
3 คน 
1.4% 

25 คน 
11.6% 

93 คน 
43.1% 

73 คน 
33.8% 

22 คน 
10.2% 

                                           4. ความเปนสวนตัว (Privacy) 

- 2 คน 
0.9 % 

33 คน 
15.3% 

76 คน 
35.2% 

105 คน 

48.6% 

4.1 ระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกสไมเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ 

      ผูรับบริการใหกับระบบ/บุคคลอื่น โดยไมไดรับความยินยอมจาก 

      ผูรับบริการ 

8 คน 
3.7% 

13 คน 
6.0% 

116 คน 

53.7% 
55 คน 
25.5% 

24 คน 
11.1% 

- 2 คน 
0.9 % 

25 คน 
11.6% 

83 คน 
38.4% 

106 คน 

49.1% 

4.2 มีระบบรักษาความปลอดภัย สามารถปกปอง ขอมูลสวนบุคคล/ 

     ขอมูลพฤติกรรมการรับบริการ ของผูรับบริการจากการเขาไปใชโดย 

     ไมไดรับอนุญาต 

4 คน 
1.9% 

23 คน 
10.6% 

100 คน 

46.3% 
63 คน 
29.2% 

26 คน 
12.0% 
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ระดับความสําคัญ ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 
คําถาม 

1 2 3 4 5 

                                          5. การตอบสนอง (Responsiveness) 

- 1 คน 
0.5 % 

40 คน 
18.5% 

72 คน 
33.3% 

103 คน 

47.7% 

5.1 เมื่อมีปญหาจากการใชบริการเกิดขึ้นระบบลงทะเบียนเรียน 

      อิเล็กทรอนิกสระบบสามารถแจงใหผูรับบริการทราบถึงขั้นตอน 

      การแกไขปญหาไดทันที 

12 คน 
5.6% 

35 คน 
16.2% 

97 คน 
44.9% 

62 คน 
28.7% 

10 คน 
4.6% 

                                           6. การชดเชย (Compensation) 

- 2 คน 
0.9 % 

24 คน 
11.1% 

87 คน 
40.3% 

103 คน 

47.7% 
6.1 เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น หนวยงานที่รับผิดชอบสามารถแกไข 

       ความผิดพลาดดังกลาวไดโดยไมผลักภาระไปใหผูรับบริการ 
13 คน 
6.0% 

30 คน 
13.9% 

93 คน 
43.1% 

74 คน 
34.3% 

6 คน 
2.8% 

                                          7. ชองทางการติดตอ (Contact) 

- 3 คน 
1.4 % 

27 คน 
12.5% 

84 คน 
38.9% 

102 คน 

47.2% 

7.1 เว็บไซตระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกสมีการแจงรายละเอียด 

      ของชองทางการติดตอ เชน หมายเลขโทรศัพท เพื่อใหสามารถ 

      ติดตอกับผูใหบริการได 

3 คน 
1.4% 

23 คน 
10.6% 

90 คน 
41.7% 

82 คน 
38.0% 

18 คน 
8.3% 

- 1 คน 
0.5 % 

36 คน 
16.7% 

88 คน 
40.7% 

91 คน 
42.1% 

7.2 ผูรับบริการสามารถสอบถามปญหาจากการใชบริการผานระบบได 

      ตลอดเวลา เชน สามารถสอบถามผานระบบ Chat ได  เปนตน 
8 คน 
3.7% 

27 คน 
12.5% 

114 คน 

52.8% 
51 คน 
23.6% 

16 คน 
7.4% 

                                          8. ความสวยงามของการออกแบบเว็บไซต (Aesthetic Design) 

- 4 คน 
1.9 % 

52 คน 
24.1% 

73 คน 
33.8% 

86 คน 
39.8% 

8.1  เว็บไซตระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกสถูกออกแบบมาอยาง 

      มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีการนําเสนอที่นาสนใจ และมีสีสัน 

      สวยงาม 

6 คน 
2.8% 

27 คน 
12.5% 

105 คน 

48.6% 
59 คน 
27.3% 

19 คน 
8.8% 

                                           9. ความถูกตองแมนยําของขอมูล (Accuracy) 

- 2 คน 
0.9 % 

30 คน 
13.9% 

82 คน 
38.0% 

102 คน 

47.2% 
9.1 ขอมูลที่ปรากฏอยูบนเว็บไซตระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส 

      มีความถูกตองแมนยํา 
2 คน 
0.9% 

14 คน 
6.5 % 

96 คน 
44.4% 

88 คน 
40.7% 

16 คน 
7.4% 

                                           10. เนื้อหา (Content) 

- 3 คน 
1.4 % 

22 คน 
10.2% 

74 คน 
34.3% 

117 คน 

54.2% 
10.1 ระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกสใหขอมูลที่ ครบถวน และ 

        ตรงกับความตองการของผูรับบริการ 
1 คน 
0.5% 

22 คน 
10.2% 

96 คน 
44.4% 

82 คน 
38.0% 

15 คน 
6.9% 

1 คน 
0.5% 

2 คน 
0.9 % 

31 คน 
14.4% 

81 คน 
37.5% 

101 คน 

46.8% 
10.2 ระบบสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอื่นที่มีขอมูลเกี่ยวของ 

       สัมพันธกันได 
3 คน 
1.4% 

17 คน 
7.9 % 

95 คน 
44.0% 

85 คน 
39.4% 

16 คน 
7.4% 

1 คน 
0.5% 

3 คน 
1.4 % 

33 คน 
15.3% 

85 คน 
39.4% 

94 คน 
43.5% 

10.3 ขอมูลที่แสดงบนเว็บไซตระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส  

       นําเสนอในรูปแบบที่ชวยใหงายตอการเขาใจ (ขอความ, เสียง, 

       รูปภาพ หรือ วีดีโอ) 

3 คน 
1.4% 

19 คน 
8.8% 

106 คน 

49.1% 
71 คน 
32.9% 

17 คน 
7.9% 

1 คน 
0.5% 

1 คน 
0.5 % 

29 คน 
13.4% 

84 คน 
38.9% 

101 คน 

46.8% 
10.4 ขอมูลผลลัพธที่ไดจากการประมวลผลของระบบถูกจัดแสดงอยู 

       ในรูปแบบที่สามารถนําไปใชประโยชนตอไปไดทันที 
2 คน 
0.9% 

18 คน 
8.3% 

113 คน 

52.3% 
66 คน 
30.6% 

17 คน 
7.9% 

                                           11. ชวงเวลาที่เผยแพรขอมูล (Timeliness) 

- - 27 คน 
12.5% 

82 คน 
38.0% 

107 คน 

49.5% 
11.1 ขอมูลที่ปรากฏบนเว็บไซตระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกสม ี

       ความทันสมัยอยูเสมอ 
3 คน 
1.4% 

20 คน 
9.3% 

107 คน 

49.5% 
71 คน 
32.9% 

15 คน 
6.9% 

- 1 คน 
0.5 % 

29 คน 
13.4% 

78 คน 
36.1% 

108 คน 

50.0% 
11.2 ผูรับบริการไดรับขอมูลภายในเวลาที่ตองการ และทันตอการ 

       นําไปใชงาน 
5 คน 
2.3% 

18 คน 
8.3 % 

96 คน 
44.4% 

80 คน 
37.0% 

17 คน 
7.9% 

 
ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะที่มีตอระบบจัดการขอมูลนกัศึกษาอิเล็กทรอนิกสและระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 

ขอขอบคุณที่ทานไดกรุณาตอบแบบสอบถามนี้ 
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2.สรุปผลรวมขอมูลจากเครื่องมือการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตอระบบบริการอิเล็กทรอนิกส 
ในสถาบันอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําช้ีแจง 
1. แบบสอบถามฉบับนี้   มีวัตถุประสงค เพื่อ เก็บรวบรวมขอมูล  เกี่ยวกับปจจัยที่ มีผลตอ             

ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตอระบบบริการอิเล็กทรอนิกสในสถาบันอุดมศึกษา 

ในเขตกรุงเทพมหานคร  ขอมูลที่ ไดนี้จะเปนประโยชนตอการใหบริการของระบบบริการ

อิเล็กทรอนิกสของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนอยางยิ่ง 

 

2. แบบสอบถามฉบับนี้มี 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยในการใหบริการของระบบจัดการขอมูล 

         นักศึกษาอิเล็กทรอนิกส (e-Student)  ในการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษา 

         ผานอินเตอรเนตได เชน การตรวจสอบตารางเรียน  การตรวจสอบเกรดเฉลี่ยฯลฯ 

ตอนที่ 3  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยในการใหบริการของระบบการลงทะเบียน 

         อิเล็กทรอนิกส (e-Register) 

ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะที่มีตอระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกสและระบบลงทะเบียน         

                เรียนอิเล็กทรอนิกส 

 

 คําตอบของทานทุกขอมีความสําคัญยิ่งตอความสมบูรณของการวิจัย และขอยืนยันวาการตอบ

แบบสอบถามฉบับนี้จะไมมีผลกระทบใดๆ ตอทาน จึงใครขอความกรุณาจากทานไดโปรดตอบแบบสอบถาม

ตามความเปนจริง เพื่อเปนประโยชนในการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการอิเล็กทรอนิกสในสถาบันอุดมศึกษา

ตอไป 

  

 ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

 

 

       นางกันยารัตน  ศรีวิสทิยกุล 

          อาจารยประจําภาควิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

        คณะสารสนเทศสาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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ตอนที่ 1   ขอมูลสวนบุคคล 

คําช้ีแจง   โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน   หรือเติมขอความลงในชองวาง ตามสภาพความเปน 
              จริง หรือความรูสึกที่แทจริงของทาน และโปรดตอบใหครบทุกขอ 
 

1. เพศ 

  1. ชาย  (92 คน รอยละ 50.0)     2. หญิง (92 คน รอยละ 50.0) 

2. ระดับช้ันป 

  1. ปที่ 1 (65 คน รอยละ 35.3)    2. ปที่ 2 (56 คน รอยละ 30.4)  

 3. ปที่ 3 (44 คน รอยละ 23.9)    4. ปที่ 4 (17 คน รอยละ 9.2)    

 5. ปที่ 5 ขึ้นไป (2 คน รอยละ 1.1) 

3. คณะที่ทานศึกษา  

  1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (13 คน รอยละ 7.1)  2. คณะนิติศาสตร (7 คน รอยละ 3.8) 

  3. คณะนิเทศศาสตร (59 คน รอยละ 32.1)   4. คณะบริหารธุรกิจ (40 คน รอยละ 21.7)

  5.คณะพาณิชยศาสตรและบัญชี (15 คน รอยละ 8.2)  6. คณะมนุษยศาสตร (8 คน รอยละ 4.3) 

  7. คณะวิทยาศาสตร (1 คน รอยละ 0.5)  8. คณะสถาปตยกรรมศาสตร (4 คน รอยละ 2.2) 

 9. คณะศิลปศาสตร (9 คน รอยละ 4.9)   10. คณะศึกษาศาสตร (0 คน รอยละ 0)

  11. คณะเศรษฐศาสตร (8 คน รอยละ 4.3)  12. คณะวิศวกรรมศาสตร (14 คน รอยละ 7.6)  

 13. คณะสังคมศาสตร (1 คน รอยละ 0.5)   14. คณะอื่น ๆ โปรดระบุ(5 คน รอยละ 2.7) 

4. ประเภทสถาบันอุดมศึกษาที่ทานกําลังศึกษาอยู 

  1. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (216 คน รอยละ 54.0)  

  2. สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน (184 คน รอยละ 46.0) 

5. สถานที่ที่ทานเขาใชงานอินเทอรเน็ตเปนประจํา 

 1. บาน (119 คน รอยละ 64.7)    2. มหาวิทยาลัย (34 คน รอยละ 18.5)  

 3. รานอินเทอรเน็ต (27 คน รอยละ 14.7)   4. สถานที่อื่นๆ โปรดระบุ(4 คน รอยละ 2.2) 

6. ทานมีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรที่ทานใชงานเปนประจํา   

  1. นอยที่สุด (4 คน รอยละ 2.2)    2. นอย (11 คน รอยละ 6.0)  

  3. ปานกลาง (98 คน รอยละ 53.3)    4. มาก (56 คน รอยละ 30.4)  

  5. มากที่สุด (15 คน รอยละ 8.2) 

7. ทานมีความพึงพอใจในความเร็วของการเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่ทานใชงานเปนประจํา   

  1. นอยที่สุด (3 คน รอยละ 1.6)    2. นอย (20 คน รอยละ 10.9) 

  3. ปานกลาง (89 คน รอยละ 48.4)    4. มาก (61 คน รอยละ 33.2)  

  5. มากที่สุด(11 คน รอยละ 6.0) 
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ตอนที่ 2   ปจจัยในการใหบริการของระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส (e-Student) 
คําชี้แจง  ใหทานพิจารณาใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่กําหนดให วามีความสําคัญและความพึงพอใจมากนอย
เพียงใด   

     
ระดับความสําคัญ ระดับความพึงพอใจ 

1  หมายถึง ความสําคัญนอยที่สุด 1  หมายถึง ความพึงพอใจนอยที่สุด 

2  หมายถึง ความสําคัญนอย 2  หมายถึง ความพึงพอใจนอย 

3  หมายถึง ความสําคัญปานกลาง 3  หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง 

4  หมายถึง ความสําคัญมาก 4  หมายถึง ความพึงพอใจมาก 

5  หมายถึง ความสําคัญมากที่สุด 5  หมายถึงความพึงพอใจมากที่สุด 

                      

ระดับความสําคัญ ระดับความพึงพอใจ 

  1 2 3 4 5 
คําถาม 

1 2 3 4 5 

                                           1.  ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 

3 คน 
1.6% 

3 คน 
1.6% 

71 คน
38.6% 

65 คน 
35.3% 

42 คน 
22.8% 

1.1 มีความงายตอการคนหาสิ่งที่ตองการภายในระบบจัดการขอมูล 

      นักศึกษาอิเล็กทรอนิกส 
1 คน 
0.5% 

13 คน 
7.1% 

94 คน
51.1% 

63 คน 
34.2% 

13 คน 
7.1% 

- 
6 คน 
3.3% 

64 คน
34.8% 

70 คน 
38.0% 

44 คน 
23.9% 

1.2 บริการตางๆ สามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็ว 
- 17คน 

9.2% 
87 คน
47.3% 

63 คน 
34.2% 

17 คน 
9.2% 

- 
6 คน 
3.3% 

71 คน
38.6% 

61 คน 
33.2% 

46 คน 
25.0% 

1.3 บริการตางๆ สามารถใชงานไดงาย ไมตองใชเวลาในการ 

      เรียนรูมากนัก 
2 คน 
1.1% 

15 คน 
8.2% 

91 คน
49.5% 

59 คน 
32.1% 

17 คน 
9.2% 

- 
11 คน 
6 .0% 

73 คน
39.7% 

52 คน 
28.3% 

48 คน 
26.1% 

1.4 ระบบสามารถใหบริการตามคํารองขอไดอยางรวดเร็ว และเสร็จสิ้น 

      ภายในกรอบเวลาที่กําหนด 
- 20 คน 

10.9% 
81 คน
44.0% 

67 คน 
36.4% 

16 คน 
8.7% 

- 
7 คน 
3.8% 

61 คน
33.2% 

76 คน 
41.3% 

40 คน 
21.7% 

1.5 การจัดหมวดหมูในระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกสม ี

      ความเหมาะสม 
2 คน
1.1% 

15 คน 
8.2% 

87 คน
47.3% 

62 คน 
33.7% 

18 คน 
9.8% 

                                           2. ความพรอมของระบบ (System availability) 

- 5 คน 
2.7% 

64 คน
34.8% 

59 คน 
32.1% 

56 คน 
30.4% 

2.1 มีความพรอมในการใหบริการอยูเสมอของระบบจัดการขอมูล  

      นักศึกษาอิเล็กทรอนิกส 
4 คน 
2.2% 

19 คน 
10.3% 

86 คน
46.7% 

58 คน 
31.5% 

17 คน 
9.2% 

- 17 คน 
9.2% 

63 คน
34.2% 

56 คน 
30.4% 

48 คน 
26.1% 

2.2 ระบบสามารถใหบริการไดอยางมีเสถียรภาพตอเนื่องไมลมเหลว 2 คน 
1.1% 

29 คน 
15.8% 

83 คน
45.1% 

57 คน 
31.0% 

13 คน 
7.1% 

- 9 คน 
4.9% 

73 คน
39.7% 

54 คน 
29.3% 

48 คน 
26.1% 

2.3 กลไกการรับขอมูลตางๆ จากนักศึกษา สามารถทํางานไดอยาง 

      ตอเนื่อง ขอมูลที่ไดรับมีความถูกตองครบถวน 
3 คน 
1.6% 

16 คน 
8.7% 

86 คน
46.7% 

64 คน 
34.8% 

15 คน 
8.2% 

                                          3. การบรรลุเปาหมาย (Fulfillment) 

1 คน 
0.5% 

3 คน 
1.6% 

59 คน
32.1% 

75 คน 
40.8% 

46 คน 
25.0% 

3.1 ระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกสสามารถใหบริการไดตรง 

      ตามที่ตกลงไวกับผูรับบริการเสมือนเขารับบริการดวยวิธีการปกติ 
5 คน 
2.7% 

18 คน 
9.8% 

90 คน
48.9% 

55 คน 
29.9% 

16 คน 
8.7% 

- 7 คน 
3.8% 

54 คน
29.3% 

66 คน 
35.9% 

57 คน 
31.0% 

3.2 ผลลัพธที่ไดจากการทํางานของระบบมีความถูกตองแมนยํา ตรง 

      ตามที่ผูรับบริการรองขอ 
3 คน 
1.6% 

12 คน 
6.5% 

89 คน
48.4% 

60 คน 
32.6% 

20 คน 
10.9% 

                                          4. ความเปนสวนตวั (Privacy) 

- 10 คน 
5.4% 

51 คน
27.7% 

68 คน 
37.0% 

55 คน 
29.9% 

4.1 ระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกสไมเปดเผยขอมูลสวน 

      บุคคลของผูรับบริการใหกับระบบ/บุคคลอื่น โดยไมไดรับความ 

      ยินยอมจากผูรับบริการ 

7 คน 
3.8% 

28 คน 
15.2% 

74 คน
40.2% 

53 คน 
28.8% 

22 คน 
12.0% 

- 9 คน 
4.9% 

44 คน
23.9% 

67 คน 
36.4% 

64 คน 
34.8% 

4.2 มีระบบรักษาความปลอดภัย สามารถปกปอง ขอมูลสวนบุคคล/ 

      ขอมูลพฤติกรรมการรับบริการ ของผูรับบริการจากการเขาไปใช 

      โดยไมไดรับอนุญาต 

3 คน 
1.6% 

21 คน 
11.4% 

80 คน
43.5% 

55 คน 
29.9% 

25 คน 
13.6% 
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ระดับความสําคัญ ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 
คําถาม 

1 2 3 4 5 

                                           5. การตอบสนอง (Responsiveness) 

3 คน 
1.6% 

12 คน 
6.5% 

70 คน
38.1% 

62 คน 
33.7% 

37 คน 
20.1% 

5.1 เมื่อมีปญหาจากการใชบริการเกิดขึ้นระบบจัดการขอมูลนักศึกษา 

      อิเล็กทรอนิกสระบบสามารถแจงใหผูรับบริการทราบถึงขั้นตอน 

      การแกไขปญหาไดทันที 

8 คน 
4.3% 

27 คน 
14.7% 

98 คน
53.3% 

45 คน 
24.5% 

6 คน 
3.3% 

                                           6. การชดเชย (Compensation) 

1 คน 
0.5% 

7 คน 
3.8% 

51 คน
27.7% 

77 คน 
41.8% 

48 คน 
26.1% 

6.1 เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น หนวยงานที่รับผิดชอบสามารถแกไข 

      ความผิดพลาดดังกลาวได โดยไมผลักภาระไปใหผูรับบริการ 
1 คน 
0.5% 

24 คน 
13.0% 

91 คน
49.5% 

61 คน 
33.2% 

7 คน 
3.8% 

7. ชองทางการตดิตอ (Contact) 

- 14 คน 
7.6% 

67 คน
36.4% 

57 คน 
31.0% 

46 คน 
25.0% 

7.1 เว็บไซตระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกสมีการแจง 

      รายละเอียดของชองทางการติดตอ เชน หมายเลขโทรศัพท เพื่อให 

      สามารถติดตอกับผูใหบริการได 

1 คน 
0.5% 

24 คน 
13.0% 

81 คน
44.0% 

60 คน 
33.6% 

18 คน 
9.8% 

1 คน 
0.5% 

7 คน 
3.8% 

59 คน
32.1% 

80 คน 
43.5% 

37 คน 
20.1% 

7.2 ผูรับบริการสามารถสอบถามปญหาจากการใชบริการผานระบบได 

      ตลอดเวลา เชน สามารถสอบถามผานระบบ Chat ได  เปนตน 
3 คน 
1.6% 

22 คน 
12.0% 

80 คน
43.5% 

64 คน 
34.8% 

15 คน 
8.2% 

                                           8. ความสวยงามของการออกแบบเว็บไซต (Aesthetic Design) 

1 คน 
0.5% 

13 คน 
7.1% 

60 คน
32.6% 

62 คน 
33.7% 

48 คน 
26.1% 

8.1  เว็บไซตระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกสถูกออกแบบ 

       มาอยางมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีการนําเสนอที่นาสนใจ และ 

       มีสีสันสวยงาม 

3 คน 
1.6% 

19 คน 
10.3% 

80 คน
43.5% 

62 คน 
33.7% 

20 คน 
10.9% 

                                           9. ความถูกตองแมนยําของขอมูล (Accuracy) 

1 คน 
0.5% 

9 คน 
4.9% 

53 คน
28.8% 

57 คน 
31.0% 

64 คน 
34.8% 

9.1 ขอมูลที่ปรากฏอยูบนเว็บไซตระบบจัดการขอมูลนักศึกษา 

      อิเล็กทรอนิกส มีความถูกตองแมนยํา 
3 คน 
1.6% 

14 คน 
7.6% 

81 คน
44.0% 

68 คน 
37.0% 

18 คน 
9.8% 

                                           10. เนื้อหา (Content) 

1 คน 
0.5% 

5 คน 
4.9% 

62 คน
28.8% 

69 คน 
31.0% 

47 คน 
34.8% 

10.1 ระบบจัดการขอมูลนักศึกษาอิเล็กทรอนิกสใหขอมูลที่ครบถวน 

        และตรงกับความตองการของผูรับบริการ 
5 คน 
2.7% 

15 คน 
8.2% 

93 คน
50.5% 

48 คน 
26.1% 

23 คน 
12.5% 

1 คน 
0.5% 

15 คน 
8.2% 

52 คน
28.3% 

70 คน 
38.0% 

46 คน 
25.0% 

10.2 ระบบสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอื่นที่มีขอมูลเกี่ยวของ 

       สัมพันธกันได 
1 คน 
0.5% 

14 คน 
7.6% 

94 คน
51.1% 

55 คน 
29.9% 

20 คน 
10.9% 

2 คน 
1.1% 

 9 คน 
4.9% 

49 คน
26.6% 

73 คน 
39.7% 

51 คน 
27.7% 

10.3 ขอมูลที่แสดงบนเว็บไซตระบบจัดการขอมูลนักศึกษา 

        อิเล็กทรอนิกส นําเสนอในรูปแบบที่ ชวยใหงายตอการเขาใจ  

        (ขอความ, เสียง, รูปภาพ หรือ วีดีโอ) 

4 คน 
2.2% 

17 คน 
9.2% 

73 คน
39.7% 

76 คน 
41.3% 

14 คน 
7.6% 

1 คน 
0.5% 

4 คน 
2.2% 

49 คน
26.6% 

79 คน 
42.9% 

51 คน 
27.7% 

10.4 ขอมูลผลลัพธที่ไดจากการประมวลผลของระบบถูกจัดแสดงอยู 

        ในรูปแบบที่สามารถนําไปใชประโยชนตอไปไดทันที 
2 คน 
1.1% 

14 คน 
7.6% 

78 คน
42.4% 

70 คน 
38.0% 

20 คน 
10.9% 

                                           11. ชวงเวลาที่เผยแพรขอมูล (Timeliness) 

1 คน 
0.5% 

 7 คน 
3.8% 

62 คน
33.7% 

57 คน 
31.0% 

57 คน 
31.0% 

11.1 ขอมูลที่ปรากฏบนเว็บไซตระบบจัดการขอมูลนักศึกษา 

         อิเล็กทรอนิกสมีความทันสมัยอยูเสมอ 
- 15 คน 

8.2% 
92 คน
50.0% 

53 คน 
28.8% 

24 คน 
13.0% 

- 5 คน 
28.8% 

53 คน
39.7% 

73 คน 
39.7% 

53 คน 
28.8% 

11.2 ผูรับบริการไดรับขอมูลภายในเวลาที่ตองการ และทันตอการ 

       นําไปใชงาน 
1 คน 
0.5% 

11 คน 
6.0% 

86 คน
46.7% 

57 คน 
31.0% 

29 คน 
15.8% 
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ตอนที่ 3   ปจจัยในการใหบริการของระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส (e-Register) 
คําชี้แจง  ใหทานพิจารณาใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่กําหนดให วามีความสําคัญและความพึงพอใจมากนอย
เพียงใด 
 
ระดับความสําคัญ ระดับความพึงพอใจ 

1  หมายถึง ความสําคัญนอยที่สุด 1  หมายถึง ความพึงพอใจนอยที่สุด 

2  หมายถึง ความสําคัญนอย 2  หมายถึง ความพึงพอใจนอย 

3  หมายถึง ความสําคัญปานกลาง 3  หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง 

4  หมายถึง ความสําคัญมาก 4  หมายถึง ความพึงพอใจมาก 

5  หมายถึง ความสําคัญมากที่สุด 5  หมายถึงความพึงพอใจมากที่สุด 

 

ระดับความสําคัญ ระดับความพึงพอใจ 

  1 2 3 4 5 
คําถาม 

1 2 3 4 5 

                                           1.  ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 

1 คน 
0.5% 

8 คน 
4.3% 

57 คน
31.0% 

69 คน 
37.5% 

49 คน 
26.6% 

1.3 มีความงายตอการคนหาสิ่งที่ตองการภายในระบบลงทะเบียนเรียน 

อิเล็กทรอนิกส 
4 คน 
2.2% 

23 คน 
12.5% 

90 คน
48.9% 

52 คน 
28.3% 

15 คน 
8.2% 

- 7 คน 
3.8% 

53 คน
28.8% 

69 คน 
37.5% 

55 คน 
29.9% 

1.2 บริการตางๆ สามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็ว 3 คน 
1.6% 

18 คน 
9.8% 

81 คน
44.0% 

64 คน 
34.8% 

18 คน 
9.8% 

- 12 คน 
6.5% 

46 คน
25.0% 

74 คน 
40.2% 

52 คน 
28.3% 

1.3 บริการตางๆ สามารถใชงานไดงาย ไมตองใชเวลาในการ 

      เรียนรูมากนัก 
3 คน 
1.6% 

17 คน 
9.2% 

87 คน
47.3% 

62 คน 
33.7% 

15 คน 
8.2% 

1 คน 
0.5% 

4 คน 
2.2% 

62 คน
33.7% 

69 คน 
37.5% 

48 คน 
26.1% 

1.4 ระบบสามารถใหบริการตามคํารองขอไดอยางรวดเร็ว และเสร็จสิ้น 

      ภายในกรอบเวลาที่กําหนด 
3 คน 
1.6% 

14 คน 
7.6% 

84 คน
45.7% 

63 คน 
34.2% 

20 คน 
10.9% 

- 6 คน 
3.3% 

59 คน
32.1% 

67 คน 
36.4% 

52 คน 
28.3% 

1.5 การจัดหมวดหมูในระบบลงทะเบยีนเรียนอิเล็กทรอนิกสมีความ 

     เหมาะสม 
2 คน 
1.1% 

19 คน 
10.3% 

81 คน
44.0% 

62 คน 
33.7% 

20 คน 
10.9% 

                                           2. ความพรอมของระบบ (System availability) 

2 คน 
1.1% 

5 คน 
2.7% 

51 คน
27.7% 

68 คน 
37.0% 

58 คน 
31.5% 

2.1 มีความพรอมในการใหบริการอยูเสมอของระบบลงทะเบียนเรียน 

      อิเล็กทรอนิกส 
3 คน 
1.6% 

18 คน 
9.8% 

76 คน
41.3% 

63 คน 
34.2% 

24 คน 
13.0% 

1 คน 
0.5% 

11 คน 
6.0% 

47 คน
25.5% 

63 คน 
34.2% 

62 คน 
33.7% 

2.2 ระบบสามารถใหบริการไดอยางมีเสถียรภาพตอเนื่องไมลมเหลว  2 คน 
1.1% 

25 คน 
13.6% 

76 คน
41.3% 

64 คน 
34.8% 

17 คน 
9.2% 

1 คน 
0.5% 

7 คน 
3.8% 

49 คน
26.6% 

75 คน 
40.8% 

52 คน 
28.3% 

2.3 กลไกการรับขอมูลตางๆ จากนักศึกษา สามารถทํางานไดอยาง 

      ตอเนื่อง ขอมูลที่ไดรับมีความถูกตองครบถวน 
4 คน 
2.2% 

13 คน 
7.1% 

76 คน
41.3% 

78 คน 
42.4% 

13 คน 
7.1% 

                                           3. การบรรลุเปาหมาย (Fulfillment) 

1 คน 
0.5% 

10 คน 
5.4% 

56 คน
30.4% 

62 คน 
33.7% 

55 คน 
29.9% 

3.1 ระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกสสามารถใหบริการไดตรงตามที่ 

      ตกลงไวกับผูรับบริการเสมือนเขารับบริการดวยวิธีการปกติ 
4 คน 
2.2% 

18 คน 
9.8% 

84 คน
45.7% 

56 คน 
30.4% 

22 คน 
12.0% 

- 10 คน 
5.4% 

62 คน
33.7% 

55 คน 
29.9% 

57 คน 
31.0% 

3.2 ผลลัพธที่ไดจากการทํางานของระบบมีความถูกตองแมนยํา ตรง 

      ตามที่ผูรับบริการรองขอ 
1 คน 
0.5% 

13 คน 
7.1% 

80 คน
43.5% 

68 คน 
37.0% 

22 คน 
12.0% 

                                           4. ความเปนสวนตัว (Privacy) 

1 คน 
0.5% 

5 คน 
2.7% 

53คน
28.8% 

65 คน 
35.3% 

60 คน 
32.6% 

4.1 ระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกสไมเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ 

      ผูรับบริการใหกับระบบ/บุคคลอื่น โดยไมไดรับความยินยอมจาก 

      ผูรับบริการ 

1 คน 
0.5% 

20 คน 
10.9% 

85 คน
46.2% 

57 คน 
31.0% 

21 คน 
11.4% 

1 คน 
0.5% 

2 คน 
1.1% 

53คน
28.8% 

61 คน 
33.2% 

67 คน 
36.4% 

4.2 มีระบบรักษาความปลอดภัย สามารถปกปอง ขอมูลสวนบุคคล/ 

     ขอมูลพฤติกรรมการรับบริการ ของผูรับบริการจากการเขาไปใชโดย 

     ไมไดรับอนุญาต 

2 คน 
1.1% 

17 คน 
9.2% 

80 คน
43.5% 

54 คน 
29.3% 

31 คน 
16.8% 
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ระดับความสําคัญ ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 
คําถาม 

1 2 3 4 5 

                                          5. การตอบสนอง (Responsiveness) 

8 คน 
4.3% 

27 คน 
14.7% 

98 คน
53.3% 

45 คน 
24.5% 

6 คน 
3.3% 

5.1 เมื่อมีปญหาจากการใชบริการเกิดขึ้นระบบลงทะเบียนเรียน 

      อิเล็กทรอนิกสระบบสามารถแจงใหผูรับบริการทราบถึงขั้นตอน 

      การแกไขปญหาไดทันที 

5 คน 
2.7% 

25 คน 
13.6% 

89 คน
48.4% 

57 คน 
31.0% 

8 คน 
4.3% 

                                           6. การชดเชย (Compensation) 

1 คน 
0.5% 

24 คน 
13.0% 

91 คน
49.5% 

61 คน 
33.2% 

7 คน 
3.8% 

6.1 เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น หนวยงานที่รับผิดชอบสามารถแกไข 

       ความผิดพลาดดังกลาวไดโดยไมผลักภาระไปใหผูรับบริการ 
2 คน 
1.1% 

19 คน 
10.3% 

87 คน
47.3% 

65 คน 
35.3% 

11 คน 
6.0% 

                                          7. ชองทางการติดตอ (Contact) 

1 คน 
0.5% 

24 คน 
13.0% 

81 คน
44.0% 

60 คน 
32.6% 

18 คน 
9.8% 

7.1 เว็บไซตระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกสมีการแจงรายละเอียด 

      ของชองทางการติดตอ เชน หมายเลขโทรศัพท เพื่อใหสามารถ 

      ติดตอกับผูใหบริการได 

2 คน 
1.1% 

20 คน 
10.9% 

71 คน
38.6% 

80 คน 
43.5% 

11 คน 
6.0% 

3 คน 
1.6% 

22 คน 
12.0% 

80 คน
43.5% 

64 คน 
34.8% 

15 คน 
8.2% 

7.2 ผูรับบริการสามารถสอบถามปญหาจากการใชบริการผานระบบได 

      ตลอดเวลา เชน สามารถสอบถามผานระบบ Chat ได  เปนตน 
1 คน 
0.5% 

21 คน 
11.4% 

79 คน
42.9% 

64 คน 
34.8% 

19 คน 
10.3% 

                                          8. ความสวยงามของการออกแบบเว็บไซต (Aesthetic Design) 

3 คน 
1.6% 

19 คน 
10.3% 

80 คน
43.5% 

62 คน 
33.7% 

20 คน 
10.9% 

8.1  เว็บไซตระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกสถูกออกแบบมาอยาง 

      มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีการนําเสนอที่นาสนใจ และมีสีสัน 

      สวยงาม 

2 คน 
1.1% 

15 คน 
8.2% 

86 คน
46.7% 

64 คน 
34.8% 

17 คน 
9.2% 

                                           9. ความถูกตองแมนยําของขอมูล (Accuracy) 

3 คน 
1.6% 

14 คน 
7.6% 

81 คน
44.0% 

68 คน 
37.0% 

18 คน 
9.8% 

9.1 ขอมูลที่ปรากฏอยูบนเว็บไซตระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส 

      มีความถูกตองแมนยํา 
1 คน 
0.5% 

17 คน 
9.2% 

80 คน
43.5% 

69 คน 
37.5% 

17 คน 
9.2% 

                                           10. เนื้อหา (Content) 

5 คน 
2.7% 

15 คน 
8.2% 

93 คน
50.5% 

48 คน 
26.1% 

23 คน 
12.5% 

10.1 ระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกสใหขอมูลที่ ครบถวน และ 

        ตรงกับความตองการของผูรับบริการ 
2 คน 
1.1% 

13 คน 
7.1% 

84 คน
45.7% 

64 คน 
34.8% 

21 คน 
9.2% 

1 คน 
0.5% 

14 คน 
7.6% 

94 คน
51.1% 

55 คน 
29.9% 

20 คน 
10.9% 

10.2 ระบบสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอื่นที่มีขอมูลเกี่ยวของ 

       สัมพันธกันได 
1 คน 
0.5% 

14 คน 
7.6% 

81 คน
44.0% 

69 คน 
37.5% 

19 คน 
10.3% 

4 คน 
2.2% 

17 คน 
9.2% 

73 คน
39.7% 

76 คน 
41.3% 

14 คน 
7.6% 

10.3 ขอมูลที่แสดงบนเว็บไซตระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส  

       นําเสนอในรูปแบบที่ชวยใหงายตอการเขาใจ (ขอความ, เสียง, 

       รูปภาพ หรือ วีดีโอ) 

1 คน 
0.5% 

22 คน 
12.0% 

85 คน
46.2% 

62 คน 
33.7% 

14 คน 
7.6% 

2 คน 
1.1% 

14 คน 
7.6% 

78 คน
42.4% 

70 คน 
38.0% 

20 คน 
10.9% 

10.4 ขอมูลผลลัพธที่ไดจากการประมวลผลของระบบถูกจัดแสดงอยู 

       ในรูปแบบที่สามารถนําไปใชประโยชนตอไปไดทันที 
1 คน 
0.5% 

12 คน 
6.5% 

80 คน
43.5% 

74 คน 
40.2% 

17 คน 
9.2% 

                                           11. ชวงเวลาที่เผยแพรขอมูล (Timeliness) 

- 15 คน 
8.2% 

92 คน 
50.0% 

53 คน
28.8% 

24 คน 
13.0% 

11.1 ขอมูลที่ปรากฏบนเว็บไซตระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกสม ี

       ความทันสมัยอยูเสมอ 
1 คน 
0.5% 

14 คน 
7.6% 

82 คน
44.6% 

68 คน 
37.0% 

19 คน 
10.3% 

1 คน 
0.5% 

11 คน 
6.0% 

86 คน
46.7% 

57 คน 
31.0% 

29 คน 
15.8% 

11.2 ผูรับบริการไดรับขอมูลภายในเวลาที่ตองการ และทันตอการ 

       นําไปใชงาน 
1 คน 
0.5% 

14 คน 
7.6% 

68 คน
37.0% 

68 คน 
37.0% 

33 คน 
17.9% 

 
ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะที่มีตอระบบจัดการขอมูลนกัศึกษาอิเล็กทรอนิกสและระบบลงทะเบียนเรียนอิเล็กทรอนิกส
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 

ขอขอบคุณที่ทานไดกรุณาตอบแบบสอบถามนี้ 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

ขื่อ    นางกนัยารัตน  ศรีวิสทิยกุล 

วัน เดือน ป  เกิด 22 กันยายน 2518 

สถานที่เกิด  อําเภอเมือง จงัหวัดลพบุรี 

สถานที่อยู  100/728 หมูบานชลลดา ซอย 49A ถนนบางกรวยไทรนอย  

ตําบลบางรกัพัฒนา อําเภอบางบวัทอง จงัหวัดนนทบุรี 11110 

      ตําแหนงปจจุบัน อาจารยประจาํ 

      สถานที่ทาํงาน ภาควิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะสารสนเทศศาสตร  

มหาวิทยาลยัศรีปทุม วทิยาเขนบางเขน   

      ประวัติการศึกษา 

   พ.ศ. 2541 บธ.บ. คอมพวิเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรปีทุม 

   พ.ศ. 2544 วท.ม.  วิทยาการคอมพวิเตอร มหาวทิยาลัยรังสิต 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


	บทคัดย่อ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	สารบัญภาพประกอบ
	บทที่ 1
	บทที่ 2
	บทที่ 3
	บทที่ 4
	บทที่ 5
	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ประวัตินักวิจัย



