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บทคดัย่อ 
การวิจัยในครั้งในมีวัตถุประสงค์เพื ่อประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการให้บริการนักศึกษา และ

เปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการให้บริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ กรณีศึกษา 
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามสถานภาพของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 10 แห่ง เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์ หลังจากนั้นนํามา
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ t-test และ One-way ANOVA (F-test) ผลการวิจัยพบว่า โดยส่วนใหญ่นักศึกษามีระดับความ
คิดเห ็นต ่อประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการให้บริการนักศ ึกษาของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ กรณีศึกษา 
กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมาก และเม่ือทําการเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการให้บริการนักศึกษา 
จําแนกตามสถานภาพของนักศึกษา พบว่า เพศ อายุ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศในการให้บริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 
คาํสาํคัญ : การประเมิน, ระบบสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
 

Abstract 
The objective of this research were to 1) assess the efficiency of the Information System in 

serving students; and to compare the efficiency levels of the Information System in serving students in 
autonomous universities, case study: autonomous universities located in Bangkok Metropolis. The 
sample groups applied in this research were students who were studying in 10 autonomous 
universitieslocated in Bangkok Metropolis, The data was collected via online questionnaires, and then 
analyzed on statistics with t-test and One-way ANOVA (F-test). Based on the result of the research, it was 
found that most of students expressed their opinions on the efficiency of the Information System in 
serving students in autonomous universities, located in Bangkok Metropolis at a high level. Additionally, 
when comparing the efficiency levels of the Information System in serving students classified by student 
status, it was found that students with different genders, ages, and educational levels had different 
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levels of opinions on the efficiency of the Information System in serving students in autonomous 
universities, located in Bangkok Metropolis, with statistical significance at the levels of 0.01 and 0.05. 
Keywords : Assessment, Information System, Autonomous Universities 
 
1. บทนํา 
ในปัจจุบ ันมีการนําระบบสารสนเทศ ( Information 
System: IS) มาประยุกต์ใช้ในองค์กรเป็นจํานวนมาก ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งหวังว่าระบบสารสนเทศจะช่วย
ให้การทํางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล [1] อีกทั้ง
ยังเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการดําเนินงานและการ
บริหารจัดการองค์กร โดยประเทศไทยไดประกาศใช้
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับแรกเมื่อปี พ.ศ.
2539 (IT2000) ซ่ึงกําหนดภารกิจที่สําคัญไว 3 ประการ 
ประกอบด้วย การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ
แห่งชาติที่เสมอภาคการลงทุนในด้านการศึกษาที่ดีของ
พลเมืองและบุคลากรด้านสารสนเทศ และการปรับปรุง
บทบาทภาครัฐ เพื ่อบริการที ่ด ีข ึ ้นและสร้างรากฐาน 
อุตสาหกรรมสารสนเทศที่แข็งแกร่ง และต่อมาไดพัฒนา
กรอบนโยบายขึ ้นมาอ ีกคร ั ้ งต ่อจากกรอบนโยบาย 
IT2000 โดยกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารเทศฉบับที่ 2 
น้ัน อยู่ในระยะ พ.ศ.2544 – 2553 (IT2010) ซึ่งยังคงมี
เจตนารมณ์ของ IT2000 อย่างครบถ้วน หลังจากน้ันจึงได
มีการพัฒนากรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารระยะ พ.ศ.2554 – 2563 (ICT2020) โดยนํา
แนวทางของกรอบนโยบายฉบับเดิม และสถานภาพการ
พัฒนา ICT ในปัจจุบันมาเป็นส่วนประกอบสําคัญในการ
จัดทํากรอบนโยบายฉบับใหม่ [2]  

จากความสําคัญของระบบสารสนเทศทําให้มี
แนวโน้มการใช ้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศเพื ่อ
ขับเคลื่อนองค์การไปสู่ความสําเร็จกําลังได้รับความสนใจ
อย่างกว้างขวาง แต่กลับพบว่า มีงานวิจัยมากมายที่แสดง
ให ้เห ็นถ ึงความล้มเหลวของโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ [3] ดังเช่น การศึกษาของ ฑกลชัย อุตตรนที 
และคณะ [4] ที่พบว่า ระบบสารสนเทศที่นํามาใช้มักไม่
ประสบความสําเร ็จในการใช ้งาน ซึ ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาของ Coombs [5] โดยพบว่า การประเมิน
ประโยชน์ที ่จะได้รับจากระบบสารสนเทศนั ้น มักเกิด
ความล้มเหลวเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงอัตราการล้มเหลวมีมากถึง
ร้อยละ 70 [6] 
 ด้วยเหต ุนี ้ ในการนําระบบสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ในองค์กรจะต้องได้รับการประเมินถึงความ
คุ้มค่าและประสิทธิภาพของระบบที่จะได้รับให้สอดคล้อง
กับการลงทุน [7] ดังนั้นในการนําระบบสารสนเทศไปใช้
สถาบันการศึกษาจึงเป็นกระบวนที ่สําคัญที ่จะทําให้
สถาบันการศึกษามีการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังอํานวยการบริการให้แก่นักศึกษา
เพื่อให้สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศต่าง ๆ จากทาง
มหาวิทยาลัยได้อย่างสะดวก โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐที่มีการบริหารการจัดการอิสระแยกจาก
ระบบราชการ (Autonomous University) แต่ยังได้รับ
เงินอุดหนุนทั่วไป (Block Grant) ที่รัฐจัดสรรให้เป็นราย
ปีโดยตรง เพื่อใช้จ่ายตามความจําเป็นในการดําเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  และเพื ่อประกัน
คุณภาพ [8] และภาครัฐยังมีนโยบายให้การสนับสนุนจน
ผลักดันให้เกิดกรอบ ICT ดังกล่าวข้างต้น จึงทําให้การ
ประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการให้บริการ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐมีความจําเป็น
อย่างยิ่ง ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดการใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่า 
และคุ้มทุนกับการได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากภาครัฐ 
และยังทําให้ทราบสถานะของระบบสารสนเทศที่มีความ
เหมาะสมต่อการให้บริการแก่นักศึกษา ดังนั้นผลที่ได้จาก
การวิจัยจะทําให้มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐโดยเฉพาะ
ในกรุงเทพมหานคร ได้นําผลดังกล่าวไปปรับปรุงระบบ
สารสนเทศหรือนําไปกําหนดนโยบายในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศต่อไปในอนาคตให้ม ีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างยั่งยืน 
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ

ในการให้บริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐ กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศในการให้บริการนักศึกษากับสถานภาพของ
นักศึกษา ประกอบด้วย เพศ อายุ และระดับการศึกษา 
 
3. สมมติฐานการวิจัย 
 1. ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการ
ให้บร ิการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
กรณีศึกษา กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมาก 
 2. เพศ อายุ และระดับการศึกษาแตกต่างกันมี
ระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพระบบสารสนเทศใน

การให้บริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
 
4. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ผูวิ้จัยได้กําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยจากการ
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีทีเกี่ยวข้อง พบว่าในการประเมิน
ระบบสารสนเทศนั้น สามารถนํารูปการประเมินของซิป 
(CIPP Model) มาประยุกต์ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้ ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงได้นํารูปแบบการประเมินของซิปที่ประกอบด้วย 
ด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation: C) ด้าน
ปัจจัยนําเข้า (Input Evaluation: I) ด้านกระบวนการ 
(Process Evaluation: P) และด้านผลผลิต (Product 
Evaluation: P) มากําหนดเป็นตัวแปรตาม [9] ดังภาพที่ 
1 
 

 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)        ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
5. วิธดีาํเนินการวิจยั 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้
ในการว ิจ ัยคร ั ้ งน ี ้ ได ้แก ่  น ักศ ึกษาท ี ่ศ ึกษาอย ู ่ ใน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 10 แห่ง [10] กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย โดยได้
เลือกใช้การหาตัวอย่างที่ไม่ทราบจํานวนแน่นอนจากสูตร
ของ Cochran โดยกําหนดระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 
95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนไว้ที ่ร้อยละ 5 [11] 

ทําให้ได้กลุ่มตัวอย่างไม่ตํ่ากว่า 384 คน และเพื่อให้เกิด
ความแม่นยําของข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 450 คน  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
มีโครงสร้างของแบบสอบถามทั้งหมด 3 ตอน ได้แก่ ตอน
ที่ 1 สถานภาพของนักศึกษา ประกอบด้วย เพศ อายุ 
และระดับการศึกษา ตอนที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพ

สถานภาพของนักศึกษา 

1. เพศ 

2. อายุ 
3. ระดับ

การศึกษา 

การประเมนิประสิทธภิาพระบบสารสนเทศ 
ในการใหบ้รกิารนักศกึษา 

1. ด้านสภาวะแวดล้อม (Context 

Evaluation: C) 

2. ด้านปัจจัยนําเข้า (Input Evaluation: I)  

3. ด้านกระบวนการ (Process Evaluation: P)  

4. ด้านผลผลิต (Product Evaluation: P) 
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ระบบสารสนเทศในการให้บริการนักศึกษา และตอนที่ 3 
ข้อเสนอเก ี ่ยวก ับป ัญหา /อุปสรรคในการใช้ระบบ
สารสนเทศการบริการนักศึกษา โดยแบบสอบถามตอนที่ 
2 ผู ้วิจัยได้กําหนดช่วงคะแนนค่าเฉลี่ยของระดับความ
ค ิด เห ็นตามเกณฑ ์การประเม ินเพ ื ่ออภ ิปรายผล
แบบสอบถามโดยการคํานวณอันตรภาคชั้น (Interval) 
เพื่อหาความกว้างในแต่ละชั้น [12] ดังน้ี 
4.21 – 5.00 คะแนน หมายถึง มากที่สุด 
3.41 – 4.20 คะแนน หมายถึง มาก 
2.61 – 3.40 คะแนน หมายถึง ปานกลาง 
1.81 – 2.60 คะแนน หมายถึง น้อย 
1.00 – 1.80 คะแนน หมายถึง น้อยที่สุด 
 3. การตรวจสอบคุณภาพเครื ่องมือ โดยได้
นําเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง ครบถ้วน และพิจารณาประเมินให้ค่า
คะแนนเพื ่อตรวจสอบดัชนีความสอดคล ้อง ( Item 
Objective Congruence Index: IOC) และพบว่าทุกข้อ
คําถามมีค่าตามเกณฑ์  
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ขอหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม จากคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อใช้
สําหรับเป็นหนังสือขอเข้าไปอธิบาย หลังจากที่ได้รับการ
ตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ผู ้วิจัยได้
ติดต่อไปยังอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร เพื่ออธิบาย
แนวทางในการเก็บข้อมูล และได้นํา QR Code ส่งไปให้
อาจารย์ผู้เก่ียวข้อง เพื่อให้อาจารย์ได้ส่งต่อไปยังนักศึกษา
ผ่านช่องทางไลน์และเฟซบุ ๊ก เพื ่อให้นักศึกษาได้ตอบ
แบบสอบถามออนไลน์ ท ั ้งนี ้ เพ ื ่อสะดวกในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล หากยังได้ร ับข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่
ก ํ าหนดไว ้  ผ ู ้ ว ิ จ ัยจะท ํ าการต ิดต ่อไปย ั งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอีกครั้ง เพื่อขอความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถามออนไลน์ จนกว่าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจะครบ ซ่ึงใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 6 เดือน คือ ระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์–กรกฎาคม 2562 เมื่อได้ร ับแบบสอบ

ครบถามตามจํานวนผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้อง และ
ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในลําดับต่อไป  
  5. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 โดยใช้ค่าสถิติการแจก
แจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 สถิติที่ใช้ คือ 
ค ่าเฉล ี ่ย  (Mean) และส ่วนเบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และว ิเคราะห์ข ้อม ูลเพ ื ่อ
เปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการ
ให้บริการนักศึกษา จําแนกตามสถานภาพของนักศึกษา 
โดยใช้สถิติ t-test กรณีตัวแปรมี 2 กลุ่ม และสถิติค่า 
One-way ANOVA (F-test) กรณี 3 กลุ่มขึ้นไป และ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม โดยใช้วิธีแบบ LSD 
(Least-Significant Difference)  
 
6. ผลการวิจัย 
 6.1 ผลการประเม ินประส ิทธ ิภาพระบบ
สารสนเทศในการให้บริการนักศึกษา โดยรวมมีระดับ

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 3.78) ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐาน เมื ่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน

ปัจจัยนําเข้า ( X = 4.06) มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน

อันดับที่ 1 รองลงมาได้แก่ ด้านสภาวะแวดล้อม ( X = 

3.79) ด้านผลผลิต ( X  = 3.69) และด้านกระบวนการ (

X = 3.58) ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการให้บริการนักศึกษา 
(n = 450) 
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการให้บริการ

นักศึกษา X  S.D. แปลผล 

ด้านสภาวะแวดล้อม     
1. ระบบสารสนเทศในการให้บริการของ

มหาวิทยาลัยช่วยอํานวยความสะดวก
ให้แก่ท่าน 

3.74 0.92 มาก 

2. หากไม่มีระบบสารสนเทศในการให้บริการของ
มหาวิทยาลัย จะทําให้ท่านไม่สามารถ
ลงทะเบียน เช็ดผลการเรียน หรือใช้งาน
ด้านอ่ืน ๆ ได้อย่างสะดวก 

3.83 0.92 มาก 

3. ท่านได้รับประโยชน์จากระบบสารสนเทศใน
การให้บริการของมหาวิทยาลัย 

3.86 0.88 มาก 

4. ระบบสารสนเทศในการให้บริการของ
มหาวิทยาลัยมีความเหมาะสมต่อการใช้ 

3.75 0.95 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.79 0.92 มาก 
ด้านปัจจัยนําเข้า     
1. ความรวดเร็วในการเข้าถึงระบบสารสนเทศใน

การให้บริการของมหาวิทยาลัย 
3.65 0.96 มาก 

2. ความเพียงพอของจํานวนบุคลากรในการดูแล
ระบบสารสนเทศในการให้บริการของ
มหาวิทยาลัย 

4.44 0.79 มากที่สุด 

3. เม่ือระบบสารสนเทศในการให้บริการของ
มหาวิทยาลัยเกิดปัญหาท่านสามารถ
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ตลอดเวลา 

4.43 0.84 มากที่สุด 

4. ระบบสารสนเทศในการให้บริการของ
มหาวิทยาลัยเทศมีความทันสมัยและ 
update อย่างสม่ําเสมอ 

3.73 0.92 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.06 0.88 มาก 
ด้านกระบวนการ     
1. ระบบสารสนเทศในการให้บริการของ

มหาวิทยาลัยมีความเสถียรและราบรื่น 
3.62 0.93 มาก 

2. ท่านไม่พบปัญหาการล่มของระบบสารสนเทศ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

3.62 0.90 มาก 
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ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการให้บริการ
นักศึกษา X  S.D. แปลผล 

3. ระบบสารสนเทศในการให้บริการของ
มหาวิทยาลัยไม่มีข้อผิดพลาดในการใช้ 

3.54 0.96 มาก 

4. ระบบสารสนเทศในการให้บริการของ
มหาวิทยาลัยมีความสมบูรณ์เพียงพอต่อ
การใช้ 

3.53 0.90 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.58 0.92 มาก 
ด้านผลผลิต     
1. ระบบสารสนเทศในการให้บริการของ

มหาวิทยาลัยตอบสนองต่อความ
ต้องการของท่าน 

3.65 0.91 มาก 

2. ระบบสารสนเทศในการให้บริการของ
มหาวิทยาลัยมีความจําเป็นต่อท่าน 

3.68 0.85 มาก 

3. ท่านใช้ระบบสารสนเทศในการให้บริการของ
มหาวิทยาลัยเป็นประจํา 

3.80 0.94 มาก 

4. ท่านยังต้องการให้มหาวิทยาลัยพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศในการ
ให้บริการ 

3.62 0.94 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.69 0.91 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน 3.78 0.91 มาก 

 
6.2 ผลการเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการให้บริการนักศึกษา จําแนกตามสถานภาพ  เพื่อทดสอบ

สมมติฐาน สามารถแสดงได้ดังน้ี 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศกับระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการให้บริการ
นักศึกษา 

 

เพศ 
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ 

t Sig. 
X  S.D. 

ชาย 3.61 0.60 2.482 0.013* 
หญิง 3.50 0.36   

* นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-Test พบว่าได้ค่า t เท่ากับ 2.482 และค่า Sig. เท่ากับ 0.013 ซ่ึงน้อย

กว่าค่านัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน แสดงว่าเพศแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศในการให้บริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐกรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร แตกต่าง
กัน

 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุกับระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการให้บริการ

นักศึกษา 
 
ประสิทธิภาพระบบ

สารสนเทศ 
แหล่งความแปรปรวน Sum of 

S
q
u
a
r
e
s 

df MS F Sig. 

อายุ ระหว่างกลุ่ม 6.703 3 2.234 10.448 0.000** 
ภายในกลุ่ม 95.378 446 0.214   
รวม 102.081 449     

** นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า การทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้สถิติ F-Test ได้ค่า F เท่ากับ 10.448 และค่า Sig. 
เท่ากับ 0.000 ซ่ึงน้อยกว่าค่านัยสําคัญทางสถิติ 0.01 จึง
ยอมรับสมมติฐาน แสดงว่า อายุแตกต่างกันมี 

ระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพระบบสารสนเทศใน
การให้บริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ดังน้ันจึงทํา
การทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD ดังน้ี 
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการให้บริการนักศึกษา ด้วยวิธี LSD 
จําแนกตามอายุ 

 

อายุ X  ตํ่ากว่า 20 ปี 20-22 ปี 23-24 ปี 25 ปีขึ้นไป 

ตํ่ากว่า 20 ปี 3.64 - 0.197* 0.202* -0.108 
20-22 ปี 3.45  - 0.005 -0.305* 
23-24 ปี 3.44   - -0.311* 
25 ปีขึ้นไป 3.75    - 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างค ่าเฉลี ่ยของอาย ุก ับระด ับความคิดเห็นต ่อ
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการให้บริการนักศึกษา 
โดยพบว่า นักศึกษาที ่มีอายุแตกต่างกันมีระดับความ
คิดเห็นต่อประสิทธิภาพระบบสารสนเทศใน 

การให้บริการนักศึกษาแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 คือ นักศึกษาที่มีอายุตํ่ากว่า 20 ปี กับ
นักศึกษาที่มีอายุ 20-22 ปี และ23-24 ปี นักศึกษาที่มี
อายุ 20-22 ปี และอายุ 23-24 ปี กับนักศึกษาที่มีอายุ 
25 ปีขึ้นไป 

 
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษากับระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการ

ให้บริการนักศึกษา 
 

ประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศ 

แหล่งความแปรปรวน Sum of 
S
q
u
a
r
e
s 

df MS F Sig. 

ระดับการศึกษา ระหว่างกลุ่ม 8.088 2 4.044 19.231 0.000** 
ภายในกลุ่ม 93.993 447 0.210   
รวม 102.081 449    

** นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
 

จากตารางที่ 5 พบว่า การทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้สถิติ F-Test ได้ค่า F เท่ากับ 19.231 และค่า Sig. 
เท่ากับ 0.000 ซ่ึงน้อยกว่าค่านัยสําคัญทางสถิติ 0.01 จึง

ยอมรับสมมติฐาน แสดงว่า ระดับการศึกษาแตกต่างกันมี
ระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพระบบสารสนเทศใน
การให้บริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
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กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ดังน้ันจึงทํา
การทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD ดังน้ี 

 

 
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการให้บริการนักศึกษา ด้วยวิธี LSD 

จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา X  ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ปริญญาตรี 3.54 - 0.111* -0.385* 
ปริญญาโท 3.42  - -0.496* 
ปริญญาเอก 3.92   - 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่ 6 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง

ค่าเฉลี ่ยของระดับการศึกษากับระดับความ
คิดเห็นต่อประสิทธิภาพระบบสารสนเทศใน
การให้บริการนักศึกษา โดยพบว่า นักศึกษาที่มี
ระด ับการศ ึกษาแตกต ่างกันมีระด ับความ
คิดเห็นต่อประสิทธิภาพระบบสารสนเทศใน
การให ้บริการนักศึกษาแตกต่างกัน อย ่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ นักศึกษาที่
มีระดับการศึกษาปริญญาตรี กับนักศึกษาที่มี
ระดับการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก 
และนักศึกษาที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทกับ
นักศึกษาที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอก 

 
7. อภิปรายผลการวิจัย 
 7.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบ

สารสนเทศในการให ้บร ิการนักศ ึกษาของ
มหาวิทยาล ัยในกําก ับของร ัฐ กรณีศ ึกษา 
กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยส่วนใหญ่นักศึกษา
มีระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศอย ู ่ ใ นระด ับมาก ท ั ้ งน ี ้ อา จ
เนื่องมาจากระบบสารสนเทศได้ถูกพัฒนาขึ้น
มาให้บริการนักศึกษาตั้งแต่ในอดีตและได้มีการ
ปร ับปร ุง แก้ ไขให ้พร ้อมใช ้งาน แต ่จะมี

ข้อผิดพลาดที่เกิดจากระบบบ้าง ดังนั้นระบบ
ด ั ง ก ล ่ า ว จ ึ ง ม ี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ มี
ประสิทธ ิภาพเพ ียงพอต่อการใช ้งาน ซ ึ ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ดาวรถา วีระพันธ์ 
[13] ที่ได้ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ
จัดการข้อมูลสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษา
ด ้วยเทคโนโลย ีบาร ์ โค ้ด  ผลการประเม ิน
ประส ิทธ ิภาพการท ํางานของระบบจาก
ผู้เชี่ยวชาญภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ระดับ
มาก สอดคล้องกับการศึกษาของ สุทธิพงษ์ อุ
พลเถียร, ประยูร แสงใส และสุทธิพงษ์ ศรีวิชัย 
[14] ท ี ่พบว ่า ประส ิทธ ิภาพของระบบ
สารสนเทศเพื ่อการบริหารของวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิร ินธร จังหวัดขอนแก่น โดย
ภาพรวมและรายด้านมีประสิทธิภาพในระดับ
มาก สอดคล้องกับการศึกษาของ ประพาพร 
มั่นคง และมานิตย์ อาษานอก [15] ที่ได้วิจัย
เก ี ่ ยวก ับการประเมินประสิทธ ิภาพ และ
การศึกษาความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศ
เพื่อการติดตามวิทยานิพนธ์ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการวิจัยสรุปได้
ว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศจากผู้เชี ่ยวชาญด้านกระบวนการ
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ดําเนินงานของบัณฑิตศ ึกษา และด้านการ
ออกแบบระบบสารสนเทศ มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ อรอนงค์ อิสระ
นรากุล และชุติมา เบี้ยว-ไข่มุก [16] ที่พบว่า 
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื ่อการ
จัดการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรอยู่ใน
ระด ับมากและตรงตามความต้องการของ
ผ ู ้ บ ร ิ ห า ร แ ล ะบ ุ ค ล า กร ข อง โ ร ง เ ร ี ย น 
นอกจากนั ้นย ังสอดคล้องกับการศึกษาของ 
Nisingizwe, et al. [17] ที่ได้ประเมินคุณภาพ
ของระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลด้าน
สุขภาพ ซึ ่งผลการประเมินพบว่า ระบบมี
ค ุณภาพและประส ิทธ ิภาพเป ็นอย ่างมาก 
เนื ่องจากได้ร ับการปรับปรุงและดูแลอย่าง
ต่อเน่ืองตั้งแต่เริ่มพัฒนาระบบ อีกทั้งระบบยัง
ช่วยสนับสนุนในการนําข้อมูลที่ได้จัดเก็บไว้ไป
วิเคราะห์ทางด้านสุขภาพได้เป็นอย่างดี และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ Beckmann MD, 
et al. [18] ที่ได้ประเมินผลระบบสารสนเทศ
ในการรายงานข้อมูลผู้ปุวย ซึ่งพบว่า ระบบมี
ความน่าเช ื ่อถ ือและมีความถูกต้องแม่นยํา
เพียงพอต่อการวิเคราะห์ข้อมูล  

7.2 ผลการเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศในการให้บริการนักศึกษา จําแนก
ตามสถานภาพของนักศึกษา พบว่า เพศ อายุ 
และระดับการศึกษาแตกต่างกันมีระดับความ
คิดเห็นต่อประสิทธิภาพระบบสารสนเทศใน
การให้บริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ กรณีศ ึกษา กรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 
0.01 และ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ 
ว ิ ร ั ช  ก าฬภ ั กด ี  [19] ท ี ่ พ บ ว ่ าล ั กษณ ะ
ประชากรศาสตร ์ท ี ่ แตกต ่างก ันส ่งผลให้
ประส ิทธ ิภาพของการ ใช ้ ง านของระบบ
สารสนเทศการประกันคุณภาพการดาเนินงาน 

สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยาแตกต่าง
กัน สอดคล้องกับการศึกษาของ นิภัทร์ สิงห์
สวัสดิ์ [20] โดยพบว่าปัจจัยด้านเพศที่แตกต่าง
กันม ีผลต ่อค ุณภาพด้านการใช ้งานระบบ
สารสนเทศที่แตกต่างกันในด้านการสนับสนุน
การใช้งานอย่างเหมาะสม ด้านอายุ  อายุการ
ทํางาน ระยะเวลาในการใช้งานของระบบ
สารสนเทศโดยเฉลี่ยต่อวัน และความถี่ในการ
เข้าใช้งานระบบสารสนเทศเฉลี่ยต่อสัปดาห์ที่
แตกต่างกันมีผลต ่อคุณภาพด้านการใช้งาน
ระบบสารสนเทศท ี ่แตกต ่ างก ันท ุกด ้ าน 
สอดคล้องกับการศ ึกษาของ พ ัชราวรรณ     
บุญแสน [21] ที ่พบว่า เพศ อายุ และระดับ
การศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ใช้งานระบบอินทราเน็ตที ่แตกต่างกันในด้าน
ความสมบูรณ์ และด้านเวลา นอกจากนั้นยัง
สอ ดค ล ้ อ ง ก ั บ ก าร ศ ึ ก ษา ข อง  Nelima, 
Mbugua and Kilwake [22] ได้ศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต ่อความพึงพอใจของผู ้ ใช ้งานระบบ
สารสนเทศในมหาวิทยาลัยในประเทศเคนยา 
ผลการศึกษาพบว ่า เพศ อาย ุ และระด ับ
การศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจ
และการใช้งานระบบสารสนเทศแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับ
การศ ึกษาของ Baker, Al-Gahtani and 
Hubona [23] โดยศึกษาตัวแปรด้านเพศ อายุ 
และระด ับการศ ึกษาท ี ่ ส ่ งผลต ่อก าร ใช้
เทคโนโลย ีสารสนเทศ โดยใช้แนวทางการ
วิเคราะห์ผลต ัวแปรตามแบบจ ําลอง TPB 
(Theory of Planned Behavior) ผลที่ได้จาก
การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า เพศ อายุ และระดับ
การศึกษาส่งผลต่อการพฤติกรรมในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกัน 

 
8. บทสรุป 
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 ผลท ี ่ ได ้จากการวิจ ัยพบว ่า โดยส ่ วนใหญ่
นักศึกษามีระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ
ของระบบสารสนเทศในการให้บริการนักศึกษา
อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว ้  และ เม ื ่ อท ํ าการ เปร ี ยบเท ี ยบระด ับ
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการให้บริการ
นักศึกษา จําแนกตามสถานภาพของนักศึกษา 
พบว่า เพศ อายุ และระดับการศึกษาแตกต่าง
กัน มีระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศในการให้บริการนักศึกษาแตกต่าง
กัน ซึ ่งเป็นไปตามสมมติฐานที ่ต ั ้งไว้เช่นกัน 
กล่าวคือ นักศึกษายังพอใจต่อความสามารถ
ของระบบฯ เนื่องจากระบบฯ สามารถช่วยให้
การต ิดต ่อกับมหาวิทยาลัยมีความสะดวก 
รวดเร็ว โดยเพศ อายุ และระดับการศึกษามีผล
ต่อประสิทธิภาพของระบบฯ ด ังนั ้น หากมี
ความจําเป็นที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนาระบบ
เพ ื ่อใช ้ ในเช ื ่อมโยงระหว ่างน ักศ ึกษาก ับ
มหาว ิทยาลัย ควรมีส ํารวจให ้ครอบคล ุม
นักศึกษาทุกกลุ่ม ทุกชั้นปี ที ้งนี ้เพื ่อให้ระบบ
ดังกล่าวตอบสนองต ่อความต้องการของ
นักศึกษาอย่างสูงสุด 
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