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บทที่  1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
  ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication 
Technology : ICT) ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์และก่อให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงกับสังคมมนุษย์อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ การเรียนการศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นพลังขับเคลื่อนที่ส าคัญในการ
น าพาประเทศเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) หรือระบบเศรษฐกิจ สังคมแห่งปัญญา 
และการเรียนรู้ (Knowledge based Economy/ Society) และยังมีบทบาทต่อการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา เป็นการเรียนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นหลัก จากการที่ได้เรียน
ในชั้นเรียนแล้ว โดยเฉพาะผู้เรียนจ าเป็นจะต้องศึกษาค้นคว้าเอกสาร เนื้อหาสาระและท าความเข้าใจ
กับสื่อการเรียนของแต่ละรายวิชาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน เพ่ือเข้าใจบทความได้ดี
ยิ่งขึ้น ผู้เรียนจึงต้องมีความรู้ ความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือจะได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุด (รุ่งโรจน์ ไพศาลสมบัติรัตน์. 2547 : 10) 
  ระบบสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อการด าเนินงานในองค์กร องค์กรต่างๆ มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือหาความได้เปรียบเชิงคู่แข่งขัน โดยระบบสารสนเทศจะมีอิทธิพลมากต่อวิธี
จัดองค์กรและกระบวนการ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและการวางแผนระบบสารสนเทศเป็น
กิจกรรมส าคัญ ถึงแม้ว่า สารสนเทศไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เสมอไป แต่ปัจจุบัน
ปฏิเสธการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้งานหามิได้แล้ว เนื่องจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเร็ว ทันเหตุการณ์ และปัจจุบันราคาคอมพิวเตอร์ค่อนข้างต่ า จึงท าให้
สามารถน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูล และโปรแกรม
ประยุกต์ บางข้อมูลมีบทบาทส าคัญต่อวงการค้าโลก การจัดเก็บข้อมูลหรือสารสนเทศจึงต้องมีการ
ดูแลรักษาให้มีความถูกต้องแม่นย า เพ่ือพร้อมใช้งานตลอดเวลา กระบวนการท างานมีหลายรูปแบบ  
(สุพจน์ โกลิยะจินดา 2540 : 10-11) กระบวนการท างานเพ่ือให้ส าเร็จด้วยคุณภาพที่ดี ประกอบด้วย 
ขั้นตอนต่อไปนี้ 1) การก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยผู้บริหารระดับสูง 2) ก าหนดความต้องการของ
ระบบงาน 3) การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงาน 4) น าระบบงานมาใช้โดยการจัดซื้อระบบ 
หรือพัฒนาขึ้นโดยบุคลากรในองค์การหรือว่าจ้างบริษัทพัฒนาระบบงาน 5) ท าการทดสอบทุกข้ันตอน
จนแน่ใจว่า ระบบใหม่เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของโครงการ 6) ติดตั้งระบบ งานใหม่เพ่ือ
ทดแทนระบบงานเดิม 7) ประเมินผลงานของระบบงานใหม่ เพ่ือใช้งานไปได้ระยะหนึ่งเป็นไปตาม   
กลยุทธ์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์เพียงใด  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เป็นสถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลัก คือ การจัดการเรียน
การสอน  การวิจัย  การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  เพ่ือ
น าไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  2554  : 1) 
รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือจัด
การศึกษาให้กับเยาวชน  บุคคลทั่วไป ภายในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมาเป็นเวลา
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กว่า 40 ปี และเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกในจังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งให้โอกาสทางการศึกษากับผู้ที่
ต้องการศึกษาต่อโดยไม่จ ากัดเชื้อชาติ  ศาสนา และพิการทางร่างกาย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
ได้ด าเนินการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก  มีคณะ
ให้ เรียนได้มากถึง 6 คณะวิชา ได้แก่   คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์          
คณ ะวิทยาศาสตร์   คณ ะวิท ยาการจั ดการ  คณ ะเทค โน โลยี อุ ตสาหกรรม   และคณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตร มีหน่วยงานที่ เทียบเท่าคณะ  5 หน่วยงาน  คือ ส านักงานอธิการบดี  
สถาบันวิจัยและพัฒนา  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และส านักศิลปะและวัฒนธรรม   
 จากเหตุผลดังกล่าวส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ได้ศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อระบบสารสนเทศและการให้บริการระบบ
สารสนเทศ (ICT) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในด้านการใช้งานของระบบสารสนเทศ  ด้านการ
บริหารจัดการและประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ  ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ด้าน
งานวิจัย  ด้านการเรียนการสอน  ด้านการเงิน  และด้านการให้บริการระบบสารสนเทศ  เพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และเพ่ือทราบถึงปัญหาในการใช้บริการของผู้ใช้บริการ ผลที่ได้จากการ
วิจัยครั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  ปรับปรุงคุณภาพการบริการ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรผู้
ให้บริการ และใช้ในการวานแผนพัฒนาการด าเนินงาน  การให้บริการของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณภาพยิ่งข้ึนต่อไป   

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อระบบสารสนเทศและการ
ให้บริการระบบสารสนเทศ (ICT) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อระบบสารสนเทศและการ
ให้บริการระบบสารสนเทศ (ICT) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 2. เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและระบบสารสนเทศและการให้บริการสารสนเทศ 
(ICT) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการให้ดี
ยิ่งขึ้น 
 3. เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการให้บริการสารสนเทศ ( ICT) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

ขอบเขตกำรวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อระบบ
สารสนเทศและการให้บริการระบบสารสนเทศ (ICT) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีขอบเขต     
ในด้านต่างๆ ดังนี้  
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 1. ด้ำนเนื้อหำ 
  ประเด็นที่ใช้ในการศึกษา คือความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อระบบ
สารสนเทศและการให้บริการสารสนเทศ  (ICT) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 7 ด้าน คือ ด้านการใช้
งานของระบบสารสนเทศ  ด้านการบริหารจัดการและประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ  ด้านความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  ด้านงานวิจัย  ด้านงานการเรียนการสอน  ด้านงานการเงิน  และด้าน
การให้บริการระบบสารสนเทศ 
 2. ด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง   
  2.1 ประชากรมีจ านวน 2 กลุ่ม คือ 
   2.1.1 บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  (ระเบียบวาระการประชุม อาจารย์ 
ข้าราชการพลเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 2558 : 4) ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการจ านวน 417  
คน  สายสนับสนุน  จ านวน 355 คน  รวม 772 คน 
   2.1.2 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ระดับปริญญาตรี  (งานทะเบียนและ
ประมวลผล. 2558)  ได้แก่  คณะ ครุศาสตร์  จ านวน 5,720 คน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
จ านวน 2,630 คน คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 2,679 คน  คณะวิทยาการจัดการ  จ านวน 2,552 คน  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จ านวน 1,158 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 598 คน รวม 
15,337 คน 
  2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศและการบริการ ICT  ประกอบด้วย
บุคลากร  นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยใช้วิธีการเปิดตารางส าเร็จรูป
ของ เครซีและมอร์แกน  (Krejcie and Morgan) (สมประสงค์  เสนารัตน์.  2551 : 54) กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 377 คน  
 3. ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
  3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ  สถานภาพ  สังกัดคณะ/ส านัก/หน่วยงาน  ความถี่ใน
การเข้าใช้ 
  3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อระบบ
สารสนเทศและการให้บริการสารสนเทศ  (ICT) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
   3.2.1 ด้านการใช้งานของระบบสารสนเทศ   
   3.2.2 ด้านการบริหารจัดการและประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ   
   3.2.3 ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
   3.2.4 ด้านงานวิจัย 
   3.2.5 ด้านการเรียนการสอน 
   3.2.6 ด้านงานการเงิน 
   3.2.7 ด้านการให้บริการระบบสารสนเทศ 
 4. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
  การศึกษาในครั้งนี้ ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของบุคลากรและ
นักศึกษาที่มีต่อระบบสารสนเทศและการให้บริการสารสนเทศ  ( ICT) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ตั้งแต ่เดือนมกราคม  2558 ถึง เดือนเมษายน  2558 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ  
              1. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบ  หรือพอใจ  ส่งผลให้มีทัศนคติที่ดีเมื่อได้รับการ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง 
 2. ผู้ใช้บริการ หมายถึง  บุคลากร นักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์   
 3. บริการ หมายถึง  การตอบสนองความต้องการให้กับบุคลากร  นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 4. บริการสารสนเทศ หมายถึง บริการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดให้บริการ
บุคลากรและนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 5. การให้บริการระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบการบริการที่ได้รับการตอบสนองในการ
บริการทั้ง 7 ด้าน  

 
 


