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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้ใชวิธีการสัมภาษณผูใชบริการเพื่อรวบรวมความตองการสารสนเทศ 
เพื่อการบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในมหาวิทยาลัยราชภัฏ แลวนํามาสังเคราะหสราง
แบบสอบถามเพื่อใหผูใชบริการยืนยันความตองการสารสนเทศ จํานวน 10 รายการอีกครั้งหนึ่ง โดย
สอบถามผูใชบริการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 337 ราย ซ่ึงประกอบดวยบุคลากรสายวิชาการ 
จํานวน 32 ราย (รอยละ 9.50) บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 60 ราย (รอยละ 17.80)  และนักศึกษา 
จํานวน 245 ราย (รอยละ 72.70)  แลวนํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชคาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย  
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาความแตกตางของความตองการสารสนเทศของผูใชแตละประเภท  
ผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการมีความตองการสารสนเทศทั้ง 10 รายการอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.67) 
โดยมีความตองการสารสนเทศดานความเชี่ยวชาญของผูใหบริการสูงสุด (คาเฉลี่ย 3.87) รองลงมาเปน
สารสนเทศรายการบริการที่มีใหบริการ (คาเฉลี่ย 3.86) และมีความตองการสารสนเทศคํารองขอของ
ผูใชบริการที่รองขอบอย และแนวทางการแกไขนอยที่สุด (คาเฉลี่ย 3.50) นอกจากนั้นยังพบวา
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ผูใชบริการกลุมบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษามีความตองการสารสนเทศ
โดยรวมอยูในระดับที่ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

คําสําคัญ: ความตองการ/ การบํารุงรักษา/ สารสนเทศ/ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

Abstract 
 The aim of the study was to investigate the requirements of information service for 
information technology system maintenance in Rajabhat University. The research was conducted by 
interviewing the users on the needs of information technology and the data obtained was analyzed to 
construct the questionnaire. After that, the subjects including 32 academic staffs, 60 support staff 
and 245 students were given the questionnaires and the data was analyzed by using statistical 
software for windows to find out frequencies, percentages, means, and standard deviations.  
The results revealed that the average requirements of information technology were at high level 
( =3.67). The requirement of information technology on the specialization of the service 
providers was at the highest level ( =3.87), the requirement of information technology on the 
service providing list was also high ( =3.86), and the requirement of information technology on 
the users’ complaints and the solutions of problems was at the lowest level ( = 3.50).  Besides, 
the results also showed no significant difference of the requirements of information technology 
among academic staff, support staff, and students (p=0.05). 
 

Keywords: Requirement/ Maintenance/ Information/ Information technology 
 

บทนํา 
 ปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏไดนํา
ระบบ เทคโนโลยี ส ารสน เทศ เข าม า ใช
สนับสนุนการดําเนินงานในภารกิจตาง ๆ มาก
ขึ้น  ทั้งนี้ เพื่อใช เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ใหบริการที่สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมสารสนเทศ ทั้งจํานวนและรูปแบบ
ความตองการบริการใหม ๆ ของผูใชบริการ 
สงผลใหเกิดคาใชจายสําหรับการจัดหาและ

การบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพิ่มสูงขึ้นอยางกาวกระโดด  หากขาดการ
วางแผนในการบริหารจัดการทรัพยากร  
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเปนระบบ 
จะสงผลใหหนวยงานตองใชงบประมาณสูง 
จากการศึกษาผลงานวิจัยเกี่ยวกับการบริการ
บํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พบวา  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏยังมีฮารดแวรที่ไมเพียงพอกับจํานวน
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ผูใชบริการ ฮารดแวรที่มียังไมสอดคลองกับ
ความตองการของผู ใชบ ริการที่ มี ความ
เปลี่ยนแปลง มีซอฟตแวรประยุกตและระบบ
สารสนเทศที่ไมครอบคลุมการดําเนินงานตาม
ภารกิจ มีเครือขายสารสนเทศที่ไมครอบคลุม
และไมเสถียร ขาดความเปนระบบในการ
ควบคุมการเข า ถึงสารสนเทศ  (กาญจนา  
จันทรสิงห และ รุงรุจี  ศรีดาเดช, 2553; จารึก  
ช่ืนสมบัติ, 2550; ภาษิต  ศรีวุน และคณะ,  
2551; บุญญลักษม  ตํานานจิตร, 2552)  ซ่ึง
ป ญ ห า เ ห ล า นี้ จ ะ ส ง ผ ล โ ด ย ต ร ง ต อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่ในภารกิจตาง ๆ 
ของผูใชบริการ นอกจากขอจํากัดดังกลาวแลว 
จ ากก า รสั มภ าษณ ผู บ ริ ห า ร  เ จ า หน า ที่ 
ผูใหบริการ และผูใชบริการ ในมหาวิทยาลัย
ร า ช ภั ฏ  พื้ น ที่ เ ข ต ภู มิ ศ า ส ต ร ภ า ค ใ ต 
ฝงตะวันออก พบวาในการใหบริการติดตาม
และแกไขปญหาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศยังขาดความเปนระบบ ขาดระบบ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ที่สามารถใชเปน
แนวทางในการบริหารจัดการงานบํารุงรักษา
ทรัพยากรดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู รับบริการขาดสารสนเทศสํ าห รับชวย
แกปญหาเบื้องตนที่มีประสิทธิภาพ จากสภาพ
ปญหาดังกลาว จําเปนตองพัฒนาตัวแบบการ
ใหบริการสารสนเทศเพื่อการบํารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวปฏิบัติไอทิล 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อใหบริการ
สารสนเทศสําหรับผูใหบริการและผูใชบริการ
ไดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ความตองการสารสนเทศเพื่อการบํารุงรักษา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากผูใชบริการ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

วิธีการวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ
ผูใชบริการสารสนเทศเพื่อการบํารุงรักษา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพื้นที่เขตภูมิศาสตรภาคใตฝงตะวันออก 
จํานวน 41,310 ราย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 9,734 ราย  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา 14,740 ราย  และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี 16,836 ราย ไดกําหนด
กลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครซีและมอร
แกน (สุทิติ  และ วิไลลักษณ, 2553) ไดกลุม
ตัวอยางจํานวน 381 ราย แจกแบบสอบถาม
เพื่อใหผูใชบริการแตละมหาวิทยาลัยตอบแบบ 
สอบถาม และเก็บคืน ไดแบบสอบถามคืนมา 
จํานวน 337 ชุด คิดเปนรอยละ 88.45 จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จํานวน 
92 ชุด  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จํานวน 
138 ชุด  และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
จํานวน 107 ชุด 
 สําหรับเครื่องมือที่ ใช ในการวิจั ย
การศึกษาความความตองการสารสนเทศเพื่อ
การบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ใชวิธีการรวบรวมขอมูล
ดังนี้ 
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1. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิจากเอกสาร 

ไดแก  ระบบสารสนเทศ  การพัฒนาระบบ

สารสนเทศ การรวบรวมความตองการในการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ วารสาร รายงานการ

วิจัยและวิทยานิพนธเกี่ยวกับการใหบริการ

บํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ทฤษฎีและงานวิจัย 

ที่เกี่ยวของ และการสรางเครื่องมือวิจัย 

2. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
โดยการแจกแบบสอบถามความตองการ
ส า รสน เทศ เพื่ อ ก า รบํ า รุ ง รั กษ า ร ะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สําหรับผูใชบริการใหกับผูใชบริการงาน
บํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พื้นที่ เขตภูมิศาสตร
ภาคใตฝงตะวันออก จํานวน 3 แหง ไดแก 
มหาวิ ท ย าลั ย ร าชภั ฏนครศรี ธ ร รมร าช 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี โดยประสานงานผาน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอ งมห า วิ ท ย า ลั ย แ ต ล ะ แห ง  เ พื่ อ แ จ ก
แบบสอบถามใหผูที่มาติดตอขอใชบริการตอบ
แบบสอบถาม และนัดหมายเพื่อรับคืน 
 การวิเคราะหขอมูลการวิจัยนี้ผูวิจัยได
รวบรวมขอมูลจากผูใชบริการบํารุงรักษา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 337 คน 
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ใชการวิเคราะหขอมูล 
เชิงสถิติ โดยแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 
3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม มีคําถามจํานวน 5 ขอ เปน
ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม และ
หน ว ย ง าน  ลั กษณะข อคํ า ถ าม เป นก า ร
ตรวจสอบรายการ (check-list) วิเคราะหขอมูล
ดวยวิธีการหาความถี่ (frequency) แลวสรุป
ออกมาเปนคารอยละ (percentage) นําเสนอใน
รูปตารางและแปลผลดวยการบรรยาย 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความตองการ
ส า รสน เทศ เพื่ อ ก า รบํ า รุ ง รั กษ า ร ะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของผูใชบริการ ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซ่ึงมีจํานวน 3 แหง  ไดแก
มห าวิ ท ย าลั ย ร าชภั ฏนครศรี ธ ร รมร าช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี ลักษณะแบบสอบถาม
เปนมาตราสวนประมาณคา (rating scale)  
ประกอบดวยคําถาม จํานวน 10 ขอ วิเคราะห
ขอมูลดวยวิธีการหาคาความถี่ แลวสรุปออกมา
เปนคารอยละ  คา เฉลี่ ย  คาสวนเบี่ ยง เบน
มาตรฐาน  และหาความแตกตางของความ
ตองการสารสนเทศของผูใชแตละกลุม แลว
นําเสนอขอมูลในรูปแบบตาราง โดยมีเกณฑ
วิเคราะหขอมูลดังนี้  
 ระดับคะแนน 4.50 – 5.00 หมายถึง 
ระดับความตองการมากที่สุด 
 ระดับคะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง 
ระดับความตองการมาก 
 ระดับคะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง 
ระดับความตองการปานกลาง 
 ระดับคะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง 
ระดับความตองการนอย 
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 ระดับคะแนน 1.00 – 1.49 หมายถึง 
ระดับความตองการนอยที่สุด 
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามขอเสนอแนะ
อ่ืน ๆ เกี่ยวกับสารสนเทศเพื่อการบํารุงรักษา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  ลักษณะแบบสอบถามเปนคําถาม
ปลายเปด (open ended question) แลวรวบรวม
เปนข อ เสนอแนะสํ าห รับการออกแบบ
สารสนเทศเพื่อเปนประโยชนในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบํารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล  
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบ สอบถาม 

จํานวน 337 ราย พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง 
จํานวน 254 ราย คิดเปนรอยละ 75.37 เปน
นักศึกษา บุคลากรสายสนับสนุน และบุคลากร
สายวิชาการ จํานวน 245, 60 และ 32 ราย คิด
เปนรอยละ 72.70, 17.80 และ 9.50 ตามลําดับ 

ผลจากการศึ กษาคว ามต อ งก าร
ส า รสน เทศ เพื่ อ ก า รบํ า รุ ง รั กษ า ร ะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ผูใชบริการมีความตองการสารสนเทศทั้ง 10 
รายการอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.67) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวาผูใชบริการมีความ
ตองการสารสนเทศดานความเชี่ยวชาญของ 
ผูใหบริการมีคาสูงสุด (คาเฉลี่ย 3.87) ถัดมา
เปนสารสนเทศรายการบริการที่มีใหบริการ 
(คาเฉลี่ย 3.86) และมีความตองการสารสนเทศ
คํารองขอของผูใชบริการที่รองขอบอยและ

แนวทางการแกไขนอยที่สุด (คาเฉลี่ย 3.50) ดัง
ตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ความตองการสารสนเทศเพื่อการ
บํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผูใชบริการ 

รายการสารสนเทศ  SD 
ระดับ
ความ
ตองการ 

1. รายการบริการ 
   ที่มีใหบริการ 

3.86 .73 มาก 

2. ขั้นตอนการ 
    ใหบริการของ     
    แตละบริการ 

3.76 .78 มาก 

3. ระยะเวลาทีใ่ชใน 
    การดําเนินการ 
    ของแตละบริการ 

3.77 .82 มาก 

4. ความคืบหนาใน 
    การดําเนินการ  
    ใหบริการ 

3.71 .81 มาก 

5. ความเชี่ยวชาญ 
    ของเจาหนาที่ 
    ผูใหบริการ 

3.87 .90 มาก 

6. ปญหาทางดาน 
    ฮารดแวรทีพ่บ 
   บอยและแนวทาง   
    การแกปญหา 

3.53 .93 มาก 

7. ปญหาทางดาน 
    ซอฟตแวรที่พบ 
   บอยและแนวทาง 
    การแกปญหา 

3.57 .92 มาก 
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รายการสารสนเทศ  SD 
ระดับ
ความ
ตองการ 

8. ปญหาระบบ 
    สารสนเทศที่พบ 
   บอยและแนวทาง 
    การแกปญหา 

3.55 .92 มาก 

9. ปญหาทางดาน 
    เครือขายที่พบ 
   บอยและแนวทาง 
    การแกปญหา 

3.53 .90 มาก 

10. คํารองขอจาก 
     ผูใชบริการที่ 
     รองขอบอยและ 
     แนวทางแกไข 

3.50 .91 มาก 

รวม 3.67 .63 มาก 
 

 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความ
ตองการสารสนเทศเพื่อการบํารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของผูใชบริการแตละ
ปร ะ เ ภทโดย ร วมไม แ ตกต า ง กั น  มี ค า 
ไคสแควร เทากับ .00 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  และหากพิจารณาสารสนเทศ
เปนรายการพบวา ผูใชบริการกลุมบุคลากร 
สายวิชาการ  บุคลากรสายสนับสนุน  และ
นักศึกษามีความตองการสารสนเทศรายการ
บริการที่มีใหบริการ ปญหาทางดานฮารดแวร
ที่พบบอยและแนวทางการแกปญหา ปญหา
ทางดานซอฟตแวรที่พบบอยและแนวทางการ
แกปญหา และปญหาระบบสารสนเทศที่พบ
บอยและแนวทางการแกปญหาที่ไมแตกตาง

กัน (χ2 = .00) ดังตารางที่ 2 และพบวา
ผูใชบริการทั้ง 3 ประเภทมีความตองการ
สารสนเทศระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการ
ขอ ง แต ล ะบ ริ ก า รที่ แ ต ก ต า ง กั นสู ง สุ ด  

(χ2 = .21) ทั้งนี้อาจจะมีสาเหตุมาจากผูใช 
บริการในแตละกลุมมีลักษณะการใชงาน และ
ความเพียงพอของอุปกรณดานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่แตกตางกัน  
 
ตารางที่ 2 ความแตกตางของความตองการ
ส า รสน เทศ เพื่ อ ก า รบํ า รุ ง รั กษ า ร ะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของผูใชบริการ 
 

รายการสารสนเทศ χ2 
ระดับ
ความ
แตกตาง 

1. รายการบริการที่มี 
    ใหบริการ 

.00 ไม
แตกตาง 

2. ขั้นตอนการใหบริการ 
    ของแตละบริการ 

.04 แตกตาง 

3. ระยะเวลาทีใ่ชในการ 
    ดําเนินการของแตละ 
    บริการ 

.21 แตกตาง 

4. ความคืบหนาในการ 
    ดําเนินการใหบริการ 

.09 แตกตาง 

5. ความเชี่ยวชาญของ 
    เจาหนาที่ผูใหบริการ 

.04 แตกตาง 

6. ปญหาดานฮารดแวร 
    ที่พบบอยและแนวทาง 
    การแกปญหา 
 

.00 ไม
แตกตาง 
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รายการสารสนเทศ χ2 
ระดับ
ความ
แตกตาง 

7. ปญหาดานซอฟตแวร 
    ที่พบบอยและแนวทาง 
    การแกปญหา 

.00 ไม
แตกตาง 

8. ปญหาระบบ
สารสนเทศ 
    ที่พบบอยและแนวทาง 
    การแกปญหา 

.00 ไม
แตกตาง 

9. ปญหาทางดาน
เครือขาย 
    ที่พบบอยและแนวทาง 
    การแกปญหา 

.06 แตกตาง 

10. คํารองขอจากผูใช  
     บริการที่รองขอบอย 
    และแนวทางการแกไข 

.02 แตกตาง 

รวม .00 
ไม

แตกตาง 
 
จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม ต อ ง ก า ร

ส า รสน เทศ เพื่ อ ก า รบํ า รุ ง รั กษ า ร ะบบ
เทคโนโลยี ส า รสน เทศ  ผู ใ ช บ ริ ก ารได
เสนอแนะถึงคุณลักษณะของสารสนเทศ 
จะตองเปนปจจุบัน  มีสาระที่ ถูกตอง  และ
ครบถวนสมบูรณ 
 

สรุปผล 
 จากผลการศึ กษาคว ามต อ งก าร
สารสนเทศเพื่อการบํารุงรักษาเทคโนโลยี

สารสนเทศในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ของ
ผู ใ ช บ ริ ก า ร  โ ด ย ใ ช ก ลุ ม ตั ว อ ย า ง จ า ก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในพื้นที่เขตภูมิศาสตร
ภ าค ใต ฝ ง ต ะ วั นออก  ซ่ึ งประกอบด ว ย
มหาวิ ท ย าลั ย ร าชภั ฏนครศรี ธ ร รมร าช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี  จํานวน 337 ราย พบวา
ผูใชบริการมีความตองการสารสนเทศทั้ง 10 
รายการอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.67) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวาผูใชบริการมีความ
ตองการสารสนเทศความเชี่ ยวชาญของ 
ผู ใ ห บ ริ ก า รมี ค า สู ง สุ ด  (ค า เ ฉลี่ ย  3.87) 
รองลงมาเปนสารสนเทศรายการบริการที่มี
ใหบริการ  (คาเฉลี่ย  3.86) และผูใชบริการ 
แตละประเภทมีความตองการสารสนเทศ
โดยรวมทั้ง 10 รายการไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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