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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาคุณภาพการบริการและความคาดหวังของนักศึกษาและบุคลากร
ต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ใช้บริการ จำนวน 333 คน 
มีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สำหรับสถิติที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และค่า F-test ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพการบริการและความ
คาดหวังของนักศึกษาและบุคลากรต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ ยังพบว่า
ผู้รับบริการที่มีระยะเวลาที่มีบทบาทในวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตต่างกัน  มีผลต่อทั้งคุณภาพการบริการและความ
คาดหวังในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ส่วนผู้รับบริการที่มีจำนวนครั้งที่เคยเข้าใช้บริการ ระยะเวลาการใช้บริการจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ความถี่
ในการใช้บริการ ช่วงเวลาที่มักจะมาใช้บริการ วันที่นิยมมาใช้บริการ บุคคลที่มาใช้บริการร่วมกันและแหล่งข้อมูล
การใช้บริการต่างกัน มีผลต่อคุณภาพการบริการที่ได้รับจากการใช้บริการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่าง
ภูเก็ตแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้รับบริการที่มีวัตถุประสงค์ในการใช้บริการ ระยะเวลา
การใช้บริการจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ความถี่ในการใช้บริการ ระยะเวลาเฉลี่ยในการใช้บริการแต่ละครั้ง ช่วงเวลาที่
มักจะมาใช้บริการ วันที่นิยมมาใช้บริการ และบุคคลที่มาใช้บริการร่วมกันต่างกัน มีผลต่อความคาดหวังในการใช้
บริการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นำไปสู่การ
ปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งกำหนดนโยบายดำเนินงานที่จะส่งผลในเชิงบวก
ให้สามารถตอบสนองตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการได้ในระดับสูงสุด  
คำสำคัญ: คุณภาพการบริการ, ความคาดหวัง, ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  
 

Abstract 

 
1 นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
2 รศ.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลยัราชภัฎภูเก็ต 
3 ผศ.ดร.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาบริหารธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลยัราชภัฎภูเก็ต 
* Corresponding author, E-mail: S5980141101@pkru.ac.th 



 

 

PO
ST

ER
  1

26
8 

 The objective of this research was to study service quality assessment and expectation of 
students and staffs toward service of Data Information Center, Phuket Polytechnic College. 
Questionnaire was used as the data collection instrument with the sample group consisted of 333 
users. Statistics used for the analysis included frequency, percentage, mean, standard deviation, t-
test and F-test. The finding revealed that both overall of service quality assessment and 
expectation of students and staffs toward service of Data Information Center were at high levels. 
Moreover, the study showed that different of demographic data regarding time period were 
affecting both of service quality assessment and expectation of users toward service of Data 
Information Center at the statistical significant difference level of 0.05. In addition, the findings 
showed that different of service data regarding number of times, duration, frequency, time period, 
date, person participated in service and data source were affecting service quality assessment of 
users toward service of Data Information Center at the statistical significant difference level of 0.05 
and different of service data regarding purpose, duration, frequency, average time, time period, 
date and person participated in service were affecting expectation of users toward service of Data 
Information Center at the statistical significant difference level of 0.05. The recommendation 
showed that service improvement of Data Information Center and policy resulted in positive 
performance and meet users expectations in order to achieve satisfaction.                 
Keyword: Service quality, Expectation, Data Information Center 
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1. บทนำ 
 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มุ่งเน้นความสำคัญของการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนากำลังคนด้าน
วิชาชีพ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2551: 2) ซึ่งเทคโนโลยี
สารสนเทศ ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะเสริมสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับการพัฒนากำลังคนในระดับ
เทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและมีสมรรถนะที่ได้มาตรฐานสากล เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีส่วนเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ทุกภาคส่วนทางธุรกิจ อุตสาหกรรม การค้า ตลอดจนการศึกษา ศักยภาพในการเพิ่ม
สมรรถนะทั้งด้านการผลิต การบริการและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ฉะนั้นการจัดบริการข้อมูลสารสนเทศ จึง
กลายเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสำหรับการวางแผน การควบคุมการตัดสินใจของผู้บริหาร สอดคล้องกับการขับเคลื่อนของ
ประเทศไทย 4.0 ที่ระบุถึงการเป็นยุคเทคโนโลยี Creative และ Innovation เน้นการสร้างนวัตกรรมและรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
ควบคู่ไปกับการนำยุทธศาสตร์มาขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผ่านนโยบาย 
ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในระยะ 15 ปี (ระหว่าง พ.ศ.2555-พ.ศ.2569) โดยมีงานด้าน
สารสนเทศท่ีจะเป็นตัวบ่งช้ีแนวทางการพัฒนากำลังคนในระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับกลุ่มจังหวัด
และระดับจังหวัด ซึ่งมียุทธศาสตร์ส่วนหนึ่งที่ระบุถึงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ นวัตกรรม องค์ความรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหาร
จัดการโครงการสำคัญ เช่น โครงการจัดการระบบตั้งศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
กอปรกับในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์หรือแม้กระทั่งสมาร์ทโฟนได้เข้ามามีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการจัดการระบบสารสนเทศ มีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและทำการประมวลผล ถ้าการจัดระบบสารสนเทศยังใช้แรงงานคน อาจมีปัญหาในด้านความล่าช้าและความ
ไม่ถูกต้องของข้อมูล การใช้สารสนเทศจึงนำมาซึ่งการตดัสนิใจที่รวดเร็วขึ้น ทำให้สถาบันอาชีวศึกษาต้องหันมาพัฒนาบุคลากร
และผู้เรียนของตน เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ (นาคเนตร งามภักดิ์, 2560: 5)   
 กระบวนการในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  เป็นภารกิจสำคัญและยิ่งใหญ่ที่ทุกคนในสถาบันอาชีวศึกษาต้องร่วมทำ
และช่วยกันตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารการศึกษาที่จะต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมถึงเป็นผู้ที่สร้าง
ความรู้ความเข้าใจและเจตคติให้บุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งหมายความรวมถึงครู-อาจารย์ พนักงานระดับ
ปฏิบัติการและผู้เรียน เพื่อให้การพัฒนากำลังคนในระดับเทคโนโลยีสำเร็จสมดังเจตนารมณ์ที่กำหนดไว้ สิ่งสำคญัอีกประการ 
คือ การปรับปรุงแก้ไขพัฒนาในสิ่งที่บกพร่องของงานสารสนเทศ เพื่อนำไปสู่ปัจจัยความสำเร็จ คือ คุณภาพการศึกษา ซึ่ง
ขึ ้นอยู่กับครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เนื ่องจากครูและอาจารย์เป็นข้าราชการที่มีจำนวนมากที่สุดในบรรดา
ข้าราชการประเภทต่างๆ (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2550: 9) เป็นบุคลากรที่ควรมีการเลือกสรรพัฒนาและส่งเสริมให้ได้มีโอกาส
ทำงาน สรรหาเครื่องมือและเครื่องช่วยให้ครูและอาจารย์มีความสุขกับการทำงานในสถานศึกษา ซึ่งผู้บริหารต้องแสดงภาวะ
ผู้นำ คิดค้นหายุทธศาสตร์และวิธีการที่เหมาะสมเพื่อสร้างแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการสารสนเทศ อันจะทำให้
บุคลากรหรือผู้เรียนในสถานศึกษาเกิดความพึงพอใจเพิ่มขึ้น เป็นการสร้างสิ่งจูงใจให้ครูและอาจารย์มีกำลังใจคิดค้นวิจัย 
แสวงหานวัตกรรมการเรียนการสอนใหม่ที่ได้ผลดีผ่านเทคโนโลยีที่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ นอกจากนี้ความพึง
พอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาจะทำให้เกิดกำลังใจในการทำงานและมีโอกาสพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางด้าน
วิชาการ เพื่อให้สถานศึกษามีมาตรฐาน นั่นหมายถึงมาตรฐานของผู้ที่จบการศึกษาด้วยเช่นเดียวกัน หากการบริหารจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถสัมฤทธิ์ผลได้อย่างที่ตั้งใจ นอกจากจะเป็นการเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการ
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ศึกษาแล้ว ยังเป็นการเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ผู้เรียนเป็นสำคัญ (สมคิด ทุ่นใจ, 2553: 22) ดังนั้น หากจะสร้างมาตรฐาน
การบริหารจัดการงานข้อมูลสารสนเทศ ที่จะส่งผลให้ผู้เรียนมีมาตรฐานในระดับเทคโนโลยีสมตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 ผู้บริหารโรงเรียนจึงนับเป็นกลไกที่สำคัญยิ่งและถ้าครูผู้สอนมีความพึง
พอใจต่อการบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียนแล้ว จะทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการบริหาร
โรงเรียนเป็นอย่างมาก การบริหารงานของผู้บริหารเกี่ยวกับการจัดการงานข้อมูลสารสนเทศ มักจะเป็นการกำหนด
นโยบายผ่านทางศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อรับไปดำเนินในภาคปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของนักศึกษา
และบุคลากร (ฉันทนา ภุมมา, 2552: 12) 
 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตตั้งอยู่ในตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีหน้าที่หลัก คือ ฝึกอบรม
วิชาชีพระยะสั้น ให้บริการงานอาชีพแก่สังคม เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ส่วนหน้าที่รอง ได้แก่ ให้ความ
ร่วมมือ สนับสนุนบุคคลหน่วยงาน องค์กร ในการฝึกอาชีพสอนเสริมวิชาชีพมัธยม รวมทั้งสอนปวช .และปวส. ตาม
เจตนารมณ์ในการจัดการศึกษา สอดคล้องกับปรัชญาของวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตที่ระบุว่า “สร้างความรู้ คู่คุณธรรม 
นำการพัฒนา” สำหรับการบริหารจัดการงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต เป็นการดำเนินงาน
โดยศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งรับช่วงต่อทางด้านนโยบายมาจากคณะผู้บริหารของสถาบันการศึกษา ซึ่งงานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ เป็นงานที่มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนให้สถานศึกษาดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับ
นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบายของรัฐบาลและเป็นแหล่งข้อมู ลพื้นฐานในการ
ตัดสินใจบริหารวิทยาลัยของผู้บริหารด้วยระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา รวมทั้งอำนวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในวิทยาลัยในการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต สำนักงานออนไลน์ รวมไปถึง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของทุกแผนกวิชา ทุกระดับ จำเป็นต้องใช้ข้อมูลศึกษาค้นคว้าและการสื่อสารด้วย
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน ออกสู่เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายนอกผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จากประเด็น
ข้างต้น จึงทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัย เรื่อง คุณภาพการบริการและความคาดหวังของนักศึกษาและ
บุคลากรต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต อันจะนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพในการ
ให้บริการของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งกำหนดนโยบายดำเนินงานที่จะส่งผลในเชิงบวกต่อองค์กร ให้สามารถ
ตอบสนองตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการได้ในระดับสูงสุด 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  2.1 เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการและความคาดหวังของนักศึกษาและบุคลากรต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 
  2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มผีลต่อคณุภาพการบริการและความคาดหวังที่ได้รับจากการใช้บริการ
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลยัสารพัดช่างภูเก็ต 
  2.3 เพื่อศึกษาการใช้บริการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศที่มีผลต่อคุณภาพการบริการและความคาดหวังท่ีไดร้บั
จากการใช้บริการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างภเูก็ต 
 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้ในการกำหนดกรอบแนวคิดใน

การวิจัย โดยแบ่งตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
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3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต สังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในตำบล

ตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยฯ ในการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งให้ผู้สำเร็จการศึกษา
สามารถออกไปประกอบอาชีพได้  ทั้งในภาครัฐและเอกชน มีความเชื่อมั่นตนเองในวิชาชีพ สามารถสร้างงานเพื่อ
ประกอบอาชีพอิสระได้และมีพื้นฐานความรู้เพียงพอสำหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ในการจัดการศึกษา  
วิทยาลัยฯ ยึดแนวทางตามปรัชญาของวิทยาลัยฯ ที่ว่า “สร้างความรู้ คู่คุณธรรม นำการพัฒนา” ในส่วนของงาน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นในการวิจัยนี้ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
หลักดังต่อไปนี้ (1) รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บ รักษา จัดทำ 
และบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรยีน นักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคลากร งบประมาณ 
ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ แผนการเรียน และข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยประสานงานกับแผนกวิชาและงานต่างๆ ใน
สถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  (2) รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัด
การศึกษาและการประกอบอาชีพ (3) พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษาให้สามารถเชื ่อมโยงกับ
สถานศึกษาอื่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่น รวมทั้งการพัฒนา
ศักยภาพการใช้ข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (4) กำกับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
กระทำความผิดเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร์  (5) ดำเนินการเกี ่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึ กษา (6) 
ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  (7) จัดทำปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น (8) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สิน
ของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย และ (9) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย (วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต, 2561) 
 3.2 แนวคิดเกี่ยวกับความคาดหวัง 
 ความคาดหวัง เป็นลักษณะของความรู้สึก ความคิดเห็น การรับรู ้ การตีความหรือการคาดการณ์ต่อ
เหตุการณ์ต่างๆ ที่ยังไม่เกิดขึ้นของบุคคลอื่นท่ีคาดหวังในบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน โดยคาดหวังหรือต้องการให้บุคคล
นั้นประพฤติปฏิบัติในสิ่งท่ีตนเองต้องการหรือคาดหวังเอาไว้ ความคาดหวังที่บุคคลตั้งไว้ มีทั้งความคาดหวังในระยะ
สั้นและความคาดหวังในระยะยาว   นอกจากนี้ยังมีความคาดหวังในทางบวกและความคาดหวังในทางลบ ซึ่งความ
คาดหวังน้ีจะนำไปสู่พฤติกรรมที่แตกต่างกันไป ความคาดหวังจึงเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมและความเป็นไปในอนาคต
ของบุคคล การที่บุคคลตั้งความหวังย่อมได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์ของตนเอง ความคาดหวัง
ดังกล่าวยังรวมไปถึงความคาดหวังหรือความต้องการที่มีต่อบุคคลอื่นด้วย (ฉัตรชัย ทองสุทธ์ิ, 2551: 6) 
 3.3 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพด้านการบริการ 
 คุณภาพการบริการ เป็นความรู้สึกที่ลูกค้าได้รับจากการบริการ ซึ่งเกิดจากการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่
คาดหวังก่อนรับบริการ กับสิ่งที่ได้รับบริการจริง หากเป็นไปตามที่คาดหวังก็จะเกิดความรู้สึกพอใจ หากไม่เป็นไป
ตามที่คาดหวังก็จะเกิดความรู้สึกไม่พอใจ แต่ถ้าได้รับบริการที่เกินความคาดหวัง ก็จะเกิดความพึงพอใจสูงสุดและ
ประทับใจในการบริการ (ฐิตินันท์ นันทไพบูลย์, 2551: 91) ทั้งนี้ ได้มีการพัฒนาเครื่องมือสำหรับใช้วัดคุณภาพการ
บริการ เรียกว่าแบบจำลอง SERVQUAL ซึ่งผู้รับบริการจะประเมินคุณภาพบริการจากเกณฑ์วัดคุณภาพบริการที่
เรียกว่า “RATER” (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1990 อ้างถึงใน ชัชวาล ทัตศิวัช, 2550) ประกอบด้วย (1) 
ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้เห็นถึงสิ่งอำนวยความสะดวก
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ต่างๆ ซึ่งได้แก่ เครื่องมืออุปกรณ์ บุคลากร และการใช้สัญลักษณ์หรือเอกสารที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารให้ผู้รับบริการได้
สัมผัส และการบริการนั้นมีความเป็นรูปธรรมสามารถรับรู ้ได้  (2) ความเชื ่อถือไว้วางใจ (Reliability) หมายถึง 
ความสามารถในการให้บริการนั้นตรงกับสัญญาที่ให้ไว้กับผู้รับบริการ การบริการที่ให้ทุกครั้งมีความถูกต้องเหมาะสม
และมีความสม่ำเสมอ ทุกครั้งของการบริการ ที่จะทำให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าบริการที่ได้รับนั้นมีความน่าเชื่อถือสามารถ
ให้ความไว้วางใจได้ (3) การตอบสนองต่อผู้รับบริการ (Responsiveness) หมายถึง ความพร้อมและความเต็มใจที่จะ
ให้บริการโดยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างทันท่วงที ผู้รับบริการสามารถเข้ารับบริการได้
ง่ายและได้รับความสะดวกจากการมาใช้บริการ รวมทั้งจะต้องกระจายการให้บริการไปอย่างทั่วถึง รวดเร็ว ไม่ต้องรอ
นาน (4) การให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ (Assurance) หมายถึง ผู้ให้บริการมีทักษะความรู้ความสามารถในการ
ให้บริการและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการด้วยความสุภาพ มีกิริยาท่าทางและมารยาทท่ีดีในการให้บริการ 
สามารถที่จะทำให้ผู้รับบริการเกิดความไว้วางใจ และเกิดความมั่นใจว่าจะได้บริการที่ดีที่สุด (5) ความเข้าใจและเห็น
อกเห็นใจในผู้รับบริการ (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแล ความเอื้ออาทร เอาใจใส่ผู้รับบริการ ตาม
ความต้องการที่แตกต่างของผู้รับบริการในแต่ละคน สำหรับเกณฑ์วัดคุณภาพบริการ 5 ด้านนี้ ได้มีผู้นำมาใช้ในการวัด
คุณภาพบริการขององค์กร โดยวัดจากการรับรู้และความคาดหวังของผู้รับบริการ ซึ่งผลที่ได้แปรผันตรงกับคุณภาพ
บริการขององค์กรในมุมมองของผู้รับบริการ โดยสิ่งสำคัญที่จะทำให้การจัดบริการมีคุณภาพสูง ก็คือ การจัดบริการให้
ผู้รับบริการรับรู้ตรงตามความคาดหวังของผู้รับบริการ ต้องไม่ให้เกิดช่องว่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของ
ผู้รับบริการ และการจัดบริการให้มีคุณภาพนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับกระบวนการซึ่งมีขั้นตอนต่างๆ ที่สัมพันธ์กัน  
แบบจำลองคุณภาพการบริการจึงเกิดจากความแตกต่างระหว่างการรับรู้และความคาดหวังในการให้บริการของลูกค้า   

3.4 กรอบแนวคิด 
 การศึกษาคุณภาพการบริการและความคาดหวังของนักศึกษาและบุคลากรต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูล

สารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต มีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังต่อไปนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ   2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา  4. บทบาท 
5. ระยะเวลาที่มีบทบาทอยู่ในวิทยาลัยฯ    

 

การใช้บริการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ของนักศึกษาและบุคลากร 

1. วัตถุประสงค์   2. จำนวนครั้ง  
3. ระยะเวลา    4. ความถี่  
5. เวลาเฉลีย่  6. ช่วงเวลา    
7. วัน   8. บุคคลที่มาใช้บริการร่วมกัน 
9. แหล่งข้อมูล 
 

คุณภาพการบริการต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมลูสารสนเทศ 
1. ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 
2. ด้านความเช่ือถือไว้วางใจ 
3. ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ 
4. ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ 
5. ด้านความเข้าใจและเห็นอกเหน็ใจในผู้รับบริการ 

 ความคาดหวังต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมลูสารสนเทศ  
1. ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 
2. ด้านความเช่ือถือไว้วางใจ 
3. ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ 
4. ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ 
5. ด้านความเข้าใจและเห็นอกเหน็ใจในผู้รับบริการ 
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4. วิธีดำเนินการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล มีประชากรเป็นบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 44 คน และนักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 
ในปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1,937 คน รวมทั้งสิ้น 1,981 คน (วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต, 2561) ส่วนกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยได้ใช้สูตรของ Yamane/ ในการคำนวณ (ประคอง  กรรณสูต, 2548: 52-53) ทำให้ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 
333 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั ้น (Stratified random sampling) โดยพิจารณาตามสัดส่วนของของ
บุคลากรและนักศึกษา ผู้วิจัยได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในงานวิจัย โดยการนำแบบสอบถามเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามและวัตถุประสงค์ (Item-Objective 
Congruence Index หรือ IOC) ก่อนนำไปทดลองใช้ ซึ่งข้อคำถามที่ได้ มีค่า IOC 1.00 ถือว่ามีความเหมาะสม และ
ได้นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง จำนวน 30 ชุด เพื่อ

นำผลไปวิเคราะห์หาค่าความเชื ่อมั ่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิแอลฟ่า  (α -
Coefficient) โดยใช้สูตรคอนบัค (Cronbach) ค่าที่ได้ คือ 0.86 แสดงว่าแสดงว่าแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น
เพียงพอ สามารถนำแบบสอบถามไปใช้เก็บข้อมูลไดก้ับกลุ่มตัวอย่างจริง สถานท่ีในการเก็บข้อมูล คือ วิทยาลัยสารพดั
ช่างภูเก็ต ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean:

X ) ค่าส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: S.D.) ค่าสถิติ t-test และค่าสถิติ F-test (One Way 
ANOVA)  

 

5.สรุปผลการวิจัย    
 5.1 ปัจจัยส่วนบุคคล  
 ผลการศึกษาโดยสรุป พบว่า (1) ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 64.9 รองลงมา คือ เพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 35.1 (2) ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 16-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 97.6 รองลงมา คือ ผู้ที่มี
อายุระหว่าง 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.4 (3) ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่กำลังอยู่ระหว่างการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 97.6 
รองลงมา คือ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 2.4 (4) ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นนักเรียนหรือ
นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 97.6 รองลงมา คือ บุคลากรทางการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 2.4 และ (5) ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่
เป็นผู้ที่มีบทบาทในวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตเป็นระยะเวลา 1-2 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.4 รองลงมา คือ 3-4 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 32.7     
  5.2 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต    
 ผลการศึกษาโดยสรุป พบว่า (1) ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์หลักในการใช้บริการเพื่อการเรียนการ
สอน คิดเป็นร้อยละ 50.5 รองลงมา คือ เพื่อการสืบค้นข้อมูล เช่น Google คิดเป็นร้อยละ 19.8 (2) ผู้ใช้บริการส่วน
ใหญ่มีจำนวนครั้งที่เคยเข้าใช้บริการมากกว่า 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 60.4 รองลงมา คือ ผู้ที่เข้าใช้บริการเป็นครั้ง
แรก คิดเป็นร้อยละ 15.3 (3) ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีระยะเวลาการใช้บริการจากอดีตจนถึงปัจจุบันน้อยกว่า 1 ปี คิด
เป็นร้อยละ 56.8 รองลงมา คือ ผู้ที่มีระยะเวลาการใช้บริการจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 1-2 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.7 (4) 
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้บริการทุกวันที่เปิดบริการ คิดเป็นร้อยละ 38.4 รองลงมา คือ ผู้ที่มีความถี่ใน
การใช้บริการ อาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 22.8 (5) ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีระยะเวลาเฉลี่ยในการใช้บริการแต่
ละครั้ง 1-2 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 39.9 รองลงมา คือ ผู้ที่มีระยะเวลาเฉลี่ยในการใช้บริการแต่ละครั้งไม่เกิน 1 
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ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 34.2 (6) ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มักมาใช้บริการในช่วงเวลาเช้า-ก่อนเที่ยง คิดเป็นร้อยละ 55.3 
รองลงมา คือ ช่วงเวลาพักกลางวัน คิดเป็นร้อยละ 34.8 (7) ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่นิยมมาใช้บริการในวันพุธ คิดเป็น
ร้อยละ 22.5 รองลงมา คือ วันจันทร์ คิดเป็นร้อยละ 21.0 (8) ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มักมาใช้บริการร่วมกับเพื่อน คิด
เป็นร้อยละ 70.3 รองลงมา คือ ผู้ที่มาใช้บริการเพียงคนเดียว คิดเป็นร้อยละ 18.3 และ (9) ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มี
แหล่งข้อมูลประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลสารสนเทศจากอาจารย์หรือบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 36.6 รองลงมา 
คือ เว็บไซต์หรือเพจของวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต คิดเป็นร้อยละ 27.0      

5.3 คุณภาพการบริการและความคาดหวังของนักศึกษาและบุคลากรต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 
 ภาพรวมของคุณภาพการบริการของนักศึกษาและบุคลากรต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต อยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกรายด้าน พบว่าด้านที่มีคุณภาพการบริการมากเป็นลำดับที่ 1 
คือ ด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการ รองลงมา คือ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านความ
เชื่อถือไว้วางใจ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการและด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ ตามลำดับ เมื่อพิจารณา
ในส่วนของความคาดหวัง พบว่าภาพรวมของความคาดหวังของนักศึกษาและบุคลากรต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต อยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกรายด้าน พบว่าด้านที่มีความคาดหวังมากเป็น
ลำดับที่ 1 คือ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ รองลงมา คือ ด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการ 
ด้านความเชื่อถือไว้วางใจ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ และด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ตามลำดับ ดัง
รายละเอียดโดยสรุปในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากคุณภาพการบริการและความคาดหวังของนักศึกษาและ
บุคลากรต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 

คุณภาพการบริการต่อการใช้บริการ 
ศูนย์ข้อมลูสารสนเทศ  

คุณภาพการบริการ ความคาดหวัง 
ค่าเฉลี่ย ค่า

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
 
 

ค่าเฉลี่ย ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
 
 

1. ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 3.75 0.64 มาก 3.97 0.68 มาก 
2. ด้านความเชื่อถือไว้วางใจ 3.66 0.68 มาก 4.09 0.71 มาก 
3. ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ 3.64 0.70 มาก 3.84 0.59 มาก 
4. ด้านการให้ความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการ 

3.63 0.69 มาก 4.12 0.71 มาก 

5. ด้านความเข้าใจและเห็นอกเหน็ใจ
ในผู้รับบริการ 

3.78 0.78 มาก 4.10 0.70 มาก 

ภาพรวม  3.69 0.56 มาก 4.03 0.56 มาก 
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 5.4 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อคุณภาพการบริการและความคาดหวังที่ได้รับจากการใช้บริการศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 
 ผลการศึกษาโดยสรุป พบว่าผู้รับบริการที่มีระยะเวลาที่มีบทบาทในวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตต่างกัน มีผล
ต่อคุณภาพการบริการและความคาดหวังในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังรายละเอียดโดยสรุปในตารางที่ 2  
 

ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อคุณภาพการบริการและความ
คาดหวังท่ีได้รับจากการใช้บริการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 

ปัจจัยส่วนบุคคล คุณภาพการบริการที่ได้รับ ความคาดหวังต่อการใช้บริการ 
1. เพศ t= 1.28 Sig.= .200 t= -0.29 Sig.= .775 
**2. อายุ t= 1.16   Sig.= .249 t= -1.87   Sig.= .062 
**3. ระดับการศึกษา t= 1.16  Sig.= .249 t= -1.87   Sig.= .062 
**4. บทบาทในวิทยาลัย t= 1.16  Sig.= .249 t= -1.87   Sig.= .062 
5. ระยะเวลาที่มีบทบาทในวิทยาลยั F= 3.64*  Sig.= .013 F= 6.98* Sig.= .000 

หมายเหตุ: * คือ มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ ** คือ ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษาและบทบาทในวิทยาลัย ซึ่งมี
จำนวน n ของแต่ละรายการคำตอบเท่ากัน ส่งผลให้คำตอบในการวิเคราะห์ มีค่าออกมาเท่ากัน 
 

 5.5 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศที่มีผลต่อคุณภาพการบริการและความคาดหวังที่ได้รับจากการ
ใช้บริการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 
 ผลการศึกษาโดยสรุป พบว่าผู้รับบริการที่มีจำนวนครั้งที่เคยเข้าใช้บริการ ระยะเวลาการใช้บริการจากอดีต
จนถึงปัจจุบัน ความถี่ในการใช้บริการ ช่วงเวลาที่มักจะมาใช้บริการ วันที่นิยมมาใช้บริการ บุคคลที่มาใช้บริการ
ร่วมกันและแหล่งข้อมูลการใช้บริการต่างกัน มีผลต่อคุณภาพการบริการที่ได้รับจากการใช้บริการศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 ส่วนผู้รับบริการที่มี
วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ ระยะเวลาการใช้บริการจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ความถี่ในการใช้บริการ ระยะเวลาเฉลีย่
ในการใช้บริการแต่ละครั้ง ช่วงเวลาที่มักจะมาใช้บริการ วันที่นิยมมาใช้บริการ และบุคคลที่มาใช้บริการร่วมกัน
ต่างกัน มีผลต่อความคาดหวังในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ดังรายละเอียดโดยสรุปในตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการใช้บริการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศที่มีผลต่อคุณภาพการ
บริการและความคาดหวังที่ได้รับจากการใช้บริการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 

การใช้บริการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ คุณภาพการบริการที่ได้รับ ความคาดหวังต่อการใช้บริการ 

1. วัตถุประสงค์ ในการใช้บริการ F= 1.31 Sig.= .267 F= 2.64* Sig.= .034 
2. จำนวนครั้งท่ีเคยเข้าใช้บริการ   F= 2.84* Sig.= .038 F= 1.43 Sig.= .235 
3. ระยะเวลาการใช้บริการ F= 3.73* Sig.= .006 F= 5.82* Sig.= .000 
4. ความถี่ในการใช้บริการ F= 2.58* Sig.= .026 F= 2.43* Sig.= .035 
5. เวลาเฉลีย่ที่ใช้บริการในแตล่ะครั้ง F= 1.31 Sig.= .266 F= 4.87* Sig.= .001 
6. ช่วงเวลาที่ใช้บริการ   F= 4.46* Sig.= .004 F= 7.74* Sig.= .000 
7. วันท่ีมาใช้บริการ F= 6.16* Sig.= .000 F= 2.35* Sig.= .041 
8. บุคคลที่มาใช้บริการร่วมกัน F= 6.93* Sig.= .000 F= 11.95* Sig.= .000 
9. แหล่งข้อมูลการใช้บริการ F= 5.26* Sig.= .000 F= 0.91 Sig.= .459 

หมายเหตุ: * คือ มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผล โดยพิจารณาจากประเด็นหลักของวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในการศึกษาวิจยั ดังน้ี 
 6.1 ผลการศึกษาพบว่าภาพรวมของคุณภาพการบริการของนักศึกษาและบุคลากรต่อการใช้บริการศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต อยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกรายด้าน พบว่าด้านที่มีคุณภาพการบริการ
มากเป็นลำดับที่ 1 คือ ด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการ รองลงมา คือ ด้านความเป็นรูปธรรมของ
บริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการและด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ 
ตามลำดับ สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของเสถียร หนูคง (2554) ที่ได้ศึกษา เรื ่อง สภาพ ปัญหาและความ
คาดหวังการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
จังหวัดพัทลุง ผลการศึกษาพบว่าระดับสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดพัทลุง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับผลการ
ศึกษาวิจัยของนรดีสร ละอองวรรณ (2554) ที่ได้ศึกษา เรื ่อง สภาพการดำเนินงานและความคาดหวังในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของโรงเรียนในฝัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน   เขต 1 ผล
การศึกษาพบว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้วิจัยเล็งเห็นว่าสาเหตุที่
ภาพรวมของคุณภาพการบริการของนักศึกษาและบุคลากรต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัด
ช่างภูเก็ต อยู่ในระดับมาก เนื่องจากศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต มีมาตรฐานการบริหารจดัการ
งานข้อมูลสารสนเทศ ที่ส่งผลให้ผู้เรียนและบุคลากรสามารถใช้งานเทคโนโลยีสมตามเจตนารมณ์และความต้องการ 
กอปรกับการบริหารงานของผู้บริหารเกี่ยวกับการจัดการงานข้อมูลสารสนเทศ มักจะเป็นการกำหนดนโยบายผ่าน
ทางศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเอง เพื่อรับไปดำเนินในภาคปฏิบัติ สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาและนโยบายของรัฐบาล ทำให้มีศักยภาพในการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในวิทยาลัย ในการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต สำนักงานออนไลน์ รวมไปถึงกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนของทุกแผนกวิชา ทุกระดับ ที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลศึกษาค้นคว้าและการสื่อสารด้วยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
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ภายใน ออกสู่เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายนอกผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยเหตุนี้ จึ งมีภาพรวมของคุณภาพการ
บริการของนักศึกษาและบุคลากรต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต อยู่ในระดับมาก 
และด้านที่มีคุณภาพการบริการมากเป็นลำดบัท่ี 1 คือ ด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รบับริการ เนื่องจากศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศเปิดให้บริการในเวลาที่สะดวกสำหรับการมาใช้บริการของผู้รับบริการ บุคลากรของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศมี
ความสามารถที่จะเข้าใจความต้องการของผู้รับบริการและถือว่าผลประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด รวมทั้ง
ยังให้ความเอาใจใส่แก่ผู้รับบริการในแต่ละราย   
 6.2 ผลการศึกษาพบว่าภาพรวมของความคาดหวังของนักศึกษาและบุคลากรต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต อยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกรายด้าน พบว่าด้านที่มีความคาดหวังมากเป็น
ลำดับที่ 1 คือ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ รองลงมา คือ ด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการ 
ด้านความเชื่อถือไว้วางใจ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ  และด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ตามลำดับ 
สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของจารุวรรณ นาตัน (2552) ที่ได้ศึกษา เรื ่อง สภาพการดำเนินงานและความ
คาดหวังในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของโรงเรียนในฝัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาน่าน 
เขต 1 ผลการศึกษาพบว่าความคาดหวังในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของโรงเรียนในฝัน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ
เสถียร หนูคง (2554) ที่ได้ศึกษา เรื่อง สภาพ ปัญหาและความคาดหวังการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบรหิาร
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดพัทลุง  ผลการศึกษาพบว่าระดับความ
คาดหวังการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
จังหวัดพัทลุง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของพรทิพย์ สว่างเนตร 
(2555) ที่ได้ศึกษา เรื่อง คุณภาพการบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ผลการศึกษาพบว่าความคาดหวังในคุณภาพบริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก  ซึ่งผู้วิจัยเล็งเห็นว่า
สาเหตุที่ภาพรวมของความคาดหวังของนักศึกษาและบุคลากรต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัย
สารพัดช่างภูเก็ต อยู่ในระดับมาก เนื่องจากเมื่อนักศึกษาและบุคลากรได้กลายมาเป็นสมาชิกภาพของวิทยาลัย
สารพัดช่างภูเก็ต ย่อมมีความคาดหวังว่าจะได้รับการตอบสนองจากองค์กร ในฐานะเป็นองค์กรที่ตนตัดสินใจเขา้มา
เป็นสมาชิกและคงไว้ซึ่งความเป็นองค์กรที่พึ่งพิงได้ สำหรับการใช้บริการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ก็เช่นกัน เนื่องจาก
เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ภายใต้สังกัดของวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต นักศึกษาและบุคลากร ในฐานะของผู้รับบริการ 
จึงมีความคาดหวังว่าจะได้รับการบริการที่ตอบสนองตามความต้องการของตน และคงไว้ซึ่งความเป็นหน่วยงานท่ี
สามารถพึ่งพิงได้ในการให้บริการ ด้วยเหตุนี้ จึงมีภาพรวมของความคาดหวังของนักศึกษาและบุคลากรต่อการใช้
บริการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต อยู่ในระดับมาก และด้านที่มีความคาดหวังมากเป็นลำดับท่ี 
1 คือ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ เนื่องจากนักศึกษาและบุคลากรมีความคาดหวังว่าบุคลากรของศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ จะให้บริการอย่างสุภาพ  อ่อนโยนและให้เกียรติผู้รับบริการ ทั้งยังเป็นผู้ที่มีความรู้ ที่สามารถให้คำแนะนำและตอบ
ข้อสงสัยของผู้รับบริการได้อย่างถูกต้อง นอกจากน้ี ยังมีความคาดหวังว่าศูนย์ข้อมูลสารสนเทศจะให้บริการด้านการบริหาร
จัดการงานข้อมูลสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ ทำให้ผู้รับบริการรู้สึกมั่นใจในการมาใช้บริการศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศสมดังความคาดหวังที่มี   
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7. ข้ออเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 7.1 จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทุกวันท่ี
เปิดบริการ จึงควรมีการเก็บข้อมูลเชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างนี้ ว่าใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด และมีแนวโน้มจะเป็นผู้เสพติด
การใช้อินเตอร์เน็ต เล่นเกมหรือติดสื่อโซเชียลมีเดียหรือไม่ เพื ่อที ่จะได้หาทางในการช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ทันท่วงที นอกจากนี้ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ควรจำกัดเวลาในการใช้บริการสำหรับผู้ที่ใช้
งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือจากการเรียนการสอน เช่น ใช้เพื่อความบันเทิงได้วันละไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อคน 
ทั้งเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดกับการเรียนและเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการทุกคนสามารถใช้บริการศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง ไม่ถูกผูกขาดการใช้งานโดยผู้ที่ใช้เพื่อความบันเทิงเพียงอย่างเดียว 
 7.2 จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มักมาใช้บริการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศในช่วงเวลาเช้า -
ก่อนเที่ยง ซึ่งประเด็นที่น่าสนใจ คือ ช่วงเวลาดังกล่าว ตรงกับช่วงเวลาที่มีเรียนหรือไม่ และกลุ่มตัวอย่างมีการโดด
เรียนเพื่อมาใช้อินเตอร์เน็ตยังศูนย์ข้อมูลสารสนเทศใช่หรือไม่  ดังนั้น ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่าง
ภูเก็ต จึงควรมีข้อมูลที่เช่ือมต่อกันระหว่างตารางเรียนกับ user ของผู้ใช้ ที่ล็อกอินเข้าใช้งานบนระบบแต่ละราย หาก
พบว่ามีการมาใช้งานอินเตอร์เน็ตตรงกับคาบเรียน ระบบควรหยุดการให้บริการโดยอัตโนมัติ ยกเว้นแต่ผู้รับบริการ
จะมาขออนุญาตเจ้าหน้าที่แต่ละรายพร้อมกับแจ้งเหตุผลที่สมเหตุสมผลในการไม่เข้าเรียน เช่น อาจารย์ลาทำให้มี
การงดการเรียนการสอน ซึ่งเจ้าหน้าท่ีอาจจะพิจารณาเปิดให้ใช้บริการในกรณีที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตตรงกับเวลาเรียน
เป็นรายๆ ไป        
 7.3 จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มักมาใช้บริการร่วมกับเพื่อน ซึ่งประเด็นท่ีน่าสนใจ คือ ผู้
ที่มาใช้บริการร่วมกับเพื่อน ได้ก่อให้เกิดเสียงดังในการใช้บริการ จนรบกวนผู้ใช้บริการรายอื่นหรือไม่ เนื่องจากมี
แนวโน้มว่าผู้ที่มาใช้บริการพร้อมกับกลุ่มเพื่อน ย่อมมีการพูดคุย ปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน 
ดังนั้น ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศควรมีอำนาจเด็ดขาดในการจัดการกับผู้ใช้งานกลุ่มดังกล่าว กรณีที่ส่งเสียงดังจนรบกวน
ผู้อื่น โดยสามารถระงับการใช้งานของ user นั้นๆ ได้โดยอัตโนมัติ        
 

8. กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง คุณภาพการบริการและความคาดหวังของนักศึกษาและบุคลากรต่อการใช้บริการศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต สำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความกรุณาและให้คำปรึกษาอย่างดีจากอาจารย์ที่
ปรึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้
และให้ความช่วยเหลือ รวมทั ้งมอบคำแนะนำที ่เป็นประโยชน์ จนงานวิจัยฉบับนี ้สำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี  
ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ตลอดจนนักศึกษาและ
บุคลากร ที่มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตทุกคน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ทำให้
ผู้วิจัยได้รับข้อมูลที่ทรงคุณค่าจากการวิจัยนี้    ขอขอบคุณครอบครัวจันทนชัย สำหรับกำลังใจอันเข้มแข็งและการให้
ความช่วยเหลือในทุกทางจนงานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วง คุณค่าทั้งหลายที่ได้รับจากงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญู
กตเวทีแด่บิดามารดาและบูรพาจารย์ที่เคยอบรมสั่งสอน รวมทั้งผู้มีพระคุณทุกท่าน    
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