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        ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา เชน  
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        ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของฝายการเงินและการบัญชีตามความคิดเห็น 
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       เครือขายอินเทอรเน็ตของฝายทะเบียนและประมวลผลตามความคิดเห็นของ 
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       เครือขายอินเทอรเน็ตของศูนยคอมพิวเตอรตามความคิดเห็นของนักศึกษา 
       ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย………………………………………68 
        4.16  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคาดหวังของ   
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        ความคาดหวังของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตฝายทะเบียนและประมวลผล  
        ดานการเขาสูระบบ ตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
        มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย……………………………………………………………72 
        4.19  แสดงการเปรียบเทียบระหวาง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และ  
        ความคาดหวังของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตฝายทะเบียนและประมวลผล  
                 ดานการลงทะเบียนทางอินเทอรเน็ต ตามความคิดเห็นของ 
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         ความคาดหวังของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตฝายทะเบียนและประมวลผล  
                  ดานระบบตรวจผลสอบและขอมูลนักศึกษา ตามความคิดเห็นของ 
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         ความคาดหวังของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตฝายทะเบียนและประมวลผล  
                  ในภาพรวมตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
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        4.22  แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวาง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และ  
         ความคาดหวังของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตศูนยสนเทศและหอสมุด  
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         ความคาดหวังของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตศูนยสนเทศและหอสมุด  
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       ความคาดหวังของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตศูนยคอมพิวเตอร ดานการบริการ 
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         ความคาดหวังของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตศูนยคอมพิวเตอร  
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        ความคาดหวังของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตฝายการเงินและการบัญชี  
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                  ในภาพรวม ตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
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                  ฝายการเงินและการบัญชี ตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
                  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย…………………………………...………………………110 
 
 

DPU



   ด 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตารางที่                      หนา 
  
        4.46  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยเกี่ยวกับระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  
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         มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ที่เกี่ยวของระหวางความคาดหวังและสภาพปจจุบัน 
         กับความคาดหวังและสภาพที่ยอมรับได…………………………………...…………117 
        4.51  แสดงการเปรียบเทียบเกี่ยวกับการใชประโยชนจากระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
         เพื่องานบริการดานการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
         มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จําแนกตามเพศ…………………………………...……...118 
         4.52  แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนเกี่ยวกับการใชประโยชนจากระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

          เพื่องานบริการดานการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
       มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จําแนกตามอายุ…………………………………...……...119 

DPU



   ต 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตารางที่                      หนา 
 
         4.53  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการใชประโยชนของระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
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  ความคาดหวังของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตฝายทะเบียนและประมวลผล 
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  ความคาดหวังของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของศูนยสนเทศและหอสมุด  
  ดานการบริการระบบออนไลน ตามความคิดเห็นของนกัศึกษา  
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หัวขอวิทยานิพนธ การศึกษาสภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับไดและความคาดหวังของระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

ช่ือผูเขียน วาที่รอยตรีสุรพงษ หวางเจรญิศักดิ ์
อาจารยที่ปรึกษา น.อ.ดร.วีระชยั เชาวกําเนดิ 
อาจารยที่ปรึกษารวม รศ.ดร.กัลยาณ ี จิตตการุณย 
สาขาวิชาวิชา การจัดการโทรคมนาคม 
ปการศึกษา 2549 
 

บทคัดยอ 
 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได ความคาดหวัง
รวมทั้งประโยชนและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ตอ
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จํานวน 15 สาขาวิชา ประกอบดวย ระดับมหาบัณฑิต 12 สาขาวิชา คือ   
การจัดการการศึกษา การจัดการโซอุปทานแบบบูรณาการ การจัดการโทรคมนาคม การจัดการทาง
วิศวกรรม การจัดการเทคโนโลยีในอาคาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร รัฐประศาสน
ศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐศาสตร นิเทศศาสตร นิติศาสตรและบริหารธุรกิจ สวนระดับ
ดุษฎีบัณฑิตมีจํานวน 3 สาขาวิชา คือ บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตรและนิติศาสตร รวมทั้งส้ินจํานวน 300 
คนโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) และการสุมตัวอยางอยางงาย เครื่องมือทีใ่ช
ในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามมาตราสวนประเมินคา 7 ระดับ ซ่ึงมีคาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.9844  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก การหาคาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
t-test F-test และ Zone of Tolerance 
 ผลการวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้ คือ 
 1) ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยที่เกี่ยวของกับความคาดหวังและสภาพปจจุบันกับ          
ความคาดหวังและสภาพที่ยอมรับไดและ/หรือปญหาของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตตาม          
ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จําแนกตามหนวยงาน
ดังนี้ คือ ฝายทะเบียนและประมวลผล  ไดแก การกรอกรหัสผูใช (User Name) การลงทะเบียนเพิ่ม - ลด 
รายวิชาทางอินเทอรเน็ต (Online Adding-Dropping) การตรวจสอบวันและเวลาในการลงทะเบียนเรียนทาง
อินเทอรเน็ตและการเพิกถอนรายวิชาทางอินเทอรเน็ต (Online Withdrawal) ศูนยสนเทศและหอสมุด ไดแก 
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ความพอเพียงของจํานวนวารสารที่ใหบริการระบบออนไลน  ศูนยคอมพิวเตอร ไดแก การสงอีเมล
กลับไปหาผูสง (Forward) และการกรอกชื่อผูใช (User Account) ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา ไดแก 
รูปแบบการใชงาน การเขียนขอความผานกระดานสนทนา (DPU Forum) ความเหมาะสมของตัวอักษรที่
ใช  การซักถามขอสงสัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และการรับทราบประกาศขาวสารตาง ๆ  และรวมทั้งฝาย
การเงินและการบัญชี  ไดแก  ความรวดเร็วในการกรอกขอมูล  ความชัดเจนของชองสําหรับกรอกขอมูล
ที่มีใหบริการ และ ความชัดเจนของรายละเอียดบนหนาจอภายหลังการชําระเงิน 
 2) เมื่อพิจารณาประโยชนจากการใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการ       
ดานการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย พบวา นักศึกษาที่ใช
ประโยชนจากระบบเครือขายอินเทอรเน็ตสวนใหญเปนนักศึกษาหญิง ( X = 4.55, S.D. = 0.52) ที่มี
อายุระหวาง 31 -35 ป ( X = 4.72) และอายุระหวาง 25 – 30 ป ( X = 4.59) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
( X = 4.66) และสาขาวิชานิติศาสตร ( X = 4.59) ซ่ึงประกอบอาชีพเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ ( X = 
4.82) และนักธุรกิจสวนตัว ( X = 4.17) อีกทั้งมีรายไดนอยกวา 10,000 บาท ( X = 5.22)  

 3) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจตอการใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการ         
ดานการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย พบวา นักศึกษาที่มี  
ความพึงพอใจตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ตสวนใหญเปนนักศึกษาชาย ( X = 4.68, S.D. = 0.56) ที่
มีอายุระหวาง 31 -35 ป ( X = 4.92) และอายุระหวาง 25 – 30 ป ( X = 4.76) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
( X = 4.73) และสาขาวิชานิติศาสตร ( X = 4.58) ซ่ึงประกอบอาชีพเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ ( X = 
4.92) และนักธุรกิจสวนตัว ( X = 4.27) อีกทั้งมีรายไดนอยกวา 10,000 บาท ( X = 5.66) รายได
ระหวาง 25,001 - 30,000 บาท ( X = 4.47) และรายไดมากกวา 30,000 บาท ( X = 4.40) 
            
คําสําคัญ  : สภาพปจจุบัน / สภาพขั้นต่ําที่ยอมรับได / ความคาดหวัง / ระบบเครือขาย
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ABSTRACT 
 

  Purposes of this research were to study a study of present status, minimum requirements and 
expectations including the utilization and students’ satifaction toward internet network at Dhurakij Pundit 
University. Sampling groups selected by quota sampling  were 300 graduate students comprising of  12 
fields as follows: (1) Education Management, (2) Integrated Supply Chain Management,                         
(3) Telecommunications Management, (4) Engineering Management, (5) Building Technology 
Management, (6) Computer and Communications Technology, (7) Public Administration Program,       
(8) Information Technology, (9) Economics, (10) Communication Program, (11) Laws, and                 
(12) Business Administration including 3 doctoral degree levels as in: (1) Laws, (2) Business 
Administration, and (3) Communication Arts. Instrument used for data collection was a 7- rating scales 
questionnaire. The reliability of the instrument calculated by Cronbach Alpha Coefficient was 0.9844. 
Data was analyzed by using mean ( X ), Standard Deviation (S.D.), t-test , F-test and Zone of Tolerance.  
   The results of the study were as follows:      
   1) The differences between the mean of expectations and a present status and/or the mean of 
expectations and minimum requirements of internet network according to graduate student’s opinions at 
Dhurakij Pundit University could be classified according to the following offices: Registration and 
Processing Office would be how to fill out user name, online adding – dropping, checking time and date 
of registration via internet as well as online withdrawal. Information and Library Centre would be the 
sufficient quantity of on-line journals. Computer Centre could be forwarding e-Mail to senders, and 
filling out user account. Technology Education Centre would be application of sending messages through 
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DPU Forum, the appropriateness of font utilized, questions and answers concerning the university and 
comprehending different kinds of news broadcasting. Then, Finance and Accounting Office would be the 
quickness of data filling, the explicity of each channel for data filling and details on the screen after 
tuition fee payment.         
   2) When the utility of academic internet network was considered, according to graduate 
students at Dhurakij Pundit University, it was found that most students who used internet network were 
female ( X = 4.55, S.D. = 0.52), aged 25 -35 years,  majoring in Business Management, and Laws, 
being employed by state enterprises and working as self – employed including having  income less than 
10,000 baht.           
   3) When students’ satisfaction upon internet network was considered, according to graduate 
students at Dhurakij Pundit University, it was found that most students who were satisfied with internet 
network were male ( X = 4.68, S.D. = 0.56), majoring in Business Management, and Laws, being 
employed by state enterprises and working as self – employed including having  income less than 10,000 
baht ( X = 5.66), or  25,001 – 30,000 baht, or 30,000 baht. 
   
Keywords:   Present Status / Minimum Requirements / Expectations / Internet Network  
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   บทที่  1     
   บทนํา    

   
1.1  ความสําคญัและที่มาของปญหา    
 ปจจุบันระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่ใหญที่สุดในโลก คือ อินเทอรเน็ตซึ่งชวยสราง     
การเรียนรูใหเกิดขึ้นไดกวางขวางและกระจายไปทุกระดับ  ทั้งในระบบ  นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย ดวยเหตุนี้อินเทอรเน็ตจึงมีบทบาทสําคัญตอการเรียนรูและการเชื่อมตอส่ือสาร ดังจะเห็น
ไดจากการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดสรางเครือขาย  
UNINET (Internet University Network) ในจังหวัดตางๆ เพื่อกระจายการศึกษาไปยังภูมิภาค เพื่อ
ลดขอจํากัดดานระยะทาง เชน  การเรียนการสอนผานวีดีโอคอนเฟอเรนซ (Video Conference)    
การใชหองสมุด การใชวีดีโอออนดิมานด (Video on Demand) ซ่ึงเปนการเนนใหเกิดการกระจาย
โอกาสในการเรียนรู โดยที่ผูเรียนจะอยูที่ใดก็สามารถเรียนได เปนการประหยัดคาใชจายใน
การศึกษาและการเดินทาง รวมทั้งเปนแนวทางในการสนับสนุนนโยบายการศึกษาของชาติ ที่
ตองการใหมีการจัดการศึกษาที่เทาเทียมกัน (กนกวรรณ วองวัฒนสิน, 2543 : 24 และ สํานักงาน
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ, 2545 : 25)  
    นอกจากนี้ ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  ทําใหมี     
การใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตไรสายเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ป ซ่ึงในปจจุบันสถาบันการศึกษา 
ไมวาจะเปนมหาวิทยาลัย หรือ โรงเรียน แมแตตามหางสรรพสินคา ก็เริ่มมีการใหบริการเครือขาย
ไรสาย ตามจุดตาง ๆ ที่เรียกวา  “Wireless Hot Spot”  กันมากขึ้น  ซ่ึงเหตุผลงาย ๆ ของการนํา 
Wireless มาใชงานนั้น  ก็เพื่อลดปญหาที่เกี่ยวของกับการเดินสายสัญญาณ จึงทําใหสามารถติดตั้ง
ไดทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทําใหประหยัดเวลาในการติดตั้ง และเกิดประโยชนอ่ืน ๆ อีก เชน 
การใชงานเครือขายไรสายภายในมหาวิทยาลัยจะชวยใหนักศึกษาที่มี Notebook เปนของตนเองไม
จําเปนตองมาตอคิวรอใช ณ หองปฏิบัติการภายในคณะตาง ๆ หรือ สํานักคอมพิวเตอร เพราะ
นักศึกษาสามารถใชงาน Wireless Network ไดทุกที่ที่มีสัญญาณเครือขายไรสายเขาถึง  (มหัทธวัฒน 
รักษาเกียรติศักดิ์, 2547 : 3) ดังนี้เปนตน 
    สําหรับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยก็ไดนํา เทคโนโลยีพื้นฐานสําหรับการใช
อินเทอรเน็ตมาใชในการลงทะเบียน การจัดตารางสอน การตรวจขอมูล การวัดผลประเมินผล      
การพิมพขอสอบ การมีฐานขอมูลนักศึกษา ฐานขอมูลอาจารย ฐานขอมูลหลักสูตร ฐานขอมูล
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งานวิจัย ฐานขอมูลโครงการตางๆ ที่เปนพื้นฐาน รวมถึงการมีระบบสารสนเทศที่นําขอมูลจาก
ระบบประมวลผลมาวิเคราะหใหเกิดเปนสารสนเทศสําหรับใชในการตัดสินใจได สวนคอมพิวเตอร
กับนักศึกษา ก็ไดมีการสนับสนุนใหนักศึกษาเรียนคอมพิวเตอรมากขึ้น จัดใหมีโครงสรางพื้นฐาน
ตางๆ  เชน ระบบเครือขายหองสมุด Online เครื่องคอมพิวเตอรประจําในแตละคณะ หมายเลข
โทรศัพทสําหรับเชื่อมโยงเครือขาย นอกจากนี้ ยังมีนักเทคนิคสําหรับใหบริการและคําปรึกษาแก
นักศึกษาเพื่อใหใชประโยชน จากการบริการระบบเครือขายอินเทอรเน็ตอยางคุมคา (สํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาต,ิ 2540 : 5-6)     
    อยางไรก็ตาม  ปญหาการนําระบบเครือขายอินเทอร เน็ตมาใช เพื่องานบริการ             
ดานการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย พบวา  
    1) ปริมาณนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ป แตจํานวนผูเขาใชบริการตาง ๆนอยเมื่อเทียบ
กับความสามารถในการใหบริการของศูนยคอมพิวเตอร   
    2) นักศึกษาสวนมากยังคงติดตามประกาศขาวตาง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยทางบอรด
หนาสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยแทนการติดตามผานอินเทอรเน็ต เกี่ยวกับ ตารางสอน ตารางสอบ ผล
สอบเปนตน         
    3)  นักศึกษานิยมลงทะเบียนผานเคาทเตอร (Counter) ของฝายทะเบียนและประมวลผล
แทนการลงทะเบียนผานอินเทอรเน็ต เปนตน 
   4) นักศึกษาที่มีอายุ 50 ป ขึ้นไป ขาดทักษะในการสืบคนขอมูลบนอินเทอรเน็ต 
    จากความสําคัญและปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยในฐานะนักศึกษาปริญญาโทของ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาวิจัยเร่ืองสภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับ
ได และความคาดหวังของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการนําผลการศึกษาที่ไดรับไปใช
เปนแนวทางในการปรับปรุง แกไข และพัฒนาระบบงานบริการดานการศึกษาผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยใหเกิดผลคุมคา และตรงกับความตองการของนักศึกษา
ตอไปในอนาคต 
            
1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย  
 วัตถุประสงคของการวิจยัมดีังนี้ คือ   
 1.2.1 เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของการใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย     
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 1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบสภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับไดและความคาดหวังของการใชระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
 1.2.3 เพื่อศึกษาประโยชนและความพึงพอใจจากการใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 
1.3  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ    
 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับมีดังนี ้   
 1.3.1  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยสามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุง
บริการตางๆ บนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เชน การลงทะเบียนทางอินเทอรเน็ต ระบบหองสมุด
อัตโนมัติ ระบบ Wireless Lan ระบบ อีเมล (e-Mail) ใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เปน
ตน 
 1.3.2  ฝายทะเบียนและประมวลผล ศูนยคอมพิวเตอร ศูนยสนเทศและหอสมุด ศูนยเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ฝายการเงินและการบัญชีของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย สามารถนําผลการศึกษาไป
ใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหตรงกับความตองการของนักศึกษาและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย และ/หรือ อาจนําไปประชาสัมพันธ เสนอแนะ และ/หรือ ใหคําปรึกษาแก
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตใหเกิดประโยชน
ที่สูงสุด       
 1.3.3  ผูวิเคราะหระบบเครือขายอินเทอรเน็ต (System Analyst) สามารถนําผลการศึกษาไปใช
เปนแนวทางในพัฒนา ปรับปรุง แกไข บริการบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ตตางๆใหเอ้ือตอการใช
งานของนักศึกษาและบุคลากรมากขึ้น เชน นักโปรแกรมเมอร (Programmer) สามารถพัฒนาระบบ
การลงทะเบียนทางอินเทอรเน็ตใหสามารถใชงานไดงายยิ่งขึ้น  ดังนี้เปนตน 
 
1.4  ขอบเขตของการวิจัย     
 ในการวิจัยใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้ 
  1.4.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
          ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย มีดังนี้  
          1)  ประชากร หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยทั้ง 15 
สาขาวิชา ประกอบดวย ระดับมหาบัณฑิต 12 สาขาวิชา และระดับดุษฎีบัณฑิต 3 สาขาวิชา จํานวน 
1,196 คน 
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   2)  กลุมตัวอยาง หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยทั้ง 15 
สาขาวิชา ประกอบดวยระดับมหาบัณฑิต 12 สาขาวิชา และระดับดุษฎีบัณฑิต 3 สาขาวิชา โดยใช  
การเลือกจํานวนกลุมตัวอยางดวยวิธีการของ Taro Yamane ทําใหไดกลุมตัวอยางรวมทั้งสิ้นจํานวน 
300 คน  
  1.4.2  ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
         ตัวแปรทีใ่ชในการวิจยั มีดังนี ้ 
         1)  สถานภาพสวนตนของนักศึกษา เชน เพศ อายุ  สาขาวิชาวิชา หนาที่การงานและ
รายได  เปนตน  
         2)  สภาพการใชระบบเครือขายอินเทอร เน็ตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ประกอบดวย    
   2.1  ฝายทะเบียนและประมวลผล     
       2.1.1  ระบบลงทะเบียนออนไลน (Registration Online)  
       2.1.2  ระบบตรวจผลสอบและขอมูลนักศึกษา (Grade Data and  
       Personal Report)  
 2.2  ศูนยสนเทศและหอสมุด      
      2.2.1  หองสมุดออนไลน (Library Online) ผานโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ  
        (VTLS-Visionary Technology in Library Solutions) รุน Virtua 
     2.2.2  บริการออนไลน (Online Service) 
 2.3  ศูนยคอมพิวเตอร  
 2.3.1  การบริการภายในมหาวิทยาลัย (Internal Services) 
 2.3.2  การบริการภายนอกมหาวิทยาลัย (External Services)  
 2.3.3  ระบบบริการสารสนเทศ (DPU PORTAL)   
 2.3.4  การใช Web – based e-Mail 
 2.4  ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 2.4.1  การบริการ DPU Forum 
 2.4.2  การประกาศขาวเกี่ยวกับนักศึกษา (Annoucement) 
 2.5  ฝายการเงินและการบัญชี     
   2.5.1  การบริการจายคาลงทะเบียนออนไลน (SCB Payment Gateway)  
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1.5  ขอจํากัดการวิจัย     
 งานวิจยันี้มีขอจํากัดดังตอไปนี้   
 1.5.1  ผลการวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจที่ดําเนินการเก็บขอมูลในภาคเรียนที่ 2                    
ปการศึกษา 2549    
 1.5.2  การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ซ่ึงจะตอง
ทําการศึกษาและใหไดผลสรุปภายในเวลาที่หลักสูตรกําหนด  ทําใหผูวิจัยมุงศึกษาเฉพาะประเด็น
สําคัญที่เปนสภาพปญหา ประโยชนและความพึงพอใจจากการใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
เทานั้น  
 1.5.3  การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยทําการศึกษาเฉพาะบริการบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่
ใหบริการแกนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเทานั้น  
 
1.6  คํานิยามศพัทเฉพาะ   
 1.6.1  นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคเรียนที่ 2            
ปการศึกษา 2549 ของมหาวทิยาลัยธุรกิจบณัฑิตย   
 1.6.2  หนวยงาน หมายถึง หนวยงานซึ่งเปนผูรับผิดชอบในการดูแลและเปดดําเนินการเรียน    
การสอน (หลักสูตรภาษาไทย) ในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
     1)  บัณฑิตวิทยาลัย เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการดูแลและเปดดําเนินการเรียน         
การสอน ในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งหมด 14 สาขาวิชาวิชา 
     2)  คณะนิติศาสตร เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการดูแลและเปดดําเนินการเรียน       
การสอนโดยรับผิดชอบเฉพาะหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
 1.6.3  สาขาวิชา หมายถึง สาขาวิชาในหลักสูตรภาษาไทยที่เปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ทั้งหมด 15 สาขาวิชา ซ่ึงประกอบดวย มหาบัณฑิต 12 สาขาวิชา คือ     
การจัดการการศึกษา การจัดการโซอุปทานแบบบูรณาการ การจัดการโทรคมนาคม การจัดการทาง
วิศวกรรม การจัดการเทคโนโลยีในอาคาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร เทคโนโลยี
สารสนเทศ รัฐประศาสนศาสตร นิติศาสตร นิเทศศาสตร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร และดุษฎี
บัณฑิต 3 สาขาวิชา โดยขึ้นตรงกับบัณฑิตวิทยาลัย 2 สาขาวิชา คือ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต และ
นิเทศศาสตรดษุฎีบัณฑิต อีก 1 สาขาวิชา ขึ้นตรงกับคณะนิติศาสตร คือ นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 1.6.4  การใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการดานการศึกษา หมายถึง การใชระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตของฝายทะเบียนและประมวลผล  ศูนยสนเทศและหอสมุด ศูนยคอมพิวเตอร 
ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา และฝายการเงินและการบัญชี   
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 1.6.5  การใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของฝายทะเบียนและประมวลผล ประกอบดวย การเขา
สูระบบ การลงทะเบียนเรียนทางอินเทอรเน็ต และการตรวจผลสอบและขอมูลนักศึกษา 
 1.6.6  การใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของศูนยสนเทศและหอสมุด ประกอบดวยการเขาสู
ระบบการบริการระบบ VTLS (Visionary Technology in Library Solutions) รุน Virtua และ          
การบริการระบบออนไลน (Online Service)  
 1.6.7  การใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของศูนยคอมพิวเตอร ประกอบดวย การบริการภายใน
มหาวิทยาลัย การบริการจากภายนอกมหาวิทยาลัย และระบบบริการสารสนเทศ (DPU Portal) ดังนี้
      1)  การบริการภายในมหาวิทยาลัย ประกอบดวย ความพอเพียงของจํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร ความรวดเร็วในการใชงานอินเทอรเน็ต ระยะเวลาที่ เปดใหใชบริการเครื่อง
คอมพิวเตอร และความสะดวกของสถานที่ที่ใชเชื่อมตออินเทอรเน็ต (Wireless LAN)  
       2)  การบริการจากภายนอกมหาวิทยาลัย ประกอบดวย  ความรวดเร็วในการเชื่อมตอ
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตจากบาน ประสิทธิภาพในการเชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ตผาน
ทางโมเด็ม การใหบริการจํานวนชั่วโมงที่ใชงานอินเทอรเน็ต คือ 2 ช่ัวโมงตอคร้ัง  ความพอเพียง
ของจํานวนหมายเลขโทรศัพทที่ใหบริการเชื่อมตออินเทอรเน็ต 
                  3)  ระบบบริการสารสนเทศ (DPU Portal) ประกอบดวย การเขาสูระบบและการใช 
(Web-Based e-Mail)       
 1.6.8 การใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา ประกอบดวย        
การบริการ (DPU Forum) การตรวจสอบประกาศจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับตัวนักศึกษา และ    
การรับทราบขาวประชาสัมพันธตาง ๆ 
 1.6.9  การใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของฝายการเงินและการบัญช ีประกอบดวย การเขาสู
ระบบการจายเงินคาลงทะเบียนออนไลน ผายบริการ (SCB Easy Net Payment Gateway) 
 1.6.10 สภาพปจจุบัน หมายถึง สภาพที่เปนจริง หรือสภาพที่ใชงานจริงในขณะนี้  
 1.6.11 สภาพที่ยอมรับได หมายถึง สภาพของการใชงานคอมพิวเตอรเพื่อการบริการการศึกษา 
ซ่ึงเปนระดับต่ําสุดซึ่งสามารถยอมรับได หากต่ํากวานี้จะกอใหเกิดปญหาในการใชงาน 
 1.6.12 ความคาดหวัง หมายถึง ความประสงค ความคาดหวังที่จะใหเกิดขึ้นหรือจัดมาไดเพื่อ
ปรับปรุงการใชงาน       

 1.6.13 ปญหา หมายถึง อุปสรรคในการใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตดานการบริการศึกษา
 1.6.14 ประโยชน หมายถึง การใชบริการอินเทอรเน็ตแลวเกื้อกูลตอการศึกษา ซ่ึงกอใหเกิด
ความรูความเขาใจ และสามารถนําไปใชได   
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 1.6.15 ความพึงพอใจ หมายถึง ผลที่ไดรับจากการใชบริการอินเทอรเน็ตแลวกอใหเกิด          
ความพึงพอใจ 
 1.6.16 ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกของนักศึกษาในดานตางๆ โดยการตอบคําถาม
เกี่ยวกับระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  DPU



     บทที่ 2 

     แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ   
    
  ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับไดและความคาดหวัง
ของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของในหวัขอตอไปนี ้   
   2.1  ระบบอินเทอรเน็ต 
   2.2  ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
   2.3  เขตของความอดทน (The Zone of Tolerance)    
   2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   2.5  บทสรุป     
 
2.1 ระบบอินเทอรเน็ต      
 2.1.1 อินเทอรเน็ต 
  1) ความหมายของอินเทอรเน็ต  
 อินเทอรเน็ต (Internet) คือ เครือขายของคอมพิวเตอรขนาดใหญที่เชื่อมโยงเครือขาย
คอมพิวเตอรทั่วโลกเขาดวยกัน โดยอาศัยเครือขายโทรคมนาคมเปนตัวเชื่อมเครือขาย ภายใต
มาตรฐานการเชื่อมโยงดวยโปรโตคอลเดียวกันคือ TCP/IP (Transmission Control Protocol              
/ Internet Protocol) เพื่อใหคอมพิวเตอรทุกเครื่องในอินเทอรเน็ตสามารถสื่อสารระหวางกันได 
นับวาเปนเครือขายที่กวางขวางที่สุดในปจจุบัน เนื่องจากมีผูนิยมใชโปรโตคอลอินเทอรเน็ตจากทั่ว
โลกมากที่สุด อินเทอรเน็ตจึงมีรูปแบบคลายกับเครือขายคอมพิวเตอรระบบ WAN แตมีโครงสราง
การทํางานที่แตกตางกันมากพอสมควร  เนื่องจากระบบ WAN เปนเครือขายที่ถูกสรางโดยองคกรๆ 
เดียวหรือกลุมองคกร เพื่อวัตถุประสงคดานใดดานหนึ่ง และมีผูดูแลระบบที่รับผิดชอบแนนอน แต
อินเทอรเน็ตจะเปนการเชื่อมโยงกันระหวางคอมพิวเตอรนับลาน ๆ เครื่องแบบไมถาวรขึ้นอยูกับ
เวลานั้น ๆ วาใครตองการเขาสูระบบอินเทอรเน็ตบาง ใครจะติดตอส่ือสารกับใครก็ได จึงทําให
ระบบอินเทอรเน็ตไมมีผูใดรับผิดชอบหรือดูแลทั้งระบบ (มุทิตา นนทรีย, 2543 : 8-14) 
 สําหรับประเทศไทยไดเร่ิมติดตอกับอินเทอรเน็ตในป  พ.ศ. 2530  ในลักษณะการใช
บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกสแบบถุงเมลเปนครั้งแรกโดยเริ่มที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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วิทยาเขตหาดใหญ (Prince of Songkla University) และสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชียหรือสถาบันเอไอที 
(AIT) ภายใตโครงการความรวมมือระหวางประเทศไทยและออสเตรเลีย (โครงการ IDP) ซ่ึงเปนการติดตอ
เชื่อมโยงดวยสายโทรศัพท จนกระทั่งป พ.ศ. 2531 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ ได
ยื่นขอที่อยูอินเทอรเน็ตในประเทศไทย โดยไดรับที่อยูอินเทอรเน็ต ดังนี้ คือ @Sritrang.psu.th ซ่ึงนับเปน
ที่อยูอินเทอรเน็ตแหงแรกของประเทศไทย ตอมาป พ.ศ. 2534 บริษัท DEC (Thailand) จํากัดไดขอที่อยู
อินเทอรเน็ตเพื่อใชประโยชนภายในของบริษัท ซ่ึงที่อยูอินเทอรเน็ตเปน dect.co.th สําหรับคํา “th” เปน
สวนที่เรียกวา โดเมน (Domain) ซ่ึงเปนสวนที่แสดงโซนของเครือขายอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ซ่ึงยอ
มาจากคําวา Thailand (อธิปตย  คล่ีสุนทร, 2541 : 51-61) 
 กลาวไดวาการใชงานอินเทอรเน็ตชนิดเต็มรูปแบบตลอด 24 ช่ัวโมง ในประเทศไทย
เกิดขึ้นเปนครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2535 โดยสถาบันวิทยบริการจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ไดเชาวงจรสื่อสารความเร็ว 9600 บิตตอวินาที จากการสื่อสารแหงประเทศไทยเพื่อเชื่อมเขาสู
อินเทอรเน็ตที่บริษัทยูเน็ตเทคโนโลยี (UNET Technologies) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปเดียวกันได
มีหนวยงานที่เช่ือมตอแบบออนไลนกับเครือขายอินเทอรเน็ตผานจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หลาย
แหงดวยกัน ไดแก สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลา วิทยาเขตเจาคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
บริหารธุรกิจ โดยเรียกเครือขายนี้วาเครือขาย “ไทยเน็ต” (THAInet) ซ่ึงนับเปนเครือขายที่มี       
“เกตเวย” (Gateway) หรือประตูสูเครือขายอินเทอรเน็ตเปนแหงแรกของประเทศไทย (ปจจุบัน
เครือขายไทยเน็ตประกอบดวยสถาบันการศึกษา 4 แหงเทานั้น สวนใหญยายการเชื่อมโยง
อินเทอรเน็ตโดยผานเนคเทค (NECTEC หรือ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ) 
 โดยสรุป  อินเทอรเน็ต คือ เครือขายของคอมพิวเตอรขนาดใหญที่เชื่อมโยงเครือ
คอมพิวเตอรทั่วโลกเขาดวยกัน ภายใตมาตรฐานการเชื่อมโยงดวยโปรโตคอลเดียวกัน คือ TCP/IP 
อินเทอรเน็ตซ่ึงเปนเครือขายที่กวางขวางที่สุดในปจจุบัน สําหรับประเทศไทยเริ่มใชอินเทอรเน็ต
เมื่อ  ป พ.ศ. 2530 มีลักษณะเปนจดหมายอิเล็กทรอนิกส  
 
  2) คุณสมบัติของอินเทอรเน็ต     
   ปจจัยหลักที่ทําใหอินเทอรเน็ตเปนปรากฏการณของยุคสมัย ประกอบดวย  

  2.1 อินเทอรเน็ตเปนเทคโนโลยีเครือขายที่ใชงาย ทําใหกลายเปนบริการที่ประชาชน
ทั่วไปใชไดอยางสะดวก โดยไมจําเปนตองมีความรูดานโปรแกรมคอมพิวเตอร  
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  2.2 อินเทอรเน็ตเปนเครือขายแหงเครือขาย (Network of Networks) ทําใหเกิด            
การเชื่อมโยงกันอยางเสรีโดยไมมีการปดกั้น  

  2.3 สามารถเผยแพรขอมูลของตนเองสูสังคมโลกไดงาย  
  2.4 การสื่อสารผานระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-Mail) เปนการปฏิวัติระบบ             

การสื่อสารทั่วโลกดวยความเร็ว และแมนยํา  
  2.5 สามารถแลกเปลี่ยนสาระความรูผานระบบ Bulletin Board และ Discussion 

Groups ตาง ๆ ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูกันไดอยางกวางขวาง และทั่วถึงมากขึ้น  
  2.6 มีเทคโนโลยีของการรับสงขอมูลผานระบบ File Transfer Protocol (FTP) ทําให   

การรับสงขอมูลตั้งแตเอกสาร 1 หนา ไปจนถึงหนังสือท้ังเลมเปนไปไดอยางสะดวก รวดเร็ว และ
ประหยัด  

  2.7 มีการพัฒนาอยูตลอดเวลา เชน การใช Internet Phone, Voice e-Mail, Chat,          
การประชุมทางไกลผานอินเทอรเน็ต  

  2.8 อิน เทอร เน็ ต เปนการปฏิ วั ติ อุ ตสาหกรรม  ในรูปแบบของ  "พาณิชย
อิเล็กทรอนิกส" (Electronic Commerce)  

  2.9 มีรูปแบบของการสืบคนขอมูลของภาษา HTML (Hypertext Markup Language) 
ซ่ึงนอกจากจะสะดวกและงายตอการใชแลว ยังเปนสภาพแวดลอมที่อาจมีผลทางจิตวิทยาใหผูใช
คนหาขอมูลลึกลงไปเปนชั้น ๆ ดวยคุณสมบัติของ Web Browser ในอินเทอรเน็ต  
 โดยสรุป  คุณสมบัติที่ทําใหอินเทอรเน็ตไดรับความนิยม คือ (1) การใชงานงาย (2) 
การมีความเปนเครือขายแหงเครือขาย จึงไมมีการปดกั้น (3) การเผยแพรขอมูลไดงาย (4) ระบบ      
e-Mail มีความรวดเร็วและแมนยํา (5) ความสามารถในการแลกเปลี่ยนความรูไดอยางกวางขวาง     
(6) FTP ชวยทําใหสามารถโหลดขอมูลไดสะดวก รวดเร็ว และประหยัด (7) เทคโนโลยีพัฒนาอยู
ตลอดเวลา (8) ทําใหเกิดการปฎิวิติอุตสาหกรรมรูปแบบ “พาณิชยอิเล็กทรอนิกส” และ (9) ภาษา 
HTML ชวยทําใหการสืบคนขอมูลทําไดงายขึ้น  
 
  3) การบริการบนอินเทอรเน็ต 
 การบริการตางๆ บนอินเทอรเน็ตมีหลายลักษณะ  ซ่ึงขอมูลทุกดานจะเพิ่มขึ้น
เนื่องจากมีสมาชิกสวนหนึ่งไดจัดเสนอขอมูลของตนเองเพื่อไวใชหรืออํานวยความสะดวกแก
ผูสนใจอื่น ๆ ตลอดเวลา ซ่ึงประโยชนโดยทั่วไปของอินเทอรเน็ตมีหลายดาน (กิดานันท มลิทอง, 
2540 :34-40; เรวดี คงสุภาพกุล, 2540 :37-38; พจนารถ ทองคําเจริญ, 2540 : 20-76) ดังนี้  
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  3.1 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-Mail:Electronics Mail)เปนบริการที่ใหผูใชบริการ
สามารถสงจดหมายถึงบุคคล องคกร สถาบัน ฯลฯ โดยผูรับจะไดรับผานจอคอมพิวเตอร หรือให
พิมพเปนเอกสารไดทันที หากผูรับไมอยูที่จอคอมพิวเตอร จดหมายนี้ก็จะถูกสงไวในตู คือใน
หนวยความจําที่เสมือนเปนตูรับจดหมายในคอมพิวเตอร ซ่ึงผูรับจะรับเวลาใดก็ได และจะโตตอบ
สงกลับเวลาใดก็ไดเชนกัน  

  3.2 การทํางานขามเครื่อง (Telnet) ผูใชบริการหากมีระบบเครื่องที่ทํางานไดไม
สะดวก ก็สามารถเปลี่ยนไปทํางานในเครื่องอื่นที่มีสมรรถนะสูงกวา เพื่อเขาไปใชขอมูลเนื้อที่บน
ฮารดดิสกสําหรับเก็บขอมูลหรือบริการอื่นใดก็ได โดยมีขอแมวาผูใชบริการตองมีช่ืออยูในสาร
ระบบที่ไดรับอนุญาตใหใชได  

  3.3 การถายโอนแฟมขอมูล (FTP: File Transfer Protocol) เปนบริการถายโอน
แฟมขอมูล หรือ โปรแกรมที่ผูใชตองการจากเครื่องอื่นมาเก็บไวยังเครื่องของตน โดยเฉพาะ
โปรแกรมที่บางคนพัฒนาขึ้นและตองการบริจาคใหสวนรวมไดใชโดยไมคิดมูลคา โปรแกรม
ลักษณะนี้เรียกวา Shareware โดยบางโปรแกรมก็อาจจะใหลองใชเปนการชั่วคราว หากสนใจก็
อาจจะตองเสียคาใชจาย ก็อยูในลักษณะบริการนี้เชนกัน  

  3.4 กลุมขาวที่นาสนใจ (UseNet) เปนบริการที่เสมือนเปนกระดานประกาศขาย
สินคา หรือแสดงความตองการเพื่อใหผูสนใจตรงกัน หรือคลายๆ กัน ไดสงขาวติดตอกัน ขาวที่
นํามาเสนอไวอาจจะเกี่ยวกับสังคม กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม เทคโนโลยี ปรัชญา ฯลฯ เปนตน โดยที่
ตอนทายขาวจะมีที่อยูซ่ึงผูสนใจสามารถติดตอถึงกันได  

  3.5 การสนทนาบนเครือขาย (Talk) บริการนี้จะแตกตางจากจดหมายซึ่งเขียนไปไวที่
ตูไปรษณียของผูรับ คือ ผูสง ผูรับโตตอบกันทางตัวอักษรบนจอคอมพิวเตอร หรือที่เรียกวา  IRC 
(InternetRelay Chat) ปจจุบันมีซอฟตแวรที่พัฒนาขึ้นใหสามารถพูดโตตอบกันผานระบบ
คอมพิวเตอรได ดังเชน พูดกันทางโทรศัพท   

  3.6 การคนหาขอมูลและแฟมขอมูล (Gopher/Archie) เปนบริการที่เปรียบเสมือนตู
บัตรคําในหองสมุดที่สามารถคนชื่อผูแตง ช่ือเร่ือง ช่ือที่เกี่ยวของ ฯลฯ ซ่ึงจะชวยใหการคนตางๆ 
เปนไปอยางสะดวกและรวดเร็วมาก ผูใชเพียงเขาไปคนเมนู (Menu) ที่โปรแกรมนี้ทําไวเมื่อพอใจดู
เร่ืองใดก็ใชเมนูนั้นผานเขาไปยังเรื่องหรือส่ิงที่ตองการไดทันที  

  3.7 เวิลดไวดเว็บ (World Wide Web) หรือ ที่มักเรียกกันวาเครือขายใยแมงมุมเปน
บริการทางอินเทอรเน็ตที่มีผูคนนิยมใชกันมาก เพราะนอกจากการคนหาขอมูลขาวสารตาง ๆ ได
แลว ยังมีประสิทธิภาพดานการรองรับภาพเคลื่อนไหวและเสียงไดเต็มรูปแบบ  
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  3.8 บริการสารสนเทศในวงกวาง (Wide Area Information Server : WAIS) 
เนื่องจากฐานขอมูลที่มีอยูบนอินเทอรเน็ตมีเปนจํานวนมาก จึงทําใหไมสะดวกในการคนหา จึงตอง
มีบริการนี้ ขึ้นมาเพื่อเชื่อมโยงศูนยขอมูลท่ีกระจายอยูบนเครือขายอินเทอรเน็ตเขาดวยกัน ซ่ึงจะทํา
ใหการคนหา ขอมูลสะดวกและรวดเร็วขึ้น  

  3.9 การสนทนาในขายงาน (Internet Relay Chat : IRC) เปนการสนทนาผาน
เครือขายที่สามารถโตตอบกันทันทีโดยการพิมพขอความเสียง ซ่ึงอาจสนทนาระหวางบุคคลหรือจะ
เปนกลุมก็ได  

  3.10 ส่ิงพิมพอิเล็กทรอนิกส (Electronic Publisher) ปจจุบันหนังสือพิมพ วารสาร
และนิตยสารหลายประเภท เชน ไทยรัฐ เดลินิวส ขาวสด TIME, ELLE ฯลฯ ไดมีการบรรจุเนื้อหา
และภาพที่ลงพิมพในสิ่งพิมพเหลานี้ลงในเว็บไซตของตน เพื่อใหผูใชอินเทอรเน็ตไดอานเรื่องราว
เชนเดียวกับการอานหนังสือที่เปนเลม นอกจากสิ่งพิมพแลว ยังมีเอกสารและตําราวิชาการที่นํา
เนื้อหาบรรจุลงในอินเทอรเน็ตเพื่อใหคนหาความรูไดดวย เชน คูมือการออกแบบเว็บเพจของ
มหาวิทยาลัยเยลในสหรัฐอเมริกา  

  3.11  สมุดรายชื่อ เปนการตรวจหารายชื่อและที่อยูของผูที่เราตองการจะติดตอดวยใน
อินเทอรเน็ต โปรแกรมที่นิยมใชกัน ไดแก Finger และ Whois  
  สรุป การบริการบนอินเทอรเน็ตมีหลายลักษณะ ไดแก (1) ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
(e-Mail) (2) การทํางานขามเครื่อง (Telnet) (3) การถายโอนแฟมขอมูล (FTP)  (4) กลุมขาวที่
นาสนใจ(UseNet) (5) การสนทนาบนเครือขาย (Talk) (6) การคนหาขอมูลและแฟมขอมูล 
(Gopher/Archie) (7) เวิลดไวดเว็บ (World Wide Web) (8) บริการสารสนเทศในวงกวาง (WAIS) 
(9) การสนทนาในขายงาน (IRC) (10) ส่ิงพิมพอิเล็กทรอนิกส (Electronic Publisher) และ (11) สมดุ
รายช่ือ  
  
   4)  ประโยชนของอินเทอรเน็ต  
    ปจจุบันมีผูใชบริการระบบเครือขายอินเทอร เน็ตทุกเพศ  ทุกวัย  ทุกอาชีพ             
อยูทั่วโลกซึ่งบุคคลเหลานี้ สามารถติดตอส่ือสารกันไดโดยไมมีขอจํากัดใดๆ ซ่ึงการนําระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตมาใชประโยชนกันอยางกวางขวาง นี้ก็เพื่อตอบสนองความตองการของแตละ
คนซึ่งแตกตางกัน (ถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง, 2541: 45 -55) ดังนี้คือ  

   4.1 เพื่อการติดตอส่ือสารโดยการสงผานทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หรือ ที่เรียก
ส้ัน ๆ วา อีเมล ซ่ึงมีความสะดวก รวดเร็วและประหยัดคาใชจาย นอกจากอีเมลแลวการสนทนาแบบ
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ออนไลนซ่ึงผูใชสามารถโตตอบผานหนาจอ เสมือนการคุยโทรศัพทกันอยู เพียงแตใชการพิมพ
ขอความแทนเสียง ปจจุบันผูใชสามารถคุยโตตอบกันและเห็นใบหนาทาทางของคูสนทนาได  

   4.2 เพื่อการเขาใชคอมพิวเตอรเครื่องอ่ืนๆ ที่ตออยูในเครือขาย การติดตอเขาสู
คอมพิวเตอรเครื่องอื่น  ๆ ที่ตออยูในเครือขาย  ทําใหผูใชสามารถเรียกโปรแกรมในเครื่อง
คอมพิวเตอรนั้น ๆ มาใชงานได การเขาใชเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องอื่น ๆ ที่ตออยูในเครือขาย
สามารถทําไดโดยการใชคําส่ัง telnet  

   4.3 เพื่อการสืบคนขอมูลตางๆ  ผูใชสามารถใชบริการทางอินเทอร เน็ตใน         
การสืบคนสารสนเทศตางๆในเครือขายไดหลายวิธี และวิธีที่ไดรับความนิยมมากในปจจุบัน คือ 
บริการที่มีช่ือวา เว็บซึ่งอนุญาตใหผูใชเขาไปคนหาขอมูลในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปนตัวอักษร 
ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  หรือเสียงก็ตาม  โดยขอมูลในเว็บจะอยูในรูปของไฮเพอรมี เดีย 
(Hypermedia) กลาวคือ มีการเชื่อมโยงของขอมูลท่ีเกี่ยวของกันเอาไวโดยที่ขอมูลนั้นไมจําเปนตอง
มาจากแหลงเดียวกัน  

   4.4 เพื่อการถายโอนแฟมขอมูลคอมพิวเตอร ซ่ึงผูใชสามารถคัดลอกและถายโอน
แฟมขอมูลหรือโปรแกรมที่ผูผลิตอนุญาต มาใชตามตองการ การถายโอนแฟมขอมูลทําไดโดย    
การใชคําสั่ง ftp หรือ การใชการโปรแกรมสําเร็จรูปที่ชวยในการถายโอนแฟมขอมูล เชน Overnet, 
FTP Voyager เปนตน  

   4.5 เพื่อการเผยแพรขาวสาร ความคิดเห็น คําถาม คําตอบ คําแนะนํา ตลอดจน
เรื่องราวความเปนไปตาง ๆ ที่ผูใชตองการทราบและตองการเสนอแนะ การรับ-สงขาวสารใน
ลักษณะนี้สามารถทําไดโดยการใชบริการทางอินเทอรเน็ตไดหลายวิธีดวยกัน  
  โดยสรุป ประโยชนของอินเทอรเน็ตมีดังนี้  (1) เพื่อการติดตอส่ือสาร (2) เพื่อ    
การเขาใชคอมพิวเตอรเครื่องอื่นๆ ที่ตออยูในเครือขาย (3) เพื่อการสืบคนขอมูลตาง (4) เพื่อการถาย
โอนแฟมขอมูลคอมพิวเตอร และ (5) เพื่อการเผยแพรขาวสาร ความคิดเห็น คําถาม คําตอบ 
คําแนะนํา  

   
 2.1.2 อินเทอรเน็ตกับการศึกษา 
 ตั้งแตตน  ป ค.ศ.1990 เปนตนมา การประยุกตอินเทอรเน็ตทางการศึกษาไดเปลี่ยนจาก
ชวงของการพัฒนาและวิจัยเครือขาย มาเปนชวงของความพยายามในการบูรณาการเครือขาย 
อินเทอรเน็ตกับกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียนการสอนในระดับตั้งแต
อนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักการศึกษาในสหรัฐอเมริกา ไดใชอินเทอรเน็ตใน     
การสืบคนสารสนเทศตาง ๆ บนเครือขาย เชน รายงานการวิจัย การคนควาทางการศึกษา แผน     
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การสอน รวมไปถึงกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดมีการเผยแพรไวบนเครือขาย นอกจากนี้ กลุม
ขาว หรือ Newsgroup และ กลุมสนทนา หรือ Discussion Group ที่มีบริการบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตนั้น ไดกลายเปนศูนยกลางการติดตอส่ือสาร อภิปราย แลกเปลี่ยน และสอบถามขอมูล
ของนักศึกษาตลอดจนอาจารย ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการดานการศึกษาของ ผูสอน
ที่สนใจในเรื่องเดียวกัน  (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2541 : 55) ดังนี้เปนตน 
 
  1) ความสําคัญของอินเทอรเน็ตตอการศึกษา  
  อินเทอรเน็ตไดกลายเปนสื่อการศึกษาของโลกยุคใหมไปแลวซ่ึงสาเหตุของ         
ความนิยมในการประยุกตใชอินเทอรเน็ต ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ก็คือ คุณคาทาง  
การศึกษาของสื่ออินเทอรเน็ตนั่นเอง จากการสํารวจคุณคาทางการศึกษาของกิจกรรมบนเครือขาย
คอมพิวเตอรทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา โดยวิทยาลัยอาจารยแบงคสตรีท ป 1993 พบวา กิจกรรมบน
เครือขายคอมพิวเตอรชวยเปดโลกกวางใหแกนักศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือขายมีผล
ใหนักศึกษามีการรับรูเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม และโลกมากขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากเครือขายการศึกษา
บนอินเทอรเน็ตทําใหนักศึกษาสามารถติดตอส่ือสารกับผูคนทั่วโลกไดอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนใน
ลักษณะการปฏิสัมพันธ โตตอบทันทีทันใด เชน การบริการ Chat, Talk หรือ การใชบริการอื่น ๆ 
เชน การบริการไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-Mail) การบริการ WWWและFTP เปนตน ทั้งนี้เพื่อให
นักศึกษาสามารถสืบคนขอมูลสารสนเทศไดทั่วโลก เชน การคนหาหนังสือ หรืออานบทคัดยอ จาก
หองสมุดออนไลน การเขาไปอาน หนังสือนิตยสารตาง ๆ วรรณกรรม ตํารา วารสาร หรือเอกสาร
ทางวิชาการบนเครือขาย ไมวาจะอยูสถานที่ใดก็ตาม จะเปนโรงเรียนตางจังหวัด โรงเรียนในเมือง 
หรือโรงเรียนในตางประเทศ ก็สามารถเขาไปใช เครือขายไดอยางเทาเทียมกัน เกิดทักษะการคิดอยาง
มีระบบ (High-order Thinking Skills) โดยเฉพาะทักษะการวิเคราะห แบบสืบคน (Inquiry-based 
Analytical Skills) การคิดเชิงวิเคราะห (Critical Thinking) การวิเคราะหขอมูล การแกปญหา และ
การคิดอยางอิสระ ทั้งนี้อาจเปนเพราะธรรมชาติของระบบเครือขายจะเอื้ออํานวยใหผูใชจะตองมี
การคิดวิเคราะหอยูเสมอ  
 ดวยเหตุวาสารสนเทศบนเครือขายมีมากมาย ดังนั้นนักศึกษาจะตองคิดวิเคราะหเพื่อ
แยกแยะวาสิ่งใดที่ไรประโยชนและส่ิงใดมีประโยชน ในการสนับสนุนการทํากิจกรรมรวมกันได
เปนอยางดี ไมวาจะเปนการศึกษาในลักษณะที่เรียนรวมกันหรือเรียนตางหองกัน หรือแมกระทั่งตาง
สถาบันกัน เพราะลักษณะการเรียนการสอนดังกลาว จะตองมีการสืบคนขอมูล การสนทนา           
การอภิปราย เพื่อแลกเปลี่ยนความรูอยางตอเนื่องตลอดเวลา ทั้งระหวางอาจารยกับนักศึกษา และ
ระหวางนักศึกษาเอง กิจกรรมบนเครือขายเปนกิจกรรมที่สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการการเรียน
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การสอนเขาดวยกันไดเปนอยางดี นักการศึกษาสามารถที่จะบูรณาการ การเรียนการสอนในวิชาตาง 
ๆ เขาดวยกันอยางตอเนื่องและมีความหมาย กิจกรรมการเรียน การสอนบนเครือขายจะชวยขยาย
ขอบเขตของหองเรียนออกไปใหกวางขึ้น เพราะนักศึกษาสามารถที่จะใชเครือขายในการสํารวจ
ขอมูลและปญหาตาง ๆ ที่นักศึกษามีความสนใจ อีกทั้งเครือขายคอมพิวเตอรจะเปนตัวเชื่อมให
นักศึกษาเขาถึงผูใหคําปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญไดโดยตรง ดวยเหตุนี้อินเทอรเน็ตจึงเปนอุบัติการณ   
คร้ังสําคัญของสังคมโลกในชวงรอยตอระหวางศตวรรษ     
 สรุป ความสําคัญของอินเทอรเน็ตกับการศึกษา มีมากมายหลายประการ ดังนี้ เชน (1) 
กิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือขายมีผลใหนักศึกษามีการรับรูเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม และ
โลกมากขึ้น (2) นักศึกษาสามารถติดตอส่ือสารกับผูคนทั่วโลกไดอยางรวดเร็ว โดยใชบริการ Chat, 
Talk หรือ การใชบริการอื่น ๆ เชน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-Mail), WWW, FTP และอื่น ๆ 
รวมทั้ง  การคนหาหนังสือ หรือการอานบทคัดยอจากหองสมุดออนไลน การเขาไปอาน หนังสือ
นิตยสารตาง ๆ วรรณกรรม ตํารา วารสาร หรือเอกสารทางวิชาการบนเครือขาย ไมวาจะอยูสถานที่
ใดก็ตาม (3) การเกิดทักษะการคิดอยางมีระบบ (High-order Thinking Skills) การวิเคราะหแบบ
สืบคน (Inquiry-based Analytical Skills) การคิดเชิงวิเคราะห (Critical Thinking) การวิเคราะห
ขอมูล การแกปญหา และการคิดอยางอิสระ และ(4) การแลกเปลี่ยนความรูอยางตอเนื่องตลอดเวลา 
เปนกิจกรรมบนเครือขายที่สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการการเรียนการสอนระหวางอาจารยกับ
นักศึกษา และระหวางนักศึกษาเอง 
 
  2) ประโยชนของอินเทอรเน็ตทางการศึกษา 
    ปจจุบัน หลายๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ตางไดนําอินเทอรเน็ตไปประยุกตใชใน
กระบวนการเรียนการสอน จนถือไดวาอินเทอรเน็ตกลายเปนเทคโนโลยีการศึกษาของยุคปจจุบันไปแลว ซ่ึง
คุณคาทางการศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผานอินเทอรเน็ต ประโยชนของอินเทอรเน็ตทาง
การศึกษาไว (นฤชิต แววศรีผอง, 2543: 34 – 40; รุงทิวา ศิรินารารัตน, 2543: 34 – 40; อธิปตย  คล่ีสุนทร,   
2540 : 25 – 36) สามารถแบงได 2 ลักษณะ ดังนี้   
     
   ก.   ประโยชนท่ีผูสอนไดรับ     
    1) ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการดานการศึกษาของผูสอน  
สามารถพัฒนาคุณภาพบทเรียน  หรือแนวคิดในสาขาวิชาที่สอนได  โดยการเรียกดูจาก
สถาบันการศึกษาอื่น ไมวาจะเปนเนื้อหาวิชาการ คูมือครู แบบฝกหัดซึ่งบางเรื่องสามารถคัดลอก
นํามาใชไดทันที เนื่องจากผูผลิตแจงความจํานงใหเปนของสาธารณชนซึ่งทุกคนสามารถ นําไปใช
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ได (Public Mode) สวนหนึ่งของเรื่องดังกลาวอาจจะทําเปนโปรแกรมสําเร็จรูปหรืออยูในรูป ของ
ซีดีรอม (Compact Disc-Read Only Memory) ซ่ึงโดยทั่ว ๆ ไปเรียกกันวา คอมพิวเตอรชวยสอน ซ่ึง
มีบทเรียนทั้งบทเรียนชวยสอนวิชาทั่วๆ ไป  และบทเรียนชวยสอนวิชาที่ เกี่ยวกับวิทยาการ          
ดานคอมพิวเตอรโดยตรง     
    2) งานวิจัย ผูสอน สามารถคนหาเรื่องราวที่สนใจจะศึกษาคนควา  วิเคราะห  
วิจัย โดยเฉพาะในสวนที่เปนวรรณคดีที่เกี่ยวของ (Review of Literature) เพื่อดูวามีใครบางที่ได
ศึกษา คนควาเอาไว เพื่อนํามาผลสรุปมาอางอิงหรือนํามาเปนตัวแบบศึกษาคนควาตอ  อยางไรก็
ตามงานบางเรื่องอาจจะตองเสียคาใชจายบาง  ซ่ึงสามารถจายไดผานบัตรเครดิตเนื่องจากเปนงานที่
มีลิขสิทธ์ิทางปญญาแตเอกสารสวนมากทั้งงานวิจัยและเอกสารทั่วไปที่คนควาไดจะเปนเรื่องที่
เปดเผยแกสาธารณชนทั่วไปโดยไมคิดมูลคา  
    3) การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียน การสอนจะทําใหบทบาทของผูสอน
ปรับเปลี่ยนไป จากการเนนความเปน "ผูสอน" มาเปน "ผูแนะนํา" มากขึ้น ในขณะที่กระบวน         
การเรียนรูของนักศึกษาจะเปนการเรียนรู "เชิงรุก" มากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากฐานขอมูลในอินเทอรเน็ต
เปนปจจัยบวกที่สําคัญที่จะเอื้ออํานวยใหนักศึกษาสามารถเรียนและคนควา ไดดวยตนเอง 
(Independent Learning) ไดสะดวกรวดเร็วและมากยิ่งขึ้น แตอยางไรก็ตามก็มีความจําเปน ที่จะตอง
ตระหนักวา บทบาทและรูปแบบที่จะปรับเปล่ียนไปนี้จะตองมีการเตรียม  การที่ดีควบคูไปดวย 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสวนของอาจารยที่จะตอง วางแผนการ "ช้ีแนะ" ใหรัดกุม เพื่อใหการเรียนรู
ของนักศึกษามีประสิทธิผลดีขึ้น ปรับจากการเรียนตามอาจารยสอน (Passive Learning) มาเปน   
การเรียนรูวิธีเรียน (Learning how to Learn) และเปนการเรียนดวยความอยากรู (Active Learning) 
อยางมีทิศทาง           
    สรุป ประโยชนของอินเทอรเน็ตทางการศึกษาที่ผูสอนไดรับ มีมากมาย อาทิ 
เชน (1) สามารถพัฒนาคุณภาพบทเรียน (2) การเผยแพรงานวิจัยหรือคนหาขอมูลประกอบงานวิจัย 
และ(3) การปรับเปลี่ยนบทบาทจาก “ผูสอน” มาเปน “ผูแนะนํา”  
 
  ข  ดานนักศึกษา 

    1) การใชกิจกรรมบนเครือขายคอมพิวเตอรชวยทําใหนักศึกษาไดเรียนรู
เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรมและโลกมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากเครือขายอินเทอรเน็ตชวยใหนักศึกษา
สามารถสื่อสารกับผูคนทั่วโลกไดอยางรวดเร็ว และสามารถสืบคนหรือเผยแพรขอมูลสารสนเทศ
จากทั่วโลกไดเชนกัน  
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    2) การเปนแหลงความรูขนาดใหญของเครือขายอินเทอรเน็ตที่โยงใยกับ
แหลงขอมูลตางๆ ทั่วโลกสําหรับนักศึกษา โดยที่ส่ือประเภทอื่นๆ ไมสามารถทําได กลาวคือ 
นักศึกษาสามารถคนหาขอมูลในลักษณะใด ๆ ก็ได ไมวาจะเปนขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 
หรือในรูปแบบของสื่อประสม  

     3) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผานอินเทอรเน็ต ทําใหเกิดผลกระทบตอ
นักศึกษาในดานทักษะการคิดอยางมีระบบ (High-order Thinking Skills) โดยเฉพาะทําใหทักษะ    
การวิเคราะหสืบคน (Inquiry-based Analytical Skills) การคิดเชิงวิเคราะห (Critical Thinking)       
การวิเคราะหขอมูล  การแกปญหา และการคิดอยางอิสระ ทั้งนี้เนื่องจากเครือขายคอมพิวเตอรเปน
แหลงรวมขอมูลมากมายมหาศาล นักศึกษาจึงจําเปนตองทําการวิเคราะหอยูเสมอ  เพื่อแยกแยะ
ขอมูลที่เปนประโยชนและไมเปนประโยชนสําหรับตนเอง  

     4) การสนับสนุนการสื่อสารและการเกิดความรวมมือกันของนักศึกษา ไมวา
จะในลักษณะของนักศึกษารวมหอง หรือนักศึกษาตางหองเรียนบนเครือขายเดียวกัน เชน การที่
นักศึกษาหองหนึ่งตองการที่จะเตรียมขอมูลเกี่ยวกับการถายภาพเพื่อสงไปใหอีกหองเรียนอีกหอง
หนึ่ง นักศึกษาในหองแรกจะตองชวยกันตัดสินใจทีละขั้นตอนในวิธีการที่จะเก็บรวบรวมขอมูล
และการเตรียมขอมูลอยางไร เพื่อสงขอมูลเร่ืองการถายภาพนี้ไปใหนักศึกษาอีกหองหนึ่งโดยที่
นักศึกษาตางหองสามารถเขาใจไดโดยงาย  

      5) การชวยขยายขอบเขตของหองเรียนออกไป เพราะนักศึกษาสามารถที่จะใช
เครือขายในการสํารวจปญหาตางๆ ที่นักศึกษามีความสนใจ  นอกจากนี้ ยังเปนการเปดโอกาสให
นักศึกษาไดทํางานรวมกับผูอ่ืน ซ่ึงอาจมีความคิดเห็นแตกตางกันออกไป ทําใหมุมมองของตนเอง
กวางขึ้น 

      6) การสนับสนุนกระบวนการ สหสาขาวิชาการ (Interdisciplinary)   นําเครือขายมา
ใชเชื่อมโยงกับกิจกรรมการเรียนการสอน เชน คณิตศาสตร ภูมิศาสตร สังคม ภาษา วิทยาศาสตร 
ฯลฯ เขาดวยกัน  

     7) การที่เครือขายอินเทอรเน็ตอนุญาตใหนักศึกษาสามารถเขาถึงผูเชี่ยวชาญ
หรือผูที่ใหคําปรึกษาไดและการที่นักศึกษามีความอิสระในการเลือกศึกษาสิ่งที่ตนเองสนใจ ถือเปน
แรงจูงใจสําคัญอยางหนึ่งในการเรียนรูของนักศึกษา 

     8) การไดรับผลพลอยไดจากการที่นักศึกษาทําโครงการบนเครือขายตางๆ นี้ 
ทําใหนักศึกษามีโอกาสที่จะทําความคุนเคยกับโปรแกรมประยุกตตาง ๆ บนคอมพิวเตอรไปดวยใน
ตัว เชน โปรแกรมประมวลผลคํา เปนตน  
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   9) การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียน การสอนจะทําใหบทบาทของนักศึกษา
ปรับเปลี่ยนไป กระบวนการเรียนรูของนักศึกษาจะเปนการเรียนรู "เชิงรุก" มากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก
ฐานขอมูลในอินเทอรเน็ตเปนปจจัยบวกที่สําคัญที่จะเอื้ออํานวยใหนักศึกษาสามารถเรียนและ
คนควา ไดดวยตนเอง (Independent Learning) ไดสะดวกรวดเร็วและมากยิ่งขึ้น  

     โดยสรุป ประโยชนของอินเทอรเน็ตทางการศึกษาที่นักศึกษาไดรับ มีมากมาย 
อาทิ เชน (1) นักศึกษาไดเรียนรูเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรมและสามารถสืบคนหรือเผยแพรขอมูล
สารสนเทศจากทั่วโลก  (2) การไมจํากัดประเภทสื่อในการคนหา (3) การกอใหเกิดทักษะดานตางๆ 
ที่จําเปนตอการพัฒนาของนักศึกษา เชน การวิเคราะหสืบคน (Inquiry-based Analytical Skills) การ
คิดเชิงวิเคราะห (Critical Thinking) การวิเคราะหขอมูล การแกปญหา และการคิดอยางอิสระ                
(4) การสนับสนุนการสื่อสารและการรวมมือกันของนักศึกษาในลักษณะตาง ๆ (5) นักการศึกษา
สามารถที่จะบูรณาการ  การเรียนการสอนในวิชาตาง ๆ (6) การขยายขอบเขตของการศึกษาไดอยาง
ไมจํากัด (7) นักศึกษาสามารถติดตอผูเชี่ยวชาญในสาขาที่นักศึกษาสนใจไดโดยตรง (8) กระบวน  
การเรียนรูของนักศึกษาจะเปนการเรียนรู "เชิงรุก" มากขึ้น     
 
2.2  ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของมหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย    
   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีนักศึกษารวมเปนจํานวน
ทั้งสิ้น 17,689 คน แบงออกเปนนักศึกษาปริญญาตรีจํานวน 16,302  คน  ปริญญาโทจํานวน 1,316 
คน และปริญญาเอกจํานวน 71 คน สวนหลักสูตรจะมีทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ 
ที่เปดดําเนินการสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก สําหรับหลักสูตรภาษาไทย 
ระดับปริญญาตรีมี  9 คณะ 26 สาขาวิชา ไดแก คณะนิเทศศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะการบัญชี 
คณะเศรษฐศาสตร คณะนิติศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร คณะ
วิศวกรรมศาสตร  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีมี 3 สาขาวิชา 
ไดแก เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การจัดการโรงพยาบาลและการทองเที่ยว  
นอกจากนี้ระดับปริญญาโทมี 3 สาขาวิชา ไดแก การตลาดเพื่อการสื่อสาร การบริหารธุรกิจ            
การบริหารขอมูล สวนปริญญาเอกมี 2  สาขาวิชา คือ การบริหารธุรกิจ และการบริหารขอมูล 
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยไดจัดการศึกษา โดยนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาใช
ประกอบดานการเรียนการสอน ไดคนควาทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติใหมๆ ที่เหมาะสมมา
สอดแทรกในวิชาเรียนเพื่อใหนักศึกษาไดรับประโยชนจากการเรียนอยางเต็มที่ รวมทั้งการนํา
อินเทอรเน็ตมาใชในงานบริการดานการศึกษาเพื่ออํานวยความสะดวกแกนักศึกษา ซ่ึงในการเขาใช
งานในระบบตาง ๆ นักศึกษาสามารถเขาใชงานไดโดย เขาผานทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 
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(http://www.dpu.ac.th) และเลือกไปที่บริการออนไลน ก็จะปรากฏหนาจอการใชงานขึ้น ซ่ึงใน การ
ใชงานอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการดานการศึกษา ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ ตามตารางที่ 2.1 ตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 2.1 แสดงบริการดานการศึกษาบนระบบเครือขายอินเทอรเนต็ของมหาวิทยาลัยธุรกิจ 
                   บัณฑิตย 
 

ปจจุบันใหบริการ น.ศ. 
บริการ 

ป.ตรี บัณฑิตศึกษา 
กําลังพัฒนา 

ดานบริการการศึกษา    

1.  ฝายทะเบียนและประมวลผล  

     1.1  ระบบลงทะเบียนออนไลน    

     1.2  ระบบตรวจผลสอบและขอมูล 
             นักศึกษา 

   

     1.3  ตรวจตารางสอบ    

2.  ศูนยคอมพิวเตอร - 
     2.1  หองปฎิบัติการคอมพิวเตอร    

     2.2  Wireless Lan    

     2.3  Remote Access    

     2.4  DPU Portal    

            2.4.1  อีเมล    

     2.5  ระบบฐานขอมูลวิทยานิพนธ    

3.  ฝายการเงินและการบัญชี  
      3.1  SCB Easy Payment    

4.  ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา  

      4.1  e-Learning    

      4.2  LMS    

             4.2.1  Tens    

             4.2.2  TCU    

             4.2.3  Moodle (ใหบริการเฉพาะ 
                       หลักสูตรนานาชาติ) 

   

      4.3  การประเมินผลออนไลนรายวิชา  
             (Online Assessment System) 

   

 

DPU



    20 

ตารางที่ 2.1 (ตอ) 
 

ปจจุบันใหบริการ น.ศ. 
บริการ 

ป.ตรี บัณฑิตศึกษา 
กําลังพัฒนา 

      4.4  ระบบอบรมออนไลน (Online   
              Training) 

   

5.  ศูนยสนเทศและหอสมุด  

     5.1  หองสมุดออนไลน (VTLS)    

             5.1.1  การตรวจสอบรายชื่อหนังสือ 
                       ใหม 

   

             5.1.2  การคนหาหนังสือ วารสาร  
                       และสิ่งพิมพตางๆ   

   

             5.1.3  การตรวจสอบ การยืม-คืน    

             5.1.4  การตออายุการยืม    

             5.1.5  การจองหนังสือ วารสารและ 
                       สิ่งพิมพตางๆ 

   

             5.1.6  การกรอกแบบฟอรมบันทึก   
                       เสนอซื้อหนังสือ วารสาร 
                       และสิ่งพิมพ 

   

     5.2  ระบบออนไลน (Online Service)    

             5.2.1  การบริการขาวออนไลน    

             5.2.2  ประกอบการสอนตาม 
                       อัธยาศัย 

   

                       5.2.2.1  วีดีโอ (On Demand)    

      5.3  บริการหนังสือออนไลน (Book  
             Online) 

   

     5.4  วารสารออนไลน (Online Journal)    

ขอมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2549   
ที่มา: ศูนยคอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา ศูนยสนเทศและหอสมุด ฝายทะเบียนและ 
         ประมวลผล และ ฝายการเงินและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 
 จากตารางที่ 2.1 พบวา ดานบริการการศึกษาบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยที่ใหบริการแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มี 5 สวน คือ ฝายทะเบียน
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และประมวลผล ฝายการเงินและการบัญชี  ศูนยคอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา รวมทั้ง
ศูนยสนเทศและหอสมุด  
 
  2.2.1 ฝายทะเบียนและประมวลผล คือ หนวยงานที่ใหบริการขอมูลเกี่ยวกับงานทะเบียน
นักศึกษาตาง ๆ แกคณาจารยและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยมุงนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมา
พัฒนาและปรับปรุงระบบขอมูล เพื่อความทันสมัย  ถูกตอง  รวมถึงการบริการที่รวดเร็ว และทันตอ
การใชงาน โดยใหบริการดังนี้ 
  1)  ระบบลงทะเบียนเรียนทางอินเทอรเน็ต (Online Registration) เปนการลงทะเบียน
และอํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษาที่ตองการลงทะเบียนเรียนดวยตนเองทางอินเทอรเน็ตผาน
ทางเว็บไซดของมหาวิทยาลัย โดยเลือกเขาไปที่ Online Registration จะปรากฏหนาจอใหเลือก คือ 
(1)  คําชี้แจง (2)  ขอตกลง (3)  ตัวอยาง (4)  กําหนดการ (5)  ตารางเรียน (6)  การลงทะเบียนเรียน          
(7)  การพิมพใบชําระเงิน (8)  รายละเอียด (9)  การแสดงความคิดเห็น ซ่ึงนักศึกษาจะตองอานและ
ทําความเขาใจและตรวจสอบขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน เลือกวิชาเรียน และตรวจสอบวันและ
เวลาสอบที่ถูกตองวามีการสอบตรงกันหรือไมเพื่อไมใหเกิดปญหาไดในภายหลัง หากตารางสอบ
ตรงกัน  หลังจากนั้นก็เลือกขอ 6 ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาจะตองกรอกรหัสผานเขาใชงานกอน 
เมื่อเรียบรอยแลวจึงจะสามารถเลือกวิชาลงทะเบียนเรียนได โดยระบบจะกําหนดระยะเวลาใน     
การเขาใชในแตละครั้งไมเกิน 20 นาที เมื่อนักศึกษาเลือกวิชาครบเรียบรอย จะตองทําการยืนยัน
ขอมูลโดยการใสรหัสผานอีกครั้ง ระบบจะทําการตรวจสอบ ความถูกตองของขอมูลรายวิชา กลุม
การเรียน จํานวนที่นั่งของแตละวิชาที่เลือกลงทะเบียน จากนั้นระบบจะทําการประมวลผลขอมูล
วิชาและกําหนดวันที่นักศึกษาจะสามารถมารับใบรายงานผลการลงทะเบียนได จึงถือวาเสร็จสิ้น
สมบูรณ  
 2)  ระบบตรวจผลสอบและขอมูลนักศึกษา (Grade Report and Personal Data) เปน  
การบริการที่นักศึกษาสามารถเขาตรวจสอบขอมูลตาง ๆ ได โดยการกรอกรหัสผูใชและรหัสผาน 
ซ่ึงมีบริการ ดังนี้ คือ 

2.1 Personal Data (ขอมูลสวนตัวของนักศึกษา) เปนบริการที่สามารถตรวจสอบ 
รหัส ช่ือ คณะ ที่อยู เบอรโทรศัพท e-Mail Address ของนักศึกษา ฯลฯ และ
สามารถแจงระบบเพื่อทําการแกไขขอมูลสวนตัวของนักศึกษาได  

2.2 Grade Report (ประกาศผลสอบ) สามารถตรวจสอบผลการเรียนประจําแตละ
ภาคการศึกษา 
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2.3 Grade Calculator (โปรแกรมชวยคํานวณเกรด) สามารถใหเครื่องชวยคํานวณ
เกรดเฉลี่ยและเกรดสะสม  

2.4 Schedule (ตารางสอบ) เปนตารางแจงใหทราบเกี่ยวกับวิชาที่สอบ วัน-เวลา
สอบ รวมถึงหองสอบ และเลขที่นั่งสอบ  

  สรุป  ฝายทะเบียนและประมวลผลเปนหนวยงานที่ใหบริการขอมูลเกี่ยวกับงาน
ทะเบียนนักศึกษา ไดแก ระบบการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอรเน็ต เชน การตรวจสอบขั้นตอน                 
การลงทะเบียนเรียน การกําหนดระยะเวลาที่ใชในการลงทะเบียนเรียน การตรวจสอบวันและเวลา
ในการลงทะเบียนเรียน การเลือกวิชาเรียน การตรวจสอบวันและเวลาสอบ การลงทะเบียนเพิ่ม – ลด 
รายวิชา การเพิกถอนรายวิชา ตลอดจนการใหบริการขอมูลที่นักศึกษาสามารถเขาตรวจสอบขอมูล
ตาง ๆ ได เชน การตรวจสอบขอมูลสวนตัว การตรวจสอบผลการเรียน การตรวจสอบตารางเรียน 
เชน ตรวจสอบ วัน เวลาและสถานที่ เปนตน     
   
  2.2.2  ศูนยสนเทศและหอสมุด  คือ  หนวยงานที่สง เสริมสนับสนุนงานวิชาการของ
มหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยในดานการพัฒนา
การศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการนํา
เทคโนโลยีมาใชในการบันทึกและสืบคนขอมูลดวยคอมพิวเตอรผานระบบ LAN และมีระบบ
จัดการฐานขอมูลหนังสือ วารสาร ส่ือ และโสตทัศนวัสดุ รวมทั้งเพื่ออํานวยความสะดวกในการ
บริการแกนักศึกษา ศูนยสนเทศและหอสมุดจึงเปดใหบริการตรวจสอบทะเบียนการยืม การตออายุ
การยืม  การคนหารายการหนังสือ วารสาร และส่ิงพิมพตลอดจนสื่อโสตทัศนวัสดุผานระบบ
อินเทอรเน็ต โดยนักศึกษาสามารถใชบริการไดที่ http://laic.dpu.ac.th โดยแบงบริการตาง ๆ ดังนี้ 

   1)  บริการระบบ VTLS (Visionary Technology in Library Solutions) รุน Virtua  
คือ การคนหาหนังสือจากเครือขายอินเทอรเน็ตสําหรับสืบคนขอมูลสารนิเทศ  ไดแก  

  1.1  การตรวจสอบรายชื่อหนังสือใหม (New Books Titles) 
  1.2  การคนหารายการหนังสือ วารสาร และส่ิงพิมพตาง ๆ (Search Directory) 
  1.3  การตรวจสอบรายการยมื-คืน เชน หนงัสือ วารสาร 
  1.4  การตออายุการยืม เชน หนังสือ วารสาร 
  1.5  การตรวจสอบรายการจอง เชน หนังสือ วารสาร 
  1.6  การกรอกแบบฟอรมบนัทึกเสนอซื้อ (e-Requisition) เชน หนังสือ วารสาร 

   2)  บริการระบบออนไลน (Online Service) คือ บริการสื่อการเรียนการสอนผาน
เครือขาย ส่ือตางๆอยูในรูปแบบของตัวอักษร ภาพ เสียง และฐานขอมูลออนไลนเพื่อการคนควา 
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และวิจัย รวมถึง (Slide) ที่อาจารยจัดเตรียมไวใหนักศึกษา Download เพื่อใชประกอบการเรียนการ
สอน นักศึกษาสามารถใชบริการ DPU-Online ไดจากเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตออินเทอรเน็ตอยู
ไมวานักศึกษาจะอยูที่ใดก็ตาม ซ่ึงเปนการอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนเปนอยางยิ่ง เปน      
การขจัดขอจํากัดในการเรียนการสอนในเรื่องของระยะทางและเวลาออกไปได เพราะนักศึกษา
สามารถทบทวนบทเรียนที่ผานมาแลวที่ไหน และเวลาใดก็ได เพียงนักศึกษาเชื่อมตอคอมพิวเตอร
ของตนเองสูโลกของอินเทอรเน็ต  ซ่ึงไดแก 

    2.1 ขาวออนไลน (e-News) คือ ขาวออนไลนซ่ึงนักศึกษาสามารถอานขาวประจําวัน
จากหนังสือพิมพมากกวา 20 ฉบับ รวมทั้งฐานขอมูลขาวออนไลนที่ศูนยสนเทศและหอสมุดได
สิทธิ์ในการใช  
     2.2 วีดิโอตามอัธยาศัย (Video on Demand) คือ ระบบการแพรภาพและเสียงจาก
คลังขอมูลวีดิโอสูผูชมที่อยูในเครือขายอินเทอรเน็ต ลักษณะการใหบริการระบบขอมูลวีดิโอจะเปน
แบบทยอยสงไปเรื่อยๆ (Streaming) โดยผูชมสามารถควบคุมการชมรายการและสามารถเลือกชม
รายการเดียวกันไดพรอมๆ กัน       
     2.3 หนังสือออนไลน (Book Online) คือ ส่ือเอกสารการสอนแยกเปนรายวิชาที่
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการดานการศึกษาของผูสอนจัดเตรียมไวสําหรับใชประกอบ         
การเรียนการสอน โดยนักศึกษาสามารถ Download เพื่อใชอานประกอบการเรียนการสอนหรือใช
เพื่อทบทวนบทเรียนได        
     2.4 วารสารออนไลน (Online Journal) หรือ วารสารที่สามารถเขาดูรายละเอียดของ
วารสารไมวาจะเปน สารบัญ เนื้อหา หรือขอมูลทางบรรณานุกรม ผานระบบอินเทอรเน็ต โดยมี
เนื้อหาเหมือนกับตัวเลม (Printed Journal) ทุกประการ 
     สรุป  ศูนยสนเทศและหอสมุด เปนหนวยงานที่สงเสริมสนับสนุนงานวิชาการของ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยใหสอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาในดานการพัฒนา
การศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการนํา
เทคโนโลยีมาใชในการบันทึกและสืบคนขอมูลดวยคอมพิวเตอรผานระบบ LAN และมีระบบ
จัดการฐานขอมูลหนังสือ วารสาร ส่ือ และโสตทัศนวัสดุ ไดแก ระบบบริการ VTLS (Visionary 
Technology in Library Solutions) รุน Virtua เชน การตรวจสอบรายการ ยืม คืน การตออายุ การยืม 
การจอง และแบบฟอรมบันทึกเสนอซื้อ ตลอดจนบริการระบบออนไลน เชน การบริการขาว
ออนไลน การบริการวิดีโอตามอัธยาศัย การบริการหนังสือออนไลน การบริการวารสารออนไลน 
ความพอเพียงของจํานวนหนังสือที่ใหบริการและความพอเพียงของจํานวนวารสารที่ใหบริการ 
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 2.2.3  ศูนยคอมพิวเตอร คือ หนวยงานรับผิดชอบพัฒนางานคอมพิวเตอรและเพื่อสนองภารกิจ
หลักของมหาวิทยาลัยดวยตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาดานคอมพิวเตอรที่ตองเจริญควบคู
กับการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยใหมีขีดความสามารถมากยิ่งขึ้น ใหเกิดความคลองตัว และมี
ประสิทธิภาพดําเนินงานพรอมที่จะรองรับภาระงานที่ตองรับผิดชอบตอไปทั้งในปจจุบัน และ
อนาคต  
   1)  ระบบเครือขายหลักของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ปจจุบัน ศูนยคอมพิวเตอร ไดมี
การติดตั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอร และใหบริการระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัย  
โดยใชเทคโนโลยีเครือขาย Fiber Optic แบบ Gigabit Ethernet Backbone (1,000 Mbps) ระหวาง
อาคารตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย และแบบ Fast Ethernet (100 Mbps) ภายในอาคาร โดยมีอุปกรณ
เครือขายหลักของ Cisco Enterprise Device Network เปนอุปกรณหลักในการทํางานในระบบ
เครือขายของมหาวิทยาลัย  
 1.1 ปรับปรุงระบบเครือขายที่เปน Backbone (เสนทางหลัก) ใหเปนแบบ Gigabit 
Ethernet 1,000 Mbps จํานวน 2 ตัว เพื่อทํางานแบบ Load Balancing 
  1.2 ปรับปรุงระบบเครือขายที่เชื่อมโยงจากเครือขายหลักไปตามจุด Network ยอย
ตางๆ เปน Ethernet Switch 100 Mbps และมีระบบ Redundancy เพื่อเชื่อมตอไปยัง Backbone ทั้ง
สอง 
  1.3 จํานวน 5 เสนสําหรับเครือขายภายในและภายนอก คือ 12 Mbps, 1 Mbps, 256 
Kbps และ 4 Mbps, 10/1 Mbps 
  1.4 สวนของการเชื่อมตอระหวางตึกนั้น มหาวิทยาลัยไดเชาสาย Leased Line ขนาด  
10 Mbps จากการสื่อสารแหงประเทศไทย และMetronet ขนาด 50 Mbps จาก บริษัท True 
Corporation เพื่อใชในการตอเชื่อมระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายในของแตละอาคาร สําหรับ
โปรโตคอลหลักที่ใชในการสงขอมูลภายในระบบ เครือขายก็คือ โปรโตคอลในชุด TCP/IP และ 
IPX/SPX            
  1.5 การพัฒนาระบบสําหรับใหบริการกับนักศึกษาเพิ่มขึ้น คือ U – connect on 
Mobile ซ่ึงฝายบริหารสื่อสารการตลาด รับผิดชอบดูแล จะสามารถบริการเต็มระบบในป 2550  
  1.6 การกําหนดคุณภาพของการใหบริการ (QoS) เพื่อใหการใชงานระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  1.7 การติดตั้งระบบควบคุมการเขาชมเว็บไซตไมเหมาะสม (Web Content Filtering) 
และติดตั้งอุปกรณ WiFi เพื่อใหมหาวิทยาลัยเปน Wirless University โดยเรียกชื่อบริการ “DPU 
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Wireless Access Zone” และพัฒนาระบบ DPU Portal สําหรับนักศึกษาโดยใชหลักการของ Single 
Signed - On          
   2)  อุปกรณระบบเครือขายของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เปนอุปกรณในผลิตภัณฑ
ของ Cisco ซ่ึงประกอบดวย      
      2.1  Layer 3 Switch  
      2.2  Layer 2 Switch 
      2.3  Routing      
      2.4  Manage VLAN  
  2.5  Trunking   

  3)  ระบบอินเทอรเน็ตเซิฟเวอรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ปจจุบันใชระบบ
ปฎิบัติการแบบ Open Source ประเภทลีนุกซ (Linux) ซ่ึงเปนระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิต ที่มี
ลักษณะคลายยูนิกซ จึงมีคุณสมบัติที่พรอมสําหรับการทําหนาที่เปนเซิรฟเวอรของระบบ
เครือขายไดทันที  การนําลีนุกซมาใชงานในระยะแรกจึงเปนในฐานะเครื่องเซิรฟเวอรมากกวาจะ
ใชงานเปนเครื่องเดสกทอป (Desktop) ธรรมดา           
  สําหรับลีนุกซดิสทริบิวชันตาง ๆ มักจะออกแบบผลิตภัณฑของตนเองใหผูใช
สามารถนําไปใชงานไดทุกลักษณะตามตองการ จึงไดรวบรวมเอาซอฟตแวรตาง ๆเอาไวใหเปน
จํานวนมาก เราจึงสามารถนํา Red Hat มาใชงานในฐานะเซิรฟเวอรตาง ๆ ไดมากมาย พอจะ
ยกตัวอยางเฉพาะหนาที่สําคัญ ๆ บางสวน ดังนี้     
  File Server  งานดานการใหบริการของ File Server เปนงานอันดับตน ๆ ที่ใน
องคกรจําเปนตองใชงาน Red Hat จะมีซอฟตแวรที่ทําหนาที่นี้ใหมาพรอมดวยแลวหลาย
โปรแกรม เชน 

             Samba เปนตัวจําลองใหลีนุกซทําหนาที่เปนไฟลเซิรฟเวอรของ Microsoft 
Windows เมื่อ Configuration Samba สําเร็จแลว จะสามารถเห็นเครื่องลีนุกซนี้ไดโดยผาน 
Network Neighborhood หรือ My Network Place และเขาใชงานระบบการ Share Folder ของ 
Samba ไดเชนเดียวกับการใชระบบการ Share Folder ของ Windows ที่เราคุนเคยกัน สามารถ
กําหนดสิทธิ์ใหแกผูใชแตละคน หรือจัดผูใชเปนกลุมก็ได สามารถทํางานรวมกับฐานขอมูลผูใช
เดิมที่ใชงานระบบ Windows NT/2000 นอกจากนี้ ยังสามารถจําลอง Samba เปน Primary 
Domain Controller และ WINS Server ไดอีกดวย    
 NFS หรือ Network File System เปน File Sharing Service ที่มีใชงานในระบบ
ยูนิกซ ซ่ึงลีนุกซยอมทําหนาที่นี้ไดเชนกัน 
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 นอกจากนี้ ยังมีไฟลเซิรฟเวอรอ่ืนๆ ใหมาอีก เชน ไฟลเซิรฟเวอรในแบบของ
Netware ,Linux และอ่ืน ๆ อีกมาก 

  4)  บริการระบบเครือขายอินเทอรเน็ตมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ประกอบดวย 
        1)  บริการภายในมหาวิทยาลัย     
       1.1   จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร 
                          1.1.1  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1,118  เครื่อง 
                          1.1.2  หองเรียน     350   เครื่อง 
        1.1.3  หนวยงานทั้งหมด  1,956  เครื่อง 
     1.2   หองปฎิบัติการคอมพิวเตอร(LAB) ปจจุบันใหบริการ  ดังนี้ คือ 
             LAB 1 Com 51 Printer 25 หอง 112 อาคาร 1  ช้ัน 1   
                       LAB 2 Com 51 Printer 25 หอง 113 อาคาร1  ช้ัน 1 
                      LAB 3 Com 41 Printer 20  หอง 114 อาคาร 1  ช้ัน 1 
                       LAB 4 Com 39 Printer 19  หอง 115 อาคาร 1  ช้ัน 1 
                    LAB 5 Com 51 Printer 25  หอง 835 อาคาร 8  ช้ัน 3 
                    LAB 6 Com 51 Printer 25 หอง 836 อาคาร 8  ช้ัน 3 
                    LAB 7 Com 51 Printer 25  หอง 837 อาคาร 8  ช้ัน 3 
                    LAB 8 Com 35 Printer 17 หอง 838 อาคาร 8  ช้ัน 3 
                    LAB 9 Com 51 Printer 6 หอง 839 อาคาร 8  ช้ัน 3 
                    LAB 11 Com 20 Printer 10 หอง -- อาคาร 8  ช้ัน 3 
           LAB 12 Com 31 Printer 3 หอง 831 อาคาร 8  ช้ัน 3 
                    LAB 13 Com 31 Printer 3 หอง -- อาคาร 8  ช้ัน 2 
                    LAB 14 Com 59 Printer 5 หอง 840 อาคาร 8  ช้ัน 4 
                   LAB 15 Com 24 Printer 10 หอง 7516 อาคาร 7 ช้ัน 5 (ใหบริการเฉพาะ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)  
                    LAB 16 Com 41 Printer 5 หอง 431 อาคาร 4  ช้ัน 3 
                    LAB 17 Com 41 Printer 5 หอง 432 อาคาร 4  ช้ัน 3 
                   LAB 18 Com 80 Printer 8 หอง 433 อาคาร 4  ช้ัน 3 
                    LAB 19 Com 84 Printer ไมมี หอง -- อาคาร 6 ช้ัน 1 
                    LAB 20 Com 54 Printer ไมมี หอง -- อาคาร 6 ช้ัน 1 
                    LAB 21 Com 92 Printer ไมมี หอง -- อาคาร 7 ช้ัน 1 
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                    LAB 22 Com 21 Printer ไมมี หอง -- อาคาร 7 ช้ัน 1 
                    LAB 23 Com 51 Printer 25 หอง 214 อาคาร 2 ช้ัน 1 
                    LAB 24 Com 51 Printer 25 หอง 215 อาคาร 2 ช้ัน 1 
                     LAB 25 Com 17 Printer ไมมี หอง -- อาคาร 7 ช้ัน 1  
การใหบริการ หองปฎิบัติการคอมพิวเตอร (LAB) 1-22  วันอังคาร – วันเสาร เวลา 08.30-16.30 น. 
ยกเวน หองปฎิบัติการคอมพิวเตอร (LAB) 19, 21, 22 ,23, 25 เปดใหบริการนอกเวลาโดยขยายเวลา 
ใหบริการวันอังคาร-วันเสาร เวลา 16.30-20.00 น. 
สําหรับ หองปฎิบัติการคอมพิวเตอร (LAB) 15 ซ่ึงใหบริการเฉพาะนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เปด 
ใหบริการ วันอังคาร – วันศุกร เวลา 13.00 -20.00 น. และวันเสาร เวลา 08.30-16.30 น. 
การใหบริการ MSN สําหรับบริการทั่วไปเปดใหบริการเฉพาะเวลา 12.00-13.00 น. สําหรับหองปฎิบัติการ
คอมพิวเตอร (LAB) 23, 25 เปดใหบริการ MSN ตลอดเวลา 
    2)  บริการอินเทอรเน็ต  ศูนยคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยไดมีการ
เชื่อมตอเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยเขาสู เครือขายอินเทอรเน็ต ทําใหเครื่องคอมพิวเตอร
ที่ตอเชื่อมกับระบบเครือขายของมหาวิทยาลัยสามารถใชงานอินเทอรเน็ตได โดยปจจุบัน             
การเชื่อมตอของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยไดเชาสายสัญญาณแบบ Fiber Optic จํานวน 5 เสน
สําหรับเครือขายภายในและภายนอก คือ 12 Mbps, 1 Mbps, 256 Kbps และ 4 Mbps, 10/1 Mbps 
    2.1  การใชบริการ Wireless Lan ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตไรสายที่
มหาวิทยาลัยเปดใหใช ตั้งแตกลางป พ.ศ. 2548 และเปดใหบริการเปนทางการในเดือนมิถุนายน 
2549 ซ่ึงปจจุบันใหบริการในจุดบริการ ดังนี้          
           อาคารเอนกประสงค 10 ช้ัน บริเวณลานพักผอนรมไผ มีการติดตั้ง Access 
Point 1 ตัว          
     อาคารสนม  สุทธิพิทักษ (อาคาร 4) บริเวณในหองประชุม 1 มี  การติตตั้ง 
Access Point 2 ตัว       
                         อาคารสนั่น เกตุทัต (อาคาร 5) บริเวณโถงใตอาคาร มีการติดตั้ง Access 
Point  1 ตัว            
  อาคารไสว สุทธิพิทักษ (อาคาร 6) บริเวณโถงใตอาคาร มีการติดตั้ง Access 
Point 2 ตัว  บริเวณศูนยสนเทศและหอสมุด ช้ัน 3-5 บริเวณชั้น 6 (DPU IC) มีการติดตั้ง Access 
Point 1 ตัว        
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                          อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7) บริเวณโถงใตอาคาร มีการติดตั้ง Access 
Point 2 ตัว หองพักบัณฑิต ช้ัน 5 มีการติดตั้ง Access Point 1 ตัว บริเวณในหองประชุม ช้ัน 6 มี     
การติดตั้ง Access Point 1  ตัว     
                          สํานักอธิการบดี 2 บริเวณโถงกลางหนาหองประชุม สัจจา มีการติดตั้ง 
Access Point   1 ตัว บริเวณในหองประชุม สัจจา เปนการติดตั้ง Access Point แบบ Outlet เฉพาะ
กรณีที่ตองการ  
   2.2  บริการสารสนเทศ (DPU Portal) เชน Web-based e-Mail คือ ระบบที่
ใหบริการรับสงอีเมลขอมูลตาง ๆ 
    3)  บริการภายนอกมหาวิทยาลัย  ศูนยคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยกรุงเทพมีบริการ 
Remote Access Server ใหแกนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยใหสามารถตออินเทอรเน็ต
จากที่บานไดโดยใชโมเด็ม สําหรับโมเด็มที่ศูนยคอมพิวเตอรติดตั้งนั้นมีความเร็ว 56 K รวมทั้งสิ้น 
120 คูสาย กับ 1 เลขหมาย คือ เบอร 025960666 นอกจากนี้ ศูนยคอมพิวเตอรยังไดกําหนดให
ผูใชงานสามารถตอใชงานไดนานสูงสุดไมเกิน 2 ช่ัวโมงตอคร้ัง ทั้งนี้เพื่อเปนการกระจายการใช
งานใหแกทุกคนไดมีสิทธในการใชงานเสมอภาคกัน  
  สรุป ศูนยคอมพิวเตอรเปนหนวยงานที่ใหบริการระบบเครือขายคอมพิวเตอรของ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ดูแลและพัฒนาระบบอินเทอรเน็ต ความปลอดภัย ที่จําเปนตอ              
การใหบริการดานคอมพิวเตอรและระบบเครือขายอินเทอรเน็ต รวมทั้งการใหบริการลักษณะตาง ๆ 
แยกเปนบริการภายในมหาวิทยาลัย เชน หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร บริการอินเทอรเน็ต เชน 
Wireless Lan และDPU Portal และบริการภายนอกมหาวิทยาลัย เชน Remote Access เปนตน 
            
 2.2.4  ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา คือ หนวยงานที่สนับสนุนดานวิชาการใหกับระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการดานการศึกษาของนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย  รวมทั้งการใหบริการดานวิชาการแกบุคคลภายนอกทั้งหนวยงานในเครือขายของ
มหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป ในปจจุบันไดมีการพัฒนาสายงานทั้งดานการบริการสื่อ
โสตทัศนูปกรณ การผลิตสื่อ  และบริการดานวีดีโอ  บริการการเรียน การสอนผานเครือขาย
อิเล็กทรอนิกส บริการดานการผลิตสื่อมัลติมีเดีย รวมทั้งดานการบริการและฝกอบรมสื่อการศึกษา
ทางศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา  การดําเนินการใหบริการงานดานเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อ
ความเข็มแข็งทางดานวิชาการของมหาวิทยาลัย  โดยระบบที่ใหบริการแกนักศึกษาผานระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตมี ดังนี้ 
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    1)  DPU Forum เปนบริการที่เปดใหแลกเปลี่ยนความคิดในหัวขอตางๆ โดยการโพสต
บนหนาเว็บหลัก        
    2)  เว็บไซตมหาวิทยาลัย (http://www.dpu.ac.th) เปนเว็บไซตหลักที่เปนศูนย           
การบริการของมหาวิทยาลัยผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต และขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัย 
    สรุป ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาเปนผูผลิตสื่อการสอนตางๆ ของมหาวิทยาลัย และ
ดูแลการผลิตส่ือการสอนบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เชน  
Forum  และ การประกาศขาวบน http://www.dpu.ac.th 

  2.2.5  ฝายการเงินและการบัญชี   คือ  หนวยงานของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ที่มี
ภาระหนาที่รับผิดชอบในการใหบริการดานงานการเงิน งานขอมูลดานบัญชีของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้
เพื่อเปนขอมูลสนับสนุนงานดานการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของผูบริหารและ    
ความตองการของผูใชบริการไดอยางรวดเร็วและถูกตอง เพื่อใหขอมูลที่ทันตอเหตุการณ และ
เชื่อถือได โดยระบบที่ใหบริการแกนักศึกษาผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตมีดังนี้                                
    1)  ระบบชําระคาลงทะเบียนเรียนผานบริการ SCB Payment Gateway เปนระบบที่ทาง
ฝายการเงินและการบัญชี ประสานงานกับระบบการเงินออนไลนของธนาคารไทยพาณิชย (Easy 
SCB) (http://www.dpu.ac.th/student/payment.html) โดยมีรายละเอียดการบริการดังนี้  
        1.1  เปนระบบโปรแกรมทํารายการชําระเงินคาลงทะเบียนทาง Internet ดวยวิธีหัก
บัญชี ของนักศึกษาพรอมนําเงินเขาบัญชีของมหาวิทยาลัย    
     1.2 การทํางานของระบบเปนลักษณะ Real Time ภายใตระบบการรักษา            
ความปลอดภัยขอมูลของการทํารายการ ซ่ึงธนาคารเรียกวา SIPS ( SCB Secure Internet Payment 
System )  

วิธีการสมัคร 
 1)  เปดบัญชีออมทรัพยกับธนาคารไทยพาณิชย จาํกัด 
                     2)  สมัครใชบริการ SCB Easy Net เพื่อรับ User และ Password ใชสําหรับการทํา
รายการชําระเงินตางๆ ผานระบบ Internet ของธนาคาร (คาสมัครฟรี)          

 หมายเหตุ นักศึกษาที่ทําบัตร ATM ID Card กับธนาคารไทยพาณิชยแลว ใหสมัครใช
บริการ SCB Easy Net เพื่อใชในการชําระเงินคาลงทะเบียน ผานระบบ Internet ของ มหาวิทยาลัย 
(ฟรีคาธรรมเนียม)          
 สรุป ฝายการเงินและการบัญชี เปนหนวยงานที่มีความสําคัญอยางยิ่งเนื่องจากดูแลเรือ่ง
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การเงินของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยทั้งหมด ซ่ึงมีการใหบริการระบบชําระเงินคาลงทะเบียน
ออนไลน เพื่ออํานวยความสะดวกแกนักศึกษาดานการชําระเงินคาลงทะเบียน โดยมีการรวมมือกับ 
SCB ธนาคารไทยพาณิชยในการจัดใหบริการผานเครือขายการเงินออนไลนของไทยพาณิชย  

2.3 เขตของความอดทน (The Zone of Tolerance) 
 2.3.1   ความหมาย 
  เขตของความอดทน (The Zone of Tolerance) คือ เขตของการบริการที่ไดรับจริงซึ่ง
ลูกคาไดพิจารณาแลววาเพียงพอ ระดับการใหบริการที่อยูต่ํากวาเขตของความอดทนจะทําใหลูกคา
ไมพอใจ และเปนการลดความจงรักภักดีของลูกคา แตถาระดับการใหบริการจริงอยูสูงกวาเขตของ   
ความอดทนก็ยอมจะทําใหลูกคาพอใจและประหลาดใจและเปนการทําใหความจงรักภักดีของลูกคา
เขมแข็งขึ้น 
  ถาจะอธิบายใหชัดเจนยิ่งขึ้น Zone of Tolerance คือ ชวงระหวางความคาดหวังใน
คุณภาพของการบริการ (Desired Expectations-DE) และการใหบริการอยางต่ําที่ผูใชสามารถ
ยอมรับได (Minimum Service Expectation-ME) ถาคุณภาพการบริการที่ไดรับจริงอยูในชวง
ดังกลาว แสดงวาบริการนั้นอยูในระดับที่ผูใชยอมรับได แตถาระดับของบริการที่ไดรับจริง (Actual 
Service Perception Service-P)ไมอยูใน Zone of Tolerance และอยูต่ํากวาระดับการใหบริการอยาง
ต่ําที่ผูใชสามารถยอมรับได  แสดงวาคุณภาพการบริการนั้นมีปญหา การศึกษาเรื่อง Zone of 
Tolerance นี้มีประโยชนมาก คือ ทําใหผูบริหารสามารถตัดสินใจไดวาจะปรับปรุงบริการดานใด
กอนเปนการเรงดวนเพื่อสนองความตองการของผูใชบริการมากที่สุดในภาวะที่ทรัพยากรมีจํากัด   
(ศิริชัย  พงษวิชัย, 2544 : 408 -410)  วิธีการคํานวณชวงของ Zone of Tolerance คือ   

 
DE - ME = Zone of Tolerance 
 

 2.3.2   ความสําคัญ 
  ที่ปรึกษาดานการตลาดของสํานักพิมพ MCB ไดอธิบายความสําคัญของเขต         
ความอดทนไวดังนี้ ลูกคามีความคาดหวังเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ 2 ระดับ คือ ความคาดหวัง
ที่อยากใหเปน และความคาดหวังที่พวกเขายอมรับไดวาเพียงพอแมวาจะไมเทากับที่อยากใหเปน 
เขตความอดทนแยกความคาดหวังทั้งสองระดับนี้ออกจากกัน ผูบริหารควรจะวัดความคาดหวังทั้ง
สองระดับนี้ เพราะวา  ผูบริการสามารถที่จะปรับวิธีการทํางานใหลูกคาพอใจโดยการจัดสรร
ทรัพยากรที่มีอยู โดยการใชกรอบแนวคิดเกี่ยวกับเขตความอดทน ยกตัวอยางเชน ผูบริการที่มี
ทรัพยากรจํากัด สามารถจะยกระดับความพอใจในการรับบริการของลูกคาไดอยางเปนขั้นตอนและ
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ไดผล โดยการจัดสรรทรัพยากรเพื่อยกระดับการบริการบางดานที่จําเปนที่สุดกอนเปนลําดับแรก ๆ 
โดยอยางนอยที่สุดใหเทากับระดับ การบริการอยางต่ําที่ลูกคายอมรับได แลวคอยจัดสรรทรัพยากร
และความเอาใจใสใหมากขึ้นใหกับ การบริการที่จําเปนรองลงมาใหดีขึ้นและใหเทากับระดับ      
การบริการที่ผูใชคาดหวังใหเปนในการบริการลูกคาคาดหวังในคุณภาพการบริการหลายดาน เชน 
อาจเปนดานความเพียงพอของสินคา อุปกรณการใหบริการ หรือมารยาทของผูบริการ เปนตน เมื่อมี
การวัดระดับความคาดหวัง 2 ระดับแลวลูกคาอาจประเมินวา อุปกรณการใหบริการเปนสิ่งที่ไม
พอใจมากที่สุดคือ อยูระดับต่ํากวาที่ยอมรับได คือ ไมอยูในเขตความอดทน สําหรับความพอเพียง
ของสินคา และมารยาทของผูบริการเปนสิ่งที่ไมพอใจรองลงมา ดังนั้น เพื่อแกปญหาเรื่องคุณภาพ
การบริการ ผูบริหารควรจัดสรรทรัพยากรเพื่อ แกปญหาเรื่องความพรอมอุปกรณเปนลําดับแรก 
และคอยแกไขปญหาที่รองลงมาใหดีขึ้นโดยให เทากับหรือเกินความคาดหวังเพื่อใหผูใชพอใจ     
ถาไมมีแนวคิดเรื่องเขตความอดทน  ผูบริการก็ไมสามารถที่ทราบลําดับสิ่งที่ตองปรับปรุงและไม
สามารถดําเนินงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพไดอยางเปนรูปธรรม (Narit Nimsomboon, 2003 : 78 – 85) 
 สรุป  ในการวิจัยนี้ไดกําหนดความหมายของเขตความอดทนไววา หมายถึง ระดับของ
สภาพระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการดานการศึกษา ตามความคิดเห็นของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ซ่ึงถาระดับในเรื่องใดอยูต่ํากวาเขตของความอดทน
ที่ยอมรับได ก็แสดง  วาการใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการดานการศึกษานั้นยอม
มีปญหา ในทางตรงขามถาระดับของการใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการ              
ดานการศึกษา ตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย อยูใน
เขตความอดทนหรืออยูสูงกวาเขตความอดทนก็แสดงวาการใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อ
งานบริการดานการศึกษา นั้นเหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพ  สําหรับความสําคัญของการใชเขต    
ความอดทนเพื่อวิเคราะห การใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการดานการศึกษาตาม
ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ในงานวิจัยนี้ เนื่องจากผล
การศึกษาวิจัยดังกลาวจะชวยใหเราสามารถเขาใจถึงการใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องาน
บริการดานการศึกษาที่ควรปรับปรุงหรือเปนปญหาเรงดวนใหควรปรับปรุงกอน รวมทั้งปญหาใน
ระดับรองๆ ลงมาไดชัดเจน จากนั้นเราจะคอยๆ พัฒนาเพื่อแกปญหานั้นใหดีขึ้นหรือใหเทากับที่
คาดหวัง 
 
2.4   งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
   จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของสามารถสรุปไดดังนี้  
   2.4.1 ปญหาการใชอินเทอรเน็ต 
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           จากการศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพปญหาและความตองการใชระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันราชภัฏในกลุมรัตนโกสินทร 
การศึกษาสภาพปญหาและความตองการใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตในการเรียนของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สถาบันราชภัฏในกลุมรัตนโกสินทรของพฤศจิกาญจน วัฒนานิกร (2546) จาก
การศึกษาเรื่อง สภาพปจจุบันและปญหาของการลงทะเบียนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของ
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแกนของสุพรรณิการ แสงงาม (2546) จากการศึกษาเรื่อง 
การศึกษาปญหา ประโยชน และความพึงพอใจที่มีตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีของกัลยา รัตนศิวะ (2546) จาก
การศึกษาเรื่องปญหาการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการบริการผูใชในหองสมุด มหาวิทยาลัยของรัฐใน
สวนภูมิภาค (PULINET) ของสุกัญญา อางศิลา (2545) และจากการศึกษาเรื่องสภาพปญหาและ
ความตองการ  การใชบริการของผูใชอินเทอรเน็ตเครือขายนนทรีของรัตนาภรณ นะขาว (2545) ใช
แบบสอบถามสําหรับเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง นักศึกษาปริญญาตรี นักศึกษาปริญญาโท บุคลากร
และบุคคลทั่วไป สถิตที่ใชในการวิเคราะห คือ  รอยละ X , S.D., One- Way ANOVA และ       
ความแตกตางสถิติรายคูของเชฟเฟ ผลการศึกษาสามารถสรุปปญหาเกี่ยวกับการใชอินเทอรเน็ต ได
ดังนี้ 

1)   ดานฮารดแวร ไมเพียงพอ, ขัดของบอย และไมทันสมัย  
2)   ดานซอฟทแวร ไมทันสมัย 
3)   ดานบุคลากร ไมมีความรูความสามารถ, ไมเพียงพอกับจํานวนผูใชบริการ 
4)   ดานการสื่อสาร ลาชา, หลุดบอย 
5)   จุดบริการไมสะดวก 
6)   นักศึกษามีปญหาดานภาษาอังกฤษ 

 
  2.4.2   ประโยชนการใชอินเทอรเน็ต     
         จากการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความตองการใชอินเทอรเน็ต ของนักศึกษา
อาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครของฉัตรชัย สิริชวยชูชัย (2546)  จากการศึกษาเรื่อง การศึกษา
เกี่ยวกับการใชประโยชนจากสื่ออินเทอรเน็ตของนักศึกษาปริญญาโท เปนการศึกษาเปรียบเทียบ
ระหวางมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครของอรพิน จิรวัฒนศิริ (2545)  ใช
แบบสอบถามสําหรับเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง นักศึกษาอาชีวศึกษา และนักศึกษาปริญญาโท 
สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ  รอยละ X , S.D และ Multiple Regression ผลการศึกษาสามารถสรุป
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ประโยชนเกี่ยวกับการใชอินเทอรเน็ต ไดดังนี้      
   1)  การติดตอส่ือสาร 

2)    ความบันเทิง 
3)    การถายโอนขอมูลเพื่อการศึกษา 
4)    การเพิ่มรายได 
5)    การติดตามขาวสาร 
 

   2.4.3    ความพึงพอใจการใชอินเทอรเน็ต 
        จากศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจในการใชบริการระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตอการดําเนินงานภารกิจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีของบังอร มากดี (2549) จากการศึกษาเรื่อง 
อินเทอรเน็ต การใชประโยชนและความพึงพอใจของผูใชที่เปนคนไทยของมณีวัลย เอมะอมร 
(2545) ใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลจากจากกลุมตัวอยาง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผูใชที่
เปนคนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร สถิติที่ใชการวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ X , S.D., One- Way 
ANOVAผลการศึกษาสามารถสรุปความพึงพอใจเกี่ยวกับการใชอินเทอรเน็ต ไดดังนี้  
   1)   การจัดการระบบอินเทอรเน็ตสําหรับการเรียนการสอนการวิจัย และบริการทาง
วิชาการในระดับสูง         
   2)   การบริหารระบบอินเทอรเน็ตมีสูง 

3)    การไดรับขาวสารใหม ๆ 
4)    การใชงานเพื่อสนับสนุนการทํางาน 
5)    ความบันเทิง 
6)    คุณภาพของระบบอินเทอรเน็ตตอการใชงานทั่วไป 
7)    การใชระบบตรวจสอบผลการลงทะเบียนและขอมูลนักศึกษา 

   สรุป จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของทั้งหมดสามารถแบงไดเปน 3 ดาน คือ 1) ปญหาการใช
อินเทอรเน็ต  2) ประโยชนการใชอินเทอรเน็ต 3) ความพึงพอใจการใชอินเทอรเน็ต 

 
2.5 บทสรุป 
  อินเทอรเน็ต คือเครือขายของคอมพิวเตอรขนาดใหญที่เช่ือมโยงเครือขายคอมพิวเตอร
ทั่วโลกเขาดวยกัน ภายใตมาตรฐานการเชื่อมโยงดวยโปรโตคอลเดียวกันคือ TCP/IP อินเทอรเน็ต
เปนเครือขายที่กวางขวางที่สุดในปจจุบัน สําหรับประเทศไทย เร่ิมใชอินเทอรเน็ตเมื่อป พ.ศ. 2530 เปน
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ลักษณะของจดหมายอิเล็กทรอนิกส การบริการบนอินเทอรเน็ตมีหลายลักษณะ ไดแก    การติดตอส่ือสาร
แลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลและแสดงความคิดเห็น ผานไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  (e-Mail) เพื่อการเขาใช
คอมพิวเตอรเครื่องอ่ืน ๆ ที่ตออยูในเครือขาย เพื่อการสืบคนขอมูลตาง ๆ เพื่อการถายโอนแฟมขอมูล
คอมพิวเตอร เพื่อการเผยแพรขาวสาร ความคิดเห็น คําถาม คําตอบ คําแนะนํา ตลอดจนการใชงาน
อินเทอรเน็ตในลักษณะคลายคลึงกัน   
  ปจจุบันไดมีการนําอินเทอรเน็ตมาใชกับกิจกรรมการเรียนการสอน ใชในการสืบคน
สารสนเทศตาง ๆ บนเครือขาย เชน รายงานการวิจัย การคนควาทางการศึกษา จนกลายเปน
ศูนยกลางการติดตอส่ือสาร อภิปราย แลกเปลี่ยนและสอบถามขอมูล  อินเทอรเน็ตเปนสื่อการศึกษา
ของโลกยุคใหม ในการจัดการเรียนการสอน ชวยเปดโลกกวางใหแกนักศึกษา มีการรับรูเกี่ยวกับ
สังคม วัฒนธรรม ทําใหนักศึกษาสามารถติดตอส่ือสารกับผูคนทั่วไดอยางรวดเร็ว นักศึกษาจะมี             
ความสะดวกตอการคนหาขอมูลในลักษณะใดก็ได กิจกรรมบนเครือขายเปนกิจกรรมที่สามารถ
เชื่อมโยงและบูรณาการเรียน  การสอนเขาดวยกัน  
  ประโยชนของอินเทอรเน็ตทางการศึกษา มีมากมาย อาทิ ชวยทําใหนักศึกษาไดเรียนรู
เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม เปนแหลงความรูขนาดใหญของนักศึกษา ทําใหนักศึกษาใชทักษะการคิด
อยางมีระบบ รูจักการวิเคราะหสืบคน การแกปญหา การคิดอยางอิสระ สนับสนุนการสื่อสารและ 
การรวมมือกันของนักศึกษา สามารถขยายขอบเขตของนักศึกษาออกไป ทําใหนักศึกษาสํารวจ
ปญหาตาง ๆ ที่นักศึกษามีความสนใจ อาจารยระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการดาน
การศึกษาของสามารถพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนไดจากการสืบคนขอมูลเพิ่มเติม และการใช
อินเทอรเน็ตในการเรียนการสอนยังปรับเปลี่ยนบทบาทของอาจารยจากผูสอนเปนผูแนะนํา ในขณะ
ที่กระบวนการเรียนรูของนักศึกษาจะเปนการเรียนรูเชิงรุก   
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยไดจัดการศึกษา โดยนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาใช
ประกอบการเรียนการสอน ไดคนควาทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติใหมๆ ที่เหมาะสมมาสอดแทรกใน
วิชาเรียนเพื่อใหนักศึกษาไดรับประโยชนจากการเรียนอยางเต็มที่ รวมทั้งการนําระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตมาใชในงานบริการดานการศึกษาเพื่ออํานวยความสะดวกแกนักศึกษา ซ่ึงในการใชงาน
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการดานการศึกษานั้น มีอยูดวยกัน 5 สวน คือ (1) ฝาย
ทะเบียนและประมวลผลเปนหนวยงานที่ใหบริการขอมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนนักศึกษา ไดแก 
ระบบการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอรเน็ต เชน การตรวจสอบขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน         
การกําหนดระยะเวลาที่ใชในการลงทะเบียนเรียน  การตรวจสอบวันและเวลาในการลงทะเบียน
เรียน การเลือกวิชาเรียน การตรวจสอบวันและเวลาสอบ เปนตน (2) ศูนยสนเทศและหอสมุด เปน
หนวยงานที่สงเสริมสนับสนุนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับนโยบายและ
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แผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยในดานการพัฒนาการศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการ
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการบันทึกและสืบคนขอมูลดวย
คอมพิวเตอรผานระบบ LAN และมีระบบจัดการฐานขอมูลหนังสือ วารสาร ส่ือ และโสตทัศนวัสดุ 
ไดแก ระบบบริการ VTLS (Visionary Technology Library Solutions) รุน Virtua เชน การตรวจสอบ
รายการ ยืม คืน และจอง การกรอกแบบฟอรมบันทึกเสนอซื้อ เปนตน (3) ศูนยคอมพิวเตอรเปน
หนวยงานที่ใหบริการระบบเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย ดูแลระบบและความปลอดภยั มี
บริการภายในมหาวิทยาลัยไดแก  การใหบริการหองคอมพิวเตอร  การบริการสารสนเทศ เชน     
การบริการระบบ Web-based e-Mail  ใชในการรับสงอีเมล และใหบริการ Remote Access Server 
ใหแกนักศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยใหสามารถตออินเทอรเน็ตจากที่บาน (4) ศูนยเทคโนโลยีทาง
การศึกษาเปนหนวยงานที่ดูแลในเรื่องของการจัดการผลิตส่ือการเรียนการสอนทุกชนิด โดยปจจุบัน
ไดมีการจัดบริการบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ตสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คือ             
การบริการ DPU Forum ไวใหนักศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตาง ๆ และการประกาศขาวสาร
ตางๆ เกี่ยวกับนักศึกษาผานเว็บไซต http://www.dpu.ac.th  (5) ฝายการเงินและการบัญชีเปน
หนวยงานที่ดูแลในเรื่องของการเงินทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัยไมวาจะเปนการเก็บเงินคาลงะเบียน
เรียนของนักศึกษา ปจจุบันเปดใหบริการระบบชําระเงินออนไลน (SCB Easy Net)  
    สําหรับดานหลักสถิติที่ใชในการวิจัยนี้ไดกําหนดความหมายของ  เขตความอดทน 
หมายถึง ระดับการใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการดานการศึกษา ตามความคิดเห็น
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ซ่ึงถาระดับในเรื่องใดอยูต่ํากวาเขต
ของความอดทนที่ยอมรับได ก็แสดงวาการใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการ                
ดานการศึกษานั้นยอมมีปญหา ในทางตรงขามถาระดับของการใชงานเพื่องานบริการดานการศึกษา 
ตามความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย อยูในเขตความอดทนหรืออยูสูงกวาเขต
ความอดทนก็แสดงวาการใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการดานการศึกษา นั้น
เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพ สําหรับความสําคัญของการใชเขตความอดทนเพื่อวิเคราะห ปญหา 
การใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการดานการศึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ในงานวิจัยนี้ เนื่องจากผลการศึกษาวิจัยดังกลาวจะ
ชวยใหเราสามารถเขาใจถึงการใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการดานการศึกษาที่
ควรปรับปรุงหรือเปนปญหาเรงดวนใหควรปรับปรุงกอน รวมทั้งปญหาในระดับรองๆ ลงมาได
ชัดเจน จากนั้นเราจะคอยๆ พัฒนาเพื่อแกปญหานั้นใหดีขึ้นหรือใหเทากับที่คาดหวัง สําหรับที่ควร
สงเสริมในระดับรอง ๆ ลงมาไดชัดเจน จากนั้นเราจะคอยๆ พัฒนาสงเสริมสิ่งนั้นใหดีขึ้นหรือให
เทากับที่คาดหวัง  
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   จากงานวิจัยทั้ง 9 งาน ผูวิจัยไดแบงเปน 3 ดาน คือ  (1) ปญหาการใชอินเทอรเน็ต  (2) ประโยชน
การใชอินเทอรเน็ต (3) ความพึงพอใจการใชอินเทอรเน็ต 
 
 
 DPU



      บทที่ 3  
                                    ระเบียบวิธีวิจัย  
      
  ในการศึกษาวิจัย เร่ือง “การศึกษาสภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับไดและ ความคาดหวัง
ของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย ” ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยซ่ึงมีรายละเอียดและวิธีดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้  คือ  
  3.1  ประชากรและกลุมตวัอยาง 
  3.2  เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
   3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  3.4  การวิเคราะหขอมูล 
       
3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 งานวิจยัคร้ังนีไ้ดกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางไวดงันี้   
 3.1.1  ประชากร หมายถึง นักศึกษา หลักสูตรภาษาไทย ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ซ่ึง
กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2549 ประกอบดวย ระดับบัณฑิตศึกษาไดแก สาขาวิชาการจัดการ
การศึกษา สาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม  สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม สาขาวิชา          
การจัดการเทคโนโลยีในอาคาร สาขาวิชาโซอุปทานแบบบูรณาการ   สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร สาขาวิชานิเทศศาสตร   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชานิติศาสตรและระดับ
ดุษฎีบัณฑิต ไดแก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิเทศศาสตร และนิติศาสตร รายละเอียดปรากฏ
ตามตารางที่ 3.1 ดังนี ้   
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ตารางที่ 3.1 จาํนวนประชากรที่ใชในการศกึษาจําแนกสาขาวิชา และระดับหลักสูตรการศึกษา 
 
 

ระดับหลักสูตร 
สาขาวิชา 

บัณฑิตศึกษา ดุษฎีบัณฑิต 
รวม 

การจัดการโทรคมนาคม 76 - 76 
การจัดการทางวิศวกรรม 42 - 42 
การจัดการเทคโนโลยีในอาคาร 38 - 38 
การจัดการโซอุปทานแบบบูรณาการ 31 - 31 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร 19 - 19 
เทคโนโลยีสารสนเทศ   144 -   144 
รัฐประศาสนศาสตร 62 - 62 
การจัดการการศึกษา 23 - 23 
บริหารธุรกิจ   326 24   350 
เศรษฐศาสตร 28 - 28 
นิติศาสตร   272 10   282 
นิเทศศาสตร 86 15   101 
                                รวมทั้งสิ้น 1,147 49   1,196 

 
 ขอมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2549 
ที่มา: ฝายทะเบียนและประมวลผลและศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. (2549). 
 
  จากตารางที่ 3.1 พบวา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 1,147 คน ระดับดุษฎี
บัณฑิต จํานวน 49 คน รวมเปนจํานวนทั้งส้ิน 1,196 คน  
 
 3.1.2   กลุมตัวอยาง หมายถึง  นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ซ่ึง
กําลังศึกษาอยูใน ปการศึกษา 2549  ประกอบดวย ระดับบัณฑิตศึกษา ไดแก สาขาวิชาการจัดการ
การศึกษา สาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม  ุสาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีในอาคาร สาขาวิชาโซอุปทานแบบบูรณาการ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
สาขาวิชานิเทศศาสตร  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชานิติศาสตรและระดับดุษฎีบัณฑิต 
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ไดแก สาขาวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิเทศศาสตร และนิติศาสตร  จาํนวน 1,196 คน  
     
 3.1.3  ขั้นตอนในการเลือกกลุมตัวอยาง   
   กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ ไดจากการสุมตัวอยางจากประชากรทั้งหมด  โดยใช
เกณฑกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากตารางสําเร็จของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ซ่ึง
กําหนดคา  ความเชื่อมั่นที่ 95 % กลุมตัวอยางที่เลือกจะมีคาความคลาดเคลื่อนแตกตางจากความจริง
มาตรฐาน คือ ไมมากหรือนอยกวา 5 % หรือ E=0.05 จะไดกลุมตัวอยางเทากับ 299.749 คน 
  สําหรับผลการศึกษาวิจัยเร่ืองนี้ สามารถสรุปไดวาจํานวนแบบสอบถามที่จะนํามาใช            
การวิเคราะหในการศึกษาครั้งนี้มีจํานวนรวมทั้งส้ิน 300 ชุด และเพื่อใหเกิดการกระจายของขอมูล
มากที่สุดจึงไดทําการเลือกกลุมตัวอยางโดยการกําหนดสัดสวน (Quota Sampling) ที่รอยละ 25 
ของจํานวนนักศึกษาในแตละสาขาวิชาวิชา ดังแสดงในตารางที่ 3.2  ดังนี้ 
 
   ตารางที่ 3.2  จํานวนของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาขาวิชา และระดบัหลักสูตรการศึกษา 
 

ประชากร 
สาขาวิชา 

โท เอก 
กลุมตัวอยาง % 

การจัดการโทรคมนาคม 76        - 19 25.00 
การจัดการทางวิศวกรรม 42        - 10 25.00 
การจัดการเทคโนโลยีในอาคาร 38        - 10 25.00 
การจัดการโซอุปทานแบบบรูณาการ 31        - 8 25.00 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร 19        - 5 25.00 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 144        - 36 25.00 
รัฐประศาสนศาสตร 62        - 16 25.00 
การจัดการการศึกษา 23        - 6 25.00 
บริหารธุรกิจ 326        - 81 25.00 
บริหารธุรกิจ - 24 6 25.00 
นิติศาสตร 272 - 68 25.00 
นิติศาสตร - 10 3 25.00 
เศรษฐศาสตร 28 - 7 25.00 
นิเทศศาสตร 86 - 21 25.00 
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   ตารางที่ 3.2  (ตอ) 
 

ประชากร 
สาขาวิชา 

โท เอก 
กลุมตัวอยาง % 

การจัดการโทรคมนาคม 76        - 19 25.00 
นิเทศศาสตร - 15 4 25.00 
รวม (โท) 1,147 - -  
รวม (เอก) - 49 -  
รวมท้ังหมด 1,196 300 25.08 

 
ขอมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2549 
ที่มา: ฝายทะเบียนและประมวลผลและศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 
  จากตารางที่ 3.2  พบวา  จํานวนกลุมตัวอยางรวมทั้งส้ิน 300 คน หรือคิดเปนรอยละ
25.08 ของประชากรทั้งหมด 
  สวนจํานวนแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสงออกไปยังกลุมตัวอยางจํานวน 350 ฉบับ ไดรับ
กลับคืนมา 300 ฉบับ หรือคิดเปนรอยละ 85.71   
      
3.2   เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย    
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม  (Questionnaires) ประกอบดวย 
        3.2.1 ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีดังนี้ คือ  
    1.   ศึกษาทฤษฎี หลักการ และแนวคิดจากตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของที่มี
ลักษณะใกล เคียงกันเพื่อนําขอมูลจากแหลงขอมูลตาง  ๆ  มาใช เปนแนวทางในการสราง
แบบสอบถาม     
    2.   วิเคราะหวัตถุประสงค เนื้อหา และโครงสรางของการวิจัยเพื่อกําหนดแนวทางและ                  
หาขอบเขตของการออกแบบสอบถาม 
  3.   สัมภาษณผูอํานวยการแตละหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานวิจัยเพื่อเปนแนวทาง           
การสรางแบบสอบถามไดตรงกับความจริงมากที่สุด 
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  4.  สรางแบบสอบถามฉบับรางโดยกําหนดประเด็นและขอบเขตคําถามดวยการจัด
หมวดหมูใหสอดคลองกับวตัถุประสงคของงานวิจยั  
  5.   ปรับปรุงแกไขตามที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
  6.   นําไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน พิจารณาตรวจสอบทางดานความเที่ยงของเนื้อหา 
(Content Validity) ความครอบคลุม และภาษาที่ใช ตามรายนามของผูเชี่ยวชาญ ที่ปรากฏดังตอไปนี้ 
  6.1  ผศ.ดร.นิตย เพ็ชรรักษ          หัวหนาภาควชิาวิศวกรรมไฟฟา    
     คณะวิศวกรรมศาสตร  
     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย  
  6.2  ดร.ธงชัย จรณะสมบูรณ ผูชวยคณบด ี                                                
     คณะวิศวกรรมศาสตร   
     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย  
  6.3  รศ.ดร.ไพบูลย พฤกษสุนันท อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
     คณะวิศวกรรมศาสตร   
     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย  
  6.4  ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
      แอนิเมชันและเกม คณะวิศวกรรมศาสตร  
      มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย   
   6.5  ดร.รังสิต ศรจิตติ ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา   
      สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีในอาคาร  
      มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย   
  7)   ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
  8)  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
  9)   นําแบบสอบถามในขอ 7  ไปทดลองใช (Try –Out) กับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน 
  10)  วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ปรากฏผลตามตารางที่ 3.3 ดังนี้     
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ตารางที่ 3.3 แสดงคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) 

 
รายการ α 

สวนที่ 1 ปญหา 0.9814 

1    ฝายทะเบียนและประมวลผล 0.9344 
      1.1  ระบบลงทะเบียนออนไลน 0.9169 
      1.2  ระบบตรวจผลสอบและขอมูลนักศึกษา 0.8792 

2    ศูนยสนเทศและหอสมุด 0.9486 

      2.1  ระบบ VTLS รุน Virtua 0.9343 
      2.2  บริการออนไลน 0.9170 

3    ศูนยคอมพิวเตอร 0.9808 
      3.1  บริการภายในมหาวิทยาลัย 0.7522 
      3.2  บริการภายนอกมหาวิทยาลัย 0.9360 
      3.3  DPU Portal 0.9842 

4    ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา     0.9394 
      4.1  DPU Forum 0.9394 

5    ฝายการเงินและการบัญชี 0.9056 
      5.1  การชําระเงินออนไลน (SCB Easy Net) 0.9056 

สวนที่ 2 ประโยชน 0.9435 

1    ฝายทะเบียนและประมวลผล 0.8963 
      1.1  ระบบลงทะเบียนออนไลน 0.6045 
      1.2  ระบบตรวจผลสอบและขอมูลนักศึกษา 0.9505 

2    ศูนยคอมพิวเตอร 0.9230 
      2.1  หองปฎิบัติการคอมพิวเตอร 0.9505 
      2.2  Wireless Lan 0.8735 
      2.3  Remote Access 0.8151 
      2.4  DPU Portal 0.9122 

3    ฝายการเงินและการบัญชี 0.9013 
      3.1  ระบบชําระเงินออนไลน (SCB Easy Net) 0.9013 

4    ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา 0.8746 
      4.1  DPU Forum 0.7588 
      4.2  http://www.dpu.ac.th การประกาศขาวของหนวยงานที่เกี่ยวกับนักศึกษา 0.8861 
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ตารางที่ 3.3 (ตอ) 
 

รายการ α 

5    ศูนยสนเทศและหอสมุด 0.9177 

      5.1  หองสมุดอัตโนมัติ VTLS รุน Virtua 0.8920 

      5.2  การบริการออนไลน 0.7831 

สวนที่ 3 ความพีงพอใจ 0.9619 

1    ฝายทะเบียนและประมวลผล 0.8809 

2    ศูนยคอมพิวเตอร 0.9207 

3    ศูนยสนเทศและหอสมุด 0.8571 

4    ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา 0.8291 

5    ฝายการเงินและการบัญชี 0.9723 

รวมทั้งฉบับ 0.9844 

 
 จากตารางที่ 3.3 พบวา  คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามรวมทั้งฉบับมีคาเทากับ 
0.9844 
 
  10)  นําแบบสอบถามที่ไดหาคาความเชื่อมั่นแลวไปใชเก็บรวบรวมขอมูลในภาคสนามตอไป 
      
 3.2.2  ลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
               ลักษณะของแบบสอบถาม  ประกอบดวย 6 ตอน คือ   
  ตอนท่ี 1  สถานภาพของกลุมตัวอยาง ประกอบดวย เพศ อายุ สาขาวิชา อาชีพ รายได ทักษะ
การใชคอมพิวเตอร โดยใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบ (Checklist) หรือเติมขอความตามสถานภาพที่
เปนจริง 
  ตอนที่ 2  สภาพทั่วไปของการใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตในงานบริการการศึกษาโดยให
ผูตอบแบบสอบถาม (Multiple Choices) หรือเติมขอความตามสถานภาพที่เปนจริง 
  ตอนท่ี  3   สภาพปจจุบัน  สภาพที่ยอมรับไดและความคาดหวังของระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีลักษณะ
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 7 ระดับ (Rating Scales) ซ่ึงสามารถแปลความหมายไดดังนี้ 
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1 หมายถึง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวังของระบบเครือขาย
อินเทอร เน็ตตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยจัดอยูในระดับนอยที่สุด 

2 หมายถึง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวังของระบบเครือขาย
อินเทอร เน็ตตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยจัดอยูในระดับนอย 

3 หมายถึง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวังของระบบเครือขาย
อินเทอร เน็ตตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยจัดอยูในระดับคอนขางนอย 

4 หมายถึง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวังของระบบเครือขาย
อินเทอร เน็ตตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยจัดอยูในระดับปานกลาง 

5 หมายถึง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวังของระบบเครือขาย
อินเทอร เน็ตตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยจัดอยูในระดับคอนขางมาก 

6 หมายถึง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวังของระบบเครือขาย
อินเทอร เน็ตตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยจัดอยูในระดับมาก 

7 หมายถึง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวังของระบบเครือขาย
อินเทอร เน็ตตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยจัดอยูในระดับมากที่สุด 

  
  ตอนที่ 4  การใชประโยชนจากระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการการศึกษาของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
  ตอนที่ 5  ความพึงพอใจตอการใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการการศึกษาของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
  ตอนที่ 6  ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย  เปนรายละเอียดเกี่ยวกับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ในการใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
เปนคําถามแบบปลายเปด 
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3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ขั้นตอนในการเก็บรวมขอมูล มีดังนี้คือ  
 3.3.1 ขอหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เพื่อขอความอนุเคราะห
ในการเก็บรวมรวมขอมูลจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
 3.3.2 นําหนังสือที่ไดรับการอนุเคราะหจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย รวมทั้ง
เครื่องมือที่เปนแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย            
 3.3.3 การเก็บขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการแจกแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามพรอมกับ 
จดหมาย ขอความอนุเคราะหแจกแบบสอบถามที่ไดไปใหกับศูนยวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
จํานวน 15 สาขาวิชา พรอมนัดวันเก็บแบบสอบถาม     
 3.3.4 ผูจัยจึงไดออกไปเก็บขอมูลดวยตนเอง 
  
3.4. การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้คือ 
 3.4.1   ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาทุกฉบับเพื่อคัดเลือกฉบับที่
สมบูรณถูกตองจากแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา     

 3.4.2  การวิเคราะหขอมูลทั่วไปผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS V11.5 
(Statistical Package for the Social Sciences Version 11.5) ซ่ึงมีขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 1)  คํานวณหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแตละตัวแปรแตละ
ตัว ซ่ึงคิดเปนรายขอ แลวนําคาเฉลี่ยที่ไดมาตัดสินตามเกณฑการประเมินคา ดังนี้ 

คาเฉลี่ย 1.00-1.49   หมายถึง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวังของ
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตตามความคิดเห็นของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยจัดอยูใน
ระดับนอยที่สุด 

คาเฉลี่ย 1.50-2.49   หมายถึง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวังของ
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตตามความคิดเห็นของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยจัดอยูใน
ระดับนอย 

คาเฉลี่ย  2.50-3.49 หมายถึง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวังของ
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตตามความคิดเห็นของนักศึกษา
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ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยจัดอยูใน
ระดับคอนขางนอย 

คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวังของ
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตตามความคิดเห็นของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยจัดอยูใน
ระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย 4.50-5.49 หมายถึง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวังของ
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตตามความคิดเห็นของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยจัดอยูใน
ระดับคอนขางมาก 

คาเฉลี่ย 5.50-6.49 หมายถึง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวังของ
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตตามความคิดเห็นของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยจัดอยูใน
ระดับมาก 

 คาเฉลี่ย 6.50-7.00 หมายถึง  สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวังของ
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตตามความคิดเห็นของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยจัดอยูใน
ระดับมากที่สุด 

 

  2)   การเปรียบเทียบ สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวังของระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ผูวิจัยจะทํา  
การหาคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการใชกราฟเพื่อแสดงและ/หรือ แปลผล  
  3) การเปรียบเทียบการใชประโยชนจากระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการ            
ดานการศึกษาของนักศึกษาระดับบณัฑิตศกึษา ผูวจิัยจะทําการหาคา t- test และ F-test   
  4) การเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการ       
ดานการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผูวิจัยจะทําการหาคา t-test และ F-test 
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บทที่ 4   
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
  ผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัย  เรื่อง “การศึกษาสภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับไดและ     
ความคาดหวังของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย” สามารถนําเสนอผลไดดังนี้คือ  
  4.1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
  4.2 สภาพทั่วไปของการใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการดานการศึกษา 
  4.3 การศึกษาสภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับไดและความคาดหวังของระบบเครือขาย 
   อินเทอรเน็ตตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจ 
   บัณฑิตย 

4.4 การศึกษาเปรียบเทียบสภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับไดและความคาดหวังของ 
 ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ 
 บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

4.5 การศึกษาการใชประโยชนจากระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการ 
  การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
4.6 การศึกษาความพึงพอใจตอการใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการ 
  การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 
4.1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

จากการตอบแบบสอบถามการวิจัย เร่ือง “การศึกษาสภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับไดและ
ความคาดหวังของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย” จํานวน 300  คน รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.1 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จําแนกตามเพศ อายุ 
สาขาที่ศึกษา อาชีพปจจุบันขณะศึกษา และรายได  

 
สถานภาพสวนตัว จํานวน  รอยละ  

1.  เพศ 
1.1  ชาย 
1.2  หญิง 

 
134 
166 

 
44.7 
55.3 

รวมทั้งสิ้น 300        100.0 
2.  อายุ 

2.1    นอยกวา 25 ป 
2.2    25-30 ป 
2.3    31-35 ป 
2.4    35 ปขึ้นไป 

 
35 

108 
78 
79 

 
11.7 
36.0 
26.0 
26.3 

รวมทั้งสิ้น  300        100.0 
3.  สาขาที่ศึกษา 

3.1 การจัดการโทรคมนาคม  
3.2 การจัดการทางวิศวกรรม 
3.3 การจัดการเทคโนโลยีในอาคาร 
3.4 การจัดการโซอุปทานแบบบูรณาการ 
3.5 การจัดการการศึกษา 
3.6 บริหารธุรกิจ 
3.7 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร 
3.8 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.9 นิติศาสตร 
3.10 นิเทศศาสตร 
3.11 เศรษฐศาสตร 
3.12 รัฐประศาสนศาสตร 
3.13 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
3.14 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
3.15 นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

 
19 
10 
10 

8 
6 

81 
5 

36 
68 
21 

7 
16 

6 
3 
4 

 
06.3 
03.3 
03.3 
02.7 
02.0 
27.0 
01.7 
12.0 
22.7 
07.0 
02.3 
05.3 
02.0 
01.0 
01.3 

รวมทั้งสิ้น  300        100.0 
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ตารางที่ 4.1  (ตอ) 
 

สถานภาพสวนตัว จํานวน  รอยละ  
4.  อาชีพขณะศึกษา 

4.1   ขาราชการ 
4.2   ธุรกิจสวนตัว 
4.3   ผูประกอบการ 
4.4   พนักงานบริษัท 
4.5   พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
4.6  ไมไดประกอบอาชีพ 
4.7   อื่นๆ  

 
55 
35 
11 

116 
53 
19 
11 

 
18.3 
11.7 
03.7 
38.7 
17.7 
06.3 
03.7 

รวมทั้งสิ้น            300        100.0 
5.  รายไดของทาน 

5.1  ตํ่ากวา 10,000 บาท 
5.2  10,000-15,000 บาท 
5.3  15,001-20,000 บาท 
5.4  20,001-25,000 บาท 
5.5  25,001-30,000 บาท 
5.6  มากกวา 30,000 บาท 

 
29 
83 
18 
58 
18 
94 

 
09.7 
27.7 
06.0 
19.3 
06.0 
31.3 

รวมทั้งสิ้น           300        100.0 

 
  จากตารางที่ 4.1  พบวา  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย สวนมากเปนเพศหญิง จํานวน 

166 คน หรือคิดเปนรอยละ 55.33  อายุระหวาง 25-30 ป จํานวน 108 คน หรือคิดเปนรอยละ 36.0 
อยูระหวางการศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ  จํานวน 81 คน หรือคิดเปนรอยละ 27 มีอาชีพเปนพนักงาน
บริษัท จํานวน 116 คน หรือคิดเปนรอยละ38.7 และมีรายไดมากกวา 30,000 บาท จํานวน 94 คน 
หรือคิดเปนรอยละ 31.3 
 
4.2    สถานภาพทั่วไปของการใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการดานการศึกษา 
 สถานภาพทั่วไปของการใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.2 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.2 แสดงจํานวนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จําแนกตามการใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
เพื่องานบริการดานการศึกษา  

 
การใชคอมพิวเตอรเพื่องานบริการ         

ดานการศึกษา 

ใช ไมใช 
ตัวแปร 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.  ฝายทะเบียนและประมวลผล 
 1.1  การลงทะเบียนเรียนทางอินเทอรเน็ต (Registration Online) 
 1.2  การลงทะเบียนเพิ่ม – ลด รายวิชา (Online Adding-Dropping)  
 1.3  การเพิกถอนรายวิชา (Online Withdrawal) 
 1.4  การตรวจสอบวันและเวลาในการลงทะเบียนเรียน 
 1.5  การลงทะเบียนเรียนวิชาที่มีเวลาสอบตรงกัน (Registration  
        Request for Courses with Examination-Schedule Conflicts) 
 1.6  การตรวจสอบขอมูลสวนตัว (Personal Data) 
 1.7  การตรวจสอบผลการเรียน (Grade Report) 
 1.8  การตรวจสอบตารางเรียน (Class Schedule) 

     1.9  การตรวจสอบวันและเวลาสอบ (Examination-Schedule) 

231 
67 
- 
- 

143 
- 
 

130 
152 
127 
192 

77.0 
22.3 

- 
- 

47.7 
- 
 

43.3 
50.7 
42.3 
64.0 

69 
233 

- 
- 

157 
- 
 

170 
148 
173 
108 

23.0 
77.7 
  0.0 
  0.0 
 52.3 
0.0 

 
56.7 
49.3 
57.7 
36.0 

2.  ศูนยสนเทศและหอสมุด 
 2.1  การตรวจสอบรายชื่อหนังสือใหม (New Books Titles)  
 2.2  การคนหารายการหนังสือ วารสาร และสิ่งพิมพตาง ๆ (Search  

            Directory)  
 2.3  การตรวจสอบรายการยืม-คืน เชน หนังสือ วารสาร  
 2.4  การตออายุการยืม เชน หนังสือ วารสาร 
 2.5  การตรวจสอบรายการจอง เชน หนังสือ วารสาร  
 2.6  การกรอกแบบฟอรมบันทึกเสนอซื้อ เชน หนังสือ วารสาร  

(e-Requisition)     
 2.7  การบริการขาวออนไลน (e-News) เชน หนังสือพิมพตาง ๆ  

ที่ใหบริการออนไลน 
 2.8  การบริการวิดีโอตามอัธยาศัย (Video on Demand) 
 2.9  การบริการหนังสือออนไลน (Book Online) 
 2.10 การบริการวารสารออนไลน (Online Journal) 

186 
 11 
186 

 
 11 
- 

 37 
 29 

 
- 
 
- 
- 
- 
 

62.0 
03.7 
62.0 

 
03.7 

- 
12.3 
09.7 

 
- 
 
- 
- 
- 

114 
289 
114 

 
289 

- 
263 
271 

 
- 
 
- 
- 
- 

38.0 
96.3 
38.0 

 
96.3 
 0.0 
87.7 
90.3 

 
 0.0 

 
 0.0 
 0.0 
 0.0 
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ตารางที่ 4.2 (ตอ) 
 

การใชคอมพิวเตอรเพื่องานบริการ         
ดานการศึกษา 

ใช ไมใช 
ตัวแปร 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

3.  ศูนยคอมพิวเตอร  
 3.1  การใชงานอินเทอรเน็ตเพื่อการคนหาขอมูลทางการศึกษา 
 3.2  การใช Web-based e-Mail ในการรับสง e-Mail 
 3.3  การใช Remote Access แทนชั่วโมงอินเทอรเน็ตทั่วไป 
 3.4  การใช Wireless Lan/WIFI เพื่อการคนหาขอมูลทางการศึกษา 

253 
215 
 99 
- 

 42 

84.3 
71.7 
33.0 

- 
14.0 

 47 
 85 
201 

- 
258 

15.7 
28.3 
67.0 
 0.0 
86.0 

4.  ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา     
 4.1  การเขียนขอความผานกระดานสนทนา (DPU Forum) 
 4.2  การตรวจสอบประกาศจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับตัว 
        นักศึกษา 
 4.3  การรับทราบขาวประชาสัมพันธตาง ๆ 
 4.4  อื่น ๆ 

176 
- 

53 
165 
99 

58.7 
- 

17.7 
55.0 
33.0 

124 
- 

247 
135 
201 

41.3 
 0.0 
82.3 
45.0 
67.0 

5.  ฝายการเงินและการบัญชี  
 5.1  การชําระเงินคาลงทะเบียนผานระบบออนไลน (SCB Easy Net  

            Payment Gateway) 
 5.2  การตรวจสอบการชําระคาลงทะเบียน 
 5.3  การพิมพหลักฐานการชําระเงิน 
 5.4  อื่นๆ  

104 
- 
 

104 
29 

34.7 
- 
 

34.7 
09.7 

196 
- 
 

196 
271 

65.3 
 0.0 

 
65.3 
90.3 

 
  จากตารางที่ 4.2  พบวา การใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตตามความคิดเห็นของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย สวนใหญมีดังนี้   
   1) การใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตในเรื่อง การตรวจสอบวันและเวลาสอบ จากฝาย
ทะเบียนและประมวลผล มีจํานวน 192 คน หรือคิดเปนรอยละ 64.0 
   2) การใชบริการ การคนหารายการหนังสือ วารสาร  และสิ่งพิมพตางๆ (Search 
Directory) จากศูนยสนเทศและหอสมุด มีจํานวน 186 คน หรือคิดเปนรอยละ 62.0  
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   3) การใชบริการ การใชงานอินเทอรเน็ตเพื่อการคนหาขอมูลทางการศึกษา มีจํานวน 
215 คน จากศูนยคอมพิวเตอร หรือคิดเปนรอยละ 71.7 
   4) การใชบริการ การรับทราบขาวประชาสัมพันธตาง ๆ มีจํานวน 165 คน จากศูนย
เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือคิดเปนรอยละ 55.0 
   5) การเขาใชบริการ การตรวจสอบการชําระคาลงทะเบียน มีจํานวน 104 คน จากฝาย
การเงินและการบัญชีหรือคิดเปนรอยละ 34.7 
 
4.3 การศึกษาสภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวังของระบบเครือขายอินเทอรเน็ต

ตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
การศึกษาสภาพปจจุบัน  สภาพที่ยอมรับได  และความคาดหวังของระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ตตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย โดย   
การสอบถามนักศึกษา หลักสูตรภาษาไทยของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ซ่ึงประกอบดวย
บัณฑิตศึกษาและดุษฎีบัณฑิต ทั้ง 15 สาขา จํานวน 300 คน ผลปรากฏตามตารางที่ 4.3 – 4.17 

 
4.3.1 สภาพปจจุบัน 
  สภาพปจจุบันตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ตตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย รายละเอียดปรากฏตามตาราง 4.3 – 4.7 ดังนี้        
 
ตารางที่ 4.3 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับสภาพปจจุบันของระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ตของฝายทะเบียนและประมวลผลตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

 
ระดับความคิดเห็น รายการ 

X  S.D. ความหมาย 

สวนที่ 1 ฝายทะเบียนและประมวลผล 4.50 0.63 คอนขางดีมาก 

• การเขาสูระบบ 4.61 0.62 คอนขางดีมาก 
1)  การกรอกรหัสผูใช (User Name) 4.47 0.57 ปานกลาง 
2)  การกรอกรหัสผานเขาใช (Password) 4.75 0.67 คอนขางดีมาก 

• การลงทะเบียนเรียนทางอินเทอรเน็ต 4.47 0.69 ปานกลาง 
1)  การตรวจสอบขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอรเน็ต  4.28 0.67 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ) 
 

ระดับความคิดเห็น รายการ 

X  S.D. ความหมาย 
2)  การกําหนดระยะเวลาที่ใชในการลงทะเบียนเรียนทาง 
       อินเทอรเน็ต 

4.45 0.66 ปานกลาง 

3)  การตรวจสอบวันและเวลาในการลงทะเบียนเรียนทาง 
       อินเทอรเน็ต 

4.57 0.76 คอนขางดีมาก 

4)  การเลือกวิชาเรียนทางอินเทอรเน็ต 4.57 0.49 คอนขางดีมาก 
5)  การตรวจสอบวันและเวลาสอบทางอินเทอรเน็ต 4.54 0.72 คอนขางดีมาก 
6)  การลงทะเบียนเพิ่ม - ลด รายวิชาทางอินเทอรเน็ต (Online  
    Adding-Dropping) 

4.47 0.63 ปานกลาง 

7)  การเพิกถอนรายวิชาทางอินเทอรเน็ต (Online Withdrawal) 4.40 0.49 ปานกลาง 

• การตรวจสอบขอมูลนักศึกษาและผลการสอบ 4.80 0.81 คอนขางดีมาก 

 1)  การตรวจสอบขอมูลสวนตัว (Personal Data) 4.83 0.91 คอนขางดีมาก 
 2)  การตรวจสอบผลการเรียน (Grade Report) 4.80 0.79 คอนขางดีมาก 
 3)  การตรวจสอบตารางเรียน เชน ตรวจสอบ วัน เวลา สถานที่  
      (Class Schedule) 

4.78 0.84 คอนขางดีมาก 

 4)  การตรวจสอบตารางสอบ เชน ตรวจสอบ วัน เวลา สถานที่    
      (Examination Schedule) 

4.81 0.71 คอนขางดีมาก 

 
   จากตารางที่ 4.3  พบวา สภาพปจจุบันของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของฝายทะเบียน
และประมวลผล ตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
สวนมากจัดอยูในระดับคอนขางดีมาก แตเมื่อพิจารณาในแตละระบบยอย พบวา 
   1) การเขาสูระบบ จัดอยูในระดับคอนขางดีมาก เชน การกรอกรหัสผานเขาใช (Password)  
   2) การลงทะเบียนเรียนทางอินเทอรเน็ตสวนมาก จัดอยูในระดับปานกลาง ยกเวน                
การตรวจสอบวันและเวลาในการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอรเน็ต การเลือกวิชาเรียนทาง
อินเทอรเน็ต และการตรวจสอบวันและเวลาสอบทางอินเทอรเน็ต จัดอยูในระดับคอนขางดีมาก 

3) การตรวจสอบขอมูลนักศึกษาและผลการสอบ จัดอยูในระดับคอนขางดีมาก 
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ตารางที่ 4.4 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับสภาพปจจุบันของระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตของศูนยสนเทศและหอสมุดตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

 
ระดับความคิดเห็น รายการ 

X  S.D. ความหมาย 

สวนที่ 2 ศูนยสนเทศและหอสมุด 4.33 0.76 ปานกลาง 

• การเขาสูระบบ 4.65 0.79 คอนขางดีมาก 

   1)  การกรอกรหัสผูใช (User Name) 4.74 0.82 คอนขางดีมาก 
   2)  การกรอกรหัสผานเขาใช (Password) 4.57 0.76 คอนขางดีมาก 

•  การบริการระบบ VTLS (Visionary Technology Library  
   Solutions) รุน Virtua 

4.32 0.73 ปานกลาง 

   1)  การตรวจสอบขอมูลสวนตัวของผูใชบริการ 4.15 0.75 ปานกลาง 
   2)  การตรวจสอบรายชื่อหนังสือใหม (New Books Titles) 4.18 0.72 ปานกลาง 
   3)  การคนหารายการหนังสือ วารสาร และสิ่งพิมพตาง ๆ  
        (Search Directory) 

4.40 0.62 ปานกลาง 

   4)  การตรวจสอบรายการยืม-คืน เชน หนังสือ วารสาร 4.28 0.74 ปานกลาง 
   5)  การตออายุการยืม – คืน เชน หนังสือ วารสาร 4.39 0.76 ปานกลาง 
   6)  การตรวจสอบรายการจอง เชน หนังสือ วารสาร 4.40 0.62 ปานกลาง 
   7)  การกรอกแบบฟอรมบันทึกเสนอซื้อ เชน หนังสือ วารสาร   
        (e-Requisition) 

4.42 0.89 ปานกลาง 

•  การบริการระบบออนไลน (Online Service) 4.26 0.79 ปานกลาง 

  1)  การบริการขาวออนไลน (e-News) เชน หนังสือพิมพตาง ๆ  
       ที่ใหบริการออนไลน 

4.46 0.81 ปานกลาง 

  2)  การบริการวิดีโอตามอัธยาศัย (Video on Demand) 4.24 0.92 ปานกลาง 
  3)  การบริการหนังสือออนไลน (Book Online) 4.39 0.76 ปานกลาง 
  4)  การบริการวารสารออนไลน (Online Journal) 4.23 0.79 ปานกลาง 
  5)  ความพอเพียงของจํานวนวิชาที่เปดใหบริการระบบ 
        ออนไลน 

4.05 0.77 ปานกลาง 

  6)  ความพอเพียงของจํานวนหนังสือที่ใหบริการระบบ 
       ออนไลน 

4.08 0.69 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.4  (ตอ) 
 

ระดับความคิดเห็น รายการ 

X  S.D. ความหมาย 
  7)  ความพอเพียงของจํานวนวารสารที่ใหบริการระบบออนไลน 4.35 0.80 ปานกลาง 

 
  จากตารางที่ 4.4  พบวา สภาพปจจุบันของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของศูนยสนเทศ
และหอสมุดตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย สวนมาก
จัดอยูในระดับปานกลาง แตเมื่อพิจารณาในแตละระบบยอย พบวา  
  1) การเขาสูระบบ จัดอยูในระดับคอนขางดีมาก 
 2) การบริการระบบ VTLS (Visionary Technology Library Solutions) รุน Virtua และ
การบริการออนไลน จัดอยูในระดับปานกลาง 
 
ตารางที่ 4.5 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับสภาพปจจุบันของระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ตของศูนยคอมพิวเตอรตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

 
ระดับความคิดเห็น รายการ 

X  S.D. ความหมาย 

สวนที่ 3  ศูนยคอมพิวเตอร 4.28 0.89 ปานกลาง 

•   การบริการภายในมหาวิทยาลัย 4.15 0.68 ปานกลาง 

  1)  ความพอเพียงของจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร 4.27 0.64 ปานกลาง 
  2)  ความรวดเร็วในการใชงานอินเทอรเน็ต เชน การทอง  

         เว็บไซตการคนหาขอมูล การดาวนโหลด เปนตน 
4.36 0.48 ปานกลาง 

  3)  ระยะเวลาที่เปดใหใชบริการเครื่องคอมพิวเตอร 3.99 0.77 ปานกลาง 
  4)  ความสะดวกของสถานที่ที่ใชเช่ือมตออินเทอรเน็ต 

    แบบไรสาย  (Wireless LAN) 
4.01 0.85 ปานกลาง 

•   การบริการจากภายนอกมหาวิทยาลัย  4.16 0.85 ปานกลาง 

  1)  ความรวดเร็วในการเชื่อมตอระบบเครือขาย 
       อินเทอรเน็ตจากภายนอกมหาวิทยาลัย เชน จากบาน 

4.24 
 

0.95 
 

ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.5 (ตอ) 
 

ระดับความคิดเห็น รายการ 

X  S.D. ความหมาย 
    2)  ประสิทธิภาพในการเชื่อมตอระบบเครือขาย 
         อินเทอรเน็ตจากภายนอกมหาวิทยาลัย (การเชื่อมตอ 
         ผานทางโมเด็ม)  

4.17 
 

0.88 
 

ปานกลาง 

    3)  การใหบริการจํานวนชั่วโมงที่ใชงานอินเทอรเน็ต (2  
         ช่ัวโมงตอครั้ง)  

3.95 
 

0.62 
 

ปานกลาง 

    4)  ความพอเพียงของจํานวนหมายเลขโทรศัพทที่ 
         ใหบริการเชื่อมตออินเทอรเน็ต 

4.28 
 

0.95 
 

ปานกลาง 

•   การเขาสูระบบ 4.09 0.72 ปานกลาง 

    1)  การกรอกรหัสผูใช (User Name) 4.09 0.72 ปานกลาง 
    2)  การกรอกรหัสผานเขาใช (Password) 4.31 0.92 ปานกลาง 

•   ระบบบริการสารสนเทศ (DPU Portal) 4.35 0.96 ปานกลาง 

    1)  การรับสง e-Mail 4.45 0.83 ปานกลาง 
         1.1  การแจงงดเรียน ( Cancel Class) 4.18 0.92 ปานกลาง 
         1.2  การแจงเรียนชดเชย (Make Up Class 4.41 0.93 ปานกลาง 
         1.3  การสงเมล (Compose) ถึงอาจารยผูสอน 4.44 1.18 ปานกลาง 
         1.4  การแนบไฟล (Attach) เชน การบาน รายงาน 4.27 1.24 ปานกลาง 
         1.5  การสงอีเมลกับไปหาผูสง (Forward) 4.51 1.21 คอนขางดีมาก 
         1.6  การเก็บสําเนาอีเมลที่ไดสงออกไป (Sent) 4.31 0.81 ปานกลาง 
         1.7  การเก็บสําเนาอีเมลที่ไดลบทิ้งไปแลว (Trash) 4.45 0.83 ปานกลาง 
         1.8  พ้ืนที่ที่ใหบริการในการรับ-สง อีเมล 4.23 0.94 ปานกลาง 

  
  จากตารางที่ 4.5  พบวา สภาพปจจุบันของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของศูนย
คอมพิวเตอรตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย สวนมาก 
จัดอยูในระดับปานกลาง แตเมื่อพิจารณาในแตละระบบยอย พบวา      
  1) การบริการภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัยและการเขาสูระบบ จัดอยูในระดับปานกลาง 
  2) ระบบบริการสารสนเทศ (DPU Portal) สวนมาก จัดอยูในระดับปานกลาง  ยกเวน การสง
อีเมลไปหาผูสง (Forward) จัดอยูในระดับคอนขางดีมาก 
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ตารางที่ 4.6 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับสภาพปจจุบันของระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตของศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา เชน การบริการของ DPU Forum ตาม
ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

 
ระดับความคิดเห็น รายการ 

X  S.D. ความหมาย 

สวนที่ 4 ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา เชน การบริการของ DPU  
              Forum 4.17 0.87 

ปานกลาง 

•  การเขียนขอความผานกระดานสนทนา (DPU Forum) 4.24 1.08 ปานกลาง 

     1)  ภาพแบบการใชงานงาย 4.33 0.80 ปานกลาง 
     2)  ตัวอักษรที่ใชเหมาะสม 4.10 0.76 ปานกลาง 
     3)  การซักถามขอสงสัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 4.09 0.93 ปานกลาง 

   4)  การรับทราบประกาศขาวสารตาง ๆ 4.11 0.76 ปานกลาง 
 

  จากตารางที่ 4.6  พบวา สภาพปจจุบันของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของศูนย
เทคโนโลยีทางการศึกษา เชน การบริการของ DPU Forum ตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จัดอยูในระดับปานกลาง 
 
ตารางที่ 4.7 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับสภาพปจจุบันของระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ตของฝายการเงินและการบัญชีตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

 
ระดับความคิดเห็น รายการ 

X  S.D. ความหมาย 

สวนที่ 5 ฝายการเงินและการบัญชี 4.59 0.63 คอนขางดีมาก 

•  การเขาสูระบบ  4.48 0.79 ปานกลาง 

 1)  การกรอกรหัสผูใช (User Name) 4.48 0.76 ปานกลาง 
 2)  การกรอกรหัสผานเขาใช (Password) 4.48 0.81 ปานกลาง 

•  การกรอกรายละเอียดสําหรับการชําระเงินออนไลน SCB Easy  
 Net 

4.45 0.52 ปานกลาง 

 1)  ความชัดเจนของชองสําหรับกรอกขอมูลที่มีใหบริการ 4.65 0.55 คอนขางดีมาก 
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ตารางที่ 4.7 (ตอ) 
 

ระดับความคิดเห็น รายการ 

X  S.D. ความหมาย 
   2)  ความรวดเร็วในการกรอกขอมูล 4.23 0.50 ปานกลาง 
   3)  การกลับไปแกไขเมื่อกรอกขอมูลผิดพลาด 4.48 0.50 ปานกลาง 

•  การเลือกบัญชี และการตรวจสอบจํานวนเงินในบัญชี 4.57 0.61 คอนขางดีมาก 

   1)  การเลือกบัญชีที่สมัครเปนสมาชิกไวไดทุกบัญชี 4.53 0.50 คอนขางดีมาก 
   2)  ความรวดเร็วในการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในทุกบัญชี 4.61 0.71 คอนขางดีมาก 

•  การยืนยันการชําระเงิน 4.73 0.60 คอนขางดีมาก 

   1)  การยืนยันจํานวนเงิน 4.68 0.53 คอนขางดีมาก 
   2)  การกลับไปแกไขเมื่อจํานวนเงินเกิดผิดพลาด 4.81 0.48 คอนขางดีมาก 
   3)  ความรวดเร็วในการประมวลผลภายหลังการยืนยันการชําระ 
        เงิน 

4.76 0.69 คอนขางดีมาก 

   4)  ความชัดเจนของรายละเอียดบนหนาจอภายหลังการชําระ 
        เงิน 

4.68 0.71 คอนขางดีมาก 

•  การพิมพหลักฐานการชําระเงิน 4.65 0.86 คอนขางดีมาก 

   1)  ความรวดเร็วในการพิมพหลักฐานการชําระเงิน 4.65 0.86 คอนขางดีมาก 

 
  จากตารางที่ 4.7  พบวา สภาพปจจุบันของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของฝายการเงิน
และการบัญชีตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย สวนมาก
จัดอยูในระดับคอนขางดีมาก แตเมื่อพิจารณาในแตละระบบยอย พบวา  
  1) การเขาสูระบบ จัดอยูในระดับปานกลาง  
 2) การกรอกรายละเอียดสําหรับการชําระเงินออนไลน SCB Easy Net สวนมาก จัดอยู
ในระดับปานกลาง ยกเวน ความชัดเจนของชองสําหรับกรอกขอมูลท่ีมีใหบริการจัดอยูในระดับ
คอนขางดีมาก 
 3) การเลือกบัญชี การตรวจสอบจํานวนเงินในบัญชี การยืนยันการชําระเงิน และการพิมพ
หลักฐานชําระเงิน จัดอยูในระดับคอนขางดีมาก 
  สรุป  สภาพปจจุบันของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ในภาพรวม พบวา ฝายทะเบียนและประมวลผล  และ               
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ฝายการเงินและการบัญชี จัดอยูในระดับคอนขางดีมาก สวนศูนยสนเทศและหอสมุด  ศูนยคอมพิวเตอร 
และศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา จัดอยูในระดับปานกลาง   
  สําหรับสภาพปจจุบันของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ในระบบยอยตางๆ พบวา    
  1)   ฝายทะเบียนและประมวลผล 
   1.1  การเขาสูระบบ  จัดอยูในระดับคอนขางดีมาก เชน การกรอกรหัสผานเขาใช 
(Password)             
   1.2 การลงทะเบียนเรียนทางอินเทอรเน็ตสวนมาก จัดอยูในระดับปานกลาง ยกเวน                
การตรวจสอบวันและเวลาในการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอรเน็ต การเลือกวิชาเรียนทาง
อินเทอรเน็ต และการตรวจสอบวันและเวลาสอบทางอินเทอรเน็ต จัดอยูในระดับคอนขางดีมาก 
   1.3 การตรวจสอบขอมูลนักศึกษาและผลการสอบ จัดอยูในระดับคอนขางดีมาก 

 2)   ศูนยสนเทศและหอสมุด       
   2.1 การเขาสูระบบ จัดอยูในระดับคอนขางดีมาก 

  2.2 การบริการระบบ VTLS (Visionary Technology Library Solutions) รุน 
Virtua และการบริการออนไลน จัดอยูในระดับปานกลาง      
  3) ศูนยคอมพิวเตอร       
    3.1 การบริการภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัยและการเขาสูระบบ จัดอยูในระดับ         
ปานกลาง             
    3.2 ระบบบริการสารสนเทศ (DPU Portal) สวนมาก จัดอยูในระดับปานกลาง  ยกเวน
การสงอีเมลไปหาผูสง (Forward) จัดอยูในระดับคอนขางดีมาก 
  4) ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา   
    4.1 การบริการ DPU Forum จัดอยูในระดับปานกลาง 
  5) ฝายการเงินและการบัญชี 
  5.1 การเขาสูระบบ จัดอยูในระดับปานกลาง    
  5.2 การกรอกรายละเอียดสําหรับการชําระเงินออนไลน SCB Easy Net สวนมาก 
จัดอยูในระดับปานกลาง ยกเวน ความชัดเจนของชองสําหรับกรอกขอมูลท่ีมีใหบริการจัดอยูใน
ระดับคอนขางดีมาก          
  5.3 การเลือกบัญชี การตรวจสอบจํานวนเงินในบัญชี การยืนยันการชําระเงิน และ        
การพิมพหลักฐานชําระเงิน จัดอยูในระดับคอนขางดีมาก 
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4.3.2 สภาพที่ยอมรับได 
   สภาพที่ยอมรับไดตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ตตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย รายละเอียดปรากฏตามตาราง 4.8 – 4.12 ดังนี้      
 
ตารางที่ 4.8 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับสภาพที่ยอมรับไดของระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ตของฝายทะเบียนและประมวลผลตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

 
ระดับความคิดเห็น รายการ 

X  S.D. ความหมาย 

สวนที่ 1 ฝายทะเบียนและประมวลผล 5.02 0.96 คอนขางดีมาก 

•  การเขาสูระบบ 5.25 0.85 คอนขางดีมาก 

   1)  การกรอกรหัสผูใช (User Name) 5.08 0.84 คอนขางดีมาก 
   2)  การกรอกรหัสผานเขาใช (Password) 5.42 0.85 คอนขางดีมาก 

•  การลงทะเบียนเรียนทางอินเทอรเน็ต 4.92 0.95 คอนขางดีมาก 

   1)  การตรวจสอบขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอรเน็ต  4.94 1.21 คอนขางดีมาก 
   2)  การกําหนดระยะเวลาที่ใชในการลงทะเบียนเรียนทาง 
        อินเทอรเน็ต 

5.22 1.00 คอนขางดีมาก 

   3)  การตรวจสอบวันและเวลาในการลงทะเบียนเรียนทาง 
        อินเทอรเน็ต 

4.82 0.94 คอนขางดีมาก 

   4)  การเลือกวิชาเรียนทางอินเทอรเน็ต 4.84 0.93 คอนขางดีมาก 
   5)  การตรวจสอบวันและเวลาสอบทางอินเทอรเน็ต 5.05 0.69 คอนขางดีมาก 
   6)  การลงทะเบียนเพิ่ม - ลด รายวิชาทางอินเทอรเน็ต (Online  
        Adding-Dropping) 

4.71 0.97 คอนขางดีมาก 

   7)  การเพิกถอนรายวิชาทางอินเทอรเน็ต (Online Withdrawal) 4.84 0.93 คอนขางดีมาก 

•  การตรวจสอบขอมูลนักศึกษาและผลการสอบ 5.08 1.02 คอนขางดีมาก 

   1)  การตรวจสอบขอมูลสวนตัว (Personal Data) 4.82 1.19 คอนขางดีมาก 
   2)  การตรวจสอบผลการเรียน (Grade Report) 5.24 1.11 คอนขางดีมาก 
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ตารางที่ 4.8 (ตอ) 
 

ระดับความคิดเห็น รายการ 

X  S.D. ความหมาย 
   3)  การตรวจสอบตารางเรียน เชน ตรวจสอบ วัน เวลา สถานที่  
        (Class Schedule) 

5.33 1.02 คอนขางดีมาก 

   4)  การตรวจสอบตารางสอบ เชน ตรวจสอบ วัน เวลา สถานที่    
        (Examination Schedule) 

4.92 0.77 คอนขางดีมาก 

 
  จากตารางที่ 4.8  พบวา สภาพที่ยอมรับไดของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของฝาย
ทะเบียนและประมวลผล ตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย สวนมากจัดอยูในระดับคอนขางดีมาก  
 
ตารางที่ 4.9 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับสภาพที่ยอมรับไดของระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ตของศูนยสนเทศและหอสมุดตามความคิดเห็นของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

 
ระดับความคิดเห็น รายการ 

X  S.D. ความหมาย 

สวนที่ 2 ศูนยสนเทศและหอสมุด 4.89 0.82 คอนขางดีมาก 

•  การเขาสูระบบ 4.85 0.82 คอนขางดีมาก 

  1)  การกรอกรหัสผูใช (User Name) 4.71 0.97 คอนขางดีมาก 
  2)  การกรอกรหัสผานเขาใช (Password) 4.98 0.67 คอนขางดีมาก 

•  การบริการระบบ VTLS (Visionary Technology Library  
   Solutions) รุน Virtua 

4.82 0.83 คอนขางดีมาก 

   1)  การตรวจสอบขอมูลสวนตัวของผูใชบริการ 4.72 0.91 คอนขางดีมาก 
   2)  การตรวจสอบรายชื่อหนังสือใหม (New Books Titles) 4.85 0.87 คอนขางดีมาก 
   3)  การคนหารายการหนังสือ วารสาร และสิ่งพิมพตาง ๆ  
        (Search Directory) 

4.77 1.08 คอนขางดีมาก 

   4)  การตรวจสอบรายการยืม-คืน เชน หนังสือ วารสาร 4.92 0.77 คอนขางดีมาก 
   5)  การตออายุการยืม – คืน เชน หนังสือ วารสาร 4.79 0.98 คอนขางดีมาก 
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ตารางที่ 4.9 (ตอ) 
 

ระดับความคิดเห็น รายการ 

X  S.D. ความหมาย 
   6)  การตรวจสอบรายการจอง เชน หนังสือ วารสาร 4.79 0.64 คอนขางดีมาก 
   7)  การกรอกแบบฟอรมบันทึกเสนอซื้อ เชน หนังสือ วารสาร    
        (e-Requisition) 

4.93 0.56 คอนขางดีมาก 

•  การบริการระบบออนไลน (Online Service) 4.98 0.81 คอนขางดีมาก 

    1)  การบริการขาวออนไลน (e-News) เชน หนังสือพิมพตาง ๆ ที่ 
         ใหบริการออนไลน 

4.99 0.87 คอนขางดีมาก 

    2)  การบริการวิดีโอตามอัธยาศัย (Video on Demand) 4.95 0.78 คอนขางดีมาก 
    3)  การบริการหนังสือออนไลน (Book Online) 4.95 0.78 คอนขางดีมาก 

4)  การบริการวารสารออนไลน (Online Journal) 4.81 0.83 คอนขางดีมาก 

5)  ความพอเพียงของจํานวนวิชาที่เปดใหบริการระบบออนไลน 4.99 0.87 คอนขางดีมาก 

6)  ความพอเพียงของจํานวนหนังสือที่ใหบริการระบบออนไลน 4.95 0.78 คอนขางดีมาก 

7)  ความพอเพียงของจํานวนวารสารที่ใหบริการระบบออนไลน 4.95 0.78 คอนขางดีมาก 

 
  จากตารางที่ 4.9  พบวา สภาพที่ยอมรับไดของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของศูนย
สนเทศและหอสมุด ตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
สวนมากจัดอยูในระดับคอนขางดีมาก  
 
ตารางที่ 4.10 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับสภาพที่ยอมรับไดของระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ตของศูนยคอมพิวเตอรตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

 
ระดับความคิดเห็น รายการ 

X  S.D. ความหมาย 

สวนที่ 3  ศูนยคอมพิวเตอร 4.84 0.82 คอนขางดีมาก 

•  การบริการภายในมหาวิทยาลัย 4.79 1.05 คอนขางดีมาก 

 1)  ความพอเพียงของจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร 4.44 0.99 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.10 (ตอ) 
 

ระดับความคิดเห็น รายการ 

X  S.D. ความหมาย 
 2)  ความรวดเร็วในการใชงานอินเทอรเน็ต เชน การทอง  

         เว็บไซตการคนหาขอมูล การดาวนโหลด เปนตน 
4.70 1.21 คอนขางดีมาก 

 3)  ระยะเวลาที่เปดใหใชบริการเครื่องคอมพิวเตอร 4.96 1.13 คอนขางดีมาก 
 4)  ความสะดวกของสถานที่ที่ใชเช่ือมตออินเทอรเน็ต 

  แบบไรสาย  (Wireless LAN) 
5.05 0.87 คอนขางดีมาก 

•  การบริการจากภายนอกมหาวิทยาลัย  4.91 0.88 คอนขางดีมาก 

 1)  ความรวดเร็วในการเชื่อมตอระบบเครือขาย 
      อินเทอรเน็ตจากภายนอกมหาวิทยาลัย เชน จากบาน 

5.06 0.87 คอนขางดีมาก 

 2)  ประสิทธิภาพในการเชื่อมตอระบบเครือขาย 
      อินเทอรเน็ตจากภายนอกมหาวิทยาลัย (การเชื่อมตอ 
      ผานทางโมเด็ม)  

4.92 0.96 คอนขางดีมาก 

 3)  การใหบริการจํานวนชั่วโมงที่ใชงานอินเทอรเน็ต (2  
      ช่ัวโมงตอครั้ง)  

4.78 0.86 คอนขางดีมาก 

 4)  ความพอเพียงของจํานวนหมายเลขโทรศัพทที่ 
     ใหบริการเชื่อมตออินเทอรเน็ต 

4.86 0.82 คอนขางดีมาก 

•  การเขาสูระบบ 4.84 0.73 คอนขางดีมาก 

 1)  การกรอกรหัสผูใช (User Name) 5.14 0.61 คอนขางดีมาก 
 2)  การกรอกรหัสผานเขาใช (Password) 5.02 0.72 คอนขางดีมาก 

•  ระบบบริการสารสนเทศ (DPU Portal) 4.84 0.73 คอนขางดีมาก 

 1)  การรับสง e-Mail 5.05 0.70 คอนขางดีมาก 
       1.1   การแจงงดเรียน ( Cancel Class) 4.79 0.64 คอนขางดีมาก 
       1.2   การแจงเรียนชดเชย (Make Up Class 4.68 0.71 คอนขางดีมาก 
       1.3  การสงเมล (Compose) ถึงอาจารยผูสอน 4.84 0.91 คอนขางดีมาก 
       1.4  การแนบไฟล (Attach) เชน การบาน รายงาน 4.55 0.50 คอนขางดีมาก 

        1.5  การสงอีเมลกับไปหาผูสง (Forward) 4.72 0.81 คอนขางดีมาก 
          1.6  การเก็บสําเนาอีเมลที่ไดสงออกไป (Sent) 4.73 0.95 คอนขางดีมาก 
          1.7  การเก็บสําเนาอีเมลที่ไดลบทิ้งไปแลว (Trash) 4.84 0.91 คอนขางดีมาก 
          1.8  พ้ืนที่ที่ใหบริการในการรับ-สง อีเมล 4.94 0.78 คอนขางดีมาก 
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  จากตารางที่ 4.10  พบวา สภาพที่ยอมรับไดของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของศูนย
คอมพิวเตอรตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย สวนมาก 
จัดอยูในระดับคอนขางดีมาก  
 
ตารางที่ 4.11 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับสภาพที่ยอมรับไดของระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ตของศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา เชน การบริการของ DPU 
Forum ตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

 
ระดับความคิดเห็น รายการ 

X  S.D. ความหมาย 

สวนที่ 4 ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา เชน การบริการของ DPU   
              Forum 

5.03 0.72 คอนขางดีมาก 

•   การเขียนขอความผานกระดานสนทนา (DPU Forum) 4.95 0.78 คอนขางดีมาก 

    1)  ภาพแบบการใชงานงาย 4.93 0.77 คอนขางดีมาก 
    2)  ตัวอักษรที่ใชเหมาะสม 5.06 0.71 คอนขางดีมาก 
    3)  การซักถามขอสงสัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 5.15 0.62 คอนขางดีมาก 
    4)  การรับทราบประกาศขาวสารตาง ๆ 5.04 0.72 คอนขางดีมาก 

 
  จากตารางที่ 4.11  พบวา สภาพที่ยอมรับไดของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของศูนย
เทคโนโลยีทางการศึกษา เชน การบริการของ DPU Forum ตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จัดอยูในระดับคอนขางดีมาก  
 
ตารางที่ 4.12 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับสภาพที่ยอมรับไดของระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ตของฝายการเงินและการบัญชีตามความคิดเห็นนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

 
ระดับความคิดเห็น รายการ 

X  S.D. ความหมาย 

สวนที่ 5 ฝายการเงินและการบัญชี 4.92 0.69 คอนขางดีมาก 

•  การเขาสูระบบ  5.04 0.71 คอนขางดีมาก 
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ตารางที่ 4.12 (ตอ) 
 

ระดับความคิดเห็น รายการ 

X  S.D. ความหมาย 
 1)  การกรอกรหัสผูใช (User Name) 5.04 0.72 คอนขางดีมาก 
 2)  การกรอกรหัสผานเขาใช (Password) 5.03 0.70 คอนขางดีมาก 

•  การกรอกรายละเอียดสําหรับการชําระเงินออนไลน SCB Easy  
 Net 

4.84 0.79 คอนขางดีมาก 

     1)  ความชัดเจนของชองสําหรับกรอกขอมูลที่มีใหบริการ 4.89 1.09 คอนขางดีมาก 
     2)  ความรวดเร็วในการกรอกขอมูล 4.67 0.69 คอนขางดีมาก 
     3)  การกลับไปแกไขเมื่อกรอกขอมูลผิดพลาด 4.95 0.58 คอนขางดีมาก 

•  การเลือกบัญชี และการตรวจสอบจํานวนเงินในบัญชี 5.06 0.58 คอนขางดีมาก 

     1)  การเลือกบัญชีที่สมัครเปนสมาชิกไวไดทุกบัญชี 5.09 0.68 คอนขางดีมาก 
     2)  ความรวดเร็วในการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในทุกบัญชี 5.02 0.48 คอนขางดีมาก 

•  การยืนยันการชําระเงิน 4.86 0.69 คอนขางดีมาก 

     1)  การยืนยันจํานวนเงิน 4.93 0.77 คอนขางดีมาก 
     2)  การกลับไปแกไขเมื่อจํานวนเงินเกิดผิดพลาด 4.60 0.64 คอนขางดีมาก 
     3)  ความรวดเร็วในการประมวลผลภายหลังการยืนยันการชําระ 
          เงิน 

4.95 0.58 คอนขางดีมาก 

     4)  ความชัดเจนของรายละเอียดบนหนาจอภายหลังการชําระ 
          เงิน 

4.97 0.78 คอนขางดีมาก 

•  การพิมพหลักฐานการชําระเงิน 4.95 0.58 คอนขางดีมาก 

     1)  ความรวดเร็วในการพิมพหลักฐานการชําระเงิน 4.95 0.58 คอนขางดีมาก 

 
  จากตารางที่ 4.12  พบวา สภาพที่ยอมรับไดของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของฝาย
การเงินและการบัญชีตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
สวนมาก จัดอยูในระดับคอนขางดีมาก  
  สรุป  สภาพที่ยอมรับไดของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตตามความคิดเห็นของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ในภาพรวม พบวา จัดอยูในระดับคอนขางดีมาก
ยกเวน ความพอเพียงของจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรจัดอยูในระดับปานกลาง  
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4.3.3 ความคาดหวัง 
  ความคาดหวังไดตอระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย รายละเอียดปรากฏตาม
ตารางที่ 4.13 – 4.17 ดังนี้        
 
ตารางที่ 4.13 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคาดหวังของระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ตของฝายทะเบียนและประมวลผลตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

 
ระดับความคิดเห็น รายการ 

X  S.D. ความหมาย 

สวนที่ 1 ฝายทะเบียนและประมวลผล 5.35 1.44 คอนขางดีมาก 

•  การเขาสูระบบ 5.47 1.53 คอนขางดีมาก 

 1)  การกรอกรหัสผูใช (User Name) 5.58 1.41 คอนขางดีมาก 
 2)  การกรอกรหัสผานเขาใช (Password) 5.36 1.65 คอนขางดีมาก 

•  การลงทะเบียนเรียนทางอินเทอรเน็ต 5.33 1.46 คอนขางดีมาก 
 1)  การตรวจสอบขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอรเน็ต  5.34 1.69 คอนขางดีมาก 
 2)  การกําหนดระยะเวลาที่ใชในการลงทะเบียนเรียนทาง 

        อินเทอรเน็ต 
5.27 1.30 คอนขางดีมาก 

 3)  การตรวจสอบวันและเวลาในการลงทะเบียนเรียนทาง 
        อินเทอรเน็ต 

5.49 1.48 คอนขางดีมาก 

 4)  การเลือกวิชาเรียนทางอินเทอรเน็ต 5.15 1.54 คอนขางดีมาก 
 5)  การตรวจสอบวันและเวลาสอบทางอินเทอรเน็ต 5.27 1.30 คอนขางดีมาก 
 6)  การลงทะเบียนเพิ่ม - ลด รายวิชาทางอินเทอรเน็ต (Online  
      Adding-Dropping) 

5.49 1.48 คอนขางดีมาก 

 7)  การเพิกถอนรายวิชาทางอินเทอรเน็ต (Online Withdrawal) 5.29 1.40 คอนขางดีมาก 

•  การตรวจสอบขอมูลนักศึกษาและผลการสอบ 5.34 1.36 คอนขางดีมาก 

 1)   การตรวจสอบขอมูลสวนตัว (Personal Data) 5.29 1.40 คอนขางดีมาก 
 2)  การตรวจสอบผลการเรียน (Grade Report) 5.20 1.50 คอนขางดีมาก 
 3)  การตรวจสอบตารางเรียน เชน ตรวจสอบ วัน เวลา สถานที่  
      (Class Schedule) 

5.36 1.32 คอนขางดีมาก 
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ตารางที่ 4.13 (ตอ) 
 

ระดับความคิดเห็น รายการ 

X  S.D. ความหมาย 
   4)  การตรวจสอบตารางสอบ เชน ตรวจสอบ วัน เวลา สถานที่    
        (Examination Schedule) 

5.49 1.20 คอนขางดีมาก 

 
  จากตารางที่ 4.13  พบวา ความคาดหวังของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของฝาย
ทะเบียนและประมวลผลตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย สวนมาก จัดอยูในระดับคอนขางดีมาก     
 
ตารางที่ 4.14 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคาดหวังของระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ตของศูนยสนเทศและหอสมุดตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

 
ระดับความคิดเห็น รายการ 

X  S.D. ความหมาย 

สวนที่ 2 ศูนยสนเทศและหอสมุด 5.14 1.31 คอนขางดีมาก 

•  การเขาสูระบบ 5.15 1.52 คอนขางดีมาก 

   1)  การกรอกรหัสผูใช (User Name) 5.15 1.60 คอนขางดีมาก 
   2)  การกรอกรหัสผานเขาใช (Password) 5.15 1.44 คอนขางดีมาก 

•  การบริการระบบ VTLS (Visionary Technology Library  
   Solutions) รุน Virtua  

5.09 1.38 คอนขางดีมาก 

   1)  การตรวจสอบขอมูลสวนตัวของผูใชบริการ 4.99 1.29 คอนขางดีมาก 
 2)  การตรวจสอบรายชื่อหนังสือใหม (New Books Titles) 5.02 1.45 คอนขางดีมาก 
 3)  การคนหารายการหนังสือ วารสาร และสิ่งพิมพตาง ๆ  

  (Search Directory) 
5.20 1.51 คอนขางดีมาก 

 4)  การตรวจสอบรายการยืม-คืน เชน หนังสือ วารสาร 5.09 1.46 คอนขางดีมาก 
 5)  การตออายุการยืม – คืน เชน หนังสือ วารสาร 5.08 1.39 คอนขางดีมาก 
 6)  การตรวจสอบรายการจอง เชน หนังสือ วารสาร 5.11 1.42 คอนขางดีมาก 
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ตารางที่ 4.14 (ตอ) 
 

ระดับความคิดเห็น รายการ 

X  S.D. ความหมาย 
 7)  การกรอกแบบฟอรมบันทึกเสนอซื้อ เชน หนังสือ วารสาร    
      (e-Requisition) 

5.11 1.13 คอนขางดีมาก 

•   การบริการระบบออนไลน (Online Service) 5.19 1.19 คอนขางดีมาก 

    1)  การบริการขาวออนไลน (e-News) เชน หนังสือพิมพตาง ๆ  
         ที่ใหบริการออนไลน 

5.34 1.24 คอนขางดีมาก 

    2)  การบริการวิดีโอตามอัธยาศัย (Video on Demand 5.14 1.11 คอนขางดีมาก 
    3)  การบริการหนังสือออนไลน (Book Online) 5.02 1.06 คอนขางดีมาก 
    4)  การบริการวารสารออนไลน (Online Journal 5.12 1.10 คอนขางดีมาก 
    5)  ความพอเพียงของจํานวนวิชาที่เปดใหบริการระบบ 
         ออนไลน 

5.24 1.30 คอนขางดีมาก 

   6)  ความพอเพียงของจํานวนหนังสือที่ใหบริการระบบ   
         ออนไลน 

5.11 1.19 คอนขางดีมาก 

   7)  ความพอเพียงของจํานวนวารสารที่ใหบริการระบบออนไลน 5.35 1.34 คอนขางดีมาก 

 
  จากตารางที่ 4.14  พบวา ความคาดหวังของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของศูนยสนเทศ
และหอสมุด ตามความคิดเห็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย สวนมาก จัด
อยูในระดับคอนขางดีมาก  
 
ตารางที่ 4.15 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคาดหวังของระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ตของศูนยคอมพิวเตอรตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

 
ระดับความคิดเห็น รายการ 

X  S.D. ความหมาย 

สวนที่ 3  ศูนยคอมพิวเตอร 5.32 1.17 คอนขางดีมาก 

•  การบริการภายในมหาวิทยาลัย 5.38 1.12 คอนขางดีมาก 
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ตารางที่ 4.15 (ตอ) 
 

ระดับความคิดเห็น รายการ 

X  S.D. ความหมาย 
 1)  ความพอเพียงของจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร 5.46 1.15 คอนขางดีมาก 
 2)  ความรวดเร็วในการใชงานอินเทอรเน็ต เชน การทอง  
      เว็บไซตการคนหาขอมูล การดาวนโหลด เปนตน 

5.36 1.17 คอนขางดีมาก 

 3)  ระยะเวลาที่เปดใหใชบริการเครื่องคอมพิวเตอร 5.26 1.14 คอนขางดีมาก 
 4)  ความสะดวกของสถานที่ที่ใชเช่ือมตออินเทอรเน็ต 
      แบบไรสาย  (Wireless LAN) 

5.42 1.09 คอนขางดีมาก 

•  การบริการจากภายนอกมหาวิทยาลัย  5.27 1.56 คอนขางดีมาก 

   1)  ความรวดเร็วในการเชื่อมตอระบบเครือขาย 
        อินเทอรเน็ตจากภายนอกมหาวิทยาลัย เชน จากบาน 

5.14 1.41 คอนขางดีมาก 

   2)  ประสิทธิภาพในการเชื่อมตอระบบเครือขาย 
         อินเทอรเน็ตจากภายนอกมหาวิทยาลัย (การเชื่อมตอ 
         ผานทางโมเด็ม)  

5.43 1.57 คอนขางดีมาก 

   3)   การใหบริการจํานวนชั่วโมงที่ใชงานอินเทอรเน็ต (2  
         ช่ัวโมงตอครั้ง)  

5.05 1.51 คอนขางดีมาก 

  4)  ความพอเพียงของจํานวนหมายเลขโทรศัพทที่ 
       ใหบริการเชื่อมตออินเทอรเน็ต 

5.45 1.73 คอนขางดีมาก 

•  การเขาสูระบบ 5.29 1.06 คอนขางดีมาก 

   1)  การกรอกรหัสผูใช (User Name) 5.04 1.16 คอนขางดีมาก 
   2)  การกรอกรหัสผานเขาใช (Password) 5.04 1.08 คอนขางดีมาก 

•  ระบบบริการสารสนเทศ (DPU Portal) 5.33 1.06 คอนขางดีมาก 

   1)   การรับสง e-Mail 5.26 1.39 คอนขางดีมาก 
         1.1   การแจงงดเรียน ( Cancel Class) 5.26 0.97 คอนขางดีมาก 
         1.2   การแจงเรียนชดเชย (Make Up Class) 5.38 1.11 คอนขางดีมาก 
         1.3   การสงเมล (Compose) ถึงอาจารยผูสอน 5.29 1.00 คอนขางดีมาก 
         1.4   การแนบไฟล (Attach) เชน การบาน รายงาน 5.29 1.00 คอนขางดีมาก 
         1.5   การสงอีเมลกับไปหาผูสง (Forward) 5.39 1.11 คอนขางดีมาก 
         1.6   การเก็บสําเนาอีเมลที่ไดสงออกไป (Sent) 5.49 1.04 คอนขางดีมาก 
         1.7   การเก็บสําเนาอีเมลที่ไดลบทิ้งไปแลว (Trash) 5.26 0.86 คอนขางดีมาก 
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ตารางที่ 4.15 (ตอ) 
 

ระดับความคิดเห็น รายการ 

X  S.D. ความหมาย 
         1.8   พ้ืนที่ที่ใหบริการในการรับ-สง อีเมล 5.36 0.98 คอนขางดีมาก 

 
  จากตารางที่ 4.15  พบวา ความคาดหวังของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของศูนย
คอมพิวเตอรตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย สวนมาก 
จัดอยูในระดับคอนขางดีมาก   
 
ตารางที่ 4.16 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคาดหวังของระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ตของศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา เชน การบริการของ DPU Forum ตาม
ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

 
ระดับความคิดเห็น รายการ 

X  S.D. ความหมาย 

สวนที่ 4 ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา เชน การบริการของ DPU  
              Forum 

5.33 1.14 คอนขางดีมาก 

•  การเขียนขอความผานกระดานสนทนา (DPU Forum) 5.48 1.11 คอนขางดีมาก 

         1)  ภาพแบบการใชงานงาย 5.38 1.19 คอนขางดีมาก 
         2)  ตัวอักษรที่ใชเหมาะสม 5.32 1.08 คอนขางดีมาก 
         3)  การซักถามขอสงสัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 5.14 1.03 คอนขางดีมาก 
         4)  การรับทราบประกาศขาวสารตาง ๆ 5.35 1.27 คอนขางดีมาก 

 
  จากตารางที่ 4.16  พบวา ความคาดหวังของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของศูนย
เทคโนโลยีทางการศึกษา เชน การบริการของ DPU Forum ตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จัดอยูในระดับคอนขางดีมาก 
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ตารางที่ 4.17 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคาดหวังของระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตของฝายการเงินและการบัญชีตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

 
ระดับความคิดเห็น รายการ 

X  S.D. ความหมาย 

สวนที่ 5 ฝายการเงินและการบัญชี 5.18 0.98 คอนขางดีมาก 

•  การเขาสูระบบ  5.20 0.97 คอนขางดีมาก 

 1)  การกรอกรหัสผูใช (User Name) 5.23 0.97 คอนขางดีมาก 
 2)  การกรอกรหัสผานเขาใช (Password) 5.16 0.96 คอนขางดีมาก 

•  การกรอกรายละเอียดสําหรับการชําระเงินออนไลน SCB Easy  
 Net 

5.16 0.92 คอนขางดีมาก 

 1)  ความชัดเจนของชองสําหรับกรอกขอมูลที่มีใหบริการ 5.38 1.11 คอนขางดีมาก 
 2)  ความรวดเร็วในการกรอกขอมูล 5.04 0.76 คอนขางดีมาก 
 3)  การกลับไปแกไขเมื่อกรอกขอมูลผิดพลาด 5.07 0.90 คอนขางดีมาก 

•  การเลือกบัญชี และการตรวจสอบจํานวนเงินในบัญชี 5.11 0.83 คอนขางดีมาก 

   1)  การเลือกบัญชีที่สมัครเปนสมาชิกไวไดทุกบัญชี 4.95 0.70 คอนขางดีมาก 
   2)  ความรวดเร็วในการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในทุกบัญชี 5.26 0.96 คอนขางดีมาก 

•  การยืนยันการชําระเงิน 5.23 0.98 คอนขางดีมาก 

   1)  การยืนยันจํานวนเงิน 5.26 0.96 คอนขางดีมาก 
   2)  การกลับไปแกไขเมื่อจํานวนเงินเกิดผิดพลาด 5.06 1.00 คอนขางดีมาก 
   3)  ความรวดเร็วในการประมวลผลภายหลังการยืนยันการชําระ 
        เงิน 

5.26 0.96 คอนขางดีมาก 

   4)  ความชัดเจนของรายละเอียดบนหนาจอภายหลังการชําระ 
        เงิน 

5.35 0.99 คอนขางดีมาก 

•  การพิมพหลักฐานการชําระ 5.17 1.03 คอนขางดีมาก 

   1)  ความรวดเร็วในการพิมพหลักฐานการชําระเงิน 5.17 1.03 คอนขางดีมาก 

 
  จากตารางที่ 4.17  พบวา ความคาดหวังของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของฝายการเงิน
และการบัญชีตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
สวนมาก จัดอยูในระดับคอนขางดีมาก       

DPU



 

 

72 

  สรุป  ความคาดหวังของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตตามความคิดเห็นของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ในภาพรวม พบวา จัดอยูในระดับคอนขางดีมาก 
         
4.4 การศึกษาเปรียบเทียบ สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวังของระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ตตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 การศึกษาเปรียบเทียบ สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวังของระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย             
โดยการสอบถามนักศึกษา หลักสูตรภาษาไทยของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ซ่ึงประกอบดวย
บัณฑิตศึกษาและดุษฎีบัณฑิต ทั้ง 15 สาขา จํานวน 300 คน รายละเอียดปรากฏผล ตามที่ 4.18 – 4.41 
ดังนี้ 
 
4.4.1 ฝายทะเบียนและประมวลผล 
 การศึกษาเปรียบเทียบ สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวังของระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
ในสวนของฝายทะเบียนและประมวลผลรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.18 – 4.21 ดังนี ้
 
1)  การเขาสูระบบ 
 
ตารางที่ 4.18 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวาง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และ             

ความคาดหวังของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตฝายทะเบียนและประมวลผล ดานการเขา
สูระบบ ตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

  
 

  ฝายทะเบียนและประมวลผล – การเขาสูระบบ 

ตัวแปร สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได ความคาดหวัง 
Var1 4.47 5.08 5.38 
Var2 4.75 5.42 5.36 
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การเขาสูระบบ

0

2

4

6
Var1

Var2

ความคาดหวงั

สภาพปจจุบนั

สภาพทีย่อมรับได
      

 
ภาพที่ 4.1 แสดงการเปรียบเทียบระหวาง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวังของ

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตฝายทะเบียนและประมวลผล ดานการเขาสูระบบ ตาม     
ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

 
  จากตารางที่ 4.18 และภาพที่ 4.1 พบวา สภาพปจจุบันของระบบเครือขายอินเทอรเน็ต    
ฝายทะเบียนและประมวลผล ดานการเขาสูระบบ ตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  มีคาเฉลี่ยต่ํากวา สภาพที่ยอมรับไดและความคาดหวัง ไดแก การกรอก
รหัสผูใช และการกรอกรหัสผานเขาใช  
 
2)   การลงทะเบียนทางอินเทอรเน็ต 
 
ตารางที่ 4.19 แสดงการเปรียบเทียบระหวาง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวัง

ของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตฝายทะเบียนและประมวลผล ดานการลงทะเบียนทาง
อินเทอรเน็ต ตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย  

 
ฝายทะเบียนและประมวลผล – การลงทะเบียนทางอินเทอรเน็ต 

ตัวแปร สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได ความคาดหวัง 
Var3 4.28 4.94 5.34 
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ตารางที่ 4.19 (ตอ) 
 

ฝายทะเบียนและประมวลผล – การลงทะเบียนทางอินเทอรเน็ต 

ตัวแปร สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได ความคาดหวัง 
Var4 4.45 5.22 5.27 
Var5 4.57 4.82 5.49 
Var6 4.57 4.84 5.15 
Var7 4.54 5.05 5.27 
Var8 4.47 4.71 5.49 
Var9 4.40 4.84 5.29 

 

การลงทะเบียนทางอินเทอรเน็ต
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ภาพที่ 4.2  แสดงการเปรียบเทียบระหวาง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวังของ

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตฝายทะเบียนและประมวลผล ดานการลงทะเบียนทาง
อินเทอรเน็ต ตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย   

 
   จากตารางที่ 4.19 และภาพที่ 4.2 พบวา สภาพปจจุบันของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตฝาย
ทะเบียนและประมวลผลดานการลงทะเบียนทางอินเทอรเน็ต ตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีคาเฉลี่ยต่ํากวา สภาพที่ยอมรับไดและความคาดหวัง ไดแก         
การตรวจสอบขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน การกําหนดระยะเวลาที่ใชการลงทะเบียนเรียน การตรวจสอบ
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วันและเวลาการลงทะเบียนเรียน การเลือกวิชาเรียน การตรวจสอบวัน เวลาสอบ  การลงทะเบียนเพิ่ม-ลด 
รายวิชา (Online Adding – Dropping) และการเพิกถอนรายวิชาทางอินเทอรเน็ต (Online Withdrawal)  
 
3)  ระบบตรวจผลสอบและขอมูลนักศึกษา 
 
ตารางที่ 4.20 แสดงการเปรียบเทียบระหวาง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวัง

ของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตฝายทะเบียนและประมวลผล ดานระบบตรวจผล
สอบและขอมูลนักศึกษา  ตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

 
      ฝายทะเบียนและประมวลผล – ระบบตรวจผลสอบและขอมูลนักศึกษา 

ตัวแปร สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได ความคาดหวัง 
Var10 4.83 4.82 5.29 
Var11 4.80 5.24 5.20 
Var12 4.78 5.33 5.36 
Var13 4.81 4.92 5.49 
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ระบบตรวจผลสอบและขอมูลนักศึกษา
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ภาพที่ 4.3  แสดงการเปรียบเทียบระหวาง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวังของ

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตฝายทะเบียนและประมวลผล ดานระบบตรวจผลสอบและ
ขอมูลนักศึกษา ตามคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

 
  จากตารางที่ 4.20 และภาพที่ 4.3 พบวา สภาพปจจุบันของระบบเครือขายอินเทอรเน็ต      
ฝายทะเบียนและประมวลผลตามความคิดเห็น ดานระบบตรวจสอบและขอมูลนักศึกษา ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีคาเฉลี่ยสูงกวา สภาพที่ยอมรับไดและความคาดหวัง 
ไดแก ผลการเรียน ตารางเรียน และตารางสอบ ยกเวน การตรวจสอบขอมูลสวนตัว มีคาเฉลี่ยสูงกวา 
สภาพที่ยอมรับได แตต่ํากวา ความคาดหวัง และ การตรวจสอบผลการเรียน มีคาเฉล่ียความคาดหวัง
ต่ํากวา สภาพที่ยอมรับได 
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4)   ภาพรวมของฝายทะเบยีนและประมวลผล 
 

ตารางที่ 4.21 แสดงการเปรียบเทียบระหวาง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวัง
ของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตฝายทะเบียนและประมวลผล ในภาพรวมตาม            
ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

 
 ฝายทะเบียนและประมวลผล – ภาพรวม 

ตัวแปร สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได ความคาดหวัง 
Var128 4.61 5.25 5.47 
Var129 4.47 4.92 5.33 
Var130 4.80 5.08 5.34 

 

ฝายทะเบียนและประมวลผล
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ภาพที่ 4.4  แสดงการเปรียบเทียบระหวาง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวังของ
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตฝายทะเบียนและประมวลผล ในภาพรวมตามความคิดเห็น
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

 
    จากตารางที่ 4.21 และภาพที่ 4.4 พบวา สภาพปจจุบันของระบบเครือขายอินเทอรเน็ต                
ฝายทะเบียนและประมวลผล ในภาพรวม ตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย มีคาเฉลี่ยต่ํากวา สภาพที่ยอมรับไดและความคาดหวัง ไดแก การเขาสูระบบ                    
การลงทะเบียนเรียนทางอินเทอรเน็ต และระบบตรวจผลสอบและขอมูลนักศึกษา  
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4.5.2 ศูนยสนเทศและหอสมุด 
 การศึกษาเปรียบเทียบ สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวังของระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
ในสวนของศูนยสนเทศและหอสมุดรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.22 – 4.25 ดังนี้ 
 
1)   การเขาสูระบบ 

 

ตารางที่ 4.22 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวาง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และ       
ความคาดหวังของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตศูนยสนเทศและหอสมุด ดานการเขาสู
ระบบตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

 
ศูนยสนเทศและหอสมุด – การเขาสูระบบ 

ตัวแปร สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได ความคาดหวัง 
Var14 4.74 4.71 5.15 
Var15 4.58 4.98 5.15 

      

  

การเขาสูระบบ
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ภาพที่ 4.5  แสดงการเปรียบเทียบระหวาง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวังของ

ระบบเครือขายอินเทอร เน็ตศูนยสนเทศและหอสมุด  ดานการเขาสูระบบ  ตาม             
ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
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  จากตารางที่ 4.22 และภาพที่ 4.5 พบวา สภาพปจจุบันของระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
ศูนยสนเทศและหอสมุด ดานการเขาสูระบบ ตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีคาเฉลี่ยต่ํากวา สภาพที่ยอมรับไดและความคาดหวัง ไดแก การกรอก
รหัสผานเขาใช ยกเวน การกรอกรหัสผูใช มีคาเฉลี่ยสูงกวาสภาพที่ยอมรับได แตต่ํากวา              
ความคาดหวัง 
 
2)  การบริการระบบ VTLS (Visionary Technology Library Solutions) รุน Virtua 
 

ตารางที่ 4.23 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวาง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และ            
ความคาดหวังของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตศูนยสนเทศและหอสมุด ดานการบริการ
ระบบ VTLS ตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย  

 
ศูนยสนเทศและหอสมุด - การบริการระบบ VTLS 

ตัวแปร สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได ความคาดหวัง 
Var16 4.15 4.72 4.99 
Var17 4.19 4.85 5.02 
Var18 4.40 4.77 5.20 
Var19 4.28 4.92 5.09 
Var20 4.39 4.79 5.08 
Var21 4.40 4.79 5.11 
Var22 4.42 4.93 5.11 
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การบริการระบบ VTLS
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ภาพที่ 4.6  แสดงการเปรียบเทียบระหวาง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวังของ
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตศูนยสนเทศและหอสมุด ดานการบริการระบบ VTLS ตาม
ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   

 

   จากตารางที่ 4.23 และภาพที่ 4.6 พบวา สภาพปจจุบันของระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
ศูนยสนเทศและหอสมุดตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย  ดานการบริการระบบ VTSL มีคาเฉลี่ยต่ํากวา สภาพที่ยอมรับไดและความคาดหวัง ไดแก   
การตรวจสอบขอมูลสวนตัวของผูใชบริการ การตรวจสอบรายชื่อหนังสือใหม การคนหารายการ
หนังสือ วารสาร และสิ่งพิมพตาง ๆ การตรวจสอบรายการยืม-คืน การตออายุการยืม การตรวจสอบ
รายการจอง และการกรอกแบบฟอรมบันทึกเสนอซื้อ  
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3)  การบริการระบบออนไลน 
 
ตารางที่ 4.24 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวาง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และ        

ความคาดหวั งของระบบเครือข ายอินเทอร เน็ตศูนยสนเทศและหอสมุด                 
ดานการบริการระบบออนไลน ตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   

 
ศูนยสนเทศและหอสมุด – การบริการระบบออนไลน 

ตัวแปร สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได ความคาดหวัง 
Var23 4.46 5.07 5.34 
Var24 4.24 5.10 5.14 
Var25 4.39 4.98 5.02 
Var26 4.23 4.99 5.12 
Var27 4.05 4.95 5.24 
Var28 4.09 4.95 5.11 
Var29 4.35 4.81 5.35 
Var26 4.23 4.99 5.12 
Var27 4.05 4.95 5.24 
Var28 4.09 4.95 5.11 
Var29 4.35 4.81 5.35 
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การบริการระบบออนไลน
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ภาพที่ 4.7 แสดงการเปรียบเทียบระหวาง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวังของ

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของศูนยสนเทศและหอสมุด ดานการบริการระบบออนไลน 
ตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   

 
      จากตารางที่ 4.24 และภาพที่ 4.7 พบวา สภาพปจจุบันของระบบเครือขายอินเทอรเน็ต          
ศูนยสนเทศและหอสมุด ดานการบริการระบบออนไลน ตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีคาเฉลี่ยต่ํากวา สภาพที่ยอมรับไดและความคาดหวัง ไดแก 
การบริการขาวออนไลน การบริการวิดีโอตามอัธยาศัย การบริการหนังสือ วารสาร ออนไลน และ        
ความพอเพียงของจํานวนวิชา หนังสือ และวารสารที่ใหบริการ  

 
4)  ภาพรวมของศูนยสนเทศและหอสมุด 

 
ตารางที่ 4.25 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวาง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และ          

ความคาดหวังของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตศูนยสนเทศและหอสมุด ในภาพรวม
ตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

 
ศูนยสนเทศและหอสมุด ในภาพรวม 

ตัวแปร สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได ความคาดหวัง 
Var131 4.65 4.85 5.15 
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ตารางที่ 4.25 (ตอ) 
 

ศูนยสนเทศและหอสมุด ในภาพรวม 

ตัวแปร สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได ความคาดหวัง 
Var132 4.32 4.82 5.09 
Var133 4.26 4.98 5.19 

 

ศูนยสนเทศและหอสมุด
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ภาพที่ 4.8  แสดงการเปรียบเทียบระหวาง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวังของ

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตศูนยสนเทศและหอสมุด ในภาพรวมตามความคิดเห็นของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

 
  จากตารางที่ 4.25 และภาพที่ 4.8 พบวา สภาพปจจุบันของระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
ศูนยสนเทศและหอสมุดในภาพรวม ตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิต มีคาเฉลี่ยต่ํากวาสภาพที่ยอมรับไดและความคาดหวัง ไดแก การเขาสูระบบ   การบริการ
ระบบ VTLS และการบริการระบบออนไลน  
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4.5.3 ศูนยคอมพิวเตอร 
 การศึกษาเปรียบเทียบ สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวังของระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
ในสวนของศูนยคอมพิวเตอรรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.26 – 4.29 ดังนี้ 
 
1)   การบริการภายในมหาวิทยาลัย  
 
ตารางที่ 4.26 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวาง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และ        

ความคาดหวังของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตศูนยคอมพิวเตอร ดานการบริการ
ภายในมหาวิทยาลัย ตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย  

 
ศูนยคอมพิวเตอร – การบริการภายในมหาวิทยาลัย 

ตัวแปร สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได ความคาดหวัง 
Var30 4.27 4.44 5.46 
Var31 4.37 4.70 5.36 
Var32 3.99 4.96 5.26 
Var33 4.01 5.05 5.42 
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การบริการภายในมหาวิทยาลัย
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ภาพที่ 4.9  แสดงการเปรียบเทียบระหวาง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวังของ
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตศูนยคอมพิวเตอร ดานการบริการภายในมหาวิทยาลัย ตาม   
ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

 
   จากตารางที่ 4.26 และภาพที่ 4.9 พบวา สภาพปจจุบันของระบบเครือขายอินเทอรเน็ต      
ศูนยคอมพิวเตอร ดานการบริการภายในมหาวิทยาลัย ตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีคาเฉลี่ยต่ํากวาสภาพที่ยอมรับไดและความคาดหวัง ไดแก  
ความเพียงพอของจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร ความรวดเร็วในการใชงานอินเทอรเน็ต ระยะเวลาที่เปดให
ใชบริการเครื่องคอมพิวเตอร และความสะดวกของสถานที่ที่ใชเชื่อมตออินเทอรเน็ตแบบไรสาย  
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2)   การบริการภายนอกมหาวิทยาลัย  
 
ตารางที่ 4.27 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวาง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และ        

ความคาดหวังของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตศูนยคอมพิวเตอร ดานการบริการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวทิยาลยั
ธุรกิจบัณฑิตย  

 
ศูนยคอมพิวเตอร – การบริการภายนอกมหาวิทยาลัย 

ตัวแปร สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได ความคาดหวัง 
Var34 4.24 5.06 5.14 
Var35 4.17 4.92 5.43 
Var36 3.95 4.78 5.05 
Var37 4.28 4.86 5.45 

 

การบริการภายนอกมหาวิทยาลัย
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ภาพที่ 4.10 แสดงการเปรียบเทียบระหวาง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวังของ
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตศูนยคอมพิวเตอร ดานการบริการภายนอกมหาวิทยาลัย ตาม
ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

 
  จากตารางที่ 4.27 และภาพที่ 4.10 พบวา สภาพปจจุบันของระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
ศูนยคอมพิวเตอร ดานการบริการภายนอกมหาวิทยาลัยตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ
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บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีคาเฉลี่ยต่ํากวาสภาพที่ยอมรับไดและความคาดหวัง 
ไดแก ความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการเชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต การใหบริการ
จํานวนชั่วโมงที่ใชงาน และความพอเพียงของจํานวนหมายเลขโทรศัพทที่ใหบริการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ต  
 
3)  ระบบบริการสารสนเทศ ประกอบดวย 
 
 3.1  การเขาสูระบบ 
 
ตารางที่ 4.28 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวาง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และ       

ความคาดหวังของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตศูนยคอมพิวเตอร ดานการเขาสูระบบ 
ตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

 
ศูนยคอมพิวเตอร – การเขาสูระบบ 

ตัวแปร สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได ความคาดหวัง 
Var38 4.09 5.14 5.04 
Var39 4.31 5.02 5.04 

 

การเขาสูระบบ
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ภาพที่ 4.11 แสดงการเปรียบเทียบระหวาง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวังของ

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตศูนยคอมพิวเตอร ดานการเขาสูระบบ ตามความคิดเห็นของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
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   จากตารางที่ 4.28 และภาพที่ 4.11 พบวา สภาพปจจุบันของระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
ศูนยคอมพิวเตอร  ดานการเขาสูระบบ  ตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีคาเฉลี่ยต่ํากวา สภาพที่ยอมรับไดและความคาดหวัง ไดแก การกรอก
รหัสผูใช และการกรอกรหัสผานเขาใช ยกเวน การกรอกรหัสผูใช มีคาเฉลี่ยความคาดหวังต่ํากวา 
สภาพที่ยอมรับได 
 

3.2  การใช Web-based e-Mail 
 

ตารางที่ 4.29 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวาง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และ        
ความคาดหวังของระบบเครือขายอินเทอร เน็ตของศูนยคอมพิวเตอรตาม             
ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ดานการใช Web-based e-
Mail   

 
ศูนยคอมพิวเตอร - การใช Web-based e-Mail 

ตัวแปร สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได ความคาดหวัง 
Var40 4.45 5.05 5.26 
Var41 4.55 5.05 5.38 
Var42 4.42 4.54 5.26 
Var43 4.18 4.79 5.26 
Var44 4.41 4.68 5.38 
Var45 4.44 4.84 5.29 
Var46 4.27 4.55 5.29 
Var47 4.51 4.72 5.39 
Var48 4.31 4.73 5.49 
Var49 4.45 4.84 5.26 
Var50 4.23 4.94 5.36 
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การใช Web-based e-Mail
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ภาพที่ 4.12 แสดงการเปรียบเทียบระหวาง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวังของ

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตศูนยคอมพิวเตอร ดานการใช Web-based e-Mail ตาม      
ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

 
  จากตารางที่ 4.29 และภาพที่ 4.12 พบวา สภาพปจจุบันของระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
ศูนยคอมพิวเตอร ดานการใช Web-based e-Mail ตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีคาเฉลี่ยต่ํากวา สภาพที่ยอมรับไดและความคาดหวัง ไดแก  การเช็ค
เมลที่สงเขามา เชน การแจงงดเรียน การแจงเรียนชดเชย การสงเมลถึงอาจารยผูสอน การแนบไฟล 
การสงอีเมลที่ไดรับกลับไปหาผูอ่ืน การเก็บสําเนาอีเมลที่ไดสงออกไป การเก็บสําเนาอีเมลที่ได
ลบทิ้งไปแลว และพื้นที่ที่ใหบริการในการรับ-สง อีเมล  
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3.3 ภาพรวมระบบบริการสารสนเทศ 
 
ตารางที่ 4.30 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวาง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และ       

ความคาดหวังของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตศูนยคอมพิวเตอรในภาพรวมของ     
ดานระบบบริการสารสนเทศ ตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

 
ศูนยคอมพิวเตอร – ภาพรวมของระบบบริการสารสนเทศ 

ตัวแปร สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได ความคาดหวัง 
Var134 4.09 4.84 5.29 
Var135 4.45 5.05 5.26 

 

ระบบบริการสารสนเทศ
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ภาพที่ 4.13 แสดงการเปรียบเทียบระหวาง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวังของ
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตศูนยคอมพิวเตอร ในภาพรวมดานระบบบริการสารสนเทศ 
ตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

 
   จากตารางที่ 4.30 และภาพที่ 4.13 พบวา สภาพปจจุบันของระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
ศูนยคอมพิวเตอรในภาพรวมดานระบบบริการสารสนเทศ ตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ
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บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีคาเฉลี่ยต่ํากวาสภาพที่ยอมรับไดและความคาดหวัง 
ไดแก การเขาสูระบบและการใช Web-based e-Mail  
 
4)  ภาพรวมของศูนยคอมพวิเตอร 

 
ตารางที่ 4.31 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวาง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และ        

ความคาดหวังของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตศูนยคอมพิวเตอร ในภาพรวมตาม   
ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

 
ศูนยคอมพิวเตอร – ภาพรวม 

ตัวแปร สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได ความคาดหวัง 
Var136 4.15 4.79 5.38 
Var137 4.16 4.91 5.27 
Var138 4.35 4.84 5.31 

 

ศูนยคอมพิวเตอร
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ภาพที่ 4.14 แสดงการเปรียบเทียบระหวาง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวังของ

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตศูนยคอมพิวเตอรในภาพรวมตามความคิดเห็นของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
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    จากตารางที่ 4.31 และภาพที่ 4.14 พบวา สภาพปจจุบันของระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
ศูนยคอมพิวเตอรในภาพรวมตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย มีคาเฉล่ียต่ํากวาสภาพที่ยอมรับไดและความคาดหวัง ไดแก การบริการภายใน ภายนอก
มหาวิทยาลัย และระบบบริการสารสนเทศ  
 
4.4.4 ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา  
 การศึกษาเปรียบเทียบ สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวังของระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
ในสวนของศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษารายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.32 – 4.33 ดังนี้ 
 
1)  การบริการของ DPU Forum  

 
ตารางที่ 4.32 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวาง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และ        

ความคาดหวังของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา           
ดานการบริการของ DPU Forum ตามคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

 
ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา - การบริการของ DPU Forum 

ตัวแปร สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได ความคาดหวัง 
Var51 4.24 4.95 5.48 
Var52 4.33 4.93 5.38 
Var53 4.10 5.06 5.32 
Var54 4.09 5.15 5.14 
Var55 4.11 5.04 5.35 
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DPU Forum
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ภาพที่ 4.15 แสดงการเปรียบเทียบระหวาง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวังของ

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา ดานการบริการของ DPU 
Forum ตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

 
  จากตารางที่ 4.32 และภาพที่ 4.15 พบวา สภาพปจจุบันของระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
ของศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา ดานการบริการของ DPU Forum ตามความคิดเห็นของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  มีคา เฉล่ียต่ํ ากวาสภาพที่ยอมรับไดและ              
ความคาดหวัง ไดแก การเขียนขอความผานกระดานสนทนา ภาพแบบการใชงานงาย ตัวอักษรที่ใช
เหมาะสม การซักถามขอสงสัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และการรับทราบประกาศขาวตางๆ ยกเวน   
การซักถามขอสงสัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ยความคาดหวังต่ํากวาสภาพที่ยอมรับได 
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2) ภาพรวมของศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

ตารางที่ 4.33 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวาง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และ        
ความคาดหวังของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา     
ดานการบริการของ DPU Forum ตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 
ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา – การบริการของ DPU Forum 

ตัวแปร สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได ความคาดหวัง 
Var139 4.17 5.03 5.33 

 

ภาพรวมของการบริการของ DPU Forum
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ภาพที่ 4.16  แสดงการเปรียบเทียบระหวาง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวัง

ของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา ในภาพรวมตาม      
ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

 
  จากตารางที่ 4.33 และภาพที่ 4.16 พบวา สภาพปจจุบันของระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
ของศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาดานการบริการของ DPU Forum ตามความคิดเห็นของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  มีคาเฉลี่ยต่ํ ากวา  สภาพที่ยอมรับไดและ             
ความคาดหวัง 
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4.4.5 ฝายการเงนิและการบัญชี 
  การศึกษาเปรียบเทียบ สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวังของระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
ในสวนของฝายการเงินและการบัญชีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.34 – 4.36 ดังนี้ 
 
1)   การเขาสูระบบ 
 

ตารางที่ 4.34 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวาง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และ        
ความคาดหวังของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตฝายการเงินและการบัญชี ดานการเขา
สูระบบตาม  ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย  

 

ฝายการเงินและการบัญชี – การเขาสูระบบ 

ตัวแปร สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได ความคาดหวัง 
Var56 4.48 5.04 5.23 
Var57 4.48 5.03 5.16 

 

การเขาสูระบบ
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ภาพที่ 4.17 แสดงการเปรียบเทียบระหวาง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวัง

ของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตฝายการเงินและการบัญชี ดานการเขาสูระบบ ตาม          
ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   
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  จากตารางที่ 4.34 และภาพที่ 4.17 พบวา สภาพปจจุบันของระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
ฝายการเงินและการบัญชี ดานการเขาสูระบบตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีคาเฉลี่ยต่ํากวา สภาพที่ยอมรับไดและความคาดหวัง ไดแก การกรอก
รหัสผูใช และการกรอกรหัสผานเขาใช  
 
2)  การกรอกรายละเอียดสําหรับการชําระเงินออนไลน  
 

ตารางที่ 4.35 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวาง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และ        
ความคาดหวังของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของฝายการเงินและการบัญชี           
ดานการกรอกรายละเอียดสําหรับการชําระเงินออนไลน ตามความคิดเห็นของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

 

ฝายการเงินและการบัญชี - การกรอกรายละเอียดสําหรับการชําระเงินออนไลน  

ตัวแปร สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได ความคาดหวัง 
Var58 4.65 4.89 5.38 
Var59 4.23 4.67 5.04 
Var60 4.48 4.95 5.07 
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การกรอกรายละเอียดสําหรับการชําระเงินออนไลน
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ภาพที่ 4.18 แสดงการเปรียบเทียบระหวาง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวัง
ของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตฝายการเงินและการบัญชีดานการกรอกรายละเอียด
สําหรับการชําระเงินออนไลน ตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   

 
                จากตารางที่ 4.35 และภาพที่ 4.18 พบวา สภาพปจจุบันของระบบเครือขายอินเทอรเน็ต     
ฝายการเงินและการบัญชี ดานการกรอกรายละเอียดสําหรับการชําระเงินออนไลน ตามความคิดเห็น
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีคาเฉลี่ยต่ํากวา สภาพที่ยอมรับได 
และความคาดหวัง ไดแก ความชัดเจนของชองสําหรับกรอกขอมูลที่มีใหบริการ ความรวดเร็วใน          
การกรอกขอมูล และการกลับไปแกไขเมื่อกรอกขอมูลผิดพลาด  
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3)  การเลือกบญัชีและการตรวจสอบจํานวนเงินในบัญช ี

 

ตารางที่ 4.36 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวาง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และ        
ความคาดหวังของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตฝายการเงินและการบัญชี ดานการเลือก
บัญชีและการตรวจสอบจํานวนเงินในบัญชี ตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

 
ฝายการเงินและการบัญชี – การเลือกบัญชีและการตรวจสอบจํานวนเงินในบัญชี 

ตัวแปร สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได ความคาดหวัง 
Var61 4.53 5.09 4.95 
Var62 4.61 5.02 5.26 

 

การเลือกบัญชีและการตรวจสอบจํานวนเงินในบัญชี
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ภาพที่ 4.19 แสดงการเปรียบเทียบระหวาง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวัง
ของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตฝายการเงินและการบัญชี ดานการเลือกบัญชีและ               
การตรวจสอบจํานวนเงินในบัญชี ตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   

 
   จากตารางที่ 4.36 และภาพที่ 4.19 พบวา สภาพปจจุบันของระบบเครือขายอินเทอรเน็ต     
ฝายการเงินและการบัญชีดานการเลือกบัญชีและการตรวจสอบจํานวนเงินในบัญชี ตามความคิดเห็น
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีคาเฉลี่ยต่ํากวา สภาพที่ยอมรับได 
และความคาดหวัง ไดแก ดานการเลือกบัญชีที่สมัครเปนสมาชิกไวไดทุกบัญชีและความรวดเร็วใน       
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การตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในทุกบัญชี ยกเวน การเลือกบัญชีที่สมัครเปนสมาชิกไวไดทุกบัญชี 
มีคาเฉลี่ยความคาดหวังต่ํากวาสภาพที่ยอมรับได 
 
4)  การยืนยันการชําระเงิน 

 

ตารางที่ 4.37 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวาง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวังของ
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตฝายการเงินและการบัญชี ดานการยืนยันการชําระเงิน ตาม
ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

 
ฝายการเงินและการบัญชี – การยืนยันการชําระเงิน 

ตัวแปร สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได ความคาดหวัง 
Var63 4.68 4.93 5.26 
Var64 4.81 4.60 5.06 
Var65 4.76 4.95 5.26 
Var66 4.68 4.97 5.35 

    

การยืนยันการชําระเงิน
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ภาพที่ 4.20 แสดงการเปรียบเทียบระหวาง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวัง

ของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตฝายการเงินและการบัญชี ดานการยืนยันการชําระเงิน 
ตาม ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

  

DPU



 

 

100 

   จากตารางที่ 4.38 และภาพที่ 4.20 พบวา สภาพปจจุบันของระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  
ฝายการเงินและการบัญชีตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย ดานการยืนยันการชําระเงิน มีคาเฉลี่ยต่ํากวา สภาพที่ยอมรับไดและความคาดหวัง ไดแก 
การยืนยันจํานวนเงิน ความรวดเร็วในการประมวลผลภายหลังการยืนยัน การชําระเงินและ          
ความชัดเจนของรายละเอียดบนหนาจอภายหลังการชําระเงิน ยกเวน การกลับไปแกไขเมื่อจํานวน
เงินเกิดผิดพลาด มีคาเฉลี่ยสูงกวา สภาพที่ยอมรับได แตนอยกวาความคาดหวัง 
 
5)  การพิมพหลักฐานการชําระเงิน 

 

ตารางที่ 4.38 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวาง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และ         
ความคาดหวังของระบบเครือขายอินเทอร เน็ตฝ ายการเงินและการบัญชี               
ดานการพิมพหลักฐานการชําระเงิน ตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

 
ฝายการเงินและการบัญชี – การพิมพหลักฐานการชําระเงิน 

ตัวแปร สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได ความคาดหวัง 
Var67 4.65 4.95 5.17 
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การพิมพหลักฐานการชําระเงิน

4.2

4.4

4.6

4.8

5

Var67

ความคาดหวงั

สภาพปจจุบนั

สภาพทีย่อมรับได

 
 
ภาพที่ 4.21 แสดงการเปรียบเทียบระหวาง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวัง

ของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตฝายการเงินและการบัญชี ดานการพิมพหลักฐาน      
การชําระเงิน ตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย   

 
   จากตารางที่ 4.38 และภาพที่ 4.21 พบวา สภาพปจจุบันของระบบเครือขายอินเทอรเน็ต         
ฝายการเงินและการบัญชี ดานการพิมพหลักฐานการชําระเงิน ตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีคาเฉลี่ยต่ํากวา สภาพที่ยอมรับไดและความคาดหวัง ไดแก 
ความรวดเร็วในการพิมพหลักฐานการชําระเงิน  
 
6)  ภาพรวมของฝายการเงินและการบัญชี 
 
ตารางที่ 4.39   แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวาง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และ         

ความคาดหวังของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตฝายการเงินและการบัญชี ใน
ภาพรวมตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย  

 
ฝายการเงินและการบัญชี – ภาพรวม 

ตัวแปร สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได ความคาดหวัง 
Var140 4.48 5.04 5.19 
Var141 4.57 5.05 5.11 
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ตารางที่ 4.39 (ตอ) 
 

ฝายการเงินและการบัญชี – ภาพรวม 

ตัวแปร สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได ความคาดหวัง 
Var142 4.57 5.05 5.11 
Var143 4.73 4.86 5.24 
Var144 4.65 4.95 5.17 

 

  

ฝายการเงินและการบัญชี

4
4.2
4.4
4.6
4.8

5
5.2

Var140

Var141

Var142Var143

Var144

ความคาดหวงั

สภาพปจจุบนั

สภาพทีย่อมรับได
 

 
ภาพที่ 4.22 แสดงการเปรียบเทียบระหวาง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวัง

ของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตฝายการเงินและการบัญชี ในภาพรวมตามความคิดเห็น
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 
 จากตารางที่ 4.39 และภาพที่ 4.22 พบวา สภาพปจจุบันของระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
ฝายการเงินและการบัญชีตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยต่ําสภาพที่ยอมรับไดและความคาดหวัง ไดแก การเขาสูระบบ          
การกรอกรายละเอียดสําหรับการชําระเงินออนไลน การเลือกบัญชีและการตรวจสอบจํานวนเงินใน
บัญชี การยืนยันการชําระเงินและการพิมพหลักฐานการชําระเงิน  
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4.4.6 ภาพรวม 
 
ตารางที่ 4.40 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวาง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และ        

ความคาดหวังของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตในภาพรวม ตามความคิดเห็นของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 
ภาพรวม 

รายการ สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได ความคาดหวัง 
ฝายทะเบียนและประมวลผล 4.50 5.02 5.35 
ศูนยสนเทศและหอสมุด 4.33 4.89 5.14 
ศูนยคอมพิวเตอร 4.28 4.84 5.51 
ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา 4.17 5.03 5.33 
ฝายการเงินและการบัญชี 4.59 4.92 5.18 

 

ภาพรวม

0

2

4

6
ฝายทะเบียนและประมวลผล

ศูนยสนเทศและหอสมุด

ศูนยคอมพิวเตอรศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา

ฝายการเงินและการบัญชี

ความคาดหวงั

สภาพปจจุบนั

สภาพทีย่อมรับได

 
 
ภาพที่ 4.23 แสดงการเปรียบเทียบระหวาง สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวังของ

ระบบเครือขายอินเทอร เน็ตในภาพรวมตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 
          จากตารางที่ 4.40 และภาพที่ 4.23 พบวา สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวัง
ของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตในภาพรวมทั้งหมดตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไดแก ฝายทะเบียนและประมวลผล ศูนยสนเทศและหอสมุด  ศูนยคอมพิวเตอร 
ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา และฝายการเงินและการบัญชี พบวา สภาพปจจุบัน มีคาเฉล่ียต่ํากวาสภาพที่
ยอมรับได และความคาดหวัง 
  สรุป สภาพปจจุบัน  สภาพที่ยอมรับไดและความคาดหวังของระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย               
ในภาพรวม พบวา ฝายทะเบียนและประมวลผล ศูนยสนเทศและหอสมุด ศูนยคอมพิวเตอร ศูนย
เทคโนโลยีทางการศึกษา และฝายการเงินและการบัญชี มีคาเฉลี่ยของสภาพปจจุบันต่ํากวา       
สภาพที่ยอมรับไดและความคาดหวัง ยกเวน ฝายทะเบียนและประมวล เชน การตรวจสอบขอมูล
สวนตัว และศูนยสนเทศและหอสมุด เชน การกรอกรหัสผูใช พบวาคาเฉลี่ยของสภาพปจจุบันสูง
กวา  สภาพที่ยอมรับได  แตต่ํ ากวาความคาดหวัง  และฝายทะเบียนและประมวลผล  เชน                 
การตรวจสอบผลการเรียน ศูนยคอมพิวเตอร เชน การกรอกรหัสผูใชของระบบสารสนเทศ ศูนย
เทคโนโลยีทางการศึกษา เชนการซักถามขอสงสัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและฝายการเงินและ         
การบัญชี เชน บัญชีที่สมัครเปนสมาชิกไวไดทุกบัญชี มีคาเฉลี่ยความคาดหวังต่ํากวาสภาพที่ยอมรับ
ได 
 
4.4.7 การเปรียบเทียบคาเฉล่ียท่ีจัดอยูในระดับสูงเกี่ยวกับกับ สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และ

ความคาดหวังของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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ก.  ฝายทะเบียนและประมวลผล 
 
ตารางที่ 4.41 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยสูงสด 5 อันดับแรกที่เกี่ยวของสภาพปจจุบัน สภาพที่

ยอมรับได และความคาดหวังของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตฝายทะเบียนและ
ประมวลผลตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย ไดดังตอไปนี้ 

 
สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได ความคาดหวัง 

รายการ X  รายการ   X  รายการ X  
การตรวจสอบขอมูลสวนตัว 
(Personal Data) 

ระบบตรวจผลสอบและขอมูลนักศึกษา 

4.83 
 

การกรอกรหัสผานเขาใช 

(Password)การเขาสูระบบ 

 

5.42 
 

การตรวจสอบตารางสอบ 
เชน ตรวจสอบ วัน เวลา 
สถานที่ (Examination 
Scheduleระบบตรวจผลสอบและขอมูล
นักศึกษา 

5.49 
 

การตรวจสอบตารางสอบ 
เชน ตรวจสอบ วัน เวลา 
สถานที่ (Examination 
Schedule 

ระบบตรวจผลสอบและขอมูลนักศึกษา 

4.81 
 

การตรวจสอบตารางเรียน 
เชน ตรวจสอบ วัน เวลา 
สถานที่ (Class Schedule) 

ระบบตรวจผลสอบและขอมูลนักศึกษา 

5.33 
 

การตรวจสอบวันและเวลา
ในการลงทะเบียนเรียนทาง
อินเทอรเน็ต 

การลงทะเบียนเรียนทางอินเทอรเน็ต 

5.49 
 

การตรวจสอบผลการเรียน 
(Grade Report) 

ระบบตรวจผลสอบและขอมูลนักศึกษา 

4.80 
 

การตรวจสอบผล 
การเรียน (Grade Report) 

ระบบตรวจผลสอบและขอมูลนักศึกษา 

5.24 
 

การลงทะเบียนเพิ่ม – ลด 
รายวิชาทางอินเทอรเน็ต 
(Online Adding-Dropping) 

การลงทะเบียนเรียนทางอินเทอรเน็ต 

5.49 
 

การตรวจสอบตารางเรียน 
เชน ตรวจสอบ วัน เวลา 
สถานที่ (Class Schedule) 

ระบบตรวจผลสอบและขอมูลนักศึกษา 
 

4.78 
 

การกําหนดระยะเวลาที่ใช
ในการลงทะเบียนเรียน
ทางอินเทอรเน็ตการลงทะเบียน

เรียนทางอินเทอรเน็ต 

5.22 
 

การกรอกรหัสผูใช (User 
Name) การเขาสุระบบ 

5.38 
 

การกรอกรหัสผานเขาใช 
(Password) การเขาสูระบบ 

4.75 
 

การกรอกรหัสผูใช (User 
Name) การเขาสูระบบ 
 

5.08 
 

การตรวจสอบตารางเรียน 
เชน ตรวจสอบ วัน เวลา 
สถานที่ (Class Schedule 

ระบบตรวจผลสอบและขอมูลนักศึกษา 

5.36 
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 จากตารางที่  4.41  สามารถสรุปไดดังนี้  
 1) คาเฉลี่ยที่จัดอยูในระดับสูงเกี่ยวกับสภาพปจจุบัน  สภาพที่ยอมรับได และ        

ความคาดหวังของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตฝายทะเบียนและประมวลผล คือ การตรวจตารางเรียน 
เชน ตรวจสอบ วัน เวลา สถานที่ (Class Schedule) 
  2) คาเฉลี่ยที่จัดอยูในระดับสูงเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและสภาพที่ยอมรับได ของ
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตฝายทะเบียนและประมวลผล คือ การตรวจผลสอบผลการเรียน (Grade 
Report) 
  3) คาเฉลี่ยที่จัดอยูในระดับสูงเกี่ยวกับสภาพปจจุบัน และความคาดหวังของระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตฝายทะเบียนและประมวลผล คือ การตรวจสอบตารางสอบ เชน ตรวจสอบ วัน 
เวลา สถานที่ (Examination Schedule) 
 
ข.  ศูนยสนเทศและหอสมุด 
 
ตารางที่ 4.42 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยสูงสด 5 อันดับแรกที่เกี่ยวของสภาพปจจบุนั สภาพทีย่อมรบั

ได และความคาดหวังของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตศูนยสนเทศและหอสมุดตาม          
ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไดดังตอไปนี้ 

 
สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได ความคาดหวัง 

รายการ X  รายการ   X  รายการ X  
การกรอกรหัสผูใช (User 
Name)การเขาสูระบ 

4.74 
 

การบริการวิดีโอตาม
อัธยาศัย (Video on 
Demand)การบริการออนไลน$ 

5.10 
 

ความพอเพียงของจํานวน
วารสารที่ใหบริการระบบ
ออนไลนการบริการออนไลน 

5.35 
 

การกรอกรหัสผานเขาใช 
(Password)การเขาสูระบบ 

4.58 
 

การบริการขาวออนไลน 
(e-News) เชน 
หนังสือพิมพตาง ๆ ที่
ใหบริการออนไลน 

การบริการออนไลน 

5.07 
 

การบริการขาวออนไลน (e-
News) เชน หนังสือพิมพ
ตาง ๆ ที่ใหบริการออนไลน

การบริการออนไลน 

5.34 
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ตารางที่ 4.42 (ตอ) 

 
สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได ความคาดหวัง 

รายการ X  รายการ   X  รายการ X  
การบริการขาวออนไลน (e-
News) เชน หนังสือพิมพตาง 
ๆ ที่ใหบริการออนไลนการ
บริการออนไลน 

4.46 
 

การบริการวารสาร
ออนไลน (Online Journal 

การบริการออนไลน 

4.99 
 

ความพอเพียงของจํานวน
วิชาที่เปดใหบริการระบบ
ออนไลนการบริการออนไลน 
 

5.24 
 

การกรอกแบบฟอรมบันทึก
เสนอซื้อ เชน หนังสือ 
วารสาร (e-Requisition)ระบบ 

VTLS 

4.42 
 

การกรอกรหัสผานเขาใช 
(Password)การเขาสูระบบ 
 

4.98 
 

การคนหารายการหนังสือ 
วารสาร และสิ่งพิมพตาง ๆ 
(Search Directory)ระบบ VTLS 

5.20 
 

การคนหารายการหนังสือ 
วารสาร และสิ่งพิมพตาง ๆ 
(Search Directory) ระบบ VTLS 

4.40 
 

การบริการหนังสือ
ออนไลน (Book Online) 

การบริการออนไลน 

4.98 
 

การกรอกรหัสผูใช (User 
Name)การเขาสูระบบ 
 

5.15 
 

 
  จากตารางที่  4.42  สามารถสรุปไดดังนี้  
  1)  คาเฉลี่ยที่จัดอยู ในระดับสูงเกี่ยวกับสภาพปจจุบัน  สภาพที่ยอมรับไดและ                
ความคาดหวัง ของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตศูนยสนเทศและหอสมุด คือ การบริการขาวออนไลน 
(e-News) เชน หนังสือพิมพตาง ๆ ที่ใหบริการออนไลน       
  2)  คาเฉลี่ยที่จัดอยูในระดับสูงเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและความคาดหวังของระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตศูนยสนเทศและหอสมุด คือ การคนหารายการหนังสือ วารสาร และสิ่งพิมพ
ตางๆ (Search Directory) 
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ค.  ศูนยคอมพิวเตอร 
 
ตารางที่ 4.43 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยสูงสด  5 อันดับแรกที่ เกี่ยวของสภาพปจจุบัน           

สภาพที่ยอมรับได  และความคาดหวังของระบบเครือขายอินเทอร เน็ตศูนย
คอมพิวเตอรตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย ไดดังตอไปนี้ 

 
สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได ความคาดหวัง 

รายการ X  รายการ   X  รายการ X  
การกรอกชื่อผูใช (User 
Account) การใช Web-based e-Mail 

 

4.55 
 

การกรอกรหัสผูใช (User 
Name) การเขาสูระบบ 

 

5.14 
 

การเก็บสําเนาอีเมลที่ได
สงออกไป (Sent)การใช Web-

based e-Mail 

5.49 
 

การสงอีเมลกับไปหาผูสง 
(Forward)การใช Web-based e-Mail 

 
 

4.51 
 

ความรวดเร็วในการ
เช่ือมตอระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตจากภายนอก
มหาวิทยาลัย เชน จากบาน 

การบริการภายนอกมหาวิทยาลัย 

5.06 
 

ความพอเพียงของจํานวน
เครื่องคอมพิวเตอร การบริการ
ภายในมหาวิทยาลัย 
 

5.46 
 

การรับสง e-Mailการใช Web-based 

e-Mail 

 
 

4.45 
 

ความสะดวกของสถานที่
ที่ใชเช่ือมตออินเทอรเน็ต 
(Wireless LAN)การบริการ
ภายในมหาวิทยาลัย 

5.05 
 

ความพอเพียงของจํานวน
หมายเลขโทรศัพทที่
ใหบริการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ต 

การบริการภายนอกมหาวิทยาลัย 

5.45 
 

การเก็บสําเนาอีเมลที่ได
ลบทิ้งไปแลว (Trash) 

การใช Web-based e-Mail 

 

4.45 
 

การกรอกชื่อผูใช (User 
Account)การใช Web-based e-Mail 

 
 

5.05 
 

ประสิทธิภาพใน 
การเชื่อมตอระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตจากภายนอก
มหาวิทยาลัย (การเชื่อมตอ
ผานทางโมเด็มการบริการภายนอก

มหาวิทยาลัย 

5.43 
 

การสงเมล (Compose) ถึง
อาจารยผูสอนการใช Web-based e-

Mail 

 

4.44 
 

การรับสง e-Mailการใช Web-

based e-Mail 

 
 

5.05 
 

ความสะดวกของสถานที่ที่
ใชเช่ือมตออินเทอรเน็ต 
(Wireless LAN)การบริการภายใน
มหาวิทยาลัย 

5.42 
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  จากตารางที่  4.43 สามารถสรุปไดดังนี้  
  1)  คาเฉล่ียที่จัดอยูในระดับสูงเกี่ยวกับสภาพที่ยอมรับได และความคาดหวังของระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตศูนยคอมพิวเตอร คือ ความสะดวกของสถานที่ที่ใชเชื่อมตออินเทอรเน็ต 
(Wireless LAN) 
 
ง.  ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
ตารางที่ 4.44 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยสูงสด 5 อันดับแรกที่เกี่ยวของสภาพปจจุบัน สภาพที่

ยอมรับได และความคาดหวังของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตศูนยเทคโนโลยีทาง
การศึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
ไดดังตอไปนี้ 

 
สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได ความคาดหวัง 

รายการ X  รายการ   X  รายการ X  
ภาพแบบการใชงานงาย  
การบริการของ DPU Forum 

4.33 
 

การซักถามขอสงสัย
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 

การบริการของ DPU Forum 

5.15 
 

การเขียนขอความผาน
กระดานสนทนา (DPU 
Forumการบริการของ DPU Forum 

5.48 
 

การเขียนขอความผาน
กระดานสนทนา (DPU 
Forum 

การบริการของ DPU Forum 

4.24 
 

ตัวอักษรที่ใชเหมาะสมการ

บริการของ DPU Forum 

 
 

5.06 
 
 

ภาพแบบการใชงานงายการ
บริการของ DPU Forum 

 
 

5.38 
 

ตัวอักษรที่ใชเหมาะสมการ

บริการของ DPU Forum 

 
 

4.11 
 

การรับทราบประกาศ
ขาวสารตาง ๆ 

การบริการของ DPU Forum 

 

5.04 
 

การรับทราบประกาศ
ขาวสารตาง ๆ 

การบริการของ DPU Forum 

 

5.35 
 

ตัวอักษรที่ใชเหมาะสม 

การบริการของ DPU Forum 

 
 

4.10 
 

การเขียนขอความผาน
กระดานสนทนา (DPU 
Forum 

การบริการของ DPU Forum 

 

4.95 
 

ตัวอักษรที่ใชเหมาะสม 

การบริการของ DPU Forum 

 

5.32 
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ตารางที่ 4.44 (ตอ) 
 

สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได ความคาดหวัง 

รายการ X  รายการ   X  รายการ X  
การซักถามขอสงสัยเกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย 

การบริการของ DPU Forum 

4.09 
 

ภาพแบบการใชงานงาย 

การบริการของ DPU Forum 

4.93 
 

การซักถามขอสงสัย
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 

การบริการของ DPU Forum 

5.14 
 

 
  จากตารางที่  4.44 สามารถสรุปไดดังนี้  
  1)  คาเฉลี่ยที่จัดอยูในระดับสูงเกี่ยวกับสภาพปจจุบัน  สภาพที่ยอมรับได  และ          
ความคาดหวังของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา คือ  ภาพแบบการใช
งานงาย การเขียนขอความผานกระดานสนทนา (DPU Forum) ตัวอักษรที่ใชเหมาะสม การซักถาม
ขอสงสัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและการรับทราบประกาศขาวสารตาง ๆ 
  

จ.  ฝายการเงินและการบัญชี 
 
ตารางที่ 4.45 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยสูงสด 5 อันดับแรกที่เกี่ยวของสภาพปจจุบัน สภาพที่

ยอมรับได และความคาดหวังของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตฝายการเงินและ          
การบัญชี ตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย ไดดังตอไปนี้ 

 
สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได ความคาดหวัง 

รายการ X  รายการ   X  รายการ X  
การกลับไปแกไขเมื่อ
จํานวนเงินเกิดผิดพลาด การ
ยืนยันการชําระเงิน 
 

4.81 
 

การเลือกบัญชีที่สมัครเปน
สมาชิกไวไดทุกบัญชี 

การเลือกบัญชี และการตรวจสอบจํานวน

เงินในบัญช ี

 

5.09 
 

ความชัดเจนของชอง
สําหรับกรอกขอมูลที่มี
ใหบริการ 

การกรอกรายละเอียดสําหรับการชําระเงิน

ออนไลน 

5.38 
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ตารางที่ 4.45 (ตอ) 
 

สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได ความคาดหวัง 

รายการ X  รายการ   X  รายการ X  
ความรวดเร็วในการ
ประมวลผลภายหลังการ
ยืนยันการชําระเงินการยืนยัน

การชําระเงิน 

4.76 
 

การกรอกรหัสผูใช (User 
Name) 

การเขาสูระบบ 

 

5.04 
 

ความชัดเจนของ
รายละเอียดบนหนาจอ
ภายหลังการชําระเงิน 

การยืนยันการชําระเงิน 

5.35 
 

ความชัดเจนของ
รายละเอียดบนหนาจอ
ภายหลังการชําระเงินการ

ยืนยันการชําระเงิน 

 

4.68 
 

การกรอกรหัสผานเขาใช 
(Password)การเขาสูระบบ 
 
 

5.03 
 

ความรวดเร็วในการ
ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ
ในทุกบัญชี 

การเลือกบัญชี และการตรวจสอบจํานวนเงิน

ในบัญชี 

5.26 
 

การยืนยันจํานวนเงิน 

การยืนยันการชําระเงิน 

 

4.68 
 

ความรวดเร็วในการ
ตรวจสอบยอดเงิน
คงเหลือในทุกบัญชีการยืนยัน

การชําระเงิน 

5.02 
 

การยืนยันจํานวนเงิน 

การยืนยันการชําระเงิน 

 

5.26 
 

ความชัดเจนของชอง
สําหรับกรอกขอมูลที่มี
ใหบริการ 

การกรอกรายละเอียดสําหรับการชําระเงิน

ออนไลน 

 

4.65 
 

ความชัดเจนของ
รายละเอียดบนหนาจอ
ภายหลังการชําระเงิน 

การยืนยันการชําระเงิน 

 

4.97 
 

ความรวดเร็วในการ 
ประมวลผลภายหลัง 
การยืนยันการชําระเงิน 

การยืนยันการชําระเงิน 

 

5.26 
 

  
  จากตารางที่  4.45 สามารถสรุปไดดังนี้  
  1)  คาเฉลี่ยที่จัดอยู ในระดับสูงเกี่ยวกับสภาพปจจุบัน  สภาพที่ยอมรับไดและ               
ความคาดหวังของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตฝายการเงินและการบัญชี คือ ความชัดเจนของ
รายละเอียดบนหนาจอภายหลังการชําระเงิน  
  2)  คาเฉลี่ยที่จัดอยูในระดับสูงเกี่ยวกับสภาพปจจุบัน และความคาดหวังของระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตฝายการเงินและการบัญชี  คือ การยืนยันจํานวนเงิน ความรวดเร็วใน              
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การประมวลผลภายหลังการยืนยันการชําระเงินและความชัดเจนของชองสําหรับกรอกขอมูลที่มี
ใหบริการ 
  3)  คาเฉลี่ยที่จัดอยูในระดับสูงเกี่ยวกับสภาพที่ยอมรับได และความคาดหวังของระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตฝายการเงินและการบัญชี  คือ ความรวดเร็วในการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ
ในทุกบัญชี 

  สรุป คาเฉลี่ยที่จัดอยูในระดับสูง 5 อันดับแรกของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตตาม       
ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย สามารถสรุปในภาพรวมไดดังนี้ 
  1) สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวัง   
   1.1 ฝายทะเบียนและประมวลผล เชน การตรวจตารางเรียน เชน ตรวจสอบ วัน เวลา 
สถานที่ (Class Schedule)          
   1.2 ศูนยสนเทศและหอสมุด เชน การบริการขาวออนไลน (e-News) เชน หนังสือพิมพ
ตาง ๆ ที่ใหบริการออนไลน 
   1.3 ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา เชน ภาพแบบการใชงานงาย การเขียนขอความ
ผานกระดานสนทนา (DPU Forum) ตัวอักษรที่ใชเหมาะสม การซักถามขอสงสัยเกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย  การรับทราบประกาศขาวสารตาง ๆ  
   1.4 ฝายการเงินและการบัญชี เชน ความชัดเจนของรายละเอียดบนหนาจอภายหลัง  
การชําระเงิน  
  2) สภาพปจจุบันและสภาพที่ยอมรับได  
   2.1 ฝายทะเบียนและประมวลผล  เชน  การตรวจผลสอบผลการเรียน (Grade 
Report)              
   2.2 ฝายการเงินและการบัญชี เชน การยืนยันจํานวนเงินความรวดเร็วในการประมวลผล
ภายหลังการยืนยันการชําระเงินและความชัดเจนของชองสําหรับกรอกขอมูลที่มีใหบริการ 
  3) สภาพปจจุบัน และความคาดหวัง       
    3.1 ฝายทะเบียนและประมวลผล เชน การตรวจสอบตารางสอบ เชน ตรวจสอบ วัน เวลา 
สถานที่ (Examination Schedule)         
    3.2 การคนหารายการหนังสือ วารสาร และส่ิงพิมพตาง ๆ (Search Directory) 
  4) สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวัง      
   4.1 ศูนยคอมพิวเตอร เชน ความสะดวกของสถานที่ที่ใชเชื่อมตออินเทอรเน็ต    
(Wireless LAN)           
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   4.2 ฝายการเงินและการบัญชี เชน ความรวดเร็วในการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือใน
ทุกบัญชี 
 
4.4.8 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง คาเฉล่ียท่ีเก่ียวของกับความสภาพปจจุบัน สภาพที่

ยอมรับไดและความคาดหวังของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตตามความคิดเห็นของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

 
ก.  ฝายทะเบียนและประมวลผล 
 
ตารางที่ 4.46 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยเกี่ยวกับระบบเครือขายอินเทอรเน็ต

ฝายทะเบียนและประมวลผลตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ที่เกี่ยวของระหวางความคาดหวังและสภาพปจจุบันกับ
ความคาดหวังและสภาพที่ยอมรับได  

 

ความคาดหวัง- สภาพปจจุบัน ความคาดหวัง – สภาพที่ยอมรับได 

รายการ คาที่ได รายการ คาที่ได 
การกรอกรหัสผูใช (User Name) การเขาสูระบบ 

 
1.10 

 
การลงทะเบียนเพิ่ม - ลด รายวิชาทาง
อินเทอรเน็ต (Online Adding-
Dropping) การลงทะเบียนทางอินเทอรเน็ต 

0.78 
 

การตรวจสอบขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
ทางอินเทอรเน็ตการลงทะเบียนทางอินเทอรเน็ต 

1.06 
 

การตรวจสอบวันและเวลาในการ
ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอรเน็ตการ

ลงทะเบยีนทางอินเทอรเนต็ 

0.67 
 

การลงทะเบียนเพิ่ม - ลด รายวิชาทาง
อินเทอรเน็ต (Online Adding-Dropping) 

การลงทะเบียนทางอินเทอรเน็ต 

1.02 
 

การกรอกรหัสผูใช (User Name). 

การเขาสูระบบ 
0.50 

 

การตรวจสอบวันและเวลาในการลงทะเบียน
เรียนทางอินเทอรเน็ตการลงทะเบียนทางอินเทอรเน็ต 

0.92 
 

การตรวจสอบขอมูลสวนตัว (Personal 
Data)ระบบตรวจผลสอบและขอมูลนักศึกษา 

0.48 

การเพิกถอนรายวิชาทางอินเทอรเน็ต (Online 
Withdrawal)การลงทะเบยีนทางอินเทอรเน็ต 

 

0.89 
 

การเพิกถอนรายวิชาทางอินเทอรเน็ต 
(Online Withdrawal)การลงทะเบียนทาง
อินเทอรเน็ต 

0.45 
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  จากตารางที่ 4.46 พบวา การกรอกรหัสผูใช (User Name) การลงทะเบียนเพิ่ม - ลด 
รายวิชาทางอินเทอรเน็ต (Online Adding-Dropping) การตรวจสอบวันและเวลาในการลงทะเบียน
เรียนทางอินเทอรเน็ตและการเพิกถอนรายวิชาทางอินเทอรเน็ต (Online Withdrawal) เปนผลตาง
ของความคาดหวังและสภาพปจจุบันกับความคาดหวังและสภาพที่ยอมรับไดตามความคิดเห็นของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
 
ข.  ศูนยสนเทศและหอสมุด 
 
ตารางที่ 4.47 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของ คาเฉลี่ยเกี่ยวกับระบบเครือขายอินเทอรเน็ต

ศูนยสนเทศและหอสมุดตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ที่เกี่ยวของระหวางความคาดหวังและสภาพปจจุบันกับ
ความคาดหวังและสภาพที่ยอมรับได  

 
ความคาดหวัง- สภาพปจจุบัน ความคาดหวัง – สภาพที่ยอมรับได 

รายการ คาที่ได รายการ คาที่ได 
ความพอเพียงของจํานวนวิชาที่เปดใหบริการ
ระบบออนไลนการบริการออนไลน 

1.18 
 

ความพอเพียงของจํานวนวารสารที่
ใหบริการระบบออนไลนการบริการออนไลน 

0.54 

ความพอเพียงของจํานวนหนังสือที่ใหบริการ
ระบบออนไลนการบริการออนไลน 
 

1.02 
 

การคนหารายการหนังสือ วารสาร และ
สิ่งพิมพตาง ๆ (Search Directory)ระบบ 

VTLS 

0.43 

ความพอเพียงของจํานวนวารสารที่ใหบริการ
ระบบออนไลนการบริการออนไลน 

1.00 
 

การกรอกรหัสผูใช (User Name)การเขาสู
ระบบ 

0.43 

การบริการวิดีโอตามอัธยาศัย (Video on 
Demandการบริการออนไลน 

0.90 
 

การตรวจสอบรายการจอง เชน หนังสือ 
วารสารระบบ VTLS 

0.32 

การบริการวารสารออนไลน (Online Journal 

การบริการออนไลน 

0.89 
 

การตออายุการยืม เชน หนังสือ วารสาร 

ระบบ VTLS 

0.29 

 
  จากตารางที่ 4.47 พบวา ความพอเพียงของจํานวนวารสารที่ใหบริการระบบออนไลน 
เปนผลตางของความคาดหวังและสภาพปจจุบันกับความคาดหวังและสภาพที่ยอมรับไดตาม    
ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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ค.  ศูนยคอมพิวเตอร 
 
ตารางที่ 4.48 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยเกี่ยวกับระบบเครือขายอินเทอรเน็ต

ศูนยคอมพิวเตอรตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย ที่เกี่ยวของระหวางความคาดหวังและสภาพปจจุบันกับความคาดหวัง
และสภาพที่ยอมรับได  

 

ความคาดหวัง- สภาพปจจุบัน ความคาดหวัง – สภาพที่ยอมรับได 

รายการ คาที่ได รายการ คาที่ได 
การสงเมล (Compose) ถึงอาจารยผูสอนการใช 

Web-based e-Mail 

1.41 
 

การสงอีเมลกับไปหาผูสง (Forward)การ
ใช Web-based e-Mail 

1.02 

ระยะเวลาที่เปดใหใชบริการเครื่อง
คอมพิวเตอรการบริการภายในมหาวิทยาลัย 

1.27 
 

การกรอกชื่อผูใช (User Account) การเขาสู
ระบบ 

0.76 

การเก็บสําเนาอีเมลที่ไดลบทิ้งไปแลว (Trash) 

การใช Web-based e-Mail 

1.26 
 

การแนบไฟล (Attach) เชน การบาน 
รายงานการใช Web-based e-Mail 

0.74 

การสงอีเมลกับไปหาผูสง (Forward)การใช Web-

based e-Mail 

1.19 การกรอกรหัสผาน (Password) 

การเขาสูระบบ 
0.71 

การกรอกชื่อผูใช (User Account) การเขาสูระบบl 1.18 
 

การแจงเรียนชดเชย (Make Up Class)

การใช Web-based e-Mail 
0.70 

 
  จากตารางที่ 4.48 พบวา การสงอีเมลกับไปหาผูสง (Forward) และการกรอกชื่อผูใช 
(User Account) เปนผลตางของความแตกตางระหวาง คาเฉลี่ยที่เกี่ยวของกับความคาดหวังและสภาพ
ปจจุบันกับความคาดหวังและสภาพที่ยอมรับไดตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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ง.  ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
ตารางที่ 4.49 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยเกี่ยวกับระบบเครือขายอินเทอรเน็ต

ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ที่เกี่ยวของระหวางความคาดหวังและสภาพปจจุบันกับ
ความคาดหวังและสภาพที่ยอมรับได  

 
ความคาดหวัง- สภาพปจจุบัน ความคาดหวัง – สภาพที่ยอมรับได 

รายการ คาที่ได รายการ คาที่ได 
การรับทราบประกาศขาวสารตาง ๆ 

การบริการของ DPU Forum 

1.25 
 

การเขียนขอความผานกระดานสนทนา 

การบริการของ DPU Forum 

0.53 

การเขียนขอความผานกระดานสนทนา (DPU 
Forumการบริการของ DPU Forum 

1.24 
 

การใชงานงายการบริการของ DPU Forum 0.45 

ตัวอักษรที่ใชเหมาะสมการบริการของ DPU Forum 1.22 
 

การรับทราบประกาศขาวสารตาง ๆ 

การบริการของ DPU Forum 

0.32 

การใชงานงายการบริการของ DPU Forum 1.05 ตัวอักษรที่ใชเหมาะสมการบริการของ DPU 

Forum 
0.26 

การซักถามขอสงสัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 

การบริการของ DPU Forum 

1.04 
 

การซักถามขอสงสัยเกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัยการบริการของ DPU Forum 

  -0.02 

   
  จากตารางที่ 4.49 พบวา ภาพแบบการใชงานงาย การเขียนขอความผานกระดาน
สนทนา (DPU Forum) ตัวอักษรที่ใชเหมาะสม การซักถามขอสงสัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและ      
การรับทราบประกาศขาวสารตาง ๆ เปนผลตางของความคาดหวังและสภาพปจจุบันกับความคาดหวัง
และสภาพที่ยอมรับไดตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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จ.  ฝายการเงินและการบัญชี 
 
ตารางที่ 4.50 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยเกี่ยวกับระบบเครือขายอินเทอรเน็ต

ฝายการเงินและการบัญชีตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ที่เกี่ยวของระหวางความคาดหวังและสภาพปจจุบันกับ
ความคาดหวังและสภาพที่ยอมรับได 

 
ความคาดหวัง- สภาพปจจุบัน ความคาดหวัง – สภาพที่ยอมรับได 

รายการ คาที่ได รายการ คาที่ได 
ความรวดเร็วในการกรอกขอมูล 

การกรอกรายละเอียดสําหรับการชําระเงินออนไลน 
0.81 

 
ความชัดเจนของชองสําหรับกรอก
ขอมูลที่มีใหบริการการกรอกรายละเอยีดสําหรับการ
ชําระเงินออนไลน 

0.49 

การกรอกรหัสผูใช (User Name) 

การเขาสูระบบ 

0.75 
 

การกลับไปแกไขเมื่อจํานวนเงินเกิด
ผิดพลาดการยืนยันการชําระเงิน 

0.47 

ความชัดเจนของชองสําหรับกรอกขอมูลที่มี
ใหบริการการกรอกรายละเอียดสําหรับการชําระเงินออนไลน 

0.72 
 

ความชัดเจนของรายละเอียดบนหนาจอ
ภายหลังการชําระเงินการยืนยันการชําระเงิน 

0.39 

การกรอกรหัสผานเขาใช (Password) 

การเขาสูระบ 

0.68 
 

ความรวดเร็วในการกรอกขอมูล 

การกรอกรายละเอียดสําหรับการชําระเงินออนไลน 

0.37 

ความชัดเจนของรายละเอียดบนหนาจอ
ภายหลังการชําระเงินการยืนยันการชําระเงิน 

0.67 การยืนยันจํานวนเงิน 

การยืนยันการชําระเงิน 

0.34 

 
 จากตารางที่ 4.50 พบวา ความรวดเร็วในการกรอกขอมูล  ความชัดเจนของชองสําหรับ
กรอกขอมูลที่มีใหบริการ และความชัดเจนของรายละเอียดบนหนาจอภายหลังการชําระเงิน เปน
ผลตางของความคาดหวังและสภาพปจจุบันกับความคาดหวังและสภาพที่ยอมรับได ตามความคิดเห็น
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย     
 สรุป  ความแตกตางระหวาง คาเฉลี่ยท่ีเกี่ยวของกับความคาดหวังและสภาพปจจุบันกับ       
ความคาดหวังและสภาพที่ยอมรับไดของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตตามความคิดเห็นของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย สามารถสรุปไดดังนี้  
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  1) ฝายทะเบียนและประมวลผล  เชน การกรอกรหัสผูใช (User Name) การลงทะเบียน
เพิ่ม - ลด รายวิชาทางอินเทอรเน็ต (Online Adding-Dropping) การตรวจสอบวันและเวลาใน                    
การลงทะเบียนเรียนทางอินเทอรเน็ตและการเพิกถอนรายวิชาทางอินเทอรเน็ต (Online Withdrawal) 
  2) ศูนยสนเทศและหอสมุด เชน ความพอเพียงของจํานวนวารสารที่ใหบริการระบบ
ออนไลน              
  3) ศูนยคอมพิวเตอร เชน การสงอีเมลกับไปหาผูสง (Forward) และการกรอกชื่อผูใช 
(User Account)           
  4) ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา  เชน ภาพแบบการใชงานงาย การเขียนขอความผาน
กระดานสนทนา (DPU Forum) ตัวอักษรที่ใชเหมาะสม การซักถามขอสงสัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย          
และการรับทราบประกาศขาวสารตาง ๆ         
  5) ฝายการเงินและการบัญชี  เชน  ความรวดเร็วในการกรอกขอมูล  ความชัดเจนของ
ชองสําหรับกรอกขอมูลที่มีใหบริการ และ ความชัดเจนของรายละเอียดบนหนาจอภายหลังการชําระเงิน 
 
4.5 การศึกษาการใชประโยชนจากระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการ  ดานการศึกษาของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 การศึกษาการใชประโยชนจากระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการดานการศึกษาของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย โดยการสอบถามนักศึกษา หลักสูตร
ภาษาไทยของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ซ่ึงประกอบดวยบัณฑิตศึกษาและดุษฎีบัณฑิต ทั้ง 15 
สาขา จํานวน 300 คน ผลปรากฏตามตารางที่ 4.51 – 4.59 
           
ตารางที่ 4.51 แสดงการเปรียบเทียบเกี่ยวกับการใชประโยชนจากระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อ

งานบริการดานการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย จําแนกตามเพศ 

  
เพศ Χ  S.D. t 

ชาย 
หญิง 

4.46 
4.55 

0.32 
0.52 

-3.149* 
 

*  นัยสําคัญที่ระดับ  0.05 
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  จากตารางที่ 4.51 พบวา นักศึกษาชายและหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนจาก
การใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการดานการศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
แตกตางกัน โดยนักศึกษาหญิง (Χ = 4.55, S.D = 0.52) จะใชประโยชนจากระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตเพื่องานบริการดานการศึกษามากกวานักศึกษาชาย (Χ = 4.46, S.D = 0.32)  
 
ตารางที่ 4.52 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนเกี่ยวกับการใชประโยชนจากระบบเครือขายอินเทอรเน็ต

เพื่องานบริการดานการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย จําแนกตามอายุ 

  
อายุ Df SS MS F 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

3 
296 

14.78 
46.41 

4.93 
0.16 

31.43* 

รวม 299 61.19   
*นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

 
  จากตารางที่ 4.52 พบวา นักศึกษาที่มีอายุตางกันจะใชประโยชนระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ตเพื่องานบริการดานการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทําการทดสอบความแตกตาง
คาเฉลี่ยเปนรายคูโดยใชวิธี LSD (Least-Significant Difference) ปรากฏผลตามตารางที่ 4.53 
ดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 4.53   แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการใชประโยชนของระบบเครือขาย
อินเทอร เน็ตเพื่องานบริการดานการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  จําแนกตามอายุ 

 
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยที่แตกตาง 

อายุ 
 

X  
  

นอยกวา 25 ป 

X = 4.16 

25-30 ป 

X = 4.59 

 

31-35 ป 

X = 4.72 

35 ปขึ้นไป 

X = 4.21 

นอยกวา 25 ป 4.16  -0.43* -0.55* -0.05 
25-30 ป 4.59   -0.12*    0.38* 
31-35 ป 4.72       0.50* 
35 ปขึ้นไป 4.21     

      

* มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.5 
 

 จากตารางที่ 4.53 พบวา นักศึกษาที่มีอายุระหวาง 31 - 35 ป ( X = 4.72) จะใช
ประโยชนจากระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการดานการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มากกวานักศึกษาที่มีอายุนอยกวา 25 ป ( X = 4.16) อายุ
ระหวาง 25 -30 ป ( X = 4.59) และมากกวา 35 ปขึ้นไป ( X = 4.21) สวนนักศึกษาที่มีอายุระหวาง 
25 – 30 ป ( X = 4.59) จะใชประโยชนมากกวาอายุ 35 ปขึ้นไป ( X = 4.21)  อยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.05  
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ตารางที่ 4.54 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนเกี่ยวกับการใชประโยชนจากระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
เพื่องานบริการดานการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย จําแนกตามสาขาที่ศึกษา  

 
อายุ Df SS MS F 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

14 
285 

  9.28 
51.91 

0.66 
0.18 

3.64* 

รวม 299 61.19   
*  นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
  
  จากตารางที่ 4.54 พบวา นักศึกษาที่เรียนสาขาตางกันจะใชประโยชนจากระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการดานการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทําการทดสอบความแตกตาง
คาเฉลี่ยเปนรายคูโดยใชวิธี LSD (Least-Significant Difference) ปรากฏผลตามตารางที่ 4.55 
ดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 4.55      แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการใชประโยชนของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการดานการศึกษา ของนักศึกษาระดับ 
 บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จําแนกตามสาขาที่ศึกษา 
  
 

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยที่แตกตาง 
สาขาที่
ศึกษา 

 
Χ  

1 

Χ = 
4.19 

2 

Χ = 
4.13 

3 

Χ = 
4.24 

4 

Χ = 
4.37 

5 

Χ = 
4.47 

6 

Χ = 
4.66 

7 

Χ = 
4.39 

8 

Χ = 
4.42 

9 

Χ = 
4.59 

10 

Χ = 
4.22 

11 

Χ = 
4.23 

12 

Χ = 
4.37 

13 

Χ = 
4.46 

14 

Χ = 
4.58 

15 

Χ = 
4.46 

1 4.19 0.06 -0.05 -0.18 -0.28 -0.47* --0.20 -0.23 -0.39* -0.02 -0.03 -0.18 -0.27 -0.39 -0.27 
2 4.13  -0.12 -0.24 -0.35 -0.54* -0.26 -0.29 -0.46* -0.09 -0.10 -0.24 -0.33 -0.45 -0.33 
3 4.24   -0.21 -0.36 -0.63* -0.25 -0.33 -0.48 -0.04 -0.08 -0.21 -0.40 -0.65 -0.40 
4 4.37    -0.15 -0.42 -0.04 -0.12 -0.27 0.17 0.13 0.00 -0.19 -0.44 -0.19 
5 4.47     -0.27 0.11 0.03 -0.12 0.32 0.28 0.15 -0.04 -0.29 -0.04 
6 4.66      0.23 -0.02 0.23 0.42 0.55   0.59* 0.15 0.30 0.38 
7 4.39       -0.08 -0.23 0.21 0.17 0.04 -0.15 -0.40 -0.15 
8 4.42        -0.15 0.29 0.25 0.12 -0.07 -0.32 -0.07 
9 4.59       -    0.44* 0.40 -0.27 0.08 -0.17 0.08 
10 4.22           -0.04 -0.17 -0.36 -0.61 -0.36 
11 4.23            -0.13 -0.32 -0.57 -0.32 
12 4.37             -0.19 -0.44 -0.19 
13 4.46              -0.25 0.00 
14 4.58               0.25 
15 4.46                

*  นัยสําคัญที่ระดับ 0.05  
หมายเหตุ 1)  สาขาการจัดการโทรคมนาคม  2) สาขาการจัดการทางวิศวกรรม  3) สาขาการจัดการเทคโนโลยีในอาคาร  4) สาขาการจัดการโซอุปทานแบบบูรณาการ  5) สาขาการจัดการการศึกษา  6) สาขาบริหารธุรกิจ    
                    7) สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร  8) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  9) สาขานิติศาสตร 10) สาขานิเทศศาสตร  11) สาขาเศรษฐศาสตร  12) สาขารัฐประศาสนศาสตร  13) สาขาบริหารธุรกิจดุษบัณฑิต   
                   14) สาขานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  และ15) สาขานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
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 จากตารางที่ 4.55 พบวา นักศึกษาที่เรียนสาขาบริหารธุรกิจ ( X = 4.66) จะใชประโยชน
จากระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการดานการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มากกวาสาขาการจัดการโทรคมนาคม ( X = 4.19) สาขาการจัดการทาง
วิศวกรรม ( X = 4.13) สาขาการจัดการเทคโนโลยีในอาคาร ( X = 4.24) และ สาขารัฐประศาสน
ศาสตร( X = 4.37) สวนนักศึกษาที่เรียนสาขานิติศาสตร ( X = 4.59) จะใชประโยชนจากระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการดานการศึกษามากกวานักศึกษาที่เรียนสาขาการจัดการ
โทรคมนาคม ( X = 4.19) สาขาการจัดการทางวิศวกรรม ( X = 4.13) และนักศึกษาสาขานิเทศ
ศาสตร ( X = 4.22) อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  

 
ตารางที่ 4.56  แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนเกี่ยวกับการใชประโยชนจากระบบเครือขาย

อินเทอร เน็ตเพื่องานบริการดานการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จําแนกตามอาชีพปจจุบันขณะที่ศึกษา 

  

 
อายุ Df SS MS F 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

6 
293 

17.54 
43.65 

2.92 
0.15 

19.62* 

รวม 299 208.50   
*  นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.56 พบวา นักศึกษาที่มีอาชีพตางกันจะใชประโยชนจากระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตเพื่องานบริการดานการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทําการทดสอบความแตกตาง
คาเฉลี่ยเปนรายคูโดยใชวิธี LSD (Least-Significant Difference) ปรากฏผลตามตารางที่ 4.57 
ดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 4.57   แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการใชประโยชนของระบบเครือขาย
อินเทอร เน็ตเพื่องานบริการดานการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จําแนกตามอาชีพปจจุบันขณะศึกษา 

     
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยที่แตกตาง อาชีพ 

ปจจุบัน
ขณะ
ศึกษา 

X  
1 

X = 4.04 

2 

X = 4.17 

3 

X = 3.94 

4 

X = 4.00 

5 

X =4.82 

6 

X = 4.30 

7 

X = 4.21 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

4.04 
4.17 
3.94 
4.00 
4.82 
4.30 
4.21 

 
 
. 

0.34* 0.54* 
0.20 

0.28* 
0.06 
-0.26 

0.74* 
1.07* 
-1.27* 
-1.02* 

-0.37 
-0.03 
-0.17 
0.09 

  1.10* 

-0.26 
0.07 
-0.27 
-0.01 

  1.00* 
-0.10 

* มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
   หมายเหตุ 1) ขาราชการ  2) ธุรกิจสวนตัว  3) ผูประกอบการ  4) พนักงานบริษัท  5) พนักงาน 
                         รัฐวิสาหกิจ  6) ไมไดประกอบอาชีพ  และ 7) อ่ืนๆ  
 

 จากตารางที่ 4.57 พบวา นักศึกษาที่มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ ( X = 4.82) จะใช
ประโยชนจากระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการดานการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มากกวา นักศึกษาที่ประกอบอาชีพผูประกอบการ            
( X = 3.94) พนักงานบริษัท ( X = 4.00) ขาราชการ ( X = 4.04) ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว ( X = 
4.17)  อาชีพอ่ืนๆ ( X = 4.21)  และ ที่ไมไดประกอบอาชีพ  ( X = 4.30) สวนนักศึกษาที่มีอาชีพธุรกิจ
สวนตัว ( X = 4.17) จะใชประโยชนจากระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการดานการศึกษา
มากกวานักศึกษาที่ประกอบอาชีพผูประกอบการ ( X = 3.94) พนักงานบริษัท ( X = 4.00) และ
ขาราชการ ( X = 4.04) อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4.58   แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนเกี่ยวกับการใชประโยชนจากระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
เพื่องานบริการดานการศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
จําแนกตามรายได 

 
รายได Df SS MS F 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

5 
294 

  45.51 
101.48 

9.10 
0.35 

26.38* 

รวม 299 146.99   
*  นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.58 พบวา นักศึกษาที่มีรายไดตางกันจะใชประโยชนจากระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตเพื่องานบริการดานการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทําการทดสอบความแตกตาง
คาเฉลี่ยเปนรายคูโดยใชวิธี LSD (Least-Significant Difference) ปรากฏผลตามตารางที่ 4.59 
ดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 4.59  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการใชประโยชนจากระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต  เพื่องานบริการดานการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จําแนกตามรายได 

 
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยที่แตกตาง 

รายได X  1 

X =5.22 

2 

X =3.82 

3 

X =4.28 

4 

X =4.02 

5 

X =4.37 

6 

X =4.30 

1 5.22  1.40* 0.94* 1.20* 0.85*  0.92* 
2 3.82   -0.46* -0.20* -0.55*     -0.48* 
3 4.28    0.26 -0.09     -0.02 
4 4.02     -0.09     -0.02 
5 4.37          -0.28* 
6 4.30      

* มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 หมายเหตุ  1) นอยกวา 10,000 บาท  2) 10,000 – 15,000 บาท  3) 15,001 - 20,000 บาท  4) 20,001 - 25,000 

บาท  5) 25,001 - 30,000 บาท  6) มากกวา 30,000 บาท 
 

  จากตารางที่ 4.59 พบวา นักศึกษาที่มีรายไดนอยกวา 10,000 บาท ( X = 5.22) จะใช
ประโยชนจากระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการดานการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยมากกวานักศึกษาที่มีรายได 10,001 - 15,000 บาท ( X = 
3.82) รายไดระหวาง 20,001 - 25,000 บาท ( X = 4.02) รายไดระหวาง 15,001 - 20,000 บาท ( X = 
4.82) รายไดมากกวา 30,000 บาท ( X = 4.30) และรายไดระหวาง 25,001 - 30,000 บาท ( X = 4.37) 
สวน นักศึกษาที่มีรายไดระหวาง 25,001 - 30,000 บาท ( X = 4.37) จะใชประโยชนมากกวา
นักศึกษาที่มีรายไดระหวาง 10,000 - 15,000 บาท ( X = 3.82) รายไดระหวาง 20,001 - 25,000 บาท 
( X = 4.02) รายไดระหวาง 15,001 - 20,000 บาท ( X = 4.82) และรายไดมากกวา 30,000 บาท 
( X = 4.30) อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
  สรุป เมื่อพิจารณาประโยชนจากการใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการ       
ดานการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  จะพบวา  มี             
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ดังนี้ คือ นักศึกษาหญิง ( X = 4.55, S.D. = 0.52) จะ
ใชประโยชนจากระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการดานการศึกษามากกวานักศึกษาชาย 
( X = 4.46, S.D. = 0.32) นักศึกษาที่มีอายุระหวาง 31 -35 ป ( X = 4.72) และนักศึกษาที่มีอายุ
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ระหวาง 25 – 30 ป ( X = 4.59) สาขาบริหารธุรกิจ ( X = 4.66) และสาขานิติศาสตร ( X = 4.59) 
เปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ ( X = 4.82) และประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว ( X = 4.17) รายไดนอยกวา 
10,000 บาท ( X = 5.22) จะใชประโยชนจากระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการ             
ดานการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย และ/หรือมากกวา
นักศึกษาที่มีรายไดระหวาง 25,001 - 30,000 บาท ( X = 4.37) 
 
4.6       การศึกษาความพึงพอใจตอการใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการดานการศึกษาของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 การศึกษาความพึงพอใจตอการใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการดานการศึกษา
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย โดยการสอบถามนักศึกษา หลักสูตร
ภาษาไทยของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ซ่ึงประกอบดวยบัณฑิตศึกษาและดุษฎีบัณฑิต ทั้ง 15 
สาขา จํานวน 300 คน ผลปรากฏตามตารางที่ 4.60 – 4.68 
 
ตารางที่ 4.60  แสดงการเปรียบเทียบเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อ

งานบริการดานการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
จําแนกตามเพศ 

 
เพศ Χ  S.D. t 

ชาย 
หญิง 

4.68 
4.59 

0.56 
0.49 

1.53* 
 

 
  จากตารางที่ 4.60 พบวา นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีความพึงพอใจตอการใช
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการดานการศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย แตกตาง
กัน โดยนักศึกษาชาย ( Χ = 4.68, S.D.0.56) จะมีความพึงพอใจตอการใชระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตเพื่องานบริการดานการศึกษามากกวานักศึกษาหญิง (Χ = 4.59, S.D. 0.49) 
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ตารางที่ 4.61 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  
เพื่องานบริการดานการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
จําแนกตามอายุ 

   
อายุ Df SS MS F 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

3 
296 

   8.70 
 73.68 

2.90 
0.25 

11.65* 

รวม 299 83.38   
*  นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.61 พบวา นักศึกษาที่อายุตางกันจะมีความพึงพอใจตอการใชระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการดานการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทําการทดสอบความแตกตาง
คาเฉลี่ยเปนรายคูโดยใชวิธี LSD (Least-Significant Difference) ปรากฏผลตามตารางที่ 4.62 
ดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.62  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางความพึงพอใจตอการใชระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต  เพื่องานบริการดานการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จําแนกตามอายุ 

  
 

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยที่แตกตาง 
 

อายุ 
X  
  

นอยกวา 25 ป 

X = 4.17 

25-30 ป 

X = 4.76 

 

31-35 ป 

X = 4.92 

35 ปขึ้นไป 

X = 4.05 

นอยกวา 25 ป 4.17 -0.59 -0.75*                0.13 
25-30 ป 4.76         -0.16  0.72* 
31-35 ป 4.92    0.88* 
35 ปขึ้นไป 4.05  

   

* มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.5 
 

DPU



   129 

 จากตารางที่ 4.62 พบวา นักศึกษาที่มีอายุระหวาง 31-35ป ( X = 4.92) จะมีความพึง
พอใจตอการใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการดานการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มากกวานักศึกษาที่มีอายุนอยกวา 25 ป ( X =4.17) และ
นักศึกษาที่มีอายุ 35ปขึ้นไป ( X = 4.05) สวนนักศึกษาที่มีอายุระหวาง 25-30 ป ( X = 4.76) จะมี
ความพึงพอใจมากกวานักศึกษาที่มีอายุ 35 ปขึ้นไป ( X = 4.05) อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  
 
ตาราง 4.63   แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ต

เพื่องานบริการดานการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
จําแนกตามสาขาที่ศึกษา  

 
อายุ Df SS MS F 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

14 
285 

    16.34 
194.15 

1.17 
0.67 

1.73* 

รวม 299 208.49   
*  นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 
   จากตารางที่ 4.63 พบวา นักศึกษาที่เรียนสาขาตางกันจะมีความพึงพอตอการใชระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการดานการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ธุรกิจ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทําการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ย
เปนรายคูโดยใชวิธี LSD (Least-Significant Difference) ปรากฏผลตามตารางที่ 4.64 ดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 4.64      แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการดานการศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จําแนกตามสาขาที่ศึกษา 
  
 

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยที่แตกตาง สาขาที่
ศึกษา 

 
Χ  

1 

Χ = 
4.09 

2 

Χ = 
4.00 

3 

Χ = 
4.10 

4 

Χ = 
4.31 

5 

Χ = 
4.46 

6 

Χ = 
4.73 

7 

Χ = 
4.35 

8 

Χ = 
4.43 

9 

Χ = 
4.58 

10 

Χ = 
4.14 

11 

Χ = 
4.18 

12 

Χ = 
4.31 

13 

Χ = 
4.50 

14 

Χ = 
4.75 

15 

Χ = 
4.50 

1 4.09 0.09 -0.01 -0.22 -0.37 -0.64* -0.26 -0.34 -0.48* -0.05 -0.09 -0.22 -0.41 -0.66 -0.41 
2 4.00  -0.10 -0.31 -0.46 -0.73* -0.35 -0.43 -0.58* -0.14 -0.18 -0.31 -0.50 -0.75 -0.50 
3 4.10   -0.21 -0.36 -0.63* -0.25 -0.33 -0.48 -0.04 -0.08 -0.21 -0.40 -0.65 -0.40 
4 4.31    -0.15 -0.42 -0.04 -0.12 -0.27 0.17 0.13 0.00 -0.19 -0.44 -0.19 
5 4.46     -0.27 0.11 0.03 -0.12 0.32 0.28 0.15 -0.04 -0.29 -0.04 
6 4.73      0.23 -0.02 0.23 0.42 0.55 0.59* 0.15 0.30 0.38 
7 4.35       -0.08 -0.23 0.21 0.17 0.04 -0.15 -0.40 -0.15 
8 4.43        -0.15 0.29 0.25 0.12 -0.07 -0.32 -0.07 
9 4.58        -  0.44* 0.40 -0.27 0.08 -0.17 0.08 
10 4.14           -0.04 -0.17 -0.36 -0.61 -0.36 
11 4.18            -0.13 -0.32 -0.57 -0.32 
12 4.31             -0.19 -0.44 -0.19 
13 4.50              -0.25 0.00 
14 4.75               0.25 
15 4.50                

*  นัยสําคัญที่ระดับ 0.05  
หมายเหตุ 1)  สาขาการจัดการโทรคมนาคม  2) สาขาการจัดการทางวิศวกรรม  3) สาขาการจัดการเทคโนโลยีในอาคาร  4) สาขาการจัดการโซอุปทานแบบบูรณาการ  5) สาขาการจัดการการศึกษา  6) สาขาบริหารธุรกิจ    
                   7) สาขาเทคโนโลยี คอมพิวเตอรและการสื่อสาร  8) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  9) สาขานิติศาสตร 10) สาขานิเทศศาสตร  11) สาขาเศรษฐศาสตร  12) สาขารัฐประศาสนศาสตร  13) สาขาบริหารธุรกิจดุษบัณฑิต   
                   14) สาขานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  และ15) สาขานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
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    จากตารางที่ 4.64 พบวา นักศึกษาที่เรียนบริหารธุรกิจ ( X = 4.73) จะมีความพึงพอใจ
ตอการใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการดานการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มากกวาสาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม ( X =4.09) สาขาวิชา         
การจัดการทางวิศวกรรม ( X = 4.00)  สวนนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชานิติศาสตร ( X = 4.58) จะมี
ความพึงพอใจตอการใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการดานการศึกษามากกวานักศึกษา
ที่เรียนสาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม ( X =4.09) สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม ( X = 4.00)  
และสาขาวิชานิเทศศาสตร ( X = 4.30) อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 4.65 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการใชระบบเครือขาย

อินเทอร เน็ตเพื่องานบริการดานการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จําแนกตามอาชีพปจจุบันขณะที่ศึกษา 

 
อายุ Df SS MS F 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

6 
293 

46.76 
161.74 

7.80 
0.55 

14.11* 

รวม 299 208.50   
*  นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 
  จากตารางที่ 4.65 พบวา นักศึกษาที่มีอาชีพตางกันจะมีความพึงพอใจตอการใชระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการดานการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทําการทดสอบความแตกตาง
คาเฉลี่ยเปนรายคูโดยใชวิธี LSD (Least-Significant Difference) ปรากฎผลตามตารางที่ 4.66 
ดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 4.66    แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางความพึงพอใจตอการใชระบบเครือขาย
อินเทอร เน็ตเพื่องานบริการดานการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จําแนกตามอาชีพปจจุบันขณะศึกษา 

 
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยที่แตกตาง 

อาชีพ
ปจจุบัน
ขณะศึกษา 

X  
1 

X = 4.14 

2 

X = 4.27 

3 

X = 3.84 

4 

X = 4.10 

5 

X = 4.92 

6 

X = 4.40 
 

7 

X =4.31 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

4.14 
4.27 
3.84 
4.10 
4.92 
4.40 
4.31 

 
 
. 

0.64* 0.84* 
0.40 

0.18* 
0.09 
-0.36 

0.78* 
1.00* 
-1.07* 
-1.12* 

-0.17 
-0.09 
-0.19 
0.02 

  1.03* 

-0.10 
0.03 
-0.10 
-0.01 

  1.09* 
-0.07 

* มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
   หมายเหต ุ1) ขาราชการ  2) ธุรกิจสวนตวั  3) ผูประกอบการ  4) พนักงานบริษัท   

  5) พนักงานรัฐวิสาหกจิ  6) ไมไดประกอบอาชีพ 7) อ่ืนๆ  
 
 จากตารางที่ 4.66  พบวา นักศึกษาที่มีอาชีพอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ ( X = 4.92) จะมี           
ความพึงพอใจตอการใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการดานการศึกษาของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มากกวานักศึกษาที่ประกอบอาชีพเปนผูประกอบการ 
( X = 3.84) พนักงานบริษัท ( X = 4.10) ขาราชการ ( X = 4.14)  ผูประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว ( X = 
4.27) ผูประกอบอาชีพอ่ืนๆ  ( X = 4.31) และผูที่ไมประกอบอาชีพ ( X = 4.40) อยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.05  
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ตารางที่ 4.67 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
  เพื่องานบริการดานการศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
  จําแนกตามรายได 
 

รายได Df SS MS F 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

5 
294 

  45.51 
101.48 

9.10 
0.35 

26.38* 

รวม 299 146.99   
*  นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.67 พบวา นักศึกษาที่มีรายไดตางกันจะมีความพึงใจตอการใชระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการดานการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทําการทดสอบความแตกตาง
คาเฉลี่ยเปนรายคูโดยใชวิธี LSD (Least-Significant Difference) ปรากฏผลตามตารางที่ 4.68 
ดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.68   แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางความพึงพอใจตอการใชระบบเครือขาย

อินเทอร เน็ตเพื่องานบริการดานการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จําแนกตามรายได 

 
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยที่แตกตาง 

รายได X  1 

X =5.66 

2 

X =3.92 

3 

X =4.18 

4 

X =4.09 

5 

X =4.47 

6 

X =4.40 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 5.66  1.67* 1.00* 1.14* 1.04* 1.84* 
10,000 - 15,000 บาท 3.92   -0.17* -0.57* -0.44* -0.04 
15,001 - 20,000 บาท 4.18    -0.10 -0.27 0.20* 
20,001 - 25,000 บาท 4.09     0.04 0.53* 
25,001 - 30,000 บาท 4.47      0.57* 
มากกวา 30,000 บาท 4.40      

* มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
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  จากตารางที่ 4.68 พบวา นักศึกษาที่รายไดต่ํากวา 10,000 บาท ( X = 5.66) จะมี         
ความพึงพอใจตอการใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการดานการศึกษาของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยมากกวานักศึกษาที่มีรายไดรหวาง 10,00 - 15,000 
บาท ( X = 3.92) รายไดระหวาง 20,001 - 25,000 บาท ( X = 4.09) รายไดระหวาง 15,001 - 20,000 
บาท ( X = 4.18) รายไดมากกวา 30,000 บาท ( X = 4.40) และรายไดระหวาง 25,001 - 30,000 บาท 
( X = 4.47) สวนนักศึกษาที่มีรายไดระหวาง 25,001 - 30,000 บาท ( X = 4.47) จะมีความพึงพอใจ
มากกวารายไดระหวาง 20,001 - 25,000 บาท ( X = 4.09) รายไดระหวาง 15,001 - 20,000 บาท 
( X = 4.18) รายไดมากกวา 30,000 บาท ( X = 4.40) สวนนักศึกษาที่มีรายไดมากกวา 30,000 บาท 
( X = 4.40) จะมีความพึงพอใจมากกวารายไดระหวาง 15,001 - 20,000 บาท ( X = 4.18) และรายได
ระหวาง 20,001 - 25,000 บาท ( X = 4.09) อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
  สรุป  เมื่อพิจารณาความพึงพอใจตอการใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการ         
ดานการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย พบวา นักศึกษาที่มี            
ความพึงพอใจตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ตสวนใหญเปนนักศึกษาชาย ( X = 4.68, S.D. = 0.56) ที่
มีอายุระหวาง 31 -35 ป ( X = 4.92) และอายุระหวาง 25 – 30 ป ( X = 4.76) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
( X = 4.73) และสาขาวิชานิติศาสตร ( X = 4.58) ซ่ึงประกอบอาชีพเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ ( X = 
4.92) และประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว ( X = 4.27) อีกทั้งมีรายไดนอยกวา 10,000 บาท ( X = 5.66) 
รายไดระหวาง 25,001 - 30,000 บาท ( X = 4.47) และรายไดมากกวา 30,000 บาท ( X = 4.40) 
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บทที่ 5  
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
  การวิจัย  เรื่อง “การศึกษาสภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวังของ
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย” สามารถสรุปกระบวนการศึกษาวิจัยไดดังนี้ 
 
5.1 วัตถุประสงคของการวิจัย 

5.1.1 เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของการใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย       
 5.1.2 เพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวังของระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 5.1.3 เพื่อศึกษาประโยชนและความพึงพอใจจากการใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 
5.2 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  5.2.1 ประชากร หมายถึง  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรภาษาไทย มหาวิทยาลัย              
ธุรกิจบัณฑิตย  ปการศึกษา 2549 ไดแก สาขาวิชาการจัดการการศึกษา สาขาวิชาการจัดการ
โทรคมนาคม สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีในอาคาร 
สาขาวิชาโซอุปทานแบบบูรณาการ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและการสื่อสาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชานิเทศศาสตร 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชานิติศาสตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต และนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต จํานวน 1,196 คน 
 5.2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
ภาษาไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ปการศึกษา 2549 ไดแก สาขาวิชาการจัดการการศึกษา 
สาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม  สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีในอาคาร สาขาวิชาโซอุปทานแบบบูรณาการ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
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 สาขาวิชานิเทศศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชานิติศาสตร  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตและนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต จํานวน 1,196 คน 
 
5.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมีลักษณะเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาสภาพ
ปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวังของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตตามความคิดเห็นของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ซ่ึงแบงออกเปน 5 ตอน มีดังนี้ 

ตอนที่ 1: สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามจะเปน
ประเภทเลือกตอบ (Checklist) 

ตอนที่ 2: สภาพทั่วไปของการใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการดานการศึกษา 
ลักษณะของแบบสอบถามจะเปนประเภทเลือกตอบ (Multiple Choices)  
   ตอนที่ 3: สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวังระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
ตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ประกอบดวย 
   สวนที่ 1 ฝายทะเบยีนและประมวลผล 
   สวนที่ 2 ศูนยสนเทศและหอสมุด 
   สวนที่ 3 ศูนยคอมพวิเตอร 
   สวนที่ 4 ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   สวนที่ 5 ฝายการเงินและการบัญช ี
 ตอนที่ 4:  ประโยชนเกี่ยวกับการใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการการศึกษาของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 ตอนท่ี 5: ความพึงพอใจตอการใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการการศึกษาของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
   ลักษณะของแบบสอบถามที่สรางขึ้นเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scales) 7 ระดับ 
ตามแนวทางของลิเคริรท (Likert Rating Scales)  
 
5.4 สรุปผลการวิจัย 
 การวิเคราะหขอมูลตาง ๆ สามารถสรุปได ดังนี้  

5.4.1 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย เปนนักศึกษาเพศหญิงรอยละ 55.3 อายุระหวาง 25-30 ป รอยละ 36 ศึกษาอยูสาขา
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บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รอยละ 27 อาชีพพนักงานบริษัทรอยละ 38.7 และรายไดมากกวา 30,000 บาท 
รอยละ 31.3  

5.4.2 การใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการดานการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย สวนใหญจะเลือกใชบริการดานการศึกษาของศูนย
คอมพิวเตอร คือ การใชงานอินเทอรเน็ตเพื่อการคนหาขอมูลทางการศึกษา รอยละ 71.7 รองลงมา
ไดแก ฝายทะเบียนและประมวลผล คือ การตรวจวันสอบและเวลาสอบ (Examination-Schedule) 
รอยละ 64 ถัดมาไดแก ศูนยสนเทศและหอสมุด คือ การคนหารายการหนังสือ วารสาร และส่ิงพิมพ
ตาง ๆ (Search Directory) รอยละ 62 และศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา คือ การรับทราบขาว
ประชาสัมพันธตางๆ รอยละ 55 

5.4.3 สภาพปจจุบันของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ในภาพรวม พบวา ฝายทะเบียนและประมวลผล  และ               
ฝายการเงินและการบัญชี จัดอยูในระดับคอนขางดีมาก สวนศูนยสนเทศและหอสมุด  ศูนยคอมพิวเตอร 
และศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา จัดอยูในระดับปานกลาง   
  สําหรับสภาพปจจุบันของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ในระบบยอยตางๆ พบวา    
  1)   ฝายทะเบียนและประมวลผล 
   1.1  การเขาสูระบบ  จัดอยูในระดับคอนขางดีมาก เชน การกรอกรหัสผานเขาใช 
(Password)               
   1.2 การลงทะเบียนเรียนทางอินเทอรเน็ตสวนมาก จัดอยูในระดับปานกลาง ยกเวน                
การตรวจสอบวันและเวลาในการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอรเน็ต การเลือกวิชาเรียนทาง
อินเทอรเน็ต และการตรวจสอบวันและเวลาสอบทางอินเทอรเน็ต จัดอยูในระดับคอนขางดีมาก 
  1.3 การตรวจสอบขอมูลนักศึกษาและผลการสอบ จัดอยูในระดับคอนขางดีมาก 

2)   ศูนยสนเทศและหอสมุด       
 2.1   การเขาสูระบบ จัดอยูในระดับคอนขางดีมาก 

 2.2  การบริการระบบ VTLS (Visionary Technology Library Solutions) รุน Virtua 
และการบริการออนไลน จัดอยูในระดับปานกลาง       
  3)  ศูนยคอมพิวเตอร       
    3.1 การบริการภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัยและการเขาสูระบบ จัดอยูในระดับ         
ปานกลาง               
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    3.2 ระบบบริการสารสนเทศ (DPU Portal) สวนมาก จัดอยูในระดับปานกลาง  ยกเวน
การสงอีเมลไปหาผูสง (Forward) จัดอยูในระดับคอนขางดีมาก 
  4)  ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา   
   4.1 การบริการ DPU Forum จัดอยูในระดับปานกลาง 
  5)  ฝายการเงินและการบัญชี 
   5.1 การเขาสูระบบ จัดอยูในระดับปานกลาง  
   5.2 การกรอกรายละเอียดสําหรับการชําระเงินออนไลน SCB Easy Net สวนมาก 
จัดอยูในระดับปานกลาง ยกเวน ความชัดเจนของชองสําหรับกรอกขอมูลท่ีมีใหบริการจัดอยูใน
ระดับคอนขางดีมาก           
   5.3 การเลือกบัญชี การตรวจสอบจํานวนเงินในบัญชี การยืนยันการชําระเงิน และ        
การพิมพหลักฐานชําระเงิน จัดอยูในระดับคอนขางดีมาก  
  สภาพที่ยอมรับไดของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ในภาพรวม พบวา จัดอยูในระดับคอนขางดีมากยกเวน 
ความพอเพียงของจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรจัดอยูในระดับปานกลาง    
  สภาพที่คาดหวังของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ในภาพรวม พบวา จัดอยูในระดับคอนขางดีมาก 
 5.4.4 สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับไดและความคาดหวังของระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
ตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ในภาพรวม พบวา 
ฝายทะเบียนและประมวลผล ศูนยสนเทศและหอสมุด ศูนยคอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยีทาง
การศึกษา และฝายการเงินและการบัญชี มีคาเฉลี่ยของสภาพปจจุบันต่ํากวา สภาพที่ยอมรับไดและ
สภาพที่คาดหวัง ยกเวน ฝายทะเบียนและประมวล เชน การตรวจสอบขอมูลสวนตัว และศูนย
สนเทศและหอสมุด เชน การกรอกรหัสผูใช พบวาคาเฉลี่ยของสภาพปจจุบันสูงกวา สภาพที่ยอมรับ
ได แตต่ํากวาสภาพที่คาดหวังและฝายทะเบียนและประมวลผล เชน การตรวจสอบผลการเรียน ศูนย
คอมพิวเตอร เชน การกรอกรหัสผูใชของระบบสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา เชน     
การซักถามขอสงสัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและฝายการเงินและการบัญชี เชน บัญชีที่สมัครเปน
สมาชิกไวไดทุกบัญชี มีคาเฉลี่ยความคาดหวังต่ํากวาสภาพที่ยอมรับได   
 5.4.5 คาเฉลี่ยที่จัดอยูในระดับสูง 5 อันดับแรกของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตตาม         
ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย สามารถสรุปในภาพรวม
ไดดังนี้ 
  1)  สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวัง   
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   1.1 ฝายทะเบียนและประมวลผล เชน การตรวจตารางเรียน เชน ตรวจสอบ วัน เวลา 
สถานที่ (Class Schedule)          
   1.2 ศูนยสนเทศและหอสมุด เชน การบริการขาวออนไลน (e-News) เชน 
หนังสือพิมพตาง ๆ ที่ใหบริการออนไลน 
   1.3 ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา เชน ภาพแบบการใชงานงาย การเขียนขอความ
ผานกระดานสนทนา (DPU Forum) ตัวอักษรที่ใชเหมาะสม การซักถามขอสงสัยเกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย  การรับทราบประกาศขาวสารตาง ๆ  
   1.4 ฝายการเงินและการบัญชี เชน ความชัดเจนของรายละเอียดบนหนาจอ
ภายหลัง  การชําระเงิน  
  2)  สภาพปจจุบันและสภาพที่ยอมรับได  
   2.1 ฝายทะเบียนและประมวลผล เชน การตรวจผลสอบผลการเรียน (Grade 
Report)              
   2.2 ฝายการเงินและการบัญชี เชน  การยืนยันจํานวนเงินความรวดเร็วใน          
การประมวลผลภายหลังการยืนยันการชําระเงินและความชัดเจนของชองสําหรับกรอกขอมูล
ที่มีใหบริการ 
  3)  สภาพปจจุบัน และความคาดหวัง       
    3.1 ฝายทะเบียนและประมวลผล เชน การตรวจสอบตารางสอบ เชน ตรวจสอบ วัน 
เวลา สถานที่ (Examination Schedule)        
    3.2 ศูนยสนเทศและหอสมุด เชน การคนหารายการหนังสือ วารสาร และส่ิงพิมพตาง 
ๆ (Search Directory) 
  4)  สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวัง คือ      
    4.1 ศูนยคอมพิวเตอร เชน ความสะดวกของสถานที่ที่ใชเชื่อมตออินเทอรเน็ต    
(Wireless LAN)             
    4.2 ฝายการเงินและการบัญชี เชน ความรวดเร็วในการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือใน
ทุกบัญชี 
  
 5.4.6 ความแตกตางระหวาง คาเฉลี่ยที่ เกี่ยวของกับความคาดหวังและสภาพปจจุบันกับ         
ความคาดหวังและสภาพที่ยอมรับไดของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตตามความคิดเห็นของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย สามารถสรุปไดดังนี้  

DPU



    

 

140 

 1)  ฝายทะเบียนและประมวลผล  เชน การกรอกรหัสผูใช (User Name) การลงทะเบียน
เพิ่ม - ลด รายวิชาทางอินเทอรเน็ต (Online Adding-Dropping) การตรวจสอบวันและเวลาใน                     
การลงทะเบียนเรียนทางอินเทอรเน็ตและการเพิกถอนรายวิชาทางอินเทอรเน็ต (Online Withdrawal) 
 2)  ศูนยสนเทศและหอสมุด คือ ความพอเพียงของจํานวนวารสารที่ใหบริการระบบ
ออนไลน               
 3)  ศูนยคอมพิวเตอร คือ การสงอีเมลกลับไปหาผูสง (Forward) และการกรอกชื่อผูใช 
(User Account)            
 4)  ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา  คือ ภาพแบบการใชงานงาย การเขียนขอความผาน
กระดานสนทนา (DPU Forum) ตัวอักษรที่ใชเหมาะสม การซักถามขอสงสัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย          
และการรับทราบประกาศขาวสารตาง ๆ         
 5)  ฝายการเงินและการบัญชี  คือ  ความรวดเร็วในการกรอกขอมูล  ความชัดเจนของชอง
สําหรับกรอกขอมูลที่มีใหบริการ และ ความชัดเจนของรายละเอียดบนหนาจอภายหลังการชําระเงิน 
 5.4.7 เมื่อพิจารณาประโยชนจากการใชระบบเครือขายอินเทอร เน็ตเพื่องานบริการ            
ดานการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย พบวา นักศึกษาที่ใช
ประโยชนจากระบบเครือขายอินเทอรเน็ตสวนใหญเปนนักศึกษาหญิง ( X = 4.55, S.D. = 0.52) ที่มี
อายุระหวาง 31 -35 ป ( X = 4.72) และอายุระหวาง 25 – 30 ป ( X = 4.59) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
( X = 4.66) และสาขาวิชานิติศาสตร ( X = 4.59) ซ่ึงประกอบอาชีพเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ ( X = 
4.82) และอาชีพธุรกิจสวนตัว ( X = 4.17) อีกทั้งมีรายไดนอยกวา 10,000 บาท ( X = 5.22)  
 5.4.8 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจตอการใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการ         
ดานการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย พบวา นักศึกษาที่มี            
ความพึงพอใจตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ตสวนใหญเปนนักศึกษาชาย ( X = 4.68, S.D. = 0.56) ที่
มีอายุระหวาง 31 -35 ป ( X = 4.92) และอายุระหวาง 25 – 30 ป ( X = 4.76) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
( X = 4.73) และสาขาวิชานิติศาสตร ( X = 4.58) ซ่ึงประกอบอาชีพเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ ( X = 
4.92) และประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว ( X = 4.27) อีกทั้งมีรายไดนอยกวา 10,000 บาท ( X = 5.66) 
รายไดระหวาง 25,001 - 30,000 บาท ( X = 4.47) และรายไดมากกวา 30,000 บาท ( X = 4.40) 
 
5.5 การอภิปรายผล 
  จากผลการวิจัยเกี่ยวกับสภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวังของระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
สามารถนํามาวิเคราะหและอภิปราย ไดดังนี้ 
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 5.5.1 ความแตกตางระหวาง คาเฉลี่ยที่ เกี่ยวของกับความคาดหวังและสภาพปจจุบันกับ         
ความคาดหวังและสภาพที่ยอมรับไดสามารถสรุปปญหาของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตตาม       
ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไดดังนี้  
 1)  ฝายทะเบียนและประมวลผล  ผลการศึกษา พบวา การกรอกรหัสผูใช (User Name) 
ของฝายทะเบียนและประมวลผล กําหนดใหกรอกรหัส คือ 485540021 เพื่อเขาสูระบบ แตระบบอื่น 
เชน ระบบอีเมล  กําหนดใหกรอกรหัส คือ s485540021 ปญหาที่พบสวนมาก คือ นักศึกษามี          
ความสับสนในการกรอกรหัสผูใช (User Name) ของระบบนี้กับระบบอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย ดังภาพ
ที่ 5.1 
 

  
ภาพที่ 5.1  แสดงการกรอกรหัสผูใช (User Name) 

 
นอกจากนี้ การลงทะเบียนเพิ่ม - ลด รายวิชาทางอินเทอรเน็ต (Online Adding-Dropping) ปญหาที่พบ 
คือ มหาวิทยาลัยยังไมจัดระบบที่เอื้อใหนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเพิ่ม - ลด รายวิชาทางอินเทอรเนต็ 
(Online Adding-Dropping) เอง  ดังภาพที่ 5.2 
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ภาพที่ 5.2  การลงทะเบยีนเพิม่ - ลด รายวชิาทางอนิเทอรเน็ต (Online Adding-Dropping) 
 
สวนการตรวจสอบวันและเวลาในการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอรเน็ตและการเพิกถอนรายวิชาทาง
อินเทอรเน็ต (Online Withdrawal) ปญหาที่พบ คือ ไมไดระบุระยะเวลาในการเพิกถอนรายวิชาทาง
อินเทอรเน็ตที่ชัดเจน ดังภาพที่ 5.3 
 

 
 
ภาพที่ 5.3 การตรวจสอบวันและเวลาในการลงทะเบยีนเรียนทางอนิเทอรเน็ตและการเพกิถอนรายวชิา 
   ทางอนิเทอรเนต็ (Online Withdrawal) 
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 2)  ศูนยสนเทศและหอสมุด ผลการศึกษา พบวา ความพอเพียงของวารสารที่ใหบริการบน
ระบบออนไลนตามความตองการของนักศึกษา ดังภาพที่ 5.4 และ 5.5 
 

 
 

ภาพที่ 5.4 ความพอเพยีงของจํานวนวารสารที่ใหบริการระบบออนไลน 
 

 
 

ภาพที่ 5.5 ความพอเพยีงของจํานวนวารสารที่ใหบริการระบบออนไลน 
 

  นอกจากนี้ จากผลการศึกษา พบวา วารสารในศูนยสนเทศและหอสมุดมีไมพอเพียงที่จะ
ใหบริการ ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดเปดสาขาใหมเพิ่มขึ้น เชน สาขาวิชาโซอุปทานแบบบูรณาการ  
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และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร  ซ่ึงในการนี้ ศูนยสนเทศและหอสมุดไดพยายาม
แกปญหาดังกลาวขางตน โดยการสั่งซื้อวารสารเพิ่มเติม แตการสั่งซื้อแตละครั้งก็จะขึ้นอยูกับปริมาณ
นักศึกษาที่มีในแตละสาขา รวมทั้ง การพิจารณาความเหมาะสมและความจําเปนของอาจารยประจํา
สาขาวิชา  ดวยเหตุนี้จึงทําใหการใหบริการวารสารไมพอเพียงในระยะแรกของการเปดสอนในสาขาวิชา
ใหมๆ อยางไรก็ตาม จากผลการศึกษาของผูวิจัย พบวา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจํานวนรวมทั้งส้ิน 
186 คนหรือคิดเปนรอยละ 62 จะใชบริการวารสารออนไลนคอนขางมาก เนื่องจากความสะดวก
และรวดเร็วในการคนหาขอมูลในหัวขอท่ีตองการ ประกอบกับมหาวิทยาลัยเปนสมาชิกวารสารใน
ประเทศและตางประเทศ เชน Business Source Premier, ABI/INFORM, Science Direct, West law 
International, WARC, Thai University ebook Net 1st Collection และ Cognition and Instruction อีก
ทั้งศูนยสนเทศและหอสมุดไดจัดทําคูมือการใชบริการวารสารออนไลนใหกับนักศึกษาไวแลว
เชนกัน ดังนั้น นักศึกษาสาขาวิชาที่เปดใหมอาจใชบริการวารสารออนไลนใหมากขึ้นสําหรับ       
การคนหาขอมูลประกอบการทําวิทยานิพนธซ่ึงจะชวยทดแทนวารสารที่ไมพอเพียงได รวมทั้งเพื่อ
เปนการอํานวยความสะดวกแกนักศึกษา มหาวิทยาลัยไดจัดบริการอินเทอรเน็ตไรสาย (Wireless 
Lan) ใหกับนักศึกษาที่มีคอมพิวเตอรพกพา (Note Book) ที่สามารถเรียกใชวารสารออนไลนได
อยางเต็มที่ตามความสะดวก ณ จุดพักผอนตางๆ ของนักศึกษาอยางทั่วถึง 
 
   3)  ศูนยคอมพิวเตอร ผลการศึกษา พบวา การกรอกรหัสเขาใช (User Name) และ           
การกรอกรหัสผานเขาใช (Password) ปญหาที่พบ คือ นักศึกษามีความสับสนกับการกรอกรหัสเขาใช 
(User Name) กับระบบอื่นๆ ซ่ึงระบบการกรอกรหัสผานเขาใช (User Name) ของอีเมลจะตองกรอก s+
รหัสนักศึกษาแตระบบอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยใหกรอกเฉพาะรหัสนักศึกษาเพียงอยางเดียว                 
สวนการกรอกรหัสผานเขาใช (Password) ปญหาที่พบ คือ ศูนยคอมพิวเตอรกําหนดใหนักศึกษาใช     
การกรอกรหัสผานเขาใช (Password) ที่ทางศูนยกําหนดมาใหเทานั้น หามเปลี่ยน ทําใหยากตอการจดจํา 
รวมทั้งไมสะดวกตอการใชงาน ดังภาพ ที่ 5.6 
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ภาพที่ 5.6  การกรอกชื่อผูใช (User Account) และการกรอกรหัสผานเขาใช (Password) 
 
    ปญหาของระบบเครือขายอินเทอร เน็ตตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงไดทําการสัมภาษณผูอํานวยการ
ศูนยคอมพิวเตอรเกี่ยวกับปญหาดังกลาวขางตน ทําใหทราบเหตุผลวาศูนยคอมพิวเตอรจําเปนตอง
ดูแลเร่ืองความปลอดภัย (Security) อนึ่งจากผลการศึกษาของผูวิจัยเอง พบวา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวนรวมทั้งส้ิน 201 คนหรือคิดเปนรอยละ 67 จะไมเขาใชอีเมลของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย และ
เมื่อพิจารณาปญหาดานอื่นๆ จะพบปญหา เชน สีหนาจอของอีเมลไมโดดเดน เนื้อที่ของอีเมลมีเพียง 25 
เมกกะไบท สวนการแนบไฟล (Attachment) ในการสงเมลแตละครั้งจะสงไดไมเกิน 5 เมกกะไบท ปญหา
ตางๆ เหลานี้ ก็อาจจะเปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหนักศึกษาบางคน บางกลุมไมเขาใชบริการอีเมลของ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย อยางไรก็ตาม ผูวิจัยคิดวายังมีเหตุผลอ่ืนๆ อีกมากที่นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาไมเขาใชอินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ผูวิจัยจึงเสนอใหทําการวิจัยเชิงลึก 
(Indepth Study) เกี่ยวกับปญหาการใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของนักศึกษาตอไปในอนาคต 
 
    4)  ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา  ผลการศึกษา พบวา รูปแบบการใชงาน การประกาศ
ขาวสารตางๆ ปญหาที่พบ คือ บางกระทูนักศึกษาไมสามารถตอบขอซักถามจากภายนอกมหาวิทยาลัย
ได รวมทั้งรูปแบบการกําหนดขอมูลของกระทู ยังซ้ําซอนทําใหนักศึกษาเขียนกระทูไมตรงกับหัวขอที่
เปดใหบริการ ดังภาพ ที่ 5.7 – 5.10 
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ภาพที่ 5.7  รูปแบบการใชงานและการรับทราบขาวสารตาง ๆ 
 

 
 

ภาพที่ 5.8  รูปแบบการใชงาน 
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ภาพที่ 5.9 รูปแบบการเขียนขอความและลักษณะตัวอักษร 
 

  
ภาพที่ 5.10  แบบการเขียนขอความผานกระดานสนทนา 

 
    5)  ฝายการเงินและการบัญชี  ผลการศึกษา พบวา ความชัดเจนของชองสําหรับกรอก
ขอมูลและความรวดเร็วในการกรอกขอมูลและความชัดเจนของรายละเอียดบนหนาจอภายหลังการชําระ
เงิน พบวา การแสดงผลบนหนาจอไมชัดเจน สีที่ใชทําใหตาลาย ดังภาพที่ 5.11 – 5.13 
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ภาพที่ 5.11  ความชัดเจนของชองสําหรับกรอกขอมูลและความรวดเร็วในการกรอกขอมลู 
 

 
 

ภาพที่ 5.12  ความชัดเจนของรายละเอียดบนหนาจอภายหลังการชําระเงิน 
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ภาพที่ 5.13  ความชัดเจนของรายละเอียดบนหนาจอภายหลังการชําระเงิน 
  
5.6 ขอเสนอแนะ 
  5.6.1 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ คือ 

   1)   มหาวิทยาลัย ควรกําหนดชวงระยะเวลาในการเขาใชงาน ชวงการลงทะเบียน
เรียนทางอินเทอรเน็ต โดยแบงตามกลุมวิชา สาขาวิชา ที่นักศึกษาเรียน โดยใหสอดคลองกับ        
การกําหนดตารางเรียน รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ใหบริการอินเทอรเน็ตไรสาย 

   2)    ศูนยคอมพิวเตอร ควรปรับปรุง เพิ่ม และขยายเครือขาย รวมทั้งอุปกรณตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับระบบเครือขาย เชน ขยายชองสัญญาณที่ใหบริการเชื่อมตออินเทอรเน็ต เพิ่มขนาดพื้นที่
ความจุของอีเมลใหกับนักศึกษา การเปดโอกาสใหนักศึกษากําหนดการกรอกรหัสผานเขาใช 
(Password) ของอีเมลและบริการ Remote Access ไดเองและเพิ่มจํานวนชั่วโมงการใหบริการ
อินเทอรเน็ตที่เชื่อมตอสัญญาณจากภายนอกมหาวิทยาลัย 

   3)  ผูวิเคราะหระบบ (System Analyst) ควรดูแลการพัฒนาระบบโดยสวนงานของ
มหาวิทยาลัยหรือสวนงานจากภายนอก (Outsource) ใหการใชงานมีมาตรฐานเหมือนกัน เชน      
การเขาสูระบบ สีที่ใช ความชัดเจนในการแสดงผลบนหนาจอคอมพิวเตอร เปนตน  
  

5.6.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 1) การศึกษาสภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวังของระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตตามความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
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  2) การศึกษาเชิงลึก (Indepth Study) เกี่ยวกับความตองการใชระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตเพื่องานบริการดานการศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยของนักศึกษาที่รายไดตางกัน DPU
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บันทึก 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 
 
 
ที่ บว.0306(12)/     วันที่  24 ตลุาคม 2549 
จาก ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม 
เรียน ดร.รังสิต ศรจิตต ิ
 

เร่ือง ขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญประเมินและวิเคราะหแบบสอบถามของนักศึกษาปริญญาโท 
 

     ดวย วาที่ร.ต.สุรพงษ หวางเจริญศักดิ ์นักศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการจัดการโทรคมนาคม ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เรื่อง การศึกษาสภาพปจจุบัน 
สภาพที่ยอมรับไดและความคาดหวังของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตตามความคิดเห็นของ
นักศึกษาระดบับัณฑติศึกษา มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑติย โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ คือ นอ.ดร.วีระชัย เชาวกําเนิด และรศ.ดร.กัลยาณี จิตตการุณย เปนที่ปรึกษารวม 

     ในการนี้ นักศึกษามีความประสงคใครจะขอความอนุเคราะหทานเปนผูเชี่ยวชาญ
ประเมินและวเิคราะหแบบสอบถาม เพ่ือประกอบการทําวิทยานิพนธเรื่องดังกลาว ทั้งน้ีเพ่ือ
ประโยชนสูงสดุทางการศึกษาตอไป 

 
      

 
     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย จะเปนพระคุณยิ่ง 

 
 

                        (น.อ. ดร. วีระชัย เชาวกําเนิด) 
     ผูอํานวยการบัณฑิตศกึษา 

          สาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม 
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บันทึก 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 
 
 
ที่ บว.0306(12)/     วันที่  24 ตลุาคม 2549 
จาก ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม 
เรียน ดร.ธงชัย จรณะสมบูรณ 
 

เร่ือง ขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญประเมินและวิเคราะหแบบสอบถามของนักศึกษาปริญญาโท 
 

     ดวย วาที่ร.ต.สุรพงษ หวางเจริญศักดิ ์นักศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการจัดการโทรคมนาคม ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เรื่อง การศึกษาสภาพปจจุบัน 
สภาพที่ยอมรับไดและความคาดหวังของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตตามความคิดเห็นของ
นักศึกษาระดบับัณฑติศึกษา มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑติย โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ คือ นอ.ดร.วีระชัย เชาวกําเนิด และรศ.ดร.กัลยาณี จิตตการุณย เปนที่ปรึกษารวม 

     ในการนี้ นักศึกษามีความประสงคใครจะขอความอนุเคราะหทานเปนผูเชี่ยวชาญ
ประเมินและวเิคราะหแบบสอบถาม เพ่ือประกอบการทําวิทยานิพนธเรื่องดังกลาว ทั้งน้ีเพ่ือ
ประโยชนสูงสดุทางการศึกษาตอไป 

 
      

 
     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย จะเปนพระคุณยิ่ง 

 
 

                        (น.อ. ดร. วีระชัย เชาวกําเนิด) 
     ผูอํานวยการบัณฑิตศกึษา 

          สาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม 
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บันทึก 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 
 
 
ที่ บว.0306(12)/     วันที่  24 ตลุาคม 2549 
จาก ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม 
เรียน รศ.ดร.ไพบูลย พฤกษสุนันท 

 
เร่ือง ขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญประเมินและวิเคราะหแบบสอบถามของนักศึกษาปริญญาโท 

 
     ดวย วาที่ร.ต.สุรพงษ หวางเจริญศักดิ ์นักศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาการจัดการโทรคมนาคม ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เรื่อง การศึกษาสภาพปจจุบัน 
สภาพที่ยอมรับไดและความคาดหวังของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตตามความคิดเห็นของ
นักศึกษาระดบับัณฑติศึกษา มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑติย โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ คือ นอ.ดร.วีระชัย เชาวกําเนิด และรศ.ดร.กัลยาณี จิตตการุณย เปนที่ปรึกษารวม 

     ในการนี้ นักศึกษามีความประสงคใครจะขอความอนุเคราะหทานเปนผูเชี่ยวชาญ
ประเมินและวเิคราะหแบบสอบถาม เพ่ือประกอบการทําวิทยานิพนธเรื่องดังกลาว ทั้งน้ีเพ่ือ
ประโยชนสูงสดุทางการศึกษาตอไป 

 
      

 
     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย จะเปนพระคุณยิ่ง 

 
 

                        (น.อ. ดร. วีระชัย เชาวกําเนิด) 
     ผูอํานวยการบัณฑิตศกึษา 

          สาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม 
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บันทึก 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 
 
 
ที่ บว.0306(12)/     วันที่  24 ตลุาคม 2549 
จาก ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม 
เรียน ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ 
 

เร่ือง ขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญประเมินและวิเคราะหแบบสอบถามของนักศึกษาปริญญาโท 
 

     ดวย วาที่ร.ต.สุรพงษ หวางเจริญศักดิ ์นักศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการจัดการโทรคมนาคม ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เรื่อง การศึกษาสภาพปจจุบัน 
สภาพที่ยอมรับไดและความคาดหวังของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตตามความคิดเห็นของ
นักศึกษาระดบับัณฑติศึกษา มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑติย โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ คือ นอ.ดร.วีระชัย เชาวกําเนิด และรศ.ดร.กัลยาณี จิตตการุณย เปนที่ปรึกษารวม 

     ในการนี้ นักศึกษามีความประสงคใครจะขอความอนุเคราะหทานเปนผูเชี่ยวชาญ
ประเมินและวเิคราะหแบบสอบถาม เพ่ือประกอบการทําวิทยานิพนธเรื่องดังกลาว ทั้งน้ีเพ่ือ
ประโยชนสูงสดุทางการศึกษาตอไป 

 
      

 
     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย จะเปนพระคุณยิ่ง 

 
 

                        (น.อ. ดร. วีระชัย เชาวกําเนิด) 
     ผูอํานวยการบัณฑิตศกึษา 

          สาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม 
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บันทึก 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 
 
 
ที่ บว.0306(12)/     วันที่  24 ตลุาคม 2549 
จาก ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม 
เรียน ผศ.ดร.นิตย เพ็ชรรักษ 
 

เร่ือง ขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญประเมินและวิเคราะหแบบสอบถามของนักศึกษาปริญญาโท 
 

     ดวย วาที่ร.ต.สุรพงษ หวางเจริญศักดิ ์นักศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการจัดการโทรคมนาคม ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เรื่อง การศึกษาสภาพปจจุบัน 
สภาพที่ยอมรับไดและความคาดหวังของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตตามความคิดเห็นของ
นักศึกษาระดบับัณฑติศึกษา มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑติย โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ คือ นอ.ดร.วีระชัย เชาวกําเนิด และรศ.ดร.กัลยาณี จิตตการุณย เปนที่ปรึกษารวม 

     ในการนี้ นักศึกษามีความประสงคใครจะขอความอนุเคราะหทานเปนผูเชี่ยวชาญ
ประเมินและวเิคราะหแบบสอบถาม เพ่ือประกอบการทําวิทยานิพนธเรื่องดังกลาว ทั้งน้ีเพ่ือ
ประโยชนสูงสดุทางการศึกษาตอไป 

 
      

 
     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย จะเปนพระคุณยิ่ง 

 
 

                        (น.อ. ดร. วีระชัย เชาวกําเนิด) 
     ผูอํานวยการบัณฑิตศกึษา 

                                               สาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม 
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ภาคผนวก ข 
หนังสอืขอความอนเุคราะหในการใชแบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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บันทึก 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 
 
 
ที่ บว.0306(1)/648     วันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 
จาก บัณฑิตวิทยาลัย 
เรียน ผูอํานวยการศูนยวิจัย 
 

เร่ือง ขออนุญาตแจกแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลประกอบการทําวทิยานิพนธ 
 

ดวย วาที่ร.ต.สุรพงษ หวางเจริญศักดิ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาการ
จัดการโทรคมนาคม จะทําการศึกษาคนควาหาขอมูลเพ่ือประกอบการทําวิทยานิพนธ  เร่ือง 
“การศึกษาสภาพปจจุบัน  สภาพที่ยอมรับไดและความคาดหวังของระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  
ตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 
   

บัณฑิตวิทยาลัย  จึงขออนุญาตแจกแบบสอบถามนักศกึษาภายในมหาวิทยาลัยของ
ทาน  ขอมูลที่ไดมาจะใชสําหรับการทําวทิยานิพนธเทานั้น 

 
      

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และหวงัเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจาก
ทานดวยด ี

ขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้        
      
 
 

                        (ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมศักดิ์ ดําริชอบ) 
             คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 

           
สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวทิยาลัย 
โทร. 0-2954-7300-29 ตอ 570 
(วาที่รอยตรี สุรพงษ หวางเจริญศักดิ์  0-89300-5832) 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 
 

เรื่อง 
 

                    การศึกษาสภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวังของระบบเครือขาย 
อินเทอรเน็ตตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย 

(A Study of Present Status, Minimum Requirements and Expectations of 
Internet Network According to Graduate Students’Opinions 

at Dhurakij PunditUniversity ) 
 

 

 
 

โดย 
วาท่ีรอยตรี สรุพงษ หวางเจริญศักดิ์ 

 
 
 
 

การศึกษาวิจัยนี้เปนสวนหนึง่ของวิทยานพินธตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชา การจัดการโทรคมนาคม  บัณฑติวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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คําชี้แจง 

 

1.   ผูตอบแบบสอบถามฉบับนี้  คือ  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  จํานวน  15 สาขา                   
ซึ่งประกอบดวย ระดับมหาบัณฑิต 12 สาขา คือ การจัดการการศึกษา การจัดการโซอุปทานแบบบูรณาการ การจัดการ
โทรคมนาคม การจัดการทางวิศวกรรม การจัดการเทคโนโลยีในอาคาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร         
รัฐประศาสนศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐศาสตร นิเทศศาสตร นิติศาสตรและบริหารธุรกิจ สวนระดับ      
ดุษฎีบัณฑิตมีจํานวน 3 สาขา คือ บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตรและนิติศาสตร  

 
2.   วัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวังของระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ตตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 
3.  แบบสอบถามแบงออกได 3 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1   สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2  สภาพทั่วไปของการใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการดานการศึกษา 
  ตอนที่ 3  สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวังของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตตามความคิดเห็นของ  
                        นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ดังนี้ 
   สวนที่ 1 ฝายทะเบียนและประมวลผล 
   สวนที่ 2 ศูนยสนเทศและหอสมุด 
   สวนที่ 3 ศูนยคอมพิวเตอร 
   สวนที่ 4 ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   สวนที่ 5 ฝายการเงินและการบัญชี 
  ตอนที่ 4 การใชประโยชนจากระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
  ตอนที่ 5 ความพึงพอใจตอการใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
4.    นิยามศัพทเฉพาะ ดังนี้  

 1) การใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการดานการศึกษา หมายถึง การใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของ   
  ฝายทะเบียนและประมวลผล  ศูนยสนเทศและหอสมุด ศูนยคอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา และ         
  ฝายการเงินและการบัญชี   

 2) การใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของฝายทะเบียนและประมวลผล ประกอบดวย การเขาสูระบบ การลงทะเบียน 
  เรียนทางอินเทอรเน็ต และการตรวจผลสอบและขอมูลนักศึกษา 
   2.1  การเขาสูระบบ ประกอบดวย การกรอกรหัสผูใช (User Name) และรหัสผานเขาใช (Password) 
  2.2  การลงทะเบียนเรียนทางอินเทอรเน็ต ประกอบดวย การตรวจสอบขั้นตอนการกําหนดระยะเวลาที่ใช        
   การตรวจสอบวันและเวลาในการลงทะเบียนเรียน การเลือกวิชาเรียน การตรวจสอบวันและเวลาสอบ                    
   การลงทะเบียนเพิ่ม-ลดรายวิชา (Online Adding-Dropping)       การเพิกถอนรายวิชา (Online Withdrawal)     
   การลงทะเบียนเรียนวิชาที่มีตารางสอบตรงกัน (Registration Request for Course with Examination-Schedule  
   Conflicts) การตรวจสอบจาํนวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในแตละวิชา และการกําหนดเครื่องคอมพิวเตอรที่ใช 
   ในการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอรเน็ต   
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2.3 การตรวจผลสอบและขอมูลนักศึกษา ประกอบดวย การตรวจสอบขอมูลสวนตัว (Personal Data) ผล 
 การเรียน (Grade Report) เวลา สถานที่ ของตารางเรียน (Class Schedule) ตารางสอบ (Examination Schedule)  
 และการทดลองคํานวณผลการเรียนลวงหนา (Grade Calculation) 

 3) การใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของศูนยสนเทศและหอสมุด ประกอบดวย การเขาสูระบบ การบริการระบบ  
 VTLS (Visionary Technology Library Solutions) รุน Virtua และการบริการระบบออนไลน (Online Service)  
  3.1 การเขาสูระบบ ประกอบดวย การกรอกรหัสผูใช (User Name) และรหัสผานเขาใช (Password) 
 3.2 การบริการระบบ VTLS (Visionary Technology Library Solutions) รุน Virtua ประกอบดวย การตรวจสอบ 
    ขอมูลสวนตัวของผูใชบริการ  การตรวจสอบรายชื่อหนังสือใหม (New Books Titles) การคนหารายการหนังสือ  
          วารสาร และสิ่งพิมพตาง ๆ  (Search Directory) การตรวจสอบรายการยืม-คืน  การตออายุการยืม รายการจอง  

  และการกรอกแบบฟอรมบันทึกเสนอซื้อหนังสือ วารสาร  (e-Requisition)    
 3.3 การบริการระบบออนไลน (Online Service) ประกอบดวย การบริการขาวออนไลน (e-News) วิดีโอ   
    ประกอบการสอนตามอัธยาศัย (Video on Demand) การบริการหนังสือออนไลน (Book  Online) และ 
    วารสารออนไลน  (Online Journal) ความพอเพียงของจํานวนวิชา หนังสือ วารสาร ความสมบูรณของ 
    เนื้อหา ความชัดเจนของเสียงคําบรรยาย   ความรวดเร็วในการ Download หนังสือ วารสาร    
 4) การใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของศูนยคอมพิวเตอร ประกอบดวย การบริการภายในมหาวิทยาลัย การบริการ 
   จากภายนอกมหาวิทยาลัย และระบบบริการสารสนเทศ (DPU Portal)     
  4.1 การบริการภายในมหาวิทยาลัย ประกอบดวย ความพอเพียงของจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร ความรวดเร็วใน     
     การใชงานอินเทอรเน็ต ระยะเวลาที่เปดใหใชบริการเครื่องคอมพิวเตอร และความสะดวกของสถานที่ที่ใช 
     เช่ือมตออินเทอรเน็ต (Wireless LAN)        
  4.2 การบริการจากภายนอกมหาวิทยาลัย ประกอบดวย  ความรวดเร็วในการเชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ตจาก 
     บาน ประสิทธิภาพในการเชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ตผานทางโมเด็ม การใหบริการจํานวนชั่วโมงที่ใช 
     งานอินเทอรเน็ต คือ 2 ช่ัวโมงตอครั้ง และความพอเพียงของจํานวนหมายเลขโทรศัพทที่ใหบริการเชื่อมตอ 
     อินเทอรเน็ต 
 4.3 ระบบบริการสารสนเทศ (DPU Portal) ประกอบดวย การเขาสูระบบ การใช Web-based e-Mail  
      4.3.1 การเขาสูระบบ ประกอบดวย การกรอกรหัสผูใช (User Name) และรหสัผานเขาใช (Password) 
      4.3.2 การใช Web-based e-Mail ประกอบดวย  การรับสง e-Mail การกรอกชื่อผูใช (User Account)        
          การกรอกรหัสผาน (Password) การเช็คเมล (Inbox) ที่สงเขามา เชน  การแจงงดเรียน (Cancel Class)    
          การแจงเรียนชดเชย (Make Up Class) การสงเมล (Compose) ถึงอาจารยผูสอน การแนบไฟล (Attach)  
          การบานและรายงาน การสงอีเมลกับไปหาผูอื่น (Forward) การเก็บสําเนาอีเมลที่ไดสงออกไป (Sent)     
          การเก็บสําเนาอีเมลที่ไดทิ้งไปแลว (Trash) และพื้นที่ที่ใหบริการในการรับ-สงอีเมล   
 5) การใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา ประกอบดวย การบริการ DPU Forum               
     การตรวจสอบประกาศจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับตัวนักศึกษา และการรับทราบขาวประชาสัมพันธตาง ๆ 
  5.1 การบริการ DPU Forum ประกอบดวย การเขียนขอความผานกระดานสนทนา (DPU Forum) รูปแบบการใชงาน 
        งาย ตัวอักษรที่ใชเหมาะสม การถามและตอบคําถามในรายวิชากับอาจารยผูสอนได  การซักถามขอสงสัย 
        เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย การรับทราบประกาศขาวสารตาง ๆ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียน  
  5.2  การตรวจสอบประกาศจากหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับตัวนักศึกษา 
  5.3  การรับทราบขาวประชาสัมพันธตาง ๆ  
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 6) การใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของฝายการเงินและการบัญชี ประกอบดวย  การเขาสูระบบการจายเงิน 
  คาลงทะเบียนออนไลน ผานบริการของ SCB Easy Net Payment Gateway  
  6.1  การเขาสูระบบ ประกอบดวย การกรอกรหัสผูใช (User Name) และรหัสผานเขาใช (Password)  
  6.2  การกรอกรายละเอียดสําหรับการชําระเงินออนไลน (SCB Easy Net) ประกอบดวย ความชัดเจนของชองสําหรับ 
      กรอกขอมูลที่มีใหบริการการกรอกหมายเลขอางอิงการชําระเงิน รหัสนักศึกษา จํานวนหนวยกิต จํานวนเงิน          

 ความรวดเร็วในการกรอกขอมูล การกลับไปแกไขเมื่อกรอกขอมูลผิดพลาด 
  6.3  การเลือกบัญชี และการตรวจสอบจํานวนเงินในบัญชี ประกอบดวย การเลือกบัญชีที่สมัครในระบบทุกบัญชี            
    ความรวดเร็วในการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในทุกบัญชี     
  6.4  การยืนยันการชําระเงิน ประกอบดวย การยืนยันจํานวนเงินสําหรับการชําระเงิน  การกลับไปแกไขจํานวนเงิน 
    เมื่อขอมูลเกิดผิดพลาด ความรวดเร็วในประมวลผลภายหลังการยืนยันการชําระเงิน ความชัดเจน 
    ของการแสดงผลภายหลังการชําระเงิน ความชัดเจนและครบถวนของรายละเอียดบนหลักฐานการชําระเงิน
  6.5  การพิมพหลักฐานการชําระเงิน ประกอบดวย ความรวดเร็วในการพิมพหลักฐานการชําระเงิน  
 7) สภาพปจจุบัน หมายถึง สภาพที่เปนจริง หรือสภาพที่ใชงานจริงในขณะนี้    
 8) สภาพที่ยอมรับได  หมายถึง  สภาพของการใชงานคอมพิวเตอรเพื่อการบริการการศึกษา ซึ่งเปนระดับต่ําสุด                   
  ซึ่งสามารถยอมรับได หากต่ํากวานี้จะกอใหเกิดปญหาในการใชงาน     
 9) ความคาดหวัง  หมายถึง  ความประสงค  ความคาดหวังที่จะใหเกิดขึ้นหรือจัดมาไดเพื่อปรับปรุงการใชงานใหเกิด 
  ความเหมาะสม 
 10) ปญหา หมายถึง อุปสรรคในการใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตดานการบริการศึกษา   
 11) ประโยชน หมายถึง การใชบริการอินเทอรเน็ตเพื่อเกื้อกูลตอการศึกษา  ซึ่งกอใหเกิดความรูความเขาใจ และ 
   ความสามารถนําไปใชได   
 12) ความพึงพอใจ หมายถึง ผลที่ไดรับจากการใชบริการอินเทอรเน็ตแลวกอใหเกิดความพึงพอใจ 
 13) ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกของนักศึกษาในดานตางๆ โดยการตอบคําถามเกี่ยวกับระบบเครือขาย 
       อินเทอรเน็ต ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 
ตอนที่ 1  สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง:  โปรดใสเครื่องหมาย  √   ใน       ที่ทานเลือกตามความเปนจริง 
1. เพศ   1.1    ชาย   1.2   หญิง 
 
2. อายุ   2.1    นอยกวา 25 ป   2.2    25-30 ป 2.3     31-35 ป         2.4    35 ปขึ้นไป
  
3.  สาขาที่ศึกษา  3.1     การจัดการโทรคมนาคม   3.2      การจัดการทางวิศวกรรม  
   3.3     การจัดการเทคโนโลยีในอาคาร   3.4      การจัดการโซอุปทานแบบบูรณาการ 
   3.5     การจัดการการศึกษา  3.6      บริหารธุรกิจ  
   3.7     เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร 3.8      เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   3.9     นิติศาสตร  3.10     นิเทศศาสตร 
   3.11   เศรษฐศาสตร  3.12     รัฐประศาสนศาสตร 
   3.13   บรหิารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต          3.14     นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
   3.15   นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
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4.  อาชีพปจจุบันขณะศึกษา                                           

                                     4.1     ขาราชการ               4.2      ธุรกิจสวนตัว               4.3     ผูประกอบการ            
                                       4.4     พนักงานบริษัท       4.5     พนักงานรัฐวิสาหกิจ    4.6    ไมไดประกอบอาชีพ    

                                     4.7      อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................................................ 
 
5.รายไดของทาน                                                                                                                                                                   
              5.1     ตํ่ากวา 10,000 บาท    5.2  10,000 – 15,000 บาท    5.3    15,001- 20,000 บาท 
                                       5.4     20,001 – 25,000 บาท 5.5   25,001 - 30,000 บาท    5.6    มากกวา 30,000 บาท  
 
ตอนที่ 2  สภาพทั่วไปของการใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการดานการศึกษา 

คําชี้แจง:  โปรดใสเครื่องหมาย  √   ใน       ที่ทานเลือกตามความเปนจริง 
1.  ทานเคยใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการดานการศึกษาหรือไม 
 1.1    เคย  1.2    ไมเคย 
 

2.  ทานใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการดานการศึกษาของหนวยงานใดบางในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 
 2.1   ฝายทะเบียนและประมวลผล เชน   
   2.1.1    การลงทะเบียนเรียนทางอินเทอรเน็ต (Registration Online)  
   2.1.2    การลงทะเบียนเพิ่ม – ลด รายวิชา (Online Adding-Dropping)  
   2.1.3    การเพิกถอนรายวิชา (Online Withdrawal)  
   2.1.4    การตรวจสอบวันและเวลาในการลงทะเบียนเรียน 
   2.1.5    การลงทะเบียนเรียนวิชาที่มีเวลาสอบตรงกัน (Registration Request for Courses with  
      Examination-Schedule Conflicts) 
     2.1.6    การตรวจสอบขอมูลสวนตัว (Personal Data) 
     2.1.7    การตรวจสอบผลการเรียน (Grade Report) 
     2.1.8    การตรวจสอบตารางเรียน (Class Schedule) 
     2.1.9    การตรวจสอบวันและเวลาสอบ (Examination-Schedule) 
   2.1.10   อื่น ๆ (โปรดระบุ)................................................................................................................... 
 

 2.2     ศูนยสนเทศและหอสมุด เชน   
                            2.2.1    การตรวจสอบรายชื่อหนังสือใหม (New Books Titles)    
   2.2.2    การคนหารายการหนังสือ วารสาร และสิ่งพิมพตาง ๆ (Search Directory)  
   2.2.3    การตรวจสอบรายการยืม-คืน  เชน หนังสือ วารสาร     

2.2.4    การตออายุการยืม เชน หนังสือ วารสาร 
2.2.5    การตรวจสอบรายการจอง เชน หนังสือ วารสาร    
2.2.6    การกรอกแบบฟอรมบันทึกเสนอซื้อ เชน หนังสือ วารสาร (e-Requisition)  

  2.2.7    การบริการขาวออนไลน (e-News) เชน หนังสือพิมพตาง ๆ ที่ใหบริการออนไลน 
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2.2.8    การบริการวิดีโอตามอัธยาศัย (Video on Demand)    
2.2.9    การบริการหนังสือออนไลน (Book Online)    
2.2.10   การบริการวารสารออนไลน (Online Journal)    
2.2.11   อื่น ๆ (โปรดระบุ)..................................................................................................................... 

 

 2.3   ศูนยคอมพิวเตอร เชน   
                             2.3.1   การใชงานอินเทอรเน็ตเพื่อการคนหาขอมูลทางการศึกษา 
              2.3.2   การใช Web-based e-Mail ในการรับสง e-Mail 
    2.3.3   การใช Remote Access แทนชั่วโมงอินเทอรเน็ตทั่วไป 
    2.3.4   การใช Wireless Lan/WIFI เพื่อการคนหาขอมูลทางการศึกษา 
    2.3.5   อื่น ๆ (โปรดระบุ).....................................................................................................................  
 

 2.4   ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา เชน      
   2.4.1   การเขียนขอความผานกระดานสนทนา (DPU Forum) 
   2.4.2   การตรวจสอบประกาศจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับตัวนักศึกษา 
   2.4.3   การรับทราบขาวประชาสัมพันธตาง ๆ 
   2.4.4   อื่น ๆ (โปรดระบุ)..................................................................................................................... 
 

 2.5  ฝายการเงินและการบัญชี เชน 
   2.5.1  การชําระเงินคาลงทะเบียนผานระบบออนไลน (SCB Easy Net Payment Gateway) 
   2.5.2  การตรวจสอบการชําระคาลงทะเบียน 
   2.5.3  การพิมพหลักฐานการชําระเงิน 
   2.5.4  อื่น ๆ (โปรดระบุ)..................................................................................................................... 
 
 2.6   หนวยงานอื่น ๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………...................... 
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ตอนที่ 3  การศึกษาสภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได และความคาดหวังของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
ตัวอยางวิธีการตอบ 

  นอยที่สุด                    มากที่สุด นอยที่สุด                    มากที่สุด นอยที่สุด                    มากที่สุด 
ขอ  สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได ความคาดหวัง 
  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

สวนที่ 1  ฝายทะเบียนและประมวลผล                      

 การเขาสูระบบ                      

1 การกรอกรหัสผูใช (User Name)........................................................................................................                       

2 การกรอกรหัสผานเขาใช (Password)………………………………………………………………                       

จากตัวอยางขอ 1 สภาพที่คาดหวังของการกรอกรหัสผูใช (User Name) จัดอยูในระดับมากที่สุด (7) ในขณะที่สภาพที่ยอมรับไดจัดอยูในระดับคอนขางมาก (5) สวนสภาพปจจุบันจัดอยูในระดับ
มาก (6) แสดงวา การกรอกรหัสผูใชในปจจุบันไมมีปญหาแตอยางใด 

จากตัวอยางขอ 2 สภาพที่คาดหวังของการกรอกรหัสผานเขาใช (Password) จัดอยูในระดับมาก (6) ในขณะที่สภาพที่ยอมรับไดจัดอยูในระดับคอนขางมาก (5) สวนสภาพปจจุบันจัดอยูในระดับ
ปานกลาง (4) แสดงวา การกรอกรหัสผานเขาใชในปจจุบันคอนขางมีปญหา 

 

คําชี้แจง:  กรุณาทําเครื่องหมาย ลงในชองวางตามสภาพการใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการการศึกษาของนักศึกษาธุรกิจบัณฑิตย 

 
  นอยที่สุด                    มากที่สุด นอยที่สุด                    มากที่สุด นอยที่สุด                    มากที่สุด 
ขอ  สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได ความคาดหวัง 
  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

สวนที่ 1  ฝายทะเบียนและประมวลผล                      

 การเขาสูระบบ                      
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(ตอ) 

  นอยที่สุด                    มากที่สุด นอยที่สุด                    มากที่สุด นอยที่สุด                    มากที่สุด 
ขอ  สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได ความคาดหวัง 
  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
1 การกรอกรหัสผูใช (User Name).........................................................................................................                      
2 การกรอกรหัสผานเขาใช (Password)……………………………………………………………….                      
 • การลงทะเบียนเรียนทางอินเทอรเน็ต                      

3 การตรวจสอบขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนทางอินเตอรเน็ต ................................................................                      
4 การกําหนดระยะเวลาที่ใชในการลงทะเบียนเรียนทางอินเตอรเน็ต......................................................                      
5 การตรวจสอบวันและเวลาในการลงทะเบียนเรียนทางอินเตอรเน็ต......................................................                      
6 การเลือกวิชาเรียนทางอินเตอรเน็ต........................................................................................................                      
7 การตรวจสอบวันและเวลาสอบทางอินเตอรเน็ต...................................................................................                      
8 การลงทะเบียนเพิ่ม – ลด รายวิชาทางอินเตอรเน็ต (Online Adding-Dropping)…………………………………                      
9 การเพิกถอนรายวิชาทางอินเตอรเน็ต (Online Withdrawal)...............................................................................                      
 • ระบบตรวจผลสอบและขอมูลนักศึกษา                      

10 การตรวจสอบขอมูลสวนตัว (Personal Data)………………………………………..........................                      
11 การตรวจสอบผลการเรียน (Grade Report)…………………………………………..........................                      
12 การตรวจสอบตารางเรียน เชน ตรวจสอบ วัน เวลา สถานที่ (Class Schedule)……….........................                      
13 การตรวจสอบตารางสอบ เชน ตรวจสอบ วัน เวลา สถานที่ (Examination Schedule)…………………..                      

สวนที่ 2 ศูนยสนเทศและหอสมุด                      

 • การเขาสูระบบ                      

14 การกรอกรหัสผูใช (User Name)........................................................................................................                      
15 การกรอกรหัสผานเขาใช (Password)……………………………………………………………….                      
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 (ตอ) 

  นอยที่สุด                    มากที่สุด นอยที่สุด                    มากที่สุด นอยที่สุด                    มากที่สุด 
ขอ  สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได ความคาดหวัง 
  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
 การบริการระบบ VTLS (Visionary Technology Library Solutions)รุน Virtua…....................................................................                      

16 การตรวจสอบขอมูลสวนตัวของผูใชบริการ…………………………………………………...                      
17 การตรวจสอบรายชื่อหนังสือใหม (New Books Titles)…………………..............................................                      
18 การคนหารายการหนังสือ วารสาร และสิ่งพิมพตาง ๆ (Search Directory)……………………………                      
19 การตรวจสอบรายการยืม-คืน เชน หนังสือ วารสาร…………………….……...........................                      
20 การตออายุการยืม เชน หนังสือ วารสาร.....................................................................................                      
21 การตรวจสอบรายการจอง เชน หนังสือ วารสาร........................................................................                      
22 การกรอกแบบฟอรมบันทึกเสนอซื้อ เชน หนังสือ วารสาร (e-Requisition)…………………………                      
 • การบริการระบบออนไลน (Online Service)                      

23 การบริการขาวออนไลน (e-News) เชน หนังสือพิมพตาง ๆ ที่ใหบริการออนไลน..........................                      
24 การบริการวิดีโอตามอัธยาศัย (Video on Demand)…………………………………………………….                      
25 การบริการหนังสือออนไลน (Book Online)…………………………………………………………                      
26 การบริการวารสารออนไลน (Online Journal)………………………………….................................                      
27 ความพอเพียงของจํานวนวิชาที่เปดใหบริการระบบออนไลน.............................................................                      
28 ความพอเพียงของจํานวนหนังสือที่ใหบริการระบบออนไลน.............................................................                      
29 ความพอเพียงของจํานวนวารสารที่ใหบริการระบบออนไลน.............................................................                      
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(ตอ) 

  นอยที่สุด                    มากที่สุด นอยที่สุด                    มากที่สุด นอยที่สุด                    มากที่สุด 
ขอ  สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได ความคาดหวัง 
  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

สวนที่ 3  ศูนยคอมพิวเตอร 
 • การบริการภายในมหาวิทยาลัย                      

30 ความพอเพียงของจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร.............................................................................                      
31 ความรวดเร็วในการใชงานอิน เทอร เน็ต  เชน  การทอง เ ว็บไซต  การคนหาขอมูล   

การดาวนโหลด เปนตน.......................................................................................................... 
                     

32 ระยะเวลาที่เปดใหใชบริการเครื่องคอมพิวเตอร.........................................................................                      
33 ความสะดวกของสถานที่ที่ใชเชื่อมตออินเทอรเน็ต (Wireless LAN)...................................................                      
 • การบริการจากภายนอกมหาวิทยาลัย                       

34 ความรวดเร็วในการเชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ตจากภายนอกมหาวิทยาลัย เชน จาก
บาน............................................................................................................................................ 

                     

35 ประสิทธิภาพในการเชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอร เน็ตจากภายนอกมหาวิทยาลัย   
(การเชื่อมตอผานทางโมเด็ม).................................................................................................. 

                     

36 การใหบริการจํานวนชั่วโมงที่ใชงานอินเทอรเน็ต (2 ชั่วโมงตอครั้ง).................................................                      
37 ความพอเพียงของจํานวนหมายเลขโทรศัพทที่ใหบริการเชื่อมตออินเทอรเน็ต...........................                      
 • ระบบบริการสารสนเทศ (DPU Portal)                      

 - การเขาสูระบบ                      

38 การกรอกรหัสผูใช (User Name)................................................................................................                      
39 การกรอกรหัสผานเขาใช (Password)………...………………………………………………..                      
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(ตอ) 

  นอยที่สุด                    มากที่สุด นอยที่สุด                    มากที่สุด นอยที่สุด                    มากที่สุด 
ขอ  สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได ความคาดหวัง 
  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
 - การใช Web-based e-Mail                      

40 การรับสง e-Mail                       
 40.1  การกรอกชื่อผูใช (User Account)......................................................................................                      
 40.2  การกรอกรหัสผาน (Password)……………………………...…………………………...                      
 40.3  การเช็คเมลที่สงเขามา (Inbox) เชน                      
          40.3.1   การแจงงดเรียน ( Cancel Class)…………………………………………………                      
          40.3.2   การแจงเรียนชดเชย (Make Up Class)…………………......................................                      
 40.4  การสงเมล (Compose) ถึงอาจารยผูสอน...........................................................................                      
 40.5  การแนบไฟล (Attach) เชน การบาน รายงาน....................................................................                      
 40.6  การสงอีเมลกับไปหาผูสง (Forward)………………………………….............................                      
 40.7  การเก็บสําเนาอีเมลที่ไดสงออกไป (Sent)…………………………………………….…                      
 40.8  การเก็บสําเนาอีเมลที่ไดลบทิ้งไปแลว (Trash)…..............................................................                      
 40.9  พื้นที่ที่ใหบริการในการรับ-สง อีเมล.................................................................................                      

สวนที่ 4  ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา 

• การบริการ DPU Forum                      

41 การเขียนขอความผานกระดานสนทนา (DPU Forum)......................................................................                      
 41.1  รูปแบบการใชงานงาย......................................................................................................                      
 41.2  ตัวอักษรที่ใชเหมาะสม....................................................................................................                      
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(ตอ) 

  นอยที่สุด                    มากที่สุด นอยที่สุด                    มากที่สุด นอยที่สุด                    มากที่สุด 
ขอ  สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได ความคาดหวัง 
  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
 41.3  การซักถามขอสงสัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย.....................................................................                      
 41.4  การรับทราบประกาศขาวสารตาง ๆ.................................................................................                      

สวนที่ 5 ฝายการเงินและการบัญชี 
 • การเขาสูระบบ                       

42 การกรอกรหัสผูใช (User Name)........................................................................................................                      
43 การกรอกรหัสผานเขาใช (Password)………………………………………………………………                      
 • การกรอกรายละเอียดสําหรับการชําระเงินออนไลน SCB Easy Net                      

44 ความชัดเจนของชองสําหรับกรอกขอมูลที่มีใหบริการ.................…...………………………..                      
45 ความรวดเร็วในการกรอกขอมูล.....................................…………............................................                      
46 การกลับไปแกไขเมื่อกรอกขอมูลผิดพลาด................................................................................                      
 • การเลือกบัญชี และการตรวจสอบจํานวนเงินในบัญชี                      

47 การเลือกบัญชีที่สมัครเปนสมาชิกไวไดทุกบัญชี.......................................................................                      
48 ความรวดเร็วในการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในทุกบัญชี.......................................................                      
 • การยืนยันการชําระเงิน                      

49 การยืนยันจํานวนเงิน…………………………………………………………………………..                      
50 การกลับไปแกไขเมื่อจํานวนเงินเกิดผิดพลาด............................................................................                      
51 ความรวดเร็วในการประมวลผลภายหลังการยืนยันการชําระเงิน...............................................                      
52 ความชัดเจนของรายละเอียดบนหนาจอภายหลังการชําระเงิน ………………………………..                      
 • การพิมพหลักฐานการชําระ                      
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(ตอ) 

  นอยที่สุด                    มากที่สุด นอยที่สุด                    มากที่สุด นอยที่สุด                    มากที่สุด 
ขอ  สภาพปจจุบัน สภาพที่ยอมรับได ความคาดหวัง 
  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
53 ความรวดเร็วในการพิมพหลักฐานการชําระเงิน……………………………………………….                      
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ตอนที่ 4  การใชประโยชนจากระบบเครือขายอินเทอรเน็ตตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
                มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 
คําชี้แจง:  กรุณาทําเครื่องหมาย ลงในชองวางตามการใชประโยชนจากระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องาน  
                 บริการการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

  
  นอยที่สุด                    มากที่สุด 
ขอ  ระดับความคิดเห็น 
  1 2 3 4 5 6 7 
1 ระบบลงทะเบียนออนไลน (ฝายทะเบียนและประมวลผล).......................……………….....................        

 1.1 การลงทะเบียนทําไดทุกที่ทุกเวลา................................................................................        
 1.2 การประหยัดเวลาในการเดินทางไปลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัย....................................        
 1.3 การพิมพใบแจงการชําระเงินเพื่อไปชําระเงินที่ธนาคารไดเอง.....................................        
2 ระบบตรวจผลสอบและขอมูลนักศึกษา (ฝายทะเบียนและประมวลผล)...........................................        

 2.1 การตรวจผลสอบไดเอง.................................................................................................        
 2.2 การคํานวณเกรดเฉลี่ยไดเอง..........................................................................................        
 2.3 การตรวจสอบขอมูลนักศึกษาไดเอง.............................................................................        
 2.4 การพิมพขอมูลตามที่เลือกไดเอง เชน ผลสอบ เกรดเฉลี่ย เปนตน................................        
3 หองปฎิบัติการคอมพิวเตอร (ศูนยคอมพิวเตอร).........................………....................................        

 3.1 การใชอินเทอรเน็ตในการคนหาขอมูลดานการศึกษา...................................................        
 3.2 การใชอินเทอรเน็ตในงานสวนตัว.................................................................................        
 3.3 การใชอินเทอรเน็ตเพื่อความบันเทิง..............................................................................        
4 Wireless Lan (ศนูยคอมพิวเตอร)............................……….......................................................        

 4.1 การใชอินเทอรเน็ตไดทุกที่............................................................................................        
 4.2 การใชอินเทอรเน็ตในการคนหาขอมูลดานการศึกษา...................................................        
 4.3 การใชอินเทอรเน็ตในงานสวนตัว................................................................................        
 4.4 การใชอินเทอรเน็ตเพื่อความบันเทิง..............................................................................        
5 Remote Access(ศูนยคอมพิวเตอร)...........................………......................................................        

 5.1 การใชแทนชั่วโมงอินเทอรเน็ตทั่วไป เชน CS loxinfo, ADSL เปนตน........................        
 5.2 การใชอินเทอรเน็ตในการคนหาขอมูลดานการศึกษา...................................................        
 5.3 การใชอินเทอรเน็ตในงานสวนตัว.................................................................................        
 5.4 การใชอินเทอรเน็ตเพื่อความบันเทิง.............................................................................        
6 DPU Portal(ศูนยคอมพิวเตอร)...........................………............................................................ 

อีเมล (e-Mail)………………………………..…………………………………................... 
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(ตอ) 

  นอยที่สุด                    มากที่สุด 
ขอ  ระดับความคิดเห็น 
  1 2 3 4 5 6 7 
         
 6.1 การรับ-สงขอมูล เชน การบาน………………………………………………………..        
 6.2 การประหยัดเวลาในการสื่อสาร....................................................................................        
 6.3 การรับทราบขาวสารของมหาวิทยาลัย..........................................................................        
7 การชําระคาลงทะเบียนผานระบบออนไลน (SCB Easy Gateway) (ฝายการเงินและการบัญชี)................        

 7.1 การประหยัดระยะเวลาในการเดินทาง เชน ไมตองเดินทางไปชําระเงินที่ 
      มหาวิทยาลัยหรือธนาคาร............................................................................................. 

       

 7.2 การชําระเงินไดเอง........................................................................................................        
 7.3 การชําระเงินไดทุกที่ทุกเวลา........................................................................................        
8 DPU Forum (ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา)...................................................................................        

 8.1 การแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ............................................................................        
 8.2 การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย.........................................        
 8.3 การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาที่เกี่ยวกับวิชาที่เรียน.............................................        
9 http://www.dpu.ac.th (ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา).................................................................... 

ประกาศขาวของหนวยงานที่เก่ียวกับนักศึกษา................................................................... 

       

 9.1 ความสะดวกในการรับรูขาวสาร...................................................................................        
 9.2 การรับรูขาวสารที่ถูกตองและรวดเร็ว...........................................................................        
 9.3 การ Update ขาวสารสม่ําเสมอ.....................................................................................        
10 หองสมุดออนไลน (VTLS –Visionary Technology Library Solutions) รุน Virtua (ศูนยสนเทศและ

หอสมุด)……... 
       

 10.1 ความสะดวกในการสืบคนขอมูลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย........................        
 10.2 ความรวดเร็วในการสืบคนขอมูล................................................................................        
 10.3 การตรวจสอบการยืม –คืนไดเอง................................................................................        
 10.4 การตออายุการยืม ไดเอง.............................................................................................        
 10.5 การตรวจสอบรายชื่อหนังสือใหม ..............................................................................        
 10.6 การจองหนังสือที่ตองการยืม.......................................................................................        
11 ระบบออนไลน (Online Services) (ศูนยสนเทศและหอสมุด)........................................................................        

 11.1 การคนหาขอมูลสําหรับทํารายงาน..............................................................................        
 11.2 การคนหาขอมูลสําหรับทําวิทยานิพนธ.......................................................................        
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ตอนที่ 5  ความพึงพอใจตอการใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
                 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 
คําชี้แจง: กรุณาทําเครื่องหมาย ลงในชองวางตามความพึงพอใจตอการใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่องานบริการ 
  การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 
  นอยที่สุด                    มากที่สุด 
ขอ  ระดับความคิดเห็น 
  1 2 3 4 5 6 7 
         
1 ประสิทธิภาพของระบบลงทะเบียนออนไลน (ฝายทะเบียนและประมวลผล)..................................        
2 การใชงานของระบบลงทะเบียนออนไลน (ฝายทะเบียนและประมวลผล)......................................        
3 ประสิทธิภาพของระบบตรวจผลสอบและขอมูลนักศึกษา (ฝายทะเบียนและประมวลผล)..............        
4 การใชงานของระบบตรวจผลสอบและขอมูลนักศึกษา (ฝายทะเบียนและประมวลผล)...................        
5 ประสิทธิภาพของระบบหองสมุดออนไลน VTLS-Visionary Technology Library Solutions รุน Virtua 

(ศูนยสนเทศและหอสมุด)....................………………………………………………………….. 
       

6 การใชงานระบบหองสมุดออนไลน VTLS-Visionary Technology Library Solutions รุน Virtua (ศูนยสนเทศ
และหอสมุด)....................………..…………………………………………………………. 

       

7 ประสิทธิภาพของระบบออนไลน (Online Services) (ศูนยสนเทศและหอสมุด).......................................        
8 การใชงานระบบออนไลน  (Online Services) (ศูนยสนเทศและหอสมุด)................................................        
9 ประสิทธิภาพของอุปกรณคอมพิวเตอรภายในหองปฎิบัติการคอมพิวเตอร (ศูนยคอมพิวเตอร)..        
10 ระยะเวลาเปด ปด หองปฎิบัติการคอมพิวเตอร (ศูนยคอมพิวเตอร)............................................        
11 ความเหมาะสมของที่ต้ังจุดบริการ Wireless Lan (ศูนยคอมพิวเตอร).........................................        
12 จํานวนจุดบริการ Wireless Lan (ศูนยคอมพิวเตอร)...................................................................        
13 ประสิทธิภาพของบริการ Wireless Lan (ศูนยคอมพิวเตอร)........................................................        
14 จํานวนชั่วโมง Remote Access (ศูนยคอมพิวเตอร)............................………………………….        
15 ประสิทธิภาพของ Remote Access (ศูนยคอมพิวเตอร)...............................................................        
16 ประสิทธิภาพของระบบอีเมล (ศูนยคอมพิวเตอร)...................................………..…………….        
17 การใชงานระบบอีเมล (ศูนยคอมพิวเตอร)..................................................................................        
18 ความเหมาะสมของหัวขอบน DPU Forum (ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา)………………………        
19 ความครบถวนของขอมูลที่เกี่ยวกับนักศึกษาที่ประกาศบน http://www.dpu.ac.th (ศูนย

เทคโนโลยีทางการศึกษา)………….……………………….......................................................... 
       

20 ประสิทธิภาพของระบบชําระคาลงทะเบียนออนไลน (SCB Easy Gateway) (ฝายการเงนิและบัญชี)……        
21 การใชงานของระบบชําระคาลงทะเบียนออนไลน (SCB Easy Gateway) (ฝายการเงินและบัญช)ี………         
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182 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….…………………………………………………………
…………………………...……………………………………………………………………………………………………
……………………………...…………………………………………………………………………………………………
……………………………...………………………………………………………………………………………………… 

**ผูวิจัยขอขอบพระคุณในความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม** 
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ภาคผนวก ง. 
ตารางการวิเคราะหขอมลู 
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 สภาพปจจุบัน Mean S.D. 
var1 1.การกรอกรหัสผูใช (User Name). 4.47 0.57 
var2 2.การกรอกรหัสผานเขาใช (Password) 4.75 0.68 
var3 3.การตรวจสอบขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนทางอินเตอรเน็ต 4.28 0.67 
var4 4.การกําหนดระยะเวลาที่ใชในการลงทะเบียนเรียนทางอินเตอรเน็ต 4.45 0.67 
var5 5.การตรวจสอบวันและเวลาในการลงทะเบียนเรียนทางอินเตอรเน็ต 4.57 0.77 
var6 6.การเลือกวิชาเรียนทางอินเตอรเน็ต 4.57 0.50 
var7 7.การตรวจสอบวันและเวลาสอบทางอินเตอรเน็ต 4.54 0.72 
var8 8.การลงทะเบยีนเพิ่ม - ลด รายวิชาทางอนิเตอรเน็ต (Online Adding-

Dropping) 4.47 0.63 
var9 9.การเพิกถอนรายวิชาทางอนิเตอรเน็ต (Online Withdrawal) 4.40 0.49 

var10 10.การตรวจสอบขอมูลสวนตัว (Personal Data) 4.83 0.91 
var11 11.การตรวจสอบผลการเรียน (Grade Report) 4.80 0.80 
var12 12.การตรวจสอบตารางเรียน เชน ตรวจสอบ วัน เวลา สถานที่ (Class 

Schedule 4.78 0.85 
var13 13.การตรวจสอบตารางสอบ เชน ตรวจสอบ วัน เวลา สถานที่ 

(Examination Schedule 4.81 0.71 
var14 14.การกรอกรหัสผูใช (User Name) 4.74 0.82 
var15 15.การกรอกรหัสผานเขาใช (Password 4.58 0.76 
var16 16.การตรวจสอบขอมูลสวนตัวของผูใชบริการ 4.15 0.75 
var17 17.การตรวจสอบรายชื่อหนงัสือใหม (New Books Titles) 4.19 0.72 
var18 18.การคนหารายการหนังสือ วารสาร และสิ่งพิมพตาง ๆ (Search 

Directory) 4.40 0.62 
var19 19.การตรวจสอบรายการยืม-คืน เชน หนังสือ วารสาร 4.28 0.74 
var20 20.การตออายกุารยืม เชน หนังสือ วารสาร 4.39 0.76 
var21 21.การตรวจสอบรายการจอง เชน หนังสือ วารสาร 4.40 0.62 
var22 22.การกรอกแบบฟอรมบันทึกเสนอซื้อ เชน หนังสือ วารสาร (e-

Requisition) 4.42 0.89 
var23 23.การบริการขาวออนไลน (e-News) เชน หนังสือพิมพตาง ๆ ที่ 4.46 0.81 
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ใหบริการออนไลน 

var24 24.การบริการวิดีโอตามอัธยาศัย (Video on Demand 4.24 0.92 
var25 25.การบริการหนังสือออนไลน (Book Online) 4.39 0.76 
var26 26.การบริการวารสารออนไลน (Online Journal๗ 4.23 0.79 
var27 27.ความพอเพยีงของจํานวนวิชาที่เปดใหบริการระบบออนไลน 4.05 0.77 
var28 28.ความพอเพยีงของจํานวนหนังสือที่ใหบริการระบบออนไลน 4.09 0.70 
var29 29.ความพอเพยีงของจํานวนวารสารที่ใหบริการระบบออนไลน 4.35 0.80 
var30 30.ความพอเพยีงของจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร 4.27 0.65 
var31 31.ความรวดเร็วในการใชงานอินเทอรเน็ต เชน การทองเว็บไซต การ

คนหาขอมูล การดาวนโหลด เปนตน 4.37 0.48 
var32 32.ระยะเวลาที่เปดใหใชบริการเครื่องคอมพิวเตอร 3.99 0.77 
var33 33.ความสะดวกของสถานที่ที่ใชเชื่อมตออินเทอรเน็ต (Wireless LAN 4.01 0.85 
var34 34.ความรวดเร็วในการเชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ตจากภายนอก

มหาวิทยาลัย เชน จากบาน 4.24 0.95 
var35 35.ประสิทธิภาพในการเชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ตจาก

ภายนอกมหาวทิยาลัย (การเชือ่มตอผานทางโมเด็ม 4.17 0.88 
var36 36.การใหบริการจํานวนชัว่โมงที่ใชงานอินเทอรเน็ต (2 ช่ัวโมงตอครั้ง 3.95 0.62 
var37 37.ความพอเพยีงของจํานวนหมายเลขโทรศัพทที่ใหบริการเชื่อมตอ

อินเทอรเน็ต 4.28 0.95 
var38 38.การกรอกรหัสผูใช (User Name) 4.09 0.72 
var39 39.การกรอกรหัสผานเขาใช (Password 4.31 0.92 
var40 40.การรับสง e-Mail 4.45 0.83 
var41 40.1  การกรอกชื่อผูใช (User Account) 4.55 0.94 
var42 40.2  การกรอกรหัสผาน (Password 4.42 1.07 
var43 40.3.1   การแจงงดเรียน ( Cancel Class 4.18 0.93 
var44 40.3.2   การแจงเรียนชดเชย (Make Up Class 4.41 0.94 
var45 40.4  การสงเมล (Compose) ถึงอาจารยผูสอน 4.44 1.18 
var46 40.5  การแนบไฟล (Attach) เชน การบาน รายงาน 4.27 1.24 
var47 40.6  การสงอีเมลกับไปหาผูสง (Forward 4.51 1.21 
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var48 40.7  การเก็บสําเนาอีเมลที่ไดสงออกไป (Sent) 4.31 0.81 
var49 40.8  การเก็บสําเนาอีเมลที่ไดลบทิ้งไปแลว (Trash) 4.45 0.83 
var50 40.9  พื้นที่ที่ใหบริการในการรับ-สง อีเมล 4.23 0.94 
var51 41.การเขียนขอความผานกระดานสนทนา (DPU Forum 4.24 1.08 
var52 41.1  รูปแบบการใชงานงาย 4.33 0.80 
var53 41.2  ตัวอักษรที่ใชเหมาะสม 4.10 0.76 
var54 41.3  การซักถามขอสงสัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 4.09 0.93 
var55 41.4  การรับทราบประกาศขาวสารตาง ๆ 4.11 0.76 
var56 42.การกรอกรหัสผูใช (User Name) 4.48 0.76 
var57 43.การกรอกรหัสผานเขาใช (Password 4.48 0.81 
var58 44.ความชัดเจนของชองสําหรับกรอกขอมูลที่มีใหบริการ 4.65 0.55 
var59 45.ความรวดเร็วในการกรอกขอมูล 4.23 0.50 
var60 46.การกลับไปแกไขเมื่อกรอกขอมูลผิดพลาด 4.48 0.50 
var61 47.การเลือกบัญชีที่สมัครเปนสมาชิกไวไดทุกบัญช ี 4.53 0.50 
var62 48.ความรวดเร็วในการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในทุกบัญชี 4.61 0.71 
var63 49.การยืนยันจาํนวนเงิน 4.68 0.53 
var64 50.การกลับไปแกไขเมื่อจํานวนเงินเกดิผิดพลาด 4.81 0.48 
var65 51.ความรวดเร็วในการประมวลผลภายหลังการยืนยนัการชําระเงิน 4.76 0.69 
var66 52.ความชัดเจนของรายละเอียดบนหนาจอภายหลังการชําระเงิน 4.68 0.71 
var67 53.ความรวดเร็วในการพิมพหลักฐานการชําระเงิน 4.65 0.86 
var68 1.1 การลงทะเบียนทําไดทุกที่ทุกเวลา 3.79 0.71 
var69 1.2 การประหยัดเวลาในการเดินทางไปลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัย 4.35 0.67 
var70 1.3 การพิมพใบแจงการชําระเงินเพื่อไปชําระเงินที่ธนาคารไดเอง 4.54 1.51 
var71 2.1 การตรวจผลสอบไดเอง 4.47 0.97 
var72 2.2 การคํานวณเกรดเฉลี่ยไดเอง 4.46 0.94 
var73 2.3 การตรวจสอบขอมูลนักศึกษาไดเอง 4.54 0.90 
var74 2.4 การพิมพขอมูลตามที่เลือกไดเอง เชน ผลสอบ เกรดเฉลี่ย เปนตน 4.40 0.76 
var75 3.1 การใชอินเทอรเน็ตในการคนหาขอมูลดานการศึกษา 4.44 0.63 
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var76 3.2 การใชอินเทอรเน็ตในงานสวนตวั 4.60 0.81 
var77 3.3 การใชอินเทอรเน็ตเพื่อความบันเทิง 4.60 0.81 
var78 4.1 การใชอินเทอรเน็ตไดทุกที่ 4.11 0.75 
var79 4.2 การใชอินเทอรเน็ตในการคนหาขอมูลดานการศึกษา 4.48 0.97 
var80 4.3 การใชอินเทอรเน็ตในงานสวนตวั 4.33 0.94 
var81 4.4 การใชอินเทอรเน็ตเพื่อความบันเทิง 4.33 0.95 
var82 5.1 การใชแทนชั่วโมงอินเทอรเน็ตทั่วไป เชน CS loxinfo, ADSL เปน

ตน 4.40 0.49 
var83 5.2 การใชอินเทอรเน็ตในการคนหาขอมูลดานการศึกษา 4.85 0.63 
var84 5.3 การใชอินเทอรเน็ตในงานสวนตวั 5.11 0.59 
var85 5.4 การใชอินเทอรเน็ตเพื่อความบันเทิง 5.05 0.74 
var86 6.1 การรับ-สงขอมูล เชน การบาน 4.16 0.69 
var87 6.2 การประหยัดเวลาในการสื่อสาร 4.54 0.88 
var88 6.3 การรับทราบขาวสารของมหาวิทยาลัย 4.58 0.84 
var89 7.1 การประหยัดระยะเวลาในการเดินทาง เชน ไมตองเดินทางไปชําระ

เงินที ่ 4.27 0.85 
var90 7.2 การชําระเงินไดเอง 4.24 0.80 
var91 7.3 การชําระเงินไดทุกที่ทกุเวลา 4.25 0.67 
var92 8.1 การแสดงความคิดเหน็ไดอยางอิสระ 4.24 0.80 
var93 8.2 การแสดงความคิดเหน็ของนักศึกษาที่เกี่ยวกับมหาวทิยาลัย 4.28 0.69 
var94 8.3 การแสดงความคิดเหน็ของนักศึกษาที่เกี่ยวกับวิชาที่เรียน 4.26 0.44 
var95 9.1 ความสะดวกในการรับรูขาวสาร 4.63 0.72 
var96 9.2 การรับรูขาวสารที่ถูกตองและรวดเร็ว 4.54 0.73 
var97 9.3 การ Update ขาวสารสม่ําเสมอ 4.70 0.80 
var98 10.1 ความสะดวกในการสืบคนขอมูลทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 4.31 0.46 
var99 10.2 ความรวดเร็วในการสบืคนขอมูล 4.62 0.49 

var100 10.3 การตรวจสอบการยืม -คืนไดเอง 4.72 0.82 
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var101 10.4 การตออายุการยืม ไดเอง 4.37 0.70 
var102 10.5 การตรวจสอบรายชื่อหนังสือใหม 4.76 0.85 
var103 10.6 การจองหนังสือที่ตองการยืม 4.79 0.92 
var104 11.1 การคนหาขอมูลสําหรับทํารายงาน 4.53 0.87 
var105 11.2 การคนหาขอมูลสําหรับทําวิทยานิพนธ 4.47 0.76 
var106 1.ประสิทธิภาพของระบบลงทะเบียนออนไลน (ฝายทะเบียนและ

ประมวลผล 4.40 0.49 
var107 2.การใชงานของระบบลงทะเบียนออนไลน (ฝายทะเบียนและ

ประมวลผล 4.61 0.55 
var108 3.ประสิทธิภาพของระบบตรวจผลสอบและขอมูลนักศกึษา (ฝาย

ทะเบียนและประมวลผล 4.49 0.71 
var109 4.การใชงานของระบบตรวจผลสอบและขอมูลนักศึกษา (ฝายทะเบยีน

และประมวลผล 4.60 0.75 
var110 5.ประสิทธิภาพของระบบหองสมุดออนไลน VTLS-Visionary 

Technology Library Solutions รุน Virtua (ศูนยสนเทศและหอสมุด 4.66 0.87 
var111 6.การใชงานระบบหองสมุดออนไลน VTLS-Visionary Technology 

Library Solutions รุน Virtua (ศูนยสนเทศและหอสมุด 4.78 0.88 
var112 7.ประสิทธิภาพของระบบออนไลน (Online Services) (ศูนยสนเทศและ

หอสมุด 4.38 0.70 
var113 8.การใชงานระบบออนไลน  (Online Services) (ศูนยสนเทศและ

หอสมุด 4.54 0.50 
var114 9.ประสิทธิภาพของอุปกรณคอมพิวเตอรภายในหองปฎบิัติการ

คอมพิวเตอร (ศูนยคอมพวิเตอร 4.68 0.61 
var115 10.ระยะเวลาเปด ปด หองปฎิบัติการคอมพิวเตอร (ศูนยคอมพิวเตอร 4.69 0.68 
var116 11.ความเหมาะสมของที่ตั้งจุดบริการ Wireless Lan (ศูนยคอมพิวเตอร 4.80 0.82 
var117 12.จํานวนจุดบริการ Wireless Lan (ศูนยคอมพิวเตอร 4.40 0.55 
var118 13.ประสิทธิภาพของบริการ Wireless Lan (ศูนยคอมพวิเตอร 4.93 0.85 
var119 14.จํานวนชั่วโมง Remote Access (ศูนยคอมพิวเตอร 4.53 0.50 
var120 15.ประสิทธิภาพของ Remote Access (ศูนยคอมพิวเตอร) 4.70 0.81 
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var121 16.ประสิทธิภาพของระบบอีเมล (ศูนยคอมพิวเตอร) 4.50 0.50 
var122 17.การใชงานระบบอีเมล (ศนูยคอมพวิเตอร) 4.71 0.63 
var123 18.ความเหมาะสมของหัวขอบน DPU Forum (ศูนยเทคโนโลยีทาง

การศึกษา 4.75 0.68 
var124 19.ความครบถวนของขอมูลที่เกี่ยวกับนกัศึกษาที่ประกาศบน 

http://www.dpu.ac.th (ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา 4.49 0.67 
var125 20.ประสิทธิภาพของระบบชําระคาลงทะเบียนออนไลน (SCB Easy 

Gateway) (ฝายการเงินและบัญชี) 4.78 0.81 
var126 21.การใชงานของระบบชําระคาลงทะเบียนออนไลน (SCB Easy 

Gateway) (ฝายการเงินและบัญชี) 4.78 0.81 

 22.ขอเสนอแนะ 0.23 0.42 
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 สภาพที่ยอมรับได Mean S.D. 
Var1 1.การกรอกรหัสผูใช (User Name). 5.08 0.84 
Var2 2.การกรอกรหัสผานเขาใช (Password) 5.42 0.85 
Var3 3.การตรวจสอบขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนทางอินเตอรเน็ต 4.94 1.21 
Var4 4.การกําหนดระยะเวลาที่ใชในการลงทะเบียนเรียนทางอินเตอรเน็ต 5.22 1.00 
Var5 5.การตรวจสอบวันและเวลาในการลงทะเบียนเรียนทางอินเตอรเน็ต 4.82 0.94 
Var6 6.การเลือกวิชาเรียนทางอินเตอรเน็ต 4.84 0.93 
Var7 7.การตรวจสอบวันและเวลาสอบทางอินเตอรเน็ต 5.05 0.69 
Var8 8.การลงทะเบยีนเพิ่ม - ลด รายวิชาทางอนิเตอรเน็ต (Online Adding-

Dropping) 4.71 0.97 
Var9 9.การเพิกถอนรายวิชาทางอนิเตอรเน็ต (Online Withdrawal) 4.84 0.93 

Var10 10.การตรวจสอบขอมูลสวนตัว (Personal Data) 4.82 1.19 
Var11 11.การตรวจสอบผลการเรียน (Grade Report) 5.24 1.11 
Var12 12.การตรวจสอบตารางเรียน เชน ตรวจสอบ วัน เวลา สถานที่ (Class 

Schedule 5.33 1.02 
Var13 13.การตรวจสอบตารางสอบ เชน ตรวจสอบ วัน เวลา สถานที่ 

(Examination Schedule 4.92 0.77 
Var14 14.การกรอกรหัสผูใช (User Name) 4.71 0.97 
Var15 15.การกรอกรหัสผานเขาใช (Password 4.98 0.67 
Var16 16.การตรวจสอบตารางสอบ เชน ตรวจสอบ วัน เวลา สถานที่ 

(Examination Schedule 4.72 0.91 
Var17 17.การตรวจสอบรายชื่อหนงัสือใหม (New Books Titles) 4.85 0.87 
Var18 18.การคนหารายการหนังสือ วารสาร และสิ่งพิมพตาง ๆ (Search 

Directory) 4.77 1.08 
Var19 19.การตรวจสอบรายการยืม-คืน เชน หนังสือ วารสาร 4.92 0.77 
Var20 20.การตออายกุารยืม เชน หนังสือ วารสาร 4.79 0.98 
Var21 21.การตรวจสอบรายการจอง เชน หนังสือ วารสาร 4.79 0.64 
Var22 22.การกรอกแบบฟอรมบันทึกเสนอซื้อ เชน หนังสือ วารสาร (e-

Requisition) 4.93 0.56 

DPU



 191 

Var23 23.การบริการขาวออนไลน (e-News) เชน หนังสือพิมพตาง ๆ ที่
ใหบริการออนไลน 5.07 0.68 

Var24 24.การบริการวิดีโอตามอัธยาศัย (Video on Demand 5.10 0.91 
Var25 25.การบริการหนังสือออนไลน (Book Online) 4.98 0.85 
Var26 26.การบริการวารสารออนไลน (Online Journal 4.99 0.87 
Var27 27.ความพอเพยีงของจํานวนวิชาที่เปดใหบริการระบบออนไลน 4.95 0.78 
Var28 28.ความพอเพยีงของจํานวนหนังสือที่ใหบริการระบบออนไลน 4.95 0.78 
Var29 29.ความพอเพยีงของจํานวนวารสารที่ใหบริการระบบออนไลน 4.81 0.83 
Var30 30.ความพอเพยีงของจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร 4.44 0.99 
Var31 31.ความรวดเร็วในการใชงานอินเทอรเน็ต เชน การทองเว็บไซต การ

คนหาขอมูล การดาวนโหลด เปนตน 4.70 1.21 
Var32 32.ระยะเวลาที่เปดใหใชบริการเครื่องคอมพิวเตอร 4.96 1.13 
Var33 33.ความสะดวกของสถานที่ที่ใชเชื่อมตออินเทอรเน็ต (Wireless LAN 5.05 0.87 
Var34 34.ความรวดเร็วในการเชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ตจาก

ภายนอกมหาวทิยาลัย เชน จากบาน 5.06 0.87 
Var35 35.ประสิทธิภาพในการเชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ตจาก

ภายนอกมหาวทิยาลัย (การเชือ่มตอผานทางโมเด็ม 4.92 0.96 
Var36 36.การใหบริการจํานวนชัว่โมงที่ใชงานอนิเทอรเน็ต (2 ช่ัวโมงตอ

คร้ัง 4.78 0.86 
Var37 37.ความพอเพยีงของจํานวนหมายเลขโทรศัพทที่ใหบริการเชื่อมตอ

อินเทอรเน็ต 4.86 0.82 
Var38 38.การกรอกรหัสผูใช (User Name) 5.14 0.61 
Var39 39.การกรอกรหัสผานเขาใช (Password 5.02 0.72 
Var40 40.การรับสง e-Mail 5.05 0.70 
Var41 40.1  การกรอกชื่อผูใช (User Account) 5.05 0.69 
Var42 40.2  การกรอกรหัสผาน (Password 4.54 0.50 
Var43 40.3.1   การแจงงดเรียน ( Cancel Class 4.79 0.64 
Var44 40.3.2   การแจงเรียนชดเชย (Make Up Class 4.68 0.71 
Var45 40.4  การสงเมล (Compose) ถึงอาจารยผูสอน 4.84 0.91 
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Var46 40.5  การแนบไฟล (Attach) เชน การบาน รายงาน 4.55 0.50 
Var47 40.6  การสงอีเมลกับไปหาผูสง (Forward 4.72 0.81 
Var48 40.7  การเก็บสําเนาอีเมลที่ไดสงออกไป (Sent) 4.73 0.95 
Var49 40.8  การเก็บสําเนาอีเมลที่ไดลบทิ้งไปแลว (Trash) 4.84 0.91 
Var50 40.9  พื้นที่ที่ใหบริการในการรับ-สง อีเมล 4.94 0.78 
Var51 41.การเขียนขอความผานกระดานสนทนา (DPU Forum 4.95 0.78 
Var52 41.1  รูปแบบการใชงานงาย 4.93 0.77 
Var53 41.2  ตัวอักษรที่ใชเหมาะสม 5.06 0.71 
Var54 41.3  การซักถามขอสงสัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 5.15 0.62 
Var55 41.4  การรับทราบประกาศขาวสารตาง ๆ 5.04 0.72 
Var56 42.การกรอกรหัสผูใช (User Name) 5.04 0.72 
Var57 43.การกรอกรหัสผานเขาใช (Password 5.03 0.70 
Var58 44.ความชัดเจนของชองสําหรับกรอกขอมูลที่มีใหบริการ 4.89 1.09 
Var59 45.ความรวดเร็วในการกรอกขอมูล 4.67 0.69 
Var60 46.การกลับไปแกไขเมื่อกรอกขอมูลผิดพลาด 4.95 0.58 
Var61 47.การเลือกบัญชีที่สมัครเปนสมาชิกไวไดทุกบัญช ี 5.09 0.68 
Var62 48.ความรวดเร็วในการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในทุกบัญชี 5.02 0.48 
Var63 49.การยืนยันจาํนวนเงิน 4.93 0.77 
Var64 50.การกลับไปแกไขเมื่อจํานวนเงินเกดิผิดพลาด 4.60 0.64 
Var65 51.ความรวดเร็วในการประมวลผลภายหลังการยืนยนัการชําระเงิน 4.95 0.58 
Var66 52.ความชัดเจนของรายละเอียดบนหนาจอภายหลังการชําระเงิน 4.97 0.78 
Var67 53.ความรวดเร็วในการพิมพหลักฐานการชําระเงิน 4.95 0.58 
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 ความคาดหวงั Mean S.D. 
Var1 1.การกรอกรหัสผูใช (User Name). 5.47 1.41 
Var2 2.การกรอกรหัสผานเขาใช (Password) 5.36 1.65 
Var3 3.การตรวจสอบขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนทางอินเตอรเน็ต 5.34 1.69 
Var4 4.การกําหนดระยะเวลาที่ใชในการลงทะเบียนเรียนทางอินเตอรเน็ต 5.27 1.30 
Var5 5.การตรวจสอบวันและเวลาในการลงทะเบียนเรียนทางอินเตอรเน็ต 5.49 1.48 
Var6 6.การเลือกวิชาเรียนทางอินเตอรเน็ต 5.15 1.54 
Var7 7.การตรวจสอบวันและเวลาสอบทางอินเตอรเน็ต 5.27 1.30 
Var8 8.การลงทะเบยีนเพิ่ม - ลด รายวิชาทางอนิเตอรเน็ต (Online Adding-

Dropping) 5.49 1.48 
Var9 9.การเพิกถอนรายวิชาทางอนิเตอรเน็ต (Online Withdrawal) 5.29 1.40 

Var10 10.การตรวจสอบขอมูลสวนตัว (Personal Data) 5.29 1.40 
Var11 11.การตรวจสอบผลการเรียน (Grade Report) 5.20 1.50 
Var12 12.การตรวจสอบตารางเรียน เชน ตรวจสอบ วัน เวลา สถานที่ (Class 

Schedule 5.36 1.32 
Var13 13.การตรวจสอบตารางสอบ เชน ตรวจสอบ วัน เวลา สถานที่ 

(Examination Schedule 5.49 1.20 
Var14 14.การกรอกรหัสผูใช (User Name) 5.15 1.60 
Var15 15.การกรอกรหัสผานเขาใช (Password 5.15 1.44 
Var16 16.การตรวจสอบตารางสอบ เชน ตรวจสอบ วัน เวลา สถานที่ 

(Examination Schedule 4.99 1.29 
Var17 17.การตรวจสอบรายชื่อหนงัสือใหม (New Books Titles) 5.02 1.45 
Var18 18.การคนหารายการหนังสือ วารสาร และสิ่งพิมพตาง ๆ (Search 

Directory) 5.20 1.51 
Var19 19.การตรวจสอบรายการยืม-คืน เชน หนังสือ วารสาร 5.09 1.46 
Var20 20.การตออายกุารยืม เชน หนังสือ วารสาร 5.08 1.39 
Var21 21.การตรวจสอบรายการจอง เชน หนังสือ วารสาร 5.11 1.42 
Var22 22.การกรอกแบบฟอรมบันทึกเสนอซื้อ เชน หนังสือ วารสาร (e-

Requisition) 5.11 1.13 
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Var23 23.การบริการขาวออนไลน (e-News) เชน หนังสือพิมพตาง ๆ ที่
ใหบริการออนไลน 5.34 1.24 

Var24 24.การบริการวิดีโอตามอัธยาศัย (Video on Demand 5.14 1.11 
Var25 25.การบริการหนังสือออนไลน (Book Online) 5.02 1.06 
Var26 26.การบริการวารสารออนไลน (Online Journal 5.12 1.10 
Var27 27.ความพอเพยีงของจํานวนวิชาที่เปดใหบริการระบบออนไลน 5.24 1.30 
Var28 28.ความพอเพยีงของจํานวนหนังสือที่ใหบริการระบบออนไลน 5.11 1.19 
Var29 29.ความพอเพยีงของจํานวนวารสารที่ใหบริการระบบออนไลน 5.35 1.34 
Var30 30.ความพอเพยีงของจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร 6.11 1.41 
Var31 31.ความรวดเร็วในการใชงานอินเทอรเน็ต เชน การทองเว็บไซต การ

คนหาขอมูล การดาวนโหลด เปนตน 5.86 1.14 
Var32 32.ระยะเวลาที่เปดใหใชบริการเครื่องคอมพิวเตอร 5.86 1.14 
Var33 33.ความสะดวกของสถานที่ที่ใชเชื่อมตออินเทอรเน็ต (Wireless LAN 5.62 1.09 
Var34 34.ความรวดเร็วในการเชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ตจาก

ภายนอกมหาวทิยาลัย เชน จากบาน 6.14 1.41 
Var35 35.ประสิทธิภาพในการเชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ตจาก

ภายนอกมหาวทิยาลัย (การเชือ่มตอผานทางโมเด็ม 5.83 1.57 
Var36 36.การใหบริการจํานวนชัว่โมงที่ใชงานอินเทอรเน็ต (2 ช่ัวโมงตอครั้ง 6.05 1.51 
Var37 37.ความพอเพยีงของจํานวนหมายเลขโทรศัพทที่ใหบริการเชื่อมตอ

อินเทอรเน็ต 5.95 1.73 
Var38 38.การกรอกรหัสผูใช (User Name) 5.04 1.16 
Var39 39.การกรอกรหัสผานเขาใช (Password 5.04 1.08 
Var40 40.การรับสง e-Mail 5.26 1.39 
Var41 40.1  การกรอกชื่อผูใช (User Account) 5.38 1.34 
Var42 40.2  การกรอกรหัสผาน (Password 5.26 0.74 
Var43 40.3.1   การแจงงดเรียน ( Cancel Class 5.26 0.97 
Var44 40.3.2   การแจงเรียนชดเชย (Make Up Class 5.38 1.11 
Var45 40.4  การสงเมล (Compose) ถึงอาจารยผูสอน 5.29 1.00 
Var46 40.5  การแนบไฟล (Attach) เชน การบาน รายงาน 5.29 1.00 
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Var47 40.6  การสงอีเมลกับไปหาผูสง (Forward 5.39 1.11 
Var48 40.7  การเก็บสําเนาอีเมลที่ไดสงออกไป (Sent) 5.60 1.04 
Var49 40.8  การเก็บสําเนาอีเมลที่ไดลบทิ้งไปแลว (Trash) 5.26 0.86 
Var50 40.9  พื้นที่ที่ใหบริการในการรับ-สง อีเมล 5.36 0.98 
Var51 41.การเขียนขอความผานกระดานสนทนา (DPU Forum 5.48 1.11 
Var52 41.1  รูปแบบการใชงานงาย 5.38 1.19 
Var53 41.2  ตัวอักษรที่ใชเหมาะสม 5.32 1.08 
Var54 41.3  การซักถามขอสงสัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 5.14 1.03 
Var55 41.4  การรับทราบประกาศขาวสารตาง ๆ 5.35 1.27 
Var56 42.การกรอกรหัสผูใช (User Name) 5.23 0.97 
Var57 43.การกรอกรหัสผานเขาใช (Password 5.16 0.96 
Var58 44.ความชัดเจนของชองสําหรับกรอกขอมูลที่มีใหบริการ 5.38 1.11 
Var59 45.ความรวดเร็วในการกรอกขอมูล 5.04 0.76 
Var60 46.การกลับไปแกไขเมื่อกรอกขอมูลผิดพลาด 5.07 0.90 
Var61 47.การเลือกบัญชีที่สมัครเปนสมาชิกไวไดทุกบัญช ี 4.95 0.70 
Var62 48.ความรวดเร็วในการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในทุกบัญชี 5.26 0.96 
Var63 49.การยืนยันจาํนวนเงิน 5.26 0.96 
Var64 50.การกลับไปแกไขเมื่อจํานวนเงินเกดิผิดพลาด 5.06 1.00 
Var65 51.ความรวดเร็วในการประมวลผลภายหลังการยืนยนัการชําระเงิน 5.26 0.96 
Var66 52.ความชัดเจนของรายละเอียดบนหนาจอภายหลังการชําระเงิน 5.35 0.99 
Var67 53.ความรวดเร็วในการพิมพหลักฐานการชําระเงิน 5.17 1.03 
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    ตัวแปรอื่นๆ  
var128 ภาพรวมการเขาสุระบบ 
var129 ภาพรวมการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอรเน็ต 
var130 ภาพรวมระบบตรวจผลสอบและขอมูลนกัศึกษา 
var131 ภาพรวมการเขาสูระบบ VTLS 
var132 ภาพรวมของการบริการ VTLS 
var133 ภาพรวมของการบริการออนไลน 
var134 ภาพรวมของการเขาสูระบบของบริการสารสนเทศ 
var135 ภาพรวมการใช Web-based e-Mail 
var136 ภาพรวมของการบริการภายใน 
var137 ภาพรวมของการบริการภายนอก 
var138 ภาพรวมของการบริการสารสนเทศ 
var139 ภาพรวมของการบริการของ DPU Forum 
var140 ภาพรวมของการเขาสูระบบ 
var141 ภาพรวมของการกรอกรายละเอียดสําหรับการชําระเงิน

ออนไลน  
var142 ภาพรวมของการเลือกบัญชีและการตรวจสอบจํานวนเงิน

ในบัญช ี
var143 ภาพรวมของการยืนยนัการชาํระเงิน 
var144 ภาพรวมของการพิมพหลักฐานการชําระเงนิ  
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ภาคผนวก จ 
บริการดานการศกึษาบนระบบเครือขายอนิเทอรเนต็ 
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ฝายทะเบียนและประมวลผล 
 

 
 

ภาพภาคผนวก จ ท่ี 1 
 

 
 

ภาพภาคผนวก จ ท่ี 2 
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ภาพภาคผนวก จ ท่ี 3 
 

 
 

ภาพภาคผนวก จ ท่ี 4 
 

 สรุป ภาพภาคผนวก จ ที่ 1 -4 คือ ระบบลงทะเบียนออนไลนและตรวจผลสอบและ 
   ขอมูลนักศึกษา 
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ศูนยสนเทศและหอสมุด 
 

 
 

ภาพภาคผนวก จ ท่ี 5 
 
 

 
                                                          

ภาพภาคผนวก จ ท่ี 6 
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ภาพภาคผนวก จ ท่ี 7 

 

 
 

ภาพภาคผนวก จ ท่ี 8 
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ภาพภาคผนวก จ ท่ี 9 
 

 
 

 
 

ภาพภาคผนวก จ ท่ี 10 
 สรุป ภาพภาคผนวก จ ที่ 5 -10 คือ การบริการหองสมุดออนไลน (VTLS) 
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ภาพภาคผนวก จ ท่ี 11 

 
 

ภาพภาคผนวก จ ท่ี 12 
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ภาพภาคผนวก จ ท่ี 13 
 

สรุป ภาพภาคผนวก จ ที่ 11 -12 คือ การบริการออนไลน (Online Services) 
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ศูนยคอมพิวเตอร 
 

 
 

ภาพภาคผนวก จ ท่ี 14 คือ บริการ Remote Access 
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ภาพภาคผนวก จ ท่ี 15  
 

 
 

ภาพภาคผนวก จ ท่ี 16 
 

 
สรุป ภาพภาคผนวก จ ที่ 15 -16 คือ การบริการของ DPU Wireless Lan 
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ภาพภาคผนวก จ ท่ี 17 
 

 
 

ภาพภาคผนวก จ ท่ี 18 
 

สรุป ภาพภาคผนวก จ ที่ 17 -18 คือ การบริการอีเมล 
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ภาพภาคผนวก จ ท่ี 19 
 

สรุป ภาพภาคผนวก จ ที่ 19 คือ การบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
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ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

 
 

ภาพภาคผนวก จ ท่ี 20 
 

 
 

ภาพภาคผนวก จ ท่ี 21 
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ภาพภาคผนวก จ ท่ี 22 
 

 
 

ภาพภาคผนวก จ ท่ี 23 
 

สรุป ภาพภาคผนวก จ ที่ 20 -23 คือ การบริการของ DPU Forum 
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ภาพภาคผนวก จ ท่ี 24 
 

สรุป ภาพภาคผนวก จ ที่ 24 คือ เว็บไซตของ DPU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DPU



 212

 ประวัติผูเขียน 

 
ชื่อ-สกุล วาที่รอยตรีสุรพงษ หวางเจรญิศักดิ ์
 
วัน เดือน ปเกิด 11 สิงหาคม 2520 
 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน 309 ซอยจรัญ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ ทาพระ บางกอกใหญ 

กรุงเทพมหานคร 10600 
 
ท่ีอยูปจจุบัน 79/117 หมู 10 หมูบานพุดตาน เพชรเกษม 81 หนองแขม 

กรุงเทพมหานคร 10160 
 
ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2544 เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขา ระหวางประเทศ  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

พ.ศ. 2548 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  
  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  จังหวดักรงุเทพฯ 

พ.ศ. 2549 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
  สาขาการจัดการโทรคมนาคม   
  บัณฑิตวิทยาลยั 
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย  จังหวดักรุงเทพฯ           

  
ประวัติการทํางาน             

พ.ศ. 2543-44 พนักงานอัตราจาง กรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. 2545-45 พนักงานบรษิทั Progress Plus จํากดั ในเครือของธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2545-46 Construction Execuitive 

บริษัท ฉัตรฟา จํากัด กรุงเทพมหานคร 
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 พ.ศ. 2546-47 อาจารยพิเศษวิชา Logistic Management คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 

พ.ศ. 2546-47 Assistant Marketing Manager/Marketing Execuitive 
 รวมกอตั้งบริษัท Topsfoodstuff (Thailand) จํากัด 
พ.ศ. 2547-48 Assistant Marketing Manager/Frozen Seafood Part. 
 บริษัท Rangsree Intertrade  จํากัด 
พ.ศ. 2548 ถึงปจจุบัน Frozen Seafood Trading Freelance 
พ.ศ. 2548 อาจารยอัตราจาง ภาควิชาธุรกิจระหวางประเทศ คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 
 

ทุนการวิจัย 
พ.ศ. 2549 ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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