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ง 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

การประเมินผลความพึงพอใจตอการใชบริการระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  ในปงบประมาณ 
2561  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลการใหบริการเครือขายและเพ่ือศึกษาปญหา  ขอเสนอแนะ 
ในการปรับปรุงการใหบริการในปตอไป  สํารวจจากนักศึกษา  บุคลากร ท่ีเขามาใชบริการเครือขาย
อินเทอรเน็ต  โดยมีนักศึกษา  บุคลากรท่ีมีสิทธิ์การเขาใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  จํานวน 
15,151 คน  กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยตารางของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan. 
1970 : 608)  ไดจํานวนกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน แตมีการเก็บขอมูลได จํานวน 672 คน   

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการเครือขายพอสรุปไดดังนี้ 

1. สภาพท่ัวไป
พบวาผูเขาใชบริการสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 430 คน (64.0%)  สถานภาพเปน

นักศึกษา จํานวน 388 คน (57.7%)  มาจากคณะครุศาสตรมากท่ีสุด จํานวน 184 คน (27.4%)    

2. การใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
พบวาสวนใหญเชื่อมตอเครือขายแบบ ท้ัง Lan และ Wireless จํานวน  334 (49.7%) 

จุดประสงคเพ่ือคนควาขอมูลเพ่ือการศึกษา / เตรียมการสอน จํานวน 443 คน (65.9%) ความถ่ีใน
การใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตสวนใหญใช 5 - 7 วัน/สัปดาห จํานวน 334 (49.7%) 

3. ความพึงพอใจตอการใชบริการเครือขาย
พบวา ผูใชบริการเครือขาย มีระดับความพึงพอใจตอการใหบริการเครือขาย  โดยภาพรวม 

อยูในระดับ “มาก” ( X  = 3.87) คิดเปนรอยละ 77.40 และเม่ือพิจารณาในรายดานพบวา  ดาน
ความพึงพอใจตอเจาหนาท่ี ท่ีใหบริการ อยูในระดับ “มาก”  ความพึงพอใจตอการใชบริการ
อินเตอรเน็ตแบบไรสาย (Wireless) และความพึงพอใจตอการใชบริการอินเตอรเน็ตแบบใชสาย (Lan) 
อยูในระดับ “มาก”  เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้  ความพึงพอใจตอเจาหนาท่ี            
ท่ีใหบริการ ( X  = 4.23) คิดเปนรอยละ 84.60  รองลงมาความพึงพอใจตอการใชบริการ
อินเทอรเน็ตแบบไรสาย (Wireless) ( X  = 3.73) คิดเปนรอยละ 74.60 และความพึงพอใจตอการ
ใชบริการอินเทอรเน็ตแบบใชสาย (LAN) ( X  = 3.66) คิดเปนรอยละ 73.2  

4. ขอเสนอแนะ
ผูเขาใชบริการเครือขายอินเทอรเน็ต  มีขอเสนอแนะดังนี้ คือ  คือ สัญญาณไมท่ัวถึง บางจุด

ไมมีสัญญาณ ควรเพ่ิมใหครอบคลุมท้ังมหาวิทยาลัย จํานวน ๑๑ คน รองลงมา อินเตอรเน็ตชาและ
หลุดบอยมาก จํานวน 8 คน  และเจาหนาท่ีบริการดี รวดเร็ว จํานวน 8 คน  และเครือขายไรสายหลุด
บอย ชา ไมเสถียร เชื่อมตอไมได จํานวน ๖ คน



บทที่ 1 
บทนํา 

ความเปนมา 
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและขยายระบบเครือขายให มีเสถียรภาพและครอบคลุม 

ทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย  เพ่ือนํามาใชสําหรับการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน  ซ่ึงระบบเครือขาย 
อินเทอรเน็ตเปนระบบท่ีอํานวยความสะดวกแกผูใชงานเปนอยางมาก  ในปจจุบันมีการใชงาน 
ผานระบบเครือขายเพ่ิมข้ึนทุกวัน  จึงมีความจําเปนตองอยางยิ่งท่ีตองพัฒนา  ปรับปรุงระบบ 
เครือขายใหเพียงพอตอความตองการและตองบริหารจัดการเครือขายใหมีประสิทธิภาพสามารถรองรับ  
ผูใชงานไดอยางท่ัวถึง  สะดวก  รวดเร็ว  ดังนั้นจึงไดสํารวจความพึงพอใจในการรับบริการเครือขาย
เพ่ือเปนตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  การปฏิบัติงานเพ่ือนําผลท่ีไดไปปรับปรุงแกไขระบบ   
เครือขายใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของผูใชงานเครือขายอินเทอรเน็ต
2. เพ่ือนําผลการสํารวจไปปรับปรุงการดําเนินงานตอไป

ขอบเขตของการประเมิน 
ในการประเมินครั้งนี้ เปนนักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยท่ีใชบริการระบบเครือขาย   

ในปงบประมาณ 2562 



บทที่ 2 
วิธีการดําเนินการ 

กลุมตัวอยาง 
นักศึกษา บุคลากร ท่ีเขามาใชบริการเครือขาย ประจําปงบประมาณ 2560  โดยมีนักศึกษา 

บุคลากรท่ีมีสิทธิ์การเขาใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต จํานวน 15,151 คน  ซ่ึงกําหนดขนาด 
กลุมตัวอยางโดยตารางของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan.  1970 : 608)  ไดจํานวน              
กลุมตัวอยาง จํานวน 390คน  แตมีการเก็บขอมูลจํานวน 6๗๒ คน   

เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 
แบบสอบถามความพึงพอใจการใหบริการระบบเครือขายอินเทอรเน็ต มีท้ังหมด 4 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1  เปนคําถามเก่ียวกับสภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  ตอนท่ี 2  เปนคําถามเก่ียวกับ        
การใชงานเครือขายอินเทอรเน็ต  ตอนท่ี 3  ความพึงพอใจของการใชบริการอินเทอรเน็ต  ตอนท่ี 4 
ขอเสนอแนะ   

การดําเนินการเก็บขอมูล 
เจาหนาท่ีกลุมงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  เก็บขอมูลแบบสอบถามผูใชบริการระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ต  ประจาํปงบประมาณ 2562 

การวิเคราะหขอมูล 
1. ตอนท่ี 1  หาคาความถ่ี  และรอยละ
2. ตอนท่ี 2  หาคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. ตอนท่ี 3  หาคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. ตอนท่ี 4  ขอเสนอแนะ
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บทท่ี 3 
ผลการประเมิน 

การประเมินความคิดเห็นของผูใชบริการระบบเครือขายอินเทอรเน็ตครั้งนี้จะเสนอผล 
การประเมินเปนตอน ๆ แบงเปน 4 ตอน  คือ 

ตอนท่ี 1  เปนคําถามเก่ียวกับสภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะคําถามเปน
แบบตรวจสอบรายการ (Check - List)  จํานวน 3 ขอ  ไดแก  เพศ  สถานภาพ  หนวยงาน     

ตอนท่ี 2  เปนคําถามการใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  จํานวน 3 ขอ 
ตอนท่ี 3  เปนคําถามเก่ียวกับความพึงพอใจตอการใหบริการเครือขายอินเทอรเน็ต              

มีลักษณะเปนคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  จํานวน 13 ขอ 
ตอนท่ี 4  เปนคําถามเก่ียวกับขอเสนอแนะ มีลักษณะคําถามเปนแบบปลายเปด  จํานวน 1 

ขอ 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
ตอนท่ี 1  การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตาม 

เพศ  สถานภาพ  หนวยงาน  ดังแสดงในตาราง 1 - 3  

ตาราง 1 แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบริการเครือขายอินเทอรเน็ต จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 242 36.0 
หญิง 4๓๐ 6๓.๙ 

รวม 6๗๒ 100.00 

จากตาราง 1 พบวา ผูใชบริการเครือขายอินเทอรเน็ต เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คือ 
เพศหญิง จํานวน ๔๓๐ คน คิดเปนรอยละ 6๓.๙ และเพศชาย จํานวน 242 คน คิดเปนรอยละ 
36.0 

ตาราง 2 แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบริการเครือขายอินเทอรเน็ต จําแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 

อาจารย/ขาราชการ ๐ ๐ 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ     15๑ 22.๕ 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน     133 19.8 
นักศึกษา     38๘ 56.๗ 

รวม     672 100.00 



ภาคผนวก 
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ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  ( โปรดทําเครื่องหมาย  หนาขอความตอไปนี้) 
1. เพศ

 ชาย  หญิง
2. สถานะภาพในการทํางาน

 พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
 นักศึกษา

3. สังกัดคณะ / หนวยงาน 
 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร
 คณะคุรุศาสตร
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
 คณะวิทยาการจัดการ
 คณะนิเทศศาสตร        
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 คณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ
 คณะนิติศาสตร
 อ่ืน ๆ .................................................  

 สํานักงานอธิการบดี
 สถาบันวิจัยและพัฒนา
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน
 บัณฑิตวิทยาลัย
 ตรวจสอบภายใน
 อ่ืน ๆ .................................................  

ตอนท่ี 2  การใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ( โปรดทําเครื่องหมาย  หนาขอความตอไปนี้) 
4. รูปแบบการเชื่อมตอเครือขายอินเทอรเน็ตของทานในการใชงาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

 Lan (เครือขายใชสาย)   Wireless (เครือขายไรสาย)   ใชท้ัง Lan และ Wireless
5. จุดประสงคในการใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

 ประกาศขาว  ติดตอประสานงานระหวางภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย
 อานขาวสาร  รับ-สงขอมูลขาวสารจากภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัย
 เช็ค Mail / Chat  คนควาขอมูลเพ่ือการศึกษา / เตรียมการสอน
 พักผอนหาความบันเทิง  สืบคนฐานขอมูลหองสมุด / อิเล็กทรอนิกส
 Game Online  โหลด Bit Torrent (Bit Conmet, uTorrent, eMule,

FlashGet)
 อ่ืน ๆ ระบุ...................... 

6. ความถ่ีในการใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต (โดยเฉลี่ย)
 นอยกวา 3 วัน/สัปดาห  3 - 4 วัน/สัปดาห  5 - 7 วัน/สัปดาห

แบบสอบถามความพึงพอใจตอการใชบริการเครือขาย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
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ตอนท่ี 3  ความพึงพอใจของการใชบริการอินเทอรเน็ต 

      
ตอนท่ี 4  ขอเสนอแนะ  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  

 
 

ขอบพระคุณสําหรับการตอบแบบสํารวจขางตน 
กลุมงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย 
ท่ีสุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
ความพึงพอใจตอการใชบริการอินเทอรเน็ตแบบใชสาย 
(LAN) 

     

1. ความเร็วในการใชงานเครือขายใชสาย      

2. ประสิทธิภาพของเครือขายในการรับ/สง/สื่อสารขอมูล      

3. จํานวนจุดเชื่อมตอระบบเครือขายท่ีใหบริการ      

4. ระบบเครือขายชวยอํานวยความสะดวกตอการทํางานได      

ความพึงพอใจตอการใชบริการอินเทอรเน็ตแบบไรสาย 
(Wireless) 

     

1. ความเร็วในการใชงานเครือขายไรสาย      
2. ประสิทธิภาพของเครือขายในการรับ/สง/สื่อสารขอมูล      
3. จํานวนจุดเชื่อมตอระบบเครือขายท่ีใหบริการ      
4. ระบบเครือขายชวยอํานวยความสะดวกตอการทํางานได      
5. ความงายในการเชื่อมตอเครือขายไรสาย      
ดานเจาหนาท่ีท่ีใหบริการ      
1. มีอัธยาศัยดี  สุภาพ      
2. มีความเอาใจใส กระตือรือรนและความพรอมในการใหบริการ      
3. มีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน สามารถ  

ตอบคําถาม ชี้แจงขอสงสัย ใหคําแนะนํา ชวยแกปญหา   
ไดอยางถูกตอง 

     

4. ประสานงานและติดตามขอมูล      
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 จากตาราง 2 พบวา ผูใชบริการเครือขายอินเทอรเน็ต  สวนใหญเปนนักศึกษา จํานวน 38๘ 
คน  คิดเปนรอยละ 56.๗ รองลงมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จํานวน 15๑ คน คิดเปน
รอยละ 22.๕ 
 
ตาราง 3 แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  จําแนกตามคณะ/   

หนวยงาน 
 

คณะ จํานวน รอยละ 
  คณะครุศาสตร 175 26.0 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 26 3.9 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ 32 4.8 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 74 11.0 
 คณะวิทยาการจัดการ 80 11.9 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 45 6.7 
 คณะนิติศาสตร 15 2.2 
 คณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 66 9.8 
 คณะนิเทศศาสตร 25 3.7 
 คณะอัญมณีศาสตรฯ 16 2.4 
 สํานักงานอธิการบดี 63 9.4 
 สํานักศิลปวัฒนธรรมฯ 4 0.6 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 19 2.8 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 0.1 
 บณัฑิตวิทยาลัย 4 0.6 
 อ่ืน ๆ  27 4.0 
 รวม 672 100.0 

 
จากตาราง 3 พบวา ผูใชบริการเครือขายอินเทอรเน็ต สวนใหญมาจากคณะครุศาสตร จํานวน 

175 คน คิดเปนรอยละ 26.0 รองลงมาคือ คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 
11.9 และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 11.0 

 
 

 ตอนท่ี 2  การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ดังในตาราง 4 - 
6  
 

ตาราง 4  แสดงจํานวน รอยละรูปแบบการเชื่อมตอเครือขายอินเทอรเน็ต 
 

รูปแบบการเชื่อมตอเครือขาย จํานวน รอยละ 
Lan (เครือขายใชสาย) 72 10.7 
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Wireless (เครือขายไรสาย) 266 39.6 
ใชท้ัง Lan และ Wireless 3๓๔ 4๙.๗ 

รวม 672 100.00 

 

  

 จากตาราง 4 พบวา ผูใชบริการเครือขายอินเทอรเน็ต สวนใหญเชื่อมตอเครือขายแบบ ท้ัง 

Lan และ Wireless จํานวน  3๓๔ คน  คิดเปนรอย 4๙.๗ รองลงมาเชื่อมตอเครือขายแบบ 

Wireless (เครือขายไรสาย) จํานวน 266 คน คิดเปนรอยละ 39.6   

 
ตาราง 5  แสดงจุดประสงคในการใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 
จุดประสงคการใชงาน จํานวน รอยละ 

ประกาศขาว ๑๔๐ ๒๐.๘ 
ติดตอประสานงานระหวางภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย ๒๙๔ ๔๓.๘ 
อานขาวสาร ๓๔๘ ๕๑.๘ 
รับ-สงขอมูลขาวสารจากภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัย 362 53.9 
เช็ค Mail / Chat 395 58.8 
คนควาขอมูลเพ่ือการศึกษา / เตรียมการสอน 443 68.9 
พักผอนหาความบันเทิง 413 61.5 
สืบคนฐานขอมูลหองสมุด / อิเล็กทรอนิกส 245 36.5 
Game Online 134 19.9 
โหลด Bit Torrent (Bit Conmet, uTorrent, eMule, FlashGet) 165 24.6 
อ่ืน ๆ ระบุ...................... 16 2.4 
รวม 2995 440.0 

 

 จากตาราง 5 พบวา ผูใชบริการเครือขายอินเทอรเน็ต สวนใหญมีจุดประสงคเพ่ือคนควา

ขอมูลเพ่ือการศึกษา / เตรียมการสอน จํานวน 443 คน คิดเปนรอยละ 65.9 รองลงมาเพ่ือพักผอน 

หาความบันเทิง จํานวน 413 คน คิดเปนรอยละ 61.5 

 

ตาราง 6 ความถ่ีในการใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต (โดยเฉลี่ย) 

 

ความถ่ีในการใชงาน จํานวน รอยละ 
  นอยกวา 3 วัน/สัปดาห 72 10.7 

 3 – 4 วัน/สัปดาห 266 39.6 
 5 – 7 วัน/สัปดาห 334 49.7 
 รวม 672 100.00 
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จากตาราง 6 พบวา ผูใชบริการเครือขายอินเทอรเน็ต สวนใหญใชงานระบบเครือขาย       

อินเทอรเน็ต 5 - 7 วัน/สัปดาห จํานวน 334 คน คิดเปนรอยละ 49.7  รองลงมา 3 - 4 วัน/สัปดาห  
จํานวน 266 คน คิดเปนรอยละ 39.6 และนอยกวา 3 วัน/สัปดาห จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 
10.7 
 

ตอนท่ี 3  การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจการใหบริการเครือขาย  โดยการหา     
คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยรวม และรายขอ ดังแสดง      
ในตาราง 7 - 10 ซ่ึงกําหนดน้ําหนักคะแนนดังนี้ 
  ตอบมากท่ีสุด กําหนดน้ําหนักคะแนนเปน  5 
  ตอบมาก  กําหนดน้ําหนักคะแนนเปน  4 
  ตอบปานกลาง กําหนดน้ําหนักคะแนนเปน  3 
  ตอบนอย  กําหนดน้ําหนักคะแนนเปน  2 
  ตอบนอยท่ีสุด กําหนดน้ําหนักคะแนนเปน  1 
 จากนั้นนําผลท่ีไดไปวิเคราะหหาคาสถิติ โดยใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑการแปลความหมาย โดยใชเกณฑการแปลผล
ของบุญชม  ศรีสะอาด (2545 : 103) ดังนี้ 
  4.51 - 5.00 หมายถึง ผู ใช งานมีความพึงพอใจตอการใหบริการเครือขาย          

ในระดับมากท่ีสุด 
  3.51 - 4.50 หมายถึง ผู ใช งานมีความพึงพอใจตอการใหบริการเครือขาย          

ในระดับมาก 
  2.51 - 3.50 หมายถึง ผู ใช งานมีความพึงพอใจตอการใหบริการเครือขาย          

ในระดับปานกลาง 
  1.51 - 2.50 หมายถึง  ผู ใช งานมีความพึงพอใจตอการใหบริการเครือขาย         

ในระดับนอย 
           1.01 - 1.50 หมายถึง ผูใชงานมีความพึงพอใจตอการใหบริการเครือขาย     

ในระดับนอยท่ีสุด 
 
ตาราง 7  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจตอการใหบริการเครือขาย    

แบบใชสาย (LAN) 
 

ความพึงพอใจตอการใชบริการอินเทอรเน็ตแบบใชสาย 
(LAN) 

( X ) (S.D.) ระดับ 

1. ความเร็วในการใชงานเครือขายใชสาย 3.70 1.38 มาก 
2. ประสิทธิภาพของเครือขายในการรับ/สง/สื่อสารขอมูล 3.70 1.34 มาก 
3. จํานวนจุดเชื่อมตอระบบเครือขายท่ีใหบริการ 3.50 1.42 ปานกลาง 
4. ระบบเครือขายชวยอํานวยความสะดวกตอการทํางานได 3.72 1.38 มาก 
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รวม 3.66 1.38 มาก 

 
จากตาราง 7 พบวา ผูใชบริการเครือขาย มีระดับความพึงพอใจตอการใหบริการเครือขาย  

แบบใชสาย (LAN) โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” ( X  = 3.66  และเม่ือพิจารณาในรายขอพบวา  
สวนใหญอยูในระดับ “มาก”  ยกเวนจํานวนจุดเชื่อมตอระบบเครือขายท่ีใหบริการ อยูในระดับ “ปาน
กลาง”    
 
ตาราง 8  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจตอการใหบริการเครือขาย   

แบบไรสาย (Wireless) 
 

ความพึงพอใจตอการใชบริการอินเทอรเน็ตแบบไรสาย 
(Wireless) 

( X ) (S.D.) ระดับ 

1. ความเร็วในการใชงานเครือขายไรสาย 3.75 1.13 มาก 
2. ประสิทธิภาพของเครือขายในการรับ/สง/สื่อสารขอมูล 3.74 1.17 มาก 
3. จํานวนจุดเชื่อมตอระบบเครือขายท่ีใหบริการ 3.53 1.23 มาก 
4. ระบบเครือขายชวยอํานวยความสะดวกตอการทํางานได 3.83 1.12 มาก 
5. ความงายในการเชื่อมตอเครือขายไรสาย 3.78 1.18 มาก 

รวม 3.73 1.17 มาก 

 
จากตาราง 8 พบวา ผูใชบริการเครือขาย มีระดับความพึงพอใจตอการใหบริการเครือขาย  

แบบไรสาย (Wireless)  โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” ( X  = 3.66) และเม่ือพิจารณาในรายขอ   
พบวา ทุกขออยูในระดับ “มาก”  

 
ตาราง 9  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจตอการใหบริการเครือขาย   

ดานเจาหนาท่ีท่ีใหบริการ 
 

ดานเจาหนาท่ีท่ีใหบริการ  ( X ) (S.D.) ระดับ 
1.  มีอัธยาศัยดี  สุภาพ 4.25 0.78 มาก 
2.  มีความเอาใจใส กระตือรือรนและความพรอมในการ

ใหบริการ 
4.21 0.83 มาก 

3.  มีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน สามารถ
ตอบคําถาม ชี้แจงขอสงสัย ใหคําแนะนํา ชวยแกปญหา  
ไดอยางถูกตอง 

4.27 0.80 มาก 

4.  ประสานงานและติดตามขอมูลท่ีด ี 4.19 0.81 มาก 
รวม 4.23 0.81 มาก 
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จากตาราง 9 พบวา ผูใชบริการเครือขาย มีระดับความพึงพอใจตอการใหบริการเครือขาย  
ดานเจาหนาท่ีท่ีใหบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” ( X  = 4.23)  และเม่ือพิจารณาในรายขอ  
พบวา ทุกขออยูในระดับ “มาก”   

 
ตาราง 10 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจตอการใหบริการเครือขาย  

โดยภาพรวม    
 

ความพึงพอใจตอการใหบริการระบบเครือขาย ( X ) (S.D.) ระดับ 
1. ความพึงพอใจตอการใชบริการอินเทอรเน็ตแบบ      

ใชสาย (LAN) 3.66 1.38 มาก 
2. ความพึงพอใจตอการใชบริการอินเทอรเน็ตแบบ     

ไรสาย (Wireless) 3.73 1.17 มาก 
3. ความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีท่ีใหบริการ 4.23 0.81 มาก 

รวม 3.87 1.12 มาก 

 
จากตาราง 10 พบวา ผูใชบริการเครือขาย มีระดับความพึงพอใจตอการใหบริการเครือขาย  

โดยภาพรวม  อยูในระดับ “มาก” ( X  = 3.87)  และเม่ือพิจารณาในรายดานพบวาความพึงพอใจตอ
เจาหนาท่ีท่ีใหบริการอยูในระดับ “มาก” เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ ความพึงพอใจตอ
เจาหนาท่ีท่ีใหบริการ ( X  = 4.23) รองลงมาความพึงพอใจตอการใชบริการอินเทอรเน็ตแบบไรสาย 
(Wireless) ( X  = 3.73) และ ความพึงพอใจตอการใชบริการอินเทอรเน็ตแบบใชสาย (LAN) ( X  = 
3.66)   
 

ตอนท่ี 4  ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการใหบริการ      
โดยรวบรวมความถ่ีท่ีไดจากแบบสอบถามมีเสนอแนะท่ีมีความถ่ีท่ีเรียงจากมากไปหานอย ดังแสดง   
ในตาราง 11    
 
ตาราง 11  ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการใหบริการเครือขายอินเทอรเน็ต   
 

ลําดับ รายการ ความถ่ี 
1. อินเตอรเน็ตชาและหลุดบอยมาก  ๘ 
2. เจาหนาท่ีบริการดี รวดเร็ว 8 
3. เครือขายไรสายหลุดบอย ชา ไมเสถียร เชื่อมตอไมได ๖ 
4. การเขาใชอินเตอรเน็ตแตละครั้งไมสมควรท่ีจะตองกรอกรหัสทุกครั้ง ๒ 
5. สัญญาณไมท่ัวถึง บางจุดไมมีสัญญาณ ควรเพ่ิมใหครอบคลุมท้ังมหาวิทยาลัย ๑๐ 
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ตาราง 11 พบวา ผูเขาใชบริการเครือขายอินเทอรเน็ต มีขอเสนอแนะดังนี้ คือ สัญญาณไมท่ัวถึง บาง
จุดไมมีสัญญาณ ควรเพ่ิมใหครอบคลุมท้ังมหาวิทยาลัย จํานวน ๑0 คน รองลงมา อินเตอรเน็ตชาและ
หลุดบอยมาก จํานวน 8 คน  และเจาหนาท่ีบริการดี รวดเร็ว จํานวน 8 คน  และเครือขายไรสายหลุด
บอย ชา ไมเสถียร เชื่อมตอไมได จํานวน ๖ คน 



 จ 

 



 ค 

สารบัญตาราง 
 

  หนา 
ตาราง 1 แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบริการเครือขายอินเทอรเน็ต จําแนกตามเพศ 3 
ตาราง 2 แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบริการเครือขายอินเทอรเน็ต จําแนกตาม     

สถานภาพ 3 
ตาราง 3 แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบเครือขายอินเทอรเน็ต จําแนกตาม

คณะ/หนวยงาน 4 
ตาราง 4 แสดงจํานวน รอยละรูปแบบการเชื่อมตอเครือขายอินเทอรเน็ต 4 
ตาราง 5 แสดงจุดประสงคในการใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 5 
ตาราง 6 ความถ่ีในการใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต (โดยเฉลี่ย) 5 
ตาราง 7 แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความพึงพอใจตอการใหบริการ  

เครือขาย  โดยภาพรวม    6 
ตาราง 8 แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจตอการใหบริการ   

เครือขายแบบใชสาย (LAN) 7 
ตาราง 9 แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจตอการใหบริการ  

เครือขายแบบไรสาย (Wireless) 7 
ตาราง 
10 

แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจตอการใหบริการ  
เครือขาย ดานเจาหนาท่ีท่ีใหบริการ 
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ตาราง 
11 

ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรงุการใหบริการเครือขายอินเทอรเน็ต   8 
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