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บทคัดย่อ 
 การค้นคว้าอิสระความพงึพอใจของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตกรณีศกึษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ
โ    วตัถปุระสงค์เพื่อ เพื่อศกึษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 
ศกึษาความพงึพอของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ และวิเคราะห์พฤติกรรมกบั
ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการเก่ียวกบัการใช้บริการอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ  
                                   ผู้ ใช้บริการอินเทอร์เน็ต ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรีุ ที่มีรหสัผ่าน
ใ น ก า ร เ ข้ า ใ ช้  คณ า จ า ร ย์  บุ ค ล า ก ร แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า  จ า น ว น  414 ค น  เ ค ร่ื อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร
                                                                                                 
                                   (Independent t-test)                       2       การทดสอบความ
แปรปรวน (Levene’s Test) สถิติทดสอบเวลล์ (Welch Test)  และ            ความแปรปรวน         (One Way 
Anova)                            2                       จะทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่           เชฟเฟ่ 
(Scheffe)    ดนัเนตที3 (Dunnett’sT3)                                                                        
  ผลการค้นคว้าอิสระ ข้อมลูทัว่ไปด้านประชากรศาสตร์ พบว่า เป็นเพศชาย มีอาย ุ 18-22 ปี มีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี มีอาชีพเป็นนกัศึกษา ข้อมลูของปัจจยัทางด้านพฤติกรรมของผู้ ใช้บริการอินเทอร์เน็ต       ความถ่ีใน
การใช้บริการอินเทอร์เน็ต (ก่ีครัง้ต่อสปัดาห์โดยเฉลี่ย) 3-4 ครัง้ มีชัว่โมงในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต (โดยเฉลี่ยต่อ
หนึ่งครัง้การใช้งาน) 1-2 ชั่วโมง มีช่วงเวลาที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ต (มากที่สดุ) ช่วง 12.01-15.00 น. บริการ
อินเทอร์เน็ตที่ใช้ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีใช้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Account) โดยใช้
คอมพิวเตอร์ส านกังาน (PC) มีวตัถปุระสงค์ที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลข่าวสาร และสถานที่ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ต คือ ส านกัวิทยบริการ จากผลการวิเคราะห์สมมติฐาน พบว่า อาชีพที่แตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการ
ใช้บริการอินเทอร์เน็ตด้านการให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Account) คอมพิวเตอร์ส านกังาน (PC) แตกต่างกัน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 นอกจากนีพ้ฤติกรรมการใช้บริการอินเทอร์เน็ตในเร่ืองวตัถปุระสงค์ที่ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ต ที่ใช้รับสง่ข้อมลู (e-mail) และวตัถปุระสงค์ที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่ใช้ ค้นหาข้อมลูขา่วสารที่แตกตา่งกนั
มีความพึงพอใจในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตตด้านบริการเครือข่ายไร้สาย (WiFi) แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 จ านวนชัว่โมงในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต (โดยเฉลี่ยต่อหนึ่งครัง้การใช้งาน) วตัถปุระสงค์ที่ใช้
บริการอินเทอร์เน็ตที่ใช้ รับส่งข้อมูล (e-mail) และวตัถปุระสงค์ที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่ใช้ ค้นหาข้อมูลข่าวสารที่
แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตด้านการให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Account) 

                                                           
1
 คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 



คอมพิวเตอร์ส านกังาน (PC) แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จ านวนชั่วโมงในการใช้บริการ
อินเทอร์เน็ต (โดยเฉลี่ยต่อหนึ่งครัง้การใช้งาน) วตัถปุระสงค์ที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ต ที่ใช้ รับสง่ข้อมลู (e-mail) และ
วตัถุประสงค์ที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ต ที่ใช้ ดาวน์โหลดโปรแกรมที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการ
อิน เทอ ร์ เน็ต ด้านบริการ  (e-mail Account) แตกต่า งกันอย่า งมีนัยส า คัญทางส ถิติที่ ร ะดับ  0.05 
                       ระดบัความพงึพอใจในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต ด้านบริการเครือข่ายไร้สาย (WiFi) ด้านการ
ให้บริการอินเทอร์เน็ต (e-mail Account) คอมพิวเตอร์ส านกังาน (PC) และด้านบริการ (e-mail Account) อยู่ใน
ระดบัมาก โดยมีคา่เฉลีย่ 3.58, 3.59 และ3.81 ตามล าดบั 

ABSTRACT 
 The objectives of this individual study were : to investigate the internet user behavior at Rajamangala 
University of Technology Thanyaburi, to find out the internet user satisfaction at Rajamangala University of 
Technology Thanyaburi, to analyze the internet user behavior and the internet user satisfaction at 
Rajamangala University of Technology Thanyaburi. 
 The sample of this study was 414 people who was at RMUTT included  instructors, faculty and  
students who had been provided with passwords. The research instrument was the questionnaire. the 
data were analyzed through the application of frequency, percentage, arithmetic mean, Independent t-
test for, Levene’s Test, Welch Test, One Way Anova, Scheffe’s methods and Dunnett’s T3. 
 The results of study were as follows: The analyses with demographic variables revealed that most 
internet service users were male, 18-22 years-old, undergraduate level and had student status.  
Regarding factors influencing internet behavior, it was found that frequency of internet service usage  
was 3-4 times per week, time spent online was 1-2 hours per time, internet service usage was between 
12.01 to 3.00 p.m.  The university internet service was served by PC.  The reason for using internet 
service was information searching. The users used the internet service at the Office of Academic 
Resource and Information Technology (ARIT). 
 There was a statistically significant difference between different occupations and the internet service 
satisfaction with personal computers at 0.05 level. There was a statistically significant difference of the 
purposes of internet usage between e-mail usage and information searching usage as well as WiFi 
service usage at 0.05 level. There was a statistically significant difference between number of hours for 
every single time of internet usage, e-mail usage and information searching usage at 0.05 level. There 
was a statistically significant difference of internet service satisfaction between number of hours for every 
single time of e-mail usage and programs downloading at 0.05 level.The analysis on internet service 
satisfaction as regards to WiFi service, e-mail account, personal computers and e-mail account service 
revealed the mean scores were at high level of 3.58, 3.59 and 3.81 respectively. 
 



บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 อินเทอร์เน็ตมคีวามส าคญัและมปีระโยชน์ส าหรับ
ยคุสงัคมขา่วสารในปัจจบุนัอยา่งมากโดยเฉพาะด้าน
การศกึษาที่ได้น าเข้ามาใช้ในการศกึษามากขึน้ ทัง้ช่วย
ในการสบืค้นข้อมลูและในการเรียนการสอน
เช่นเดียวกนัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ  
ได้มีบริการอินเทอร์เน็ตให้บริการหลายรูปแบบ 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลเป็น
สถาบนัการศกึษาในระดบัอดุมศกึษาทีใ่ห้บริการ
การศกึษา เพื่อการก้าวกระโดดในปัจจบุนันอกจากการ
จดัการศกึษา มหาวิทยาลยัฯ จ าเป็นต้องมีจดับริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสือ่สาร (ICT) โดยมีการ
ด าเนินการภายใต้ช่ือส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เปิด
ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตและเครือขา่ยส าหรับ
บคุคลากรและนกัศกึษามาเป็นระยะเวลาที่นาน
พอสมควร  แตย่งัไมเ่คยมีการส ารวจและประเมินระดบั
ความพงึพอใจจากการให้บริการอยา่งครบถ้วน ผู้วิจยั
เห็นวา่ “การศกึษาความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ต: กรณีศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลธญับรีุ” เป็นเร่ืองที่ควรจะมีการศกึษาอยา่งยิง่ 
เพราะท าให้ทราบถึงระดบัความพงึพอใจ และ
ข้อเสนอแนะในการใช้บริการ โดยคาดหวงัวา่ผลที่ได้
จากการวิจยัน ามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และ
พฒันาบริการอินเทอร์เน็ต ให้ตรงกบัความต้องการของ
ผู้ใช้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศกึษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการอินเทอร์เนต็
ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 

 2. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ธญับรีุ 
 3. เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมกบัความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการเก่ียวกบัการใช้บริการอินเทอร์เน็ตของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

 1.ทราบถึงพฤติกรรมของผู้ใช้บริการอินเทอร์เนต็
ของวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 
 2.ทราบถึงระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ
เก่ียวกบัการใช้บริการอินเทอร์เนต็ของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 
 3. เพื่อเสนอแนวทางให้กบัผู้บริหารของส านกัวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการพิจารณา
ปรับปรุง และพฒันาบริการให้สอดคล้องกบัผู้ใช้ และ
พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้บริการอินเทอร์เนต็ของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การศกึษาครัง้นีจ้ะท าการศกึษาความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต ในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลธญับรีุ ท่ีมีรหสัผา่นในการเข้าใช้ ดงันี ้
 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง เป็น 
บคุลากรและนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลธญับรีุ จ านวน  27,035 คน และก าหนดขนาด
ของกลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 394 คน 
 2. ขอบเขตด้านเวลา ด าเนินการศกึษาตัง้แตเ่ดือน
มีนาคม  พ.ศ. 2553 ถึงเดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  2553  
 3. ขอบเขตด้านตวัแปร  
  3.1 ตวัแปรอิสระ ประกอบด้วย ปัจจยัด้าน
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุ ระดบัการศกึษา 
อาชีพ และปัจจยัทางด้านพฤตกิรรมของผู้ใช้ ได้แก ่
ความถ่ีในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต จ านวนชัว่โมงใน
การใช้บริการอินเทอร์เน็ต ช่วงเวลาทีใ่ช้บริการ



อินเทอร์เนต็ บริการอินเทอร์เนต็ วตัถปุระสงค์ที่ใช้
บริการอินเทอร์เนต็ สถานท่ีใช้บริการอินเทอร์เนต็ 
  3.2 ตวัแปรตาม คือ ตวัแปรทางด้านความพงึ
พอใจของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต ได้แก่ ด้านบริการ
เครือขา่ยไร้สาย ด้านการให้บริการอินเทอร์เนต็ของ
คอมพิวเตอร์ส านกังาน ด้านบริการบญัชีอีเมล 

สมมติฐานของการวจิัย 

 1. ปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ของกลุม่
ตวัอยา่ง ประกอบด้วย เพศ อาย ุ ระดบัการศกึษา 
อาชีพ ที่แตกตา่งกนัมีความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตแตกตา่งกนั  
 2. ปัจจยัทางด้านพฤติกรรมของผู้ใช้ทีต่า่งกนัมี
ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตแตกตา่งกนั 

กรอบแนวคดิ 

 
รูปท่ี 1.1 กรอบแนวความคิด 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร (อ้างอิงแหลง่ข้อมลูจากส านกัวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านกัสง่เสริม
วิชาการและงานทะเบียน ณ วนัท่ี 30 กรกฎาคม 
2552) เป็นผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุที่มีรหสัผา่นในการเข้าใช้



บริการ รวมทัง้สิน้ 27,035 คน คือ บคุลากร 
ปีงบประมาณ 2552 จ านวน 1,969 คนประกอบด้วย 
บคุลากรสายวิชาการ อาจารย์ 933 คน และ บคุลากร
สายสนบัสนนุ 1,036 คน นกัศกึษา ปีการศกึษา 2552 
จ านวน 25,066 คน แยกเป็น นกัศกึษาปริญญาตรี 
24,198 คน บณัฑิตศกึษา จ านวน 868 คน  
 กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี ้ ค านวณจาก
สตูรการหาจ านวนกลุม่ตวัอยา่ง แบบทราบจ านวน
ประชากรที่แนน่อนของ ทาโร ยามาเน(Yamane, 
1973:725 อ้างถึงในบญุธรรม กิจปรีดาบริสทุธ์ิ, 
2540:71) ก าหนดที่ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และให้
คา่ความ คลาดเคลือ่นไมเ่กิน 0.05 จะได้จ านวน กลุม่
ตวัอยา่งโดยก าหนดจ านวนกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 394 
คน เผ่ือแบบสอบถามช ารุด 5% จ านวน 20 คน รวม
จ านวนกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 394+20 = 414 คน 
 กลุม่ตวัอยา่งใช้การสุม่ตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้ภมูิ 
โดยแบง่กลุม่ตวัอยา่งเป็น 4 สว่น จึงสามารถก าหนด
สดัสว่นในแตล่ะชัน้ภมูิ (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2550 : 
16) ดงันี ้
บคุลากรสายวิชาการ อาจารย์ 933 คน และบคุลากร
สายสนบัสนนุ 1,036  คน รวม 1,969 คน 
 1.  933 x 0.0153134825 = 14.28747917 ปัด
จดุทศนิยม 14 คน  
 2.  1,036 x 0.0153134825 = 15.86476787 
ปัดจดุทศนยิม 16 คน 
นกัศกึษาปริญญาตรี 24,198 คน และบณัฑิตศกึษา 
จ านวน 868 คน รวม 25,065 คน 
 1.  24,198 x 0.0153134825 = 370.5556495 
ปัดจดุทศนยิม 371 คน 
 2.  868 x 0.0153134825 = 13.29210381 ปัด
จดุทศนิยม 13 คน 
จะได้กลุม่ตวัอยา่งรวมกบัเผ่ือแบบสอบถามช ารุด 5% 
จ านวน 20 คน รวมจ านวนกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด414 
คน 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยั
ครัง้นี ้ ผู้วิจยัได้สร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) 
ขึน้มา 1 ชดุ ซึง่มีขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือ ดงันี ้
 1. จดัท าแบบสอบถาม โดยศกึษาจากแนวคิด 
ทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัทีเ่ก่ียวข้อง แบบสอบถาม
จะแบง่เป็น 4 สว่น ดงันี ้
 ส่วนที่  1: ข้ อมูล เ ก่ี ย วกับ ปั จจัย ด้ าน
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ จะมีลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
เลอืกตอบ  จ านวน 4 ข้อ 
 สว่นที่ 2 : ปัจจยัทางด้านพฤติกรรมของผู้ ใช้ ได้แก่ 
ความถ่ีในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต จ านวนชั่วโมงใน
การใช้บริการอินเทอร์เน็ต ช่วงเวลาที่ ใ ช้บริการ
อินเทอร์เน็ต บริการอินเทอร์เน็ตที่ใช้ของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วัตถุประสงค์ที่ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ต สถานที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ต เป็นแบบ
เลอืกตอบ จ านวน 6 ข้อ 
 ส่วนที่  3 : ความพึงพอใจในการใช้บริการ
อินเทอร์เน็ต ได้แก่ ด้านบริการเครือข่ายไร้สาย ด้าน
การให้บริการอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ส านกังาน ด้าน
บริการอีเมล์ มีระดบัการวดัข้อมลูประเภทมาตรอนัตร
ภาค จ านวน 17 ข้อใช้มาตรวดัแบบการประเมินค่า 5 
ระดบั ตามวิธีของ ลเิคริท คือ มากที่สดุ มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยที่สดุ โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบ
ได้ตามความคิดเห็น  

สรุป 

สรุปผลการวิจัย 

 สว่นท่ี 1 ข้อมลูเก่ียวกบัปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
พบว่ า  ผู้ ต อบแบบสอบถามที่ เ ป็ นผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร
อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีเฉพาะผู้ที่มีรหัสผ่านในการเข้าใช้บริการส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 53.9 



มีอาย ุ18-22 ปี รองลงมาคือ มีอาย ุ23 - 27 ปี มีระดบั
การศึกษาปริญญาตรี จ านวน 350 คน คิดเป็นร้อยละ 
84.5 มีอาชีพนกัศกึษา จ านวน 375 คน คิดเป็นร้อยละ 
90.6  
 สว่นท่ี 2 ข้อมลูเก่ียวกบัปัจจยัทางด้านพฤตกิรรม
ของผู้ใช้ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ มีความถ่ีใน
การใช้บริการอินเทอร์เน็ต (ก่ีครัง้ตอ่สปัดาห์โดยเฉลีย่) 
คือ 3 - 4 ครัง้ จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4 มี
ชัว่โมงในการใช้บริการอินเทอร์เนต็ (โดยเฉลีย่ตอ่หนึง่
ครัง้การใช้งาน) คือ 1 - 2 ชัว่โมง จ านวน 193 คน  คิด
เป็นร้อยละ 46.6 ช่วงเวลาที่ใช้บริการอินเทอร์เนต็ 
(มากที่สดุ) คือ ชว่ง  12.01 - 15.00 น. จ านวน 211 
คน คิดเป็นร้อยละ 51.0 ใช้บริการอินเทอร์เน็ตทีใ่ช้ของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุเพื่อค้นหา
ข้อมลูขา่วสาร คิดเป็นร้อยละ 85.02% สถานท่ีใช้
บริการอินเทอร์เนต็ที่ส านกัวิทยบริการ 51.0%  
 สว่นที่ 3 ข้อมลูเก่ียวกบัความพึงพอใจในการใช้
บริการอินเทอร์เน็ต พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบั
ความ พึงพอใจในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต ด้าน
บริการเครือข่ายไร้สายอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ย 3.58 
ด้านการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ คอมพิวเตอร์
ส านกังานอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.59 และ
ด้านบริการบญัชีอีเมล์อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ย 3.81 
สรุปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความ
พึงพอใจในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดบัมาก 
คือ ด้านบริการบัญชีอีเมล์ รองลงมาคือ ด้านการ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่คอมพิวเตอร์ส านักงานและ
ด้านบริการเครือขา่ยไร้สาย ตามล าดบั 
 สว่นท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
พบวา่ เพศ อาย ุ และระดบัการศกึษา ที่แตกตา่งกนัมี
ความพงึพอใจในการใช้บริการอนิเทอร์เน็ตในทกุด้าน
ของการให้บริการไมแ่ตกตา่งกนั  
 อาชีพท่ีแตกตา่งกนัมีความพงึพอใจในการใช้
บริการอินเทอร์เนต็ด้านบริการเครือขา่ยไร้สาย การใช้
บริการบญัชีอีเมล์ ไมแ่ตกตา่งกนั 

 ความถ่ีในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต (ก่ีครัง้ตอ่
สปัดาห์โดยเฉลีย่) ที่แตกตา่งกนัมีความพงึพอใจใน
การใช้บริการอินเทอร์เน็ตด้านบริการเครือขา่ยไร้สาย 
ด้านการให้บริการอินเทอร์เนต็แกค่อมพิวเตอร์
ส านกังาน ด้านบริการ บญัชีอีเมล์   แตกตา่งกนั 
 จ านวนชัว่โมงในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต (โดย
เฉลีย่ตอ่หนึง่ครัง้การใช้งาน) ทีแ่ตกตา่งกนัมีความพงึ
พอใจในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตในการใช้งานด้าน
บริการเครือขา่ยไร้สาย ไมแ่ตกตา่งกนั 
 ช่วงเวลาที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ต (มากที่สดุ) ที่
แตกตา่งกนัมีความพงึพอใจในการใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตทกุด้าน   แตกตา่งกนั  
 วตัถปุระสงค์ที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ต ที่ใช้รับสง่
ข้อมลูไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ที่แตกตา่งกนัมีความพงึ
พอใจในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตทกุด้านแตกตา่งกนั 
 วตัถปุระสงค์ที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่ใช้ ค้นหา
ข้อมลูขา่วสารที่แตกตา่งกนัมคีวามพงึพอใจในการใช้
บริการอินเทอร์เนต็ด้านบริการเครือขา่ยไร้สาย การใช้
บริการอินเทอร์เนต็ด้านการให้บริการอินเทอร์เนต็แก่
คอมพิวเตอร์ส านกังานแตกตา่งกนั 
 วตัถปุระสงค์ที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ต ที่ใช้เพื่อความ
บนัเทิง พดูคยุ เพื่อประโยชน์ในการเรียน และซือ้สนิค้า 
ที่แตกตา่งกนัมีความพงึพอใจในการใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตทกุด้านไมแ่ตกตา่งกนั 
 วตัถปุระสงค์ที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ต ที่ใช้ ดาวน์
โหลดโปรแกรมที่แตกตา่งกนัมีความพงึพอใจในการใช้
บริการอินเทอร์เนต็ด้านบริการเครือขา่ยไร้สาย การ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่คอมพวิเตอร์ส านกังานไม่
แตกตา่งกนั 
 สถานท่ีใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่แตกตา่งกนัมีความ
พงึพอใจในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตในทกุด้านไม่
แตกตา่งกนั 

 

 



ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

 1. บริการอินเทอร์เน็ตที่ ใ ช้ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ด้านบริการบญัชีอีเมล์มี
ผู้ ใช้บริการน้อยเนื่องจากยงัไม่เป็นที่รู้จักกันโดยทัว่ถึง 
ควรมีการประชาสมัพนัธ์ในเร่ืองบริการอินเทอร์เน็ตที่
ใช้ของ ด้านบริการ (e-mail) ถึงลกัษณะการใช้งานและ
ประโยชน์ตา่ง ๆ ของบริการด้าน (e-mail) 
 2. สถานที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ควรปรับปรุงให้สถานที่
ให้บริการอินเตอร์เน็ตมีความสะดวกสบายและมีบรรย
กาศที่เหมาะสม เช่นเดียวกบัท่ีใช้ที่ส านกัวิทยบริการ  
 3. ความพงึพอใจในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตด้าน
บริการเครือข่ายไร้สาย ในเร่ือง ณ  จุดให้บริการ
เครือข่ายไร้สาย (WiFi)  ควรมีการเพิ่มอปุกรณ์ต่อพ่วง
เช่น ปลัก๊ไฟ สายไฟ ให้เหมาะสมและเพียงพอในทกุๆ 
แหง่ที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานเครือขา่ยไร้สายได้  
 4. ควรเพิ่มจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่าน
คอมพิวเตอร์ส านกังานให้เพียงพอและทัว่ถึง แก้ไข
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ช ารุดเสียหายให้พร้อมใช้งานได้
อยูต่ลอดเวลา เพื่อรองรับตอ่การใช้งานของผู้ใช้บริการ 
 5. ควรมีการพฒันาบริการอนิเทอร์เน็ตด้านการ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่คอมพวิเตอร์ส านกังาน 
ข้าราชการให้สงูขึน้ 
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