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วธีิด ำเนินกำรศึกษำ 

                  การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการสารสนเทศ วิทยาลัยทองสุข เพื่อให้

การศึกษาเป็นไปตามวตัถุประสงค์ ผู ้ศึกษาด าเนินการตามล าดับขั้นตอนโดยมีขั้นตอนการ

ด าเนินการศึกษา ดงัน้ี 

  1.ขั้นตอนการด าเนินการศึกษา  
 2. ประชากร  
 3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
 4. วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 6. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

  

                  เพื่อให้การศึกษาด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบวิธีการวิจัย  และสอดคล้องกับ

วตัถุประสงคข์องการศึกษาท่ีก าหนดไว ้ผูศึ้กษาไดก้ าหนดขั้นตอนการวจิยัไว ้ 3  ขั้นตอนดงัน้ี 

                  ขั้นตอนที ่1 การจดัเตรียมวางแผนการด าเนินงาน  

                  ในขั้นตอนน้ีผูศึ้กษา ไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบั ความพึงพอใจ

ของผูใ้ช้บริการสารสนเทศ วิทยาลยัทองสุข จากเอกสาร ต ารา ขอ้มูลสารสนเทศ ผลงานวิจยัต่างๆ 

โดยก าหนดกรอบแนวคิดการวจิยั วตัถุประสงคใ์นการศึกษา ประชากร   เคร่ืองมือในการศึกษา 

                  ขั้นตอนที ่2 การด าเนินงาน 

                  เป็นขั้นตอนท่ีผูศึ้กษาสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงเป็นแบบสอบถาม 

ตรวจสอบเร่ืองความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ความตรงตามโครงสร้าง (Construct 

Validity) และน ามาปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามแลว้ตรวจสอบความสมบูรณ์น าเคร่ืองมือไปเก็บ

รวบรวมขอ้มูล และสรุปผล            
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ประชากร 
 

                  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูใ้ช้บริการสารสนเทศ วิทยาลัยทองสุขได้แก่ 
ผูใ้ชบ้ริการสารสนเทศ วทิยาลยัทองสุข คือ  บุคคลากรท่ีท างานอยูใ่นวทิยาลยัทองสุข จ านวนทั้งส้ิน 
67 คน 
                   

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 
 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนเองมี

ลกัษณะค าถามแบบปลายปิด (Close Ended Question) เพื่อวดัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ

สารสนเทศ วทิยาลยัทองสุข แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

                  ตอนที ่1  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตาม เพศ อาย ุและต าแหน่ง 

                  ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการอาคารสถานท่ี

วทิยาลยัทองสุข จ าแนกเป็น 4 ดา้น คือ ดา้นการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก  

ดา้นขอ้มูลในเวบ็ไซต ์และดา้นการบริการอินเตอร์เน็ต  

                ตอนที ่3 ปัญหาและขอ้เสนอแนะ  
 

 

 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

                  การเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจยัคร้ังน้ี ผูศึ้กษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล                       

ดว้ยตนเอง โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) จ  านวน 67  ชุด ให้กบัผูใ้ช้บริการสารสนเทศ 

วทิยาลยัทองสุข    การวเิคราะห์ขอ้มูลไดมี้การก าหนดวิธีการทางสถิติ เพื่อใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูป โดยแยกวเิคราะห์ตามล าดบัดงัน้ี 

 1. วิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

ค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
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                 2.  วิเคราะห์ ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสารสนเทศ วิทยาลยัทองสุข น ามาวิเคราะห์

ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน( S.D.) (ชูศรี วงศ์รัตนะ.2541:75)    

ส าหรับเกณฑ์การแปลความหมายตามหลกั Likert ไดก้ าหนดแบบช่วงออกเป็น 5 ช่วง ตามเกณฑ์

การใหค้ะแนนโดยใชสู้ตรค านวณพิสัย (Range) (วเิชียร  เกตสิงห์. 2529: 79)  

               โดยใชสู้ตร คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด  = 5 – 1 = 0.8  

                         จ  านวนชั้น                      5 

                  เกณฑส์ าหรับการแปลผลในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

     ระดบั                     การให้คะแนน          ความพึงพอใจ 

                  มากท่ีสุด                        5             มีความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุด 

     มาก                                4                       มีความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการมาก 

                   ปานกลาง               3              มีความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการปานกลาง 

     นอ้ย                                    2                   มีความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการนอ้ย 

     นอ้ยท่ีสุด                            1              มีความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการนอ้ยท่ีสุด 

 เกณฑก์ารแปลความหมายไดก้ าหนด ดงัน้ี  

 ค่าเฉล่ียมีค่าระหวา่ง 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุด 

 ค่าเฉล่ียมีค่าระหวา่ง 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการมาก 

 ค่าเฉล่ียมีค่าระหวา่ง 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการปานกลาง 

 ค่าเฉล่ียมีค่าระหวา่ง 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการนอ้ย 

 ค่าเฉล่ียมีค่าระหวา่ง 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการนอ้ยท่ีสุด 
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สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

1. ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) โดยใชสู้ตร (นิศารัตน์ ศิลปะเดช. 2542:144) 

                 P        แทน        F   100 
                   N          

     เม่ือ       P       แทน      ค่าร้อยละ 
   F       แทน      จ  านวนหรือความถ่ีท่ีตอ้งการหาค่าร้อยละ 
   N       แทน      จ  านวนขอ้มูลทั้งหมด 

      2. ค่าเฉล่ีย  X  โดยใชสู้ตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2545:105) 

                 X      แทน     x 

               n  

      เม่ือ      X     แทน ค่าเฉล่ียเลขคณิตของกลุ่มตวัอยา่ง 

        x    แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

                    n แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 

                  3. ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. (Standard Deviation) โดยใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด.

2545:106) 

                                  S.D.   แทน     nX 2 - (X)2 

                             n (n-1)   

       เม่ือ     S.D.   แทน  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
         X 2  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 
                (X)2 แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลงัสอง 
                   n  แทน   จ  านวนกลุ่มตวัอยา่ง  
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการสารสนเทศ วิทยาลยัทองสุข มีวตัถุประสงค์

ของการศึกษาเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสารสนเทศ วทิยาลยัทองสุข และเพื่อศึกษาหา

แนวทางในการพฒันาปรับปรุงสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ัง

น้ี คือ ผูใ้ชบ้ริการสารสนเทศ วิทยาลยัทองสุขไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีและนกัศึกษาระดบั

ปริญญาโท ท่ีศึกษาอยูใ่นวทิยาลยัทองสุข จ านวนทั้งส้ิน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 100  ผูศึ้กษาขอเสนอ

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามล าดบั คือ  ตอนที่ 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  ตอนที่ 2 การ

วิเคราะห์ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการสารสนเทศ วิทยาลัยทองสุข  และตอนที่ 3 ปัญหาและ

ขอ้เสนอแนะ  

ตอนที ่1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยจ าแนกตาม เพศ อายุ และต าแหน่ง ของผูท่ี้ใชบ้ริการสารสนเทศ 

วทิยาลยัทองสุข ผูต้อบแบบสอบถาม โดยแสดงผลเป็นจ านวนร้อยละ ผลปรากฏตามตาราง ดงัน้ี       

ตารางที ่1  แสดงจ ำนวนและร้อยละ จ ำแนกตำมเพศ  

                         เพศ                    จ านวน  (คน)              ร้อยละ 

                      ชาย                         29                                        41.63 

                      หญิง                         38                 58.37 

                     รวม                                      67             100.00 

 

จากตารางที ่1 พบวา่ ผูท่ี้ใชบ้ริการสารสนเทศ วิทยาลยัทองสุข จ านวน 67 คน ส่วนมาก 

เพศหญิง จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 58.37 และรองลงมาเพศชาย จ านวน 29 คน คิดเป็น ร้อยละ 

41.63 ตามล าดบั 
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ตารางที ่2  แสดงจ ำนวน และร้อยละ จ ำแนกตำมอำย ุ

                    อายุ      จ านวน (คน)            ร้อยละ 

                   15-25 ปี                                        14                             19.72 

                   26-35 ปี                                    23                                        33.48      

                   36-45 ปี                                         18                                            28.16              

                   46 ปีข้ึนไป                                     12                                            18.64 

                    รวม                       67                                          100.00 

 

จากตารางที ่2 พบวา่ ผูท่ี้ใชบ้ริการสารสนเทศ วทิยาลยัทองสุข จ านวน 67 คน  ส่วนมาก 

อาย ุ26-35 ปี จ  านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 33.48 รองลงมาอาย ุ36-45 ปี จ  านวน 18 คน คิดเป็นร้อย

ละ 28.16 อาย ุ15-25 ปี จ  านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 19.72 และอายุ 46 ปีข้ึนไป จ านวน 12 คน คิด

เป็นร้อยละ 18.64 ตามล าดบั  
 

ตารางที ่3 แสดงจ ำนวนและร้อยละ จ ำแนกต ำแหน่ง 

             ต าแหน่ง                          จ านวน  (คน)                ร้อยละ 

               ผูบ้ริหาร             8                                23.08 

               อาจารย ์                                      21                               33.47    

               เจ้้าหน้าที ่                                  38                                                       42.73 

                  รวม                          67                                           100.00 
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จากตารางที ่3 พบวา่ ผูท่ี้ใชบ้ริการสารสนเทศ วทิยาลยัทองสุข จ านวน 67 คน  ส่วนมาก

ต าแหน่งเจา้หน้าท่ี  จ  านวน 38 คน  คิดเป็นร้อยละ 42.73 รองลงมาต าแหน่งอาจารย ์จ านวน 21 คน  

คิดเป็นร้อยละ 33.47   และต าแหน่งผูบ้ริหาร จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08 ตามล าดบั 

 

ตอนที ่2  การวเิคราะห์ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการสารสนเทศ วทิยาลยัทองสุข 

 ผลการวิ เ คราะ ห์ความพึ งพอใจของผู ้ใช้บ ริก ารสารสนเทศ  วิทยาลัยทองสุข        

ประกอบดว้ย ดา้นการให้บริการของเจา้หนา้ท่ี ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นขอ้มูลในเวบ็ไซต ์

และดา้นการบริการอินเตอร์เน็ต มีผลของค่าเฉล่ีย  ( X )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.)  ดงัน้ี 

ตารางที ่4 แสดงค่ำเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรสำรสนเทศ   

                  วิทยำลัยทองสุข จ ำแนกตำมด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำท่ี 

(N = 67) 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที ่ X  S.D. 
ระดบั 

ความพงึพอใจ 
อนัดบัที ่

1.ใหบ้ริการดว้ยความสุภาพและเป็นมิตร  4.14 0.36 มาก 2 

2.ดูแล เอาใจใส่ เตม็ใจใหบ้ริการ 3.97 0.54 มาก 3 

3.ใหค้  าแนะน า หรือตอบขอ้ซกัถามตรงประเด็น 3.82 0.63 มาก 4 

4.มเีจ้าหน้าทีป่ระจ าหน่วยงานตลอดช่วงการให้บริการ  4.24 0.41        มากทีสุ่ด      1 

รวม  4.04 0.39 มาก  

                       

    จากตารางที่ 4 ผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการสารสนเทศ 
วิทยาลยั  ทองสุข จ าแนกตามดา้นการให้บริการของเจา้หนา้ท่ี โดยภาพรวมอยู ่ในระดบัมาก ( X = 
4.04 S.D. = 0.39) เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้พบวา่ อนัดบัท่ีหน่ึงคือ มีเจา้หนา้ท่ีประจ าหน่วยงานตลอด
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ช่วงการใหบ้ริการ ( X = 4.24  S.D. = 0.41) อนัดบัท่ีสองคือ ให้บริการดว้ยความสุภาพและเป็นมิตร 

( X = 4.14  S.D. = 0.36)  อนัดบัท่ีสามคือ ดูแล เอาใจใส่ เต็มใจให้บริการ ( X = 3.97 S.D. = 0.54) 
และอนัดบัสุดทา้ยคือ ให้ค  าแนะน า หรือตอบขอ้ซกัถามตรงประเด็น ( X = 3.82  S.D.  = 0.63) 
ตามล าดบั 

ตารางที ่5 แสดงค่ำเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรสำรสนเทศ   

                  วิทยำลัยทองสุข จ ำแนกตำมด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก    

           (N = 67) 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก X  S.D. 

ระดบั 

ความพงึ

พอใจ 

อนัดบัที ่

1.อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการใหบ้ริการทนัสมยั 3.52 0.21 มาก 3 

2.สถานทีใ่ห้บริการมคีวามเหมาะสมในการบริการ 3.94 0.25 มาก 1 

3.สถานท่ีใหบ้ริการสะอาดเป็นระเบียบ 

4.คอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใชง้าน                                                                                     

3.62 

3.37 

0.38 

0.64 

มาก 

ปานกลาง 

2 

4 

รวม 3.64 0.48 มาก  

 

                   จากตารางที ่5 ผลการศึกษา พบวา่ ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสารสนเทศ วิทยาลยัทอง

สุข จ าแนกตามดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก โดยภาพรวมอยู ่ในระดบัมาก ( X = 3.64  S.D. = 0.48)  

เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้พบว่า อนัดบัท่ีหน่ึงคือ สถานท่ีให้บริการมีความเหมาะสมในการบริการ 

( X = 3.94  S.D. = 0.25) อนัดบัท่ีสองคือ สถานท่ีให้บริการสะอาดเป็นระเบียบ ( X = 3.62  S.D.  = 

0.38) ดา้นอุปกรณ์และเคร่ืองมือในการให้บริการทนัสมยั ( X = 3.52 S.D.  = 0.21) และอนัดบั

สุดทา้ยคือ คอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใชง้าน ( X = 3.37 S.D.  = 0.64) ตามล าดบั 
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ตารางที ่6 แสดงค่ำเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรสำรสนเทศ   

                  วิทยำลัยทองสุข จ ำแนกตำมด้ำนข้อมลูในเวบ็ไซต์                  

         (N = 67) 

ด้านข้อมูลในเวบ็ไซต์ X  S.D. 

ระดบั 

ความพงึ

พอใจ 

อนัดบัที ่

1.ขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้น อธิบายขอ้มูลไดช้ดัเจน 3.78 0.48 มาก 3 

2.จดัรูปแบบหน้าจอ รูปภาพ และสี มคีวามเหมาะสม 4.25 0.47 มากทีสุ่ด 1 

3.ขอ้มูลท่ีน าเสนอเป็นประโยชน์ ตรงกบัความตอ้งการ 3.72 0.38 มาก 4 

4.ความรวดเร็วในการเขา้ถึงหนา้เวบ็เพจ 3.96 0.21 มาก 2 

รวม 3.92 0.36 มาก  

 

                        จากตารางที่ 6 ผลการศึกษา พบวา่ ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสารสนเทศ วิทยาลยั  
ทองสุข จ าแนกตามดา้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวมอยู ่ ในระดบัมาก ( X = 3.92   
S.D. = 0.36) เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้พบวา่ อนัดบัท่ีหน่ึงคือ  จดัรูปแบบหน้าจอ รูปภาพ และสี มี
ความเหมาะสม ( X = 4.25  S.D. = 0.47) อนัดบัท่ีสองคือ ความรวดเร็วในการเขา้ถึงหนา้เวบ็เพจ
( X = 3.96 S.D. = 0.21) อนัดบัท่ีสามคือ ขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้น อธิบายขอ้มูลไดช้ดัเจน ( X = 3.78 
S.D. = 0.48) และขอ้มูลท่ีน าเสนอเป็นประโยชน์ ตรงกบัความตอ้งการ ( X = 3.72 S.D.  = 0.21) 
ตามล าดบั 
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ตารางที ่7 แสดงค่ำเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรสำรสนเทศ   

                  วิทยำลัยทองสุข จ ำแนกตำมด้ำนกำรบริกำรอินเตอร์เนต็ 

 (N = 67) 

ด้านการบริการอนิเตอร์เน็ต X  S.D. 

ระดบั 

ความพงึ

พอใจ 

อนัดบัที ่

1.มีจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สายอยา่งพอเพียง 3.31 0.58 ปานกลาง 2 

2.ความรวดเร็วในการใช้งาน 3.56 0.31 ปานกลาง 1 

3.ระบบป้องกนัความปลอดภยัของอินเตอร์เน็ต 2.67 0.38 ปานกลาง 3 

รวม 3.18 0.43 ปานกลาง  

 

                   จากตารางที่ 7 ผลการศึกษา พบวา่ ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการสารสนเทศ วิทยาลยั    

ทองสุข จ าแนกตามดา้นการบริการอินเตอร์เน็ต โดยภาพรวมอยู ่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.18 S.D. 

= 0.43) เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้พบวา่ อนัดบัท่ีหน่ึงคือ ความรวดเร็วในการใชง้าน ( X = 3.56 S.D. = 

0.31) อนัดบัท่ีสองคือ มีจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สายอยา่งพอเพียง ( X = 3.31 S.D.  = 0.58) และ

อนัดบัสุดทา้ยคือ ระบบป้องกนัความปลอดภยัของอินเตอร์เน็ต ( X = 2.67 S.D.  = 0.38) ตามล าดบั 
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ตารางที ่8 แสดงค่ำเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรสำรสนเทศ   

                  วิทยำลัยทองสุข โดยภำพรวม 

(N =67) 

ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการสารสนเทศ วทิยาลยัทองสุข         X  S.D. 

ระดบั 

ความพงึ

พอใจ 

อนัดบัที ่

1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 4.04 0.36 มาก 1 

2. ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 

3. ดา้นขอ้มูลในเวบ็ไซต ์

4. ดา้นการบริการอินเตอร์เน็ต                                                                                        

3.64 

3.92 

3.18 

0.48 

0.36 

0.43 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

3 

2 

4 

รวม 3.70 0.46 มาก  

 

                    จากตารางท่ี 8 ผลการศึกษา พบวา่ ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสารสนเทศ วทิยาลยั     

ทองสุขโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.70 S.D. = 0.46)  เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้นพบวา่ อนัดบั

ท่ีหน่ึงคือ ดา้นการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี ( X = 4.10 S.D. = 0.39) อนัดบัท่ีสองคือ ดา้นขอ้มูลใน

เวบ็ไซต ์ ( X = 3.97 S.D. = 0.36)  อนัดบัท่ีสามคือ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ( X =3.64 

S.D.=0.48)  และอนัดบัสุดทา้ยคือ ดา้นการบริการอินเตอร์เน็ต ( X = 3.18  S.D.  = 0.43)                 
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สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

  

     การศึกษาเ ร่ือง ความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการสารสนเทศ วิทยาลัยทองสุข มี

วตัถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการสารสนเทศ วิทยาลยัทองสุข 

และเพื่อศึกษาหาแนวทางในการพฒันาปรับปรุงสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ประชากรท่ีใช้

ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูใ้ช้บริการสารสนเทศ วิทยาลัยทองสุขได้แก่ บุคลากรท่ีท างานอยู่ใน

วิทยาลยัทองสุข จ านวนทั้งส้ิน 67 คน คิดเป็นร้อยละ100 ผูศึ้กษาขอเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล

ตามล าดบั คือ  ตอนที่ 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจ

ของผูใ้ชบ้ริการสารสนเทศ วทิยาลยัทองสุข  และตอนที ่3 ปัญหาและขอ้เสนอแนะ  

 

สรุปผลการศึกษา 

 

           1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล พบว่าผูใ้ช้บริการสารสนเทศ วิทยาลยัทองสุข 
จ านวน 67 คน ส่วนมากเป็นเพศหญิง อาย ุ26-35 ปี มีต าแหน่งเจา้หนา้ท่ี ตามล าดบั 

              2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการสารสนเทศ วิทยาลยัทองสุขโดยภาพ

รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้น พบวา่ ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสารสนเทศ 

วิทยาลยัทองสุขโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้นพบวา่ อนัดบัท่ีหน่ึงคือ 

ดา้นการให้บริการของเจา้หนา้ท่ี อนัดบัท่ีสองคือ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก อนัดบัท่ีสามคือ ดา้น

ขอ้มูลในเวบ็ไซต ์และอนัดบัสุดทา้ยคือ ดา้นการบริการอินเตอร์เน็ต ตามล าดบั 

       2.1 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือจ าแนกเป็น
รายขอ้พบวา่ อนัดบัท่ีหน่ึงคือ มีเจา้หนา้ท่ีประจ าหน่วยงานตลอดช่วงการให้บริการ  อนัดบัท่ีสองคือ 
ให้บริการดว้ยความสุภาพและเป็นมิตร อนัดบัท่ีสามคือ ดูแล เอาใจใส่ เต็มใจให้บริการ และอนัดบั
สุดทา้ยคือ ใหค้  าแนะน า หรือตอบขอ้ซกัถามตรงประเด็น ตามล าดบั 
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                          2.2 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก โดยภาพรวมอยู ่ ในระดบัปานกลาง   เม่ือจ าแนก

เป็นรายขอ้พบวา่ อนัดบัท่ีหน่ึงคือ สถานท่ีใหบ้ริการมีความเหมาะสมในการบริการ อนัดบัท่ีสองคือ 

สถานท่ีให้บริการสะอาดเป็นระเบียบ ด้านอุปกรณ์และเคร่ืองมือในการให้บริการ และอนัดับ

สุดทา้ยคือ คอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใชง้าน ตามล าดบั 

       2.3 ด้านข้อมูลในเวบ็ไซต์ โดยภาพรวมอยู ่ในระดบัปานกลาง   เม่ือจ าแนกเป็นราย
ขอ้พบว่า อนัดบัท่ีหน่ึงคือ จดัรูปแบบหน้าจอ รูปภาพ และสี มีความเหมาะสม อนัดบัท่ีสองคือ 
ความรวดเร็วในการเขา้ถึงหน้าเวบ็เพจ อนัดบัท่ีสามคือ ขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้น อธิบายขอ้มูลได้
ชดัเจน และขอ้มูลท่ีน าเสนอเป็นประโยชน์ ตรงกบัความตอ้งการ ตามล าดบั 

       2.4 ด้านการบริการอินเตอร์เน็ต โดยภาพรวมอยู ่ในระดบัปานกลาง     เม่ือจ าแนก

เป็นรายข้อพบว่า อนัดบัท่ีหน่ึงคือ ความรวดเร็วในการใช้งาน อนัดับท่ีสองคือ มีจุดเช่ือมต่อ

อินเตอร์เน็ตไร้สายอย่างพอเพียง และอันดับสุดท้ายคือ ระบบป้องกันความปลอดภัยของ

อินเตอร์เน็ต ตามล าดบั 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

    1.1 เพื่อให้ผูใ้ช้บริการสารสนเทศ ด้านการบริการอินเตอร์เน็ต ควรมีจุดเช่ือมต่อ
อินเตอร์เน็ตไร้สายใหท้ัว่ถึงในวทิยาลยัทองสุข  

2. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

  2.1   ควรมีคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใหบ้ริการสารสนเทศ วทิยาลยัทองสุข 

                        2.2   ควรมีระบบแสดงตวัตนในการเขา้ใชง้านอินเตอร์เน็ต 

2.3 ควรมีการเก็บ Log File เพื่ออา้งอิง พรบ. การกระท าความผดิทางคอมพิวเตอร์       
 พ.ศ. 2550                                          

  

 


