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 บทที่ 4  
 ผลการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับฐานข้อมูลผู้ใช้ระบบเครือข่าย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยโดยการศึกษาตามขบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ 
จนกระทั่งประเมินประสิทธิภาพของระบบที่สร้างขึ้น และให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 
ผู้วิจัยขอน าผลการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดังต่อไปนี้         

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริการด้านระบบเครือข่าย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จากกลุ่มตัวอย่าง  

4.2 ผลลัพธ์ของการออกแบบ และพัฒนาระบบการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
ฐานข้อมูลผู้ใช้ระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

4.3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นความพึงพอใจในการใช้ระบบการบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศกับฐานขอมูลผู้ใช้ระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จากกลุ่มตัวอย่าง 
 
4.1 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริการด้านระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ จากกลุ่มตัวอย่าง 

4.1.1 ผลการวิ เคราะห์ความคิดเห็น เกี่ยวกับปัญหาการบริการด้ านระบบเครือข่าย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ จ านวนทั้งสิ้น 841 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เก็บข้อมูลระหว่าง                 
วันที่  1 มกราคม 2562 ถึงวันที่  30 กันยายน 2562 น ามาประมวลผลด้วยโปรแกรมเชิงสถิติ                  
โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4.1.1.1 ข้อมูลทั่วไป ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตาม เพศ 
หน่วยงานที่สังกัด และการใช้บริการงานเครือข่าย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีรายละเอียดดังในตารางที่ 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 จ านวน และค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
              (n=841) 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่            จ านวน     ร้อยละ 
เพศ 

  ชาย       365    43.40 
  หญิง       476    56.60 
  รวม       841  100.00 
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ตารางท่ี 4.1 จ านวน และค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ต่อ) 
              (n=841) 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่           จ านวน     ร้อยละ 
สถานภาพ 
 ผู้บริหาร       16 1.90 
 นักศึกษา      393 46.70 
 อาจารย์       221 26.30 
 บุคลากร       211 25.10 
 บุคคลทั่วไป      -   - 
 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)....     -   - 

  รวม       841  100.00 
หน่วยงานที่สังกัด 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    233   27.70 
คณะวิทยาการจัดการ     152   18.10    

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   142   16.90 
  คณะครุศาสตร์      68   8.10 

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน     54   6.40  
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร     38   4.50 

ส านักหอสมุด      27    3.20  
  ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา     19    2.30 
  ส านักงานอธิการบดี     19    2.30   

วิทยาลัยนานาชาติ     18    2.10  
  ส านักทะเบียนและประมวลผล    12    1.40 

กองบริหารงานบุคคล     10    1.20 
กองนโยบายและแผน     8    1.00 
กองพัฒนานักศึกษา     8    1.00 

  บัณฑิตวิทยาลัย      7    0.80  
  สถาบันวิจัยและพัฒนา     7    0.80  
  ส านักงานบริหารศูนย์แม่ริม    7    0.80 
  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย    3    0.40  
  ส านักงานตรวจสอบภายใน    2    0.20 
  ส านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  2    0.20 
  ส านักงานวิเทศสัมพันธ์     2    0.20  
  ส านักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน   1    0.10  
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ตารางท่ี 4.1 จ านวน และค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ต่อ) 
              (n=841) 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่           จ านวน     ร้อยละ 
หน่วยงานที่สังกัด 

ศูนย์ภาษา      1    0.10 
ส านักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   1    0.10 

  รวม       841  100.00 
การใช้บริการงานเครือข่าย 
  เครือข่ายไร้สาย (CMRU-WiFi)    620   73.70 

เครือข่ายเสมือนส่วนตัว (VPN)    14   1.70
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (CMRU-MAIL)   168   20.00              
พ้ืนที่เว็บไซต์ (web hosting)     39   4.60 

  รวม       841  100.00 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามระบบการบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศกับฐานข้อมูลผู้ใช้ระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ าแนกได้ดังนี้ 

เพศ จากการวิจัยพบว่า เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 365 คน 
คิดเป็นร้อยละ 56.60  และเป็นเพศชาย จ านวน 365 คน คิดเป็นร้อยละ 43.40      

สถานภาพ จากการวิจัยพบว่า สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา 
จ านวน 393 คน คิดเป็นร้อยละ 46.70 รองลงมาอาจารย์ จ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 26.30 
บุคลากร จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 25.10 และผู้บริหาร มีจ านวนน้อยที่สุด จ านวน 16 คน              
คิดเป็นร้อยละ 1.90 

หน่วยงานที่สังกัด จากการวิจัยพบว่า หน่วยงานที่สังกัดของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่
กลุ่มตัวอย่างสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 27.70 รองลงมา
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 18.10 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 16.90 สังกัดคณะครุศาสตร์ จ านวน 68 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.10  สังกัดวิทยาลัยแม่ ฮ่องสอน  จ านวน  54 คน คิดเป็นร้อยละ 6.40 สั งกัดคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 สังกัดส านักหอสมุด จ านวน 27 คน               
คิดเป็นร้อยละ 3.20 สังกัดส านักงานอธิการบดีและส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา จ านวน 19 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.30 สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 2.10 สังกัดส านักทะเบียนและ
ประมวลผล จ านวน 12 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 1.40 สั งกั ดกองบริ หารงานบุ คคล จ านวน 10 คน                                  
คิดเป็นร้อยละ 1.20 สังกัดกองพัฒนานักศึกษา และสังกัดกองนโยบายและแผน จ านวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.00 สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา และสังกัดส านักงานบริหาร                
ศูนย์แม่ริม จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 สังกัดส านักงานสภามหาวิทยาลัย จ านวน 3 คน                 
คิดเป็นร้อยละ 0.40 สังกัดส านักงานตรวจสอบภายในและสังกัดส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จ านวน 2 คน               
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คิดเป็นร้อยละ 0.20 และสังกัดส านักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน, สังกัดศูนย์ภาษาและสังกัด
ส านักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีจ านวนน้อยที่สุด จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.10 

การใช้บริการงานเครือข่าย จากการวิจัยพบว่า การใช้บริการงานเครือข่ายของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นการบริการเครือข่ายไร้สาย (CMRU-WiFi) จ านวน 620 คน คิดเป็น          
ร้อยละ 73.70 รองลงมาเป็นการบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (CMRU-MAIL) จ านวน 168 คน         
คิดเป็นร้อยละ 20.00 รองลงมาการบริการพ้ืนที่เว็บไซต์ (web hosting) จ านวน 39 คน คิดเป็น        
ร้อยละ 4.60 และการบริการเครือข่ายเสมือนส่วนตัว (VPN) มีจ านวนน้อยที่สุด จ านวน 14 คน             
คิดเป็นร้อยละ 73.70  

 4.1.1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริการด้านระบบ
เครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยรวมและรายด้าน ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริการ
เครือข่ายไร้สาย (CMRU-WiFi) ด้านการให้บริการเครือข่ายเสมือนส่วนตัว (VPN) ด้านการให้บริการ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (CMRU-MAIL) และด้านการให้บริการพ้ืนที่ เว็บไซต์  (web hosting)                 
แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางที่ 4.2 - 4.6 
 
ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริการ
ด้านระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในภาพรวม 

    (n=841) 
ข้อ รายการ ผลความคิดเห็น ระดับ

ความ
คิดเห็น 

 S.D 

1. การให้บริการเครือข่ายไร้สาย (CMRU-WiFi) 3.84 0.802 มาก 
2. การให้บริการเครือข่ายเสมือนส่วนตัว (VPN) 3.63 0.762 มาก 
3. การให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (CMRU-MAIL) 3.65 0.855 มาก 
4. การให้บริการพ้ืนที่เว็บไซต์ (web hosting) 3.56 0.829 มาก 

 โดยภาพรวม 3.67 0.812 มาก 

ตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีระดับความคิดเห็นต่อ
ปัญหาการเข้ารับบริการงานระบบเครือข่ายโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.67 , S.D = 0.812) 

เมื่อจ าแนกรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนี้  ด้านการ
ให้บริการเครือข่ายไร้สาย (CMRU-WiFi) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  (  = 3.84 , S.D = 0.802) รองลงมา   

คือ ด้านการให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (CMRU-MAIL) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  = 3.65 , S.D = 

0.855) รองลงมา คือ ด้านการให้บริการเครือข่ายเสมือนส่วนตัว (VPN) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  = 3.63, 

S.D = 0.762) และสุดท้าย คือ ด้านการให้บริการพ้ืนที่เว็บไซต์ (web hosting) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ     
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(  = 3.56, S.D = 0.829) ปัญหาที่มากที่สุด คือ ปัญหาด้านการบริการเครือข่ายไร้สาย (CMRU-

WiFi)  

ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของการเข้ารับ
บริการงานระบบเครือข่ายในด้านการให้บริการเครือข่ายไร้สาย (CMRU-WiFi)  
                  (n=841) 

ข้อ 
ความคิดเห็นด้านการให้บริการเครือข่ายไร้สาย 

(CMRU-WiFi) 

ผลความคิดเห็น ระดับ
ความ
คิดเห็น  S.D. 

1. ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งาน 3.83 0.854 มาก 
2. มีการอธิบายชี้แจง และแนะน าขั้นตอนในการสมัคร 3.85 0.834 มาก 
3. ความสะดวกในการรับบริการ 3.96 0.773 มาก 
4. การติดต่อสื่อสารกับผู้ให้บริการ 3.83 0.828 มาก 
5. ระยะเวลาในการขอรับบริการ 3.93 0.743 มาก 
6. การแจ้งระยะเวลา / ข้อมูลในการขอรับบริการ 3.75 0.747 มาก 
7. การแจ้งผลการขอรับบริการ 3.73 0.777 มาก 
8. การบริการรวดเร็ว ถูกต้อง ตรงกับความต้องการของ

ผู้รับบริการ 
3.88 0.864 มาก 

 โดยภาพรวม 3.84 0.802 มาก 

จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีระดับความคิดเห็น
ด้านปัญหาการให้บริการเครือข่ายไร้สาย (CMRU-WiFi) โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก               
(  = 3.84, S.D = 0.802) เมื่ อ พิจารณ าในแต่ละข้อ  พบว่า ระดับความคิด เห็ น ในข้อที่ ว่ า              

ความสะดวกในการรับบริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  = 3.96, S.D = 0.773) รองลงมาคือข้อที่ว่าระยะเวลาใน

การขอรับบริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  = 3.93, S.D = 0.743) ส่วนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือการแจ้งผล        

การขอรับบริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  = 3.73, S.D = 0.777) ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ปัญหาที่พบมาก

ที่สุด คือ ความสะดวกในการรับบริการ  
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ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของการเข้ารับ
บริการงานระบบเครือข่ายในด้านการให้บริการเครือข่ายเสมือนส่วนตัว (VPN) 
              (n=841) 

ข้อ 
ความคิดเห็นด้านการให้บริการเครือข่าย 

เสมือนส่วนตัว (VPN) 

ผลความคิดเห็น ระดับ
ความ
คิดเห็น  S.D. 

1. ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งาน 3.65 0.844 มาก 
2. มีการอธิบายชี้แจง และแนะน าขั้นตอนในการสมัคร 3.62 0.876 มาก 
3. ความสะดวกในการรับบริการ 3.62 0.850 มาก 
4. การติดต่อสื่อสารกับผู้ให้บริการ 3.66 0.872 มาก 
5. ระยะเวลาในการขอรับบริการ 3.62 0.913 มาก 
6. การแจ้งระยะเวลา / ข้อมูลในการขอรับบริการ 3.67 0.903 มาก 
7. การแจ้งผลการขอรับบริการ 3.60 0.840 มาก 
8. การบริการรวดเร็ว ถูกต้อง ตรงกับความต้องการของ

ผู้รับบริการ 
3.63 0.875 มาก 

 โดยภาพรวม 3.63 0.762 มาก 

 จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีระดับความ
คิดเห็นด้านปัญหาการให้บริการเครือข่ายเสมือนส่วนตัว (VPN) โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ
มาก (  = 3.63, S.D = 0.856) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่าระดับความคิดเห็นมากในข้อที่ว่า 

การแจ้งระยะเวลา / ข้อมูลในการขอรับบริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  = 3.67, S.D = 0.903) 

รองลงมาคือข้อที่ว่า การติดต่อสื่อสารกับผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  = 3.66, S.D = 0.872) 

ส่วนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การแจ้งผลการขอรับบริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  = 3.60, S.D = 0.840) 

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ การแจ้งระยะเวลา / ข้อมูลในการขอรับบริการ 
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ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของการเข้ารับ
บริการงานระบบเครือขา่ยในด้านการให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (CMRU-MAIL)  
                  (n=841) 

ข้อ 
ความคิดเห็นด้านการให้บริการจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ (CMRU-MAIL) 

ผลความคิดเห็น ระดับ
ความ
คิดเห็น  S.D. 

1. ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งาน 3.63 0.813 มาก 
2. มีการอธิบายชี้แจง และแนะน าขั้นตอนในการสมัคร 3.64 0.798 มาก 
3. ความสะดวกในการรับบริการ 3.68 0.864 มาก 
4. การติดต่อสื่อสารกับผู้ให้บริการ 3.65 0.828 มาก 
5. ระยะเวลาในการขอรับบริการ 3.67 0.867 มาก 
6. การแจ้งระยะเวลา / ข้อมูลในการขอรับบริการ 3.62 0.849 มาก 
7. การแจ้งผลการขอรับบริการ 3.61 0.837 มาก 
8. การบริการรวดเร็ว ถูกต้อง ตรงกับความต้องการของ

ผู้รับบริการ 
3.66 0.863 มาก 

 โดยภาพรวม 3.65 0.855 มาก 
จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีระดับความคิดเห็น

ด้านปัญหาการให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (CMRU-MAIL) โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (  = 3.65 , S.D = 0.855) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่าระดับความคิดเห็นมากในข้อ

ที่ว่า ความสะดวกในการรับบริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  = 3.68 , S.D =0.864) รองลงมาคือข้อที่ว่า 

ระยะเวลาในการขอรับบริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =3.67, S.D = 0.867) ส่วนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 

การแจ้งผลการขอรับบริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = 3.61, S.D = 0.837) ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ปัญหาที่

พบมากที่สุด คือ ความสะดวกในการรับบริการ 
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ตารางท่ี 4.6 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของการเข้ารับ
บริการงานระบบเครือข่ายในด้านการให้บริการพ้ืนที่เว็บไซต์ (web hosting)  
                  (n=841) 

ข้อ 
ความคิดเห็นด้านการให้บริการพื้นที่เว็บไซต์ 

 (web hosting)  

ผลความคิดเห็น ระดับ
ความ
คิดเห็น  S.D. 

1. ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งาน 3.59 0.815 มาก 
2. มีการอธิบายชี้แจง และแนะน าขั้นตอนในการสมัคร 3.54 0.832 มาก 
3. ความสะดวกในการรับบริการ 3.56 0.837 มาก 
4. การติดต่อสื่อสารกับผู้ให้บริการ 3.53 0.822 มาก 
5. ระยะเวลาในการขอรับบริการ 3.55 0.835 มาก 
6. การแจ้งระยะเวลา / ข้อมูลในการขอรับบริการ 3.56 0.817 มาก 
7. การแจ้งผลการขอรับบริการ 3.56 0.843 มาก 
8. การบริการรวดเร็ว ถูกต้อง ตรงกับความต้องการของ

ผู้รับบริการ 
3.61 0.828 มาก 

 โดยภาพรวม 3.56 0.829 มาก 

จากตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีระดับความคิดเห็น
ด้านปัญหาการให้บริการพ้ืนที่เว็บไซต์ (web hosting) โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก                
(  = 3.56 , S.D = 0.829) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่าระดับความคิดเห็นมากในข้อที่ว่า           

การบริการรวดเร็ว ถูกต้อง ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  = 3.61,     

S.D =0.828) รองลงมาคือข้อที่ว่า ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =3.59 ,         

S.D =0.815) ส่วนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือการติดต่อสื่อสารกับผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = 3.53, 

S.D = 0.822) ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ การบริการรวดเร็ว ถูกต้อง ตรงกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 
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4.2 ผลลัพธ์ของการออกแบบ และพัฒนาระบบการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับฐานข้อมูล
ผู้ใช้ระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีส่วนประกอบของระบบดังนี้ 
 ผลลัพธ์ของการออกแบบ และพัฒนาระบบการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับฐานข้อมูล
ผู้ใช้ระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยน าข้อมูลจากการส ารวจปัญหาการขอรับ
บริการระบบเครือข่ายเดิมมาออกแบบในบทที่ 3 และพัฒนาระบบฯ ได้ผลลัพธ์ดังนี้ 
 

 

ภาพที่ 4.1 หน้าจอแสดงเว็บไซต์ระบบการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ
(http://www.network.cmru.ac.th) 

http://www.network.cmru.ac.th/
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ภาพที่ 4.2 หน้าจอแสดงแบบขอใช้บริการด้านเครือข่ายส าหรับอาจารย์/บุคลากร 

 

 
ภาพที่ 4.3 หน้าจอแสดงแบบขอใช้บริการด้านเครือข่ายส าหรับนักศึกษา 
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ภาพที่ 4.4 หน้าจอแสดงรายละเอียดแบบฟอร์มการขอใช้บริการเครือข่าย อาจารย์/บุคลากร 
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ภาพที่ 4.5 หน้าจอแสดงรายละเอียดแบบฟอร์มการขอใช้บริการเครือข่ายส าหรับนักศึกษา 
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ภาพที่ 4.6 หน้าจอแสดงการท ารายการขอใช้บริการส าเร็จ 

 

 
ภาพที่ 4.7 หน้าจอแสดงการตรวจสอบสถานะการใช้งาน 



75 
 

 

 
ภาพที่ 4.8 หน้าจอแสดงผลสถานะการใช้บริการ 
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ภาพที่ 4.9 หน้าจอแสดงการเข้าสู่ระบบการใช้บริการส าหรับอาจารย์/ บุคลากร 
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ภาพที่ 4.10 หน้าจอแสดงการเข้าสู่ระบบการใช้บริการส าหรับนักศึกษา 

 

 

http://www.network.cmru.ac.th/admin/system/login.php 
ภาพที่ 4.11 หน้าจอแสดงการเข้าสู่ระบบส าหรับผู้ดูแลระบบ 

http://www.network.cmru.ac.th/admin/system/login.php


78 
 

 

 
ภาพที่ 4.12 หน้าจอแสดงหน้าแรกของระบบ 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.13 หน้าจอแสดงเมนูข้อมูลส่วนตัว 
 

 
ภาพที่ 4.14 หน้าจอแสดงข้อมูลการบริการ WIFI 
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ภาพที่ 4.15 หน้าจอแสดงรายละเอียดผู้ขอใช้บริการ 

 

 
ภาพที่ 4.16 หน้าจอแสดงแก้ไขข้อมูลผู้มาขอใช้บริการ 
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ภาพที่ 4.17 หน้าจอแสดงการลบข้อมูล 

 

 
ภาพที่ 4.18 หน้าจอแสดงการอนุมัติการบริการ 

 

 
ภาพที่ 4.19 หน้าจอแสดงการอนุมัติอาจารย์/บุคลากร 

 

 
ภาพที่ 4.20 หน้าจอแสดงการอนุมัตินักศึกษา 
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ภาพที่ 4.21 หน้าจอแสดงเมนูจัดการผู้ใช้ 

 

 
ภาพที่ 4.22 หน้าจอแสดงข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 

 
 

 
ภาพที่ 4.23 หน้าจอแสดงฟอร์มเพ่ิมข้อมูลผู้ใช้งาน 
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ภาพที่ 4.24 หน้าจอแสดงฟอร์มแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 

 

 
ภาพที่ 4.25 หน้าจอแสดงรายชื่อผู้ขอใช้บริการ 

 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.26 หน้าจอแสดงเมนูรายงานการบริการ 
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ภาพที่ 4.27 หน้าจอแสดงรายงาน CMRU WIFI 

 

 
ภาพที่ 4.28 หน้าจอแสดงรายงาน VPN 

 

 
ภาพที่ 4.29 หน้าจอแสดงรายงาน E-Mail Office365 
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ภาพที่ 4.30 หน้าจอแสดงรายงาน E-Mail G-Mail 

 

 
ภาพที่ 4.31 หน้าจอแสดงรายงาน Web Hosting 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นความพึงพอใจในการใช้ระบบการบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศกับฐานข้อมูลผู้ใช้ระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จากกลุ่มตัวอย่าง 

4.3.1 เมื่อพัฒนาระบบแล้วจึงน าระบบไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 841 คน จากนั้น
ใช้แบบส ารวจความพึงพอใจและใช้สถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

        4.3.1.1 การศึกษาข้อมูลทั่วไป ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตาม เพศ หน่วยงานที่สังกัด ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีรายละเอียดดังในตารางที่ 4.7 

 
ตารางท่ี 4.7 จ านวน และค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
              (n=841) 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่      จ านวน     ร้อยละ 
เพศ 

  ชาย       365    43.40 
  หญิง       476    56.60 
  รวม       841  100.00 
สถานภาพ 
 ผู้บริหาร       16 1.90 
 นักศึกษา      393 46.70 
 อาจารย์       221 26.30 
 บุคลากร       211 25.10 
 บุคคลทั่วไป      - - 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....     - - 

  รวม       841  100.00 
หน่วยงานที่สังกัด 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    233   27.70 
คณะวิทยาการจัดการ     152   18.10    

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   142   16.90 
  คณะครุศาสตร์      68   8.10 

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน     54   6.40  
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร     38   4.50 

ส านักหอสมุด      27    3.20  
  ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา     19    2.30 
  ส านักงานอธิการบดี     19    2.30   

วิทยาลัยนานาชาติ     18    2.10  
  ส านักทะเบียนและประมวลผล    12    1.40 
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ตารางท่ี 4.7 จ านวน และค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ต่อ) 
              (n=841) 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่      จ านวน     ร้อยละ 
หน่วยงานที่สังกัด 

กองบริหารงานบุคคล     10    1.20 
กองนโยบายและแผน     8    1.00 
กองพัฒนานักศึกษา     8    1.00 

  บัณฑิตวิทยาลัย      7    0.80  
  สถาบันวิจัยและพัฒนา     7    0.80  
  ส านักงานบริหารศูนย์แม่ริม    7    0.80 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย    3    0.40 
  ส านักงานตรวจสอบภายใน    2    0.20 
  ส านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  2    0.20 
  ส านักงานวิเทศสัมพันธ์     2    0.20  
  ส านักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน   1    0.10 

ศูนย์ภาษา      1    0.10 
ส านักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   1    0.10 

  รวม       841  100.00 

จากตารางที่ 4.7 พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามควาพึงพอใจในการใช้ระบบ
การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับฐานข้อมูลผู้ใช้ระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จ าแนกได้ดังนี้ 

เพศ จากการวิจัยพบว่า เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 365 คน 
คิดเป็นร้อยละ 56.60  และเป็นเพศชาย จ านวน 365 คน คิดเป็นร้อยละ 43.40      

สถานภาพ จากการวิจัยพบว่า สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา 
จ านวน 393 คน คิดเป็นร้อยละ 46.70 รองลงมาอาจารย์ จ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 26.30 
บุคลากร จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 25.10 และผู้บริหาร มีจ านวนน้อยที่สุด จ านวน 16 คน              
คิดเป็นร้อยละ 1.90 

หน่วยงานที่สังกัด จากการวิจัยพบว่า หน่วยงานที่สังกัดของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่
กลุ่มตัวอย่างสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 27.70 รองลงมา
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 18.10 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 16.90 สังกัดคณะครุศาสตร์ จ านวน 68 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.10 สังกัดวิทยาลัยแม่ ฮ่องสอน จ านวน  54 คน คิดเป็นร้อยละ 6.40  สั งกัดคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50  สังกัดส านักหอสมุด จ านวน 27 คน         
คิดเป็นร้อยละ 3.20  สังกัดส านักงานอธิการบดีและส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา จ านวน 19 คน คิด
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เป็นร้อยละ 2.30  สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 2.10 สังกัดส านักทะเบียน
และประมวลผล จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 1.40  สังกัดกองบริหารงานบุคคล จ านวน 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.20  สังกัดกองพัฒนานักศึกษา และสังกัดกองนโยบายและแผน จ านวน 8 คน คิดเป็น              
ร้อยละ 1.00 สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา และสังกัดส านักงานบริหารศูนย์               
แม่ริม จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80  สังกัดส านักงานสภามหาวิทยาลัย จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.40  สังกัดส านักงานตรวจสอบภายในและสังกัดส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จ านวน 2 คน       
คิดเป็นร้อยละ 0.20 และสังกัดส านักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน สังกัดศูนย์ภาษาและสังกัด
ส านักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีจ านวนน้อยที่สุด จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.10 

       4.3.1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้
ระบบการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับฐานข้อมูลผู้ใช้ระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ โดยรวมและรายด้าน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ ด้านการ
ออกแบบระบบการใช้งาน และด้านการสนับสนุนและการให้บริการการใช้งาน แสดงค่าเฉลี่ย และ         
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางที่ 4.8 – 4.11 
 
ตารางท่ี 4.8 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการ
ใช้ระบบการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับฐานข้อมูลผู้ใช้ระบบเครือข่าย มหาวิทยา ลัย             
ราชภัฏเชียงใหม่ ในภาพรวม 

    (n=841) 
ข้อ รายการ ผลความคิดเห็น ระดับความ 

พึงพอใจ  S.D 

1. ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ 4.13 0.808 มาก 
2. ด้านการออกแบบระบบการใช้งาน 4.14 0.795 มาก 
3. ด้านการสนับสนุนและการให้บริการการใช้งาน 4.03 0.866 มาก 
 โดยภาพรวม 4.10 0.821 มาก 

จากตารางที่ 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีระดับความพึงพอใจ
ต่อการใช้ระบบการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับฐานข้อมูลผู้ใช้ระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเชียงใหม่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.10 , S.D = 0.821)  เมื่อจ าแนกรายด้าน 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนี้ ด้านการ
ออกแบบระบบการใช้งาน  มีค่าเฉลี่ ย เท่ ากับ  (  = 4.14 , S.D = 0.795) รองลงมาคือ ด้าน

ประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  = 4.13 , S.D = 0.808)  และสุดท้ายคือ 

ด้านการสนับสนุนและการให้บริการการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  = 4.03, S.D = 0.866)   
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ตารางท่ี 4.9 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการ
ใช้ระบบการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับฐานข้อมูลผู้ใช้ระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัย                 
ราชภัฏเชียงใหม่ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ           

           (n=841) 

ข้อ 
ความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ 

ของระบบ 

ผลความคิดเห็น ระดับ
ความพึง
พอใจ  S.D 

1. เมนูการใช้งานมีความเหมาะสม 4.15 0.752 มาก 
2. การตอบสนองของระบบมีความรวดเร็ว 4.11 0.814 มาก 
3. ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลพื้นฐานมีความเหมาะสม 4.13 0.782 มาก 
4. การจัดการรักษาความปลอดภัย และก าหนดสิทธิ์ใน

การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน 
4.17 0.791 

 
มาก 

5. การเชื่อมต่อของระบบฐานข้อมูลฯ มีประสิทธิภาพต่อ
การใช้การเชื่อมต่อของระบบฐานข้อมูลฯ มี
ประสิทธิภาพต่อการใช้งาน (การใช้งานระบบหลุด
บ่อยหรือไม่ การบันทึกข้อมูล การอัพโหลดภาพ การ
ส่งข้อมูล) 

4.02 0.826 มาก 

6. ความง่าย (User Friendly) ของการใช้งานของระบบ 4.13 0.783 มาก 
7. ช่วยท าให้การท างานรวดเร็วขึ้น 4.17 0.784 มาก 
8. ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ 4.35 0.753 มาก 
9. ภาษาท่ีใช้ในระบบฐานข้อมูลฯเป็นทางการ ตรง

ประเด็น และสื่อความหมายชัดเจน 
4.14 0.824 

 
มาก 

10. ระบบสามารถน าเสนอรายงานผลการด าเนินการด้าน
ต่าง ๆ ให้กับผู้บริหารประกอบการตัดสินใจเชิง
นโยบายต่าง ๆ 

4.07 0.833 มาก 

11. สามารถใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลฯ ในการ
ก ากับการด าเนินงานตามองค์ประกอบต่าง ๆ ได้อย่าง
สะดวก 

4.11 0.879 มาก 

12. สามารถน าผลการประเมินในเชิงสถิติที่ได้จากระบบมา
เผยแพร่สู่สาธารณะชนได้ 

4.06 0.879 มาก 

 โดยภาพรวม 4.13 0.808 มาก 

จากตารางที่ 4.9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีระดับความพึงพอใจ
ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.13 , S.D = 0.808) 

เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่าในข้อที่ว่า ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ อยู่ในล าดับมากที่สุด               
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  = 4.35 , S.D = 0.753) รองลงมาคือข้อที่ว่า การจัดการรักษาความปลอดภัย 
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และก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน  และ ข้อที่ว่า ช่วยท าให้การท างานรวดเร็วขึ้น มี
ค่าเฉลี่ ย เท่ ากับ  (  = 4.17 , S.D = 0.791) และ ค่าเฉลี่ย เท่ ากับ (  = 4.17 , S.D = 0.784) 

ตามล าดับ ส่วนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือข้อที่ว่า การเชื่อมต่อของระบบฐานข้อมูลฯ มีประสิทธิภาพต่อ
การใช้งาน (การใช้งานระบบหลุดบ่อยหรือไม่ การบันทึกข้อมูล การอัพโหลดภาพ การส่งข้อมูล             
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  = 4.02 , S.D = 0.826) ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการ

ใช้ระบบการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับฐานข้อมูลผู้ใช้ระบบเครือข่ายด้านประสิทธิภาพและ
ประโยชน์ของระบบ อยู่ในเกณฑ์มาก 
 
ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจใน
การใช้ระบบการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับฐานข้อมูลผู้ใช้ระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัย                   
ราชภัฏเชียงใหม่ ด้านการออกแบบระบบการใช้งาน 

 (n=841) 

ข้อ ความคิดเห็นด้านการออกแบบระบบการใช้งาน 
ผลความคิดเห็น ระดับ

ความพึง
พอใจ  S.D 

1. หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม ความทันสมัย และ
น่าสนใจ 

4.20 0.793 มาก 

2. การจัดวางรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการ
ใช้งาน 

4.13 0.796 มาก 

3. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและ
สวยงาม 

4.12 0.799 มาก 

4. ความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่าง ๆ 4.13 0.792 มาก 
 โดยภาพรวม 4.14 0.795 มาก 

จากตารางที่ 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีระดับความพึงพอใจ
ด้านการออกแบบระบบการใช้งานโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ ในระดับมาก (  = 4.14,             

S.D = 0.795) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่าในข้อที่ว่า หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม ความทันสมัย 
และน่าสนใจ อยู่ในล าดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  = 4.20 , S.D = 0.793) รองลงมาคือข้อที่ว่า 

การจัดวางรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน และ ข้อที่ว่า ความเร็วในการแสดงภาพ 
ตัวอักษร และข้อมูลต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  = 4.13 , S.D = 0.796) และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ         

(  = 4.13 , S.D = 0.792) ตามล าดับ ส่วนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อที่ว่า ขนาดตัวอักษร และ

รูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  = 4.12 , S.D = 0.799) ดังนั้น จึงสรุป

ได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการใช้ระบบการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับฐานข้อมูล
ผู้ใช้ระบบเครือข่ายด้านการออกแบบระบบการใช้งาน อยู่ในเกณฑ์มาก 
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ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นความพึงพอใจในการใช้
ระบบการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับฐานข้อมูลผู้ ใช้ระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัย                             
ราชภัฏเชียงใหม่ ด้านการสนับสนุนและการให้บริการการใช้งาน    
              (n=841) 

ข้อ 
ความคิดเห็นด้านการสนับสนุนและ 

การให้บริการการใช้งาน 

ผลความคิดเห็น ระดับ
ความพึง
พอใจ  S.D 

1. ความรวดเร็วในการให้บริการและแก้ไขปัญหา 4.11 0.841 มาก 
2. มีเอกสาร/คู่มือประกอบการใช้งานมีความชัดเจนเข้าใจ

ง่าย 
4.00 0.873 มาก 

3. มีช่องทางในการติดต่อ/สอบถามปัญหาอย่างเพียงพอ 4.01 0.859 มาก 
4. การให้บริการข้อมูลและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของ     

ฝ่ายระบบเครือข่ายครบถ้วน 
4.00 0.891 มาก 

 โดยภาพรวม 4.03 0.866 มาก 

จากตารางที่ 4.11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีระดับความพึงพอใจ
ด้านการสนับสนุนและการให้บริการการใช้งาน โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ ในระดับมาก               
(  = 4.03, S.D = 0.831) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่าในข้อที่ว่า ความรวดเร็วในการให้บริการ

และแก้ไขปัญหา อยู่ในล าดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  = 4.11 , S.D =0.841) รองลงมาคือ        

ข้อที่ว่า มีช่องทางในการติดต่อ/สอบถามปัญหาอย่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =4.01 ,                   

S.D = 0.859) ส่วนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อที่ว่า มีเอกสาร/คู่มือประกอบการใช้งานมีความชัดเจน
เข้าใจง่าย และ ข้อที่ว่า การให้บริการข้อมูลและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของ ฝ่ายระบบเครือข่ายครบถ้วน 
มีค่าเฉลี่ ย เท่ ากับ ( = 4.00, S.D = 0.873) และมีค่าเฉลี่ ย เท่ ากับ ( = 4.00, S.D = 0.891) 

ตามล าดับ ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการใช้ระบบการบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศกับฐานข้อมูลผู้ใช้ระบบเครือข่ายด้านด้านการสนับสนุนและการให้บริการการใช้งานอยู่ใน
เกณฑ์มาก 

 
 




