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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ จาก 5 คณะ ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์  โดยใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้นตามคณะ โดยการเทียบสัดส่วนได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด   
จ านวน 347 คน  เคร่ืองมือที่ใช้วัดในงานวิจัยนี้ เป็นแบบสอบถามปลายปิด ซึ่งได้แบ่งกลุ่ม
แบบสอบถามที่วัดความพึงพอใจออกเป็นทั้งหมด 4 ด้าน  คือด้านความเร็ว ความสะดวกสบาย ความ
ปลอดภัย และเสถียรภาพของระบบเครือข่าย  
 ผลการวิจัยพ พบว่า จากการประเมินของกลุ่มตัวอย่าง  ทั้งหมด 5 คณะ จ านวน 347 ตัวอย่าง 
โดยประเมินความพึงพอใจทั้ง 4  ด้าน  โดยมีค่าเฉลี่ย รวมอยู่ที่  (X  =  3.88)     อยู่ในระดับสูง      โดย
มีค่าเฉลี่ยในแต่ละด้าน คือ ด้านความเร็วในการใช้งาน อยู่ในระดับสูง ( X  =  4.01)         รองลงมา 
ด้านความสะดวกสบายในการใช้งานอยู่ในระดับสูง  (X  =  3.90)    ด้านเสถียรภาพของการใช้งาน อยู่
ในระดับสูง  (X  =  3.80)  และด้านความปลอดภัยของการใช้งานอยู่ในระดับสูง  (X  =  3.70)  และ
น าผลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
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Abstract 
 
 The purposes of this research were to study Ratchaphruek College students’ satisfaction in 
computer network. The samples group is Ratchaphruek College students’ in Bachelor degree from 5 
faculties consist of faculty of business administration, faculty of accounting, faculty of law, faculty 
of Arts, faculty of science by a stratified random sampling with the relative proportions of 347 
persons. The tool for integrated data is closed end questionnaire for satisfaction measurements 
about 4 fields were rapidity, easiness, security and network stability. 
 The results of this research were summarized satisfaction measurements in computer 
network for 4 fields of samples group is 347 persons about X  = 3.88, mainly had satisfaction in 
rapidity for using X  = 4.01, next about easiness for using X  = 3.90, next about network stability 
for using X  = 3.80, at last about security for using X  = 3.70. The above result can be used to 
guide the development and improvement Ratchaphruek College computer network to be efficiency. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบันมีการน าคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งานในหน่วยงานประเภทต่างๆ มากมาย ซึ่งมีผลท า
ให้การท างานในองค์กรหรือหน่วยงาน สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ และสามารถพัฒนาการ
ท างานได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการน าคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในองค์กร หรือหน่วยงานก็เร่ิมมีการ
พัฒนาขึ้นแทนที่จะใช้ในลักษณะหนึ่งเคร่ืองต่อหนึ่งคน ก็ให้มีการน าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ต่างๆ มาเชื่อมต่อกัน เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

เทคโนโลยีเครือข่ายจึงเป็นหัวใจที่ส าคัญส าหรับสถาบันการศึกษา  โดยเน้นการรวมระบบ 
สื่อสารต่าง ๆ ให้เป็นหนึ่งเดียว (Unified network) เพื่อประโยชน์ทางด้านการเข้าถึงข้อมูลและขุม
ความรู้บนพื้นฐาน IP base เครือข่ายของสถาบันการศึกษาต้องรวมเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต 
เครือข่ายโทรศัพท์ PABX เครือข่ายการเข้าถึงแบบไร้สาย (Wireless) รวมทั้งระบบการกระจาย
สัญญาณ (Broadcasting) เช่น เครือข่ายวิทยุโทรทัศน์ ทั้งนี้เพราะเทคโนโลยีในอนาคตก าลังรวมตัว
กันบนพื้นฐานของการใช้งานร่วมกับ IP Network  การวางโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีของ
สถาบันการศึกษาจึงเป็นเร่ืองที่มีความส าคัญยิ่ง การประยุกต์ใช้จึงต้องเน้นการสร้างคุณค่าเพิ่ม 
โดยเฉพาะการสร้างเนื้อหาและพัฒนาระบบการประยุกต์ใช้ทางด้านการศึกษา  เพื่อว่าการลงทุน
ทางด้านเทคโนโลยีจะเกิดประโยชน์สูงสุด  

ในปัจจุบันวิทยาลัยราชพฤกษ์ มีการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใน 4 อาคาร คือ อาคารเฉลิม
พระเกียรติ   อาคารดร.กมล ชูทรัพย์  อาคารประชาสัมพันธ์  อาคารโรงอาหาร โดยมีการบริการ
เครือข่ายทั้งแบบมีสายและเครือข่ายแบบไร้สาย  ผู้ใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ ได้แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา โดยเร่ิมใช้งานตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 มีแต่เครือข่าย
แบบมีสาย และใช้งานในอาคารเฉลิมพระเกียรติเท่านั้น ต่อมาในปีการศึกษา 2551 เป็นต้นมามีการ
ใช้งานเครือข่ายแบบไร้สาย อีกทั้งการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ยังครอบคลุมทั้ง 4 อาคาร ท าให้
สัญญาณของระบบเครือข่าย มีปัญหาไม่ทั่วถึงและมีข้อร้องเรียนจากนักศึกษาในเร่ืองสัญญาณขาด
หายบางพื้นที่ ท าให้การใช้งานไม่สะดวก  เสถียรภาพของระบบเครือข่ายยังไม่เป็นที่พึงพอใจต่อ
ผู้ใช้งาน  บางเว็บไซด์ไม่สามารถใช้งานได้ และความปลอดภัยในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายเป็น
ต้น 



2 
 

ดังนั้น ผู้จัดท างานวิจัย จึงมีแนวคิดที่จะท าส ารวจความพึงพอใจในการใช้บริการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์  โดยน าการประเมินของผู้ใช้งานมาวิเคราะห์ถึงปัญหาและ
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบงานที่ใช้รวมถึงน าการวิเคราะห์ที่ได้ไปปรับปรุงระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้งานภายในระบบและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป  
 
1.2..วัตถุประสงค์ประสงค์ของโครงการ 

1.2.1ใเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

1.2.2..เพื่อน าผลที่ได้ เป็นแนวทางในการปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
 
1.3  ขอบเขตของการวิจัย 

1.3.1..การวิจัยค ร้ังนี้จะศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ในปีการศึกษา 2552 โดยจ าแนกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 

1.3.1.1..ความพึงพอใจต่อความเร็วของการใช้งานระบบเครือข่ายของวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
1.3.1.2..ความพึงพอใจต่อความสะดวกสบายของการใช้งานระบบเครือข่ายของวิทยาลัย

ราชพฤกษ์ 
1.3.1.3..ความพึงพอใจต่อความปลอดภัยของการใช้งานระบบเครือข่ายของวิทยาลัยราช 

พฤกษ ์
1.3.1.4..ความพึงพอใจต่อเสถียรภาพของการใช้งานระบบเครือข่ายของวิทยาลัยราช

พฤกษ ์
1.3.2  กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี จาก 5 

คณะ ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ วิทยาลัยราชพฤกษ์ในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2552 จ านวน 2,628  คน (ข้อมูลจาก
งานทะเบียน  ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2552)  

1.3.3  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาลัยราชพฤกษ์
ในปีการศึกษา 2552 จ านวน 347 คน โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางทาโร่ ยามาเน่  
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  และใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามคณะ
โดยการเทียบสัดส่วนจากจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 347 คน ดังตารางที่ 1 
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สูตร   
N
P*Tn   

โดย   n=จ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละคณะ 
   T=ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
   P=จ านวนประชากรในแต่ละคณะ 
   N=จ านวนประชากรทั้งหมด 
 

ตารางท่ี 1 การก าหนดกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามคณะของวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
 

รายการ 
นักศึกษามีจ านวน 2,628 

คณะ
บริหารธุรกิจ 

คณะบัญชี คณะ
นิติศาสตร์ 

คณะ 
นิเทศศาสตร์ 

คณะ
วิทยาศาสตร์ 

รวม 

จ านวนประชากร
แต่ละคณะ 

1,802 564 152 73 37 2,628 

จ านวนขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างใน
แต่ละคณะ 

2,628
1,802347

 
2,628
564347

 
2,628
152347

 
2,628

73347  
2,628

37347

 

 

 238 74 20 10 5 347 
 

1.3.4  ข้อมูลตัวแปร 
ตัวแปรต้น ได้แก่ 

1.3.4.1  เพศ 
1.3.4.2  อายุ 
1.3.4.3  คณะ / สาขาวิชา 

1.3.5  ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ ณ ที่นี้ ประกอบด้วย 

1.3.5.1  ระยะเวลาที่เคยใช้บริการเครือข่ายของวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
1.3.5.2  ช่วงเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายของวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
1.3.5.3  ความเร็วของการใช้งานระบบเครือข่ายของวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
1.3.5.4  ความสะดวกสบายของการใช้งานระบบเครือข่ายของวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
1.3.5.5  ความปลอดภัยของการใช้งานระบบเครือข่ายของวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
1.3.5.6  ความเสถียรภาพของการใช้งานระบบเครือข่ายของวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
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1.4  นิยามศัพท์เฉพาะ 
“ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์” หมายถึง ระบบเครือข่ายแบบมีสาย และแบบไร้สายที่ใช้ใน

วิทยาลัยราชพฤกษ์  
“ความพึงพอใจ” หมายถึง กิริยาทางด้านความรู้สึกของนักศึกษาที่มีต่อระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ เป็นระดับความพอใจที่เป็นจริงอยู่ในขณะนั้น ซึ่งจะบอกให้ทราบถึงทิศทางว่าเป็น
ทัศนคติไปในทางบวก หรือทิศทางลบ หรือไม่มีปฎิกิริยา คือเฉยๆ ต่อสิ่งเร้า หรือสิ่งที่มากระตุ้นน้ัน  

“นักศึกษา”  หมายถึง นักศึกษาที่ศึกษาในวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
“คณะ”  หมายถึง  คณะที่เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ในวิทยาลัยราชพฤกษ์  

ได้แก่  คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี  คณะนิเทศศาสตร์  คณะนิติศาสตร์  และคณะวิทยาศาสตร์  
“วิทยาลัยราชพฤกษ์”  หมายถึง วิทยาลัยราชพฤกษ์ในส่วนกลางที่ตั้งที่นนทบุรี ไม่รวมศูนย์

การศึกษานอกที่ตั้งที่สังกัดวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
 

1.5  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ 
1.5.1..สามารถทราบถึงระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้บริการเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์   
1.5.2..สามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้

มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 



บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัย เร่ือง ความพึงพอใจในการใช้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา วิทยาลัยราช

พฤกษ์ ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎี รวบรวมเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

2.1..แนวคิดและทฤษฏีความพึงพอใจ 
2.2..แนวคิดความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสาร 
2.3..ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
2.4  ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
2.4..งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1  แนวความคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ 

สมยศ นาวีการ(2545,8) ได้ให้ความคิดเห็นว่า ความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสารขึ้นอยู่กับ
สิ่งที่บุคคลได้มา เปรียบเทียบกับสิ่งที่บุคคลต้องการ  ความพึงพอใจไม่ควรผูกอยู่กับความมี
ประสิทธิภาพของข่าวสารใด ๆ ถ้าหากว่า การติดต่อสื่อสารเป็นไปตามความต้องการความพึงพอใจ
การติดต่อสื่อสารจะเกิดขึ้นเราอาจจะรู้สึกต้องการข่าวสารบางอย่างหรือเสนอข่าวสารตามแนวทาง
บางอย่างของเรา เมื่อข่าวสารถูกสื่อสารตามแนวทางที่สอดคล้องกับความรู้สึกของเรา  เราจะมีความ
พึงพอใจการติดต่อสื่อสาร 

นักวิชาการ การสื่อสารได้สร้างแนวค าถามเพื่อวัดปัจจัยที่สร้างความพึงพอใจในการ
ติดต่อสื่อสารในองค์กรประกอบไปด้วยลักษณะที่แตกต่างกันไป 5 ประการ ดังต่อไปนี้ (สมยศ นาวี
การ, 2545,8-10) 

1. ความพึงพอใจในความเพียงพอของข่าวสาร ปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วย ระดับความพึง
พอใจ ข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย เทคนิคใหม่ ๆ การเปลี่ยนแปลงทางการบริหารงานในอนาคต และ
ผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคล ความพึงพอใจข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรที่ได้รับ จึงมีความส าคัญต่อ
แนวความคิดของความพึงพอใจ ในการติดต่อสื่อสารขององค์กร 

2. ความพึงพอใจความสามารถเสนอแนะ ปรับปรุงให้ดีขึ้นของบุคคล ปัจจัยดังกล่าวนี้
ประกอบด้วย สิ่งต่าง ๆ เช่น สถานที่ของการติดต่อสื่อสารควรจะถูกปรับปรุงให้ดีขึ้น และกลยุทธ์ที่
ใช้ในการเปลี่ยนแปลงความพึงพอใจ ประเภทของการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงถูกด าเนินการ 
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อย่างไร การได้รับการบอกกล่าว เปลี่ยนแปลง มีความเกี่ยวพันกับความพึงพอใจ การติดต่อสื่อสาร
ขององค์กร 

3. ความพึงพอใจความมีประสิทธิภาพของช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆ  ปัจจัยดังกล่าวนี้ 
ประกอบด้วย วิธีการเผยแพร่ข่าวสารภายในองค์กร เช่น หนังสือพิมพ์ บันทึก แถลงการณ์ และ
เอกสารลายลักษณ์อักษรอ่ืน ๆ ความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสาร เกี่ยวพันกับการมองของบุคคลว่า 
สื่อกลางขององค์กรถูกใช้ในการเผยแพร่ข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด 

4. ความพึงพอใจคุณภาพของสื่อกลาง ปัจจัยดังกล่าว ได้แก่ เอกสารลายลักษณ์อักษรใช้
ถ้อยค าดี คุณค่าของข่าวสารที่ได้รับและการมาถึงของข่าวสารอย่างทันท่วงที  ปัจจัยเหล่านี้มี
ผลกระทบต่อความพึงพอใจของบุคคลต่อการสื่อสารในองค์กร 

5. ความพึงพอใจวิธีการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน ปัจจัยดังกล่าวนี้ประกอบด้วยการ
ติดต่อสื่อสารตามแนวนอน การติดต่อสื่อสารที่ไม่เป็นทางการ และระดับความพึงพอใจที่ได้รับจาก
การอภิปราย และการได้รับข่าวสารจากเพื่อนร่วมงาน ปัจจัยเหล่านี้แสดงความหมายว่า ความพึง
พอใจการติดต่อสื่อสารในองค์กรเกี่ยวกับความพึงพอใจความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน 

ในเร่ืองข่าวสารที่อยู่ในสภาพแวดล้อมขององค์กรนั้น มักจะเป็นข่าวสารในเร่ืองต่อไปนี้
(Goldhaber, 1970, 110 อ้างถึงใน เสนีย์ เขตสกุล, 2547, 10) 

1. ข่าวสารการปฏิบัติงาน ได้แก่ ข่าวสารที่เกี่ยวกับการท างาน การบริการ ผลของการ
บริการ และกิจกรรมต่าง ๆ เป็นข่าวสารที่จ าเป็นส าหรับบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ข่าวสารทะนุบ ารุง ได้แก่ ข่าวสารเกี่ยวกับ กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ การควบคุม-งาน
เป็นข่าวสารที่จะเป็นส าหรับบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และราบรื่น
ตามกฎเกณฑ์ที่องค์กรได้วางไว้ 

3. ข่าวสารมนุษย์สัมพันธ์ ได้แก่ ข่าวสารการประชุม ข่าวการสัมภาษณ์ บุคคลดีเด่น ข่าว
การแข่งขันกีฬา ข่าวสังคมโดยทั่วไปเป็นข่าวจ าเป็นในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร และ
สร้างขวัญในการท างานให้เกิดขึ้น 

4. ข่าวสารนวัตกรรม ได้แก่ ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป การก าหนด
นโยบาย แผนการท างาน โครงการใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เป็นข่าวสารที่บุคลากรควรจะได้รับทราบ 
และแสดงความคิดเห็น 

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสาร เป็นเร่ืองของความพึง
พอใจในข่าวสารที่ได้รับ ถ้าข่าวสารที่ได้รับสอดคล้องกับความต้องการก็จะเกิดความพึงพอใจใน
การติดต่อสื่อสาร ข่าวสารที่สอดคล้องกับความต้องการนั้น จะเป็นข่าวสารในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับ
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การท างาน การเปลี่ยนแปลงการท างาน กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ บุคลากรจะต้องได้รับข่าวสาร
ต่างๆ เหล่านี้ สอดคล้องกับความต้องการในการปฏิบัติงาน การวางแผน การตัดสินใจ และการสร้าง
เป้าหมายของบุคลากร โดยข่าวสารต่าง ๆ ที่อยู่ในองค์กร จะต้องกระจาย หรือหมุนเวียนอยู่ในสภาพ 
แวดล้อมขององค์กร ในรูปของการบอกกล่าวการสั่งการและการชี้แนะ (ดาริกา จารุวัฒนกิจ , 2537 , 
37)จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจท าให้ผู้วิจัยน าไป ก าหนดกรอบแนวความคิด 
ก าหนดตัวแปร ความพึงพอใจ โดยออกแบบสอบถาม ความพึงพอใจทางด้านรูปแบบการน าเสนอ 
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งาน ด้านการได้รับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน
ตั้งสมมติฐาน สถิติที่ใช้ รวมถึงการอภิปรายผลและก าหนดข้อเสนอแนะต่างๆ 
 
2.2  แนวความคิดความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสาร(Communication Satisfaction) 

ความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสาร หมายถึง ระดับของความพึงพอใจที่บุคลากรภายใน
องค์กรนั้น ๆ มีต่อข่าวสารต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมของการติดต่อสื่อสารโดยส่วนรวมของ
พวกเขาโดย พิจารณาจากข่าวสารที่มีอยู่นั้นว่า สามารถที่จะตอบสนองความต้องการข่าวสารของ
บุคลากรภายในองค์กรนั้นหรือไม่ อย่างไร และข่าวสารนั้นมาจากใคร มีวิธีการรับและเผยแพร่
ข่าวสารอย่างไรบ้าง(Redding,1972, 429 อ้างถึงใน นิชดา เตรียมชัยศรี, 2542, 29) และความพึง
พอใจในการติดต่อสื่อสารยังขึ้นอยู่กับสิ่งที่บุคคลได้มาเปรียบเทียบกับสิ่งที่บุคคลต้องการถ้าหากว่า
การติดต่อสื่อสารเป็นไปตามความต้องการความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสารจะเกิดขึ้น 

จากแนวคิดที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นท าให้ทราบว่า ความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสารในองค์กร 
เป็นเร่ืองของความพึงพอใจใน ข่าวสารที่ได้รับว่าสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรภายใน
องค์กรหรือไม่ ถ้าข่าวสารที่บุคลากรได้รับสอดคล้องกับความต้องการ บุคลากรขององค์กรก็จะเกิด
ความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสาร ข่าวสารที่มีอยู่ภายในองค์กรจึงนับว่ามีความส าคัญมากเพราะ
นอกจากจะเป็นสิ่งที่สร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับบุคลากรขององค์กรแล้ว  ยังเป็นสิ่งที่บุคลากร
สามารถน าไปใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การวางแผน การตัดสินใจ และการสร้าง
เป้าหมายขององค์กร 

โรเซนเกรน(Rossengren,1974 อ้างถึงใน นิชดา เตรียมชัยศรี,2542, 26) น าหลักการบางอย่าง
ที่ส าคัญในงานที่มีอยู่ก่อนมาผนวกกับประเด็นส าคัญๆ  จากงานของหลายๆ คน ได้แก่แคทซ์ กรูวิค
และฮัช,แม็คเควลและกรูวิค, โรเซนเกรนและวินเดล(Katz, Gurevithc & Hanch,1974;Mquail & 
Gurevithc,1972; Rosengren & Windahl,1972 อ้างถึงใน นิชดา เตรียมชัยศรี, 2542, 27) สามารถ
สรุปได้ดังนี ้
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ผู้รับสารเป็นผู้กระท าซึ่ง ส่วนใหญ่ใช้สื่ออย่างมีจุดมุ่งหมาย และมีการเปรียบเทียบกับแหล่ง
อ่ืน ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการได้ ดังนั้น เมื่อผู้รับสารเชื่อมโยงความต้องการของตนเข้า
กับทางเลือกในการใช้สื่อ การใช้สื่อจึงสามารถท าให้เกิดความพึงพอใจได้ในหลายระดับ แม้ว่าจะ
ไม่สามารถท านายรูปแบบของความพึงพอใจได้อย่างเที่ยงตรง  โดยอาศัยเนื้อหาของสื่อเพียงอย่าง
เดียวเนื่องจากลักษณะเฉพาะของสื่อ สามารถท าให้เกิดความพึงพอใจในระดับที่แตกต่างกันใน
โอกาสต่าง ๆ การได้รับความพึงพอใจอาจเกิดจากเนื้อหา เกิดจากการเปิดรับสื่อ หรือสภาวะ
แวดล้อมทางสังคม ในขณะที่เปิดรับสื่อนั้น( Palmgreen, Wenner & Rosengren) อ้างถึงใน นิชดา 
เตรียมชัยศร,ี 2542, 27) 

กระบวนการรับสารในการสื่อสารมวลชน และการใช้สื่อมวลชนโดยปัจเจกบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลแสดงให้เห็นว่า การเลือกบริโภคสื่อมวลชนนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการ หรือแรงจูงใจของ
ผู้รับสารเอง แต่ละบุคคลย่อมมีวัตถุประสงค์ ความตั้งใจ และความต้องการใช้ประโยชน์จาก
สื่อมวลชนเพื่อสนองความพึงพอใจของคนด้วยเหตุผลต่าง ๆ กัน 

แอตคิน ( Atkin,1973 อ้างถึงใน จรินธร ธนาศิลปกุล, 2545, 27) ได้ศึกษาว่า บุคคลจะ
แสวงหาข่าวสารเนื่องจากต้องการได้รับข่าวสาร และต้องการได้รับความบันเทิง 

ความต้องการข่าวสารเกิดจากความไม่แน่ใจ (Uncertainty) ของคนที่มาจาก 
1. การมองเห็นความไม่สอดคล้องกันระหว่างระดับความรู้ขณะนั้น กับระดับความต้องการที่

อยากจะรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายนอก (Extrinsic Uncertainty) 
2. การมองไม่เห็นความสอดคล้องกันระหว่างความรู้ที่มีอยู่ในขณะนั้น  กับระดับความรู้ตาม

เป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งก าหนดโดยระดับความสนใจส่วนบุคคล (Intrinsic uncertainly) 
ส่วนความต้องการได้รับความบันเทิงของบุคคลนั้น เกิดจากการกระตุ้นอารมณ์แห่งความร่ืน

เริงที่ได้จากการมองเห็นความไม่สอดคล้องกันระหว่างสภาวะที่เป็นอยู่ของบุคคลนั้นกับระดับความ
สนุกสนานที่คาดหวังไว้ (Intrinsic Desire) 

การแสวงหาข่าวสาร หรือเลือกรับข่าวสารนั้น นอกจากเพื่อสนับสนุนความคิดความเข้าใจ
เดิมแล้ว ยังเป็นการแสวงหาเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ทางอ่ืน เช่น เพื่อให้มีความรู้ใช้เป็นแนวทางใน
การแก้ปัญหา รวมทั้งเพื่อสนองความสนใจส่วนบุคคล และเพื่อความบันเทิงอีกด้วย การที่บุคคล
แสวงหาข่าวสารหรือหลีกเลี่ยงการรับข่าวสารนั้น  ขึ้นอยู่กับการประเมินเปรียบเทียบถึงความ
พยายามที่ใช้และผลตอบแทนที่จะรับรู้ข่าวสารจากงานศึกษาของ  แมคคอมและเบกเกอร์ 
(McCombs & Becker อ้างถึงใน นิชดาเตรียมชัยศรี, 2542, 28) ได้ชี้ให้เห็นว่าบุคคลใช้สื่อมวลชน
เพื่อตอบสนองความต้องการของคน 6 ประการไว้ดังนี้ 
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1. เพื่อต้องการรู้เหตุการณ์ (Surveillance) โดยการติดตามความเคลื่อนไหวและการ
สังเกตการณ์รอบตัว เพื่อที่จะได้รู้ว่าอะไรก าลังจะเกิดขึ้น เพื่อให้ทันเหตุการณ์ เพื่อทันสมัยและ
เรียนรู้ว่าเป็นสิ่งส าคัญที่ควรรู้ 

2. เพื่อต้องการค าแนะน า (Guidance) ในการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง และช่วยในการตัดสินใจแต่
ละวัน เพื่อความอยู่รอดในระบบสังคมและการเมืองที่เป็นอยู่ 

3. น าไปใช้ในการสนทนา (Anticipated Communication) 
4. เพื่อความตื่นเต้น (Excitement) เพื่อสร้างความรู้สึกว่าได้ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ที่ก าลังเกิด

ขึ้นอยู่ 
5. เพื่อเสริมความคิดเห็น (Reinforcement) ช่วยเสริมความคิดเห็นให้มั่นคงยิ่งขึ้น หรือช่วย

สนับสนุนการตัดสินใจที่ได้กระท าไปแล้ว 
6. เพื่อความบันเทิง (Entertainment) รวมทั้งต้องการผ่อนคลายอารมณ์ (Emotional Release)

เน่ืองจากผู้รับสารเป็นผู้เลือกสรรสารที่มีประโยชน์ หรือสร้างความพึงพอใจให้กับตนเอง 
การส่งข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องค านึงถึงปัจจัยอันเกี่ยวข้องกับผู้รับสารหลาย

ประการ ซึ่งจะท า ให้ผู้ รับสารแต่ละคนมีพฤติกรรมการเปิดรับสารแตกต่างกัน  จะเป็นตัว
ก าหนดการใช้สื่อ ดังนั้น ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542) ได้ศึกษาว่าในการสื่อสารผู้รับสารจึงมีบทบาท
ส าคัญในการตัดสินใจเลือกใช้สื่อ โดยอาศัยพื้นฐานความต้องการของตนเองเป็นหลัก 

1. ความต้องการของผู้รับสาร 
1.1 ความต้องการในด้านความรู้ภูมิปัญญา (cognitive needs) เป็นความต้องการที่จะได้รับ

ข้อมูล ความรู้และความเข้าใจในสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ซึ่งความต้องการในด้านนี้มีพื้นฐานมาจาก
ความต้องการที่จะเข้าใจและควบคุมสิ่งแวดล้อม และความต้องการที่จะตอบสนองแรงผลักดันที่เกิด
จากความอยากรู้อยากเห็นและค้นคว้า 

1.2 ความต้องการในด้านอารมณ affective needs) เป็นความต้องการที่จะสร้างเสริมความ
พอใจ ความบันเทิงใจและประสบการณ์ในด้านอารมณ์ แรงจูงใจอันเกิดจากความพอใจและความ
บันเทิงนี้สามารถตอบสนองได้ด้วยการใช้สื่อ 

1.3 ความต้องการที่จะประสานสัมพันธ์กับบุคคล (personal integrative needs) เป็นความ
ต้องการที่จะเสริมสร้างความมั่นใจ การยอมรับนับถือ ความมั่นคง ตลอดจนสถานภาพส่วนบุคคล
ความต้องการน้ีเกิดจากแรงผลักดันที่ต้องการจะบรรลุจุดมุ่งหมายของบุคคล(self-esteems) 

1.4 ความต้องการที่จะประสานสัมพันธ์ในสังคม (social integrative needs) เป็นความ
ต้องการที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์กับครอบครัว กับเพื่อน และกับส่วนรวม 
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1.5 ความต้องการที่จะหลีกหนี (escapist needs) เป็นความต้องการที่จะหลีกหนีและผ่อน
คลายความตึงเครียด ความต้องการเหล่านี้สามารถสนองได้โดยใช้สื่อซึ่งหมายความถึง การเปิดรับ
สื่อ ชนิดของสื่อ เน้ือหาของสื่อที่ใช้ และบริบททางสังคมของสื่อที่เปิดรับ เมื่อได้รับการตอบสนอง
จะเกิดความพึงพอใจในสื่อขึ้น 

2. ความแตกต่างของผู้รับสาร ผู้รับข่าวสารแต่ละคนจะมีลักษณะที่แตกต่างกันในหลายๆ 
ด้าน ได้แก่ อายุ เพศ การศึกษา (ปรมะ, 2526: 105-110) 

2.1 อายุหรือวัยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท า ให้คนมีความแตกต่างในเร่ืองความคิดและพฤติกรรม 
บุคคลที่มีอายุมากจะมีพฤติกรรมตอบสนองต่อการติดต่อสื่อสารต่างจากบุคคลที่มีอายุน้อยและ
บุคคลที่มีอายุน้อยจะมีพฤติกรรมตอบสนองต่อการติดต่อสื่อสารเปลี่ยนไปเมื่อมีอายุม ากขึ้น
โดยทั่วไปแล้วคนที่มีอายุน้อยมักจะมีความคิดเสรีนิยม (liberal) ยึดถืออุดมการณ์ (idealistic) ใจร้อน 
(impatient) และมองโลกในแง่ดี (optimistic) มากกว่าคนที่มีอายุมาก ส า หรับคนที่มีอายุมากมักจะมี
ความคิดอนุรักษ์นิยม (conservative) ยึดถือการปฏิบัติ(pragmatic) ระมัดระวัง (cautious) และมอง
โลกในแง่ร้าย (pessimistic) มากกว่าคนที่มีอายุน้อยสาเหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องมากจาก คนที่มีอายุมาก
มักมีประสบการณ์ชีวิตซึ่งเคยผ่านยุคปัญหาต่างๆตลอดจนมีความผูกพันที่ยาวนานและมี
ผลประโยชน์ในสังคมมากกว่าคนที่มีอายุน้อย นอกจากนั้น โดยปกติแล้วคนที่มีวัยต่างกันย่อมมี
ความต้องการในสิ่งต่างๆแตกต่างกันและมีความสนใจข่าวสารที่แตกต่างกันด้วย ดังนั้น อายุจึงเป็น
ตัวก า หนดทัศนคติ พฤติกรรมการเลือกเปิดรับข่าวสารและความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสารที่
แตกต่างกัน 

2.2 เพศ ความแตกต่างทางเพศ ท า ให้บุคคลมีพฤติกรรมของการติดต่อสื่อสารที่แตกต่าง
กัน กล่าวคือเพศหญิงมีแนวโน้มและมีความต้องการที่จะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะ
ที่เพศชายไม่ได้มีความต้องการที่จะส่งและรับข่าวสารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่มีความต้องการที่จะ
สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นจากการรับและส่งข่าวสารนั้นด้วยการวิจัยทางจิตวิทยาหลายเร่ือง
ได้แสดงให้เห็นว่า ผู้หญิงกับผู้ชายมีความแตกต่างกันอย่างมากในเร่ืองความคิด  ค่านิยม และ
ทัศนคต ิทั้งนี้ เพราะวัฒนธรรมและสังคมก าหนดบทบาทและกิจกรรมของคนทั้ง 2 เพศไว้แตกต่าง
กันผู้หญิงมักจะเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนไหวหรือเจ้าอารมณ์ ถูกชักจูงได้ง่าย และหยั่งถึงจิตใจของคน
ได้ดีกว่าผู้ชาย ในขณะที่ผู้ชายใช้เหตุผลและจดจ า ข่าวสารได้มากกว่าผู้หญิง 

2.3 การศึกษา เป็นลักษณะอีกประการหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อผู้รับสาร ดังนั้น คนที่ได้รับ
การศึกษาในระดับที่ต่างกัน ในยุคสมัยต่างกัน ในระบบการศึกษาที่ต่างกัน ในสาขาวิชาที่ต่างกัน
ย่อมมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ และความต้องการที่แตกต่างกันไป โดยทั่วไปแล้วคนที่มี
การศึกษาสูงมักจะใช้สื่อมวลชนมากกว่าคนที่มีการศึกษาต ่า  คนที่มีการศึกษาสูงหรือความรู้ดีจะ
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ได้เปรียบอย่างมากในการที่จะเป็นผู้รับสารที่ดี  ทั้งนี้เพราะคนเหล่านี้มีความรู้กว้างขวางในหลาย
เร่ืองสามารถเข้าใจสารได้ดี แต่คนเหล่านี้มักจะเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ สารที่ไม่มีหลักฐานหรือ
เหตุผลสนับสนุนเพียงพอมักจะถูกโต้แย้งจากคนเหล่านี้  ดังนั้น ผู้ส่งสารจึงต้องตระหนักและระวัง
ว่าในการให้ข่าวสารนั้น ผู้รับสารมีการศึกษาอยู่ในระดับใด เพื่อจะได้เสนอข่าว ค า แนะน า และ
บริการ ให้เหมาะสมกับผู้รับสารRobinson (1972) ได้ท า การศึกษาพบว่าระดับการศึกษาของผู้รับ
สารมีความสัมพันธ์กับการใช้สื่อและระดับความรู้ทางด้านข้อมูลข่าวสารของบุคคลโดยกลุ่มคนที่มี
ระดับการศึกษาต่างกันจะมีการใช้สื่อ และมีระดับความรู้ในเร่ืองข้อมูลข่าวสารต่างกันไปด้วย
กล่าวคือกลุ่มคนที่มีความรู้สูง เป็นกลุ่มคนที่มีความรู้ด้านข้อมูลสารคดี และจะเพิ่มพูนความรู้ด้านนี้
ของตนให้มากขึ้น โดยการใช้สื่อมวลชน 

3. ความตั้งใจและประสบการณ์เดิม ในขณะที่มีความตั้งใจจะช่วยให้บุคคลรับรู้ข่าวสาร
ได้ดีกว่า ดังค า กล่าวที่ว่า เราเห็นในสิ่งที่อยากเห็น และได้ยินในสิ่งที่ต้องการได้ยิน ดังนั้นความ
ตั้งใจและประสบการณ์เดิมของผู้รับสารจึงมีความส า คัญต่อการรับข่าวสารเช่นกัน 

4. ความคาดหวังและความพึงพอใจ ความคาดหวังเป็นความรู้สึกที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความต้องการของคนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนต้องการ ส่วนความพึงพอใจ คือ ความพึงพอใจใน
ข่าวสารที่ได้รับเพราะข่าวสารต่างๆที่ได้รับนั้น ผู้รับสามารถน า ไปใช้ในการตัดสินใจและการ
ปฏิบัติงานต่างๆให้ส า เร็จลุล่วงไปได้ (Evana, 1962: 772-782) 

ความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ไม่ใช่ว่าจะอยู่ในระดับใด ย่อมท า ให้มนุษย์เกิดความ
พยายามที่จะกระท า การต่างๆเพื่อสนองความต้องการดังกล่าวและด้วยเหตุนี้มนุษย์จะมีพฤติกรรม
ในการเปิดรับหรือเลือกสรรสื่อ ตลอดจนพฤติกรรมอ่ืนๆที่แตกต่างกันแต่ละสภาพสังคมที่แตกต่าง
กัน รวมไปถึงสภาพภูมิหลัง หากพฤติกรรมการใช้สื่อสามารถตอบสนองตอบผู้รับสารได้บุคคล
เหล่านั้นก็พึงพอใจต่อพฤติกรรมการใช้สื่อและพฤติกรรมอ่ืนๆในทางตรงกันข้ามบุคคลอาจไม่พึง
พอใจ ถ้าหากไม่มีค า ตอบจากพฤติกรรม การใช้สื่อ หรือพฤติกรรมด้านอ่ืนๆความพึงพอใจไม่พึง
พอใจเหล่านั้น ย่อมส่งผลกระทบหรือสะท้อนกลับไปยังโครงสร้างสังคมกับการสื่อสาร และภูมิ
หลังของบุคคลเหล่านั้นได้ 
 
2.3..ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือระบบเน็ตเวิร์ก คือกลุ่มของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ที่ถูกน ามาเชื่อมต่อกันเพื่อให้ผู้ใช้ในเครือข่ายสามารถติดต่อสื่อสาร  แลกเปลี่ยนข้อมูล และใช้
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในเครือข่ายร่วมกันได้" เครือข่ายนั้นมีหลายขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กที่เชื่อมต่อกันด้วย
คอมพิวเตอร์เพียงสองสามเคร่ือง เพื่อใช้งานในบ้านหรือในบริษัทเล็ก ๆ ไปจนถึงเครือข่ายขนาด
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ใหญ่ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก ส่วน Home Network หรือเครือข่ายภายในบ้าน ซึ่งเป็นระบบ LAN 
(Local Area Network) ที่คุณผู้อ่านจะได้พบต่อไปนี้ เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ๆ 
หมายถึงการน าเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ มาเชื่อมต่อกันในบ้าน  สิ่งที่ เกิดตามมาก็คือ
ประโยชน์ในการใช้คอมพิวเตอร์ด้านต่าง ๆ เช่น 

1...การใช้ทรัพยากรร่วมกัน หมายถึง การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เคร่ืองพิมพ์ร่วมกัน กล่าวคือ 
มีเคร่ืองพิมพ์เพียงเคร่ืองเดียว ทุกคนในเครือข่ายสามารถใช้เคร่ืองพิมพ์นี้ได้ ท าให้สะดวกและ
ประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะไม่ต้องลงทุนซื้อเคร่ืองพิมพ์หลายเคร่ือง (นอกจากจะเป็นเคร่ืองพิมพ์คนละ
ประเภท) 

2.  การแชร์ไฟล์ เมื่อคอมพิวเตอร์ถูกติดตั้งเป็นระบบเน็ตเวิร์กแล้ว การใช้ไฟล์ข้อมูลร่วมกัน
หรือการแลกเปลี่ยนไฟล์ท าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องอุปกรณ์เก็บข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้นในการ 
โอนย้ายข้อมูลตัดปัญหาเร่ืองความจุของสื่อบันทึกไปได้เลย ยกเว้นอุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลหลัก
อย่างฮาร์ดดิสก์ หากพื้นที่เต็มก็คงต้องหามาเพิ่ม 

3...การติดต่อสื่อสาร โดยคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเป็นระบบเน็ตเวิร์ก สามารถติดต่อพูดคุยกับ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์อ่ืน โดยอาศัยโปรแกรมสื่อสารที่มีความสามารถใช้เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้
เช่นเดียวกัน หรือการใช้อีเมล์ภายในก่อให้เครือข่าย Home Network หรือ Home Office จะเกิด
ประโยชน์นี้อีกมากมาย 

4...การใช้อินเทอร์เน็ตร่วมกัน คอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองที่เชื่อมต่อในระบบเน็ตเวิร์ก สามารถใช้
งานอินเทอร์เน็ตได้ทุกเคร่ือง โดยมีโมเด็มตัวเดียวไม่ว่าจะเป็นแบบอนาล็อกหรือแบบดิจิตอลอย่าง 
ADSL ยอดฮิตในปัจจุบัน 

2 .3.1..ประเภทของระบบเครือข่ ายคอมพิว เตอร์  ได้กลาย เป็นส่วนหนึ่ งขององค์กร  
สถาบันการศึกษาและบ้านการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ทั้งไฟล์ เคร่ืองพิมพ์  ต้องใช้ระบบเครือข่าย
เป็นพื้นฐาน ระบบเครือข่ายจะหมายถึง การน าคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เคร่ืองขึ้นไปมาเชื่อมต่อกันเพื่อ
จะท าการแชร์ข้อมูล และทรัพยากรร่วมกัน เช่น ไฟล์ข้อมูลและเคร่ืองพิมพ์ ระบบเครือข่ายสามารถ
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ด้วยกันคือ 

2.3.1.1..ระบบเคร่ืองข่ายท้องถิ่น  LAN (Local Area Network) เป็นเน็ตเวิร์กในระยะทาง
ไม่เกิน 10 กิโลเมตร ไม่ต้องใช้โครงข่ายการสื่อสารขององค์การโทรศัพท์ คือจะเป็นระบบเครือข่าย
ที่อยู่ภายในอาคารเดียวกันหรือต่างอาคารในระยะใกล้ ๆ 

2.3.1.2..ระบบเครือข่ายเมือง MAN (Metropolitan Area Network) เป็นเน็ตเวิร์กที่จะต้อง
ใช้โครงข่ายการสื่อสารขององค์การโทรศัพท์ หรือการสื่อสารแห่งประเทศไทย เป็นการติดต่อกัน
ในเมือง เช่น เคร่ืองเวิร์กสเตชั่นอยู่ที่สุขุมวิท มีการติดต่อสื่อสารกับเคร่ืองเวิร์กสเตชั่นที่บางรัก 
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2.3.1.3..ระบบเครือข่ายกว้างไกล WAN (Wide Area Network) หรือเรียกได้ว่าเป็น World 
Wide ของระบบเน็ตเวิร์ก โดยจะเป็นการสื่อสารในระดับประเทศ ข้ามทวีปหรือทั่วโลก จะต้องใช้
มีเดีย (Media) ในการสื่อสารขององค์การโทรศัพท์  หรือการสื่อสารแห่งประเทศไทย (คู่
สายโทรศัพท์ dial-up/ คู่สายเช่า Leased line/ISDN) (Integrated Service  Digital  Network) สามารถ
ส่งได้ทั้งข้อมูล เสียง และภาพในเวลาเดียวกัน) 

2.3.2..ประเภทของระบบเครือข่าย 
2.3.2.1..Peer To Peer เป็นระบบที่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองบนระบบเครือข่ายมีฐาน

เท่าเทียมกัน คือทุกเคร่ืองสามารถจะใช้ไฟล์ในเคร่ืองอื่นได้ และสามารถให้เคร่ืองอ่ืนมาใช้ไฟล์ของ
ตนเองได้เช่นกัน ระบบ Peer To Peer มีการท างานแบบดิสทริบิวท์(Distributed System) โดยจะ
กระจายทรัพยากรต่าง ๆ ไปสู่เวิร์กสเตชั่นอ่ืน ๆ แต่จะมีปัญหาเร่ืองการรักษาความปลอดภัย 
เนื่องจากข้อมูลที่เป้นความลับจะถูกส่งออกไปสู่คอมพิวเตอร์อ่ืนเช่นกันโปรแกรมที่ท างานแบบ  
Peer To Peer คือ Windows for Workgroup และ Personal Netware 

 

 
 

ภาพท่ี  2-1  การเชื่อมต่อแบบ Peer To Peer  
 

2.3.1.2..Client/Server เป็นระบบการท างานแบบ Distributed Processing หรือการ
ประมวลผลแบบกระจาย โดยจะแบ่งการประมวลผลระหว่างเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์กับเคร่ืองไคลเอ็นต์ 
แทนที่แอพพลิเคชั่นจะท างานอยู่ เฉพาะบนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ ก็แบ่งการค านวณของโปรแกรม
แอพพลิเคชั่น มาท างานบนเคร่ืองไคลเอ็นต์ด้วย และเมื่อใดที่เคร่ืองไคลเอ็นต์ต้องการผลลัพธ์ของ
ข้อมูลบางส่วน จะมีการเรียกใช้ไปยัง เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ให้น าเฉพาะข้อมูลบางส่วนเท่านั้นส่งกลับ มา
ให้เคร่ืองไคลเอ็นต์เพื่อท าการค านวณข้อมูลนั้นต่อไป 

 



14 
 

 

ภาพท่ี  2-2  การเชื่อมต่อแบบ Client / Server     
 
2.3.3..รูปแบบการเชื่อมต่อของระบบเครือข่าย LAN Topology 

2.3.3.1..ระบบ Bus การเชื่อมต่อแบบบัสจะมีสายหลัก 1 เส้น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทั้ง
เซิร์ฟเวอร์ และไคลเอ็นต์ทุกเคร่ืองจะต้องเชื่อมต่อสายเคเบิ้ลหลักเส้นนี้  โดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์จะ
ถูกมองเป็น Node เมื่อเคร่ืองไคลเอ็นต์เคร่ืองที่หนึ่ง (Node A) ต้องการส่งข้อมูลให้กับเคร่ืองที่สอง 
(Node C) จะต้องส่งข้อมูล และแอดเดรสของ Node C ลงไปบนบัสสายเคเบิ้ลนี้ เมื่อเคร่ืองที่ Node C 
ได้รับข้อมูลแล้วจะน าข้อมูล ไปท างานต่อทันที 
 

 
 

ภาพท่ี  2-3  การเชื่อมต่อของระบบเครือข่าย LAN Topology 
 

2.3.3.2..แบบ Ring การเชื่อมต่อแบบวงแหวน เป็นการเชื่อมต่อจากเคร่ืองหนึ่งไปยังอีก
เคร่ืองหนึ่ง จนครบวงจร ในการส่งข้อมูลจะส่งออกที่สายสัญญาณวงแหวน โดยจะเป็นการส่งผ่าน
จากเคร่ืองหนึ่ง ไปสู่เคร่ืองหนึ่งจนกว่าจะถึงเคร่ืองปลายทาง ปัญหาของโครงสร้างแบบนี้คือ ถ้าหาก
มีสายขาดในส่วนใดจะท า ให้ไม่สามารถส่งข้อมูลได้ ระบบ Ring มีการใช้งานบนเคร่ืองตระกูล 
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IBM กันมาก เป็นเคร่ืองข่าย Token Ring ซึ่งจะใช้รับส่งข้อมูลระหว่างเคร่ืองมินิหรือเมนเฟรมของ 
IBM กับเคร่ืองลูกข่ายบนระบบ 

 

 
 

ภาพท่ี  2-4  การเชื่อมต่อแบบวงแหวน 
 

2.3.3.3..แบบ Star   การเชื่อมต่อแบบสตาร์นี้จะใช้อุปกรณ์ Hub เป็นศูนย์กลางในการ
เชื่อมต่อ โดยที่ทุกเคร่ืองจะต้องผ่าน Hub สายเคเบิ้ลที่ใช้ส่วนมากจะเป้น UTP และ Fiber Optic ใน
การส่งข้อมูล Hub จะเป็นเสมือนตัวทวนสัญญาณ (Repeater) ปัจจุบันมีการใช้ Switch เป็นอุปกรณ์
ในการเชื่อมต่อซึ่งมีประสิทธิภาพการท างานสูงกว่า 
 

 
 

ภาพท่ี  2-5  การเชื่อมต่อแบบ Star 
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2.3.3.4..แบบ Hybrid  เป็นการเชื่อมต่อที่ผสนผสานเครือข่ายย่อย ๆ หลายส่วนมารวมเข้า
ด้วยกัน เช่น น าเอาเครือข่ายระบบ Bus, ระบบ Ring และ ระบบ Star มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน เหมาะ
ส าหรับบางหน่วยงานที่มีเครือข่ายเก่าและใหม่ให้สามารถท างานร่วมกันได้ ซึ่งระบบ  Hybrid 
Network นี้จะมีโครงสร้างแบบ Hierarchical หรือ Tree ที่มีล าดับชั้นในการท างาน 

 

 
 

ภาพท่ี  2-6  การเชื่อมต่อแบบ Hybrid 
 

2.3.4  ระบบเครือข่ายไร้สาย 
ปัจจุบันนี้เป็นยุคของเทคโนโลยีและการติดต่อสื่อสารที่ไร้พรมแดน  มีการพัฒนาเทคโนโลยี

ทางด้านเครือข่ายเพื่อให้คนทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้  จากในยุคแรก ๆ ที่เทคโนโลยี
ทางด้านเครือข่ายเป็นแบบแลนที่ต้องใช้สายในการติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์แต่ละ
เคร่ือง แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยระบบเครือข่ายที่ปราศจากสาย 
สามารถเชื่อมต่อกันโดยไม่ต้องมีปัญหายุ่งยากเร่ืองสายอีกต่อไป จากการใช้ระบบเครือข่ายไร้สายที่
มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นในวงการธุรกิจที่นักธุรกิจมีความจ าเป็นต้องใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์นอก
สถานที่ที่ท างาน ปกติการน าเสนองานยังบริษัทลูกค้า หรือการน าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ติดตัวไปงาน
ประชุมสัมมนาต่าง ๆ หรือในวงการศึกษาที่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยสามารถใช้งานโน้ตบุ๊กเพื่อ
ค้นคว้าข้อมูลในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย  แพทย์สามารถดึงข้อมูลมารักษาผู้ป่วยได้จากเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ หรือโน้ตบุ๊ก ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายไร้สายได้ทันที จะเห็นได้ว่าเครือข่ายไร้สาย
มีการพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้งรวมถึงตัวอุปกรณ์ต่าง  ๆ ที่มีการผลิตออกมาเพื่อรองรับกับ
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เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาท าให้ผู้ที่มีความสนใจที่ใช้เทคโนโลยีดังกล่าว 
จ าเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย เพื่อจะได้สามารถใช้
เครือข่ายไร้สายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

2.3.4.1..ความหมายของเครือข่ายไร้สาย 
เครือข่ายไร้สาย หมายถึง ระบบการสื่อสารข้อมูลที่มีความยืดหยุ่นในการติดตั้ง หรือขยาย

เครือข่าย โดยการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการถ่ายโอนข้อมูลผ่านอากาศแทนการใช้สายสัญญาณ
สะดวกต่อการใช้งานและการเข้าถึงข้อมูล (Wireless LAN Association 2006) 

เครือข่ายไร้สาย หมายถึง เครือข่ายเฉพาะที่ ถ่ายโอนข้อมูลผ่านอากาศในย่านความถี่วิทยุที่
อนุญาตให้ใช้ได้โดยไม่ต้องจดทะเบียน โดยปราศจากการใช้สายสัญญาณ จุดส่งสัญญาณ (Access 
points) แต่ละจุดสามารถส่งได้ไกลหลายร้อยฟุต และสามารถทะลุก าแพงหรือสิ่งกีดขวางอ่ืน ๆ ได ้
(TechEncyclopedia 2007) 

ระบบเครือข่ายไร้สาย (WLAN= Wireless Local Area Network) คือ ระบบการ สื่อสารข้อมูล
ที่น ามาใช้ทดแทน หรือเพิ่มต่อกับระบบเครือข่ายแลนใช้สายแบบดั้งเดิมโดยใช้การส่งคลื่นความถี่
วิทยุในย่านวิทยุ RF และคลื่นอินฟราเรดในการรับและส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ือง
ผ่านทางอากาศ ทะลุก าแพง เพดาน หรือสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ โดยปราศจากความต้องการของการ
เดินสาย  (นิพัฒน ์เอ่ียมสมบูรณ์ 2549) 

ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN : WLAN) หมายถึง เทคโนโลยีที่ช่วยให้การ
ติดต่อสื่อสารระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2 เคร่ือง หรือกลุ่มของเคร่ืองคอมพิวเตอร์สามารถสื่อสาร
กันได้ ร่วมถึงการติดต่อสื่อสารระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วย
เช่นกัน โดยปราศจากการใช้สายสัญญาณในการเชื่อมต่อ แต่จะใช้คลื่นวิทยุเป็นช่องทางการสื่อสาร
แทน การรับส่งข้อมูลระหว่างกันจะผ่านอากาศ ท าให้ไม่ต้องเดินสายสัญญาณ และติดตั้งใช้งานได้
สะดวกขึ้น    (สถานศึกษาวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548) 

จากความหมายทั้งหมดสามารถสรุปได้ว่าเครือข่ายไร้สาย  หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่
เชื่อมต่อและส่งผ่านข้อมูลระหว่างกันโดยใช้คลื่นความถี่วิทยุหรือคลื่นอินฟาเรดแทนการใช้สาย
สัญญาน โดยที่คลื่นสามารถทะลุสิ่งกีดขวาง เชน่ อาคารหรือสิ่งก่อสร้างได้ 

2.3.4.2..ประวัติความเป็นมาระบบเครือข่ายไร้สาย 
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) เกิดขึ้นคร้ังแรก ในปี ค.ศ.  1971    บนเกาะฮาวายโดย

โปรเจกต์ของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาวาย ที่ชื่อว่า “ALOHNET” ขณะนั้นลักษณะการส่งข้อมูล
เป็นแบบ Bi-directional ส่งไป-กลับง่าย ๆ ผ่านคลื่นวิทยุ สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ 7 เคร่ือง 
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ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ 4 เกาะโดยรอบ และมีศูนย์กลางการเชื่อมต่ออยู่ที่เกาะ ๆ หนึ่ง ที่ชื่อว่า Oahu 
(ระบบเครือข่ายไร้สาย 2548) 

เทคโนโลยีระบบเครือข่ายไร้สายได้น าเข้ามาใช้งานในเมืองไทยประมาณต้นปี 2544 ในขณะ
นั้นเสียงตอบรับจากผู้ใช้งานยังค่อนข้างน้อย เนื่องจากอุปกรณ์ไร้สายมีราคาแพงจนกระทั่งปัจจุบัน 
ระบบเครือข่ายไร้สายเร่ิมได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากราคาอุปกรณ์ ถูกลงมาก ประกอบกับ
ทางบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์เครือข่ายได้ปลุกกระแสการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายอีกคร้ัง โดยการ
หยิบยกจุดเด่นของเทคโนโลยีที่ไม่ต้องพึ่งพาสายสัญญาณส าหรับสื่อสารข้อมูลเป็นจุดขาย  กล่าวคือ
ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมโยงเข้าระบบเครือข่ายจากพื้นที่ใดก็ได้ที่อยู่ในรัศมีของสัญญาณ  และระบบ
สามารถแก้ปัญหาเร่ืองการติดตั้งสายสัญญาณในพื้นที่ที่ท าได้ล าบาก เทคโนโลยีระบบเครือข่ายไร้
สายได้สร้างภาพลักษณ์ ใหม่ของการใช้งานระบบเครือข่ายซึ่งผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องนั่งท างานอยู่กับที่  
แต่สามารถเคลื่อนย้ายไปท างานยังที่ต่าง ๆ ได้ ตามใจต้องการ เช่น สวนหย่อม สนามหญ้าหน้าบ้าน 
หรือริมสนาม เป็นต้น (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, 2549) 

2.3.4.3..รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย 
ก)..Peer-to-peer ( ad hoc mode ) รูปแบบการเชื่อมต่อระบบแลนไร้สายแบบ 

Peer to Peer เป็นลักษณะ การเชื่อมต่อแบบโครงข่ายโดยตรงระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์  จ านวน 2 
เคร่ืองหรือมากกว่านั้น เป็นการใช้งานร่วมกันของ wireless adapter cards โดยไม่ได้มีการเชื่อมต่อ
กับเครือข่ายแบบใช้สายเลย โดยที่เคร่ืองคอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ืองจะมีความเท่าเทียมกัน  สามารถ
ท างานของตนเองได้และขอใช้บริการเคร่ืองอ่ืนได้ เหมาะส าหรับการน ามาใช้งานเพื่อจุดประสงค์
ในด้านความรวดเร็วหรือติดตั้งได้โดยง่ายเมื่อไม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับ ยกตัวอย่างเช่น ใน
ศูนย์ประชุมหรือการประชุมที่จัดขึ้นนอกสถานที่ 
 

 
 
 
 

     
 

ภาพท่ี  2-7  แสดงการเชื่อมต่อแบบ Ad hoc mode 
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ข)..Client/server ระบบเครือข่ายไร้สายแบบ Client/server หรือ Infrastructure 
mode เป็นลักษณะการรับส่งข้อมูลโดยอาศัย Access Point (AP) หรือเรียกว่า “Hot spot” ท าหน้าที่
เป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างระบบเครือข่ายแบบใช้สายกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่าย  (client) โดย
จะกระจายสัญญาณคลื่นวิทยุเพื่อ รับ-ส่งข้อมูลเป็นรัศมีโดยรอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในรัศมีของ 
AP จะกลายเป็นเครือข่ายกลุ่มเดียวกันทันที โดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์จะสามารถติดต่อกัน หรือติดต่อ
กับ Server เพื่อแลกเปลี่ยนและค้นหาข้อมูลได้ โดยต้องติดต่อผ่านAP เท่านั้น ซึ่ง AP 1 จุด สามารถ
ให้บริการเคร่ืองลูกข่ายได้ถึง 15-50 อุปกรณ์ ของเคร่ืองลูกข่าย เหมาะส าหรับการน าไปขยาย
เครือข่ายหรือใช้ร่วมกับระบบเครือข่ายแบบใช้สายเดิมในออฟฟิศ , ห้องสมุด หรือในห้องประชุม 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  2-8  แสดงการเชื่อมต่อแบบ access point 

 

ค)..Multiple access points and roaming  โดยทั่วไปแล้ว การเชื่อมต่อสัญญาณ
ระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ กับ Access Point ของเครือข่ายไร้สายจะอยู่ในรัศมีประมาณ 500 ฟุต 
ภายในอาคาร และ 1000 ฟุต ภายนอกอาคาร หากสถานที่ที่ติดต้ังมีขนาดกว้าง มาก ๆ เช่นคลังสินค้า 
บริเวณภายในมหาวิทยาลัย สนามบิน จะต้องมีการเพิ่มจุดการติดตั้ง AP ให้มากขึ้น เพื่อให้การรับส่ง
สัญญาณในบริเวณของเครือข่ายขนาดใหญ่เป็นไปอย่างครอบคลุมทั่วถึง 
 

 
 

ภาพท่ี  2-9  แสดงการเชื่อมต่อแบบ Multiple access point and roaming 
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ง)..Use of an Extension Point กรณีที่โครงสร้างของสถานที่ติดตั้งเครือข่ายแบบ
ไร้สายมีปัญหาผู้ออกแบบระบบอาจจะใช้ Extension Points ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับ Access Point 
แต่ไม่ต้องผูกติดไว้กับเครือข่ายไร้สายเป็นส่วนที่ใช้เพิ่มเติมในการรับส่งสัญญาณ 

 

 
 

ภาพท่ี 2-10  แสดงการเชื่อมต่อแบบการใช้ Extension Point 
 

จ)..The Use of Directional Antennas ระบบแลนไร้สายแบบนี้เป็นแบบใช้เสา
อากาศในการรับส่งสัญญาณระหว่างอาคารที่อยู่ห่างกัน โดยการติดตั้งเสาอากาศที่แต่ละอาคาร เพื่อ
ส่งและรับสัญญาณระหว่างกัน 

 

 
 

ภาพท่ี 2-11  แสดงการเชื่อมต่อแบบการใช้ Directional Antennas 
 
2.3.4.4..เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย 

เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายที่ใช้ในการส่งสัญญาณนั้นมีอยู่ 2 ประเภท คือ ประเภทที่ใช้
สัญญาณคลื่นความถี่วิทยุซึ่งแบ่งเป็น 2 แบบ คือ Narrow band และ Spread spectrum และประเภทที่
ใช้สัญญาณอินฟราเรดในการติดต่อรับ-ส่งข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2549) 

ก)  ประเภทที่ใช้สัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ 



21 
 

- Narrow band Technology เป็นระบบวิทยุแบบความถี่แคบ เป็นการรับส่ง
ความถี่ 902 MHz ถึง 928 MHz, 2.14 MHz ถึง 2.484 และ5.725 MHz ถึง 5.850 MHz สัญญาณจะมี
ก าลังต่ า (โดยทั่วไปประมาณ 1 มิลลิวัตต์) และใช้ในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างต้นทางกับปลายทาง
เพียง 1 คู่เท่านั้น 

- Spread spectrum technology ระบบเครือข่ายไร้สายส่วนใหญ่นิยมใช้เทคนิค  
Spread Spectrum Technology ซึ่งใช้ความถี่ที่กว้างกว่า Narrow Band Technology ซึ่ง Spread 
Spectrum คือ 9 ช่วงความถี่ระหว่าง 902-928 MHz และ2.4-2.484 GHz โดยการส่งสัญญาณเทคนิค
Spread Spectrum สามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบคือ Direct Sequence และ Frequency-Hopping 

- Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) เป็นเทคนิคที่ยังใช้คลื่นพาหะ 
โดยสามารถส่งข้อมูลได้มากกว่าแบบ Narrow Band วิธีนี้เป็นวิธีที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่มีการ
แทรกสอดรบกวนจากคลื่นวิทยุอื่น ๆ อย่างรุนแรง 

- Frequency – Hopping Spread Spectrum (FHSS) การส่งสัญญาณรูปแบบนี้
จะใช้ความถี่แคบพาหะเพียงความถี่เดียว (Narrow Band) โดยเน้นการน าไปใช้งาน ซึ่งจะเป็น
ตัวก าหนดว่า ถ้าค านึงถึงปัญหาทางด้านประสิทธิภาพและคลื่นรบกวนก็ควรใช้ วิธี DSSS ถ้า
ต้องการใช้ Adapter ไร้สายขนาดเล็กและราคาไม่แพงส าหรับเคร่ือง Notebook หรือเคร่ือง PDAก็
ควรเลือกแบบ FHSS 

 - Orthogonal frequency division multiplex (OFDM) เทคนิคนี้ถูกน ามาใช้
เพื่อเพิ่มความเร็วในการส่งข้อมูลตามมาตรฐานใหม่ ๆ ของระบบเครือข่ายไร้สาย คือ IEEE802.11a 
และ 802.11g การส่งสัญญาณคลื่นวิทยุแบบนี้เป็นการ Multiplex สัญญาณโดยช่องสัญญาณความถี่
จะถูกแบ่งออกเป็นความถี่พาหะย่อย (subcarrier) หลาย ๆ ความถี่ โดยแต่ละความถี่พาหะย่อยจะตั้ง
ฉากซึ่งกันและกัน ท าให้เป็นอิสระต่อกัน ความถี่ที่คลื่นพาหะที่ตั้งฉากกันนั้นท าให้ไม่มีปัญหาการ
ซ้อนทับของสัญญาณที่อยู่ติดกัน 

ข)  Infrared Technology 
 ล าแสงอินฟราเรด (Infrared : IR) เป็นส่วนหนึ่งของสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ในย่าน

ความถี่ของแสงที่อยู่ต่ ากว่าแสงสีแดงที่ตาของคนเราจะไม่สามารถมองเห็น  ถูกน ามาใช้เพื่อการ
สื่อสารที่ใช้ในระยะใกล้ ได้แก่ อุปกรณ์ควบคุมแบบไร้สาย (Wireless Remote Control) ที่ควบคุม
เคร่ืองรับโทรทัศน์ เคร่ืองเล่นวีดีโอ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Notebook คุณสมบัติเด่นของคลื่น
อินฟราเรดและคลื่นสั้น คือเดินทางเป็นแนวตรง ราคาถูก และง่ายต่อการผลิตใช้งาน แต่คลื่น
ประเภทนี้ไม่สามารถเดินทางผ่านวัตถุหรือสิ่งกีดขวางได้ 

2.3.4.5..ความปลอดภัยของเครือข่ายไร้สาย 
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การไม่หาทางป้องกันเครือข่ายไร้สายหรือชอบใช้บริการฟรีต่าง ๆ อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท า
ให้แฮกเกอร์เจาะเข้ามาโจรกรรมข้อมูลส าคัญ ใช้เป็นแหล่งเพาะบ่มซอฟต์แวร์อันตรายหรือใช้ข้อมูล
ของเราไปหากินได้ แต่ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถป้องกันได้ด้วยมาตรการง่าย ๆ ต่อไปนี้ (มาตรการ
เพื่อความปลอดภัยของเน็ตเวิร์กไร้สาย, 2549) 

ก)..ใช้เครือข่ายของที่ท างานเสมอ    หากที่ท างานให้แลปทอปไว้ใช้ในการท างาน 
และสามารถเชื่อมต่อเข้าใช้งานเครือข่ายของที่ท างาน พึงระลึกไว้เสมอว่า ควรใช้ระบบไร้สายผ่าน
เครือข่ายส่วนตัวแบบเสมือน หรือ Virtual Private Networks (VPNs) เพื่อซ่อนการสื่อสารของเราไว้
กับเครือข่ายของที่ท างาน 

ข)..ท าความสะอาดลิสต์การใช้งานอยู่ เสมอ ลิสต์การใช้งานเปรียบเหมือน
หน่วยความจ าในการเรียกสายอีกคร้ังของโทรศัพท์หรือรีไดอัล ซึ่งจะท าการบันทึกการเชื่อมต่อ
เครือข่ายที่ถูกใช้บ่อยคร้ังมากที่สุด ดังนั้นหากใช้งานระบบ VPNs ในที่สาธารณะไม่ควรปิดแลป
ทอปและเดินจากไปเฉย ๆ แต่ควรท าการยกเลิกการเชื่อมต่อเมื่อเลิกการใช้งานทันที  มิเช่นนั้น แลป
ทอปจะท าการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายของสถานที่นั้นแทนที่ระบบ VPNs เมื่อกลับมาใช้งานยัง
สถานที่ดังกล่าวอีกคร้ัง ซึ่งจะท าให้แลปทอปไม่ปลอดภัย 

ค)..เสริมความปลอดภัยให้กับให้กับเราเตอร์  โดยปกติแล้วเมื่อน าเราเตอร์ที่เพิ่ง
ซ้อมาใช้งาน ระบบความปลอดภัยของเราเตอร์ดังกล่าวจะยังไม่ท างานโดยอัตโนมัติ  ดังนั้น ควรท า
การเปิดระบบความปลอดภัยของเราเตอร์ก่อนใช้งาน  ซึ่งอาจหาได้จากเว็บไซต์ของผู้ผลิตเราเตอร์
ดังกล่าว และเมื่อท าการเปิดระบบความปลอดภัยเสร็จสิ้นแล้ว สามารถตรวจสอบความปลอดภัยได้
โดยการใช้ Wi-fi Scan ซึ่งเป็นฟรีแวร์จาก McAfee 

ง)..ใช้รหัสผ่านที่มีประสิทธิภาพ  รหัสผ่านถือเป็นปราการด่านส าคัญในการเข้า
ใช้งานระบบหรือแลปทอป ดังนั้นหากเลือกใช้รหัสผ่านที่ไม่มีประสิทธิภาพก็เท่ากับเป็นการเปิด
ช่องโหว่และเชื้อเชิญให้แฮกเกอร์เข้ามาเจาะระบบได้ 

2.3.4.6..เสริมความปลอดภัยในการใช้เว็บเมล 
ควรติดต่อผู้ให้บริการอีเมลเพื่อบอกถึงวิธีในการเสริมความปลอดภัยให้กับเว็บเมลของเรา ซึ่ง

มีให้เลือกหลายวิธี แต่โดยทั่วไปแล้วผู้ให้บริการอีเมลส่วนมากจะไม่เปิดระบบความปลอดภัยนี้โดย
อัตโนมัตินอกจากนี้การหลีกเลี่ยงไม่เข้าเว็บไซต์ที่มีความส าคัญอย่างเว็บไซต์ธนาคารผ่านเครือข่าย
ไร้สายสาธารณะ ก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งในการสร้างความปลอดภัยให้กับข้อมูล โดยเลือกใช้ผ่าน
เครือข่ายแบบใช้สายจะมีความปลอดภัยมากกว่า  แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการท าตามมาตรการ
ดังกล่าวข้างต้นจะช่วยให้สามารถซ่อนเครือข่ายของคุณและท าให้เครือข่ายมีความปลอดภัยมากขึ้น  
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แต่บางคร้ัง ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงแฮกเกอร์ที่มีความช านาญสูงได้ทั้งหมด แต่อย่างน้อยก็เป็นการ
ป้องกันความปลอดภัยได้ในระดับหนึ่ง 

2.3.4.7.. ประโยชน์ของเครือข่ายไร้สาย 
ก)..ระบบมีความคล่องตัวสูง  ดังนั้นไม่ว่าเราจะเคลื่อนที่ไปที่ไหน  หรือ

เคลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์ไป ต าแหน่งใด ก็ยังมีการเชื่อมต่อ กับเครือข่ายตลอดเวลา ตราบใดที่ยังอยู่
ในระยะการส่งข้อมูล 

ข)..ง่ายต่อการติดตั้ง  สามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว เพราะไม่ต้องเสียเวลา
ติดตั้งสายเคเบิล และไม่รกรุงรัง 

ค)..สามารถขยายเครือข่ายได้  เนื่องจากเป็นระบบที่สามารถขยายระบบเครือข่าย
ได้ง่าย เพราะเพียงแค่มีพีซีการ์ด มาต่อเข้ากับโน๊ตบุ๊ค หรือพีซี ก็เข้าสู่เครือข่ายได้ทันที 

ง)..ลดค่าใช้จ่าย   เป็นการลดค่าใช้จ่ายโดยรวม ที่ผู้ลงทุนต้องลงทุน ซึ่งมีราคาสูง 
เพราะในระยะยาวแล้ว ระบบเครือข่ายไร้สายไม่จ าเป็นต้องเสียค่าบ ารุงรักษา และการขยายเครือข่าย
ก็ลงทุนน้อยกว่าเดิมหลายเท่า เน่ืองด้วยความง่ายในการติดต้ัง 

จ)..มีความยืดหยุ่น  เครือข่ายไร้สายเอ้ือประโยชน์ต่อองค์กรในการที่สามารถ
ปรับขนาดและความเหมาะสมได้ง่ายไม่ยุ่งยากเพราะสามารถโยกย้ายต าแหน่งการใช้งาน โดยเฉพาะ
ระบบที่มีการเชื่อมระหว่างจุดต่อจุด เช่น ระหว่างตึก เป็นต้น 

2.3.4.8   การประยุกต์ใช้งานเครือข่ายไร้สายกับองค์กร 
สุวศรี เตชะภาส (2548) ได้กล่าวถึงการน าเครือข่ายไร้สายไปประยุกต์ใช้กับองค์กรต่าง ๆ 

ดังนี ้
ก) ..กลุ่มองค์กรขนาดใหญ่องค์กรต่าง ๆ  ที่มีขนาดใหญ่พนักงานต้อง

ติดต่อสื่อสารกับองค์กรตลอดเวลาไม่ว่าจะใช้อีเมลการเข้าถึงฐานข้อมูลขององค์กรโดยไม่
จ าเป็นต้องนั่งอยู่ที่โต๊ะท างาน ผู้เข้าประชุมที่ต้องใช้ข้อมูลในฐานข้อมูลสามารถน าโน้ตบุ๊กหรือ
คอมพิวเตอร์มือถือเข้าประชุมได้โดยไม่ต้องเดินสายสัญญาณ  หรือกรณีห้องประชุมไม่ว่าง อาจใช้
สถานที่อื่น ที่อยู่ในรัศมีของเครือข่ายไร้สายประชุมแทนได้ 

ข)..กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SME)  กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและเล็ก หรือ
ผู้ใช้ตามบ้านที่ต้องการใช้งานระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  เช่น พรินเตอร์ 
จ านวนไม่มากนัก ไม่ต้องการลงทุนเร่ืองการเดินสาย หรือเจาะผนังบ้านเพื่อวางระบบ  สามารถ
ปรับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆได้ง่ายไม่ต้องร้ือสายและเดินสายใหม่ 

ค)..สถานที่สาธารณะที่ให้บริการ Hot Spot  ยกตัวอย่างเช่น สนามบิน นักธุรกิจที่
อยู่ระหว่างรอเคร่ืองบินสามารถเช็คอีเมล์ลูกค้าอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์บนเว็บไซต์ 
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ง)..กลุ่มธุรกิจโรงแรม  ยกตัวอย่างเช่น โรงแรมที่ต้องการน าศักยภาพทาง
เทคโนโลยีมาสร้างรายได้ และโอกาสทางธุรกิจเป็นการสร้างข้อได้เปรียบเชิงแข่งขัน  และความพึง
พอใจแก่กลุ่มลูกค้านักธุรกิจ โดยการน าระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  หรือบอร์ดแบนด์ มา
ให้บริการแก่ลูกค้า แต่ปัญหาคือ ค่าใช้จ่ายที่ต้องร้ือวอลเปเปอร์ปูผนัง พรม ฯลฯ เพื่อเดิน
สายสัญญาณใหม่ รวมถึงการสูญเสียรายได้จากค่าห้องพัก ห้องจัดประชุมสัมมนาที่ ก าลังซ่อมแซม
ด้วย ดังนั้นระบบเครือข่ายไร้สายจึงเป็นค าตอบที่ลงตัว เนื่องจากไม่ต้องเดินสายสัญญาณใหม่
ทั้งหมด เพียงติดตั้ง Access Point ตามจุดต่าง ๆ ใหครอบคลุมบริเวณที่ต้องการเปิดให้ลูกค้าโรงแรม
ใช้ งานอินเตอร์เน็ต ตัวอย่างโรงแรมที่ประสบความ ส าเร็จในการน าระบบเครือข่ายไร้สายมา
ให้บริการลูกค้าร่วมกับอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงคือ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ ลากูน่า ภูเก็ตซึ่งเป็น
โรงแรมกึ่งรีสอร์ทระดับ 5 ดาว 

จ)..สถาบันการศึกษา ห้องสมุด   ยกตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการ
สร้างเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ KUWiN (Kasetsart University Wireless 
Network) เร่ิมแรกเพื่อวางระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) อ านวยความสะดวกแก่ผู้บริหาร
ที่ใช้โน้ตบุ๊ก ต่อมาร่วมมือกับส านักหอสมุดติดตั้งเครือข่ายให้ครอบคลุมทั้งหอสมุด และขยายไปยัง
อาคารอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นการเสริมระบบเครือข่ายใช้สาย สนับสนุนโครงการ e-University 
ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวขับเคลื่อน ช่วยให้นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยท างานได้
อย่างคล่องตัวในสถานที่ต่าง ๆ  โดยไม่ต้องหาจุดต่อสายเครือข่าย KUWiN เปิดให้บริการแก่นิสิต 
นักศึกษาบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยต้องน าหมายเลขการ์ดเครือข่ายไร้สายมา
ลงทะเบียนก่อนโดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ และส า หรับผู้ที่ไม่มีการ์ดเครือข่ายไร้สาย ทางส า นัก
หอสมุดของมหาวิทยาลัยมีบริการให้ยืมการ์ดเครือข่ายไร้สาย คล้ายการให้บริการยืมเอกสาร
โดยทั่วไป 
 
2.4. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
 ปรัชญาของวิทยาลัย 
 วิทยาลัยราชพฤกษ์เป็นสถาบนัแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็น
คนเก่งมีความรู้ ทักษะ ความช านาญในแต่ละสาขาวิชา สร้างคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และ
สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยบัณฑิตต้องเป็นบุคคลที่มุ่งมั่นจะเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อยู่ตลอดเวลา เพื่อน าความรู้ความสามารถเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศชาติดังปรัชญาของ
วิทยาลัยที่ว่า “สถาบันแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ คุณภาพคุณธรรมน าหน้าสู่สากล” 

วิสัยทัศน์ 
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 วิทยาลัยราชพฤกษ์เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสมดุลด้าน
ความคิด ความสามารถ ความดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
และใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี และมุ่งพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ยุค
ใหม่ในปี พ.ศ. 2554 

พันธกิจ 
 1. เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ พร้อมผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในวิชาการ 
และมีความสามารถในการปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าความรู้ใหม่ๆ และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า
มาใช้ในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจของประเทศ 
 2. พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรอ่ืนๆ ของวิทยาลัยให้มีการศึกษาเพิ่มเติมในระดับสูงขึ้น 
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทักษะและเจตคติไปพัฒนางานของตนให้ดียิ่งขึ้น 
 3. จัดกิจกรรมการปลูกฝังระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม แก่นักศึกษา เพื่อเป็นบัณฑิตที่มี
คุณภาพ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม 
 4. สร้างเสริมการค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเพื่อ
ประโยชน์ในการน าไปใช้ในการพัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศชาติ 
 5. เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและเผยแพร่ความรู้ด้านต่างๆ 
ให้แก่ ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ 
 6. ส่งเสริมและท านุบ า รุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมอันดีงาม เพื่อด ารงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย 

เป้าหมายพันธกิจ 
 เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามพันธกิจดังกล่าวข้างต้น จึงก าหนดเป้าหมายพันธกิจ ทั้งใน
เชิงเชิงคุณภาพดังต่อไปนี้ 

1. คุณภาพบัณฑิต – ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
- มีความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาสาระของวิชาที่ศึกษา 
- สามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
- สนใจใฝ่รู้ และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
- มุ่งมั่นจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
- มีคุณธรรม จริยธรรมรับผิดชอบต่อสังคม มีระเบียบวินัย มีจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 
- สามารถใช้เทคโนยีสมัยใหม่ได้ 
- อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
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2. การพัฒนาบุคลากร – บุคลากรของวิทยาลัยจะได้รับการพัฒนาดังนี้ 
- ศึกษาเพิ่มเติมในระดับสูงขึ้น 
- มีการส่งเสริมคณาจารย์ให้มีต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
- ได้รับการอบรม สัมมนาทั้งในวิทยาลัยและภายนอกวิทยาลัย 
- มีความสามารถในการแข่งขันได้ในวิชาชีพของตน 
- ให้มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานต่อวิทยาลัย 
- กระตือรือร้นและสนใจเรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ อย่างต่อเน่ือง 

3. การค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ  โดยคณาจารย์ นักศึกษาจะร่วมกัน ดังนี้ 
- วิจัย ค้นคว้าเพื่อน าความรู้ไปพัฒนาวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัย 

สังคม และประเทศชาติ 
- เน้นการวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ 
- เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  

4. การบริการวิชาการแก่สังคม – วิทยาลัยจะเป็นหน่วยงานที่ ให้บริการแก่สังคมใน
ลักษณะ ดังนี้ 
- เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีประสิทธิภาพ 
- ท าประโยชน์แก่สังคมอย่างต่อเน่ือง 
- พัฒนาตนเองไปเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นที่พึ่งของสังคมได้ 

5. ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น – วิทยาลัยจะพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี ้
- ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นแก่นักศึกษา 
- สืบสานคุณค่าและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
- สนับสนุนกิจกรรมตามประเพณีนิยม 

กรอบยุทธศาสตร์ 
 เพื่อให้การด าเนินการของวิทยาลัยสามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจได้อย่าง
ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ วิทยาลัยจึงก าหนดกรอบการด าเนินงาน ดังน้ี 
 1. ให้ความส าคัญแก่คุณภาพของบัณฑิต - วิทยาลัย ถือว่าคุณภาพบัณฑิตมีความส าคัญยิ่ง 
และต้องได้รับการเอาใจใส่ดูแลให้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด และมีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐาน เป็นผู้ที่มีคุณธรรม และมีความสามารถทางเทคโนโลยี 
 2. ยึดมั่นคุณภาพความเป็นสากล วิทยาลัยจะมุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน โดยมีการ
ตรวจสอบติดตามตลอดเวลา 
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 3. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ - วิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองไปเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็น
แหล่งเรียนรู้หลากหลายสาขาวิชา โดยน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้ เหมาะกับภารกิจ
ของวิทยาลัย เน้นการบริหารจัดการองค์ความรู้ 
 4. มุ่งสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก –วิทยาลัยเน้นเครือข่ายของสถาบันในเครือ และ
เน้นสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก โดยมุ่งเสริมสร้างการประสานงานหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพื่อสร้างเครือข่ายในลักษณะพันธมิตร 
 5. การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม - วิทยาลัยจะติดตามพัฒนาการของเทคโนโลยี
ทันสมัยตลอดเวลา เพื่อน ามาใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหาร และการ
บริการ 
 6. พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรอ่ืนๆ - วิทยาลัยจะส่งเสริมให้คณาจารย์ได้พัฒนา
ความสามารถเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการระดับ ผศ. รศ. และ ศ. 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 เพื่อให้เกิดผลตามเจตนารมณ์ของวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายพันธกิจ กรอบยุทธศาสตร์
ข้างต้น จึงพัฒนาประเด็นยุทธศาสตร์ซึ่งวิทยาลัยจะให้ความส าคัญในการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มุ่งพิจารณาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับภาวะความต้องการของสังคมปัจจุบัน มีความทันสมัย ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสม
ตลอดเวลาทุก 5 ปี เปิดทางเลือกในระบบที่ยืดหยุ่นมากขึ้น แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐาน 
มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ประโยชน์สูงสุดจากหลักสูตร ระบบการเรียนการสอนและเนื้อหาสาระที่ได้
ศึกษา ปรับระบบการสอนให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน  เปิดคณะและสาขาวิชาที่เป็นความต้องการ
ของตลาดแรงงานและสังคมเพิ่มเติม ได้แก่ คณะบัญชี คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะศิลป
ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และเปิดสาขาเพิ่ม คือ สาขา การจัดการ
โรงแรมและท่องเที่ยว ในคณะบริหารธุรกิจ ขยายการศึกษาไประดับปริญญาโท คือ M.BA., Exec. 
M.BA., M.A., M.S.(IT, MIS.) 

2. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งการพัฒนาความรู้ความสามารถของคณาจารย์ให้มี
การศึกษาระดับสูงขึ้น มีการพัฒนาการเรียนการสอนที่ทันสมัยมุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ 
เจตคติ ที่เหมาะสมกับวิชาชีพ ทั้งด้านความรู้ทั่วไปในวิชาชีพ (General Training) ความรู้เฉพาะทาง 
(Functional Training) และด้านอ่ืนๆ และส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการระดับ ผศ. 
รศ. และ ศ. .ให้มากขึ้น  
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3. ด้านสื่อและเทคโนโลยี มุ่งเน้นการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเอ้ือต่อการใช้งาน
ทั้ง Internet, E-learning, CD, Tape, E-book และ Multimedia อ่ืนๆ รวมทั้งเอกสารประกอบการ
สอน เอกสารค าสอน ต ารา หนังสือ 

4. ด้านพัฒนาคุณภาพบัณฑิต มุ่งเน้นการวางระบบที่ส่ง เสริมความรู้ ความสามารถทาง
วิชาการ  โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (IT) ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ การเป็น
ผู้น า การเป็นผู้มีคุณธรรม การรู้จักคิดวิเคราะห์ รวมทั้งความพร้อมด้าน EQ และ MQ ควบคู่กับ IQ 
การสร้างเสริมประสบการณ์ การสร้างความพร้อมให้กับนักศึกษาเพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งนี้
รวมถึงคุณภาพของผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมด้วย 

5. ด้านการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ มุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้รับบริการ / 
ชุมชน / หน่วยงานที่รับฝึกงานแบบสหกิจศึกษา / สมาคมวิชาชีพ /  สมาคมวิชาการต่างๆ / เครือข่าย
อุดมศึกษา / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / กลุ่มอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย / กลุ่มศิษย์เก่า และ
สถานประกอบการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการท าความตกลงร่วมมือและการเจรจาเพื่อหากลุ่ม
เครือข่าย พันธมิตร ทั้งในระดับชาติ ระดับนานาชาติ  

6. ด้านพัฒนาการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยี อาคารสถานที่ การเงิน 
งบประมาณ วัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ รวมทั้งด้านธุรการ/สารบรรณ สวัสดิการ และการจัดการ
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของวิทยาลัย โดยมุ่งการจัดระบบการบริหารวิทยาลัยให้มีความยุติธรรม 
ธรรมภิบาล มีประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานและมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 

7. ด้านพัฒนาคุณภาพการบริการทางวิชาการแก่สังคม มุ่งให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างมี
คุณภาพในสาขาวิชาที่คณะต่างๆ เปิดสอน ในเชิงการจัดอบรมระยะสั้น ระยะยาว การจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ การเป็นที่ปรึกษา การเป็นวิทยากร  

8.  ด้านการประชาสัมพันธ์ มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทั้งกับสถาบันในเครือ 
สถานศึกษาอ่ืนและหน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชน ในเขตจังหวัดนนทบุรี บริเวณรอบวิทยาลัย
ทั่วไป และที่อ่ืนๆ เพื่อเพิ่มจ านวนนักศึกษา และเพิ่มปริมาณผู้ใช้บริการของวิทยาลัยด้วยการอบรม 
การประชุม สัมมนา และอ่ืนๆ โดยเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกทุกตัวบุคคลและหน่วยงาน ผ่าน
ทางสื่อต่างๆ ทุกรูปแบบ 

9. ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ มุ่งส่งเสริมให้เกิดการวิจัยที่เป็นความช านาญของ
คณาจารย์และนักวิจัยของวิทยาลัยในสาขา/คณะวิชาที่เปิดสอน รวมทั้งการวิจัยที่เป็นการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ และการวิจัยเพื่อการพัฒนา (R&D) ประเทศ โดยอาจร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก/
ชุมชน ในการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน และมุ่งเน้นการแสวงหาทุนจาก
ภายนอกในการท าวิจัย 
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10. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มุ่งเน้นการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์
ของชุมชน ของสังคม เน้นความเป็นไทย และการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย
อาศัยวิทยากรจากท้องถิ่นเป็นหลัก 

11 . ด้านการประกันคุณภาพ มุ่งเน้นการสร้างระบบเพื่อการประกันคุณภาพทั้งในระดับ
หน่วยงานย่อย (คณะ/ส านัก/ศูนย์) และในระดับวิทยาลัย เพื่อน าไปสู่การรับรองมาตรฐานการศึกษา 
และการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 
2.5..งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

นอกจากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องแล้วยังมีงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขอยกตัวอย่างงานวิจัยที่
น่าสนใจ ดังน้ี 

รัชดา เจริญศรี (2550) การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา โดยใช้แบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation 
Model) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือ ความเร็วใน
การเข้าถึง แสดงผลหน้าเว็บเพจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ 
Search Engine    และอีกปัจจัยหนึ่งคือ ความพึงพอใจต่อความปลอดภัยด้านการเข้ารหัสผ่าน รวมถึง
ความต่อเน่ืองของการใช้งาน โดยทั้งสองปัจจัยหลักมีความสัมพันธ์แบบสองทิศทาง 

ปทุมวด ีวงศ์ดี (2550)  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนักงานใน
การใช้ระบบเครือข่ายภายใน (Krungsri.net) ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน) เขต
กรุงเทพมหานครจ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ และเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจในการใช้ระบบเครือข่ายภายใน (Krungsri.net) ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน) เขต
กรุงเทพมหานครอันได้แก่ ลักษณะด้านข่าวสาร ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร และด้านเคร่ืองมือ -
อุปกรณ์ ผู้วิจัยท าการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจาก พนักงานจ านวน 400 คน สถิติที่ใช้
ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, One-way ANOVA และการวิเคราะห์
ถดถอยพหุแบบขั้นตอน (Stepwise-Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจ
โดยรวมต่อการใช้ระบบเครือข่ายภายใน (Krungsri.net) ของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด
(มหาชน) พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.67คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
เมื่อท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้ระบบเครือข่ายภายใน 
(Krungsri.net) พบว่าคุณลักษณะต่าง ๆ ทั้ง 7 ด้านได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ต าแหน่ง
งาน ลักษณะสายงาน และประสบการณ์ในการท างาน ที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลให้ความพึงพอใจ
แตกต่างกัน 
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ชรีย์พร  ภูมา (2543) วิจัยเร่ือง ความคาดหวังและความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จาก
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย (School Net) ซึ่งงานวิจัยนี้น าเสนอเพื่อพัฒนาการศึกษาและ
เรียนรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะความ
คาดหวังและความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้จากเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย ศึกษาลักษณะการใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้จาก
อินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบ
การเรียนการสอนโดยมีเคร่ืองมือที่ทันสมัยช่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อวงการศึกษา งานวิจัยฉบับ
นี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรที่
ศึกษาได้แก่ นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จากโรงเรียนที่มีความถี่ในกาใช้
อินเทอร์เน็ตผ่านโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทยสูงที่สุด 10 โรงเรียนแรก จ านวน 
400 คน ตามสูตรของยามาเน่ โดยศึกษาคุณลักษณะประชากรศาสตร์ ทักษะการใช้อินเทอร์เน็ต 
ลักษณะการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เป็นค่าร้อยละ ความถี่ ส่วน
การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้จาก
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมจ าแนกทางเดียว 
(One way ANOVA) ซึ่งผลการวิจัยพบว่านักเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครมีความ
คาดหวังทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้านการศึกษาที่มีต่อโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียน
ไทย คืออยากให้มีการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตทุกวิชาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่
กว้างขวาง ได้รับรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ยังๆไม่รู้ในการเรียนรายวิชาต่างๆ มากที่สุด 
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บทที ่3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเร่ืองความพึงพอใจในการใช้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา วิทยาลัยราช

พฤกษ์ คร้ังนี้ได้ก าหนดรูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ซึ่งผู้วิจัยได้

ด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ดังมีรายละเอียดดังน้ี 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

3.3  การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.1..ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี จาก 5 คณะ 

ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ใน

ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2552 จ านวน 2,628 คน (ข้อมูลจากงานทะเบียน ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2552)  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่าง

การวิจัยที่ครอบคลุม จะใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified sampling) วิธีการสุ่มตัวอย่าง

ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 แบ่งประชากรออกเป็นกลุ่ม ซึ่งสามารถจ าแนกจ านวนประชากรแต่ละคณะ ดังนี้ 

คณะบริหารธุรกิจ   จ านวน  1,802 คน  

คณะบัญชี    จ านวน  564 คน 

คณะนิติศาสตร์    จ านวน  152 คน 

คณะนิเทศศาสตร์   จ านวน  73 คน 

คณะวิทยาศาสตร์    จ านวน  37 คน 
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ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมด เท่ากับ 347 คน โดยใช้สูตรของ 

Yamane (สุวิมล, 2542: 154) ดังนี้ 

สูตร  2Ne1
Nn


  

โดย   n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

N คือ จ านวนประชากรทั้งหมด 

e คือ ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดที่ย่อมให้เกิดได้ (5%) 

แทนค่า  N เท่ากับ 2,628 คน 

e เท่ากับ 0.05 

เพราะฉะนั้น 2)2,628(0.051
2,628n


   =  347  คน 

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวแล้ว จึงท าการก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่าง

ตามสัดส่วน 2,628:347 โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามคณะของวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยใช้การ

สุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามคณะโดยการเทียบสัดส่วนจากจ านวนกลุ่ม

ตัวอย่างทั้งหมด 347 คน ดังตารางที่ 3-1 
 

ตารางท่ี 3-1 การก าหนดกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามคณะของวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

 

รายการ 

นักศึกษามีจ านวน 2,628 

คณะ

บริหารธุรกิจ 

คณะบัญชี คณะ

นิติศาสตร์ 

คณะ 

นิเทศศาสตร์ 

คณะ

วิทยาศาสตร์ 

รวม 

จ านวนประชากร

แต่ละคณะ 

1,802 564 152 73 37 2,628 

จ านวนขนาดของ

กลุ่มตัวอย่างใน

แต่ละคณะ 

2,628
1,802347

 
2,628
564347  

2,628
152347  

2,628
73347  

2,628
37347

 

 

 238 74 20 10 5 347 
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ขั้นตอนที่ 4 การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ โดยก าหนดเกณฑ์ ดังนี้ 

1. เป็นนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาและคณะที่ก าหนด ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ใน

ระดับชั้นปีใดก็ได้ 

2. เป็นนกัศึกษาที่เคยใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์เท่านั้น 

3. เป็นนกัศึกษาที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 

3.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอนดังน้ี 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ แบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจในการใช้บริการ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2552 โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน

ดังนี ้

ตอนที่ 1 ใช้สอบถามข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ส านัก / คณะ / 

สาขาวิชา โดยใช้แบบสอบถามปลายปิด แบบค าถามมีรายการให้เลือก (Multiple choice questions)   

ตอนที่ 2 ใช้สอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา

วิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยใช้แบบสอบถามปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 

Scale) ซึ่งได้แบ่งกลุ่มแบบสอบถามออกเป็น 4 ด้าน ดังนี ้

ด้านที่ 1    ความพึงพอใจต่อความเร็วของการใช้งานระบบเครือข่ายของวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

ด้านที่ 2     ความพึงพอใจต่อความสะดวกสบายของการใช้งานระบบเครือข่ายของวิทยาลัย

ราชพฤกษ์ 

ด้านที่ 3    ความพึงพอใจต่อความปลอดภัยของการใช้งานระบบเครือข่ายของวิทยาลัยราช

พฤกษ์ 

ด้านที่ 4   ความพึงพอใจต่อเสถียรภาพของการใช้งานระบบเครือข่ายของวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
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3.3  การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้สร้างเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งมี

ขั้นตอนและรายละเอียดในการสร้าง ดังภาพที่ 3-1 

                     
                                     

                                    
              

                      

              
         

                

           
         

               
           

             

             

             

              
         

       

       

       

    

    

    

 
 

ภาพท่ี 3-1  แสดงขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม 
 

จากภาพที่ 3-1 สามารถอธิบายขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามได้ดังนี้ 

3.3.1  ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามเพื่อการวิจัย และก าหนดกรอบแนวความคิดในการวิจัย 

โดยได้รับค าแนะน าจากคณะกรรมการที่ปรึกษา 
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3.3.2  ศึกษาค้นคว้าจากต าราเอกสาร บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางน ามา

สร้างข้อค าถาม(Item) ของแบบสอบถาม 

3.3.3  ก าหนดประเด็นและขอบเขตของค าถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และประโยชน์

ของการวิจัย 

3.3.4  ด าเนินการสร้างแบบสอบถามฉบับร่าง 

3.3.5  น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาขั้นต้นก่อนส่งไปให้

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ เพื่อรวมรวบข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม จากนั้นจึงน า 

แบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาและผู้เชี่ ยวชาญตรวจสอบเพื่อ

ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content validity) ความเหมาะสมของภาษา (wording) และความ

ชัดเจน (clarity) ของค าถาม พิจารณาเป็นคร้ังสุดท้ายก่อนน า ไปทดลองใช้ 

3.3.6  น าแบบสอบถามดังกล่าวที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับนักศึกษา

วิทยาลัยราชพฤกษ์ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาข้อบกพร่อง แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์

ก่อนน าไปใช้จริง โดยน าไปทดลองใช้กับนักศึกษา ป.บัณฑิต เป็นจ านวนทั้งสิ้น 53 คน 

 

3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.4.1  ท าหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

3.4.2  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยการน าแบบสอบถามไปแจกให้เฉพาะผู้ที่ก าหนด

เป็นกลุ่มตัวอย่างไว้ในเบื้องต้นเท่านั้น ตามสถานที่ประจ าของนักศึกษาภายในคณะต่างๆ ที่ได้

ก าหนดไว้ เพื่อท าการเก็บข้อมูล แล้วนัดเวลาในการรับแบบสอบถามคืนตามวันเวลาที่ก าหนด 

3.4.3  การรับแบบสอบถามโดยการรวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ก าหนดไว้ 

3.4.4  น าแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และน าไป

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต่อไป 

 

3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยคร้ังนี้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมส าเร็จรูป  SPSS 

(Statistical Package for the Social Science for Windows) ซึ่งมีการประมวลข้อมูลเป็นขั้นตอน คือ 
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หลังจากการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบเรียบร้อยแล้ว จึงน าข้อมูลที่ได้มาเปลี่ยนแปลง

เป็นรหัสตัวเลข (Code) แล้วบันทึกรหัสลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้ค่าสถิติดังนี้ 

3.5.1  ค่าร้อยละ 

สูตร  ค่าร้อยละ  =  100
นถามท้ังส้ิ ้ตอบแบบสอบจ านวนของผู

ถาม ้ตอบแบบสอบจ านวนของผู
*    

3.5.2  ค่าเฉลี่ย (Mean)  

สูตร  x  
n

x
  

ก าหนดให้   x    คือ ค่าเฉลี่ยรวมของหัวข้อที่ประเมิน 

    x  คือ ผลรวมของหัวข้อที่ประเมินที่ได้จากผู้ประเมิน 

     n  คือ จ านวนกลุ่มตัวอย่างของผู้ประเมินทั้งหมด 

                                                       ค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่ประเมินที่สามารถยอมรับได้ อยู่ในระดับ  4  

3.5.3  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

สูตร SD = 
n

xx 2)(   

ก าหนดให้ SD  คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   x    คือ ค่าเฉลี่ยรวมของหัวข้อที่ประเมิน 

   x  คือ ผลรวมของหัวข้อที่ประเมินที่ได้จากผู้ประเมินแต่ละท่าน 

    x  คือ ค่าเฉลี่ยรวมของหัวข้อที่ประเมิน 

     n  คือ จ านวนกลุ่มตัวอย่างของผู้ประเมินทั้งหมดที่ประเมินงานวิจัย 

   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่สามารถยอมรับได้ อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เกิน 1.5 

3.5.4  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตอนที่  1  สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามท าการ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และน า

แสดงผล ในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 

3.5.5  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตอนที่ 2  ความพึงพอใจในการใช้บริการเครือข่ายของ

วิทยาลัยราชพฤกษ์ ซึ่งมีทั้งหมด 4 ด้านด้วยกัน จะท าการวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย และน าแสดงผลในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย  
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การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานาระบบ โดยวัดระดับ  5 ระดับ โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนนและเกณฑ์การแปลความหมายคะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน (Interval Scale) ระดับความพึงพอใจ 

  5 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

  4 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 70 – 79 

  3 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 50 – 69 

  2 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 30 – 49 

  1 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจ ต่ ากว่าร้อยละ 30 

   

 เกณฑ์การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจใช้การค านวณค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D) และน ามาจัดล าดับแบ่งเป็นช่วงเท่าๆกัน ดังนี้ 
 

  ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง  สูงที่สุด 

  ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง  สูง 

  ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง  ปานกลาง 

  ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง  ต่ า 

  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง  ต่ าที่สุด 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 
 การศึกษาความพึงพอใจการใช้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความพึงพอใจการใช้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์  ของ
นักศึกษาในแต่ละคณะ โดยศึกษาข้อมูลทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ 

1. ความเร็วของการใช้งานระบบเครือข่าย 
2. ความสะดวกสบายของการใช้งานระบบเครือข่าย 
3. ความปลอดภัยของการใช้งานระบบเครือข่าย 
4. เสถียรภาพของการใช้งานระบบเครือข่าย 
 

 ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  เพื่อศึกษาความพึงพอใจการใช้บริการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์  เป็น 2 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจการใช้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยราช
พฤกษ์  ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ด้าน  คือ ความเร็วของการใช้งานระบบเครือข่าย   ความสะดวกสบายของ
การใช้งานระบบเครือข่าย  ความปลอดภัยของการใช้งานระบบเครือข่าย  เสถียรภาพของการใช้งาน
ระบบเครือข่าย   

 
สัญญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ( X )  แทน ค่าเฉลี่ย (Arithmetric Mean) 
 S.D.  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง คือสถานะของผู้ตอบแบบประเมิน ซึ่งประกอบไปด้วย นักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ  คณะบัญชี  คณะนิติศาสตร์  คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  
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ตารางท่ี 4-1  จ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพทั่วไปด้านเพศ จ านวน ร้อยละ 
เพศชาย 114 32.85 
เพศหญิง 233 67.15 

รวม 347 100.00 
 
 ตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 233 คน คิดเป็น
ร้อยละ 67.15 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 114 คิดเป็นร้อยละ 32.85 
 

ตารางท่ี  4-2  จ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามสถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

คณะบริหารธุรกิจ 238 68.59 
คณะบัญช ี 74 21.33 
คณะนิติศาสตร์ 20 5.76 
คณะนิเทศศาสตร์ 10 2.88 
คณะวิทยาศาสตร์ 5 1.44 

รวม 347 100.00 
 

ตารางที่  2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
จ านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 68.59 รองลงมาเป็นนักศึกษาคณะบัญชี จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.33  เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.76 เป็นนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์  
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.88 และเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.44  
 

ตารางท่ี  4-3  จ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามบริเวณของการใช้บริการเครือข่าย 
บริเวณการใช้งานเครือข่าย 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ านวน ร้อยละ 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ  259 74.64 
อาคาร ดร.กมล  ชูทรัพย์ 47 13.54 
อาคารโรงอาหาร 38 10.95 
อาคารประชาสัมพันธ์ 3 0.87 
อ่ืน  ๆ 0 0.00 

รวม 347 100.00 
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ตารางที่  3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการเครือข่ายบริเวณอาคารเฉลิม
พระเกียรติ จ านวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 74.64   รองลงมาใช้บริการเครือข่ายบริเวณ    อาคาร ดร.กมล 
ชูทรัพย์ จ านวน 47   คน คิดเป็นร้อยละ 13.54  ใช้บริการเครือข่ายบริเวณอาคารโรงอาหาร จ านวน 38 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.95   และใช้บริการเครือข่ายบริเวณอาคารประชาสัมพันธ์ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.87    

 

ตอนท่ี 2   แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจการใช้บริการระบบเครือข่ายของวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
 

 ผู้วิจัยได้ท าการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจการใช้บริการระบบเครือข่ายของ
วิทยาลัยราชพฤกษ์  ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ด้าน  คือ ความเร็วของการใช้งาน ความสะดวกสบายของการ
ใช้งาน ความปลอดภัยของการใช้งาน เสถียรภาพของการใช้งาน ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 4-4 คะแนนค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับ ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อ
การใช้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
 

การใช้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

ค่าเฉลี่ย 
( X ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ อันดับ 

1. ด้านความเร็วของการใช้งาน  4.10 0.32 สูง 1 
2. ด้านความสะดวกสบายของการใช้งาน 3.90 0.57 สูง 2 
3. ด้านความปลอดภัยของการใช้งาน 3.70 0.42 สูง 4 
4. ด้านเสถียรภาพของการใช้งาน 3.80 0.48 สูง 3 

รวม 3.88 0.36 สูง  
 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อการใช้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ สูง   ( X  = 3.88)        เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า 
อันดับที่ 1  ด้านความเร็วในการให้บริการ   อยู่ในระดับ สูง ( X  = 4.10)  อันดับที่ 2 ด้านความ
สะดวกสบายในการใช้งาน  อยู่ในระดับสูง ( X  = 3.90)  อันดับที่ 3      ด้านเสถียรภาพของการใช้งาน อยู่
ในระดับสูง ( X  = 3.80)      และ อันดับที่ 4 ด้านความปลอดภัยของการใช้งาน อยู่ในระดับสูง    ( X  = 
3.70)   
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ตารางท่ี 4-5  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจในการใช้บริการระบบเครือข่าย 
วิทยาลัยราชพฤกษ์  

ข้อท่ี รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D แปลความ 
 ด้านความเร็วของการใช้งานระบบเครือข่าย    
1. ความเร็วในการเข้าถึงแสดงผลเว็บเพจของวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

(www.rc.ac.th) กรณีใช้ระบบเครือข่ายแบบมีสาย 

4.51 0.82 สูงที่สุด 

2. ความเร็วในการเข้าถึง แสดงผลเว็บเพจของวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
(www.rc.ac.th) กรณีใช้ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย 

3.96 0.82 สูง 

3. ความเร็วในการใช้งาน  search engine เช่น www.google.com / 
www.google.co.th   กรณีใช้ระบบเครือข่ายแบบมีสาย 

3.96 0.71 สูง 

4. ความเร็วในการใช้งาน  search engine เช่น www.google.com / 
www.google.co.th   กรณใีช้ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย 

4.08 0.70 สูง 

 ด้านความสะดวกสบายของการใช้งานระบบเครือข่าย    
5. สามารถเข้าถึง ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย ของวิทยาลัยราชพฤกษ์    

ได้ครอบคลุมทุกบริเวณ   
3.80 0.79 สูง 

6. มีคู่มือ การแนะน าการติดตั้ง  การใช้งานระบบเครือข่าย อ านวย
ความสะดวกให้กับท่านอย่างเหมาะสม 

3.90 0.82 สูง 

7. เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ อ านวยความสะดวกในกรณีที่ท่าน
เกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบเครือข่ายเพียงพอต่อความต้องการของท่าน 

4.01 0.82 สูง 

 ด้านความปลอดภัยของการใช้งานระบบเครือข่าย    
8. มีการเข้ารหัสก่อนส่งข้อมูลในระบบเครือข่ายแบบไร้สาย 3.87 0.48 สูง 
9. เมื่อเกิดปัญหาจากไวรัส สปายแวร์หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องที่เกิดจาก

การใช้ระบบเครือข่าย ระบบจะมีการแจ้งเตือน  
3.53 0.82 สูง 

 ด้านเสถียรภาพของการใช้งานระบบเครือข่าย    
10. ความต่อเน่ืองระหว่างการใช้งาน เช่น ไม่หลุดบ่อย ที่มีต่อการใช้

งาน ระบบเครือข่ายแบบมีสาย 
4.09 

 
0.32 สูง 

11. ความต่อเน่ืองระหว่างการใช้งาน เช่น ไม่หลุดบ่อย ที่มีต่อการใช้
งาน ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย 

3.51 0.57 สูง 

 

http://www.google.com/
http://www.google.co.th/
http://www.google.com/
http://www.google.co.th/


42 
 

 จากตารางที่ 5  พบว่า  นักศึกษามีความพึงพอใจการใช้บริการระบบเครือข่ายวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า ด้านความเร็วของการใช้งานระบบเครือข่าย ที่มีความ
พึงพอใจในระดับสูงที่สุด และมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ ความพึงพอใจต่อความเร็วในการเข้าถึงเว็บเพจของ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ (www.rc.ac.th) กรณีใช้ระบบเครือข่ายแบบมีสาย  รองลงมาตามล าดับ ความพึงพอใจ
อยู่ในระดับสูง คือด้านเสถียรภาพของการใช้งานระบบเครือข่าย ที่มีความพึงพอใจในความต่อเนื่อง
ระหว่างการใช้งาน เช่น ไม่หลุดบ่อย ที่มีต่อการใช้งานระบบเครือข่ายแบบมีสาย  
 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ ของนักศึกษา  ที่ต่อการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์  
 สรุปข้อคิดเห็นจากแบบสอบถามปลายเปิด โดยมีนักศึกษา มีความคิดเห็น ดังน้ี 
ความคิดเห็นของนักศึกษา 

1. อยากให้เพิ่มสัญญาณระบบเครือข่ายแบบไร้สายบริเวณ อาคาร 4 ให้มากขึ้น จ านวน 15 คน 
2. ควรท าจุดบริการระบบเครือข่ายแบบมีสายไว้ให้ด้วย  จ านวน 14 คน 
3. ในช่วงการดูผลการสอบ หรือลงทะเบียนควรมีมาตราการในการเตรียมความพร้อมเวลา

นักศึกษาเข้าใช้เร่ืองการเข้าเว็บไซด์ของวิทยาลัย พร้อม ๆ กัน  จ านวน 12 คน 
4. ควรมีการให้ดาวน์โหลด โปรแกรมป้องกันไวรัสที่เว็บไซด์วิทยาลัย จ านวน 4 คน 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ในการใช้บริการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เคร่ืองมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม จ านวน 1 ฉบับ มาตราวัด 
จ านวน 5 ระดับ คือ สูงที่สุด สูง ปานกลาง ต่ า และต่ าที่สดุ จ านวนนักศึกษา จ านวน 347 คน จากประชากร 
2,628 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย  และด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคา ถึง พฤษภาคม  
2553  ได้แบบสอบถามคืนร้อยละ 100 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

      ด้านสถานภาพนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง (67.15%) เป็นนักศึกษาสาขา
คณะบริหารธุรกิจมากที่สุด (68.59%) ใช้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ มาก
ที่สุด (74.64%)  

2.  ความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดย
นักศึกษามีความพึงพอใจด้านความเร็วในการใช้งาน อยู่ในระดับสูง ( X  =  4.01)  รองลงมา ด้านความ
สะดวกสบายในการใช้งานอยู่ในระดับสูง  (X  =  3.90)  ด้านเสถียรภาพของการใช้งาน (X  =  3.80)  และ
ด้านความปลอดภัยของการใช้งาน ( X  =  3.70)   รายละเอียดดังนี้ 

 2.1 ด้านความเร็วในการใช้งาน  นักศึกษาความพึงพอใจอยู่ในระดับสูงที่สุด คือ ความเร็ว
ในการเข้าถึงการแสดงผลเว็บเพจของวิทยาลัยราชพฤกษ์ กรณีใช้ระบบเครือข่ายแบบมีสาย  นอกจากนั้น
ความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง  คือความเร็วในการใช้งาน search engine กรณีใช้เครือข่ายแบบมีสาย ความเร็ว
ในการใช้งาน    search engine        กรณีใช้เครือข่ายแบบไร้สาย   ความเร็วในการเข้าถึงเว็บเพจของวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ กรณีใช้ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย 
  2.2 ด้านความสะดวกสบายของการใช้งานระบบเครือข่าย  นักศึกษาพึงพอใจอยู่ในระดับสูง 
ทุกรายการ  เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ อ านวยความสะดวกในกรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบ
เครือข่ายเพียงพอต่อความต้องการ   มีค่าเฉลี่ยอยู่มากที่สุด อยู่ในระดับสูง รองลงมา คือ มีคู่มือ การแนะน า
การติดตั้ง การใช้งานระบบเครือข่าย อ านวยความสะดวกให้ท่านอย่างเหมาะสม และสามารถเข้าถึง ใช้งาน
ระบบเครือข่ายไร้สายของวิทยาลัยราชพฤกษ์ได้ครอบคลุมทุกบริเวณ 
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  2.3 ด้านความปลอดภัยของการใช้งานระบบเครือข่าย นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับสูง ทั้ง 2 รายการ มีคะแนนเฉลี่ยสูง คือ  มีการเข้ารหัสก่อนส่งข้อมูลในระบบเครือข่ายแบบไร้สาย  
รองลงมา เมื่อเกิดปัญหาจากไวรัส สปายแวร์หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เกิดจากการใช้ระบบเครือข่าย ระบบจะ
มีการแจ้งเตือน 
  2.4  ด้านเสถียรภาพการใช้งานระบบเครือข่าย นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง ทั้ง 
2 รายการ มีคะแนนเฉลี่ยสูง คือ ความต่อเน่ืองระหว่างการใช้งาน เช่น ไม่หลุดบ่อย ที่มีต่อการใช้งานระบบ
เครือข่าย แบบมีสาย  รองลงมา คือ ความต่อเนื่องระหว่างการใช้งาน เช่น ไม่หลุดบ่อย ที่มีต่อการใช้งาน
ระบบเครือข่าย แบบไร้สาย 
 
อภิปรายผล 
 จากสรุปผลการวิจัย พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในการใช้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
วิทยาลัยราชพฤกษ์    ด้านความเร็วในการใช้งาน อยู่ในระดับสูง โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเร็วในการ
เข้าถึงการแสดงผลเว็บเพจของวิทยาลัยราชพฤกษ์ กรณีใช้ระบบเครือข่ายแบบมีสาย  ทั้งนี้เน่ืองจากการส่ง
สัญญาณจากเครือข่ายแบบมีสายจะมีความเร็วสูงกว่า ระดับรองลงมา ความต่อเนื่องในการใช้งานเช่น ไม่
หลุดบ่อย ที่มีต่อการใช้งาน ระบบเครือข่ายแบบมีสาย  การหลุดของเครือข่ายแบบมีสายจะมีขึ้นในกรณีที่
อุปกรณ์ในการส่งสัญญาณมีปัญหา หรือระบบไฟเท่านั้น   ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยในความพึงพอใจน้อยที่สุด 
ด้านความปลอดภัยของการใช้งานระบบเครือข่าย  เน่ืองจากปัจจุบันปัญหาด้านไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็น
ปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบถึงข้อมูลที่อยู่ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. จากข้อค้นพบทางด้านความปลอดภัยในการใช้งานระบบเครือข่าย เน่ืองจากปัญหาด้านไวรัส
คอมพิวเตอร์ เป็นข้อที่นักศึกษามีความพึงพอใจน้อยที่สุด ทางวิทยาลัยควรหาแนวทางการป้องกันไวรัส
เพราะอาจส่งผลกระทบถึงข้อมูลภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้ 
  1. ควรมีการประเมินความพึงพอใจซ้ าในปีถัดไป เน่ืองจากวิทยาลัยได้น าปัญหาต่างๆ มาปรับแก้ไข
เร่ืองการบริการด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 2. แบบสอบถามควรถามเฉพาะเจาะจงในเร่ืองการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เป็นแบบไร้สาย
อย่างเดียว 
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เแบบประเมินความพึงพอใจ 
การใช้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

 
 

ตอนท่ี  1  สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดท าเคร่ืองหมายถูก (  )  ลงในช่อง    หน้าตัวเลือกที่ต้องการ และกรุณากรอก 

 รายละเอียดลงในช่องว่างที่ก าหนด 

1. เพศ 
   1) ชาย     2) หญิง 
 

2. ส านัก / คณะ  
  1) บริหารธุรกิจ  
  2) บัญช ี
  3) นิติศาสตร์ 
  4) นิเทศศาสตร์ 
  5) วิทยาศาสตร์ 

3.  ท่านใช้บริการเครือข่ายของวิทยาลัยราชพฤกษ์ บริเวณใดมากที่สุด 
   1) อาคารเฉลิมพระเกียรติ    

  2) อาคาร ดร.กมล  ชูทรัพย์ 
  3) อาคารโรงอาหาร 
  4) อาคารประชาสัมพันธ์ 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………. 

 

ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจในการใช้บริการเครือข่ายของวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
 

ค าชี้แจง  โปรดท าเคร่ืองหมายถูก () ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านที่มีต่อความพึงพอใจ 
  ในการใช้บริการเครือข่ายของวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยมีความหมาย ดังนี้ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน ความหมาย ระดับความพึงพอใจ 
5 ความพึงพอใจในระดับสูงที่สุด ระดับความพึงพอใจ 81 – 100 % 
4 ความพึงพอใจในระดับสูง ระดับความพึงพอใจ 61 – 80 % 
3 ความพึงพอใจในระดับปานกลาง ระดับความพึงพอใจ 41 – 60 % 
2 ความพึงพอใจในระดับต่ า ระดับความพึงพอใจ 21 – 40 % 
1 ความพึงพอใจในระดับต่ าที่สุด ระดับความพึงพอใจ   1 – 20 % 
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ตอนท่ี 2    
ค าชี้แจง  โปรดท าเคร่ืองหมายถูก () ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านที่มีต่อความพึงพอใจ 

  ในการใช้บริการเครือข่ายของวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยมีความหมาย ดังนี้ 

ข้อท่ี รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

สูงที่สุด สูง ปานกลาง ต่ า ต่ าท่ีสุด 

 ด้านความเร็วของการใช้งานระบบเครือข่าย      
1. ความเร็วในการเข้าถึงแสดงผลเว็บเพจของวิทยาลัยราช

พฤกษ์ (www.rc.ac.th) กรณีใช้ระบบเครือข่ายแบบมีสาย 

 
 

 
 

 

2. ความเร็วในการเข้าถึง แสดงผลเว็บเพจของวิทยาลัยราช
พฤกษ์ (www.rc.ac.th) กรณีใช้ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย 

     

3. ความเร็วในการใช้งาน  search engine เช่น 
www.google.com / www.google.co.th   กรณีใช้ระบบ
เครือข่ายแบบมีสาย 

     

4. ความเร็วในการใช้งาน  search engine เช่น 
www.google.com / www.google.co.th   กรณใีช้ระบบ
เครือข่ายแบบไร้สาย 

     

 ด้านความสะดวกสบายของการใช้งานระบบเครือข่าย      
5. สามารถเข้าถึง ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย ของวิทยาลัย

ราชพฤกษ์    ได้ครอบคลุมทุกบริเวณ   
     

6. มีคู่มือ การแนะน าการติดตั้ง  การใช้งานระบบเครือข่าย 
อ านวยความสะดวกให้กับท่านอย่างเหมาะสม 

     

7. เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ อ านวยความสะดวกใน
กรณีที่ท่านเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบเครือข่ายเพียงพอต่อ
ความต้องการของท่าน 

     

 ด้านความปลอดภัยของการใช้งานระบบเครือข่าย      
8. มีการเข้ารหัสก่อนส่งข้อมูลในระบบเครือข่ายแบบไร้สาย      
9. เมื่อเกิดปัญหาจากไวรัส สปายแวร์หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องที่

เกิดจากการใช้ระบบเครือข่าย ระบบจะมีการแจ้งเตือน
และก าจัด เป็นอย่างดี 

     

 
 
 

http://www.google.com/
http://www.google.co.th/
http://www.google.com/
http://www.google.co.th/
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ข้อท่ี รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

สูงที่สุด สูง ปานกลาง ต่ า ต่ าท่ีสุด 

 ด้านเสถียรภาพของการใช้งานระบบเครือข่าย      
10. ความต่อเน่ืองระหว่างการใช้งาน เช่น ไม่หลุดบ่อย ที่มีต่อ

การใช้งาน ระบบเครือข่ายแบบมีสาย 
     

11. ความต่อเน่ืองระหว่างการใช้งาน เช่น ไม่หลุดบ่อย ที่มีต่อ
การใช้งาน ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย 

     

 
ข้อเสนอแนะ 
 

 

 

 
 

 

 

  ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีสละเวลา  และให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  
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