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บทคัดย�อ 
 

 การวิจัยนี้เป@นการวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคHเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปPญหาของนักศึกษา
ในการใชUบริการเครือขVายอินเทอรHเน็ตไรUสาย 2) วิเคราะหHปPจจัยที่มีผลตVอแนวทางการปรับปรุง
การใหUบริการเครือขVายอินเทอรHเน็ตไรUสาย 3) จัดทําแนวทางปรับปรุงการใหUบริการเครือขVาย
อินเทอรHเน็ตไรUสายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประชากร คือ นักศึกษามหาวิทยาลัย   
ราชภัฏจันทรเกษม จํานวน 300 คน เครื่องมือที่ใชUในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่คณะผูUวิจัย
สรUางขึ้นเอง มี 3 ดUาน คือ ดUานงานบริการและอุปกรณHเครือขVายไรUสาย ดUานประสิทธิภาพ
เครือขVายไรUสาย และดUานความเขUาใจในขั้นตอนการใชUงานเครือขVายไรUสาย สถิติที่ใชUวิเคราะหH
ขUอมูล คือ รUอยละ คVาเฉลี่ย และสVวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบวVา 1) สภาพปPญหาและการพัฒนาระบบเครือขVายอินเทอรHเน็ตไรUสายของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีปPญหาดUานงานบริการและอุปกรณHเครือขVายไรUสาย 
คือ จุดใหUบริการที่อาคารสําหรับบริการเครือขVายไรUสายมีปPญหามากที่สุดรUอยละ 71.7 และ
รองลงมา คือ ความสะดวกรวดเร็วในการเขUาถึงขUอมูลผVานระบบเครือขVายไรUสาย รUอยละ 60.7  
2) แนวทางในการปรับปรุงดUานความเขUาใจในขั้นตอนการใชUงานเครือขVายไรUสายรUอยละ 3.73 
รองลงมา คือ ดUานการใชUบริการเครือขVายไรUสายดUานความเร็วสัญญาณอินเทอรHเน็ต รUอยละ 
3.66 

คําสําคัญ : สภาพปPญหา การพัฒนาระบบการบริการเครือขVาย อินเทอรHเน็ตไรUสาย  
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Abstract 
 

The purposes of this survey research are: 1) study the problem which using wireless 
network service by the student. 2) The factors analysis in using wireless network service 
improvements. 3) To reduce the wireless network service in ChandrakasemRajabhat 
University. The example populations are 300 students at ChandrakasemRajabhat University. 
The research tool is questionnaire consists of 3 terms, the service and wireless network 
devices, wireless networks performance and Understanding the process of wireless network. 
The statistically analyzed were using percentage, mean and standard deviation. 
 The results showed that the problem which using wireless network service who are 
the students in ChandrakasemRajabhat university, the service problem and wireless network 
devices is under the building which the most problem in service wireless network about 71.7 
percents. The second problem is the convenient to access data through wireless network 
about 60.7 percents. 2) The process of improving to understand using the wireless network 
approximately 3.73 percents and the second approximately 3.66 percents from the 
bandwidth of hi speed network. 

Keywords : Problems and the development of wireless network services 

 

บทนํา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีการ

ใหUบริการดUานเทคโนโลยีเครือขVายทUองถิ่น (LAN) 
ไรUสายมาตรฐาน IEEE 802.11 (หรือท่ีนิยมเรียกกัน
โดยท่ัวไปวVาเครือขVาย Wi-Fi) โดยการนํามาติดต้ัง
ต า ม ส ถ า น ท่ี ตV า ง ๆภา ย ใ นห นV ว ย ง า นตV า ง ๆ 
ในมหาวิทยาลัย เชVน สํานักงานศูนยHประชุมสํานัก
วิทยบริการและอาคารเรียนตVางๆเพื่ออํานวยความ
สะดวกใหUผูU ใชU งานสามารถเขU าถึ ง เค รือขV าย
อินเทอรHเน็ตไดUอยVางสะดวกท่ัวบริเวณท่ีใหUบริการ
โดยไมVตUองใชUสายนําสัญญาณใหUยุVงยากนอกจากน้ี
ความนิยมในการนําเอาเทคโนโลยีเครือขVาย Wi-Fi 
มาใชUงานจะย่ิงเพ่ิมสูงขึ้นอีกเนื่องจากอุปกรณH
เครือขVาย Wi-Fi มีราคาถูกลงและคอมพิวเตอรHรุVน
ใหมVๆมักจะมีอุปกรณHเครือขVาย Wi-Fi ติดต้ังมา

จากโรงงานหรือ built-in มาดUวยย่ิงไปกวVาน้ันใน
อนาคตอันใกลUอุปกรณHโทรศัพทHมือถือตVางๆก็จะมี
ความสามารถในการเช่ือมตVอกับอินเทอรHเน็ตผVาน
เครือขVาย Wi-Fi ไดUอีกดUวยแตVอยVางไรก็ตามในความ
สะดวกสบายของการใชUงานเครือขVายไรUสาย Wi-Fi 
น้ัน มีภัยอันตรายท่ีนVากลัวแฝงอยูVดUวย หากระบบ
ไมVไดUรับการติดต้ังใหUมีความม่ันคงปลอดภัยทาง
เทคนิคกลVาวคือ ขUอมูลตVางๆไมVวVาจะเป@นอีเมลH   
บ ท ส น ท น า ขU อ ค ว า ม จ า ก เ ว็ บ ห รื อ 
username/password ท่ีสื่อสารผVานเครือขVายไรUสาย 
Wi-Fi ท่ีไมVปลอดภัยน้ันสามารถถูกโจรกรรมไดU
โดยงVายอีกท้ังผูUไมVประสงคHดีสามารถลักลอบบุกรุก
เขUามาใชUเครือขVายไรUสายเหลVาน้ันเป@นฐานในการ
โจมตีหรือแพรVกระจายไวรัสคอมพิวเตอรHสูVระบบ
เครือขVายอื่นๆเครือขVายไรUสาย Wi-Fi ท่ีไดUรับ     
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การติดต้ังและใชUงานตามสถานท่ีตVางๆท้ังใน
ประเทศและตVางประเทศจํานวนมากไมVมีความ
ม่ันคงปลอดภัยซึ่งอาจเป@นเพราะผูUใชUงานและ      
ผูUติดต้ังดูแลระบบขาดความรูUความเขUาใจและความ
ตระหนักถึงภัยอันตรายตVางๆ จากเทคโนโลยี
เครือขVายไรUสาย Wi-Fi จึงขาดการป{องกันภัยอยVาง
เหมาะ สมจึ ง ควรหา แนวทาง พัฒนาระบบ        
การใหUบริการ เครือขVาย Wi-Fi ใหUมีความปลอดภัย
ย่ิ ง ขึ้ น แ ล ะ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เ ห ม า ะ สํ า ห รั บ          
การใหUบริการแกVผูUใชUบริการภายในมหาวิทยาลัย 

ท้ังน้ีงานวิจัยน้ีสอดคลUองกับยุทธศาสตรH
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
ประเทศไทยยังคงตUองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงท่ี
สําคัญในหลายบริบทท้ังท่ีเป@นโอกาสและขUอจํากัด
ตVอการพัฒนาประเทศจึงตUองมีการเตรียมความ
พรUอมของคนและระบบใหUมีภูมิคุUมกันพรUอมรับ 
การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น
ตVอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 และ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 ใหUความสําคัญตVอการรวม
พลังสังคมจากทุกภาคสVวนใหUมีสVวนรVวมดําเนินการ
ในทุกขั้นตอนของแผนฯพรUอมท้ังสรUางเครือขVาย
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรHการพัฒนาสูVการปฏิบัติ
รวมท้ังการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงาน
ตามแผนอยVางตVอเนื่ องและยังสอดคลUองกับ
ยุทธศาสตรHของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ระยะ 5 ป� ยุทธศาสตรHการวิจัยท่ี 3 การวิจัยเพื่อ
สถาบันกลยุทธHการวิจัยท่ี 3.5การวิจัยเพื่อพัฒนา
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง บุ ค ล า ก ร            
สายสนับสนุน 

ในปPจจุบันน้ีการใหUบริการเครือขVายไรUสาย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีสภาพ
ปP ญ ห า ดU า นจุ ด ใ หU บ ริ ก า ร เ ค รื อ ขV า ย ไ รU ส า ย         
ดUานความเร็วสัญญาณอินเทอรHเน็ต ดUานอุปกรณH
และความเขUาใจในขั้นตอนการใชUงานการวิจัย
สภาพปPญหาและการพัฒนาระบบการบริการ

เค รือขV าย อิน เทอรH เ น็ตไ รUสายของ นัก ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจําเป@นและเรVงดVวน 
เพื่อนํามาจัดทําเป@นแนวทางในการปรับปรุง     
การใหUบริการเครือขVายไรUสาย ผูUวิจัยในฐานะเป@น
ผูUรับผิดชอบในงานวิจัยน้ีเป@นการเรVงดVวน เพื่อหา
กลยุทธHท่ี 3.5 เพื่อใหU เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 

วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพปPญหาของนักศึกษาใน

การใชUบริการเครือขVายอินเทอรHเน็ตไรUสาย 
2. เ พื่ อ วิ เ ค ร า ะ หH ปP จ จั ย ท่ี มี ผ ล ตV อ          

แนวทางการปรับปรุงการใหUบริการเครือขVาย
อินเทอรHเน็ตไรUสาย 

3. เพื่ อ จั ด ทํ า แนวทางการป รั บป รุ ง       
การใหUบริการเครือขVายอินเทอรH เน็ตไรUสายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
ประชากรท่ีใชUในการวิจัย ไดUแกV นักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ช้ันป�ท่ี 1-4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ประจําป�การศึกษา 2554 จํานวน 
17,299 คน 

กลุVม ตัวอยVาง ท่ี ใชU ในการวิจัย  ไดU แกV 
นั ก ศึ ก ษ า  ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี  ช้ั น ป� ท่ี  1 -4 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กําหนดขนาด

ตัวอยVางโดยใชUตารางของ Krejcie and Morgan 
ตารางน้ีใชUในการประมาณคVาสัดสVวนของประชากร
และกําหนดใหUสัดสVวนของลักษณะท่ีสนใจใน
ประชากร เทVากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนท่ี
ยอมรับไดU 5% และระดับความเช่ือม่ัน 95% จาก
ประชากร จํานวน 17,299 คน ขนาดของกลุVม
ตัวอยVางท่ีตUองการเทVากับ 300 คน 
 

 



วารสารจันทรเกษมสาร ป�ที่ 19 ฉบบัที่ 37 กรกฎาคม – ธันวาคม  2556 

      Chandrakasem Rajabhat University Journal Vol. 19 No. 37 July – December , 2013 

 

 
52 

 

สมมตฐิานของการวิจัย 
นั ก ศึ ก ษ า ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ 

จันทรเกษมใชUบริการเครือขVายอินเทอรHเน็ตไรUสาย
สถานท่ีท่ีตVางกัน มีแนวทางในการปรับปรุงการใชU
บริการเครือขVายอินเทอรHเน็ตไรUสายท่ีแตกตVางกัน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
เครื่องมือวิจัย 
เ ค ร่ื อ ง มื อ ท่ี ใ ชU ใ น ก า ร วิ จั ย  ไ ดU แ กV

แบบสอบถาม (Questionnaire)การสรUางขUอคําถาม
ตามโจทยHวิจัย วัตถุประสงคH และสมมติฐานของ
การวิจัย รวมถึงขอบเขตของการวิจัยใหUครบทุก
ขUอความท่ีกําหนดไวU และนํานิยามศัพทHเฉพาะมาใชU
เป@นแนวทางในการสรUางคําถาม หรือขUอคําถาม ใหU
ผูUเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตUองของเนื้อหา 
(Content Validity) นําความคิดเห็นและขUอเสนอแนะ
ข อ ง ผูU เ ช่ี ย ว ช า ญ ม า ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พั ฒ น า
แบบสอบถามจากน้ันนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุง
แกUไขแลUวมาทดสอบใชU (Tryout) จํานวน 30 ชุด 
และคํานวณหาคVาความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยใชU
คอมพิวเตอรHในการคิดคํานวณ โดยวิธีการของ 
Cronbach Alpha  ปรากฏวVา  ไดUคVาสัมประสิทธ์ิ
แอลฟ�าระหวVาง  0.9118-0.9324 และสัมประสิทธ์ิ
แอลฟ�า รวม 0.9192 ซึ่งถือวVาเป@นเคร่ืองมือวิจัยท่ี
มีคุณภาพ 

การเก็บรวบรวมข�อมูล 
ค ณ ะ ผูU วิ จั ย ไ ดU นํ า แ บบ ส อบถ า ม ไ ป

ดําเนินการเก็บรวบรวมขUอมูลภาคสนาม โดยขอ
ความรV วมมือจาก นัก ศึกษาในการใหUขU อ มูล
แบบสอบถาม 

การวิเคราะห�ข�อมูลและประมวลผล 

นําผลประเมินแบบสอบถามมาวิเคราะหH
โดยใชUสถิติบรรยายการวัดแนวโนUมเขUาสูVสVวนกลาง
และการกระจายขUอมูล (Descriptive Statistics) 
ไดUแกV ความถี่ (Frequency) รUอยละ (Percentage) 

คV า เ ฉ ลี่ ย  (Mean) สV ว น เ บ่ี ย ง เ บน ม า ตรฐ า น 
(Standard Deviation) และสถิติอนุมาน (Inferential 
Statistics) การนําขUอมูลท่ีไดUจากตัวอยVางหรือ
บางสVวนของประชากร มาศึกษาเพื่อหาคVาสถิติ
นําไปสรุปผลลักษณะของกลุVมประชากรเป{าหมาย
ท้ังหมด ไดUแกV การใชUทฤษฎีทางคณิตศาสตรHและ
ทฤษฎีความนVาจะเป@นและไดUมีการพัฒนาทฤษฎี
ทางสถิติศาสตรHขึ้นมาเป@นหลักสําคัญในการเก็บ
รวบรวมขUอมูล ดังน้ี 

ต อ น ท่ี  1  ขU อ มู ล ท่ั ว ไ ป ข อ ง ผูU ต อ บ
แบบสอบถาม ใชUสถิติในการวิเคราะหHขUอมูล ไดUแกV 
ความถี่และรUอยละ  

ตอนท่ี 2 สภาพปPญหาการใชUบริการ
เค รือขV าย อิน เตอรH เ น็ตไ รU สายของนัก ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ใชUสถิติในการ
วิเคราะหHขUอมูล ไดUแกV ความถี่ และรUอยละ  

ตอนท่ี 3 แนวทางในการปรับปรุงการใชU
บริการเครือขVายอินเตอรHเน็ตไรUสายของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ใชUสถิติในการ
วิเคราะหHขUอมูล ไดUแกV ความถี่ คVาเฉลี่ยและสVวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 

ผลการวิจัย 
วิเคราะหHดUวยสถิติเชิงพรรณนา ไดUดังน้ี 
1. ขUอมูลท่ัวไปของผูUตอบแบบสอบถามจาก

กลุVมตัวอยVาง 300 คน สVวนใหญVเป@นเพศชาย รUอยละ 
56 เป@นนักศึกษาช้ันป�ท่ี 4 คณะวิทยาศาสตรHมาก
ท่ีสุด และมีความถี่ ในการใชUบริการเครือขVาย
อินเทอรHเน็ตไรUสาย 1-5 คร้ัง/สัปดาหH รUอยละ 70 
 2. สภาพปPญหาการใชUบริการเครือขVาย
อินเทอรHเน็ตไรUสายของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม 

กลุVมตัวอยVางมีสภาพปPญหาการใชUบริการ
เครือขVายอินเทอรHเน็ตไรUสายของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม พิจารณาเป@นรายดUานตVางๆ 
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ไดUแกV ดUานงานบริการและอุปกรณHเครือขVายไรUสาย 
ดUานประสิทธิภาพเครือขVายไรUสาย และดUานความ
เขUา ใจในขั้นตอนการใชU งานเครือขVายไรUสาย 
สามารถสรุปไดUดังน้ี 

2.1  ดUานงานบริการและอุปกรณH
เครือขVายไรUสาย 

2.1.1 งานบริการและอุปกรณH
เครือขVายไรUสาย มีปPญหาของจุดใหUบริการตาม
อาคารท่ีใชUบริการเครือขVายไรUสาย จํานวน 215 คน 
รUอยละ 71.7 และไมVมีปPญหาของจุดใหUบริการตาม
อาคารท่ีใชUบริการเครือขVายไรUสาย จํานวน 85 คน 
รUอยละ 28.3 

2.1.2 งานบริการและอุปกรณH
เครือขVายไรUสาย มีปPญหาจุดใหUบริการตามอาคาร 
ท่ีใชUบริการเครือขVายไรUสายไมVเพียงพอ จํานวน 154 
คน รUอยละ 51.3 และมีจุดใหUบริการตามอาคาร   
ท่ีใชUบริการเครือขVายไรUสายเพียงพอ จํานวน     
146 คน รUอยละ 48.7 

2.1.3 งานบริการและอุปกรณH
เครือขVายไรUสาย มีความสะดวกรวดเร็วในการ
เขUาถึงขUอมูลผVานระบบเครือขVายไรUสาย จํานวน 
182 คน รUอยละ 60.7 และไมVมีความสะดวก
รวดเร็วในการเขUาถึงขUอมูลผVานระบบเครือขVาย 
ไรUสาย จํานวน 118 คน รUอยละ 39.3 

2.1.4 งานบริการและอุปกรณH
เครือขVายไรUสาย ชVวยอํานวยความสะดวกตVอ 
การทํางาน จํานวน 195 คน รUอยละ 65.0 และ   
ใชUบริการระบบเครือขVายไมVชVวยอํานวยความสะดวก
ตVอการทํางาน จํานวน 105 คน รUอยละ 35.0 

2.1.5 งานบริการและอุปกรณH
เครือขVายไรUสาย มีความเหมาะสมและความสามารถ
ของระบบเครือขVาย จํานวน 176 คน รUอยละ 58.7 
และใชUบริการระบบเครือขVายไมVมีปPญหาในดUาน
ความเหมาะสมและความสามารถของระบบ
เครือขVาย จํานวน 124 คน รUอยละ 41.3 

2.2 ดUานประสิทธิภาพเครือขVายไรUสาย 
2.2.1 เ ค รื อ ขV า ย ไ รU ส า ย          

มีประสิทธิภาพในการดาวนHโหลด/อัพโหลดขUอมูล
ผVานเครือขVาย จํานวน 155 คน รUอยละ 51.7 และ
ใชUบริการระบบเครือขVายไมVมีประสิทธิภาพในการ
ดาวนHโหลด/อัพโหลดขUอมูลผVานเครือขVายจํานวน 
145 คน รUอยละ 48.3 

2.2.2 มีประสิทธิภาพในการ
เขUาถึงเว็บไซตHผVานเครือขVายไรUสาย จํานวน 167 คน 
รUอยละ 55.7 และใชUบริการระบบเครือขVายไมVมี
ประสิทธิภาพในการเขUาถึงเว็บไซตHผVานเครือขVาย 
ไรUสาย จํานวน 133 คน รUอยละ 44.3 

2.2.3 การใชUงานระบบเครือขVาย 
ไรUสายมีความปลอดภัย จํานวน 179 คน รUอยละ 
59.7 และการใชUงานระบบเครือขVายไรUสายไมVมี
ความปลอดภัย จํานวน 121 คนรUอยละ 40.3 

2.2.4 ระบบเครือขVายไรUสาย 
ไมVมีความเสถียรภาพในการใชUงาน จํานวน 153 คน 
รUอยละ 51.0 และระบบเครือขVายไรUสายมีความ
เสถียรภาพในการใชUงาน จํานวน 147 คน รUอยละ 
49.0 

2.2.5 มีการจัดสรรชVวงเวลาใน
การใชUงานบนเครือขVายไรUสาย จํานวน 161 คน 
รUอยละ53.7 และไมVมีการจัดสรรชVวงเวลาในการใชU
งานบนเครือขVายไรUสาย จํานวน 139 คน รUอยละ 
46.3 

2.3 ดUานความเขUาใจในขั้นตอนการใชU
งานเครือขVายไรUสาย 

2.3.1 มีความเขUาใจในขั้นตอน
การใชUงานเครือขVายไรUสาย จํานวน 206 คน รUอยละ 
68.7 และไมVมีความเขUาใจในขั้นตอนการใชUงาน
เครือขVายไรUสาย จํานวน 94 คน รUอยละ 31.3 

2.3.2 นักศึกษามีความรูUพื้นฐาน
ดUานอินเทอรH เ น็ตและใชUงานเครือขVายไรUสาย 
จํานวน 219 คน รUอยละ 73.0 และไมVมีความรูU
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พื้นฐานดUานอินเทอรHเน็ตและใชUงานเครือขVายไรUสาย 
จํานวน 81 คน รUอยละ 27.0 

2.3.3 นักศึกษามีUsername และ 
Password สําหรับใชUงานเครือขVายไรUสาย จํานวน 
215 คน รUอยละ 71.7 และไมVมี Username และ 
Password สําหรับใชUงานเครือขVายไรUสาย จํานวน 
85 คน รUอยละ 28.3 

2.3.4 มีการบริการหรือการใหU
คําแนะนําในการใชUงานเครือขVายไรUสาย จํานวน 
171 คน รUอยละ57.0 และไมVมีการบริการหรือการ
ใหUคําแนะนําในการใชUงานเครือขVายไรUสาย จํานวน 
129 คน รUอยละ 43.0 

2.3.5 มีการประชาสัมพันธHใหU
นักศึกษาทราบในการใหUบริการเครือขVายไรUสาย 
จํานวน 156 คน รUอยละ 52.0 และไมVมีการ
ประชาสัมพันธHใหUนักศึกษาทราบในการใหUบริการ
เครือขVายไรUสาย จํานวน 144 คน รUอยละ 48.0 

3. แนวทางในการปรับปรุงการใชUบริการ
เครือขVายไรUสายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 

3.1 ดUานงานบริการและอุปกรณH
เครือขVายไรUสายในภาพรวม พบวVา แนวทางการ
ปรับปรุงการใชUบ ริการเครือขVายไรUสายของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดUานงาน
บริการและอุปกรณHเครือขVายไรUสาย อยูVในระดับ
มาก (คVาเฉลี่ย = 3.56) 

3.2 ดU า น ค ว า ม เ ร็ ว สั ญ ญ า ณ
อินเทอรHเน็ตในภาพรวม พบวVา แนวทางการ
ปรับปรุงการใชUบ ริการเครือขVายไรUสายของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดUาน
ความเร็วสัญญาณอินเทอรHเน็ต อยูVในระดับมาก 
(คVาเฉลี่ย = 3.66) 

3.3 ดUานความเขUาใจในขั้นตอนการใชU
งานเครือขVายไรUสายในภาพรวม พบวVา แนวทาง 
การปรับปรุงการใชUบริการเครือขVายไรUสายของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมดUาน
ความเขUาใจในขั้นตอนการใชUงานเครือขVายไรUสาย 
อยูVในระดับมาก (คVาเฉลี่ย = 3.73) 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเ ร่ืองสภาพปPญหาการใชU

บริการเครือขVายอินเทอรHเน็ตไรUสายของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แสดงใหUเห็นวVา
การศึกษาสภาพปPญหาของนักศึกษาในการใชU
บ ริการเค รือขV าย อิน เทอรH เ น็ตไรUสาย พบวV า
นักศึกษาตUองการใหUเพ่ิมจุดใหUบริการตามอาคารใหU
ครอบคลุมมากขึ้น ใหUมีการตรวจเช็คสถานะ    
การใหUบริการของสัญญาณเครือขVายไรUสายทุกวัน 
และจัดทําคูVมือการใชUงานเครือขVายไรUสายและ
หนVวยบริการเฉพาะสําหรับการใหUคําปรึกษาการใชU
งานเครือขVายไรUสาย ซึ่งสอคลUองกับงานวิจัยของ 
พจนารถ ทองคําเจริญ (2539) กลVาววVา อาจารยH
และนักศึกษาใชUเครือขVายอินเทอรHเน็ตเพื่อประโยชนH
การสVงไปรษณียHอิเล็กทรอนิกสHเป@นตUน และมีความ
ตUองการใหUพัฒนาอุปกรณHพื้นฐานใหUมีความพรUอม
โดยเฉพาะคูVสายและความเร็วในการสื่อสารปPญหา
ท่ีพบคือ งบประมาณสนับสนุน ศูนยHบริการ วัสดุ
อุปกรณHและบุคลากรท่ีใหUคําแนะนําไมVเพียงพอ 

วิเคราะหHปPจจัยท่ีมีผลตVอแนวทางการ
ปรับปรุงการใหUบริการเครือขVายอินเทอรHเน็ตไรUสาย 
จากการวิจัยพบวVา ปPจจัยท่ีมีผลคือความเขUาใจ
ขั้นตอนการใชUงานเครือขVายไรUสาย และดUานการใชU
บริการเครือขVายไรUสายและความเร็วสัญญาณ
อินเทอรHเน็ต ท่ีสVงผลใหUเกิดสภาพปPญหาของ    
การใชับริการเครือขVายอินเทอรHเน็ตไรUสายซึ่งเป@น
แนวทางท่ีนํามาปรับปรุงเรVงดVวน ซึ่งอนันตH  ผลเพ่ิม 
(2547) ไดUอธิบายไวU ในวารสารสํานักบริการ
คอมพิวเตอรH  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรHวVา 
แนวทางในการพัฒนาเครือขVายไรUสายในเบ้ืองตUน
เพื่อใหUผูUใชUเร่ิมตUนใชUงานไดU จึงควรมีระบบสําหรับ
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ใหUผูUใชUสามารถลงทะเบียนเขUาใชUงานดUวยตนเองไดU
สะดวก แตVในระยะตVอมาของการพัฒนาเครือขVาย 
ควรตUองมีการจัดระบบบริหารจัดการเครือขVาย   
ไรUสายท่ีใชUเพื่อจะเป@นประโยชนHแกVการบริหารและ
จัดการรวมไปถึงการวางแผนงานในการขยาย
เครือขVายไดUเหมาะสม 

ก า ร จั ด ทํ า แ น ว ท า ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง          
การใหUบริการเครือขVายอินเทอรH เน็ตไรUสายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ไดUจําแนกเป@น 
3 ดUาน ดังน้ี  

1. ดUานบริการและอุปกรณHเครือขVาย 
ไรUสาย โดยการเพ่ิมจุดใหUบริการตามอาคารใหU
ครอบคลุมมากขึ้น  

2. ดUานประสิทธิภาพของระบบเครือขVาย
ไรUสายความเร็วสัญญาณอินเทอรHเน็ต โดยใหUมีการ
ตรวจเช็คสถานะ การใหUบริการของสัญญาณ
เครือขVายไรUสายทุกวัน  

3. ดUานความเขUาใจในขั้นตอนการใชUงาน
เครือขVายไรUสายโดยจัดทําคูVมือการใชUงานเครือขVาย
ไรUสายและหนVวยบริการเฉพาะสําหรับการใหU
คําปรึกษาการใชUงานเครือขVายไรUสาย ซึ่งสอดคลUอง
กับวิรัญชนาจําป�กลาง (2544) ไดUสรุปผลวิจัยวVา 
อาจารยHและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเห็นวVา
ดUานฮารHดแวรHเคร่ืองคอมพิวเตอรHและระบบสื่อสาร

ชํารุดบางคร้ังดUานซอฟตHแวรHใชUบริการไปรษณียH
อิเล็กทรอนิกสHมากท่ีสุดดUานบุคลากรผูUใหUบริการ
ศูนยHจัด เจUาหนUา ท่ีคอยแนะนําชVวยเหลือและ
องคHประกอบสนับสนุนอื่นๆ อาจารยHและนิสิต
ศึกษาดUวยตนเองจากหนUาจอใชUบริการ 
 

ข�อเสนอแนะการวิจัย 
 ข�อเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติ 

1. ควรนําแนวทางในการปรับปรุงการใชU
บริการเครือขVายไรUสายของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม มากําหนดเป@นแนวทางการ
ดําเนินงานอยVางมีประสิทธิภาพ 

2. ควรยกระดับการใหUบริการสําหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเพื่อใหU
เกิดประโยชนHกับนักศึกษาอยVางสูงสุด 

ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต�อไป 
ควรนําผลการวิจัยสภาพปPญหาการใชU

บริการและแนวทางในการปรับปรุงการใชUบริการ
เครือขVายไรUสายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษมโดยกําหนดเป@นแนวทางการดําเนินงาน
อยVางมีประสิทธิภาพและควรทําวิจัยอยVางตVอเนื่อง
ใหUเห็นถึงการพัฒนาดUานการบริการท่ีตอบสนอง
ความตUองการของผูUใชUบริการ 
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