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สารนิ พนธ์ ฉบับนี้ มี ความสาคัญยิ่งส าหรับข้าพเจ้า ซึ่ งเป็ นจุดเริ่ มต้นของการวางแผน
ประมาณการและความเป็ นไปได้ในการวิจยั ตลอดจนถึงการดาเนิ นการซึ่ งกระทาได้จริ ง เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาวะปั จจุบนั ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัย และรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลกเทคโนโลยีในอนาคตต่อไป ความสาเร็ จครั้งนี้ เกิ ดขึ้นได้ดว้ ยการอนุ เคราะห์ให้คาปรึ กษาและ
คาแนะนาที่ดีจากท่านอาจารย์ ดร.วรพล พงษ์เพ็ชร ผูอ้ านวยการหลักสู ตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ และเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์ฉบับนี้ ได้
กรุ ณาให้ขอ้ คิดเห็น แนะนา ตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่ อง ตลอดจนทาให้สารนิ พนธ์เสร็ จสมบูรณ์
ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ปรึ กษาเป็ นอย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ี
ข้า พเจ้า ขอขอบพระคุ ณ ท่ า น พัน โท ชิ น สรณ์ เรื อ งศุ ข ผูบ้ ังคับกองพันทหารม้าที่ 4
รักษาพระองค์ ที่ให้การสนับสนุนเอื้อเฟื้ อสถานที่และข้อคิดเห็นของกาลังพลจนผลงานวิจยั สาเร็ จ
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ มนฤดี กีรติพรานนท์ ศูนย์วิจยั มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
ที่ได้ประสิ ทธิ์ ประสาทความรู ้ และแนวทางการเรี ยบเรี ยงหนังสื อฉบับนี้ ทาให้ขา้ พเจ้าเข้าใจถึงการ
ดาเนินการวิจยั มากขึ้น ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาในอนาคตต่อไป
ขอขอบพระคุ ณ เป็ นอย่ า งสู ง ส าหรั บ ท่ า น อาจารย์ ดร.ประศาสน์ จัน ทราทิ พ ย์
ประธานกรรมการและผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.ประณต บุญไชยอภิสิทธิ์ กรรมการสอบสารนิ พนธ์
ซึ่ งสละเวลาอันมีค่ามาเป็ นกรรมการตรวจสอบสารนิ พนธ์รวมถึงคณาจารย์ทุกๆ ท่านในสาขาวิชา
การจัดการโทรคมนาคม ที่ ได้ถ่ายทอดความรู้ แก่ ขา้ พเจ้าตลอดระยะเวลาการศึกษาและที่ขาดเสี ย
ไม่ ไ ด้ต้อ งขอขอบคุ ณ พัน เอก พฤกกษ์ เอกพัน ธ์ ผูช้ ่ ว ยผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน
ส านัก แผนและอ านวยการสื่ อ สาร กรมการสื่ อสารทหาร กองบัญ ชาการกองทัพ ไทย และ
คุณคุณากร พันธ์โภชน์ ที่คอยเป็ นเพื่อนคู่คิดในยามที่มีปัญหา
ขอขอบคุณเพื่อนๆ TM51 ทุกท่านในสาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม ที่แลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิดเห็น และคอยเป็ นกาลังใจที่ดีเสมอมาตลอดระยะการศึกษา
สุ ดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอกราบเท้าพระคุณของ บิดา มารดา และครอบครัวอันเป็ นที่รักของ
ข้าพเจ้าที่คอยให้กาลังใจอยูต่ ลอดเวลา จนกระทัง่ สาเร็ จการศึกษาและขอมอบความดี ท้ งั หมดนี้ให้แก่
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ สถาบันอันมีเกียรติและทรงคุณค่า ควรค่าแต่การเทิดทูน
จ่าสิ บตรี ณัฐกฤษฎิ์ หนูรักษ์
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การวิจยั ในครั้งนี้มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการศึก ษาและพัฒนาระบบเชื่ อมต่อคอมพิวเตอร์
ไร้ ส ายขององค์กรที่ มีพ้ืนที่ ไม่เอื้ ออานวยต่อการวางระบบในกองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์
ขอบเขตจากัดเฉพาะพื้นที่ในกองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ เท่านั้น ขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจยั เป็ นกาลังพลของกองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ ผูว้ ิจยั เลือกขนาดตัวอย่างขึ้นมาเป็ นตัวแทน
ของขนาดประชากรทั้งหมดจากจานวน 421 คน โดยใช้สูตรการคานวณทฤษฎีเชิงสถิติในการศึกษา
ครั้ งนี้ ไ ด้ค่ า ขนาดตัวอย่า ง จานวน 205 คน โดยก าหนดระดับ ความเชื่ อมัน่ 95% ความคลาด
เคลื่อนที่ 0.05 และเลือกวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่ องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้ลกั ษณะของแบบสอบถามจะเป็ นมาตราส่ วนประเมินค่า 5 ระดับ
ตามมาตราวัดแบบลิเคิร์ท (Likert Rating Scales) การวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ ิจยั ใช้สถิติเชิ งพรรณนา
(Descriptive Statistics) เป็ นการหาค่าทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น ค่าเฉลี่ย (Mean) ร้อยละ (Percentage)
และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยวิเ คราะห์ ข้อมู ล และประมวลผลด้ว ย
โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ SPSS V12.0 (Statistical Package for the Social Sciences)
ผลการวิ จ ัย พบว่า ก าลัง พลมี ค วามเห็ น ว่ า ด้า นการจัด การและการเข้า ใช้ร ะบบการ
ติดต่อสื่ อสารได้แก่ การกรอกรหัสผ่าน เมื่อเข้าใช้ระบบ ควรปรับปรุ งในเรื่ องของการเข้าถึงความ
ปลอดภัยของข้อมูลผูใ้ ช้และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ ยวข้องโดยตรง เพื่อให้การทางานเป็ นไปอย่างมีระบบ
และเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และป้ องกันข้อมูลรั่วไหลถึงฝ่ ายตรงข้ามโดยง่าย ด้านประสิ ทธิ ภาพของ
ระบบเชื่อมต่อสัญญาณ ได้แก่ ความรวดเร็ วการแก้ไขปั ญหาจากศูนย์การติดต่อสื่ อสารเมื่อระบบการ
ติดต่อสื่ อสารไร้สายขัดข้องหรื อใช้ งานไม่ได้ เห็นว่าควรมีแผนรองรับกับปั ญหาที่ จ ะเกิ ด ขึ้ นใน
อนาคต โดยเฉพาะการแก้ไขปั ญหาเบื้องต้นสาหรับผูใ้ ช้งานในระหว่างรอช่างผูช้ านาญมาตรวจสอบ
ด้านการให้บริ การของหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบการติดต่อสื่ อสารไร้สายมีความเห็นว่ากรณี

ง
เกิดความขัดข้องของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีการแก้ไขได้รวดเร็ วทันต่อการใช้งาน แต่ยงั ไม่เป็ นที่พึง
พอใจสักเท่าไรนัก ควรจะแก้ไขปรับปรุ งในส่ วนนี้ เพื่อให้การให้บริ การของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับระบบการติดต่อสื่ อสารไร้สายมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น และด้านการฝึ กอบรมเกี่ยวกับระบบ
การติดต่อสื่ อสารไร้สาย เห็ นว่าควรนาความรู้ที่ได้รับมานาไปประยุกต์ใช้กบั หน่วยงานราชการเพื่อ
เข้าถึ งกัน เป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานระหว่างหน่ วยงานในพื้นที่และยังช่ วยให้การ
ทางานนั้น ดาเนินไปอย่างต่อเนื่องเป็ นระบบและเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
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ABSTRACT

PU

The 4th Tank Battalion Royal Guard of Thailand occupied several scattered buildings,
which presents various obstacles in communicating between these buildings. This research
presents a quantitative study, which gathers an in-depth understanding of the soldiers’ opinions on
wireless communication services. The study focuses only on a particular platoon, the Cavalry
squadron 4th regiment, which directly responsible for handling all of the company
telecommunication tasks. We have chosen a sampling number of soldiers which are two hundred
and five soldiers. This number has been obtained via the stratified random sampling technique to
ensure that the sampling size is adequate to yield some knowledge about the whole population.
We have found from our sampling that security of the wireless system is one of the big
concerns in providing wireless communication services for the company. We have also found a
substantial concern regarding maintenance issues such as how effective and how prompt the
maintenance can be provided. Given these finding, we have proposed a number of guidelines that
should be observed when implementing the wireless system for the 4th Tank Battalion Royal
Guard of Thailand. For example, it is imperative to provide adequate training for soldiers in the
telecommunication platoon such that they shall be able to do some simple maintenance themselves
in case of emergency.

บทที่ 1
บทนา
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1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การสื่ อสารเป็ นส่ วนหนึ่งในชีวิตประจาวันของคนเราทุกคนและเป็ นสิ่ งจาเป็ นในการสื่ อ
เพื่ อ ท าความเข้า ใจกับ ผูอ้ ื่ น ให้ส ามารถดาเนิ น ชี วิตประจาวัน ร่ วมกับ ครอบครั วและคนในสังคม
รอบข้า งได้อ ย่า งดี เพื่ อ สร้ า งความเข้า ใจกัน มากขึ้ น เมื่ อ มี ก ารสนทนาพู ด คุ ย หรื อ สื่ อ สารกัน
โดยเฉพาะกับคนในกลุ่มเดียวกันแล้ว ในบางครั้งยังมีความต้องการที่จะสื่ อสารไปถึงกลุ่มชนต่างๆ
ที่อยูต่ ่างพื้นที่กนั ออกไป ดังนั้นมนุษย์จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาการติดต่อสื่ อสารให้เป็ นไปในรู ปแบบ
ต่ า งๆ เพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการและในปั จ จุ บ ัน มนุ ษ ย์ ก็ ไ ด้ มี ก ารพัฒ นาเทคโนโลยี ด้า น
โทรคมนาคมเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว ระบบการติดต่อสื่ อสารก็เช่ นเดียวกันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อให้เกิดความทันสมัย โดยมีการนาอุปกรณ์การติดต่อสื่ อสารที่ทนั สมัยเข้ามาใช้กนั มากขึ้น กล่าวคือ
มนุ ษย์สามารถย่อโลกให้เล็กลงเท่ าฝ่ ามื อได้ นั่นหมายความว่า เมื่ อเกิ ดเหตุ ก ารณ์ อะไรต่ า งๆ ขึ้ น
ในบ้าน ในเมือง ในชุมชน ในประเทศ หรื อทุกทวีปของโลก มนุษย์ทวั่ ทุกภูมิภาคของโลก ก็สามารถที่
จะได้รับรู้ข่าวสารนั้นภายในเวลาไม่กี่วนิ าทีหลังจากเกิดเหตุการณ์น้ นั ขึ้น
ในส่ วนของราชการทหารนั้น การออกค าสั่ง และการตัดสิ น ใจของผูบ้ งั คับ บัญชามี
ความหมายต่อสถานการณ์ ที่เกิ ดขึ้ น ดังนั้นไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลฝ่ ายตรงข้า ม ข้อมูลฝ่ ายเรา หรื อแม้
สถานการณ์ การรบในขณะนั้น นามาเป็ นข้อตกลงใจในการออกคาสั่ง เมื่อออกคาสั่งไปแล้วก็ตอ้ ง
แน่ใจว่าคาสั่งที่ออกไปนั้นต้องถึงผูร้ ับปฏิบตั ิ คือ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาระดับรองลงไป ทั้งในหน่วยและ
นอกหน่ ว ยงานหรื อ แม้ก ระทั่ง หน่ วยที่ ป ฏิ บ ัติ ห น้า ที่ อ ยู่ใ นพื้ นที่ ห่ า งไกลกัน ออกไป ท าให้ก าร
ติดต่อสื่ อสารจึงมีความสาคัญและเข้ามามีบทบาทอย่างมากในทางปฏิ บตั ิ เพราะเกี่ ยวข้องกับการ
รายงานสถานภาพการสู ญเสี ยของอาวุธยุทโธปกรณ์ การสู ญเสี ยชี วิตของทหาร การสู ญเสี ยพื้นที่
ของฝ่ ายเรา ทาให้ตอ้ งทราบถึงเหตุการณ์ในขณะนั้นและรายงานเหตุการณ์เป็ นระยะๆ เพื่อง่ายต่อการ
ตัดสิ นใจของผูบ้ งั คับบัญชาและด้วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัยในปัจจุบนั จึงทาให้การสื่ อสารทางทหารจึง
มีการพัฒนาเปลี่ยนไปจากเดิ ม ซึ่ งจากเดิมนั้นเป็ นการสั่งการด้วยวาจา ได้เปลี่ยนเป็ นการส่ งข้อมูล
ผ่านระบบดิ จิตอล เช่ น การส่ งข่าวสารทาง E-mail การส่ งภาพถ่ ายจากดาวเทียม การประชุ ม
ทางไกลด้วยภาพและเสี ยง ซึ่งทาให้มีความรวดเร็ วในการโต้ตอบไปมาในขณะนั้นเหมือนนัง่ ประชุม
อยูด่ ว้ ยกันจริ งๆ แล้วแต่วา่ ระบบเครื อข่ายสื่ อสารที่ใช้จะสามารถรองรับสัญญาณได้ ดังนั้นระบบการ
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ติ ด ต่ อสื่ อ สารจะต้องมี ค วามพร้ อมและมี ประสิ ทธิ ภ าพมากที่ สุ ด นอกจากนี้ แ ล้วยัง ต้อ งมี ค วาม
ปลอดภัยสู งสุ ดในการสื่ อสาร เพราะการรักษาความลับของทางราชการทหารเป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุด
ในปี 2003 เป็ นต้นมา เทคโนโลยีด้านการติดต่ อสื่ อสารได้พฒั นาระบบมาเป็ นแบบ
ไร้สาย คือ การที่คอมพิวเตอร์ หลายๆ เครื่ องเข้าเชื่อมต่อกัน เพื่อประโยชน์ในการแชร์ ขอ้ มูลซึ่ งกัน
และกันหรื อเอามาแชร์ Internet เพื่อใช้งาน ประมาณว่า ต่อ Internet เพียงแค่เครื่ องเดียว เครื่ องอื่นๆ
ที่อยูใ่ นเครื อข่ายก็สามารถใช้งาน Internet ได้ ซึ่ งการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ หลายๆ เครื่ องเข้าด้วยกัน
แบบนี้แต่เดิมนั้นเราจะใช้สาย LAN ต่อเข้ากับ LAN Card ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ แต่ละเครื่ องเพื่อจะ
เชื่ อมเข้าหากันซึ่ งการต่ อแบบในลักษณะการใช้สายนี้ มีค่ าใช้จ่ายพอสมควรและมีความยุ่ง ยาก
ก็ตรงที่ ในบ้า นหรื อใน Office ที่จะเชื่ อมต่อนั้นจะต้องเดิ นสาย LAN เหมือนกับเดิ นสายไฟ
ภายในบ้าน ซึ่ งทาให้เกิดความยากลาบากและเสี ยเวลาในการติดตั้งและเดินสาย ต่อมามีผคู้ ิดค้นวิธี
เชื่อมต่อสัญญาณแบบใหม่ข้ ึนมาโดยไม่จาเป็ นต้องเชื่อมโยงสายให้ลาบาก แต่เป็ นการใช้คลื่นเป็ นตัว
เชื่อมต่อแทน ด้วยระบบเทคโนโลยีแบบไร้สายภายใต้มาตรฐาน 802.11 จึงเกิดขึ้นมา โดยการพัฒนา
ระบบจากสถาบันวิศวกรไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ ค หรื อ Institute of Electrical and Electronics
Engineering (IEEE) หรื อเรี ยกว่า IEEE 802.11 และได้พฒั นากันมาอย่างต่อเนื่ องจาก 802.11
มาเป็ น 802.11b 802.11a 802.11g ซึ่ งจะแตกต่างกันในเรื่ องของความเร็ ว การรับส่ งข้อมูลเป็ นหลัก
ทาให้เป็ นที่ยอมรับและนิยมใช้งานระบบนี้มาถึงปัจจุบนั
Wi-Fi เป็ นองค์กรหนึ่ งที่ทดสอบผลิตภัณฑ์ Wireless LAN หรื อระบบ Network
แบบไร้สาย ภายใต้เทคโนโลยีการสื่ อสารมาตรฐาน IEEE 802.11 ซึ่ งอุปกรณ์ทุกตัวที่ต่างยี่ห้อกันแต่
สามารถติดต่อสื่ อสารกันได้โดยไม่มีปัญหา หากว่าอุปกรณ์ตวั ใดได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน
เรี ยบร้ อยแล้ว ก็จะปั๊ ม ตรา WIFI certified ซึ่ งอุปกรณ์ชิ้นนั้นก็สามารถทาการติดต่อสื่ อสารกับ
อุปกรณ์ตวั อื่นที่มีตรา WIFI certified ได้ดว้ ยเช่นกัน
ในปัจจุบนั การใช้ Internet ภายในกองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ มีความสาคัญและ
จ าเป็ นอย่ า งมากในการส่ งข้ อ มู ล ข่ า วสารทาง Internet ด้ า นการข่ า วในพื้ น ที่ ส าคั ญ ของ
กรุ ง เทพมหานคร โดยไม่ ต้อ งใช้พ ลน าสารส่ ง ข่ า วเหมื อ นแต่ ก่ อ น เพราะสะดวกและรวดเร็ ว
สามารถประหยัดเวลาและทันต่อเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้ น โดยเฉพาะกับการรายงานข้อมูล ข่าวสารให้
หน่ วยเหนื อได้รับทราบ ทาให้การทางานเกิ ดความรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น เพียงแค่ใช้
เวลาอยูก่ บั โต๊ะทางานเท่านั้น ก็สามารถทางาน รับ – ส่ ง ข้อมูลข่าวสารและค้นหาข้อมูลทาง Internet
ได้อีกด้วย ด้วยเหตุผลเหล่านี้เองทาให้ผวู้ ิจยั เกิดแนวความคิดที่จะศึกษาและพัฒนาระบบการทางาน
ของหน่ วยให้หันมาใช้สัญญาณการเชื่ อ มต่ อแบบไร้ ส ายแทนการเชื่ อมต่ อแบบทางสาย เพราะ
สะดวกในการติดตั้ง ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการซื้อสายแลนอีกด้วย
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กองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลระบบและ
นาอุปกรณ์การติดต่อสื่ อสารต่างๆ เข้ามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในการปฏิบตั ิภารกิจ ระบบ
การติดต่อสื่ อสารที่ใช้ภายในกองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ ปั จจุบนั มีการติดต่อสื่ อสารอยูส่ าม
ระบบ คือ ระบบการติ ดต่อสื่ อสารทางวิทยุโดยใช้คลื่นความถี่ เชื่ อมต่อสัญญาณ การติดต่อสื่ อสาร
แบบเชื่ อมต่อทางสาย และสุ ดท้ายคื อการพัฒนาการเชื่ อมต่ อระบบการติดต่อสื่ อสารแบบไร้ สาย
ด้วยความล้ าหน้าทางเทคโนโลยีทาให้ระบบการติดต่อสื่ อสารเชื่อมต่อแบบไร้สายจึงเข้ามามีบทบาท
และมีความสาคัญอย่างมากในหน่ วยทหาร ด้วยการเชื่ อมต่อสัญญาณโดยผ่าน Wire และ Wireless
โดยมีอุปกรณ์ Access Point และ USB Wireless LAN Card เป็ นตัวเชื่อมต่อสัญญาณ
อย่างไรก็ ตามในฐานะที่ผูว้ ิจยั เคยปฏิ บตั ิง านอยู่ที่ก องพันทหารม้า ที่ 4 รักษาพระองค์
มาก่อนนั้นก็พบปั จจัยที่มีผลต่อการศึกษา โดยสามารถสรุ ปได้ 4 ประเด็นหลักๆ ดังนี้
1. ด้านบุคลากร พบว่ายังขาดความรู้ และทักษะการใช้งาน เพราะเห็นว่าเป็ นระบบที่มี
ความซับซ้อน ผูใ้ ช้งานไม่คุน้ เคยกับการเชื่อมต่อระบบแบบไร้สายในการปฏิบตั ิงานมาก่อน ทาให้
ความรู ้พ้ืนฐานในการนาไปใช้ขาดประสิ ทธิภาพ จึงทาให้การปฏิบตั ิงานเกิดความล่าช้า
2. ด้านระบบงานกรณี ระบบงานหรื อระบบเครื่ องเกิดขัดข้อง Offline ขึ้ น หรื อไฟฟ้ า
ขัดข้องในขณะปฏิบตั ิงานทาให้การทางานหยุดชะงักชัว่ คราว ผูใ้ ช้งานไม่สามารถใช้บริ การผ่าน
ระบบงานต่อไปได้ ส่ งผลให้ตอ้ งรอจนกว่าระบบสัญญาณ Online ขึ้น จึงจะปฏิบตั ิงานได้ตามปกติ
โดยขาดความต่อเนื่องในการทางาน
3. การสนับ สนุ น ด้า นอุ ป กรณ์ เนื่ อ งจากการใช้ง านมี จ านวนน้อ ยและไม่ เ พี ย งพอ
ต่อความต้องการจึงต้องรอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยเหนือ อีกทั้งยังขาดวิทยากร
มาให้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในเรื่ องพื้นฐานต่างๆ
4. ด้านวัฒนธรรมองค์กร ลักษณะการทางานและความคิดของผูใ้ ช้งาน ยังยึดติดกับ
ระบบเดิมเพราะง่ายต่อการปฏิบตั ิทาให้ไม่ใส่ ใจไม่เข้าใจถึงความจาเป็ นและประโยชน์ จึงทาให้ไม่
ยอมรับต่อระบบการใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับผูใ้ ช้งานในระยะเริ่ มต้น
จากความสาคัญและปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้งานระบบการติดต่อสื่ อสารไร้สายใน
กองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดที่จะทาการวิจยั เรื่ อง
การศึกษาและพัฒนาระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แบบไร้สายขององค์กรที่มีพ้ืนที่ไม่เอื้ออานวยต่อการ
วางระบบในกองพันทหารม้า ที่ 4 รั กษาพระองค์ ทั้งนี้ เพื่อนาผลการวิจยั ดังกล่ า ว นาไปใช้เป็ น
แนวทางการศึกษาวางแผนดาเนินการปรับปรุ งและพัฒนาระบบให้เป็ นที่ยอมรับและความต้องการของ
หน่ วยงานราชการทหาร ทั้งนี้ อาจจะเป็ นประโยชน์กบั องค์กรอื่นๆ ที่กาลังต้องการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตหรื อผูท้ ี่สนใจต่อไปได้
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1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อสารวจความคิดเห็นของกาลังพลในกองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับการติดต่อสื่ อสารแบบไร้สายในกองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์
2. เพื่ อ เสนอแนะและนาระบบเชื่ อ มต่ อ คอมพิ ว เตอร์ แบบไร้ส ายในองค์ ก รที่ มี พ้ื น ที่
ไม่เอื้ออานวยต่อการวางระบบของกองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ ให้สามารถนามาใช้งานได้
จริ งและมีความเหมาะสมกับทรัพยากรในการจัดตั้ง
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1.3 ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาและพัฒนาระบบการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ แบบไร้สายขององค์กรที่มีพ้ืนที่ไม่
เอื้ออานวยต่อการวางระบบในกองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ มีขอบเขต ดังนี้
1. ประชากรและขนาดตัวอย่าง
ประชากร คือ กาลังพลทั้งหมดของกองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ ซึ่ งปฏิบตั ิงานอยู่
ในกองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ จานวน 421 คน ( ข้อมูลจากตอนธุรการและกาลัง, 2553 )
ขนาดตัว อย่ า ง คื อ ผูด้ ู แ ลระบบและผูป้ ฏิ บ ัติ ง านระบบการติ ด ต่ อ สื่ อ สารไร้ ส ายที่
ปฏิบตั ิงานในกองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ เพื่อทราบขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรการคานวณ
ทฤษฎีเชิงสถิติ (Taro Yamane, 1970 : 580-581) จานวน 205 คน ด้วยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น
(Stratified Random Sampling) (พิชิต ฤทธิ์ จรู ญ, 2543 : 123-129 )
2. พื้นที่การศึกษาวิจยั : กองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ จังหวัด กรุ งเทพมหานคร
3. ตัวแปรในการศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้ แ ก่ ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล และปั จ จัย ที่ มี ผ ล
ต่ อ การศึกษาและพัฒนาระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย
3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความคิดเห็ นของผูใ้ ช้งานในระบบเชื่ อมต่ อ
คอมพิวเตอร์แบบไร้สาย
4. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ตั้งแต่เดือน มกราคม – มีนาคม 2554
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จากขอบเขตของการการวิจยั สามารถเขียนเป็ นกรอบแนวคิดสาหรับการวิจยั ได้ ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)

ปัจจัยส่ วนบุคคล

D

1. อายุ
2. การศึกษา
3. ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน

PU

ปั จปัจัจยจัทีย่ มทีี ผม่ ลต่
ีผลต่อ การศึ
อการใช้ก ษา
และพั
ฒ นาระบบเชื
มต่ ่อ
บริการโทรศั
พท์เคลื่ อ นที
คอมพิวเตอร์แบบไร้สาย

ความคิดเห็นของผูใ้ ช้งานในระบบ
เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย
1. ด้านการจัดการและการเข้าใช้งาน
2. ด้านประสิ ทธิภาพของระบบ
3. ด้านการให้บริ การของหน่วยงาน
4. ด้านการฝึ กอบรม

1. ด้านบุคลากร
2. ด้านระบบงาน
3. ด้านการสนับสนุน
4. ด้านวัฒนธรรมองค์กร

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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1.4 ประโยชน์ ของการวิจัย
1. ผูบ้ งั คับบัญชาในกองพันทหารม้าที่ 4 รั ก ษาพระองค์ สามารถนาผลการศึก ษาที่ ไ ด้ น้ ั น
นาไปใช้เป็ นแนวทางในการฝึ กอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ
เกี่ยวกับการให้บริ การระบบการเชื่ อมต่อแบบไร้สายตลอดถึงการวางแผนทรัพยากรในองค์กรให้มี
การพัฒนาด้านการติดต่อสื่ อสารมากยิง่ ขึ้นต่อไป
2. ผูบ้ งั คับบัญชาและฝ่ ายอานวยการ ของกองพัน ทหารม้า ที่ 4 รั ก ษาพระองค์ สามารถนา
ผลการวิจยั ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุ ง แก้ไข ระบบ การวางแผนการยุทธ์ แผนการจัดหา
ยุทโธปกรณ์ สายสื่ อสารให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ทนั สมัยในอนาคตต่อไป เพื่อให้ได้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่วางไว้
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1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ
คานิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจยั มีดงั นี้ คือ
1. ระบบการติดต่ อสื่ อสารไร้ สาย หมายถึง การติดต่อสื่ อสารผ่านระบบ Wire และ Wireless
เช่น การส่ งข่าวสารทางโทรสาร การส่ งข่าวสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
2. กาลังพล หมายถึง ผูท้ ี่เกี่ ยวข้องกับการดูแลระบบและการใช้งานระบบการติดต่อสื่ อสาร
ไร้สายในกองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์
2.1 ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการดูแลระบบ หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ควบคุม ดูแล การจัดการ
ระบบให้ใช้งานได้ดี
2.2 ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เป็ นผูใ้ ช้งาน
3. กองพันทหารม้ าที่ 4 รักษาพระองค์ หมายถึง หน่วยงานที่ทาการวิจยั ติดตั้งระบบไร้สายใน
พื้ น ที่ แ ละมี ห น้า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการดู แ ลระบบ โดยการน าอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การ
ติดต่อสื่ อสารมาใช้
4. การจัดการและการเข้ าใช้ งานระบบ หมายถึ ง การกาหนดสิ ทธิ์ การเข้าใช้ระบบการจัดเก็ บ
ข้อมูลทางด้านทรัพยากร การจัดหาเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานในระบบ การจัดหาอุปกรณ์เสริ มที่
ใช้ประกอบการทางานร่ วมกับระบบ ประสิ ทธิ ภาพของระบบเครื อข่ายสาหรับการใช้งานในระบบ
การกรอกรหัส ผ่า นเข้า ใช้ร ะบบ การเปลี่ ย นแปลงรหัส ผ่า น และจัด การฝึ กอบรมบุ ค ลากรอย่า ง
สม่าเสมอ
5. ประสิ ทธิภาพของระบบเชื่ อมต่ อ หมายถึง ความสามารถของระบบเชื่อมต่อเมื่อนามาใช้งาน
แล้วทาให้การปฏิ บตั ิงานมีความรวดเร็ วมากยิ่งขึ้น มีการประมวลผลที่ถูกต้องทาให้ผลงานที่ได้มี
คุณภาพมีการจัดเก็บข้อมูลที่ดี ทาให้การเข้าถึงข้อมูลสะดวกรวดเร็ วและถูกต้อง
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6. การให้ บ ริ การ หมายถึ ง การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ คู่มือ การให้ความรู้ การฝึ กอบรม
รวมทั้ง ให้ค าแนะน า การแก้ไ ขปั ญ หาต่ า งๆ ภายในองค์ก รส าหรั บ ผูใ้ ช้ง าน และการวางแผน
ทรัพยากรองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรเป็ นหน้าที่รับผิดชอบของผูใ้ ห้บริ การ
7. การใช้ งาน หมายถึง การเข้าใช้งานในระบบไร้สายเชื่อมต่อเข้ากับ Internet ทางานโดยการ
สื่ อสารข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ สามารถรับส่ งข้อมูลไปมาหรื อโต้ตอบกันในลักษณะต่างๆได้ เช่ น
E-Mail Internet MSN เป็ นต้น
8. ระบบ Wi-Fi Internet (Wi-Fi ย่อมาจาก Wireless Fidelity) หมายถึง ระบบการเชื่อมต่อ
สื่ อสารแบบไร้สายที่ใช้ภายในกองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ ให้สามารถใช้ได้กบั มาตรฐาน
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ แบบไร้สาย (Wireless LAN : WLAN) ซึ่ งอยูบ่ นมาตรฐาน IEEE 802.11ได้แก่
กลุ่ม 802.11a , 802.11b และ 802.11g ระบบการสื่ อสารข้อมูลแบบนี้ จะนามาใช้ทดแทนการเชื่อมต่อ
ระบบเครื อข่ายแลนใช้สายแบบดั้งเดิม
9. พัฒนาระบบ หมายถึง การปรับปรุ ง แก้ไข จากระบบเดิมที่เป็ นอยูเ่ ปลี่ยนเป็ นระบบใหม่ให้
ทันสมัย พร้ อมกับเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ให้ มี ก ารพัฒนาก้าวหน้า ขึ้ นไปเรื่ อยๆ โดยเน้นคุ ณภาพและ
ประสิ ทธิ ภาพควบคู่กนั ไป
10. พืน้ ที่ไม่ เอือ้ อานวย หมายถึง พื้นที่ไม่เหมาะสมกับการวางระบบเชื่อมต่อสัญญาณ Intranet
โดยเฉพาะการเชื่อมต่อทางสาย เพราะยุง่ ยากต่อการวางสายในระบบเชื่อมต่อสัญญาณ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
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ในดาเนินการวิจยั เรื่ อง “การศึกษาและพัฒนาระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ แบบไร้สายของ
องค์กรที่ มีพ้ืนที่ ไม่เอื้ ออานวยต่อการวางระบบในกองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์” ผูว้ ิจยั ได้
ศึกษาค้นคว้า เอกสาร ตาราวิชาการ และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง มาใช้เป็ นแนวทางในการศึกษา ดังนี้
2.1 การพัฒนาระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
2.2 คอมพิวเตอร์แบบไร้สาย (Wireless LAN : WLAN)
2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับกองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์
2.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
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2.1 การพัฒนาระบบเชื่อมต่ อคอมพิวเตอร์
โดยปกติแล้วมนุษย์จะมีลกั ษณะอยูร่ วมกันเป็ นครอบครัวหรื อหมู่คณะ มีการใช้ภาษาใน
การสื่ อสารระหว่างกัน และมีกิจกรรมทาร่ วมกันอยูต่ ลอดเวลา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ งกัน
และกัน ต่ อมาเมื่ อ มนุ ษ ย์มี ค วามจาเป็ นที่ จะต้อ งติ ดต่ อสื่ อ สารโดยใช้เทคโนโลยีเป็ นตัวช่ วยให้
การสื่ อสารให้มี ความรวดเร็ วขึ้ น การพัฒนาทางด้า นคอมพิวเตอร์ จึงเกิ ดขึ้ นมาเพื่ อตอบสนอง
การใช้งานให้ตรงกับความต้องการเพิ่มมากขึ้น โดยเริ่ มแรกได้มีการพัฒนาคอมพิวเตอร์ เป็ นแบบ
รวมศูนย์ คือผูใ้ ช้งานสามารถใช้งานพร้อมกันได้หลายๆ คน ต่อมามีการพัฒนาไมโครคอมพิวเตอร์
ที่ทาให้สะดวกต่อการใช้งานในแบบส่ วนบุคคลโดยเรี ยกไมโครคอมพิวเตอร์ วา่ พีซี หรื อย่อมาจาก
คาว่า (Personal Computer : PC) จากนั้นมาการใช้งานคอมพิวเตอร์ จึงแพร่ หลายไปอย่างรวดเร็ ว
และเป็ นที่ นิยมเพราะสะดวกสบายต่อการทางาน ราคาไม่ แพง ประหยัดเวลาการทางาน เมื่อรู้
คุณสมบัติตรงนี้ต่างก็ตอบรับและให้ความสนใจกันมากขึ้น โดยบริ ษทั ผูผ้ ลิตต่างก็พฒั นาเทคโนโลยี
ให้ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการที่ จ ะท างานร่ วมกั น เป็ นกลุ่ ม ในรู ปแบบเครื อข่ า ย
คอมพิวเตอร์ จนกระทัง่ สามารถทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่มได้ ดังนั้นจึงมีการพัฒนาให้คอมพิวเตอร์
ทางานในรู ปแบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ คือมีเครื่ องคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่เป็ นตัวกลางหรื อเป็ น
สถานี บริ การ (Server) และมีไมโครคอมพิวเตอร์ (ผูใ้ ช้) เป็ นเครื่ องใช้บริ การ (Client) และมี
เครื อข่าย (Network) เป็ นตัวเชื่อมต่อสัญญาณคอมพิวเตอร์ของผูใ้ ช้
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ปั จจุบนั ทราบกันดีวา่ คอมพิวเตอร์ จดั เป็ นอุปกรณ์สาคัญที่สามารถเชื่อมต่อและส่ งข้อมูล
ถึงกันได้โดยสามารถแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี้ (อดิศกั ดิ์ ตันตาปกุล, 2545 : 33-37)
1. แบบตั้งโต๊ะ เป็ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ แบบธรรมดาที่ใช้งานกันทัว่ ไป ส่ วนใหญ่จะ
ตั้ง อยู่ก ับ โต๊ ะ ท างานและไม่ ข ยับ หรื อ เคลื่ อนย้า ยไปไหนถ้า ไม่ จาเป็ น สามารถแบ่ ง เป็ น 2 กลุ่ ม
คือ กลุ่มให้บริ การและกลุ่มเครื่ องลูกข่าย
2. คอมพิวเตอร์ แบบพกพา (Notebook) เป็ นเครื่ อ งที่ส ามารถพกพาไปไหนมาไหน
ได้ส ะดวกและเชื่ อมต่อเข้า กับ ระบบเครื อข่า ยได้ดี มีค วามคล่องตัวมากกว่า เครื่ องคอมพิวเตอร์
แบบตั้งโต๊ะโดยมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ แต่มีช่องสาหรับต่ออุปกรณ์
เพิ่มเติ ม เพราะต้องติดตั้งการ์ ดแลนเข้ากับเครื่ องคอมพิวเตอร์ Notebook (เฉพาะรุ่ นเก่าบางรุ่ น)
ส่ วนใหญ่รุ่นใหม่ๆ ในปั จจุบนั จะมีการ์ดแลนด์ติดตั้งมาในเครื่ องเรี ยบร้อยแล้ว
3. คอมพิวเตอร์ แบบมือถือ ปั จจุบนั มีให้เลือกใช้จากค่ายมือถือต่างๆ ซึ่ งแข่งขันในด้าน
ประสิ ท ธิ ภ าพและความเร็ ว ของการ รั บ – ส่ ง โดยท างานกับ ระบบเครื อ ข่ า ยผ่ า นทางโมเด็ ม
เชื่ อมต่อผ่านทางสายเฉพาะที่ เป็ น Serial หรื อผ่านทางพอร์ ต Infrared รุ่ นใหม่ๆ นั้นจะมีพอร์ ต
สาหรับ Compact Flash สาหรับพ็อกเก็ตพีซีนิยมเชื่อมต่อผ่านพอร์ ต Compact Flash โดยใช้
โมเด็มหรื อการ์ดแลนชนิด Compact Flash
4 Thin Client เครื่ องธิ นไคลแอนด์เป็ นเครื่ องคอมพิ วเตอร์ ที่ ติดตั้ง โปรแกรมไว้
โดยเฉพาะใช้สาหรับติดต่อกับเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ โดยเมื่อเปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ แล้วจะสามารถเชื่อม
ต่อไปยังเครื่ องเชิ ร์ฟเวอร์ แบบอัตโนมัติได้ เพียงล็อกอินเข้าสู่ ระบบผ่านเบราเซอร์ โปรแกรมต่างๆ
จะถูกส่ งมาจากเครื่ องเชิร์ฟเวอร์ ท้ งั หมด
การเชื่ อ มเครื อข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ (สื บค้น มาจาก http://www.school.net.th/library/
snet1/hardware/ connect/connect.html)
1. การเชื่ อมต่อผ่านโดยเครื่ องคอมพิวเตอร์ (1) เครื่ องคอมพิวเตอร์ (2) และ LPT เป็ น
การนาเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่มีอยูต่ ่อผ่านเครื่ องคอมพิวเตอร์ ท้ งั สองเครื่ อง เพื่อการเคลื่อนย้ายข้อมูล
ระหว่างกัน การต่อในลักษณะนี้ใช้ช่องทาง RS232 และมีการส่ งข้อมูลแบบอนุกรม ปั จจุบนั สามารถ
ทาการรั บส่ งข้อมูลถึ ง กันได้เร็ วถึ ง 38.4 กิ โลบิตต่ อวินาที โดยการต่อแบบนี้ จะอยู่ในวงจากัด
โดยเฉพาะในเรื่ องการโอนย้ายแฟ้ มข้อมูลระหว่างกัน
2. การต่อเชื่ อมเข้ากับบัฟเฟอร์ เครื่ องพิมพ์ ซึ่ งเป็ นอุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลที่ส่งมาจาก
เครื่ องคอมพิวเตอร์ หลายเครื่ องแล้วพิมพ์ออกมาตามลาดับ โดยจะต่อผ่านช่องทางขนานเหมือนการ
ต่อทัว่ ไป
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3. การเชื่อมต่อแบบสลับสายข้อมูล เป็ นวิธีการต่อขยายระบบโดยใช้สายยูทีพีให้หวั ต่อ
เป็ นแบบ RJ45 สลับสายจะเชื่อมต่อระหว่างหัวต่อ RJ45 ที่จดั เรี ยงไว้บนแผงเดียวกันโดยการรวมสาย
เพื่อการเชื่อมโยงจากต้นทางไปยังปลายทาง
4. การเชื่ อมต่อโดยผ่านผูใ้ ช้หลายช่องทางเป็ นระบบที่มีขนาดเล็กที่อยูบ่ นไมโครคอมพิวเตอร์
มีหลายระบบและสามารถต่อเชื่ อมขยายเข้ากับสถานี ย่อยได้ โดยมีซอฟต์แวร์ สนับสนุ นอยู่ เช่ น
ระบบจัดการฐานข้อมูลที่มีระบบรักษาความปลอดภัยและเป็ นระบบที่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายลง
ได้มาก
อุปกรณ์ เชื่ อมต่ อระบบเครือข่ าย (สื บค้นมาจาก http://www.zonesanook.com/thread990-1-1.html#ixzz1XRf721ge)
1. เครื่ องทวนสัญญาณ (Repeater)
เป็ นตัวช่ วยหรื อขยายพื้นที่ ในการส่ งข้อมูล ในระบบเครื อข่ ายให้เป็ นไปในระบบ
เดี ยวกันในกรณี ที่การเชื่ อมต่อมีระยะทางจากัด แต่ถา้ ความยาวระบบมีมากกว่าเครื่ องตัวนี้ ก็จะทา
หน้าที่ทวนสัญญาณในการขยายสัญญาณเพื่อให้เป็ นระบบเครื อข่ายเดียวกัน
2. บริ ดจ์ (Bridge)
เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อระบบ LAN จานวน 2 เครื อข่าย ที่มีโปรโตคอลเหมือนกัน
หรื อต่างกันสามารถทางานร่ วมกันได้ โดยประสิ ทธิ ภาพในทางรวมลดลงไม่มาก เนื่ องจากการ
ติดต่อของเครื่ องอยูใ่ น Segment เดียวกันและจะไม่มีการส่ งผ่านต่าง Segment ออกไป
3. ฮับ (Hub)
ในระบบเครื อข่ายทาหน้าที่กระจายช่องทางการสื่ อสารข้อมูลได้หลายช่ องทางช่ วย
ในการขยายสัญญาณที่ส่งมาให้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านสายเคเบิลได้มากขึ้น
4. สวิตช์ (Switch)
สวิตซ์หรื ออีเทอร์เนตสวิตช์ (Ethernet Switch) ทาหน้าที่คล้ายกับ Hub ต่างกันตรงที่
ลักษณะการทางานและความสามารถในเรื่ องของความเร็ ว การทางานของ Switch คือ ไม่ได้แบ่ง
ความเร็ วตามจานวนช่ องสั ญญาณ แต่ ใช้ความเร็ วเป็ นอิ สระต่อกันตามมาตรฐานความเร็ วและมี
ความเร็ วมากกว่า ฮับ (Hub)
5. เราท์เตอร์ (Router)
เป็ นอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่เชื่อมต่อระบบเครื อข่ายทางานคล้ายกับ Bridge แต่ลกั ษณะ
การทางานของ Router นั้น จะมีความละเอียดกว่า เพราะทาหน้าที่เลือกชนิ ดข้อมูลและเพิ่มระดับ
ความปลอดภัยของเครื อข่ายได้โดย Router จะจัดเก็บในรู ปแบบของตารางที่เรี ยกว่า Routing Table
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ซึ่ งตาราง Routing Table นี้ จะมีประโยชน์ดา้ นความเร็ วในการหาเส้นทางการสื่ อสารข้อมูลระหว่าง
ระบบเครื อข่ายในกรณี ที่มีความซับซ้อนมากๆ เช่น ในระบบ MAN, WAN หรื อ Internet เป็ นต้น
6. เกตเวย์ (Gateway)
เป็ นอุปกรณ์ที่ทาให้เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ต้ งั แต่ 2 เครื อข่ายขึ้นไป สามารถสื่ อสาร
ข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ ต่างชนิดกันได้และถ้ามีหลายเครื่ องจะมีเครื่ องใดเครื่ องหนึ่งทาหน้าที่ เป็ น
Gateway หรื ออาจจะใช้คอมพิวเตอร์เครื่ องใดเครื่ องหนึ่งทาหน้าแทนที่ก็ได้
7. โมเด็ม (Modem)
เป็ นตัวแปลงสัญญาณ จากดิจิตอล (Digital) เป็ นสัญญาณอนาล็อก (Analog) และ
จากสัญญาณอนาล็อกเป็ นสัญญาณดิ จิตอล เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงการสื่ อสารในระบบเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต สามารถวัดได้จากความเร็ วในการรับส่ งข้อมูลจานวน 1 บิตต่อ 1 วินาที หรื อ bps
(bit per second) ปัจจุบนั Modem มีสองประเภท คือ โมเด็มที่ติดตั้งไว้ในเครื่ อง (Internal Modem)
และโมเด็ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้ติดตั้ง ไว้ใ นเครื่ อง (External Modem) ซึ่ งผูใ้ ช้ส ามารถเลื อกใช้ไ ด้ตามความ
เหมาะสม
ระบบเครื อข่ายอินทราเน็ต (Intranet) คือ อินเตอร์ เน็ตขนาดเล็กเพราะซอฟต์แวร์ ที่ใช้
เพื่ อ การสื่ อ สารบนอิ น ทราเน็ ต จะเป็ นแบบเดี ย วกับ ที่ ใ ช้ บ นอิ น เตอร์ เ น็ ต รวมทั้ง เซิ ร์ ฟ เวอร์
บนเครื อ ข่ า ยอิ น ทราเน็ ตก็ มี ก ารใช้แอฟพลิ เคชั่นเหมื อ นกับ เซิ ร์ฟ เวอร์ บ นเครื อข่ า ยอิ นเตอร์ เน็ ต
ทุกประการโดยเป็ นระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ภายในองค์กรหรื อระหว่างองค์กรและมีการ
เชื่อมต่อเครื อข่ายแลน (LAN) หรื อเชื่อมต่อเครื อข่ายแวน (WAN) และเป็ นเครื อข่ายที่ใช้โปรโตคอล
ทีซีพี/ไอพี (TCP/IP) เป็ นตัวเชื่อมโยงการสื่ อสาร
กล่าวโดยสรุ ปในการพัฒนาการเชื่ อมต่อระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ในที่ทางานหรื อ
องค์กรที่มีขนาดเล็กสามารถเชื่ อมสัญญาณเครื อข่ายได้โดยใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ เป็ นส่ วนประกอบ
ซึ่ งในการเชื่ อ มต่ อ ระบบนั้ น มี อุ ป กรณ์ ห ลายตัว ที่ เ ป็ นตัว เชื่ อ มต่ อ สั ญ ญาณเครื อข่ า ย เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการทางานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์กร อีกทั้งมีความสะดวกรวดเร็ วในการ
ใช้งานและนิ ย มใช้เป็ นที่ แพร่ หลายในหน่ วยราชการ รั ฐวิสาหกิ จ ตลอดถึ งองค์กรของเอกชนใน
ปัจจุบนั
2.2 คอมพิวเตอร์ แบบไร้ สาย (Wireless LAN : WLAN)
ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีการสื่ อสารแบบไร้สายเข้ามามีบทบาทในชี วิตประจาวันของ
คนเราเพิ่มมากขึ้นและการเติบโตของเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตซึ่ งนับวันมีผูค้ ิดค้นพัฒนาเครื อข่ายแบบ
ไร้สายเพื่อ รับ – ส่ ง ข้อมูลในรู ปแบบต่างๆ กันมากขึ้นโดยแต่ละประเภทก็ข้ ึนอยูก่ บั ความเหมาะสม
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กับงานที่ใช้ เช่น เครื อข่ายบลูทูธเหมาะสาหรับการติดต่อสื่ อสารในระยะใกล้ๆ ไม่ตอ้ งการความเร็ ว
มากซึ่ งต่างกับเครื อข่าย Wireless LAN ที่มีการรับ – ส่ ง ข้อมูล ในปริ มาณที่มากกว่าและมีรัศมีที่
ไกลกว่า นอกจากนี้ ยงั มีเครื อข่าย Wi-MAX ที่เป็ นเครื อข่ายสาหรับอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู งแบบ
ไร้สายที่สามารถส่ งข้อมูลได้ไกลและมีความเร็ วสู งสุ ดอีกด้วย (อานาจ มีมงคล, 2547 : 4)
สาหรับเครื อข่าย Wireless LAN ได้คิดค้นและพัฒนาขึ้นเมื่อปี 1980 ในย่านความถี่
900 เมกะเฮิรตซ์ โดยใช้ผา่ นความถี่ ISM Band ซึ่ งเป็ นระบบเดียวกับโทรศัพท์แบบเซลลูลาร์
(900) จึงทาให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ เครื่ อง รับ – ส่ ง ได้พร้ อมกัน แต่เนื่ องจากบางประเทศได้
สงวนย่านความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ ไปใช้กบั ระบบโทรศัพท์มือถือดังนั้นเครื อข่าย Wireless LAN
ระบบนี้จึงไม่เป็ นที่นิยมใช้
10 ปี ต่อมาในปี 1990 เครื อข่าย Wireless LAN ย่านความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์ก็ได้ถูก
พัฒนาขึ้นในย่านนี้ เป็ นความถี่ที่สูงมาก การพัฒนาระบบเครื่ องรับและส่ งทาได้ยาก ทาให้ไม่ค่อยมี
ผูน้ ิยมใช้และในปี 1992 มีองค์กรจัดตั้งขึ้นมาโดยชื่อว่า IEEE (Institute of Electrical and Electronics
Engineers) เป็ นผูพ้ ฒั นามาตรฐานใหม่ของแลนระบบไร้ สายและตั้งชื่ อว่า มาตรฐาน 802.11 เพื่อ
เป็ นระบบมาตรฐานของ Wireless LAN ในการพัฒนารุ่ นใหม่ๆ ต่อไป (อานาจ มีมงคล, 2547 : 6)
ลานนา ดวงสิ งห์ (2543 : 5-6) ได้กล่าวถึงระบบเครื อข่าย หมายถึง การสื่ อสารข้อมูล
ทางคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกจะเชื่ อมต่อสัญญาณโดยผ่านอุปกรณ์ การสื่ อสาร เพื่อให้
สามารถท างานร่ วมกันได้อย่า งทัว่ ถึ ง และมีป ระสิ ท ธิ ภาพ เสมือนย่อโลกทั้ง ใบให้มาอยู่รวมเป็ น
หมู่บา้ นเดี ยวกัน ทั้งนี้ ทว่ั โลกสามารถติดต่อสื่ อสารได้อย่างรวดเร็ วโดยมีเครื่ องส่ งสัญญาณที่ทา
หน้าที่เป็ นช่องทางสื่ อสาร เช่น สายใยแก้ว ไมโครเวฟ และดาวเทียม เป็ นต้น
ณัฐภูมิ โอภาภิบาล (2553 : 2-4) ได้กล่าวว่า Network คือ การนาคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่
2 เครื่ องขึ้นไป เชื่ อมต่อเข้าด้วยกัน ทาให้สามารถติดต่อสื่ อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันหรื อ
แชร์ ขอ้ มูลร่ วมกันได้ง่ายและสะดวก สาหรับเครื อข่ายในอดีตแบ่งออกเป็ น 3 ระบบ ดังนี้
1. ระบบเครื อข่ายแบบ WAN
WAN ย่อมาจาก Wide Area Network เป็ นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ที่อยูห่ ่ างไกล
กันมาก อาจจะเป็ นต่างจังหวัดในประเทศหรื อแม้กระทัง่ การเชื่อมต่อที่อยูต่ ่างประเทศออกไป
รู ปแบบการเชื่ อมต่อของระบบ WAN เห็นได้ชดั ก็คือการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์ เน็ต
จากคอมพิ วเตอร์ ทุ ก มุ ม โลกเข้า ด้วยกันหรื อแม้แ ต่ ก ารชมโทรทัศ น์ จากการรั บ ส่ ง สัญ ญาณจาก
ดาวเทียม
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2. ระบบเครื อข่ายแบบ MAN
MAN (Metropolitan Area Network) เป็ นระบบเครื อข่ายที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้
เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ในวงกว้าง เช่น เชื่อมต่อภายในเมืองหรื อกองทัพทหารที่มีพ้นื ที่ขนาดใหญ่
รู ปแบบการเชื่อมต่อของระบบ MAN ที่เห็นได้ชดั คือ Wi-Fi เชื่อมต่อโดยผ่านสาย
Fiber Optic ของหน่วยใหญ่ๆ ในกองทัพบก เป็ นต้น ทั้งนี้ เทคโนโลยีการเชื่อมต่อแบบ Wi-MAX
ที่มีใช้งานในต่างประเทศก็เป็ นส่ วนหนึ่งของการเชื่อมต่อแบบ MAN เช่นเดียวกัน
3. ระบบเครื อข่ายแบบ LAN
LAN (Local Area Network) เป็ นระบบเครื อข่ายเล็กที่สุดจะจัดอยูใ่ นวงพื้นที่จากัด
เช่น ในบ้านหรื อในที่ทางานขนาดเล็กโดยการเชื่อมต่อระบบแบบ LAN นั้น เป็ นการเชื่อมต่อแบบ
เครื่ องต่ อเครื่ องหรื อการเชื่ อมต่ อหลายๆ เครื่ อง โดยผ่า นสาย LAN และการเชื่ อมต่ อหลายๆ
เครื่ องแบบไร้สาย
ระบบเครือข่ ายไร้ สาย ( Wireless LAN : WLAN ) คือ การติดต่อสื่ อสารโดยเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ต้ งั แต่ 2 เครื่ องขึ้นไป ทาการติดต่อสื่ อสารเข้าด้วยกัน โดยปราศจากการใช้สายสัญญาณ
ในการเชื่ อมต่อ แต่จะใช้คลื่ นวิทยุเป็ นช่ องทางการสื่ อสารแทน การรับส่ งข้อมูลระหว่างกันผ่าน
อากาศ ทาให้ไ ม่ต้องเดิ นสายสั ญญาณ และสามารถติดตั้งใช้งานได้สะดวกขึ้ น (สื บค้นมาจาก
www.deebit.com)
ระบบเครื อข่ายไร้สายจะใช้แม่เหล็กไฟฟ้ าผ่านอากาศโดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ านี้ อาจเป็ น
คลื่นวิทยุ (Radio) หรื อ Infrared ก็ได้
การสื่ อสารผ่านเครื อข่ายไร้สายภายใต้มาตรฐาน IEEE 802.11 เป็ นมาตรฐานกาหนด
รู ปแบบการสื่ อสาร ซึ่ งมาตรฐานแต่ละตัวจะบอกถึงความเร็ วและคลื่นความถี่สัญญาณที่แตกต่างกัน
ในการสื่ อสารข้อมูล เช่น 802.11b และ 802.11g ที่ความเร็ ว 11 Mbps และ 54 Mbps ตามลาดับ
ครอบคลุมพื้นที่ระยะประมาณ 100 เมตร ในพื้นที่โปร่ ง และระยะประมาณ 30 เมตร ภายในอาคาร
โดยปั จจัยที่มีผลต่อสัญญาณสามารถกระทบจากสิ่ งรอบข้างได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ ความหนาของ
กาแพง เครื่ องใช้ไฟฟ้ า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ต่างๆ รวมถึงร่ างกายมนุษย์ก็ดว้ ยเช่นกัน สิ่ งเหล่านี้ มี
ผลกระทบต่อการใช้งานเครื อข่ายไร้สายทั้งสิ้ น
สรุ ปการเชื่ อมต่ อเครื อข่ ายไร้ สายเป็ นการเชื่ อมต่อเครื อข่ ายเหมื อนกับ ระบบ (LAN)
แบบมีสายปกติแตกต่างกันเพียงการเชื่อมต่อเครื อข่ายไม่ตอ้ งใช้สายสัญญาณแต่อย่างใด ในการใช้
บริ การต่างๆ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตก็สามารถใช้งานได้เหมือนเครื อข่ายแบบมีสายได้ปกติเว้นแต่
ว่าผูด้ ู แลระบบเครื อข่ ายนั้นๆ จะปิ ดบริ ก ารบางบริ ก ารเพื่อความปลอดภัย ของเครื อข่ ายซึ่ ง การ
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เชื่ อมต่อเครื อข่ายไร้ สายนี้ ช่ วยให้ประหยัดค่าสายสัญญาณและสามารถใช้งานได้ทุกที่ที่สัญญาณ
เครื อข่ายไร้สายไปถึง
อนันต์ ผลเพิ่ม (2547) กล่ า วถึ ง ความปลอดภัย ของเครื อข่ า ยไร้ ส ายว่า เทคโนโลยี
Wireless local area network (WLAN) ได้เป็ นที่นิยมสาหรับการใช้งานในบ้านหรื อธุ รกิจขนาดเล็ก
ที่มีพ้นื ที่อยูใ่ นวงจากัดถึงแม้จะมีความยืดหยุน่ ในเรื่ องสถานที่แต่ก็ยงั มีความเสี่ ยงให้กบั คอมพิวเตอร์
รวมถึงสภาพแวดล้อมและในด้านการรักษาความปลอดภัยที่ถือว่าไม่มีในเครื อข่ายแบบมีสายทัว่ ไป
หลักการทางานของระบบ Wireless LAN
โดยทัว่ ไปแล้วการส่ งและกระจายสัญญาณของ WLAN จะมีตวั Access Point และ PC
Card ที่เป็ น LAN card ในการเชื่ อมกับ Access Point ทางานโดยใช้คลื่นวิทยุเป็ นตัว รับ - ส่ ง
สัญญาณ ตั้งแต่ 2.4 to 2.4897 Ghz และควรเลือกช่องสัญญาณในช่องเดียวกัน
ความเร็วของการเชื่อมต่ อสั ญญาณ Wireless LAN
ภายในอาคาร
1. ในพื้นที่ของ WLAN ระยะ 50 เมตร จะมีความเร็ วอยูท่ ี่ 11 Mbps
2. ในพื้นที่ของ WLAN ระยะ 80 เมตร จะมีความเร็ วอยูท่ ี่ 5.5 Mbps
3. ในพื้นที่ของ WLAN ระยะ 120 เมตร จะมีความเร็ วอยูท่ ี่ 2 Mbps
4. ในพื้นที่ของ WLAN ระยะ 150 เมตร จะมีความเร็ วอยูท่ ี่ 1 Mbps
ภายนอกอาคาร
1. ในพื้นที่ของ WLAN ระยะ 250 เมตร จะมีความเร็ วอยูท่ ี่ 11 Mbps
2. ในพื้นที่ของ WLAN ระยะ 350 เมตร จะมีความเร็ วอยูท่ ี่ 5.5 Mbps
3. ในพื้นที่ของ WLAN ระยะ 400 เมตร จะมีความเร็ วอยูท่ ี่ 2 Mbps
4. ในพื้นที่ของ WLAN ระยะ 500 เมตร จะมีความเร็ วอยูท่ ี่ 1 Mbps
การเชื่อมต่ อของระบบเครือข่ าย Wireless LAN มี 2 ลักษณะ ดังนี้
1. การเชื่อมโยงระบบแบบ Ad-hoc หรื อ Peer to Peer เป็ นการสื่ อสารข้อมูลจากเครื่ อง
คอมพิ วเตอร์ ไ ร้ ส ายและอุ ป กรณ์ ต่า งๆ ตั้งแต่ 2 เครื่ องขึ้ นไป โดยที่ ไ ม่มี ตวั กลางควบคุ ม แต่
คอมพิวเตอร์ แต่ละเครื่ องสามารถสื่ อสารข้อมูลถึงกันได้เอง โดยตัวส่ งจะแพร่ กระจายคลื่นออกไปจน
หาเจอตัว รั บ ว่ า อยู่ ที่ ใ ดแต่ ต้อ งอยู่ใ นรั ศ มี ที่ ค ลื่ น สามารถไปถึ ง ได้แ ละสามารถตรวจสอบค่ า
Mac Address โดยผูร้ ับปลายทางสามารถทาการตรวจสอบได้วา่ สัญญาณเข้าถึงหรื อยัง แต่ท้ งั นี้ การ
เชื่อมต่อแบบ Ad-hoc จะไม่สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ ระบบอีเทอร์ เน็ตได้ เนื่องจากบนระบบไม่มีการ
ใช้สัญญาณ
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2. การเชื่อมโยงระบบแบบ Infrastructure หรื อ Client / Server มีขอ้ แตกต่างจากระบบ
แบบ Ad-hoc ตรงที่จะมีตวั กลางคอยเชื่อมสั ญญาณ หรื อ Access Point จะมี ก ารทางานเหมื อ น
อุปกรณ์ HUB เป็ นตัวเชื่ อมต่อสัญญาณกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ไร้สาย และที่สาคัญ หากมี ก ารเข้า
ใช้ งานในเครื อข่ า ยไร้สายของเครื่ องลูกข่ายในจานวนที่มากกว่าหนึ่ งตัว Access Point จะมีผลทา
ให้ความเร็ วของการสื่ อสารเครื อข่ายไร้สายช้าลงตามไปด้วย
ข้อแตกต่างของการเชื่ อมต่อระบบระหว่าง 2 ลักษณะ สามารถสรุ ปได้วา่ การเชื่อมต่อ
แบบ Ad-Hoc จะไม่สามารถติดต่อสื่ อสารกับเครื อข่ายแบบมีสายสัญญาณได้ แต่ในทางตรงข้ามการ
เชื่อมต่อแบบ Infrastructure สามารถส่ งสัญญาณจากเครื อข่ายไร้สายไปสู่ เครื อข่ายแบบมีสายได้
ประโยชน์ ของการใช้ ระบบ Wireless LAN
1. มีความสะดวกในการเคลื่อนย้าย หรื อติดตั้งในที่ต่างๆ เนื่องจาก WLAN ไม่ตอ้ งใช้
สายเคเบิล้ ในการเชื่อมต่อสัญญาณ
2. รวดเร็ วในการใช้งาน สามารถประหยัดเวลาในการทางานได้
3. ลดค่าใช้จ่าย เนื่องจากไม่ตอ้ งจาเป็ นต้องเสี ยค่าบารุ งรักษา ในระยะยาว
4. สามารถขยายเครื อข่ายได้ไม่จากัด
ข้ อเสี ยของการใช้ ระบบ Wireless LAN
1. มีอตั ราการลดทอนสัญญาณสู ง คือ “กระจายสัญญาณได้ในพื้นที่จากัด”
2. มีสัญญาณรบกวนสู ง
3. ต้องแชร์ กนั ใช้ช่องสัญญาณคลื่นความถี่เดียวกัน
4. เมื่อมีการใช้งานร่ วมกันมาก ความเร็ วในการส่ งสัญญาณจะลดลง
5. ราคาแพงกว่าระบบเครื อข่ายแบบใช้สาย
6. มีความเร็ วอยูใ่ นระยะที่จากัด
ปั จจุบนั ความนิยมการใช้งานเครื อข่ายไร้สายเพิ่มมากขึ้น เกิดจากการนาเข้าเทคโนโลยี
รุ่ นใหม่ๆ ออกมาเพื่อรองรับกับอุปกรณ์ WLAN เพิ่มจานวนมากขึ้นโดยเฉพาะ Notebook และ
PDA ตัวอย่างเช่น Notebook รุ่ นใหม่ที่ผลิตขึ้นจะสามารถใช้งานในเครื อข่ายไร้สายได้โดยไม่ตอ้ งมี
การ์ ดแลนไร้สายช่วยแต่อย่างใดและอนาคตต่อไปการกระจายสัญญาณแบบไร้สายอาจอยูใ่ นรู ปแบบ
3G หรื อ Wi-Max สาหรับประเทศไทยอาจจะเกิดขึ้นในเร็ วๆ นี้ ซึ่ งทาให้องค์กรต่างๆ หรื อแม้แต่
หน่วยทหารเองอาจจะได้รับประโยชน์จากเครื อข่ายสัญญาณตรงนี้ไม่มากก็นอ้ ย
ระบบเครือข่ ายในยุคปัจจุบัน (ณัฐภูมิ โอภาภิบาล, 2553 : 5-7) กล่าวถึงเทคโนโลยีที่ได้
ถูกพัฒนาขึ้นมาในยุคปั จจุบนั ว่าต้องมีการพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพของระบบ
เพื่ อให้ส ามารถรองรั บ กับ สภาวะในปั จจุ บนั และสอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริ งให้มากที่ สุ ด
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เพื่อมิให้ถูกลดบทบาทหรื อ หมดความนิ ยมไปในอนาคตและยังมีแนวคิดในเรื่ องของการเชื่ อมต่อ
ระบบเครื่ องคอมพิวเตอร์ ภายในบ้านว่าปั จจุบนั แต่ละบ้านเริ่ มจะมีคอมพิวเตอร์ ใช้งานเพิ่มมากขึ้น
จึ ง คิ ดว่า การเชื่ อมต่ อตรงระหว่างคอมพิวเตอร์ 2 เครื่ อง เป็ นวิธี ที่ ดีที่ สุ ด เพี ย งนาสายแลนที่ มี หัว
แบบไขว้มาเสี ยบเข้ากับพอร์ ต Ethernet
ทั้ง 2
ก็สามารถเชื่อมต่อได้ทนั ที
เหมาะสาหรับผูท้ ี่มีคอมพิวเตอร์ ไม่เกิ น 2 เครื่ องภายในบ้าน และนัน่ ก็เป็ นแนวคิดในการพัฒนาการ
เชื่อมต่ออีกรู ปแบบหนึ่งที่จะนามาประยุกต์ใช้ได้ต่อไป
จากความรู ้ต่างๆ ที่ได้ปรากฏอยูน่ ้ นั จะเห็นได้วา่ คอมพิวเตอร์ แบบไร้สายหรื อ Wireless
LAN เป็ นระบบที่ประกอบไปด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ ต้ งั แต่ 2 ตัวขึ้นไป ทาการเชื่อมโยงกับระบบ
เป็ นโครงข่ายมีประโยชน์มากกับการทางานในยุคปัจจุบนั สามารถติดต่อสื่ อสารถึงกันได้และมีความ
สะดวกรวดเร็ วมากขึ้น ซึ่ งจากเดิมเป็ นการเชื่อมต่อแบบใช้สายระหว่างเครื่ องคอมพิวเตอร์ ซึ่ งต่อมา
มีการพัฒนามาเป็ นระบบ Wireless นอกจากความรวดเร็ วในการรับ – ส่ งข้อมูลแล้ว การดาเนินการ
ติดตั้งก็ไม่ยงุ่ ยากแต่อย่างใดอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอีกด้วย
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2.3 ข้ อมูลประวัติกองพันทหารม้ าที่ 4 รักษาพระองค์
กองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ ได้จดั ตั้งหน่วยครั้งแรก เมื่อ 1 เมษายน พ.ศ. 2495
ตามคาสัง่ กองทัพบกที่ 90/12276 อจย. ที่ใช้ในการจัดตั้ง ใช้อตั รากองทัพบก 95 ในขั้นต้นเป็ นหน่วย
บัง คับ บัญชา กองร้ อยรถถัง 1 กองร้ อย กองลาดตระเวน 1 กองร้ อย และกองบริ ก าร 1 กองร้ อย
ประวัติความเป็ นมาและการเปลี่ยนแปลงหน่วย
พ.ศ.2470 กรมทหารบกม้า พิ ษ ณุ โลก และ กรมทหารบกม้า ราชบุ รี รวมเป็ นหน่ ว ย
เดียวกันขึ้นกับ พล.4 (อิสระ) แล้วแปรสภาพเป็ น กองพันที่ 2 ในกรมทหารม้าที่ 2 ซึ่ งเดิมตั้งอยูท่ ี่
จ.กาญจนบุรี แล้วย้ายไปเข้าที่ต้ งั ใหม่ที่ ต.ปากเพรี ยว อ.เมือง จ.สระบุรี โดยมี พ.ต.หลวงเร้าเร่ งพล
(ติ่งไวว่อง) เป็ นผูบ้ งั คับกองพัน
พ.ศ.2474 กองพัน ที่ 2 ในกรมทหารม้าที่ 2 ได้แ ปรสภาพเป็ น กองพันทหารม้าที่ 4
คงตั้งอยูท่ ี่สระบุรีตามเดิม แต่อยูภ่ ายใต้การบังคับบัญชาของแผนกทหารม้าพระนคร และ นับได้ว่า
พ.ต.หลวงอาจณรงค์ ( ม.ล.ต้อ พนมวัน ) เป็ นผูบ้ งั คับกองพันท่านแรก เมื่อใช้นามใหม่วา่ ม.พัน.4
พ.ศ.2478 ม.พัน.4 ได้ยา้ ยจากที่ต้ งั สระบุรี ไปเข้าที่ต้ งั ใหม่ที่ จ.จันทบุรีและอยู่ใต้การ
บังคับบัญชาของกองพลที่ 2 ปราจีนบุรี
พ.ศ.2486 ม.พัน.4 ได้ยา้ ยที่ต้ งั ปกติ จ.จันทบุรี ไปเข้าที่ต้ งั ใหม่ จ.กาญจนบุรี
พ.ศ.2495 กองพัน ทหารม้า ที่ 4 ( ยาน เกราะ ) ถื อ ก าเนิ ด จากกองพัน ทหารม้า ที่ 4
กรมทหารม้าที่ 2 ( ม.2 พัน.4 ) โดยอาศัย คาสั่ง ทบ. ที่ 90 และเปลี่ยนแปลงลักษณะการจัดจากหน่วย
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ที่เคยใช้มา้ มาเป็ นหน่วยยานเกราะใช้รถถังแบบ M.24 จากสหรัฐฯ โดยมี พ.ต.ประจวบ สุ นทรางกูล
เป็ นผูบ้ งั คับกองพันท่านแรก มีที่ต้ งั อยูท่ ี่บางกระบือ ตาบลนครไชยศรี จังหวัดพระนคร
พ.ศ.2511 ม.พัน.4 ได้รับรถถังใหม่ตามโครงการช่ วยเหลือทางทหารของสหรัฐ โดย
เปลี่ยนแบบ เอ็ม.24 ( ปถ.ขนาด 75 มม.) มาเป็ นรถถังแบบ เอ็ม.41 ( ปถ.ขนาด 76 มม. ) ทั้งหมด
พ.ศ.2519 ขึ้นสมทบกับกรมทหารราบให้กลับมารวมการในรู ป พัน.ถ.พล.ร อย่างเดิ ม
ม.พัน.4 จึงต้องกลับมาใช้ อจย. 17 – 15 ตามคาสั่ง ทบ. ( เฉพาะ ) ที่ 60 / 19 ลง 23 ก.ค.19 และในปี
เดียวกันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สถาปนาขึ้นเป็ นหน่วยรักษาพระองค์ โดยเรี ยก
นามหน่วยว่า “กองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์” หรื อ ม.พัน.4 รอ. เมื่อวันที่ 19 ก.ค.19 จนถึง
ปัจจุบนั
ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลของ กองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ มาประกอบเพื่อแสดงให้เห็นว่า
กองพันทหารม้าที่ เป็ นหน่ วยรบนั้น ก็สามารถนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในกิ จการทหารได้
โดยเฉพาะการศึกษาด้านการวางระบบการเชื่อมต่อสัญญาณแบบไร้สายในหน่วยทหาร ก็สามารถทาได้จริ ง
และมีประโยชน์ต่อการทางานด้านเอกสารเป็ นอย่างมาก ปั จจุบนั นี้ ในหน่ วยทหารแทบทุกหน่ วยนิยมใช้
งานเครื อข่ายแบบไร้สายเพิม่ มากขึ้น สามารถดารงการติดต่อสื่ อสารถึงกันระหว่างหน่วยและมีความ
สะดวกรวดเร็ ว และการดาเนินการติดตั้งก็ไม่ยุง่ ยาก อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอีก
ด้วย
2.4 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
อดินนั ท์ ตรงมะตัง (2553) ได้ทาการศึกษาออกแบบระบบเครื อข่ายไร้สายเพิ่มเติมจาก
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ปัจจุบนั ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยให้ความสาคัญกับขอบเขตรัศมี
การแพร่ กระจายสัญญาณของคลื่ น Access Point โดยจะต้องมีรัศมีการใช้งานที่ครอบคลุมทุก
พื้นที่ อาคารเรี ยน อาคารสานักงาน โดยกาหนดระดับความเชื่อมัน่ ของสัญญาณในระดับดีมากและดี
เพื่อทาให้เครื อข่ายแบบไร้สายสามารถเป็ นเครื อข่ายที่น่าเชื่อถือได้ในการให้บริ การ ผูว้ ิจยั เห็นว่าเป็ น
การสร้างความเชื่ อมัน่ และความน่ าเชื่ อถือเพิ่มมากขึ้นให้กบั ระบบสัญญาณไร้สายในการออกแบบ
การกระจายสัญญาณให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
ดนัย ชุ ดทอง (2549) ได้ศึกษาหาความเป็ นไปได้ของเครื อข่ายไร้ สายร่ วมกันระหว่า ง
องค์กร โดยมีแนวคิดที่จะใช้เครื อ ข่ายไร้ สายท างานร่ วมกันกับองค์กรและผ่านระบบรักษาความ
ปลอดภัยแบบ PKI ซึ่ งข้อดี คื อ ไม่ตอ้ งใส่ บญั ชี ผใู้ ช้หรื อรหัสผ่านสามารถทางานได้ทนั ทีเหมือน
เครื อข่ายในองค์กรของตนเองและยังสามารถเก็บสถิติประวัติการใช้งานและการทางานระหว่าง
องค์กรช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความสะดวกสบาย ถ้าเทียบกับการทางานของระบบอื่นๆ ที่
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มี อ ยู่ ผูว้ ิ จ ัย คิ ด ว่า หากสามารถท างานใช้ร่ ว มกัน ได้ต ามที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น แล้ว นั้น ก็ นับ ว่า เป็ น
ประโยชน์อย่างมากในองค์กรต่อไป
พิศพราว เหล่าบุศรากุล (2547) ได้ทาการวัดประสิ ทธิ ภาพการทางานของเครื อข่ายแลน
ไร้สายที่อยูใ่ นอาคารที่มีการติดตั้งตัวกลางเชื่อมต่อสัญญาณ (Access Point: AP) ในหลายจุดจากการ
สารวจวัดสัญญาณเครื อข่ายไร้สายในอาคารที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ (Access Point: AP) พบว่าในจุด
การเชื่อมต่อของสัญญาณหลายจุดมีการเข้าถึงของสัญญาณและสามารถใช้งานได้ดี
ในการทดสอบครั้งนี้สรุ ปได้วา่ การติดตั้งเครื อข่ายไร้สายต้องมีการวางแผนที่ดีท้ งั ในเรื่ อง
ตาแหน่งในการติดตั้ง AP และช่องความถี่ของสัญญาณ เพื่อหลีกเลี่ยงปั ญหาสัญญาณรบกวนกัน
ระหว่าง AP ที่ติดตั้งอยูใ่ กล้กนั มากเกินไป
Brotsis (1999) ศึกษาผลกระทบของเครื อข่ายอินทราเน็ตที่มีต่อการทางานและต่อบุคคล
กรณี ศึกษาปฏิสัมพันธ์กบั เทคโนโลยีการสื่ อสาร โดยการศึกษาสามารถสรุ ปได้ 3 ประเด็น ดังนี้
1. ประสิ ทธิ ภ าพการท างานของเครื อข่า ยอิ นทราเน็ ตเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ ช่ วยท าให้ระยะทางในการ
ติดต่อสื่ อสารสั้นลง หรื อทางานได้เร็ วขึ้น 2. เป็ นอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานและ
สร้างบรรยากาศที่ดีในการทางานต่อบุคลากรในองค์กร 3. เครื อข่ายอินทราเน็ตเป็ นเครื่ องมือในการ
ปรับเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคลระหว่างพนักงานด้วยกันในสถานการณ์ต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การ
พบปะพูดคุ ยกับเพื่อนร่ วมงานในองค์กรเดียวกันทุกวันก็เป็ นกิ จวัตรประจาวันและเป็ นเรื่ องปกติอยู่
แล้วแต่ถา้ มีการพูดคุ ยหรื อแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นกันในระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ มากกว่าเดิ ม
เพิ่มขึ้นทุ กวันแล้ว ผลการศึ กษาพบว่าสามารถสร้ างปฏิ สัมพันธ์ได้มากกว่าเก่ าและเป็ นการสร้ าง
บรรยากาศในการทางานร่ วมกันรวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อนร่ วมงานเพิ่มมากขึ้นด้วย
มณฑาทิพย์ นาคพิพฒั น์ (2547) ได้กล่ าวถึ งการศึกษาผลกระทบจากการรบกวนของ
อุปกรณ์ กล้องวีดีทศั น์แบบไร้ สายที่ทางานย่านความถี่ 2.4GHz ต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานของ
อุปกรณ์ เครื อข่ายแลนไร้ สายว่าปั ญหามักเกิ ดขึ้นบ่อยครั้งและเป็ นปั ญหาที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
มีผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานลดลงถึงระดับไม่สามารถทางานได้และทราบถึงผลกระทบ
ต่อการทางานของเครื อข่ายแลนไร้สายภายใต้มาตรฐาน IEEE 802.11b ที่สัญญาณเกิดการรบกวน
ต่อกันระหว่างเครื อข่ายแลนไร้สายกับอุปกรณ์กล้องวีดีทศั น์แบบไร้สายบนย่านความถี่ 2.4
เลต – สัญญาณแบบเชิงความถี่ในการส่ งสัญญาณ
ในการทดสอบสามารถสรุ ปได้ว่าช่ องสัญญาณความถี่และระยะห่ างของอุปกรณ์มีผล
โดยตรงต่อประสิ ทธิ ภาพการทางาน เมื่อช่องสัญญาณความถี่ของเครื อข่ายแลนไร้สายกับช่วงความถี่
ของกล้อ งวี ดี ท ัศ น์ แ บบไร้ ส ายทับ ซ้ อ นกัน หรื อมี ร ะยะห่ า งกั น มากจะท าให้ ก ารท างานและ
ประสิ ทธิภาพลดต่าลงตามไปด้วย
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และนี่ ก็เป็ นผลงานวิจยั เพียงบางส่ วนที่เกี่ยวข้องกับระบบสัญญาณไร้สายทาให้ทราบถึง
ผลกระทบหรื อปั ญหาต่างๆ ในการใช้งานไม่วา่ จะเป็ นผลดีหรื อผลเสี ย แต่สุดท้ายก็มีวิธีที่จะสามารถ
แก้ไขปั ญหาได้เสมอจึงไม่แปลกใจที่ผใู้ ช้งานจะนิ ยมชมชอบเครื อข่ายแบบไร้สายและได้กลายเป็ น
ปัจจัยหนึ่งในชีวติ ประจาวันของคนเราไปแล้ว
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ยั

D

การวิจยั เรื่ อง “การศึกษาและพัฒนาระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ แบบไร้สายขององค์กรที่
มี พ้ื น ที่ ไ ม่ เ อื้ อ อานวยต่ อ การวางระบบ ในกองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์” เป็ นการวิ จ ัย เชิง
สารวจ (Survey Research) ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
3.1 ประชากรและขนาดตัวอย่าง
3.2 การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล

PU

3.1 ประชากรและขนาดตัวอย่าง
3.1.1 ประชากร คือ กาลังพลทั้งหมดที่รับราชการอยู่ในกองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ จานวน
ทั้งหมด 421 คน (ข้อมูลจากตอนธุ รการและกาลังพล, 2553)
3.1.2 ขนาดตัวอย่าง คือ ผูว้ จิ ยั เลือกขนาดตัวอย่างขึ้นมาเป็ นตัวแทนของขนาดประชากรทั้งหมด
จากจานวน 421 คน โดยใช้สูตรการคานวณทฤษฎี เชิ งสถิติ (Taro Yamane,1970 : 580-581) ใน
การศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้ค่ า ขนาดตัว อย่ า ง จ านวน 205 คน โดยก าหนดระดับ ความเชื่ อ มั่น 95%
ความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 รายละเอียดแสดงค่าตามสู ตร ดังนี้
n

N

=

1 N (e)

2

เมื่อ n
=
ขนาดตัวอย่างที่ตอ้ งการ
N
=
จานวนประชากร
e
= ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ = 0.05
ผูว้ จิ ยั ได้คานวณหาจานวนของขนาดตัวอย่างที่จะใช้เป็ นตัวแทนประชากร ดังนี้
n

=

n

=

n

=

421
1 421(0.05)
421
1  1.0525

205.11

2

=

421
2.0525

= 205
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จากนั้นใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) (พิชิต ฤทธิ์
จรู ญ, 2543 : 123-129) โดยผูว้ ิจยั ทาการแบ่งกลุ่มประชากรออกเป็ น 4 กลุ่ม แล้วคานวณขนาด
ตัวอย่างด้วยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ดังตารางที่ 3.1 ดังนี้
ตารางที่ 3.1 แสดงจานวนประชากร และขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้แทนประชากร

1) กองร้อยบังคับการ

ประชากร
(คน)
99

ขนาดตัวอย่าง
(คน)
49

2) กองร้อยรถถังที่ 1

107

52

3) กองร้อยรถถังที่ 2

106

51

4) กองร้อยรถถังที่ 3

109

53
205

สายงาน/หน่วยงาน

D
รวมทั้งสิ้น

421
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3.2 การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ ิจยั ได้ทาการสร้างเครื่ องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้
3.2.1 การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นตอนในการสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1) ศึกษาทฤษฎี หลักการและแนวคิดจากตารา เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องที่มีลกั ษณะ
ใกล้เคียงกันเพื่อนาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ มาใช้เป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2) วิเคราะห์วตั ถุประสงค์ เนื้ อหา และโครงสร้างของการวิจยั เพื่อกาหนดแนวทางและหา
ขอบเขตของการออกแบบสอบถาม
3) สร้ า งแบบสอบถามฉบับ ร่ า งโดยก าหนดประเด็ น และขอบเขตค าถามด้ว ยการจัด
หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจยั
4) นาแบบสอบถามที่ สร้ างเสร็ จแล้ว เสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
(Validity) ของประเด็ น คาถามและภาษาที่ใช้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กบั การวิจยั แล้ว
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นาไปหาความเที่ยงของเนื้ อหา (Content Validity) ความครอบคลุมและภาษาที่ใช้ โดยหาค่า IOC
(Index of Contingency) ซึ่ งมีการให้คะแนนแบบทดสอบตามเกณฑ์ดงั นี้
+1 รู ้สึกแน่ใจว่าข้อความนั้นได้ตรงตามวัตถุประสงค์
0 รู ้สึกไม่แน่ใจว่าข้อความนั้นสามารถวัดตรงตามวัตถุประสงค์
-1 รู ้สึกแน่ใจว่าข้อความนั้นไม่สามารถวัดตรงตามวัตถุประสงค์
ผลการพิจารณาของผูเ้ ชี่ ยวชาญในแต่ละข้อไปหาค่าดัชนีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและ
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์โดยมีสูตรคานวณดังนี้
สู ตร IOC = ∑R
N
เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์
∑R แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
N แทน จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
โดยการแปลความ คือ
ถ้า IOC > = 0.5 แสดงว่า ข้อความนั้นวัดวัตถุประสงค์ขอ้ นั้นจริ ง
ถ้า IOC < = 0.5 แสดงว่า ข้อความนั้นไม่วดั วัตถุประสงค์ขอ้ นั้น
นาผลคะแนนที่ ได้จากผูเ้ ชี่ ยวชาญมาพิจารณาในแต่ละข้อแล้วนาคะแนนที่ได้ไปหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อคาถามกับสิ่ งที่ตอ้ งการวัดโดยผูว้ ิจยั จะเลือกข้อคาถามที่มีค่า
ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป
ผูเ้ ชี่ยวชาญทรงคุณวุฒิที่ตรวจแบบสอบถามมี 6 ท่าน ดังนี้
4.1) พ.ท.ชินสรณ์ เรื องศุข
ผูบ้ งั คับกองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์
4.2) พ.ต.นิโรธ
ทองม่วง
รองผูบ้ งั คับกองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์
4.3) ร.อ.ดารงเกียรติ จันทร์เพ็ญศรี
นายทหารสื่ อสาร
4.4) ดร.วรพล
พงษ์เพ็ชร
ผูอ้ านวยการหลักสู ตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
4.5) ดร.ธงชัย
จรณะสมบูรณ์
อาจารย์ประจาภาคคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
4.6) อาจารย์ มนฤดี กีรติพรานนท์
อาจารย์ประจาศูนย์ดาเนินการวิจยั
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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5) แก้ไขปรับปรุ งในส่ วนที่ของผูเ้ ชี่ยวชาญได้เสนอแนะ
6) นาแบบสอบถามที่ได้ผา่ นการตรวจสอบแล้ว ดาเนิ นการเก็บข้อมูลกับขนาดตัวอย่าง

D

ต่อไป
3.2.2 ลักษณะเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื ่ อ งมือ ที ่ใ ช้ใ นการวิจ ยั ซึ่ ง เป็ นเครื ่ อ งมือ ที ่ใ ช้ใ นการเก็บ รวบรวมข้อ มูล คือ
แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามสภาพส่ วนตนของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ ระดับ
การศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบสารวจรายการ
(Checklists) และให้ผตู้ อบเลือกตอบเพียงคาตอบเดียว
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนาระบบการติดต่อสื่ อสารแบบ
ไร้สายของกองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ โดยลักษณะของแบบสอบถามจะเป็ นมาตราส่ วน
ประเมินค่า 5 ระดับ ตามมาตราวัดแบบลิเคิร์ท (Likert Rating Scales) ซึ่ งสามารถแปลความหมาย
ได้ดงั นี้
มีค่าอยูใ่ นระดับมาก

ระดับคะแนน 4 หมายความว่า

มีค่าอยูใ่ นระดับค่อนข้างมาก

ระดับคะแนน 3 หมายความว่า

มีค่าอยูใ่ นระดับปานกลาง

ระดับคะแนน 2 หมายความว่า

มีค่าอยูใ่ นระดับค่อนข้างน้อย

ระดับคะแนน 1 หมายความว่า

มีค่าอยูใ่ นระดับน้อย

PU

ระดับคะแนน 5 หมายความว่า

นาข้อมูลที่ลงรหัสแล้วมาทาการวิเคราะห์ โดยหาค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
พร้อมทั้งกาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย
อันตรภาคชั้น = คะแนนสู งสุ ด - คะแนนต่าสุ ด
จานวนชั้นที่ตอ้ งการแบ่ง
= (5-1)/5
= 0.8
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เป็ นลักษณะแบบเติมคาหรื อข้อความลงใน
ช่ องว่างที่กาหนด
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3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั มีข้ นั ตอนในการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
3.3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3.1.1 การหาความเที่ยงตรงหรื อการทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยการ
ทดลองเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจานวน 30 ชุด และผูว้ จิ ยั ได้ขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึ กษาใน
การจัด ท าแบบสอบถามในส่ ว นของเนื้ อ หาว่ า สามารถวัด ได้ต รงตามประเด็ น การศึ ก ษาและ
ความสัมพันธ์สอดคล้องกับทฤษฎีที่ใช้เป็ นกรอบของการศึกษาหรื อไม่ตลอดจนวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา แล้วจึงนาแบบสอบถามไปทดสอบกับกาลังพลตัวอย่าง (Pretest) จานวน 30 คน หลังจาก
นั้นน าผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ ม าวัด ค่ า และวิ เ คราะห์ ห าค่ า ความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถามด้วยวิธี
ของ Conbach’s Alpha แล้วนามาปรับปรุ งให้สมบูรณ์ก่อนการนาไปปฏิบตั ิจริ งต่อไป
3.3.1.2 นาข้อมูลที่รวบรวมได้มาตรวจสอบหาความถูกต้องเมื่อตรวจสอบความเรี ยบร้อย
ถูกต้องครบถ้วนทุกฉบับแล้ว ให้เตรี ยมการทาการวิเคราะห์ประมวลผล สรุ ปผล และนาเสนอต่อไป
3.3.2 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลประมาณ 45 วัน

3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ ิจยั ใช้ส ถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ นการ
หาค่า ทางสถิ ติพ้ื นฐาน เช่ น ค่า เฉลี่ ย (Mean) ร้ อยละ (Percentage) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลและประมวลผลเครื่ องคอมพิวเตอร์ ดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
ทางสถิติ SPSS V12.0 (Statistical Package for the Social Sciences) ซึ่ งมีข้ นั ตอนการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้
3.4.1 คานวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแต่ละตัวแปรแต่ละตัวซึ่ ง
คิดเป็ นรายข้อ แล้วนาค่าเฉลี่ยที่ได้มาตัดสิ นตามเกณฑ์การประเมินค่าและระดับความสาคัญ
3.4.2 เปรี ยบเที ย บค่ า เฉลี่ ย ( X ) และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผู ้ ใ ช้ ง าน
ใ น ระบบไร้สายในกองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการและความพึง
พอใจของกาลังพลที่มีต่อการเชื่อมต่อระบบไร้สายต่อไป

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
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ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั เรื่ อง “การศึกษาและพัฒนาระบบเชื่ อมต่อคอมพิวเตอร์
แบบไร้ สายขององค์กรที่ มีพ้ืนที่ ไม่เอื้ ออานวยต่อการวางระบบ ในกองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์”
สามารถนาเสนอผลการวิจยั ได้ ดังนี้
4.1 สถานภาพส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม (ตอนที่ 1)
4.2 ความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามในการศึกษาและพัฒนาระบบการติดต่อสื่ อสาร
แบบไร้สายของกองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ (ตอนที่ 2)
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4.1 สถานภาพส่ วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม (ตอนที่ 1)
จากการตอบแบบสอบถามการวิ จ ัย เรื่ อง “การศึ ก ษาและพัฒ นาระบบเชื่ อ มต่ อ
คอมพิวเตอร์ แบบไร้สาย ขององค์กรที่มีพ้ืนที่ไม่เอื้ออานวยต่อการวางระบบ ในกองพันทหารม้าที่ 4
รักษาพระองค์” จากขนาดตัวอย่าง จานวน 205 คน รายละเอียดปรากฏตามตาราง ที่ 4.1 ดังนี้

ตารางที่ 4.1 สถานภาพส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม
สถานภาพส่ วนตัว

จานวน(คน)

ร้อยละ

1. อายุ
1.1 ต่ากว่า 30 ปี
1.2 31 – 35 ปี
1.3 36 – 45 ปี
1.4 46 ปี ขึ้นไป

56
62
51
36

27.3
30.2
24.8
17.5

รวมทั้งสิ้ น

205

100
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
สถานภาพส่ วนตัว

ร้อยละ

165
30
10
205

80.5
14.6
4.9
100

117
52
17
19
205

57
25.3
8.2
9.2
100

PU

D

2. ระดับการศึกษา
2.1 ต่ากว่าปริ ญญาตรี
2.2 ปริ ญญาตรี
2.3 ปริ ญญาโท
2.4 ปริ ญญาเอก
รวมทั้งสิ้ น
3. ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
3.1 ต่ากว่า 10 ปี
3.2 11 – 15 ปี
3.3 16 – 20 ปี
3.4 20 ปี ขึ้นไป
รวมทั้งสิ้ น

จานวน (คน)

ลักษณะทัว่ ไปของขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ในตารางที่ 4.1 สามารถสรุ ปได้วา่ ขนาด
ตัวอย่าง เป็ นเพศชายทั้งหมด จานวน 205 คน โดยมีอายุระหว่าง 31 – 35 ปี มากที่สุด จานวน 62 คน
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 30.2 ระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี มากที่สุด จานวน 165 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ
80.5 ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานต่ากว่า 10 ปี มีมากที่สุด จานวน 117 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 57
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4.2 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ในการศึกษาและพัฒนาระบบการติดต่ อสื่ อสารไร้ สาย
ของกองพันทหารม้ าที่ 4 รักษาพระองค์ (ตอนที่ 2)
ความคิดเห็นจากขนาดตัวอย่างจากจานวน 205 คน มี ร ายละเอี ย ดปรากฏตามตาราง
ที่ 4.2.1 - 4.2.4 ดังนี้
4.2.1 การจัดการและการเข้ าใช้ ระบบการติดต่ อสื่ อสาร
ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของกาลังพลที่มีต่อการจัดการและ
การเข้าใช้งานระบบการติดต่อสื่ อสารไร้สายของกองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์

D

ผลการประเมิน
S.D.
ระดับ
ความสาคัญ

X

1) ควรกาหนดสิ ทธิ์ในการเข้าใช้ระบบ เช่น การกาหนดให้ผใู ้ ช้งาน
ตามสิ ทธิ์ของผูใ้ ช้งาน ตามระดับและตามหน้าที่
2) ควรจัดเก็บข้อมูลทางด้านทรัพยากรองค์กร เช่น การจัดเก็บ
ข้อมูลบัญชีแยกประเภท ข้อมูลอุปกรณ์การติดต่อสื่ อสาร ข้อมูล
ผูใ้ ช้บริ การ ฯลฯ ครบถ้วน
3) ควรจัดหาเครื่ องมือสื่ อสารเพื่อใช้งานในระบบสื่ อสารไร้สาย
เช่น PC, Notebook ให้เพียงพอกับการใช้งาน

4.48

0.62

ค่อนข้างมาก

4.21

0.66

ค่อนข้างมาก

4.49

0.50

ค่อนข้างมาก

4) การจัดหาเครื่ องพิมพ์เพื่อใช้ประกอบการทางานร่ วมกับระบบ
เพียงพอกับการใช้งาน
5) ควรเพิ่มประสิ ทธิภาพของระบบเครื อข่ายสาหรับการใช้ งานใน
ระบบ เช่น ความเร็ ว การเข้าถึงส่วนต่างๆ ของระบบความ
เสถียรภาพการใช้งาน
6) ควรกรอกรหัสผูใ้ ช้งาน (User ID) เมื่อเข้าใช้ระบบ
7) ควรกรอกรหัสผ่าน (Password) เมื่อเข้าใช้ระบบ
8) ควรเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (Change Password)
เมื่อจาเป็ น

4.24

0.46

ค่อนข้างมาก

4.56

0.63

มาก

4.28
4.04
4.56

0.58
0.42
0.57

ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก
มาก

PU

รายการ

จากตารางที่ 4.2 พบว่าการจัดการและการเข้าใช้งานระบบการติดต่อสื่ อสารไร้สายของ
กองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ แต่ละตัวแปรส่ วนใหญ่จดั อยูใ่ นระดับค่อนข้างมาก ยกเว้น การ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพของระบบเครื อข่ายสาหรับการใช้งานใน ( X = 4.56, S.D. = 0.63) และการ
เปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (Change Password) เมื่อจาเป็ น ( X = 4.56 , S.D. = 0.57) จัดอยูใ่ นระดับมาก
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4.2.2 ประสิ ทธิภาพระบบเชื่อมต่ อสั ญญาณ
ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของกาลังพลที่มีต่อประสิ ทธิภาพ
ระบบเชื่อมต่อสัญญาณของกองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์

รายการ

4.62
4.16

0.54
0.61

มาก
ค่อนข้างมาก

4.33

0.67

ค่อนข้างมาก
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1) ความมีเสถียรภาพของระบบการติดต่อสื่ อสารไร้สาย
เช่น ความแน่นอน/ไม่ล่ม
2) ความเร็ วของช่องสัญญาณในการติดต่อสื่ อสารไร้สาย
3) การรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัยของระบบ
การติดต่อสื่ อสารไร้สาย
4) การแจ้งเหตุเมื่อช่องสัญญาณการติดต่อสื่ อสารไร้สาย
ขัดข้อง
5) ความรวดเร็ วการแก้ไขปั ญหาจากศูนย์การติดต่อสื่ อสาร
เมื่อระบบการติดต่อสื่ อสารไร้สายขัดข้องหรื อใช้งาน
ไม่ได้ (กรณี มีปัญหาเกี่ยวกับข่ายการติดต่อสื่ อสาร)
6) ความรู ้ของเจ้าหน้าที่ ช่างของศูนย์สื่อสาร
7) การได้รับข้อมูลข่าวสารจากศูนย์การสื่ อสารด้านการ
บริ การใช้งาน

ระดับความคิดเห็น
S.D.
ระดับ
X
ความสาคัญ
4.65
0.50
มาก

4.04

0.52

ค่อนข้างมาก

4.41
4.55

0.69
0.60

ค่อนข้างมาก
มาก

จากตารางที่ 4.3 พบว่าการศึกษาและการพัฒนาของกาลังพลที่มีต่อประสิ ทธิ ภาพของ
ระบบเชื่อมสัญญาณของกองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ แต่ละตัวแปรส่ วนใหญ่ จัดอยูใ่ นระดับ
ค่อนข้างมาก ยกเว้น ความมีเสถียรภาพของระบบการติดต่อสื่ อสารไร้สาย ( X = 4.65, S.D. = 0.50)
ความเร็ วของช่องสัญญาณในการติดต่อสื่ อสารไร้สาย ( X = 4.62, S.D. = 0.54) และการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารจากศูนย์การสื่ อสารด้านการบริ การใช้งาน ( X = 4.55, S.D. = 0.60) จัดอยูใ่ นระดับ
มาก
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4.2.3 การให้ บริการของหน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบเกีย่ วกับระบบการติดต่ อสื่ อสารไร้ สาย
ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของกาลังพลที่มีต่อการ ให้บริ การ
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบการติดต่อสื่ อสารไร้สายของกองพันทหารม้า
ที่ 4 รักษาพระองค์

รายการ

4.70

0.45

มาก

4.81

0.38

มาก

4.16

0.36

ค่อนข้างมาก

4.32

0.46

ค่อนข้างมาก

4.32

0.46

ค่อนข้างมาก

4.77
4.75

0.42
0.43

มาก
มาก

4.30

0.46

ค่อนข้างมาก

4.35

0.44

ค่อนข้างมาก

4.67

0.52

มาก

4.68

0.52

มาก

4.30

0.46

ค่อนข้างมาก
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1) มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดต่อสื่ อสาร ให้บริ การ
อย่างพอเพียง
2) อุปกรณ์การติดต่อสื่ อสารที่ให้บริ การ มีคุณภาพ ทันสมัย และมี
สมรรถนะสูง
3) กรณี เกิดความขัดข้องของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีการแก้ไขได้
รวดเร็ วทันต่อการใช้งาน
4) การแก้ไขปั ญหาด้านโปรแกรม สามารถให้บริ การทันท่วงที
รวดเร็ ว และทันต่อเหตุการณ์
5) มีกระบวนการทางานที่ชดั เจน เหมาะสม และมีการปรับปรุ ง
ขั้นตอนการให้บริ การอยูเ่ สมอ
6) มีบุคลากรอย่างเพียงพอในการให้บริ การ
7) คู่มือการปฏิบตั ิงาน มีอย่างเพียงพอและมีคาอธิบายที่ชดั เจนทุก
ขั้นตอน
8) คู่มือปฏิบตั ิงาน ง่ายต่อการนาไปใช้ปฏิบตั ิงานจริ งและมีการ
ปรับปรุ งคู่มือการปฏิบตั ิงานให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
9) สามารถ Download คู่มือการปฏิบตั ิงานและแบบฟอร์มต่างๆ
ผ่านเครื อข่ายอินทราเน็ต
10) มีคาสัง่ ระเบียบ วิธีปฏิบตั ิบนั ทึกซักซ้อมที่ครอบคลุม มีความ
ละเอียด ชัดเจน ง่ายต่อการนาไปใช้และทันต่อการนาไป
ปฏิบตั ิงานจริ ง
11) ให้บริ การ การช่วยเหลือ แนะนา เกี่ยวกับการใช้งาน คาสัง่
ระเบียบ วิธีปฏิบตั ิ บันทึกซักซ้อม
12) เพิ่มมูลค่าและภาพลักษณ์ให้กบั องค์กร

ระดับความคิดเห็น
S.D.
ระดับ
X
ความสาคัญ
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จากตารางที่ 4.4 พบว่าการศึก ษาและพัฒนาของก าลังพลที่ มีต่อการให้บริ การของ
หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกับ ระบบการติ ด ต่ อ สื่ อ สารไร้ ส ายของกองพัน ทหารม้า ที่ 4 รั ก ษา
พระองค์ ตัวแปรส่ วนใหญ่จดั อยูใ่ นระดับค่อนข้างมาก และจัดอยูใ่ นระดับมาก ในระดับที่เท่ากัน
4.2.4 การฝึ กอบรมเกีย่ วกับระบบการติดต่ อสื่ อสารไร้ สาย
ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของกาลังพลที่มีต่อการฝึ กอบรม
เกี่ยวกับระบบการติดต่อสื่ อสารไร้สายของกองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์

D
รายการ

4.76

0.42

มาก

PU

1) มีการฝึ กอบรมให้แก่ผใู ้ ช้งาน ทาให้สามารถปฏิบตั ิงาน
ได้ดี มีความมัน่ ใจในการเข้าใช้ระบบงานมากขึ้น
2) มีการศึกษาดูงานด้านการให้บริ การและการบารุ งรักษา
ระบบการติดต่อสื่ อสารไร้สาย
3) ความเหมาะสมของหัวข้อเรื่ องในการฝึ กอบรม
4) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการดาเนินการจัดการ
ฝึ กอบรมกับเนื้อหาในการฝึ กอบรม
5) ความรู้และประสบการณ์ของวิทยากร
6) ความสามารถของวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม
7) ความสามารถของผูฝ้ ึ กอบรมในการนาความรู้จากการ
ฝึ กอบรมไปประยุกต์ใช้
8) การให้การอบรมการใช้งาน ช่วยให้การนาระบบงานไป
ใช้ มีความเข้าใจตรงกันในทุกหน่วยงาน

ระดับความคิดเห็น
S.D.
ระดับ
X
ความสาคัญ
4.26
0.44 ค่อนข้างมาก

4.66
4.23

0.58
0.56

มาก
ค่อนข้างมาก

4.18
4.53

0.55
0.62

ค่อนข้างมาก
มาก

4.52

0.62

มาก

4.59

0.59

มาก

จากตารางที่ 4.5 พบว่าการศึกษาและพัฒนาของกาลังพลที่มีต่อการฝึ กอบรมของ ระบบ
การวางการติ ดต่อสื่ อสารไร้ สายของกองพันทหารม้าที่ 4 รัก ษาพระองค์ แต่ละตัวแปรส่ วนใหญ่
จัดอยูใ่ นระดับมาก ยกเว้น การฝึ กอบรมให้แก่ผใู้ ช้งาน ทาให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดี มีความมัน่ ใจ
ในการเข้าใช้ระบบงานมากขึ้น ( X = 4.26, S.D. = 0.44) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการ
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ดาเนิ นการจัดการฝึ กอบรมกับเนื้ อหาในการฝึ กอบรม ( X = 4.23, S.D. = 0.56) และความรู้และ
ประสบการณ์ของวิทยากร ( X = 4.18, S.D.= 0.55) จัดอยูใ่ นระดับค่อนข้างมาก
ภาพรวม ในส่ วนของความคิดเห็ นของผูต้ อบแบบสอบถาม ตั้งแต่ขอ้ 4.2.1 - 4.2.4
ปรากฏตามตารางที่ 4.6 สามารถสรุ ปได้ ดังนี้
ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ ย ( X ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของกาลังพลที่มีต่อระบบการ
ติดต่อสื่ อสารแบบไร้สายของกองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ ในภาพรวม
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รายการ

4.2.1) การจัดการและการเข้าใช้งานระบบการติดต่อ
สื่ อสาร
4.2.2) ประสิ ทธิ ภาพของระบบเชื่อมต่อสัญญาณ

ผลการประเมิน
S.D.
ระดับ
X
ความสาคัญ
4.36
0.56
มาก
4.40

0.59

ค่อนข้างมาก

PU
4.2.3) การให้บริ การของหน่ วยงานที่รับผิดชอบเกี่ ยวกับ
ระบบการติดต่อสื่ อสารไร้สาย
4.2.4) การฝึ กอบรมเกี่ยวกับการติดต่อสื่ อสารแบบไร้สาย

4.52

0.46

ค่อนข้างมาก

4.47

0.55

มาก

จากตารางที่ 4.6 พบว่าการศึกษาและพัฒนาของกาลังพลที่มีระบบการติดต่อสื่ อสาร
ไร้สายของกองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ ในภาพรวม สรุ ปได้วา่ 4.2.1 การจัดการและการเข้า
ใช้งานระบบการติ ดต่อสื่ อสาร ( X = 4.36, S.D. = 0.56) และ 4.2.4 การฝึ กอบรมเกี่ ยวกับการ
ติดต่อสื่ อสารแบบไร้สาย ( X = 4.47, S.D. = 0.55) จัดอยู่ในระดับมาก ส่ วน 4.2.2 ประสิ ทธิ ภาพ
ของระบบเชื่ อมต่อสัญญาณ ( X = 4.40, S.D. = 0.59) และ 4.2.3 การให้บริ การของหน่ วยงานที่
รั บผิดชอบเกี่ ยวกับระบบการติ ดต่อสื่ อสารไร้ สาย ( X = 4.52, S.D. = 0.46) จัดอยู่ในระดับ
ค่อนข้างมาก สาหรับระดับความสาคัญจัดอยูใ่ นระดับมากและค่อนข้างมาก ในระดับความสาคัญ
ที่เท่ากัน

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
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การวิจยั เรื่ อง “การศึกษาและพัฒนาระบบการเชื่ อมต่อคอมพิวเตอร์ แบบไร้ สายของ
องค์กรที่มีพ้นื ที่ไม่เอื้ออานวยต่อการวางระบบในกองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์” สามารถสรุ ป
ผลการวิจยั ได้ดงั ต่อไปนี้
5.1 วัตถุประสงค์ของการวิจยั
5.2 ประชากรและขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
5.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
5.4 สรุ ปผลการวิจยั
5.5 การอภิปรายผล
5.6 ข้อเสนอแนะ
5.1 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
5.1.1 เพื่อสารวจความคิดเห็นของกาลังพลในกองพันทหารม้าที่ 4 รัก ษาพระองค์ ที่เกี่ ย วข้อง
โดยตรงกับการติดต่อสื่ อสารแบบไร้สายในกองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์
5.1.2 เพื่อเสนอแนะและนาระบบเชื่ อ มต่ อ คอมพิ ว เตอร์ แ บบไร้ ส ายในองค์ก รที่ มี พ้ื น ที่
ไม่เอื้ ออานวยต่อการวางระบบของกองพันทหารม้าที่ 4 รัก ษาพระองค์ ให้ส ามารถนามาใช้งาน
ได้จริ งและมีความเหมาะสมกับทรัพยากรในการจัดตั้ง
5.2 ประชากรและขนาดตัวอย่างทีใ่ ช้ ในการวิจัย

5.2.1 ประชากร คือ กาลังพลทั้งหมดที่รับราชการอยูใ่ นกองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์
จานวนทั้งหมด 421 คน (ข้อมูลจากตอนธุ รการและกาลังพล, 2553)
5.2.2 ขนาดตัวอย่าง คือ ผูว้ จิ ยั เลือกขนาดตัวอย่างขึ้นมาเป็ นตัวแทนของขนาดประชากรทั้งหมด
จากจานวน 421 คน โดยใช้สูตรการคานวณทฤษฎี เชิ งสถิ ติ (Taro Yamane,1970 : 580-581)
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ไ ด้ค่ า ขนาดตัวอย่า ง จานวน 205 คน โดยก าหนดระดับ ความเชื่ อมัน่ 95%
ความคลาดเคลื่อนที่ 0.05
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5.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับการศึกษา
และพัฒนาระบบการติดต่อสื่ อสารแบบไร้สายของกาลังพลในกองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์
ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 : แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่ วนตัวของขนาดตัวอย่าง ประกอบด้วย อายุ
ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ลักษณะแบบสอบถามจะเป็ นประเภทเลือกตอบ
(Checklist) เพียงคาตอบเดียว
ส่ วนที่ 2 : แบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนาระบบเกี่ยวกับการติดต่อสื่ อสาร
แบบไร้สายของกองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ ประกอบด้วย
1) การจัดการและการเข้าใช้ระบบการติดต่อสื่ อสาร
2) ประสิ ทธิ ภาพของระบบเชื่อมต่อสัญญาณ
3) การให้บริ การของหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบการติดต่อสื่ อสารไร้สาย
4) การฝึ กอบรมเกี่ยวกับระบบการติดต่อสื่ อสารไร้สาย
ลัก ษณะของแบบสอบถามจะเป็ นมาตราส่ ว นประเมิน ค่ า 5 ระดับ ตามมาตราวัด
แบบลิเคิร์ท (Likert Rating Scales)
ส่ วนที่ 3 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยลักษณะเป็ นแบบเติมคาหรื อข้อความลง
ในช่องว่างที่กาหนด

5.4 สรุ ปผลการวิจัย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ สามารถสรุ ปผลได้ ดังนี้
5.4.1 ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศชายทั้ง หมดจากขนาดตัวอย่าง จานวน 205 คน โดยมี
อายุ ระหว่าง 31 – 35 ปี มากที่สุด จานวน 62 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 30.2 ระดับการศึกษาต่ากว่า
ปริ ญญาตรี มากที่สุด จานวน 165 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 80.5 ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานต่ากว่า 10 ปี
มากที่สุด จานวน 117 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 57
5.4.2 การศึกษาและพัฒนาของกาลังพลที่มีระบบการติดต่อสื่ อสารไร้สายของกองพันทหารม้า
ที่ 4 รักษาพระองค์ ในภาพรวม สรุ ปได้วา่ 1. การจัดการและการเข้าใช้งานระบบการติดต่อสื่ อสาร
( X = 4.36, S.D. = 0.56) และ 4. การฝึ กอบรมเกี่ ย วกั บ การติ ด ต่ อ สื่ อสารแบบไร้ ส าย
( X = 4.47, S.D. = 0.55) จัดอยู่ในระดับมาก ส่ วน 2. ประสิ ทธิ ภาพของระบบเชื่ อมต่อสัญญาณ
( X = 4.40, S.D. = 0.59) และ 3. การให้บริ การของหน่ วยงานที่รับผิดชอบเกี่ ยวกับระบบการ
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ติดต่อสื่ อสารไร้สาย ( X = 4.52, S.D. = 0.46) จัดอยูใ่ นระดับค่อนข้างมาก สาหรับระดับความสาคัญ
จัดอยูใ่ นระดับมากและค่อนข้างมากในระดับความสาคัญที่เท่ากัน
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5.5 การอภิปรายผล
จากผลการวิจยั สามารถสรุ ปประเด็นที่ สาคัญเกี่ ยวกับการศึกษาและพัฒนาระบบการ
เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ แบบไร้สายขององค์กรที่มีพ้นื ที่ไม่เอื้ออานวยต่อการวางระบบในกองพันทหาร
ม้าที่ 4 รักษาพระองค์ สามารถนามาวิเคราะห์และอภิปรายผลได้ ดังนี้
5.5.1 การจัดการและการเข้าใช้ระบบการติดต่อสื่ อสาร
ผลการวิจยั พบว่ากาลังพลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริ หารจัดการและการเข้าใช้ระบบ
การติ ดต่อสื่ อสาร ในเรื่ องของการจัดหาเครื่ องมือสื่ อสารเพื่อใช้งานในระบบสื่ อสารไร้ สาย เช่ น
PC, Notebook ควรมีให้เพียงพอกับการใช้งาน ( X = 4.49, S.D. = 0.50) การกาหนดสิ ทธิ์ ในการเข้า
ใช้ร ะบบ เช่ น การก าหนดให้ผู ใ้ ช้ง านตามสิ ท ธิ์ ของผู ใ้ ช้ง านตามระดับ และตามหน้า ที่
( X = 4.48, S.D. = 0.62) การกรอกรหัสผูใ้ ช้งาน (User ID) เมื่อเข้าใช้ระบบ ( X = 4.28, S.D. = 0.58)
การจั ด หาเครื่ องพิ ม พ์ เ พื่ อ ใช้ ป ระกอบการท างานร่ วมกั บ ระบบเพี ย งพอกั บ การใช้ ง าน
( X = 4.24, S.D. = 0.46) การจัดเก็บข้อมูลทางด้านทรัพยากรองค์กร เช่น การจัดเก็บข้อมูลบัญชีแยก
ประเภท ข้อมูลอุปกรณ์การติดต่อสื่ อสาร ข้อมูลผูใ้ ช้บริ การ ฯลฯ ครบถ้วน ( X = 4.21, S.D. = 0.66)
การกรอกรหัสผ่าน (Password) เมื่อเข้าใช้ระบบ ( X = 4.04, S.D. = 0.42) ความเสถี ยรมีค่า
ค่อนข้างมากและมีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด
จากผลการวิจยั ดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่ากาลังพลมีความเห็นว่าการกรอกรหัสผ่าน
(Password) เมื่อเข้าใช้ระบบ ควรปรับปรุ งในเรื่ องของการเข้าถึง ข้อมูลความปลอดภัยของผูใ้ ช้และ
เจ้า หน้า ที่ ที่ เกี่ ย วข้องโดยตรง เพื่อให้ก ารทางานเป็ นไปอย่างมี ระบบและเป็ นระเบีย บเรี ยบร้ อย
ป้ องกันข้อมูลรั่วไหลถึงฝ่ ายตรงข้ามได้โดยง่ายหรื อการส่ งคาสั่งที่มีความผิดพลาดได้
5.5.2 ประสิ ทธิ ภาพของระบบเชื่อมต่อสัญญาณ
ผลการวิจยั พบว่ากาลังพลมีความคิดเห็นในประสิ ทธิ ภาพของระบบเชื่ อมต่อสัญญาณ
การติ ดต่อ สื่ อสารไร้ ส ายของกองพันทหารม้า ที่ 4 รัก ษาพระองค์ ในเรื่ องความรู ้ ของเจ้าหน้า ที่
ช่ า งของศูนย์สื่ อ สาร ( X = 4.41, S.D. = 0.69) การแจ้ง เหตุเมื่อช่ องสัญญาณการติดต่อสื่ อสาร
ไร้ ส ายขัดข้อง ( X = 4.33, S.D. = 0.67) การรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัยของระบบการ
ติดต่อสื่ อสารไร้สาย ( X = 4.16, S.D. = 0.61) มีประสิ ทธิภาพค่อนข้างมาก สาหรับความรวดเร็ วการ
แก้ไขปั ญหาจากศูนย์การติดต่อสื่ อสารเมื่อระบบการติดต่อสื่ อสารไร้สายขัดข้องหรื อใช้งานไม่ได้
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(กรณี มี ปั ญ หาเกี่ยวกับข่ายการติดต่อสื่ อสาร)( X = 4.04, S.D. = 0.52) มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด ถึงแม้จะจัด
อยูใ่ นระดับค่อนข้างมาก
จากผลการวิจยั ดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่ากาลังพลมีความเห็นว่าความรวดเร็ วการ
แก้ไขปั ญหาจากศูนย์การติดต่อสื่ อสารเมื่อระบบการติดต่อสื่ อสารไร้สายขัดข้องหรื อใช้งานไม่ได้
เห็นว่าควรมีแผนรองรับกับปั ญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะการแก้ไขปั ญหาเบื้องต้นสาหรับ
ผูใ้ ช้งานในระหว่างที่รอช่างหรื อผูช้ านาญมาตรวจสอบ
5.5.3 การให้บริ การของหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบการติดต่อสื่ อสารไร้สาย
ผลการวิ จ ัย พบว่ า ก าลัง พลมี ค วามคิ ด เห็ น ในเรื่ องการให้ บ ริ การของหน่ ว ยงานที่
รั บ ผิดชอบเกี่ ย วกับ ระบบการติ ดต่อสื่ อสารไร้ ส าย โดยมี ค วามเห็ นว่า การ Download คู่ มือการ
ปฏิบตั ิงานและแบบฟอร์ มต่างๆ ผ่านเครื อข่ายอินทราเน็ต ( X = 4.35, S.D. = 0.44) การแก้ไขปั ญหา
ด้านโปรแกรมสามารถให้บริ การทันท่วงที รวดเร็ ว และทันต่อเหตุการณ์ ( X = 4.32, S.D. = 0.46)
มี ก ระบวนการท างานที่ช ัด เจนเหมาะสมและมีก ารปรับ ปรุ ง ขั้น ตอนการให้บ ริ ก ารอยู ่เ สมอ
( X = 4.32, S.D. = 0.46) คู่มือปฏิบตั ิงานง่ายต่อการนาไปใช้ปฏิบตั ิงานจริ งและมีการปรับปรุ งคู่มือ
การปฏิบตั ิงานให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ ( X = 4.30, S.D. = 0.46) เพิ่มมูลค่าและภาพลักษณ์ให้กบั องค์กร
( X = 4.30, S.D. = 0.46) กรณี เกิดความขัดข้องของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีการแก้ไขได้รวดเร็ วทันต่อ
การใช้งาน ( X = 4.16, S.D. = 0.36) ถึงแม้จะจัดอยูใ่ นระดับค่อนข้างมาก แต่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด
จากผลการวิจยั ดัง กล่ า วข้า งต้นแสดงให้เห็ นว่า ก าลัง พลมี ความเห็ นว่า กรณี เกิ ดความ
ขัด ข้อ งของอุ ป กรณ์ ค อมพิ วเตอร์ มี ก ารแก้ไ ขได้ร วดเร็ ว ทันต่ อ การใช้ง านยัง ไม่ เป็ นที่ น่ า พอใจ
อย่างมาก ควรจะทาการปรั บปรุ งในส่ วนนี้ เพื่อให้การบริ การของหน่ วยงานที่รับผิดชอบเกี่ ยวกับ
ระบบการติดต่อสื่ อสารไร้สายมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
5.5.4 การฝึ กอบรมเกี่ยวกับระบบการติดต่อสื่ อสารไร้สาย
ผลการวิจ ยั พบว่า กาลังพลมีค วามคิด เห็ น ในเรื่ อ งการฝึ กอบรมเกี่ ย วกับ ระบบการ
ติ ด ต่อ สื ่ อ สารไร้ ส ายว่า การศึก ษาดูง านด้า นการให้บ ริ ก ารและการบ ารุ ง รัก ษาระบบการ
ติ ด ต่อ สื่ อ สารไร้ ส าย ( X = 4.76, S.D. = 0.42) มีความเหมาะสมกับหัวข้อเรื่ องในการฝึ กอบรม
( X = 4.66, S.D. = 0.58) การให้ก ารอบรมการใช้ง านช่ วยให้ก ารนาไปใช้ มีค วามเข้า ใจตรงกัน
ในทุ ก หน่ วยงาน ( X = 4.59, S.D. = 0.59) ความสามารถของวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม ( X = 4.53, S.D. = 0.62) ความสามารถของผูฝ้ ึ กอบรมในการนา
ความรู้จากการฝึ กอบรมไปประยุกต์ใช้ ( X = 4.52, S.D. = 0.62) ถึงแม้จดั อยู่ในระดับมากแต่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุ ด
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จากผลการวิจยั ดังกล่ าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่ากาลังพลมีความเห็นว่าในการฝึ กอบรม
และความสามารถของผูฝ้ ึ กอบรมในการนาความรู้จากการฝึ กอบรมไปประยุกต์ใช้น้ นั ควรนาความรู้
ที่ได้จากการฝึ กอบรม นาไปใช้ประยุกต์ใช้กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันได้ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพใน
การทางานระหว่างหน่วยงานข้างเคียงหรื อในพื้นที่ก็ตามโดยข้อดี คือ สะดวก รวดเร็ ว และยังช่วยให้
การทางานมีความเข้าใจตรงกันทุกหน่วยงานและเป็ นแบบอย่างอันหนึ่งอันเดียวกัน
จากการวิจยั ดังกล่าว ก็ทราบว่าในปั จจุบนั กองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ ได้พฒั นา
และนาระบบการเชื่อมต่อแบบไร้สายเข้ามาประยุกต์ใช้งานในหน่วยส่ วนใหญ่จะเป็ นไปในเรื่ องของ
เอกสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น ด้านกาลังพล ด้านการข่าว ด้านยุทธการ ด้านการส่ งกาลังบารุ ง และด้าน
กิ จ การพลเรื อน สามารถใช้ง านได้อ ย่า งลงตัวและเหมาะสม โดยมี ก ารส่ ง ไฟล์ภ าพและข้อ มู ล
แลกเปลี่ยนซึ่ งกันและกันระหว่างหน่วยงานทหาร ทาให้การทางานคล่องตัวและรวดเร็ วมากขึ้นและ
เป็ นที่ยอมรับในการใช้งานเพิ่มขึ้น เพราะสะดวกในการติดตั้งไม่ยุ่งยากลาบากเหมือนการเชื่ อมต่อ
แบบมีสาย อีกทั้งกาลังพลได้หาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ เพื่อรองรับกับปั ญหาระบบการ
ทางานขัดข้องในเบื้องต้นและมีความต้องการที่จะพัฒนาการเชื่อมต่อระบบให้ทนั สมัยต่อไปเรื่ อยๆ
เพื่อรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
5.6 ข้ อเสนอแนะ
5.6.1 ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งนี้ จะเห็นได้วา่ การดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนา
ระบบการเชื่ อมต่อคอมพิวเตอร์ แบบไร้สายของกองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ ทั้งในด้านของ
การจัดการและการเข้า ใช้งานระบบการติดต่อสื่ อสาร ประสิ ทธิ ภาพของระบบเชื่ อมต่อสัญญาณ
การให้บ ริ ก ารของหน่ วยงานที่ รับ ผิดชอบเกี่ ย วกับ ระบบการติ ดต่ อสื่ อสารไร้ ส าย การฝึ กอบรม
เกี่ ยวกับการติ ดต่อสื่ อสารแบบไร้ สายเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดประโยชน์สูงสุ ดในการ
ปฏิ บตั ิ งานของกาลังพล ผูว้ ิจยั จึ งขอแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งนี้ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ควรปรับปรุ ง เรื่ องประสิ ทธิ ภาพของระบบเครื อข่ายสาหรับการใช้งานในระบบ เช่น
ในเรื่ องของความเร็ ว การเข้าถึงส่ วนต่างๆ ของระบบ และความเสถียร เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ ว
ในการใช้งานของกาลังพล
2) ควรหาวิธีแก้ไขปั ญหา เมื่อระบบการติดต่อสื่ อสารไร้สายขัดข้อง หรื อใช้งานไม่ได้
(กรณี มีปัญหาเกี่ยวกับข่ายการติดต่อสื่ อสาร)
3) ควรมีการจัดทาแผนฉุ กเฉิ น (Contingency Plan) หรื อการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะ
หน้าซึ่ งทางทหารเรี ยกว่า “ แผนเผชิ ญเหตุ ” เพื่อรองรับกรณี เกิ ดเหตุการณ์ฉุกเฉิ นทั้งภัยธรรมชาติ
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การโจมตี ร ะบบ การถู ก ไวรั ส ท าลายระบบ การช ารุ ด ของอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ เป็ นต้น เพื่ อให้ก าร
ดาเนินงานขององค์กรสามารถดาเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
4) ควรปรับปรุ งบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการให้บริ การระบบการติดต่อสื่ อสารไร้สาย
ให้มีความพร้ อมที่สุด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาระบบการทางานของหน่ วยงานให้กา้ วสู่ การ
ทางานได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ
5) ควรส่ งเสริ มให้กาลังพลได้รับความรู้เพิ่มเติมและพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศให้กบั
ผูใ้ ช้บริ การด้านสารสนเทศและผูป้ ฏิบตั ิงานให้มีศกั ยภาพในการนาไปประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริ หารและการปฏิบตั ิงานให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
6) ควรดาเนิ นการปรั บปรุ งระบบการติ ดต่ อสื่ อสารให้ท นั สมัย อยู่เสมอ เพื่อที่ จะได้
สามารถก้าวทันเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่ในอนาคต ทั้งยังเป็ นการช่วยเพิ่มศักยภาพและภาพลักษณ์ที่ดี
ให้กบั องค์กรอีกด้วย
7) การรักษาความลับของทางราชการเมื่อเข้าใช้ระบบ ควรปรับปรุ งในเรื่ องของการ
เข้าถึงความปลอดภัยของข้อมูลผูใ้ ช้และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ต้องคอยหมัน่ ตรวจสอบความ
ผิดปกติของการทางานของระบบ เพื่อให้การทางานเป็ นไปอย่างเรี ยบร้อย ปลอดภัย และยังสามารถ
ป้ องกันข้อมูลรั่วไหลถึงฝ่ ายตรงข้ามหรื อผูท้ ี่ไม่เกี่ยวข้องได้
5.6.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1) เนื่องจากการวิจยั ครั้งนี้ใช้แบบสอบถามซึ่ งอาจมีขอ้ จากัดด้านรายละเอียดของผลงานวิจยั
ดัง นั้นควรมี ก ารศึ ก ษาด้านการวิจยั เชิ ง คุ ณภาพ เช่ น การสัมภาษณ์ หรื อสอบถามด้วยการพูดคุ ย
เพื่อรับทราบถึ งปั ญหาและอุปสรรคในการใช้งานรวมถึงผลกระทบข้อดี และข้อเสี ย ที่เกิ ดขึ้นตาม
สภาพความเป็ นจริ ง
2) ควรศึกษาทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้งานของผูใ้ ช้บริ การของกาลังพลที่ผ่านมา
เพื่อนาไปวิเคราะห์สภาพการใช้งานในปั จจุบนั ตลอดถึงการพัฒนาปรับปรุ งแก้ไขให้เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพในการทางานและเป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงานราชการทหารอย่างสู งสุ ด
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