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กติติกรรมประกาศ 
 

สารนิพนธ์ฉบบัน้ี มีความส าคญัยิ่งส าหรับขา้พเจา้ ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการวางแผน
ประมาณการและความเป็นไปไดใ้นการวิจยั   ตลอดจนถึงการด าเนินการซ่ึงกระท าไดจ้ริง เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัสภาวะปัจจุบนัท่ีมีการพฒันาเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและรองรับต่อการเปล่ียนแปลงของ
โลกเทคโนโลยีในอนาคตต่อไป  ความส าเร็จคร้ังน้ีเกิดข้ึนไดด้ว้ยการอนุเคราะห์ให้ค  าปรึกษาและ
ค าแนะน าท่ีดีจากท่านอาจารย ์  ดร.วรพล  พงษเ์พ็ชร  ผูอ้  านวยการหลกัสูตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชา
การจดัการโทรคมนาคม มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์และเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ฉบบัน้ีได้
กรุณาให้ขอ้คิดเห็น แนะน า ตรวจสอบ แกไ้ขขอ้บกพร่อง ตลอดจนท าให้สารนิพนธ์เสร็จสมบูรณ์  
ขา้พเจา้ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 

ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณท่าน พนัโท ชินสรณ์   เรืองศุข   ผูบ้ ังคับกองพนัทหารม้าท่ี 4     
รักษาพระองค ์  ท่ีใหก้ารสนบัสนุนเอ้ือเฟ้ือสถานท่ีและขอ้คิดเห็นของก าลงัพลจนผลงานวจิยัส าเร็จ 

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย ์มนฤดี  กีรติพรานนท ์ ศูนยว์ิจยัมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 
ท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทความรู้และแนวทางการเรียบเรียงหนงัสือฉบบัน้ี  ท าให้ขา้พเจา้เขา้ใจถึงการ
ด าเนินการวจิยัมากข้ึน  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในอนาคตต่อไป 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงส าหรับท่าน อาจารย์ ดร.ประศาสน์   จันทราทิพย ์                
ประธานกรรมการและผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประณต  บุญไชยอภิสิทธ์ิ กรรมการสอบสารนิพนธ์ 
ซ่ึงสละเวลาอนัมีค่ามาเป็นกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์รวมถึงคณาจารยทุ์กๆ ท่านในสาขาวิชา
การจดัการโทรคมนาคม ท่ีได้ถ่ายทอดความรู้แก่ขา้พเจา้ตลอดระยะเวลาการศึกษาและท่ีขาดเสีย
ไม่ได้ต้องขอขอบคุณ  พนัเอก พฤกกษ์  เอกพนัธ์  ผูช่้วยผู ้อ  านวยการกองนโยบายและแผน        
ส านักแผนและอ านวยการส่ือสาร กรมการส่ือสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และ               
คุณคุณากร  พนัธ์โภชน์  ท่ีคอยเป็นเพื่อนคู่คิดในยามท่ีมีปัญหา 

ขอขอบคุณเพื่อนๆ TM51 ทุกท่านในสาขาวิชาการจดัการโทรคมนาคม  ท่ีแลกเปล่ียน
ความรู้ ความคิดเห็น และคอยเป็นก าลงัใจท่ีดีเสมอมาตลอดระยะการศึกษา 

สุดทา้ยน้ี ขา้พเจา้ขอกราบเทา้พระคุณของ บิดา มารดา และครอบครัวอนัเป็นท่ีรักของ
ขา้พเจา้ท่ีคอยใหก้ าลงัใจอยูต่ลอดเวลา จนกระทัง่ส าเร็จการศึกษาและขอมอบความดีทั้งหมดน้ีให้แก่ 
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ สถาบนัอนัมีเกียรติและทรงคุณค่า ควรค่าแต่การเทิดทูน 
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บทคัดย่อ 
 
                   การวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการศึกษาและพฒันาระบบเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์   
ไร้สายขององค์กรท่ีมีพื้นท่ีไม่เอ้ืออ านวยต่อการวางระบบในกองพนัทหารมา้ท่ี 4 รักษาพระองค ์
ขอบเขตจ ากดัเฉพาะพื้นท่ีในกองพนัทหารมา้ท่ี 4 รักษาพระองค์ เท่านั้น ขนาดตวัอยา่งท่ีใช้ในการ
วจิยัเป็นก าลงัพลของกองพนัทหารมา้ท่ี 4 รักษาพระองค์ ผูว้ิจยัเลือกขนาดตวัอยา่งข้ึนมาเป็นตวัแทน
ของขนาดประชากรทั้งหมดจากจ านวน 421 คน  โดยใชสู้ตรการค านวณทฤษฎีเชิงสถิติในการศึกษา
คร้ังน้ีได้ค่าขนาดตวัอย่าง จ  านวน  205  คน  โดยก าหนดระดับความเช่ือมัน่  95%  ความคลาด
เคล่ือนท่ี 0.05 และเลือกวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)  เคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลใช้ลกัษณะของแบบสอบถามจะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5  ระดบั 
ตามมาตราวดัแบบลิเคิร์ท (Likert Rating Scales) การวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive  Statistics) เป็นการหาค่าทางสถิติพื้นฐาน เช่น ค่าเฉล่ีย (Mean) ร้อยละ (Percentage) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  โดยวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS V12.0 (Statistical  Package for the Social Sciences)   

 ผลการวิจัยพบว่าก าลังพลมีความเห็นว่าด้านการจัดการและการเข้าใช้ระบบการ
ติดต่อส่ือสารไดแ้ก่ การกรอกรหัสผ่าน  เม่ือเขา้ใช้ระบบ ควรปรับปรุงในเร่ืองของการเขา้ถึงความ
ปลอดภยัของขอ้มูลผูใ้ช้และเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง   เพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างมีระบบ
และเป็นระเบียบเรียบร้อย และป้องกนัขอ้มูลร่ัวไหลถึงฝ่ายตรงขา้มโดยง่าย   ดา้นประสิทธิภาพของ
ระบบเช่ือมต่อสัญญาณ ไดแ้ก่ ความรวดเร็วการแกไ้ขปัญหาจากศูนยก์ารติดต่อส่ือสารเม่ือระบบการ
ติดต่อส่ือสารไร้สายขดัขอ้งหรือใช้งานไม่ได ้  เห็นวา่ควรมีแผนรองรับกบัปัญหาที่จะ เกิดข้ึนใน
อนาคต  โดยเฉพาะการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ส าหรับผูใ้ชง้านในระหวา่งรอช่างผูช้  านาญมาตรวจสอบ  
ดา้นการให้บริการของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัระบบการติดต่อส่ือสารไร้สายมีความเห็นวา่กรณี
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เกิดความขดัขอ้งของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  มีการแกไ้ขไดร้วดเร็วทนัต่อการใชง้าน แต่ยงัไม่เป็นท่ีพึง
พอใจสักเท่าไรนกั ควรจะแกไ้ขปรับปรุงในส่วนน้ี เพื่อให้การให้บริการของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
เก่ียวกบัระบบการติดต่อส่ือสารไร้สายมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน และดา้นการฝึกอบรมเก่ียวกบัระบบ
การติดต่อส่ือสารไร้สาย  เห็นว่าควรน าความรู้ท่ีไดรั้บมาน าไปประยุกตใ์ชก้บัหน่วยงานราชการเพื่อ
เขา้ถึงกนั  เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานระหว่างหน่วยงานในพื้นท่ีและยงัช่วยให้การ
ท างานนั้น ด าเนินไปอยา่งต่อเน่ืองเป็นระบบและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
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ABSTRACT 
 

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. 
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บทที ่1 
บทน า 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การส่ือสารเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวนัของคนเราทุกคนและเป็นส่ิงจ าเป็นในการส่ือ

เพื่อท าความเข้าใจกับผูอ่ื้นให้สามารถด าเนินชีวิตประจ าวนัร่วมกับครอบครัวและคนในสังคม     
รอบข้างได้อย่างดี  เพื่อสร้างความเข้าใจกันมากข้ึน เม่ือมีการสนทนาพูดคุยหรือส่ือสารกัน
โดยเฉพาะกบัคนในกลุ่มเดียวกนัแลว้  ในบางคร้ังยงัมีความตอ้งการท่ีจะส่ือสารไปถึงกลุ่มชนต่างๆ 
ท่ีอยูต่่างพื้นท่ีกนัออกไป  ดงันั้นมนุษยจึ์งมีแนวคิดท่ีจะพฒันาการติดต่อส่ือสารให้เป็นไปในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและในปัจจุบันมนุษย์ก็ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน
โทรคมนาคมเป็นไปอย่างรวดเร็ว  ระบบการติดต่อส่ือสารก็เช่นเดียวกนัไดมี้การพฒันาเทคโนโลยี
เพื่อใหเ้กิดความทนัสมยั  โดยมีการน าอุปกรณ์การติดต่อส่ือสารท่ีทนัสมยัเขา้มาใชก้นัมากข้ึน  กล่าวคือ
มนุษย์สามารถย่อโลกให้เล็กลงเท่าฝ่ามือได้  นั่นหมายความว่า  เม่ือเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆ ข้ึน        
ในบา้น ในเมือง ในชุมชน ในประเทศ หรือทุกทวปีของโลก มนุษยท์ัว่ทุกภูมิภาคของโลก ก็สามารถท่ี
จะไดรั้บรู้ข่าวสารนั้นภายในเวลาไม่ก่ีวนิาทีหลงัจากเกิดเหตุการณ์นั้นข้ึน  

ในส่วนของราชการทหารนั้น  การออกค าสั่งและการตดัสินใจของผูบ้งัคบับญัชามี
ความหมายต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ดงันั้นไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลฝ่ายตรงขา้ม ขอ้มูลฝ่ายเรา หรือแม้
สถานการณ์การรบในขณะนั้น  น ามาเป็นขอ้ตกลงใจในการออกค าสั่ง เม่ือออกค าสั่งไปแลว้ก็ตอ้ง
แน่ใจวา่ค าสั่งท่ีออกไปนั้นตอ้งถึงผูรั้บปฏิบติั คือ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาระดบัรองลงไป ทั้งในหน่วยและ
นอกหน่วยงานหรือแม้กระทั่งหน่วยท่ีปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลกันออกไป  ท าให้การ
ติดต่อส่ือสารจึงมีความส าคญัและเขา้มามีบทบาทอย่างมากในทางปฏิบติั เพราะเก่ียวขอ้งกบัการ
รายงานสถานภาพการสูญเสียของอาวุธยุทโธปกรณ์   การสูญเสียชีวิตของทหาร การสูญเสียพื้นท่ี
ของฝ่ายเรา ท าใหต้อ้งทราบถึงเหตุการณ์ในขณะนั้นและรายงานเหตุการณ์เป็นระยะๆ เพื่อง่ายต่อการ
ตดัสินใจของผูบ้งัคบับญัชาและดว้ยเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในปัจจุบนัจึงท าให้การส่ือสารทางทหารจึง
มีการพฒันาเปล่ียนไปจากเดิม ซ่ึงจากเดิมนั้นเป็นการสั่งการดว้ยวาจา ไดเ้ปล่ียนเป็นการส่งขอ้มูล
ผ่านระบบดิจิตอล เช่น การส่งข่าวสารทาง E-mail  การส่งภาพถ่ายจากดาวเทียม  การประชุม
ทางไกลดว้ยภาพและเสียง ซ่ึงท าใหมี้ความรวดเร็วในการโตต้อบไปมาในขณะนั้นเหมือนนัง่ประชุม
อยูด่ว้ยกนัจริงๆ แลว้แต่วา่ระบบเครือข่ายส่ือสารท่ีใชจ้ะสามารถรองรับสัญญาณได ้ดงันั้นระบบการ
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ติดต่อส่ือสารจะต้องมีความพร้อมและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด นอกจากน้ีแล้วยงัต้องมีความ
ปลอดภยัสูงสุดในการส่ือสาร  เพราะการรักษาความลบัของทางราชการทหารเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด      

ในปี 2003 เป็นตน้มา เทคโนโลยีด้านการติดต่อส่ือสารได้พฒันาระบบมาเป็นแบบ       
ไร้สาย คือ การท่ีคอมพิวเตอร์หลายๆ เคร่ืองเขา้เช่ือมต่อกนั เพื่อประโยชน์ในการแชร์ขอ้มูลซ่ึงกนั
และกนัหรือเอามาแชร์ Internet เพื่อใชง้าน ประมาณวา่ ต่อ Internet เพียงแค่เคร่ืองเดียว เคร่ืองอ่ืนๆ 
ท่ีอยูใ่นเครือข่ายก็สามารถใชง้าน Internet ได ้ ซ่ึงการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์หลายๆ เคร่ืองเขา้ดว้ยกนั
แบบน้ีแต่เดิมนั้นเราจะใชส้าย LAN ต่อเขา้กบั LAN Card ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ืองเพื่อจะ
เช่ือมเขา้หากันซ่ึงการต่อแบบในลักษณะการใช้สายน้ี  มีค่าใช้จ่ายพอสมควรและมีความยุ่งยาก        
ก็ตรงท่ีในบา้นหรือใน Office ท่ีจะเช่ือมต่อนั้นจะตอ้งเดินสาย LAN เหมือนกับเดินสายไฟ       
ภายในบา้น  ซ่ึงท าให้เกิดความยากล าบากและเสียเวลาในการติดตั้งและเดินสาย  ต่อมามีผูคิ้ดคน้วิธี
เช่ือมต่อสัญญาณแบบใหม่ข้ึนมาโดยไม่จ  าเป็นตอ้งเช่ือมโยงสายใหล้ าบาก แต่เป็นการใชค้ล่ืนเป็นตวั
เช่ือมต่อแทน ดว้ยระบบเทคโนโลยแีบบไร้สายภายใตม้าตรฐาน 802.11 จึงเกิดข้ึนมา โดยการพฒันา
ระบบจากสถาบนัวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิค หรือ Institute of Electrical and Electronics 
Engineering (IEEE) หรือเรียกว่า IEEE 802.11 และได้พฒันากนัมาอย่างต่อเน่ืองจาก 802.11          
มาเป็น  802.11b 802.11a  802.11g  ซ่ึงจะแตกต่างกนัในเร่ืองของความเร็ว  การรับส่งขอ้มูลเป็นหลกั  
ท าใหเ้ป็นท่ียอมรับและนิยมใชง้านระบบน้ีมาถึงปัจจุบนั   

Wi-Fi เป็นองค์กรหน่ึงท่ีทดสอบผลิตภณัฑ์ Wireless LAN หรือระบบ Network        
แบบไร้สาย ภายใตเ้ทคโนโลยีการส่ือสารมาตรฐาน IEEE 802.11 ซ่ึงอุปกรณ์ทุกตวัท่ีต่างยี่ห้อกนัแต่
สามารถติดต่อส่ือสารกนัไดโ้ดยไม่มีปัญหา หากวา่อุปกรณ์ตวัใดไดผ้่านการรับรองตามมาตรฐาน
เรียบร้อยแลว้ก็จะป๊ัม ตรา WIFI certified ซ่ึงอุปกรณ์ช้ินนั้นก็สามารถท าการติดต่อส่ือสารกบั
อุปกรณ์ตวัอ่ืนท่ีมีตรา WIFI certified ไดด้ว้ยเช่นกนั  

ในปัจจุบนัการใช ้Internet ภายในกองพนัทหารมา้ท่ี 4 รักษาพระองค ์ มีความส าคญัและ
จ า เ ป็นอย่า งมากในการส่งข้อมูล ข่ าวสารทาง  Internet ด้านการข่ าวในพื้ น ท่ีส าคัญของ
กรุงเทพมหานคร   โดยไม่ต้องใช้พลน าสารส่งข่าวเหมือนแต่ก่อน เพราะสะดวกและรวดเร็ว  
สามารถประหยดัเวลาและทนัต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะกบัการรายงานขอ้มูลข่าวสารให้
หน่วยเหนือไดรั้บทราบ  ท าให้การท างานเกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน  เพียงแค่ใช้
เวลาอยูก่บัโตะ๊ท างานเท่านั้น ก็สามารถท างาน รับ – ส่ง ขอ้มูลข่าวสารและคน้หาขอ้มูลทาง Internet 
ไดอี้กดว้ย  ดว้ยเหตุผลเหล่าน้ีเองท าให้ผูว้ิจยัเกิดแนวความคิดท่ีจะศึกษาและพฒันาระบบการท างาน
ของหน่วยให้หันมาใช้สัญญาณการเช่ือมต่อแบบไร้สายแทนการเช่ือมต่อแบบทางสาย  เพราะ
สะดวกในการติดตั้ง ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการซ้ือสายแลนอีกดว้ย 
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กองพนัทหารมา้ท่ี 4 รักษาพระองค์ จะมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการควบคุมดูแลระบบและ
น าอุปกรณ์การติดต่อส่ือสารต่างๆ เขา้มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบติัภารกิจ ระบบ
การติดต่อส่ือสารท่ีใช้ภายในกองพนัทหารมา้ท่ี 4 รักษาพระองค ์ปัจจุบนัมีการติดต่อส่ือสารอยูส่าม
ระบบ คือ ระบบการติดต่อส่ือสารทางวิทยุโดยใช้คล่ืนความถ่ีเช่ือมต่อสัญญาณ การติดต่อส่ือสาร
แบบเช่ือมต่อทางสาย และสุดทา้ยคือการพฒันาการเช่ือมต่อระบบการติดต่อส่ือสารแบบไร้สาย   
ดว้ยความล ้าหนา้ทางเทคโนโลยีท าใหร้ะบบการติดต่อส่ือสารเช่ือมต่อแบบไร้สายจึงเขา้มามีบทบาท
และมีความส าคญัอย่างมากในหน่วยทหาร ดว้ยการเช่ือมต่อสัญญาณโดยผา่น Wire และ Wireless 
โดยมีอุปกรณ์  Access Point  และ USB Wireless LAN Card   เป็นตวัเช่ือมต่อสัญญาณ 

อย่างไรก็ตามในฐานะท่ีผูว้ิจยัเคยปฏิบติังานอยู่ท่ีกองพนัทหารมา้ท่ี 4 รักษาพระองค ์     
มาก่อนนั้นก็พบปัจจยัท่ีมีผลต่อการศึกษา โดยสามารถสรุปได ้4 ประเด็นหลกัๆ ดงัน้ี 

1.  ดา้นบุคลากร พบว่ายงัขาดความรู้และทกัษะการใช้งาน เพราะเห็นว่าเป็นระบบท่ีมี
ความซบัซ้อน ผูใ้ชง้านไม่คุน้เคยกบัการเช่ือมต่อระบบแบบไร้สายในการปฏิบติังานมาก่อน  ท าให้
ความรู้พื้นฐานในการน าไปใชข้าดประสิทธิภาพ จึงท าใหก้ารปฏิบติังานเกิดความล่าชา้ 

2.  ดา้นระบบงานกรณีระบบงานหรือระบบเคร่ืองเกิดขดัขอ้ง Offline  ข้ึน  หรือไฟฟ้า
ขดัขอ้งในขณะปฏิบติังานท าให้การท างานหยุดชะงกัชัว่คราว  ผูใ้ช้งานไม่สามารถใช้บริการผ่าน
ระบบงานต่อไปได ้ส่งผลให้ตอ้งรอจนกวา่ระบบสัญญาณ Online ข้ึน จึงจะปฏิบติังานไดต้ามปกติ 
โดยขาดความต่อเน่ืองในการท างาน 

3.  การสนับสนุนด้านอุปกรณ์  เน่ืองจากการใช้งานมีจ านวนน้อยและไม่เพียงพอ         
ต่อความตอ้งการจึงตอ้งรอรับการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากหน่วยเหนือ  อีกทั้งยงัขาดวิทยากร
มาใหค้วามรู้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ในเร่ืองพื้นฐานต่างๆ 

4.  ด้านวฒันธรรมองค์กร ลกัษณะการท างานและความคิดของผูใ้ช้งาน   ยงัยึดติดกับ
ระบบเดิมเพราะง่ายต่อการปฏิบติัท าให้ไม่ใส่ใจไม่เขา้ใจถึงความจ าเป็นและประโยชน์  จึงท าให้ไม่
ยอมรับต่อระบบการใชง้าน โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบัผูใ้ชง้านในระยะเร่ิมตน้ 

จากความส าคญัและปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการใชง้านระบบการติดต่อส่ือสารไร้สายใน
กองพนัทหารมา้ท่ี 4 รักษาพระองค์ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น  ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดท่ีจะท าการวิจยัเร่ือง  
การศึกษาและพฒันาระบบเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์แบบไร้สายขององคก์รท่ีมีพื้นท่ีไม่เอ้ืออ านวยต่อการ
วางระบบในกองพนัทหารมา้ท่ี 4 รักษาพระองค์  ทั้ งน้ีเพื่อน าผลการวิจยัดังกล่าว  น าไปใช้เป็น
แนวทางการศึกษาวางแผนด าเนินการปรับปรุงและพฒันาระบบให้เป็นท่ียอมรับและความตอ้งการของ
หน่วยงานราชการทหาร ทั้งน้ีอาจจะเป็นประโยชน์กบัองค์กรอ่ืนๆ ท่ีก าลงัตอ้งการเปล่ียนแปลงดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศในอนาคตหรือผูท่ี้สนใจต่อไปได ้
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1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1.  เพื่อส ารวจความคิดเห็นของก าลงัพลในกองพนัทหารมา้ท่ี 4 รักษาพระองค ์ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง

กบัการติดต่อส่ือสารแบบไร้สายในกองพนัทหารมา้ท่ี 4 รักษาพระองค ์
2. เพื่อ เสนอแนะและน าระบบเ ช่ือมต่อคอมพิวเตอร์แบบไร้สายในองค์กรที่มีพื้น ท่ี

ไม่เอ้ืออ านวยต่อการวางระบบของกองพนัทหารมา้ท่ี 4 รักษาพระองค ์ให้สามารถน ามาใช้งานได้
จริงและมีความเหมาะสมกบัทรัพยากรในการจดัตั้ง 

 
1.3  ขอบเขตการวจัิย 

การศึกษาและพฒันาระบบการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์แบบไร้สายขององคก์รท่ีมีพื้นท่ีไม่
เอ้ืออ านวยต่อการวางระบบในกองพนัทหารมา้ท่ี 4 รักษาพระองค ์ มีขอบเขต ดงัน้ี 

1.  ประชากรและขนาดตวัอยา่ง 
ประชากร  คือ  ก าลงัพลทั้งหมดของกองพนัทหารมา้ท่ี 4 รักษาพระองค ์ซ่ึงปฏิบติังานอยู่

ในกองพนัทหารมา้ท่ี 4 รักษาพระองค ์ จ  านวน 421 คน ( ขอ้มูลจากตอนธุรการและก าลงั, 2553 ) 
ขนาดตัวอย่าง  คือ  ผูดู้แลระบบและผูป้ฏิบัติงานระบบการติดต่อส่ือสารไร้สายท่ี

ปฏิบติังานในกองพนัทหารมา้ท่ี 4 รักษาพระองค์  เพื่อทราบขนาดตวัอย่างโดยใช้สูตรการค านวณ
ทฤษฎีเชิงสถิติ (Taro Yamane, 1970 : 580-581) จ  านวน 205 คน  ดว้ยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น 
(Stratified Random Sampling)  (พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ, 2543 : 123-129 )    

2.  พื้นท่ีการศึกษาวจิยั : กองพนัทหารมา้ท่ี 4 รักษาพระองค ์ จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 
3.  ตวัแปรในการศึกษา 

3.1  ตวัแปรอิสระ (Independent Variables)  ได้แก่  ปัจจัย ส่วนบุคคล และปัจจัยที่มีผล
ต่อการศึกษาและพฒันาระบบเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย 

3.2  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความคิดเห็นของผูใ้ช้งานในระบบเช่ือมต่อ
คอมพิวเตอร์แบบไร้สาย   

4.  ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล ตั้งแต่เดือน มกราคม – มีนาคม 2554 
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จากขอบเขตของการการวจิยัสามารถเขียนเป็นกรอบแนวคิดส าหรับการวจิยัได ้ดงัน้ี 

     ตัวแปรอสิระ                  ตัวแปรตาม 
            (Independent Variables)                                                 (Dependent Variable) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1.1  กรอบแนวคิดการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 

ความคิดเห็นของผูใ้ชง้านในระบบ
เช่ือมต่อคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย        
1.  ดา้นการจดัการและการเขา้ใชง้าน 
2.  ดา้นประสิทธิภาพของระบบ 
3.  ดา้นการใหบ้ริการของหน่วยงาน 
4.  ดา้นการฝึกอบรม  

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการใช้
บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 
1.  อาย ุ
2.  การศึกษา 
3.  ระยะเวลาการปฏิบติังาน 
 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการศึกษา
และพฒันาระบบเช่ือมต่อ
คอมพิวเตอร์แบบไร้สาย 
 
1.  ดา้นบุคลากร  
2.  ดา้นระบบงาน  
3.  ดา้นการสนบัสนุน  
4.  ดา้นวฒันธรรมองคก์ร  
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1.4  ประโยชน์ของการวจัิย 
1.  ผูบ้งัคบับญัชาในกองพนัทหารมา้ท่ี   4  รักษาพระองค์   สามารถน าผลการศึกษาที่ ได้นั้ น

น าไปใชเ้ป็นแนวทางในการฝึกอบรมและพฒันาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจ  ทกัษะ
เก่ียวกบัการให้บริการระบบการเช่ือมต่อแบบไร้สายตลอดถึงการวางแผนทรัพยากรในองค์กรให้มี
การพฒันาดา้นการติดต่อส่ือสารมากยิง่ข้ึนต่อไป 

2.  ผูบ้งัคบับญัชาและฝ่ายอ านวยการ ของกองพันทหารม้าที่  4  รักษาพระองค ์ สามารถน า
ผลการวิจยัท่ีไดรั้บไปใช้ในการพฒันา ปรับปรุง แกไ้ข ระบบ การวางแผนการยุทธ์  แผนการจดัหา
ยุทโธปกรณ์สายส่ือสารให้สอดคล้องกบัเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในอนาคตต่อไป  เพื่อให้ได้บรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีวางไว ้

 
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 

ค านิยามศพัทท่ี์ใชใ้นการวจิยั มีดงัน้ี คือ 
1.  ระบบการติดต่อส่ือสารไร้สาย  หมายถึง การติดต่อส่ือสารผา่นระบบ  Wire   และ  Wireless 

เช่น  การส่งข่าวสารทางโทรสาร  การส่งข่าวสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ 
2.  ก าลังพล  หมายถึง ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการดูแลระบบและการใชง้านระบบการติดต่อส่ือสาร   

ไร้สายในกองพนัทหารมา้ท่ี 4 รักษาพระองค ์  
2.1  ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการดูแลระบบ  หมายถึง  เจา้หนา้ท่ีท่ีมีหนา้ท่ีควบคุม ดูแล  การจดัการ

ระบบใหใ้ชง้านไดดี้ 
2.2  ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการใชง้าน หมายถึง เจา้หนา้ท่ีท่ีมีหนา้ท่ีเป็นผูใ้ชง้าน  

3.  กองพนัทหารม้าที ่4  รักษาพระองค์ หมายถึง  หน่วยงานท่ีท าการวิจยัติดตั้งระบบไร้สายใน
พื้นท่ีและมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดูแลระบบ โดยการน าอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ติดต่อส่ือสารมาใช ้ 

4.  การจัดการและการเข้าใช้งานระบบ  หมายถึง  การก าหนดสิทธ์ิการเขา้ใช้ระบบการจดัเก็บ
ขอ้มูลทางดา้นทรัพยากร การจดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อใชง้านในระบบ การจดัหาอุปกรณ์เสริมท่ี
ใชป้ระกอบการท างานร่วมกบัระบบ ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายส าหรับการใชง้านในระบบ 
การกรอกรหัสผ่านเข้าใช้ระบบ การเปล่ียนแปลงรหัสผ่าน และจดัการฝึกอบรมบุคลากรอย่าง
สม ่าเสมอ 

5.  ประสิทธิภาพของระบบเช่ือมต่อ  หมายถึง  ความสามารถของระบบเช่ือมต่อเม่ือน ามาใชง้าน
แล้วท าให้การปฏิบติังานมีความรวดเร็วมากยิ่งข้ึน มีการประมวลผลท่ีถูกตอ้งท าให้ผลงานท่ีได้มี
คุณภาพมีการจดัเก็บขอ้มูลท่ีดี ท าใหก้ารเขา้ถึงขอ้มูลสะดวกรวดเร็วและถูกตอ้ง 
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6.  การให้บริการ หมายถึง การจดัหาวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ คู่มือ การให้ความรู้การฝึกอบรม 
รวมทั้ งให้ค  าแนะน า การแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในองค์กรส าหรับผูใ้ช้งาน และการวางแผน
ทรัพยากรองคก์รดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศภายในองคก์รเป็นหนา้ท่ีรับผดิชอบของผูใ้หบ้ริการ 

7.  การใช้งาน หมายถึง การเขา้ใชง้านในระบบไร้สายเช่ือมต่อเขา้กบั Internet ท างานโดยการ
ส่ือสารขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์  สามารถรับส่งขอ้มูลไปมาหรือโตต้อบกนัในลกัษณะต่างๆได ้เช่น 
E-Mail  Internet MSN เป็นตน้  

8.  ระบบ  Wi-Fi  Internet (Wi-Fi ยอ่มาจาก Wireless Fidelity)  หมายถึง ระบบการเช่ือมต่อ
ส่ือสารแบบไร้สายท่ีใช้ภายในกองพนัทหารมา้ท่ี 4 รักษาพระองค์ ให้สามารถใช้ได้กบัมาตรฐาน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย (Wireless LAN : WLAN) ซ่ึงอยูบ่นมาตรฐาน IEEE 802.11ไดแ้ก่ 
กลุ่ม 802.11a , 802.11b และ 802.11g ระบบการส่ือสารขอ้มูลแบบน้ีจะน ามาใชท้ดแทนการเช่ือมต่อ
ระบบเครือข่ายแลนใชส้ายแบบดั้งเดิม  

9.  พัฒนาระบบ หมายถึง การปรับปรุง แกไ้ข จากระบบเดิมท่ีเป็นอยูเ่ปล่ียนเป็นระบบใหม่ให้
ทนัสมยัพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้มีการพฒันาก้าวหน้าข้ึนไปเร่ือยๆ โดยเน้นคุณภาพและ
ประสิทธิภาพควบคู่กนัไป 

10.  พืน้ที่ไม่เอือ้อ านวย  หมายถึง พื้นท่ีไม่เหมาะสมกบัการวางระบบเช่ือมต่อสัญญาณ Intranet 
โดยเฉพาะการเช่ือมต่อทางสาย เพราะยุง่ยากต่อการวางสายในระบบเช่ือมต่อสัญญาณ 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

ในด าเนินการวจิยัเร่ือง “การศึกษาและพฒันาระบบเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์แบบไร้สายของ
องค์กรท่ีมีพื้นท่ีไม่เอ้ืออ านวยต่อการวางระบบในกองพนัทหารมา้ท่ี 4 รักษาพระองค์”  ผูว้ิจยัได้
ศึกษาคน้ควา้ เอกสาร ต าราวชิาการ และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง มาใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษา ดงัน้ี 

2.1  การพฒันาระบบเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ 
2.2  คอมพิวเตอร์แบบไร้สาย (Wireless  LAN : WLAN) 
2.3  ขอ้มูลเก่ียวกบักองพนัทหารมา้ท่ี 4 รักษาพระองค ์  
2.4  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1  การพฒันาระบบเช่ือมต่อคอมพวิเตอร์ 

โดยปกติแลว้มนุษยจ์ะมีลกัษณะอยูร่วมกนัเป็นครอบครัวหรือหมู่คณะ มีการใชภ้าษาใน
การส่ือสารระหวา่งกนั และมีกิจกรรมท าร่วมกนัอยูต่ลอดเวลา  เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนั
และกัน  ต่อมาเม่ือมนุษย์มีความจ าเป็นท่ีจะต้องติดต่อส่ือสารโดยใช้เทคโนโลยีเป็นตวัช่วยให ้     
การส่ือสารให้มีความรวดเร็วข้ึน  การพฒันาทางด้านคอมพิวเตอร์จึงเกิดข้ึนมาเพื่อตอบสนอง       
การใช้งานให้ตรงกบัความตอ้งการเพิ่มมากข้ึน  โดยเร่ิมแรกไดมี้การพฒันาคอมพิวเตอร์เป็นแบบ
รวมศูนย ์ คือผูใ้ชง้านสามารถใชง้านพร้อมกนัไดห้ลายๆ คน ต่อมามีการพฒันาไมโครคอมพิวเตอร์
ท่ีท าให้สะดวกต่อการใช้งานในแบบส่วนบุคคลโดยเรียกไมโครคอมพิวเตอร์วา่ พีซี หรือยอ่มาจาก
ค าวา่ (Personal  Computer : PC)  จากนั้นมาการใชง้านคอมพิวเตอร์จึงแพร่หลายไปอยา่งรวดเร็ว
และเป็นท่ีนิยมเพราะสะดวกสบายต่อการท างาน ราคาไม่แพง ประหยดัเวลาการท างาน เม่ือรู้
คุณสมบติัตรงน้ีต่างก็ตอบรับและให้ความสนใจกนัมากข้ึน โดยบริษทัผูผ้ลิตต่างก็พฒันาเทคโนโลยี
ให้สามารถตอบสนองความต้องการ ท่ีจะท างานร่วมกัน เ ป็นก ลุ่มในรูปแบบเครือข่ าย
คอมพิวเตอร์  จนกระทัง่สามารถท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มได ้ดงันั้นจึงมีการพฒันาให้คอมพิวเตอร์
ท างานในรูปแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เป็นตวักลางหรือเป็น
สถานีบริการ (Server) และมีไมโครคอมพิวเตอร์ (ผูใ้ช้) เป็นเคร่ืองใช้บริการ (Client)   และมี
เครือข่าย (Network) เป็นตวัเช่ือมต่อสัญญาณคอมพิวเตอร์ของผูใ้ช ้  
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                   ปัจจุบนัทราบกนัดีวา่คอมพิวเตอร์จดัเป็นอุปกรณ์ส าคญัท่ีสามารถเช่ือมต่อและส่งขอ้มูล       
ถึงกนัไดโ้ดยสามารถแบ่งออกเป็น  4  ประเภท  ดงัน้ี (อดิศกัด์ิ  ตนัตาปกุล, 2545 : 33-37) 
 1.  แบบตั้งโต๊ะ  เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบธรรมดาท่ีใช้งานกนัทัว่ไป  ส่วนใหญ่จะ
ตั้งอยู่กับโต๊ะท างานและไม่ขยบัหรือเคล่ือนยา้ยไปไหนถ้าไม่จ  าเป็น สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม         
คือ กลุ่มใหบ้ริการและกลุ่มเคร่ืองลูกข่าย   
 2.  คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)  เป็นเคร่ืองที่สามารถพกพาไปไหนมาไหน    
ไดส้ะดวกและเช่ือมต่อเขา้กบัระบบเครือข่ายไดดี้  มีความคล่องตวัมากกว่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์
แบบตั้งโตะ๊โดยมีคุณสมบติัเช่นเดียวกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ แต่มีช่องส าหรับต่ออุปกรณ์
เพิ่มเติม  เพราะตอ้งติดตั้งการ์ดแลนเขา้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Notebook (เฉพาะรุ่นเก่าบางรุ่น)   
ส่วนใหญ่รุ่นใหม่ๆ ในปัจจุบนัจะมีการ์ดแลนดติ์ดตั้งมาในเคร่ืองเรียบร้อยแลว้ 
 3.  คอมพิวเตอร์แบบมือถือ  ปัจจุบนัมีให้เลือกใชจ้ากค่ายมือถือต่างๆ ซ่ึงแข่งขนัในดา้น
ประสิทธิภาพและความเร็วของการ รับ – ส่ง โดยท างานกับระบบเครือข่ายผ่านทางโมเด็ม     
เช่ือมต่อผ่านทางสายเฉพาะท่ีเป็น Serial หรือผ่านทางพอร์ต Infrared  รุ่นใหม่ๆ นั้นจะมีพอร์ต
ส าหรับ  Compact  Flash  ส าหรับพอ็กเก็ตพีซีนิยมเช่ือมต่อผา่นพอร์ต  Compact  Flash  โดยใช้
โมเด็มหรือการ์ดแลนชนิด  Compact  Flash   
 4  Thin Client เคร่ืองธินไคลแอนด์เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีติดตั้งโปรแกรมไว้
โดยเฉพาะใชส้ าหรับติดต่อกบัเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์  โดยเม่ือเปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์แลว้จะสามารถเช่ือม
ต่อไปยงัเคร่ืองเชิร์ฟเวอร์แบบอตัโนมติัได ้ เพียงล็อกอินเขา้สู่ระบบผ่านเบราเซอร์ โปรแกรมต่างๆ 
จะถูกส่งมาจากเคร่ืองเชิร์ฟเวอร์ทั้งหมด 
 การเช่ือมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( สืบค้นมาจาก http://www.school.net.th/library/ 
snet1/hardware/ connect/connect.html) 
 1. การเช่ือมต่อผ่านโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (2) และ LPT เป็น
การน าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีอยูต่่อผา่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทั้งสองเคร่ือง เพื่อการเคล่ือนยา้ยขอ้มูล
ระหวา่งกนั การต่อในลกัษณะน้ีใชช่้องทาง RS232 และมีการส่งขอ้มูลแบบอนุกรม ปัจจุบนัสามารถ
ท าการรับส่งข้อมูลถึงกนัได้เร็วถึง 38.4 กิโลบิตต่อวินาที โดยการต่อแบบน้ีจะอยู่ในวงจ ากัด 
โดยเฉพาะในเร่ืองการโอนยา้ยแฟ้มขอ้มูลระหวา่งกนั  
 2. การต่อเช่ือมเขา้กบับฟัเฟอร์เคร่ืองพิมพ ์ ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้เก็บขอ้มูลท่ีส่งมาจาก
เคร่ืองคอมพิวเตอร์หลายเคร่ืองแลว้พิมพอ์อกมาตามล าดบั โดยจะต่อผา่นช่องทางขนานเหมือนการ
ต่อทัว่ไป   
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                   3.  การเช่ือมต่อแบบสลบัสายขอ้มูล  เป็นวิธีการต่อขยายระบบโดยใชส้ายยทีูพีให้หวัต่อ
เป็นแบบ RJ45 สลบัสายจะเช่ือมต่อระหวา่งหวัต่อ RJ45 ท่ีจดัเรียงไวบ้นแผงเดียวกนัโดยการรวมสาย       
เพื่อการเช่ือมโยงจากตน้ทางไปยงัปลายทาง  
 4.  การเช่ือมต่อโดยผา่นผูใ้ชห้ลายช่องทางเป็นระบบท่ีมีขนาดเล็กท่ีอยูบ่นไมโครคอมพิวเตอร์           
มีหลายระบบและสามารถต่อเช่ือมขยายเขา้กบัสถานีย่อยได้ โดยมีซอฟต์แวร์สนบัสนุนอยู่  เช่น  
ระบบจดัการฐานขอ้มูลท่ีมีระบบรักษาความปลอดภยัและเป็นระบบท่ีสามารถประหยดัค่าใชจ่้ายลง
ไดม้าก 
                    อุปกรณ์เช่ือมต่อระบบเครือข่าย (สืบคน้มาจาก http://www.zonesanook.com/thread-
990-1-1.html#ixzz1XRf721ge) 
                    1. เคร่ืองทวนสัญญาณ (Repeater)  
      เป็นตวัช่วยหรือขยายพื้นท่ีในการส่งข้อมูลในระบบเครือข่ายให้เป็นไปในระบบ
เดียวกนัในกรณีท่ีการเช่ือมต่อมีระยะทางจ ากดั แต่ถา้ความยาวระบบมีมากกว่าเคร่ืองตวัน้ีก็จะท า
หนา้ท่ีทวนสัญญาณในการขยายสัญญาณเพื่อใหเ้ป็นระบบเครือข่ายเดียวกนั 
 2.  บริดจ ์(Bridge)  
      เป็นอุปกรณ์ท่ีใชเ้ช่ือมต่อระบบ  LAN จ านวน 2 เครือข่าย  ท่ีมีโปรโตคอลเหมือนกนั
หรือต่างกนัสามารถท างานร่วมกนัได ้ โดยประสิทธิภาพในทางรวมลดลงไม่มาก  เน่ืองจากการ
ติดต่อของเคร่ืองอยูใ่น Segment เดียวกนัและจะไม่มีการส่งผา่นต่าง Segment ออกไป 
 3.  ฮบั (Hub)  
      ในระบบเครือข่ายท าหน้าท่ีกระจายช่องทางการส่ือสารขอ้มูลไดห้ลายช่องทางช่วย
ในการขยายสัญญาณท่ีส่งมาใหส้ามารถเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์ต่างๆ ผา่นสายเคเบิลไดม้ากข้ึน  
 4.  สวติช์ (Switch)  
      สวติซ์หรืออีเทอร์เนตสวติช์ (Ethernet  Switch) ท าหนา้ท่ีคลา้ยกบั Hub  ต่างกนัตรงท่ี
ลกัษณะการท างานและความสามารถในเร่ืองของความเร็ว  การท างานของ Switch คือ ไม่ไดแ้บ่ง
ความเร็วตามจ านวนช่องสัญญาณ แต่ใช้ความเร็วเป็นอิสระต่อกนัตามมาตรฐานความเร็วและมี
ความเร็วมากกวา่ ฮบั (Hub) 
 5. เราทเ์ตอร์ (Router)  
      เป็นอุปกรณ์ท่ีท าหนา้ท่ีเช่ือมต่อระบบเครือข่ายท างานคลา้ยกบั Bridge แต่ลกัษณะ
การท างานของ  Router นั้น จะมีความละเอียดกวา่ เพราะท าหน้าท่ีเลือกชนิดขอ้มูลและเพิ่มระดบั
ความปลอดภยัของเครือข่ายไดโ้ดย  Router จะจดัเก็บในรูปแบบของตารางท่ีเรียกวา่ Routing Table 
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ซ่ึงตาราง Routing Table น้ีจะมีประโยชน์ดา้นความเร็วในการหาเส้นทางการส่ือสารขอ้มูลระหวา่ง
ระบบเครือข่ายในกรณีท่ีมีความซบัซอ้นมากๆ เช่น ในระบบ  MAN, WAN  หรือ Internet  เป็นตน้ 
 6. เกตเวย ์(Gateway)  
      เป็นอุปกรณ์ท่ีท าให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครือข่ายข้ึนไป สามารถส่ือสาร
ขอ้มูลระหวา่งคอมพิวเตอร์ต่างชนิดกนัไดแ้ละถา้มีหลายเคร่ืองจะมีเคร่ืองใดเคร่ืองหน่ึงท าหนา้ท่ีเป็น 
Gateway หรืออาจจะใชค้อมพิวเตอร์เคร่ืองใดเคร่ืองหน่ึงท าหนา้แทนท่ีก็ได ้
 7. โมเด็ม (Modem)  
       เป็นตวัแปลงสัญญาณ จากดิจิตอล (Digital) เป็นสัญญาณอนาล็อก (Analog) และ
จากสัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิตอล  เพื่อให้สามารถเขา้ใจถึงการส่ือสารในระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต  สามารถวดัไดจ้ากความเร็วในการรับส่งขอ้มูลจ านวน 1 บิตต่อ 1 วินาที  หรือ bps    
(bit  per  second) ปัจจุบนั  Modem  มีสองประเภท คือ โมเด็มท่ีติดตั้งไวใ้นเคร่ือง (Internal  Modem) 
และโมเด็มท่ีไม่ได้ติดตั้งไวใ้นเคร่ือง (External Modem) ซ่ึงผูใ้ช้สามารถเลือกใช้ได้ตามความ
เหมาะสม 
 ระบบเครือข่ายอินทราเน็ต (Intranet) คือ อินเตอร์เน็ตขนาดเล็กเพราะซอฟตแ์วร์ท่ีใช้
เพื่อการส่ือสารบนอินทราเน็ตจะเป็นแบบเดียวกับท่ีใช้บนอินเตอร์เน็ตรวมทั้ ง เซิ ร์ฟเวอร์               
บนเครือข่ายอินทราเน็ตก็มีการใช้แอฟพลิเคชั่นเหมือนกับเซิร์ฟเวอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต        
ทุกประการโดยเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ภายในองค์กรหรือระหว่างองค์กรและมีการ
เช่ือมต่อเครือข่ายแลน (LAN) หรือเช่ือมต่อเครือข่ายแวน (WAN) และเป็นเครือข่ายท่ีใชโ้ปรโตคอล 
ทีซีพี/ไอพี (TCP/IP) เป็นตวัเช่ือมโยงการส่ือสาร  
 กล่าวโดยสรุปในการพฒันาการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในท่ีท างานหรือ
องคก์รท่ีมีขนาดเล็กสามารถเช่ือมสัญญาณเครือข่ายไดโ้ดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นส่วนประกอบ  
ซ่ึงในการเช่ือมต่อระบบนั้ นมีอุปกรณ์หลายตัวท่ีเป็นตัวเช่ือมต่อสัญญาณเครือข่าย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร  อีกทั้งมีความสะดวกรวดเร็วในการ 
ใช้งานและนิยมใช้เป็นท่ีแพร่หลายในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ ตลอดถึงองค์กรของเอกชนใน
ปัจจุบนั 
 
2.2  คอมพวิเตอร์แบบไร้สาย (Wireless  LAN : WLAN) 
 ตอ้งยอมรับวา่เทคโนโลยีการส่ือสารแบบไร้สายเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของ
คนเราเพิ่มมากข้ึนและการเติบโตของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซ่ึงนบัวนัมีผูค้ิดคน้พฒันาเครือข่ายแบบ
ไร้สายเพื่อ รับ – ส่ง ขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ กนัมากข้ึนโดยแต่ละประเภทก็ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม
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กบังานท่ีใช ้เช่น เครือข่ายบลูทูธเหมาะส าหรับการติดต่อส่ือสารในระยะใกล้ๆ  ไม่ตอ้งการความเร็ว
มากซ่ึงต่างกบัเครือข่าย Wireless  LAN  ท่ีมีการรับ – ส่ง ขอ้มูล ในปริมาณท่ีมากกวา่และมีรัศมีท่ี
ไกลกว่า  นอกจากน้ียงัมีเครือข่าย Wi-MAX ท่ีเป็นเครือข่ายส าหรับอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ    
ไร้สายท่ีสามารถส่งขอ้มูลไดไ้กลและมีความเร็วสูงสุดอีกดว้ย   (อ านาจ  มีมงคล, 2547 : 4)   
 ส าหรับเครือข่าย Wireless  LAN ไดคิ้ดคน้และพฒันาข้ึนเม่ือปี  1980  ในยา่นความถ่ี  
900  เมกะเฮิรตซ์  โดยใช้ผา่นความถ่ี  ISM  Band  ซ่ึงเป็นระบบเดียวกบัโทรศพัท์แบบเซลลูลาร์
(900) จึงท าให้สามารถใช้งานอุปกรณ์เคร่ือง รับ – ส่ง ได้พร้อมกนั  แต่เน่ืองจากบางประเทศได้
สงวนยา่นความถ่ี  900  เมกะเฮิรตซ์  ไปใชก้บัระบบโทรศพัทมื์อถือดงันั้นเครือข่าย Wireless  LAN 
ระบบน้ีจึงไม่เป็นท่ีนิยมใช ้
 10 ปี ต่อมาในปี  1990  เครือข่าย Wireless  LAN ยา่นความถ่ี  2.4  กิกะเฮิรตซ์ก็ไดถู้ก
พฒันาข้ึนในยา่นน้ีเป็นความถ่ีท่ีสูงมาก  การพฒันาระบบเคร่ืองรับและส่งท าไดย้าก ท าให้ไม่ค่อยมี         
ผูนิ้ยมใชแ้ละในปี 1992 มีองคก์รจดัตั้งข้ึนมาโดยช่ือวา่  IEEE (Institute of Electrical and Electronics 
Engineers) เป็นผูพ้ฒันามาตรฐานใหม่ของแลนระบบไร้สายและตั้งช่ือว่า มาตรฐาน  802.11  เพื่อ
เป็นระบบมาตรฐานของ Wireless  LAN ในการพฒันารุ่นใหม่ๆ ต่อไป (อ านาจ มีมงคล, 2547 : 6)   
                 ลานนา  ดวงสิงห์ (2543 : 5-6)   ไดก้ล่าวถึงระบบเครือข่าย  หมายถึง  การส่ือสารขอ้มูล
ทางคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะอยู่ท่ีใดในโลกจะเช่ือมต่อสัญญาณโดยผ่านอุปกรณ์การส่ือสาร เพื่อให้
สามารถท างานร่วมกนัได้อย่างทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ เสมือนย่อโลกทั้งใบให้มาอยู่รวมเป็น
หมู่บา้นเดียวกนั   ทั้งน้ีทัว่โลกสามารถติดต่อส่ือสารไดอ้ย่างรวดเร็วโดยมีเคร่ืองส่งสัญญาณท่ีท า
หนา้ท่ีเป็นช่องทางส่ือสาร เช่น สายใยแกว้ ไมโครเวฟ และดาวเทียม เป็นตน้  
 ณัฐภูมิ  โอภาภิบาล (2553 : 2-4)  ไดก้ล่าวว่า Network คือ การน าคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่              
2  เคร่ืองข้ึนไป เช่ือมต่อเขา้ดว้ยกนั ท าให้สามารถติดต่อส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งกนัหรือ
แชร์ขอ้มูลร่วมกนัไดง่้ายและสะดวก ส าหรับเครือข่ายในอดีตแบ่งออกเป็น  3  ระบบ  ดงัน้ี   
 1.  ระบบเครือข่ายแบบ  WAN 
  WAN  ยอ่มาจาก  Wide  Area  Network  เป็นการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ท่ีอยูห่่างไกล
กนัมาก อาจจะเป็นต่างจงัหวดัในประเทศหรือแมก้ระทัง่การเช่ือมต่อท่ีอยูต่่างประเทศออกไป 
                        รูปแบบการเช่ือมต่อของระบบ  WAN เห็นไดช้ดัก็คือการเช่ือมต่อระบบอินเทอร์เน็ต
จากคอมพิวเตอร์ทุกมุมโลกเข้าด้วยกันหรือแม้แต่การชมโทรทศัน์ จากการรับส่งสัญญาณจาก
ดาวเทียม 
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 2. ระบบเครือข่ายแบบ  MAN 
  MAN (Metropolitan  Area  Network) เป็นระบบเครือข่ายท่ีถูกออกแบบมาเพื่อใช้
เช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ในวงกวา้ง  เช่น  เช่ือมต่อภายในเมืองหรือกองทพัทหารท่ีมีพื้นท่ีขนาดใหญ่ 
  รูปแบบการเช่ือมต่อของระบบ  MAN  ท่ีเห็นไดช้ดั คือ  Wi-Fi  เช่ือมต่อโดยผา่นสาย   
Fiber  Optic  ของหน่วยใหญ่ๆ ในกองทพับก  เป็นตน้  ทั้งน้ีเทคโนโลยีการเช่ือมต่อแบบ  Wi-MAX  
ท่ีมีใชง้านในต่างประเทศก็เป็นส่วนหน่ึงของการเช่ือมต่อแบบ  MAN  เช่นเดียวกนั 
 3. ระบบเครือข่ายแบบ  LAN  
  LAN (Local  Area  Network) เป็นระบบเครือข่ายเล็กท่ีสุดจะจดัอยูใ่นวงพื้นท่ีจ  ากดั 
เช่น  ในบา้นหรือในท่ีท างานขนาดเล็กโดยการเช่ือมต่อระบบแบบ  LAN  นั้น เป็นการเช่ือมต่อแบบ
เคร่ืองต่อเคร่ืองหรือการเช่ือมต่อหลายๆ เคร่ือง โดยผ่านสาย  LAN และการเช่ือมต่อหลายๆ 
เคร่ืองแบบไร้สาย   
 ระบบเครือข่ายไร้สาย  ( Wireless LAN : WLAN )  คือ การติดต่อส่ือสารโดยเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เคร่ืองข้ึนไป ท าการติดต่อส่ือสารเขา้ดว้ยกนั โดยปราศจากการใชส้ายสัญญาณ
ในการเช่ือมต่อ แต่จะใช้คล่ืนวิทยุเป็นช่องทางการส่ือสารแทน การรับส่งขอ้มูลระหว่างกนัผ่าน
อากาศ ท าให้ไม่ต้องเดินสายสัญญาณ และสามารถติดตั้งใช้งานได้สะดวกข้ึน (สืบคน้มาจาก 
www.deebit.com) 
 ระบบเครือข่ายไร้สายจะใชแ้ม่เหล็กไฟฟ้าผา่นอากาศโดยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าน้ีอาจเป็น
คล่ืนวทิย ุ(Radio) หรือ Infrared  ก็ได ้
 การส่ือสารผา่นเครือข่ายไร้สายภายใตม้าตรฐาน IEEE 802.11 เป็นมาตรฐานก าหนด
รูปแบบการส่ือสาร ซ่ึงมาตรฐานแต่ละตวัจะบอกถึงความเร็วและคล่ืนความถ่ีสัญญาณท่ีแตกต่างกนั
ในการส่ือสารขอ้มูล เช่น 802.11b และ 802.11g ท่ีความเร็ว 11 Mbps และ 54 Mbps ตามล าดบั  
ครอบคลุมพื้นท่ีระยะประมาณ 100 เมตร ในพื้นท่ีโปร่ง และระยะประมาณ 30 เมตร ภายในอาคาร 
โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อสัญญาณสามารถกระทบจากส่ิงรอบขา้งได ้เช่น โทรศพัทมื์อถือ ความหนาของ
ก าแพง เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ต่างๆ รวมถึงร่างกายมนุษยก์็ดว้ยเช่นกนั ส่ิงเหล่าน้ีมี
ผลกระทบต่อการใชง้านเครือข่ายไร้สายทั้งส้ิน 
 สรุปการเช่ือมต่อเครือข่ายไร้สายเป็นการเช่ือมต่อเครือข่ายเหมือนกบัระบบ (LAN) 
แบบมีสายปกติแตกต่างกนัเพียงการเช่ือมต่อเครือข่ายไม่ตอ้งใชส้ายสัญญาณแต่อยา่งใด ในการใช้
บริการต่างๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็สามารถใชง้านไดเ้หมือนเครือข่ายแบบมีสายไดป้กติเวน้แต่
ว่าผูดู้แลระบบเครือข่ายนั้นๆ จะปิดบริการบางบริการเพื่อความปลอดภยัของเครือข่ายซ่ึงการ
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เช่ือมต่อเครือข่ายไร้สายน้ี ช่วยให้ประหยดัค่าสายสัญญาณและสามารถใช้งานได้ทุกท่ีท่ีสัญญาณ
เครือข่ายไร้สายไปถึง 
 อนันต์  ผลเพิ่ม (2547) กล่าวถึงความปลอดภัยของเครือข่ายไร้สายว่า เทคโนโลย ี 
Wireless  local  area  network (WLAN) ไดเ้ป็นท่ีนิยมส าหรับการใชง้านในบา้นหรือธุรกิจขนาดเล็ก
ท่ีมีพื้นท่ีอยูใ่นวงจ ากดัถึงแมจ้ะมีความยดืหยุน่ในเร่ืองสถานท่ีแต่ก็ยงัมีความเส่ียงให้กบัคอมพิวเตอร์
รวมถึงสภาพแวดลอ้มและในดา้นการรักษาความปลอดภยัท่ีถือวา่ไม่มีในเครือข่ายแบบมีสายทัว่ไป   
 หลกัการท างานของระบบ Wireless LAN 
 โดยทัว่ไปแลว้การส่งและกระจายสัญญาณของ WLAN จะมีตวั Access  Point และ PC  
Card ท่ีเป็น LAN card  ในการเช่ือมกบั   Access  Point   ท างานโดยใชค้ล่ืนวิทยุเป็นตวั รับ - ส่ง
สัญญาณ ตั้งแต่ 2.4 to 2.4897 Ghz  และควรเลือกช่องสัญญาณในช่องเดียวกนั 
 ความเร็วของการเช่ือมต่อสัญญาณ Wireless LAN 
 ภายในอาคาร  
 1.  ในพื้นท่ีของ WLAN ระยะ 50 เมตร    จะมีความเร็วอยูท่ี่ 11 Mbps 
 2.  ในพื้นท่ีของ WLAN ระยะ 80 เมตร    จะมีความเร็วอยูท่ี่ 5.5 Mbps  
 3.  ในพื้นท่ีของ WLAN ระยะ 120 เมตร  จะมีความเร็วอยูท่ี่ 2 Mbps  
 4.  ในพื้นท่ีของ WLAN ระยะ 150 เมตร จะมีความเร็วอยูท่ี่ 1 Mbps  
 ภายนอกอาคาร  
 1. ในพื้นท่ีของ WLAN ระยะ 250 เมตร จะมีความเร็วอยูท่ี่ 11 Mbps  
 2.  ในพื้นท่ีของ WLAN ระยะ 350 เมตร จะมีความเร็วอยูท่ี่ 5.5 Mbps  
 3.  ในพื้นท่ีของ WLAN ระยะ 400 เมตร จะมีความเร็วอยูท่ี่ 2 Mbps  
 4.  ในพื้นท่ีของ WLAN ระยะ 500 เมตร จะมีความเร็วอยูท่ี่ 1 Mbps 
 การเช่ือมต่อของระบบเครือข่าย Wireless  LAN มี  2  ลกัษณะ  ดงัน้ี 
 1. การเช่ือมโยงระบบแบบ  Ad-hoc หรือ Peer to Peer เป็นการส่ือสารขอ้มูลจากเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ไร้สายและอุปกรณ์ต่างๆ ตั้งแต่ 2 เคร่ืองข้ึนไป โดยท่ีไม่มีตวักลางควบคุมแต่
คอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ืองสามารถส่ือสารขอ้มูลถึงกนัไดเ้อง โดยตวัส่งจะแพร่กระจายคล่ืนออกไปจน
หาเจอตัวรับว่าอยู่ ท่ีใดแต่ต้องอยู่ในรัศมีท่ีคล่ืนสามารถไปถึงได้และสามารถตรวจสอบค่า            
Mac Address โดยผูรั้บปลายทางสามารถท าการตรวจสอบไดว้า่สัญญาณเขา้ถึงหรือยงั แต่ทั้งน้ีการ
เช่ือมต่อแบบ Ad-hoc  จะไม่สามารถเช่ือมโยงเขา้สู่ระบบอีเทอร์เน็ตได ้ เน่ืองจากบนระบบไม่มีการ
ใชส้ัญญาณ 
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 2. การเช่ือมโยงระบบแบบ  Infrastructure หรือ Client / Server มีขอ้แตกต่างจากระบบ
แบบ Ad-hoc  ตรงท่ีจะมีตวักลางคอยเช่ือมสัญญาณ หรือ Access  Point จะมีการท างานเหมือน
อุปกรณ์  HUB  เป็นตวัเช่ือมต่อสัญญาณกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไร้สาย และท่ีส าคัญหากมีการเข้า
ใช้งานในเครือข่ายไร้สายของเคร่ืองลูกข่ายในจ านวนท่ีมากกวา่หน่ึงตวั Access Point  จะมีผลท า
ใหค้วามเร็วของการส่ือสารเครือข่ายไร้สายชา้ลงตามไปดว้ย 

ขอ้แตกต่างของการเช่ือมต่อระบบระหวา่ง 2 ลกัษณะ    สามารถสรุปไดว้า่การเช่ือมต่อ
แบบ Ad-Hoc จะไม่สามารถติดต่อส่ือสารกบัเครือข่ายแบบมีสายสัญญาณได ้แต่ในทางตรงขา้มการ
เช่ือมต่อแบบ  Infrastructure  สามารถส่งสัญญาณจากเครือข่ายไร้สายไปสู่เครือข่ายแบบมีสายได ้
 ประโยชน์ของการใช้ระบบ Wireless LAN 
 1. มีความสะดวกในการเคล่ือนยา้ย หรือติดตั้งในท่ีต่างๆ เน่ืองจาก WLAN ไม่ตอ้งใช้
สายเคเบิ้ลในการเช่ือมต่อสัญญาณ  
 2.  รวดเร็วในการใชง้าน สามารถประหยดัเวลาในการท างานได ้ 
 3.  ลดค่าใชจ่้าย เน่ืองจากไม่ตอ้งจ าเป็นตอ้งเสียค่าบ ารุงรักษา ในระยะยาว  
 4.  สามารถขยายเครือข่ายไดไ้ม่จ  ากดั  
 ข้อเสียของการใช้ระบบ Wireless LAN 
 1.  มีอตัราการลดทอนสัญญาณสูง คือ “กระจายสัญญาณไดใ้นพื้นท่ีจ  ากดั” 
 2.  มีสัญญาณรบกวนสูง 
 3.  ตอ้งแชร์กนัใชช่้องสัญญาณคล่ืนความถ่ีเดียวกนั 
 4.  เม่ือมีการใชง้านร่วมกนัมาก ความเร็วในการส่งสัญญาณจะลดลง 
 5.  ราคาแพงกวา่ระบบเครือข่ายแบบใชส้าย 
 6.  มีความเร็วอยูใ่นระยะท่ีจ ากดั 
 ปัจจุบนัความนิยมการใชง้านเครือข่ายไร้สายเพิ่มมากข้ึน    เกิดจากการน าเขา้เทคโนโลยี
รุ่นใหม่ๆ ออกมาเพื่อรองรับกบัอุปกรณ์  WLAN  เพิ่มจ านวนมากข้ึนโดยเฉพาะ Notebook และ 
PDA ตวัอยา่งเช่น Notebook รุ่นใหม่ท่ีผลิตข้ึนจะสามารถใชง้านในเครือข่ายไร้สายไดโ้ดยไม่ตอ้งมี
การ์ดแลนไร้สายช่วยแต่อยา่งใดและอนาคตต่อไปการกระจายสัญญาณแบบไร้สายอาจอยูใ่นรูปแบบ 
3G หรือ Wi-Max ส าหรับประเทศไทยอาจจะเกิดข้ึนในเร็วๆ น้ี  ซ่ึงท าให้องค์กรต่างๆ หรือแมแ้ต่
หน่วยทหารเองอาจจะไดรั้บประโยชน์จากเครือข่ายสัญญาณตรงน้ีไม่มากก็นอ้ย 
 ระบบเครือข่ายในยุคปัจจุบัน (ณฐัภูมิ  โอภาภิบาล, 2553 : 5-7)  กล่าวถึงเทคโนโลยีท่ีได้
ถูกพฒันาข้ึนมาในยุคปัจจุบนัวา่ตอ้งมีการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบ  
เพื่อให้สามารถรองรับกับสภาวะในปัจจุบนัและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงให้มากท่ีสุด     
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เพื่อมิให้ถูกลดบทบาทหรือหมดความนิยมไปในอนาคตและยงัมีแนวคิดในเร่ืองของการเช่ือมต่อ
ระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ภายในบา้นว่าปัจจุบนัแต่ละบา้นเร่ิมจะมีคอมพิวเตอร์ใช้งานเพิ่มมากข้ึน  
จึงคิดว่าการเช่ือมต่อตรงระหว่างคอมพิวเตอร์ 2 เคร่ือง เป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดเพียงน าสายแลนท่ีมีหัว    
แบบไขวม้าเสียบเขา้กบัพอร์ต Ethernet                ทั้ง 2          ก็สามารถเช่ือมต่อไดท้นัที 
เหมาะส าหรับผูท่ี้มีคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 2 เคร่ืองภายในบา้น และนัน่ก็เป็นแนวคิดในการพฒันาการ
เช่ือมต่ออีกรูปแบบหน่ึงท่ีจะน ามาประยกุตใ์ชไ้ดต่้อไป 
 จากความรู้ต่างๆ ท่ีไดป้รากฏอยูน่ั้นจะเห็นไดว้า่คอมพิวเตอร์แบบไร้สายหรือ  Wireless  
LAN  เป็นระบบท่ีประกอบไปดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตั้งแต่  2  ตวัข้ึนไป  ท าการเช่ือมโยงกบัระบบ
เป็นโครงข่ายมีประโยชน์มากกบัการท างานในยคุปัจจุบนั สามารถติดต่อส่ือสารถึงกนัไดแ้ละมีความ
สะดวกรวดเร็วมากข้ึน  ซ่ึงจากเดิมเป็นการเช่ือมต่อแบบใชส้ายระหวา่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซ่ึงต่อมา
มีการพฒันามาเป็นระบบ  Wireless  นอกจากความรวดเร็วในการรับ – ส่งขอ้มูลแลว้  การด าเนินการ
ติดตั้งก็ไม่ยุง่ยากแต่อยา่งใดอีกทั้งยงัช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายในการติดตั้งอีกดว้ย 
 
2.3  ข้อมูลประวตัิกองพนัทหารม้าที ่4 รักษาพระองค์   

กองพนัทหารมา้ท่ี  4  รักษาพระองค ์ ไดจ้ดัตั้งหน่วยคร้ังแรก  เม่ือ 1 เมษายน พ.ศ. 2495  
ตามค าสั่งกองทพับกท่ี 90/12276 อจย. ท่ีใชใ้นการจดัตั้ง ใชอ้ตัรากองทพับก 95 ในขั้นตน้เป็นหน่วย
บงัคบับญัชา กองร้อยรถถัง 1 กองร้อย กองลาดตระเวน 1 กองร้อย และกองบริการ 1 กองร้อย    
ประวติัความเป็นมาและการเปล่ียนแปลงหน่วย 

พ.ศ.2470  กรมทหารบกม้าพิษณุโลก และ กรมทหารบกม้าราชบุรี รวมเป็นหน่วย
เดียวกนัข้ึนกบั พล.4 (อิสระ)  แลว้แปรสภาพเป็น  กองพนัท่ี 2   ในกรมทหารมา้ท่ี 2    ซ่ึงเดิมตั้งอยูท่ี่  
จ.กาญจนบุรี  แลว้ยา้ยไปเขา้ท่ีตั้งใหม่ท่ี ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี  โดยมี พ.ต.หลวงเร้าเร่งพล         
(ต่ิงไววอ่ง) เป็นผูบ้งัคบักองพนั 

พ.ศ.2474  กองพนัท่ี 2 ในกรมทหารม้าท่ี 2 ได้แปรสภาพเป็น กองพนัทหารม้าท่ี 4       
คงตั้งอยูท่ี่สระบุรีตามเดิม  แต่อยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาของแผนกทหารมา้พระนคร และ นบัไดว้่า 
พ.ต.หลวงอาจณรงค ์( ม.ล.ตอ้  พนมวนั )  เป็นผูบ้งัคบักองพนัท่านแรก  เม่ือใชน้ามใหม่วา่    ม.พนั.4    

พ.ศ.2478  ม.พนั.4 ได้ยา้ยจากท่ีตั้งสระบุรี ไปเขา้ท่ีตั้งใหม่ท่ี จ.จนัทบุรีและอยู่ใตก้าร
บงัคบับญัชาของกองพลท่ี 2 ปราจีนบุรี 

พ.ศ.2486  ม.พนั.4 ไดย้า้ยท่ีตั้งปกติ จ.จนัทบุรี ไปเขา้ท่ีตั้งใหม่ จ.กาญจนบุรี 
พ.ศ.2495  กองพนัทหารม้าท่ี 4 ( ยาน เกราะ )  ถือก าเนิดจากกองพนัทหารม้าท่ี 4       

กรมทหารมา้ท่ี 2 ( ม.2 พนั.4 ) โดยอาศยั ค  าสั่ง ทบ. ท่ี 90 และเปล่ียนแปลงลกัษณะการจดัจากหน่วย
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ท่ีเคยใชม้า้มาเป็นหน่วยยานเกราะใชร้ถถงัแบบ M.24 จากสหรัฐฯ โดยมี พ.ต.ประจวบ สุนทรางกูล  
เป็นผูบ้งัคบักองพนัท่านแรก  มีท่ีตั้งอยูท่ี่บางกระบือ  ต าบลนครไชยศรี จงัหวดัพระนคร 

พ.ศ.2511  ม.พนั.4 ได้รับรถถงัใหม่ตามโครงการช่วยเหลือทางทหารของสหรัฐ  โดย
เปล่ียนแบบ เอม็.24 ( ปถ.ขนาด 75 มม.) มาเป็นรถถงัแบบ เอม็.41 ( ปถ.ขนาด 76 มม. ) ทั้งหมด 

พ.ศ.2519  ข้ึนสมทบกบักรมทหารราบให้กลบัมารวมการในรูป พนั.ถ.พล.ร อย่างเดิม  
ม.พนั.4 จึงตอ้งกลบัมาใช ้อจย. 17 – 15 ตามค าสั่ง ทบ. ( เฉพาะ ) ท่ี 60 / 19 ลง 23 ก.ค.19  และในปี
เดียวกนัไดรั้บพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สถาปนาข้ึนเป็นหน่วยรักษาพระองค ์  โดยเรียก
นามหน่วยวา่ “กองพนัทหารมา้ท่ี 4 รักษาพระองค์”  หรือ ม.พนั.4 รอ.  เม่ือวนัท่ี 19  ก.ค.19  จนถึง
ปัจจุบนั 
                      ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลของ กองพนัทหารมา้ท่ี 4 รักษาพระองค์ มาประกอบเพื่อแสดงให้เห็นว่า             
กองพนัทหารมา้ท่ีเป็นหน่วยรบนั้น ก็สามารถน าเทคโนโลยีสมยัใหม่มาประยุกต์ใช้ในกิจการทหารได ้    
โดยเฉพาะการศึกษาดา้นการวางระบบการเช่ือมต่อสัญญาณแบบไร้สายในหน่วยทหาร  ก็สามารถท าไดจ้ริง
และมีประโยชน์ต่อการท างานดา้นเอกสารเป็นอย่างมาก  ปัจจุบนัน้ีในหน่วยทหารแทบทุกหน่วยนิยมใช้
งานเครือข่ายแบบไร้สายเพิ่มมากข้ึน  สามารถด ารงการติดต่อส่ือสารถึงกนัระหวา่งหน่วยและมีความ
สะดวกรวดเร็ว  และการด าเนินการติดตั้งก็ไม่ยุง่ยาก อีกทั้งยงัช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายในการติดตั้งอีก
ดว้ย 

   

2.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
อดินนัท์ ตรงมะตงั (2553) ไดท้  าการศึกษาออกแบบระบบเครือข่ายไร้สายเพิ่มเติมจาก

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ปัจจุบนัของมหาวิทยาลยัหาดใหญ่ โดยให้ความส าคญักบัขอบเขตรัศมี
การแพร่กระจายสัญญาณของคล่ืน Access Point  โดยจะตอ้งมีรัศมีการใชง้านท่ีครอบคลุมทุก
พื้นท่ี อาคารเรียน อาคารส านกังาน โดยก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ของสัญญาณในระดบัดีมากและดี 
เพื่อท าใหเ้ครือข่ายแบบไร้สายสามารถเป็นเครือข่ายท่ีน่าเช่ือถือไดใ้นการให้บริการ ผูว้ิจยัเห็นวา่เป็น
การสร้างความเช่ือมัน่และความน่าเช่ือถือเพิ่มมากข้ึนให้กบัระบบสัญญาณไร้สายในการออกแบบ
การกระจายสัญญาณใหค้รอบคลุมทุกพื้นท่ี 

ดนัย ชุดทอง (2549) ได้ศึกษาหาความเป็นไปได้ของเครือข่ายไร้สายร่วมกนัระหว่าง
องค์กร โดยมีแนวคิดท่ีจะใช้เครือข่ายไร้สายท างานร่วมกนักบัองค์กรและผ่านระบบรักษาความ
ปลอดภยัแบบ PKI  ซ่ึงขอ้ดี คือ ไม่ตอ้งใส่บญัชีผูใ้ช้หรือรหัสผ่านสามารถท างานได้ทนัทีเหมือน
เครือข่ายในองค์กรของตนเองและยงัสามารถเก็บสถิติประวติัการใช้งานและการท างานระหว่าง
องคก์รช่วยใหป้ระหยดัค่าใชจ่้ายและเพิ่มความสะดวกสบาย ถา้เทียบกบัการท างานของระบบอ่ืนๆ ท่ี
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มีอยู่  ผูว้ิจ ัยคิดว่าหากสามารถท างานใช้ร่วมกันได้ตามท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้วนั้ น ก็นับว่าเป็น
ประโยชน์อยา่งมากในองคก์รต่อไป 

พิศพราว  เหล่าบุศรากุล (2547) ไดท้  าการวดัประสิทธิภาพการท างานของเครือข่ายแลน
ไร้สายท่ีอยูใ่นอาคารท่ีมีการติดตั้งตวักลางเช่ือมต่อสัญญาณ (Access Point: AP) ในหลายจุดจากการ
ส ารวจวดัสัญญาณเครือข่ายไร้สายในอาคารท่ีมีการติดตั้งอุปกรณ์ (Access Point: AP)  พบวา่ในจุด
การเช่ือมต่อของสัญญาณหลายจุดมีการเขา้ถึงของสัญญาณและสามารถใชง้านไดดี้  

ในการทดสอบคร้ังน้ีสรุปไดว้า่การติดตั้งเครือข่ายไร้สายตอ้งมีการวางแผนท่ีดีทั้งในเร่ือง
ต าแหน่งในการติดตั้ง AP และช่องความถ่ีของสัญญาณ เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาสัญญาณรบกวนกนั
ระหวา่ง AP ท่ีติดตั้งอยูใ่กลก้นัมากเกินไป  

Brotsis (1999)  ศึกษาผลกระทบของเครือข่ายอินทราเน็ตท่ีมีต่อการท างานและต่อบุคคล 
กรณีศึกษาปฏิสัมพนัธ์กบัเทคโนโลยีการส่ือสาร โดยการศึกษาสามารถสรุปได้ 3 ประเด็น ดงัน้ี                  
1. ประสิทธิภาพการท างานของเครือข่ายอินทราเน็ตเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยท าให้ระยะทางในการ
ติดต่อส่ือสารสั้นลง หรือท างานไดเ้ร็วข้ึน  2. เป็นอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและ
สร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างานต่อบุคลากรในองคก์ร  3. เครือข่ายอินทราเน็ตเป็นเคร่ืองมือในการ
ปรับเปล่ียนปฏิสัมพนัธ์ส่วนบุคคลระหวา่งพนกังานดว้ยกนัในสถานการณ์ต่างๆ ยกตวัอยา่งเช่น การ
พบปะพูดคุยกบัเพื่อนร่วมงานในองคก์รเดียวกนัทุกวนัก็เป็นกิจวตัรประจ าวนัและเป็นเร่ืองปกติอยู่
แลว้แต่ถา้มีการพูดคุยหรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มากกว่าเดิม
เพิ่มข้ึนทุกวนัแล้ว ผลการศึกษาพบว่าสามารถสร้างปฏิสัมพนัธ์ได้มากกว่าเก่าและเป็นการสร้าง
บรรยากาศในการท างานร่วมกนัรวมถึงความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงานเพิ่มมากข้ึนดว้ย  

มณฑาทิพย ์ นาคพิพฒัน์ (2547) ได้กล่าวถึงการศึกษาผลกระทบจากการรบกวนของ
อุปกรณ์กลอ้งวีดีทศัน์แบบไร้สายท่ีท างานย่านความถ่ี 2.4GHz ต่อประสิทธิภาพการท างานของ
อุปกรณ์เครือข่ายแลนไร้สายว่าปัญหามกัเกิดข้ึนบ่อยคร้ังและเป็นปัญหาท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้   
มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานลดลงถึงระดบัไม่สามารถท างานไดแ้ละทราบถึงผลกระทบ
ต่อการท างานของเครือข่ายแลนไร้สายภายใตม้าตรฐาน IEEE 802.11b ท่ีสัญญาณเกิดการรบกวน  
ต่อกนัระหวา่งเครือข่ายแลนไร้สายกบัอุปกรณ์กลอ้งวดีีทศัน์แบบไร้สายบนยา่นความถ่ี 2.4            
              เลต – สัญญาณแบบเชิงความถ่ีในการส่งสัญญาณ 

ในการทดสอบสามารถสรุปได้ว่าช่องสัญญาณความถ่ีและระยะห่างของอุปกรณ์มีผล
โดยตรงต่อประสิทธิภาพการท างาน  เม่ือช่องสัญญาณความถ่ีของเครือข่ายแลนไร้สายกบัช่วงความถ่ี
ของกล้องวีดีทัศน์แบบไร้สายทับซ้อนกันหรือมีระยะห่างกันมากจะท าให้การท างานและ
ประสิทธิภาพลดต ่าลงตามไปดว้ย 
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และน่ีก็เป็นผลงานวิจยัเพียงบางส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบสัญญาณไร้สายท าให้ทราบถึง
ผลกระทบหรือปัญหาต่างๆ ในการใชง้านไม่วา่จะเป็นผลดีหรือผลเสีย แต่สุดทา้ยก็มีวิธีท่ีจะสามารถ
แกไ้ขปัญหาไดเ้สมอจึงไม่แปลกใจท่ีผูใ้ชง้านจะนิยมชมชอบเครือข่ายแบบไร้สายและไดก้ลายเป็น
ปัจจยัหน่ึงในชีวติประจ าวนัของคนเราไปแลว้ 
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิยั 

 

การวจิยัเร่ือง “การศึกษาและพฒันาระบบเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์แบบไร้สายขององคก์รท่ี
มีพื้นท่ีไม่ เ อ้ืออ านวยต่อการวางระบบ ในกองพนัทหารมา้ท่ี 4 รักษาพระองค์” เ ป็นการวิจ ัย เชิง
ส ารวจ (Survey Research)  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

3.1  ประชากรและขนาดตวัอยา่ง 
3.2  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.3  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.4  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

3.1   ประชากรและขนาดตัวอย่าง 
3.1.1  ประชากร คือ ก าลงัพลทั้งหมดท่ีรับราชการอยู่ในกองพนัทหารมา้ท่ี 4 รักษาพระองค์ จ  านวน

ทั้งหมด  421  คน  (ขอ้มูลจากตอนธุรการและก าลงัพล, 2553) 
3.1.2  ขนาดตวัอยา่ง คือ ผูว้จิยัเลือกขนาดตวัอยา่งข้ึนมาเป็นตวัแทนของขนาดประชากรทั้งหมด

จากจ านวน 421 คน โดยใช้สูตรการค านวณทฤษฎีเชิงสถิติ (Taro Yamane,1970 : 580-581) ใน
การศึกษาคร้ังน้ีได้ค่าขนาดตัวอย่าง จ  านวน  205  คน  โดยก าหนดระดับความเช่ือมั่น  95%  
ความคลาดเคล่ือนท่ี 0.05  รายละเอียดแสดงค่าตามสูตร ดงัน้ี 

 

   n          =                
)(1
2

eN

N



 

เม่ือ  n = ขนาดตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
  N = จ านวนประชากร 
  e =    ระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้=  0.05 
ผูว้จิยัไดค้  านวณหาจ านวนของขนาดตวัอยา่งท่ีจะใชเ้ป็นตวัแทนประชากร  ดงัน้ี 

  n      =             
)05.0(4211
2

421



 

  n =            
0525.11

421


        =    

0525.2

421  

             n      =             205.11  =     205 

DPU



21 

 

จากนั้นใช้วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) (พิชิต  ฤทธ์ิ
จรูญ,  2543 : 123-129) โดยผูว้ิจยัท าการแบ่งกลุ่มประชากรออกเป็น 4  กลุ่ม แลว้ค านวณขนาด
ตวัอยา่งดว้ยการเทียบบญัญติัไตรยางศ ์ดงัตารางท่ี 3.1 ดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 3.1  แสดงจ านวนประชากร และขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชแ้ทนประชากร 
 

สายงาน/หน่วยงาน ประชากร 
(คน) 

ขนาดตวัอยา่ง 
(คน) 

 1) กองร้อยบงัคบัการ 99 49 

 2) กองร้อยรถถงัท่ี 1 107 52 

 3) กองร้อยรถถงัท่ี 2 106 51 

 4) กองร้อยรถถงัท่ี 3 109 53 

รวมทั้งส้ิน 421 205 

 
3.2 การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัไดท้  าการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
      3.2.1  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี   
                1)  ศึกษาทฤษฎี  หลกัการและแนวคิดจากต ารา  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีลกัษณะ
ใกลเ้คียงกนัเพื่อน าขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ มาใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
                2)  วิเคราะห์วตัถุประสงค์ เน้ือหา และโครงสร้างของการวิจยัเพื่อก าหนดแนวทางและหา
ขอบเขตของการออกแบบสอบถาม 
                3)  สร้างแบบสอบถามฉบับร่างโดยก าหนดประเด็นและขอบเขตค าถามด้วยการจัด
หมวดหมู่ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องงานวจิยั 
                4)  น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแลว้  เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรง 
(Validity )  ของประเด็นค าถามและภาษา ท่ีใชใ้หส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์บัการวจิยัแลว้ 
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น าไปหาความเท่ียงของเน้ือหา (Content Validity) ความครอบคลุมและภาษาท่ีใช้ โดยหาค่า IOC        
(Index of Contingency) ซ่ึงมีการใหค้ะแนนแบบทดสอบตามเกณฑด์งัน้ี  
 +1  รู้สึกแน่ใจวา่ขอ้ความนั้นไดต้รงตามวตัถุประสงค ์
   0  รู้สึกไม่แน่ใจวา่ขอ้ความนั้นสามารถวดัตรงตามวตัถุประสงค ์
  -1  รู้สึกแน่ใจวา่ขอ้ความนั้นไม่สามารถวดัตรงตามวตัถุประสงค ์

ผลการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละขอ้ไปหาค่าดชันีความเท่ียงตรงตามเน้ือหาและ
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคโ์ดยมีสูตรค านวณดงัน้ี 
 สูตร   IOC =  ∑R 
                                            N 
 เม่ือ IOC   แทน   ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์
        ∑R   แทน   ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
    N       แทน   จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 โดยการแปลความ คือ 
 ถา้ IOC > = 0.5   แสดงวา่   ขอ้ความนั้นวดัวตัถุประสงคข์อ้นั้นจริง 
 ถา้ IOC < = 0.5   แสดงวา่   ขอ้ความนั้นไม่วดัวตัถุประสงคข์อ้นั้น 
 น าผลคะแนนท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญมาพิจารณาในแต่ละขอ้แลว้น าคะแนนท่ีไดไ้ปหาค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ระหวา่งขอ้ค าถามกบัส่ิงท่ีตอ้งการวดัโดยผูว้ิจยัจะเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่า
ตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป 

ผูเ้ช่ียวชาญทรงคุณวฒิุท่ีตรวจแบบสอบถามมี 6 ท่าน ดงัน้ี  
4.1)  พ.ท.ชินสรณ์       เรืองศุข     ผูบ้งัคบักองพนัทหารมา้ท่ี 4 รักษาพระองค ์
4.2)  พ.ต.นิโรธ           ทองม่วง     รองผูบ้งัคบักองพนัทหารมา้ท่ี 4 รักษาพระองค ์
4.3)  ร.อ.ด ารงเกียรติ   จนัทร์เพญ็ศรี        นายทหารส่ือสาร  
4.4)  ดร.วรพล             พงษเ์พช็ร 
 
 
4.5)  ดร.ธงชยั             จรณะสมบูรณ์ 

ผูอ้  านวยการหลกัสูตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาการจดัการโทรคมนาคม 
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
อาจารยป์ระจ าภาคคณะวศิวกรรมศาสตร์  
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

4.6)  อาจารย ์มนฤดี    กีรติพรานนท ์  อาจารยป์ระจ าศูนยด์ าเนินการวจิยั  
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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                5)  แกไ้ขปรับปรุงในส่วนท่ีของผูเ้ช่ียวชาญไดเ้สนอแนะ 
                6)  น าแบบสอบถามท่ีไดผ้า่นการตรวจสอบแลว้  ด าเนินการเก็บขอ้มูลกบัขนาดตวัอย่าง
ต่อไป 

3.2.2  ลกัษณะเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
เครื่องม ือที ่ใชใ้นการว ิจยั ซ่ึง เ ป็นเครื่องม ือที ่ใชใ้นการเก ็บรวบรวมขอ้ม ูล  ค ือ 

แบบสอบถาม (Questionnaire)  แบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามสภาพส่วนตนของผูต้อบแบบสอบถาม  ไดแ้ก่ อายุ ระดบั

การศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบติังาน   ซ่ึงลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบส ารวจรายการ 
(Checklists) และให้ผูต้อบเลือกตอบเพียงค าตอบเดียว  

ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการศึกษาและพฒันาระบบการติดต่อส่ือสารแบบ
ไร้สายของกองพนัทหารมา้ที่ 4 รักษาพระองค์  โดยลกัษณะของแบบสอบถามจะเป็นมาตราส่วน
ประเมินค่า  5  ระดบั ตามมาตราวดัแบบลิเคิร์ท (Likert Rating Scales) ซ่ึงสามารถแปลความหมาย
ไดด้งัน้ี 

ระดบัคะแนน 5      หมายความวา่  มีค่าอยูใ่นระดบัมาก 

ระดบัคะแนน 4      หมายความวา่  มีค่าอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก 

ระดบัคะแนน 3      หมายความวา่  มีค่าอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ระดบัคะแนน 2      หมายความวา่  มีค่าอยูใ่นระดบัค่อนขา้งนอ้ย 

ระดบัคะแนน 1      หมายความวา่  มีค่าอยูใ่นระดบันอ้ย 

น าขอ้มูลท่ีลงรหัสแลว้มาท าการวิเคราะห์  โดยหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
พร้อมทั้งก าหนดเกณฑท่ี์ใชใ้นการแปลความหมายของค่าเฉล่ีย   
   อนัตรภาคชั้น  =  คะแนนสูงสุด - คะแนนต ่าสุด 

          จ  านวนชั้นท่ีตอ้งการแบ่ง 
        =   (5-1)/5          =   0.8   
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ตอนท่ี 3   ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ เป็นลกัษณะแบบเติมค าหรือขอ้ความลงใน
ช่องว่างท่ีก าหนด 

 
3.3  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัมีขั้นตอนในการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
3.3.1  การเก็บรวบรวมขอ้มูล    

3.3.1.1  การหาความเท่ียงตรงหรือการทดสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถามโดยการ
ทดลองเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด และผูว้จิยัไดข้อค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษาใน
การจัดท าแบบสอบถามในส่วนของเน้ือหาว่าสามารถวดัได้ตรงตามประเด็นการศึกษาและ
ความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัทฤษฎีท่ีใช้เป็นกรอบของการศึกษาหรือไม่ตลอดจนวตัถุประสงค์ของ
การศึกษา  แลว้จึงน าแบบสอบถามไปทดสอบกบัก าลงัพลตวัอยา่ง (Pretest) จ านวน 30 คน หลงัจาก
นั้นน าผลลัพธ์ ที่ ได้มาว ัดค่าและวิ เคราะห์หาค่าความ เ ชื่ อมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธี
ของ Conbach’s Alpha แลว้น ามาปรับปรุงใหส้มบูรณ์ก่อนการน าไปปฏิบติัจริงต่อไป 

3.3.1.2  น าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าตรวจสอบหาความถูกตอ้งเม่ือตรวจสอบความเรียบร้อย
ถูกตอ้งครบถว้นทุกฉบบัแลว้ ใหเ้ตรียมการท าการวเิคราะห์ประมวลผล  สรุปผล และน าเสนอต่อไป 

3.3.2  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลประมาณ  45  วนั 
 
3.4  การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  Statistics)  เป็นการ
หาค่าทางสถิติพื้นฐาน เช่น ค่าเฉล่ีย (Mean) ร้อยละ (Percentage) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน                      
(Standard Deviation) โดยวเิคราะห์ขอ้มูลและประมวลผลเคร่ืองคอมพิวเตอร์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติ  SPSS V12.0 (Statistical  Package for the Social Sciences) ซ่ึงมีขั้นตอนการวิเคราะห์
ขอ้มูล ดงัน้ี 

3.4.1  ค านวณหาค่าเฉล่ีย  (X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของแต่ละตวัแปรแต่ละตวัซ่ึง
คิดเป็นรายขอ้ แลว้น าค่าเฉล่ียท่ีไดม้าตดัสินตามเกณฑก์ารประเมินค่าและระดบัความส าคญั  

3.4.2  เปรียบเทียบค่า เฉ ล่ีย  ( X )  และค่า เ บี่ ยง เบนมาตรฐาน (S.D.)  ของผู ้ใช้งาน
ในระบบไร้สายในกองพนัทหารมา้ท่ี 4 รักษาพระองค์ เพื่อให้ทราบถึงความตอ้งการและความพึง
พอใจของก าลงัพลท่ีมีต่อการเช่ือมต่อระบบไร้สายต่อไป   
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บทที ่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยั เร่ือง  “การศึกษาและพฒันาระบบเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์
แบบไร้สายขององค์กรท่ีมีพื้นท่ีไม่เอ้ืออ านวยต่อการวางระบบ ในกองพนัทหารมา้ท่ี 4  รักษาพระองค์”  
สามารถน าเสนอผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 

4.1  สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม  (ตอนท่ี 1) 
4.2  ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในการศึกษาและพฒันาระบบการติดต่อส่ือสาร                     

แบบไร้สายของกองพนัทหารมา้ท่ี 4 รักษาพระองค ์ (ตอนท่ี 2) 
 

4.1  สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  (ตอนที ่1) 
จากการตอบแบบสอบถามการวิจัย เ ร่ือง “การศึกษาและพัฒนาระบบเช่ือมต่อ

คอมพิวเตอร์แบบไร้สาย ขององคก์รท่ีมีพื้นท่ีไม่เอ้ืออ านวยต่อการวางระบบ ในกองพนัทหารมา้ท่ี  4 
รักษาพระองค”์  จากขนาดตวัอยา่ง จ านวน 205 คน รายละเอียดปรากฏตามตาราง ท่ี 4.1  ดงัน้ี 
    
ตารางท่ี 4.1  สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สถานภาพส่วนตวั จ านวน(คน) ร้อยละ 
1.    อาย ุ

1.1   ต ่ากวา่  30  ปี 
1.2   31 – 35  ปี 
1.3   36 – 45  ปี   

       1.4   46  ปีข้ึนไป 

  
56 
62 
51 
36 

 
27.3 
30.2 
24.8 
17.5 

รวมทั้งส้ิน 205 100 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 
 

สถานภาพส่วนตวั จ านวน (คน) ร้อยละ 
2.   ระดบัการศึกษา 

2.1    ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
2.2    ปริญญาตรี 
2.3    ปริญญาโท 
2.4    ปริญญาเอก 

 
165 
30 
10 
- 

 
80.5 
14.6 
4.9 
- 

รวมทั้งส้ิน 205 100 
3.   ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

3.1    ต ่ากวา่  10  ปี 
3.2    11 – 15  ปี 
3.3    16 – 20  ปี 
3.4    20  ปีข้ึนไป 

 
117 
52 
17 
19 

 
57 

25.3 
8.2 
9.2 

รวมทั้งส้ิน 205 100 
 
ลกัษณะทัว่ไปของขนาดตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั ในตารางท่ี 4.1 สามารถสรุปไดว้า่ขนาด

ตวัอยา่ง  เป็นเพศชายทั้งหมด จ านวน 205 คน โดยมีอายุระหวา่ง 31 – 35 ปี มากท่ีสุด จ านวน  62  คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 30.2    ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวน 165 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
80.5   ระยะเวลาในการปฏิบติังานต ่ากวา่ 10 ปี มีมากท่ีสุด จ านวน 117  คน หรือคิดเป็นร้อยละ 57      
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4.2  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม  ในการศึกษาและพัฒนาระบบการติดต่อส่ือสารไร้สาย 
ของกองพนัทหารม้าที ่4 รักษาพระองค์    (ตอนที ่2) 

ความคิดเห็นจากขนาดตวัอยา่งจากจ านวน 205 คน มีรายละเอียดปรากฏตามตาราง
ท่ี  4.2.1 - 4.2.4  ดงัน้ี 
         4.2.1  การจัดการและการเข้าใช้ระบบการติดต่อส่ือสาร 
ตารางท่ี 4.2  แสดงค่าเฉล่ีย (X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ของก าลงัพลท่ีมีต่อการจดัการและ

การเขา้ใชง้านระบบการติดต่อส่ือสารไร้สายของกองพนัทหารมา้ท่ี 4 รักษาพระองค ์
     

รายการ 
ผลการประเมิน 

X  S.D. ระดับ
ความส าคัญ 

1)   ควรก าหนดสิทธ์ิในการเขา้ใชร้ะบบ เช่น การก าหนดใหผู้ใ้ชง้าน
ตามสิทธ์ิของผูใ้ชง้าน ตามระดบัและตามหนา้ท่ี 

4.48 0.62 ค่อนขา้งมาก 

2)   ควรจดัเก็บขอ้มูลทางดา้นทรัพยากรองคก์ร เช่น การจดัเก็บ
ขอ้มูลบญัชีแยกประเภท ขอ้มูลอุปกรณ์การติดต่อส่ือสาร ขอ้มูล
ผูใ้ชบ้ริการ ฯลฯ ครบถว้น 

4.21 0.66 ค่อนขา้งมาก 

3)   ควรจดัหาเคร่ืองมือส่ือสารเพื่อใชง้านในระบบส่ือสารไร้สาย 

เช่น PC, Notebook  ใหเ้พียงพอกบัการใชง้าน 

4.49 0.50 ค่อนขา้งมาก 

4)   การจดัหาเคร่ืองพิมพเ์พ่ือใชป้ระกอบการท างานร่วมกบัระบบ 
เพียงพอกบัการใชง้าน 

4.24 0.46 ค่อนขา้งมาก 

5)   ควรเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายส าหรับการใช ้ งานใน
ระบบ เช่น ความเร็ว การเขา้ถึงส่วนต่างๆ ของระบบความ
เสถียรภาพการใชง้าน 

4.56 0.63 มาก 

6)   ควรกรอกรหสัผูใ้ชง้าน (User ID) เม่ือเขา้ใชร้ะบบ   4.28 0.58 ค่อนขา้งมาก 
7)   ควรกรอกรหสัผา่น (Password) เม่ือเขา้ใชร้ะบบ 4.04 0.42 ค่อนขา้งมาก 
8)   ควรเปล่ียนแปลงรหสัผา่น (Change Password)  
      เม่ือจ าเป็น 

4.56 0.57 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.2  พบวา่การจดัการและการเขา้ใชง้านระบบการติดต่อส่ือสารไร้สายของ

กองพนัทหารมา้ท่ี 4 รักษาพระองค ์แต่ละตวัแปรส่วนใหญ่จดัอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก  ยกเวน้ การ
เพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายส าหรับการใชง้านใน  ( X  = 4.56, S.D. = 0.63)    และการ
เปล่ียนแปลงรหสัผา่น (Change Password)  เม่ือจ าเป็น ( X  = 4.56 , S.D. = 0.57)  จดัอยูใ่นระดบัมาก 
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         4.2.2  ประสิทธิภาพระบบเช่ือมต่อสัญญาณ 
ตารางท่ี 4.3    แสดงคา่เฉล่ีย (X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ของก าลงัพลท่ีมีต่อประสิทธิภาพ

ระบบเช่ือมต่อสัญญาณของกองพนัทหารมา้ท่ี 4 รักษาพระองค ์  
 

รายการ 
ระดบัความคิดเห็น 

    X  S.D. ระดับ
ความส าคัญ 

1)   ความมีเสถียรภาพของระบบการติดต่อส่ือสารไร้สาย 
เช่น  ความแน่นอน/ไม่ล่ม 

4.65 0.50 มาก 

2)   ความเร็วของช่องสัญญาณในการติดต่อส่ือสารไร้สาย 4.62 0.54 มาก 
3)   การรักษาความปลอดภยัและความปลอดภยัของระบบ 
      การติดต่อส่ือสารไร้สาย 

4.16 0.61 ค่อนขา้งมาก 

4)   การแจง้เหตุเม่ือช่องสัญญาณการติดต่อส่ือสารไร้สาย  
      ขดัขอ้ง 

4.33 0.67 ค่อนขา้งมาก 

5)   ความรวดเร็วการแกไ้ขปัญหาจากศูนยก์ารติดต่อส่ือสาร
เม่ือระบบการติดต่อส่ือสารไร้สายขดัขอ้งหรือใชง้าน
ไม่ได ้(กรณีมีปัญหาเก่ียวกบัข่ายการติดต่อส่ือสาร) 

4.04 0.52 ค่อนขา้งมาก 

6)  ความรู้ของเจา้หนา้ท่ี  ช่างของศูนยส่ื์อสาร 4.41 0.69 ค่อนขา้งมาก 
7)   การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากศูนยก์ารส่ือสารดา้นการ 
      บริการใชง้าน 

4.55 0.60 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.3  พบว่าการศึกษาและการพฒันาของก าลงัพลท่ีมีต่อประสิทธิภาพของ

ระบบเช่ือมสัญญาณของกองพนัทหารมา้ท่ี 4 รักษาพระองค ์แต่ละตวัแปรส่วนใหญ่  จดัอยูใ่นระดบั
ค่อนขา้งมาก  ยกเวน้ ความมีเสถียรภาพของระบบการติดต่อส่ือสารไร้สาย ( X  = 4.65, S.D. = 0.50)  
ความเร็วของช่องสัญญาณในการติดต่อส่ือสารไร้สาย ( X   = 4.62, S.D. = 0.54)  และการไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสารจากศูนยก์ารส่ือสารดา้นการบริการใชง้าน ( X   = 4.55, S.D. = 0.60) จดัอยูใ่นระดบั
มาก  
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         4.2.3  การให้บริการของหน่วยงานทีรั่บผดิชอบเกีย่วกบัระบบการติดต่อส่ือสารไร้สาย 
ตารางท่ี 4.4   แสดงคา่เฉล่ีย (X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ของก าลงัพลท่ีมีต่อการ ใหบ้ริการ

ของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัระบบการติดต่อส่ือสารไร้สายของกองพนัทหารมา้
ท่ี 4  รักษาพระองค ์

  

รายการ 
ระดบัความคิดเห็น 

     X  S.D. ระดับ
ความส าคัญ 

1)  มีความพร้อมดา้นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสาร   ใหบ้ริการ 
อยา่งพอเพียง 

4.70 0.45 มาก 

2)  อุปกรณ์การติดต่อส่ือสารท่ีใหบ้ริการ มีคุณภาพ ทนัสมยั และมี
สมรรถนะสูง 

4.81 0.38 มาก 

3)  กรณีเกิดความขดัขอ้งของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีการแกไ้ขได้
รวดเร็วทนัต่อการใชง้าน 

4.16 0.36 ค่อนขา้งมาก 

4)  การแกไ้ขปัญหาดา้นโปรแกรม สามารถใหบ้ริการทนัท่วงที 
รวดเร็ว และทนัต่อเหตุการณ์ 

4.32 0.46 ค่อนขา้งมาก 

5)  มีกระบวนการท างานท่ีชดัเจน เหมาะสม และมีการปรับปรุง
ขั้นตอนการใหบ้ริการอยูเ่สมอ 

4.32 0.46 ค่อนขา้งมาก 

6)  มีบุคลากรอยา่งเพียงพอในการใหบ้ริการ 4.77 0.42 มาก 
7)  คู่มือการปฏิบติังาน มีอยา่งเพียงพอและมีค าอธิบายท่ีชดัเจนทุก

ขั้นตอน 
4.75 0.43 มาก 

8)  คู่มือปฏิบติังาน ง่ายต่อการน าไปใชป้ฏิบติังานจริงและมีการ
ปรับปรุงคู่มือการปฏิบติังานใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

4.30 0.46 ค่อนขา้งมาก 

9)  สามารถ Download คู่มือการปฏิบติังานและแบบฟอร์มต่างๆ 
ผา่นเครือข่ายอินทราเน็ต 

4.35 0.44 ค่อนขา้งมาก 

10)  มีค  าสัง่ ระเบียบ วธีิปฏิบติับนัทึกซกัซอ้มท่ีครอบคลุม มีความ
ละเอียด ชดัเจน ง่ายต่อการน าไปใชแ้ละทนัต่อการน าไป
ปฏิบติังานจริง 

4.67 0.52 มาก 

11)  ใหบ้ริการ การช่วยเหลือ แนะน า เก่ียวกบัการใชง้าน ค าสัง่ 
ระเบียบ วธีิปฏิบติั บนัทึกซกัซอ้ม 

4.68 0.52 มาก 

12)  เพ่ิมมูลค่าและภาพลกัษณ์ใหก้บัองคก์ร 4.30 0.46 ค่อนขา้งมาก 
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 จากตารางท่ี 4.4 พบว่าการศึกษาและพฒันาของก าลังพลท่ีมีต่อการให้บริการของ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับระบบการติดต่อส่ือสารไร้สายของกองพนัทหารม้าท่ี 4 รักษา
พระองค ์   ตวัแปรส่วนใหญ่จดัอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก และจดัอยูใ่นระดบัมาก ในระดบัท่ีเท่ากนั 

 
         4.2.4  การฝึกอบรมเกีย่วกบัระบบการติดต่อส่ือสารไร้สาย 
ตารางท่ี 4.5   แสดงค่าเฉล่ีย (X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ของก าลงัพลท่ีมีต่อการฝึกอบรม    

เก่ียวกบัระบบการติดต่อส่ือสารไร้สายของกองพนัทหารมา้ท่ี 4 รักษาพระองค ์ 
 

รายการ 
ระดบัความคิดเห็น 

    X  S.D. ระดับ
ความส าคัญ 

1)   มีการฝึกอบรมใหแ้ก่ผูใ้ชง้าน ท าใหส้ามารถปฏิบติังาน
ไดดี้ มีความมัน่ใจในการเขา้ใชร้ะบบงานมากข้ึน 

4.26 0.44 ค่อนขา้งมาก 

2)   มีการศึกษาดูงานดา้นการใหบ้ริการและการบ ารุงรักษา
ระบบการติดต่อส่ือสารไร้สาย 

4.76 0.42 มาก 

3)   ความเหมาะสมของหวัขอ้เร่ืองในการฝึกอบรม 4.66 0.58 มาก 
4)   ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินการจดัการ

ฝึกอบรมกบัเน้ือหาในการฝึกอบรม 
4.23 0.56 ค่อนขา้งมาก 

5)   ความรู้และประสบการณ์ของวทิยากร 4.18 0.55 ค่อนขา้งมาก 
6)   ความสามารถของวทิยากรในการถ่ายทอดความรู้ไดต้รง

ตามวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม 
4.53 0.62 มาก 

7)   ความสามารถของผูฝึ้กอบรมในการน าความรู้จากการ
ฝึกอบรมไปประยกุตใ์ช ้

4.52 0.62 มาก 

8)   การใหก้ารอบรมการใชง้าน ช่วยใหก้ารน าระบบงานไป
ใช ้มีความเขา้ใจตรงกนัในทุกหน่วยงาน 

4.59 0.59 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.5  พบวา่การศึกษาและพฒันาของก าลงัพลท่ีมีต่อการฝึกอบรมของ ระบบ

การวางการติดต่อส่ือสารไร้สายของกองพนัทหารมา้ท่ี 4 รักษาพระองค์ แต่ละตวัแปรส่วนใหญ่     
จดัอยูใ่นระดบัมาก  ยกเวน้ การฝึกอบรมให้แก่ผูใ้ชง้าน ท าให้สามารถปฏิบติังานไดดี้  มีความมัน่ใจ
ในการเขา้ใชร้ะบบงานมากข้ึน ( X  = 4.26, S.D. = 0.44)  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการ
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ด าเนินการจดัการฝึกอบรมกบัเน้ือหาในการฝึกอบรม ( X  = 4.23, S.D. = 0.56) และความรู้และ
ประสบการณ์ของวทิยากร    ( X  = 4.18, S.D.= 0.55)  จดัอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก 

ภาพรวม   ในส่วนของความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม  ตั้งแต่ขอ้ 4.2.1 - 4.2.4  
ปรากฏตามตารางท่ี 4.6  สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 4.6   แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของก าลังพลท่ีมีต่อระบบการ

ติดต่อส่ือสารแบบไร้สายของกองพนัทหารมา้ท่ี 4 รักษาพระองค ์ในภาพรวม   
 

รายการ 
ผลการประเมิน 

     X  S.D. ระดับ
ความส าคัญ 

4.2.1) การจดัการและการเขา้ใชง้านระบบการติดต่อ 
ส่ือสาร 

4.36 0.56 มาก 

4.2.2) ประสิทธิภาพของระบบเช่ือมต่อสัญญาณ 4.40 0.59 ค่อนขา้งมาก 

4.2.3) การให้บริการของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบั
ระบบการติดต่อส่ือสารไร้สาย 

4.52 0.46 ค่อนขา้งมาก 

4.2.4) การฝึกอบรมเก่ียวกบัการติดต่อส่ือสารแบบไร้สาย 4.47 0.55 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.6  พบว่าการศึกษาและพฒันาของก าลงัพลท่ีมีระบบการติดต่อส่ือสาร    
ไร้สายของกองพนัทหารมา้ท่ี 4 รักษาพระองค ์ ในภาพรวม สรุปไดว้า่ 4.2.1 การจดัการและการเขา้
ใช้งานระบบการติดต่อส่ือสาร ( X = 4.36, S.D. = 0.56) และ 4.2.4 การฝึกอบรมเก่ียวกบัการ
ติดต่อส่ือสารแบบไร้สาย  (X = 4.47, S.D. = 0.55) จดัอยู่ในระดบัมาก   ส่วน 4.2.2 ประสิทธิภาพ
ของระบบเช่ือมต่อสัญญาณ (X = 4.40, S.D. = 0.59) และ 4.2.3 การให้บริการของหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกับระบบการติดต่อส่ือสารไร้สาย ( X = 4.52, S.D. = 0.46)  จดัอยู่ในระดับ
ค่อนขา้งมาก   ส าหรับระดบัความส าคญัจดัอยูใ่นระดบัมากและค่อนขา้งมาก   ในระดบัความส าคญั
ท่ีเท่ากนั 
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บทที ่ 5 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยัเร่ือง “การศึกษาและพฒันาระบบการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์แบบไร้สายของ
องคก์รท่ีมีพื้นท่ีไม่เอ้ืออ านวยต่อการวางระบบในกองพนัทหารมา้ท่ี 4 รักษาพระองค์”  สามารถสรุป
ผลการวจิยัไดด้งัต่อไปน้ี 

5.1  วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
5.2  ประชากรและขนาดตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 
5.3  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
5.4  สรุปผลการวจิยั 
5.5  การอภิปรายผล 
5.6  ขอ้เสนอแนะ 
 

5.1  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
5.1.1  เพื่อส ารวจความคิดเห็นของก าลงัพลในกองพนัทหารมา้ที่ 4 รักษาพระองค์  ที่เก่ียวขอ้ง

โดยตรงกบัการติดต่อส่ือสารแบบไร้สายในกองพนัทหารมา้ท่ี 4 รักษาพระองค ์
5.1.2  เพื่อเสนอแนะและน าระบบเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์แบบไร้สายในองค์กรที่มีพื้นท่ี                         

ไม่เอ้ืออ านวยต่อการวางระบบของกองพนัทหารม้าท่ี 4 รักษาพระองค์ ให้สามารถน ามาใช้งาน      
ไดจ้ริงและมีความเหมาะสมกบัทรัพยากรในการจดัตั้ง 
 
5.2  ประชากรและขนาดตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 

5.2.1  ประชากร คือ  ก าลงัพลทั้งหมดท่ีรับราชการอยู่ในกองพนัทหารมา้ท่ี  4  รักษาพระองค์   
จ  านวนทั้งหมด  421  คน  (ขอ้มูลจากตอนธุรการและก าลงัพล, 2553) 

5.2.2  ขนาดตวัอยา่ง คือ ผูว้จิยัเลือกขนาดตวัอยา่งข้ึนมาเป็นตวัแทนของขนาดประชากรทั้งหมด
จากจ านวน 421 คน  โดยใช้สูตรการค านวณทฤษฎีเชิงสถิติ (Taro Yamane,1970 : 580-581)           
ในการศึกษาคร้ังน้ีได้ค่าขนาดตวัอย่าง จ  านวน  205  คน  โดยก าหนดระดับความเช่ือมัน่  95%  
ความคลาดเคล่ือนท่ี 0.05 
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5.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการศึกษา

และพฒันาระบบการติดต่อส่ือสารแบบไร้สายของก าลงัพลในกองพนัทหารมา้ท่ี 4 รักษาพระองค ์ 
ซ่ึงแบ่งออกเป็น  3 ส่วน  ดงัน้ี 

ส่วนที ่1 :  แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของขนาดตวัอยา่ง ประกอบดว้ย อาย ุ 
ระดบัการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบติังาน ลกัษณะแบบสอบถามจะเป็นประเภทเลือกตอบ 
(Checklist) เพียงค าตอบเดียว 

ส่วนที ่2 :  แบบสอบถามเก่ียวกบัการศึกษาและพฒันาระบบเก่ียวกบัการติดต่อส่ือสาร
แบบไร้สายของกองพนัทหารมา้ท่ี 4 รักษาพระองค ์ ประกอบดว้ย 

 1)  การจดัการและการเขา้ใชร้ะบบการติดต่อส่ือสาร 
 2)  ประสิทธิภาพของระบบเช่ือมต่อสัญญาณ 
 3)  การให้บริการของหน่วยงานท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัระบบการติดต่อส่ือสารไร้สาย 
 4)  การฝึกอบรมเก่ียวกบัระบบการติดต่อส่ือสารไร้สาย 

ลกัษณะของแบบสอบถามจะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5  ระดบั ตามมาตราวดั
แบบลิเคิร์ท (Likert Rating Scales) 

ส่วนที ่ 3 :  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ   โดยลกัษณะเป็นแบบเติมค าหรือขอ้ความลง
ในช่องวา่งท่ีก าหนด 
      
5.4  สรุปผลการวจัิย 

การวเิคราะห์ขอ้มูลต่างๆ สามารถสรุปผลได ้ดงัน้ี 
5.4.1  ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชายทั้งหมดจากขนาดตวัอย่าง จ  านวน 205 คน  โดยมี

อายุ  ระหวา่ง  31 – 35 ปี มากท่ีสุด จ านวน 62 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 30.2   ระดบัการศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวน 165 คน หรือคิดเป็นร้อยละ  80.5  ระยะเวลาในการปฏิบติังานต ่ากวา่ 10 ปี 
มากท่ีสุด จ านวน 117  คน หรือคิดเป็นร้อยละ 57      

5.4.2  การศึกษาและพฒันาของก าลงัพลท่ีมีระบบการติดต่อส่ือสารไร้สายของกองพนัทหารมา้
ท่ี 4 รักษาพระองค ์ ในภาพรวม สรุปไดว้า่ 1. การจดัการและการเขา้ใชง้านระบบการติดต่อส่ือสาร                         
( X = 4.36 ,  S.D. = 0.56)   และ 4. การฝึกอบรมเ ก่ียวกับการติดต่อส่ือสารแบบไร้สาย              
( X = 4.47, S.D. = 0.55)  จดัอยู่ในระดบัมาก   ส่วน 2. ประสิทธิภาพของระบบเช่ือมต่อสัญญาณ                
( X = 4.40, S.D. = 0.59)   และ 3. การให้บริการของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัระบบการ
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ติดต่อส่ือสารไร้สาย ( X = 4.52, S.D. = 0.46) จดัอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก  ส าหรับระดบัความส าคญั
จดัอยูใ่นระดบัมากและค่อนขา้งมากในระดบัความส าคญัท่ีเท่ากนั 
 
5.5  การอภิปรายผล 

จากผลการวิจยัสามารถสรุปประเด็นท่ีส าคญัเก่ียวกับการศึกษาและพฒันาระบบการ
เช่ือมต่อคอมพิวเตอร์แบบไร้สายขององคก์รท่ีมีพื้นท่ีไม่เอ้ืออ านวยต่อการวางระบบในกองพนัทหาร
มา้ท่ี 4 รักษาพระองค ์ สามารถน ามาวเิคราะห์และอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 

5.5.1  การจดัการและการเขา้ใชร้ะบบการติดต่อส่ือสาร 
ผลการวจิยั พบวา่ก าลงัพลมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการและการเขา้ใชร้ะบบ

การติดต่อส่ือสาร ในเร่ืองของการจดัหาเคร่ืองมือส่ือสารเพื่อใช้งานในระบบส่ือสารไร้สาย เช่น    
PC, Notebook  ควรมีให้เพียงพอกบัการใชง้าน (X = 4.49, S.D. = 0.50)  การก าหนดสิทธ์ิในการเขา้
ใช ้ระบบ เช่น  การก าหนดให้ผู ใ้ช ้งานตามสิท ธ์ิของผู ใ้ช ้งานตามระดบัและตามหน้า ท่ี                    
(X = 4.48, S.D. = 0.62)  การกรอกรหสัผูใ้ชง้าน (User ID) เม่ือเขา้ใชร้ะบบ (X = 4.28, S.D. = 0.58)  
การจัดหา เค ร่ืองพิมพ์ เพื่ อใช้ประกอบการท างานร่วมกับระบบเพียงพอกับการใช้งาน                              
(X = 4.24, S.D. = 0.46)  การจดัเก็บขอ้มูลทางดา้นทรัพยากรองคก์ร เช่น การจดัเก็บขอ้มูลบญัชีแยก
ประเภท ขอ้มูลอุปกรณ์การติดต่อส่ือสาร ขอ้มูลผูใ้ชบ้ริการ ฯลฯ ครบถว้น (X = 4.21, S.D. = 0.66)  
การกรอกรหัสผ่าน (Password) เม่ือเขา้ใช้ระบบ  ( X = 4.04, S.D. = 0.42)  ความเสถียรมีค่า
ค่อนขา้งมากและมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 

จากผลการวจิยัดงักล่าวขา้งตน้แสดงให้เห็นวา่ก าลงัพลมีความเห็นวา่การกรอกรหสัผา่น 
(Password) เม่ือเขา้ใช้ระบบ  ควรปรับปรุงในเร่ืองของการเขา้ถึงขอ้มูลความปลอดภยัของผูใ้ช้และ
เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง   เพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างมีระบบและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ป้องกนัขอ้มูลร่ัวไหลถึงฝ่ายตรงขา้มไดโ้ดยง่ายหรือการส่งค าสั่งท่ีมีความผดิพลาดได ้

5.5.2  ประสิทธิภาพของระบบเช่ือมต่อสัญญาณ 
ผลการวิจยั พบว่าก าลงัพลมีความคิดเห็นในประสิทธิภาพของระบบเช่ือมต่อสัญญาณ

การติดต่อส่ือสารไร้สายของกองพนัทหารมา้ที่ 4 รักษาพระองค์  ในเร่ืองความรู้ของเจา้หน้าท่ี
ช่างของศูนยส่ื์อสาร (X = 4.41, S.D. = 0.69)  การแจง้เหตุเมื่อช่องสัญญาณการติดต่อส่ือสาร   
ไร้สายขดัขอ้ง (X = 4.33, S.D. = 0.67)  การรักษาความปลอดภยัและความปลอดภยัของระบบการ
ติดต่อส่ือสารไร้สาย  (X = 4.16, S.D. = 0.61)  มีประสิทธิภาพค่อนขา้งมาก  ส าหรับความรวดเร็วการ
แกไ้ขปัญหาจากศูนยก์ารติดต่อส่ือสารเม่ือระบบการติดต่อส่ือสารไร้สายขดัขอ้งหรือใช้งานไม่ได ้ 
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(กรณีมี ปัญหาเก่ียวกบัข่ายการติดต่อส่ือสาร)(X = 4.04, S.D. = 0.52) มีค่าเฉล่ียต ่าสุด ถึงแมจ้ะจดั
อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก 

จากผลการวิจยัดงักล่าวขา้งตน้แสดงให้เห็นว่าก าลงัพลมีความเห็นว่าความรวดเร็วการ
แกไ้ขปัญหาจากศูนยก์ารติดต่อส่ือสารเม่ือระบบการติดต่อส่ือสารไร้สายขดัขอ้งหรือใช้งานไม่ได ้
เห็นวา่ควรมีแผนรองรับกบัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  โดยเฉพาะการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ส าหรับ
ผูใ้ชง้านในระหวา่งท่ีรอช่างหรือผูช้  านาญมาตรวจสอบ 

5.5.3  การใหบ้ริการของหน่วยงานท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัระบบการติดต่อส่ือสารไร้สาย 
ผลการวิจัย พบว่าก าลังพลมีความคิดเห็นในเร่ืองการให้บริการของหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบเก่ียวกบัระบบการติดต่อส่ือสารไร้สาย โดยมีความเห็นว่าการ Download คู่มือการ
ปฏิบติังานและแบบฟอร์มต่างๆ ผา่นเครือข่ายอินทราเน็ต (X = 4.35, S.D. = 0.44)  การแกไ้ขปัญหา
ดา้นโปรแกรมสามารถให้บริการทนัท่วงที รวดเร็ว และทนัต่อเหตุการณ์ (X = 4.32, S.D. = 0.46)    
มีกระบวนการท างานที่ช ัดเจนเหมาะสมและมีการปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการอยู ่เสมอ         
(X = 4.32, S.D. = 0.46)  คู่มือปฏิบติังานง่ายต่อการน าไปใชป้ฏิบติังานจริงและมีการปรับปรุงคู่มือ
การปฏิบติังานให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ (X = 4.30, S.D. = 0.46)  เพิ่มมูลค่าและภาพลกัษณ์ให้กบัองคก์ร   
(X = 4.30, S.D. = 0.46)  กรณีเกิดความขดัขอ้งของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีการแกไ้ขไดร้วดเร็วทนัต่อ
การใชง้าน (X = 4.16, S.D. = 0.36)  ถึงแมจ้ะจดัอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก แต่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 

จากผลการวิจยัดงักล่าวขา้งตน้แสดงให้เห็นว่าก าลังพลมีความเห็นว่ากรณีเกิดความ
ขดัข้องของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีการแก้ไขได้รวดเร็วทันต่อการใช้งานยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจ     
อย่างมาก ควรจะท าการปรับปรุงในส่วนน้ี เพื่อให้การบริการของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบั
ระบบการติดต่อส่ือสารไร้สายมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 5.5.4  การฝึกอบรมเก่ียวกบัระบบการติดต่อส่ือสารไร้สาย 
ผลการวิจยั พบว่าก าลงัพลมีความคิดเห็นในเร่ืองการฝึกอบรมเกี่ยวกบัระบบการ

ติดต่อสื่อสารไร้สายว ่า  การศึกษาดูงานด ้านการให้บริการและการบ ารุงรักษาระบบการ
ติดต่อส่ือสารไร้สาย (X = 4.76, S.D. = 0.42)  มีความเหมาะสมกบัหัวขอ้เร่ืองในการฝึกอบรม                     
(X = 4.66, S.D. = 0.58)  การให้การอบรมการใช้งานช่วยให้การน าไปใช้ มีความเขา้ใจตรงกนั
ในทุกหน่วยงาน (X = 4.59, S.D. = 0.59)  ความสามารถของวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ไดต้รง
ตามวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม (X = 4.53, S.D. = 0.62)  ความสามารถของผูฝึ้กอบรมในการน า
ความรู้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ (X = 4.52, S.D. = 0.62)  ถึงแมจ้ดัอยู่ในระดบัมากแต่มี
ค่าเฉล่ียต ่าสุด   
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จากผลการวิจยัดงักล่าวขา้งตน้แสดงให้เห็นว่าก าลงัพลมีความเห็นว่าในการฝึกอบรม
และความสามารถของผูฝึ้กอบรมในการน าความรู้จากการฝึกอบรมไปประยกุตใ์ชน้ั้น  ควรน าความรู้
ท่ีไดจ้ากการฝึกอบรม  น าไปใชป้ระยกุตใ์ชก้บัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกนัได ้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างานระหวา่งหน่วยงานขา้งเคียงหรือในพื้นท่ีก็ตามโดยขอ้ดี คือ สะดวก รวดเร็ว และยงัช่วยให้
การท างานมีความเขา้ใจตรงกนัทุกหน่วยงานและเป็นแบบอยา่งอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

จากการวจิยัดงักล่าว ก็ทราบวา่ในปัจจุบนั กองพนัทหารมา้ท่ี 4 รักษาพระองค์ ไดพ้ฒันา
และน าระบบการเช่ือมต่อแบบไร้สายเขา้มาประยุกตใ์ชง้านในหน่วยส่วนใหญ่จะเป็นไปในเร่ืองของ
เอกสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ดา้นก าลงัพล ดา้นการข่าว ดา้นยุทธการ ดา้นการส่งก าลงับ ารุง และดา้น
กิจการพลเรือน สามารถใช้งานได้อย่างลงตัวและเหมาะสม โดยมีการส่งไฟล์ภาพและข้อมูล 
แลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนัระหวา่งหน่วยงานทหาร ท าให้การท างานคล่องตวัและรวดเร็วมากข้ึนและ
เป็นท่ียอมรับในการใช้งานเพิ่มข้ึน  เพราะสะดวกในการติดตั้งไม่ยุ่งยากล าบากเหมือนการเช่ือมต่อ
แบบมีสาย อีกทั้งก าลงัพลไดห้าความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ เพื่อรองรับกบัปัญหาระบบการ
ท างานขดัขอ้งในเบ้ืองตน้และมีความตอ้งการท่ีจะพฒันาการเช่ือมต่อระบบให้ทนัสมยัต่อไปเร่ือยๆ 
เพื่อรองรับกบัเทคโนโลยใีหม่ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  

 
5.6  ข้อเสนอแนะ 

5.6.1  ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังน้ี จะเห็นไดว้า่การด าเนินการเก่ียวกบัการศึกษาและพฒันา
ระบบการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์แบบไร้สายของกองพนัทหารมา้ท่ี 4 รักษาพระองค์ ทั้งในดา้นของ
การจดัการและการเขา้ใช้งานระบบการติดต่อส่ือสาร ประสิทธิภาพของระบบเช่ือมต่อสัญญาณ   
การให้บริการของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับระบบการติดต่อส่ือสารไร้สาย การฝึกอบรม
เก่ียวกบัการติดต่อส่ือสารแบบไร้สายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ปฏิบติังานของก าลงัพล  ผูว้ิจยัจึงขอแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังน้ี  โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1)  ควรปรับปรุง เร่ืองประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายส าหรับการใชง้านในระบบ เช่น 
ในเร่ืองของความเร็ว การเขา้ถึงส่วนต่างๆ ของระบบ และความเสถียร เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว
ในการใชง้านของก าลงัพล 

2)  ควรหาวิธีแกไ้ขปัญหา เม่ือระบบการติดต่อส่ือสารไร้สายขดัขอ้ง หรือใช้งานไม่ได ้
(กรณีมีปัญหาเก่ียวกบัข่ายการติดต่อส่ือสาร) 

3)  ควรมีการจดัท าแผนฉุกเฉิน (Contingency Plan) หรือการแกไ้ขสถานการณ์เฉพาะ
หนา้ซ่ึงทางทหารเรียกว่า  “ แผนเผชิญเหตุ ”  เพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินทั้งภยัธรรมชาติ  
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การโจมตีระบบ  การถูกไวรัสท าลายระบบ  การช ารุดของอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น  เพื่อให้การ
ด าเนินงานขององคก์รสามารถด าเนินต่อไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

4)  ควรปรับปรุงบุคลากรท่ีรับผิดชอบดา้นการให้บริการระบบการติดต่อส่ือสารไร้สาย
ให้มีความพร้อมท่ีสุด เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการพฒันาระบบการท างานของหน่วยงานให้กา้วสู่การ
ท างานไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ  

5)  ควรส่งเสริมใหก้ าลงัพลไดรั้บความรู้เพิ่มเติมและพฒันาทกัษะดา้นสารสนเทศให้กบั
ผูใ้ชบ้ริการดา้นสารสนเทศและผูป้ฏิบติังานให้มีศกัยภาพในการน าไปประยุกตใ์ชร้ะบบสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารและการปฏิบติังานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

6)  ควรด าเนินการปรับปรุงระบบการติดต่อส่ือสารให้ทนัสมยัอยู่เสมอ  เพื่อท่ีจะได้
สามารถกา้วทนัเทคโนโลยท่ีีเขา้มาใหม่ในอนาคต  ทั้งยงัเป็นการช่วยเพิ่มศกัยภาพและภาพลกัษณ์ท่ีดี
ใหก้บัองคก์รอีกดว้ย 

7)  การรักษาความลบัของทางราชการเม่ือเขา้ใช้ระบบ ควรปรับปรุงในเร่ืองของการ
เขา้ถึงความปลอดภยัของขอ้มูลผูใ้ชแ้ละเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง  ตอ้งคอยหมัน่ตรวจสอบความ
ผดิปกติของการท างานของระบบ   เพื่อใหก้ารท างานเป็นไปอยา่งเรียบร้อย ปลอดภยั และยงัสามารถ
ป้องกนัขอ้มูลร่ัวไหลถึงฝ่ายตรงขา้มหรือผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งได ้
        5.6.2  ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1)  เน่ืองจากการวจิยัคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามซ่ึงอาจมีขอ้จ ากดัดา้นรายละเอียดของผลงานวิจยั  
ดงันั้นควรมีการศึกษาด้านการวิจยัเชิงคุณภาพ  เช่น การสัมภาษณ์หรือสอบถามด้วยการพูดคุย      
เพื่อรับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานรวมถึงผลกระทบขอ้ดีและขอ้เสียท่ีเกิดข้ึนตาม
สภาพความเป็นจริง                        

2)  ควรศึกษาทศันคติและพฤติกรรมการใช้งานของผูใ้ช้บริการของก าลงัพลท่ีผ่านมา  
เพื่อน าไปวิเคราะห์สภาพการใช้งานในปัจจุบนั ตลอดถึงการพฒันาปรับปรุงแกไ้ขให้เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพในการท างานและเป็นประโยชนต่์อหน่วยงานราชการทหารอยา่งสูงสุด 
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